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سورة الحجرات

 
ى  ْقَ ْم ِلَّ َحَن اهلُل ُقُلَبُ يَن اْمَ ِ

َّ
َك ال ْوَلِ

ُ
ـِه أ ْم ِعَد َرُسوِل اللَّ اَتُ ْصَ

َ
وَن أ ُّ �ض ُ يَن َي�ض ِ

َّ
ِإنَّ ال

)3(  مٌي ِ ْجٌر َع�ض
َ

ٌة َوأ ِفَ ْ �ض م مَّ َلُ

ُیَقاُل: َغضَّ َصوُتُه؛ إَِذا َخَفَضُه)1(.

)4( َيْعِقُلَن 
َ

ُرُهْ ل َ �ث
ْ
ك

َ
اِت أ ُُجَ

ْ
اُدوَنَك ِم َوَراء ال يَن ُي�ضَ ِ

َّ
ِإنَّ ال

َمفُعوَلٌة  بَِمعنَى:  َفَعلُتم،  َوهي  َعَلیَها،  ُط  ُیَوِّ بَِحائٍط  الـَمحُجوَرُة  الُبقَعُة  احلُجَرُة: 
َکالُغرَفة)2(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 218/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 400/3.
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)5( ْم َواهلُل َغُفٌر َرحمٌي رًا َلُ ْ ْم َلكاَن َخ�ي َج ِإَلْيِ ُروا َحتَّ َتـْخُ َ ْم َص�ب ُ نَّ
َ

َوَلْ أ

رُب: َحبُس النَّفِس َعن َأن َتنَاُزِع إَِل َهَواَها، َوَقوُلُم: َصرَبَ َعن َکَذا: ُحِذَف ِمنُه  الصَّ
الَِّذيَن...)2(  َوَقوُلُم:  َمَع  َنْفَسَك  َواْصِبْ  الـَمفُعول، َوهَو النَّفُس)1( َکَقولِه تَعاَل: 

ًا َلُه ِمثُلُه)3(. َب َکاَن َشَّ َمن َکذَّ

ْم النََّدُم: َضٌب ِمَن  ُرَج إَِلْيِهْم َلكاَن َخْيًا َلُ وا َحتَّى َتْ ُْم َصَبُ َقوُله تَعاَل: َوَلْو َأنَّ
ُه َل َیَقع)4(. ؛ َوهَو: َأن َتغَتمَّ َعَل َما َوَقَع ِمنَك، َتَتَمنَّى َأنَّ الَغمِّ

َب  ْ َولِكنَّ اللـَه َحبَّ ْمِ لََ�ِنتُّ
َ ْ
ٍر ِمَ ال ث�ي

َ
ـِه َلْ ُيطيُعُكْ يف  ك نَّ يفُكْ َرُسوَل اللَّ

َ
ُموا أ َواْعَ

وِلَك ُهُ 
ُ

ُسوَق َواْلِ�ْ�ياَن أ ُ ُكُ اْلُكْفَ َوالْ�ض َه ِإَلْ رَّ
َ
ُه يف  ُقُلِبُكْ َوك �ضَ يامَن َوَزيَّ

ْ
ُكُ ال ِإَلْ

)7( اِشُدوَن ارلَّ

الَعنَُت: اإِلثُم َوالََلك)5(.

َوَقوُله تَعاَل: َلْو ُيطيُعُكْم يف  َكثٍي ِمَن اْلَْمِر َلَعنِتُّْم َأي: َلَوَقعُتم يف َعنٍَت؛ َأي: 
إِثٌم َوَهَلك)6(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 400/3.
)2( الكهف: 28.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 401/3.
)4( مدارك التنزیل، النسفي: 163/4.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 400/3.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 221/9.
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 )10( وَن ُكْ ُتْرَحُ ُقا اللـَه لََ�لَّ َخَوْيُكْ َواتَّ
َ

َن أ ْصِلُحا َب�يْ
َ

وَن ِإْخَوٌة فَأ ْؤِمُ ُ ْ
ا ال َ ِإنَّ

َبْيَ  َفَأْصلُِحوا  ِریَقِة:  َوالطَّ یِن  الدِّ يف   إِْخَوٌة اْلُْؤِمنُوَن  َم  إِنَّ تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
وا الظَّاِل َعن الـَمظُلوِم)1(. َأَخَوْيُكْم َأي: َبنَی ُکلِّ َرُجَلنِی َتَقاَتَل َوَتَاَصَم، َیعنِي: ُکفُّ

َوَل  بَِعیبِه،  ُیؤِذیِه  َوَل  َیِذَلُه،  َوَل  َیظِلَمُه،  َل  امُلسِلِم،  َأُخو  احلَِدیِث:)امُلسِلُم  َويف 
یَح إِلَّ بِإِذنِِه، َوَل ُیؤِذیِه بَِقَتاِر ِقدِرِه()2(. َیَتَطاَوُل َعَلیِه يف الُبنیاِن، َفَیسُتُ َعنُه الرِّ

الَقُت، بَِفتَحَتنِی: الََواُن َوالُغَباُر)3(.

َواَیِة:)امْلُسِلُم َأُخو امْلُسِلِم، َل َیظِلُمُه، َوَل ُیسِلُمُه، َوَمن َکاَن يِف َحاَجِة َأِخیِه،  َويف الرِّ
َج اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َعنُه ُکرَبًة  َج َعن ُمسِلٍم ُکرَبًة، َفرَّ َکاَن اهللُ َعزَّ َوَجلَّ يِف َحاَجتِِه، َوَمن َفرَّ

ُه اهللُ َتَعاَل َیوَم الِقَیاَمِة()4(. ِمن ُکُرَباِت َیوِم الِقَیاَمِة، َوَمن َستَّ ُمسِلًم َستَّ

، ِس ِمیَلً ُعد َمِریَضًا، ِس ِمیَلنِی  | ألَِمرِي امُلؤِمننَِی:)... َیا َعِلّ َويف َوِصیَِّة النَّبِيِّ
َشیِّع َجنَاَزًة، ِس َثَلَثَة َأمَیاٍل َأِجب َدعَوًة، ِس َأرَبَعَة َأمَیاٍل ُزر َأَخًا يِف الّلـِه، ِس َخَسَة 

َأمَیاٍل َأِجِب اْلـَملُهوَف، ِس ِستََّة َأمَیاٍل انُصِ اْلـَمظُلوَم، َوَعَلیَك بِالستِغَفاِر...()5(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 404/3.
)2( الكشف والبیان، الثعلبي: 79/9.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 179/5.
)4( السنن الكربى، البیهقي: 94/6، التغیب والتهیب، املنذري: 237/3ح 3520.

)5( من ل یرضه الفقیه، الصدوق: 361/4ح 5762.
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ساٌء ِمْ  ِ
ض ْم َول � ُ رًا ِمْ ْ ْن َيُكوُنا َخ�ي

َ
ٍم َعىس  أ ٌم ِمْ َقْ وا ل َيـْسَخْ َقْ يَن آَمُ

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

َس اِلْسُم  ِ�ئْ اِب �ب لْ�ق
َ ْ
اَبُزوا ِبل َسُكْ َول �قَ�ض ُ �ض �ضْ

َ
ُزوا أ نَّ َول َتْلِ ُ رًا ِمْ ْ ْن َيُكنَّ َخ�ي

َ
ساٍء َعىس  أ ِ

ض �
)11( وَن اِلُ َّ وِلَك ُهُ ال�ض

ُ
ْب فَأ يامِن َوَمْ َلْ َي�قُ

ْ
ْ�َد ال ُسوُق �بَ ُ الْ�ض

َقائٍم،  َجُع  األَصِل:  يف  َوهَو  النَِّساِء،  بِاُموِر  اُم  الُقوَّ ُم  ألَنَّ ًة؛  َخاصَّ َجاُل  الرِّ الَقوُم: 
ر، يف َجِع َصائٍم َوَزائٍر)1(. م َوُزوَّ َکُصوَّ

س)2( َوَکاَن يِف ُأذنِِه َوقٌر،  ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َنَزَلت يف َثابِت بِن َقیٍس بِن َشمَّ
ُحوا َلُه)3(.  َوَکاَن إَِذا َدَخَل الـَمسِجَد َتَفسَّ

َم َکاَن ِعنَد الّلـِه َخرَيًا ِمَن  َعسى  َأْن َيُكوُنوا َخْيًا ِمنُْهْم َأي: إِنَّ الـَمسُخوَر ِمنُه ُربَّ
اِخِر، َفَینَبِغي َأن َل َیسَتهِزء َأَحٌد بَِمن َیَراُه)4(.  السَّ

رَن)5(  | َتَسخَّ  َنَزَلت يف نَِساِء النَّبِيِّ َوال نِساٌء ِمْن نِساٍء َعسى  َأْن َيُكنَّ َخْيًا ِمنُْهنَّ
َا َرَبَطت َحقَوَتیَها بَِسبنِیٍَّة؛ َوهي َثوٌب َأبَیٌض، َوَسَدَلت َطَرفَها  ِمن ُأمِّ َسَلَمة؛ َوَذلَِك: َأنَّ
ُه لَِساُن َکلٍب،  رَّ َخلَفَها، َکَأنَّ ُه، َفَقاَلت َعائَشة حِلَفَصَة: انُظِري َما َتُ رُّ َخلَفَها، َوَکاَنت َتُ

َفَهَذا َکاَن ُسخِرَیتِهَم)6(. 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 565/3.
ینظر: خلصة  الیممة،  یوم  قتل  باجلنة،  الرسول|  له  )2( اخلزرجي، خطیب األنصار، صحايب، شهد 

األقوال، العلمة احلل، معجم رجال احلدیث، السید اخلوئي: 304/4.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 224/9.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 405/3.
)5( يف املصدر: نزلت يف امرأتنی من أزواج النبي....

)6( أسباب النزول، الواحدي: 263.
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َا َقِصرَية)1(.  ، َوَأَشاَرت بَِیِدَها َأنَّ هَتا بِالِقَصِ َ َا َعريَّ َوِقیَل: إِنَّ

الـَمِغیِب،  يِف  َوالَمُز  الـَمشَهِد،  يِف  َوالَعیُب  الطَّعُن  َواللَّمُز:  َطَعنَُه،  إَِذا  مَلََزُه؛  ُیَقاُل: 
َوِقیَل: إِنَّ اللَّمز َما َیُكوُن بِاللَِّساِن َوبِالَعنِی َوبِاإِلَشاَرِة، َوالَمُز: َل َیُكوُن إِلَّ بِاللَِّساِن)2(.

َوَقوُله تَعاَل: َوال َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َأي: َل َیطَعُن َبعَضُكم َعَل َبعٍض)3(.  

َأَخاُه  َقَتَل  َفإَِذا  َواِحَدٍة،  َکنَفٍس  امُلؤِمننَِی  َأْنُفَسُكم  ألَنَّ  َتْقُتُلوا  َواَل  َقوُله:  َوِمثُله 
ُه َقَتَل َنفَسُه)4(  َکَأنَّ

َويِف احلَِدیِث:)اذُکُروا الَفاِجَر بَِم فِیِه؛ َکي َیَذَرُه النَّاس()5(.

النَّبُز: الطَّرُح، َوَبنُوا ُفَلٍن َیَتنَاَبُزوَن َوَینبُِزوَن بَِمعنًَى)6(.

َوَقوُله تَعاَل: َواَل َتناَبُزوا بِاْلَْلقاِب َأي: َل َتدُعوا ِبَا، َوهَو َتَفاُعل)7(  َواألَلَقاُب: 
َلُه،  َل ُیوَضَع  بِه اإِلنَسان، َوِقیَل: ُهو ُکلُّ إِسٍم  ي  الَِّذي ُسمِّ َلَقٍب؛ َوهَو اسٌم َغرُي  َجُع 
الَفِقیِه  ِمثَل  فِیِه،  َبَأَس  َفَل  َیكَرُهُه،  َوَل  َیُسوؤُه،  َکاَن َل  إَِذا  ا  َفَأمَّ َیكَرُهُه،  بِِه  َوإَِذا ُدِعي 

ُجل لِلَرُجل: َیا َکافِر، َیا َفاِسق، َیا ُمنَافِق)8(. َوالَقاِض، َوِقیَل: ُهَو َقوُل الرَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 406/3.
)2( غریب القرآن، الطریي: 294.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 349/9.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 226/9.

)5( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 339/16.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 405/3.

)7( تفسري السمرقندي: 311/3.
)8( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 227/9.
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یِه بَِأَحبِّ َأسَمئِه إَِلیِه()1(. َويِف احلَِدیِث:)ِمن َحقِّ امُلؤِمِن َعَل َأِخیِه: َأن ُیَسمِّ

َلَا:)َما  َفَقاَل  َتبِكي،   | النَّبِيِّ إِل  َجاَءت  َأخَطب،  بِن  ُحیيِّ  بِنت  َصِفیَّة  إِنَّ  ِقیَل: 
َلَا:)َهلَّ  َفَقاَل   ، َيُوِدینیِّ بِنت  ٌة  َيُوِدیَّ َوَتُقوُل:  ين،  ِ ُتَعريُّ َعائَشة  إِنَّ  َفَقاَلت:  َوَراَءِك؟( 

د|(   َفنََزَلت اآلَیة)2(. ي ُموَسى، َوَزوِجي ُمَمَّ ُقلِت: َأيِب َهاُرون، َوَعمِّ

کُر، ِمن َقولم: َطاَر  َقوُله تَعاَل: بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َوالسُم ُهنَا بَِمعنَى: الذِّ
اسُم ُفَلٍن بِالَكَرِم َأو بِاللُّؤِم؛ َأي: ِصیُته َوِذکُرُه، َوَحِقیَقُتُه َما َسَم ِمن ِذکِره َوارَتَفَع َبنَی 

ُه َقاَل: بِئَس الِسم امُلرَتِفع لِلُمؤِمننَِی)3(. النَّاِس، َکَأنَّ

ِذي َیسَتِحقُّ الُعُقوَبُة َعَلیِه)4(. نُب الَّ اإِلثُم: الذَّ

ُسوا َول َيْغَتْب  سَّ َ �ب نِّ ِإْثٌ َول �قَ َّ َ ال�ض نِّ ِإنَّ َبْ��ض َّ رًا ِمَ ال�ض ث�ي
َ
وا ك وا اْجَتِنُ يَن آَمُ

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

ُقا اللـَه ِإنَّ اللـَه  تًا فََكِرْهُتُموُه َواتَّ خيِه َمْ
َ

َْم أ
َ

ُكَ ل
ْ

ْن َيأ
َ

ْ أ ُ
ك َحُ

َ
ُيِحبُّ أ

َ
ًا أ ُكْ َبْ��ض ُ َبْ��ض

)12( اٌب َرحمٌي َتَّ

ف َولُِتِقرَّ ِبَا)5(. ؛ بَِمعنَى التََّعرُّ ُس، بِاجلِّیِم َواحلَاِء: ِمَن احِلسِّ ُس َوالتََّحسُّ التََّجسُّ

ِقیَل ملََِشاِعِر اإِلنَساِن: احلََواسُّ اخلَمِس، بِاحلَاِء َواجِلیِم)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 566/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 227/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 406/3.
)4( تفسري البیضاوي: 218/5.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 228/9.
)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 568/3.



الفصل اخلامس واألربعون / سورة احلجرات   .......................................    13

ُسوا َأي: َل َتتَّبُِعوا َعَثَراِت امُلؤِمننَِی َوَعوَراهُتُم َوَمَعاِیَبُهم)1(. سَّ َوَقوُله تَعاَل: َوال َتَ

ُسوا، َوَل َتَقاَطُعوا،  اُکم َوالظَّّن، َفإِنَّ الظَّّن َأکَذُب احلَِدیِث، َوَل َتَسَّ َويِف احلَِدیِث:)إِیَّ
اَسُدوا، َوَل َتَداَبُروا، َوُکوُنوا ِعَباَد الّلـِه إِخَواَنًا، َوَل َیغَتب َبعُضُكم َبعَضًا()2(. َوَل َتَ

ُیَقاُل: َغاَبُه َواغَتاَبُه، َکَغاَلُه َواغَتاَلُه، َوالِغیَبُة: ِمَن اإِلغتَِیاِب، َکالِغیَلُة ِمَن اإِلغتَِیاِل، 
وِء يف الَغیَبِة)3(. َوهي: ِذکُر السُّ

َفَقد  فِیِه  َکاَن  َفإِن  َیكَرُه،  بَِم  َأَخاَك  َتذُکَر  َفَقاَل:)َأن  الِغیَبِة؟  َعن   | النَّبِيُّ َوُسئَل 
تَُّه()4(.    اغَتبُتُه، َوإِن َل َیُكن فِیِه َفَقد َبَ

حَلَم  َفاکَره  َکَذلَِك  ِمنَها،  َتَأُکَل  َأن  َمُدوَدًة  ِجیَفًة  َوَجدَت  إِن  َتكَرُه  َکَم  َقَتاَدة:  َوَعن 
.)5( َأِخیَك َوهَو َحيٌّ

َو:  لِلَتقِریِر،  اإِلستِفَهاُم   َمْيتًا َأخيِه  َم  َلْ َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأُيِبُّ  تَعاَل:  َوَقوُله 
َم َأخيِه َأو ِمَن األَِخ)6(. َمْيتًا َنصٌب َعَل احلَاِل ِمن: َلْ

َوُروي: َأنَّ َأَبا َبكٍر َوُعَمَر، َبعَثا َسلَمن إِل َرُسوِل الّلـِه| لَِیَأِت َلَُم بَِطَعاٍم، َفَبَعَثُه إِل 
ُأَساَمَة بِن َزیٍد، َوَکاَن َخاِزُن َرُسوُل الّلـِه| َعَل ِرحِلِه، َفَقاَل: َما ِعنِدي َش ٌء، َفَعاَد 

إَِلیِهَم، َفَقاَل: َبِخَل ُأَساَمة، َوَلو َبَعثنَا َسلَمن إِل بِئٍر َسِمیَحٍة َلَغاَر َماؤَها.

َأفَواِهُكَم؟(  َفَقاَل َلَُم:)َما ِل َأَرى ُخرَضة اللَّحِم يف  الّلـِه|  ُثمَّ انَطَلَقا إِل َرُسوِل 

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 350/9.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 430/6، التغیب والتهیب، املنذري: 544/3ح 4375.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 568/3.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 407/3.

)5( الكشف والبیان، الثعلبي: 84/9.
)6( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 114/8.
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َتَأُکُلوَن حَلَم َسلَمَن َوُأَساَمة(   ، َقاَل:)َظَللُتم  َتنَاَولنَا الَیوَم حَلَمً َیا َرُسوَل الّلـِه، َما  َقاَل: 
َفنََزَلت آیُة الِغیَبِة)1(.

عاَرُفا ِإنَّ  ُ�وًب َوَقاِئَ ِلَ ْ �ثُ ُ
َ�ْلاك ْنىث  َو�بَ

ُ
ٍر َوأ

َ
ْ ِمْ َذك ُ

اك اُس ِإنَّ َخَْق�ض َها انلَّ يُّ
َ

يا أ
)13( ٌر ْ ِإنَّ اللـَه َعمٌي َخب�ي ُ

اك �ق �قْ
َ

ـِه أ َد اللَّ َرَمُكْ ِعْ
ْ
ك

َ
أ

ُشُعوب،  َواجلَمُع:  ّت،  السِّ َبَقاِت  الطَّ ِمن  األُوَل  َبَقُة  الطَّ د:  ُصَ وَزان  عُب،  الشَّ
ُعوِب، ُثمَّ الِعَمَرة ُدوَن الَقبِیَلة، ُثمَّ الَبطن، ُثمَّ الَفخُذ، ُثمَّ الَفِصیَلُة،  َوالَقَبائُل: ُدوَن الشُّ
َیت  َم ُسمِّ عُب: ِمثَل ُمرَض َوَربِیَعة، َوَقَبائَل: ِمثَل َبكر بِن َربِیَعة َوَتِیم بِن ُمرَض، َوإِنَّ َوالشَّ

ِقَها)2(. ُشَعَبة لَِتَشُعبَِها َوَتَفرُّ

َکَذلَِك  َجَعلنَاُکم  َأي:   لَِتعاَرُفوا َوَقبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلناُكْم  تَعاَل:  َوَقوُله 
َأي:  ِبِم؛  َیَتَفاَخُروا  أِلَن  َل  َوَقوِمِه)3(  َوَأبِیِه  بِنََسبِه  َبعَضًا،  َبعَضُكم  َوَیعِرُف  لَِتَعاَرُفوا، 
َف َلُكم يف اآلِخَرِة بَِذلِك،  بِاآلَباِء َواألَجَداِد، َوَتدُعوا للَتَفاُخِر، َأي: التََّفاُضِل، َوَل َشَ

َبل إِنَّ َأکَرَمُكم ِعنَد الّلـِه َأتَقاُکم َوَأعَمَلُكم بَِأَواِمَرُه َوُبعَدُکم َعن َنَواِهَیُه.

|:)َیُقوُل اهللُ َتَعاَل َیوَم الِقَیاَمِة: َأَمرُتُكم، َفَضیَّعُتم َما َعِهدُت إَِلیُكم فِیِه،  َعن النَّبِيِّ
َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  امْلُتَُّقوَن:  َأینَ   َأنَساَبُكم،  َوَأَضُع  َنَسبِي،  َأرَفُع  َفالَیوَم  َأنَساَبُكم،  َوَرَفعُتم 

.)4(ِعنَْد الّلـِه َأْتقاُكْم

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 408/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 229/9.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 230/9.

)4( زبدة التفاسري، الكاشاين: 435/6.
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َوُرِوي: َأنَّ َرُجَلً َسَأَل ِعیَسى بِن َمرَیم: َأيُّ النَّاِس َأفَضُل؟ َفَأَخَذ َقبَضَتنِی ِمن 
ُتَراٍب، ُثمَّ َقاَل: َأيُّ َهاَتنِی َأفَضُل؟ النَّاُس ُخِلُقوا ِمن ُتَراٍب، َفَأکَرَمُهم َأتَقاُهم)1(.

، َجَعَل اخلَلَق  اللـَه َعزَّ َوَجلَّ الّلـِه|:)إِنَّ  َقاَل َرُسوُل  َقاَل:  َأنَّه  َعبَّاٍس،  وَعن ابن 
َوَأْصَحاُب  اْلَيِمِي...  َوَأْصَحاُب  َوَذلَِك َقوُلُه:   َفَجَعَلنِي يِف َخرِيِهم ِقسًم،  ِقسَمنِی؛ 

َمِل)2( َفَأَنا ِمن َأصَحاِب الَیِمنِی، َوَأَنا َخرُي َأصَحاِب الَیِمنِی. الشِّ

َفَأْصَحاُب  َقوُلُه:  َوَذلَِك  ُثُلثًا،  َخرِيَها  يِف  َفَجَعَلنِي  َأثَلثًا،  الِقسَمنِی  َجَعَل  ُثمَّ 
ابُِقوَن)5(  َفَأَنا ِمَن  ابُِقوَن السَّ اْلـَمْيَمنَِة)3(  َو: َوَأْصَحاُب اْلـَمْشَأَمِة)4( َو: َوالسَّ

ابِِقنَی. ابِِقنَی، َوَأَنا َخرُي السَّ السَّ

ُثمَّ َجَعَل األَثَلَث َقَباِئَل، َفَجَعَلنِي يِف َخرِيَها َقبِیَلًة، َوَذلَِك َقوُلُه َتَعاَل: َوَجَعْلناُكْم 
ـِه َأْتقاُكْم َفَأَنا َأتَقى ُولِد آَدَم، َوَل َفخَر. ُشُعوبًا َوَقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

ـُه  ُثمَّ َجَعَل الَقَباِئَل ُبُیوتًا، َفَجَعَلنِي يِف َخرِيَها َبیتًا، َوَذلَِك َقوُلُه َتَعاَل: إِنَّم ُيِريُد اللَّ
ُروَن ِمَن  َرُكْم َتْطِهيًا)6( َفَأَنا َوَأهُل َبیتِي ُمَطهَّ ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

ُنوِب َوالـَمَعاِص، إِنَّ اللـَه َعِلیٌم َخبرٌِي()7(. جِس َوالذُّ الرِّ

)1( نور الثقلنی، احلویزي: 97/5ح 87.
)2( الواقعة: 27، 41.

)3( الواقعة: 8.

)4( الواقعة: 9.
)5( الواقعة: 10.

)6( األحزاب: 33.
)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 230/9.



16    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

يامُن يف  ُقُلِبُكْ 
ْ

ا َيْدُخِ ال َّ َ
نا َول ْسَلْ

َ
وا َولِكْن ُقُلا أ ا ُقْل َلْ ُتْؤِمُ ْعراُب آَمَّ

َ ْ
ِ ال

َ
اقل

)14( ئًا ِإنَّ اللـَه َغُفٌر َرحمٌي �يْ ْعاِلُكْ �ثَ
َ

ُكْ ِمْ أ �يُعوا اللـَه َوَرُسوَلُ ل َيِلْ ُ َوِإْن �ق

َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)اإِلسَلُم َعَلنَِیًة، َواإِلیَمُن يِف الَقلِب، َوَأَشاَر إَِل َصدِرِه()1(.

ُیَقاُل: َلَت َلیَتًا؛ إَِذا َنَقَص)2(.

َل  َأي:   َشْيئًا َأْعملُِكْم  ِمْن  َيلِْتُكْم  ال  َوَرُسوَلُه  اللـَه  ُتطيُعوا  َوإِْن  تَعاَل:  َوَقوُله 
ُینِقَصُكم َوَل َیظِلَمُكم، َفإِنَّ َذلَِك ُصنَعُه، َوَل َیُوُز َعَل الَعاِدِل امُلقِسِط.

ْرِض َواهلُل ِبُكلِّ َشْ ٍء 
َ ْ
امواِت َوما يِف ال ُكْ َو َو اهلّلُ   َيْعَلُ ما يِف السَّ وَن اللـَه ِبدي�ضِ ُ َ�لِّ �قُ

َ
ُقْل أ

)16(َعمٌي

ِذي َأنُتم َعَلیِه، َوهَو َعاِلٌ  یِن الَّ وَن اللـَه بِالدِّ ُقْل َأُتَعلُِّموَن اللـَه بِدينُِكْم َأي: َأُترِبُ
الِعلَم  اللـَه  ُتَعلُِّموَن  َکیَف  َأي:  َوالتَّوبِیِخ؛  لإِِلنَكاِر  َواإِلستِفَهاُم  بَِضَمئَرُکم،  یٌط  ُمِ بِِه، 
بَِجِمیِع الـَمعُلوَماِت، َل ِسیََّم َمن َیِدیَن بِه، َفَل َیَتاُج إَِل َأخَباَرُکم، َوَل إِل َمن ُیعِلمُه)3(.

)1( مسند أمحد بن حنبل: 135/3، جممع الزوائد، الیثمي: 52/1.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 437/6.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 232/9.
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سورة ق

 
َتَعاَل يف  َع اهللُ  ِقَراَءَة ُسوَرِة ق، َوسَّ َوَنَوافِِلِه  َفَراِئِضِه  َقَرأ يف  إِنَُّه:)َمن   الَباِقُر َقاَل 

ِرزِقِه، َوَأعَطاُه ِکَتاَبُه بَِیِمینِِه()1(.

)1( ِجيِد َ ْ
ْرآِن ال ُ ق َوالْ�ق

بِاألَرِض،  امُلِحیِط  اجلََبِل  إِسُم  ِهي  َوِقیَل:  َتَعاَل،  الّلـِه  َأسَمِء  ِمن  إسٌم  إِنَّ ق  ِقیَل: 
َمِء ِمنَها)2(. َدٍة َخرَضاَء، َوُخرَضُة السَّ َوهي ِمن ُزُمرُّ

 )5( يٍج ِ
ْمٍ مَّ

َ
ُهْم يِف أ َ ا َجءُهْ �ض َّ َ

َقِّ ل
ْ

ُبا ِبل ذَّ
َ
َبْ ك

ُیَقاُل: َمَرَج اخلَاَتم يِف إِصبِعِه َوَخَرَج؛ َأي: امُلخَتِلُط امُلضَطِرُب)3(. 

)1( ثواب األعمل، الصدوق: 115.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 234/9.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 232/9.
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 )6( ا ِم فُُروٍج اَها َوَما َلَ �ضَّ اَها َوَزيَّ ْيَ ْيَف �بَ�ضَ
َ
ُهْم ك َ �ق اَمء َفْ ُظُروا ِإَل السَّ فََلْ َي�ض

َ
أ

ُقوُق َوالُفُتوُق)1(.  الُفُروُج: الشُّ

)7( يٍج ْتَنا ِفَيا ِم ُكِّ َزْوٍج َبِ َ �ض�ب
َ

َنا ِفَيا َرَواِسَ َوأ ْ �ي َ لْ�ق
َ

ْرَض َمَدْدَنَها َوأ
َ ْ
َوال

ُیَقاُل: َمدَّ اهللُ األَرَض؛ إَِذا َدَحاَها َوَبَسَطَها)2(.

َیاُض  َوالرِّ ِة،  النرَِضَ َکاألَشَجاِر  ؤَیِة؛  الرُّ ِعنَد  َروَعــٌة  َلُه  ــِذي  الَّ احلُسُن  الُبهَجُة: 
ة)3(.  اخلرَِضَ

َوَقوُله تَعاَل: ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبيٍج َأي: ِمن ُکلِّ ِصنٍف َیبَتِهُج بِِه ُحسنِِه)4(. 

)9( َح�يِد
ْ

اٍت َوَحبَّ ال ْتنا ِبِه َجَّ َ �ضْ�ب
َ

 فَأ
ً

امِء ماًء ُماَراك نْلا ِمَ السَّ َوَنزَّ

: ُهَو احلَِصیُد)5(. احلَبُّ

َوَنحِو  اجلَاِمِع،  َوَمسِجُد  الَیِقنِی،  َحقُّ  َمثل   اْلـَحصيِد َوَحبَّ  تَعاَل:  َوَقوُله 
َذلَِك)6(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 413/3.
)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )مدد( 397/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 236/9.
)4( زبدة التفاسري، الكاشاين: 444/6.

)5( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 6/17.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 207/6.
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 )10( يٌد �ضِ َّ ا َطْلٌع �ض َ اٍت لَّ َ ْخَل َبِ��ق َوانلَّ

يف  طَِواَلً  َباِسَقاٌت  النَّخَل  بِِه  َوَأنَبتنَا  َأي:   نَِّضيٌد َطْلٌع  لَّـَها  َباِسَقاٍت  َوالنَّْخَل 
َد َبعُضُه َعَل َبعٍض، ُیِریُد: َکثَرَة الطَّلِع َوَتَراُکِمِه، َوَکثَرَة َما  َمِء، َلَا َطلٌع َنِضیٌد، ُنضِّ السَّ

فِیِه ِمَن الثََّمِر )1(.

َفهَو  َأفَعل  ِمن  َفَیُكوُن  مَحََلت،  إَِذا  اُة؛  الشَّ َأبَسَقِت  ِمن  َحَواِمٌل،   َباِسَقاٍت و: 
کِر لَِفرِط ارتَِفاِعَها، َوَکثَرِة َمنَافِِعَها)2(. َفاِعٌل، َوإِفَراُدَها بِالذِّ

 )11( ُُروُج
ْ

َذِلَ ال
َ
تًا ك ْ ًة مَّ ا ِبِه َبْلَ ْيَ ْحَ

َ
َباِد َوأ ْلِ  لِّ

ً
ِرْزاق

بَِأن  ـِه؛  اللَّ ِمَن  َفهَو  ِرزٍق  َوُکلُّ  لِنَرِزَقُهم،  َأنَبتنَاَها  َلُه؛ َأي:  َمفُعوٌل   لِّْلِعَباِد ِرْزقًا 
زَق )3(. َیُكوَن َقد َفَعَلُه، َأو َفَعَل َسَبَبُه، َأو َمصَدُر َأنَبتنَا؛ ألَنَّ اإِلنَباَت يف َمعنَى الرِّ

ْيتًا َكَذلَِك اْلـُخُروُج َأي: ِمَن الُقُبوِر )4(.  َوَأْحَيْينَا بِِه َبْلَدًة مَّ

)12( وُد سِّ َوَثُ ْص�اُب ارلَّ
َ

ُم ُنٍح َوأ َلُهْم َقْ �بَ�قْ َقْ ذَّ
َ
ك

وا َنبِیَُّهم فِیَها)5(.  : إِسُم بِئٍر، َرسُّ سُّ الرِّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 237/9.
)2( تفسري البیضاوي: 225/5.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 413/3.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 361/9.

)5( قصص األنبیاء، الراوندي: 105.
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ِه ِمْ َحْبِل  ْقَرُب ِإَلْ
َ

ْ�ُن أ ُسُه َو�ضَ ْ �ض ْسِوُس ِبِه �ضَ ْ�َلُ ما ُتَ ضْساَن َو�ضَ � ِ
ْ

ا ال ْد َخَْق�ضَ َ َولَ�ق
)16(ريِد اْلَ

، َوَوسَوَسُة النَّفِس: َما َیُطُر بَِباِل اإِلنَساِن، َوَيُجُس يف  وُت اخلَِفيُّ الَوسَوَسُة: الصَّ
ى بِالَباِء)1(  َضِمرِيِه ِمن َحِدیِث النَّفِس، َوَیَتَعدَّ

ى بِالنَّفِس)2(. ُتَوسوُس بِه َنفُسه، َوالَباُء ِمثُلَها يف َصوٍت بَِكَذا، َوَیَتَعدَّ

ِمَها، َیتَِّصَلِن بِالَوتنِِی، َیِرَداِن ِمَن  الَوِریَداِن: ِعرَقاِن ُمكَتنَِفاِن بَِصفَحَتي الُعنُِق يف ُمَقدَّ
َأِس إِلیِه)3(. الرَّ

ِقِه  َوَتَعلُّ ِعلِمِه،  ُقرُب  ُیِریُد:   اْلَوريِد َحْبِل  ِمْن  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  تَعاَل:  َوَقوُله 
بَِأحَوالِِه، َحتَّى َل َیَفى َعَلیِه َشٌء ِمنَها َمَكاَن َذاتِه َقِریَبًا ِمنُه.

َو: َحْبِل اْلَوريِد َمَثٌل يف َفرِط الُقرِب، َکَم َقاُلوا: ُهَو ِمنِّي َمقَعَد الَقابَِلِة، َوَمقَعَد 
اإِلَزاِر؛ َأي: 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 414/3.
)2( تفسري البیضاوي: 226/5.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 415/3.
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)17( يٌد�ِ اَمِل �قَ ِّ ِن َوَعِن السث ِم�ي اِن َعِن اْلَ َ �ي َتَلقِّ ُ ْ
َلقَّ ال ِإْذ َي�قَ

إِذ: َمنُصوٌب بَِأقَرب)1(.

ُه َیعَلُم َخَطَراِت النَّفِس، َوهَو َأقَرُب ِمَن اإِلنَساِن ِمن ُکلِّ َقِریٍب ِحنَی  َوالـَمعنَى: إِنَّ
َوَهَذا  بِِه،  ُظ  َیَتَلفَّ َما  َیَأُخَذاِن  َوِشَمَلً،  َیِمینًَا  الـَمَلَكاِن احلَافَِطاِن  َیاِن)2( َأي:  امُلَتَلقِّ ى  َیَتَلقَّ

إِیَذاٌن بِاستِغنَائِه َعن اسِمِه َعن استِحَفاِظ الـَمَلَكنِی إِلطَِّلِعِه َعَل اخلَِفیَّاِت)3(.

الَقائِم،  ِضدَّ  ُهَو  ِذي  الَّ الَقاِعُد  َل  َکاجلَِلیِس،  الَقاِعُد  َوالَقِعیُد:  التَّلِقنُی،  ي:  َوالتََّلقِّ
لِلِدَلَلِة،  َأَحِدمَها  َك  َفَتَ التَّلِقنِی،  ِمن  َقِعیٌد  َمِل  الشِّ َوَعن  َقِعیٌد،  الَیِمنِی  َعن  َوَتقِدیُرُه: 

احلََفَظُة: َأرَبَعٌة؛ َمَلَكاِن بِاللَّیِل، َوَمَلَكاِن بِالنََّهاِر)4(.

)18( ْيِه َرِقبٌي َعِتٌد َ َ
 ل

َّ
ٍل ِإل �ضُ ِم َقْ ِ َما َيْل�ض

ُم بَِكَلٍم َفَیلِفَظُه؛ َأي: َیرِمیِه  َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد َأي: َما َیَتَكلَّ
ا  ا َصاِحُب الَیِمنِی، َوإِمَّ ُل بِِه، إِمَّ ِمن فِیِه إِلَّ َلَدیِه َمَلٌك َحاِضٌ َمَعُه؛ َیعنِي: الـَمَلك امُلَوکَّ

َمِل، َیَفُظ َعَمُلُه، َل َیِغیُب َعنُه)5(. َصاِحُب الشِّ

ِقیُب: احلَافُِظ، َوالَعتِیُد: امُلَعدُّ لِِلُزوِم األَمِر)6(. َوالرَّ

ِشَملِه،  َعَل  ِیئاِت  السَّ َوَکاتُِب  ُجِل،  الرَّ َیِمنِی  َعَل  احلََسنَاِت  |:)َکاتُِب  النَّبِيِّ َعن 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 5/4.
)2( مدارك التنزیل، النسفي: 172/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 415/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 240/9.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 240/9.

)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 364/9.
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الَیِمنِی  َصاِحُب  َکَتَبَها  َحَسنًَة  َعِمَل  َفإَِذا  َمِل؛  الشِّ َصاِحِب  َعَل  َأِمرٌي  الَیِمنِی  َوَصاِحُب 
ُه  َمِل: دعُه َسبَع َساَعاٍت َلَعلَّ َعرَشًا، َوإَِذا َعِمَل َسِیئًة َقاَل َصاِحُب الَیِمنِی لَِصاِحِب الشِّ

ُیَسبُِّح َأو َیسَتغِفر()1(.

)19( يُد� ُه �قَ ْنَت ِمْ
ُ
َقِّ ذِلَ ما ك

ْ
ْوِت ِبل َ ْ

َوجَءْت َسْكَرُة ال

بِاحلَقِّ  َوالَباُء يف  بِالَعقِل،  اِهَیة  الدَّ ُتُه  ِشدَّ َأي:    بِاْلـَحقِّ اْلـَمْوِت  َسْكَرُة  َوجاَءْت 
لِلَتعِدَیِة)2(.

ُیَقاُل: َحاَد َیِیُد؛ إَِذا َنَفَر َوَهَرَب)3(.

إِل  إَِشاَرٌة  َوَذلَِك  َوهَتُرب)4(  َتنُفر  َأي:   َتيُد ِمنُْه  ُكنَْت  ما  ذلَِك  تَعاَل:  َوَقوُله 
الـَموِت، َواخِلَطاُب لإِِلنَساِن)5(.

 )21( ِهيٌد َ�َها َساِئٌق َو�ثَ ٍس مَّ ْ �ض َوَجءْت ُكُّ �ضَ

رِي)6(. ِذي َیِثُّ َعَل السَّ ائُق: ُهَو الَّ السَّ

)1( جوامع اجلامع ، الطربيس: 415/3.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 416/3.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 261.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 7/4.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 416/3.
)6( تفسري البیضاوي: 228/5.
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)24( اٍر َعيٍد فَّ
َ
َ ُكَّ ك َهنَّ ا يف  �بَ �ي لْ�قِ

َ
أ

ِهیُد، َوَیُوُز َأن َیُكوَن  ائُق َوالشَّ َأْلِقيا يف  َجَهنََّم ِخَطاٌب ِمَن الّلـِه للـَمَلَكنِی: السَّ
ُه ِقیَل: َألِق َألِق. َل َتثنیَة الَفاِعِل َمنِزَلَة َتثنیِة الِفعِل، َکأنَّ ِخَطاَبًا لِلَواِحِد بَِأن ُینَزَّ

جَل ِمنُهم اثنَاِن، َفَكُثَر َعَل َألُسنَتِِهم َأن َیُقوُلوا: َیا  َأو: ألَنَّ الَعَرَب َأکَثُر َما ُیرافُِق الرَّ
اِج،  َصاِحَبيَّ َوَخِلیَلَّ َوِقَفا، َحتَّى َخاَطبوا الَواِحَد ِخَطاَب الثننَِی، َکَم ُوِرَد َعن احلجَّ

َأنَّه َکاَن َیُقوُل: َیا َحَريِسّ اِضَبا ُعنَُقُه.

َأو: یُكوُن األَلُِف َبَدَلً ِمَن النُّوِن اخلَِفیَفِة لِلَتأِکیِد، إِجَراًء لِلَوصِل جَمَرى الَوقِف)1(.

َوَعَل َهِذه الُوُجوه اخِلَطاُب خِلَاِزِن النَّاِر.

ُه َقاَل:)إَِذا َکاَن َیوُم الِقَیاَمِة، َیُقوُل  | َأنَّ َوُرِوي َعن َأيب َسِعیٍد اخلُدِرّي، َعن النَّبِيِّ
اٍر َعنيٍد َوَأدِخَل اجلَنََّة َمن َأَحبَُّكَم()2(.  : َأْلِقيا يف  َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ اهللُ َتَعاَل ِل َولَِعِلٍّ

لِلـَمَلَكنِی  اخِلَطاُب  َوِقیَل:  أِلَهِلِه)3(  امُلَعاِدي   ، لِلَحقِّ امُلَجانُِب  امُلَعانُِد  َوالَعنِیُد: 
ِهیُد)4(. ابُِق َوالشَّ الـَمذُکوَریِن َقبَل اآلَیِة؛ السَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 418/3.
)2( تفسري فرات الكويف: 440ح 581، شواهد التنزیل، احلسكاين: 264/2ح 896.

)3( معاين القرآن، النحاس: 532/3.
)4( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 303/2.
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)31( يٍد� َر �بَ ْ َن َغ�ي �ي تَّ ُ ُة ِلْ ِت اْلـَجنَّ َ ْزِل�ض
ُ

َوأ

لَفى)1(. لَفُة َوالزُّ اإِلزَلُف: التَّقِریُب إَِل اخلرَِي، َوِمنُه الزُّ

َقوا  ِذیَن اتَّ بِت اجلَنَُّة لِلَّ َوَقوُله تَعاَل: َوُأْزلَِفِت اْلـَجنَُّة لِْلُمتَّقَي َغْيَ َبعيٍد َأي: ُقرِّ
َك َوالـَمَعاِص، َحتَّى َیَروا َما فِیَها ِمَن النَِّعیِم)2(. الرشِّ

َم  َغْيَ َبعيٍد َوهَو َنصٌب َعَل الظَّرِف؛ َأي: َمَكاَنًا َغرَي َبِعیٍد، َأو َعَل احلَاِل، َوإِنَّ
َأو  َوامُلؤنَّث،  ر  امُلَذکَّ ِبَا  َوالـَمَصاِدُر َیسَتِوي يف الَوصِف  الـَمصَدِر،  ِزَنِة  َعَل  ُه  ُذِکَر ألَنَّ
َقِریٌب  ُهَو  َتُقوُل:  َکَم  التَّوِکیُد،  َوَمعنَاُه  َبِعیٍد،  َغرَي  َشیئًا  َأي:  الـَموُصوِف،  َعَل َحذِف 

َغرُي َبِعیٍد)3(.

)32( ٍظ �ي اٍب َ��ض وَّ
َ

وَن ِلُكلِّ أ ا َما ُتَعُ َهَ

اُع إَِل الّلـِه تَعاَل َوَطاَعتِه)4(. جَّ اُب، الرَّ اُب: التَّوَّ األَوَّ

َمسأَلٌة:

ِذي  إِعَلم: َأنَّ ِمن الـَموُصوَلة َل ُیوَصُف ِبَا، َوَل بَِشٍء ِمَن الـَموُصوَلِت إِلَّ بِالَّ
َوحَدُه)5(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 370/9.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 248/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 420/3.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 420/3.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 420/3.
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َلِد َهْل ِم  وا يِف اْلِ ُ �ب قَّ ْ�شًا َفَ َ م �ب ُ َشدُّ ِمْ
َ

َلُهم مِّ َقْرٍن ُهْ أ ْهَلْكَنا َقْ
َ

ْ أ َ
َوك

)36(�ٍ �ي ِ
مَّ

ُبوا يِف  َفنَقَّ التَّنِقیُب: الَفتُح، َوَأصُلُه ِمَن النَّقِب؛ َوهَو: الطَِّریُق، َوِمنُه َقوُله تَعاَل: 
اْلبَِلِد َأي: َفتُِّحوا الـَمَسالَِك)1(.

الـَمِحیُص: الـَملَجأ َوالـَمهَرُب)2(.

َنا ِم  اٍم َوَما َمسَّ يَّ
َ

ِة أ اَم يِف ِ��قَّ َنُ ْ ْرَض َوَما �بَ�ي
َ ْ
اَمَواِت َوال ا السَّ ْد َخَْق�ضَ َ َولَ�ق

)38(وٍب ُ ُّ�ض ل

اللَُّغوُب: النَّصُب َوالتََّعُب)3(.

 )40( ُجِد ْدَبَر السُّ
َ

ْحُه َوأ ضََسبِّ ِل � ْ َوِمَ اللَّ

لِة، إَِذا انَقَضت َوَتَّت)4(. األَدَباُر: َجُع ُدُبر، َواألَدَباُر اإِلنِقَضاُء،  ُیَقاُل: َأدَبَر بِالصَّ

)41(   ٍ ناِد ِمْ َمكاٍن َقري�ب ُ ْ
اِد ال ِمْع َيْوَم ُي�ض َواْ��قَ

َقاَل اهللُ تَعاَل: َواْسَتِمْع َيْوَم ُيناِد اْلُناِد ِمْن َمكاٍن َقريٍب َوامُلنَاِدي ُهنَا إَِسافِیُل؛ 
ُینَاِدي بَِحیث َیِصُل نَِداؤُه إَِل الُكلِّ َعَل َسَواٍء)5(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 373/9.
)2( تفسري الرازي: 182/28.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 742.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 422/3.

)5( تفسري البیضاوي: 233/5.
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َقِة، َواألَوَصاُل  ُتَها الِعَظام الَبالَِیة، َواللٌُّحوُم امُلَمزَّ وِر، َوُینَاِدي: َأیَّ ُه َینَفُخ يف الصُّ ِقیَل: إِنَّ
َقُة، إِنَّ اللـَه تَعاَل َیَأُمَرُکنَّ َأن َتَتِمعَن لَِفصِل الَقَضاِء)1(. ُعوُر امُلَتَفرِّ امُلنَقطَِعُة، َوالشُّ

)42( ُُروِج
ْ

َقِّ ذِلَ َيْوُم ال
ْ

ْيَحَة ِبل َيْوَم َيـْسَمُعوَن ال�َّ

َوِقیَل: إَِسافِیُل َینَفُخ، َوَجرَبئیُل ُینَاِدي بِاحلَرِش)2(.

وِت  الصَّ ِمَن  الَواِحَدُة  ُة  الـَمرَّ یَحُة،  الصَّ َأي:    بِاْلـَحقِّ ْيَحَة  الصَّ َيْسَمُعوَن  َيْوَم 
ِدیِد)3(. الشَّ

ذلَِك َيْوُم اْلـُخُروِج ِمَن الُقُبوِر إَِل َأرِض الـَموِقِف)4(.

ا َنْحُن ُنْحيِي  یَحِة، َوَهِذه ِهي النَّفَخُة الثَّانَِیُة: انا إِنَّ  ُمَتَعلٌِّق بِالصَّ َوَقوُله: بِاْلـَحقِّ
.)5(َوُنِميُت َوإَِلْينَا اْلـَمِصُي

)44( ٌر ْيا َيـس�ي  َذِلَ َحْشٌ َعَ
ً

اَع ْم ِسَ ْرُض َعْنُ
َ ْ
ُق ال قَّ قَسثَ َيْوَم �

.)6( قُّ دُع: الشَّ الصَّ

اُع: َما َکاَن بَِل َتَأِخرٍي)7(. َ السِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 422/3.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 461/6.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 376/9.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 423/3.

)5( ق: 43، زبدة التفاسري، الكاشاين: 461/6.
)6( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 478.

)7( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 376/9.
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اِرَیات يف َیوِمِه، َأو يف َلیَلتِِه، َأصَلَح اهللُ َلُه  اِدُق قال:)َمن َقَرأ ُسوَرة الذَّ َقال الصَّ
اٍج ُیزِهُر إل َیوِم الِقَیاَمِة()1(. َر َلُه يف َقرِبِه بِِسَ َمِعیَشُتُه، َوآَتاُه بِِرزٍق َواِسٍع، َوَنوَّ

)1( اِرَياِت َذْروًا َوالَّ

َتذُروُه  َقاَل  َکَم  ا،  َوَغرَيمُهَ َحاب  َوالسَّ اَب  َ الــتُّ َتذُرو  ا  ألَنَّ َیاُح؛  الرِّ اِرَیاُت:  َوالذَّ
َیاح)2(. الرِّ

ُه َل َیُوُز أِلََحٍد َأن ُیقِسَم إِلَّ بِالّلـِه، َوَلُه َعزَّ اسُمُه َأن ُیقِسَم بَِم َیَشاُء  َويف احلَِدیِث:)إِنَّ
ِمن َخلِقهِ ()3(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 252/9. 
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 13/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 426/3.
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)5( وَن َلَ�اِدٌق ا ُتَعُ َ ِإنَّ

َم ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق َوالـَموُعوُد: الَبعُث، َوهَو َصاِدٌق؛ َأي: ُذو ِصدٍق، َوَما:  إِنَّ
ا َمصَدٌر، َأو َموُصوَلٌة)1(. إِمَّ

 )7( ُُبِك
ْ

اَمء َذاِت ال َوالسَّ

َوَلِكنَّا َل َنَرى تِلَك احلُُبك  َأي: َذاِت الطََّرائِق احلََسنَِة،   اْلـُحُبِك َذاِت  َمء  َوالسَّ
لُِبعِدَها َعنَّا)2(.

عِر  یُح، َوَکَذلَِك ُحبُك الشَّ َبتُه الرِّ مِل َوالـَمِء إَِذا َضَ َواحلُبُك: الطََّرائُق، ِمثَل ُحبِك الرَّ
رُع َمُبوَکٌة؛ ألَنَّ َحَلُقَها ُمطَرُق الطََّرائِق)3(. ه، َوالدِّ ِ آَثاُر َتَثنِّیِه َوَتَكسُّ

َمِء ُنُجوُمَها)4(. َوَعن احلََسِن: ُحبُك السَّ

َوَعن َأِمرِي امُلؤِمننَِی:)ُحبُكًها؛ ُحسنًُها َوِزینَُتَها()5(.

ُن امُلوشَّ َطَرائُق الَوش؛ َوهي َجُع َحبِیَكٍة  َوَیُوُز َأن َتُكوَن النُُّجوم ُتَزّینَُها َکَم ُیَزیَّ
َکطِریَقٍة َوُطُرق، َوَحَباك َکِمَثاٍل َوَمَثل)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 14/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 254/9.
)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 14/4.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 380/9.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 527/3.

)6( تفسري البیضاوي: 235/5.
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َأيب  َعن  َخالِد)2(  بِن  احلَُسنی  َعن  َأبِیِه،  َعن  َهاِشم)1(  بِن  إِبَراِهیم  بِن  َعّل  َوَرَوى 
  مِء َذاِت اْلـُحُبك َضا َقال: ُقلُت َلُه: َأخرِبيِن َعن َقوِل الّلـِه تَعاَل: َوالسَّ احلََسِن الرِّ
َفَقاَل:)َمُبوَکٌة إِل األَرِض( َفُقلُت: َکیَف َیُكوُن َمُبوَکة إل األَرِض، َواهللُ تَعاَل َیُقوُل: 

َمَواِت بَِغْيِ َعَمٍد َتَرْوَنَا)3( َفَقاَل: َرَفَع السَّ

َعَمٍد،  َقاَل:)َفَثمَّ  َبَل،  ُقلُت:   )َتَرْوَنَا َعَمٍد  بَِغْيِ  َیُقوُل:  َأَلیَس  الّلـِه،  )ُسبَحاَن 
َوَلِكن َل ُتَرى( ُقلُت: َفَكیَف َذلَِك، َجَعَلنِي اهللُ فَِداك؟ 

نَیا،  الدُّ َأرُض  َهِذِه  َفَقاَل:  َعَلیَها،  الُیمنَى  َوَضَع  ُثمَّ  الُیَسى،  ُه  َکفَّ َقاَل:)َفَبَسَط 
َفوَقَها  الثَّالَِثة  َمُء  َوالسَّ نَیا،  الدُّ َمِء  السَّ َفوَق  الثَّانَِیة  َواألَرُض  ُقبٌَّة،  َفوَقَها  نَیا  الدُّ َوَسَمُء 
َمِء  السَّ َفوَق  ابَِعة  السَّ األَرِض  إِل  َهَكَذا  ُثمَّ  الثَّانَِیة،  َمِء  السَّ َفوَق  الثَّالَِثة  َواألَرُض  ُقبٌَّة، 
ابَِعة، َوهَو َقوُلُه  َمِء السَّ مَحِن َفوَق السَّ ابَِعُة َفوَقَها ُقبٌَّة، َوَعرُش الرَّ َمُء السَّ اِدَسة، َوالسَّ السَّ
َوَصاِحُب   )4( َبْينَُهنَّ اْلَْمُر  ُل  َيَتنَزَّ ِمْثَلُهنَّ  اْلَْرِض  َوِمَن  َسَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  تَعاَل: 

.  ِمن َبعِدِه، َوهَو َعَل َوجِه األَرِض...( إِل آِخر اخلرََبِ | َوالَوِصُّ األَمِر ُهَو النَّبِيُّ

)1( تفسري القمي: 328/2.
)2( الصرييف، من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا ینظر: رجال الطويس: 355، معجم رجال احلدیث، 

اخلوئي: 247/6.
)3( الرعد: 2.

)4( الطلق: 12.
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 )8(  َتِلٍ ْ ٍل مُّ ُكْ َلِف َقْ ِإنَّ

َة يف َقوٍل خُمَتِلٍف  َْتلٍِف َهَذا َجَواُب الَقَسِم؛ َأي إِنَُّكم َیا َأهَل َمكَّ ُكْم َلِفي َقْوٍل مُّ إِنَّ
ٍد| َفَبعُضُكم َیُقوُل: َشاِعٌر، َوَبعُضُكم َیُقوُل: جَمنُوٌن، َوَبعُضُكم َیُقوُل:  يف َقوِل ُمَمَّ

لنَِی)5(. َساِحٌر، َويف الُقرآِن َیُقوُلوَن: إِنَّه ِسحٌر َوَکَهاَنٌة، َوِرجٌز، َوَأَساطِرُي األَوَّ

)10( اُصَن َرَّ
ْ

َل ال ُقِ

اُب؛ َأي: ُلِعَن  اُص: الَكذَّ اُصوَن * الَِّذيَن ُهْم يِف َغْمَرٍة َساُهوَن اخلَرَّ ُقتَِل اْلـَخرَّ
ِذیَن يف ُشبَهٍة َوَغفَلٍة)6(. اُبوَن الَّ الَكذَّ

)11( َرٍة َساُهَن يَن ُهْ يِف َغْ ِ
َّ

ال

َغْمَرٍة َساُهوَن َلُهوَن)7(.

َوالَغمَرُة: ِمن َغمَرُه الـَمِء َیغُمُره)8(.

هو، ُثمَّ الَغفَلِة، ُثمَّ الَغمَرة، َفَتُكوُن الَغمَرُة ِعَباَرٌة  ل َمَراتِِب اجلَهِل السَّ إِعَلم: إِنَّ َأوَّ
ِذي بَِمعنَاُه)9(. َعن امُلَباَلَغِة يف اجلَهِل، َوالَّ

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 255/9.
)6( تفسري جماهد: 616/2.

)7( جامع البیان، الطربي: 403/30.
)8( الصحاح، اجلوهري، مادة )غمر( 772/2.

)9( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 256/9.
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)13( ُنوَن اِر ُيْف�قَ َيْوَم ُهْ َعَ انلَّ
َهَذا  َیُكوُن  َأي:   ُيْفَتنُوَن النَّاِر  َعَل  ُهْم  َيْوَم  تَعاَل:  َوَقوُله  ُة)1(  احلَرَّ ِهي  الَفتنُِی: 
َا ُمِرَقٌة)3(. ٌة َکَأنَّ ُبوَن َوُیَرُقوَن فِیَها)2( َوُیَقاُل: ِحَجاَرٌة َحرَّ یِن، َیوَم ُیَعذَّ اجلََزاُء يف َیوِم الدِّ

ُیفَتنُوَن  َفَهؤَلِء  َأي:  ُفتِن؛  ِقیَل:  النَّار،  ُأدِخَل  إَِذا  َهَب  الذَّ َأنَّ  َتَر  َأَل  ِعكِرَمة:  َقاَل 
ِذي فِیِه)4(. َهب بِإِحَراِق الِغشِّ الَّ بِاإِلحَراِق، َکَم ُیفَتُن الذَّ

 )14( قَْسَتْعِجُلَن نُت ِبِه �
ُ
ي ك ِ

َّ
ا ال َنَتُكْ َهَ ُذوُقا ِفْ

َأي: َحِریَقُكم، َوَهَذا َقوُل اخلََزَنُة َلُم.

)17( ِل َما َيْهَجُعوَن ْ َ اللَّ اَكُنا َقِلًل مِّ
لیِل ُدوَن النََّهاِر)5(. الُُجوُع: النَّوُم بِالَّ

يف  َوَما  َيَجُعوَن،  َکاُنوا  َأي:   َيَْجُعوَن َما  ْيِل  اللَّ َن  مِّ َقلِيًل  َكاُنوا  تَعاَل:  َوَقوُله 
َيَجُعوَن  َأو  اللَّیِل،  ِمَن  َطائَفٍة  يف  َيَجُعوَن  َأي:  َزائَدٌة؛  ِقیَل:   َيَْجُعوَن َما  َقولِه: 
ٌة، َأو َموُصوَلٌة؛ َأي: يف َقِلیٍل ِمَن اللَّیِل ُهُجوَعُهم، َأو:  ُهُجوَعًا َقِلیَلً، َوِقیَل: َمصَدِریَّ
َما َيَجُعوَن فِیِه، َوَل َیُوُز َأن َتُكوَن َنافَِیًة؛ ألَنَّ َما َبعَدَها َل َیعَمُل فِیَم َقبَلَها، َويف اآلیِة 
َبات، َوَذکَر الُُجوَع  ِذي ُهَو َوقُت السُّ یِل الَّ اَحَتُهم يف اللَّ ُمَباَلَغٌة يف َتقِلیِل َنوَمُهم َواسِتَ

ِذي ُهَو الَغَراُر ِمَن النَّوِم)6(. الَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 428/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 256/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 428/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 256/9.

)5( معال التنزیل، البغوي: 230/4.
)6( کنز العرفان يف فقه القرآن، السیوري: 154/1.
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)18( وَن ْسَحِر ُهْ َيـْسَتْغِفُ
َ ْ
َوِبل

ُهم  هَتَُجدَّ َوَکثَرِة  ُهُجوَعُهم،  ِة  ِقلَّ َمَع  ُم  إِنَّ َأي:   َيْسَتْغِفُروَن ُهْم  َوبِاْلَْسَحاِر 
ُم ُهم  إِنَّ َوفِیِه:  َلیِلهم اجلََرائَم)1(  َأسَلُفوا يف  ُم  َکَأنَّ َأَخُذوا يف الستِغَفاِر،  إَِذا َأسَحُروا 

وَن بِالستِغَفاِر لستَِداَمتِهم َلُه)2(. امُلخَتصُّ

ًة()3(. اِدُق:)َکاُنوا َیسَتغِفُروَن اللـَه يف الُوتِر َسبِعنَی َمرَّ َوَقاَل الصَّ

)19( وِم ْحُ َ ْ
اِئِ َوال سَّ ْم َحقٌّ للِّ ْمَواِلِ

َ
َويِف أ

ِفِه)4(. ِذي ُیَسُب َغنِیًَّا، َفَیحِرَمُه النَّاُس لَِتَعفُّ ائُل: امُلسَتجِدی ،َوالـَمحُروُم: الَّ السَّ

)20( َن �ي وِقِ ُ ْ ْرِض آَياٌت لِّ
َ ْ
َويِف ال

انِِع، َوَکَمِل ُقدرتِِه، َوَبَدائِع  ٌة عَل الصَّ َويِف اْلَْرِض آَياٌت لِّْلُموِقنَِي َدَلَلٌت َدالَّ
واألَشَجاِر،  النَّباِت  ــَواِع  َوَأن والَبحِر،  َوالرَبِّ  واجلََبِل،  هِل  السَّ ِمَن  فِیَها  بَِم  ِحكَمتِِه، 
وَمنَافَِعُهم  َساِکنِیها،  حلََوائِج  امُلَوافَِقُة  َوَرَواِئحُها،  َوُطُعوُمَها  َألَواُنَا  امُلخَتَلِف  بِالثِّمِر 
وِر َواألَشَكاِل َوَغرُي  ُهم، َوَما ُأنبَِت يف َأقطاِرها ِمن َأنَواِع احلََیواِن امُلخَتِلَفِة الصُّ َوَمَصاحِلِ

لنَی بِبَصاِئِرِهم)5(. ِدیَن النَّاظِریَن امُلتَأمِّ َذلَِك: لِّْلُموِقنَِي امُلَوحِّ

)1( تفسري البیضاوي: 236/5.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 429/3.

)3( بحار األنوار، املجليس: 125/84.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 429/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 429/3.
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)21( وَن ِصُ فََل �قُ�بْ
َ

ِسُكْ أ ُ �ض �ض
َ

َويِف أ

الـَمَعاين،  َلَطاِئِف  ِمن  فِیَها  ُذِکَر  َوَما  بِالُقُلوِب،   وَن ُتْبِصُ َأَفَل  َأنُفِسُكْم  َويِف 
َوِر َوالَطَباِئِع َواألَلَواِن َواختَِلُفَها يف ُکلِّ  َوبِاألَْلُسِن َوالنُّطِق، َوخَمَاِرِج احلُُروِف، َوبِالصُّ

إِنَساٍن، َوبِاألَسَمِع َواألَبَصاِر، َوَساِئِر اجلََوارِح، َوَما ُرتَِّب فِیَها ِمن ُفنُوِن احِلكَمِة: 

آَيـــــٌة َلــــــُه  َشٍء  ُكــــــلِّ  َوِف 
َتـــــــُدلُّ َعـــــَى َأنَّــــــه َواِحــــــــــُد)1(.

)26( ٍن �ي ِ�ْجٍل َسِ اء �بِ َ �ب
َ ض ْهِلِ �

َ
فََراَغ ِإَل أ

ِء يف ِخفَیٍة)2(  َهاُب إِل الشَّ وُغ: الذِّ الرَّ

َوَقوُله تَعاَل: َفَراَغ إَِل َأْهلِِه َأي: َفَذَهَب إَِلیِهم يف ِخفَیٍة، َوِمن َأَدِب امُلَضیِِّف َأن 
ُیِفي َأمَرُه)3(.

)29( مٌي وٌز َع�قِ ُ �ب
َ

ْ ع َ
َهَها َواَقل ْت َو�بْ َ�كَّ َ ٍة �ض ُتُه يِف َصَّ

َ
أ َلِت اْمَ ْقَ

َ
فَأ

یَحُة)4( ِمن َصَّ الَقَلُم)5(. ُة: الصَّ َّ الصَّ

ِء الَعِریِض)6(. ِء بِالشَّ : َضُب الشَّ كُّ الصَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 429/3، والشاهد أليب العتاهیة، کم يف زهر اآلداب، القريواين: 387/2.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 261/9.
)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 18/4.

)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 482.
)5( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 309/2.

)6( زبدة التفاسري، الكاشاين: 475/6، العنی، الفراهیدي، مادة )صك( 271/5.
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 َأي: َفَلمَّ َسِمَعت َساَرة َزوَجُة إِبَراِهیَم ٍة َوَقوُله تَعاَل: َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه يِف َصَّ
بَِشاَرُة الَوَلِد، َأقَبَلت يف َصیَحٍة)1(.

ٌة)2(. ُه النَّصُب َعَل احلَاِل؛ َأي: َصارَّ ِمن َصَّ الَقَلُم َوالَباُبن َوَمَلُّ

َبت  ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم َأي: َفَلَطَمت َوجَهَها ِمَن احلََیاِء، َفرَضَ َفَصكَّ
بَِأطَراِف َأَصابِعَها َجبَهَتها، َوَقاَلت: َأَنا َعٌجوٌز َکیَف َألُِد)3(.

)34( َن ِف�ي ْسِ ُ َك ِلْ َمًة ِعَد َربِّ ُمَسوَّ

وَمُة: الَعَلَمُة لِلُمكثِریَن ِمَن الـَمَعاِص َوامُلَتَجاوِزیَن  ُیَقاُل: َأسَمت الـَمِشَیة)4( َوالسَّ
احلَدَّ فِیِه)5(.

)39( ْو َمُْنوٌن
َ

ِنِه َواَقَل َساِحٌر أ
ْ
َولَّ ِبُرك َفَ

ِذي ُیعَتَمُد َعَلیِه)6(. کُن: اجلَانُِب الَّ الرُّ

)1( بحار األنوار، املجليس: 92/12.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 475/6.

)3( جوامع اجلامع ، الطربيس: 432/3.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 412/2.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 263/9.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 392/9.
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 )42(  ِممِي ُه اَكرلَّ َ�َلْ  �بَ
َّ

ْيِه ِإل �قَ�قْ َعَ
َ

ٍء أ َما َتَذُر ِم َشْ

ُء الَباِل امُلَتَفتُِّت ِمَن الَعظِم َأو النََّباِت َأو َغرُي َذلَِك)1(. ِمیُم: الشَّ الرَّ

: ُهَو الَبَلُ َوالتََّفتُُّت)2(. مُّ َوالرَّ

)47( وِ�ُ�وَن ُ َ
ْيٍد َوِإنَّ ل

َ
اَها ِبأ ْيَ اَمء �بَ�ضَ َوالسَّ

.َمء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد ُة)3( َقاَل اهللُ تَعاَل: َوالسَّ األًَیُد َواألَدُّ َأیَضًا: الُقوَّ

)58( ُن ِت�ي َ ْ
ِة ال اُق ُذو اْلُقَّ زَّ َ ُهَ ارلَّ ِإنَّ اهللَّ

ِة، َوالَبِلیُغ اإِلقَتَدار َعَل ُکلِّ َشٍء، ُیَقاُل: َمَتَن َمَتاَنًة، َفهَو َمتنٌِی؛  ِدیُد الُقوَّ الـَمتنُِی: الشَّ
إَِذا َقِوَي)4(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 434/3.
)2( تفسري البیضاوي: 240/5.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 97.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 436/3.
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 )3( ُشوٍر يِف َرقٍّ مَّ

ُء؛ إَِذا مَلََع، َوَقوُله  َمَعاِن، ُیَقاُل: َتَرقَرَق الشَّ : ِجلٌد ُیكَتُب فِیِه، َوَأصُلُه ِمَن اللَّ قُّ الرِّ
َمِء، َیقَرأوَن فِیِه َما  ِذي َکَتَبُه ملََِلئَكتِِه يف السَّ نُشوٍر َوهَو: الِكَتاُب الَّ تَعاَل: يِف َرقٍّ مَّ

َکاَن َوَما َیُكوُن)1(.

َوِقیَل فِیِه: التَّوَراة)2(.

ِکَتاٌب  ُه  ألَنَّ ُق  الرِّ َر  َوُنكِّ الـَمحُفوِظ،  اللَّوِح  يف  الّلـِه  ِعنَد  َمكُتوٌب  الُقرآُن؛  َوِقیَل: 
.)3(اَها خَمُصوٌص ِمن َبنِی ِجنِس الُكُتِب، َکَقولِه تَعاَل: َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

َوالـَمنُشوُر: الـَمبُسوُط)4(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 271/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 272/9.
)3( الشمس: 7، جوامع اجلامع، الطربيس: 438/3.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 402/9.
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)6( ْسُجِر َ ْ
ْحِ ال َواْلَ

التَّسِجرُي: التَّحِمیُم، َوَقوُله تَعاَل: َواْلَبْحِر اْلـَمْسُجوِر َأي: الَبحُر الـَممُلوُء)1(.

 )2(َرْت ، بَِمنِزَلِة الَتنُّوِر، ِمن َقولِه: َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ َوِقیَل: ُهَو امُلوَقُد الـَمحِميُّ
ُه ِقیَل: ُتَمى البَِحاُر َیوَم الِقَیاَمُة)3(. ألَنَّ

)9( اَمء َمْورًا وُر السَّ َيْوَم َتُ

.)4( َخاُن، ُثمَّ َیضَمِحلُّ ُد الدُّ دَّ َهاِب َوالـَمِجيء، َکَم َیَتَ ِء بِالذِّ ُد الشَّ الـَموُر: َتَردُّ

َمء َمْورًا َیوَم َتُوُر: َظرٌف لَِواِقٍع َقبَلُه)5( َوَمعنَاُه: َتُدوُر  َوَقوُله تَعاَل: َيْوَم َتُوُر السَّ
ُك َوَتسَتِدیُر)6(. َدَوَراَنًا؛ بَِمعنَى: َتضَطِرُب، َوَتِيُء َوَتذَهُب ، َوَتُوُج َوَتَتَحرَّ

)13( 
ً

َ َدّع َهنَّ َن ِإَل َنِر �بَ َيْوَم ُيَدعُّ

فُع)7(. : الدَّ عُّ الدَّ

بُِعنٍف  َدفَعًا  إَِلیَها  ُیدَفُعوَن  َأي:   َدّعًا َجَهنََّم  َناِر  إَِل  وَن  ُيَدعُّ َيْوَم  تَعاَل:  َوَقوُله 
إِل  َنَواِصیُهم  َوَیَمُعوَن  َأعنَاِقِهم،  إِل  َأیِدَيُم  َیُغلُّوَن  النَّاِر  َخَزَنُة  َأنَّ  َوَذلَِك  َوَجفَوٍة؛ 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 438/3.
)2( التكویر: 6.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 272/9.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 271/9.

)5( تفسري أيب السعود: 147/8.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 273/9.

)7( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 314.
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ًا يف َأقِفَیتِِهم، َفُیَقاُل َلُم: َهِذه  َأقَداِمِهم، َوُیدَفُعوَن إِل َجَهنََّم َدفَعًا َعَل ُوُجوَهُهم، َوَزخَّ
.)1( وَن نَیا: َأَفِسْحٌر َهَذا َأْم َأنُتْم اَل ُتْبِصُ ُبوَن يف الدُّ تي ُکنُتم ِبَا ُتَكذِّ النَّاُر الَّ

)16( َمُلَن�ْ نُتْ �قَ
ُ
َزْوَن َما ك ْ �ب ا �قُ َ ْيُكْ ِإنَّ ُروا َسَواء َعَ ْ��بِ َ  �ق

َ
ْو ل

َ
ُروا أ َها َفْص�بِ اْصَلْ

: ُلُزوُم النَّاِر)2(. لُّ الصِّ

وا َسواٌء َعَلْيُكْم َدَخُلوَها َعَل َأيِّ  وا َأْو ال َتْصِبُ َقاَل اهللُ تَعاَل: اْصَلْوها َفاْصِبُ
رِب َوَعَدِمِه)3(. َوجٍه ِشئُتم ِمَن الصَّ

)19( َمُلَن�ْ ْنُتْ �قَ
ُ
ُبا َهينئًا ِبا ك ُلا َواْشَ

ُ
ك

الَنِيء: َما َل َتنِغیَص فِیِه ِمَن األَطِعَمِة َواألَِشَبِة)4(.

ِلِهْم  ناُهْ ِمْ َعَ َلْ
َ

ْم َوما أ َتُ يَّ ْم ُذرِّ ا ِبِ َْق�ض
ْ

ل
َ

ْم ِبإيامٍن أ ُتُ يَّ ْم ُذرِّ َعْتُ َ وا َوا�قَّ�ب يَن آَمُ
َّ

َوال
)21( ٌن َسَب َره�ي

َ
ٍئ ِبا ك ِمْ َشْ ٍء ُكُّ اْمِ

الّلـِه|:  َرُسوُل  َقَرأ  ُثمَّ  اجلَنَِّة،  يف  َوَأوَلَدُهــم  امُلؤِمننَِی  الّلـِه|:)إِنَّ  َرُسوُل  َقاَل 
َتُهمْ )5( َفُیحَكُم َلُم بِاإِلسَلِم  يَّ ُتُهْم بِإيمٍن َأْلـَحْقنا ِبِْم ُذرِّ يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ َوالَّذيَن آَمنُوا َواتَّ

َتَبَعًا)6(.

)1( الطور: 15، جوامع اجلامع، الطربيس: 439/3.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 405/9.

)3( زبدة التفاسري، الكاشاين: 489/6.
)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )هنأ( 184/1.

)5( جممع الزوائد، الیثمي: 217/7، کنز العمل، املتقي الندي: 512/2ح 4623.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 275/9.
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ِب َواجلَُمِع)1(.  َة َماءَة َرُجٍل َعَل األَکِل َوالرشُّ َوامُلؤِمنُوَن َلُیؤَتوا ُقوَّ

صنَّاُهم ِمَن َثَواِب َعَمِلِهم ِمن َشٍء)2(. َقوُله تَعاَل: َوَما َأَلْتناُهْم َأي: َوَما َنقَّ

ِذي ُهَو ُمَطاَلٌب  الِِح الَّ ُكلُّ اْمِرٍئ بِم َكَسَب َرهٌي َمرُهوٌن ِعنَد الّلـِه بِالَعَمِل الصَّ
َلَها، َوإِلَّ َأوَبَقَها)3(. َها َوَحصَّ ُجُل َعبَدُه بَِدیٍن َعَلیِه، َفإِن َعِمَل َصاحِلًَا َفكَّ بِِه، َکَم َیرَهُن الرَّ

)26( َن ِفِق�ي ْ ا ُمسث ْهِلَ
َ

ُل يِف أ ا َقْ نَّ
ُ
اَقُلا ِإنَّ ك

َضِعیُف  َأي:  َشَفٌق،  َثوٌب  َقوِلم:  ِمن  عَف،  الضَّ َوَأصُلُه  الِغلَظة،  َنِقیُض  َفَقُة:  الشَّ
َا مُحَرٌة َضِعیَفٌة)4(. مِس؛ ألَنَّ َفُق، َوهَو احلُمَرُة ِعنَد ُغُروِب الشَّ النَّسِج، َوِمنُه: الشَّ

اُء الُقُلوِب ِمن َخشَیِة الّلـِه  ا ُكنَّا َقْبُل يِف َأْهلِنَا ُمْشِفِقَي َأي: َأِرقَّ َوَقوُله تَعاَل: إِنَّ
نَیا ِمَن الَعَذاِب)5(. يف الدُّ

َفَقُة َما ُقلنَا. ِء)6( َوالشَّ ُة الَقلِب َعمَّ َیُكوُن ِمَن اخلَوِف َعَل الشَّ َوإِنَّ اإِلشَفاَق: ِرقَّ

)29( َمُْنوٍن 
َ

َك ِبَكاِهٍن َول ْعَمِت َربِّ ِ�ضِ �ض�قَ �ب
َ

ا أ َ َ
ْر ف

ِّ
ك َفَ

الـَمجنُوُن: الـَمؤوُف بَِم ًیَغطِّي َعَل َعقِلِه)7(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 275/9، عن الرسول|.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 441/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 441/3.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 277/9.
)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 25/4.

)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 410/9.
)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 278/9.
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)30( ُنوِن َ ْ
ُ� ِبِه َرْي�بَ ال َّ َر�ب ْم َيُقُلَن َشاِعٌر �ضَّ�قَ

َ
أ

هَر. هِر)1( َوالـَمنُوُن َیُكوُن بَِمعنَى الدَّ َرْيَب اْلـَمنُوِن َحَواِدَث الدَّ

َوِقیَل: الـَمنُوُن؛ الـَموُت، َفُعوٌل ِمن ِمنُه، إَِذا َقَطَعُه)2(.

)32( ٌم َطاُغَن ْم ُهْ َقْ
َ

َذا أ ْحَلُمُهم ِبَ
َ

ُهْ أ ُمُ
ْ

ْم َتأ
َ

أ

األَحَلُم: الُعُقوُل)3(.

 )33( وَن  ُيْؤِمُ
َّ

َلُ َب ل ْم َيُقُلَن َتَقَّ
َ

أ

ُل: َتَكلُُّف الَقوِل، َوَل ُیَقاُل َذلَِك إِلَّ يف الَكِذِب)4(. التََّقوُّ

َنفِسِه،  تِلَقاِء  ِمن  َواخَتَلَقُه  افَتَعَلُه  َأي:   َلُه َتَقوَّ َيُقوُلونَ َََ  َأْم  تَعاَل:  َقوُله  َوِمنُه 
ِمرُي لِلُقرآِن )5(. َوالضَّ

ُه ِمن ِعنِدَنا، َوَلِكن ُهم َل ُیؤِمنُوَن،  َبل الَّ ُيْؤِمنُوَن َأي: َلیَس َکَذلَِك، َبل َثَبَت َأنَّ
َفلَیَأُتوا بَِحِدیٍث ِمثُله.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 412/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 442/3.

)3( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 313/2.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 279/9.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 443/3.



48    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

)37( ُروَن�ِ ْم ُهُ اْلُمَ��يْ
َ

َك أ ُن َربِّ ْم ِعَدُهْ َخَزا�ئِ
َ

أ

اد لِلُمَجاَوَرِة بِالطَّاِء. امُلَسیطُِر: امُللِزُم َغرَيُه َأمَرًا ِمَن األُُموِر َقهَرًا)1( َوَمَعنَى الصَّ

)38( ٍن �ي ِ
ُسْلَ�اٍن مُّ ِت ُمْسَتِمُ�ُهم �بِ

ْ
أ ٌ َيـْسَتِمُعوَن يِفِه فَْلَ ْم ُسلَّ ْم َلُ

َ
أ

لَُّم: الـَمصَعُد)2(. السُّ

)44( وٌم
ُ
ك ْ �ًا َيُقُلا َسَحٌب مَّ اَمِء َسا�قِ َ السَّ َوِإن َيَرْوا ِكْسفًا مِّ

اِکُم)3(. الـَمرُکوُم: امُلَتَ

)45( ي يِفِه ُيْصَعُقَن ِ
َّ

ْرُهْ َحتَّ ُيَلُقا َيْوَمُهُم ال َفَ

امُلصِعُق: امُلهِلُك)4(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 415/9.
)2( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 118/4.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 365.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 418/9.
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سورة النجم

 
ُه َمن َقَرأ ُسوَرَة النَّجِم يِف ُکلِّ َیو،ٍم َأو يِف ُکلِّ َلیَلٍة، َعاَش َمُموَدًا  َقاَل الَباِقُر:)إِنَّ

َبنَی النَّاِس، َوَکاَن َموُفوَرًا َلُه، َوَکاَن َمُبوَبًا َبنَی النَّاِس()1(.

ا؛ َوهَو اسٌم َغالٌِب َلَا)2(. النَّجُم: الثَُّریَّ   

)8(  َدلَّ ُثَّ َدن َفَ

َکَتَدلِّ  ٍق  َتَعلُّ َمَع  إِسِتَساٌل   : َوالتََّدلِّ ُدلَوُه،  َوَأدَل  یِر،  ِ السَّ ِمَن  ِرجَلیِه  َدلَّ  ُیَقاُل: 
الثََّمَرة)3(.

َق  َفَتَعلَّ اهلل|   َرُسوِل  ِمن  َدَنى  ُثمَّ  َجرَبئِیل،  َأي:    َفَتَدلَّ َدنا  ُثمَّ  تَعاَل:  َوَقوُله 
بِِه| يف الََواِء، َوهَو َمَثٌل يف الُقرِب)4(. 

)1( ثواب األعمل، الصدوق: 116.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 27/4.

)3( تفسري البیضاوي: 253/5.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 449/3.
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)9(  ْدَن
َ

ْو أ
َ

ِن أ َس�يْ فَكاَن اَقَب َقْ

َقاَب َقْوَسْيِ َأْو َأْدَنى  َأي: َکاَن َبینَُهَم ِمقَداَر َقوَسنِی َأو َأدَنى، َوالَقاُب َوالَقیُب، 
َوالَقاُد َوالَقیُد، َوالَقاُس َوالَقیُس َجِیَعًا: املِقَداُر، َوَأصُلُه: َفَكاَن ِمقَداُر َمَساَفٍة؛ ُقرُبُه ِمثَل 

َقاَب َقوَسنِی، َفُحِذَفت َهِذِه امُلَضاَفات)1(.

َوِقیَل: َمعنَاُه َقدَر ِذَراَعنِی، َأو َأدَنى ِمن ِذَراَعنِی، َفَعَل َهذا َیُكوُن َمعنَى الَقوس: َما 
َرُه)2(. ء ُیَقوَسُه َقوَسًا، ُلَغٌة يف َقاَسُه َیِقیَسُه؛ إَِذا َقدَّ ء، َوَقاَس الشَّ ُیَقاُس بِِه الشَّ

)12(  امُروَنُه َع  َما َيرى َفُ
َ

أ

املَِراُء: اجِلَداُل)3(.

َوَقوُله تَعاَل: َأَفُتمُروَنُه َعَل  َما َيَرى َأي: َأَفُتَجاِدُلوَنُه َعَلیِه)4(.

َواشتَِقاُقُه ِمن ِمَرى النَّاَقة، َکَأنَّ ُکلٌّ ِمَن امُلَتَجاِدَلنِی َیمِري َما ِعنَد َصاِحَبُه)5( َوَذلَِك: 
َعن  َوَأخرِبَنا  الـَمقِدِس،  َبیَت  َلنَا  ِصف  َلُه:  َفَقاُلوا  بِِه،  ُأِسي  ِحنَی  َجاَدُلوُه|  ُم  َأنَّ

اِم، َوَغرُي َذلَِك ِمَّا َجاَدُلوا بِِه)6(. ِعرُيَنا يف َطِریِق الشَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 449/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 289/9.
)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )مرأ( 278/15.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 425/9.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 450/3.

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 292/9.
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)15(  َوى
ْ

أ َ ْ
ُة ال َدَها َجَّ ِعْ

َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)... َرَأیُت َعَل ُکلِّ َوَرَقٍة ِمن َوَرَقاِت َجنَِّة الـَمَأَوى َمَلَكًا َقائَمً 
.)1() ُیَسبُِّح اللـَه َعزَّ َوَجلَّ

)19( ى َت َوالُْ�زَّ ْيُتُ اللَّ
َ

فََرأ
َ

أ

، ِمَن الَعِزیِز)2(. ى: َتَأنِیُث األََعزِّ الُعزَّ

)22(  ى َ رض ْسَمٌة ِض�ي قِ ِتْلَ ِإذًا �

یُز: اجلُوُر)3( َواألَصُل: ُضوَزى، َفُفِعَل ِبَا َما ُفِعَل بِبِیض َوَعنی، لَِتسَلَم الَیاء)4(. الضَّ

َوَقوُله تَعاَل: تِْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضيَزى َأي: َجائَرٌة َغرُي ُمعَتِدَلٌة، َحیُث َجَعلُتم َلُه 
.)5( َیِز َکَم َمرَّ َما ُیسَتنَكُف ِمنُه، َوهي ُفعَل، ِمَن الضَّ

)24(  نَّ ضْساِن َما َتَ � ْم ِلْلِ
َ

أ

َلیَس  َیعنِي:  لإِِلنَكاِر؛  فِیَها  الَمَزة  َوَمعنَى  ُمنَقطَِعٌة،  َأم   َتَنَّى َما  لِْلِْنساِن  َأْم 
ـِه  نَیا َواآلِخَرة، َبل َیفَعُلُه اهللُ بَِحَسِب الـَمصَلَحِة: َفلِلَّ لإِِلنَساِن َما َیَتَمنَّى ِمن َنِعیِم الدُّ

.)6(اْلِخَرُة َواْلُوَل

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 292/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 193/3.
)3( جامع البیان، الطربي: 75/27ح 25169.

)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 31/4.
)5( تفسري البیضاوي: 256/5.

)6( النجم: 25، جوامع اجلامع، الطربيس: 453/3.
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ُم ِبُكْ  ْعَ
َ

ِة ُهَ أ ْغِفَ َ ْ
َك واِسُع ال َم ِإنَّ َربَّ َ َ ِإلَّ الَّ ْثِ َواْلَفاِح�ث ِ

ْ
باِئَر ال

َ
وَن ك يَن َيْجَتِنُ

َّ
ال

ِن  ُم ِبَ ْعَ
َ

َسُكْ ُهَ أ ُ �ض �ضْ
َ

وا أ
ُّ
هاِتُكْ فَل ُتَزك مَّ

ُ
ُ�وِن أ ُ ٌة يف  �ب ِجَّ

َ
ْنُتْ أ

َ
ْرِض َوِإْذ أ

َ ْ
ْ ِمَ ال ُ

ك
َ

أ ضْسثَ �
َ

ِإْذ أ
)32(  ق اتَّ

َّ بِالطََّعاِم؛ إَِذا  ُجُل بِالـَمَكاِن؛ إَِذا َقلَّ فِیِه َلبُثُه، َوَأَل اللََّمُم: الـَمسُّ ِمَن اجلُنُوِن، َوألَّ الرَّ
َقلَّ ِمنُه ًأکُلُه)1(.

َما  َوهَو  اللََّمم؛  إِلَّ  الُقبُح   َواْلَفواِحَش ْثِم  اْلِ َكبائَِر  َتنُِبوَن  َيْ الَّذيَن  تَعاَل:  َقوُله 
ُه َمغُفوٌر، َوهَو استِثنَاٌء ُمنَقطٌِع، َأو ِصَفة، َکَأنَّه َقاَل: َکَبائَر اإِلثِم َغرَي اللََّمِم،  َقلَّ ِمنُه، َفإِنَّ
نِب،  الذَّ ِمَن  اخلََطَرُة  َوِقیَل:  َنا،  الزِّ ُدوَن  َکاَن  َوَما  َوالُقبَلُة،  َوالَغمَزُة  النَّظَرُة  ُهَو  َوِقیَل: 

ًا َوَل ِعَقاَبًا)2(. َوِقیَل: ُکلُّ َذنٍب َل َیذُکر اهللُ َعَلیِه َحدَّ

)34(   َدى
ْ
ك

َ
ْعَط  َقِلَلً َوأ

َ
َوأ

خَرِة، َفإَِذا َبَلَغ احلَافِر إِلیَها  ُیَقاُل: َأکَدى احلَافِر؛ إَِذا َبلَغ الُكدَیة؛ َوهي ُصلَبٌة َکالصَّ
َیئَس ِمَن الـَمِء، َفَأمَسَك َعن احلَفِر)3(. 

َوِمنُه َقوُله تَعاَل: َوَأْعَطى  َقلِيَلً َوَأْكَدى َأي: َقَطَع َعطِیَُّتُه َوَأمَسَك)4(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 454/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 454/3.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 455/3.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 33/4.
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)37(  ي َويفَّ ِ
َّ

َوِإْبراِهمَي ال

: َتوفَِیُة الَوَفاِء. التََّويفِّ

)39(  ضَْساِن ِإلَّ ما َسَع � َس ِلْلِ ْن َلْ
َ

َوأ
اِء إِلَّ َجَزاَء َسعَیُه يف َعَمِلِه  َوَأْن َلْيَس لِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسعى  َأي: َلیَس َلُه ِمَن اجلَزَّ

ُدوَن َعَمِل َغرِيه)1(.

لِة  َوالصَّ َواحلَجِّ  الـَمیِِّت  َدَقِة َعن  الصَّ ِمَن  َجاَء يف األَخَباِر  َما  ا  َوَأمَّ ٌة،  َوَما َمصَدِریَّ
َعنُه، َفإِنَّ َذلَِك َوإِن َکاَن َسعُي َغرِيه َمَكاَنُه َسعَي َنفِسه، لَِكونِِه َقائَمً َمَقاَمُه، َوَتابَِعًا َلُه، 

یَعِة َکالَوِکیِل َوالنَّائِب َعنُه، َوَأنَّ َسعَیُه َسوَف ُیَری َوُیَاَزى َعَلیِه)2(. ِ َفهَو بُِحكِم الرشَّ

)42(  ى ْنَتَ ُ ْ
َك ال نَّ ِإَل  َربِّ

َ
َوأ

امُلنَتَهى: َمصَدٌر بَِمعنَى اإِلنتَِهاِء؛ َأي: َما ُینَتَهى إِلیِه)3(.

)46(  ن ْ�َفٍة ِإَذا ُتْ ُ ِمْ �ض

ِحم)4(. ُیَقاُل: َمنَى َأو َأمنَى؛ َأي: ِدفٌق يف الرَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 435/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 456/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 34/4. 
)4( زبدة التفاسري، الكاشاين: 397/7.
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)48(  ْقَن
َ

ْغَن  َوأ
َ

ُه ُهَ أ نَّ
َ

َوأ
َخر)1(. الَقنَیُة: ُأُصوُل األَمَواِل َوَما ُیدَّ

ُه ُهَو َأْغنَى  َوَأْقنَى  َأي: َأغنَى النَّاِس بِاألَمَواِل َوَأعَطاُه الَقنَیة)2(.  َوَقوُله تَعاَل: َوَأنَّ

)49(  ْعَرى ِّ ُه ُهَ َربُّ السث نَّ
َ

َوأ

عَرى: ِمَن األَوَثاِن)3(.  الشِّ

)53(  ى ْهَ
َ

َكَة أ �ضِ ْؤ�قَ ُ ْ
َوال

اإلئتَِفاُك: بَِمعنَى اإِلنِقَلُب)4(.

َمِء َعَل  َوَقوُله تَعاَل: َواْلُْؤَتِفَكَة َأْهَوى  َأي: َأهَلَك)5( َأي: َرفَع َقوَم ُلوٍط إِل السَّ
َجنَاِح َجرَبئیل، ُثمَّ َأهَواَها إِل األَرِض؛ َأي: َأسَقَطَها)6(. 

 )54(  اَها َما َغشَّ شَّ َ �ض �ضَ

اَها َأي: َألَبَسَها ِمَن الَعَذاِب َما َغِش)7(. َفَغشَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 305/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 304/9.
)3( غریب القرآن، الطریي: 252.

)4( تفسري الرازي: 129/16.
)5( مقتنیات الدرر، احلائري: 281/10.

)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 458/3.
)7( جممع البحرین، الطریي: 316/1.
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)55(   امرى َك �قَ�قَ يِّ آلِء َربِّ
َ

فَِبأ

ُك َوَترَتاُب)1(. ُیَقاُل: َتَاَرى؛ َأي: ُتَشكِّ

)57(  ِزفَُة
ْ

ِزفَِت ال
َ

أ

َیت اآلِخَرُة اآلِزَفُة؛ ألَنَّ ُکلَّ َما ُهَو آٍت َقِریٌب)2(. َم ُسمِّ انَِیُة، َوإِنَّ اآلِزَفُة: الدَّ

)61( ْنُتْ َساِمُدوَن
َ

َوأ

ِهي)4(.  اِمُد: اللَّ ُموُد: اللَّهو)3( َوالسَّ السُّ

النَّاَس َعن  لَِیشَغُلوا  بِالِغنَاِء،  َعاَرُضوُه  الُقرآَن  َسِمُعوا  إَِذا  َکاُنوا  الِغنَاُء؛  ُهَو  َوِقیَل: 
استَِمِعِه)5(.

ي َلنَا ؛ َأي: َغنِّي)6(. َوَقاَل َبعُضُهم جِلَاِرَیتِه: اسَتِمدَّ

َوَقوُله تَعاَل: َوَأْنُتْم َساِمُدوَن َأي: َلُهوَن َلِعُبون)7(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 305/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 239/3.

)3( جامع البیان، الطربي: 109/27.
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 424.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 306/9.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 459/3.
)7( جوامع اجلامع، الطربيس: 459/3.
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)1( َمُر َ قَّ الْ�ق ضسثَ اَعُة َوا� ِ السَّ َر�بَ�ق َ اْق�ق

عبَّاٍس،  َوابُن  َمسُعوٍد،  َوابُن  ِن،  الَیمَّ بن  ُحَذیَفة  َوُهم:  اَبِة؛  الَصحَّ ِمَن  َکثرٌِي  َرَوى 
ُکنَت  إِن  َفَقاُلوا:  َرُسوِل اهلل|  إِل  اَر اجَتَمُعوا  الُكفَّ َأنَّ  َوَغرَيُهم:  ُعَمر  َوابُن  َوَأَنس، 
َصاِدَقًا، َفُشقَّ َلنَا الَقَمر فِرَقَتنِی؟ َفَقاَل َلُم َرُسوُل الّلـِه|:)إِن َفَعلُت ُتؤِمنُوَن؟( َقاُلوا: 

َنَعم، َوَکاَنت َلیَلة َبدٍر.

َوَرُسوُل  فِرَقَتنِی،  الَقَمُر  َفانَشقَّ  َقاُلوا،  َما  ُیعطَِیُه  َأن  ُه  َربَّ الّلـِه|  َرُسوُل  َفَسَأَل 
ٌد،  ُمَمَّ َسَحَرَنا  النَّاُس:  َفَقاَل  اشَهُدوا(  اشَهُدوا  ُفَلن،  َیا  ُفَلن،  ُینَاِدي:)َیا  الّلـِه| 

َفَقاَل: َویَلُكم، إِن َکاَن َسَحَرُکم َفِلَم َیسَحُر النَّاَس ُکلَُّهم؟.

اَء َبنَی فِلَقي الَقَمِر)1(. ِذي َنفيِس بَِیِدِه، َلَقد َرَأیُت َحرَّ َقاَل ابن َمسُعود: َوالَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 310/9.
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 )2(  ْسَتِمرٌّ َوِإن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضا َوَيُقُلا ِسْحٌ مُّ

َوِقیَل:  َفتِلِه)1(  ُة  ِشدَّ َوهَو  احلَبِل،  إِمَراُر  هَو  َو  َمِریُرُه؛  اسَتَمرَّ  م:  َقوِلِ ِمن   : امُلسَتِمرُّ
 .)2( ُمسَتِمرٌّ َمارٌّ َذاِهٌب، َیُزوُل َوَل َیبَقى َتَنِّیِه لِنُفوِسِهم َوَتعِلیَلً

)8(  ا َيْوٌم َعِسٌ اِع َيُقُل اْلَكاِفُروَن َهَ َن ِإَل الَّ ْهِ�ِع�ي مُّ

ِدیُد)3(. عُب الشَّ الُعُس: الصَّ

 )11( ِمٍر َ ْ اء مُّ اَمء ِبَ اَب السَّ ْبَ
َ

َتْحَنا أ َفَ

ٍة)4(  مِع َوالـَمِء بِِشدَّ اإِلِنَمُر: اإِلنِصَباُب، َوالَمُر: َصبُّ الدَّ

َتقِدیُرُه: َفاسَتَجبنَا  فِیِه َحذٌف،   نَْهِمٍر مُّ بَِمء  َمء  َأْبَواَب السَّ َفَفَتْحنَا  َوَقوُله تَعاَل: 
َوَل  َوَتَتاُبٍع،  بَِكثَرٍة  ُمنَصبٌّ  َأي:  ُمنَهِمٍر)5(  بَِمٍء  َمِء  السَّ َأبَواَب  َفَفَتحنَا  ُدَعاَءُه،   لِنُوٍح

َینَقطَِع َأرَبِعنَی َیوَمًا)6(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 443/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 463/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 312/9.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 313/9.
)5( زبدة التفاسري، الكاشاين: 528/6.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 465/3.
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)13(  اٍح َوُدُسٍ ْلَ
َ

اُه َعَ َذاِت أ ْلَ َوَحَ

ُه إَِذا َدَفَعُه)1( َوِقیَل: ُهَو َأضَلُع  َسار؛ َوهَو املِسَمُر َفَعاٌل، ِمن َدَسَ : َجُع الدِّ ُسُ الدُّ
ِفینَِة، َوِقیَل: ُهَو َطَرَفاَها َوَأصُلَها)2(. السَّ

ُنوَحًا َعَل َسِفینٍَة  َومَحَلنَا   َأي:  َوُدُسٍ َأْلَواٍح  ْلناُه َعل  ذاِت  َوَحَ َوَقوُله تَعاَل: 
ِفینَُة)3(.  ت ِبَا السَّ َذاُت َألَواٍح َوَمَساِمرَي، ُشدَّ

)19(  ْسَتِمرٍّ ْ�ٍس مُّ َصًا يِف َيْوِم �ضَ ْم ِريَحً َصْ ْيِ ا َعَ ْرَسْلَ
َ

ِإنَّ أ

ِدیَدُة الُُبوِب)5(. یُح الشَّ : الرِّ َصُ : الرَبُد)4( َوالصَّ ُّ الصِّ

)20( َقِعٍر ٍل مُّ �ضْ اُز �ضَ َ �ب
ْ

ع
َ

ْم أ ُ نَّ
َ

أ
َ
اَس ك ِزُع انلَّ �قَ�ض

ء َقَراُرُه)6(.  امُلنَقِعُر: امُلنَقِلُع ِمن َأصِلِه؛ ألَنَّ َقعَر الشَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 465/3.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 448/9.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 315/9. 
)4( املصباح املنري، الفیومي، مادة )ص( 338/1.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 314/9.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 450/9.
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)24( ِف َضَلٍل َوُ�ُ�ٍر ِبُعُه ِإنَّ ِإذًا لَّ ا َواِحًا �ضَّ�قَّ َّ ًا مِّ َبَ
َ

اُلا أ َفَ

تَّبُِعُه َأي: َأَنتَّبُِع آَدِمیَُّا ِمثُلنَا، َوهَو َواِحٌد)1(.  نَّا َواِحدًا نَّ َأَبَشًا مِّ

يف  ِمثَلُهم  َیتَّبُِعوا  َأن  َأنَكُروا   َنتَّبُِعه ُه:  ُ ُیَفسِّ بِِفعٍل  ُنِصَب   نَّا مِّ ًا  َأَبَشَ َوَقوُله: 
َتتَّبَع  ألَْن  إِنَكاَرًا   َواِحَدًا َوَقاُلوا:  َأقَوى،  امُلَمَثَلُة  لَِتُكوَن   ِمنَّا َوَقاُلوا:  اجِلنِسیَِّة، 

ُة َرُجَلً َواِحَدًا َلیَس بَِأَشفِِهم)2(. األُمَّ

عُر: ُهَو اجلُنُوُن)3(. عُر: َجُع َسِعرٍي، َوِقیَل: السُّ السُّ

)25(  ِشٌ
َ

اٌب أ ذَّ
َ
ا َبْ ُهَ ك ِنَ ْ ْيِه ِم �بَ�ي ُر َعَ

ْ
ك ْلِقَ الِّ

ُ
أ

َ
أ

؛ َأي: َبطٌِر)4(. ُیَقاُل: َأِشٌ

)29(   َ�َقَ َعاَط �ضَ ْم َفَ اَدْوا َصاِحَبُ َفَ

التََّعاطِي: التَّنَاُول)5(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 318/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 467/3.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 452/9. 
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 453/9. 

)5( بحار األنوار، املجليس: 523/33. 
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)34(   َسَحٍ اُه �بِ ْيَ َّ �ب  آَل ُلٍط �ضَّ
َّ

ْم َحِصبًا ِإل ْيِ ا َعَ ْرَسْلَ
َ

ِإنَّ أ

مُل)2(. َحَصَبُه: َرَماُه بِاحلَصَباِء)1( َوهَو الرَّ

)37( اِب َوُنُذِر وُقا َعَ ْم َفُ َنُ ْعُ
َ

َنا أ َ�َمْ َ ِه �ض ْد َراَوُدوُه َعن َضْيِ َ َولَ�ق

َراَوَدُه: َأي َطَلَب ِمنُه)3(.

الطَّمُس: الـَمحُو)4(.

)46(   َمُّ
َ

ْدَه َوأ
َ

اَعُة أ ُهْ َوالسَّ اَعُة َمْوِعُ َبِ السَّ

ِة إِنِزَعاِج النَّفِس،  ِر، َمَع ِشدَّ َ َهاُء: ِعَظُم َسَبِب الرضَّ َهاِء، َوالدَّ األَّدَهى: األَعَظُم يف الدَّ
تي َلیَس يف إَِزاَلتَِها ِحیَلٌة)5(. اِهَیِة؛ َأي: الَبِلیَُّة الَّ َوهَو ِمَن الدَّ

: َأَشدُّ َمَراَرًة ِمَن الِقَتاِل َواألَِس، َوِقیَل: األََشدُّ يف استِمَراِر الَبَلِء)6(.  َواألََمرُّ

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 356/4. 
)2( ل یقل بذلك أحد من اللغویون، بل أجعوا عل أنه احلىص الناعم، الصحاح، اجلوهري، مادة )حصب( 

 .112/1
)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 119/6. 

)4( تفسري أيب السعود: 172/4. 
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 323/9. 
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 323/9. 
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)48( َر َ اِر َعَ ُوُجوِهِهْم ُذوُقا َم�َّ َ��ق َيْوَم ُيـْسَحُبوَن يِف انلَّ

ُسِحَب يف النَّاِر َعَل الَوجِه؛ َأي: ُجرَّ َعَلیَها)1(. 

تُه)2(. َ َحتُه َوَغريَّ ُیَقاُل: َسَقَرتُه النَّاُر، َوَصَقَرتُه؛ إَِذا َلوَّ

)50(  َصِ ٍح ِبْل�بَ َلْ
َ
ٌة ك  َواِحَ

َّ
َن ِإل ْمُ

َ
َوَما أ

 .)3( اللَّمُح: النََّظُر بِالَعَجَلِة؛ َوهَو: َخطُف الَبَصِ

)54( ٍر اٍت َوَنَ َن يِف َجَّ �ي ِ تَّ ُ ْ
ِإنَّ ال

النَّهُر: إسُم اجِلنِس)4(.

)55( ِدٍر �قَ ْ �ق َعِد ِصْدٍق ِعَد َمِلٍك مُّ ْ يِف َم�ق

الـَمقَعُد: َمَكاُن الُقُعوِد)5(. 

)1( تفسري السمعاين: 467/4. 
)2( تفسري البیضاوي: 270/5.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 324/9. 
)4( تفسري البیضاوي: 271/5. 

)5( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 679.
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 )11( اَمِم

ْ
ك

َ ْ
ْخُل َذاُت ال ِفَيا َفِكَهٌة َوانلَّ

؛ َأي: ُیَغطَّى ِمن لِیِف النَّخِل َوَسعِفِه)1(. األَکَمُم: ُکلُّ َما ُیَكمُّ

 )12( ْيَحُن َبُّ ُذو اْلَ�ْ�ِف َوارلَّ
ْ

َوال

رِع، َوِقیَل: التِّنُی)2(. الَعصُف: َوَرُق الزَّ

َأَراَد  الّلـِه)4(  َرَیاَن  َأطِلُب  َخَرجُت  َقوِلم:  ِمن   )3( اللُّبُّ َوهَو  زُق؛  الرِّ َیاُن:  َوالرَّ
ي؛ َوهَو: َثَمُر النَّخِل  ِذ َوالتََّغذِّ ُذ بِِه ِمَن الَفَواِکِه، َوَما ُهَو اجلَّاِمُع َبنَی التََّلذُّ فِیَها: َما ُیَتَلذَّ
ِذي ُهَو َعَلُف األَنَعاِم، َوُذو  ، َوبِالَكِس َمعنَاُه: ُذو الَعصِف الَّ ى بِِه َوهَو احلَبُّ َوَما ُیَتَغذَّ

ِذي ُهَو َمطَعُم النَّاِس)5(. َیاِن: الَّ الرَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 476/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 476/3.
)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 679.

)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 45/4.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 45/4.
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)14( ِر خَّ َ ضَساَن ِم َصْلَ�اٍل اَكلْ�ض � ِ
ْ

َخََق ال

ِذي ُیسَمُع َلُه َصلَصَلٌة)1( الَفَخاُر: الطِّنُی الـَمطُبوخ يف  لَصاُل: الطِّنُی الَیابُِس الَّ الصَّ
النَّاِر؛ َوهَو اخلََزُف)2(.

)15( ٍر اِرٍج مِّ نَّ َوَخََق اْلـَجنَّ ِم مَّ

َوِقیَل:  فِیِه،  ُدَخاَن  َل  ِذي  الَّ النَّاِر  ِمَن  ايِف  الصَّ ـَهُب  اللَّ الـَمِرُج:  َأُبو اجلَان)3(   : اجلَانُّ
إَِذا  اَبُة  الدَّ َوَمَرَجت  َواخَتَلَط)4(  اضَطَرَب  إَِذا  ء  الشَّ َمَرَج  ِمن  النَّاِر،  بَِسَواِد  امُلخَتِلُط 

َأرَسلَتَها)5(.

)20( ِغَياِن ْ  َي�ب
َّ

اَم َبْرَزٌخ ل َنُ ْ �بَ�ي

الرَبَزُخ: احلَاِجُز)6(.

)24( ْعَلِم
َ ْ
ْحِ اَكل نَشآُت يِف اْلَ ُ ْ

اِر ال َوَلُ اْلـَجَ

ُفُن)7(. اجلََواِري: السُّ

افُِع. امُلنِشُء: الرَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 468/9.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 45/4.

)3( التفسري الصايف، الكاشاين: 106/3.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 45/4.

)5( تفسري الصايف: 275/5.
)6( الصحاح، اجلوهري، مادة )مرج( 419/1.

)7( معاين القرآن، النحاس: 318/6.
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)29( ٍن
ْ

ْرِض ُكَّ َيْوٍم ُهَ يِف َشأ
َ ْ
اَمَواِت َوال ُلُ َم يِف السَّ

َ
َيـْسأ

ُه ُیِرُج يف ُکلِّ َیوٍم َثَلَثة َعَساِکر؛ َعسَكرًا ِمن َأصَلِب اآلَباِء إَل  َوِقیَل: َشأُنُه تَعاَل َأنَّ
نَیا إِل الُقُبوِر، ُثمَّ  نَیا، َوَعسَكَرًا ِمَن الدُّ َأرَحاِم األُمَهاِت، َوَعسَكَرًا ِمَن األَرَحاِم إِل الدُّ

َیرَتُِلوَن َجِیَعًا إَِلیِه تَعاَل )1(.

)31( َلِن َ �ق َها اثلَّ يُّ
َ

ُغ َلُكْ أ ْفُ َ��ضَ

َأِن َوالَقِدیُر)2(. الثَّقُل: األَمُر الَعظِیُم الشَّ

َفهَو  َلُه َوزٌن َوَقدٌر  ثَِقاُل األَرِض، َوُکلُّ َشٍء  َثَقَلِن؛ ألََنَُم  ي اجِلنُّ َواإِلنُس  َوُسمِّ
ا|  مُهَ َسمَّ َوِعَتِت(  الّلـِه  ِکَتاُب  الثََّقَلنِی؛  فِیُكم  َتاِرٌك  |:)إيِنِّ  النَّبِيُّ َقوُل  َوِمنُه  ثَِقل، 

َثَقَلنِی لَِعَظم َشَأَنَُم َوُعُلوِّ َمَكاِنَم)3(. 

َا  َساَبُكم َوَجَزاَءُکم َأيُّ ا الثََّقَلِن َأي: َسنَقُصُد حِلِ َ َقاَل اهللُ تَعاَل: َسنَْفُرُغ َلُكْم َأيُّ
.)4( اإِلنُس َواجِلنُّ

َلَك؛  َوَسَأفُرُغ  َدُه،  َیَتَهدَّ ملَِن  ُجل  الرَّ َقوِل  ِمن  ُمسَتَعاٌر  َوَهَذا  َسابُِكم،  حِلِ َسنُنِجُز  َأو: 
ُد لإِِلیَقاِع بَِك ِمن ُکلِّ َما َیشَغُلنِي َعنُه، َحتَّى َل َیُكوَن َل ُشغٌل ِسَواُه، َوَیُوُز  رَّ َأي: َسَأَتَ
َشَأٌن  إِلَّ  َیبَقى  َفَل  َذلَِك ُشؤوُن اخلَلِق،  ِعنَد  َوَینَتِهي  نَیا،  الدُّ َسَتنَتِهي  امُلَراُد:  َیُكوَن  َأن 

َواِحٌد، َوهَو َجزاؤُکم)5(.

)1( روضة الواعظنی، الفتال النیسابوري: 49.
)2( تفسري الرازي: 112/29.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 480/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 341/9.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 480/3.
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امُلَسافِِر َوَحَشُمَه، َوُکلُّ  َمَتاُع  َکًة؛  ًمَرَّ الّثقُل  الَقاُموِس)1(:  َقاَل يف  الثََّقَلنِی؛  يف َمعنَى 
َشِء َنِفیٍس َمُصوٌن، َوِمنُه احلَِدیُث:)إيِنِّ َتاِرٌك فِیُكم الثََّقَلنِی؛ ِکَتاُب الّلـِه َوِعَتِت( وَکَذا 

ُمَراُد الَبحَرايِن يف َحاِشَیِة الَفِقیِه)2(.

ْرِض 
َ ْ
اَمَواِت َوال َ�اِر السَّ ْ �ق

َ
ُفُذوا ِمْ أ ن �قَ�ض

َ
َ�ْعُتْ أ نِس ِإِن اْس�قَ ِ

ْ
نِّ َوال ِ

ْ
َيا َمْ�َشَ ال

)33( ُسْلَ�اٍن  �بِ
َّ

ُفُذوَن ِإل  �قَ�ض
َ

ُذوا ل ُ �ض َف�ض

األَقَطاُر: َجُع الُقطِر؛ َوهَو النَّاِحَیُة)3( َأي: اجلََوانُِب.

)35( اِن ِصَ �قَ َ�اٌس فََل �قَ�ض ٍر َو�ضُ ْيُكاَم ُشَواٌظ مِّ نَّ ُيْرَسُل َعَ

فُر  الصُّ َوِقیَل:  َخاِن،  َوالدُّ َوالنَُّحاِس  النَّاِر  ِمَن  اخلَالُِص  ـَهُب  اللَّ ُهَو   : َواظُّ الشَّ
امُلَذاُب)4(.

َواّظ؛ َأي: َصبَّه َعَل َرَأِسِه. ُیَقاُل: َأرَسَل َعَلیِه الشَّ

)1( القاموس املحیط، الفريوزآبادي، مادة )ثقل( 342/3.
)2( روضة املتقنی يف شح من ل یرضه الفقیه، املجليس: 139/5.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 341/9.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 480/3.
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)37(  هاِن امُء فَكا�ضَ�قْ َوْرَدًة اَكلِّ ِت السَّ قَّ ضْسثَ فَِإَذا ا�

َهاُن: إِسٌم ملَِا ُیدَهُن بِِه َکاألََداِم، َوِقیَل: األَِدیُم األمََحُر)1(. الدِّ

انَصَدَعت  إَِذا  هاِن َأي:  َكالدِّ َوْرَدًة  مُء َفكاَنْت  السَّ ِت  اْنَشقَّ َفإَِذا  تَعاَل:  َقاَل اهللُ 
یِت،  الزَّ َکُدهِن  مَحَراء  َورَدُة  َفَصاَرت  الِقَیاَمِة،  َیوَم  َبعٍض  ِمن  َبعُضَها  َوانَفكَّ  َمُء،  السَّ
َمَء يف اختَِلِف َألَواِنَا  یِت)3( َشبََّه ُسبَحاَنُه السَّ َکَم َقاَل:  َكاْلـُمْهِل)2( َوهَو ُدرِديُّ الزَّ

هِن. َوإَِذاَبتَِها بِالَورَدِة َوالدُّ

 )44( َن َحمٍي آٍن َنا َوَب�يْ ْ َيُطوُفَن �بَ�ي

 .)4( ِذي إِنَتَهت َحَراَرُتُه، َوِقیَل اآلين: احلَاِضُ اآليِن: الَّ

ًة  ًة َبنَی احلَِمیِم، َوَمرَّ َوَقوُله تَعاَل: َيُطوُفوَن َبْينَها َوَبْيَ َحيٍم آٍن َأي: َیُطوُفوَن َمرَّ
اُب)5(.  َ َبنَی اجلَِحیِم، َواجلَِحیُم: النَّاُر، َواحلَِمیُم: الرشَّ

َبنَی  َعَلیِهم  ُیَعاَقُب  َأي:  َوُنضُجُه؛  ُه  َحرُّ إِنَتَهى  َقد  َحارٌّ  َماٌء  َأي:   آٍن َحيٍم  َو: 
التَّصِلَیِة بِالنَّاِر، َوَبنَی ُشِب احلَِمیِم، َلیَس َلُم ِمَن الَعَذاِب َفَرٌج َوَفَرٌح)6(.

)1( تفسري البیضاوي: 278/5.
)2( املعارج: 8.

)3( غریب القرآن، الطریي: 539.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 344/9.

)5( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 175/17.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 481/3.
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)46(  تاِن ِه َجَّ اَم َربِّ ْن َخَف َم�ق َوِلَ

ُیَقاُل: َأَخاُف َجانَِب ُفَلٍن، َوَفَعلُت َذلَِك ملََِكانَِك؛ َأي: ألَجِلَك)1(.

ِذي َیِقُف فِیِه الِعَباُد لِلِحَساِب  ِه َأي: َموِقَفُه الَّ َوَقوُله تَعاَل: َولَِْن َخاَف َمقاَم َربِّ
َیوَم الِقَیاَمِة)2(.

)48( اٍن ْفَ
َ

َذواات أ

، َوهَو الُغصُن)3(. األَفنَاُن: َجُع َفنٍّ

)56(    َجنٌّ
َ

َلُهْم َول نَّ ِإْنٌس َقْ ْرِف َلْ َيْطِمْثُ فِينَّ اقِصاُت ال�َّ

ُه َطَرٌف َلَا، َینَطبُِق َعَلیَها َتاَرًة، َوَینَفتُِح ُأخَرى)4(.  الطَّرُف: َجفُن الَعنِی؛ ألَنَّ

َعَل  َأطَراُفُهنَّ  ت  َقــُصَ نَِساٌء  َأي:    ٌِعي الطَّْرِف  اُت  َقاِصَ تَعاَل:  اهللُ  َقــاَل 
، َوَل َینُظرَن إِل َغرَيُهم)5(.  َأزَواِجِهنَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 483/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 48/4.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 479/9.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 347/9.

)5( جامع البیان، الطربي: 208/23.
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)64(  اِن َ ُمْدَهامَّ

َواُد)1(. مَهُة: السَّ ًا،  َوالدُّ َواُد َریَّ رُع؛ إَِذا َعَلُه السَّ ُیَقاُل: إِدَهامَّ الزَّ

ي)2(.  ِة الرَّ َواِد ِمن ِشدَّ َتاِن َأي: َخرَضاَواِن، َیرِضَباِن إِل السَّ َوَقوُله َتَعاَل: ُمْدَهامَّ

َواِد، َوهَو َعَل َأَتمِّ َما َیُكوُن  ، َفَتَمُم ُخرَضتِِه َأن َیرِضَب إِل السَّ َوُکلُّ َنبٍت َأخرَضٍ   
ِمَن احلُسِن)3(. 

)66( اِن اَخَ َّ �ض َ ناِن �ض ِفِياَم َعْ

اَرُة: َما َتنُبُع ِمن َأصِلَها. تي َترِمي بِالـَمِء ُصُعَدًا)4( َوالَفوَّ اَرُة الَّ النََّضاَخُة: الَفوَّ

ُثمَّ  َأصِلَهَم،  ِمن  َتنُبُع  اَرَتاِن،  َفوَّ َأي:    ِاَخَتان َنضَّ َعْيناِن  فِيِهَم  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
َتِرَیاِن)5(.

َقاَل ابًن عبَّاٍس: َتنَضُخ َعَل َأولَِیاِء الّلـِه بِاملِسِك َوالَعنرَبِ َوالَكاُفوِر)6(. 

)1( العنی، الفراهیدي، مادة )دهم( 31/4.
)2( الصحاح، اجلوهري، مادة )خرض( 646/2.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 351/9.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 350/9.
)5( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 185/17.

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 351/9.
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)70( َراٌت ِحَساٌن ْ ِفِينَّ َخ�ي

، َوَیَتَغنَّنَی بَِأصَواٍت َل َیسَمُع  ِقیَل: إِنَّ نَِساَء َأهِل اجلَنَِّة َتَأُخُذ َبعَضُهنَّ بَِأیِدي َبعَضُهنَّ
اٌت  َ اِضَیاُت َفَل َنسَخُط، َوَنحُن امُلِقیَمُت َفَل َنظَعُن، َوَنحُن َخريِّ اخلََلئُق ِمثُلَها: َنحُن الرَّ

اٌت)1(. َ ِحَساٌن؛ َیعنِي: َخريِّ

، َل َیَأِت ِمنُه َخرُيون َوَل َخرَياٌت، َوالـَمعنَى: نَِساٌء  ِذي بَِمعنَى َأخرَيُ إِعَلم: إِنَّ َخرَي الَّ
َفاِضَلُت األَخَلِق، ِحِسنَاُت اخلَلِق)2( َأي: ِحَساٌن يف الـَمنَاظِِر َوالُوُجوِه، َفاِضَلٌت يف 

َلِح َواجلََمِل، َحبِیَباُت األَزَواِج ِکَرام)3(. الصَّ

َأهِل  نَِساِء  ِمن  امُلؤِمنَاُت  َأَجاَبتُهنَّ  الـَمَقاَلة،  َهِذِه  ُقلَن  إَِذا  احلُوَر  إِنَّ  َعائَشُة:  َقاَلت 
، َوَنحُن امُلَتوِضئاُت  ائَمُت َوَما ُصمُتنَّ ، َوَنحُن الصَّ یُتنَّ َیاُت َوَما َصلَّ نَیا: َنحُن امُلَصلِّ الدُّ

 .)4( ، َفَغَلبنَُهنَّ َقاُت َوَما َتَصَدقُتنَّ ، َوَنحُن امُلَتَصدِّ َوَما َتَوَضئُتنَّ

)72( َياِم ِ
ْ

ُ�وَراٌت يِف ال ْ �ق ُحوٌر مَّ

َتاُه ِقَباُب  ُه َقاَل:)َمَررُت َلیَلَة ُأِسي يب بِنَهٍر، َحافَّ | َأنَّ َعن َأَنس بِن َمالِك، َعن النَّبِيِّ
َلُم َعَلیَك َیا َرُسوَل الّلـِه، َفُقلُت: َیا َجرَبئیُل، َمن َهؤَلِء. الـَمرَجاِن، َفنُوِدَیُت ِمنُه: السَّ

َقاَل: َهؤَلِء َحَواٍر ِمن احلُوِر الِعنِی، إِسَتَأَذنَّ َرَبُنَّ َعزَّ َوَجلَّ َأن ُیَسلِّمَن َعَلیَك، َفَأِذَن 
. َلُنَّ

)1( الكشف والبیان، الثعلبي: 195/9.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 484/3.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 352/9.

)4( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 187/17.
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َفُقلَن: َنحُن اخلَالَِداُت َفَل َنُموَت، َوَنحُن النَّاِعَمُت َفَل َننَتن، َأزَواُج ِرَجاٍل ِکَراٍم، 
.)1(َياِم ْقُصوَراٌت يِف اْلِ َفَقَرأ|: ُحوٌر مَّ

آلِف  َأرَبَعُة  فِیَها  َفرَسٍخ،  يف  َفرَسٌخ  َفٌة،  جُمَوَّ ٌة  ُدرَّ اخلَیَمُة؛  َقاَل:  َعبَّاٍس،  ابِن  َوَعن 
ِمَصاٍع ِمن َذَهٍب)2(.

َمِء ِستُّوَن ِمیَلً، يف ُکلِّ َزاِوَیٍة ِمنَها  ٌة َواِحَدٌة، ُطوُلَا يف السَّ َويف احلَِدیِث:)اخلَیَمُة؛ ُدرَّ
َأهٌل لِلُمؤِمَن، َل َیَراُه اآلَخُروَن()3(.

ُیَقاُل: إِمَرَأُة َقِصرَيٌة َوَمقُصوَرٌة يف احِلَجاِل)4( َأي: َمُبوَسٌة َمسُتوَرٌة فِیَها.

)74(   َجنٌّ
َ

َلُهْم َول نَّ ِإنٌس َقْ َلْ َيْطِمْثُ

 َأي: ُهنَّ َأبَكاٌر، َوفِیِه َدلِیٌل َعَل َأنَّ اجِلنَّ َیطَمُث  َلْ َيْطِمْثُهنَّ إِنٌس َقْبَلُهْم َواَل َجانٌّ
َکَم َیطَمُث اإِلنَس)5(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 353/9.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 485/9.

)3( الكشف والبیان، الثعلبي: 196/9.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 484/3.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 483/3.
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)76( يٍّ ِحَساٍن َقِ ْضٍ َوَعْ َن َعَ َرفَْرٍف �ضُ ِكِئ�ي ُمَّ

اجلَنَِّة،  ِرَیاُض  فَرُف  الرَّ َوِقیَل:  امُلرَتِفَعِة)2(  َوالُفَرِش  الُبُسِط)1(  ِمَن  فَرُف: ِضٌب  الرَّ
َوالَواِحَدُة َرفَرَفٌة، َوِقیَل: الَوَسائُد، َوِقیَل: ُکلُّ َثوٍب َعِریٍض َرفَرٌف)3(.

: َمنُسوٌب إِل َعبَقَرة، َوالَعَرُب  )4( َوالَعبَقِريُّ َرايِبُّ یَباُج، َوِقیَل: الزَّ الَعبَقُر: ِقیَل: ُهَو الدِّ
، َفَتنِسُب إَِلیِه ُکلُّ َشٍء َعِجیٍب)5(. َتزُعُم َأنَّه بَِلُد اجِلنِّ

)1( تفسري البیضاوي: 282/5.
)2( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 190/17.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 484/3.
)4( وهي: الوسائُد، املصباح املنري، الفیومي: 252/1، التسهیل لعلوم التنزیل، الغرتاطي: 332/3.

)5( الصحاح، اجلوهري، مادة )عبقر( 734/2.
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َقاَل ابُن َمسُعوٍد: َمن َقَرأ الَواِقَعة يف ُکلِّ َلیَلٍة َل ُتِصبُه َفاَقٌة َأَبَدًا)1(.

ُه َلیَس ِمَن الَغافِِلنَی()2(. |:)ُکتَِب َأنَّ َوَعن النَبِيِّ

ُه َمن َقَرأَها َقبَل َأن َینَاَم، َلَقي اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َوَوجُهُه َکالَقَمِر َلیَلَة  َوَعن الَباِقِر:)َأنَّ
الَبدِر()3(.

ُه َمن َقَرأ الَواِقَعة يف ُکلِّ َلیَلِة ُجَعٍة، َأَحبَُّه اهللُ، َوَحبََّبُه إِل النَّاِس  اِدِق:)َأنَّ َوَعن الصَّ
نَیا، َوَکاَن ِمن ُرَفَقاِء  نَیا ُبؤَسًا َأَبَدًا، َوَل َفقَرًا، َوَل آَفًة ِمن آَفاِت الدُّ َأَجِعنی، َوَل َیَر يف الدُّ

.)4()َأِمرِي امُلؤِمننَِی

)1( کنز العمل، املتقي الندي: 634/2ح 8942.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 487/3.

)3( ثواب األعمل، الصدوق: 117.
)4( مكارم األخلق، الطربيس: 364.
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)1( ُة�َ ا�قِ َ�ِت اْلَ ِإَذا َو�قَ

إَِذا   اْلَواِقَعُة َوَقَعِت  إَِذا  تَعاَل:  َقوُله  َوَمعنَى  لِلِقَیاَمِة)1(  إِسٌم  َکاآلِزَفُة:  َوالَواِقَعُة 
اَعِة. َکاَنت الَكائنَُة، َوَحَدَثِت احلَاِدَثُة)2( ِعنَد النَّفَخِة اآلِخَرة لِِقَیاِم السَّ

َو: إَِذا َظرٌف ِمن َمعنَي َلیَس، َوالتَّقِدیُر: َل َیُكوُن: لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة)3( َأي: 
َشائَبُة َکِذٍب، َأو: ُهَو َظرٌف ملَِحُذوٍف، َوالتَّقِدیُر: إَِذا َوَقَعت َخَفَضت َقوَمًا، َوَرَفَعت 

.)4(افَِعٌة آَخِرین، َوَیُدلُّ َعَلیِه َقوُلُه:  َخافَِضٌة رَّ

َوَقاَل ابُن ِجنِّي: إَِذا األُوَل َمرُفوَعُة الـَموِضِع بِاإِلبتَِداِء، َوإَِذا الثَّانَِیة َخرَبٌ َعن األُوَل، 
َوَقد َفاَرَقَتا الظَّرفِیَّة، َوالـَمعنَى: َوقُت ُوُقوِع الَواِقَعِة، َوقُت َرجِّ األَرِض)5(.

)4(  ْرُض َرّجً
َ ْ
ِت ال ِإَذا ُرجَّ

ا َتَقُع َل َمَاَلَة)7(. َم ُوِصَفت بِالُوُقوِع؛ ألَنَّ َأي: َحَرَکُتَها)6( َوإِنَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 357/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 488/3.

)3( الواقعة: 2.

)4( الواقعة: 3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 488/3.

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 375/9.
)7( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 51/4.
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)10( اِبُقَن اِبُقَن السَّ َوالسَّ

ُبوَن  امُلَقرَّ ُأوَلئَك  َبل  ابُِقون،  السَّ ُهم  الّلـِه  َوَطاَعاِت  األَنبَِیاِء،  َباِع  إِتِّ إِل  ابُِقوَن  َوالسَّ
ِعنَدُه إِل َرمَحتِِه يف َجنَّاِت النَِّعیِم إِل َأعَل الـَمَراتِِب.

ِة ُموَسى َوهَو  ابُِق يف ُأمَّ ابُِقوَن َأرَبَعٌة؛ ابُن آَدم الـَمقُتوِل، َوالسَّ َوَقاَل الَباِقُر:)السَّ
ٍد|  ة ُمَمَّ ابُِق يف ُأمَّ ِة ِعیَسى َوهَو َحبِیُب النََّجاِر، َوالسَّ ابُِق يف َأمَّ ُمؤِمُن آِل فِرَعون، َوالسَّ

 .)1()َوهَو َعِلُّ بِن َأيب َطالِب

)13( َن ِل�ي وَّ
َ ْ
َ ال ٌ مِّ ُثلَّ

ِمَن  ة  األُمَّ َأنَّ  َکَم  الَكُس،  َوهَو  ؛  الثَّلِّ ِمَن  َوهي  النَّاِس،  ِمَن  الَكثرَِيُة  اجلََمَعُة  ُة:  الثُّلَّ
َن  ٌة مِّ ت ِمَن النَّاِس، َوُقطَِعت ِمنُهم، َوَقوُله تَعاَل: ُثلَّ َا َجَاَعٌة ُکِسَ ، َکَأنَّ ، َوهَو الثَّجُّ األَمِّ
ٍد|)2(. لنَِی َکثرٌِي، َوُهم األَُمُم ِمن َلُدِن آَدم إَِل ُمَمَّ ابِِقنَی ِمَن األَوَّ لَِي َأي: َأنَّ السَّ اْلَوَّ

)14( ِخِريَن
ْ

َ ال َوَقِلٌل مِّ

ُمبَتَدأ  خرَبُ   ٌة ُثلَّ تَعاَل:  َوَقوُله  ٍد|  ُمَمَّ ِة  ُأمَّ ِمن  َأي:   اْلِخِريَن َن  مِّ َوَقلِيٌل 
ٌة )3(. َمُذوف؛ َأي: ُهم ُثلَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 359/9.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 53/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 490/3.
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)15( ْوُضَنٍة ٍر مَّ َعَ ُسُ

رِع)1( َوامُلَوَضنَُّة: الـَمنُسوَجُة  رَع إَِذا َنسَجُه، َوالَوضُن: ُهَو َنسُج الدِّ ُیَقاُل: َوَضَن الدِّ
رِع، َفَیدُخُل َبعُضَها يف َبعٍض،  ُن َحَلق الدِّ رِّ َوالَیاُقوِت، َکَم ُیَوضَّ هِب، ُمَشبََّكٌة بِالدُّ بِالذَّ

َوِقیَل: ُهَو َأصُلُه)2(.

)16( َن َقاِبِل�ي ا ُمَ ْيَ َن َعَ ِكِئ�ي ُمَّ

ِمرِي يف َعَل، َوهَو َعاِمٌل فِیَها؛  ُمتَّكِئَِي َعَلْيَها ُمَتَقابِلَِي َوُمتَِّكئنَی: َحاٌل ِمَن الضَّ
هتِم،  ُمَعاَشَ حِلُسِن  َبعٍض؛  َقَفا  َبعُضُهم يف  َینُظُر  ُمَتَقابِلنَی،  ُمتَِّكئنَی  َعَلیَها،  اسَتَقرَّ  َأي: 

وِر)3(. ُ َوهَتِذیِب َأخَلَقُهم، َوَذلَِك َأعَظُم السُّ

)17( وَن ُ لَّ َ اٌن مُّ َ ْ
ْم ِول ْيِ َيُطوُف َعَ

اخلََلُد: الُقرُط امُلَخلَّد، امُلبَقى َأَبَد اآلبِِدیَن)4(.

| َعن َأطَفاِل امُلرِشِکنَی؟ َفَقاَل:)ُهم َخَدَمُة َأهِل اجلَنَِّة()5(. َوُسئَل النَّبِيُّ

)1( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 874.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 568/6.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 491/3.

)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 292.
)5( جممع البحرین، الطریي: 164/3.
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)18( ٍن ِ��ي ٍس مِّ مَّ
ْ

أ
َ
َبِريَق َوك

َ
َواٍب َوأ

ْ
ك

َ
ِبأ

األَکَواُب: ِقَداٌح َواِسَعُة الُرؤوِس، بَِل ُعَرًى َوَل َخَراطِیم)1(.

َواألََباِریُق: َکَأٌس ِمن َخٍر َمِعنٍی؛ َأي: َماٌء َجاٍر َظاِهُر الُعُیوِن)2(. 

)19( ِزُفَن  ُي�ض
َ

ا َول ُعَن َعْنَ  ُيَصدَّ
َ

ل

كِر )3(.  ُينِزُفوَن َأي: َل َتنِزُف ُعُقوَلُم، بَِمعنَى: َل َتذَهُب بِالسُّ

)25( اًم �ثِ�ي
ْ

 َتأ
َ

وًا َول ْ  َيـْسَمُعوَن ِفَيا لَ�ض
َ

ل

َقوُلُه تَعاَل: اَل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوًا َواَل َتْأثِيًم َأي: َباطٌِل، َل َفائَدَة فِیِه ِمَن الَكَلِم 
ِقيًل  إاِلَّ  َأثِمُتم:  َیُقوُل َبعَضُهم لَِبعٍض:  ؛ َأي: َوَل نِسَبة إِل اإِلثِم؛ َأي: َل  َتَأثِیَمً َوَل 
َسَلمًا َسَلمًا)4( َسَلَما َبَدل ِمن ِقیَل)5( بَِمعنَى: َل َیسَمُعوَن فِیَها َلغَوًا إِلَّ َسَلَمًا َبعَد 

َلِم َعَل ُحسِن اآلَداِب َوَکِریِم األَخَلِق)6(. َسَلٍم، َوَیَتَداَعوَن بِالسَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 492/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 193/7.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 361/9.

)4( تفسري البیضاوي: 286/5.
)5( الواقعة: 26.

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 494/9.
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)28( وٍد ُ �ض ْ �ض يِف ِسْدٍر مَّ

دُر: َشَجُر النَّبِق)1( َوالنَّبِق َثَمُرَها. السِّ

َد َشوُکُه؛ َأي: ُقطَِع، َوَعن جُمَاِهد، يف َقولِه  ِذي َل َشوَك َلُه، َکَأنََّم ُخضِّ الـَمخُضوُد: الَّ
ِذي تَتَثنَّى َأغَصاُنُه ِمن َکثَرِة مَحِلِه، ِمن َخَضَد  ُْضوٍد ُهَو: امُلوَقُر الَّ تَعاَل: يِف ِسْدٍر مَّ

الُغصَن إَِذا َثنَّاُه َوهَو َرطٌِب)2(.

ِسدُرَها،  َفَأعَجَبُهم  بِالطَّائِف،  ٍب  خُمَضَّ َواٍد  إِل  امُلسِلُموَن  َنَظَر  اُك:  حَّ الضَّ َوَقاَل 
َوَقاُلوا: َیا َلیَت َلنَا ِمثَل َهَذا، َفنَزَلت اآلَیُة)3(.

)29( وٍد ُ �ض �ض َوَطْلٍح مَّ

الطَّلُح: َشَجُر الـَموِز)4(.

َوِقیَل: ًهَو َلیَس بِالـَموِز، َوَلِكنَُّه َشَجٌر َلٌه ظِلٌّ َباِرٌد َطیٌِّب)5(.

َجِر َمنَظَرًا)6(. َوِقیَل: ُهَو َشَجٌر َیُكوُن بِالَیَمِن َوبِاحِلَجاِز، ِمن َأحَسِن الشَّ

ائَحِة)7(. َوِقیَل: ُهَو َشَجُر ُأمُّ َغیَلٍن، َوَله َنواٌر َکثرُِي، َطیَِّبُة الرَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 495/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 493/3.

)3( معال التنزیل، البغوي: 282/4.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 54/4.

)5( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 208/17.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 363/9.

)7( جوامع اجلامع، الطربيس: 493/3.
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نَیا، َوَلِكن َلُه  نُضوٍد َشَجٌر ُیشبُِه َطَلِح الدُّ ي، يف َقولِه تَعاَل: َوَطْلٍح مَّ دِّ َوَعن السُّ
َثَمٌر َأحَل ِمَن الَعَسِل)1(.

َباِرَزٌة)2(  َساٌق  َلُه  َفَلیَست  َأعَلُه،  إِل  َأسَفِلِه  ِمن  بِاحلَمِل  َد  ُنضِّ ِذي  الَّ َوالـَمنُضوُد: 
َجَرَتنِی َتعِرفُهَم الَعرُب.  َوَهَذیِن الشَّ

)30( ُدوٍد ْ َوِظلٍّ مَّ

َها َمائة َسنَة َل  اِکُب يف ظِلِّ ُْدوٍد َوَقد َوَرَد:)إِنَّ يف اجلَنَِّة َشَجَرٌة، َیِسرُي الرَّ َوظِلٍّ مَّ
َیقَطُعَها()3(.

یِف، َل َیُكوُن فِیِه َحرٌّ َوَل َبرٌد()4(. َوُرِوي َأیَضًا:)إِنَّ َأوَقات اجلَنَّة َکَغَدواِت الصَّ

)31( ْسُكوٍب َوَماء مَّ

ْسُكوٍب َأي: ُیسَكُب َلُم َأیَن َشاؤوا َکیَف َشاؤوا، َل َیَتَعنَّوَن فِیِه، َوِقیَل:  َوَماء مَّ
َدائُم اجلَرَیِة، َل َینَقطُِع، َوِقیَل: َمنُصوٌب َیِري َعَل األَرِض يف َغرِي إِخُدوٍد)5(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 493/3.
)2( جممع البحرین، الطریي: 151/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 364/9.
)4( زبدة التفاسري، الكاشاين: 571/6.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 54/4.
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)36( ْبَكاَرًا
َ

اُهنَّ أ َعْلَ َ �ب
َ ض �

الَعَذاَرى: األَبَكاُر)1(.

نَیا  َواِت ُقبِضَن يف َداِر الدُّ ُه َقاَل أِلُمِّ َسَلَمة:)نَِساُء اجلَنَِّة ُهنَّ اللَّ َعن رُسوِل الّلـِه| َأنَّ
َعَجائَز ُشمَطًا ُرمَصًا، َجَعَلُهنَّ اهللُ تَعاَل َبعَد الِكرَبِ َأتَراَبًا، َعَل ِمیَلٍد َواِحٍد يف اإِلستَِواِء، 

َم آَتاُهنَّ َأزَواَجُهنَّ َوَجُدوُهنَّ َأبَكاَرًا(.  ُکلَّ

َفَلمَّ َسِمَعت َعائَشُة َذلَِك، َقاَلت: َوا َوَجَعاُه، َقاَل|:)َلیَس ُهنَاَك َوَجٌع()2(.

)37( ْتَراًب
َ

ُعُرًب أ

الُعُرُب: َجُع َعُروٍب؛ َوهي: امُلَتَحبَِّبُة إِل َزوِجَها)3(.

َبا، َوهَو َمَأُخوٌذ  تي َتنَشأ َمَع ِمثِلَها يف َحاِل الصِّ َواألَتَراُب: َجُع ُتُرٍب؛ َوهي الَولِیَدُة الَّ
اِب)4(. َ بَیاِن بِالتُّ ِمن َلِعِب الصِّ

الَعَرُوُب:  َوِقیَل:   )5( َأزَواِجِهنَّ َعَل  ُمَتِحبَِّباٌت   ، نِّ السِّ يف  ُمسَتِوَیاٌت  اآلَیُة:  َوَمعنَى 
.)7( اللَُّعوُب َمَع َزوِجَها ُأنَسًا بِِه)6( َواألَتَراُب: َأمَثاُل َأزَواِجِهنَّ

)1( تفسري السمرقندي: 121/3.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 494/3.

)3( غریب القرآن، الطریي: 112.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 497/9.

)5( زبدة التفاسري، الكاشاين: 572/6.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 497/9.

)7( بحار األنوار، املجليس: 110/8.
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)39( َن ِل�ي وَّ
َ ْ
َ ال ٌ مِّ ُثلَّ

َويف احلَِدیِث:)َیدُخُل َأهُل اجلَنَِّة ُمرَدًا ُجرَدًا، بِیَضًا ُجَعاَدًا()1(.

ثنَا ِعنَد َرُسوِل الّلـِه| َلیَلًة، َحتَّى َأکَثرَنا احلَِدیَث،  دَّ َرَوى ابُن َمسُعوٍد، َأنَّه َقاَل: َتَ
ُثمَّ َرجعنَا إِل َأهِلنَا، َفَلمَّ َأصَبحنَا ُعدَنا إِل َرُسوُل الّلـِه| َفَقاَل:

تِِه،  ُة ِمن ُأمَّ یَلَة بَِأتباِعَها ِمن ُأَمَِها، َفَكاَن النَّبِيُّ َیُِئ َمَعُه الثُّلَّ )ُعرَضت َعَلَّ األَنبَِیاُء اللَّ
تِِه،  ُجُل ِمن ُأمَّ تِِه، َوالنَّبِيُّ َمَعُه الرَّ تِه، َوالنَّبِيُّ َمَعُه النََّفُر ِمن ُأمَّ َوالنَّبِيُّ َمَعُه الِعَصاَبُة ِمن ُأمَّ
َفَلمَّ  إَِسائیَل،  َبنِي  ِمن  َکبَكَبٍة  يف  ُموَسى  َأَتى  إَِذا  َحتَّى  تِِه،  ُأمَّ ِمن  َأَحٌد  َمَعُه  َما  َوالنَّبِيُّ 

، َمن َهؤَلِء؟ َرَأیَتُهم َأعَجُبويِن، َفُقلُت: َأي َربِّ

، َفَأیَن  َقاَل: َهَذا َأُخوَك ُموَسى بِن ِعمَران، َوَمن َمَعُه ِمن َبنِي إَِسائیَل، ُقلُت: َربِّ
َجاِل، َفُقلُت: َمن  ت بُِوُجوِه الرِّ َة َقد ُسدَّ تِي؟ َقاَل: ُأنُظر َعن َیِمینَِك، َفإَِذا ظَِراُب َمكَّ ُأمَّ

ُتَك، َأَرِضیَت؟ ُقلُت: َربِّ َرِضیُت. َهؤَلِء؟ فِِقیَل: َهؤَلِء ُأمَّ

َمن   ، َربِّ َفُقلُت:  َجاِل،  الرِّ بُِوُجوِه  ُسدَّ  َقد  األُُفُق  َفإَِذا  َیَساِرَك،  َعن  ُأنُظر  َوِقیَل: 
تَِك َیدُخُلوَن اجلَنََّة َوَل ِحَساَب َعَلیِهم(. َهؤَلِء، َفَقاَل: َسبِعنَی َألَفًا ِمن ُأمَّ

ُأدُع  الّلـِه:  َنبِيَّ  َیا  َفَقاَل:  ُخَزیَمة،  ِمن  َأَسد  َبنِي  ِمن  بِن ُمِصن  ُعَكاَشة  َفَأنَشأ  َقاَل: 
َربََّك َأن َیَعَلنِي ِمنُهم، َفَقاَل|:)اللَُّهمَّ اجَعلُه ِمنُهم(. 

وَن،  ُ َیَتَطريَّ َوَل  وَن،  ُ َیَتَكربَّ َوَل  ُیِسُفوَن،  َل  ِذیَن  الَّ ُهُم  آِخِر احلَِدیِث:)...  َوَقاَل يف 
.)2()َن اْلِخِريَن ٌة مِّ لَِي * َوُثلَّ َن اْلَوَّ ٌة مِّ ُلوَن، َقاَل اهللُ تَعاَل:  ُثلَّ ِم َیَتَوکَّ َوَعَل َربِّ

ة، َوَجَاَعٌة ِمن ُمؤِمنِي  تي َکاَنت َقبَل َهِذِه األُمَّ َأي: َجَاَعُة َکثرَِيٌة ِمَن األَُمِم الـَمِضَیِة، الَّ

)1( املصنف، ابن أيب شیبة: 75/8ح 53.
)2( الواقعة: 39ـ40، جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 365/9.



90    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

لنَِی َواآلِخِریَن، َوإِنََّم  ُه َلیِس جِلَِمیِع األَوَّ ُة لُِیِدلَّ َعَل َأنَّ َر ُسبَحاَنُه الُثلَّ َم َنكَّ ِة، َوإِنَّ َهِذِه األُمَّ
ة َل َغرَي، َوُیؤیُده َما ُرِوي  َتنِی ِمن َهِذِه األُمَّ ُهم جِلََمَعٍة ِمنُهم، َوَذَهَب َجَاَعٌة: إَِل َأنَّ الُثلَّ

تِي()1(.  َتنِی ِمن ُأمَّ | َقاَل:)َجِیُع الُثلَّ َعن النَّبِيِّ

ٌة ِهي َخرَبُ ُمبَتَدأ َمُذوٍف؛ َأي: ُهم َجَاَعٌة)2(.  َوَقوُله:  ُثلَّ

)42( مٍي وٍم َوَحِ يِف َسُ

َوِمنُه  الَبَدِن: ُخُروُقُه،  َوَمَسامُّ  الَبَدِن،  َمَسامِّ  تي َتدُخل يف  الَّ ُة  یُح احلَارَّ الرِّ ُموُم:  السَّ
.)3( ّم الَِّذي َیِسي يف الـَمَسامِّ ُأِخَذ السُّ

، إِنَتَهت َحَراَرُتُه)4(. احلَِمیُم: ُهَو َماٌء َمغِلٌّ

)43( َوِظلٍّ مِّ َيْحُموٍم

 .)5( اِق النَّاِر، َوهَو َیفُعوٌل ِمَن احلَمِّ َواِد بِاحِتَ ِدیُد السَّ الَیحُموُم: األَسَوُد، الشَّ

یِح، َويف  ُم يف تِلَك الرِّ ن َيُْموٍم َأي: إِنَّ َوَقوُله تَعاَل: يِف َسُموٍم َوَحِيٍم * َوظِلٍّ مِّ
َواِد، َعَل َما َمرَّ ِذکُرُه. َذلَِك الـَمِء، َويف ُدَخاٍن َشِدیُد السَّ

ِه)6(.  َوِقیَل: الَیحُموُم: َجَبٌل يف َجَهنََّم، َیسَتِغیُث َأهُل النَّاِر إِل ظِلِّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 365/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 490/3.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 499/9.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 495/3.

)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 449/9.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 368/9.
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)44( ِريٍم
َ
 ك

َ
ل َبِرٍد َول

ُثمَّ َوَصَف تَعاَل َذلَِك الظِّلُّ بَِقولِه: ال َباِرٍد َواَل َكِريٍم َأي: َل َباِرِد النُُّزِل، َوَل 
.)2( ، َلِكن َل َکَسائِر الظََّلِل؛ ألَنَّه َحارٌّ َضارٌّ َکِریِم الـَمنَظِر)1( َیعنِي: إِنَّه ظِلٌّ

الَكِریَم  َتَعُل  َوالَعَرُب  الُوُجوِه،  ِمَن  بَِوجٍه  فِیِه  َمنَفَعَة  َل  َكِريٍم َأي:  َواَل  ِقیَل: 
، َتُقوُل: َما ُهَو بَِسِمنٍی َوَل َکِریٍم، َوَما  مَّ َتابَِعًا لُِكلِّ َشئٍء َنَفت َعنُه َوصَفًا َتنوي بِه الذَّ

اُر بَِواِسَعٌة َوَل َکِریَمٌة)3(. َهِذِه الدَّ

)45( َن َرِف�ي ْ َل َذِلَ ُم�ق ْم اَكُنا َقْ ُ ِإنَّ

َهَواِت َواللََّذاِت)4(. امُلَتُف: امُلَتنَِعُم امُلنَهِمُك يف الشَّ

)46( مِي ِ نِث اْلَ��ض ِ
ْ

وَن َعَ ال َواَكُنا ُيِصُّ

امُلؤاَخَذة  َوَوقُت  احلُُلم،  َأي:  احلَنَث؛  الُغَلُم  َبَلَغ  َقوُلُم:  َوِمنُه  نُب،  الذَّ احِلنُث: 
بِالـَمآثِم)5(.

ُك، َقاَل  نِب َوَل َیُتوُب ِمنُه، َوِقیَل: احلَنُث الَعظِیُم: الرشِّ اإِلَصاُر: َأن ُیِقیَم َعَل الذَّ
نُب الَعظِیُم)6(. نِث اْلَعظِيِم َأي: الذَّ وَن َعَل اْلِ اهللُ تَعاَل: َوَكاُنوا ُيِصُّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 449/9.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 368/9.

)3( بحار األنوار، املجليس: 269/8.
)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )ترف( 17/9.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 495/3.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 368/9.
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)47( َن
ُ

ْبُعوث َ َ
ا ل �ئِ�ضَّ

َ
امًا أ َ ا ُتَراًب َوِع�ض نَّ

ُ
َنا َوك ِئَذا ِمْ

َ
َواَكُنا َيُقُلَن أ

الَمَزُة  َرت  َوُکرِّ  َلَْبُعوُثوَن َأئِنَّا  َوِعَظامًا  ُتَرابًا  َوُكنَّا  ِمْتنَا  َأئَِذا  َيُقوُلوَن  َوَكاُنوا 
َلَلِة َعَل إِنَكاِر الَبعِث ُمطَلَقًا، َوُخُصوَصًا يف َهَذا الَوقِت، َکَم َدَخَلت عَل الَعاطَِفة  لِلدِّ
لَِتَقاُدِم  ِهم؛  َحقِّ يف  إِنَكاَرًا  َأَشدَّ  َذلَِك  عَل  لِلِدَلَلِة   )1(ُلوَن اْلَوَّ آَباُؤَنا  َأَو  َقولِه:  يف 

َزَماِنم، َولِلَفصِل ِبَا ُحسُن الَعطِف عَل امُلسَتِكنِّ يف: مَلَبُعوُثوَن)2(.

)52( ٍم ِكُلَن ِم َشَجٍ مِّ َزقُّ
َ

ل

 )3( ِ لِلَتبینیِّ َوالثَّانَِیُة  الَغاَیِة،  لبتَِداِء  األُوَل  ِمن   وٍم َزقُّ ِمْن  َشَجٍر  ِمْن  َلكُِلوَن 
ٌر َمعنًَى)4(. َجُر: ُمؤنٌَّث َلفَظًا، َوُمَذکَّ َوالشَّ

)55( مِي َب اْلِ اِرُبَن ُشْ َ ضَسث �

تي َأَصاَبَا اِلَیاُم؛ َوهَو َداٌء َترَشُب الـَمَء ِمنُه َفَل َترَوى َحتَّى َتُوَت،  اِلیُم: اإِلبُل الَّ
َماُل، َفَیُكوُن اجلَمُع الََیاُم بَِفتِح الَاِء، ُجَِع عَل  َوهَو: َجُع َأهَیم َوَهیَمُء، َوِقیَل: اِلیُم: الرِّ
األَرُض  َوهي:  َأبَیٍض،  َبَجمِع  ُفِعَل  َما  بِِه  َوُفِعَل  َفُه،  َخفَّ ُثمَّ  َوُسُحب،  َکَسَحاب  فِعٍل 

تي َل َترَوى بِالـَمِء)5(. مَلة الَّ الرَّ

ُیَسلَُّط  ُه  َأنَّ َوالـَمعنَى:  اِلیُم؛  َکُثَرت  َأي:   يِم اْلِ َب  ُشْ َفَشاِرُبوَن  تَعاَل:  َوَقوُله 

)1( الواقعة: 48.
)2( تفسري البیضاوي: 288/5.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 496/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 369/9.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 496/3.
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قُّوِم، َفإَِذا َمَلوا ِمنُه الُبُطوَن َسلََّط َعَلیِهم ِمَن  ُهم إَِل َأکِل الزَّ َعَلیِهم ِمَن اجلُوِع َما ُیضَطرَّ
ِذي ُیَقطُِّع َأمَعائُهم، َفَیرَشُبوَنُه ُشَب اِلیِم)1(. ُهم إِل ُشِب احلَِمیِم الَّ الَعَطِش َما ُیضَطرَّ

)56( يِن ْم َيْوَم الِّ ا ُنُزُلُ َهَ

اَبُم)2(.  ِذي ُیَعدُّ لِلنَّاِزِل َتكِرَمًة؛ َأي: َیوَمئٍذ َهَذا َطَعاَمُهم َوَشَ زُق الَّ النُُّزُل: الرِّ

)57( ُقَن َ�دِّ ُ  �ق
َ

ل ْ فََلْ ُ
اك ْ�ُن َخَْق�ضَ �ضَ

َوهَو  ُقوَن،  ُتَصدِّ َل  َوِلَ  ُقوَن،  ُتَصدِّ َفَهلَّ  َأي:   ُقوَن ُتَصدِّ َفَلْواَل  َخَلْقنَاُكْم  َنْحُن 
َأهَوُن  ِهي  َبل  اإِلَعــاَدِة،  عَل  َقاِدٌر  اإِلنَشاِء  عَل  الَقاِدَر  ألَنَّ  َتصِدیٍق؛  عَل  َتِصیٌص 

َعَلیِه)3(.

)58( ُنوَن ا ُتْ ْيُت مَّ
َ

فََرأ
َ

أ

اإِلمنَاُء: َقذُف النُّطَفِة يف األَرَحاِم)4(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 496/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 369/9.

)3( مفتنیات الدرر، احلائري: 100/9.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 371/9.
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)64( اِرُعَن ْ�ُن ازلَّ ْم �ضَ
َ

نُتْ َتْزَرُعَنُه أ
َ

أ
َ

أ

َويف احلَِدیِث:)َل َیُقوَلنَّ َأَحَدُکم: َزَرعُت، َولَیُقل: َحَرثُت()1(.

َوَتَعُلوَنُه  ُتنبُِتوَنُه  َأَأنُتم  َأي:   اِرُعوَن الزَّ َنْحُن  َأْم  َتْزَرُعوَنُه  َأَأْنُتْم  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
َنَباَتًا َیِرفُّ َوُیَتَمنَى إِل َأن َیبُلُغ َغاَیًة َأم َنحُن امُلنبُِتوَن)2(. 

)65( ُهَن كَّ َ �ض ْلُتْ �قَ َ �ض َ ََعْلاُه ُ�َ�اَمًا �ض
َ

اُء ل ضَسثَ َلْ �

جَلََعلنَا  َأي:   ُحَطاَمًا َعْلناُه  جَلَ تَعاَل:  َوَقوُله   )3( َهِشیَمً  َوَصاَر  ُیَطُم،  َما  احلَُطاُم: 
، َل ُینَتَفُع بِِه يف َمطَعٍم َوَل ِغَذاٍء )4(. رُع َهِشیَمً َذلَِك الزَّ

ُل بِاحلَِدیِث)5(. وِب الَفاِکَهِة، َوَقد اسُتِعرَي التَّنَقُّ ُل برُِضُ ُه: التَّنَقُّ التََّفكُّ

ُبوَن ِمَّا َأَصاَبُكم، َوَعن احلََسِن:  ُهوَن َأي: ِصُتم َتَتَعجَّ َوَقوُله تَعاَل: َفَظْلُتْم َتَفكَّ
تي بَِسَببَِها  فُتم ِمَن املَعاِص الَّ َتنَدُموَن َعَل َتَعبُِكم فِیِه، َوإِنَفاَقُكم َعَلیِه، َأو عَل َما اقَتَ

َأَصاَبُكم َذلَِك)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 57/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 372/9.

)3( غریب القرآن، الطریي: 495.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 505/9.
)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 232/9.

)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 597/3.
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)66( ْغَرُموَن ُ َ
ِإنَّ ل

الَغَراُم: الََلُك، َوالـَمغَرُم: الـَمهَلك)1(.

)70( ُكُروَن قَسثْ � 
َ

َجَجً فََلْ ل
ُ

َ�ْلاُه أ اُء �بَ ضَسثَ َلْ �

ِذي َل ُیقَدُر عَل ُشبِِه)2(. َعاُق الَّ األَُجاُج: املِلُح الزُّ

)71( ت  ُتُروَن اَر الَّ ْيُتُ انلَّ
َ

فََرأ
َ

أ

ِمَن  َوَتسَتِخرُجوَنَا  َتقَدُحوَنَا  َأي:   ُتوُروَن الَّتي   النَّاَر  َأَفَرَأْيُتُم  تَعاَل:  َوَقوُله 
نُد،  الزَّ األَعَل:  وَن  َوُیَسمُّ اآلَخِر،  عَل  ا  َأَحَدمُهَ َتُكُّ  بُِعوَدیِن،  َتقَدُح  َوالَعَرُب  َناِد،  الزِّ

نَدُة)3(. َواألَسَفُل: الزَّ

)73( يَن ْقِّ ُ  ِلْ
ً

اَع اَها َتْذِكَرًة َوَمَ َ�ْلَ ْ�ُن �بَ �ضَ

ِمن  َخَلت  اُر:  الدَّ َوَأقــَوِت  َأَحٌد،  ِبَا  َلیَس  األَرِض،  ِمَن  بِالَقائِل  النَّاِزُل  ي:  امُلَقوِّ
اِهُب َماُلُه، النَّاِزُل بِالَقَواِء ِمَن األَرِض)5(. َأهِلَها)4( َوالـَمُقوُل َأیَضًا: الذَّ

ِذیَن َینِزُلوَن  یَن الَّ َجَرة َمنَفَعًة لِلُمَقوِّ يَن َأي: َجَعلنَا الشَّ َوَقوُله تَعاَل: َوَمَتاَعًا لِْلُمْقوِّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 57/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 497/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 498/3.

)4( املصباح املنري، الفیومي: 521/2.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن ، الطربيس: 373/9.
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ِذیَن َخَلت ُبُطوَنُم، َأو َمَزاوَدَهُم ِمَن الطََّعاِم)1(.  الَقَواِء؛ َیعنِي: األَرُض الَقفر، َأو لِلَّ

يف  َوَیصَطُلوَن  الظُّلـَمِة،  يف  ِبَا  َیسَتِضؤوَن  َجِیَعُهم  إِنَّ  َفالـَمعنَى:  الـَمنَفَعِة،  َوعَل 
ي ِمَن األَضَداِد، َیُكوُن  الرَبِد، َوَینَتِفُعوَن ِبَا يف الطَّبِخ َواخلَبِز، َوَغرُي َذلَِك، َفَیُكوُن امُلَقوِّ

اِهُب َماُلُه)2(. ٍة ِمَن الـَمِل َوالنِّعَمِة، َوالذَّ ي الَِّذي َصاَر َذا ُقوَّ امُلَقوِّ

)78( ْكُنوٍن يِف ِكَتاٍب مَّ

الـَمكنُوُن: الـَمُصوُن)3(.

)81( ْدِهُنوَن نُت مُّ
َ

ِ أ ي�ث َذا اْلَحِ فَِبَ
َ

أ

ُیَقاُل: َأدَهَن ُفَلٌن بُِفَلٍن؛ إَِذا هَتَاَوَن بِِه، َکَمن ُیدِهُن يف األَمِر؛ َأي: َیِلنُی َجانِبِه، َوَل 
َیَتَصلَُّب فِیِه هَتاُوَنًا)4(.

)83( ُْلُقَم
ْ

ِت ال َ َ
 ِإَذا َبل

َ
ل فََلْ

َبَلَغِت النَّفُس احلُلُقوَم ِعنَد الـَموِت،  إِذا  اْلـُحْلُقوَم َأي: َفَهلَّ  َبَلَغِت  إَِذا  َفَلْواَل 
َوَأنُتم َیا َأهَل الـَمیِِّت...)5(.

)1( بحار األنوار، املجليس: 328/56.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 373/9.

)3( تفسري البیضاوي: 286/5.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 59/4.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 377/9.
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)84( ُظُروَن نُتْ ِحَنِئٍذ �قَ�ض
َ

َوأ

ِحينَئٍِذ َتنُظُروَن َیعنِي: َتَروَن تِلَك احلَاِل، َوَقد َصاَر إِل َأن ُتَرَج َنفُسُه، َوِقیَل: 
فُع، َوَل َتِلُكوَن َشیئًا)1(.  َتنُظُروَن، َل ُیمِكنََكُم الدَّ

)86( َن �ي َر َمِدي�ضِ ْ نُتْ َغ�ي
ُ
 ِإن ك

َ
ل فََلْ

َرٌة لِلتَّوِکیِد)2(. َوَلو َل يف َقولِِه: َفَلْواَل إِن ُكنُتْم َغْيَ َمِدينَِي ُمَكرَّ

)87( َن نُتْ َصاِدِق�ي
ُ
ا ِإن ك ُ�وَنَ ِ َتْر�ب

وُح)3(.  ِمرُي يف: َتْرِجُعوَنَا لِلنَّفِس؛ َأي: الرُّ َوالضَّ   

)89( مٍي�ِ ُة �ضَ فََرْوٌح َوَرْيَحٌن َوَجَّ

اَحٌة، َوِرزٌق َطیٌِّب، َوَجنٌَّة َذات النَِّعیِم، َوِقیَل: ُهَو  َفَرْوٌح َوَرْيَاٌن َأي: َلُه اسِتَ
وُح: النََّجاُة ِمَن  َیاُن الـَمشُموِم ِمن َرَیاِن اجلَنَِّة، ُیؤَتى بِِه ِعنَد الـَموِت، َوِقیَل: الرَّ الرَّ

ُل: الَقرُب، َوالثَّايِن: يف اجلَنَِّة )4(. ُخوُل يف َداِر الَقَراِر، َوِقیَل: األَوَّ َیاُن: الدُّ النَّاِر، َوالرَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 377/9.
)2( غریب القرآن، الطریي: 573.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 500/3.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 514/9.
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 )91( ِن ِم�ي ْصَ�اِب اْلَ
َ

َ ِمْ أ ضََسَلٌم لَّ �

 َفَسَلٌم لََّك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِي :م بَِمعنَى عَل، َنحَو َقولِه تَعاَل َقد َیُكوُن اللَّ
َوِقیَل: َمعنَاُه: َفَسَلٌم َلَك، إِنََّك ِمن َأصَحاِب الَیِمنِی، َفَحَذف إِنََّك )1(.

)94( ُة َجِحمٍي ْ�ِلَ َ َو�ق

التَّصِلَیُة: اإِلدَخاُل)2(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 380/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 380/9.
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)1( َِكمُي

ْ
ْرِض َوُهَ الَْ�ِزيُز ال

َ ْ
اَمَواِت َوال ِ َما يِف السَّ َح هلِلَّ َ��بَّ

َمسَأَلٌة:

ُم  َما َموُصوَلٌة، َیُوُز َأن َتُكوَن بَِمعنَى ِمن، َکَم َحَكى َأبو َزیٍد َعن َأهِل احِلَجاِز، َأنَّ
عَد، َقاُلوا: ُسبَحاَن َما َسبََّحت َلُه، َفَیُكوُن َواِقَعًا عَل الُعَقَلِء)1(. َکاُنوا إَِذا َسِمُعوا الرَّ

َیعنِي: ُکلُّ ِذي   َمَواِت َواْلَْرِض َما يِف السَّ ـِه  لِلَّ َسبََّح  َوالتَّحِقیُق يف َقولِِه تَعاَل: 
الُعَقَلَء  إِنَّ  َوَتِقیَقُه:  َتسبِیَحُهم،  َتفَقُهوَن  َل  َوَلِكن  فِیِهَم،  َخلٍق  َوُکلُّ  َوَغرُيُه،  ُروٍح 
ُیَسبُِّحوَنُه َقوَلً َواعتَِقاَدًا، َوَلفَظًا َوَمعنًَى، َوَما َل ُیعَلُم ِمن َسائِر احلَیَواَناِت َواجلََمَداِت، 
تي َباَیَن ِبَا َجِیَع  َفاِت الَّ ِة عَل ُوحَدانِیُتُه، َوعَل الصِّ الَّ ِة الدَّ َفَتسبِیَحُهم َما فِیِه ِمَن األَِدلَّ
َذلَِك  َفَعربَّ  ُیشبَِهُه،  َل  َخلَقُه  َوَأنَّ  َخلَقُه،  ُیشبُِه  َل  َأنَّه  عَل  احلَُجِج  ِمَن  فِیِه  َوَما  َخلِقِه، 

.)2( ُسبَحاَنُه بِالتَّسبِیِح، َوَیُوُز َان َیُكوَن َما َهاُهنَا بَِمعنَى ِمن، َکَم َمرَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 382/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 382/9.
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يف  َکم  بِالنَّفِس  َواألَصُل  بِنَفِسِه،  ي  التََّعدِّ َوَأصُله:  ِم،  َوبِاللَّ بِنَفِسه  ى  ُیَعدَّ َوَسبََّح 
َذَهَب  إَِذا  َسَبَح  ِمن  وَء،  السُّ َعنُه  َبَعدُت  َسبَّحُتُه  َمعنَى:  ألَنَّ   )1(َُوَسبُِّحوه َقولِه:  
ُم ِمثُلَها يف َقوِلم:َنَصحُتُه َوَنَصحُت َلُه، َأو بَِمعنَى: ُأحِدُث التَّسبِیَح ألَجِل  َوَبُعَد، َواللَّ

َمَواِت َواألَرِض)2(. الّلـِه، َولَِوجِهِه َخالَِصُا، َما يف السَّ

 )6( ُدوِر مٌي ِبَذاِت ال�ُّ ِل َوُهَ َعِ ْ اَر يِف اللَّ َ اِر َوُيوِلُج النَّ َ َل يِف النَّ ْ ُيوِلُج اللَّ

َوجَلَُه: َدَخَل)3(.

ُ�وا  ِ ْ ِقَل اْر�ب ُ
ِرك ِبْس ِم نُّ �قَ ْ �ق ُروَن �ضَ ُ �ض وا ا�ض ِذيَن آَمُ اُت لِلَّ َناِفَ ُ ْ

وَن َوال َناِفُ ُ ْ
َيْوَم َيُقُل ال

ِلِ  ُة َوَظاِهُرُه ِم ِقَ ْحَ ُ َبٌب َبِطُنُه يِفِه ارلَّ ُسوٍر لَّ م �بِ َنُ ْ َب �بَ�ي ُضِ َ وا ُنرًا �ض ِمُ ْ َفْلَ ُ
َوَراءك

)13(الَْ�َذاُب

.َنْقَتبِْس ِمن نُّوِرُكْم  :ُاإِلقتَِباُس: اإِلستَِضاءُة)4( َقاَل اهلل

ْتُكُ  ُتْ َوَغرَّ ْ ْ�ُتْ َواْر�قَ�ب َّ َسُكْ َوَتَر�ب ُ �ض �ض
َ

نُتْ أ ُكْ َفَ َ�ُكْ اَقُلا َبَل َوَلِكنَّ َلْ َنُكن مَّ
َ

ْم أ اُدوَنُ ُي�ضَ
)14( ُروُر َ ـِه الْ�ض  ِبللَّ

ُ
ك ـِه َوَغرَّ ْمُ اللَّ

َ
َماِنُّ َحتَّ َجء أ

َ ْ
ال

األََمايِن: احلََوائُج)5(.

)1( األحزاب: 42.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 504/3.

)3( الصحاح، اجلوهري، مادة )ولج( 347/1.
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 828.

)5( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 346/2.
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يَن  ِ
َّ

 َيُكوُنا اَكل
َ

َقِّ َول
ْ

ـِه َوَما َنَزَل ِمَ ال ِر اللَّ
ْ
ك ْم ِلِ َع ُقُلُبُ َ سث ن َتـ�ضْ

َ
وا أ ِذيَن آَمُ ِن لِلَّ

ْ
َلْ َيأ

َ
أ

)16( ْم َفِسُقَن ُ ْ ٌر مِّ ِث�ي
َ
ْم َوك َسْت ُقُلُبُ َمُد َفَ

َ ْ
ُم ال ْيِ َ�اَل َعَ َ ُل �ض وُتا اْلِكَتاَب ِم َقْ

ُ
أ

األََمُد: األََجُل)1(.

َوِمن َکَلِم ِعیَسى: َل ُتكثُِروا الَكَلَم بَِغرِي ِذکِر الّلـِه َفَتقُسوا ُقُلوَبُكم؛ َفإِنَّ الَقلَب 
الَقايِس َبِعیٌد ِمَن الّلـِه، َوَل َتنُظُروا يف ُذُنوِب الِعَباِد َکَأنَُّكم َأرَباٌب، َبل انُظُروا يف ُذُنوبُِكم 
َکَأنَُّكم َعبِیٌد، َوالنَّاُس َرُجَلِن؛ ُمبَتَل َوُمَعاَف، َفارمَحُوا َأهَل الَبَلِء، َوامُحُدوا اللـَه عَل 

َبَع الَُدى. َلُم عَل َمن اتَّ الَعافَِیِة)2( َوالسَّ

ها ِإنَّ 
َ

َرأ ْ ْن �ضَ�ب
َ

ِل أ ِسُكْ ِإلَّ يف  ِكَتاٍب ِمْ َقْ ُ �ض �ضْ
َ

 يف  أ
َ

ْرِض َول
َ ْ
َصاَب ِمْ ُم�يَبٍة يِف ال

َ
َما أ

)22( ٌر ـِه َيـِس�ي ذِلَ َعَ اللَّ

ُیَقاُل: ُثِكُلوا بِاألَوَلِد.

الثَِّمِر  َة  َوِقلَّ الَقحِط،  ِمثَل    اْلَْرض يِف  ُمصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَب  َما  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
َوالنََّبات: َواَل يف  َأْنُفِسُكْم َکالـَمرِض، َوالثَّكِل بِاألَوَلِد، َو: إاِلَّ يف  كَِتاٍب َأي: 
َأها َأي: بَِخلِق األَنُفِس  إِلَّ َوهَو ُمَثبٌَّت َمذُکوٌر يف اللَّوِح  الـَمحُفوِظ: ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَ

َأو امُلِصیَبِة )3(. 

ـِه َيِسٌي َسهٌل. إِنَّ ذلَِك َتقِدیٌر؛ َأي: فِیِه: َعَل اللَّ

َ َوجَه احِلكَمِة فِیِه، بَِقولِِه: لَِكْيَل َتْأَسْوا َعَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِم آَتاُكْم  ُثمَّ َبنیَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 510/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 395/9.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 399/9.
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َوَعُظَم  نَیا،  الدُّ َزَخاِرِف  ِمن  بَِشٍء  َفِرَح  َمن  َفُخوٍر)1( ألَنَّ  ُمَْتاٍل  ُكلَّ  ُيِبُّ  اَل  ـُه  َواللَّ
َ عَل النَّاِس)2(. َقدُرُه ِعنَدُه َفَقد اخَتاَل َوافَتَخَر بِِه، َوَتَكربَّ

ُل: ُحسُن اخلُُلِق؛ ألَنَّ َمن اسَتَوى ِعنَدُه  َويف َهِذِه اآلَیِة إَِشاَرٌة إِل َأرَبَعِة َأشَیاٍء؛ األَوَّ
، َفإِنَّ َهَذا ِمن َأسَباِب ُسوِء اخلُُلِق،  نَیا َوَعَدُمَها َل َیُسد َوَل ُیَعاِدي َوَل ُیَشاحَّ ُوُجوُد الدُّ
َیفَرح  َل  إَِذا  َوَأهُلَها،  نَیا  الدُّ استِحَقاُر  َوَثانِیَها:  َوَأهُلَها،  نَیا  الدُّ ُحبِّ  َنَتائِج  ِمن  َوهي 
ائِم  بِوُجوِدَها، َوَل َیَزن لَِعَدِمَها، َوَثالُِثَها: َتعظِیُم اآلِخَرِة، ملَِا َینَاُل فِیَها ِمَن الثََّواِب الدَّ

نَیا)3(. َوائِب، َوَرابُِعَها: اإِلفتَِخاُر بِالّلـِه ُدوَن َأسَباِب الدُّ اخلَالِِص ِمَن الشَّ

)23( وٍر ُ �ض
َ ض تاٍل � ْ َواهلُل ل ُيِحبُّ ُكَّ ُمْ ُ

َرُحوا ِبا آاتك ْ �ض َسْوا َع  ما فَتُكْ َول �قَ
ْ

ِلَكْيل َتأ

هُد  َفَقاَل:)الزُّ هُد؟  الزُّ َما  َلُه:  َفَقاَل  َرُجٌل،  َجاءُه   احلَُسنِی بِن  َعّل  إِنَّ  َوُیرَوى: 
هِد َأدَنى َدَرَجِة الَوَرِع، َوَأعَل َدَرَجة الَوَرِع َأدَنى َدَرَجة  ُة َأجَزاٍء؛ َفَأعَل َدَرجُة الزُّ َعرَشَ
هَد ُکلُّه يف آَیٍة ِمن ِکَتاِب الّلـِه:  َضا، َوإِنَّ الزُّ الَیِقنِی، َوَأعَل َدَرَجِة الَیِقنِی َأدَنى َدَرَجِة الرِّ
.)4(لَِكْيل َتْأَسْوا َعل  ما فاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا بِم آتاُكْم َواهللُ اَل ُيِبُّ ُكلَّ ُمْتاٍل َفُخور

ا احلَِكیُم َل َتَأَسَف َعَل َما َفاَت، َوَل َتفَرَح بَِم آٍت؟  َوِقیَل لبوزر جهور: َما َلَك َأيُّ
َفَقاَل: إِنَّ الَفائَت َل ُیَتَلَف بِالَعرَبِة، َواآلِت َل ُیسَتَداُم بِاخِلرَبِة)5(.

)1( احلدید: 23.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 512/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/9.
)4( الكايف، الكلیني: 62/2ح 10، جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/9.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/9.
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ْسِ�  اُس ِبلْ�قِ ُقَم انلَّ اَن ِلَ َ رض �ي ِ
ْ

ا َمَ�ُهُم اْلِكَتاَب َوال نَزنْلَ
َ

اِت َوأ َ يِّ ا ِبْلَ ا ُرُسَلَ ْرَسْلَ
َ

ْد أ َ لَ�ق
بْيِ ِإنَّ  َ ُه َوُرُسَلُ ِبلْ�ض ُصُ ْعَلَ اهلُل َم َي�ض اِس َوِلَ اِفُع ِلَّ ٌس َشِديٌد َوَمَ

ْ
يَد يِفِه َبأ ا اْلَحِ نَزنْلَ

َ
َوأ

)25(يٌّ َعِزيٌز اللـَه َقِ

َأنَزَل:  األَرِض؛  إِل  َمِء  السَّ ِمَن  َبَرَکاٍت  َأرَبَع  َأنَزَل  تَعاَل  اللـَه  |:)إِنَّ  النَّبِيِّ َوَعن 
احلَِدیَد َوالنَّاَر، َوالـَمَء َواملِلَح()1(. 

َوالَكلَبَتاِن،  نَداُن،  السِّ َوهــي:  الِعَلُت؛  احلَِدیِد:  ِمَن   آَدم َمَع  ــَزَل  َأن َوِقیَل: 
َواملِطَرَقة)2(.

َوَمنَافُِع   :)3( الِقَتاُل  َوهَو:    َشِديٌد َبْأٌس  فِيِه  اْلـَحِديَد  َوَأنَزْلنَا  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
.لِلنَّاِس

ا يِف ُقُلِب  َ�ْلَ يَل َو�بَ �بِ �ض ِ
ْ

َناُه ال ْ َيَم َوآ�قَ�ي ِن َمْ ْ ِ�يىَس ا�ب ا �بِ ْيَ ا َوَقَّ ا َعَ آَثِرِه ِبُرُسِلَ ْيَ ُثَّ َقَّ
ـِه  اِن اللَّ َغاء ِرْضَ  ا�بْ�قِ

َّ
ْم ِإل ْيِ اَها َعَ َتْبَ

َ
َدُعَها َما ك ًة ا�بْ�قَ َّ ًة َوَرْهَبا�ضِ�ي فًَة َوَرْحَ

ْ
ُعوُه َرأ َ يَن ا�قَّ�ب ِ

َّ
ال

)27(   ْم َفِسُقَن ُ ْ ٌر مِّ ِث�ي
َ
ْجَرُهْ َوك

َ
ْم أ ُ وا ِمْ يَن آَمُ ِ

َّ
َنا ال ْ ا فَآ�قَ�ي َها َحقَّ ِرَعَيِتَ ا َرَعْ َ َ

ف

ِمَن  َأي:   بُِرُسلِنَا آَثاِرِهم  َعَل  ْينَا  َقفَّ ُثمَّ  اهللُ:  َقاَل  بِاإِلرَساِل،  اإِلتَباُع  التَّقِفَیُة: 
ْينَا  َوَقفَّ َرُسوٍل:  َبعَد  َرُسوَلً  َأرَسلنَا  َأي:  آَخِریَن؛  َقوٍم  إَِل  آَخِریَن  بُِرُسٍل  األَنبَِیاِء 
ى  ِسِل امُلَقفَّ ُهم ِمَن الرُّ بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َأي: َبعَد آَثاِر ُنوٍح َوإِبَراِهیَم َوَمن َعاَصَ

َیِة. رِّ ِبِم ِمَن الذُّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 66/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 401/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 513/3.
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َوُهم  ِدینِِه،  عَل  َبُعوُه  اتَّ َأي:   َبُعوُه اتَّ الَِّذيَن  ُقُلوِب  يِف  َوَجَعْلنَا  نِجيَل  اْلِ َوآَتْينَاُه 
هَبانِیَُّة: َتَرُهَبُهم يف اجِلَباِل  ًة َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها الرَّ احلََواِرُیوَن َوَأتَباَعُهم: َرْأَفًة َوَرْحَ
اخلَائُف،  َوهَو  َراِهٍب؛  َجُع  هَباُن:  َوالرُّ لِلِعَباَدِة،  اجلََمَعِة  َعن  َوانِفَراَدُهم  َواِمُع  َوالصَّ
ُه الظَّاِهُر، َوالتَّقِدیُر:  ُ َفعَلِن ِمن َرَهَب َکَخَشَیاِن ِمن َخَشى، َوانتَِصاُبَا بِِفعٍل ُمضَمٍر ُیَفسِّ
الَِّذيَن  َفآَتْينَا  َوَنَذُروَها:  ِعنِدِهم  ِمن  َأحَدُثوَها  َأي:  ابَتَدُعوَها؛  َرهَبانِیًَّة  َلُكم  ابتَدُعوا 

آَمنُوا َأي: َنفُس َأخرَبُهم)1(.

َواَیُة، َعن ابِن َمسُعوٍد، َقاَل: ُکنُت َرِدیَف َرُسوُل الّلـِه| َعَل مِحَاٍر،  َجاَءِت بِه الرِّ
هَبانَِیَة؟( َفُقلُت: اهللُ  َفَقاَل:)َیا بَن ُأمِّ َعبد؛ َهل َتدِري ِمن َأیَن َأحَدَثت َبنُو إَِسائیَل الرَّ

َورُسوُلُه َأعَلُم. 

َأهُل  َفَغَضَب  الّلـِه،  بَِمَعاِص  َیعَمُلوَن  ِعیَسى،  َبعَد  اجلََبابَِرُة  َعَلیِهم  َفَقاَل:)َظَهَرت 
اٍت، َفَلم َیبَق ِمنُهم إِلَّ الَقِلیُل، َفَقاُلوا:  اإِلیَمِن، َفَقاَتُلوُهم، َفُهِزَم َأهُل اإِلیَمِن َثَلُث َمرَّ
ُق يف األَرِض، إِل  إِن َظَهرَنا ِلَؤَلِء َأفنَوَنا، َوَل َیبَق لِلِدیِن َأَحٌد َیدُعو إَِلیِه، َفَتَعاَلوا َنَتَفرَّ

َدًا|.  ِذي َوَعَدَنا بِِه ِعیَسى َیعنُوَن ُمَمَّ َأن َیبَعَث اهللُ النَّبِيَّ الَّ

َوِمنُهم َمن  بِِدینِه،  َك  َتَسَّ َفِمنُهم َمن  َرهَبانِیًَّة،  َوَأحَدُثوا  اجِلَباِل،  ِغرَياِن  ُقوا يف  َفَتَفرَّ
َکَفَر( ُثمَّ َتَل َهِذه اآلَیة: َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم  إِل آِخِرَها. 

َأعَلُم،  َوَرُسوُلُه  اهللُ  ُقلُت:  تِي؟(  ُأمَّ َرهَبانِیَُّة  َما  َأَتــدِري  َعبد،  ُأمِّ  بَن  َقاَل:)َیا  ُثمَّ 
، َوالَعمَرُة(.  وُم، َواحلَجُّ َلُة، َوالصَّ َقاَل:)اِلجَرُة، َواجِلَهاُد، َوالصَّ

َمن  اخَتَلَف  بَن َمسُعوٍد،  َفَقاَل:)َیا   | النَّبِيِّ َدَخلُت عَل  َقاَل:  ابِن َمسُعوٍد،  َوَعن 
. َکاَن َقبَلُكم عَل اثنََتنِی َوَسبِعنَی فِرَقًة، َنَجا ِمنَها اثنََتاِن، َوَهَلَك َسائَرُهنَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 514/3.
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ملََِواَزاة  َطاَقٌة  َلُم  َتُكن  َل  َوفِرَقٌة  َفَقَتُلوُهم،   ِعیَسى ِدیِن  َعَل  امُلُلوَك  َقاَتُلوا  فِرَقُة 
 ُیِقیُموا َبنَی َظهَراَنیِهم، َیدُعوَنُم إِل ِدیِن الّلـِه تَعاَل، َوِدیِن ِعیَسى امُلُلوِك، َوَل َأن 
ِذیَن َقاَل اهللُ َلُم: َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها  َفَساُحوا يف البَِلِد َوَتَرَهُبوا، َوُهم الَّ

.)َعَلْيِهْم

َبَعنِي ، َفَقد َرَعاَها َحقَّ ِرَعاَیتَِها،  َقنِي َواتَّ |:)َمن آَمَن يِب، َوَصدَّ ُثمَّ َقاَل النَّبِيُّ   
َوَمن َل ُیؤِمَن يِب، َفُأوَلئَك ُهُم الَالُِكوَن()1(.

ُكْ ُنرًا  ِتِه َوَيْجَعل لَّ ْحَ ِن ِم رَّ وا ِبَرُسوِلِ ُيْؤِتُكْ ِكْفَل�يْ ُقا اللـَه َوآِمُ وا اتَّ يَن آَمُ ِ
َّ

َها ال يُّ
َ

َيا أ
)28( ِحمٌي ُشوَن ِبِه َوَيْغِفْ َلُكْ َواهلُل َغُفٌر رَّ َتْ

َفَأحَسَن  ــا  َبَ َوَأدَّ َتعِلیَمَها،  َفَأحَسَن  َمَها،  َفَعلَّ َأَمٌة  َلُه  َکاَنت  |:)َمن  النَّبِيُّ َقاَل 
َم َرُجٍل ِمن َأهِل الِكَتاِب آَمَن بِنَبِیِّه، َوآَمن  َجَها، َفَلُه َأجَراِن، َوَأیَّ َتَأِدیَبَها، َوَأعَتَقَها َوَتَزوَّ
َم  َوَأیَّ َأجَراِن،  َفَلُه  َمَوالِیِه،  َوَحقَّ  الّلـِه،  َأدَّى َحقَّ  َمُلوٍك  َم  َوَأیَّ َأجَراِن،  َفَلُه  ٍد|  بُِمَحمَّ

َمُلوٍك آدَّى َحقَّ الّلـِه َوَحقَّ َموَلُه َفَلُه َأجَراِن()2(.

ـِه  ِد اللَّ َ ِ�ي َل �ب ْ �ض َ نَّ اْل�ض
َ

ـِه َوأ ِل اللَّ ْ �ض َ ٍء مِّ �ض  َيْقِدُروَن َعَ َشْ
َّ

ل
َ

ْهُل اْلِكَتاِب أ
َ

لَّ َيْعَلَ أ ِلَ
)29( مِي ِ ِل اْلَ��ض ْ �ض َ ِه َم َيـَشاُء َواهلُل ُذو اْل�ض ُيْؤ�قِ�ي

لَِئلَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلكَِتاِب َل َمِزیَدٌة يف اآلَیِة، َوِقیَل: َلیَست بَِزائَدة)3(.

ُه َل َیقِدُروَن؛ َأي:  َفٌة، َوَأصُلُه َکَأنَّ ن َفْضِل الّلـِه َأن خُمَفَّ ٍء مِّ َأالَّ َيْقِدُروَن َعَل َشْ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 404/9.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 406/9، صحیح البخاري: 33/1.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 515/3.
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ِمرُي لِلَشَأِن. النَّبِيُّ َوامُلؤِمنُوَن، َوالضَّ

ُم َل َینَاُلوَن َشیئًا َما ُذِکَر ِمن َفضِل الّلـِه ِمَن الِكفَلنِی؛ َأي: النَِّصیَبنِی،  َوالـَمعنَى: إِنَّ
َمُه ِمَن األَنبَِیاِء)1(. ، َفَلم َینَفَعُهم إِیَمُنُم بَِمن َتَقدَّ ُم َل ُیؤِمنُوا بِالنَّبِيِّ َوالنُّوِر َوالـَمغِفَرِة؛ ألَنَّ

)1( مدارك التنزیل، النسفي: 222/4.
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اَم ِإنَّ 

ُ
َ�اُوَرك ـِه َواهلُل َيـْسَمُع �قَ َتِكى ِإَل اللَّ قَسثْ َها َو� ِ اِدُلَ يِف َزْو�ب َ �ب ِت �قُ َل الَّ َع اهلُل َقْ َقْ َسِ

)1( ٌر ِ��ي َ يٌع �ب اللـَه َسِ

اُجع)1(. َ التََّحاُوُر: التََّخاُطب َوالتَّ

ا  اَمسَّ ن َي�قَ
َ

ِل أ ٍة مِّ َقْ يُر َرَقَ ْحِ ا اَقُلا َفَ ْم ُثَّ َيُعوُدوَن ِلَ َِّساِئِ ض يَن ُيَظاِهُروَن ِم � ِ
َّ

َوال
)3( ٌر ْ�َمُلَن َخِب�ي ا �قَ وَن ِبِه َواهلُل ِبَ ُ َذِلُكْ ُتَع�ض

َأو  هَوِة  الشَّ مَلِس  ِمن  وَجِة  بِالزَّ اإِلستِمَتاُع  َوالتََّمُس:  َجاَمَعَها)2(  إَِذا  َها  َماسَّ ُیَقاُل: 
ُجَاٍع)3(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 518/3.
)2( املصباح املنري، الفیومي: 572/2.

)3( الصحاح، اجلوهري، مادة )مسس( 978/3.
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َناٍت  ِّ ا آَياٍت �بَ�ي نَزنْلَ
َ

ِلِهْم َوَقْ أ يَن ِم َقْ ِ
َّ

ِبَ ال
ُ
اَم ك

َ
ِبُتوا ك

ُ
وَن اللـَه َوَرُسوَلُ ك يَن ُيَحدُّ ِ

َّ
ِإنَّ ال

)5( ٌن ِه�ي اٌب مُّ َكاِفِريَن َعَ َولِلْ

؛ َوهَو الـَمنُع)1(. ُة: امُلَخاَلَفُة، َوَأصُلُه ِمَن احلَدِّ ُه؛ إَِذا َعاَداُه َوَخاَلَفُه، َوامُلَحادَّ ُیَقاُل: َحادَّ

ِمن  الَِّذيَن  ُكبَِت  َكَم  ُكبُِتوا  َتَعاَل:  اهللُ  َقاَل  َوَأخــَزاُه)2(  ُه  َأَذلَّ إَِذا  اهللُ؛  َکَبَتُه  ُیَقاُل: 
ُسِل)3(. ِذیَن ِمن َقبِلِهم ِمن َأعَداِء الرُّ وا َوُأخُزوا َوُأهِلُكوا َکَم ُأخِزي الَّ َقْبلِِهْم َأي: َأَذلُّ

 ُهَ 
َّ

َوى َثَلَثٍة ِإل ْ �ب ْرِض َما َيُكوُن ِم �ضَّ
َ ْ
اَمَواِت َوَما يِف ال نَّ اللـَه َيْعَلُ َما يِف السَّ

َ
َلْ َتَر أ

َ
أ

ْيَن َما اَكُنا 
َ

 ُهَ َمَ�ُهْم أ
َّ

َر ِإل َ �ث
ْ
ك

َ
 أ

َ
ْدَن ِم َذِلَ َول

َ
 أ

َ
 ُهَ َساِدُ�ُهْم َول

َّ
 َخَْسٍة ِإل

َ
َراِبُ�ُهْم َول

)7( مٌي ٍء َعِ اَمِة ِإنَّ اللـَه ِبُكلِّ َشْ َ �ي ُلا َيْوَم الْ�قِ ا َعِ م ِبَ ُئُ بِّ ُثَّ ُي�ضَ

َأو  َکاَن  ًا  ِسَّ َحِدیٍث  ُکلُّ  النَّجَوى:  َبعُضُهم:  َوَقاَل  َثَلَثٍة،  َبنَی  َکاَن  َما  النَّجَوى: 
ِذي ُیَتنَاَجى بِِه)4(. ِء الَّ َعَلنَِیة، َوهَو: إِسٌم لِلشَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 408/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 408/9.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 530/3.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 414/9.
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ْثِ َوالُْ�ْدواِن  ِ
ْ

ناَجْوَن ِبل ُه َو َي�قَ وا َعْ ْجى  ُثَّ َيُعوُدوَن ِلا ُنُ وا َعِن انلَّ يَن ُنُ
َّ

َلْ َتَر ِإَل ال
َ

أ
ِسِهْم َلْ ل  ُ �ض �ضْ

َ
َك ِبِه اهلُل َوَيُقُلَن يف  أ ْوَك ِبا َلْ ُيَحيِّ ُسوِل َوِإذا جُؤَك َحَّ َوَمْ�ِ�َيِة ارلَّ

)8( ُر َنا فَِبْئَس اْلَم��ي ُ َيْصَلْ َهنَّ ْم �بَ ا اهلل ِبا َنُقُل َحْسُبُ �بُ�ضَ ُيَعذِّ

ُبنَا اهلل بِم َنُقوُل َأي: َیُقوُل َبعُضُهم لَِبعٍض، َأو:  َوَيُقوُلوَن يف  َأْنُفِسِهْم َلْو ال ُيَعذِّ
ُبنَا اهللُ بَِم َنُقوُل  ُم َلو َتَكلَُّموا َلَقاُلوا َهَذا الَكَلم: َلو َکاَن َهَذا َنبِیًَّا ـ َکَم َیزُعم ـ َفَهلَّ ُیَعذِّ إِنَّ
الـَمرِجُع  َفبِئَس  َأي:   اْلـَمصُي َفبِْئَس  َيْصَلْوَنا  َجَهنَُّم  َحْسُبُهْم  تَعاَل:  َفَقاَل  فِیِه، 
َوالـَمآُل َجَهنَّم؛ ملَِا فِیَها ِمن َأقَساِم الَعَذاِب، َوَأنَواِع النََّكاِل، ُثمَّ َنَى امُلؤِمننَِی َعن ِمثِل 

َذلَِك)1(.

ُسوِل  ْثِ َوالُْ�ْدواِن َوَمْ�ِ�َيِة ارلَّ ِ
ْ

ناَجْوا ِبل اَجْيُتْ فَل �قَ�قَ وا ِإذا �قَ�ض يَن آَمُ
َّ

َها ال يُّ
َ

يا أ
)9( وَن ِه ُتـْحَشُ ي ِإَلْ

َّ
ُقا اللـَه ال ْقى  َواتَّ رِّ َوالَّ اَجْوا ِبْل�بِ َو�قَ�ض

َوَمْعِصَيِة  َواْلُعْدواِن  ْثِم  بِاْلِ َتَتناَجْوا  َفل  َتناَجْيُتْم  إِذا  آَمنُوا  الَّذيَن  ا  َ َأيُّ يا  َفَقاَل: 
ُسوِل َوَتناَجْوا بِاْلِبِّ َوالتَّْقوى َأي: بَِأفَعاِل اخلرَِي َوالطَّاَعاِت)2(. الرَّ

ـِه َوَعَ   ِبِإْذِن اللَّ
َّ

ئًا ِإل �يْ ِهْ �ثَ ارِّ َ �ض ِ َس �ب وا َوَلْ يَن آَمُ ِ
َّ

ْحُزَن ال َ�اِن ِلَ �يْ َّ ى ِمَ السث ْجَ ا انلَّ َ ِإنَّ
)10( وَن ْؤِمُ ُ ْ

ِ ال
َتَوكَّ ـِه فَْلَ اللَّ

ُم  َفإِنَّ َوالُعدَواِن؛  بِاإِلثِم  النَّجَوى  إِل  إَِشاَرٌة  ُم:  اللَّ  ْيَطاِن الشَّ ِمَن  النَّْجَوى  َم  إِنَّ
.)3(لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا :َیعَموَن ِبَا، بَِدلِیِل َقولِِه

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 415/9.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 415/9.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 522/3.
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ضَْسُحا َيْفَسِح اهلُل َلُكْ َوِإذا قَل  جِلِ� َف� َ ْ
ُحا يِف ال سَّ َ �ض وا ِإذا قَل َلُكْ �قَ يَن آَمُ

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

ْ�َمُلَن  وُتا الِْ�ْلَ َدَرجٍت َواهلُل ِبا �قَ
ُ

يَن أ
َّ

ُكْ َوال وا ِمْ يَن آَمُ
َّ

ُزوا َيْرفَِع اهلل ال ضْسثُ ُزوا َف� ضْسثُ ا�
)11( ٌر َخب�ي

ع)1(. ح: التََّوسُّ ُح: اإِلتَِّساًع يف الـَمَكاِن، َوالتََّفسُّ التََّفسُّ

اَریِن)2(.  َقاَل اهللً تَعاَل: َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اهللُ َلُكْم َأي: يف الدَّ

َهاِب َعنُه)3(.  ِء بِالذِّ إِذا قيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َوالنُُّشوُز: اإِلرتَِفاُع َعن الشَّ

َوَأعَمِل  َواجِلَهاِد  َلِة  الصَّ إِل  انَُضوا  َأو:  النَّبِِي|  جَمِلِس  َعن  انَُضوا  َوالـَمعنَى: 
.)4( الرِبِّ

َيْرَفِع اهللُ الَّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلـَم َدَرجاٍت َأي: َیرَفُع اهللُ امُلؤِمننَِی 
ًة َدَرَجًة)5(.  ُسوِل| َوالَعاملنَِی ِمنُهم َخاصَّ بِامتَِثاِل َأَواِمِره، َوَأَواِمِر الرَّ

َب الُعَلَمَء ِمن َنفِسِه  َوِقیَل: َدَرَجاٌت يف جَمِلِس َرُسوُل الّلـِه| َفَأَمَرُه ُسبَحاَنُه َأن ُیَقرِّ
َ عَل َغرَيِهم، َويف اآلَیِة ِدَلَلٌة عَل َفضِل  ِذیَن َل َیعَلُموَن الِعلـَم لَِیَتَبنیَّ َفوَق امُلؤِمننَِی الَّ

الُعَلَمِء، َوَجَلَلِة َقدَرِهم)6(.

)1( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 635.
)2( تفسري البیضاوي: 312/5.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 551/9.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 524/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 524/3.
)6( زبدة التفاسري، الكاشاين: 624/6.
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ِغَبُكم  َا النَّاُس افَهُموا َهِذِه اآلَیِة، َولُِتَ َوَکاَن َعبد اهلل بِن َمسُعوٍد إَِذا َقَرَأَها، َقاَل: َیا َأيُّ
يف الِعلِم)1(. 

ِهیِد عَل الَعابِِد  ِهیِد َدَرَجًة، َوَفضُل الشَّ ُه َقاَل:)َفضُل الَعاِلِ عَل الشَّ | َأنَّ َوَعن النَّبِيِّ
َدَرَجًة، َوفضُل النَّبِيِّ عَل الَعاِل َدَرَجًة، َوَفضُل الُقرآِن عَل َسائِر الَكَلِم َکَفضِل الّلـِه 

عَل َخلِقِه، َوَفضُل الَعاِلِ عَل َسائِر النَّاِس َکَفضِل عَل َأدَناُهم ()2(.

امُلضَمِر  اجلََواِد  َحرض  َدَرَجَتنِی  ُکلِّ  َبنَی  َدَرَجة،  َمائة  َوالَعابِِد  الَعاِلِ  َوَعنُه|:)َبنَی 
َسبِعنَی َسنًَة()3(.

َوَعنُه|:)َمن َجاَءتُه َمنِیَُّتُه َوهَو َیطِلُب الِعلـَم، َفَبینَُه َوَبنَی األَنبَِیاِء َدَرَجٌة َواِحَدٌة()4(.

َلیَلَة الَبدِر عَل َسائِر  الَقَمِر  َعَل الَعابِِد، َکَفضِل  َوَعنُه| َحیُث َقاَل:)َفضُل الَعاِلِ 
الَكَواِکِب()5(.

هَداُء()6(.  ُع َیوَم الِقَیاَمِة َثلَثٌة؛ األَنبَِیاُء، ُثمَّ الُعَلَمُء، ُثمَّ الشُّ َوَعنُه|:)ُیَشفَّ

َهاَدِة، بَِشَهاَدِة َرُسول الّلـِه|:)الِعلُم  ِة َوالشَّ َفَأعَظُم بَِمرتَِبٍة؛ َأي: َواِسَطة َبنَی النُّبوَّ
َجاِل()7(. ُکوُر ِمَن الرِّ ِذکٌر، َفَل ُتیِّیه إِلَّ الذُّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 75/4.
)2( الكشف والبیان، الثعلبي: 260/9.

)3( جامع بیان العلم وفضله، ابن عبد الرب: 27/1.
)4( الكشف والبیان، الثعلبي: 260/9، واحلدیث ألمري املؤمننی کم يف جممع البیان يف تفسري القرآن، 

الطربيس: 419/9.
)5( سنن أيب داود: 175/2ح 3641.

)6( قرب اإلسناد، احلمريي: 64ح 203، جامع بیان العلم وفضله، ابن عبد الرب: 30/1.
)7( جوامع اجلامع، الطربيس: 524/3.
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)16( ٌن ـِه فََلُهْم َعاٌب ُمه�ي يِل اللَّ وا َعْن َ��ب َ�دُّ َ ًة �ض ْم ُجَّ ْيامَنُ
َ

ُذوا أ �ضَ ا�قَّ

ـِه َفَلُهْم  وا َعْن َسبيِل اللَّ ُذوا َأْيمَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َ ُس)1( َقاَل اهللُ: اتَّ َتُة َوالتِّ اجلُنَُّة: السُّ
.َعذاٌب ُمهٌي

وا ُجنٌَّة: َحاٌل ِمن َفاِعِل اَتَُذوا. ُذوا َأْيمَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َ َقاَل تَعاَل: اتَّ

ل ِإنَّ ِحْزَب 
َ

�اِن أ �يْ َّ وِلَك ِحْزُب السث
ُ

ـِه أ َر اللَّ
ْ
ضْساُهْ ِذك �

َ
�اُن فَأ �يْ َّ ُم السث ْيِ َذ َعَ ْحَ اْ��قَ

)19( وَن اِسُ
ْ

�اِن ُهُ ال �يْ َّ السث

اسَتحَوَذ: اسَتوَل َوَغَلَب)2(. 

)21( يٌّ َعِزيٌز َن َوُرُسِل ِإنَّ اللـَه َقِ
َ

نَّ أ �بَ ْغِ
َ َ
َتَب اهلُل ل

َ
ك

یِف، َأو  َكَتَب اهللُ يف اللَّوِح الـَمحُفوِظ: َلَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسِل بِاحلَُجِج  َوالسَّ
بَِأِحِدمَها)3(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 11/10.
)2( معال التنزیل، البغوي: 491/1.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 527/3.
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)4( ا اللـَه َوَرُسوَلُ َوَم ُيـَشاقِّ اللـَه فَِإنَّ اللـَه َشِديُد الِْ�َقاِب ْم َشاقُّ ُ نَّ

َ
َذِلَ ِبأ

َشِديُد  اللـَه  َفإِنَّ  اللـَه  ُيَشاقِّ  َوَمن  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل  َخاَلَفُه)1(  َأي:  ُه؛  َشاقَّ ُیَقاُل: 
.اْلِعَقاِب

ْخِزَي  ـِه َوِلُ ا فَِبِإْذِن اللَّ ُصِلَ
ُ

ُتُموَها اَقِئَمًة َعَ أ
ْ
ْو َتَرك

َ
َنٍة أ َ�ْعُت مِّ لِّ َ َما �ق

)5(َن �ي اِ��قِ َ الْ�ض

ینَُة: النَّخَلُة، َوَیاؤَها َواٌو؛ أِلَنَا ُفعَلٌة ِمن اللَّوِن، َوِقیَل: ِهي النَّخَلُة الَكِریَمُة، ِمَن  اللِّ
اللِّنِی)2(.

 الّلـِه َفبِإِْذِن  ا  َقائَِمًة َعَل ُأُصوِلَ َتَرْكُتُموَها  َأْو  لِّينٍَة  ن  َقَطْعُتم مِّ َما  َقاَل اهللً تَعاَل: 
َوالـَمعنَى: َأيُّ َشٍء َقَطعُتم ِمن َنخَلٍة، َأو َتَرکُتُموَها َقائَمٌة عَل ُأُصوِلَا، َفَلم َتقَطُعوَها، 

َوَل ُتَعلُِّقوَها َفبِإِذِن الّلـِه)3(.

)1( تفسري البیضاوي: 252/2.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 531/3.

)3( تفسري السمرقندي: 403/3.
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ن لِّينٍَة َبَیاُن ملَِا َقَطعُتم،  َأي: َقطُعَها، بِإِذِن الّلـِه َوَأمِرِه، َأو: بَِأمِرِه ُکلُّ َذلَِك، َو:مِّ
اِجع إِل َما؛  ِمرُي الرَّ ُه َقاَل: َأيُّ َشٍء َقَطعُتم، َوَأنََّث الضَّ َوَمَلُّ َما ُنِصَب بَِقَطعُتم، َفَكَأنَّ

ینَُة)1(.  ُه يف َمعنَى اللِّ ألَنَّ

ُلوا. َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقَي َأي: َولُیذَّ

 �ُ ْيِه ِمْ َخْيٍل َول ِراكٍب َولِكنَّ اللـَه ُيـَسلِّ ُتْ َعَ ْ �ض ْو�بَ
َ

ا أ
َ

ْم ف ُ فَء اهلُل َع  َرُسوِلِ ِمْ
َ

َوما أ
)6( ُرُسَلُ َع  َمْ َيـشاُء َواهلُل َع  ُكِّ َشْ ٍء َقيٌر

َأَفاَءُه: َأي َجَعَلُه َفیئًا َلُه، َقاَل اهللُ تَعاَل: َوما َأفاَء اهللُ َعل  َرُسولِِه ِمنُْهْم َأي: َوَما 
ًة ِمن َبنِي النَِّضرِي)2(. َجَعَلُه َفیئًا َلُه َخاصَّ

یُع)3(. ِ رُي السَّ اإِلَیاُف: ِمن الَوجِف؛ َوهَو السَّ

تي َتِمُل الَقوَم، َواِحَدهُتَا َراِحَلٌة)4(.  َکاُب: َما ُیرَکُب َعَلیِه ِمَن اإِلبِل؛ َوهي الَّ الرِّ

ُط ُرُسَلُه َعل   َقاَل اهللُ تَعاَل: َفم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِركاٍب َولكِنَّ اللـَه ُيَسلِّ
إَِلیِه  َمَشیُتم  َم  َوإِنَّ ِرَکاَبًا،  َوَل  َخیَلً  َوَتغنِیِمه  َتِصیِلِه  َأوَجفُتم عَل  َفَم  َأي:   َيشاُء َمْن 
ُلوا َأَمَواَلُم بِالِقَتاِل َوالَغَلَبِة، َوَلِكنَّ اللـَه ُسبَحاَنُه َسلََّط َرُسوَلُه  عل َأرُجِلُكم، َفَلم ُتَصِّ
َیَضُعُه  إِلیِه  فِیِه  َواألَمُر  َأعَدائِهم،  عَل  ُرُسِلِه  ُیَسلُِّط  َکاَن  َکَم  َأمَواَلُم،  َلُه  َوَخوَّ َعَلیِهم، 

.)5(َواهللُ َعل  ُكلِّ َشْ ٍء َقديٌر :َحیُث َیَشاُء

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 81/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 532/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 532/3.

)4( جممع البحرین، الطریي: 74/2.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 532/3.
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تاىم   ْرب  َواْلَ ُ ي الْ�ق ُسوِل َوِلِ ِ َولِلرَّ
رى  فَِللَّ ُ ْهِل الْ�ق

َ
فَء اهلُل َع  َرُسوِلِ ِمْ أ

َ
ما أ

ُذوُه  ُ �ض
َ ض ُسوُل � ُ ارلَّ ُ

ُكْ َوما آاتك ْغيِناِء ِمْ
َ ْ
َن ال ْى ل َيُكوَن ُدوَلً َب�يْ

َ
بيِل ك ِن السَّ ْ ِن َوا�ب ساك�ي َ ْ

َوال
)7( ُقا اللـَه ِإنَّ اللـَه َشديُد الِْ�قاِب وا َواتَّ ُه َفْنَتُ ْ َعْ ُ

َوما َناك

ًة،  َمرَّ َوِلـَـَذا  ًة،  َمرَّ ِلََذا  َیُكوُن  َبینَُهم،  الَقوُم  َیَتَداَوُلُه  ِذي  الَّ ء  لِلشَّ إِسٌم  وَلُة:  الدَّ
 ِمنُْكْم اْلَْغنِياِء  َبْيَ  ُدوَلًة  َيُكوَن  َكْي ال  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل  ُیغَتَف،  ملَِا  إِسٌم  َکالُغرَفِة: 
َأي: َلئلَّ َیُكوُن الَفيء ُمَتَداَولً َبنَی األَغنَِیاِء ِمنُكم، ُیعَمُل فِیِه َکَم ُیعَمُل يف اجلَاِهِلیَِّة )1(.

وَن يف   ْم َول َيِجُ وَن َمْ هاَجَر ِإَلْيِ ِلِهْم ُيِحبُّ يامَن ِمْ َقْ
ْ

اَر َوال ُؤا الَّ وَّ َ يَن �قَ�ب
َّ

َوال
�اَصٌة َوَمْ ُيوَق ُشحَّ  ْم �ضَ ِسِهْم َوَلْ اكَن ِبِ ُ �ض �ضْ

َ
وُتا َوُيْؤِثُروَن َع  أ

ُ
ا أ ُصُدوِرِهْ حَجًة ِمَّ

)9( ْفِلُحَن ُ ْ
وِلَك ُهُ ال

ُ
ِسِه فَأ ْ �ض �ضَ

حَّ  الشُّ إِنَّ  َوِقیَل:  احِلــرِص)3(  َمَع  الُبخُل   : حُّ الشُّ َوِقیَل:  َواِحــٌد)2(   َوالُبخُل  حُّ  الشُّ
ا الُبخُل: َفهَو الـَمنُع  ُجِل عَل الـَمنِع،  َوَأمَّ بِالضمِّ َوالَكِس: اللُّؤُم، َوَأن َیُكوَن َنَفُس الرَّ

َنفُسُه)4(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 432/9.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 566/9.

)3( النهایة يف غریب احلدیث، ابن األثري: 448/2.
)4( غریب القرآن، الطریي: 169.
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َخُف اللـَه َربَّ 
َ

َك ِإنِّ أ َفَ اَقَل ِإنِّ َبِري ٌء ِمْ
َ
ا ك ُفْ فََلَّ

ْ
ضَْساِن اك � َ�اِن ِإْذ اَقَل ِلْلِ �يْ َّ ِل السث َمَ

َ
ك

)16(  َن �ي
َ

الَْ�ال

ْيطاِن إِْذ قاَل  َقاَل ابُن عبَّاٍس: إِنَّ امُلَراَد بِاإِلنَساِن الَكافُِر يف َقولِه تَعاَل: َكَمَثِل الشَّ
لِْلِْنساِن اْكُفْر قاَل إِنِّ َبري ٌء ِمنَْك... إَِلخ)1(.

َبنِي النَِّضرِي عَل الِقَتاِل َوَوعَدُهم  امُلنَافِِقنَی يف إِغَرائِهم الَیُهوَد ِمن  َوالـَمعنَى: َمثُل 
یَطاِن إَِذا اسَتغَوى اإِلنَسان بَِكیِدِه، َوَقاَل: ُأکُفر،  اُهم النََّص، ُثمَّ إِخَلَفُهم، َکَمَثِل الشَّ إِیَّ

َأ ِمنُه يف الَعاِقَبِة)2(. ُثمَّ َترَبَّ

اهللُ:  َقاَل  َکَم  َذلَِك،  َینَفُعُه  َل  َوَلِكن  الَعَذاِب،  يف  ُیَشاِرَکُه  َأن  خَمَاَفَة  َعنُه  أ  َتربَّ َم  َوإِنَّ
َُم يِف النَّارِ)3( َأي: َملُعوننَِی)4(. َفَكاَن َعاِقَبَتُهَم َأنَّ

َقاَل: إِنَّ امُلَراَد ُهنَا بِاإِلنَساِن: َعابٌِد ِمن َبنِي النَِّضرِي، َوَکاَن اسُمُه َبرِصیَصا، َعَبَد اللـَه 
هِر، َحتَّى َکاَن ُیؤَتى بِالـَمَجاننَِی ُیَداِويِم َوُیَعّوَذُهم، َفَیرَبأوَن عَل َیِدِه. َزَماَنًا ِمَن الدَّ

ٍف َقد َجنَت، َوَکاَن َلَا إِخَوٌة َفَأَتوُه ِبَا، َوَکاَنت ِعنَدُه، َفَلم َیَزل  ُه ُأِت بِامَرأٍة يف َشَ َوإِنَّ
ُن َلُه، َحتَّى َوَقَع َعَلیَها َفَحَمَلت، َفَلمَّ اسَتَیاَن مَحُلَها َقَتَلَها َوَدَفنََها، َفَلمَّ  یَطاُن ُیَزیِّ بِِه الشَّ
ُه  اِهُب، َوَأنَّ ِذي َفَعَلُه الرَّ ُه بِالَّ یَطاُن َحتَّى َلِقي َأَحَد إِخَوهِتَا، َفَأخرَبَ َفَعَل َذلَِك، َذَهَب الشَّ

َدَفنََها يف َمَكاِن َکَذا.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 418/10.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 86/4.

)3( احلرش: 17.
)4( تفسري البیضاوي: 322/5.
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ُجُل َیلَقى َأَخاُه، َفَیُقوُل:  ُثمَّ َأَت َبِقیَُّة إِخَوهِتَا َرُجَلً َرُجَلً، َفَذَکَر َذلَِك َلُه، َفَجَعَل الرَّ
َوالّلـِه، َلَقد َأَتايِن آٍت، َفَذَکَر ل َشیئًا َیكرُبُ َعَلَّ ِذکُره، َفَذَکر َبعُضُهم لَِبعٍض، َحتَّى َبَلَغ 

ِذي َفَعَل، َفَأَمَر بِِه َفُصِلَب. َذلَِك َمِلَكُهم، َفَساَر الـَمِلُك َوالنَّاُس، َفَأَقرَّ َلُم بِالَّ

َفَهل  َهَذا،  يف  َألَقیُتَك  ِذي  الَّ َأَنا  َفَقاَل:  یَطاُن،  الشَّ َلُه  َتَثََّل  َخَشَبتِه،  عَل  ُرفَِع  َفَلمَّ 
َأنَت ُمطِیِعي فِیَم َأُقوُل َلَك، ُأَخلُِّصَك ِمَّا َأنَت فِیِه؟ َقاَل: َنَعم، َقاَل: ُأسُجد ل َسجَدًة 
بِاإِلیَمِء،  ِمنَك  َأکَتِفي  َقاَل:  احلَاَلة؟  َهِذِه  َعَل  َوَأَنا  َلَك،  َأسُجُد  َکیَف  َفَقاَل:  َواِحَدًة، 
ْيطاِن إِْذ  ُجل، َفهَو َقوُلُه تَعاَل: َكَمَثِل الشَّ ُجوِد، َفَكَفَر بِالّلـِه، َوُقتَِل الرَّ َفأوَمأ َلُه بِالسُّ

قاَل لِْلِْنساِن اْكُفْر اآلَیة)1(.

َأَبَدًا،  یَطاَن  الشَّ َفإِنَّ  الـَمعُهوُد؛  َل  اجِلنِس  إِسُم  َواإِلنَساِن  یَطاِن  بِالشَّ َأَراَد  َوِقیَل: 
َیدُعوا اإِلنَساَن إِل الُكفِر)2(.

َمْت لَِغٍد)3( َل  ا َقدَّ َر الَكِلَمَة لِِعَظِم األَمِر، َقاَل اهللُ تَعاَل: َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ َوَقد َنكَّ
ُیعَرُف ُکنُهُه لِِعَظِمِه)4(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 438/9.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 20/7. 

)3( احلرش: 18.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 538/3.
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ْماُل 
َ ْ
ـِه َوِتْلَ ال َيِة اللَّ ْ سث  ِمْ حضَ

ً
ع َ�دِّ �ًا ُم�قَ ُه خ�ثِ ْي�قَ

َ
أ ْرآَن َع  َجَبٍل رَلَ ُ ْنَزنْلا َها الْ�ق

َ
َلْ أ

)21( ُروَن َفكَّ ُهْم َي�قَ اِس لََ�لَّ ُبا ِلَّ ْضِ َ �ض

ُق َبعَد الَتَلؤِم)1(  ُع: التََّفرُّ التََّصدُّ

َخْشَيِة  ِمْن  عًا  ُمَتَصدِّ َلَرَأْيَتُه خاِشعًا  َجَبٍل  اْلُقْرآَن َعل   َأْنَزْلنا هَذا  َلْو  تَعاَل:  َوَقوُله 
َطبِعه،  َوَجَفاِء  ِغلَطِه،  بِِه، َمع  َوَیشُعُر  الُقرآُن  َعَلیِه  ُینَزُل  ِمَّا  َکاَن اجلََبُل  َلو  الّلـِه َأي: 
َع ِمن َخشَیتِِه َتعظِیَمً لَِشَأنِِه، َفاإِلنَساُن َأَحقُّ ِبَذا َلو  َوِکرَب ِجسِمِه، خَلََشَع ملُِنِزلِِه، َوَتَصدَّ

َعِقَل األَحَكاَم َألتي فِیِه)2(.

َر()3(. َم ِمن َذنبِِه َوَما َتَأخَّ |:)َمن َقَرأ آِخر ُسوَرَة احلَرِش، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َقاَل النَّبِيُّ

ِجیِم، َوَقَرأ  یَطاِن الرَّ اٍت: َأُعوُذ بِالّلـِه ِمَن الشَّ َوَعنُه|:)َمن َقاَل ِحنَی ُیصبِح َثَلُث َمرَّ
َل اهللُ بِِه َسبِعنَی َألَف َمَلٍك، ُیَصلُّوَن َعَلیِه َحتَّى ُیميِس،  الثََّلث آَیاٍت ِمن آِخِر احلَرِش، َوکَّ

َفإِن َماَت يف َذلَِك الَیوَم َماَت َشِهیَدًا، َوَمن َقاَلَا ِحنَی ُیميِس َکاَن بِتِلَك الـَمنِزَلِة()4(. 

یَلِة،  َوَعنُه|:)َمن َقَرأ َخَواتِیَم احلَرِش،  ِمن َلیٍل َأو َنَاٍر، َفُقبَِض يف َذلَِك الَیوِم َأو اللَّ
َفَقد َأوَجَب َلُه اجلَنََّة()5(.

َماَت  َلیَلتِه،  ِمن  َفَمَت  آِخرَها،  إِل   اْلُقْرآَن هَذا  َأْنَزْلنا  َلْو  َقَرأ:  َوَعنُه|:)َمن 
َشِهیَدًا()6(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 572/9.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 440/9.

)3( الكشف والبیان، الثعلبي: 289/9.
)4( مسند أمحد بن حنبل: 26/5، سنن التمذي: 253/4ح 3090.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 440/9.
)6( نور الثقلنی، احلویزي: 293/5ح 74.
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الّلـِه األَعَظِم؟  ٍد رسول اهلل| َعن إِسِم  ُمَمَّ حِلَبِیبِي  ُقلُت  َقاَل:  ُهَریَرة،  َوَعن َأيب 
َفَقاَل|:)َعَلیَك بِآِخِر ُسوَرِة احلَرِش()1(.

اُر  ْؤِمُ اْلُمَهْيِمُن الَْ�ِزيُز اْلـَجبَّ ُ ْ
َلُم ال وُس السَّ دُّ ُ ِلُ الْ�ق َ ْ

 ُهَ ال
َّ

 ِإَلَ ِإل
َ

ي ل ِ
َّ

ُهَ اهلُل ال

)23(  وَن
ُ
ك ا ُيـْشِ ـِه َعَّ َحَن اللَّ ُر ُ��بْ ِّ َتَك�ب ُ ْ

ال

ِذي آَمَن بِنَفِسه َقبَل إِیَمِن َخلِقِه، َوِقیَل:  ِذي آَمَن َأولَِیاؤُه َعَذاَبُه، َوِقیَل: الَّ امُلؤِمُن: الَّ
اِعي إِل  ُق َلُه، َکامُلؤِمِن الَِّذي َیصُدُق َقوُلُه فِعُلُه، َوِقیَل: ُهَو الدَّ ُق ملَِا َوَعَدُه، امُلَحقِّ امُلَصدِّ

اإِلیَمِن)2(.

أِلَحٍد  َیِضیُع  َل  ِذي  الَّ األَِمنُی  َوِقیَل:  َلُه،  احلَافُِظ  ُکلِّ َشٍء،  ِقیُب عَل  الرَّ امُلَهیِمُن: 
، ُمعَتلٌّ ِمَن األَمِن، إِلَّ َأنَّ مَهَزُتُه ُقِلَبت َهاًء)3(. ِعنَدُه َحقٌّ

امُللِك  يف  َأِن  الشَّ الَعظِیُم  َوِقیَل:  َأَراَد،  َما  عَل  َخلَقُه  َأجرَبَ  ِذي  الَّ الَقاِهُر  اجلَبَّاُر: 
.)4( مِّ عَل َوجِه الذَّ لَطاِن، َوَل ُیطَلُق َهَذا الَوصُف عَل َغرِيِه إِلَّ َوالسُّ

: الَبِلیُغ الِكرِبَیاِء َوالَعَظَمِة)5(.  ُ امُلَتَكربِّ

)1( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 48/18.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 441/9.

)3( جممع البحرین، الطریي: 329/6.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 540/3.

)5( أساس البلغة، الزخمرشي: 807.
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اَمَواِت  ُح َلُ َما يِف السَّ اء اْلُ�ْسَن ُيـَسبِّ ْسَ
َ ْ
ُر َلُ ال اِرُئ اْلُمَ�وِّ َاِلُق اْلَ

ْ
ُهَ اهلُل ال

)24( َِكمُي
ْ

ْرِض َوُهَ الَْ�ِزيُز ال
َ ْ
َوال

ُر ملَِا ُیوَجُد بِِحكَمتِِه، َوامُلحِدُث لَِلشَیاِء عَل إَِراَدتِِه)1(. اخلَالُِق: امُلَقدِّ

الَباِرُئ: امُلَمیُِّز َبعُضُه ِمن َبعٍض بِاألَشَكاِل امُلخَتِلَفِة)2( بِریئًا ِمَن التََّفاُوِت)3(  امُلنِشء 
لِلَخلِق)4(  الَفاِعُل لَِلشَیاِء)5(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 442/9.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 87/4.

)3( تفسري الرازي: 80/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 442/9.

)5( الفتوحات املكیة، ابن عريب: 526/2.
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سورة الممتحنة

 
وا َلْ  وِء َوَودُّ م ِبلسُّ لِْسَنَتُ

َ
ْيِدَيُهْ َوأ

َ
ُكْ أ ُسُ�وا ِإَلْ ْ اء َوَي�ب ْعَ

َ
ْ َيُكوُنا َلُكْ أ ُ

َقُفك ِإن َي�ثْ
)2( وَن َتْكُفُ

َثَقَفُه: َظَفَر بِِه)1(.

وُهْ  رُّ َ ْن �قَ�ب
َ

ْ أ ُ
ْ ِمْ ِدياِرك ُ

ُجوك يِن َوَلْ ُيْخِ ْ يِف الِّ ُ
يَن َلْ ُيقاِتُلك ِ

َّ
ُ اهلُل َعِن ال ُ

 َيْناك
َ

ل
)8( َن ْقِسِ��ي ُ ْ

ْم ِإنَّ اللـَه ُيِحبُّ ال ِسُ�وا ِإَلْيِ ْ �ق َو�قُ

َأْن  ِدياِرُكْم  ِمْن  ُيِْرُجوُكْم  َوَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيقاتُِلوُكْم  َلْ  الَّذيَن  َعِن  اهللُ  َينْهاُكُم  اَل 
َم َینَهاُکم َعن َتولَّ َهؤَلِء)2(.  ِة َهؤَلِء، َوإِنَّ وُهْم َأي: َل َینَهاُکُم اهللُ َعن َمرَبَّ َتَبُّ

ُيقاتُِلوُكْم َبَدُل اشتَِمٍل)3( َوَهَذا َأیَضًا  وُهْم َبَدٌل ِمن: الَّذيَن َلْ  َقوُلُه: َأْن َتَبُّ
ُهم يف الَعَداَوِة)4(.  ِدِهم َوِجدَّ َرمَحًة َلُم لَِتَشدُّ

)1( جممع البحرین، الطریي: 31/5.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 91/4.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 583/9.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 546/3.
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نَّ  ُم ِبإيامِنِ ْعَ
َ

ِحُنوُهنَّ اهلل أ ْؤِماُت ُمهاِجراٍت َفْمَ ُ ْ
ُ ال ُ

وا ِإذا جَءك يَن آَمُ
َّ

َها ال يُّ
َ

يا أ
نَّ  َن َلُ ْم َول ُهْ َيِحلُّ اِر ل ُهنَّ ِحٌّ َلُ ُ�وُهنَّ ِإَل اْلُكفَّ ِ ُموُهنَّ ُمْؤِماٍت فَل َتْر�ب ْمُ فَِإْن َعِ

ِسُكوا  ُجوَرُهنَّ َول ُتْ
ُ

ُتُموُهنَّ أ ْ ِكُحُهنَّ ِإذا آ�قَ�ي ْن �قَ�ضْ
َ

ْيُكْ أ ُقا َول ُجاَح َعَ َ �ض �ضْ
َ

َوآُتُهْ ما أ
َنُكْ َواهلُل  ْ ـِه َيْحُكُ �بَ�ي ُقا ذِلُكْ ُحْكُ اللَّ َ �ض �ضْ

َ
ـْسَئُلا ما أ ْقُتْ َوْلَ َ �ض �ضْ

َ
ُلا ما أ ِبِ�َ�ِم اْلَكواِفِر َوْ��ئَ

)10(  َعمٌي َحكمٌي

الِعصَمُة: َواِحَدُة الِعَصم)1( َوهي: َما ُیعَتَصُم بِِه، َعن َعقٍد َوَسَبٍب)2(. 

َوَقوُله تَعاَل: َوال ُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكوافِِر َأي: َل َتُكن َبینَُكم َوَبنَی الَكافَِراِت 
َیات)3(. ِعصَمٌة، َوَل ُعلَقٌة َزوِجیَّة، َسَواٌء ُکنَّ َحربَِیات َأو ِذمِّ

ْقَن  ئًا َول َيـْسِ �يْ ـِه �ثَ َن ِبللَّ
ْ
ك ْن ل ُيـْشِ

َ
اِيْعَنَك َع  أ ْؤِماُت ُي�ب ُ ْ

ِبُّ ِإذا جَءَك ال َها انلَّ يُّ
َ

يا أ
ْرُجِلِهنَّ َول 

َ
ْيديِهنَّ َوأ

َ
َن أ ُه َب�يْ َ ري�ض تاٍن َيْف�قَ َن ِبُبْ ت�ي

ْ
ْولَدُهنَّ َول َيأ

َ
ْلَن أ َن َول َيْق�قُ َول َيْزن�ي

)12(  نَّ اللـَه ِإنَّ اللـَه َغُفٌر َرحمٌي ْغِفْ َلُ َيْ��َيَك يف  َمْ�ُروٍف فَباِيْ�ُهنَّ َواْ��قَ

َوال  َشْيئًا  بِالّلـِه  ْكَن  ُيْشِ ال  َأْن  َعل   ُيبايِْعنََك  اْلـُمْؤِمناُت  جاَءَك  إِذا  النَّبِيُّ  ا  َ َأيُّ يا 
.)4( ْقَن َأي: ِمن َأزَواِجِهنَّ َوَل ِمن َغرَيُه،م َوَل َیزننَِی، َوَل َیقُتلَن َأوَلَدُهنَّ َيْسِ

 َکاَنت الـَمرَأة َتلَتِقُط الـَموُلوَد،   َوال َيْأتَي بُِبْهتاٍن َيْفَتينَُه َبْيَ َأْيديِنَّ َوَأْرُجلِِهنَّ
َفَتُقوُل لَِزوِجَها: َهَذا َوَلِدي ِمنَك)5( 

)1( خزانة األدب، البغدادي: 407/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 547/3.
)3( جممع البحرین، الطریي: 516/3.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 588/9.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 456/9.
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ِذي ُتلِصَقُه بَِزوِجَها َکِذَبًا؛ ألَنَّ  ى َبنَی َیَدَيا َوِرجَلیَها َعن الَوَلِد الَّ َکنَّى بِالُبهَتاِن امُلفَتَ
جَلنِی)1(. ِذي َتِلَدُه َبنَی الرِّ ي َتِمُلُه فِیِه َبنَی الیََّدیِن، َوَفرُجَها الَّ ِذِ َبطنَُها الَّ

ِمَن  َعنُه  َوَتنَهاُهنَّ  نَاِت،  امُلحسِّ ِمن  بِِه  َتْأُمُرُهنَّ  فِیَم   َمْعُروٍف يف   َيْعصينََك  َوال 
بِِه َفهَو َمعُروٌف)2(. ُع عَل ُوُجوبِِه َأو َنْدَ امُلَقبَِّحاِت، َوُکلُّ َما َدلَّ َعَلیِه الَعقُل َأو الرشَّ

ُف بِِه ِمن ِجَهِة ِعَظم ُحسنِِه َوُوُجوبُه)3(. ى َمعُروَفًا؛ ألَنَّ الَعقَل َیعَتِ َوُیَسمَّ

َوَشقُّ  عِر،  الشَّ َوَجزُّ  الثَِّیاِب،  َوَتِزیُق  النَّوِح،  َعن  النَّهُي  بِالـَمعُروِف:  َعنَى  َوِقیَل: 
َعاُء بِالَویِل)4(. اجلَیِب، َوَخُش الَوجِه، َوالدَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 95/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 549/3.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 588/9.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 456/9.
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سورة الصف

 
)3(  َعُلَن ْ �ض  �قَ

َ
ن َتُقُلا َما ل

َ
ـِه أ ًا ِعَد اللَّ �ق ْ َر َم�ق ُ �ب

َ
ك

الـَمقُت: َأَشدُّ الُبغَض)1(.

)4(  ُصٌص ْ َياٌن مَّ م �بُ�ض ُ نَّ
َ

أ
َ
ًا ك ّ يِلِ َص�ض يَن ُيَقاِتُلَن يِف َ��بِ ِ

َّ
ِإنَّ اللـَه ُيِحبُّ ال

ُیَقاُل: َرَصصُت إِحَكاَم البِنَاِء؛ َأي: َأحَكمُتُه، َوَأصُلُه ِمَن  : إِحَكاُم البِنَاِء)2(  صُّ الرَّ
ة إِتَصالِه)3(. َصاِص؛ لَِتَلؤِمِه َوِشدَّ ُه ُبنََي ِمَن الرَّ َصاِص، َکَأنَّ الرَّ

ِهم ِمن ِغرِي ُفرَجٍة َوَل  ُم يف َتَراصِّ ْرُصوٌص َأي: َکَأنَّ ُم ُبنَياٌن مَّ َوَقوُله تَعاَل: َكَأنَّ
َخَلٍل، ُبنَیاٌن ُرصُّ َبعُضُه إِل َبعٍض َوُرِصَف)4(.

َفِة،  وَن عَل َهِذِه الصِّ اَلة َیصَطفُّ جَّ ُه َیُدلُّ عَل َفضِل الِقَتاِل َراِجًل؛ ألَنَّ الرَّ َوِقیَل: إِنَّ
ْرُصوٌص َحاَلِن ُمَتَداِخَلِن)5(. ُم ُبنَياٌن مَّ َوَقوُلُه: َصّفًا َكَأنَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 435/8.
)2( العنی، الفراهیدي، مادة )رس( 191/7.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 460/9.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 97/4.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 553/3.
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ا َزاُغا  ُكْ فََلَّ ـِه ِإَلْ نِّ َرُسوُل اللَّ
َ

وَن أ ْ�َلُ ِم ِلَ ُتْؤُذوَنِن َوَق �قَّ ِمِه َيا َقْ َوِإْذ اَقَل ُموَس ِلَقْ
)5( َن �ي اِ��قِ َ َم الْ�ض  َيْهِدي اْلَقْ

َ
ْم َواهلُل ل َزاَغ اهلُل ُقُلَبُ

َ
أ

ْعَلُموَن َأنِّ َرُسوُل الّلـِه إَِلْيُكْم إذ  َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَ ُتْؤُذوَننِي َوَقد تَّ
َقاَل: َظرُف ألُذُکر؛ َأي: ُأذُکر، إِذ َقاَل ُموَسى لَِقوِمِه: َیا َقوم، ِلَ ُتؤُذويِن بَِأنَواِع األََذى)1(.

َو:    )2(َفَقاتِل َوَربَُّك  َأنَت  َفاْذَهْب  َقوِلم:  ِمن  األََذى  بَِأنَواِع  آَذوُه  َقوُمُه  َوَکاَن 
ٌة)3( َوَطَلبُهم ُرؤَیِة الّلـِه، َوِعَباَدهَتُم الِعجَل، َوَغرُي َذلَِك:  اْجَعل لَّنَا إَِلـهًا َكَم َلـُهْم آِلَ
ُتؤُذويِن؟ َعاملنَِی َأينِّ َرُسوُل الّلـِه إَِلیُكم بَِم  ْعَلُموَن يف َموِضِع احلَاِل؛ َأي: ِلَ  تَّ َوَقد 

ِجئُتُكم ِمَن امُلعِجَزاِت)4(.

َن َيَديَّ ِمَ   ِلا َب�يْ
ً

اق ُكْ ُمَ�دِّ ـِه ِإَلْ َل ِإنِّ َرُسوُل اللَّ َيَم يا َبن  ِإْسا�ئ�ي ُن َمْ ْ َوِإْذ اقَل عىَس ا�ب
اِت اقُلا ها ِسْحٌ  يِّ ا جَءُهْ ِبْلَ ُد فََلَّ ْحَ

َ
ُه أ ْ�ِدي اْسُ يت  ِمْ �بَ

ْ
ًا ِبَرُسوٍل َيأ َشِّ ْوراِة َوُم�ب الَّ

)6( ٌن ُم�ي

مَحَدًا  َأکَثُر  ُهَو  َأي:  الَفاِعِل؛  ِمَن  ُمَباَلَغٌة  َأمَحد  ُیَعَل  َأن  ا:  َأَحَدمُهَ َمعنََیاِن؛  َلُه  َأمَحد: 
الّلـِه ِمن َغرِيه، َواآلَخُر: َأن ُیَعَل ُمَباَلَغًة ِمَن الـَمفُعوِل؛ َأي: ُیَمُد بَِم فِیِه ِمَن األَخَلِق 

َوالـَمَحاِسِن َأکَثُر ِمَّا ُیَمُد َغرُيُه)5(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 553/3.
)2( املائدة: 24.

)3( األعراف: 138.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 553/3.

)5( زبدة التفاسري، الكاشاين: 45/7.
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ٍة؟ َقاَل: َنَعم،  َ َقاُلوا لِِعیَسى: َیا ُروَح الّلـِه، َهل َبعَدَنا ِمن ُأمَّ َعن َکعٍب: إِنَّ احلََواِرینیِّ
ُم ِمَن الِفقِه َأنبَِیاَء، َیرَضوَن ِمَن الّلـِه بِالَیِسرِي  ُة َأمَحٍد، ُحَكَمَء ُعَلَمَء، َأبَراَر َأتِقَیاَء، َکَأنَّ ُأمَّ

زِق، َوَیرَض اهللُ ِمنُهم بِالَیِسرِي ِمَن الَعَمِل)1(. ِمَن الرِّ

التَّْوراِة  ِمَن  َيَديَّ  َبْيَ  لِا  قًا  ُمَصدِّ إَِلْيُكْم  الّلـِه  َرُسوُل  إِنِّ  تَعاَل:  َقوُلُه  َن  َتَضمَّ َوَقد 
تِِه،  ٍد| َوبِنُبوَّ َ َقوَمُه بُِمَحمَّ ُد َأنَّ ِعیَسى َبرشَّ ًا بَِرُسوٍل َيْأيت  ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَ َوُمَبشِّ
َوَأمٌر  ٍد|  ُمَمَّ ُظُهوِر  ِعنَد   لِِعیَسى ُمعِجَزٌة  الُبرَشى  َهِذِه  َويف  بِرَساَلتِِه،  ُهم  َوَأخرَبَ

یئِه)2(. تِه َأن ُیؤِمنُوا بِِه ِعنَد جَمِ ألُمَّ

)8( ِرَه اْلكاِفُروَن
َ
ْفاِهِهْم َواهلُل ُمِتُّ ُنِرِه َوَلْ ك

َ
ـِه ِبأ ْ�ِفُؤا ُنَر اللَّ ُيريُدوَن ِل�يُ

ُيريُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر الّلـِه َأي: ُیِریُدوَن لُِیطِفؤوا ُنوَر اإِلیَمِن َواإِلسَلَم بَِفاِسِد 
الَكَلِم ِمن َأفَواِهِهم)3(.

ُم يف: ُيْطِفُؤا َمِزیَدٌة، ألَن فِیَها َمعنَى اإِلَراَدة َتَأِکیَدًا، َکَم يف َقولَِك: ِجئُتَك  َواللَّ
إِلکَراِمَك)4(.

َوَلو  ُنوِرِه  ُمتِمُّ  َواهللُ  لًِیطِفئُه)5(  بِِفیِه  مِس  الشَّ بِنُوِر  َینَفُح  َمن  بَِحاِل  َوَأشَبَهت َحالُم 
َکِرُهوا.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 99/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 463/9.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 594/9.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 588/9.
)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 99/4.



138    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

اِت  َبًة يِف َجَّ اُر َوَمَساِكَن َطيِّ ْنَ
َ ْ
ا ال ْ�ِتَ ي ِم �قَ اٍت َتـْجِ َيْغِفْ َلُكْ ُذُنَبُكْ َوُيْدِخُْكْ َجَّ

)12( مُي ِ ُز اْلَ��ض ٍن َذِلَ اْلَفْ َعْ

ُرِوي: َأن َرُسوُل الّلـِه| ُسئَل َعن َتفسرِيِ َقولِه تَعاَل: َوَمساكَِن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت 
ِمْن  َقٌص  َقاَل|:)َجنَّاِت   )1( اْلَعظِيم اْلَفْوُز  ُهَو  ذلَِك  َأْكَبُ  الّلـِه  ِمَن  َوِرْضواٌن  َعْدٍن 
ُلْؤُلٍؤ يِف اجلَنَِّة، يِف َذلَِك الَقِص َسبُعوَن َدارًا ِمن َیاُقوَتٍة مَحَراَء، يِف ُکلِّ َداٍر َسبُعوَن َبیَتًا ِمن 
یٍر َسبُعوَن فَِراَشًا ِمن ُکلِّ َلوٍن،  یرًا، َعَل ُکلِّ َسِ َدٍة مَحَراَء، يِف ُکلِّ َبیٍت َسبُعوَن َسِ ُزُمرُّ

َعَل ُکلِّ فَِراٍش امَرَأٌة ِمَن احلُوِر الِعنِی.

َبیٍت  ُکلِّ  يِف  الطََّعاِم،  ِمَن  َلوَنًا  َسبُعوَن  َماِئَدٍة  ُکلِّ  َعَل  َماِئَدًة،  َسبُعوَن  َبیٍت  ُکلِّ  يِف 
َسبُعوَن َوِصیَفًا َوَوِصیَفًة.

ِه)2(. ِة يِف َغَداٍة َواِحَدٍة َأن َیأِتَ َعَل َذلَِك ُکلِّ َوَقاَل: َفُیعطِي اهللُ اْلـُمؤِمَن ِمَن الُقوَّ

َ�اِري  �ض
َ

َن َمْ أ �ي اِريِّ َحَ َيَم لِلْ ُن َمْ ْ اَم اَقَل ِعىَس ا�ب
َ
ـِه ك َ�اَر اللَّ �ض

َ
ونا أ

ُ
وا ك يَن آََمُ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ٌة  َ �ض ِ
ا�ئ ت طَّ َفَ

َ
َل َوك ا�ئِ�ي ٌة مِّ َبِن ِإْسَ َ �ض ِ

ا�ئ َ�ق طَّ َم�ض
َ
ـِه فَآ َ�اُر اللَّ �ض

َ
ْ�ُن أ وَن �ضَ ََواِريُّ

ْ
ـِه اَقَل ال ِإَل اللَّ

)14( ْصَبُحا َظاِهِريَن
َ

ِهْ فَأ وِّ وا َعَ َعُ يَن آََمُ ِ
َّ

ْدَن ال يَّ
َ

فَأ

َي َمْن َأنَصاِري إَِل الّلـِه ُمَتوِجهنَی إِل ُنَصِة  َكَم َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّ
وِن يِب، َوَیُكوُنوَن َمِعي يف ُنَصِة الّلـِه)3(.  ِذیَن َیَتصُّ الّلـِه، َوَمعنَاُه: َمن األَنَصار الَّ

)1( التوبة: 72.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 466/9.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 101/4.
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ُه:)ِمَن الَواِجِب َعَل ُکلِّ ُمؤِمٍن إَِذا َکاَن َلنَا ِشیَعٌة؛ َأن َیقَرأ يف َلیَلِة  اِدُق إِنَّ َقاَل الصَّ
اجلُمَعِة بِاجلُمَعِة وَسبِِّح اسَم َربَِّك األَعَل، ويف َصَلِة الظُّهِر بِاجلُمَعِة َوامُلنَافِِقنَی، َفإَِذا 

َم َیعَمُل َعَمَل َرُسوُل الّلـِه| َوَکاَن َجَزاؤُه َوَثَواُبُه عَل الّلـِه اجلَنَِّة()1(. َفَعَل، َفَكَأنَّ

ُمُهُم 
ِيْم َوُيَعلِّ

ِّ
ْم آَياِتِه َوُيَزك ْيِ ُل َعَ ْم َي�قْ ُ ْ َن َرُسوًل مِّ �ي ِّ مِّ

ُ ْ
َ�َث يِف ال ي �بَ ِ

َّ
ُهَ ال

)2( ٍن �ي ِ
ُل َلِف َضَلٍل مُّ ْكَمَة َوِإن اَكُنا ِم َقْ ِ

ْ
اْلِكَتاَب َوال

ُم َکاُنوا َل َیكُتُبوَن َوَل َیقَرأوَن ِمن َبنِی األَُمِم)2(. األُِمیِّوَن: الَعَرُب؛ ألَنَّ

الـَمَساِجِد،  َأبَواِب  عَل  الـَمَلئَكُة  َقَعَدت  اجلُمَعِة،  َیوَم  َکاَن  احلَِدیِث:)إَِذا  َويف 
َل، َعَل َمَراتِبِِهم()3(. َل َفاألَوَّ ٍة، َوَأقَلٍم ِمن َذَهٍب، َیكُتُبوَن األَوَّ بَِأیِديِم ُصُحٌف ِمن فِضَّ

ُل بِدَعٍة ُأحِدَثت يف اإِلسَلِم؛ َترُك الُبٌكوِر إل اجلُمَعِة)4(.  َوِقیَل: َأوَّ

)1( مقتنیات الدرر، احلائري: 53/7.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 102/4.

)3( زبدة التفاسري، الكاشاين: 61/7.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 562/3.
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َنفَسُه،  ُیَعاتُِب  َوَأَخَذ   ، َفاغَتمَّ َسَبُقوه  َنَفٍر  َثَلَثَة  َفَرَأى  َر،  َبكَّ إِنَّه  َمسُعوٍد:  ابِن  َوَعن 
َیُقوُل: َأَراَك َرابُِع َأرَبَعٍة، َوَما َرابُِع َأرَبَعٍة بَِسِعیٍد)1(. 

ْهِ َوِمَ  َ اللَّ ٌر مِّ ْ ـِه َخ�ي وَك اَقِئاًم ُقْل َما ِعَد اللَّ
ُ
ا َوَتَرك وا ِإَلْيَ ُّ �ض َ وًا ان�ض ْو َلْ

َ
اَرًة أ َ �ب ِ

ْوا �ق
َ

َوِإَذا َرأ
 )11(  َن اِزِق�ي ُر ارلَّ ْ َجَرِة َواهلُل َخ�ي الِّ

.)2(وا إَِلْيَها ُق، َوِمنُه: انَفضُّ اإِلنِفَضاُض: التََّفرُّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 104/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 21/10.
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)2( ْم َساء َما اَكُنا َيْعَمُلَن ُ ـِه ِإنَّ يِل اللَّ وا َعن َ��بِ َ�دُّ َ ًة �ض ْم ُجَّ ْياَمَنُ

َ
ُذوا أ �ضَ ا�قَّ

اجلُنَُّة: الـَمسُتوُر)1(. 

َدٌة  َسنَّ ٌب مُّ ُ سث ْم حضُ ُ نَّ
َ

أ
َ
ْم ك ِلِ قَْسَمْع ِلَقْ َساُمُهْم َوِإن َيُقُلا � حبْ

َ
ْ�ِجُبَك أ ْم �قُ ْيَتُ

َ
َوِإَذا َرأ

)4( نَّ ُيْؤفَُكوَن
َ

ْم ُهُ الَْ�ُدوُّ َفْحَذْرُهْ اَقَتَلُهُم اهلُل أ ْيِ َيْ�َسُبوَن ُكَّ َصْيَحٍة َعَ
اخلُُشُب: األَشَباُح)2(.

وَن َوُه  ْم َيُصدُّ ْيَتُ
َ

ْوا ُرُؤوَ�ُهْم َوَرأ ـِه َلَّ ا َيـْسَتْغِفْ َلُكْ َرُسوُل اللَّ َ�اَلْ ْم �قَ َوِإَذا ِقَل َلُ
)5(  ُروَن ْسَتْك�بِ مُّ

ى َرَأَسُه؛ إَِذا َعَطَفُه َوَأَماَلُه)3(.  ُیَقاُل: َلوَّ

. : اإِلعَراُض)4( َأي: َعن َطِریِق احلَقِّ دُّ الصَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 11/10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 19/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 567/3.
)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )صدد( 245/3.
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ْرَتِن ِإَل  خَّ
َ

 أ
َ

ل ُقَل َربِّ َلْ ْوُت يَفَ َ ْ
ُ ال ُ

ك َحَ
َ

يِتَ أ
ْ

ن َيأ
َ

ِل أ  مِّ َقْ
ُ

اك ا َرَزْقَ ُقا ِم مَّ �ضِ �ض
َ

َوأ
)10( َن �ي اِلِ َ ال�َّ ن مِّ

ُ
ك

َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٍ َقِري�بٍ فَأ

َ
أ

َزَماٍن  إِل  َموِت  رَت  َأخَّ َهلَّ  َأي:    َقريٍب َأَجٍل  إِل   ْرَتني   َأخَّ ال  َلْو  َربِّ  َفَیُقوُل: 
ي َماِل، َوُأنِفُقُه يف َسبِیِل  ُق )1( َوُأَزکِّ َي َأي: َأَتَصدَّ اِلِ َن الصَّ َق َوَأُكن مِّ دَّ َقِلیٍل: َفَأصَّ

احِلَاِت. ِذیَن َیعَمُلوَن الصَّ الّلـِه، َوَأُکن ِمَن الَّ

ُق َوَأُکن)2(. دَّ رَتنِي َأصَّ ُه ِقیَل: إِن َأخَّ ُق، َکَأنَّ دَّ : َفَأصَّ َوَجَزَم َأُکن لِلَعطِف عَل َمَلِّ

َتوَبٌة،  ُیقَبُل  َفَل  الـَموِت،  َعَلیُكم ُسلَطاُن  َینِزَل  َقبَل َأن  ُقوا  ابِن عبَّاٍس: َتَصدَّ َوَعن 
َوَل َینَفُع َعَمٌل)3(.

ي، َوإَِذا َأَطاَق احلَجَّ َأن َیُجَّ ِمن َقبِل  َوَعنُه: َما َیمنَُع َأَحُدُکم إَِذا َکاَن َلُه َماٌل َأن ُیَزکِّ
َة َفَل ُیعَطاَها)4(. ُه الَكرَّ َأن َیَأتِیِه الـَموُت، َفَیسَأُل َربَّ

َکاِة)5(. َوِقیَل: َنَزَلت اآلَیُة يف َمانِِعي الزَّ

جَعَة)6(. ُه الرَّ ، إِلَّ َسَأَل َربَّ ، َوَل َیُصم، َوَل َیُجَّ َوَعن احلََسِن: َما ِمن َأَحِدُکم َل ُیَزكِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 570/3.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 74/7.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 111/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 570/3.

)5( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 270/8.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 570/3.




الفصل الستون

سورة التغابن






سورة التغابن

 
ـــــــِه  ــــْلــــُتْ َوَذِلَ َعَ اللَّ ـــــا َعِ ـــــُؤنَّ ِبَ ـــــَنَّ ـــنَّ ُثَّ َلُ ُ ـــْبـــَعـــ�ث ـــَعـــُثـــوا ُقـــــْل َبـــــَل َوَربِّ َلُ ْ ــــن ُيـــ�ب ن لَّ

َ
وا أ ـــــــَفُ

َ
يـــــــَن ك ِ

َّ
َزَعَم ال

)7(ٌر َيـِس�ي

ى إِل َمفُعوَلنِی)1(. َعاُء الِعلِم؛ َولَِذلَِك َیَتَعدَّ عُم: إِدِّ الزَّ

َويف احلَِدیِث:)َزَعُموا َمطِیَِّة الَكِذِب()2(.

َفِة)3(. َوَقوُله تَعاَل: َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن ُيْبَعُثوا َقد َقاَم َمَقاَمُهَم َأن امُلَخفَّ

)1( تفسري البیضاوي: 345/5.
)2( تفسري الرازي: 23/30.

)3( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 256/8.
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 ْ ـِه َوَيْعَمْل َصاِلًا ُيَكفِّ ِن َوَم ُيْؤِم ِبللَّ ُ َغا�ب ْوِم اْلـَجْمِع َذِلَ َيْوُم الَّ َويْوَم َيْجَمُعُكْ ِلَ
ُز  َبدًا َذِلَ اْلَفْ

َ
يَن ِفَيا أ اُر َخِلِ ْنَ

َ ْ
ا ال ْ�ِتَ ي ِم �قَ اٍت َتـْجِ َئاِتِه َوُيْدِخُْه َجَّ ُه َ��يِّ َعْ

)9(مُي ِ اْلَ��ض

ُیَقاُل: َتَغاَبَن الَقوُم يف التَِّجاَرِة؛ َوهَو: َأن َیغبَِن َبعَضُهم َبعَضُا، َواسُتِعرَي)1( ِمنُه َقوُله 
.ذلَِك َيْوُم التَّغاُبِن :تَعاَل

النَّاِر،  ِمَن  َمقَعَدُه  ُأِري  إِلَّ  اجلَنََّة،  َیدُخُل  ُمؤِمٍن  َعبٍد  ِمن  الّلـِه|:)َما  َرُسول  َعن 
َلو َأَساَء لَِیزَداَد ُشكَرًا، َوَما ِمن َعبٍد َیدُخُل النَّاَر، إِلَّ ُأِري َمقَعَدُه ِمَن اجلَنَِّة، َلو َأحَسَن 

.ذلَِك َيْوُم التَّغاُبِن :لَِیزَداَد َحَسًة()2( َوهَو َمعنَى

َفَیظَهُر يف َذلَِك الَیوِم الَغابُِن والـَمغُبوُن، َفالتََّغاُبُن فِیِه ُهو: التََّغاُبُن عَل احلَِقیَقِة َل 
نَیا َوإِن َعُظَمت َوَجلَّت)3(. التََّغاُبُن يف ُأُموِر الدُّ

َوَما ِمن َعُدوِّ َأعَدى ِمَّن َیَتَمنَّى َموَت َغرِيِه لَِیأُخَذ َماَلُه، َوَکَذلَِك َیُكوُن َمن َیِمُلَك 
ُرَك ملَِنَفَعتِِه)4(. َعَل َمعِصَیِة الّلـِه ملَِنَفَعِة َنفِسِه، َوَل َعُدوَّ َأَشدُّ َعَداَوًة ِمَّن َیَتاُر َضَ

)غبن(  مادة  الفريوزآبادي،  املحیط،  القاموس  اخلدعة،  الطربيس: 574/3، وهو:  اجلامع،  )1( جوامع 
.253/4

)2( الكشف والبیان، الثعلبي: 328/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 574/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 33/10.




الفصل الحادي والستون

الق سورة الطَّ






الق سورة الطَّ

 
َعن ُأيَب بِن َکعٍب: َمن َقَرأ ُسوَرَة التَّحِریِم، َأعَطاُه اللـَه َتوَبًة َنُصوَحًا)1(.

 
َ

ُكْ ل ُقا اللـَه َربَّ َة َواتَّ ْ�ُ�وا الِْ�دَّ
َ

نَّ َوأ ِتِ ُقُهنَّ ِلِ�دَّ َ�لِّ َ َساء �ض ْقُتُ انلِّ ِبُّ ِإَذا َطلَّ َها انلَّ يُّ
َ

َيا أ
ـِه َوَم  وُد اللَّ ٍة َوِتْلَ ُحُ َ يِّ َ ٍة مُّ َ اِحسث َ �ض َن �بِ ِت�ي

ْ
ن َيأ

َ
 أ

َّ
ْجَن ِإل  َيْخُ

َ
نَّ َول وِتِ ُ ُجوُهنَّ ِم �بُ�ي ُتـْخِ

)1( ْمًا
َ

ْ�َد َذِلَ أ ُث �بَ  َتْدِري لََ�لَّ اللـَه ُيْحِ
َ

َسُه ل ْ �ض ْد َظَلَ �ضَ ـِه َفَ وَد اللَّ َعدَّ ُحُ َي�قَ
َمسَأَلٌة:

ِم يف الَقوِم:  ئیِس امُلَتَقدِّ َقد ُیَصُّ َأَحٌد بِالنَِّداِء َبنَی َقوٍم، َوَیُعمُّ اخِلَطاَب، َکَم ُیَقاُل لِلرَّ
ُه َوحَدُه يف ُحكِم َجِیَعُهم، َوِمنُه َقوُله  ِمِه، َواعتَِباَرًا بَِأنَّ َیا ُفَلن، افَعُلوا َکَذا، إِظَهاَرا لَِتَقدُّ

ْقُتُم النَِّساء َأي: إَِذا َأَردتُّم َتطِلیَق النَِّساِء)2(. ا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َ تَعاَل: َيا َأيُّ

ُة:  ، َوِقیَل: الِعدَّ افِعيُّ ُة: الطَّهُر، عَل َما َذهَب إَِلیِه َأصَحاُبنَا، َوهَو َمذَهُب الشَّ الِعدَّ
احلَیُض، َوهَو َمذَهُب َأيب َحنِیَفَة)3(.

بُط)4(. اإِلحَصاُء: الضَّ

)1( تفسري البیضاوي: 359/5.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 578/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 38/10.
)4( کنز العرفان، املقداد السیوري: 251/2.
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نَّ 
ُ
نَّ َوِإن ك ْيِ ُقا َعَ يِّ َ �ض وُهنَّ ِل�قُ ارُّ َ �ض ُ  �ق

َ
ْ َول ُ

ك ُث َسَكنُت مِّ ُوْجِ ْسِكُنوُهنَّ ِمْ َحْ
َ

أ
ُجوَرُهنَّ 

ُ
ْ�َن َلُكْ فَآُتُهنَّ أ َ ْرصض

َ
َلُهنَّ فَِإْن أ نَّ َحتَّ َيَضْعَن َحْ ْيِ ُقا َعَ �ضِ �ض

َ
ٍل فَأ ِت َحْ

َ
ول

ُ
أ

)6( ْخَرى
ُ

ْرِضُع َلُ أ ُ ضََس�ق ُتْ � َ�اَسْ ْعُروٍف َوِإن �قَ َنُك ِبَ ْ ُروا �بَ�ي َتِ
ْ

َوأ

الَوجُد: الِوسُع َوالطَّاَقُة)1(. 

إئَتَمَر الَقوُم، َوَتآَمُروا: إَِذا َأَمر َبعَضُهم َبعَضًا)2(. 

َب َعَسَلً يف َبیِت َزینَب بِنِت َجحش، َفَتَواَطأت  ُرِوي: َأنَّ َرُسوَل الّلـِه| َقد َشِ
ا َنُشمُّ ِمنَك ِریَح الـَمَغافرِِي)3(. َعائَشَة َوَحفَصَة، َفَقاَلَتا َلُه: إِنَّ

َأن  َیكَرُه  الّلـِه|  َرُسوُل  َوَکاَن  ائَحِة،  الرَّ َکِریُه  الَعرَفِط،  َصمٌغ  َوهَو  الـَمَغافرُِي: 
َم الَعَسَل، َفَأنَزَل اهللُ إَِلیِه آَیُة  ُه| َیَأتِیُه الـَمَلئَكُة)4( َفَحرَّ ُتوَجَد فِیِه ِریٌح َغرُي َطیَِّبٍة؛ ألَنَّ

التَّحِریِم)5(.

 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 582/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 122/4.

)3( تفسري الرازي: 41/30.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 55/10.

)5( تفسري البیضاوي: 354/5.




الفصل الثاني والستون

سورة التحريم






سورة التحريم

 
ِريُل  ْ ُه َوِج�ب

َ
ْيِه فَِإنَّ اللـَه ُهَ َمْول اَهَرا َعَ َ �ض َ ْت ُقُلُبُكاَم َوِإن �ق َ ْد َص�ض ـِه َفَ وَب ِإَل اللَّ ِإن �قَ�قُ

)4( ٌر ِه�ي ْ�َد َذِلَ �ضَ َلِئَكُة �بَ َ ْ
َن َوال �ي ْؤِمِ ُ ْ

َوَصاِلُح ال

َوِجْبيُل  َمْوالُه  ُهَو  اللـَه  َفإِنَّ  تَعاَل:  َقوُله  َنَزَل  ملَّا  ُه  َأنَّ  : َوالَعامِّ اخلَاصِّ  َعن  ُرِوي 
َا النَّاُس، َهَذا َصالُِح   َفَقاَل:)َأيُّ َوصالُِح اْلـُمْؤِمنَي َأَخَذ َرُسوُل الّلـِه| بَِیِد َعِلٍّ

اْلـُمؤِمننَِی()1(. 

| َیُقوُل:)َوصالُِح اْلـُمْؤِمنَي َطِریًق  َوَقاَلت َأسَمُء بِنُت ُعَمیٍس: َسِمعُت النَّبِيَّ
.)2()َعِلٍّ بُن َأيِب َطالٍِب

)1( تفسري فرات الكويف: 490ح 636، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 189/19.
)2( شواهد التنزیل، احلسكاين: 352/2.
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ْيا َملِئَكٌة  جَرُة َعَ ِ
ْ

اُس َوال ْهلُكْ نرًا َوُقُدَها انلَّ
َ

َسُكْ َوأ ُ �ض �ضْ
َ

وا ُقا أ يَن آَمُ
َّ

َها ال يُّ
َ

يا أ
)6( وَن ُهْ َوَيْفَعُلَن ما ُيْؤَمُ َمَ

َ
ِغلٌظ ِشداٌد ل َيْ�ُ�وَن اللـَه ما أ

َزَکاَتُكم،  ِصَیاَمُكم،  َصَلَتُكم  َأهــَلُه،  َیا  َقاَل:  َرُجــَلً  اهللُ  احلَِدیِث:)َرِحَم  َويف 
ِمسِكینَُكم َیتِیَمُكم، ِجرَياَنُكم، َلَعلَّ اهللُ َیَمَعُكم َمَعُهم يف اجلَنَِّة()1(.

ا الَّذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهليُكْم ُهَو: َأن  َ َوَعن ُمَقاتِل، يف َقولِه تَعاَل: يا َأيُّ
، َوَذلَِك َحقٌّ عَل ُکلِّ  ِّ ُیوأِدَب الـَمرئ َأهَلُه َوَخَدُمُه؛ َفُیَعلَِّمُهم اخلرََي، َوَینَهاُهم َعن الرشَّ

ُمسِلٍم)2(.
َئاِتُكْ  َ َعُكْ َ��يِّ ن ُيَكفِّ

َ
ُكْ أ ُ�وًح َعىَس َربُّ َّ َبًة �ض ـِه َتْ وا ُتُبا ِإَل اللَّ يَن آَمُ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

وا َمَ�ُه  يَن آَمُ ِ
َّ

ِبَّ َوال  ُيْخِزي اهلُل انلَّ
َ

اُر َيْوَم ل ْنَ
َ ْ
ا ال ْ�ِتَ ي ِم �قَ اٍت َتـْجِ َوُيْدِخَُكْ َجَّ

َك َعَ ُكِّ  ا ِإنَّ ْر نَلَ ِ �ض ا ُنَرَن َواعضْ ْم نَلَ ْتِ
َ

ا أ ْم َيُقُلَن َر�بَّ�ضَ ْياَمِنِ
َ

ْيِديِهْ َوِبأ
َ

َن أ ُنُرُهْ َيـْسَع َب�يْ
)8( يٌر ٍء َقِ َشْ

النُّصُح: ِصَفُة التَّائبنَِی؛ َوهَو َأن َینَصُحوا َأنُفَسُهم بِالتَّوَبِة، َفَیُتوُبوا َعن الَقَبائِح)3(.
كِر  الشُّ ِمثُل  َوالنَُّصوُح  َوالنُّصُح  مِع)4(  الشَّ ِمَن  َخُلَص  إَِذا  َناِصٌح؛  َعَسٌل  َوَقوُلُم: 

ُكوِر)5(. َوالشَّ
َوِقیَل: ِمن َنَصاَحِة الثَّوِب)6( َأي: ُیَقاُل: َنَصحُت الثَّوَب ِخَطتُه)7( َوالتَّوَبُة النَُّصوح: 

َأن َترُفوا ُخُروَقَك يف ِدینَِك، َوَتُرمَّ َخَلَلَك)8(. 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 128/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 592/3.

)3( غریب القرآن، الطریي: 88.
)4( البحر املحیط، أيب حیان التوحیدي: 288/8.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 594/3.
)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 130/4.

)7( الصحاح، اجلوهري، مادة )نصح( 411/1.
)8( تفسري أيب السعود: 269/8.




الفصل الثالث والستون

سورة الملك






سورة الملك

 
َصَ َهْل  اُوٍت َفْرِجِع اْل�بَ َ �ض ِن ِم �قَ ْحَ ا َتَرى يِف َخِْق ارلَّ  مَّ

ً
اَواٍت ِطَبااق َع َسَ ي َخََق َ��بْ ِ

َّ
ال

)3( وٍر�ُ ُ َتَرى ِم �ض

.)1( قُّ ُدوُع، َجَع َفطٍر، َوهَو الشَّ الُفُطوُر: الصُّ

)4( ٌر  َوُهَ َحِس�ي
ً

َصُ َخِسأ َك اْل�بَ َقِلْب ِإَلْ ِن َي�ض َت�يْ رَّ
َ
َصَ ك ُثَّ اْرِجِع اْل�بَ

اِغُر، َأو الَبِعیُد ِمَّا ُیِریُده ِمنُه)2( َوِمنُه َقوُله تَعاَل: َخاِسًأ َوُهَو  لِیُل الصَّ اخلَاِسئ: الذَّ
َحِسٌي و احلسري الكلیل)3(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 135/4.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 68/10.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 59/10.
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ْم  ْعَتْدَن َلُ
َ

ِن َوأ َياِط�ي شَّ اَها ُرُجومًا للِّ َ�ْلَ َح َو�بَ ِ�ي َصا�ب ا ِبَ َ �ضْ�ي اَمء الُّ ا السَّ �ضَّ ْد َزيَّ َ َولَ�ق
)5( ِر ِع�ي اَب السَّ َعَ

ِعرُي: النَّاُر امُلَسَعَرِة)1(.  السَّ

)7( ِهقيًا َوِهَ َتُفُر ا �ثَ ُعوا َلَ ْلُقا ِفَيا َسِ
ُ

ِإَذا أ

اَرُة؛  الَفوَّ َوِمنُه:  بِالَغَلَیاِن،  ء  الشَّ إِرتَِفاُع  َوالَفوُر:  املِرَجِل)2(  َغَلَیاُن  الَفَوَراُن: 
لرتَِفاِعَها بِالـَمِء ارتَِفاَع الَغَلَیاِن)3(.

)8( ِتُكْ َنِذيٌر
ْ

َلْ َيأ
َ

ا أ ْم َخَزَنُتَ َلُ
َ

ٌج َسأ ْلِقَ ِفَيا َفْ
ُ

ا أ َ لَّ
ُ
ِ ك �ض �يْ َ ُ ِمَ الْ�ض رض َّ �ي َتَكاُد َتَ

ِة  ُق ِمَن الَغیِظ َعَلیِهم لِِشدَّ َقاَل اهللُ: َتَكاُد َتَيَُّز ِمَن اْلَغْيِظ َأي: َتَكاَد َتَتَقطَُّع َوَتَتَشقَّ
َغَلَیاِنَا)4(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 602/3.
)2( تفسري البیضاوي: 362/5.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 62/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 603/3.
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)10( ِر ِع�ي ْصَ�اِب السَّ
َ

ا يِف أ نَّ
ُ
ْ�ِقُ َما ك ْو �ضَ

َ
ضَْسَمُع أ ا � نَّ

ُ
َواَقُلا َلْ ك

َلِة  الصَّ َأهِل  َوِمن  اجِلَهاِد،  َأهِل  ِمن  َلَیُكوُن  ُجَل  الرَّ الّلـِه|:)إِنَّ  َرُســوُل  َقاَل 
عَل   إِلَّ الِقَیاَمِة  َیوَم  ُیَزى   َوَل  امُلنَكِر،  َعن  َوَینَهى   بِالـَمعُروِف،  َیَأُمُر  َوِمَّن  َیاِم،  َوالصِّ

َقدِر َعقِلِه()1(.

يِف  ُكنَّا  َما  َنْعِقُل  َأْو  َنْسَمُع  ُكنَّا  َلْو  النَّاِر:  َأهُل  َأي:   َوَقاُلوا تَعاَل:  اهللُ  َوَقاَل 
، َأو َنعِقَل َعقَل  ِعِي  َیعنِي: َلو ُکنَّا َنسَمُع اإِلنَذاَر، َسَمَع الطَّالِِب لِلَحقِّ َأْصَحاِب السَّ
مِع َوالَعقِل؛  َم َجَع َبنَی السَّ إِنَّ ُکنَّا يف ِعَداِد َأصَحاِب َجَهنََّم، َوِقیَل:  َما  ِل،  امُلَتَأمِّ النَّاظِِر 

تِهَم )2(. ألَنَّ التَّكِلیَف َیُدوُر َعَلیِهَم َوعَل َأِدلَّ

)11( ِر ِع�ي ْصَ�اِب السَّ
َ ِّ
ضَُسْحقًا ل ْم � َرُفا ِبَذنِبِ َ َفْع�ق

حُق: الُبعُد)3( َواإِلسَحاُق: اإِلبَعاُد. السُّ

ِه  ْزِقِه َوِإَلْ ُلا ِم رِّ
ُ
ا َوك اِكِبَ وا يِف َمَ ُ ْرَض َذُلًل َفْمسث

َ ْ
َ�َل َلُكُ ال ي �بَ ِ

َّ
ُهَ ال

)15(ُشوُر انلُّ

ِمنَكُب ُکلُّ َشٍء َأعَلُه، َوِمنُه ِمنَكُب األَرِض، َوهَو اجِلَباُل)4( َواملِنَكُب ِمَن الَبِعرِي: 
اِکِب َوطؤُه بَِقَدِمه)5(. َما َیصُعُب عَل الرَّ

)1( نور الثقلنی، احلویزي: 381/5ح 20.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 603/3.

)3( العنی، الفراهیدي، مادة )سحق( 37/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 76/10.

)5( تفسري البیضاوي: 364/5.
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)18( ِر ِلِهْم فََكْيَف اَكَن َنِك�ي يَن ِم َقْ ِ
َّ

َب ال ذَّ
َ
ْد ك َ َولَ�ق

َفَكْيَف َكاَن َنكِِي َأي: َنِكرِيي)1(.

ٍء  ُه ِبُكلِّ َشْ ُن ِإنَّ ْحَ  ارلَّ
َّ

ُكُهنَّ ِإل ْضَن َما ُيْمِ ٍت َوَيْق�بِ ُهْم َصافَّ َ �ق ِر َفْ ْ �ي َوَلْ َيَرْوا ِإَل ال�َّ
َ

أ
)19(ٌر ِ��ي َ �ب

ابُِح يف الـَمِء)2(. ، َکَم َیُكوُن السَّ ُیَقاُل: َصفَّ الطَّائُر َجنَاَحیِه؛ إَِذا َبَسَطُهَم يف اجلَوِّ

ا  فِْئَدَة َقِلًل مَّ
َ ْ
َ�اَر َوال ْ �ب

َ ْ
ْمَع َوال َ�َل َلُكُ السَّ ْ َو�بَ ُ

ك
َ

أ ضسثَ �
َ

ي أ ِ
َّ

ُقْل ُهَ ال
)23(ُكُروَن قَسثْ �

ٌة)3(. ا َتْشُكُروَن َأي: َقِلیَلُ ُشكُرُکم، َفَتُكوُن َما َمصَدِریَّ َقوُلُه تَعاَل: َقليًل مَّ

َبِن، َوَأحَل  َوِقیَل: ُهَو َنٌر يف اجلَنَِّة، َقاَل َلُه اهللُ: ُکن ِمَداَدًا َفَجَمَد، َوَکاَن َأبَیَض ِمَن اللَّ
هِد، ُثمَّ َقاَل لِلَقَلِم: اکُتب، َفَكَتَب الَقَلُم َما َکاَن َوَما ُهَو َکائٌن إِل َیوِم الِقَیاَمِة)4(. ِمَن الشَّ

)1( تفسري الرازي: 71/30، وهو: العقاب.
)2( املصباح املنري، الفیومي: 343/1.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 80/10.
.4( تفسري القمي: 379/2، جوامع اجلامع، الطربيس: 610/3، عن اإلمام الباقر(
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)11( ِممٍي ِ�ضَ اء �ب َّ سث اٍز مَّ َهَّ

اُن يف النَّاِس)1(. ُز: الَعیَّاُر، الطَّعَّ الَمَّ

 )13( َد َذِلَ َزِنمٍي�ْ ُعُتلٍّ �بَ

َبْعَد  ُعُتلٍّ  تَعاَل:  َوَقوُلُه  یٌب)2(  َأُکوٌل ِشِّ نِیُم:  َوالزَّ َواخلَلِق،  الَبطِن  َواِسُع   : الُعُتلُّ
ِعيُّ  نِیُم: الدَّ َدُه ِمَن الـَمَثالِِب َوالنََّقائِص)3( َوالزَّ َذلَِك َزنِيٍم َأي: َغِلیٌظ َجافٌّ َبعَد َما َعدَّ

امُللَصُق إِل َقوٍم َلیَس ِمنُهم يف النََّسِب)4(.

ِمن  َعرَشَة  َثَمِن  َبعَد  َأبوه  َعاُه  إِدَّ ِسنِخِهم،  ِمن  َلیَس  ُقَریٍش  يف  َدِعیًَّا  الَولِیُد  َوَکاَن 
ُه، َوَل ُیعَرف َحتَّى َنَزَلت َهِذِه اآلَیة)5(.  َمولِِده، َوِقیَل: َبَغت ُأمُّ

)1( الكشف والبیان، الثعلبي: 285/10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 89/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 613/3.
)4( تفسري الرازي: 84/30.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 142/4.
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َنا، َوَل ُولَدُه()1(.  َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)َل َیدُخُل اجلَنََّة َوَلُد الزِّ

(  الَفظُّ الَغِلیُظ)2(. اٌظ، َوَل ُجعظِريٌّ َوَعنُه|:)َل َیدُخُل اجلَنََّة َجوَّ

)20(  يِم ِ
ْصَبَحْت اَكصلَّ

َ
فَأ

اِرُم: احلَاِصُد الَقاطُِع)3(. الصَّ

)25( ْوا َعَ َحْرٍد اَقِدِريَن َوَغَ

إَِذا  نَُة  السَّ َحاَرَدت  َوِمن  َلَبنَُها)5(   َمنََعت  إَِذا  النَّاَقُة  َحاَرَدت  ِمن  الـَمنُع)4(  احلَرُد: 
َمنََعت َخرُيَها)6(.

ٌة: ِقصَّ

بَِدعَوِة  َوالَقحِط،  بِاجلُّوِع  َکَم  َة،  َمكَّ َأهَل  َأي:   )7(َبَلْوناُهْم ا  إِنَّ تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
َرُسوُل الّلـِه|  َكَم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلـَجنَِّة)8( َوهي: َحِدیَقٌة َکاَنت بِالَیَمِن، يف َقرَیٍة 
ُیَقاُل َلَا َصوان، َبینََها َوَبنَی َصنَعاِء إِثنَا َعرَشَ ِمیَلً، َکاَنت لَِشیٍخ، َوَکاَن ُیمِسُك ِمنَها 

ُق بِالَباِقي. َقدَر ِکَفاَیتِِه َوِکَفاَیِة َأهِلِه، َوَیَتَصدَّ

)1( کنز العمل، املتقي الندي: 333/5ح 13095.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 89/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 615/3.
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 227.

)5( روض اجلنان، الرازي: 358/19.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 615/3.

)7( القلم: 17.

)8( القلم: 17.



الفصل الرابع والستون / سورة القلم   ...............................................    169

َفَلمَّ َماَت، َقاَل َبنُوُه: َنحُن َأَحقُّ ِبَا؛ لَِكثَرِة ِعَیالِنَا َوَل َیَسُعنَا َأن َنفَعَل َکَم َفَعَل َأُبوَنا، 
َوهَو  َبابِِه،  تَعاَل يف  اهللُ  َقصَّ  َما  إِل  َعاِقَبَتُهم  َفَصاَر  الـَمَساِکنِی،  ِحرَماِن  عَل  َوَعَزُموا 
اُم يف النَّخِل  َ ُمنََّها ُمْصبِِحَي)1( َأي: َلَیقَطَعنَّ َثَمَرهُتَا، َوالصِّ َقوُلُه:  إِْذ َأْقَسُموا َلَيْصِ

بِح َحِقیَقًة َعن الـَمَساِکنِی. رِع، َقد َطَواَها َوقَت الصُّ َکاحلََصاِد يف الزَّ

َواَل َيْسَتْثنُوَن)2( َأي: يف إِیَمِنم، َفَلم َیُقوُلوا: إِن َشاَء اهللُ، َفَأحَرَق اهللُ َجنََّتُهم، 
ى َذلَِك استِثنَاًء، َوهَو َشٌط؛ ألَنَّ َمعنَى َقوُلَك: ألُخُرَجنَّ إِن َشاَء اهللُ َواِحد. َم َسمَّ َوإِنَّ

بَِّك َوُهْم َنائُِموَن)3( َأي: َفَطاَف عَل اجلَنَِّة َهَلٌك، َأو  ن رَّ َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف مِّ
بَِل َطائٍف ِمن َأمِر ِربَِّك يف َحاِل َنوِمِهم.

َم ثَِمُرُه بَِحیث َل َیبَق فِیِه َشٌء،  ِذي ُحرِّ يِم)4( َأي: َکالُبسَتاِن الَّ ِ َفَأْصَبَحْت َكالصَّ
یَمِن:  ِ َوالصَّ َواسَودَّت،  َقت  احَتَ َأي:  امُلظِلِم؛  َکاللَّیِل  َوِقیَل:  َمفُعوٍل،  بَِمعنَى  َفِعیٌل 

یُل َوالنََّهاُر؛ إِلنَصاِم َأَحِدمَها َعن اآلَخِر. اللَّ

َباِح. َفَتنَاَدوا ُمْصبِِحَي)5( َأي: َناَدى َبعَضُهم يف َوقِت الصَّ

ُکنُتم  إِن  َعَلیِه  َباِکِریَن  َأقبُِلوا  َأي:   )6(ُكنُتْم َصاِرِمَي إِن  َحْرثُِكْم  َعَل  اْغُدوا  َأِن 
َأنُتم َحاِصِدیَن َوَقاطِِعنَی النَّخَل.

)1( القلم: 18.

)2( القلم: 18.

)3( القلم: 19.

)4( القلم: 20.

)5( القلم: 21.

)6( القلم: 22.
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وَن فِیَم َبینَُهم: َأن الَّ  َفانَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن)1( َأي: َمَضوا إَِلیَها َوُهم َیَتَسارُّ
لِلـَمَساِکنِی َنٌي  ُخوِل  الدُّ َوالنَّهُي َعن  ًة،  َ ْسكٌِي)2( َأن ُمَفسِّ َعَلْيُكم مِّ اْلَيْوَم  َيْدُخَلنََّها 
ُخوِل َحتَّى َیدُخُل، َکَقولَِك: أَلًِرَینََّك َهُهنَا:  نُوُه ِمَن الدُّ َلُم َعن َعَلیُكم ِمنُه، َأي: َل ُیَمكِّ

َوَغَدْوا َعَل َحْرٍد َقاِدِريَن)3( َأي: َوَغَدوا عَل َمنِع الُفَقَراِء َقاِدِریَن)4(.

َوملَّا  النَّفِع،  َعن  َعاِجِزیَن  َخرٍي،  َوِذَهاِب  َنَكٍد  َقاِدِريَن)5( عَل  َحْرٍد  َعَل  َوَغَدْوا 
َقاُلوا: ُأغُدوا عَل َحرثُِكم، َوَقد َخُبَثت نِیِّتُهم َعاَقَبُهم اهللُ بَِأن َحاَرَدت َجنَّتُهم، َوُحِرُموا 
َم َغَدوا عَل َحرٍد، َو: َقاِدِريَن ِمن َعكِس الَكَلِم  َخرَيَها، َفَلم َیغُدوا عَل َحرٍث، َوإِنَّ
اِم، َوِحرَماِن الـَمَساِکنِی، َو: َعَل  َ ِم؛ َأي: َقاِدِریَن عَل َما َعَزُموا َعَلیِه ِمن الصِّ لِلَتَهكُّ

َحْرٍد َلیَس بِِصَلة َقاِدِریَن)6(.

َقاِدِریَن  اجلَنَِّة  تِلَك  َغَدوا عَل  َأي:  لِلَجنَِّة؛  َعَلٌم  َحرٌد  َوِقیَل:  َحَراِمَها،  َعَل  َوِقیَل: 
اِم َواحِلرَماِن)7(. َ ِریَن َأن َیُتمَّ َلُم ُمَراَدُهم، ِمَن الصِّ اِمَها ِعنَد َأنُفَسُهم، َأو: ُمَقدِّ عَل ِصَ

َفِة)9(  الصِّ تِلَك  عَل  اجلَنَِّة  تِلَك  َرَأوا  َفَلمَّ  َأي:   )8(َلَضالُّوَن ا  إِنَّ َقاُلوا  َرَأْوَها  َفَلمَّ 
ُلوا  ا َلَضالُّوَن َضَللنَا َجنََّتنَا، َوَما ِهي ِبَا، َفَلمَّ َتَأمَّ َقاُلوا يف َبِدَيِة ُوُصوَلُم إِل اجلَنَِّة: إِنَّ

)1( القلم: 23.

)2( القلم: 24.

)3( القلم: 25.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 92/10.

)5( القلم: 25.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.

)7( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 145/4.
)8( القلم: 26.

)9( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 82/10.
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َا ِهي، َقاُلوا: َبْل َنْحُن َمُْروُموَن)1(  ُحِرمنَا َخرُيَها جِلنَاَیتِنَا عَل َأنُفِسنَا)2(.  َوَعَرُفوا َأنَّ

َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْ َأُقل لَُّكْم َلْواَل ُتَسبُِّحوَن)3(  َأي: َقاَل َأعَدَلُم َوَخرَيُهم، ُیَقاُل: 
إَِلیِه ِمن  َوَتُتوُبوَن  اللـَه،  ُتَسبُِّحوَن َأي: َهلَّ َتذُکُروَن  َلْواَل  ُهَو ِمن َوَسِط َقوِمِه)4(: 

ُخبِث نِیِّتُكم)5(.

بِِه،  ِم  التََّكلُّ إِل  َدَعاُهم  بَِم  َتَكلَُّموا  َأي:    )6(َظالَِِي ُكنَّا  ا  إِنَّ نَا  َربِّ ُسْبَحاَن  َقاُلوا 
ُفوا بُِظلِمِهم يف َمنِع الـَمعُروِف، َوَترِك  ُهوا اللـَه َعن الظُّلِم، َوَعن ُکلِّ َقبِیٍح، ُثمَّ اعَتَ َنزَّ

اإِلستِثنَاِء)7(. 

َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَل َبْعٍض َيَتَلَوُموَن)8(  َعَل َفرٍط ِمنُهم)9(. 

ا ُكنَّا َطاِغَي)10(  ُمَتَجاوِزیَن احَلدَّ يف الظُّلِم)11(.  َقاُلوا َيا َوْيَلنَا إِنَّ

نَا َأن ُيْبِدَلنَا َخْيًا)12(  ملَّا َتاُبوا َوَرجُعوا إِل الّلـِه، َقاُلوا: َلَعلَّ اهللُ َأن ُیبِدُلنَا؛  َعَسى َربُّ

)1( القلم: 27.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.

)3( القلم: 28.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 83/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.
)6( القلم: 29.

)7( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.
)8( القلم: 30.

)9( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.
)10( القلم: 31.

)11( جوامع اجلامع، الطربيس: 616/3.
)12( القلم: 32.
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اِف  َواإِلعِتَ التَّوَبِة،  َکة  برَِبَ َهَلَكت)1(    الَّتب  اجلَنَِّة  ِمَن  َخرَيًا  َوُیولِینَا  َعَلینَا،  َیُلَف  بَِأن 
نَا َراِغُبوَن)2( ِمنُه اخلرََي، َراُجوَن الَعفَو، َطالُِبوَن اخلرَي)3(. ا إَِل َربِّ بِاخلَطِیئِة: إِنَّ

َوَلَعَذاُب  َة:  َمكَّ َأهَل  َبَلوَنا  ِذي  الَّ الَعَذاب  َذلَِك  ِمثَل  َأي:   اْلَعَذاُب َكَذلَِك 
.)4(اْلِخَرِة َأْكَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن

)38( ُروَن َّ ا َتـَخ�ي َ َ
ِإنَّ َلُكْ يِفِه ل

َأَخَذ  إَِذا  َوانَتَحَلُه؛  َنِحلُه  َوَنحوُه:  َخرَيُه)5(  َأَخَذ  إَِذا  َواخَتاَرُه؛  ء  الشَّ  َ َتَريَّ ُیَقاُل: 
َمنُحوَلُه.

)40( ُهْ ِبذِلَ َزعمٌي يُّ
َ

َسْلُهْم أ

.ْم بِذلَِك َزعيٌم ُ ِعیُم: الَكِفیُل)6( َوِمنُه َقوُلُه: َسْلُهْم َأيُّ الزَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 83/10.
)2( القلم: 32.

)3( تفسري البیضاوي: 373/5.
)4( القلم: 33، جوامع اجلامع، الطربيس: 615/3.

)5( تفسري الرازي: 15/15.
)6( تفسري الرازي: 179/18.
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)43(  وَن ُجِد َوُهْ َساِلُ َن ِإَل السُّ ٌ َوَقْ اَكُنا ُيْدَعْ ُهْم ِذلَّ ُ َ�اُرُهْ َتْرَه�ق ْ �ب
َ

َ�ًة أ َخ�ثِ

ٌة َوَنَداَمٌة  ُیَقاُل: َدَهتُه؛ إَِذا َغِشَیتُه، َقاَل اهللُ تَعاَل: َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َأي: َتغَشاُهم ِذلَّ
َوَحَسٌة)1(.

ُجوِد َوُهْم َسالُِوَن َأي: َساملُِوا األَصَلِب َوالـَمَفاِصِل  َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن إَِل السُّ
ُم َکاُنوا ُیؤَمُروَن  ُجوُد َفَل َیسُجُدوَن، َیعنِي: إِنَّ اٌء، ُیمِكنُُهم السُّ نُوَن)2( َأي: َأِصحَّ ُمَتِمكِّ

لِة َفَلم َیفَعُلوا)3(. نَیا بِالصَّ يف الدُّ

احلَِدیَدُة  بِالتَّشِدیِد:  ُفوُد  َوالسُّ َفافِید()4(  َکالسَّ امُلنَافِِقنَی  ُظُهوُر  َتِصرُي  ُه  :)إِنَّ اخلرََبِ َويف 
تي ُیشَوى ِبَا اللَّحُم)5(. الَّ

َوَعن َسِعید بِن ُجَبري: َیسَمُعوَن َحّي عَل الَفَلِح، َفَل ُیِیُبوَن)6(.

َعن  َیَتَخلَُّفوَن  ِذیَن  الَّ يف  إِلَّ  اآلَیُة  َهِذِه  َنَزَلت  َما  َوالّلـِه،  األَحَباِر:  َکعُب  َوَقــاَل 
اجلََمَعاِت)7(.

الَیَبُة، َوَشَخصِت  َوَدَخَلتُهم  الَقوم،  َقاَل يف اآلَیِة:)ُأفِحَم  َُم  إِنَّ  اِدَقنِی َوَعن الصَّ
ِة()8(. األَبَصاُر، َوَبَلَغِت الُقُلوُب احلَنَاِجَر، ملَِا َرَهَقُهم ِمَن النََّداَمِة َواخِلزي َوالـَمَذلَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 88/10.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 153/7.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 97/10.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 98/10.
)5( الصحاح، اجلوهري، مادة )سفد( 489/2.

)6( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 251/18.
)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 97/10.
)8( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 97/10.
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)45( ٌن �ي ْيِدي َمِ
َ
ْم ِإنَّ ك ْمِل َلُ

ُ
َوأ

اإِلمَلُء: اإِلَطاَلُة)1(.

)46( ُلَن َ �ق ْ َرٍم مُّ ْ �ض ُهم مِّ مَّ َ ْجرًا �ض
َ

ْم أ ُلُ
َ

قَْسأ ْم �
َ

أ

الـَمغَرُم: الَغَراَمُة)2(.  

)48( ُوِت ِإْذ َنَدى َوُهَ َمْكُظوٌم
ْ

 َتُكن كََ�اِحِب ال
َ

َك َول ْر ِلُْكِ َربِّ َفْص�بِ

َقاَء؛ إَِذا َمَلُه)3(.  ُیَقاُل: َکَظَم السِّ

)49( ِبَذ ِبلَْ�َراء َوُهَ َمْذُموٌم ِه نَلُ بِّ ْ�َمٌة مِّ رَّ ِ
ُه �ض

َ
ن َتَداَرك

َ
 أ

َ
ل َلْ

الَعَراُء: الَفَضاُء)4(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 88/10.
اقتضائه،  الذي یلح يف  الدین  یلزم من  القرآن، الطربيس: 98/10، وهو: ما  البیان يف تفسري  )2( جممع 

وأصله من اللزوم باإلحلاح.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 620/3.

)4( معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة )عرا( 297/4.
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ُه  َر َوَيُقُلَن ِإنَّ
ْ
ك ُعوا الِّ ا َسِ َّ َ

َ�اِرِهْ ل ْ �ب
َ

ِلُقَنَك ِبأ ْ رض ُ وا َل�ي َفُ
َ
يَن ك ِ

َّ
َوِإن َيَكاُد ال

)51(ْجُنوٌن َ َ
ل

ِم َفاِرَقٌة)1(. َفٌة ِمَن الثَِّقیَلِة َواللَّ َقوُلُه: َوإِْن َيكاُد الَّذيَن إِل آِخرَها، إِن َهِذِه خُمفَّ

ِة َقولِه َوَتِدیَقُهم َوَنَظَرُهم إَِلیَك َشَزَرًا بِِعُیوِن الَبغَضاِء  اُر ِمن ِشدَّ َوالـَمعنَى: َیَكاُد الُكفَّ
وَن َقَدَمَك، َأو: ُيِلُكوَنَك ِمن َقوِلم: َنَظَر إَِلَّ َنظَرًا َیَكاُد َیَصُعنِي، َوَیَكاُد  َوالَعَداَوِة َیِزلُّ
بَِأعُینِِهم)3(  ُیِصیُبوَنَك  َأو:  َلَفَعَلُه)2(  األَکِل  َأو  ِع  َ الصَّ بِنَظَرِة  َأمَكنَُه  َلو  َیعنِي:  َیَأُکَلنِي، 

َوالُكلُّ َیرِجُع إِل اإِلَصاَبِة بِالَعنِی.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 165/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 148/4.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 100/10.






الفصل الخامس والستون

ة سورة الحاقَّ






ة سورة الحاقَّ

            

)2( َاقَُّة
ْ

ال

تي ِهي آتَِیٌة َل َریَب فِیَها،  اَعُة الَواِجَبُة الُوُقوِع، الثَّابَِتُة الـَمِجئ، الَّ ُة السَّ اْلـَحاقَّ
اِدَقُة  تي هي َذَواُت اخلََواِف ِمَن األُُموِر، ِمثُل احِلَساِب َوالثََّواِب َوالِعَقاِب، َأو: الصَّ َأو: الَّ

تي َیِقُّ ِمنَها األُموَر عَل احلَِقیَقِة)1(. دِق، الَّ الَواِجَبُة الصِّ

.ُة ِمن َقولَِك: َل َأِحقُّ َهَذا؛ َأي: َل َأعِرُف َحِقیَقتُه)2( َوَخرَب َقوُله: اْلـَحاقَّ

)2( َاقَُّة
ْ

َما ال

َتفِخیَمً  ِهي،  َشٍء  َأيُّ  َأي:  ِهي؛  َما  ُة  احلَاقَّ َواألَصُل:   ُة اْلـَحاقَّ َما  تَعاَل:  َقوُله 
لَِشَأِنَا، َوَتعظِیَمً ِلَوِلَا، َفُوِضَع الظَّاِهُر َموِضُع امُلضَمِر لَِذلَِك)3(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 622/3.
)2( تفسري الرازي: 103/30.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 149/4.
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)3(  َاقَُّة
ْ

ْدَراَك َما ال
َ

َوَما أ
 َأْدَراَك:َما ُمبَتَدأ، َو ُة ُة َأي: لَِشٍء ُأَعلُِّمك: َما اْلـَحاقَّ َوَما َأْدَراَك َما اْلـَحاقَّ
َا ِمَن الِعَظِم َوالَوِل َبَحیث  نِِه َمعنَى اإِلستِفَهاِم، َوالـَمعنَى: إِنَّ ُه ُمَعلٌَّق َعنُه؛ لَِتَضمُّ َخرَبُ

َل َیبُلُغُه ِدَراَیُة َأَحٍد، َفِمن َأیَن َلَك الِعلُم بُِكنِهَها)1(. 

)4( اِرَعِة َ وُد َوَعٌد ِبلْ�ق �بَ�قْ َثُ ذَّ
َ
ك

األَقَراُع: األَمَواُل.

)6(  ٍة َ َصٍ َع�قِ�ي ْهِلُكوا ِبِريٍح َصْ
ُ

ا َعٌد فَأ مَّ
َ

َوأ
َوهَو  ؛  ِّ الصَّ ِمَن  الَباِرَدُة،  َوِقیَل:   ، َصَصٌ َأصُلَها:  وِت،  الصَّ َشِدیَدُة   : َصُ الصَّ

َر فِیَها الرَبُد. تي َتَكرَّ ا الَّ الرَبُد)2( َکَأنَّ

اُز  َ �ب
ْ

ع
َ

ْم أ ُ نَّ
َ

أ
َ
عَ ك َم ِفَيا َصْ َرى اْلَقْ َ اٍم ُحُسومًا فَ�ق يَّ

َ
َة أ َ ا�ضِ�ي اٍل َوَثَ َع َلَ ْم َ��بْ ْيِ َها َعَ َ َسخَّ

)7(  ٍل َخِوَيٍة �ضْ �ضَ
َحَسَم: َتِسُم ُحُسوَمًا؛ َتسَتَأِصُل استِئَصاَلً)3(.

ُع: الََلُك، َوَقوٌم َصَعى؛ َأي: َهلَكى)4(. َ الصَّ

تي إَِذا َخَل َجوَفُه)5(. َنِخَرٌة: الَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 622/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 13/9.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 150/4.
)4( الكشف والبیان، الثعلبي: 27/10.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 623/3.
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)10( ًة َ ِ�ي ا�ب ْخَذًة رَّ
َ

َخَذُهْ أ
َ

ْم فَأ ِ
فََ�َ�ْوا َرُسوَل َربِّ

ُیَقاُل: َرَبى َیرُبوا؛ إَِذا َزاَد)1(.

)12( ٌة ُذٌن َواِعَ
ُ

ا أ ِ�َيَ ْجَعَلَها َلُكْ َتْذِكَرًة َو�قَ نِلَ

 َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة :ُیَقاُل: َوَعاُه؛ َأي: َحِفَظُه، َوالَواِعي احلَافُِظ، َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل
َأي: َوَتَفُظَها ُأُذٌن َحافَِظٌة، اجلَمُع: ُوَعاٌة )2(.

)17( ٌة َ ا�ضِ�ي ٍذ َثَ ُهْم َيْوَمِ َ �ق َك َفْ ا َوَيْحِمُل َعْرَش َربِّ ْرَجِئَ
َ

َلُ َعَ أ َ ْ
َوال

األَرَجاُء: َجَوانُِبَها، َجُع َرَجا بِالَقِص)3(.   

الـَمَلُك: اسُم ِجنٍس)4(. 

)19( ْه ِ�ي ُقُل َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتا�ب ِمِنِه يَفَ َ ِ�ي ويِتَ ِكَتاَبُه �ب
ُ

ا َمْ أ مَّ
َ

فَأ

َیُقوُل  َیعنِي:   كِتابَِيْه اْقَرُؤا  َفَيُقوُل هاُؤُم  بَِيمينِِه  كِتاَبُه  ُأويِتَ  َمْن  ا  َفَأمَّ تَعاَل:  َقوُله 
إِلَّ  فِیِه  َلیَس  ُه  بَِأنَّ لِِعلِمِه  بِِه؛  وَرًا  ُسُ َیُقوُلُه   كِتابَِيْه اْقَرُؤا  َتَعاَلوا:  الـَموِقِف:  ألَهِل 

الطَّاَعاِت َوالِعَباَداِت، َفَل َیسَتِحب َأن َینُظَر فِیِه َغرُيُه)5(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 624/3.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 98/10.

)3( تفسري البیضاوي: 380/5.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 146/1.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 109/10.
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َغِة َیُقوُلوَن: إِنَّ َمعنَى: هاُؤُم ُخُذوا)1(. َوَأهُل اللُّ

ُت بِه، َفُیفَهُم ِمنُه َمعنَى ُخَذ، َو: كِتابَِيْه َمنُصوٌب ِبَاؤَم ِعنَد  َوَها َصوٌت ُیَصوَّ
ُه َأقَرُب الَعاِمَلنِی، َوَأصُله َهاؤَم ِکَتايِب اقَرأوا،  ؛ ألَنَّ َ ، َوبِاقَرَأوا ِعنَد الَبِصینیِّ َ الُكوفِینیِّ
ُل لِدَلَلِة الثَّايِن َعَلیِه، َوَنظِرَيُه: آُتوِن ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطرًا)2( َقاُلوا: َوَلو َکاَن  َفُحِذَف األَوَّ
 )3(ِحَسابِيْه :َو كِتابَِيْه :ُل َلِقیَل: اقَرَأُه َوَأفِرغُه، َوالَاُء يف َقولِه تَعاَل الَعاِمُل األَوَّ
َها َأن ُتسَقط، َوَقد اسَتحبَّ الَوقُف  َو: َمالِيْه)4( َو: ُسْلَطانِيْه)5( لِلَسكِت، َوَحقُّ

إِیَثاَرًا لَِثَباِت الَاَءاِت يف امُلصَحِف)6(. 

َفِقیَل: َل َبَأَس بِالَوصِل َواإِلسَقاِط)7(.

 )23( ٌة َ َها َدا�ضِ�ي ُ ُ�و�ض ُ �ق

الَقطُف: َواِحُد الُقُطوِف؛ َوهي: الثَِّمُر)8(. 

ِحیِم، َهَذا  مَحِن الرَّ : )َل َیدُخُل اجلَنََّة َأَحَدُکم إِلَّ بَِجَواِز َأن بِسِم الّلـِه الرَّ َويف اخلرََبِ
 .)9( )ُقُطوُفَها َدانَِيٌة :ِکَتاٌب ِمَن الّلـِه لُِفَلٍن بِن ُفَلٍن، َأدِخُلوُه َجنًَّة َعالَِیة

َوالُقُطوُف: َجُع َقطٍف؛ َوهَو: َما ُیقَطُف ِمَن الثََّمِر)10(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 109/10.
)2( الكهف: 96.

)3( احلاقة: 20.

)4( احلاقة: 28.

)5( احلاقة: 29.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 627/3.

)7( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 155/4.
)8( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 109/10.
)9( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 109/10.

)10( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 107/10.
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)27( اِضَيَة َ ِ الْ�ق ا اَك�ضَ�ق َتَ َيا َلْ

الَقاِضَیُة: الَقاطَِعُة)1(. 

)31( ُه ُثَّ اْلـَجِحمَي َصلُّ

التَّصِلَیُة: إِلَزاُم النَّاِر، َوِمنُه اإِلصطَِلُء، َوهَو: الُقُعوُد ِعنَد النَّاِر لِلِدَفاِء، َوِمنُه َقوُله 
: ُثمَّ اْلـَجِحيَم َصلُّوُه َأي: ُثمَّ َأدِخُلوُه  تَعاَل: ُخُذوُه َفُغلُّوُه)2( َأي: َفَأوثُِقوُه بِالِغلِّ
ُه  اَها)3( ُثمَّ َل ُتصُلوُه إِلَّ اجلَِحیَم؛ َوهي: النَّاُر الُعظَمى؛ ألَنَّ النَّاَر الَعظِیَمة، َوَألِزُموُه إِیَّ

َکاَن ُسلَطاَنًا َیَتَعظَُّم عَل النَّاِس)4(.

)36( ٍن ْسِل�ي  ِمْ �ضِ
َّ

 َطَ�اٌم ِإل
َ

َول

ِم، فِعِلنَی ِمَن  ِدیِد َوالدَّ الِغسِلنُی: ُغَساَلُة َأهِل النَّاِر، َوَما َیِسیُل ِمن َأبَداِنِم ِمَن الصَّ
الَغسِل)5(. 

)1( تفسري البیضاوي: 382/5.
)2( احلاقة: 30.

)3( بحار األنوار، املجليس: 84/7.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 628/3.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 154/4.
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)37( َاِطُؤوَن
ْ

 ال
َّ

ُلُ ِإل
ُ
ك

ْ
 َيأ

َ
ل

اَل َيْأُكُلُه إاِلَّ اْلـَخاطُِؤوَن اآلثُِموَن؛ َوُهم َأصَحاُب اخلََطاَیا)1(. 

َواخلَاطِئ:  ٍد،  َتَعمُّ َغرِي  ِمن  َیُكوُن  َقد  امُلخطِئ:  َأنَّ  َواخلَاطِئ؛  امُلخطِئ  َبنَی  َوالَفرُق 
ُد)2(.  امُلذنُِب امُلَتَعمِّ

 )44( اَقِويِل
َ ْ
َ ال ا َبْ��ض ْيَ َل َعَ َوَلْ َتَقَّ

ي  َوُسمِّ التََّكلُِّف،  َمعنَى  َوفِیَه  َواختَِلٌق،  افتَِعاٌل  َأي:  الَقوِل؛  ِمَن  ُل  التََّفعُّ ُل:  التََّقوُّ
َجُع  َا  َکَأنَّ َواألََضاِحیُك،  األََعاِجیُب  ُیَقاُل:  َکَم  َلَا،  َتِقرَيًا  َأَقاِویٌل  َلُة  امُلَتَقوَّ األَفَعاُل 

ُأفُعوَلٌة ِمَن الَقوِل)3(.

)46( َن ِت�ي ُه اْلَ َ�ْعَنا ِمْ َ ُثَّ َل�ق

الَوتنُِی: نَِیاُط الَقلِب؛  َوهَو َحبُل الَوِریِد)4(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 628/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 112/10.

)3( تفسري البیضاوي: 384/5.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 630/3.
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)47( ُه َحِجِزيَن َحٍ َعْ
َ

ْ أ ا ِمُك مِّ َ َ
ف

ُر  امُلَذکَّ فِیِه  َوَیسَتِوي   ، الَعامِّ الـَمعنَى  يف  َیَقُع  َوهَو  اجلََمَعِة،  َمعنَى  يف  إِسٌم  األََحُد: 
 .)1(ْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَن َوامُلؤنَُّث، َوالَواِحُد َواجلَمُع، َوِمنُه َقوُله تَعاَل:َفَم ِمنُكم مِّ

ُه يف َمعنَى اجلََمَعِة)2(. َوَقوُله تَعاَل: َحاِجِزيَن ِصَفٌة ألََحٍد؛  ألَنَّ

َوِمنُه  الَعاِل،  َحُق  الَعاِلُ  َقوَلُم:  َوِمنُه  َما)3(  إِسُم  ُه،  بَِأنَّ َرفٍع  َموِضِع  َأَحٍد يف  ْن  مِّ
قُّ اْلَيِقِي)4( َوالـَمعنَى: َلَعنُی الَیِقنِی، َوَمُض  ُه َأي: الُقرآُن: َلَ َقوُله تَعاَل: َوإِنَّ

الَیِقنِی، َل ُشبَهَة َوَل َریَب فِیِه)5(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 630/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 155/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 630/3.
)4( احلاقة: 51.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 630/3.
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)1( َذاٍب َواِقٍع�َ َل َساِئٌ �بِ

َ
َسأ

.)1(َيْدُعوَن فِيَها بُِكلِّ َفاكَِهٍة آِمنَِي :ُیَقاُل: َدَعى بَِكَذا؛ إَِذا َطَلَبُه َواسَتدَعاُه، َوِمنُه

َوَقوُلُه تَعاَل: َسَأَل سائٌِل َأي: َدَعا َداٍع بَِعَذاٍب َواِقٍع ِضمَن َسَأَل َمعنَى ُدَعاء، 
اُه َتعِدَیٍة)2(. َفَعدَّ

 َعِلیًَّا الّلـِه|  َرُسوُل  َب  َنصَّ َقاَل:)ملَّا  ُه  َأنَّ َعن،   آَبائِه َعن  اِدِق،  الصَّ َوَعن 
َفَقِدَم َعل  البَِلِد،  َذلَِك يف  َطاَر  َموَلُه،  َفَعلٌّ  َموَلُه،  ُکنُت  َمن  َفَقاَل:   ، َغِدیِر ُخمٍّ َیوَم 
إِلَّ  إِلَه  َل  َأن  َنشَهَد  َأن  الّلـِه  َأَمرَتنَا َعن  فَقاَل:   ، الِفهِريُّ بِن احلَاِرث  النُّعَمُن   | النَّبِيِّ
َکاِة َفَقبِلنَاَها،  وِم َوالزَّ َلِة َوالصَّ ، َوالصَّ اللـَه، َوإِنََّك َرُسوُل الّلـِه، َوَأَمرَتنَا بِاجِلَهاِد َواحلَجِّ
ُثمَّ َل َترَض َحتَّى َنَصبَت َهَذا الُغَلَم، َفُقلَت: َمن ُکنُت َموَلُه َفهَذا َموَلُه، َفهَذا َش ٌء 

ِمنَك، َأو ِمن ِعنِد الّلـِه؟ 

ِذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو، إِنَّ َهَذا ِمَن الّلـِه. َفَقاَل: َوالّلـِه الَّ

)1( الدخان: 55، جوامع اجلامع، الطربيس: 632/3.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 632/3.
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َفولَّ النُّعَمُن بِن احلَاِرث، َوهَو َیُقوُل: اللَُّهمَّ إِن َکاَن َهَذا ُهَو احلَقُّ ِمن ِعنِدَك، َفَأمطِر 
َفَقَتَلهُ ،   َرَأسِه،  عَل  بَِحَجٍر  اهللُ  َفَرَماُه  َألِیٍم،  بَِعَذاٍب  إِئتِنَا  َأو  َمِء،  السَّ ِمَن  ِحَجاَرًة  َعَلینَا 

.)1( َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقع َُفَأنَزَل اهلل

 )9(  َباُل اَكْلِ�ْهِن ِ
ْ

َوَتُكوُن ال

وُف الـَمصُبوُغ)2(. الِعهُن: الصُّ

)13( ِت ُتْؤويِه ِه الَّ ِ�يَلِ َ َو�ض

تي ُفِصَل اإِلنَساُن َعنُهم)3(.  الَفِصیَلُة: الَعِشرَيُة الَّ

)15( ى َ ا َل�ض َ لَّ ِإنَّ
َ
ك

َا  إِنَّ َكلَّ  تَعاَل:  َوَقوُله  اللَّـَهُب)4(  بَِمعنَى  النََّظِر،  ِمَن  َمنُقوٌل  لِلنَاِر،  َعَلٌم  اللََّظى: 
ِمرُي لِلنَاِر َوإِن َل ُیِرَها، َوَیُوُز َأن ُیَراُد  اللَّـَهُب)5(. َلَظى الضَّ

)1( شواهد التنزیل، احلسكاين: 382/2ح 175، زبدة التفاسري، الكاشاين: 177/7.
)2( غریب القرآن، الطریي: 550.

)3( تفسري الرازي: 126/30.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 158/4.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 635/3.
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)16( َوى شَّ اَعًة للِّ َنزَّ

َأِس)1(.  َوى: األَطَراُف، َأو: َجُع َشَواٍة؛ َوهي: ِجلَدُة الرَّ الشَّ

؛ ألَنَّ َأو َخرَبُ لَِلَظى إِن َکاَنت الَاُء َضِمرُي  َوى َخرَبٌ َبعَد َخرَبٍ اَعًة لِّلشَّ َوَقوُلُه: َنزَّ
ُه يف َمعنَى النَّاِر، َأو َخرَبُ ُمبَتَدأ  ُأِریَد ِبَا اللََّهُب، َوالتَّأنِیُث ألَنَّ َلُه إَِذا  ِة، َأو: ِصَفًة  الِقصَّ

اَعٌة)2(. َمُذوٍف لِلتَّهِویِل؛ َأي: ِهي َنزَّ

إِلَّ  َوَلِجلَدًا  حَلَمً  َتُتُك  َفَل  َتنِزُع األَطَراَف،  َلَظى؛ َوهي  َجَهنَّم  َناَر  إِنَّ  َوالـَمعنَى: 
الَعظِم، عَل اختَِلِف  َواللَّحَم َعن  اجِللَد  َوَتنِزُع  َأِس،  الرَّ َوُأمِّ  اجِللَد  َتنِزُع  َأو  َأحَرَقتُه، 

األََقاِویِل)3(. 

)17(  لَّ ْدَبَر َوَتَ
َ

َتْدُع َمْ أ

النَّاِر:  ِمن  ُدَعاٌء  َذلَِك  ُسبَحاَنُه،  َجلَّ  احَلقِّ  َعن  َوَتولَّ  لإِلیَمِن،   َأْدَبَر َمْن  َتْدُعو 
.)4( َوَتَولَّ

)1( کنز الدقائق، املشهدي: 436/13.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 635/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 124/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 635/3.
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)18(  ْوعَ
َ

َوَجََع فَأ

َحُقوَقُه  ُیؤدِّي  َوَل  َوَکنََزُه،  الُوَعاِء  يف  َفَأمَسَكُه  َأي:   َفَأْوَعى الـَمَل:   َوَجََع
ُمطَلَقًا )1(.

)19(  
ً

َق َهُلع ضَساَن ُخِ � ِ
ْ

ِإنَّ ال

َوِمنُه  رِي)2(  السَّ یَعُة  َهُلوٌع؛ َأي: َسِ َوَناَقٌة  الـَمكُروِه،  ِعنَد َمسِّ  اجلََزِع  الََلُع: ُسَعُة 
نَساَن ُخلَِق َهُلوعًاَأي:ِجنُس اإِلنَساَن َجُزوٌع. َقوُله تَعاَل: إِنَّ اْلِ

)20( 
ً

ُّ َجُزوع ُه الشَّ ِإَذا َمسَّ

 .)3(َجُزوعًا ُّ ُه الشَّ َوَقاَل َأهُل الَبَیاِن: َتفِسرُيُه فِیَم َبعَدُه: إَِذا َمسَّ

 )21( 
ً

وع ُر َمُ ْ َ�ي
ْ

ُه ال َوِإَذا َمسَّ

َة اجلََزِع، َوإَِذا َأَصاَبُه  ُّ َأظَهَر ِشدَّ ُّ َجُزوعًا ُیِریُد: إَِذا َناَلُه الَفقُر َوالرضَّ ُه الشَّ إَِذا َمسَّ
َأمٌر  ُه  َوَکَأنَّ َمطُبوٌع،  َعَلیِه  جَمُبوٌل  ُه  َکَأنَّ بَِملِه،  َوَشحَّ  الـَمعُروِف،  ِمَن  َمنََع  َوالِغنَى  اخلرَُي 

 .)4( وِريٌّ َلُه، َغرُي اختَِیاِريٍّ َضُ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 636/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 158/4.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 124/10.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 636/3.
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 )25( وِم ْحُ َ ْ
اِئِ َوال سَّ ْ�ُلٌم  )24( للِّ ْم َحقٌّ مَّ ْمَواِلِ

َ
يَن يِف أ ِ

َّ
َوال

ائِِل  لِلسَّ  * َمــْعــُلــوٌم  ــقٌّ  َح ــْم  َأْمــواِلِ يِف  ــاَل:  ــَع َت ــِه  ــْولِ َق يِف   اِدِق الصَّ َقــاَل 
إِن  َمالَِك  ِذي ُتِرُجُه ِمن  الَّ ُهَو احلَقُّ  َکاِة،  الزَّ ِمَن  َلیَس  اْلـَمعُلوُم  َواْلـَمْحُروِم:)احلَقُّ 

ِشئَت ُکلَّ ُجَعٍة، َوإِن ِشئَت ُکلَّ َشهٍر، َولُِكلِّ ِذي َفضٍل َفضُلُه(  )1(.

ُق عَل َمن َعاَداَك()2(.  و عنه:)ُهَو: َأن َتِصَل الَقَراَبَة، َوُتعطِي َمن َحَرَمَك، َوَتَصدَّ

 )27( ِفُقَن ْ سث م مُّ ِ
اِب َربِّ ْ َعَ يَن ُه مِّ ِ

َّ
َوال

.ْشِفُقوَن ِم مُّ ْن َعَذاِب َربِّ امُلشِفُق: اخلَائُف)3( َوِمنُه َقوُله تَعاَل: َوالَِّذيَن ُهم مِّ

)36(  َن َلَ ُمْهِ�ِع�ي وا ِقَ َفُ
َ
يَن ك ِ

َّ
اِل ال َ َ

ف

َأهَطَع َنحَوُه؛ َأي: َأَسَع، َوامُلهطُِع: امُلِسُع)4(.

 )37( اَمِل ِعِزيَن ِّ ِن َوَعِن السث ِم�ي َعِن اْلَ

 َمِل ِعِزیَن اُق، َواألَصُل َعزَوٌة، َوَقوُله تَعاَل: َعِن اْلَيِمِي َوَعِن الشِّ الِعزیُن: اإِلفِتَ
ًا، َکَأنَّ ُکلَّ فِرَقٍة َتعَتِزي إِل َغرِي َمن  ٍة َنصَبًا َوَجرَّ ِقنَی فَِرَقًا، َجُع: عزَّ َأي: َجَاَعاٌت ُمَتِفرِّ

.َمِل ِعِزيَن َتعَتِزي إِلیِه األُخَرى)  )5َعِن اْلَيِمِي َوَعِن الشِّ

)1( من ل یرضه الفقیه، الصدوق: 48/2ح 1666.
)2( نور الثقلنی، احلویزي: 418/5ح 31.

)3( جممع البحرین، الطریي: 122/1.
)4( البحر املحیط، أيب حیان: 418/5.

)5( تفسري البیضاوي: 390/5.
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)40( اِدُروَن َ َغاِرِب ِإنَّ لَ�ق َ ْ
َشاِرِق َوال َ ْ

قِْسُم ِبَربِّ ال �
ُ

فََل أ

َجُع الَقدِر: الـَمَقاِدُر َأیَضًا.

)43( وَن ُ �ض ُ�ٍب ُيو�ضِ ُ ْم ِإَل �ض ُ نَّ
َ

أ
َ
 ك

ً
اع اِث ِسَ ْجَ

َ ْ
ُجوَن ِمَ ال َيْوَم َيْخُ

اَیُة،   َوالرَّ الَعَلُم  النُّصُب:  َوِقیَل:  الّلـِه)1(  ُدوِن  َفُعبَِد ِمن  ُنِصَب  َما  ُکلُّ  ُهَو  النُّصُب: 
َوالنُّصٌب: األَصنَاُم الـَمعُبوَدُة)2(.

اإِلیَفاُض: اإِلَساُع)3(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 160/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 639/3.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 877.
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نُتْ 

ُ
ُر َلْ ك  ُيَؤخَّ

َ
ـِه ِإَذا َجء ل َجَ اللَّ

َ
َسمًّ ِإنَّ أ َجٍ مُّ

َ
ْ ِإَل أ ُ

ْرك َيْغِفْ َلُك مِّ ُذُنِبُكْ َوُيَؤخِّ
)4(وَن ْ�َلُ �قَ

َلُكم  َیغِفُر  َأي:  لِلَتبِعیِض؛  َوِقیَل:  َمِزیَدٌة،   ُذُنوبُِكْم ِمْن  َلُكْم  َيْغِفْر  تَعاَل:  َقوُلُه 
الَِفة)1(. ُذُنوبُِكم السَّ

وا  َصُّ
َ

ْم َوأ اَبُ َ ْغَشْوا �ثِ�ي ْم َواْ��قَ َصاِبَ�ُهْم يِف آَذاِنِ
َ

َ�ُلا أ ْم �بَ ْغِفَ َلُ ْم ِلَ ُتُ ا َدَعْ َ لَّ
ُ
َوِإنِّ ك

)7( ْكَبارًا ُروا اْ��قِ َ ْك�ب َواْ��قَ

.)2( اإِلستِغَشاُء: التََّغشِّ

)11( ْدَرارًا ْيُك مِّ اَمء َعَ ُيْرِسِل السَّ

ِذي َکُثَر ُوُروُده)3(.  املِدَراُر: الـَمَطُر الَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 133/10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 131/10.

)3( غریب القرآن، الطریي: 241.
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)13( َتْرُجوَن هلِلِ َواَقرًا 
َ

ا َلُكْ ل مَّ

 ما َلُكْم ال َتْرُجوَن هللِ َوقارًا :1( َوَقوُلُه تَعاَل( ُء إَِذا َثَبَت َواسَتَقرَّ ُیَقاُل: َوَقَر الشَّ
 .)2( َأي: َل َتَأَمُلوَن َلُه تَعاَل َشَأنُه َتوِقرَيًا َوَتعظِیَمً

َر َلَكاَن ِصَلًة لِلَوَقاِر)3(. ِر، َوَلو َتَأخَّ َوَقوُله: هلل َبَیاُن لِلُمَوقَّ

)14(  ْطَوارًا
َ

َوَقْ َخََقُكْ أ

ُه َخَلَقُكم  َأنَّ بِالّلـِه تَعاَل، َواحلَاُل  َأْطَوارًا َأي: َما َلُكم َل ُتؤِمنُوَن  َوَقْد َخَلَقُكْم 
َتاَراٍت ُتَراَبًا، ُثمَّ ُنَطَفًا، ُثمَّ َعَلَقًا، إِل َأن َأنَشَأُکم َخلَقًا آَخر)4(. 

ُه َقاَل: َما ُقلنَا، َوَعن ابِن عبَّاس: َما َلُكم َل َتَاُفوَن  َفاجلُمَلُة يف َموِضِع احلَاِل، َکَأنَّ
َعَظَمَتُه)5(.

)16( اًج ْمَس ِسَ َّ َ�َل السث َمَر ِفِينَّ ُنرًا َو�بَ َ َ�َل الْ�ق َو�بَ

ُیَقاُل: يف الـَمِدینَِة َکَذا، َوهَو يف َبعِض َنَواِحیَها، َفعَل َهَذا َجاَز َأن ُیَمَل عَل َهَذا 
َبنَی  ألَنَّ  نَیا،  الدُّ َمِء  السَّ يف  َوهَو   ُنورًا فِيِهنَّ  اْلَقَمَر  َوَجَعَل  تَعاَل:  َقوُله  الـَمعنَى 

َا َأطَباٌق َواِحَدٌة َفوَق األَرِض)6(. َمَواِت ُمَلَبَسٌة، َحیُث إِنَّ السَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 645/3.
)2( تفسري البیضاوي: 393/5.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 163/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 645/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 646/3.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 646/3.
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)17(  ااًت َ ْرِض �ضَ�ب
َ ْ
َ ال َتُك مِّ َ �ض�ب

َ
َواهلُل أ

ُیَقاُل: َزَرَعُكم اهللُ لِلَخرِي، َوالـَمعنَى: َفنََبتُّم َنَباَتًا)1(.   

)20(  اًج َ �ب ِ
ض ًل � ا ُ��بُ َ ْسُلُكوا ِمْ             ِلَ

ُة)2(. الِفَجاُج: الطُُّرُق الَواِسَعُة امُلنَفجَّ

َقاَل اهللُ تَعاَل: لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُسُبًل فَِجاجًا َوِمن َلَتفَعُلنَّ الِفعَل َمعنَى اإِلَتاِد.

)22(  ارًا بَّ
ُ
َوَمَكُروا َمْكرًا ك

الُكبَّاُر: َأکرَبُ ِمَن الَكبرِِي)3(.

)23(  َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًا 
َ

 َول
ً

 ُسَواع
َ

 َتَذُرنَّ َوّدًا َول
َ

َتُكْ َول  َتَذُرنَّ آِلَ
َ

َواَقُلا ل

ُسَواٌع: إِسُم َصنٍَم ِلَُذیل)4(  َوَکَذا ُوّد، َوَما َبعَدُه ِمَن األَصنَاِم.

: َکاَن ُوّد عَل ُصوَرِة َرُجٍل، َوُسَواع عَل ُصوَرِة امَرأٍة، َوَیُغوُث عَل  َوَقاَل الَواِقِديُّ
ُصوَرِة َأَسٍد، َوَیُعوُق عَل ُصوَرِة َفَرٍس، َوَنُس عَل ُصوَرِة َنٍس ِمَن الطَّرِي)5(.

)1( جممع البحرین، الطریي: 225/2.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 646/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 164/4.
)4( املنتظم يف تاریخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي: 330/3.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 138/10.
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)25(  ارًا�َ �ض
َ

ـِه أ م مِّ ُدوِن اللَّ وا َلُ ْدِخُوا َنرًا فََلْ َيِجُ
ُ

ْغِرُقا فَأ
ُ

ْم أ ِ�يَئاِتِ ا �ضَ ِمَّ

َما  َأجِل  ِمن  َوالتَّقِدیُر:  َمِزیَدٌة،  َوَما  َخطِیئاهِتم،  ِمن  َأي:   ُأْغِرُقوا َخطِيَئاِتِْم  َّا  ِم
َبعَد   َنارًا َفُأْدِخُلوا  الُعُقوَبِة:  َوجِه  َعَل   ُأْغِرُقوا َوالَكَبائِر:  اخلََطاَیا  ِمَن  ارَتَكُبوُه 

َذلَِك لُِیَعاَقُبوا فِیَها)1(.

)26( ارًا ْرِض ِمَ اْلَكاِفِريَن َديَّ
َ ْ
 َتَذْر َعَ ال

َ
بِّ ل َواَقَل ُنٌح رَّ

وِر، َوَأصُلُه َدیَواٌر، َفُفِعَل بِِه َما ُفِعَل بَِأصِل  اٌر، َوهَو َفیَعاٌل ِمَن الدُّ اِر َدیَّ ُیَقاُل: بِالدَّ
، ِمثَل  اَرًا، َوَل ُیسَتعَمُل إِلَّ يف النَّفي الَعامِّ ، َوَلو َکاَن عَل َوزِن فَعال َلَكاَن َدوَّ ٍ َسیٍِّد َوَهنیِّ

... اآلَیُة)2(. بِّ َقولِه تَعاَل: َوَقاَل ُنوٌح رَّ

َمن  إاِلَّ  َقْوِمَك  ُيْؤِمَن ِمن  َلن  ُه  َأنَّ َعَلیِه:  ُأنِزَل  َأن  َبعَد  إِلَّ  َعَلیِهم   َدَعا َما  ِقیَل: 
َوَل  َتُتکُهم  إِن  َأي:   )4(ِعَباَدَك ُيِضلُّوا  َتَذْرُهْم  إِن  إِنََّك  َقاَل:  َفِلَذلَِك    )3(آَمَن َقْد 

هُتِلَكُهم)5(.

ِه َشمَخا بِنت َأنوش، َوَکاَنا ُمؤِمننَِی)6(. ُنوٌح بِن لـَمك بِن متوشلخ، َواسُم ُأمِّ

َم َقاَل َذلَِك َبعَد َأن َأعَلَمُه اهللُ تَعاَل)7(.  َعاُء ِمنُه َعَلیِهم، إِنَّ َوَهَذا الدُّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 138/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 648/3.

)3( هود: 36.

)4( نوح: 27.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 139/10.
)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 165/4.

)7( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 142/10.
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)27( ارًا فَّ
َ
 َفِجرًا ك

َّ
وا ِإل  َيِلُ

َ
اَدَك َول ا ِعَ َك ِإن َتَذْرُهْ ُيِضلُّ ِإنَّ

ُه َل ُیَذمُّ عَل الُكفِر  َوَمعنَى: َواَل َيلُِدوا إِل آِخر اآلیِة، َأي: ِعنَد ُبُلوِغِه َکافَِرًا؛ ألَنَّ
َمن َل َیَقَع ِمنُه فِعُل الُكفِر)1(.

 

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 139/10.
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)1( بًا َ �ب

َ
ْعَنا ُقْرآًن ع اُلا ِإنَّ َسِ نِّ َفَ ِ

ْ
َ ال ٌر مِّ َ �ض َمَع �ضَ ُه اْ��قَ نَّ

َ
وِحَ ِإَلَّ أ

ُ
ُقْل أ

النََّفُر: َما َبنَی الثََّلَثِة إِل الَعرَشِة)1(.

َل الِفعَل َتعظِیَمً َوَتفِخیَمً لَِشَأنِِه|)2(. َم َجهَّ  َوإِنَّ ُقْل ُأوِحَي إَِلَّ

َخلٌق   : َواجِلنُّ الُقرآَن،  اجِلنِّ  ِمَن  َطائَفٌة  اسَتَمَع  َأي:    نِّ اجْلِ َن  مِّ َنَفٌر  اْسَتَمَع  ُه  َأنَّ
ِرَقاُق األَجَساِم َخِفیَفٌة، عَل ُصوَرٍة خَمُصوَصٍة بِِخَلِف اإِلنَساِن)3(.

ا َسِمعنَا... إَل  ا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعَجبًا َأي: َقاَلت اجِلنُّ َبعُضَها لَِبعٍض: إِنَّ َفَقاُلوا إِنَّ
آِخر اآلَیِة)4(.

َأشَكالِِه  َحدِّ  ِمن  َخــَرَج  َما  َوهــَو:  الَعِجیِب،  َموِضُع  ُیوَضُع  َمصَدُر  َوالَعَجُب: 
َوَنَظائِره)5( خِلََفاِء َسَبَبِه، َوُخُروِجِه َعن الَعاَدِة يف ِمثِله؛ َفَلمَّ َکاَن الُقرآَن َقد َخَرَج بَِتَألِیِفه 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 650/3.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 205/7.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 144/10.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 146/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 651/3.
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َمَاَلة،  َل  َعَجَبًا  َکاَن  األََناِم،  َعن  َسَبَبُه  َوَخِفي  الَكَلِم،  يف  الَعاَدِة  َعن  الـَمخُصوِص 
َوَسائِر  َوالنَِّظاِم،  َوالَفَصاَحِة،  الـَمعنَى،  يف  اخلَلِق  لَِكَلِم  ُمَباِیٌن  َکَلٌم  ُه  َفإِنَّ َوَأیَضًا: 

اإِلعَجاِز)1(.

)2( بإِسنَاِده َعن َسِعیٍد بِن ُجَبري، َعن ابِن عبَّاس، َقاَل: َما َقَرأ َرُسوُل  َرَوى الَواِحديُّ
، َوَما َرآُهم. الّلـِه| عَل اجِلنِّ

َوَقد  ُعَكاٍظ،  ُسوِق  إِل  َعاِمِدیَن  َأصَحابِِه،  ِمن  َطائَفٍة  يف  الّلـِه|  َرُسوُل  إِنَطَلَق 
َیاطِنُی إِل َقوِمهم، َفَقاُلوا: َما َلُكم؟  َمِء، َفَرجَعت الشَّ َیاطِنِی َوَبنَی َخرَبِ السَّ ِحیَل َبنَی الشَّ
ُهُب، َقاُلوا: َما َذاَك إِلَّ ِمن َش ٍء  َمِء، َوُأرِسَلت َعَلینَا الشُّ َقاُلوا: ِحیَل َبینَنَا َوَبنَی َخرَبِ السَّ

ُبوا َمَشاِرَق األَرِض َوَمَغاِرِبَا. َحَدَث، َفاِضِ

| َوهَو بِنَخٍل، َعاِمِدیَن إِل ُسوِق ُعَكاٍظ،  ِذیَن َأَخُذوا َنحَو هُتَاَمة بِالنَّبِيِّ َفَمرَّ النََّفُر الَّ
ِذي  َوهَو ُیَصلِّ بَِأصَحابِِه َصَلَة الَفجِر، َفَلمَّ َسِمُعوا الُقرآَن اسَتَمُعوا َلُه، َوَقاُلوا: َهَذا الَّ
ا َسِمْعنا ُقْرآنًا َعَجبًا َيِْدي  َمِء، َفَرجُعوا إِل َقوَمُهم، َوَقاُلوا: إِنَّ َحاَل َبینَنَا َوَبنَی َخرِب السَّ

.)3(نا َأَحدًا َك بَِربِّ ْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلْن ُنْشِ إَِل الرُّ

نا  بَِربِّ َك  ُنْشِ َوَلْن  بِِه  َفآَمنَّا  َواإِلیَمِن:  التَّوِحیِد  إِل  َأو:  َواِب،  الصَّ إِل  َتدُعوا  َأي: 
.َأَحدًا

.)4( نِّ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجْلِ فَأوَحى اهللُ تَعاَل إِل َنبِیِِّه|: ُقْل ُأوِحَي إَِلَّ َأنَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 144/10.
)2( ل نعثر علیه يف أسباب النزول للواحدي، وعنه: جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 144/10.

)3( اجلن: 2، صحیح البخاري: 187/1، صحیح مسلم: 35/2.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 144/10.
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یَصَبان؛ َوُهم َأکَثُر اجِلنِّ َعَدَدًا، َوُهم  ُم ِمن َبنِي الشَّ َوَقاَل َأُبو مَحَزَة الثَُّمِل: َبَلَغنَا َأنَّ
ُة ُجنُوِد إِبِلیس)1(. َعامَّ

.)2( | َوَأرَسَلُهم إِل َسائِر اجِلنِّ َوِقیَل: َکاُنوا َسبَعَة َنَفٍر ِمن ِجنِّ َنِصیَبنِی، َرآُهُم النَّبِيُّ

)3( ًا
َ

 َول
َ

َذ َصاِحَبًة َول �ضَ ا َما ا�قَّ َ�اَل َجُّ َر�بِّ�ضَ ُه �قَ نَّ
َ

َوأ

َوَعَظَمتُه  َربِنَا  َجَلُل  تَعاَل  َأي:   َوَلدًا َواَل  َصاِحَبًة  َذ  َ اتَّ َما  نَا  َربِّ َجدُّ  َتَعاَل  ُه  َوَأنَّ
اِحَبِة َوالَوَلد، ِمن َقولَِك: َجدَّ ُفَلٌن يف َعینِي إَِذا َعُظَم، َوِقیَل: َجدُّ َربِنَا:  َعن اِتَاِذ الصَّ
وَلُة، َوالَبخُت ُمسَتَعاٌر ِمنُه، َوَقوُله: َما  ِذي ُهَو الدَّ ُسلَطاُنُه َوُملُكُه َوَغنَاؤُه، ِمَن اجلَدِّ الَّ

َذ َصاِحَبًة َواَل َوَلدًا َبَیاٌن لَِذلَِك)3(.  َ اتَّ

ا  ُه ِمن ُجَلِة الـَمحِكي َبعَد الَقوِل)4( َوَکَذا َقوُلُه: إِنَّ َأنَّ َوَقَرأ َأبو َبكٍر بِالَكِس، عَل 
ُه ُمبَتَدأ َمِكي َبعَد الَقوِل، ُثمَّ ُیَمُل َعَلیَها الَبَواِقي)5(.  َسِمْعنا ألَنَّ

.)6(ُأوِحَي :ُه َفاِعل ُه اْسَتَمَع بِالَفتِح؛ ألَنَّ َوَقوُلُه: َأنَّ

َوَأنَّ  ا:  َومُهَ األَِخَرینِی؛  الثِّنَتنِی  إِلَّ  َقوِلم  ِمن  ُوُکلُُّهنَّ   ، اجِلنِّ َقوِل  ِمن  َکاَن  َفَم 
 .)8(ُه َلَّا َقاَم َعْبُد الّلـِه اْلـَمَساِجَد هللِ)7( َو: َوَأنَّ

)1( تفسري أيب محزة الثمل: 341ح 339.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 650/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 651/3.

)4( تفسري البیضاوي: 398/5.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 650/3.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 650/3.

)7( اجلن: 18.
)8( اجلن: 19، الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 166/4.
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يف:  َوالـَمجُروِر  اجلَارِّ  َملِّ  عَل  َفالَعطُف   ، ُکلَُّهنَّ الَفتِح  عَل  َحفٍص:  ِقَراَءِة  َوعَل 
نَا)1(. ُه تَعاَل َجدُّ َربِّ قنَا َأنَّ قنَاُه َوَصدَّ ُه ِقیَل: َصدَّ َفآَمنَّا بِِه َکَأنَّ

)4(َط�ًا ـِه �ثَ ُيَنا َعَ اللَّ ُه اَكَن َيُقُل َ��ضِ نَّ
َ

َوأ

ُه َكاَن َيُقوُل َسِفيُهنَا َوَکَذلَِك الَبَواِقي)2(.  َوَأنَّ

. و السفینه هنا اجلاهل)3( َوهَو: إِبِلیُس َوَغرُيُه ِمَن اجِلنِّ َوَمَرَدُة اجِلنِّ

؛ َوهَو الَكِذُب يف التَّوِحیِد. َعَل الّلـِه َشَططًا َأي: َشیئًا َبِعیَدًا ِمَن الَقوِل احلَقِّ

، َوِمنُه َأَشطَّ يف الَقوِل؛ إَِذا َأبَعَد فِیِه؛ َأي: َیُقوُل َقوَلً ُهَو  َطُط: ُهَو جُمَاَوَزُة احلَدِّ َوالشَّ
اِحَبِة َوالَوَلد إِل الّلـِه)4(. يِف َنفِسِه َشَطٌط؛ لَِفرِط َما َأَشطَّ فِیِه ِمن نِسَبِة الصَّ

)6(  ًا نِّ فََزاُدوُهْ َرَه�ق ِ
ْ

َ ال نِس َيُعوُذوَن ِبِرَجٍل مِّ ِ
ْ

َ ال ُه اَكَن ِرَجٌل مِّ نَّ
َ

َوأ

َهُق: َغَشَیاُن الـَمَحاِرِم)5( َوَقوُله تَعاَل: َفَزاُدوُهْم َرَهقًا َأي: َزاَد اجِلنُّ اإِلنَس  الرَّ
ُطغَیاَنًا َواستِكَباَرًا بِاستَِعاَذهتِم ِبِم)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 166/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 650/3.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 372/2.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 651/3.

)5( املصباح املنري، الفیومي: 242/1.
)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 167/4.
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)8( ُهبًا ْت َحَرسًا َشِديدًا َو�ثُ َنَها ُمِلَ َجْ اَمء َفَ ْسَنا السَّ َ َ
نَّ ل

َ
َوأ

َوالَتَمَسُه  مَلََسُه  َوُیَقاُل:  َطالٌِب،  الـَمسَّ  ألَنَّ  لِلَطَلِب؛  َفاسُتِعرَي   ، الـَمسُّ اللَّمُس: 
َمء  َأي: َطَلبنَا ُبُلوَغ  ا َلَْسنَا السَّ َبُه، َوَقوُله تَعاَل: َوَأنَّ َسُه، َکَطَلَبُه وَأطَلَبُه َوَتَطلَّ َوَتَلمَّ
َمِء، َواستَِمَع َکَلَم الـَمَلئَكِة: َفَوَجْدَناَها ُملَِئْت َحَرسًا َشِديدًا َواحلََرُس: إِسٌم  السَّ
اِم؛ َولَِذلَِك ُوِصَف بَِشِدیٍد )1( َوالـَمعنَى: َوَجدَنا  اِس َواخلُدَّ ُمفَرٌد َکاخلََدِم، يف َمعنَى احلُرَّ

َحَفَظًة ِمَن الـَمَلئَكِة ِشَداٌد. 

َمِء ِمَن النَّجِم َکالنَّاِر)2(. َهاُب: ُنوٌر َیمَتدُّ ِمَن السَّ َوُشُهبًا َوهَو: َجُع ِشَهاٍب، َوالشِّ

 )9( َصدًا َهاًب رَّ ِ َن َيِجْ َلُ �ث
ْ

ن َيـْسَتِمِع ال َ َ
ْمِع ف اِعَ لِلسَّ َ ا َم�ق َ ُعُد ِمْ ْ �ق ا �ضَ نَّ

ُ
نَّ ك

َ
َوأ

اِمي)3(. اِصِد، بَِمعنَى: الرَّ َصُد: ِمثُل احلََرِس؛ إِسُم َجٍع لِلرَّ الرَّ

)11( دًا ا َطَراِئَق ِقَ نَّ
ُ
ا ُدوَن َذِلَ ك اِلُوَن َوِمَّ ا ال�َّ نَّ ِمَّ

َ
 َوأ

ُكنَّا  ُة: ِمن الَقدِّ َکالِقطَعُة ِمَن ِقَطٍع)4( َوُیوَصُف الطَِّریُق يف َنحِو َقولِِه تَعاَل:  الَقدَّ
ق)5(. َطَرائَِق ُیَقاُل: ِقَدَدًا؛ لَِدَلَلتَِها عَل َمعنَى التَّقطُِع َوالتََّفرُّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 149/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 653/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 168/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 654/3.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 169/4.
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 )14(ْوا َرَشدًا َ�رَّ َك �قَ ْوَلِ
ُ

ْسَلَ فَأ
َ

ْن أ َ َ
اِ�ُ�وَن ف َ ا الْ�ق وَن َوِمَّ ْسِلُ ُ ْ

ا ال نَّ ِمَّ
َ

َوأ

.)1( الَقاِسُط: الَكافُِر، َواجلَائُر َعن َطِریِق احلَقِّ

)16(
ً

اق اء َغَ َناُه مَّ ْ �ي َ ْ��ق
َ َ
ِريَقِة ل َقاُموا َعَ ال�َّ ِ اْ��قَ

لَّ
َ

 َوأ

الَغَدُق: الَكثرُِي)2(.

)18(َحًا
َ

ـِه أ ِ فََل َتْدُعا َمَ اللَّ َساِجَ هلِلَّ َ ْ
نَّ ال

َ
َوأ

نَِّة ِعنَد ُدُخوِل الـَمسِجِد َأن ُیَقاَل: َل إَِلَه إِلَّ اللـَه)3(. َقاَل احلََسُن: َوِمَن السُّ

)19(دًا َ ْيِه لِ ـِه َيْدُعُه اَكُدوا َيُكوُنَن َعَ ُد اللَّ ا اَقَم َعْ َّ َ
ُه ل نَّ

َ
َوأ

َقَتاَدة يف َقولِِه تَعاَلی:  َتَراَکَم َبعُضُه عَل َبعٍض)4( َوَعن  َما  لَِبَدٍة؛ َوهي:  بُِد: َجُع  اللِّ
َيُكوُنوَن َعَلْيِه لَِبدًا َتَلبََّدِت اإِلنُس َواجِلنُّ عَل َأمِر َرُسوُل الّلـِه| لُِیطِفئوُه، َفَأَبى 

اهللُ إِلَّ َأن ُیتِمَّ ُنوُرُه)5(.

َوَصَلواتِِه،  ِعَباَدتِه  ِمن  َرأوا  ِمَّا  َتَعُجَبًا  اِکِمنَی،  ُمَتَ َعَلیِه  َیزَدمِحُوَن  َأي؛  َوالـَمعنَى: 
َوتَِلَوتُه الُقرآَن)6(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 152/10.
)2( غریب القرآن، الطریي: 424.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 152/10.
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 734.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 171/4.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 657/3.
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)22( َحًا ِجَ ِم ُدوِنِه ُمْلَ
َ

َحٌ َوَلْن أ
َ

ـِه أ َرِن ِمَ اللَّ ُقْل ِإنِّ َلن ُيِج�ي

امُللَتَحُد: الـَملَجأ، َوَأصُلُه الـَمدَخُل ِمَن اللَّحِد)1( َوَقوُلُه تَعاَل: َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه 
ُمْلَتَحدًا َأي: َفَل َذو َملَجأ َیَأِوي إَِلیِه)2(.

)25( َمدًا
َ

ْم َيْجَعُل َلُ َربِّ أ
َ

وَن أ ا ُتَعُ َقِري�بٌ مَّ
َ

ْدِري أ
َ

ُقْل ِإْن أ

َینَتِهي  َوَغاَیٌة  ُمهَلٌة  َأي:   َأَمدًا َربِّ  َلُه  َعُل  َيْ َأْم  اهللُ:  َقاَل  ُة)3(  َوامُلدَّ الَغاَیُة  األََمُد: 
إَِلیَها)4(.

)1( تفسري البیضاوي: 401/5.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 658/3.

)3( املصباح املنري، الفیومي: 21/1.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 154/10.
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)1( ُل مِّ زَّ ُ ْ

َها ال يُّ
َ

َيا أ

َف ِبَا)2(. ل بِالثَِّیاِت: َتَلفَّ مُل: احلَمُل، َوازَدَمَلُه احَتَمَلُه)1( َوَتزمَّ الزَّ

)4( ًل ْرآَن َتْر�قِ�ي ُ ِ الْ�ق
ْيِه َوَرتِّ ْو ِزْد َعَ

َ
أ

َکَم ُکنَت  َوَرتِّل  إِقَرأ َوارَتِق،  الًقرآِن:  َقاَل:)ُیَقاُل لَِصاِحِب  ُه  َأنَّ  | النَّبِيِّ ُرِوي َعن 
تَعاَل:  َقولِه  يف  َمرويٌّ  َوَهَذا  َتقَرؤَها()3(  آَیٍة  آِخِر  ِعنَد  َمنِزَلُتَك  َفإِنَّ  نَیا،  الدُّ يف  ُتَرتَِّل 

.ِل اْلُقْرآَن َتْرتيًل َوَرتِّ

ٍة؛  َوَتؤدُّ ٍل  َترتُّ عَل  اقَرأُه  َأي:  تَِلَوهِتَا)4(  يف  َها  َحقِّ عَل  احلُُروِف  َترتِیُب  تِیُل:  َوالتَّ
ِ احلُروِف، َوإِشَباِع احلََرَکاِت)5(. بَِتبینیِّ

)1( الفائق يف غریب احلدیث، الزخمرشي، مادة )زمل(: 94/2.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 173/4.

)3( جامع أحادیث الشیعة، الربوجردي: 15/15ح 26، سنن أيب داود: 330/1ح 1464.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 162/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 663/3.
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)6( ُم ِقًل ْقَ
َ

َشدُّ َوْطءًا َوأ
َ

ِل ِهَ أ ْ َة اللَّ �ئَ ِ ِإنَّ َن�ث

َحاَبُة: إَِذا ارَتفَعت)2(. ُیَقاُل: َنَشأ؛ إَِذا َقاَم َوَنََض)1( َوُیَقاُل: َنَشأِت السَّ

تي َتنَشأ ِمن  ْيِل َیعنِي: النَّفُس النَّاِشئُة بِاللَّیِل، الَّ َناِشَئَة اللَّ َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل: إِنَّ 
َمضَجِعَها إِل الِعَباَدِة؛ َأي: َتنَهُض َوَترَتِفُع)3( عَل َأنَّ النَّاِشئَة َمصَدٌر ِمن األَوِل)4(. 

)7( ًح َطِويًل اِر َ��بْ َ ِإنَّ َلَ يِف َالنَّ

 إِنَّ َلَك يِف َالنََّهاِر َسْبحًا َطِويًل :ابُِح، َوَقوُلُه تَعاَل بُح: الَتَقلُُّب)5( َوِمنُه: السَّ السَّ
َفإِنََّك  َکثرَِيًا،  َوَمَشاِغلَك  َمَذاِهبَك  َوُمنَقَلَبًا يف  َفًا  ُمَتَصَّ النََّهاِر  د يف  ُمَمَّ َیا  َلَك  إِنَّ  َأي: 
َذلَِك  َوَغرُي  نَِن)6(  َوالسُّ الَفَرائِض  َوَتعِلیُم  َوَدعَوُة اخلَلِق،  َساَلِة،  الرِّ َتبِلیِغ  إِل  فِیِه  َتَتاُج 

ِمن َمَصالِِح ِدینَِك َوُدینَاَك.

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 224/7.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 664/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 176/4.
)4( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 39/19.

)5( تاج العروس، الزبیدي، مادة )سبح( 79/4.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 163/10.
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)8( ِتًل ْ ِه �قَ�ب ْل ِإَلْ تَّ َ َك َو�قَ�ب ِر اْسَم َربِّ
ُ
َواْذك

تَعاَل:  َوَقوُلُه  َلُه)1(  الَعَمِل  َوإِخَلُص   ، َوَجلَّ َعزَّ  الّلـِه  ِعَباَدِة  إِل  اإِلنِقَطاُع  التََّبتُُّل: 
َم َوَضَع َتبتِیَلً  َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِيًل َأي: َأخَلَص َلُه إِخَلَصًا، َوانَقَطَع َلُه إِنِقَطاَعًا)2( َوإِنَّ

َموِضَع َتبتَُّلً ملَُِراَعاِة الَفَواِصِل)3(.

َلِة()4(. :)التََّبتُّل ُهنَا َرفُع الَیَدیِن يف الصَّ اِدِق إِنَّ َوَعن الَباِقِر والصَّ

عَك إَِلیِه()6(. َويف ِرَوایِة َأيِب َبِصرٍي)5(:)ُهو: َرفُع َیِدَك إِل الّلـِه تَعاَل، َوَترَضُّ

)9( ْذُه َوِكيًل �ضِ  ُهَ َف�قَّ
َّ

 ِإَلَ ِإل
َ

ْغِرِب ل َ ْ
ِق َوال ْشِ َ ْ

َربُّ ال

ُه  بَِم فِیِه)7( ُمبَتَدأ َوَخرَبُ ِق َواْلـَمْغِرِب َأي: َوَربُّ الَعاَلِ  َقوُله تَعاَل: َربُّ اْلـَمْشِ
َل إِلَه إِلَّ ُهَو)8(.

)1( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 44/19.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 164/10.

)3( تفسري البیضاوي: 406/5.
)4( وسائل الشیعة، احلر العامل: 283/6ح 7976.

)5( مضت ترجته.
)6( بحار األنوار، املجليس: 203/82ح 13.

)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 164/10.
)8( زبدة التفاسري، الكاشاين: 226/7.
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)10( يًل ُهْ َهْجًا َجِ ْر َعَ َما َيُقُلَن َواْهُجْ َواْص�بِ

الَجُر اجلَِمیُل: ُهَو َأن ُیَالَِفُهم بَِقلبِِه َوَهَواُه، َوُیؤالَِفُهم يف الظَّاِهِر بِِلَسانِِه َوَدعَوُتُه إِل 
احلَقِّ بِامُلَداَراِة َوَترِك امُلَكاَفاِة)1(.

)11( ْلُهْم َقِلًل ْعَمِة َوَمهِّ وِل انلَّ
ُ

َن أ ِب�ي َكذِّ ُ ْ
َوَذْرِن َوال

ُة، ُیَقاُل: ُنعَم َوَنِعِمة َعنٌی)2(. : الـَمَسَّ مِّ النِّعَمُة بِالَكِس: األَنَعام، َوبِالضَّ

)12( نَكاًل َوَجِحياًم
َ

ا أ ْي�ضَ َ َ
ِإنَّ ل

النَّكُل: َواِحُد األَ نَكاِل؛ َوهي: الُقُیوُد الثَِّقاُل)3(.

ُتَفكُّ  َل  ُقُیوَدًا  اآلِخَرِة  يف  ِعنَدَنا  َأي:   َوَجِحيًم َأنَكاالً  َلَدْينَا  إِنَّ  تَعاَل:  َوَقوُلُه 
َأَبَدًا)4(.

)5( َأو: إِسٌم ِمن َأسَمِء َجَهنََّم)6(. ِدیَدُة احلَرِّ َواجلَِّحیُم: النَّاُر الشَّ

)1( جممع البحرین، الطریي: 514/3.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 666/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 177/4.
)4( الكشف والبیان، الثعلبي: 63/10.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 177/4.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 462/3.
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)13( ِلاًم
َ

اًب أ ٍة َوَعَ َّ� َوَطَ�امًا َذا عضُ

ُیَقاُل:  آِکُلَها،  ُیِسیُغَها  َوَل  احلَلِق،  يف  اللُّقَمِة  ُد  َتَردُّ ُة:  َوالُغصَّ  ٍة ُغصَّ َذا  َوَطَعامًا 
َغصَّ بِِریِقِه، َیُغصُّ َغَصَصًا)1(.

ُة َتَكُرِهِه،  َوالـَمعنَى: َأي؛ َذا َشوٍك َیَأُخٌذ احلَلَق، َفَل َیدُخُل َوَل َیُرُج؛ خِلُُشوَنتِِه َوِشدَّ
ُقوٌم: َوَعَذابًا َألِيًم ُموِجَعًا ُمؤملًَِا)2(. یُع َوالزَّ ِ َوِقیَل: الرضَّ

)14( ِهيًل ِثيبًا مَّ
َ
َباُل ك ِ

ْ
ِ ال َباُل َواَك�ضَ�ق ِ

ْ
ْرُض َوال

َ ْ
َيْوَم َتْرُجُف ال

ِدیُد)4(. لَزَلُة)3( َوهي: احلََرَکُة الَعظَِمُة، َواإِلضطَِراُب الشَّ جَفُة: الزَّ الرَّ

ُك األَرُض بِاضطَِراٍب  باُل َأي: َتَتَحرَّ َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل: َيْوَم َتْرُجُف اْلَْرُض َواجْلِ
َشِدیٍد، َواجِلَباُل َأیَضًا َتضَطِرُب بَِمن َعَلیَها)5(.

ائُل امُلَتنَاثُِر)6(. مُل السَّ الَكثِیُب: الرَّ

ِذي ِهیَل َهیَلً؛ َأي: ُنثَِر َوُأِسیَل)7( َوإَِذا َوطِأتُه الَقَدُم َزلَّ ِمن َتتَِها، َوإَِذا  الـَمِهیُل: الَّ
َأَخذَت َأسَفَلُه إِنَاَر َأعَلُه)8(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 165/10.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 166/10.
)3( تفسري الرازي: 181/30.

)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )زلل(: 308/11.
)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 166/10.

)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 666/3.
)7( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 177/4.

)8( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 47/19.
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ِهيًل إِنَّ اجِلَباَل َتنَقِلُع ِمن ُأُصوِلَا، َفَتِصرُي  َباُل َكثِيبًا مَّ َوَقوُلُه تَعاَل: َوَكاَنِت اجْلِ
ائِل)1(.  مِل السَّ َبعَد َصَلَبتَِها َکالرَّ

)16( ًل ِ�ي ْخذًا َو�ب
َ

َخْذَنُه أ
َ

ُسوَل فَأ ُن ارلَّ فََ�َص ِفْرَعْ

ُمسَتمَرئ؛  َغرُي  َوِخیٌم  َأي:   َوبِيًل َأْخذًا  َوَقوُله:  خَمُة)2(  الضَّ الَعَصا  الَوبِیُل: 
لِثقِلِه)3(. 

َثِقیَلً، َمَع   َأي: َأَخذَنا فِرَعوَن َأخَذًا َشِدیَدًا  َفَأَخْذناُه َأْخذًا َوبِيَلً َوَقوُلُه تَعاَل: 
َکثَرِة ُجنُوِدِه، َوَسَعِة ُملِكِه بِالَغَرِق)4(. 

)17( َبًا �ي ِ اَن �ث َ ْ
ل ُتْ َيْومًا َيْجَعُل اْلِ َفْ

َ
ُقَن ِإن ك فََكْيَف �قَ�قَّ

یُب: َجُع َأشَیَب، َکَذا ُیَقاُل: َهَذا َیوٌم َتِشیُب  ُیَقاُل: َهَذا َأمٌر َیِشیُب ِمنُه الَولِیُد، َوالشِّ
ِمنُه النََّواِص)5(. 

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 166/10.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 178/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 667/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 167/10.

)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 167/10.
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)18( ُعوًل ْ ُه َم�ض ِ�ٌر ِبِه اَكَن َوْعُ َ اَمُء ُم�ض السَّ

إِنَّ  َأي:   ُمنَْفطٌِر مُء  السَّ تَعاَل:  َقوُلُه  َوِمنُه  فِیَها،  ُهَو  َأي:  بِالُكوَفِة؛  ُفَلٌن  ُیَقاُل: 
َیوَم  َأي:  الَیوم؛  َذلَِك  يف  فِیِه  َتنَشقُّ  َیعنِي:  فِیِه؛  َتنَفطُِر  َوإِحَكاِمَها  ِعَظِمَها  عَل  َمَء  السَّ
َم َقاَل:  الِقَیاَمِة، َوِقیَل: َمعنَاُه َذاُت إِنِفَطاٍر، َکَم ُیَقاُل: إِمَرأٌة ُمطِفُل: َأي: َذاُت َأطَفاٍل؛ َوإِنَّ
َر َوُیؤنَّث، َوَمن  ٌر، َفَیُجوُز َأن ُیَذکَّ َمِء ُمَذکَّ ُمنَْفطٌِر َوَل َیُقل: ُمنَفطَِرٌة؛ ألَنَّ َلفَظَة السَّ

قَف)1(.  َذَکَر َأَراَد  السَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 167/10.
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يَن َمَ�َك  ِ
َّ

َ ال ٌة مِّ َ �ض ِ
ُه َوَطا�ئ ْ�َفُه َوُثُلَ ِ

ِل َو�ض ْ ْدَن ِم ُثُلىثَِ اللَّ
َ

َك َتُقُم أ نَّ
َ

َك َيْعَلُ أ ِإنَّ َربَّ
ْرآِن  ُ َ ِمَ الْ�ق ـسَّ َ ْيُكْ َفْقَرُؤوا َما �قَ�ي اَب َعَ ن ُتـْحُ�وُه َفَ ن لَّ

َ
َم أ اَر َعِ َ َل َوالنَّ ْ ُر اللَّ َواهلُل ُيَقدِّ

ـِه  ِل اللَّ ْ �ض َ َتُغوَن ِم �ض ْ ْرِض َي�ب
َ ْ
ُبَن يِف ال َض َوآَخُروَن َيْضِ ْ ُكوُن ِمُك مَّ ن َ��يَ

َ
َم أ َعِ

اَكَة  َلَة َوآُتا ازلَّ ِقُموا ال�َّ
َ

ُه َوأ َ ِمْ ـسَّ َ ـِه َفْقَرُؤوا َما �قَ�ي يِل اللَّ َوآَخُروَن ُيَقاِتُلَن يِف َ��بِ
رًا  ْ ـِه ُهَ َخ�ي وُه ِعَد اللَّ ٍر َتِجُ ْ ْ َخ�ي ِسُك مِّ ُ �ض �ض

َ
ُموا ِل دِّ َ �ق ْقِرُضا اللـَه َقْرضًا َحَسنًا َوَما �قُ

َ
َوأ

)20( وا اللـَه ِإنَّ اللـَه َغُفٌر ْغِفُ ْجرًا َواْ��قَ
َ

َم أ َ ْع�ض
َ

َوأ

َم َرُجٍل َجَلَب َشیئًا إِل َمِدینٍَة ِمن َمَدائِن امُلسِلِمنَی، َصابَِرًا  َعن َعبد اهلل بِن َمسُعوٍد: َأیُّ
َهَداِء، ُثمَّ َقَرأ َقوُلُه تَعاَل: َوآَخُروَن  ُمَتِسَبًا، َفَباَعُه بِِسعِر َیوِمِه، َکاَن ِعنَد الّلـِه بَِمنِزَلِة الشُّ

 .)1( ُِبوَن يِف اْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل الّلـهِ  َوآَخُروَن ُيقاتُِلوَن يِف َسبِيِل الّلـه َيْضِ

َأي: ُیَسافُِروَن لِلتَِّجاَرِة، َوَطَلِب األَرَباِح ِمن َفضِل الّلـِه)2(. 

َو: َوآَخُروَن ُيقاتُِلوَن يِف َسبِيِل الّلـهِ  َوُکلُّ َذلَِك َیقَتِض التَّخِفیَف َعنُكم)3(. 

)1( الكشف والبیان، الثعلبي: 65/10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 169/10.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 170/10.
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ُل ُسوَرٍة نَزَلت عَل َرُسول الّلـِه| َقاَل خِلَِدَیة:)إيِنِّ إَِذا َخَلوُت َوحِدي،  َا َأوَّ ِقیَل: إِنَّ
َسِمعُت نَِداًء( َفَقاَلت: َما َیفَعُل اهللُ بَِك إِلَّ َخرَيًا،  َفَوالّلـِه، إِنََّك َلُتؤدِّي األََماَنَة، َوَلَتِصُل 

ِحم، َوَتصُدق احلَِدیَث. الرَّ

ى)1( َوهَو ابُن  ُثمَّ َقاَلت َخِدَیة: َفانَطَلقنَا إَِل َوَرَقة بِن َنوَفل بِن َأسد بِن َعبِد الُعزَّ
ُه َرُسوُل الّلـِه| بَِم َرَأى، َفَقاَل َلُه: إَِذا َأَتاَك َفاثُبت َلُه َحتَّى َتسَمَع  َعمِّ َخِدَیة، َفَأخرَبَ

َما َیُقوُل، ُثمَّ إئتنِي َفَأخرِبيِن.

ِحیِم اْلـَحْمُد لّلـِه  مَحِن الرَّ د| ُقل َلُه َذلَِك: بِسِم الّلـِه الرَّ َفَلمَّ َخَل، َناَداُه: َیا ُمَمَّ
الَِّي َفَأَتى َوَرَقَة، َفَذَکَر َلُه َذلَِك، َفَقاَل َوَرَقَة:  َربِّ اْلَعاَلَِي َحتَّى َبَلَغ: ... َوالَ الضَّ

ِمثِل  َعَل  َوإِنَّك   َمرَیم بِن  ِعیَسى  بِِه   َ َبرشَّ الَِّذي  إِنََّك  َأشَهُد  َفَأَنا  َأبرِش،  َأبرِشُثمَّ 
َناُموِس ُموَسى َوإِنََّك َنَبيٌّ ُمرَسٌل، َوإِنََّك َسوَف ُتؤَمُر بِاجِلَهاِد َبعَد َیوِمَك َهَذا، َوَلئن 

َأدَرَکنِي َذلَِك أَلَُجاِهَدنَّ َمَعكض.

)1( وهو من الشخصیات السطوریة التي ل وجود لا إل يف هذه الرویات، وکأنا تنفي علم الرسول| 
بالوحي، وجهله به، حاشاه عن ذلك، ولذا تصدر قول املؤلف بقیل فأنه یشعر بالتضعیف.
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َفَلمَّ ُتويفِّ َوَرَقُة، َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)َلَقد َرَأیُت الِقسَّ يف اجلَنَِّة، َعَلیِه ثَِیاٌب مُحٌر؛ 
َقنِي( َیعنِي َوَرَقة)1(. ُه آَمن يِب َوَصدَّ ألَنَّ

 )1( ُر ثِّ دَّ ُ ْ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

َعاُر: َثوٌب َیِل اجلََسَد، َوِمنُه احلَِدیث:)األَنَصاُر ِشَعاٌر، َوالنَّاُس ِدَثاٌر()2(.  الشِّ

َعاُر)3(. َثاُر: َما َفوَق الشِّ َوالدِّ

)4( ْر َطهِّ َ اَبَك �ض َ َو�ثِ�ي

یِل؛ إَِذا ُوِصَف بِالنََّقاِء ِمَن الـَمَعائِب  ُیَقاُل: ُفَلٌن َطاِهُر الثَِّیاِب، َوَنِقيُّ اجلَیِب َوالذَّ
َزیٌد  َأعَجَبنِي  ِقیَل:  َکَم  َعنُه،  بِه  َفُكنِّي  اإِلنَساِن،  عَل  َیشَتِمُل  الثَّوَب  ألَنَّ  َذائِل؛  َوالرَّ

َثوُبُه)4(.

َأي:  النَّفِس؛  َعن  ِعَباَرٌة  الثَِّیاُب:   ْر َفَطهِّ َوثَِياَبَك  تَعاَل  قولِه  يف  قَتاَدة،  َوَعن 
ر ثَِیاَبَك ِمَن النََّجاَساِت؛ ألَنَّ َطَهاَرة الثَِّیاب َشُط  ر ِمَن األَفَعاِل؛ َأي: َطهِّ َوَنفُسَك َفَطهِّ

َلِة)5(. ِة الصَّ ِصحَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 398/10، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 115/1.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 670/3.

)3( القاموس املحیط، الفريوزآبادي، مادة )دثر( 27/2.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 670/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 670/3.
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 )5(  ْجَز َفْهُج ْ َوارلُّ

جُز: الَعَذاُب)1(.  الرِّ

)8( اُقِر َر يِف انلَّ �قِ فَِإَذا �ضُ

ِذي ِمن َشَأنِه َأن ُینَقَر فِیِه لِلَتصِویِت بِِه)2( َوهَو:  النَّاُقوُر: َفاُعوٌل ِمَن النَّقِر، َوهَو: الَّ
ِذي ُینَفُخ فِیِه َکَهیئِة الُبوِق)3(. وُر الَّ الصُّ

َفَة َل َتعَمُل فِیَم َقبَل امُلوُصوِف)4(. إِعَلم: إِنَّ الصِّ

)11( َذْرِن َوَمْ َخَْقُت َوِحدًا

الَوِحیُد: َمن َلُیعَرُف َلُه َأٌب)5(.

ابُن  َأَنا  ُخطَبتِِه:  يف  َقاَل  ِهَشام،  َبنِي  ِمن  َأَحَدًا  َأنَّ   الَباِقِر َعن  احلَِدیِث  يف  َوهَو 
الَوِحیِد، َفَقاَل:)َویَلُه، َلو َعِلَم َما الَوِحید َما َفَخَر ِبَا( َفُقلنَا َلُه: َوَما ُهَو؟ َقاَل:)َمن 

َلُیعَرُف َلُه َأٌب()6(. 

)1( املصباح املنري، الفیومي: 219/1.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 172/10.
)3( جامع البیان، الطربي: 189/29 عن جماهد.

)4( مغني اللبیب ، ابن هشام: 99/1.
.5( جوامع اجلامع، الطربيس: 672/3 عن اإلمام الباقر(

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 179/10.
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)17( ُه َصُ�ودًا ُ ْرِه�ق
ُ

َسأ

ة الـَمصَعِد،  ِقیَل: َصُعوٌد يف َقولِه تَعاَل: َسُأْرِهُقُه َصُعودًا َأي: َسُأغِشَیُه َعَقَبًة َشاقَّ
تي َل ُتَطاُق)1(.  ِدیَدِة الَّ َوهَو َمَثٌل ملَِا َیلَقى ِمَن الُعُقوَبِة الشَّ

َفإَِذا  َذاَبت،  َعَلیِه  َیَدُه  َوَضَع  َفإَِذا  بِارتَِقائِه،  ُیؤَخُذ  َناٍر،  ِمن  َجَهنَّم  يف  َوِقیَل:)َجَبٌل 
َرَفَعَها َعاَدت، َوَکَذلَِك ِرجَلیِه()2(. 

َوِقیَل: ُهَو َجَبٌل ِمن َصخَرٍة َملَساٍء يف النَّاِر، ُیَكلَُّف َأن َیصَعَدَها، َحتَّى إَِذا َبَلَغ َأعَلَها 
َأَماِمه  ِمن  ُیَذُب  َأبَدًا،  َدَأُبه  َفَذلَِك  َیصَعَدَها،  َأن  َأیَضًا  ُیَكلَُّف  ُثمَّ  َأسَفِلَها،  إِل  َأحَدَر 

بَِسَلِسِل احلَِدیِد، َوُیرَضُب ِمن َخلِفِه بَِمَقاِمَع احلَِدیِد، َفَیصَعدَها يف َأرَبِعنَی َسنٍَة)3(. 

)19( َر َر َوَقَّ ُه فَكَّ ِإنَّ

.َر َر َوَقدَّ ُهَأي: الَكافُِر امُلَعانُِد: َفكَّ إِنَّ

)22(  َس َوَبَسَ ُثَّ َعَ

َها  َوِضدَّ َنَظائٌر،  َوالتَّقطِیُب  َوالتَّْكِلیُح  َوالَعُبوُس  الَوجِه،   يف  ِه  الَتَكرُّ ُبُدوِّ  الُبُسوُر: 
الطََّلَقُة َوالَبَشاَشُة)4( َوالَكلُح: الُكره.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 672/3.
)2( التغیب والتهیب، املنذري: 467/4ح 5556، عن النبي|.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 180/10 عن الكلبي.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 178/10.
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)26( َر َ ْصِلِه َ��ق
ُ

َسأ

اإِلصَلُء: اإِلدَخاُل، َسَقر: َدَرَکٌة ِمن َدَرَکاِت َجَهنَّم، َوِقیَل:ِمن َأبَواِبَا. 

)27( ُر َ ْدَراَك َما َ��ق
َ

َوَما أ

هِتَا َوَهوِلَا َوِضیِقَها)1(. اِمُع يف ِشدَّ َا السَّ َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر َأيُّ

)28( َتَذُر 
َ

ِق َول ْ  �قُ�ب
َ

ل

اَل ُتْبِقي َأي: َل ُتبِقي َشیئًا ُیلَقى فِیَها إِلَّ َأهَلَكتُه: َواَل َتَذُر ِمَن الََلِك، َبل 
ُکلُّ َمن ُیلَقى فِیَها َهالٌِك َل َمَاَلَة)2(. 

)29(  َشِ َ ْ اَحٌة لِّ  َلَّ

اإِلمحِــَراِر)4(   إِل  اللَّوِن   ُ َتَغريُّ َوالتَّلَویُح:  لِلُجُلوِد)3(  ٌة  َ ُمَغريِّ َأي:    لِّْلَبَشِ اَحٌة  َلوَّ
َمعنَاُه  َوِقیَل:  ًا)5(  َبرَشَ اإِلنَساُن  ي  ُسمِّ َوِمنُه  اجِللِد،  َظاِهُر  َوهي:  ٍة؛  َبرَشَ َجُع   : َوالَبرَشُ

َلفَِحٌة َلَا، َحتَّى َتَدَعَها َأَشدُّ َسَواَدًا ِمَن اللَّیِل)6( َأي: اللَّیُل امُلظِلُم.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 181/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 674/3.
)3( الكشف والبیان، الثعلبي: 73/10.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 180/10.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 177/10.

)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 674/3.
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)30(  ْسَعَة َعَشَ ِ
ق ا � ْيَ َعَ

َکالرَبِق  َأعُینُهم  َعرَش،  َثَمنَِیة  َوَمَعُه  َمالِك  َخَزَنُتَها؛  ُهم    َعَشَ تِْسَعَة  َعَلْيَها 
َیاِص، َیُرُج َلَُب النَّاِر ِمن َأفَواِهِهم، َما َبنَی ِمنَكبِي َأَحدِهم  اخلَاطِِف، َوَأنَیاَبُم َکالصَّ
مَحُة، َیرَفُع َأَحَدُهم  َمِسرَيُة َسنٍَة، َتَسُع َکفِّ َأَحَدُهم ِمثَل َربِیَعَة َوُمرَض، ُنِزَعت ِمنُهم الرَّ

َسبِعنَی َألَفًا، َفرَيِمیِهم َحیُث َأَراَد ِمن َجَهنَّم.

اٌن  اُنَا، َولِلنَّاِر َوَدَرَکاهُتَا األَُخر ُخزَّ َوِقیَل: َمعنَاُه َعَل َسَقر تِسَعَة َعرَشَ َمَلَكًا، َفُهم ُخزَّ
آَخُرون)1(.

وا  َفُ
َ
ِذيَن ك َّ َنًة للِّ  ِفْ

َّ
ْم ِإل َتُ ا ِعَّ َ�ْلَ  َمَلِئَكًة َوَما �بَ

َّ
اِر ِإل ْصَ�اَب انلَّ

َ
ا أ َ�ْلَ َوَما �بَ

وُتا اْلِكَتاَب 
ُ

يَن أ ِ
َّ

 َيْراَتَب ال
َ

وا ِإياَمًن َول يَن آَمُ ِ
َّ

وُتا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد ال
ُ

يَن أ ِ
َّ

ِقَن ال ـْسَتْ ِلَ
َذِلَ 

َ
ًل ك َذا َمَ َراَد اهلُل ِبَ

َ
ٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أ َ م مَّ يَن يِف ُقُلِبِ ِ

َّ
ُقَل ال وَن َوِلَ ْؤِمُ ُ ْ

َوال
َرى 

ْ
 ِذك

َّ
 ُهَ َوَما ِهَ ِإل

َّ
َك ِإل وَد َربِّ ُيِضلُّ اهلل َم َيـَشاُء َوَيْهِدي َم َيـَشاُء َوَما َيْعَلُ ُجُ

)31(  َشِ َ ِلْ

َیفَعُل  ُه  إِنَّ َوالـَمعنَى:   َيَشاُء َوَيِْدي َمن  َيَشاُء  َكَذلَِك ُيِضلُّ اهلل َمن  َقوُلَه تَعاَل: 
اُه امُلؤِمنُوَن َصَواَبًا َوُحسنًَا، َفَیِزیَدُهم إِیَمَنًا َوُهَدًى،  فِعَلً َحَسنًَا عَل ُمقَتَض احِلكَمِة، َفرَيَ

َوُینِكَرٌه الَكافُِروَن َوَیِزیَدُهم ُکفَرًا َوَضَلَلً)2(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 181/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 675/3.
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)33( ْدَبَر
َ

ِل ِإْذ أ ْ َواللَّ

ُیَقاُل: َدَبَر إَِذا َولَّ َوَذَهَب، َوَدَبَر َوَأدَبَر بَِمعنًَى َواِحٍد)1( َوِمنُه َقوَلُم: َصاَروا َکَأمٍس 
یُل النََّهاَر، إَِذا َأخَلَفُه)2(. ابِر، َوِقیَل: ُیَقاُل: َدَبَر اللَّ الدَّ

)34( َر َ ْ��ض
َ

ْبِح ِإَذا أ َوال�ُّ

اإِلسَفاُر: اإِلَضاَءُة َواإِلَناَرُة)3(.

)34( ِر َ ى اْلُك�ب ْحَ ِ
َ

ا ل َ ِإنَّ

.)4( : َجُع الُكرَبى، َتَأنِیُث األَکرَبِ الُكرَبُ

ا َواِحَدٌة يف الِعَظِم ِمن َبینَُهنَّ َل َنظِرَيَة َلَا،  ، بَِمعنَى: َأنَّ َواِهي الُكرَبِ َأي: إلَحَدى الدَّ
َا إِلحَدى الَبَلَیا إِنَذاَرًا، َکَم ُیَقاُل: ُفَلَنُة إِحَدى  َوَنِذیرًا َتیِّیٌز ِمن إِحَدى، عَل َمعنَى: إِنَّ

النَِّساِء َعَفاَفًا، َوِقیَل: ِهي َحاٌل)5(. 

)1( بحار األنوار، املجليس: 138/55.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 186/4.

)3( أضواء البیان، الشنقیطي: 436/8.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 183/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 676/3.
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)38( َسَبْ َرِهَيٌة
َ
ا ك ٍس ِبَ ْ �ض ُكُّ �ضَ

ُكلُّ  تَعاَل:  َقوُلُه  َوِمنُه  تِم،  الشَّ بَِمعنَى  تِیَمُة  َکالشَّ هِن،  الرَّ بَِمعنَى  إِسٌم  ِهینَُة:  الرَّ
َنْفٍس بِم َكَسَبْت َرهينٌَة َأي: ُکلُّ َنفٍس َرهٌن بَِكسبَِها ِعنَد الّلـِه َغرُي َمفُكوٍك)1( َوَلیَست 
َفُة َلِقیَل: َرِهنٌی؛ ألَنَّ َفِعیَلً َیسَتِوي  ُه َلو ُقِصَدت الصِّ بَِتَأنِیِث َرِهنٍی لَِتَأنِیِث النَّفِس؛ ألَنَّ

ُر َوامُلؤنَُّث)2(. فِیِه امُلَذکَّ

)42( َر َ َما َسَلَكُكْ يِف َ��ق

ُیَقاُل  َأي:   َسَقَر يف   َسَلَكُكْم  ما  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل  فِیِه)3(  َأوَقَعُه  َأي:  فِیِه؛  َسَلَكُه 
لِلُمجِرِمنَی: َما َأوَقَعُكم يف النَّاِر)4(.

)43(  َن �ي اَقُلا َلْ َنُك ِمَ اْلُمَ�لِّ

َرَها  َقرَّ َما  الـَمكُتوَبَة عَل  َلَة  ُکنَّا َل ُنَصلِّ الصَّ اْلـُمَصلَِّي َأي:  ِمَن  َنُك  َلْ  َقاُلوا 
مُّ َوالِعَقاُب)5(.  ُع، َوفِیِه ِدَلَلٌة عَل َأنَّ اإِلخَلَل بِالَواِجِب ُیسَتَحقُّ بِِه الذَّ الرشَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 186/4.
)2( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 86/19.

)3( القاموس املحیط، الفريوزآبادي، مادة )سلك( 132/2.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 187/10.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 187/10.
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)44( َن ْسِك�ي ِ
ْ

ْ�ِعُم ال ُ َوَلْ َنُك �ض

َکاِة الَواِجَبِة َوالـَمسنُوَنِة، َوَغرُي َذلَِك)1(.  َوَل َنُك ُنطِعُم املِسِكنَی؛ بِإِخَراِج الزَّ

)46( يِن ْوِم الِّ َ ِ�ي ُب �ب ا ُنَكذِّ نَّ
ُ
َوك

.يِن ُب بَِيْوِم الدِّ اُر: َوُكنَّا ُنَكذِّ َوَقاَل الُكفَّ

)47( ُن ِق�ي اَتَن اْلَ
َ

َحتَّ أ

َأي: الـَموت َوُمَقِدَماتُه)2(. 

)46( َن ِ��ي ا�ضِ َّ اَعُة السث َ �ض َفُ�ُهْم �ثَ ا �قَ�ض َ َ
ف

ِعَقاَب  َأنَّ  ِدَلَلٌة عَل  َوفِیِه  ِدیَن،  امُلوحِّ َینَتِفُع  َکَم  الـَمَلئَكِة َواألَنبَِیاِء َوَغرَيُهم،  ِمَن 
َفاَعِة)3(. الُكفِر َل َیسُقُط بِالشَّ

ُع َنبِیُِّكم َرابَِع َأرَبَعٍة ؛ َجرَبئیُل، ُثمَّ  َواَیُة َعن ابِن َمسُعوٍد، َقاَل: ُیَشفَّ ت الرِّ َوَقد َصحَّ
ُع َأحَدٌ َأکَثُر ِمَّا َیشَفُع فِیِه َنبِیَُّكم، ُثمَّ  إِبَراِهیم، ُثمَّ ُموَسى َأو ِعیَسى، ُثمَّ َنبِیُِّكم، َل ُیَشفَّ
َهَداَء، َوَیبَقى َقوٌم يف َجَهنََّم، َفُیَقاُل َلُم: ما َسَلَكُكْم  یُقوَن، ُثمَّ الشُّ دِّ النَبِیِّوَن، ُثمَّ الصِّ
ِذیَن  افِِعَي َقاَل ابُن َمسُعوٍد: َفَهؤَلِء الَّ يف  َسَقَر إَِل َقولِه: َفَم َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

َیبَقوَن يف َجَهنَّم)4(. 

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 186/10.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 249/7.

)3( بحار األنوار، املجليس: 33/8.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 188/10.
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ُجُل ِمن َأهِل اجَلنَِّة َیوَم الِقَیاَمِة:  ُه َقاَل:)َیُقوُل الرَّ َوَعن احلََسِن، َعن َرُسول الّلـِه| إِنَّ
ِفعنِي فِیِه، َفَیُقوُل اهللُ تَعاَل:  نَیا، َفشَّ ، َعبُدَك ُفَلٌن، َسَقايِن ُشَبًة ِمن َماٍء يف الدُّ َأي َربِّ

ُس يف النَّاِر َحتَّى ُیِرَجُه()1(.  إِذَهب َفَأخِرجُه ِمَن النَّاِر، َفَیذَهُب َفَیَتَجسَّ

ِمن  َأکَثَر  بَِشَفاَعتِِه  اجلَنََّة  اهللُ  َسُیدِخُل  َمن  تِي  ُأمَّ ِمن  الّلـِه|:)إِنَّ  َرُسوُل  َوَقاَل 
 .)2( ُمرَضَ

 )49( َن ْذِكَرِة ُمْ�ِرِض�ي ْم َعِن الَّ ا َلُ َ َ
ف

ْم َعِن التَّْذكَِرِة  ، َحاٌل ِمَن الَكاِف)3( َوِمنُه َقوُله تَعاَل: َفَم َلُ ُیَقاُل: َما َلَك َقائَمً َفَقائَمً
ُوا َعن التَّذِکرِي؛ َوهَو الُقرآُن، َوَغرُيه ِمَن  َوَتَولَّ ُمْعِرِضَي َأي: َأيُّ َشٍء َلُم َأعَرُضوا 

الـَمَواِعِظ، َفَلم ُیؤِمنُوا بِه)4(.

)1( نور الثقلنی، احلویزي: 459/5ح 30.
)2( سنن ابن ماجة: 1446/2ح 4323، املستدرك، احلاکم النیسابوري: 71/1، بحار األنوار، املجليس: 

.34/8
)3( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 434/5.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 187/10، جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 188/10.
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)51( قَْسَوَرٍة ْت ِم � فَرَّ

الَقُس: الَقهُر َوالَغَلَبُة)1(. 

ْت ِمن َقْسَوَرٍة َأي: َهَرَبت ِمَن األََسِد، َوهي َفُعوَلٌة )2(. َوَقوُله: َفرَّ

ار إَِذا  َقاَل ابُن عبَّاٍس: احلُمُر الَوحِشیَُّة إَِذا َعاَینَت األََسُد َهَرَبت، َکَذلَِك َهؤَلِء الُكفَّ
| َیقَرأ الُقرآَن، َهَرُبوا ِمنُه)3(. َسِمُعوا النَّبِيَّ

)1( العنی، الفراهیدي، مادة )قس( 74/5.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 678/3.

)3( زاد املسري، ابن اجلوزي: 130/8.
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سورة القيامة

 
)2( اَمِة وَّ ْفِس اللَّ قِْسُم ِبنلَّ �

ُ
 أ

َ
َول

َأَبَدًا،  الَعَواِقِب  َرًة يف  ُمَفكِّ َفَتُكوُن  َنفَسُه؛  َلئَمً  إِلَّ  َتَراُه  َل  امُلؤِمَن  إِنَّ  َوَعن احلََسِن: 
ُر يف َأمِر اآلِخَرِة، َوَل ُیَاسُب َنَفَسه)1(. َوالَفاِجُر َل ُیَفكِّ

)3( اَمُه َ َمَع ِع�ض ْ �ب ن �ضَ لَّ
َ

ضَساُن أ � ِ
ْ

َيْ�َسُب ال
َ

أ

نَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه ُصوَرُتُه ُصوَرُة اإِلستِفَهاِم، َوَمعنَاُه اإِلنَكاُر  َأَيَْسُب اْلِ
اِر) )3َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َبعَد  عَل ُمنِكِري الَبعِث)2( َوامُلَراُد بِاإِلنَساِن ُهنَا ِجنُس الُكفَّ
 ، نَساُن... اآلَیُة، َوهَو َلُیبَعُثنَّ ِقَها ُوُجوُب الَقَسِم، َما َدلَّ َعَلیِه َقوُلُه: َأَيَْسُب اْلِ َتَفرُّ

اِب)4(. َ ِقَها َوُرُجوِعَها ُرَفاَتًا خُمَتِلَطًا بِالتُّ َوالـَمعنَى: َنجَمُعَها َبعَد َتَفرُّ

)1( تفسري الرازي: 216/30.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 191/10.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 193/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 681/3.
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)4( اَنُه َي �بَ�ضَ َُّسوِّ ض ن �
َ

َبَل اَقِدِريَن َعَ أ

ِمرِي يف َنجَمُعَها؛ َأي: َنجَمُع الِعَظاَم َقاِدِریَن عَل  َبَل َنجَمُعَها َقاِدِریَن، َحاٌل ِمَن الضَّ
ِل)1(. ِکیِب األَوَّ إَِعاَدهِتَا إِل التَّ

َوالَبنَاُن: األََصابُِع، َأطَراُفَها)2(.

َفِلَذلَِك  َواِحٌد،  ا  َمعنَامُهَ َوَلِكنَّ  اَن،  بِإِیَّ ؤاِل  السُّ ِمَن  َأکَثُر  بَِمَتى  ؤاَل  السُّ إِنَّ  إِعَلم: 
َ ِبَا)3(. َحُسَن َأن ُیَفسَّ

)7(  َصُ فَِإَذا َبِرَق اْل�بَ

ُه،  َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل: َفإَِذا َبِرَق  ُجُل؛ إَِذا َنَظَر إِل الرَبِق َفُدِهَش َبَصُ ُیَقاُل: َبِرَق الرَّ
ِة الَفَزِع)4(. َ ِمن ِشدَّ ريَّ  َأي: َشَخَص الَبَصُ َوَتَ اْلَبَصُ

)8( َمُر َ َسَف الْ�ق َوحضَ

َخَسُف الَقَمِر: َذَهاُب ُصوَرتِه َوُنوِره.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 190/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 681/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 194/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 682/3.
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)15( ْلَق َمَ�اِذيَرُه
َ

َوَلْ أ

ُتوُر، َواِحُدَها ِمعَذاُر)1(. الـَمَعاِذیُر: السُّ

 )26(  َراِقَ َّ ْت ال�ق َ َ
لَّ ِإَذا َبل

َ
ك

دِر،  ُم احلَلِق ِمن َأعَل الصَّ اِقي: الِعَظاُم امُلِحیَطُة بِاحلَلِق، َجُع َترُقَوٍة؛ َوهي: ُمَقدَّ َ التَّ
قَّى الُبَخاُر ِمَن اجلَوِف)2( َوِمنُه َقوُله تَعاَل:   قَّى إِلیِه النَّفُس ِعنَد الـَموِت، َوإَِلیَها َیَتَ َتَتَ

.اِقَي َ َكلَّ إَِذا َبَلَغْت التَّ

)27( َوِقَل َمْ َراٍق

یَفِة،  ِ َفاِء، َرَقاُه َیرِقیُه ُرقَیًة؛ إَِذا َطَلَب َلُه ِشَفاًء بَِأسَمِء الّلـِه الرشَّ اِقي: َطالُِب الشِّ َوالرَّ
َوآَیاِت ِکَتابِِه الَعظِیَمة)3(.

)30( َساُق َ ْ
ٍذ ال َك َيْوَمِ ِإَل َربِّ

وِق)4(. الـَمَساُق: َموِضُع السَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 196/10.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 200/10.

)3( جممع البیان يف تفسري القرین، الطربيس: 202/10.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 203/10.
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)33(  َمطَّ ْهِلِ َي�قَ
َ

ُثَّ َذَهَ ِإَل أ

.)2( َ َوَتَبخَتَ َد إَِلیِه)1( َأي: َتَكربَّ ُیَقاُل: َتَطَّى إَِلیِه؛ إَِذا َتَدَّ

)35( ْوَل
َ

ْوَل َلَ فَأ
َ

ْوَل )34( ُثَّ أ
َ

ْوَل َلَ فَأ
َ

أ

ُرِوي: )َأنَّ َرُسول الّلـِه| َأَخَذ بَِیِد َأيب َجهٍل، ُثمَّ َقاَل َلُه: َأْوَل َلَك َفَأْوَل * ُثمَّ 
َأْوَل َلَك َفَأْوَل َفَقاَل َأبو َجهٍل: بَِأيِّ َش ٍء هُتَّدُديِن؟ َل َتسَتطِیَع َأنَت َوَربَُّك َأن َتفَعَل 
يِب َشیئًا، َوإيِنِّ ألََعزُّ َأهِل َهَذا الَواِدي، َفَأنَزَل اهللُ ُسبَحاَنُه َکَم َقاَل َلُه َرُسوُل الّلـِه|: 

.)3( ) َأْول  َلَك َفَأْول

َوَأوَل: َکِلَمُة َوِعیٍد َوهَتِدیٍد)4( بَِمعنَى: َویٌل َلَك، َوهَو ُدَعاٌء َعَلیِه بَِأن َیِلیِه َما َیكَرُهُه، 
يف   ُّ الرشَّ َولِیَك  ُثمَّ  َأي:   َفَأْوَل َلَك  َأْوَل  ُثمَّ  َولَِیَك:  نَیا  الدُّ يف   ُّ الرشَّ َولَِیَك  َوِقیَل: 

اآلِخَرة، َفَولَِیَك، َوالتِّكَراُر لِلتََّأِکیِد)5(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 202/10.
)2( فیض القدیر، املناوي: 138/6.

)3( زبدة التفاسري، الكاشاين: 265/7.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 202/10.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 204/10.
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)2( رًا ِ��ي َ يعًا �ب اُه َسِ َعْلَ َ �ب

َ ض َتِلِه � ْ اٍج �ضَّ�ب َ ْمسث
َ

ْ�َفٍة أ ُّ ضَساَن ِم �ض � ِ
ْ

ا ال ِإنَّ َخَْق�ضَ

ُیوَصُف  اإِلفَراِد،  ِمثَلِن يف  ا  مُهَ َبل  َلُه،  بَِجمٍع  َأمَشاٌج  َوَلیَس  َمشٌج،  ُنطَفٌة  َوُیَقاُل: 
امُلفَرُد ِبَِم، َوَمَشَجُه َوَمَزَجُه بَِمعَن)1(.

)4( رًا ْغَلًل َوَ�ِ��ي
َ

َكاِفِريَن َسَلِسَل َوأ ْعَتْدَن لِلْ
َ

ِإنَّ أ

النُّوُن  َهِذه  َتُكوَن  َأن  ا:  َأَحَدمُهَ َوجَهنِی؛  عَل  بِالتَّنِویِن   َسلِسَل تَعاَل:  َقوُلُه 
َبَدَلً ِمن ُحُروِف اإِلطَلِق، َوُأجِري الَوصُل جَمَرى الَوقِف، َواآلَخُر: إِنَُّه َصف َغري 

َعَراِء)2(.  ف عَل َعاَدِة الشُّ امُلنَصِ

)5( َها اَكُفرًا ا�بُ ٍس اَكَن ِمَ
ْ

أ
َ
ُبَن ِم ك ْبَراَر َيْشَ

َ ْ
ِإنَّ ال

، َکَربٍّ َوَأرَباٍب)3( َوُیَقاُل: َطَحنَت الـَمرأُة الرُبَّ إَِذا َخَبَزتُه. األَبَراُر: َجُع بٍِر َأو َبارٍّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 691/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 691/3.
)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 195/4.
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)6( رًا ِج�ي ْ �ض ا �قَ وَنَ ُ ـِه ُيَفجِّ اُد اللَّ ا ِعَ ُب ِبَ نًا َيْشَ َعْ

ُب ِبا ِعباُد الّلـِه َأي: َأولَِیاؤُه، َوَعن جُمَاِهد: َلیَس َکَكاُفوِر  َقوُلُه تَعاَل: َعْينًا َيْشَ
نَیا، َوَعن َقَتاَدة: ُیمَزٌج َلُم بِالَكاُفوِر، َوُیَتُم َلُم بِاملِسِك)1(.   الدُّ

 َعْينًا :َا ُمِزَجت بِالَكاُفوِر َوِقیَل: ُتَلُق فِیَها َرائَحُة الَكاُفوِر َوَبَیاَضُه َوُبرَدُه، َفَكَأنَّ
ُه َقاَل: َوُیسَقوَن فِیَها  عَل َهَذیِن الَقوَلنِی َبَدٌل ِمن َکَأَسًا عَل َتقِدیِر َحذِف ُمَضاٍف، َکَأنَّ

َخَرًا َخَرًا ِعنٌی، َأو: َنصٌب عَل اإِلختَِصاِص)2(.

.)3( ُب ِبا ِعباُد الّلـِه َأي: َیرَشُب َترِشیَفًا َوَتبِجیَلً َوَقوُلُه: َيْشَ

التَّفِجرُي: َتشِقیُق األَرِض بَِجري الـَمِء)4(.

)7( رًا ِ��ي ُه ُمْس�قَ ْذِر َوَيَخُفَن َيْومًا اَكَن َشُّ ُيوُفَن ِبنلَّ

ُه  )5( َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل: َوَياُفوَن َيْومًا كاَن َشُّ ؛ إَِذا َفَشا َواشَتدَّ ُّ ًیَقاُل: اسَتَطَر الرشَّ
.ُمْسَتطيًا

| َقاَل:)َما ِمن ُمسِلٍم َأطَعَم ُمسِلَمً عَل ُجوٍع، إِلَّ َأطَعَمُه  َويف احلَِدیِث: إِنَّ النَّبِيَّ
، إِلَّ َکَساُه اهللُ ِمن ُخرَضِ اجلَنَِّة،  اهللُ ِمن ثَِمِر اجلَنَِّة، َوَما ِمن ُمسِلٍم َکَسا َأَخاُه عَل ُعِريٍّ

ِحیِق)6(. َوَمن َسَقى ُمسِلَمً عَل َظَمأ، َسَقاُه اهللُ ِمَن الرَّ

)1( مدارك التنزیل، البغوي: 427/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 693/3.
)3( زبدة التفاسري، الكاشاين: 274/7.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 209/10.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 693/3.
)6( زبدة التفاسري، الكاشاين: 280/7.
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)9( ُشُكورًا 
َ

 ُنِريُد ِمُكْ َجَزاء َول
َ

ـِه ل ْجِ اللَّ ْ�ِعُمُكْ ِلَ ُ ا �ض َ ِإنَّ

كِر)1( ِمثُل الُكفِر َوالَكُفوِر. ُكوُر: َمصَدٌر َکالشُّ الشَّ

)10( َطِريرًا ْ َ
وسًا ق ا َيْومًا َعُ �بِّ�ضَ اُف ِم رَّ �ضَ ِإنَّ �ضَ

.)2( ِّ ِدیُد يف الرشَّ الَقمَطِریُر: الشَّ

َأن  ُیَتَمُل  َنَخاُف:  ا  إِنَّ  َقْمَطريرًا َعُبوسًا  َيْومًا  نا  َربِّ ِمْن  َنخاُف  ا  إِنَّ تَعاَل:  َوَقوُله 
ِة َذلَِك الَیوِم َل لِلُمَكاَفَأِة، َوُیَتَمُل: َأن ُیَراَد:  ُیَراَد: إِنَّ إِحَساُننَا إَِلیُكم لِلَخوِف ِمن ِشدَّ

َدَقِة)3(. ا َل ُنِریُد ِمنُكم امُلَكاَفَأُة خِلَوِف ِعَقاِب الّلـِه عَل َطَلِب امُلَكاَفَأِة بِالصَّ إِنَّ

 َو: َيْومًا َعُبوَسًا ِمثُل َقولَِك: َنَاُرَك َصائٌم، ُوِصَف الَیوَم بِِصَفِة َأهِلِه، َأو: ُشبَِّه 
تِه بِاألََسِد الَعُبوِس)4(. الَیوَم يف ِشدَّ

َقاَل ابُن عبَّاٍس: َیعَبُس فِیِه الَكافُِر، َحتَّى َیِسیُل ِمن َبنِی َعینَیِه َعَرٌق ِمن الَقطَراِن)5(. 

َوَقوُلُه: َقْمَطريرًا َأي: َصعَبًا َشِدیَدًا)6( َوَقاَنا اهللُ َشَّ َذلَِك الَیوَم َوَجِیُع امُلؤِمننَِی.

)1( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 438/2.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 210/10.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 196/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 694/3.
)5( الكشف والبیان، الثعلبي: 97/10.

)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 216/10.
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)13( َزْمَهِريرًا 
َ

سًا َول  َيَرْوَن ِفَيا َشْ
َ

َراِئِك ل
َ ْ
َن ِفَيا َعَ ال ِكِئ�ي ُمَّ

مَهِریُر: الَقَمُر)1(.  ِقیَل: الزَّ

)14( َها َتْذِلًل ُ ُ�و�ض ُ ْت �ق َ ا َوُذللِّ ْم ِظَلُلَ ْيِ ًة َعَ َ َوَدا�ضِ�ي

األَفَیاُء: َجُع يَفٍء)2(.

ُیَقاُل: َحائُط َذلِیٌل؛ إَِذا َکاَن َقِصرَيًا)3(.

)15( اِريَرا َواٍب اَك�ضَ�قْ َقَ
ْ
ك

َ
ٍة َوأ َّ �ض ٍة مِّ �ضِ َ م ِبآ�ضِ�ي ْيِ َوُيَطاُف َعَ

َوبِالتَّنِویِن يف  ُمنًَوَننِی،   َغرٌي  َقَواِریر،  َقَواِریَر  َبكٍر:  َأبو  َقَرأ   َقواريَرا تَعاَل:  َقوُلُه 
َوالثَّانِى  عِر،  الشِّ ِمَن  َکالَفاِصَلُة  ُه  ألَنَّ اإِلطَلِق؛  َألِف  ِمن  َبَدٌل  التَّنویُن  َوهَذا  األُوَل، 

َل)4(.  إِلتَباِعه األَوَّ

نَیا،  َلُه َمَثٌل يف الدُّ َم َذَکَرُه اهللُ تَعاَل يف الُقرآِن ِمَّا يف اجلَنَِّة َلیَس  َقاَل ابُن عبَّاٍس: ُکلَّ
ُه بَِم ُیعَرُف)5(. َوَلِكن َسمَّ

)1( تفسري البیضاوي: 428/5.
)2( فیض القدیر، املناوي: 523/1.

)3( تفسري الرازي: 248/30.
)4( جممع البحرین، الطریي: 455/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 696/3.
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)18( قَُسمَّ َسْلَسِبيًل نًا ِفَيا � َعْ

ِکیِب َحتَّى َصاَرت  اٌب َسلَسٌل َوَسلَساٌل َوَسلَسبِیٌل، ِزیَدت الَباُء يف التَّ ُیَقاُل: َشَ
َلَسِة)1(.  الَكِلَمُة ُخَاِسیٌَّة، َوَدلَّت عَل َغاَیِة السَّ

لَسبِیَل إِلَّ يف الُقرآِن)2(.  َقاَل ابُن األَعَرايِب: َل َأسَمُع السَّ

َتِسیُل  َا  ألَنَّ َسلَسبِیَلً؛  َیت  ُسمِّ ِقیَل:   َسْلَسبِيًل ى  ُتَسمَّ فِيَها  َعْينًا  تَعاَل:  َوَقوُله 
َأهِل  إِل  َعدٍن  َجنَِّة  ِمن  الَعرِش،  َأصِل  ِمن  َتنُبُع  الـَمنَاِزِل،  َويف  الطُُّرِق،  يف  َعَلیِهم 

اجِلنَاِن)3(. 

َوُیَقاُل: إِنَّ َأهَل اجلَنَِّة َل ُیِریُدوَن َشیئًا إِلَّ َقِدُروا َعَلیِه)4(.

َوِقیَل: إِنَّ َأدَناُهم َمنِزَلًة َینُظُر يف ُملِكِه َمِسرَي َألِف َعاٍم، َیَرى َأقَصاُه َکَم َیَرى َأدَناُه)5(. 

)22( ُكورًا ْ سث ا اَكَن َلُكْ َجَزاء َواَكَن َ�ْ�ُيُك مَّ ِإنَّ َهَ

 َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورًا َأَتى، إِل َقولِه تَعاَل:  َتَل ُسوَرة َهل  إِنَّ َجربئیَل  ِقیَل: 
د، َهنََّأَك اهللُ يف َأهِل َبیتَِك)6(.  َقاَل: ُخذَها َیا ُمَمَّ

)1( تفسري الرازي: 250/30.
)2( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 385/8.

)3( معال التنزیل، البغوي: 430/4.
)4( بحار األنوار، املجليس: 113/8.

)5( تفسري البیضاوي: 429/5.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 698/3، الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 197/4، 

تفسري البیضاوي: 428/5.
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)26( ًل َطِويًل ْحُه َلْ ِل َفْسُجْ َلُ َوَ��بِّ ْ َوِمَ اللَّ

ْيِل َفاْسُجْد ِمن لِلَتبِعیِض؛ َأي: َفاسُجد َلُه يف َبعِض اللَّیِل؛  َقوُله تَعاَل: َوِمَن اللَّ
الـَمغِرَب  َیعنِي:  َوِقیَل:  اللَّیِل،  َبعَض  الّلـِه  َفضَل  ُیِریُد  ِه،  ُکلِّ یِل  اللَّ بِِقَیاِم  َیَأُمرُه  َل  ُه  ألَنَّ

َوالِعَشاِء)1(. 

)27( ًل �ي �قِ وَن الَْ�اِجََة َوَيَذُروَن َوَراءُهْ َيْومًا �ثَ ء ُيِحبُّ
َ

ِإنَّ َهُؤل

ُیَقاُل: َهَذا َثِقیٌل َباِهُظ حِلَاِمِلِه)2(. 

)28( ِديًل ْ ْم �قَ�ب اَلُ ْمَ
َ

ا أ نْلَ َنا َبدَّ �ئْ ِ ُهْ َوِإَذا �ث ْسَ
َ

اُهْ َوَشَدْدَن أ ْ�ُن َخَْق�ضَ �ضَ

.)3( بُط َوالتَّوثِیُق بِاألََساِر؛ َوهَو: الَقدُّ األَُس: الرَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 225/10.
)2( تفسري أيب السعود: 76/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 699/3.
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سورة المرسالت

 
 )1( 

ً
ْرَسَلِت ُعْرف ُ ْ

َوال

ًیَقاُل: َجاؤوا إَِلیِه ُعرَفًا َواِحَدًا؛ َأي: ُمتََّتابَِعنِی)1( َوُعرُف الَفَرِس َمعُروٌف.

)2( اِت َعْ�فًا َ َفلَْ�اِص�ض

َیاُح  ٍة)2( َوَقوُلُه تَعاَل: َفاْلَعاِصَفاِت َعْصفًا َیعنِى: الرِّ یح بِشدَّ الُعُصوُف: ُمُروُر الرِّ
ِدیَداُت الُُبوِب)3(. الشَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 228/10.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 223/10.

)3( الكشف والبیان، الثعلبي: 109/10.
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)3( ًا اِت َنْ اِشَ َوانلَّ

َحاُب يف اجلَوِّ َنرَشًا لِلَغیِث)1(. ت السَّ مَحِة، َنرَشَ اِت ِرَیاُح الرَّ َوالنَّاِشَ

َا الـَمَلئَكُة، َتنرُشُ الُكتَب َعن الّلـِه تَعاَل)2(. َوِقیَل: إِنَّ

َا األَمَطاُر، َتنرُشُ النََّباَت)3(.   َوِقیَل: إِنَّ

)8(  ْت ُجُم ُطِمَ فَِإَذا انلُّ

َضت،َوِقیَل: َذَهَبت بِنُوِرَها)4(.  َیت َوُمِ ُیَقاُل: ُطِمَست النُُّجوُم؛ إَِذا ُمِ

)10( ضُِسَفْت َباُل � ِ
ْ

َوِإَذا ال

ُیَقاُل: َنَسَفُه؛ َقَلَعُه ِمن َمَكانِِه)5(.

)11( ْت َ قِّ
ُ

ُسُل أ َوِإَذا ارلُّ

ُسوُل؛ إَِذا َوقََّت)6(. ُیَقاُل: َأقََّت الرَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 702/3.
)2( جامع البیان، الطربي: 287/29ح 27829.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 228/10.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 225/10.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 229/10.
)6( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 141/2.
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)25( ْرَض ِكَفااًت
َ ْ
َعِل ال ْ �ب َلْ �ضَ

َ
أ

َمم َواجلَُّمع،  ُه، َوهَو إِسُم َما ُیكَفُت، َکالضُّ ء؛ إَِذا َجََعُه َوَضمَّ الِكَفاُت: ِمن َکَفَت الشَّ
ملَِا ُیَضمُّ َوُیَمُع)1(. 

)27( اء فَُرااًت  مَّ
ُ

َناك ْ �ي َ ْ��ق
َ

اٍت َوأ ا ِفَيا َرَواِسَ َشاِمَ َ�ْلَ َو�بَ

اخِمَُة: الثَّابَِتُة الَعالَِیُة)2(.  اجِلَباُل الشَّ

 )31( َهِب  ُيْغِن ِمَ اللَّ
َ

 َظِلٍل َول
َ

ل

َتُة)3(.  ِة؛ َوهي السُّ لَّ ِلیُل: ِمَن الظِّ الظَّ

)32(  ْصِ َ ٍر اَكْل�ق َ ا َتْرىِم ِبَ َ ِإنَّ

ُهَو  َوُیَقاُل:  ِعَظِمَها،  الُقُصوِر يف  ِمَن  َکالَقِص،  َأي:    َكاْلَقْصِ ٍر  بَِشَ َتْرِمي  َا  إِنَّ
َجِر)4(.  الَغِلیُظ ِمَن الشَّ

)41( وٍن َن يِف ِظَلٍل َوُعُ �ي ِ تَّ ُ ْ
ِإنَّ ال

ُیَقاُل: لُِفَلٍن َینَابِیَع َتِري ِخَلَل األَشَجاِر.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 704/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 228/10.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 230/10.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 204/4.
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سورة النبأ


)1( َساءُلَن َعمَّ َي�قَ

َعمَّ َيَتَساءُلوَن َدَخَلت َعن عَل َما اإِلستِفَهاِمیَُّة، َفُأدِغَم النُّوُن يف املِیِم، َوُحِذَفت 
 ، َوِممَّ َوفِیَم،  بَِم،  َنحَو:  ِمنُه،  َکاجلُزِء  َصاَرت  َحتَّى   ، اجلَرِّ َبَحرِف  َما  إِلتَِّصاِل  األَلُِف 

ُه َقاَل: َعن َأيِّ َشٍء َیَتَساءُلوَن)1(. َأِن، َکَأنَّ َوَمعنَى َهَذا اإِلستِفَهاُم َتفِخیٌم لِلشَّ

ُهم بَِتوِحیِد الّلـِه تَعاَل، َوبِالَبعِث َبعَد الـَموِت،  َقاُلوا: ملَّا ُبِعَث َرُسوُل الّلـِه، َوَأخرَبَ
َوَتَل| َعَلیِهم الُقرآَن، َجَعُلوا ِیَتَساءُلوَن َبینَُهم، َأي: َیسأُل َبعَضُهم َبعَضًا، عَل َطِریِق 
ِذي َأَتى بِِه، َفَأنَزَل اهللُ تَعاَل:  ٌد| َوَما الَّ ِب، َفَیُقوُلوَن: َماَذا َجاَء بِِه ُمَمَّ اإِلنَكاِر َوالتََّعجُّ

 .)2(َعمَّ َيَتَساءُلوَن

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 710/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 339/10.
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)2( مِي ِ َبِإ اْلَ��ض َعِن انلَّ

ِم)1( َوهَو َنَبأ َیوُم الِقَیاَمِة، َوالَبعث،  َأِن امُلَفخَّ َوَقوُله: َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم ُهَو َبَیاٌن لِلشَّ
َساَلِة. َوَأمُر الرِّ

)9( ااًت َمُكْ ُ��بَ ا َنْ َ�ْلَ َو�بَ

َعُة لِلَجَسِد)3(.  اَحُة َوالدَّ َباُت: الرَّ بُت: ُهَو الَقطُع)2( َوالسُّ السَّ

)12( عًا ِشَدادًا َقُكْ َ��بْ ا َفْ ْيَ َو�بَ�ضَ

ِدیَدة: َشَدائٌد)4(. َجُع الشَّ

)13( اًج اًج َوهَّ ا ِسَ َ�ْلَ َو�بَ

اُد امُلَتَللِئ)6(. اُج: الَوقَّ ُیَقاُل: َتَوَهَجِت النَّاُر: إَِذا َتَلظَّت)5( َوالَوهَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 206/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 711/3.

)3( متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهرآشوب: 12/1.
)4( تفة األحوذي، املبارکفوري: 229/9.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 711/3.
)6( تفسري أيب السعود: 87/9.
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)14( اًج َّ �ب اِت َماء �ثَ ْ�ِصَ ُ ْ
ا ِمَ ال نَزنْلَ

َ
َوأ

َفُتمطُِر)1(  َیاُح  الرِّ َها  َتعِصُ َأن  َشاَرَفت  َأي:  ت؛  َأعــَصَ إَِذا  َحائُب  السَّ  : امُلعِصُ
اُت. َواجلَمُع: امُلعِصَ

  ) َوالثَّجُّ الَعجُّ  احلَجِّ  |:)َأفَضُل  النَّبِيِّ َحِدیِث  َويِف  بِنَفِسه،  َوَثَج  إَِذا  ُه؛  َثجَّ ُیَقاُل: 
: َصبُّ ِدَماُء الَدي)2(.  وِت بِالتَّلبَِیِة، َوالثَّجُّ : َرفُع الصَّ َفالَعجُّ

إِ  يف  اَعًا  َدفَّ َصبَّاَبًا  َأي:   اجًا َثجَّ ماًء  اْلـُمْعِصاِت  ِمَن  َوَأْنَزْلنا  تَعاَل:  َوَقوُله 
ٍه. نِصَبابِِه)3( َأو: ُمنَصبََّا برَِشَ

)16( 
ً

اف َ لْ�ض
َ

اٍت أ َوَجَّ

.)4( ُة، َل َواِحَد َلَا َکاألَخَلِط، َوِقیَل: َواِحُدَها َلفٌّ َجُر امُللَتفَّ األَلَفاُف: الشَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 711/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 711/3.
)3( بحار األنوار، املجليس: 447/63.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 241/10.
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)18( اًج ْفَ
َ

ُتَن أ
ْ

أ وِر َفَ َفُخ يِف ال�ُّ َيْوَم ُي�ض

ِمن  َقِریَبًا  َجالَِسًا  َجَبل)1(  بِن  ُمَعاذ  َکاَن  َقاَل:  َعاِزب،  بِن  اِء  الرَبَّ َعن  احلَِدیِث:  َويف 
َرُسول الّلـِه| يف َمنِزِل َأيِب َأیُّوب األَنَصاِري، َفَقاَل ُمَعاذ: َیا َرُسول الّلـِه، َأَرَأیَت َقوَل 

وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجًا اآلَیاُت، َفَقاَل: الّلـِه تَعاَل: َيْوَم ُينَفُخ يِف الصُّ

َعرَشُة  ُیرَشُ  َقاَل:  ُثمَّ  َعینَیِه،  َأرَسَل  ُثمَّ  األَمِر،  ِمَن  َعظِیٍم  َعن  َسَألَت  ُمَعاذ،  )َیا 
َل ُصوَرُهم؛ َبعَضُهم عَل  َمیََّزُهم اهللُ ِمَن امُلسِلِمنَی، َوَبدَّ تِي َأشَتاَتًا، َقد  َأمَّ َأصنَاٍف ِمن 
ُسوَن َأرُجَلُهم ِمن َفوِق  ُمنِكِّ الِقَرَدِة، َوَبعَضُهم عَل ُصوَرِة اخلَنَاِزیِر، َوَبعَضُهم  ُصوَرِة 
دوَن، َوَبعَضُهم ُصمُّ ُبكٌم  دَّ ُوُجوَهُهم ِمن َتت ُثمَّ ُیسَحُبوَن َعَلیَها، َوَبعَضُهم ُعمٌي َیَتَ

َل َیعِقُلون.

َأهُل  َرُهم  َیَتَقذَّ ُلَعاَبًا،  َأفَواِهِهم  ِمن  الَقیُح  َفَیِسیُل  َألِسنََتُهم،  َیمَضُغوَن  َوَبعَضُهم 
َناٍر،  ُبوَن عَل ُجُذوٍع ِمن  ُمَصلَّ َوَبعَضُهم  َوَأرُجَلُهم،  َأیِديِم  َعُة  ُمَقطَّ َوَبعَضُهم  اجلَمِع، 
َلِزَقٌة  َقطَراٍن،  ِمن  َسابَِغًة  ِجَباَبًا  َیلَبُسوَن  َوَبعَضُهم  اجِلَیِف،  ِمَن  َنَتنًَا  َأَشدُّ  َوَبعَضُهم 

بُِجلوِدِهم.

ُصوَرِة  عَل  ِذیَن  الَّ ا  َوَأمَّ النَّاِس،  ِمَن  َفالَقتَّاُت)2(  الِقَرَدة؛  ُصوَرِة  عَل  ِذیَن  الَّ ا  َفَأمَّ
َوالُعمُي؛  َبا،  الرِّ َفآَکَلُة  ُرؤوَسُهم؛  عَل  ُسوَن  امُلنَكَّ ــا  َوَأمَّ حِت،  السُّ َفَأهُل  اخلَنَاِزیِر؛ 
ِذیَن َیمَضُغوَن بَِألِسنَتِهم؛  مُّ َوالُبكُم؛ امُلعَجُبوَن بَِأعَمَلُم، َوالَّ اجلَائُروَن يف احلُكِم، َوالصُّ

ِذیَن َخاَلَف َأعَمَلُم َأقَواَلُم.  َفالُعَلَمُء َوالُقَضاُة الَّ

ِمن  ُبوَن عَل ُجُذوٍع  َوالـَمصلَّ اجِلرَياَن،  ُیؤُذوَن  ِذیَن  الَّ َوَأرُجلُهم؛  َأیِدُيم  َعُة  َوامُلَقطَّ

)1( مضت ترجتهم.
)2( وهو: الذي ینقل احلدیث لینم به، الصحاح، اجلوهري، مادة )قتت( 260/1.



الفصل الرابع والسبعون / سورة النبأ   ..............................................    263

ِذیَن َیَتَمتَُّعوَن  ِذیَن ُهم َأَشدُّ َنَتنًَا ِمَن اجِلَیِف؛ َفالَّ لَطاِن، َوالَّ َعاُة بِالنَّاِس إِل السُّ َناٍر؛ َفالسُّ
ِذیَن َیلَبُسوَن اجِلَباَب، َفَأهُل  اِت، َوَیمنَُعوَن َحقَّ الّلـِه يف َأمَواَلُم، َوالَّ لذَّ َهَواِت َوالَّ بِالشَّ

الَفخِر َواخلَُیَلِء()1(. 

ٍة َمَع إَِماَمُهم، َوِقیَل: َأفَواَجًا؛ َأي: َجَاَعاٌت  َأي: ِمَن الُقُبوِر إِل الـَموِقِف ُأَمًَا، ُکلُّ ُأمَّ
خُمَتِلَفٍة)2(.

َوَقوُلُه: َيْوَم ُينَفُخ َبَدٌل ِمن: َيْوَم اْلَفْصِل َأو: َعطُف َبَیاٍن َلُه)3(. 

)17( ِل اَكَن ِمَقااًت�ْ َ ِإنَّ َيْوَم اْل�ض

ِذي َیفِصُل  َوِلََذا َقاَل اهللُ تَعاَل: إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل كاَن ِميَقاتًا َأي: َیوَم الَقَضاِء الَّ
نَیا َأن َتنَتِهي ِعنَدُه،  َت َبِه اهللُ الدُّ ًا َوقَّ اهللُ فِیِه احلُكَم َبنَی اخلََلئِق، َکاَن يف ُحكِم الّلـِه َحدَّ

ًا لِلَخَلئِق َینَتُهوَن ِعنَدُه)4(.   َأو: َحدَّ

)18( اًج ْفَ
َ

ُتَن أ
ْ

أ وِر َفَ َفُخ يِف ال�ُّ َيْوَم ُي�ض

وِر َفَتَأُتوَن َأفَواَجًا َتَّت.  َوَیوَم ُینَفُخ يف الصُّ

)1( جامع أحادیث الشیعة، الربوجردي: 128/18ح 17.
)2( غریب القرآن، الطریي: 158.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 712/3.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 712/3.
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)19( اًب ْبَ
َ

اَمء فََكا�ضَ�قْ أ َحِت السَّ َوُفِ

الـَمَلئَكِة،  لِنُُزوِل  امُلَفتََّحُة  َأبَواُبَا  َکُثَرت  َأي:   َأْبَوابًا َفَكاَنْت  َمء  السَّ َوُفتَِحِت 
َا َلیَست إِلَّ َأبَواٌب ُمَفتََّحٌة)1(. َکَأنَّ

َوِقیَل: األَبَواُب؛ الطُُّرُق َوالـَمَسالِك؛ َأي: ُتكَشُط، َفَینَفتُِح َمَكاُنَا، َوَتِصرُي ُطُرَقًا َل 
َها َشٌء)2(.  َیُسدُّ

)20( اًب َباُل فََكا�ضَ�قْ َسَ ِ
ْ

َرِت ال ِّ َوُس�ي

َحتَّى  ِبَا)3(  َوُذِهَب  َأَماِکنَها،  ِمن  ُأِزیَلت  َأي:   ابًا َسَ َفَكاَنْت  َباُل  اجْلِ ِت  َ َوُسيِّ
نَبّثًا َأو: َصاَرت  ِق َأجَزائَها)4( َوهَو َکَقولِه: َفَكاَنْت َهَباء مُّ َتِصرُي َشیئًا َکَلشٍء؛ لَِتَفرُّ

اَها. َا َخَیاُل َوَلیَت إِیَّ اِب)5( ُیَظنُّ َأنَّ َ َکالسَّ

)22( َن َمآًب اغ�ي َصاَدًا )21( ِلل�َّ َ اك�ضَ�قْ ِمْ َهنَّ ِإنَّ �بَ

َصُد؛ َأي: ِهي َحدٌّ َیرَصُدوَن فِیِه لِلَعَذاِب، َوهي  ِذي َیُكوُن فِیِه الرَّ املِرَصاُد: احلَدُّ الَّ
ًا أِلَهِل اجلَنَِّة)6(. َمآَبُم َوَمرِجَعُهم، َوَعن احلََسِن َوقَتاَدة؛ َأي: َطِریَقُا  َوَمرَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 208/4.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 307/7.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 242/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 713/3.

)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 243/10.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 714/3.
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)23( اًب َ ْ��ق
َ

َن ِفَيا أ �ي ِ�ثِ �ب
َ

ل

َتبَِعُه  ُحقٌب  َمَض  َم  ُکلَّ ُحقٍب،  َبعَد  ُحَقَبًا  فِیَها  َماِکثنَِی  َأي:   َأْحَقابًا فِيَها  اَلبِثَِي 
ُحقٌب، إَِل َغرِي ِنَاَیٍة)1(.

َواحلُقُب: َثَمُنوَن َسنَِة)2(.

َوِقیَل: إِنَّ األَحَقاَب َثَلَثُة َوَأرَبُعوَن ُحقَبًا، ُکلُّ ُحقٍب َسبُعوَن َخِریَفًا، ُکلُّ َخِریٍف 
َسبُعَمئِة َسنٍَة، ُکلُّ َسنٍَة َثَلثَمئٍة َوُستُّوَن َیوَمًا، َوُکلُّ َیوِم َألُف َسنٍَة)3(.

ِذیَن ُیَرُجوَن ِمَن النَّاِر()4(. ُه َقاَل:)َهَذا للَّ َوُروي َعن الَباِقِر َأنَّ

ُه َقاَل:)َوالّلـِه، َل َیُرُج ِمَن النَّاِر َمن َدَخَلَها، َحتَّى  | َأنَّ َوَعن ابن ُعمر، َعن النَّبِيِّ
نَُة َثَلثَمئة َوُستُّوَن َیوَمًا، ُکلُّ َیوٍم  َیُكوُنوا فِیَها َأحَقاَبًا، َواحلُقُب بِضٌع َوَثَمننَِی َسنًَة، َوالسَّ

وَن، َفَل َیَتِكَلنَّ َأحٌد عَل َأن َیُرَج ِمَن النَّاِر()5(. َألُف َسنٍَة ِمَّا ُتِعدُّ

)24( اًب  َشَ
َ

 َيُذوُقَن ِفَيا َبْردًا َول
َّ

ل

ابًا اإِلستِثنَاُء ُمنَقطٌِع، َوالـَمعنَى: َل َیُذوُقوَن فِیَها  الَّ َيُذوُقوَن فِيَها َبْردًا َواَل َشَ
َیُذوُقوَن  ُن ِمن َعَطَشِهم، َوَلِكن  اَبًا ُیَسكِّ ُس َعنُهم َحرَّ النَّاِر، َوَل َشَ ُینَفِّ َبرَدًا، َوَروَحًا 

اَقًا)6(.  فِیَها مَحِیَمً َوَغسَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 209/4.
.2( تفسري القمي: 40/2، عن اإلمام الباقر(

)3( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 179/19.
)4( تفسري القمي: 402/2.

)5( الكشف والبیان، الثعلبي: 116/10.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 715/3.
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)25( 
ً

ااق سَّ َ ياًم َو�ض  َحِ
َّ

ِإل
اِق: َما َیغَسُق؛ َأي: َیسِیُل  اقًا َوِقیَل: الرَبُد َوالنَّوُم، َوامُلَراُد بِالَغسَّ إاِلَّ َحِيًم َوَغسَّ

ِمن َصِدیِد َأهِل النَّاِر، َوَقَرأ َأُبو َبكٍر: َغَساَقًا، بِالتَّخِفیِف َوالـَمعنَى َواِحٌد)1(.

)26( 
ً

َجَزاء ِوَفاق
اِر)2(. َجَزاء ِوَفاقًا َأي: ُجوُزوا  َجَزاًء  ُوفَق َأعَمَلُم، َوَفَعلنَا َذلَِك ِبَؤَلِء الُكفَّ

)27( َيْرُجوَن ِحَساًب 
َ

ْم اَكُنا ل ُ ِإنَّ
ُبوا  َوَکذَّ ِحَساَبًا،  َلُم  َوإِنَّ  َوإِخَباُرَنا،  بِآَیاتِنَا  َیعَتِقُدوَن  َوَل  ِحَساَبًا،  َیرُجوَن  َل  ُم  إِنَّ

اَبًا)3(.  بِآَیاتِنَا ِکذَّ

)29( اُه ِكَتاًب ْ�َ�ْيَ
َ

ٍء أ َوُكَّ َشْ
َیُكوُن:  َأو  إِحَصاٍء،  َموِضِع  يف  َمصَدٌر  َوِکَتاَبًا:   كَِتابًا َأْحَصْينَاُه  ٍء  َشْ َوُكلَّ 

بِط َوالتَّحِصیِل)4(.  َأحَصینَا؛ بَِمعنَى: َکَتبنَا؛ إِللتَِقائهَم يف َمعنَى الضَّ

اللَّوِح  يف  َعَلیِهم  َمكُتوَبًا  َکونِه  َحاِل  يف  َأحَصینَاُه  َأي:  َدة؛  ُمؤکَّ َحاَلً  َیُكوُن  َأو 
الـَمحُفوِظ، َأو: يف ُصُحِف احلََفَظِة، َوالـَمعنَى: إِحَصاُء َمَعاِصَیُهم، َکَقولِِه: َأْحَصاُه 

ـُه َوَنُسوُه)5( َفُذوُقوا، َفَلن َنِزیَدُکم إِلَّ َعَذاَبًا)6(.  اللَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 715/3.
)2( جممع البیان، يف تفسري القرآن، الطربيس: 244/10.
)3( جممع البیان، يف تفسري القرآن، الطربيس: 244/10.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 715/3.
)5( املجادلة: 6، الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 210/4.

)6( النبأ: 30.
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)31( ازًا َ َن َم�ض �ي ِ تَّ ُ ِإنَّ ِلْ

َفُر)1(. الَفوُز: الظَّ

 )2(َوَأْعنَابًا َحَدائَِق  َبعَدُه:  َما  َتفِسرُيُه   َمَفازًا لِْلـُمتَِّقَي  إِنَّ  تَعاَل:  َوَقوُله 
َجِر امُلثِمِر)3(.  ائِلنَی فِیَها َأنَواُع الشَّ َواحلََدائُق للسَّ

)33( ْتَراًب
َ

َواِعَب أ
َ
َوك

َواألَتَراُب:  َوَتَفلََّكت)4(  َثدُينَّ  َب  َتَكعَّ ِت  اللَّ َوالَكَواِعُب:   َأْتَرابًا َوَكَواِعَب 
وَرِة، َحتَّى َیُكنَّ ُمَتَشاِکَلت)5(  ، َوامُلَراُد: استَِواُء اخِللَقِة َوالَقاَمِة َوالصُّ نِّ امُلستِوَیاُت يف السِّ

.)6( َأو: عَل ِمقَداِر َأزَواِجِهنَّ

)32( 
ً

سًا ِدَهااق
ْ

أ
َ
َوك

َأُس الـَممُلوءُة امُلَتَعُة)7( ُیَقاُل: َأدَهَق احلَوَض: إَِذا َمَلُه)8(.  َهاُق: الكَّ َوالدِّ

)1( غریب القرآن، الطریي: 293.
)2( النبأ: 32.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 716/3.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 716/3.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 246/10.

)6( زبدة التفاسري، الكاشاين: 311/7.
)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 247/10.

)8( تفسري أيب السعود: 92/9.



268    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

)35( اًب  ِكذَّ
َ

وًا َول ْ  َيـْسَمُعوَن ِفَيا لَ�ض
َّ

ل

ابًا َوَکَلَمًا َل َفائَدَة فِیِه ِمَن الَكَلِم)1(. الَّ َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوًا َواَل كِذَّ

)36( َك َعَ�اء ِحَساًب بِّ َجَزاء مِّ رَّ

ء؛ إَِذا َکَفايِن،  بَِّك َعَطاء ِحَسابًا ِصَفٌة بَِمعنَى َکافَِیًا، ِمن َأحَسَبنِي الشَّ ن رَّ َجَزاء مِّ
َحتَّى ُقلُت: َحسبِي،  َوَقوُلُه: َعَطاء ُنِصَب بَِجَزاًء َنصَب الـَمفُعوِل بِِه؛ َأي: َجَزاُهم 

ُه َقاَل: َجاِزي امُلتَِّقنَی بَِمَفاٍز)2(. ٌد َمنُصوٌب، َکَأنَّ َعَطاًء، َوَقوُلُه: َجَزاء َمصَدٌر ُمؤکَّ

ُن َواَقَل  ِذَن َلُ ارلْحَ
َ

 َمْ أ
َّ

وَن ِإل ُ َكلَّ  َي�قَ
َّ

ًا ل ّ َلِئَكُة َص�ض َ ْ
وُح َوال َيْوَم َيُقُم ارلُّ

)38(اًب َصَ

ًا  َیُقوُم َوحَدُه َصفَّ ِمنُه،  َأعَظُم  خَمُلوَقًا  تَعاَل  َخَلَق اهللُ  َما  َمَلٌك؛  وَرِة  السُّ وُح يف  َوالرُّ
َناٍس،  بَِمَلئَكٍة، َوَل  َلیُسوا  الّلـِه،  وَح َخلٌق ِمن َخلِق  إِنَّ الرُّ َوِقیَل:  ًا،  َوالـَمَلئَكُة َصفَّ

ًا، َوِقیَل: ُهَو َجرَبئیُل)3(. َیُقوُموَن َصفَّ

َوَقاَل  ُن  الرْحَ َلُه  َأِذَن  َمْن  إاِلَّ  َيَتَكلَُّموَن  الَّ  نَی)4(  ُمصَطفِّ َأي:   َصّفًا َوَقوُلُه: 
َفاَعُة)5(. نَیا ِمَن الَقوِل، َوَمعنَى الَكَلُم ُهنَا: الشَّ َصَوابًا يف الدُّ

ُه ُسئَل َعن َهِذه اآلَیة؟ َفَقاَل:)َنحُن َوالّلـِه الـَمأُذوُن َلُم َیوَم  اِدِق: إِنَّ َوَعن الصَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 494/9.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 716/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 717/3.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 249/10.
)5( زاد املسري، ابن اجلوزي: 123/4.
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عَل  َوُنَصلِّ  نَا،  َربِّ ُد  َقاَل:)ُنَمجِّ َتُقوُلوَن؟  َما  فَِداَك،  ُجِعلُت  ِقیَل:  َوالَقائُلوَن(  الِقَیاَمِة 
ِذي َل َشكَّ يف ُحُصولِِه، َوَکونِه  نَا َذلَِك الَیوُم احلَقُّ الَّ َنا َربُّ َنبِیِّنَا، َوَنشَفُع لِِشَعتِنَا، َفَل َیُردُّ

َشاَء()1(.

)39( ِه َمآًب َذ ِإَل َربِّ �ضَ ن َشاء ا�قَّ َ َ
َقُّ ف

ْ
ْوُم ال َذِلَ اْلَ

ُبُل،  السُّ َوُأوِضَحت  الِعَلُل،  ُأِزَیت  َوَقد  بِالطَّاَعِة،  َمرِجَعًا   َمآبًا ِه  َربِّ إَِل  َذ  َ اتَّ
ُسُل)2(.  َوَبلََّغت الرُّ

ُجوُع)3(.  َوالـَمآُب: ِمفَعٌل ِمَن األَوِب؛ َوهَو: الرُّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 717/3.
)2( الكايف، الكلیني: 435/1ح 91، زبدة التفاسري، الكاشاين: 313/7.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 248/10.
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سورة النازعات


)2( ًا� ضَسثْ َ�اِت � ِ ا�ث  َوانلَّ

َأي:  َبدنِه؛  ِمَن  وُح  الرُّ َتنُشٌط  َوُیَقاُل:  َأخرَجَها)1(  إَِذا  ؛  البِئِر  ِمَن  لو  الدَّ َنَشَط  ُیَقاُل: 
َتُرُج)2(.

)6( ُة َ �ض ِ ا�ب َيْوَم َتْرُجُف ارلَّ

َجِیُع  فِیَها  َیُموُت  الُوَل؛  النَّفَخُة  َیعنِي:   اِجَفُة الرَّ َتْرُجُف  َيْوَم  تَعاَل:  َقوُله 
الـَمحُذوِف،  امُلضَمِر  ِبَذا  َمنُصوٌب  َوَیوم  بُِحُدوثَِها)4(  َیُدُث  بَِم  ُوِصَفت  اخلَلِق)3( 
ُد  دَّ َوَتَتَ َتضَطِرُب  َأي:  َواجِلَباُل)5(  األَرُض  ِعنَدَها  َترُجُف  تي  الَّ یَحُة  الصَّ اِجَفُة:  َوالرَّ

عِد. َکالرَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 720/3.
)2( تفسري الرازي: 397/10.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 254/10.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 212/4.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 721/3.
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)7( اِدفَُة َبُ�َها ارلَّ �قَ�قْ

اِدَفُة َأي: النَّفَخُة الثَّانَِیُة؛ َوهي َنفَخُة الَبعِث)1(. َتْتَبُعَها الرَّ

)8( ٌة َ �ض ِ ٍذ َوا�ب ُقُلٌب َيْوَمِ

َوالَوِجیُب  َوالَوِجیُف  ُمضَطِرٌب)2(  َأي:  َواِجٌف؛  َوقلٌب  الُقُلوُب،  َوَجَفت  ُیَقاُل: 
َهاِدئٍة  َغرُي  َقِلَقٌة ُمضَطِرَبٌة،  َا  إِنَّ َأي:   َيْوَمئٍِذ واِجَفٌة ُقُلوٌب  تَعاَل:  َوَقوُلُه  َأَخَواِن)3( 
َوَل َساِکنَة، ملَِا َعاَینَت ِمن َهوِل َذلَِك الَیوِم)4( َقاَل ابُن عبَّاس: َمعنَى َواِجَفة: َخائَفة)5(.

)10( َاِفَرِة
ْ

ْرُدوُدوَن يِف ال َ َ
ا ل �ئِ�ضَّ

َ
َيُقُلَن أ

تي َجاَء فِیَها بَِمشَیتِه فِیَها َفَحَفَرَها؛  ُیَقاُل: َرجَع ُفَلٌن يف َحافَِرتِه؛ َأي: يف َطِریَقتِه الَّ
َر فِیَها بَِمِشیِه فِیَها، َجعَل َأثَر َقَدَمیِه ُحَفَرًا، َوِقیَل: إِنَّ احلَافَِرة َمنُسوَبٌة إِل احلَفِر،  َأي: َأثَّ
َطِریَقتِه  إِل  َأي:  َحافَِرتِه؛  إِل  َرجَع  إَِلیِه:  َعاَد  ُثمَّ  ِمنُه  َفَخَرَج  َأمٍر  يف  َکاَن  ملَِن  ِقیَل  ُثمَّ 

َوَحاَلتِه األُوَل)6(.

َوِقیَل: احلَافَِرُة: األَرُض الـَمحُفوَرة)7(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 254/10.
)2( تفسري اآللويس: 26/30.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 721/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 254/10.

)5( البحر املحیط، أيب حیان: 410/8.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 721/3.

)7( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 254/10.
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)11( َرًة �ضِ امًا �ضَّ َ ا ِع�ض نَّ
ُ
ِئَذا ك

َ
أ

الَبال  َوهَو  َفاِعٍل،  ِمن  َأبَلُغ  َوفِعٌل  َوَناِخٌر،  َنخٌر  َفهَو  َبِل،  إَِذا  الَعظُم؛  َنَخَر  ُیَقاُل: 
یُح َفُیسَمع َلُه َنِخري)1(. ِذي َتُرُّ فِیِه الرِّ األَجَوف، الَّ

)14( اِهَرِة فَِإَذا ُه ِبلسَّ

َعنٌی  َقوِلم:  ِمن  فِیَها،  َیِري  اَب  َ السَّ ألَنَّ  املـُسَتویُة؛  الَبیَضاُء  األَرُض  اِهَرُة:  السَّ
ِمَن  األَرِض  َوجَه  ي  ُتَسمِّ َوالَعَرُب  َنائَمٌة)2(  َها:  ِضدِّ َويف  الـَمِء،  َجاِرَیُة  َأي:  َساِهَرٌة؛ 

ُه ُیسَهُر فِیَها َخوَفًا ِمنَها)3(. الَفَلِة: َساِهَرٌة؛ َأي: َذاُت َسَهٍر؛ ألَنَّ

اِهَرِة َأي: َفإَِذا ُهم َأحَیاٌء عَل َوجِه األَرِض، َبعَد َأن  َوَقوُله تَعاَل: َفإِذا ُهْم بِالسَّ
َکاُنوا َأمَواَتًا يف َجوفَِها)4(.

)15( ي�ثُ ُموَس َهْل أاَتَك َحِ

َهْل َأتاَك َحديُث ُموسى  إِستِفَهاٌم ُیَراُد بِِه التَّقِریُر َوالتََّثبِیُت.

)18( ى
َّ
ن َتَزك

َ
َ ِإَل أ ْل َهل لَّ َفُ

ُیَقاُل: َهل َترَغُب فِیِه، َوَهل َترَغُب إَِلیِه؟ بَِمعنًَى، َوِمثُله َهل َلَك إِل َأن َتَزکَّى)5(. 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 213/4.
)2( تفسري البیضاوي: 447/5.

)3( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 199/19.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 722/3.

)5( الكشاف يف حقائق التنزیل، الزخمرشي: 213/4.



276    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

)23( اَدى َ�َشَ َفَ
َ ض �

.َفَحَشَ َفنَاَدى :ُیَقاُل: َحرَشُت النَّاَس؛ إَِذا َجَعَتُهم)1( َقاَل اهللُ تَعاَل

)25( وَل
ُ ْ
ِخَرِة َوال

ْ
ُ َنَكاَل ال َخَذُه اهللَّ

َ
فَأ

َلُم بَِمعنَى  َل اهللُ بِِه َنَكاَل اآلِخَرِة َواألُوَل، َوالنََّكاُل بَِمعنَى التَّنِكیُل، َکالسَّ ُیَقاُل: َنكَّ
التَّسِلیم)2(.

َکوَعُد  ٌد،  ُمؤکَّ َنَكاٌل، َمصَدٌر  َواألُوَل   اْلِخَرِة َنكاَل  ـُه  اللَّ َفَأَخَذُه  تَعاَل:  َوَقوُلُه 
الّلـِه، َوِصبَغُة الّلـِه)3(.

َعن ابن عبَّاس، َقاَل: َقاَل ُموَسى يف ُمنَاَجاتِه: ّربِّ َأمَهلَت فِرَعوَن َأرَبعَمئة َسنَة، 
ُب بِآَیاتَِك؟ َفَأوَحى اهللُ تَعاَل إَِلیِه:  َوهَو َیُقوُل: َأَنا َربُُّكم األَعَل، َوَیَحُد ُرُسُلَك، َوُیَكذِّ

اِب، َفَأحَببُت َأن ُأَکافِئُه)4(. ُه َکاَن َحَسُن اخلُُلِق، َسهُل احلُجَّ إِنَّ

)28( اَها ضََسوَّ َكَها � َرفََع َسْ

مُك: اإِلرتَِفاُع، َوهَو ُمَقابُِل الُعمِق)5(. السَّ

َُّه َوَأصَلَحُه)6(. ى ُفَلٌن َأمُرَنا؛ إَِذا َأَت ُیَقاُل: َسوَّ

)1( املصباح املنري، الفیومي: 136/1.
)2( الكشاف يف حقائق التنزیل، الزخمرشي: 214/4.
)3( الكشاف يف حقائق التنزیل، الزخمرشي: 268/3.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 257/10.
)5( جممع البحرین، الطریي: 234/1.

)6( جامع البیان، الطربي: 277/1.
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)29( اَها�َ ُ ْخَرَج صض
َ

َلَها َوأ َ�َش َلْ عضْ
َ

َوأ

تَعاَل:  َوَقوُلُه  الظُّلـَمُة)1(  َوالَغطُش:  َأظَلَمُه،  َأي:  َوَأغَطَشُه؛  اللَّیُل  َغَطَش  ُیَقاُل: 
َوَأْغَطَش َلْيَلَها َأي: َأذَهَب ُنوُرَها)2(.

)32( ْرَساَها
َ

َباَل أ ِ
ْ

َوال

َباَل َأْرَساَها َأي: َأثَبَتَها يف َأوَساِط األَرِض)3(. َقوُلُه تَعاَل: َواجْلِ

یَطِة  کِر عَل َشِ َوَقوُلُه: َواْلَْرَض َمنُصوٌب بِإِضَمِر َدحِوَها، َوهَو إِضَمٌر َقبَل الذِّ
.)4(َباَل َأْرَساَها التَّفِسرِي، َوَکَذا َقوُلُه: َواجْلِ

)30( َد َذِلَ َدَحَها�ْ ْرَض �بَ
َ ْ
َوال

حُو: التَّمِهیُد لَِلرِض، َوالَبسُط لِلُسكنَى بَِم َل ُبدَّ ِمنُه يف َتَأتِّ ُسكنَاَها؛ ِمن َتسوَیِة  الدَّ
َوإِرَساِء  َوالـَمرَعى،  الـَمِء  بِإِخَراِج  َعَلیَها  الَقَراِر  َوإِمَكاِن  َوالـَمرَشِب،  الـَمَأَکِل  َأمِر 

اجِلَباِل َأوَتاَدًا َلَا لَِتسَتِقرَّ َوُیسَتَقرُّ َعَلیَها)5(.

 

)1( القاموس املحیط، الفريوزآبادي، مادة )غطش( 281/2.
)2( جممع البحرین، الطریي: 146/4.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 261/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 724/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 725/3.
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)34( َرى ْ ُة اْلُك�ب امَّ فَِإَذا َجءِت ال�َّ
الِقَیاَمُة؛  َوهي:  َوَتغِلب)1(  َتعُلو  َأي:  َواِهي؛  الدَّ عَل  َتُطمُّ  تي  الَّ اِهَیُة  الدَّ ُة:  الطَّامَّ

اِهَیُة الُعظَمى)2(.  لُِطُموِمَها عَل ُکلِّ َهائَلٍة، َفهى الدَّ

ُم  َواللَّ األَلُِف  ُهنَا  َفَلیَس  لِلِعلِم،  َفُحِذَف  َمعُلوَمًا  إَِلیِه  امُلَضاُف  َکاَن  إَِذا  ُه  َأنَّ إِعَلم: 
ِعَوَضًا، َکَم َقاَلُه َبعَضُهم)3(.

 )42( َساَها اَن ُمْ يَّ
َ

اَعِة أ ُلَنَك َعِن السَّ
َ

َيـْسأ
تَعاَل:  َقوُلُه  َوِمنُه  الَعاِل)4(  اِري  الدَّ الـَمَقام  َوالـَمرَسى:  َأَقاَمُه،  َأي:  َأرَساُه؛  ُیَقاُل: 

َوَما ُيْدِريَك)5( َأي: َأيُّ َشٍء َیَعُلَك َداِرَیًا َعاملًَِا)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 215/4.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 327/7.

)3( تفسري اآللويس: 36/13.
)4( تفسري أيب السعود: 300/3.

)5( عبس: 3.
)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 729/3.
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)6( ى َ�دَّ َ �ض�قَ َلُ �ق

َ
فَأ

ُض بِاإِلقَباِل َعَلیِه)1(. ي: التََّعرُّ التََّصدِّ

)10(  ُه َتَلهَّ �ض�قَ َعْ
َ

فَأ

یُت َعنُه: إِذا اشَتَغلُت بَِغرِيه)2(.  التََّلِهي: التََّغاُفُل، َوَتَلَهیُت َعن َأمِر الّلـِه، َوَلِ

 )15( َرٍة َ ْيِدي َ��ض
َ

ِبأ

الِكَراِم  َفَرِة  السَّ َمَع  بِِه  الَعاِمُل  لِلُقرآِن،  َقاَل:)احلَافُِظ  ُه  َأنَّ  اِدِق الصَّ َعن  ُروي 
َرِة()3(. الرَبَ

َفَرُة: الَكَتَبِة)4(.  َوالسَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 729/3.
)2( غریب القرآن، الطریي: 67.

)3( الكايف، الكلیني: 603/2ح 2، عنه الوايف، الكاشاين: 1709/9ح 8972.
)4( العنی، الفراهیدي، مادة )کتب( 247/7.
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 )28( بًا ْ �ض َ بًا َو�ق             َوِعَ

 . َوابِّ ًة َبعَد ُأخَرى)1( لَِعَلِف الدَّ طَِبُة، ُتقَضُب َمرَّ الَقضُب: الرَّ

)29( ًل �ضْ وًن َو�ضَ   َوَزْي�قُ

یِت)2(.  یُتوُن: ُهَو َما ُیعَصُ َعن الزَّ الزَّ

النَّخُل: َجُع َنخَلٍة.

)30( بًا اِئَق ُغْ َوَحَ

ُة َشَجُرَها)3(.  احلَِدیَقة الُغلَبُة: الُبسَتاُن امُللَتفَّ

)31(  ّبً
َ

َوَفِكَهًة َوأ

ُه َیؤُب؛ َأي:  ِذي َل َیزَرعُه النَّاُس ِمَّا َل َتَأُکُلُه األَنَعاُم)4( ألَنَّ : الـَمرَعى َوالَكَل الَّ اإِلبُّ
ُیؤمُّ َوُینَتَجُع، َواألَبُّ َواألَمُّ َأَخَواِن)5(.

َوِقیَل: إِنَّ األَّب لَلنَعاِم َکالَفاِکَهُة لِلنَّاِس)6(.

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 339/7.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 184/7.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 731/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 270/10.
)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 220/4.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 270/10.
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)33( ُة اخَّ فَِإَذا َجءِت ال�َّ
َتَكاُد  َحتَّى  َأسَمِعَها،  يف  ُتَبالُِغ  َیعنِي:  اآلَذان)1(  َتُصمُّ  تي  الَّ یَحُة  الصَّ ُة:  اخَّ الصَّ

َها)2(.  َتُصمُّ

)37( ٍئ ٌن ُيْغيِنِه اْمِ
ْ

ٍذ َشأ ْم َيْوَمِ ُ ْ ِلُكلِّ مِّ
ُرِوي َعن َسوَدة، َزوُج النَّبِّي| َقاَلت: َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)ُیبَعُث النَّاُس ُحَفاًة 
َیا َرُسول الّلـِه، َوا  ُعَراَتًا ُغرلً، َیلِجَمُهم الَعَرُق، َوَیبُلُغ َشحَمَة األُِذِن( َقاَلت: ُقلُت: 

َسوأَتاُه، َینُظُر َبعُضنَا إِل َبعٍض إَِذا َجاَء؟.

َقاَل:)ُشِغَل النَّاُس َعن َذلَِك( َوَتَل َرُسوُل الّلـِه|: لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن 
.)3(ُيْغنِيِه

بُح؛ إَِذا َأَضاَء)4(. ُیَقاُل: َأسَفَر الصُّ

وِرَها  ٌة ِمن ُسُ َلُة)5( َوِمنُه َقوُلُه تَعاَل: ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَ َوامُلسِفَرُة: امُلِضیئُة امُلَتَهلِّ
َوَفَرِحَها بَِم ُأِعدَّ َلَا ِمَن الثََّواِب، َوَأَراَد بِالُوُجوِه: َأصَحاُب الُوُجوِه)6(.

َوَعن ابن عبَّاس: ِمن ِقَیاِم اللَّیِل)7(.

َويف احلَِدیِث:)َمن َکُثَر َصَلَتُه بِاللَّیِل َحُسَن َوجُهُه بِالنََّهاِر()8(.

)1( الصحاح، اجلوهري، مادة )صخخ( 425/1.
)2( الكشف والبیان، الثعلبي: 134/10.

)3( املستدرك عل الصحیحنی، احلاکم النیسابوري: 514/2.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 278/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 732/3.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 271/10.
)7( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 220/4.
)8( من ل یرضه الفقیه، الصدوق: 474/1ح 1370.
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)40( َرٌة َ ا َغ�ب ْيَ ٍذ َعَ َوُوُجوٌه َيْوَمِ

ة َأي: َسَواٌد َوَکآَبٌة. الَغرَبُة: الُغَباُر)1( َوَقوُلُه تَعاَل: َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َعَلْيها َغَبَ

 )41( َرٌة َ َها َق�ق ُ َتْرَه�ق

َخاِن)2(. َواُد َکالدُّ ٌة؛ َوهي: السَّ ٌة َأي: َتعُلوَها َوَتغَشاَها َقَتَ َتْرَهُقَها َقَتَ

)1( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 418/8.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 271/10.




الفصل السابع والسبعون

سورة التكوير






سورة التكوير


)1( َرْت وِّ

ُ
ْمُس ك َّ ِإَذا السث

فِعٌل  َرافُِعَها  بِالَفاِعلیَِّة،  َمرُفوٌع  مُس:  الشَّ  َرْت ُكوِّ ْمُس  الشَّ إَِذا  تَعاَل:  َقوُلُه 
ِط، َوَکَذا  : إَِذا ُیطَلُب الِفعَل ملَِا فِیِه ِمن َمعنَى الرشَّ َرْت ألَنَّ ُه: ُكوِّ ُ ُمضَمٌر، ُیَفسِّ

َما َبعَدَها َجِیَعًا.

َرْت َأي: َذَهَب ُنوُرَها َوَضوؤَها، َويف التَّكویِر َوجَهاِن:  َوعن ابِن عبَّاس: ُكوِّ
يف  انتَِشاُرُه  َفَیذَهُب  َضوؤَها،  ُیَلفُّ  َأي:  َها؛  َلفُّ َوهَو  الَعَمَمِة؛  َتكِویِر  ِمن  َیُكوَن  َأن 
َرفِعَها  َعن  ِعَباَرٌة  َها  َلفُّ َیُكوُن  َأو:  ِبَا،  َهاُب  َوالذِّ إَِزاَلتَِها،  َعن  ِعَباَرٌة  َوهي  اآلَفاِق، 
َرُه؛ إَِذا  َوَسِتَها؛ ألَنَّ الثَّوَب إَِذا ُأِریَد َرفُعُه ُلفَّ َوُطِوي، َأو: َأن َیكوَن ِمن َطَعنَُه َفَكوَّ
َوإَِذا  بِاإِلنِكَداِر يف َقولِه:  النُُّجوُم  َکَم ُوِصَفت  ُفلِكَها،  ًتلَقى َوُتطَرُح َعن  َألَقاُه؛ َأي: 

.)1(النُُّجوُم انَكَدَرْت

)1( التكویر: 2، جوامع اجلامع، الطربيس: 734/3.
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 )4( َلْت َوِإَذا الِْ�َشاُر ُع�ِّ

تي َأَتى عَل مَحُلَها  الِعَشاُر: َجُع َعرَشاَء، َکالنَِّفاُس يف َجِع النَُّفَساِء، َوهي: النَّاَقُة الَّ
ُة َأشُهٍر َفَصاِعَدًا، َوهي النَّفُس َما َیُكوُن ِعنَد َأهِلَها، َوامُلَراُد: َوالنُّوُق احلََواِمُل)1(. َعرَشَ

)6( ْت َ َحُر ُسجِّ َوِإَذا اْلِ

 ْت َ باُل ُسيِّ ُیَقاُل: َسَجَر التَّنُّوَر؛ َأَذا َمَلَها بِاحَلَطِب، َوِمنُه َقوُله تَعاَل: َوإَِذا اجْلِ
َر َبعُضَها إِل َبعٍض، َحتَّى َیُعوُد َسجَرًا َواِحَدًا)2(. َأي: ُمِلت، َوُسجِّ

َوِقیَل: َسَجرُت التَّنُّوَر، َأي: َأوَقدُتُه)3( َفَصاَر َناَرًا َتضَطِرُم.

)9( َلْت يِّ َذ�ض�بٍ ُقِ
َ

َلْت )8(  ِبأ ْوُؤوَدُة ُ��ئِ َ ْ
َوِإَذا ال

ُوَلَدهِتَا  َوقُت  َحاَن  إَِذا  الـَمرَأة  َوَکاَنت  َحیًَّا،  الـَمدُفوَنُة  اجلَاِرَیُة   اْلـَمْوُؤوَدُة
َحَفَرت ُحفَرًة، َوَقَعَدت عَل َرَأِسَها، َفإِن َوَلَدت بِنَتًا َرَمت ِبَا يف احلُفَرِة، َوإِن َوَلَدت 

ُغَلَمًا َحَبَستُه)4(.

اِب)5( َوَقوُلُه تَعاَل: َوإَِذا  َ ُه إِثَقاٌل بِالتُّ َوَأَد َیِئُد مقُلوٌب ِمن: آَد َیُؤوُد: إَِذا َثُقَل ألَنَّ
تي ُقتَِلت بِِه)6(. اْلـَمْوُؤَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت املـَعنِي يف ُسؤاِل املـَوؤَدِة َعن َذنبَِها الَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 281/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 734/3.

)3( املصباح املنري، الفیومي: 267/1.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 277/10.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 735/3.

)6( جوامع اجلامع، الطربيس: 735/3.
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ُه َقاَل:)َیِيُء امَلقُتوُل ُظلَمً َیوَم الِقَیاَمِة َوَأوَداُجُه َتشُخُب َدَمًا، اللَّوُن  | َأنَّ َعن النَّبِيِّ
، َسل َهَذا فِیَم َقَتَلنِي()1(. َقًا بَِقاتِلِه، َیُقوُل: َیا َربِّ یُح ِریُح املِسِك، ُمَتَعلِّ ِم، َوالرِّ َلوُن الدَّ

)11( ْت�َ ِ سث
ُ
اَمء ك َوِإَذا السَّ

بِیَحِة، َوالِغَطاَء َعن  ء َعن َموِضِعِه، ُیَقاُل: َکَشَط اإِلَهاَب َعن الذَّ الَكشُط: إَِزاَلُة الشَّ
ِء)2(.  الشَّ

)12( َرْت َوِإَذا اْلـَجِحمُي ُ��ِّ

َرَها َغَضُب الّلـِه  َرْت َأي: َتَوقََّدت إِیَقاَدًا َشِدیَدًا، َأو: ِقیَل َسعَّ َوإَِذا اْلـَجِحيُم ُسعِّ
تَعاَل، َوَخَطاَیا َبنِي آَدم، َوُقِرأ بِالتَّخِفیِف)3(. 

)13( ْت َ ْزِل�ض
ُ

ُة أ َوِإَذا اْلـَجنَّ

َبت  َبت، َقاَل اهللُ تَعاَل: َوإَِذا اْلـَجنَُّة ُأْزلَِفْت َأي: ُقرِّ ُیَقاُل: ُأزلَِفُت الَوعَدُة؛ إَِذا ُقرِّ
لِلُدُخوِل ِمن َأهِلَها)4(. 

)1( األمال، السید املرتض: 190/4.
)2( غریب القرآن، الطریي: 351.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 283/10.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 278/10.
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)15( ِس ُنَّ
ْ

قِْسُم ِبل �
ُ

فََل أ

بِالَكَواِکِب  َأي:   بِاْلـُخنَِّس ُأْقِسُم  َفَل  تَعاَل:  َوَقوُلُه  َر،  َتَأخَّ إَِذا  َخنََس؛  ُیَقاُل: 
َواِجِع)1(. الرَّ

)16( ِس اِر اْلُكنَّ اْلـَجَ

َجِر)2(.  ُیَقاُل: َکنََس الَوحُش؛ إَِذا َدَخَل ُکنَاَسُه؛ َوهَو َبیُته امُلتََّخُذ ِمن َأغَصاِن الشَّ

َوَتكنُُس  مِس،  إِخَفاؤَها َتَت َضوِء الشَّ َوُکنُوُسَها:  یَّاَراِت: ُرُجوُعَها،  السَّ ُخنُوُس 
یَّاَرات؛ َأي: َتطُلُع يف َأَماِکنَها َکالُوُحوِش يف َکنِیِسَها)3(. بِاللَّیِل َهِذه السَّ

)24( ٍن ِن�ي َ �ض ِ بْيِ �ب َ َوَما ُهَ َعَ الْ�ض

ننُِی: الَبِخیُل)4(.  : الُبخُل، َوالضَّ نُّ الضَّ

)26( ْيَن َتْذَهُبوَن
َ

فَأ

ِة اعتَِساَفًا: َأیَن َتذَهُب َکَذا، َقاَل اهللُ تَعاَل: َفَأْيَن َتْذَهُبوَن ِمن  ُیَقاُل لَِتاِرِك اجلَادَّ
 .)5( َهَذا احلَقِّ

)1( تفسري البیضاوي: 458/5.
)2( کنز الدقائق، املشهدي: 152/14.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 224/4.
)4( غریب القرآن، الطریي: 547.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 738/3.




الفصل الثامن والسبعون

سورة اإِلنفطار






سورة اإِلنفطار


 )4( َرْت ِ

ْ��ث وُر �بُ ُ �ب ُ َوِإَذا الْ�ق

َباِن، بَِمعنَى: الَبعِث َوالَبحث َمع َراٍء َمضُموَمٍة إَِلیهَم)1(.  َبعَثَر َوَبحَثَر َأَخَواِن ُمَرکَّ

)6( َك اْلَكِريِم َك ِبَربِّ ضَساُن َما َغرَّ � ِ
ْ

َها ال يُّ
َ

َيا أ

َك بَِربَِّك اْلَكريِم َیعنِي: َأيُّ َشٍء َخَدَعَك  ْنساُن ما َغرَّ ا اْلِ َ َقاَل اهللُ تَعاَل: يا َأيُّ
ُه َجهُلُه()2(. |:)َغرَّ بَِخالِِقَك الَكِریم، َقاَل النَّبِيُّ

يف  َطُه  َفَورَّ ِشئَت،  َما  إِفَعل  َله:  َقاَل  اخلَبِیث،  َشیَطاُنُه  َوالّلـِه  ُه  َغرَّ احلََسِن:  َوَعن 
الـَمَعاِص)3(.

َك بَِربَِّك  َوِقیَل لِلُفِضیِل بِن عیَّاِض)4(: إِن َأَقاَمك اهللُ َیوَم الِقَیاَمِة، َوَقاَل َلَك: َما َغرَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 227/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 741/3.
)3( زبدة التفاسري، الكاشاين: 356/7.

)4( أبو عل التمیمي، بصي، روى عن اإلمام الصادق نسخة، ثقة، سكن مكة وکان ربانیا ، ثقة، کبري 
الشأن، تويف سنة )187هـ( ینظر: رجال النجاش: 310، تذکرة احلفاظ، الذهبي: 245/1.
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تنِي ُسُتوُرَك امُلرَخاُة)1(. الَكِریم، َماَذا َتُقوُل؟ َقاَل: َأُقوُل: َغرَّ

يِن بَِك  ؟ ُقلُت: َغرَّ َك يِبِ َوَعن ِیَیى بِن مَعاذ)2(: َلو َأَقاَمنِي اهللُ َبنَی َیَدیِه، َفَقاَل: َما َغرَّ
ُه َلو  َم َذَکَر الَكِریم َبنَی َسائِر َأسَمئِه؛ ألَنَّ ُه ُسبَحاَنُه إِنَّ َك يِب َسالَِفا َوآنَِفًا، َوَعن َغرِيه: َأنَّ بِرُّ

يِن َکَرُم الَكِریِم)3(. نَُه اإِلَجاَبة، َحتَّى َیُقوُل: َغرَّ َکاَن َلقَّ

َفإَِذا  َفنََظَر  ُیَلبِِه،  َفَلم  اٍت،  َمرَّ َلُه  بُِغَلٍم  َصاَح  ُه  َأنَّ  امُلؤِمننَی َأِمرِي  َعن  ُیرَوى  َکَم 
ُعُقوَبتَِك،  َوَأمنِي ِمن  بِِحلِمَك،  لِثَقتِي  َفَقاَل:  ُتِبنِي؟(  َل  َلُه:)َماَلَك  َفَقاَل  بِالَباِب،  ُهَو 

َفاسَتحَسَن َجَواَبُه، َوَأعَتَقُه)4(. 

َل َبعَض َأعَضائِه بَِبعٍض  َوَعَدَلُه؛ َأي: َعدَّ َفُه)5(  َعَدَلُه َعن الطَِّریِق؛ َأي: َصَ ُیَقاُل: 
تَعاَل:  َقوُلُه  َوِمنُه  َحَسنَة،  ِخلَقًة  َوَخَلَقُه  َغرِيه،  ِخلَقِة  َعن  َفُه  َفَصَ َأو:  اعَتَدَل)6(  َحتَّى 

.)7(اَك َفَعَدَلَك الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ

َأعَمَلُكم  َعَلیُكم  َیكُتُبوَن  الـَمَلئَكِة،  ِمَن  حَلَافِظِنَی  َعَلیُكم  إِنَّ  النَّاُس:  َا  َأيُّ إِعَلُموا 
 ، لُِتَجاُزوا ِبَا، ُثمَّ َوَصَفُهم: كَِرامًا َكاتِبَِي * َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن)8(  ِمن َخرٍي َأو َشِّ

َصِغرَيًا َوَکبرَِيًا)9(.

)1( تفسري الرازي: 80/31.
الندیم 235،  ابن  الرازي، واعظ صويف زاهد، له کتب، أخباره معروفة، ینظر: فهرست  )2( أبو زکریا 

تاریخ بغداد، اخلطیب: 212/14.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 286/10.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 741/3.
)5( البحر املحیط، أيب حیان األندليس: 428/8.

)6( العنی، الفراهیدي، مادة )عدل( 39/2.
)7( اإلنفطار: 7،  تفسري البیضاوي: 460/5.

)8( اإلنفطار: 11ـ12.
)9( جوامع اجلامع، الطربيس: 742/3.
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)19(  ٍذ هلِلِ ْمُ َيْوَمِ
َ ْ
ئًا َوال �يْ ْفٍس �ثَ َ ٌس نلِّ ْ �ض ِلُ �ضَ  َتْ

َ
َيْوَم ل

ُه لّلـِه، َیا َجابِر، إَِذا َکاَن َیوُم  ُه َقاَل جِلَابِر:)إِنَّ األَمَر َیوَمئٍذ، َوالَیوُم ُکلُّ َعن الَباِقر إِنَّ
اُم، َفَلم َیبَق َحاِکُم إِلَّ اللـَه()1(. الِقَیاَمِة، َباَدت احلُكَّ

َوالَعفِو  َوالثََّواِب،  اجلََزاِء  يف  احلُكُم  َأي:   لِلـِه َيْوَمئٍِذ  َواْلَْمُر  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
ُه ُسبَحاَنُه  َأنَّ ِحیُح يف اآلَیِة:  َوالـَمعنَى الصَّ لّلـِه تَعاَل َوحُدُه،  الَیوم  َذلَِك  َوالُعُقوَبة، يف 
نَیا َکثرَِيًا ِمَن النَّاس ُأُموَرًا َوَأحَكاَمًا، َويف الِقَیاَمِة َل َحاِکَم َوَل آِمَر َغرُيُه،  َملََّك يف الدُّ
بَِأمِره  إِلَّ  َیُكوُن  َل  َذلَِك  إِنَّ  َفاجلََواُب:  النَّبِّي|  َشَفاَعُة  َهَذا  عَل  َفَیِجُب  ِقیَل  َوَمَتى 

تَعاَل َوإِذنِه، َوهَو ِمن َتَدابرِِيِه)2(.

)1( بحار األنوار، املجليس: 95/7.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 288/10.
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)1( َن ِف�ي َطفِّ ُ ْ َوْيٌل لِّ

التَّطِفیُف: َنقُص املِیَزاِن َواملِكَیاِل َوالَبخُس فِیِهَم؛ ألَنَّ َما ُیبَخُس يف الَكیِل َوالَوزِن 
َقِدَم  احلَِدیِث:)ملَّا  َويف  َجانِبُه،  َوهَو  ء؛  الشَّ َطفِّ  ِمن  َنُعوُذ  َمان  َنزٌر  َطِفیٌف)1(   َشٌء 
َرُسوُل الّلـِه| املـَِدینََة، َکاُنوا َأخَبَث النَّاِس َکیَلً، َفنََزَلت َفَأحِسنُوا الَكیَل َبعَد َذلَِك)2(.

ُهم، َوَما  َوَقاَل|:)َخٌس بَِخمٍس، َما َنَقَض الَعهَد َقوٌم إِلَّ َسلََّط اهللُ َعَلیِهم َعُدوَّ
َحَكُموا بَِغرِي َما َأنَزَل اهللُ إِلَّ َفَشا فِیِهم الَفقُر، َوَما َظَهَرت فِیِهم الَفاِحَشُة إِلَّ َفَشا فِیِهم 
َکاَة  الزَّ َمنَُعوا  َوَل  ننِی،  بِالسِّ َوُأِخــُذوا  النََّباَت  ُمنُِعوا  إِلَّ  الَكیَل  ُفوا  َطفَّ َوَل  الـَموُت، 

ُحبَِس َعنُهم الَقطُر()3( َوِلَذا َقاَل اهللُ تَعاَل: إِلَّ

.فَي َوْيٌل لِْلُمَطفِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 744/3.
)2( أسباب النزول، الواحدي: 298.

)3( بحار األنوار، املجليس: 370/70، املعجم الكبري، الطرباين: 38/11.
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الَكیِل  يف  ُحُقوَقُهم  النَّاَس  َوَیبَخُسوَن  َواملِكَیاَل،  املِیَزاَن  ُینِقُصوَن  ِذیَن  الَّ َوُهم 
بَِیسَتوُفوَن،  عَل  َیَتَعلََّق  َأن  َوَیُوُز  َیسَتوُفوَن،  النَّاِس  عَل  اکَتاُلوا  إَِذا  َوَکاُنوا  َوالَوزِن، 

ِم الـَمفُعوِل عَل الِفعِل؛ إِلَفاَدِة اخلُُصوِصیَِّة؛ َأي: َیسَتوُفوَن)1(. َوَتَقدُّ

)2( اِس َيـْسَتْوُفَن َتاُلْا َعَ انلَّ
ْ
يَن ِإَذا اك ِ

َّ
ال

َأي: إَِذا اکَتاُلوا َما عَل النَّاِس لَِیَأُخٌذوُه ألَنُفِسهم َیسَتوُفوَن َعَلیِهم الَكیَل؛ َیعنِي: إَِذا 
النَّاَس،  َیرُضُّ  إِکتَِیاَلً  النَّاِس  ِمَن  إِکتَِیاَلُم  َوملَّا َکان  َوافَِیًة،  َیَأُخُذوَنَا  النَّاِس  ِمَن  اکَتاُلوا 

َأبَدَل عَل َمَكاَن ِمن لِلَدَلَلِة عَل َذلَِك)2(.

إِلَفاَدِة  الِفعِل  عَل  الـَمفُعوِل  ِم  َوَتَقدُّ  َيْسَتْوُفوَن بَِقولِه:  عَل  َیَتَعلََّق  َأن  َوَیُوُز 
َوقَاَل  لَا،  َفَیسَتوُفوَن  َأنُفَسُهم  ا  َفَأمَّ ًة؛  َخاصَّ النَّاِس  عَل  َیسَتوُفوَن  َأي:  اخلُُصوِصیَِّة؛ 
ُه َحقٌّ َعَلیِه، َفإَِذا َقاَل: اکَتلُت َعَلیَك،  اُء: ِمن َوعَل َیتَعاَقَباِن يف َهَذا الـَموِضِع؛ ألَنَّ الَفرَّ

َم َقاَل: اسَتوَفیُت ِمنَك)3(. َم َقاَل: َأَخذُت َما َعَلیَك، َفإَِذا َقاَل: اکَتلُت ِمنَك، َفَكَأنَّ َفَكَأنَّ

)3( وَن َزُنُهْ ُيْخِسُ و وَّ
َ

َوِإَذا اَكُلُهْ أ

ُه)4(. ُیَقاُل: َخِسَ املِیَزان َوَأخَسَ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 291/10.
)2( تفسري البیضاوي: 463/5.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 230/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 746/3.
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)7( ٍن �ي ِر َلِف ِسجِّ جَّ ُ لَّ ِإنَّ ِكَتاَب ال�ض
َ
ك

ُه َجاَء إِل َکعِب األَحَباِر، َفَقاَل َلُه: َأخرِبيِن َعن َقولِِه: َكلَّ  ُرِوي َعن ابن عبَّاٍس: َأنَّ
َمُء  َمِء، َفَتأَبى السَّ ٍي َقاَل: إِنَّ ُروَح الَفاِجِر ُیصَعُد ِبَا إَِل السَّ اِر َلِفي ِسجِّ إِنَّ كِتاَب الُفجَّ
َسبِع  َتَت  ِبَا  َفُیدَخُل  َتقَبَلَها،  َأن  األَرُض  َفَتأَبى  األَرِض،  إَِل  ِبَا  َفُیهَبُط  َتقَبَلَها،  َأن 

نٍی، َوُهَو َموِضُع ُجنِد إِبِلیَس...)1(. َأَرِضنَی، َحتَّى ُینَتَهى ِبَا إَِل ِسجِّ

نی ُجبٌّ يف َجَهنََّم َمفُتوٌح، َوالَفَلُق: ُجبُّ يف َجَهنََّم ُمَغطَّى)2(. َوِقیَل: إِنَّ ِسجِّ

َقوُله  َوُمقَتَض  فِیَه)3(  الُفُجوِر  ِمَن  َأعَمَلُم  ُیثبُِّت  ِذي  الَّ ِکَتاَبُم  إِسُم  نٌی  ِسجِّ َوِقیَل: 
.كِتاٌب َمْرُقوٌم :ُه تَعاَل إِنَّ

)14( ا اَكُنا َيْكِسُبوَن م مَّ لَّ َبْ َراَن َعَ ُقُلِبِ
َ
ك

َدأ)4( َوَراَن َعَلیِه إَِذا َرِکَبُه)5(. یُن: الصَّ الرَّ

ُیَقاُل: َراَن  نِب، َحتَّى َیسَودُّ الَقلُب،  نُب َبعَد الذَّ ین الذَّ َوَعن احلََسِن: إِنَّ َمعنَى الرَّ
نُب، َوَغاَن َعَلیِه، َرینًَا َوَغینًَا، َوالَغنُی: الَغیُم، َوَراَن فِیِه النَّوُم: َأي َرَسَخ فِیِه،  َعَلیِه الذَّ

َوَراَنت بِِه اخلَمر؛ َأي: َذَهَبت)6(. 

)1( الكشف والبیان، الثعلبي: 152/10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 292/10.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 292/10.

)4( املخصص، ابن سیدة: 117/1.
)5( غریب القرآن، الطریي: 542.

)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 232/4.
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ُه َقاَل:)َما ِمن َعبٍد ُمؤِمٍن، إِلَّ ويف َقلبِِه ُنكَتٌة َبیَضاٌء، َفإَِذا َأذَنَب َذنَبًا  َوَعن الَباِقِر َأنَّ
ُنوِب َزاَد  َواُد، َوإِن َتَاَدى يف الذُّ َخَرَج يف تِلَك النُّكَتِة َسَوَدًا، َفإَِذا َتاَب َذَهَب َذلَِك السَّ
َواُد، َحتَّى ُیَغطِّي الَبَیاَض، َفإَِذا َغطَّى الَبَیاُض َل َیرِجع َصاِحَبُه إِل َخرٍي َأَبَدًا،  َذلَِك السَّ

.)1(َكلَّ َبْل َراَن َعَل ُقُلوِبِم :َوهَو َقوُل الّلـِه تَعاَل ُسبَحاَنُه

َدأ، َوَغَلَب َعَلیَها)2(.  َأي: َرِکبَها َکَم َیرَکُب الصَّ

رَتُه بِاآلِء الّلـِه انَجَل َعنُه()3(. اِدُق:)َیصَدأ الَقلُب، َفإَِذا َذکَّ َوقَاَل الصَّ

اِء، َوهَو األَجَوُد)4(. َم يف الرَّ َوَأدَغَم َأُبو َبكٍر اللَّ

)16( ْم َلَ�اُلا اْلـَجِحمِي ُ ُثَّ ِإنَّ

َصَلُء النَّاَر: َوُقوُدَها)5(.

)19( وَن يُّ ْدَراَك َما ِعِّ
َ

َوَما أ

ُبوَن َواألَبَرار َوامُلتَُّقون،  َن فِیِه ُکلُّ َما َعِمَلُه امُلَقرَّ ِذي ُدوِّ الِعلُِّیون: َعَلٌم لِِدیَواِن اخلرَِي الَّ
ُه َسَبُب اإِلرتَِفاِع  ا ألَنَّ ي بَِذلَِك: إِمَّ ، ُسمِّ ؛ ِمَن الُعُلوِّ ِمَن اجِلنِّ َواإِلنِس، َمنُقوٌل ِمن َجِع َعلِّ
ابَِعِة َتَت الَعرِش، َحیُث  َمِء السَّ ُه َمرُفوٌع يف السَّ ا: ألَنَّ َرَجاِت يف اجلَنَِّة، َوإِمَّ إِل َأَعاِل الدََّ

)1( الكايف، الكلیني: 273/2ح 20.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 747/3.

)3( الربهان يف تفسري القرآن، البحراين: 612/5ح 11484.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 747/3.
)5( جممع البحرین، الطریي: 269/1.
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.)1( َسَكَن الَكُروبِیوَن َتكِریَمً َوَتعظِیَمً

َوِقیَل: َعلِّیون، اجلَنَُّة، َوِقیَل: ِسدَرُة امُلنَتَهى)2(.

يَِّي)3( َتعظِیَمً لَِشَأِن َهِذِه الـَمنِزَلة. َوَقوُله تَعاَل: إِنَّ كَِتاَب اْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ

)25( ُتوٍم ْ ِحٍق مَّ َن ِم رَّ ُيـْسَقْ

)4( اخِلَتاُم: امُلَقطََّعُة،  افِیَُّة اخلَالَِصُة ِمن ُکلِّ ِغشٍّ ِحیُق: اخلَمُر الصَّ الرَّ

ِذي ِخَتاُمُه ِمسٌك)5(. ِحیق الـَمخُتوِم الَّ َوِقیَل: إِنَّ الرَّ

اَبُم، َوَلو َأنَّ َرُجَلً ِمن َأهِل  ِة، َیتُِموَن بِِه َشَ اٌب َأبَیٌض ِمثُل الِفضَّ َوِقیَل: ُهَو َشَ
نَیا َأدَخَل إِصبَِعُه فِیِه، ُثمَّ َأخَرَجَها َل َیبَق ُذو ُروٍح إِلَّ َوَناَل طِیَبَها)6(. الدُّ

َب فِیِه تَعاَل َفَقاَل: ُثمَّ َرغَّ

)26( ُسوَن ضِ َتَنا� ُ ْ
ضَِ� ال َتَنا� اُمُه ِمْسٌك َويِف َذِلَ فَْلَ ِخَ

اِغُبوَن بِامُلَباَدَرِة إِل  َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس اْلـُمَتنَافُِسوَن َأي: َويِف َذلَِك َفلرَيَغِب الرَّ
َطاَعِة الّلـِه َوَنحوِه)7(.

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 369/7.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 748/3.

)3( املطففنی: 18.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 302/10.

)5( اخلصال، الصدوق: 342ح 5 عن الرسول|.
)6( الكشف والبیان، الثعلبي: 156/10.

)7( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 297/10.
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ِذي لِلنَّفِس األُخَرى  ِء النَِّفیِس الَّ َوالتَّنَاُفُس: َتَنِّي ُکلُّ َواِحٍد ِمَن النَّفَسنِی ِمثَل الشَّ
َأن َیُكوَن َلُه)1(.

لَِغرِي  اخلَمَر  َتَرَك  َمن   ، َعِلُّ َیا   ...(:املؤِمننَِی أِلَِمرِي   | النَّبِيِّ َوِصیَِّة  َحِدیِث  َويف 
ِحیِق الـَمخُتوِم...()2(.  الِلـِه َتَعاَل، َسَقاُه اهللُ ِمَن الرَّ

)27( قَْسِنمٍي اُجُ ِم � َوِمَ

اُب  َ َوِمزاُجُه ِمْن َتْسنيٍم َوهَو َمصَدُر َسنَمُه؛ إَِذا َرَفَعُه)3( َأي: َوِمَزاُج َذلَِك الرشَّ
َا َتَأتِیِهم ِمن َفوِقِهم،  ا: ألَنَّ اٍب يف اجلَنَِّة، َوإِمَّ َا َأرَفُع َشَ امُلوُصوُف ِمن َتسُمو َمَراَمًا؛ ألَنَّ
ُثمَّ  َأَوايِن َأهِل اجلَنَِّة بَِحَسِب احلَاَجِة،  َفَیُصبُّ يف  َقَتاَدة: ُهَو َنٌر َیِري يف الََواِء،  َوَعن 
الـَمدِح،  َعینًَا؛ ُنِصَب عَل  َو:   )4(ُبوَن اْلـُمَقرَّ ا  ِبَ ُب  َيْشَ َعْينًا  بَِقولِه:  ُه ُسبَحاَنُه  َ َفسَّ

َأو َعَل احلَاِل)5(.

)30( وَن َغاَمُ ْم َي�قَ وْا ِبِ َوِإَذا َمُّ

الَغمُز: َوالتََّغاُمز بِالَعنِی)6(.

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 303/10.
)2( من ل یرضه الفقیه، الصدوق: 353/4ح 5762.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 748/3.
)4( املطففنی: 28.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 748/3.
)6( زاد املسري، ابن اجلوزي: 38/7.
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سورة االنشقاق


)2( ْت َّ ا َوُ��ق َ بِّ ِذ�ضَ�قْ رِلَ

َ
َوأ

ُیَقاُل: ُهَو َمُقوٌق بَِكَذا، َأو: َحِقیٌق بِِه)1(.

ع)2(. م َوَتَشجَّ ُیَقاُل: َتَكرَّ

)6( َلِقِه ُ َ
ْدًح ف

َ
َك ك َك اَكِدٌح ِإَل َربِّ ضَساُن ِإنَّ � ِ

ْ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

َر فِیَها، ِمن َکَدَح ِجلَدُه؛ إَِذا  الَكدُح: الَكدُّ يف الَعَمِل، َوَجهُد النَّفِس فِیِه، َحتَّى ُیؤثِّ
َخَدَشُه)3(. 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 234/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 753/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 753/3.
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)11( ورًا ُ ضََسْوَف َيْدُع �ثُ�ب �

الثُُّبوُر: الََلُك)1( َوَقوُله تَعاَل: َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبورًا َأي: َیُقوُل: َیا ُثُبوَراُه)2(. 

)14( ن َيُحَر ن لَّ
َ

ُه َظنَّ أ ِإنَّ

ُه َظنَّ َأْن َلْن َيُوَر َأي: َلن َیرِجَع)4(.  ُجوُع)3( َوَقوُلُه تَعاَل: إِنَّ احلََوُر: الرُّ

)15( رًا ِ��ي َ ُه اَكَن ِبِه �ب َبَل ِإنَّ َربَّ

َمسَأَلٌة:

ُه َكاَن بِِه َبِصيًا َأي: َبَل، َلَیُحوُروَن،  ، َنحَو: َبَل إِنَّ َربَّ َبَل: إَِیاٌب ملَِا َبعَد النَّفيِّ
، َوَلیَس األَمُر َکَم َظنَُّه)5(.  َولُیبَعُثنَّ

)17( ِل َوَما َوَسَق ْ َواللَّ

َوَما  ْيِل  َواللَّ تَعاَل:  َوَقوُلُه  َواسَتوَسَق،  َفاتََّسَق،  َوَسَقُه  ُیَقاُل:  اجلَمُع،  الَوَسُق: 
، َواإِلتَِّساُق اإِلجتَِمُع)6(.  َوَسَق َأي: َوَما َجََع َوَضمَّ

)1( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 311/10.
)2( مدارك التنزیل، النسفي: 326/4.

)3( العنی، الفراهیدي، مادة )حور( 287/3.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 754/3.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 754/3.

)6( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 234/4.
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)19( نَّ َطَبًا َعن َطَبٍق �بُ
َ
ْرك َ َل�ق

َبُق: َما َطاَبَق َغرَيُه، ُیَقاُل: َما َهَذا َیطَبُق َکَذا؛ َأي: َلُیَطابَِقُه، َوِمنُه ِقیَل لِلِغَطاِء:  الطَّ
الَطَبُق، ُثمَّ ِقیَل لِلَحاِل امُلَطابَِقُة لَِغرِيَها: طِبٌق)1(.

يف  ألُختَِها  ُمَطابَِقٌة  َحاٍل،  َبعَد  َحاَلً  َأي:   َطَبٍق َعْن  َطَبقًا  ُسبَحاَنُه:  َقوُلُه  َوِمنُه 
ِة َوالَوِل، َوَیُوُز َأن َیُكوَن َجُع َطَبَقٍة؛ َوهي الـَمرتَِبُة، عَل َمعنَى: َلَتَکُبنَّ َأحَواَلً  دَّ الشِّ
ِمن  َبعَدُه  َوَما  الـَموُت  َوهي  َبعٍض؛  ِمن  َأرَفُع  َبعُضَها  َطَبَقاٌت،  َیعنِي:  َأحَواٍل؛  َبعَد 
َمَواطِِن الِقَیاَمِة َوَأهَواُلَا، َو: َعْن َطَبٍق ِصَفٌة َلـ: َطَبقًا َأي: َطَبَقا جُمَاوَزًا لَِطَبٍق، 

 َأي: جُمَاوِزیَن )2(. َكُبنَّ ِمرِي يف: َلَتْ َأو: َحاٌل ِمَن الضَّ

)1( تفسري الرازي: 110/31.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 754/3.
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)23( ا ُيوُعَن ُم ِبَ ْعَ
َ

َواهلُل أ

ِء يف وَعاٍء، َوالُقُلوُب َأوِعَیٌة ملَِا َیَصُل فِیَها ِمن ِعلٍم  َقاَل: َأصُل اإِلیَعاُء؛ َجعُل الشَّ
َأو َجهٍل)1(.

َوُیضِمُروَن  ُصُدوِرِهم،  يف  َیَمُعوَن  َأي:   ُيوُعوَن بِم  َأْعَلُم  َواهللُ  تَعاَل:  َوَقوُله 
ِیئِة،  يف ُقلوِبِم ِمَن الُكفِر َواحلََسِد َوالَبِغي، َأو: ُیِمُعوَن يف ُصُحِفِهم ِمَن  األَعَمِل السَّ

ِخُروَن ألَنُفِسِهم ِمن َأنَواِع الَعَذاِب)2(. َوَیدَّ

 )25( ُنوٍن ُر َمْ ْ ْجٌر َغ�ي
َ

ْم أ اِلَاِت َلُ ُلْا ال�َّ وْا َوَعِ يَن آَمُ ِ
َّ

 ال
َّ

ِإل

ْم َأْجٌر َغْيُ َمْنُوٍن َأي: َغرُي َمنُقوٍص َوَل  : الَقطُع)3( َوَقوُلُه تَعاَل: َلُ َوَأصُل الـَمنِّ
.)4( ٌر بِالـَمنِّ ٍص، َوَل ُمَكدَّ َمقُطوٍع، َوِقیَل: َغرُي ُمنَغَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 308/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 755/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 535/2.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 308/10.




الفصل الحادي والثمانون

سورة البروج






سورة البروج


)3( ُهٍد ْ َوَشاِهٍ َوَمسث

مُس عَل َیوٍم َأفَضُل ِمن َیوِم اجلُمَعِة، َوفِیِه َساَعٌة َل  َويف احلَِدیِث:)َما َطَلَعت الشَّ
ُیَوافُِقَها، َمن َیدُعوا اللـَه فِیَها بَِخرٍي إِلَّ اسَتَجاَب اهللُ تَعاَل َلُه، َوَل اسَتَعاَذ ِمن َشٍّ إِلَّ 

َأَعاَذُه ِمنُه()1(.

َیوُم اجلُمَعِة،  اِهَد:  الشَّ إِنَّ  َأَحُدَها:  َأقَواٌل؛  فِیِه   َوَمْشُهوٍد َوشاِهٍد  تَعاَل:  َوَقوُله 
ُه َیشَهُد بَِأمِر الّلـِه تَعاَل عَل ُکلِّ  ي َیوُم اجلُمَعِة َشاِهٌد؛ ألَنَّ َوالـَمشُهوُد: َیوُم َعَرَفة، َوُسمِّ

َعاِمٍل َما َعِمَل فِیِه)2(.

َلَة عَلَّ َیوَم اجلُمَعِة؛ َفإِنَّه َیوٌم َمشُهوٌد  | َقاَل:)َأکثُِروا الصَّ َويف احلَِدیِث: إِنَّ النَّبِيَّ
َتشَهُده الـَمَلئَكُة(... اخلرب)3(. 

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 315/10.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 308/10.
)3( سنن ابن ماجة: 524/1ح 1637.
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 )4( وِد ْخُ
ُ ْ
ْصَ�اُب ال

َ
َل أ ُقِ

ا، َويف الـَمعنَى: احلُقُّ َواألُحُقوُق)1(.  قُّ َوَنحَومُهَ األُخُدوُد: اخلَدُّ يف األَرِض؛ َوهَو: الشِّ

 )5( ُقِد اِر َذاِت اْلَ انلَّ

َقوُله تَعاَل: النَّاِر ذاِت اْلَوُقوِد النَّاُر: َبَدُل اشتَِمٍل ِمَن األُخُدوِد)2( َوَذاُت الَوُقوِد: 
َا َناٌر َعظِیَمٌة َکثرَِيُة احلََطِب، َجُع َوقٍد)3(. َوصٌف َلَا بَِأنَّ

)8( َِمِد
ْ

ِ الَْ�ِزيِز ال وا ِبهللَّ ن ُيْؤِمُ
َ

 أ
َّ

ْم ِإل ُ ُموا ِمْ َ �ق َوَمَا �ضَ

ُیَقاُل: َنَقَم ِمنُه؛ َأي: َعاَب ِمنُه)4(.

)12( ِديٌد َ َك لَسث ْ�َش َربِّ َ  ِإنَّ �ب

ِة َفقَد َتَضاَعَف)5(. دَّ الَبطُش: األَخُذ بِالُعنِف، َوإَِذا ُوِصَف بِالشِّ

د  َلَمة َواجلََبابَِرة َیا ُمَمَّ َقاَل اهللُ تَعاَل: إِنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشديٌد َأي: َأخُذ ِربَِّك الظَّ
َألِیٌم َشِدیٌد)6(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 238/4.
)2( مدارك التنزیل، النسفي: 328/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 760/3.
)4( تفسري البیضاوي: 341/2.

)5( تفسري أيب السعود: 138/9.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 318/10.
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)15( ِجيُد َ ْ
ُذو الَْ�ْرِش ال

إِعَلم: إِنَّ الـَمجَد َل ُیسَمع يف َغرِي ِصَفِة الّلـِه، َوإِن ُسِمَع الـَمِجُد)1(. 

)17( ُُنوِد
ْ

ي�ثُ ال اَتَك َحِ
َ

َهْل أ

نَُّدوا عَل َأنبَِیاِء الّلـِه)2(.  ُیَقاُل: ُهم َقوٌم َتَ

)22( ُفٍظ ْ ٍح مَّ يِف َلْ

َمِء َواألَرِض، َوَعرُضُه َما َبنَی  ٍة َبیَضاٍء، ُطوُلُه َما َبنَی السَّ اللَّوُح الـَمحُفوُظ: ِمن ُدرَّ
الـَمرِشِق َوالـَمغِرِب، َوِقیَل: ُهَو يف َجبَهِة إَِسافِیَل، َوِقیَل: ُهَو َعن َیِمنِی الَعرِش)3(. 

)1( جممع البحرین، الطریي: 142/3.
)2( معال التنزیل، البغوي: 471/4.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 319/10. 






الفصل الثاني والثمانون

سورة الطارق






سورة الطارق


)1( اِرِق اَمء َوال�َّ َوالسَّ

ُه،  َتُدقُّ ة  الـَمرَّ ألَنَّ  َوالطَِّریُق:  ِبَا،  ُیَدقُّ  ا  ألَنَّ املِطَرَقُة؛  َوِمنُه:   ، قُّ الدَّ الطَّرِق:  َأصُل 
 .)1( ِذي َیِيُء َلیَلً َوالطَّاِرُق: الَّ

)6( اء َداِفٍق َق ِم مَّ ُخِ

فِق)2(.  افُِق: ُذو الدِّ الدَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 321/10.
)2( املصباح املنري، الفیومي: 197/1.
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)8(  ِ َرا�ئِ�ب َّ ْلِب َوال�ق ِن ال�ُّ ُج ِم َب�يْ َيْخُ

ائُب: َتَرائُب الـَمرأِة؛ ِعَظاُم َصدِرَها، َحیُث َتُكوُن الِقَلَدة)1(. َ التَّ

)14( ْزِل َوَما ُهَ ِبْلَ

الَزُل: اللَِّعُب)2( ملَِزِید اإِلمَهاِل.

)1( تفسري الرازي: 130/31.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 326/10. 




الفصل الثالث والثمانون

سورة األعلى






سورة األعلى



)1(  ْعَ
َ ْ
َك ال ِح اْسَم َربِّ َ��بِّ

َويف احلَِدیِث: ملَّا َنَزَل: َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَْعَل َقاَل|:)إِجَعُلوَها يف ُسُجوِدُکم،  
َوملَّا َنَزَل: َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك)1( َقاَل: إِجَعُلوَها يف ُرُکوِعُكم()2(.

)4(  ْرعَ َ ْ
ْخَرَج ال

َ
ي أ ِ

َّ
َوال

.)3( وابُّ َوالَِّذي َأْخَرَج اْلـَمْرَعى َأي: َما َیرَعاُه الدَّ

 

)1( النص: 4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 768/3. 

)3( تفسري البیضاوي: 480/5.






الفصل الرابع والثمانون

سورة الفجر


)27( ُة نَّ ْفُس اْلُمْ�َمِ ا انلَّ ُتَ يَّ

َ
َيا أ

امُلطَمئنَُّة: اآلِمنَُة)1(.

وهي نازلة يف اإلمام احلسنی واألئمة األطهار وشیعتهم)2(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 254/4.
)2( الربهان يف تفسري القرآن السید هاشم البحراين.






الفصل الخامس والثمانون

سورة البلد






سورة البلد



 )4( َبٍد
َ
ضَساَن يِف ك � ِ

ْ
ا ال ْد َخَْق�ضَ َ لَ�ق

ُجُل؛ َفهَو َأکَبُد؛ إَِذا َوِجَعت َکبَِدُه)1(.  ُیَقاُل: َکبَد الرَّ

)11( َة َ َحَم الَْ�َق�ب فََل اْقَ

ُة)2(.  دَّ الَقحَمُة: الشِّ

)14( ْو ِإْطَ�اٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة
َ

أ

الـَمسَغَبُة: الـَمَجاَعُة)3( ُیَقاُل: َسَغَب ُفَلٌن؛ إَِذا َجاَع)4(. 

)1( التسهیل لعلوم التنزیل، الغرناطي: 483/2.
)2( أساس البلغة، الزخمرشي: 745.
)3( املصباح املنري، الفیومي: 278/1.

)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 354/10.
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َويف احلَِدیِث:)َمن َأشَبَع َجائَعًا يف َیوٍم َسِغٍب، َأدَخَلُه اهللُ تَعاَل َیوَم الِقَیاَمِة ِمن َباٍب 
ِمن َأبَواِب اجلَنَِّة، َل َیدُخُلَها إِلَّ َمن َفَعَل ِمثَل َما َفَعَل()1(. 

)16( َرَبٍة ْ ْو ِمْسِكيًا َذا َم�ق
َ

أ

اِب، َوُیَقاُل: َیوٌم َذا َمَتَبٍة، َکَم ُیَقاُل: َیوٌم َناِصٌب،  َ َتِرَب ُفَلٌن: افَتَقَر َوالَتَصَق بِالتُّ
َأو: ُذو َنَصٍب)2(. 

)20( ْؤَصَدٌة ْم َنٌر مُّ ْيِ َعَ

ُیَقاُل: َأوَصدُت الَباَب َوآَصدَتُه؛ إَِذا َأطَبقَتُه َوَأغَلقَتُه)3( َوَقوُلُه تَعاَل: َعَلْيِهْم ناٌر 
َأبَواَبَا َعَلیِهم ُمطَبَقٌة َل َیُرُج ِمنُهَم َغمٌّ َوَل َیدُخُل فِیَها ُروٌح)4(  ُمْؤَصَدٌة َیعنِي: إِنَّ 

َوَقَرَأ َأبو َبكٍر: ُموَصَدٌة، بَِغرِي مَهٍز)5(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 365/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 790/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 257/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 790/3.

)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 257/4.




الفصل السادس والثمانون

سورة الشمس






سورة الشمس


)4( ِل ِإَذا َيْغَشاَها ْ َواللَّ

َغِشَیُه: َواَراُه)1(.

)6( ْرِض َوَما َطَحَها
َ ْ
َوال

ُیَقاُل: َطَحاَها؛ إَِذا َبَسَطَها َوَنْفس)2(. 

)10( اَها َوَقْ َخَب َم َدسَّ

التَّدِسَیُة: النَّقُص، َواإِلخَفاُء بِالُفُجوِر)3(. 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 796/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 792/3.
)3( مدارك التنزیل، النسفي: 342/4.
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)11( ْغَواَها�َ ِ وُد �ب �بَ�قْ َثُ ذَّ
َ
ك

الطَّغَوى؛  َوِقیَل:  َعاِء،  الدُّ ِمَن  إِسٌم  عَوى  الدَّ َأنَّ  َکَم  الطُّغَیاِن،  ِمَن  إِسٌم  الطَّغَوى: 
ِذي َنَزَل بَِثُمود)1(. إِسُم الَعَذاِب الَّ

َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها ِمثُلَها يف: َکَتبُت بِالَقَلِم)2(. َوالَباُء يف َقولِه:  َكذَّ

)14( اَها ضََسوَّ ْم � م ِبَذنِبِ ُ ْم َربُّ ْيِ ْمَدَم َعَ وَها َفَ َ�َقُ ُبُه �ضَ فََكذَّ

َهِة)3( َوِقیَل: َأي؛ َعَذاٌب بِاستِئَصاٍل)4(. مَدَمُة: َتكِریُر احلَاِل امُلَتَكرَّ الدَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 370/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 793/3.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 361/10.
)4( مدارك التنزیل، النسفي: 343/4.




الفصل السابع والثمانون

سورة الليل






سورة الليل


)7(  ى ـْسَ ُ ُه لِلْ ُ ـسِّ ضََسيُنَ �

ملَِا   ٌ ُمَیسَّ َقوُلُه|:)ُکلٌّ  َوِمنُه  َوَأجلََمَها،  َأَسَجَها  إَِذا  لِلُرُکوِب؛  الَفَرس   َ ُیَقاُل: َیسَّ
ُخِلَق َلُه()1(.

َقُه َحتَّى َتُكوَن الطَّاَعة َأیَسُ األُُموِر  ُه لِْلُيْسى  َأي: َفَسنُوفِّ ُ َوَقوُلُه تَعاَل: َفَسنَُيسِّ
َعَلیِه)2(.

)11( ى ُه َماُلُ ِإَذا َتَردَّ َوَما ُيْغِن َعْ

، َأو: ُأدفَِع يِف  َیُة)4( ُیَقاُل: َتَردَّى ُفَلٌن يف َحِفرٍي؛ إَِذا ُأقرِبَ دِّ دِّي: الََلُك)3( َوِمنُه امُلَتَ َ التَّ
ُحفَرٍة، َأو: ُتَرَدى ِمن َجبٍل َأو يف بِئٍر)5(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 261/4.
)2( التفسري األصفى، الكاشاين: 1450/2.

)3( بحار األنوار، املجليس: 50/2.
)4( وهي الشاة التي تردى.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 472/1.
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 )14( ى َّ نَذْرُتُكْ َنرًا َتَل�ض
َ

فَأ

التََّلظِّي: التَّلُهُب َوالتََّوُقُد)1(.

)1( تفسري الرازي: 127/30.




الفصل الثامن والثمانون

سورة الضحى






سورة الضحى


)1( َح ُّ َوال�ض

َحى، بِالَفتِح  َحاُء َوالضَّ َحى: َفوَق َذلَِك، َوالضَّ حَوُة؛ إِرتَِفاُع النََّهاِر، َوالضُّ ِقیَل: الضَّ
: َفوَق َذلَِك؛ إَِذا َقاَرَب النِّصَف)1(.  َوالـَمدِّ

)2( ِل ِإَذا َسَج ْ َواللَّ

یِح)2(.  ُیَقاُل: َلیَلُة َساِجَیٌة؛ َأي: َساِکنَُة الرِّ

ْيِل إَِذا َسَجى َأي: َسَكَن َوَرَکَد َظَلُمُه، َوِقیَل: َمعنَاُه ُسُكوُن  َوَقوُلُه تَعاَل: َواللَّ
ُكوُن)4(.  جُو: السُّ النَّاِس َواألَصَواِت فِیَها)3( َوالسَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 792/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 263/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 800/3.
)4( العنی، الفراهیدي، مادة )سجو(: 160/6.
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 )3( َك َوَما َقَل َعَك َربُّ َما َودَّ

ُیَقاُل: َقَلُه؛ َأي: َأبَغَضُه، ِضدَّ اصَطَفاُه)1(. 

ُك)2(.  الَودُع: التَّ

)5( ْرَض َ َك فَ�ق َولََسْوَف ُيْ�ِ�يَك َربُّ

ُه َقاَل: َیا َأهَل الِعَراِق، َتزعُموَن َأرَجى آَیة ِمن ِکَتاِب الّلـِه: ُقْل  َعن ابن احلَنَِفیَِّة، إِنَّ
ا َأهُل الَبیِت َنُقوُل: َأرَجى آَیة يف ِکَتاِب  ُفوا َعَل َأنُفِسِهْم...)3( َوإِنَّ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَ
َفاَعُة، َلُیعطِینََّها يف َأهِل َل إَِلَه إِلَّ اللـَه،  الّلـِه: َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك... َوهي والّلـِه الشَّ

حتَّى َیُقوَل: َربِّ َرَضیُت)4(.

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 382/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 800/3.

)3( الزمر: 53.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 382/10.




الفصل التاسع والثمانون

سورة التين






سورة التين


 )1( وِن ْي�قُ ِن َوازلَّ �ي َوالِّ

| َطَبٌق َعَلیِه تنِی، َفَقاَل أِلَصَحابِه:)ُکُلوا،  َعن َأيب َذرِّ َرمِحَُه اهللُ، َقاَل: ُأهِدي إِل النَّبِيِّ
َا  َفإِنَّ َفُكُلوَها،  ُعجٌم  بَِل  َفاِکَهُة  َا  َهِذِه؛ ألَنَّ َلُقلُت:  اجلَنَِّة  ِمَن  َنَزَلت  َفاِکَهٌة  ُقلُت:  َفَلو 

َتقَطُع الَبَواِسرَي، َوَتنَفُع ِمَن النَّقَرِس()1(.

 )2( َن ِن�ي َوُطوِر ِ��ي

َوِسینُون: ِمثُل برُِيون يف َجَواِز اإِلعَراِب بِالَواِو َوالَیاِء، َواإِلقَراُر عَل الَیاِء، َوَتِریُك 
النُّوِن بَِحَرَکاِت اإِلعَراِب)2(.

َجِر)3(. یننِی َمعنَاُه امُلَباَرُك احلََسُن، َوِقیَل: َکثرُِي النََّباِت َوالشَّ َوِقیَل: السَّ

)1( مكارم األخلق، الطربيس: 173.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 268/4.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 393/10.
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 )3( ِن ِم�ي
َ ْ
َلِ ال ا اْلَ َوَهَ

ُه َیَفُظ َمن َدَخَلُه)1(. ُجُل َأَماَنًة؛ َفهو َأِمنٌی، َفَكَأنَّ ُیَقاُل: َأَمن الرَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 808/3.




الفصل التسعون

سورة العلق






سورة العلق


)4(  َلِ َ َم ِبلْ�ق ي َعَّ ِ

َّ
ال

 .)1(ُل َمن َکَتَب، َوِقیَل: إِدِریس ِقیَل: إِنَّ آَدم َأوَّ

َم اإِلنَساَن الَبَیاَن  َم بِاْلَقَلِم َأي: َعلََّم اخلَطَّ بِالَقَلِم، َأو: َعلَّ َوَقوُله تَعاَل: الَِّذي َعلَّ
بِالَقَلِم، َأو الِكَتاَبِة)2(. 

)8( ْجَع َك ارلُّ ِإنَّ ِإَل َربِّ

ُجوع)3(.  جَعى: َمصَدٌر َکالُبرَشى، بَِمعنَى الرُّ الرُّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/10.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 812/3.
)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 813/3.
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)9( ى ي َيْنَ ِ
َّ

ْي�قَ ال
َ

َرأ
َ

أ

ٌة يف ُکلِّ َمن َینَهى َعن  )1( اآلَیُة َعامَّ َقاَل اهللُ: َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهى * َعْبدًا إَِذا َصلَّ
َلِة َواخلرََياِت)2(.  الصَّ

َلِة)3(.  | َوإِعَلٌم َلُه بَِم َیفَعُلُه بَِمن َینَهاُه َعن الصَّ َوَهَذا َتقِریٌر لِلنَّبِيِّ

ٌد| َوجَهُه َبنَی َأظُهِرُکم؟  ُر ُمَمَّ َفَقد َجاَء يف احلَِدیِث: َأن َأَبا َجهٍل، َقاَل: َهل ُیَعفِّ
ِذي ُیَلُف بِِه، َلئن َرَأیَتُه َیفَعُل َذلَِك، ألََطَأنَّ عَل َرَقَبتِِه. َقاُلوا: َنَعم، َقاَل: َفَو الَّ

َأَبا  َیا  َماَلَك  َفَقاُلوا:  َعِقَبیِه،  َنَكَص عَل  ُثمَّ  َفَجاَءُه،   ، ُیَصلَّ َذلَِك  ُهَو  َهَذا  َلُه:  َفِقیَل 
احلََكم؟ َقاَل: إِنَّ َبینِي َوَبینَُه خَلَنَدَقًا ِمن َناٍر، َوَهوَلً َوَأجنَِحًة.

ِذي َنفيِس بَِیِده، َلو َدَنا ِمنَّي ألَخَتَطَفتُه الـَمَلئَكُة ُعضَوًا ُعضَوًا(  |:)َوالَّ َوَقاَل النَّبِيُّ
َفَأنَزَل اهللُ ُسبَحاَنُه َوتَعاَل اآلَیة)4(. 

ِمَن  َمنََع  د| َمن  ُمَمَّ َیا  َأَرَأیَت    إَِذا َصلَّ َعْبدًا  َينَْهى *  الَِّذي  َأَرَأْيَت  َوَمعنَى: 
َلِة، َوَنَى َمن ُیَصلَّ َعنَها، َماَذا َیُكوُن َجَزاَءُه، َوَما َیُكوُن َحاُلُه ِعنَد الّلـِه تَعاَل، َوَما  الصَّ

ُه ِمَن الَعَذاِب، َفُحِذَف لِدَلَلِة الَكَلِم َعَلیِه)5(.  ِذي َیسَتِحقَّ الَّ

)1( العلق: 9ـ10.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/10.

)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 381/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 813/3، صحیح مسلم: 130/8، مسند أمحد بن حنبل: 370/2.

)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 400/10.
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)15( اِصَيِة ْسَفعًا ِبنلَّ َتِه نَلَ ْ َي�ض ن لَّ لَّ َل�ئِ
َ
ك

امُلصَحِف  يف   َلنَْسَفعًا َوُکتَِب:  ٍة)1(  بِِشدَّ َوَجذُبُه  ِء  الشَّ عَل  الَقبُض  فُع:  السَّ
بِاألَلِِف َعَل ُحكِم الَوقِف)2(.

 )17( ْدُع َنِدَيه فَْلَ

ِذي َینَتِدي فِیِه الَقوُم؛ َأي: َیَتِمُعوَن)3(. النَّاِدي: الـَمجِلُس الَّ

)18( َة َ َب�ضِ�ي ْدُع ازلَّ َ��ضَ

فُع، َکعفِریَّة)4(.  بِن؛ َوهَو: الدَّ ُط، الَواِحَدُة َزبِنَیٌة ِمَن الزَّ َ َبانَِیُة: يف َکَلِمِهم الرشُّ الزَّ

)1( کنز الدقائق، املشهدي: 349/14.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 814/3.

)3( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 272/4.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 815/3.






الفصل الحادي والتسعون

سورة القدر






سورة القدر


)1( ْدِر َ َلِ الْ�ق اُه يِف َلْ نَزنْلَ

َ
ِإنَّ أ

ِه إَِذا َسَجَد()1(. |:)َأقَرُب َما َیُكوُن الَعبُد إِل َربِّ َعن النَّبِيِّ

ا َأنَزْلنَاُه ُأعطِي ِمَن  ُه َقاَل:)َمن َقَرأك إِنَّ َعن ُأيِب بِن َکعٍب، َعن َرُسول الّلـِه| إِنَّ
األَجِر َکَمن َصاَم َرَمَضاَن، َوَأحَیا َلیَلَة الَقدِر()2(. 

اِدِق:)َمن َقَرأَها يف َفِریَضٍة ِمن َفَرائِض الّلـِه، َناَدى ُمنَاِدَیًا: َعبَد الّلـِه،  َوَعن الصَّ
َقد ُغِفَر َلَك َما َمَض، َفاسَتَأنِف الَعَمل()3(.

ُه  ِمرُي يف: َأنَزْلنَاُه للًقرآِن، َوإِن َل َیِر َلُه ِذکٌر؛ ألَنَّ ا َأنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر الضَّ إِنَّ
َل ُیشَتبُِه احلَاُل فِیِه)4(. 

َیاِل الَكثرَِية، َطَمَعًا  َوالَفائَدُة يف إِخَفاِء َهِذه: َأن َیَتِهَد النَّاُس يف الِعَباَدِة، َوُیُیوا اللَّ
يف  األَعَظم  َواسُمُه  اخلَمِس،  َلَوات  الصَّ يف  الُوسَطى  َلَة  الصَّ َأخَفى  َکَم  إِدَراِکَها،  يف 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 272/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 817/3.

)3( ثواب األعمل، الصدوق: 124.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 384/10.
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األَسَمِء، َوَساَعُة اإِلَجاَبِة يف َساَعاَت اجلُمَعِة)1(. 

ُف، َوِعَظُم املِقَداِر لَِتقِدیِر األُُموِر َوَقَضائَها)2(. َ َوالَقدُر: الرشَّ

 )2( ْدِر َ َلُ الْ�ق ْدَراَك َما َلْ
َ

َوَما أ

َلُه   َ ُثمَّ َبنیَّ ُعُلوِّ َقدِرَها،  َغاَیَة  ِدَراَیُتَك  َتبُلغ  َوَل  َیعنِي:   اْلَقْدِر َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  َوَما 
َذلَِك بَِم َبعَدُه؛ َبعَد َلیَلِة الَقدِر؛ َأي: ِقَیاُمَها َوإِحَیاؤَها بِالِعَباَدِة)3(. 

)3( ْهٍر ْلِف �ثَ
َ

ْ أ ٌر مِّ ْ ْدِر َخ�ي َ َلُ الْ�ق َلْ

ْن َأْلِف َشْهٍر َلیَس فِیَها َلیَلة الَقدِر)4(. َخْيٌ مِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 819/3.
)2( تفسري أيب السعود: 182/9.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 820/3.

)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 820/3.
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 )4(  ْمٍ
َ

م مِّ ُكِّ أ ِ
وُح ِفَيا ِبِإْذِن َربِّ َلِئَكُة َوارلُّ َ ْ

ُل ال زَّ �قَ�ضَ

یَلة  وُح َجرَبئیُل، َأو: َخلٌق ِمَن الـَمَلئَكِة، َل َتَراُهم الـَمَلئَكُة إِلَّ تِلَك اللَّ َوالرُّ
یَلِة)1(. فِیَها؛ َأي: يف تِلَك اللَّ

نَِة  ِم ِمن َأجِل ُکلِّ َأمٍر َقَضاُه اهللُ لِتِلَك السَّ ن ُكلِّ َأْمٍر َأي: بَِأمِر َربِّ ِم مِّ بِإِْذِن َربِّ
َلَمَة، َأو: َما ِهي  وِر َوالَبَلَیا َوالسَّ ُ إِل َقابِل؛ َیعنِي: َما ِهي إِلَّ َسَلَمًة، َیعنِي: ِمَن الرشُّ

إِلَّ َسَلٌم؛ لَِكثَرِة َسَلَمُهم عَل َأولَِیاِء الّلـِه َطاَعُتُه َوَأهُل َطاَعتِه)2(.

)5(  ْجِ َ َسَلٌم ِهَ َحتَّ َمْ�َلِع الْ�ض

ُطُلوِع  إِل  َتَتدُّ  َواخلرَِي،  َلَمة  السَّ تِلَك  َأي:   اْلَفْجِر َمْطَلِع  َحتَّى  تَعاَل:  َوَقوُلُه 
الَفجِر)3(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 273/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 820/3.

)3( مدارك التنزیل، النسفي: 350/4.






الفصل الثاني والتسعون

سورة البينة






سورة البينة


)1( ُة َ يِّ ُم اْلَ ِتَيُ

ْ
َن َحتَّ َتأ �ي َن ُمَفكِّ ِك�ي ْشِ ُ ْ

ْهِل اْلِكَتاِب َوال
َ

وا ِمْ أ َفُ
َ
يَن ك ِ

َّ
َلْ َيُكِن ال

ِء: َأن ُیَزاِیَلُه، َوَیفِصَلُه َبعَد إِلتَِحاِمِه)1(.  ِء َعن الشَّ إِنِفَكاُك الشَّ

)7( ِة ِريَّ َ ُر اْل�ب ْ َك ُهْ َخ�ي ْوَلِ
ُ

اِلَاِت أ ُلا ال�َّ وا َوَعِ يَن آَمُ ِ
َّ

ِإنَّ ال

ُة: اخلَِلیَقُة)2(.  یَّ الرَبِ

 َعِلیًَّا َسِمعُت  ــاَل:  َق   َعلٍّ َکاتُِب  ــاِري)3(  ــَص األَن اِحیل  َشَ بِن  َیِزید  َعن 
َأَل َتسَمع َقوَل   ، َیا َعلُّ َفَقاَل:  َوَأَنا ُمسنَِدُه إِل َصدِري،  الّلـِه|  َیُقوُل:)ُقبَِض َرُسوُل 
ِة ُهم ِشیَعُتَك،  يَّ اِلاِت ُأولئَِك ُهْم َخْيُ اْلَبِ الّلـِه تَعاَل: إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

ِلنَی()4(. ًا ُمَجَّ َوَموِعِدي َوَموِعَدُکم احلَوض، إَِذا اجَتَمَع األَُمُم لِلِحَساِب ُتدَعوَن ُغرَّ

)1( تفسري الرازي: 41/32.
)2( غریب القرآن، الطریي: 10.

)3( وقیل: زید، روى حدیث الغدیر يف الكوفة، ینظر: قاموس الرجال، التستي: 106/11، التاریخ 
الكبري، البخاري: 341/8.

البحراين: 724/5ح  القرآن،  تفسري  الربهان يف  بن سلیمن احلل: 223ح 288،  املحترض، احلسن   )4(
.1181






الفصل الثالث والتسعون

سورة الزَّلزلة






سورة الزَّلزلة


)4( ْخَباَرَها

َ
ُث أ ٍذ ُتَحِّ َيْوَمِ

ثُته بَِكَذا)1(.  ثُتُه بِاللَِّساِن َکَذا، َوَحدَّ ُیَقاُل: َحدَّ

)5( ا ْوَح َلَ
َ

َك أ نَّ َربَّ
َ

ِبأ

ُیَقاُل: َأوَحى َلَا َوإَِلیَها بَِمعنًَى)2(.

 )7( رًا َيَرُه ْ ٍة َخ�ي اَل َذرَّ َ �ق ن َيْعَمْل ِمْ َ َ
ف

ُظوا ِمَن  فَّ َلُة، َوَتَ َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)َحافُِظوا َعَل الُوُضوِء، َوَخرُي َأعَملُِكُم الصَّ
ٌة بِِه()3(. ًا إِلَّ َوِهَي خُمرِبَ ُكم، َوَلیَس فِیَها َأَحٌد َیعَمُل َخريًا َأو َشّ َا ُأمُّ األَرِض؛ َفإِنَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 827/3.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 467/5.

)3( بحار األنوار، املجليس: 97/7، املعجم الكبري، الطرباين: 65/5ح 4596.






الفصل الرابع والتسعون

سورة العاديات






سورة العاديات


)1( َوالَْ�اِدَياِت َضْبًح

الَعاِدَیاُت: اخلَیُل، َتعُدو يِف َسبِیِل الّلـِه لِلَغزِو)1(.

بُح: َیُكوُن َمَع الَعدِو)3(. بُح: َصوُت َأنَفاِسَها إَِذا َعَدت)2( َوالضَّ الضَّ

ت َأضَباُعَها  بُع، ُیَقاُل: َضَبَحت اإِلبُِل َوَضُبَعت؛ إَِذا َمدَّ بُح بَِمعنَى الضَّ َوِقیَل: الضَّ
بُح اسُتِعرَي لإِِلبِِل، َکَم اسُتِعرَي الَباِقُر لإِِلنَساِن)5(. رِي)4( َوِقیَل: الضَّ يف السَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 423/10.
)2( خمتار الصحاح، الرازي: 199.

)3( تفسري الرازي: 64/32.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 278/4.
)5( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 278/4.
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)2( ًح وِرَياِت َقْ ُ ْ
َفل

احلََباِحُب: َما َتقَدُح َحَوافُِر اخلَیِل)1(. 

، َواإِلیَراُء: إِخَراُج النَّاِر، ُیَقاُل: َقَدَح ُفَلٌن َفَأوَرى، َوَقَدَح َفَأوَرى)2(. كُّ الَقدُح: الصَّ

)4( عًا ْ �ق َثْرَن ِبِه �ضَ
َ

فَأ

َخاِن، َوَأَثرَتُه؛ َأي: َهیَّجَتُه)3(.  ُیَقاُل: َناُر الُغَباِر َأو الدُّ

َوَل  َنقٌع  َیُكن  َقولِه:)َل  ِمن  َیاُح،  الصِّ بِالنَّقِع  ُیَراَد  َأن  َوَیُوُز  الُغَباُر)4(  النَّقُع: 
َلقَلَقٌة)5(. 

)6( ِه َلَكُنوٌد بِّ ضَساَن رِلَ � ِ
ْ

ِإنَّ ال

الَكنُوُد: َفُعوٌل، الَكُفوُر، اجلَُحوُد لِنَِعِم الّلـِه)6(.

)8( ِديٌد َ ِر لَسث ْ َ�ي
ْ

ُه ِلُبِّ ال َوِإنَّ

ٍد)7( َأي: َغرُي ُمنَبِسٍط، َبل ُمنَقبٌِض. ُیَقاُل لِلَبِخیِل: َشِدیٌد َوُمَتَشدِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 831/3.
)2( تفسري أيب السعود: 190/9.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 424/10.
)4( غریب القرآن، الطریي: 375.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 830/3.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 424/10.

)7( معال التنزیل، البغوي: 518/4.




الفصل الخامس والتسعون

سورة التكاثر


)1( َكاُثُر ُ الَّ ُ

اك ْلَ
َ

أ

َألَاُکم: َشَغَلُكم.






الفصل السادس والتسعون

سورة الهمزَة


)2( َدُه ي َجََع َماًل َوَعَّ ِ

َّ
ال

ء َوَعَددُتُه؛ إَِذا َأمَسكَتُه)1(. ُیَقاُل: َأعَدَدُت الشَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 439/10.






الفصل السابع والتسعون

سورة الفيل






سورة الفيل


)1( ِل �ي ْصَ�اِب الْ�ضِ

َ
َك ِبأ َ�َل َربُّ ْيَف �ضَ

َ
َلْ َتَر ك

َ
أ

الَیَمِن  َمِلَك  َأنَّ  عَل  َواُة:  الرُّ َأَجَعت   اْلِفيِل بَِأْصَحاِب  َربَُّك  َفَعَل  َكْيَف  َتَر  َأَلْ 
ُه َبنَى َکنِیَسًة  َأنَّ َباِح األََشِم، َوَسَبُب َذلَِك:  ِذي َقَصَد َهدَم الَكعَبِة ُهَو إِبَرَهة بِن الصَّ الَّ
، َفَخَرَج َرُجٌل ِمن ِکنَاَنَة َیقُعُد)1(   َها القلیس، َوَأَراَد َأن َیِصَف إَِلیَها احلَاجَّ بَِصنَعاء، َوَسمَّ

فِیَها َلیَلً، َفَأغَضَبُه َذلَِك، َوَعَزَم َأن َيِدَم الَكعَبة.

َمَعُه  َکاَن  َوِقیَل:   ، َعظِیَمً ًا  َقِویَّ َوَکاَن  َمُمود،  إِسُمُه  َلُه  فِیٌل  َوَمَعُه  بِاحلََبَشِة،  َوَخَرَج 
َمائَتا  َلُه  َأَخَذ  َوَقد  امُلطَِّلِب،  َعبُد  إَِلیِه  َخَرَج  الـَمغلَّس،  َبَلَغ  َفَلمَّ  َغرُيُه،  فِیَلً  َعرَشَ  إِثنَا 
یِرِه،  ، َفِقیَل َلُه: َهَذا َسیُِّد ُقَریٍش، َفَأعَظَمُه َوَنَزَل ِمن َسِ َبِعرٍي، َوَکاَن َرُجَلً َجِسیَمً َوِسیَمً

َوَجَلَس َمَعُه عَل األَرِض.

َلَقد  َلُه:  َفَقاَل  َمُتَك،  ُمَقدِّ َأَصاَبتَها  َبِعرٍي  َمائَتا  َحاَجتِي  َقاَل:  َحاَجُتَك؟  َما  َقاَل:  ُثمَّ 
َفَألَاَك  َوِدینَُكم،  َفُكم  َوَشَ ُکم  ِعزَّ ُهَو  ِذي  الَّ الَبیَت  أِلَهِدَم  ِجئُت  َعینِي،  ِمن  َسَقطَت 
ِذي ُأِخَذ َلَك، َفَقاَل: َأَنا َربُّ اإِلبِِل، َولِلَبیِت َربٌّ َسَیمنَُعُه ،َفَراَع  َعنُه َطائَفٌة ِمَن اإِلبِل الَّ

)1( کنایًة عن التغوط فیها.
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َذلَِك إِبَرَهَة، َوَأَمَر بَِردِّ إِبِلِه َعَلیِه.

تِِه، َوهَو َیُقوٌل:  َوَرجَع، َوَأَتى َباَب الَبیِت، َفَأَخَذ بَِحافَّ

َحَلَلَك َفامنَع  ِرحَلُه  َيمنَُع  الـَمرَء  إِنَّ  ُهمَّ  َل 
َمَالَك  ًا  ــُدوَّ َع َوَماِلم  بَِصَلیَبُهم  َيغلُِبوا  َل 

إِن ُكنَت َتاِرَكُهم َوَكعَبُتنَا َفَأُمر بَِذاَك 

َوَقاَل َأیَضًا:

ــا ــَواَكـ ِسـ ــم  ــ َلُ َأرُجـــــو  َل  َرّب  ــا  َيـ  
ــا  ــاَكـ ِحَـ ــم  ــُه ــن ِم َفـــامـــنَـــع  َرّب  ــا  ــ َي

َعـــاَداَكـــا َمـــن  الــَبــیــِت  ــدوَّ  ــ َعـ إِنَّ 
ــا ــ ــَراَك ــ ُق ُبـــــوا  ُيَـــــرِّ َأن  ُـــــــم  إِنَّ

َا َلَطرٌي َغِریَبٌة،  َفَألَتَفَت َوهَو َیدُعو، َفإَِذا ُهَو بَِطرٍي ِمن َنحِو الَیَمِن، َفَقاَل: َوالّلـِه، إِنَّ
ٍة َوَل هُتَاِمیَّة)1(.  َوَما ِهي بِنَجِدیَّ

ِذیَن َقَصُدوا َتِریَب الَكعَبِة،  الَّ َربَُّك بَِأصَحاِب الِفیِل  َفَعًل  َتَر َکیَف  َأَل  َوالـَمعنَى: 
ُه َأَراَد اجِلنَس)2(.  َد ألَنَّ َم َوحَّ َوَکاَن َمَعُهم فِیٌل َواِحٌد، َأو اثنَا َعرَشَ فِیَلُ، َوإِنَّ

َوامُلَراُد: إِنََّك َرَأیَت آَثاَر فِعَل الّلـِه بِاحلََبَشِة، َیعنِي َأصَحاَب الِفیِل، َوَکاَن َذلَِك الَعاُم 
ِذي ُولَِد فِیِه َرُسوُل الّلـِه|)3(. الَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 844/3، بحار األنوار: 133/15.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 446/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 844/3.
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 َكْيَف ملَِا يف َأَلْ َتَر :َل بـ َفَعَل َربَُّك :يف َموِضِع َنصٍب بـ َكْيَف :َوَقوُلُه
ِمن َمعنَى اإِلستِفَهاِم)1(.

)2( ِلٍل ْ �ض َ ْيَدُهْ يِف �ق
َ
َلْ َيْجَعْل ك

َ
أ

يِف  َأهِلِه:  َوَقتِل  الّلـِه،  َبیِت  َتِریِب  يف  الُسوَء  ــم  َوإَِراَدهَتُ  َكْيَدُهْم َعْل  َيْ َأَلْ   
ً َضائَعًا. َتْضلِيٍل َأي: يف َتضییٍِّع َوإِبَطاٍل، ُیَقاُل: َضلََّل َکیَدُه؛ إَِذا َجَعَلُه َضالَّ

)3( َل ِ�ي َب�ب
َ

رًا أ ْ ْم َط�ي ْيِ ْرَسَل َعَ
َ

َوأ

اَلٌة)3( َوهي: احلُزَمُة الَكبرَِيُة،  َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًا َأَبابِيَل َحَزائَق)2( َوالَواِحُد َأبَّ
َواِحَد  َل  َعَباِدید،  ِمثُل  َأَبابِیٌل  َوِقیَل:  بِاألََباَلِة،  َها  تَضامِّ يف  الطَّرِي  ِمَن  احِلزَقُة  َوُشبَِّهت 

لَا)4(. 

ِل َأَبابِیل: َأَقاطِیٌع َیتَبُع َبعُضَها َبعَضًا َکاإِلبِل امُلؤبَِلة، َوَکاَنت َلَا َخَراطِیٌم  َوعَل األَوَّ
َباِع، َوِقیَل: َطرُي  َکَخَراطِیِم الطَّرِي، َوَأکفٌّ َکَأُکفِّ الِكَلِب، َوِقیَل: َلَا َأنَیاٌب َکَأنَیاِب السِّ

ٌة)5(. ُخرٌض، َلَا َمنَاِقرٌي ُصفٌر، َوِقیَل: َطرٌي ُسوٌد َبحِریَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 845/3.
)2( وهي اجلمعة من کل شء، العنی، الفراهیدي، مادة )حزق(: 38/3.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 845/3.
)4( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 286/4.
)5( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 447/10.
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)4( يٍل َجَرٍة مِّ ِسجِّ ِ� ِ َتْرِمِيم �ب

 يٍل ن ِسجِّ يٍل َأي: َتقِذَفُهم تِلَك الطَّرُي: بِِحَجاَرٍة مِّ ن ِسجِّ َتْرِميِهم بِِحَجاَرٍة مِّ
ِن َلُم، َواشتَِقاُقُه ِمَن اإِلسَجاِل؛ َوهَو اإِلرَساُل؛ ألَنَّ  ِمن ُجَلِة الَعَذاِب الـَمكُتوِب امُلَدوَّ
ٌب  الَعَذاَب َموُصوٌف بَِذلَِك، َوِقیَل: ِمن طِنٍی َمطُبوٍخ ُیطَبًخ َکاآلُجر، َوِقیَل: ُهَو ُمَعرَّ
ِمن سنك کل، َوِقیَل: َکاَنت َطرَيًا َبیَضاًء، َمَع ُکلِّ َطائٍر َحَجٌر يف ِمنَقاِرِه، َوَحَجَراِن يف 

ِرجَلیِه، َأکرَبُ ِمَن الَعَدَسِة، َوَأصَغُر ِمَن احلُُمَصِة)1(.

ُجِل، َفَیخُرُج ِمن ُدُبِرِه)2(. َوَعن ابن عبَّاس: َکاَن احلََجُر َیَقُع َعَل َرأِس الرَّ

)5( وٍل
ُ
ك

ْ
أ َ�ْ�ٍف مَّ

َ
َعَلُهْم ك َ �ب

َ ض �

رِع إَِذا ُأِکَل؛ َأي: َوَقَع فِیَها األََکاُل؛  ْأُكوٍل َشبََّهُهم بَِورِق الزَّ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّ
الُقرآِن  ِکنَاَیاِت  ِمن  َوَلِكنَُّه  َوَراَثتُه،  َوابُّ  الــدَّ َأکَلته  بِتنٍِی  َأو:  وُد،  الدُّ َیَأُکُلُه  َأن  َوهَو 

.)4(كانا َيْأُكلِن الطَّعاَم :َکَقولِه )اللَّطِیَفة)3

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 845/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 845/3.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 846/3.
)4( املائدة: 75.




الفصل الثامن والتسعون

سورة قريش


)1( يَلِف ُقَرْيٍش ِلِ

ُأولَِفُه  الـَمَكاَن  آلَفُت  ِمن  َوالتََّلطُِّف)1(  التَّدبرِِي  بُِحسِن  األَلِف  إَِیاُب  اإِلیَلُف: 
إِیَلَفًا؛ إَِذا َألِفَتُه، َفَأَنا ُمولٌِف)2(.

)4( َخْوٍف ْ م مِّ ُ ْطَ�َمُهم مِّ ُجوٍع َوآَمَ
َ

ي أ ِ
َّ

ال
وا)3(. ُیَقاُل: ُکُلوا يف َبعِض َبطنُِكم َتعفُّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 450/10.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 287/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 849/3.






الفصل التاسع والتسعون

سورة الماعون






سورة الماعون


)3( ِن ْسِك�ي ِ

ْ
ُّ َعَ َطَ�اِم ال  َيُح�ض

َ
َول

.)1( : احلَثُّ احلَضُّ

َکاُة: فِطَرُة اإِلسَلِم)2(. الزَّ

)5( ْم َساُهَن يَن ُهْ َعن َصَلِتِ ِ
َّ

َن )4( ال �ي َصلِّ ُ ْ ْيٌل لِّ َفَ

َیسَهوَن   ساُهوَن َصلِتِْم  َعْن  ُهْم  الَّذيَن   * لِْلُمَصلَِّي  َفَوْيٌل  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل 
بَِأفَعاِلَا،  وَن  َیسَتِخفُّ َأو:  َوقُتَها،  َیُرُج  َأو:  َتُفوهَتُم،  َحتَّى  ِبَا،  ُمَباَلٍة  َة  ِقلَّ َلِة،  الصَّ َعن 
َفَل ُیَصلُّوَنَا َکَم ُأِمُروا يف َتَأِدَیِة َأرَکاِنَا، َوالِقَیاُم بُِحُقوِقَها َوُحُدوِدَها، َوَلِكن َینُقُروَنَا 
عِر  َنقَر الُغَراِب، ِمن َغرِي ُخُشوٍع َوإِخَباٍت، َواجتِنَاِب الـَمكُروَهاِت؛ ِمَن الَعَبِث بِالشَّ

َوالثَِّیاِب، َوَکثَرِة التََّثاؤِب َوالتََّمطِّي)3(.

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )حض(: 136/7.
)2( معاين القرآن، النحاس: 244/6.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 852/3.
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)6( يَن ُهْ ُيَراُؤوَن ِ
َّ

ال

َقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)َمن َصلَّ َصَلة اخلَمِس َجَاَعًة، َفُظنُّوا بِِه ُکلَّ َخرٍي()1(. 

یَلِة امُلظِلَمِة عَل  وَداِء يف اللَّ َیاُء َأخَفى ِمن َدبِیِب النَّمَلِة السَّ َوَقاَل َرُسوُل الّلـِه|:)الرِّ
الـَمسِح األَسَوِد()2(. 

)7( اُعَن َ ْ
ُعوَن ال َوَيْمَ

ُتِعرُيُه،   الَبیِت  َوَمَتاُع  َتصنَُعُه،  َوالـَمعُروُف  ُتقِرُضُه،  اِدُق:)الَقرُض  الصَّ َوَقاَل 
َکاُة()3(. َوِمنُه الزَّ

)1( الكايف، الكلیني: 371/3ح 3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 290/4.

)3( الدایة، الصدوق: 180، جوامع اجلامع، الطربيس: 854/3.




الفصل المائة

سورة الكوثر






سورة الكوثر


)1( اَك اْلَكْوَثَر ْعَ�ْيَ

َ
ِإنَّ أ

اْلَكْوَثَر َفوَعٌل ِمَن الَكثَرِة؛ َوهَو: امُلفِرُط لِلَكثَرِة)1(.

 ، املِنرَبَ الّلـِه|  َرُسوُل  َصِعَد   اْلَكْوَثَر َأْعَطْيناَك  ا  إِنَّ َنَزَلت:  مَلَّا  َعبَّاس:  ابُن  َقاَل 
ِذي َقد َأعَطاَك اهللُ؟ َقاَل: َفَقَرَأَها َعَل النَّاِس، َفَلمَّ َنَزَل، َقاُلوا: َیا َرُسوَل الّلـِه، َما َهَذا الَّ

رِّ  َتاُه ِقَباُب الدُّ َبِن، َو َأَشدُّ استَِقاَمًة ِمَن الِقدِح، َحافَّ )َنٌَر يِف اجلَنَِّة؛ َأَشدُّ َبَیاضًا ِمَن اللَّ
َوالَیاُقوِت، َیِرُدُه َطرٌي ُخرٌض، َلَا َأعنَاٌق َکَأعنَاِق الُبخِت( َقاُلوا: َیا َرُسوَل الّلـِه، َما َأنَعَم 

َهَذا الطَّاِئَر!؟.

الطَّرَي،  َأَکَل  َقاَل:)َمن  الّلـِه،  َیا َرُسوَل  َبَل  َقاُلوا:  ِمنُه؟(  بَِأنَعَم  ُکم  َفَل ُأخرِبُ َقاَل:)َأ 
َب اْلـَمَء، َفاَز بِِرضَواِن الّلـِه()2(. َوَشِ

َوِقیَل: الَكوَثُر؛ اخلرَُي الَكثرُِي)3(.

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 855/3.
النیسابوري:  احلاکم  الصحیحنی،  عل  املستدرك   ،501 النیسابوري:  الفتال  الواعظنی،  روظة   )2(

.543/3
)3( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 417/10.
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ُنُجوِم  َعدَد  آنَِیَتٌة  َطَرَفیِه  عَل  الِقَیاَمِة،  َیوَم  تِي  ُأمَّ َعَلیِه  َتِرُد  َحوٌض  َوعنُه|:)ُهَو 
َمِء()1(. السَّ

)3( ُر �بْ�قَ
َ ْ
َك ُهَ ال ِإنَّ َشا�ضِ�ئَ

انِئ: امُلبِغُض)2(.  الشَّ

ِذي َلَعِقَب َلُه)3(. : الَّ األَبَتُ

)1( صحیح مسلم: 12/2، معال التنزیل، البغوي: 533/4.
)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )شنأ(: 102/1.

)3( الصحاح، اجلوهري، مادة )بت(: 584/2.




الفصل المائة والواحد

سورة الكافرون






سورة الكافرون


)2( ُبُدوَن�ْ ُد َما �قَ ْعُ

َ
 أ

َ
ل

َا َل َتدُخُل  إِعَلم: إِنَّ َما َل َتدُخل إِلَّ عَل ُمَضاِرٍع يف َمعنَى احلَاِل، بِِخَلِف ل، َفإِنَّ
َل  َأي:   َتْعُبُدوَن َما  َأْعُبُد  اَل  تَعاَل:  اهللُ  َقاَل  اإِلستِقَباِل،  َمعنَى  ُمَضاِرٍع يف  إِلَّ عَل 

َأعُبُد يف امُلسَتقَبِل َما َتطِلُبوَنُه ِمنِّي ِمن ِعَباَدِة آِلَتُكم)1(.

)3( ُد ْعُ
َ

نُتْ َعِبُدوَن َما أ
َ

 أ
َ

َول

ٌة؛ َأي: َل َأعُبُد ِعَباَدَتُكم، َوَل َتعُبُدوَن  َواَل َأنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد ِقیَل: َما َمصَدِریَّ
ِعَباَدِت)2(. 

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 862/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 465/10.






الفصل المائة واإلثنان

سورة النصر






سورة النصر


 )2( اًج ْفَ

َ
ـِه أ اَس َيْدُخُوَن يِف ِديِن اللَّ ْي�قَ انلَّ

َ
َوَرأ

عَل  َنصٍب  َمَلِّ  يف  َیدُخُلوَن؛   َأْفواجًا الّلـِه  ديِن  يف   َيْدُخُلوَن  النَّاَس  َوَرَأْيَت 
احلَاِل ِمن َرَأیَت إَِذا َکاَن بَِمعنَى: َأبَصَت َأو َعَرفَت، َوإَِذا َکاَن بَِمعنَى: َعِلمَت؛ َفهَو يف 

َموِضِع الـَمفُعوِل الثَّايِن َلُه)1(. 

)3( اًب ُه اَكَن َتَّ ُه ِإنَّ ْغِفْ َك َواْ��قَ َ�ْمِد َربِّ ِ ْح �ب ضََسبِّ �

اإِلستِغَفاُر: ِمَن التََّواُضِع لّلـِه)2(.

یَلِة  َواللَّ الَیوِم  يف  اللـَه  ألَسَتغِفُر  َوإيِنِّ  َقلبِي،  َعَل  َلُیَغاُن  ُه  الّلـِه|:)إِنَّ َرُسوُل  َقال 
ًة()3(. َسبِعنَی َمرَّ

ُه كاَن  ُه ملَّا َنَزَل َقوُلُه تَعاَل: َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ َوَعن ابِن َمسُعوٍد: إِنَّ
َأنَت  إِنََّك  ِل،  اغِفر  اللَُّهمَّ  َوبَِحمِدَك،  اللَُّهمَّ  َکثرَِيًا:)ُسبَحاَنَك  َیُقوُل  َکاَن|   ابًا َتوَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 867/3.

)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 868/3.
)3( تفسري الرازي: 98/15. 
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ِحیُم()1(.  اُب الرَّ التَّوَّ

َواَیِة:)ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحمِدَك، َأسَتغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلیَك()2(. َويف الرِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 868/3.
)2( بحار األنوار، املجليس: 100/21.




الفصل المائة والثالثة

سورة المسد






سورة المسد


)1(  ٍب َو�قَ�بّ ِب َلَ

َ
ْت َيَدا أ َّ �قَ�ب

التََّباُب: اخلَُساُن امُلؤدِّي إِل الََلِك)1(. 

ت َیَداُه َوَهَلَكت، َوامُلَراُد: َهَلُك   َأي: َخِسَ ٍب َوَتبَّ َوَقوُلُه تَعاَل: َتبَّْت َيدا َأب  َلَ
ُجَلُتُه بِالُوُقوِع يف النَّاِر)2(. 

ت َیَداُه؛ ألَنَّ َأکَثِر الَعَمِل َیُكوُن بِالَیِد)3(.  َم َقاَل: َخِسَ َوإِنَّ

اِعِرك:  َأي: َکاَن َذلَِك َوَحَصَل، َکَقوِل الشَّ َوَمعنَى: َو َتبَّ

َجـــــَزاٍء َشَّ  اهللُ  ــَزاُه  ــ ــ َجـ ــَزاِن  ــ ــ َجـ
َفَعل)4(.  ــد  َوَق الــَعــاِدَيــاِت  الــکِــَلِب  َجــَزاُء 

ُه َکاَن َمشُهوَرًا بِالُكنَیِة  َم َکنَّى؛ ألَنَّ | َوإِنَّ َوَأُبو َلَب: ُهَو ابُن َعبِد امُلطَِّلِب، َعمُّ النَّبِيِّ

)1( الصحاح، اجلوهري، مادة )تب(: 90/1.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 475/10.
)4( جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.
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ُدوَن اإِلسِم، َشِدیُد امُلَعاَداِة َوامُلنَاَصَبُة لَِرُسوِل الّلـِه|)1(. 

َا النَّاُس،  َقاَل َطاِرق امُلَحاِريِب)2(: َبینَا َأَنا بُِسوِق ِذي الـَمَجاِز، إَِذا بَِشابٍّ َیُقوُل:)َأيُّ
ُقوُلوا َل إَِلَه إِلَّ اللـَه ُتفِلُحوا( َوإَِذا بَِرُجٍل َخلَفُه َیرِمیِه، َوَقد آَذى َساَقیِه َوُعرُقوَبیِه، َوهَو 

ُقوُه. اٌب، َفَل ُتَصدِّ ُه َکذَّ َا النَّاُس، إِنَّ َیُقوُل: َأيُّ

ُه َأُبو َلَب، َیزُعُم َأنَّه  ، َوَهَذا َعمُّ ُه َنبِيٌّ ٌد، َیزُعُم َأنَّ َفُقلُت: َمن َهَذا؟ َفَقاُلوا: ُهَو ُمَمَّ
ِة، َوَأن َتبَقى ِسَمًة َلُه، َذَکَر األَشَهَر ِمن  اٌب، َفلمَّ َأَراَد اهللُ ُسبَحاَنه َتشِهرَيُه بَِدعَوة النُُّبوَّ َکذَّ

ى، َفَعِدَل َعنُه إِل ُکنَیتِه)3(.  َعَلَمیِه؛ ألَنَّ اسَمُه َکاَن َعبَد الُعزَّ

الّلـِه|  َرُسوُل  َصَعَد  َقاَل:  َأنَّه  َتبَّت،  ُسوَرة  ُنُزوِل  َسَببش  يف  عبَّاس  ابِن  َوَعن 
َماَلَك؟  َلُه:  َفَقاُلوا  ُقَریٌش،  إَِلیِه  َفاجَتَمَعت  َصَباَحاُه(  َفَقاَل:)َیا  َفا،  الصَّ َیوِم  َذاَت 
ُقويِن؟(  ُتَصدِّ ُکنُتم  َأَما  ُمِسیُكم،  َأو  ُمصبُِحُكم  الَعُدوَّ  َأنَّ  َأخرَبُتُكم  َلو  َفَقاَل:)َأَرأیُتم، 
َأِلَذا  َلَك،  َتَبًا  َأبو َلب:  َفَقاَل  َعَذاٌب َشِدیٌد(  َیَدَي  َبنَی  َنِذیُرُکم  َقاَل:)َفإيِنِّ  َبَل،  َقاُلوا: 

وَرِة)4(.   َدَعوَتنَا َجِیَعًا، َفَأنَزَل اهللُ َهِذه السُّ

ت َیَداُه َوَهَلَك)5(. ٍب َخِسَ َوَمعنَى: َتبَّْت َيدا َأب  َلَ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 476/10، جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.
رجال  علم  مستدرکات  ینظر:  النبي|  تبلیغ  قصة  روى  املحاريب،  اهلل  عبد  بن  طارق  یكون  قد   )2(

احلدیث، النمزي: 285/4.
)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 476/10.

)4( أسباب النزول، الواحدي: 308.
)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.
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)2( َسَب
َ
ُه ماُلُ َوما ك ْغن  َعْ

َ
ما أ

ُه َنصٌب َأو َنفٌي)1(.  ما َأْغنى  َعنُْه ماُلُه َوما َكَسَب إِستِفَهاٌم يف َمعنَى اإِلنَكاِر، َوَمَلَّ

ٌة، بَِمعنَى: َوَمكُسوَبٌة، َأو: َوَکَسَبُه؛  َوما َكَسَب َمرُفوٌع، َوَما َموُصوَلٌة َأو َمصَدِریَّ
َأي: َل َینَفُعُه َماُلُه)2(.

ِذي َوِرَثُه ِمن َأبِیِه َعبد  َوما َكَسَب بَِملِِه؛ َیعنِي: َرَأُس الـَمِل َواألَرَباِح، َأو: َماُلُه الَّ
امُلطَّلِب)3(.

 )3( ٍب ْ�َل َنرًا َذاَت َلَ َس�يَ

ٍب َأي: َسَیدُخُل َناَرًا ُمشَتِعَلًة ُمتَلِهَبًة؛ َوهي: َناُر َجَهنَّم)4(  َسَيْصَل َنارًا َذاَت َلَ
نُی لِلَوعِیِد؛ َأي: ُهو َکائٌن َل َمَاَلَة، َوإِن َتَراَخى َوقُتُه)5(. َوالسِّ

)4( َحَ�ِب
ْ

اَلَ ال ُتُه َحَّ
َ

أ َواْمَ

ِمَن  ُحزَمًة  َتِمُل  َوَکاَنت  ُسفَیاَن،  َأيِب  ُأخُت  بِنُت َحرٍب  َجِیٍل  ُأمُّ  َواْمَرَأُتُه ِهي 
وِك َواحلََسِك، َفَتنُثرَها بِاللَّیِل يف َطِریِق َرُسوِل الّلـِه|)6(.  الشَّ

 .)7( َّ َوُیَقاُل: ُتفِسُد َبنَی النَّاِس؛ َأي: ُتوِقُد َبینَُهم النَّائَرة، َوُتوِرُث الرشَّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.
)2( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 296/4.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 870/3.
)4( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 427/10.

)5( مدارك التنزیل، النسفي: 362/4.

)6( مدارك التنزیل، النسفي: 362/4.
)7( تنزیل اآلیات شح شواهد الكشاف، األفندي: 349.



404    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

 )5( َسٍد يِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ مَّ

َقوُلُه: يِف ِجيِدَها يف َموِضِع َنصٍب عَل احلَاِل، َأو:  َواْمَرَأُتُه  ُمبَتَدأ، َو: يِف 
 .)1( ِجيِدَها اخلرََبُ

ِمَن  َد  ُمسِّ مَّا  َحبٌل  ِجیِدَها  َوالـَمعنَى: يف  َشِدیَدًا،  َفتَلً  ُفتَِل  ِذي  الَّ احلَبُل  َوالـَمَسُد: 
وِك، َوَتربُِطَها يف ِجیِدَها، َکَم َیفَعُل احلَطَّاُبوَن؛  ا َتِمُل تِلَك احلُزَمَة ِمَن الشَّ احِلَباِل، َوَأنَّ
َذلَِك  ِمن  لَِتمَتِعَض  احلَطَّاَباِت،  الـَمَواِهِن  َبعِض  بُصوَرِة  َلَا  َوَتصوِیَرًا  َلَا،  َتِقرَيًا 

ِف َوالثَّرَوِة. َ ا يف َبیِت الرشَّ َوَیمَتِعَض َبعُلَها، َومُهَ

تي َکاَنت  وَرِة الَّ َوُیَتَمُل َأن َیُكوَن الـَمعنَى: َأنَّ َحاَلا َتُكوُن يف َناِر َجَهنََّم عَل الصُّ
وِك، َفَل َیَزاُل عَل َظهِرَها ُحزَمٌة ِمن َحَطِب النَّاِر ِمَن  َعَلیَها ِحنَی َکاَنت َتِمُل ُحزَمَة الشَّ
ُب ُکلُّ جُمِرٍم بَِم  َد ِمن َسَلَِسِل النَّاِر، َکَم ُیَعذَّ قُّوِم، َويف ِجیِدَها َحبٌل مَّا ُمسِّ یِع َوالزَّ ِ الرضَّ

ُیَانُِس َحاَلُه يف ُجرِمِه)2(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 297/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 871/3.




الفصل المائة واألربعة

سورة االخالص






سورة االخالص


يف احَلِدیِث: )إِنَّ لُِكلِّ َشٍء نِسَبٌة، َونِسَبُة الّلـِه تَعاَل ُسوَرُة اإِلخَلِص()1(.

ى َکِلَمُة  ُه َلیَس فِیَها إِلَّ التَّوِحیِد، َوَکِلَمُة التَّوِحیِد ُتَسمَّ َیت ُسوَرُة التَّوِحیِد؛ ألَنَّ َوُسمِّ
َکاَن  َوإِقَراَرًا،  إِعتَِقاَدًا  فِیَها  بَِم  َك  َتَسَّ َمن  بَِذلَِك؛ ألَنَّ  َیت  ُسمِّ َم  إِنَّ َوِقیَل:  اإِلخَلِص، 
َأي:  النَّاِر؛  ِمَن  اهللُ  َأخَلَصُه  التَّعظِیِم،  َسبِیِل  َقَرأَها عَل  َمن  َوِقیَل: ألَنَّ  خُمِلَصًا،  ُمؤِمنَا 

َأنَجاُه ِمنَها)2(.

ًة، ُبوِرَك َعَلیِه، َوَمن َقَرَأَها  َوَعن َرُسوُل الّلـِه|:)َمن َقَرَأ: ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد َمرَّ
اٍت، ُبوِرَك َعَلیِه َوَعَل َأهِلِه َوعَل  َتنِی، ُبوِرَك َعَلیِه َوعَل َأهِلِه، َفإِن َقَرَأَها َثَلُث َمرَّ َمرَّ
َوَتُقوُل  اجلَنَِّة،  َقَصًا يف  َعرَشَ  اثنَى  َلُه  ُبنَِي  ًة،  َمرَّ َعرَشَة  اثنََتي  َقَرأَها  َفإِن  ِجرَيانِِه،  َجِیِع 

احلََفَظُة: انَطِلُقوا بِنَا َننُظُر إِل َقِص َأِخینَا.

َماَء َواألَمَواَل،  َر َعنُه ُذُنوَب َخٍس َوِعرِشیَن َسنٍَة، َما َخَل الدِّ ة، ُکفِّ َفإِن َقَرَأَها َمائة َمرَّ
ٍة، َل َیُمت  َرت َعنُه ُذُنوَب َأرَبعَمئة َسنٍَة، َفإِن َقَرَأَها َألُف َمرَّ ة، ُکفِّ َفإِن َقَرَأَها َأرَبعَمئة َمرَّ

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 551/7.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 479/10.
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َحتَّى َیَرى َمَكاَنُه ِمَن اجلَنَِّة، َأو ُیَرى َلُه()1(. 

إَِلیِه|   َفَشَكى   | النَّبِيِّ إِل  َرُجٍل  َجاَء  َقاَل:  اِعِدي)2(  السَّ َسعٍد  بِن  َسهٍل  َوَعن 
الَفقَر َوِضیَق الـَمَعاِش، َفَقاَل َلُه َرُسوُل الّلـِه|:)إَِذا َدَخلَت َبیَتَك َفَسلِّم، إِن َکاَن فِیِه 
ُجُل، َفَأَدرَّ اهللُ تَعاَل َعَلیِه  ًة( َفَفَعَل الرَّ َأَحٌد، َفَسلِّم َعَلَّ َواقَرأ: ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد َمرَّ

ِرزَقًا، َحتَّى َأَفاَض َعَل ِجرَيانِِه)3(.

ُه َقاَل:)َمن َمَض بِِه َیوٌم َواِحُد، َصلَّ فِیِه َخِسنَی َصَلًة، َل َیقَرأ  اِدِق َأنَّ َوَعن الصَّ
فِیَها:  ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد ِقیَل َلُه: َیا َعبَد الّلـِه، َلسَت ِمَن امُلَصلِّنَی()4(.

 ا اْلَكافُِروَن َ ُه َکاَن ُیَقاُل لُِسوَرِت: ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد َو: ُقْل َيا َأيُّ َويف احلَِدیِث:)إِنَّ
ِك ِوالنَِّفاِق)5(.  ئَتاِن ِمَن الرشِّ امُلَقشِقَشَتاِن( َأي: امُلرَبِّ

اِدِق َقاَل:)َمن َمَضت َلُه ُجَُعٌة، َوَل َیقَرأ فِیَها بُِقل ُهَو اهللُ َأَحٌد، ُثمَّ َماَت  َوَعن الصَّ
َماَت َعَل ِدیِن َأيِب َلٍَب()6(.

 ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد :ُه َقاَل:)َقاَل َرٌسوُل الّلـِه|: َمن َقَرأ َوَعن َأِمرِي امُلؤِمننَی إِنَّ
ٍة ِحنَی َیَأُخُذ َمضَجَعُه، َغَفَر اهللُ َلُه ُذُنوَب َخِسنَی َسنٍَة()7(.  َمائة َمرَّ

)1( نور الثقلنی، احلویزي: 705/5ح 43.
)2( سهل بن سعد بن مالك، أبو العباس، األنصاري، املدين ، صحايب، تويف سنة )88 هـ( وقیل: إنه آخر 
من مات من الصحابة يف املدینة سنة )91هـ( ینظر: التاریخ الكبري، البخاري: 97/4، املعارف، ابن قتیبة: 

.341
)3( الكشف والبیان، الثعلبي: 331/10.

)4( ثواب األعمل، الصدوق: 338.
)5( جممع البحرین، الطریي: 151/4.

)6( ثواب األعمل، الصدوق: 227.
)7( الكايف، الكلیني: 620/2ح 4.
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)1(  َحٌ
َ

ُ أ ُقْل ُهَ اهللَّ

َأُن، َکَقولَِك:  َأَحٌد ُهَو الشَّ اهللُ  َأِن، َو:  ُهَو َضِمرُي الشَّ  َأَحٌد ُقْل ُهَو اهللُ 
َأُن َهَذا؛ َوهَو َأنَّ اللـَه تَعاَل َواِحٌد َل َثايِن َلُه، َوِقیَل: ُهَو  ُه َقاَل: الشَّ ُهَو َزیٌد ُمنَطِلٌق، َکَأنَّ
ِکنَاَیٌة َعن الّلـِه، َو: اهللُ َبَدٌل ِمنُه، َو: َأَحٌد َخرَبُ امُلبَتَدأ، َأو: َیُكوُنك اهللُ َخرَبُ 

امُلبَتَدأ، َو: َأَحٌد َخرَبٌ َثاٍن، َأو: َعَل َمعنَى: ُهَو َأَحٌد.

ِذي َتدُعوَنا إِلیِه  د، ِصف َلنَا َربَُّك الَّ ُه َقاَل: َقاَلت ُقَریٌش: َیا ُمَمَّ َوَعن ابن عبَّاس، َأنَّ
َفنََزَلت.

ِذي َسَألُتُمويِن َوصُفُه ُهَو اهللُ، َواِحٌد َأصُلُه)1(.  َوالـَمعنَى: الَّ

َم َقاَل: َأَحٌد َوَل َیُقل: َواِحٌد، ألَنَّ الَواِحَد َیدُخُل يف احِلَساِب، َوُیَضمُّ  َوِقیَل: إِنَّ
أ، َوَل َینَقِسُم يف َذاتِه، َوَل يف َمعنَى ِصَفاتِه،  ِذي َل َیَتَجزَّ ا األََحُد؛ َفهَو الَّ إَِلیِه آَخر، َوَأمَّ
َثانَِیًا؛ ألَنَّ األََحد َیسَتوِعُب  َثانَِیًا، َوَل َیُوُز َأن ُیَعَل لَِلحِد  َوَیُوُز َأن ُیَعَل لِلَواِحِد 
ِجنَسُه بِِخَلِف الَواِحِد، َأَل َتَرى َأنََّك َلو ُقلَت: ُفَلٌن َل ُیَقاوَمُه َواِحٌد، َجاَز َأن ُیَقاوَمُه 

إِثنَاِن، َوملَّا ُقلَتك َل ُیَقاوَمُه َأَحٌد، َل َیُز َأن ُیَقاوَمُه إِثنَان، َوَل َأکَثر، َفهَو َأبَلُغ)2(.

)2( َمُد اهلُل ال�َّ

َمُد: َفعٌل بَِمعنَى َمفُعوٌل، ِمن َصَمَد إَِلیِه يف احلََوائِج؛ َأي: َقَصَد، َوالـَمعنَى: ُهَو  الصَّ
َواِحٌد،  َوهَو  َوَخالِِقُكم،  َواألَرِض  َمَواِت  السَّ َخالُِق  ُه  بَِأنَّ وَن  َوُتِقرُّ َتعِرُفوَنُه،  ِذي  الَّ اهللُ 
ٌد بِاإللیَِّة، َل ُیَشاِرُکُه فِیَها َغرُيُه، َوهَو الَِّذي ُیصَمُد إَِلیِه يف احلََوائِج، َل َیسَتغنِي  ُمَتَوحِّ

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 875/3.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 458/10.
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َعنُه َأَحٌد ِمَن الـَمخُلوِقنَی، َوهَو الَغنِيُّ َعن َجِیَعُهم)1(.

َقاَل:  ُه  َأنَّ   َعِلٍّ بِن  احلَُسنِی  َأبِیِه  َعن  الَعابِِدیَن،  َزیُن  َأيِب  َثنِي  الَباِقُر:)َحدَّ َقاَل 
َل  ِذي  الَّ َمُد:  َوالصَّ ُسؤُدُدُه،  انَتَهى  َقِد  ِذي  الَّ َمُد:  َوالصَّ َلُه،  َجوَف  َل  ِذي  الَّ َمُد؛  الصَّ

ِذي َل َیَزل َوَل َیَزاُل. اِئُم الَّ َمُد: الدَّ ِذي َل َینَاُم، َوالصَّ َمُد: الَّ َیأُکُل َوَل َیرَشُب، َوالصَّ

َمُد؛ الَقاِئُم بِنَفِسِه،  ُد بُن اْلـَحنَِفیَِّةـ  َرِضَ اهللُ َعنُهـ  َیُقوُل: الصَّ َقاَل الَباِقُر: َکاَن ُمَمَّ
ِذي َل  َمُد: الَّ َمُد اْلـُمَتَعاِل َعِن الَكوِن َوالَفَساِد، َوالصَّ الَغنِيُّ َعن َغرِيِه، َوَقاَل َغرُيُه: الصَّ
ِذي َلیَس َفوَقُه آِمٌر َوَناٍه)2(. یُِّد اْلـُمَطاُع، الَّ َمُد؛ السَّ ُیوَصُف بِالتََّغاُیِر، َقاَل الَباِقُر: الصَّ

َوَل  َلُه،  یَك  ِذي َل َشِ الَّ َمُد؛  َفَقاَل:)الصَّ َمِد؟  َوُسئَل علٌّ بن احلسنی َعن الصَّ
َیؤوُدُه ِحفُظ َشٍء، َوَل َیعُزُب َعنُه َشء()3(. 

إِل  َکَتُبوا  الَبَصِة،  َأهَل  الَعابِدیَن:)إِنَّ  َسیِِّد  َأبِیِه، َعن  اِدِق، َعن  َوُرِوي َعن الصَّ
ا  ِحیِم، َأمَّ مَحِن الرَّ َمِد؟ َفكَتَب إَِلیِهم: بِسِم الّلـِه الرَّ ُحَسنٍی بِن عل َیسَأُلوَنُه َعن الصَّ
اِدُلوا فِیِه، َوَل َتَكلَُّموا فِیِه بِِغرِيِعلٍم، َفَقد َسِمعُت  َبعُد، َفَل َتُوُضوا يف الُقرآِن، َوَل ُتَ
النَّاِر،  ِمَن  ِمقَعَدُه  َفلَیَتَبوأ  ِعلٍم،  بِِغرِي  الُقرآِن  َقاَل يف  َیُقوُل: َمن  الّلـِه|  َرُسوُل  ي  َجدِّ
لَُّه ُكُفوًا  َيُكن  ُيوَلْد * َوَلْ  َيلِْد َوَلْ  َلْ  َمد بَِقولِه تَعاَل:  َ الصَّ َوإِنَّ اللـَه ُسبَحاَنُه َقد َفسَّ

 .)4(َأَحٌد

)1( جوامع اجلامع، الطربيس: 875/3.
)2( التوحید، الصدوق: 90ح 3.
)3( معاين األخبار، الصدوق: 7.

)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 487/10.
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)3(  ْ َ
َلْ َيِلْ َوَلْ ُيول

تي  الَّ الَكثِیَفِة  األَشَیاِء  َسائِر  َوَل  َکالَوَلِد،  َکثِیٌف  َشء  ِمنُه  َیُرَج  َل  َأي:   َيلِْد َلْ 
نَة  َکالسِّ الَبَدَواِت  ِمنُه  َینَبِعُث  َوَل  َکالنَّفِس،  َلطِیٌف  َشٌء  َوَل  الـَمخُلوِقنَی،  ِمَن  َتُرُج 
غَبِة  َجاِء، َوالرَّ ِحِك َوالُبَكاِء، َواخلَوِف َوالرَّ َوالنَّوِم َواخلََطَرِة، َواحلُزِن َوالَبهَجِة، َوالضَّ
َد ِمنُه َشٌء َکثِیٌف  َبِع، تَعاَل اهللُ َعن َأن َیُرَج ِمنُه َشٌء، َوَأن َیَتَولَّ آَمِة، َواجلُوِع َوالشَّ َوالسَّ

َأو َلطِیٌف)1(. 

ُد ِمن َشٍء، َوَل َیُرُج ِمن َشٍء، َکَم َتُرُج األَشَیاَء الَكثِیَفِة  ِمن  َوَلْ ُيوَلْد َوَل َیَتَولَّ
ِمَن  َوالـَمِء؛  ِمَن األَرِض  َوالنََّباُت  ِة،  ابَّ الدَّ ِمَن  ُة  ابَّ َوالدَّ ء،  ِمَن الشَّ ء  َها، َکالشَّ َعنَاِصِ

الَینَابِیِع َوالثَِّمِر ِمَن األَشَجاِر.

مُع ِمَن األُذِن،  َوَل َکَم َتُرُج األَشَیاَء اللَّطِیَفة ِمن َمَراِکِزَها؛ َکالَبَصِ ِمَن الَعنِی، َوالسَّ
ِمَن  َوالتََّمیُُّز  َوالـَمعِرَفُة  اللَِّساِن،  ِمَن  َوالَكَلُم  الَفِم،  ِمَن  وُق  َوالذَّ األَنِف،  ِمَن  مُّ  َوالشَّ

الَقلِب، َوالنَّاُر ِمَن احلََجِر.

ِذي َل ِمن َشٍء، َوَل يف َشٍء، َوَل عَل َشٍء، ُمبِدُع األَشَیاَء  َمُد، الَّ َل َبل ُهَو اهللُ الصَّ
اهللُ  َفَذلُِكم  بَِمِشیئتِِه،  لِلَفنَاِء  َخَلَق  َما  َیَتَلَشى  بُِقدَرتِه،  األَشَیاَء  َوُمنِشُء  َوَخالُِقَها، 

َهاَدِة، الَكبرُِي امُلَتَعاِل)2(.  ِذي َل َیِلد َوَل ُیوَلد، َعاِلُ الَغیِب َوالشَّ َمُد، الَّ الصَّ

)1( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 487/10.

)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 488/10.
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)4(  َحٌ
َ

ُفًا أ
ُ
ُ ك َوَلْ َيُكن لَّ

َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفوًا َأَحٌد َوَقوُلُه: ُهَو اهللُ إَِشاَرٌة َلُم إِل َمن ُهَو َخالُِق األَشَیاِء 
َوُمنِشؤَها، َواخلَلُق َواإِلنَشاُء َل َیُصحُّ إِلَّ ِمن َقاِدٍر َعاِلٍ؛ لُِوُقوِعِه عَل َغاَیِة اإِلحَكاِم، 
ُه  َمُد: َوصٌف َلُه بَِأنَّ َکاِء َعنُه، َوالصَّ َ َوَقوُلُه: َأَحٌد َوصٌف َلُه بِالُوحَدانِیَِّة، َوَنفُي الرشُّ

اِت)1(.  َلیَس إِلَّ ُمَتاَجًا إَِلیِه، َوإَِذا َل َیُكن إِلَّ ُمَتاَجًا إَِلیِه َفهَو َغنِيٌّ بِالذَّ

الـَمُجوِس  ِمَن  الّلـِه،  ابُن  َوُعَزیٌر  ِعیَسى  َقاَل:  َمن  َوعَل   َيلِْد َلْ  تَعاَل:  َوَقوُلُه 
َهِذِه  ِمن  آَیٍة  ُکلِّ  آِخِر  ِعنَد  َیِقف  َکاَن   | النَّبِيَّ ــرَوى:)إِنَّ  َوُی َوَغرَيُهم،  َوالنََّصاَرى 

وَرِة()2(.  السُّ

َوَعن الَباقِر:)َیُِب َقوُل َکَذلَِك اهللُ َريبِّ َثَلَثًا َبعَدُه()3(.

)1( زبدة التفاسري، الكاشاين: 876/3.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 432/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 876/3.




الفصل المائة والخمسة

سورة الفلق






سورة الفلق


)1( َلِق َ ُعُذ ِبَربِّ الْ�ض

َ
ُقْل أ

َینَفِلُق  َعُموَدُه  ألَنَّ  بِح)1(  الصُّ َفَرِق  َوِمن  بِح،  الصُّ َفَلِق  ِمن  َأبنَیُ  الـَمَثِل:  يف  َقاُلوا 
الَواِسُع،  الَفرُق  الَفَلِق:  َوَأصُل  َمفُعوٌل)3(  بَِمعنَى  فِعٌل  َوهَو  الظََّلِم)2(  َعن  َیاِء  بِالضِّ
یِف)4( َوِقیَل: ُهَو ُجبٌّ يف َجَهنََّم)5( َأو: َواٍد فِیَها)6( َکَم ِقیَل  ِمن َقوِلم: َفَلَق َرَأَسُه بِالسَّ

لِلُمطَمئِن ِمَن األَرِض: َفَلٌق)7(.

َوامُلَراُد:  لِنَبِیَُّه|  َوتَعاَل  ُسبَحاَنُه  ِمنُه  َأمٌر   اْلَفَلِق بَِربِّ  َأُعوُذ  ُقْل  َتَعاَل:  َوَقوُلُه 
َرُه َوُمطِلَعُه)8(. بِح َوُمَدبِّ د: َأعَتِصُم َوَأمَتنُِع بَِربِّ الصُّ تِه؛ َأي: ُقل َیا ُمَمَّ َجِیُع ُأمَّ

)1( جممع األمثال، املیداين: 125/1.
)2( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 491/10.

)3( جوامع اجلامع، الطربيس: 878/3.
)4( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 491/10.

)5( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 112/10.
)6( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 878/3.

)7( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 645.
)8( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 493/10.
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َوِقیَل: الَفَلُق؛ ُکلُّ َما َیفِلَقُه اهللُ تَعاَل؛ َکاألَرِض َعن النََّباِت، َواجِلَباِل َعن الُعُیوِن، 
َحاِب َعن الـَمَطِر، َواألَرَحاِم َعن األَوَلِد)1(.  َوالسَّ

)3( ِسٍق ِإَذا َوَقَب
َ

َوِم َشِّ غ

ِرِه)2(.  َغِة: الَاِجُم برَِضَ الَغاِسُق يف اللُّ

یِل إَِذا َدَخَل بَِظَلِمِه،  َوَقوُله تَعاَل: َوِمن َشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب َأي: َوِمن َشِّ اللَّ
َباَع ِمن آَجاِمَها، َوالََوامَّ ِمن َمَكاِمنَها)3(. ُه ُیِرُج السِّ َوالَغاِسُق َهُهنَا: اللَّیُل؛ ألَنَّ

مُس؛  ُخوُل)4( َوُوُقوَبُه: ُدُخوُل َظَلِمِه يف ُکلِّ َشٍء، ُیَقاُل: َوَقَبِت الشَّ َوالُوُقوُب: الدُّ
َأصَعُب،  ِمنُه  َوالتََّحُرَز  َأکَثُر،  فِیِه   ِّ الرشَّ إِنبَِثاَث  ألَنَّ  لَِك؛  بَِذِ یُل  اللَّ َوُخصَّ  َغاَبت،  إَِذا 

َوَقاُلوا: اللَّیُل َأخَفى لِلَویِل)5(.

| َقاَل:)َمن َرَأى َشیئًا ُیعِجَبُه، َفَقاَل: َما َشاَء اهللُ، َل  َعن َأنس بِن َمالِك: إِنَّ النَّبِيَّ
ُه َشیئًا()6(. َة إِلَّ بِالّلـِه، َل َیرُضَّ ُقوَّ

َبائِع)7( َنُعوُذ بِالّلـِه ِمنُه. َوُیَقاُل: احلََسُد َأَخسُّ الطَّ

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 300/4.
)2( التبیان يف تفسري القرآن، الطويس: 433/10.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 493/10.
)4( تاج العروس، الزبیدي، مادة )وقب(: 474/2.

)5( جوامع اجلامع، الطربيس: 878/3.
)6( کنز العمل، املتقي الندي: 746/6ح 17670.

)7( زاد املسري، ابن اجلوزي: 334/8.




الفصل المائة والستة

سورة الناس






سورة الناس


)4( اِس َنَّ

ْ
ْسَواِس ال ِم َشِّ اْلَ

الـَمصَدُر  ا  َوَأمَّ لَزَلِة،  الزَّ بَِمعنَى  لَزاِل  َکالزَّ الَوسَوَسِة،  بَِمعنَى  إِسٌم  الَوسَواُس: 
َنفِسِه؛  يف  َوسَوَسُة  ُه  َکَأنَّ بِالـَمصَدِر،  ي  ُسمِّ یَطاُن،  الشَّ بِِه:  َوامُلَراُد  بِالَكِس،  َفِوسَواٌس 
َوالَوسَوَسُة:  الَوسَواِس،  ُذو  َأزَیُد  َأو  َعَلیِه،  َعاِکٌف  ُهَو  ِذي  الَّ َوُشغُلُه  ُصنَعُتُه  َا  ألَنَّ

.)1( وُت اخلَِفيُّ الصَّ

ِذي َعاَدُتُه َأن َینَُس، َوهَو َمنُسوٌب إِل اخلُنُوِس)2( َواخلُنُوُس: اإِلختَِفاُء  َواخلَنَّاُس: الَّ
َبعَد الظُُّهوِر)3(.

یَطاَن َواِضٌع َخطُمُه عَل َقلِب ابِن آَدم، َفإَِذا َذَکَر اهلل َخنََس،  َويف احلَِدیِث:)إِنَّ الشَّ
َوإِن َنيِس الَتَقَم َقلَبُه()4(.

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل، الزخمرشي: 302/4.
)2( جوامع اجلامع، الطربيس: 883/3.

)3( جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 496/10.
)4( جممع الزوائد، الیثمي: 149/7.
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)6( اِس ِة َوانلَّ نَّ ِ
ْ

اِس )5(  ِمَ ال ي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر انلَّ ِ
َّ

ال

، َکَم َقاَل اهللُ تَعاَل: اْلـَخنَّاِس *  یَطاَن عَل ِضَبنِی؛ ِجنِّيٌّ َوإِنيِسٌّ َوَأعَلم: َأنَّ الشَّ
وُز َأن َیُكوَن ِمن لبتَِداِء  نَِّة َوالنَّاِس)1( َوَیُ الَِّذي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اجْلِ
ِجَهِة  َوِمن  اجِلنَِّة،  ِجَهِة  ِمن  ُصُدوَرُهم  يف  ُیوسوُس  َأي:  بُِیوسوُس؛  َوَیَتَعلَُّق  الَغاَیِة، 

النَّاِس)2(.

ُه َقاَل:)َقاَل َرُسوُل الّلـِه| َما ِمن ُمؤِمٍن إِلَّ َولَِقلبِِه يف َصدِرِه  اِدِق َأنَّ َوَعن الصَّ
ُد اهللُ تَعاَل  ُأُذَناِن؛ ُأُذٌن َینُفُث فِیَها الـَمَلُك، َوُأُذٌن َینُفُث فِیَها الَوسَواُس اخلَنَّاُس، َفیؤیِّ

.)3(نُْه َدُهم بُِروٍح مِّ امُلؤِمَن بِالـَمَلِك، َوهَو َقوُلُه ُسبَحاَنُه َوَتَعاَل: َوَأيَّ

)1( تفسري الرازي: 120/27.
)2( زبدة التفاسري، الكاشاين: 568/7.

)3( املجادلة: 22، جممع البیان يف تفسري القرآن، الطربيس: 498/10. 




فهرس المحتويات


الفصل الامس والربعون )سورة الجرات(

7 .......................... )3(  ...ـِه وَن َأْصَواهَتُْم ِعنَد َرُسوِل اللَّ ِذیَن َیُغضُّ إِنَّ الَّ
7 .........................)4( ...ِذیَن ُینَاُدوَنَك ِمن َوَراء احْلُُجَراِت َأْکَثُرُهْم إِنَّ الَّ
8 ..........................)5( ...وا َحتَّى َتُْرَج إَِلْیِهْم َلكاَن َخرْيًا ُْم َصرَبُ َوَلْو َأنَّ
8 .......................... )7( ... ـِه َلْو ُیطیُعُكْم يف َواْعَلُموا َأنَّ فیُكْم َرُسوَل اللَّ
9 .........................  )10( ...َم اْلـُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْیَ َأَخَوْیُكْم إِنَّ
10 ............................ )11( ...َا الَّذیَن آَمنُوا ل َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم یا َأيُّ
12 ........................... )12( ... َا الَّذیَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َکثريًا ِمَن الظَّنِّ یا َأيُّ
14 ............................ )13( ... ا َخَلْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنثى َا النَّاُس إِنَّ یا َأيُّ
16 .............................)14( ...قاَلِت اأْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل َلْ ُتْؤِمنُوا َولِكْن
16 ....................... )16(...ُقْل َأُتَعلُِّموَن اللـَه بِدینُِكْم َو َو اهللُّ   َیْعَلُم ما يِف



422    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

الفصل السادس والربعون )سورة ق(

19 .................................................... )1( ق َواْلُقْرآِن اْلـَمِجیِد
19 ...........................  )5( ِریٍج ُبوا بِاْلـَحقِّ مَلَّا َجاءُهْم َفُهْم يِف َأْمٍر مَّ َبْل َکذَّ
20 ...........................  )6( ...َمء َفْوَقُهْم َکْیَف َبنَْینَاَها َأَفَلْم َینُظُروا إَِل السَّ
20 ................................)7( ... َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْینَا فِیَها َرَوايِسَ
20 ................................. )9( ...مِء ماًء ُمباَرکًا َفَأْنَبْتنا بِِه ْلنا ِمَن السَّ َوَنزَّ
21 ....................................... )10( َا َطْلٌع نَِّضیٌد َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت لَّ
21 .............................  )11( ...ْیتًا َکَذلَِك ْلِعَباِد َوَأْحَیْینَا بِِه َبْلَدًة مَّ ِرْزقًا لِّ
21 .................................. )12( ...َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصحاُب َکذَّ
22 ............................. )16(...ْنساَن َوَنْعَلُم ما ُتَوْسِوُس َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
23 ...................... )17( َمِل َقِعیٌد َیاِن َعِن اْلَیِمنِی َوَعِن الشِّ ى اْلـُمَتَلقِّ إِْذ َیَتَلقَّ
23 ..................................)18( َما َیْلِفُظ ِمن َقْوٍل إِلَّ َلَدْیِه َرِقیٌب َعتِیٌد
24 .......................)19( ...َوجاَءْت َسْكَرُة اْلـَمْوِت بِاْلـَحقِّ ذلَِك ما ُکنَْت
24 ................................. )21( َعَها َساِئٌق َوَشِهیٌد َوَجاءْت ُکلُّ َنْفٍس مَّ
25 .......................................... )24( اٍر َعنیٍد َأْلِقیا يف  َجَهنََّم ُکلَّ َکفَّ
26 .....................................)31( َوُأْزلَِفِت اْلـَجنَُّة لِْلـُمتَّقنَی َغرْيَ َبعیٍد
26 .................................... )32( اٍب َحفیٍظ َهَذا َما ُتوَعُدوَن لُِكلِّ َأوَّ
27 ........................... )36(...ن َقْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنُْهم َوَکْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهم مِّ
27 .......................... )38(...َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْینَُهَم َوَلَقْد َخَلْقنَا السَّ
27 .................................... )40( ُجوِد ْیِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَباَر السُّ َوِمَن اللَّ
27 ..............................)41(  َواْسَتِمْع َیْوَم ُیناِد اْلـُمناِد ِمْن َمكاٍن َقریٍب
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28 ....................... )42( ْیَحَة بِاْلـَحقِّ ذلَِك َیْوُم اخْلُُروِج َیْوَم َیْسَمُعوَن الصَّ
28 .........................)44( ... اَعًا َذلَِك َحرْشٌ ُق اأْلَْرُض َعنُْهْم ِسَ َیْوَم َتَشقَّ

اريات( الفصل السابع والربعون )سورة الذَّ

31 ....................................................... )1( اِرَیاِت َذْروًا َوالذَّ
32 ................................................... )5( َم ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق إِنَّ
32 ...................................................  )7( َمء َذاِت احْلُُبِك َوالسَّ
34 .................................................  )8( َْتِلٍف إِنَُّكْم َلِفي َقْوٍل خمُّ
34 ....................................................... )10( اُصوَن ُقتَِل اخْلَرَّ
34 ............................................)11( ِذیَن ُهْم يِف َغْمَرٍة َساُهوَن الَّ
35 .............................................. )13( َیْوَم ُهْم َعَل النَّاِر ُیْفَتنُوَن
35 ........................... )14( ِذي ُکنُتم بِِه َتْسَتْعِجُلوَن ُذوُقوا فِْتنََتُكْم َهَذا الَّ
35 ...................................... )17( ْیِل َما َيَْجُعوَن َن اللَّ َکاُنوا َقِلیًل مِّ
36 ............................................)18( َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُروَن
36 .................................. )19( اِئِل َواْلـَمْحُروِم لسَّ ْم َحقٌّ لِّ َويِف َأْمَواِلِ
36 .......................................... )20( ْلـُموِقننَِی َويِف اأْلَْرِض آَیاٌت لِّ
37 ............................................ )21( وَن َويِف َأنُفِسُكْم َأَفَل ُتْبِصُ
37 ...................................... )26( َفَراَغ إَِل َأْهِلِه َفَجاء بِِعْجٍل َسِمنٍی
37 .............................)29( ...ْت َوْجَهَها ٍة َفَصكَّ َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه يِف َصَّ
38 ..........................................)34( فنَِی َمًة ِعنَد َربَِّك لِْلـُمْسِ ُمَسوَّ
38 ..................................... )39( َفَتَولَّ بُِرْکنِِه َوَقاَل َساِحٌر َأْو جَمْنُوٌن
39 .........................  )42(  ِمیِم ٍء َأَتْت َعَلْیِه إِلَّ َجَعَلْتُه َکالرَّ َما َتَذُر ِمن َشْ
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39 ..................................... )47( ا مَلُوِسُعوَن َمء َبنَْینَاَها بَِأْیٍد َوإِنَّ َوالسَّ
39 .....................................)58( ِة اْلـَمتنُِی اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ إِنَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

الفصل الثامن والربعون )سورة الطُّور(

43 .........................................................  )3( نُشوٍر يِف َرقٍّ مَّ
44 ..................................................... )6( َواْلَبْحِر اْلـَمْسُجوِر
44 ................................................... )9( َمء َمْورًا َیْوَم َتُوُر السَّ
44 ......................................... )13( وَن إَِل َناِر َجَهنََّم َدّعًا َیْوَم ُیَدعُّ
45 .............................. )16( ...وا َسَواء وا َأْو َل َتْصرِبُ اْصَلْوَها َفاْصرِبُ
45 ................................... )19( ُبوا َهنیئًا بِم ُکنُْتْم َتْعَمُلوَن ُکُلوا َواْشَ
45 ............................... )21( ...ُتُهْم بِإیمٍن یَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ َوالَّذیَن آَمنُوا َواتَّ
46 ......................................)26( ا ُکنَّا َقْبُل يِف َأْهِلنَا ُمْشِفِقنَی َقاُلوا إِنَّ
46 .......................... )29( ْر َفَم َأنَت بِنِْعَمِت َربَِّك بَِكاِهٍن َوَل جَمْنُوٍن َفَذکِّ
47 ..............................)30( بَُّص بِِه َرْیَب اْلـَمنُوِن َتَ َأْم َیُقوُلوَن َشاِعٌر نَّ
47 ........................... )32( َذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحَلُمُهم ِبَ
47 .......................................  )33( َلُه َبل لَّ ُیْؤِمنُوَن َأْم َیُقوُلوَن َتَقوَّ
48 ........................... )37( َأْم ِعنَدُهْم َخَزاِئُن َربَِّك َأْم ُهُم اْلـُمَصْیطُِروَن
48 ......................... )38( ...ٌم َیْسَتِمُعوَن فِیِه َفْلَیْأِت ُمْسَتِمُعُهم َأْم َلُْم ُسلَّ
48 ............................ )44( ...َمِء َساِقطًا َیُقوُلوا َن السَّ َوإِن َیَرْوا ِکْسفًا مِّ
48 ......................... )45( ِذي فِیِه ُیْصَعُقوَن َفَذْرُهْم َحتَّى ُیَلُقوا َیْوَمُهُم الَّ
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الفصل التاسع والربعون)سورة النجم(

51 ............................................................)8(  ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّ
52 ..............................................)9(  َفكاَن َقاَب َقْوَسنْیِ َأْو َأْدَنى
52 ................................................. )12(  َأَفُتمُروَنُه َعل  َما َیرى
53 .................................................. )15(  ِعنَْدَها َجنَُّة اْلـَمْأَوى
53 ............................................... )19( ى َأَفَرَأْیُتُم اللََّت َواْلُعزَّ
53 ................................................ )22(  تِْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضیَزى
53 ....................................................)24( َأْم لإِْلِْنساِن َما َتَنَّى
54 .............................. )32( ...ْثِم َواْلَفواِحَش َتنُِبوَن َکباِئَر اإْلِ الَّذیَن َیْ
54 ................................................ )34(   َوَأْعَطى  َقِلیَلً َوَأْکَدى
55 ...................................................)37(  ِذي َوفَّ َوإِْبراِهیَم الَّ
55 ........................................ )39(  ْنَساِن إِلَّ ما َسَعى َوَأْن َلْیَس لإِْلِ
55 ................................................ )42(  َوَأنَّ إَِل  َربَِّك اْلـُمنَْتَهى
55 ..................................................... )46(  ِمْن ُنْطَفٍة إَِذا ُتْنى
56 ..................................................)48(  ُه ُهَو َأْغنَى  َوَأْقنَى َوَأنَّ
56 .................................................)49(  ْعَرى ُه ُهَو َربُّ الشِّ َوَأنَّ
56 ....................................................)53(  َواْلـُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى
56 .....................................................  )54( ى اَها َما َغشَّ َفَغشَّ
57 ............................................... )55(   َفبَِأيِّ آلِء َربَِّك َتَتمرى
57 .........................................................)57(  َأِزَفِت اآْلِزَفُة
57 ....................................................... )61( َوَأْنُتْم َساِمُدوَن
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الفصل المسون )سورة القمر(

61 ........................................... )1( اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر َبِت السَّ اْقَتَ
62 ............................. )2(  ْسَتِمرٌّ َوإِن َیَرْوا آَیًة ُیْعِرُضوا َوَیُقوُلوا ِسْحٌر مُّ
62 ............................... )8( ...اِع َیُقوُل اْلَكافُِروَن َهَذا ْهطِِعنَی إَِل الدَّ مُّ
62 ......................................  )11( نَْهِمٍر َمء بَِمء مُّ َفَفَتْحنَا َأْبَواَب السَّ
63 ........................................ )13(  َومَحَْلنَاُه َعَل َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍ
63 .............................. )19( ...َصًا يِف َیْوِم ا َأْرَسْلنَا َعَلْیِهْم ِرَیًا َصْ إِنَّ
63 ..................................)20( نَقِعٍر ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّ َتنِزُع النَّاَس َکَأنَّ
64 ................................. )24( ...ا إِذًا تَّبُِعُه إِنَّ نَّا َواِحدًا نَّ َفَقاُلوا َأَبرَشًا مِّ
64 ................................... )25( ...ْکُر َعَلْیِه ِمن َبْینِنَا َبْل ُهَو َأُأْلِقَي الذِّ
64 ........................................ )29(  َفنَاَدْوا َصاِحَبُهْم َفَتَعاَطى َفَعَقَر
65 .................................... )34(  ...ا َأْرَسْلنَا َعَلْیِهْم َحاِصبًا إِلَّ آَل إِنَّ
65 ................................... )37( ...َوَلَقْد َراَوُدوُه َعن َضْیِفِه َفَطَمْسنَا
65 ..................................... )46(  ...اَعُة اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ َبِل السَّ
66 .......................................... )48( ...َیْوَم ُیْسَحُبوَن يِف النَّاِر َعَل
66 .................................... )50(  َوَما َأْمُرَنا إِلَّ َواِحَدٌة َکَلْمٍح بِاْلَبَصِ
66 ............................................ )54( إِنَّ اْلـُمتَِّقنَی يِف َجنَّاٍت َوَنٍَر
66 ......................................)55( ْقَتِدٍر يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍك مُّ
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الفصل الادي والمسون )سورة الرحن(

69 ......................................  )11( فِیَها َفاِکَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْکَمِم
69 .......................................  )12( ْیَاُن َواْلـَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
70 ...................................)14( اِر نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َکاْلَفخَّ َخَلَق اإْلِ
70 ....................................... )15( اٍر ن نَّ اِرٍج مِّ َوَخَلَق اْلـَجانَّ ِمن مَّ
70 ................................................. )20( َبْینَُهَم َبْرَزٌخ لَّ َیْبِغَیاِن
70 ............................. )24( َوَلُه اْلـَجَواِر اْلـُمنَشآُت يِف اْلَبْحِر َکاأْلَْعَلِم
71 ............................... )29( ... َمَواِت َواأْلَْرِض ُکلَّ َیْسَأُلُه َمن يِف السَّ
71 .............................................. )31( َا الثََّقَلِن َسنَْفُرُغ َلُكْم َأيُّ
72 ................................ )33( ...نِس إِِن اْسَتَطْعُتْم نِّ َواإْلِ َیا َمْعرَشَ اجْلِ
72 ............................... )35( ...اٍر َوُنَحاٌس ن نَّ ُیْرَسُل َعَلْیُكَم ُشَواٌظ مِّ
73 .............................)37(  هاِن مُء َفكاَنْت َوْرَدًة َکالدِّ ِت السَّ َفإَِذا اْنَشقَّ
73 ........................................... )44( َیُطوُفوَن َبْینَها َوَبنْیَ مَحیٍم آٍن
74 ........................................... )46(  ِه َجنَّتاِن َوملَِْن َخاَف َمقاَم َربِّ
74 ........................................................... )48( َذواتا َأْفنَاٍن
74 ............................ )56(  ...فیِهنَّ قاِصاُت الطَّْرِف َلْ َیْطِمْثُهنَّ إِْنٌس
75 ........................................................... )64(  َتاِن ُمْدَهامَّ
75 ................................................. )66( اَخَتاِن فِیِهَم َعْیناِن َنضَّ
76 ..................................................)70( اٌت ِحَساٌن فِیِهنَّ َخرْيَ
76 ............................................ )72( َیاِم ْقُصوَراٌت يِف اخْلِ ُحوٌر مَّ
77 ....................................... )74(  َلْ َیْطِمْثُهنَّ إِنٌس َقْبَلُهْم َوَل َجانٌّ
78 ............................. )76( ُمتَِّكِئنَی َعَل َرْفَرٍف ُخرْضٍ َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن
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الفصل الثان والمسون )سورة الواقعة(

82 ...................................................... )1( إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة
82 ............................................... )4( ِت اأْلَْرُض َرّجًا    إَِذا ُرجَّ
83 ................................................. )10( ابُِقوَن ابُِقوَن السَّ َوالسَّ
83 ....................................................... )13( لنَِی َن اأْلَوَّ ٌة مِّ ُثلَّ
83 ...................................................)14( َن اآْلِخِریَن َوَقِلیٌل مِّ
84 ....................................................)15( ْوُضوَنٍة ٍر مَّ َعَل ُسُ
84 ................................................ )16( ُمتَِّكِئنَی َعَلْیَها ُمَتَقابِِلنَی
84 ......................................... )17( َلَُّدوَن َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن خمُّ
85 ..................................... )18( ِعنٍی ن مَّ بَِأْکَواٍب َوَأَباِریَق َوَکْأٍس مِّ
85 ......................................... )19( ُعوَن َعنَْها َوَل ُینِزُفوَن َل ُیَصدَّ
85 ........................................)25( َل َیْسَمُعوَن فِیَها َلْغوًا َوَل َتْأثِیًم
86 ...................................................... )28( ُْضوٍد يِف ِسْدٍر خمَّ
86 ........................................................)29( نُضوٍد َوَطْلٍح مَّ
87 .......................................................... )30( ُْدوٍد َوظِلٍّ مَّ
87 ....................................................... )31( ْسُكوٍب َوَماء مَّ
88 .....................................................)36( َفَجَعْلنَاُهنَّ َأْبَكاَرًا
88 ............................................................)37( ُعُربًا َأْتَرابًا
89 ....................................................... )39( لنَِی َن اأْلَوَّ ٌة مِّ ُثلَّ
90 ...................................................... )42( يِف َسُموٍم َومَحِیٍم
90 ...................................................... )43( ن َیُْموٍم َوظِلٍّ مِّ
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91 ..................................................... )44( ل َباِرٍد َوَل َکِریٍم
91 ........................................... )45( فنَِی ُْم َکاُنوا َقْبَل َذلَِك ُمْتَ إِنَّ
91 .................................... )46( نِث اْلَعظِیِم وَن َعَل احْلِ َوَکاُنوا ُیِصُّ
92 ................ )47( َوَکاُنوا َیُقوُلوَن َأِئَذا ِمْتنَا َوُکنَّا ُتَرابًا َوِعَظامًا َأِئنَّا مَلَْبُعوُثوَن
92 ........................................... )52( ن َزقُّوٍم آَلِکُلوَن ِمن َشَجٍر مِّ
92 ................................................. )55( یِم َب اْلِ َفَشاِرُبوَن ُشْ
93 ..................................................)56( یِن َهَذا ُنُزُلُْم َیْوَم الدِّ
93 ........................................ )57( ُقوَن َنْحُن َخَلْقنَاُکْم َفَلْوَل ُتَصدِّ
93 ...................................................... )58( ا ُتْنُوَن َأَفَرَأْیُتم مَّ
94 ...................................... )64( اِرُعوَن َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ
94 ................................ )65( ُهوَن َلْو َنَشاُء جَلََعْلناُه ُحَطاَمًا َفَظْلُتْم َتَفكَّ
95 ...........................................................)66( ا مَلُْغَرُموَن إِنَّ
95 ................................)70( َلْو َنَشاُء َجَعْلناُه ُأَجاَجًا َفَلْو َل َتْشُكُروَن
95 ..............................................)71( تي  ُتوُروَن َأَفَرَأْیُتُم النَّاَر الَّ
95 .................................)73( یَن َنْحُن َجَعْلنَاَها َتْذِکَرًة َوَمَتاَعًا لِْلـُمْقوِّ
96 ......................................................)78( ْكنُوٍن يِف ِکَتاٍب مَّ
96 .......................................... )81( ْدِهنُوَن َأَفبَِهَذا احْلَِدیِث َأنُتم مُّ
96 .............................................. )83( َفَلْوَل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم
97 ..................................................)84( َوَأنُتْم ِحینَِئٍذ َتنُظُروَن
97 .............................................)86( َفَلْوَل إِن ُکنُتْم َغرْيَ َمِدیننَِی
97 ........................................... )87( َتْرِجُعوَنَا إِن ُکنُتْم َصاِدِقنَی
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97 ............................................. )89( َفَرْوٌح َوَرْیَاٌن َوَجنَُّة َنِعیٍم
98 ....................................... )91( َك ِمْن َأْصَحاِب اْلَیِمنِی َفَسَلٌم لَّ
98 ....................................................... )94( َوَتْصِلَیُة َجِحیٍم

الفصل الثالث والمسون )سورة الديد(

101 ..............................)1( ...َمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو َسبََّح هللَِِّ َما يِف السَّ
102 .........................  )6( ...ْیِل ْیَل يِف النََّهاِر َوُیولُِج النََّهاَر يِف اللَّ ُیولُِج اللَّ
102 ...........................)13(...َیْوَم َیُقوُل اْلـُمنَافُِقوَن َواْلـُمنَافَِقاُت لِلَِّذیَن
102 ..........................)14( ...َعُكْم َقاُلوا َبَل َوَلِكنَُّكْم ُینَاُدوَنُْم َأَلْ َنُكن مَّ
103 ..................... )16( ...ـِه ِذیَن آَمنُوا َأن َتَْشَع ُقُلوُبُْم لِِذْکِر اللَّ َأَلْ َیْأِن لِلَّ
103 ............................)22( ... َما َأَصاَب ِمْن ُمصیَبٍة يِف اأْلَْرِض َوَل يف
104 ..........................)23( ...لَِكْیل َتْأَسْوا َعل  ما فاَتُكْم َول َتْفَرُحوا بِم
105 ........................... )25(...َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبیِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم
105 ........................ )27(   ...ْینَا بِِعیَسى ْینَا َعَل آَثاِرِهم بُِرُسِلنَا َوَقفَّ ُثمَّ َقفَّ
107 ........................)28( ...ُقوا اللـَه َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ِذیَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َیا َأيُّ
107 ...................... )29( ...ٍء لَِئلَّ َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َألَّ َیْقِدُروَن َعَل َشْ

الفصل الرابع والمسون )سورة الجادلة(

111 ............................ )1( ...اِدُلَك يِف َزْوِجَها تِي ُتَ َقْد َسِمَع اهللُ َقْوَل الَّ
111 ....................)3( ...ِذیَن ُیَظاِهُروَن ِمن نَِّساِئِهْم ُثمَّ َیُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َوالَّ
112 ....................... )5( ...وَن اللـَه َوَرُسوَلُه ُکبُِتوا َکَم ُکبَِت ِذیَن ُیَادُّ إِنَّ الَّ
112 ................... )7( ...َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َأَلْ َتَر َأنَّ اللـَه َیْعَلُم َما يِف السَّ
113 .........................)8( ...َأَلْ َتَر إَِل الَّذیَن ُنُوا َعِن النَّْجوى  ُثمَّ َیُعوُدوَن
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113 ........................... )9( ...َا الَّذیَن آَمنُوا إِذا َتناَجْیُتْم َفل َتَتناَجْوا یا َأيُّ
113 ............................ )10( ...ِذیَن ْیَطاِن لَِیْحُزَن الَّ َم النَّْجَوى ِمَن الشَّ إِنَّ
114 ......................... )11( ...ُحوا يِف َا الَّذیَن آَمنُوا إِذا قیَل َلُكْم َتَفسَّ یا َأيُّ
116 .................... )16( ...ـِه َفَلُهْم وا َعْن َسبیِل اللَّ َُذوا َأْیمَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ اتَّ
116 ....................... )19( ...ـِه ْیطاُن َفَأْنساُهْم ِذْکَر اللَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْیِهُم الشَّ
116 ........................)21( َکَتَب اهللُ أَلَْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِل إِنَّ اللـَه َقِويٌّ َعِزیٌز

الفصل الامس والمسون )سورة الش(

119 ..................... )4( ...ُْم َشاقُّوا اللـَه َوَرُسوَلُه َوَمن ُیَشاقِّ اللـَه َذلَِك بَِأنَّ
119 .....................)5(...ینٍَة َأْو َتَرْکُتُموَها َقاِئَمًة َعَل ُأُصوِلَا ن لِّ َما َقَطْعُتم مِّ
120 .......................)6( ...َوما َأفاَء اهللُ َعل  َرُسولِِه ِمنُْهْم َفم َأْوَجْفُتْم َعَلْیِه
121 ................ )7( ...ُسوِل ِه َولِلرَّ ما َأفاَء اهللُ َعل  َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى  َفِللَّ
121 .................... )9( ...اَر َواإْلیمَن ِمْن َقْبِلِهْم ُیِبُّوَن َمْن ُؤا الدَّ َوالَّذیَن َتَبوَّ
122 ..................)16(  ...ْنَساِن اْکُفْر َفَلمَّ َکَفَر َقاَل ْیَطاِن إِْذ َقاَل لإِْلِ َکَمَثِل الشَّ
124 ....................... )21( ...َلْو َأْنَزْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعل  َجَبٍل َلَرَأْیَتُه خاِشعًا
125 ....................... )23(  ...وُس ِذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو اْلـَمِلُك اْلُقدُّ ُهَو اهللُ الَّ
126 ................. )24( ...ُر َلُه اأْلَْسَمء احْلُْسنَى ُهَو اهللُ اخْلَالُِق اْلَباِرُئ اْلـُمَصوِّ

الفصل السادس والمسون )سورة المتحنة(

129 ...................... )2( ...إِن َیْثَقُفوُکْم َیُكوُنوا َلُكْم َأْعَداء َوَیْبُسُطوا إَِلْیُكْم
129 ........................ )8( ...یِن ِذیَن َلْ ُیقاتُِلوُکْم يِف الدِّ َل َینْهاُکُم اهللُ َعِن الَّ
130 ............... )10(  ...َا الَّذیَن آَمنُوا إِذا جاَءُکُم اْلـُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت یا َأيُّ
130 .................... )12(  ...َا النَّبِيُّ إِذا جاَءَك اْلـُمْؤِمناُت ُیباِیْعنََك َعل یا َأيُّ
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الفصل السابع والمسون )سورة الصف(

135 ..............................)3(  ـِه َأن َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن َکرُبَ َمْقتًا ِعنَد اللَّ
135 ............................... )4(  ...ِذیَن ُیَقاتُِلوَن يِف َسبِیِلِه إِنَّ اللـَه ُیِبُّ الَّ
136 ............................. )5( ...َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َیا َقْوِم ِلَ ُتْؤُذوَننِي
136 ......................... )6( ... َوإِْذ قاَل عیَسى اْبُن َمْرَیَم یا َبني  إِْسائیَل إيِنِّ
137 ......................... )8( ... ـِه بَِأْفواِهِهْم َواهللُ ُمتِمُّ ُیریُدوَن لُِیْطِفُؤا ُنوَر اللَّ
138 .........................)12( ...ِري َیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُیْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْ
138 ....................... )14( ...ـِه َکَم َقاَل ِذیَن َآَمنُوا ُکونوا َأنَصاَر اللَّ َا الَّ َیا َأيُّ

الفصل الثامن والمسون )سورة اجلمعة(

141 ......................... )2( ...نُْهْم َیْتُلو یِّنَی َرُسولً مِّ ِذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ ُهَو الَّ
142 .....................  )11(  ...وا إَِلْیَها َوَتَرُکوَك اَرًة َأْو َلْوًا انَفضُّ َوإَِذا َرَأْوا ِتَ

الفصل التاسع والمسون )سورة النافقون(

145 .......................)2( ...ُْم ـِه إِنَّ وا َعن َسبِیِل اللَّ َُذوا َأْیَمَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ اتَّ
145 .......................... )4( ...َوإَِذا َرَأْیَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوإِن َیُقوُلوا
145 .............................)5(  ...َوإَِذا ِقیَل َلُْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل
146 ............................ )10( ... ن َقْبِل َأن َیْأِتَ ا َرَزْقنَاُکم مِّ َوَأنِفُقوا ِمن مَّ

الفصل الستون )سورة التغابن(

149 ..........................)7(... ِذیَن َکَفُروا َأن لَّن ُیْبَعُثوا ُقْل َبَل َوَريبِّ َزَعَم الَّ
150 ........................ )9(...َویْوَم َیَْمُعُكْم لَِیْوِم اْلـَجْمِع َذلَِك َیْوُم التََّغاُبِن
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الفصل الادي والستون )سورة الطَّلق(

153 ..................... )1( ... هِتِنَّ ْقُتُم النَِّساء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َیا َأيُّ
154 ............................)6( ...ن ُوْجِدُکْم َأْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنُتم مِّ

الفصل الثان والستون )سورة التحريم(

157 .....................)4( ...ـِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَم َوإِن َتَظاَهَرا إِن َتُتوَبا إَِل اللَّ
158 .........................)6( ...َا الَّذیَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلیُكْم نارًا یا َأيُّ
158 ....................... )8( ...ـِه َتْوَبًة نَُّصوحًا ِذیَن آَمنُوا ُتوُبوا إَِل اللَّ َا الَّ  َیا َأيُّ

الفصل الثالث والستون )سورة اللك(

161 ......................)3( ...ا َتَرى يِف َخْلِق ِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت طَِباقًا مَّ الَّ
161 .................... )4( ...َتنْیِ َینَقِلْب إَِلْیَك اْلَبَصُ َخاِسًأ ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَ َکرَّ
162 .................. )5( ...ْنَیا بَِمَصابِیَح َوَجَعْلنَاَها ُرُجومًا َمء الدُّ نَّا السَّ َوَلَقْد َزیَّ
162 .............................. )7( إَِذا ُأْلُقوا فِیَها َسِمُعوا َلَا َشِهیقًا َوِهَي َتُفوُر
162 ....................... )8( ...َم ُأْلِقَي فِیَها َفْوٌج َسَأَلُْم َتَكاُد َتَیَُّز ِمَن اْلَغْیِظ ُکلَّ
163 .................... )10( ...َوَقاُلوا َلْو ُکنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُکنَّا يِف َأْصَحاِب
163 ........................... )11( ِعرِي َْصَحاِب السَّ ُفوا بَِذنبِِهْم َفُسْحقًا ألِّ َفاْعَتَ
163 ...................... )15(...ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلولً َفاْمُشوا يِف ُهَو الَّ
164 .........................)18( ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم َفَكْیَف َکاَن َنِكرِي َب الَّ َوَلَقْد َکذَّ
164 ........................ )19(...اٍت َوَیْقبِْضَن رْيِ َفْوَقُهْم َصافَّ َأَوَلْ َیَرْوا إَِل الطَّ
164 .................)23(...ْمَع َواأْلَْبَصاَر ِذي َأنَشَأُکْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُقْل ُهَو الَّ
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الفصل االرابع والستون )سورة القلم(

167 .....................................................)11( اء بِنَِمیٍم شَّ اٍز مَّ مَهَّ
167 .................................................  )13( ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِیٍم
168 ................................................ )20(  یِم ِ َفَأْصَبَحْت َکالصَّ
168 ............................................. )25( َوَغَدْوا َعَل َحْرٍد َقاِدِریَن
172 ................................................)38( وَن ُ إِنَّ َلُكْم فِیِه مَلَا َتَريَّ
172 ..............................................)40( ُْم بِذلَِك َزعیٌم َسْلُهْم َأيُّ
173 .......................... )43( ...ٌة َوَقْد َکاُنوا َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلَّ
174 .............................................)45( َوُأْمِل َلُْم إِنَّ َکْیِدي َمتنٌِی
174 ................................ )46( ْثَقُلوَن ْغَرٍم مُّ ن مَّ َأْم َتْسَأُلُْم َأْجرًا َفُهم مِّ
174 ..................... )48( ...َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َوَل َتُكن َکَصاِحِب احْلُوِت
174 ................. )49( ِه َلنُبَِذ بِاْلَعَراء َوُهَو َمْذُموٌم بِّ ن رَّ َلْوَل َأن َتَداَرَکُه نِْعَمٌة مِّ
175 ..................... )51(...ِذیَن َکَفُروا َلُیْزلُِقوَنَك بَِأْبَصاِرِهْم مَلَّا َوإِن َیَكاُد الَّ

ة( الفصل الامس والستون )سورة الاقَّ

179 .................................................................)2( ُة احْلَاقَّ
179 .............................................................. )2( ُة َما احْلَاقَّ
180 ...................................................)3(  ُة َوَما َأْدَراَك َما احْلَاقَّ
180 ............................................ )4( َبْت َثُموُد َوَعاٌد بِاْلَقاِرَعِة َکذَّ
180 ................................. )6(  َصٍ َعاتَِیٍة ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا بِِریٍح َصْ َوَأمَّ
180 ............................... )7(  ...اٍم َرَها َعَلْیِهْم َسْبَع َلَیاٍل َوَثَمنَِیَة َأیَّ َسخَّ
181 ............................. )10( ابَِیًة ِْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة رَّ َفَعَصْوا َرُسوَل َربِّ
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181 ................................)12( لِنَْجَعَلَها َلُكْم َتْذِکَرًة َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَیٌة
181 .............................. )17( ...َواْلـَمَلُك َعَل َأْرَجاِئَها َوَیِْمُل َعْرَش
181 ............................. )19( ...ا َمْن ُأوِتَ ِکَتاَبُه بَِیِمینِِه َفَیُقوُل َهاُؤُم َفَأمَّ
182 ........................................................ )23( ُقُطوُفَها َدانَِیٌة
183 ............................................... )27( َیا َلْیَتَها َکاَنِت اْلَقاِضَیَة
183 .................................................. )31( ُثمَّ اْلـَجِحیَم َصلُّوُه
183 .............................................)36( َوَل َطَعاٌم إِلَّ ِمْن ِغْسِلنٍی
184 ............................................... )37( َل َیْأُکُلُه إِلَّ اخْلَاطُِؤوَن
184 ...................................... )44( َل َعَلْینَا َبْعَض اأْلََقاِویِل َوَلْو َتَقوَّ
184 ................................................ )46( ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِی
185 ...................................... )47( ْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزیَن َفَم ِمنُكم مِّ

الفصل السادس والستون )سورة العارج(

189 ...............................................)1( َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع
190 ...............................................  )9(  َباُل َکاْلِعْهِن َوَتُكوُن اجْلِ
190 ................................................. )13( تِي ُتْؤویِه َوَفِصیَلتِِه الَّ
190 ........................................................ )15( َا َلَظى َکلَّ إِنَّ
191 ....................................................... )16( َوى اَعًة لِّلشَّ َنزَّ
191 .................................................)17(  َتْدُعو َمْن َأْدَبَر َوَتَولَّ
192 ........................................................ )18( َوَجََع َفَأْوَعى
192 ............................................. )19(  نَساَن ُخِلَق َهُلوعًا إِنَّ اإْلِ
192 ................................................ )20( َجُزوعًا ُّ ُه الرشَّ إَِذا َمسَّ



436    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

192 ...............................................  )21( ُه اخْلرَْيُ َمنُوعًا َوإَِذا َمسَّ
193 ................................  )25( ..اِئِل لسَّ ْم.. )24( لِّ ِذیَن يِف َأْمَواِلِ َوالَّ
193 ................................  )27( ْشِفُقوَن ِم مُّ ْن َعَذاِب َربِّ ِذیَن ُهم مِّ َوالَّ
193 .................................... )36(  ِذیَن َکَفُروا ِقَبَلَك ُمْهطِِعنَی َفَمِل الَّ
193 .......................................  )37( َمِل ِعِزیَن َعِن اْلَیِمنِی َوَعِن الشِّ
194 ............................. )40( ...َفَل ُأْقِسُم بَِربِّ اْلـَمَشاِرِق َواْلـَمَغاِرِب
194 .................................)43( ...اعًا َیْوَم َیُْرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَ

الفصل السابع والستون )سورة نوح(

197 ............................)4(...ْرُکْم إَِل َأَجٍل ن ُذُنوبُِكْم َوُیَؤخِّ َیْغِفْر َلُكم مِّ
197 ........................ )7( ...َم َدَعْوهُتُْم لَِتْغِفَر َلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم َوإيِنِّ ُکلَّ
197 ..........................................)11( ْدَرارًا َمء َعَلْیُكم مِّ ُیْرِسِل السَّ
198 ...........................................)13( ا َلُكْم َل َتْرُجوَن هللِِ َوَقارًا مَّ
198 .................................................)14(  َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا
198 ...................... )16( اجًا ْمَس ِسَ َوَجَعَل اْلَقَمَر فِیِهنَّ ُنورًا َوَجَعَل الشَّ
199 ......................................... )17(َن اأْلَْرِض َنَباتًا َواهللُ َأنَبَتُكم مِّ
199 ........................................... )20(لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُسُبًل فَِجاجًا
199 ................................................. )22(  َوَمَكُروا َمْكرًا ُکبَّارًا
199 .................. )23(  ...َوَقاُلوا َل َتَذُرنَّ آِلََتُكْم َوَل َتَذُرنَّ َوّدًا َوَل ُسَواعًا
200 ...................... )25(  ...ِمَّا َخطِیَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َنارًا َفَلْم َیُِدوا
200 ................ )26( ارًا بِّ َل َتَذْر َعَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّ َوَقاَل ُنوٌح رَّ
201 ...............)27( ارًا إِنََّك إِن َتَذْرُهْم ُیِضلُّوا ِعَباَدَك َوَل َیِلُدوا إِلَّ َفاِجرًا َکفَّ
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الفصل الثامن والستون )سورة اجلن(

205 ......................... )1( ...نِّ َفَقاُلوا َن اجْلِ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ ُقْل ُأوِحَي إَِلَّ َأنَّ
207 ............................ )3( ََذ َصاِحَبًة َوَل َوَلدًا نَا َما اتَّ ُه َتَعاَل َجدُّ َربِّ َوَأنَّ
208 ..................................)4(ـِه َشَططًا ُه َکاَن َیُقوُل َسِفیُهنَا َعَل اللَّ َوَأنَّ
208 ...................... )6( ...َن نِس َیُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ َن اإْلِ ُه َکاَن ِرَجاٌل مِّ َوَأنَّ
209 ......................)8( ...َمء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرسًا َشِدیدًا ا مَلَْسنَا السَّ َوَأنَّ
209 ..................  )9( ...ْمِع َفَمن َیْسَتِمِع اآْلَن ا ُکنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ َوَأنَّ
209 ....................)11( احِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذلَِك ُکنَّا َطَراِئَق ِقَددًا ا ِمنَّا الصَّ  َوَأنَّ
210 ....................  )14(...ا ِمنَّا اْلـُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم َوَأنَّ
210 ...................... )16(اء َغَدقًا ِریَقِة أَلَْسَقْینَاُهم مَّ ِو اْسَتَقاُموا َعَل الطَّ  َوَألَّ
210 .............................)18(ـِه َأَحدًا َوَأنَّ اْلـَمَساِجَد هللَِِّ َفَل َتْدُعوا َمَع اللَّ
210 ....................)19(ـِه َیْدُعوُه َکاُدوا َیُكوُنوَن َعَلْیِه لَِبدًا ُه مَلَّا َقاَم َعْبُد اللَّ َوَأنَّ
211 .................. )22( ...ـِه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِه ُقْل إيِنِّ َلن ُیِرَييِن ِمَن اللَّ
211 .................. )25( َعُل َلُه َريبِّ َأَمدًا ا ُتوَعُدوَن َأْم َیْ ُقْل إِْن َأْدِري َأَقِریٌب مَّ

مل( الفصل التاسع والستون )سورة الزَّ

215 ........................................................ )1( ُل مِّ َا اْلـُمزَّ َیا َأيُّ
215 .........................................)4( ِل اْلُقْرآَن َتْرتِیًل َأْو ِزْد َعَلْیِه َوَرتِّ
216 .............................. )6( ْیِل ِهَي َأَشدُّ َوْطءًا َوَأْقَوُم ِقیًل إِنَّ َناِشَئَة اللَّ
216 .......................................... )7( إِنَّ َلَك يِف َالنََّهاِر َسْبحًا َطِویًل
217 ...................................... )8( َواْذُکِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل إَِلْیِه َتْبتِیًل
217 .................... )9( ِْذُه َوِکیًل ِق َواْلـَمْغِرِب َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َفاتَّ َربُّ اْلـَمرْشِ
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218 .........................)10( َواْصرِبْ َعَل َما َیُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِیًل
218 ......................... )11( ْلُهْم َقِلیًل بنَِی ُأوِل النَّْعَمِة َوَمهِّ َوَذْريِن َواْلـُمَكذِّ
218 .............................................. )12( إِنَّ َلَدْینَا َأنَكالً َوَجِحیًم
219 ......................................... )13( ٍة َوَعَذابًا َألِیًم َوَطَعامًا َذا ُغصَّ
219 ................)14( ِهیًل َباُل َکثِیبًا مَّ َباُل َوَکاَنِت اجْلِ َیْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواجْلِ
220 ...........................)16( ُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخذًا َوبِیًل َفَعىَص فِْرَعْوُن الرَّ
220 ...................... )17( َفَكْیَف َتتَُّقوَن إِن َکَفْرُتْم َیْومًا َیَْعُل اْلِوْلَداَن ِشیَبًا
221 ................................... )18( ًَمُء ُمنَفطٌِر بِِه َکاَن َوْعُدُه َمْفُعول السَّ
222 .......................)20( ...ْیِل إِنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّ

الفصل السبعون )سورة الدثر(

226 ......................................................... )1( ُر ثِّ َا اْلـُمدَّ َیا َأيُّ
226 ......................................................... )4( ْر َوثَِیاَبَك َفَطهِّ
227 ......................................................  )5(  ْجَز َفاْهُجر ْ َوالرُّ
227 .....................................................)8( َفإَِذا ُنِقَر يِف النَّاُقوِر
227 ............................................ )11( َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحیدًا
228 ..................................................... )17( َسُأْرِهُقُه َصُعودًا
228 ........................................................)19( َر َر َوَقدَّ ُه َفكَّ إِنَّ
228 ...................................................... )22(  ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَ
229 ....................................................... )26( َسُأْصِلیِه َسَقَر
229 ................................................... )27( َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر
229 ..................................................... )28( َل ُتْبِقي َوَل َتَذُر
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229 ........................................................)29(  ْلَبرَشِ اَحٌة لِّ  َلوَّ
230 .................................................... )30(  َعَلْیَها تِْسَعَة َعرَشَ
230 .............................. )31( ...َوَما َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّاِر إِلَّ َمَلِئَكًة
231 ....................................................... )33( ْیِل إِْذ َأْدَبَر َواللَّ
231 ................................................... )34( ْبِح إَِذا َأْسَفَر َوالصُّ
231 ................................................... )34(  ْحَدى اْلُكرَبِ َا إَلِ إِنَّ
232 ............................................)38( ُکلُّ َنْفٍس بَِم َکَسَبْت َرِهینٌَة
232 .................................................. )42( َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر
232 ............................................)43(  َقاُلوا َلْ َنُك ِمَن اْلـُمَصلِّنَی
233 ............................................... )44( َوَلْ َنُك ُنْطِعُم امْلِْسِكنَی
233 .............................................. )46( یِن ُب بَِیْوِم الدِّ َوُکنَّا ُنَكذِّ
233 ..................................................... )47( َحتَّى َأَتاَنا اْلَیِقنُی
233 ..........................................)46( افِِعنَی َفَم َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
234 ........................................  )49( َفَم َلُْم َعِن التَّْذِکَرِة ُمْعِرِضنَی
235 .....................................................)51( ْت ِمن َقْسَوَرٍة َفرَّ

الفصل الادي والسبعون )سورة القيامة(

239 ..............................................)2( اَمِة َوَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
239 ..................................... )3( نَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه َأَیَْسُب اإْلِ
240 ......................................... )4( َي َبنَاَنُه َبَل َقاِدِریَن َعَل َأن نَُّسوِّ
240 ....................................................... )7(  َفإَِذا َبِرَق اْلَبَصُ
240 ........................................................ )8( َوَخَسَف اْلَقَمُر
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241 ................................................... )15( َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذیَرُه
241 ...............................................  )26( اِقَي َ َکلَّ إَِذا َبَلَغْت التَّ
241 ....................................................... )27( َوِقیَل َمْن َراٍق
241 ............................................. )30( إَِل َربَِّك َیْوَمِئٍذ اْلـَمَساُق
242 .............................................)33( ُثمَّ َذَهَب إَِل َأْهِلِه َیَتَمطَّى
242 ...............................)35( ُثمَّ َأْوَل َلَك َفَأْوَل )َأْوَل َلَك َفَأْوَل )34

الفصل الثان والسبعون )سورة اِلنسان(

245 ......... )2( ْبَتِلیِه َفَجَعْلنَاُه َسِمیعًا َبِصريًا ْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّ نَساَن ِمن نُّ ا َخَلْقنَا اإْلِ إِنَّ
245 .......................... )4( ا َأْعَتْدَنا لِْلَكافِِریَن َسَلِسَل َوَأْغَللً َوَسِعريًا إِنَّ
245 ....................... )5( ُبوَن ِمن َکْأٍس َکاَن ِمَزاُجَها َکاُفورًا إِنَّ اأْلَْبَراَر َیرْشَ
246 ............................. )6( ُروَنَا َتْفِجريًا ـِه ُیَفجِّ ُب ِبَا ِعَباُد اللَّ َعْینًا َیرْشَ
246 ..........................)7( ُه ُمْسَتطِريًا ُیوُفوَن بِالنَّْذِر َوَیَاُفوَن َیْومًا َکاَن َشُّ
247 .................)9( ـِه َل ُنِریُد ِمنُكْم َجَزاء َوَل ُشُكورًا َم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَّ إِنَّ
247 ...............................)10( نَا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا بِّ ا َنَخاُف ِمن رَّ إِنَّ
248 ............ )13( ُمتَِّكِئنَی فِیَها َعَل اأْلََراِئِك َل َیَرْوَن فِیَها َشْمسًا َوَل َزْمَهِریرًا
248 ...........................)14( َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِیًل َوَدانَِیًة َعَلْیِهْم ظَِلُلَا َوُذلِّ
248 ..................)15( ٍة َوَأْکَواٍب َکاَنْت َقَواِریَرا ن فِضَّ َوُیَطاُف َعَلْیِهم بِآنَِیٍة مِّ
249 ............................................ )18( ى َسْلَسبِیًل َعْینًا فِیَها ُتَسمَّ
249 ........................ )22( ْشُكورًا إِنَّ َهَذا َکاَن َلُكْم َجَزاء َوَکاَن َسْعُیُكم مَّ
250 .............................)26( ْیِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبِّْحُه َلْیًل َطِویًل َوِمَن اللَّ
250 ................. )27( إِنَّ َهُؤَلء ُیِبُّوَن اْلَعاِجَلَة َوَیَذُروَن َوَراءُهْم َیْومًا َثِقیًل
250 .......... )28( ْلنَا َأْمَثاَلُْم َتْبِدیًل ُهْم َوإَِذا ِشْئنَا َبدَّ َنْحُن َخَلْقنَاُهْم َوَشَدْدَنا َأْسَ
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الفصل الثالث والسبعون )سورة الرسلت(

253 .....................................................  )1( َوامْلُْرَسَلِت ُعْرفًا
253 ....................................................)2( َفاْلَعاِصَفاِت َعْصفًا
254 ...................................................... )3( اِت َنرْشًا َوالنَّاِشَ
254 ..................................................)8(  َفإَِذا النُُّجوُم ُطِمَسْت
254 ...................................................)10( َباُل ُنِسَفْت َوإَِذا اجْلِ
254 ................................................... )11( َتْت ُسُل ُأقِّ َوإَِذا الرُّ
255 .............................................. )25( َأَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِکَفاتًا
255 .................... )27( اء ُفَراتًا َوَجَعْلنَا فِیَها َرَوايِسَ َشاخِمَاٍت َوَأْسَقْینَاُکم مَّ
255 ........................................ )31( َل َظِلیٍل َوَل ُیْغنِي ِمَن اللََّهِب
255 ............................................. )32(  ٍر َکاْلَقْصِ َا َتْرِمي برَِشَ إِنَّ
255 ........................................... )41( إِنَّ امْلُتَِّقنَی يِف ظَِلٍل َوُعُیوٍن

الفصل الرابع والسبعون )سورة النبأ(

259 ......................................................... )1( َعمَّ َیَتَساءُلوَن
260 ....................................................... )2( َعِن النََّبإِ اْلَعظِیِم
260 .................................................. )9( َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباتًا
260 ............................................ )12( َوَبنَْینَا َفْوَقُكْم َسْبعًا ِشَدادًا
260 ...............................................)13( اجًا اجًا َوهَّ َوَجَعْلنَا ِسَ
261 .....................................)14( اجًا اِت َماء َثجَّ َوَأنَزْلنَا ِمَن امْلُْعِصَ
261 ....................................................... )16( َوَجنَّاٍت َأْلَفافًا
262 ................................... )18( وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجًا َیْوَم ُینَفُخ يِف الصُّ
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263 ............................................ )17( إِنَّ َیْوَم اْلَفْصِل َکاَن ِمیَقاتًا
263 ................................... )18( وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجًا َیْوَم ُینَفُخ يِف الصُّ
264 .........................................)19( َمء َفَكاَنْت َأْبَوابًا َوُفتَِحِت السَّ
264 ........................................ )20( ابًا َباُل َفَكاَنْت َسَ ِت اجْلِ َ َوُسريِّ
264 .......................... )22( لِلطَّاغنَی َمآبًا )إِنَّ َجَهنََّم کاَنْت ِمْرَصاَدًا )21
265 ................................................... )23( َلبِثنَِی فِیَها َأْحَقابًا
265 ....................................... )24( ابًا لَّ َیُذوُقوَن فِیَها َبْردًا َوَل َشَ
266 .....................................................)25( اقًا إِلَّ مَحِیًم َوَغسَّ
266 ..........................................................)26( َجَزاء ِوَفاقًا
266 ..........................................)27( ُْم َکاُنوا َل َیْرُجوَن ِحَسابًا إِنَّ
266 .............................................)29( ٍء َأْحَصْینَاُه ِکَتابًا َوُکلَّ َشْ
267 .................................................... )31( إِنَّ لِْلُمتَِّقنَی َمَفازًا
267 ......................................................)33( َوَکَواِعَب َأْتَرابًا
267 ........................................................ )32( َوَکْأسًا ِدَهاقًا
268 ...................................... )35( ابًا لَّ َیْسَمُعوَن فِیَها َلْغوًا َوَل ِکذَّ
268 ..........................................)36( بَِّك َعَطاء ِحَسابًا ن رَّ َجَزاء مِّ
268 ...................... )38(...وُح َواْلـَمَلِئَكُة َصّفًا لَّ َیَتَكلَُّموَن َیْوَم َیُقوُم الرُّ
269 ............................)39( ِه َمآبًا َذ إَِل َربِّ َ َذلَِك اْلَیْوُم احْلَقُّ َفَمن َشاء اتَّ
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الفصل الامس والسبعون )سورة النازعات(

273 .................................................... )2( َوالنَّاِشَطاِت َنْشطًا 
273 ................................................... )6( اِجَفُة َیْوَم َتْرُجُف الرَّ
274 ......................................................... )7( اِدَفُة َتْتَبُعَها الرَّ
274 ................................................... )8( ُقُلوٌب َیْوَمِئٍذ َواِجَفٌة
274 ......................................)10( َیُقوُلوَن َأِئنَّا مَلَْرُدوُدوَن يِف احْلَافَِرِة
275 ................................................. )11( َأِئَذا ُکنَّا ِعَظامًا نَِّخَرًة
275 ....................................................)14( اِهَرِة َفإَِذا ُهم بِالسَّ
275 ............................................. )15( َهْل أَتاَك َحِدیُث ُموَسى
275 ............................................ )18( َك إَِل َأن َتَزکَّى َفُقْل َهل لَّ
276 ........................................................)23( َفَحرَشَ َفنَاَدى
276 ......................................)25( َفَأَخَذُه اهللَُّ َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوَل
276 .................................................)28( اَها َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ
277 ...................................... )29( َوَأْغَطَش َلْیَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها
277 ..................................................... )32( َباَل َأْرَساَها َواجْلِ
277 ........................................... )30( َواأْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها
278 ...........................................)34( ُة اْلُكرْبَى َفإَِذا َجاءِت الطَّامَّ
278 ..................................  )42( اَن ُمْرَساَها اَعِة َأیَّ َیْسَأُلوَنَك َعِن السَّ
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الفصل السادس والسبعون )سورة عبس(

281 .......................................................)6( ى َفَأنَت َلُه َتَصدَّ
281 ......................................................)10( ى َفَأنَت َعنُْه َتَلهَّ
281 ........................................................  )15( بَِأْیِدي َسَفَرٍة
282 ........................................................ )28( َوِعنَبًا َوَقْضبًا
282 ..................................................... )29( َوَزْیُتونًا َوَنْخًل  
282 ........................................................)30( َوَحَداِئَق ُغْلبًا
282 ......................................................... )31( َوَفاِکَهًة َوَأّبًا
283 ................................................. )33( ُة اخَّ َفإَِذا َجاءِت الصَّ
283 .................................... )37( نُْهْم َیْوَمِئٍذ َشْأٌن ُیْغنِیِه اْمِرٍئ لُِكلِّ مِّ
284 ............................................)40( ٌة َوُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َعَلْیَها َغرَبَ
284 ........................................................  )41( ٌة َتْرَهُقَها َقَتَ

الفصل السابع والسبعون )سورة التكوير(

287 ....................................................)1( َرْت ْمُس ُکوِّ إَِذا الشَّ
288 ................................................... )4( َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت
288 ...................................................)6( َرْت َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ
288 ............................)9( بَِأيِّ َذنٍب ُقتَِلْت  )َوإَِذا اْلـَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت )8
289 ..................................................)11( َمء ُکِشَطْت َوإَِذا السَّ
289 ............................................... )12( َرْت َوإَِذا اْلـَجِحیُم ُسعِّ
289 ...................................................)13( َوإَِذا اْلـَجنَُّة ُأْزلَِفْت
290 ................................................... )15( َفَل ُأْقِسُم بِاخْلُنَِّس
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290 ..................................................... )16( اْلـَجَواِر اْلُكنَِّس
290 ........................................... )24( َوَما ُهَو َعَل اْلَغْیِب بَِضننٍِی
290 ........................................................)26( َفَأْیَن َتْذَهُبوَن

الفصل الثامن والسبعون )سورة اِلنفطار(

293 .................................................... )4( َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعثَِرْت
293 ................................... )6( َك بَِربَِّك اْلَكِریِم نَساُن َما َغرَّ َا اإْلِ َیا َأيُّ
295 ........................ )19(  نَْفٍس َشْیئًا َواأْلَْمُر َیْوَمِئٍذ هللِِ َیْوَم َل َتِْلُك َنْفٌس لِّ

الفصل التاسع والسبعون )سورة الطففي(

299 ........................................................)1( ِفنَی ْلُمَطفِّ َوْیٌل لِّ
300 .................................. )2( ِذیَن إَِذا اْکَتاُلوْا َعَل النَّاِس َیْسَتْوُفوَن الَّ
300 ......................................)3( وَن َزُنوُهْم ُیِْسُ َوإَِذا َکاُلوُهْم َأو وَّ
301 ...................................... )7( نٍی اِر َلِفي ِسجِّ َکلَّ إِنَّ ِکَتاَب الُفجَّ
301 ............................. )14( ا َکاُنوا َیْكِسُبوَن َکلَّ َبْل َراَن َعَل ُقُلوِبِم مَّ
302 .............................................)16( ُْم َلَصاُلوا اْلـَجِحیِم ُثمَّ إِنَّ
302 ................................................. )19( یُّوَن َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ
303 ............................................. )25( ُْتوٍم ِحیٍق خمَّ ُیْسَقْوَن ِمن رَّ
303 .......................... )26( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك َفْلَیَتنَاَفِس امْلَُتنَافُِسوَن
304 ...................................................)27( َوِمَزاُجُه ِمن َتْسنِیٍم
304 ............................................. )30( وْا ِبِْم َیَتَغاَمُزوَن َوإَِذا َمرُّ
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الفصل الثمنون )سورة االنشقاق(

307 .................................................. )2( ْت َا َوُحقَّ َوَأِذَنْت لَِربِّ
307 .......................)6( نَساُن إِنََّك َکاِدٌح إَِل َربَِّك َکْدحًا َفُمَلِقیِه َا اإْلِ َیا َأيُّ
308 .................................................. )11( َفَسْوَف َیْدُعو ُثُبورًا
308 .................................................. )14( ُه َظنَّ َأن لَّن َیُوَر إِنَّ
308 ..............................................)15( ُه َکاَن بِِه َبِصريًا َبَل إِنَّ َربَّ
308 .................................................... )17( ْیِل َوَما َوَسَق َواللَّ
309 ................................................)19( َکُبنَّ َطَبقًا َعن َطَبٍق َلَتْ
310 .................................................)23( َواهللُ َأْعَلُم بَِم ُیوُعوَن
310 ...............................  )25( ...احِلَاِت ِذیَن آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الصَّ إِلَّ الَّ

الفصل الادي والثمنون )سورة البوج(

313 ...................................................... )3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد
314 ...............................................  )4( ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد
314 .....................................................  )5( النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد
314 ........................)8( َوَمَا َنَقُموا ِمنُْهْم إِلَّ َأن ُیْؤِمنُوا بِاهللَِّ اْلَعِزیِز احْلَِمیِد
314 ............................................... )12( إِنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِدیٌد 
315 ..................................................)15( ُذو اْلَعْرِش اْلـَمِجیُد
315 ..............................................)17( َهْل َأَتاَك َحِدیُث اجْلُنُوِد
315 ...................................................... )22( ُْفوٍظ يِف َلْوٍح مَّ
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الفصل الثان والثمنون )سورة الطارق(

319 ......................................................)1( َمء َوالطَّاِرِق َوالسَّ
319 .....................................................)6( اء َدافٍِق ُخِلَق ِمن مَّ
320 ........................................)8( اِئِب َ ْلِب َوالتَّ َیُْرُج ِمن َبنْیِ الصُّ
320 ....................................................... )14( َوَما ُهَو بِاْلَْزِل

الفصل الثالث والثمنون )سورة العل(

323 ................................................ )1( َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَل
323 ................................................ )4( ِذي َأْخَرَج اْلـَمْرَعى َوالَّ

الفصل الرابع والثمنون )سورة الفجر(

325 ...............................................)27( ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمِئنَُّة َیا َأیَّ

الفصل الامس والثمنون )سورة البلد(

329 ............................................. )4( نَساَن يِف َکَبٍد َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
329 .................................................... )11( َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة
329 .......................................... )14( َأْو إِْطَعاٌم يِف َیْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة
330 .................................................. )16( َبٍة َأْو ِمْسِكینًا َذا َمْتَ
330 ...................................................)20( ْؤَصَدٌة َعَلْیِهْم َناٌر مُّ

الفصل السادس والثمنون )سورة الشمس(

333 .....................................................)4( ْیِل إَِذا َیْغَشاَها َواللَّ
333 ..................................................)6( َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها
333 ................................................ )10( اَها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
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334 ................................................)11( َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها َکذَّ
334 .............................. )14( ...ُم ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َربُّ َفَكذَّ

الفصل السابع والثمنون )سورة الليل(

337 .....................................................)7(  ى ُه لِْلُیْسَ ُ َفَسنَُیسِّ
337 ..........................................)11( َوَما ُیْغنِي َعنُْه َماُلُه إَِذا َتَردَّى
338 ................................................  )14( َفَأنَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظَّى

الفصل الثامن والثمنون )سورة الضحى(

341 .............................................................)1( َحى َوالضُّ
341 ...................................................... )2( ْیِل إَِذا َسَجى َواللَّ
342 ...............................................  )3( َعَك َربَُّك َوَما َقَل َما َودَّ
342 ......................................... )5( َوَلَسْوَف ُیْعطِیَك َربَُّك َفَتَْض

الفصل التاسع والثمنون )سورة التي(

345 ......................................................  )1( ْیُتوِن َوالتِّنِی َوالزَّ
345 .........................................................  )2( َوُطوِر ِسیننَِی
346 ....................................................  )3( َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمنِی

الفصل التسعون )سورة العلق(

349 ......................................................)4( َم بِاْلَقَلِم ِذي َعلَّ الَّ
349 ...................................................)8( ْجَعى إِنَّ إَِل َربَِّك الرُّ
350 .....................................................)9( ِذي َینَْهى َأَرَأْیَت الَّ
351 .......................................)15( َینَتِه َلنَْسَفعًا بِالنَّاِصَیِة ْ َکلَّ َلِئن لَّ
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351 .........................................................  )17( َفْلَیْدُع َناِدَیه
351 ....................................................... )18( َبانَِیَة َسنَْدُع الزَّ

الفصل الادي والتسعون )سورة القدر(

355 ................................................ )1( ا َأنَزْلنَاُه يِف َلْیَلِة اْلَقْدِر إِنَّ
356 ...............................................  )2( َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر
356 .......................................... )3( ْن َأْلِف َشْهٍر َلْیَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِّ
357 .............................  )4( ...ِم وُح فِیَها بِإِْذِن َربِّ ُل اْلـَمَلِئَكُة َوالرُّ َتنَزَّ
357 ...........................................)5( َسَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر

الفصل الثان والتسعون )سورة البينة(

361 ..................... )1( ...ِکنَی ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوامْلُرْشِ َلْ َیُكِن الَّ
361 ................)7( ِة یَّ احِلَاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ ِذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

لزلة( الفصل الثالث والتسعون )سورة الزَّ

365 ................................................. )4( ُث َأْخَباَرَها دِّ َیْوَمِئٍذ ُتَ
365 .................................................... )5( بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَا
365 ........................................  )7( ٍة َخرْيًا َیَرُه َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

الفصل الرابع والتسعون )سورة العاديات(

369 ..................................................... )1( َواْلَعاِدَیاِت َضْبحًا
370 .......................................................)2( َفامْلُوِرَیاِت َقْدحًا
370 ..........................................................)4( َفَأَثْرَن بِِه َنْقعًا
370 ................................................ )6( ِه َلَكنُوٌد نَساَن لَِربِّ إِنَّ اإْلِ
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370 ................................................ )8( ُه حِلُبِّ اخْلرَْيِ َلَشِدیٌد َوإِنَّ

الفصل الامس والتسعون )سورة التكاثر(

371 .........................................................)1( َأْلَاُکُم التََّكاُثُر

الفصل السادس والتسعون )سورة المَزة(

373 .................................................)2( َدُه ِذي َجََع َمالً َوَعدَّ الَّ

الفصل السابع والتسعون )سورة الفيل(

377 ..................................)1( َأَلْ َتَر َکْیَف َفَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفیِل
379 ............................................. )2( َأَلْ َیَْعْل َکْیَدُهْم يِف َتْضِلیٍل
379 .............................................)3( َوَأْرَسَل َعَلْیِهْم َطرْيًا َأَبابِیَل
380 ............................................)4( یٍل ن ِسجِّ َتْرِمیِهم بِِحَجاَرٍة مِّ
380 .............................................. )5( ْأُکوٍل َفَجَعَلُهْم َکَعْصٍف مَّ

الفصل الثامن والتسعون )سورة قريش(

381 ........................................................ )1( یَلِف ُقَرْیٍش إِلِ
381 .............................)4( ْن َخْوٍف ن ُجوٍع َوآَمنَُهم مِّ ِذي َأْطَعَمُهم مِّ الَّ

الفصل التاسع والتسعون )سورة الاعون(

385 .......................................... )3( َوَل َیُضُّ َعَل َطَعاِم امْلِْسِكنِی
385 .................... )5( ِذیَن ُهْم َعن َصَلهِتِْم َساُهوَن ْلُمَصلِّنَی )4( الَّ َفَوْیٌل لِّ
386 ..................................................... )6( ِذیَن ُهْم ُیَراُؤوَن الَّ
386 .....................................................)7( َوَیْمنَُعوَن اْلـَمُعوَن
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الفصل الائة )سورة الكوثر(

389 ....................................................)1( ا َأْعَطْینَاَك اْلَكْوَثَر إِنَّ
390 ...................................................)3(  إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبَتُ

الفصل الائة والواحد )سورة الكافرون(

393 .................................................... )2( َل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن
393 .............................................. )3( َوَل َأنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد

الفصل الائة والثنان )سورة النص(

397 ............................  )2( ـِه َأْفَواجًا َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن يِف ِدیِن اللَّ
397 .............................. )3( ابًا ُه َکاَن َتوَّ َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

الفصل الائة والثلثة )سورة السد(

401 .................................................)1( َتبَّْت َیَدا َأيِب َلٍَب َوَتّب
401 ........................................... التََّباُب: اخلَُساُن امُلؤدِّي إِل الََلِك)(. 
403 ........................................... )2( ما َأْغنى  َعنُْه ماُلُه َوما َکَسَب
403 ................................................  )3( َسَیْصَل َنارًا َذاَت َلٍَب
403 ..................................................)4( َواْمَرَأُتُه مَحَّاَلَة احْلََطِب
404 ..............................................  )5( َسٍد ن مَّ يِف ِجیِدَها َحْبٌل مِّ

الفصل الائة والربعة )سورة االخلص(

409 ........................................................)1( ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد
409 ............................................................ )2( َمُد اهللُ الصَّ
411 .........................................................)3( َلْ َیِلْد َوَلْ ُیوَلْد
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412 .................................................. )4( ُه ُکُفوًا َأَحٌد َوَلْ َیُكن لَّ

الفصل الائة والمسة )سورة الفلق(

415 ...................................................)1( ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق
416 .............................................. )3( َوِمن َشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب

الفصل الائة والستة )سورة الناس(

419 .............................................)4( ِمن َشِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس
420 .................)6( نَِّة َوالنَّاِس ِذي ُیَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس )5(  ِمَن اجْلِ الَّ
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فهرس اأَلحاديث الشريفة
الصفحةالقائلطرف احلديث

95/1الباقرآل حممد أبواب اهلل وسبله والدعاة اىل اجلنة..
136/2الرسولأبرش ان اهلل يقول: احلمى هي ناري....

215/2الرسولأتدرون أي يوم هذا؟.. ذلك يوم يقول اهلل..
556/1الرسولاتقوا فراسة املؤمن فانه ينظر بنور اهلل.

... 174/1الرسولأيت رسول اهلل | ـ يعني يوم ُأحد ـ بعيلٍّ
323/3الرسولاجعلوها يف سجودكم، وملا نزل: )فسبح... 
463/1الرسولأحبوا العرب لثالث؛ لني عريب، والقرآن...
278/2الرسولاحتجبا... أفعمياويان أنتام، ألستام تبرصانه.

42/1الرسولادخرت شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي.
414/2الرسول أدعي زوجك وابنيِك... هؤالء أهل...

39/2الرسولأدنى العقوق أف ولو علم اهلل شيئًا أيرس...
134/1عيّلإذا أراد اهلل بقوم هالكًا ظهر فيهم الربا.

416/2الرسولإذا أيقظ الرجل أهله من الليل، فتوضئا و...
408/3الرسولإذا دخلت بيتك فسلم، إن كان فيه أحد...
123/1الرسولإذا سأل السائل فال تقطعوا عليه مسألته...

195/1الصادقإذا قالت املرأة لزوجها ال أغتسل لك من...
338/1الصادقإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل...

141/3الرسولإذا كان يوم اجلمعة قعدت املالئكة عىل...
513/2الرسولإذا كان يوم القيامة، نادى مناٍد من كان له...

25/3الرسولإذا كان يوم القيامة، يقول اهلل تعاىل يل و...
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11/3الرسولاذكروا الفاجر بام فيه، كي حيذره الناس.
86/1الرسولأربع من كّن فيه كتبه اهلل من أهل اجلنة من..

458/1الرسولأرجى آية يف كتاب اهلل: )وأقم الصالة...
238/1الرسولاسألوا اهلل يل الدرجة والوسيلة من اجلنة...

265/2الصادقاالستكانة يف الدعاء، والترضع رفع اليدين..
16/3الرسولاالسالم عالنية وااليامن يف القلب وأشار..
6/1الرسولأرشف أمتي محلة القرآن، وأصحاب الليل.
326/1الباقراألصل فيه بلعم، ثم رضبه اهلل مثاًل لكل...
391/1الرسولارضب وجوه رواحلهم.. من عرفت من..

... 294/1الباقراألعراف هم آل حممد، ال يدخل اجلنة إالَّ
344/2الباقرأعطي سليامن بن داود ُملك مشارق...

468/1الرسولأعطي يوسف شطر احلسن والنصف...
140/1الرسولأعطيت مخسًا مل يعطها نبي قبيل.. خواتيم...
478/1الصادقأعلم جربئيل يوسف يف حمبسه فقال...

503/2الرسولاألعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
281/1الرسولافرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة...

173/3الصادقنيأفحم القوم، ودخلتهم اهليبة، وشخصت...
261/3الرسولأفضل احلج العج والثج. 

5/1الرسولأفضل العبادة قراءة القرآن.
385/2الرسولاقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار...

355/3الرسولأقرب ما يكون العبد اىل ربه إذا سجد.
473/2الرسولاكتب، هذا ما صالح عليه حممد بن عبد اهلل..
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313/3الرسولأكثروا الصالة عيلَّ يوم اجلمعة فإنه يوم...
392/1الرسولأكره أن يقول العرب ملا ظفر بأصحابه...

69/2الرسولأال أدلكم عىل سورة شّيعها سبعون ألف...

381/1الرسولأال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق...
50/2الصادقأال حتمدون اهلل، إذا كان يوم القيامة فدعي..

281/2الرسولالتمسوا الرزق بالنكاح.
193/1عيّلألك زوجة؟.. استوهب منها شيئًا طيبة به...

24/2الرسولاللهم اشدد وطأتك عىل مرض، واجعل...
385/1الرسولاللهم اعم أبصارهم عن دخوله.

246/1الرسولاللهم ان أخي موسى سألك فقال: )رب...
344/1الرسولاللهم أنجز يل ما وعدتني إن هتلك هذه...

52/2الرسولاللهم ال تكلني اىل نفيس طرفة عني أبدًا.
266/1الرسولأمل أقل من رآه فليقتله...

177/1الرسولإيل عباد اهلل، إيل عباد اهلل، أنا رسول اهلل من..
254/2الرسولأما إنه لو خشع قلبه خلشعت جوارحه.
410/3احلسنيأما بعد، فال ختوضوا يف القرآن، وال...

419/2الرسولأما منكم رجل رشيد يقوم اىل هذا فيقتله...

292/1الباقرأما املؤمنون فرتفع أعامهلم وأرواحهم اىل...
364/2عيّلأما واهلل ما هلا َذَنب وان هلا حلية.

335/1الصادقأمر اهلل نبيه بمكارم األخالق وليس يف...
74/1الصادقان إبراهيم كان نازالً يف بادية الشام فلام...

216/1...ان إبراهيم كان يضيف الضيفان ويطعم...
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228/1الصادقان أدنى ما تدرك به الذكاة ان تدركه...
73/1الباقران إسامعيل أول من شق لسانه بالعربية...
300/2الرسولان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان...

342/2الصادقان اهلل تعاىل أوحى اىل داود نعم العبد انت...
105/3الرسولان اهلل تعاىل أنزل أربع بركات من السامء...

256/2الرسولان اهلل تعاىل أنزل من اجلنة مخسة أهنار...
199/2الباقران اهلل تعاىل بعث مائة ألف نبي وأربعة...

404/1الرسولان اهلل تعاىل قد أثنى عليكم فامذا تفعلون...
136/2الرسول ان اهلل تعاىل ال يدخل أحدًا اجلنة حتى...
227/2الرسولان اهلل تعاىل يباهي بأهل عرفة املالئكة...

147/1الرسولان اهلل تعاىل يقول اين ألهم بأهل األرض...
10/2الرسولان اهلل جعل النجوم أمانًا ألهل السامء...

505/2الرسولان اهلل خلق األنبياء من أشجار شتى...
90/2الرسولان اهلل سبحانه أرسل عليها نارًا فأهلكها...

189/1الرسولان اهلل سبحانه قال: أنا الرمحن خلقت...
.. 587/1الرسولان اهلل سبحانه قال: وعزيت وجاليل ألردنَّ
25/1الرسولان اهلل سبحانه وعد نبيه أن ينزل عليه كتابا..

165/2الرسولان اهلل سبحانه يسوقها بأن جيعلها...
260/2الرسولان اهلل طيب وال يقبل طيبًا.

73/1الصادقان اهلل عز وجل أنزل احلجر األسود من...
15/3الرسول ان اهلل عز وجل جعل اخللق قسمني...

212/1عيّلان اهلل فرض عليكم زكاة جاهكم كام...
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140/1الرسولان اهلل قال عند كل فصل من هذا الدعاء...
72/1الباقران اهلل وضع حتت العرش أربع أساطني...

546/1الرسولان اهلل ومالئكته يصلون عىل الصف...
396/2الرسولان اهلل يقول أعددت لعبادي الصاحلني ما..

295/3الباقران األمر يومئٍذ واليوم كله هلل، يا جابر إذا...
188/2الصادقان أمري املؤمنني مرض فعاده اخوانه...

419/2الرسولان األنبياء ال يكون هلم خائنة أعني.
410/3الصادقان أهل البرصة كتبوا اىل حسني بن عيل...

87/3الرسولان أوقات اجلنة كغدوات الصيف ال يكون..
334/2عيّلان أول عني نبعت هي التي فجرها اهلل...

163/1عيّلان أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاءوا به.
167/1الصادقان البيوت التي يصىل فيها بالليل بتالوة...
526/2الرسولان تبعًا قال لألوس واخلزرج كونوا ها...

13/3الرسولان تذكر أخاك بام يكره فإن كان فيه فقد...
214/1الرسولان تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه..
493/1الرسولان جربئيل أتاه فقال يا يعقوب ان اهلل يقرأ..
550/1عيّلان جهنم هلا سبعة أبواب، أطباق بعضها...

136/2الرسولان احلمى من فيح جهنم.
364/2الرسولان دابة األرض طوهلا ستون ذراعًا ال... 
519/1الرسولان داري ودار عيّل يف اجلنة بمكان واحد.

107/2عيّلان ذا القرنني كان عبدًا صاحلًا أحب اهلل...
379/1الصادقنيان ذلك يكون عند خروج املهدي من آل...
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460/2الرسولان ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز، فمن...
163/3الرسول ان الرجل ليكون من أهل اجلهاد، ومن...

297/1الباقران الرجل من قوم عاد كانوا كأهنم...
330/2الرسولان الرجل يقول يف اجلنة: ما فعل صديقي...
242/3الرسولان رسول اهلل أخذ بيد أيب جهل ثم قال له...
437/1الصادقان رسول اهلل قال لعيّل اين سألت ريب أن...
254/2الرسولان رسول اهلل كان يرفع برصه املبارك اىل...

391/1الرسولان ركب املنافقني مروا عىل رسول اهلل يف...

332/1الرسولان الساعة هتيج بالناس، والرجل يصلح...
445/2الباقران سليامن أمر الشياطني فعلموا له قبة...

405/1الرسولان سياحة أمتي الصيام.
535/1الباقران الشجرة رسول اهلل، وفرعها عيّل و...

419/3الرسولان الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن...
467/1الرسولان الصرب اجلميل هو ال شكوى فيه اىل أحد..

124/2الرضاان الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا اذهب...
462/2الرسولان الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار...

558/1عيّلان الصفح اجلميل هو العفو من غري عتاب.
92/1عيّلان الصوم عبادة قديمة ما أخىل اهلل تعاىل...

172/1الرسولان العافني عن الناس هؤالء يف أمتي قليل...
94/1الرسولان العبد ليدعوا اهلل وهو حيبه فيقول...

457/1الصادقنيأن عليًا أقبل عىل الناس فقال أي آية يف...
217/1عيّلان عليًا كانت له امرأتان وكان إذا كان...
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193/2عيّلان عليًا مّر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما..
53/1الرسولان فتًى من بني إرسائيل كان بارًا بأبيه وانه..

61/3الرسولان فعلت تؤمنون؟.. يا فالن يا فالن...
87/3الرسولان يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها... 

237/1عيّلان يف اجلنة لؤلؤتان اىل بطنان العرش...
87/1عيّلان قولنا: )انا هلل( اقرار له منا بامللك وقولنا..

117/1الصادقان لكل يشء ذروة وذروة القرآن آية... 
407/3الرسولان لكل يشء نسبة ونسبة اهلل تعاىل سورة...

556/1الرسولان هلل تعاىل عبادًا يعرفون الناس بالتوسم.
14/2الرسولان هلل تعاىل مالئكة يف السامء السابعة...

146/2الرسولان هلل سبحانه تسعة وتسعون اساًم َمن...
38/2الرسولان ما بني أعىل درجات اجلنة وأسفلها مثل..

147/1الصادقان من استغفر اهلل سبعني مرة يف وقت...
234/3الرسولان من أمتي من سيدخل اهلل اجلنة بشفاعته..

213/1الرسولان من بني آدم تسعة وتسعون يف النار...
509/2الرسولان من عبادي من ال يصلحه اال السقم و...
525/2الرسولان املؤمن ليبكي عليه مصاله وحمل عبادته..
330/2الباقران املؤمن ليشفع جلاره وما له حسنة فيقول..

330/2الصادقان املؤمن ليشفع يوم القيامة ألهل بيته...
45/3الرسولان املؤمنني وأوالدهم يف اجلنة ثم قرآ...

140/2الباقران النبي قال لعيّل قل اللهم اجعل يل عندك..
66/2الرسولان النبي كان إذا صىل فجهر بصلواته...



462    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

412/3الرسولان النبي كان يقف عند آخر كل آية من...
279/2الرسولان النبي لعن السلتاء واملرهاء واملسوفة...

195/2الرسولان نمرود اجلبار ملا ألقى إبراهيم يف النار...
6/1الرسولان هذا القرآن مأدبة اهلل تعاىل فتعلموا...

563/1الباقران هذا مثل بني أمية.
535/1الرسولان هذه الشجرة الطيبة هي النخلة.

232/1الرسولان الوضوء يكفر ما قبله.
113/2الرسولان يأجوج يدأبون يف حفره حتى اذا أمسوا..

500/1الباقران يعقوب قال لوالده حتملوا اىل يوسف..
495/1الصادقان يعقوب كتب اىل عزيز مرص وهو...

549/2الرسولانا رسول اهلل واهلل تعاىل أخربين خرب يونس..
400/1عيّلانا عبد اهلل وأخو رسول اهلل وأنا الصديق...

563/2عيّلإنا كنا عند رسول اهلل فيخربنا بالوحي...
506/2احلسنأنا من أهل البيت الذين افرتض اهلل...

300/2الرسولأنت ومالك ألبيك.
241/1الرسولأنتم أشبه سمتًا ببني إرسائيل لرتكبن طبقًا..

545/2الرسولأنتم اليوم خري أم يوم يغدو أحدكم يف حلة..
168/1الرسول األنصار شعار والناس دثار.

312/1الرسولانكم ترون ربكم كام ترون القمر ليلة البدر. 
157/1الرسولانه | جاع يف زمن قحط فأهدت له...

55/1...انه دار يف جهنم هيوي فيها الكافر أربعني...
351/1الرسولانه سيكون بعدي هنات حتى خيتلف...
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268/2الصادقانه يف مانع الزكاة يسأل الرجعة عند املوت.
23/2الرسولانه قيل يا رسول اهلل املؤمن يزين؟ قال قد...
408/3الرسولانه كان ليقال لسوريت: )قل هو اهلل أحد(...
31/3الرسولانه ال جيوز ألحد أن يقسم إالَّ باهلل وله عز..

519/1الرسولانه ملا أرسي يب اىل السامء دخلت اجلنة...
312/1الرسولانه ملا جتىل اهلل تعاىل للجبل تقطع أربع قطع..
114/2الرسولانه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة..

397/3الرسولانه ليغان عىل قلبي واين ألستغفر اهلل يف...

427/1الصادقانه مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعني..
51/3الباقرانه من قرأ سورة النجم يف كل يوم أو يف...

81/3الصادقانه من قرأ الواقعة يف كل ليلة مجعة أحبه اهلل..
81/3الباقرانه من قرأها قبل أن ينام لقي اهلل عز وجل..

540/2الرسولانه من أهل اجلنة.
173/3الرسولانه يصري ظهور املنافقني كالسفافيد.

128/1الصادقاهنا نزلت يف أقوام كانت هلم أموال من ربا..

507/2الصادقاهنا نزلت فينا أهل البيت أصحاب الكساء..
193/1...اهنا يطلق عىل األخوة واألخوات.

52/1الرسولاهنم ُأمروا بأدنى بقرة ولكنهم ملا شددوا...
564/2الصادقاهنم بنو أمية كرهوا ما أنزل اهلل يف والية عيّل.

110/2الباقراهنم مل يعلموا صنعة لبوس.
225/3الرسولاين إذا خلوت وحدي سمعت نداء.

402/2الرسولاين أعطيتهم األمان.
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549/2الرسولاين أمرت أن أقرأ عىل اجلن الليلة فأيكم...
72،71/3الرسولاين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت.

297/2الرسولاين ال أمجع عىل عبد واحد بني خوفني وال...
5/1الرسولأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته.

388/1الصادقأهل هذه اآلية أكثر من ثلثي الناس.
287/1الباقرأهون عليهم أمر اآلخرة: )ومن خلفهم(...

62/2الرسولأوحى اهلل تعاىل اىل موسى أن قل لبني...
73/1عيّلأول يشء نزل من السامء اىل األرض فهو...
543/2الرسولاولئك قوم عجلت طيباهتم وهي وشيكة...
540/2الرسولأي رجل عبد اهلل فيكم؟.. أرأيتم ان أسلم..

405/1الصادقأيا من ليست له مهة، انه ليس ألبدانكم...
13/3الرسولاياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث...

11/2الرسولايام داٍع دعا اىل اهلدى فاتبع فله مثل أجور...
383/2الرسولااليامن نصفان نصف صرب ونصف شكر.
538/1عيّلاهيا الناس ان أخوف ما أخاف عليكم...

166/1الرسولاهيا الناس اين قد تركت فيكم حبلني ان...
402/3الرسولاهيا الناس قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا.

267/2الرسولاهيا الناس ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب...
157/3الرسولاهيا الناس هذا صالح املؤمنني.

233/2الرسولالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
13/1الرضابسم اهلل الرمحن الرحيم أقرب اىل اسم اهلل...

177/2الرسولبعثت أنا والساعة كهاتني، وأشار اىل...
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115/3الرسولبني العامِل والعابد مائة درجة، بني كل...
315/2الرسولبّينه تبيينًا وال تنثره نثر الدقل وال هتذه...

152/1الرسولبيني وبينكام التوراة.. فمن أعلمكم...
217/3الصادقالتبتل هنا رفع اليدين يف الصالة.

267/1الرسولحترشون حفاة عراة غرالً.
149/1الرسولتعلموا العلم فإن تعلمه هلل حسنة و...

228/2الصادقالتكبري بمنى عقيب مخسة عرش صالة...
86/1الرسولمتام النعمة دخول اجلنة.

18/1عيّلثبتنا.
164/1الرسولثالث من كن فيه كان منافقًا وإن صىل...

208/2الرسولثالثة عىل كثبان من مسك ال حيزهنم الفزع...
162/2الباقرثم اهتدى اىل واليتنا واهلل لو أن رجاًل...
422/2الرسولجاء جربئيل اىل النبي فقال يا حممد قل...

478/1الصادقجاء جربئيل فقال يا يوسف من جعلك...
103/1الباقرجاءت امرأة اىل رسول اهلل فقالت يا رسول..

228/3الرسولجبل يف جهنم من نار، يؤخذ بارتقائه...
90/3الرسولمجيع الثلثني يف أمتي.

550/2الرسولاجلن كانوا أحسن جوابًا منكم ملا قرأت...
138/3الرسولجنات قرص من لؤلؤ يف اجلنة يف ذلك...

171/1الرسولاجلنة دار األسخياء.
115/2الرسولاجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كام...

281/3الصادقاحلافظ للقرآن العامل به مع السفرة...
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365/3الرسولحافظوا عىل الوضوء وخري أعاملكم...
32/3عيّلحبكها حسنها وزينتها.

410/3الباقرحدثني أيب زين العابدين عن أبيه احلسني...
431/2عيّلحدثني رسول اهلل وهو آخذ بشعره فقال...

221/1الباقرينحرام عىل روح أن تفارق جسدها حتى...
367/2عيّلاحلسنة حمبتنا أهل البيت والسيئة بغضنا.

569/2الصادقحصنوا أموالكم ونسائكم وما ملكت...
277/2الصادقحفظ الفروج عبارة عن التحفظ من الزنا...
67/1الصادقحق تالوته هو الوقوف عند ذكر اجلنة و...

193/3الصادقاحلق املعلوم ليس من الزكاة هو احلق الذي..
14/1الرسولاحلمد رأس الشكر.

157/1الرسولاحلمد هلل الذي جعلِك شبيهة سيدة نساء...
6/1الرسولمحلة القرآن خمصوصون برمحة اهلل املعلمون..

123/2السجادخرجنا مع احلسني فام نزل منزالً وال...
299/3الرسولمخس بخمس ما نقض العهد قوم إالَّ سلط.. 

510/2الرسولخري آية يف كتاب اهلل هذه اآلية يا عيل ما...
166/1الرسولخري الناس آمرهم باملعروف وأهناهم عن...
77/3الرسولاخليمة درة واحدة طوهلا يف السامء ستون...
134/1الصادقدرهم ربا أعظم عند اهلل من سبعني زنية...

158/1الصادقالدعاء يف الصالة حال القيام.
361/1الرسولذلك رضب املالئكة.

53/3الرسولرأيت عىل كل ورقة من ورقات جنة املأوى..
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397/2الرسولرأيت ليلة أرسي يب موسى بن عمران...
134/1عيّلالربا سبعون بابًا أهوهنا عند اهلل كالذي...

94/1عيّلربام أخرت عن العبد إجابة الدعاء ليكون...
158/3الرسولرحم اهلل رجاًل قال يا أهاله صالتكم...

40/2الرسولرغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه.. من أدرك..
167/1الرسولركعتان يركعهام العبد يف جوف الليل...

71/1الرسولالركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة...
386/3الرسولالرياء أخص من دبيب النملة السوداء...

149/3الرسولزعموا مطية الكذب.
133/1الرسولزملوهم بدمائهم وثياهبم.

104/3السجادالزهد عرشة أجزاء فأعىل درجة الزهد...
196/2الرسولزويت يل األرض فأريت مشارقها و...

437/1الرسولسألت ريب أن يوايل بيني وبينك ففعل...
81/3الباقرالسابقون أربعة ابن آدم املقتول، والسابق...
149/1الرسولساعة من العامِل متكئ عىل فراشه ينظر يف...
418/2الرسولسبحان اهلل خالق النور تبارك اهلل أحسن...

398/3الرسولسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك و...
397/3الرسولسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر يل...

301/1الرسولسبقكم هبا عكاشة.
171/1الرسولالسخاء شجرة يف اجلنة أغصاهنا يف الدنيا... 
108/2عيّلسخر اهلل له السحاب فحمله عليها ومّد له..

302/2الرسولسلم عىل أهل بيتك يكثر خري بيتك. 
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118/1عيّلالساموات واألرض وما فيها من خملوق...
43/2عيّلسمعت رسول اهلل يقول يف الزنا ست...

116/1عيّلسمعت نبيكم عىل أعواد املنرب يقول من...
365/2الرسولسيكون يف أمتي كل ما كان يف بني إرسائيل..

250/1الرسولشارب اخلمر كعابد وثن.
92/1...الصائم يف السفر كاملفطر يف احلرض.

383/2الرسولالصرب نصف اإليامن والشكر نصف...
41/2الصادقصالة أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة...

410/3احلسنيالصمد الذي ال جوف له والصمد الذي...
410/3السجادالصمد الذي ال رشيك له وال يؤوده...

395/2الرسولالصوم جنة والصدقة تكفر اخلطيئة وقيام...
157/3الرسولطريق عيّل بن أيب طالب.

519/1الرسولطوبى شجرة أصلها يف داري وفرعها عىل...
106/3الرسولظهرت عليهم اجلبابرة بعد عيسى يعملون..
152/1الرسولعىل ملة إبراهيم.. ان بيننا وبينكم التوراة...

477/1الرسولعجبت من أخي يوسف كيف استغاث...
394/1الرسولعدن دار اهلل التي مل ترها عني ومل ختطر...
89/3الرسولعرضت عيلَّ األنبياء الليلة بأتباعها من...

115/3الرسولالعلم ذكر فال حتييه إالَّ الذكور من الرجال.
284/2الباقرالعلم يف صدر رسول اهلل: )يف زجاجة(...
139/2عيّلعلمنيها رسول اهلل وقال علمنيها جربئيل.

245/1الرسولعيّل قائد الربرة وقاتل الكفرة منصور من...
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505/2الرسولعيّل وفاطمة وولدامها.
125/3الرسولعليك آخر سورة احلرش.

167/1الصادقعليكم بصالة الليل فإهنا سنة نبيكم ودأب..
395/2الرسول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني...

293/3الرسولغّره جهله.
537/1عيّلفإن كان هلل وليًا أتاه أطيب الناس رحيًا...

478/1الصادقفبكى يوسف عند ذلك حتى بكى ببكائه... 
146/1الصادقالفرقان كل آية حمكمة يف الكتاب.

115/3الرسولفضل العامِل عىل الشهيد درجة، وفضل...
115/3الرسولفضل العامِل عىل العابد كفضل القمر ليلة...
422/1الباقرفضل اهلل رسوله ورمحته عيّل بن أيب طالب.
445/2الصادق فكان آصف يدبر أمره حتى دبت األرضة.

501/1الباقرفلام دخلوا عىل يوسف يف دار امللك اعتنق...
519/1الرسوليف دار عيّل وفرعها عىل أهل اجلنة.

43/2الرسوليف الزنا ست خصال ثالث يف الدنيا و...
506/2عيّل فينا يف آل حم انه ال حيفظ موّدتنا إالَّ كل...

12/1الرسول قال اهلل تعاىل يا حممد: )ولقد آتيناك...
116/2الرسولقال اهلل عز وجل أنا أغنى الرشكاء عن...

45/2الباقرقال رسول اهلل ال يزول قدم عبد يوم...
420/3الصادققال رسول اهلل ما من مؤمن إالَّ ولقلبه...

408/3عيّلقال رسول اهلل من قرأ: )قل هو اهلل أحد(...
138/2الصادققال رسول اهلل من مل حيسن الوصية عند...
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508/2الصادققال رسول اهلل: )ويزيدهم من فضله...
501/1الصادققال يعقوب ليوسف يا بني حدثني كيف...

234/2الصادقالقانع الذي يقنع بام أعطيته وال يسخط و...
361/3عيّلقبض رسول اهلل وأنا مسنده اىل صدري...

151/1الرسولقتلت بنو إرسائيل ثالثة وأربعني نبيًا من...
6/1الرسولالقرآن غنًى ال غناء دونه وال فقر بعده.

386/3الصادقالقرض تقرضه واملعروف تصفه ومتاع...

140/3الرسولقل اللهم اجعل يل عندك عهدًا واجعل...
207/1الرسولقل لبني النجار إن علمتم قاتل هشام...

173/2الرسولقل لو ان رسول اهلل يقول بعني كذا وكذا...
337/2الرسولقل وروح القدس معك.

407/2الرسولقولوا اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا.
430/2الرسولقولوا اللهم صيل عىل حممد وآل حممد كام...

219/1الرسولقولوا يف الفاسق ما فيه كي حيذره الناس.
23/3الرسولكاتب احلسنات عىل يمني الرجل وكاتب...

563/1الرسول كان إذا أحزنه أمر فزع اىل الصالة.
519/1الصادقكان رسول اهلل يكثر من تقبيل فاطمة... 
356/1عيّلكان يف األرض أمانان من عذاب اهلل...

429/1الصادقكان فيهم رجل اسمه مليخا عابد وآخر...
410/3الباقركان حممد بن احلنفية يقول الصمد القائم...

45/1الصادقكان ينزل املن عىل بني إرسائيل من بعد...
104/2الرسولكانوا أهل قرية لئاما.
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36/3الصادقكانوا يستغفرون اهلل يف الوتر سبعني مرة.
198/1الرسولالكبائر سبع أعظمهم اإلرشاك باهلل وقتل...

7/1عيّلكتاب اهلل فيه خرب ما قبلكم ونبأ ما بعدكم...
81/3الرسولكتب انه من الغافلني.

163/1الرسولكذب أعداء اهلل ما من يشء كان يف...
144/1الرسولكذبتام يمنعكام من االسالم دعاؤكام هلل...

560/2الباقركرهوا ما أنزل اهلل يف حق عيّل.
463/1الرسولالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم..
332/2الرسولكل بناء بني وبال عىل صاحبه يوم القيامة...
... 269/2الرسولكل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إالَّ
474/2الصادقكل فيه فضل وكل حسن.. الدعاء أفضل...

240/1الرسولكل حلم نبت عىل السحت فالنار أوىل به.

379/1الرسولكل مال مل تؤد زكاته فهو كنز وان كان...
207/1الرسول كل معروف صدقة.

337/3الرسولكل ميرس ملا خلق له.
345/3الرسولكلوا فلو قلت فاكهة نزلت من اجلنة لقلت..

288/2عيّلكام يرزقهم اهلل يف حالة واحدة.
170/1الرسولكيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم.

347/2الصادقألن اهلدهد يرى املاء يف بطن األرض...
180/1الرسولال إغالل وال إسالل.

313/2الرسولال ألقاك خارجًا من مكة إالَّ علوت...
208/1الرسولال أؤمنه يف حل وال حرم.
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300/2األئمةال بأس باألكل هلؤالء من بيوت من...
299/1الصادقال تأكلوا إالَّ ما ذكيتم إالَّ الكالب...
102/1الصادقال حتلفوا باهلل صادقني وال كاذبني...

525/2الرسولال تسبوا تبعًا.
116/2الرضاال ترشك بعبادة ربك أحدًا.

200/1الباقرال تقربوا الصالة وعليكم سكر النوم...
... 39/2الصادقال متأل عينيك من النظر إليهام إالَّ

219/1الرسولال غيبة لفاسق.
83/1الباقرال، ولكنهم كانوا أسباط أوالد أنبياء...
183/3الرسولال يدخل اجلنة أحدكم إالَّ بجواز أن...

168/3الرسولال يدخل اجلنة جواظ وال جعرضي.
168/3الرسولال يدخل اجلنة ولد الزنا وال ولده.

297/2الرسولال يبقى عىل األرض بيت مدر وال وبر...
45/2الرسولال يزول قدم عبد يوم القيامة من بني...

6/1الرسولال يعذب اهلل قلبًا أسكنه القرآن.
91/1الصادقال يقتل حر بعبد ولكن يرضب رضبًا...
94/3الرسولال يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت.

243/1الرسوللتنتهن يا معرش قريش أو ليبعثن اهلل...
100/1...لعب الصبيان باجلوز هو القامر.

134/1عيللعن رسول اهلل يف الربا مخسة آكله وموكله..
178/1الرسوللقد ذهبت فيها عريضة.

226/3الرسوللقد رأيت القس يف اجلنة عليه ثياب...



فهرس األَحادیث الرشیفة ..........................................................    473

395/2الرسوللقد سألت عن عظيم وانه ليسري عىل من...
110/1الرسوللقد مهمت أن أحرق عىل قوم ال يشهدون..
267/1الرسول)لكل امرئ شأن يغنيه( ويشغل بعضهم...

23/1الرسوللكل يشء سنام وسنام القرآن البقرة...
226/2الرسولللحاج الراكب بكل خطوة ختطوها...

358/1الصادقمل جييئ تأويل هذه اآلية ولو قام قائمنا...
370/3الرسولمل يكن نقع وال لقلقة.

154/1الباقرملا أراد اهلل أن ينزل فاحتة الكتاب وآية...
132/1الرسولملا أرسي يب اىل السامء رأيت رجاالً...

466/1الصادقملا ألقى أخوة يوسف يوسف صلوات...
479/1الصادقملا انقضت الِعدة وأذن اهلل له يف دعاء...
263/1الصادقملا رأى إبراهيم ملكوت الساموات و...

189/3الرسولملا نصب رسول اهلل علّيًا يوم غدير خم...
194/1الرسولملا هبط إبليس قال وعزتك وجاللك...

385/1الرسوللو أبرصونا ما استقبلونا بعوراهتم.
519/1الباقرلو أن راكبًا جمدًا سار يف ظلها مائة عام ما...

62/1...لو متنوا املوت لغص كل انسان بريقه...
272/1...لو شاء اهلل أن جيعل كل الناس مؤمنني...
141/2عيّللو رضبت خيشوم املؤمن بسيفي هذا...

39/2الرسوللو علم اهلل تعاىل لفظة أوجز يف ترك عقوق..
243/1الرسوللو كان الدين معلقًا بالثريا لتناوله رجال... 
174/2الرسوللو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة...
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103/1الرسوللو كنت آمرًا أحدًا يسجد ألحد ألمرت...
511/1الرسوللو ال عفو اهلل وجتاوزه ما هنأ أحد العيش...

53/1...لو مل يستثنوا ما بّينت هلم اىل آخر األبد.
171/1الصادقلو وزن رجاء املؤمن وخوفه العتدل.

223/2الرسوللو وضع مقمع من حديد يف األرض ثم...
58/2الرسولليس يشء من ذلك بل بعثني اهلل إليكم...

320/2عيّلليس يف املأكول واملرشوب رسف وإن كثر.
88/3 الرسولليس هناك وجع.

182/1عيّلما أخذ اهلل عىل أهل اجلهل أن يتعلموا...
173/1الرسولما أرص من استغفر ولو عاد يف اليوم...

402/1الرسولما ُأمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا. 
313/2الرسولما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن ال...

179/1الرسولما تشاور قوم إالَّ هدوا اىل رشدهم.
158/1الصادقما تقارع قوم ففوضوا أمرهم اىل اهلل عز...

402/2الصادقما جعل اهلل لرجل من قلبني يف جوفه...
475/2الباقرما يشء أحّب اىل اهلل من أن ُيسأل ويطلب...

313/3الرسولما طلعت الشمس عىل يوم أفضل من...
278/1الباقرما ظهر من الفواحش هو الزنا وما بطن...

172/1الرسولما عفى رجل عن مظلمة قط إالَّ زاده اهلل...
51/2الرسولما عيلَّ أن أمل هبا، واهلل أعلم إين كاره و...

293/1الباقرما من أحد إالَّ وله منزلة يف اجلنة ومنزلة...
512/2الرسولما من رجل يشاور أحدًا إالَّ هدي اىل الرشد.
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... 380/1الرسولما من عبٍد له مال وال يؤدي زكاته إالَّ
302/3الباقرما من عبٍد مؤمن إالَّ ويف قلبه نكتة بيضاء...

150/3الرسولما من عبٍد مؤمٍن يدخل اجلنة إالَّ أري...
338/1الصادقما من عبٍد يسجد هلل تعاىل سجدة إالَّ رفع...

117/2عيّلما من عبٍد يقرأ: )قل إنام أنا برش منكم...
... 246/3الرسولما من مسلم أطعم مسلاًم عىل جوع إالَّ
94/1الرسولما من مسلم يدعو اهلل بدعاء ليس فيه...

420/3الرسولما من مؤمن إالَّ ولقلبه يف صدره أذنان...
525/2الرسولما من مؤمن إالَّ وله باب يصعد منه عمله...

255/2الرسولما منكم من أحد إالَّ له منزالن منزل يف...
135/1...ما نقص مال من صدقة.

42/2الرسولما هذا الرسف يا سعد.. نعم وإن كنت...
12/3الرسولما وراءك؟.. هال قلِت أيب هارون وعمي..

418/2الرسولمالك أرابك منها يشء.. أمسك عليك...
294/3عيّلمالك مل جتبني.

78/2الصادقما مل ينقطع الكالم.
13/3الرسولما يل أرى خرضة اللحم يف أفواهكام؟...

208/2الصادقاملتعّمد أن يقتله عىل دينه.
33/3الرضاحمبوكة اىل األرض.. سبحان اهلل أليس...
77/1الصادقاملراد من دعاء إبراهيم: )ربنا واجعلنا...

76/3الرسولمررت ليلة ُأرسي يب بنهر حافتاه قباب...

41/1الرسولمررت ليلة ُأرسي يب عىل ُأناس تقرض...
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9/3الرسولاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال..

9/3الرسولاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه و...
37/2الرسولمعنى اآلية: )من كان يريد ثواب الدنيا(...

163/1الرسولمن ائتمن عىل أمانة فأداها ولو شاء مل...
529/1الرسولمن آذى جاره وّرثه اهلل تعاىل داره.

431/2الرسولمن آذى شعرة منك فقد آذاين ومن آذاين...

107/3الرسولمن آمن يب وصدقني واتبعني فقد رعاها...
281/2الرسولمن أحّب فطريت فليتسن بسنتي ومن...

121/2الصادقمن أدمن قراءة سورة مريم مل يمت حتى...
557/2الصادقمن أراد أن يعرف حالنا وحال أعداءنا...

390/1الرسولمن أراد أن ينظر اىل الشيطان فلينظر اىل...
87/1...من اسرتجع عند املصيبة جرب اهلل مصيبته...
330/3الرسولمن أشبع جائعًا يف يوم سغب أدخله اهلل...
319/2الرسولمن أعطى يف غري حق فقد أرسف ومن...

448/1الرسولمن ألقى جلباب احلياء فال غيبة له.
166/1الرسولمن أمر باملعروف وهنى عن املنكر فهو...

404/2الرسولمن انتسب اىل غري أبيه أو انتمى اىل غري...
136/1الرسولمن أنظر معرسًا أو وضع عنه أظله اهلل...

136/1الرسول من أنظر معرسًا أو وضع له...
137/1الرسولمن أنظر معرسًا كان له بكل يوم صدقة.

549/2الرسولمن أي أرض أنت؟.. من مدينة العبد...
416/2الصادقمن بات عىل تسبيح فاطمة كان من...
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194/1الرسولمن تاب قبل موته بسنة تاب اهلل عليه...
281/2الرسولمن ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء...

165/1الرسولمن ترك الصالة فقد كفر.
112/1الرسولمن تصدق بصدقة فله مثالها يف اجلنة.

286/1الرسولمن تكرب وضعه اهلل ومن تواضع رقعه اهلل.
115/3الرسولمن جاءته منيته وهو يطلب العلم بينه...

185/1الصادقمن حزنه أمر فقال مخس مرات ربنا أنجاه...

12/3الرسولمن حق املؤمن عىل أخيه أن يسميه بأحب...
69/1الصادقمن خرج منها وهو ال ينوي العود إليها...
416/3الرسولمن رأى شيئًا يعجبه فقال ما شاء اهلل ال...
69/1الصادقمن رجع من مكة وهو ينوي احلج من...

422/2الصادقمن سبح تسبيح فاطمة الزهراء فقد ذكر...
377/1الصادقنيمن صافح الكافر ويده رطبة غسل يده.

386/3الرسولمن صىل صالة اخلمس مجاعة فظنوا به...
116/2الرسولمن صىل صالة يرائي هبا فقد أرشك ومن...

175/1الرسولمن طلب الدنيا بعمل اآلخرة فام له يف... 
351/1الرسولمن ظلم عليًَّا مقعدي هذا بعد وفايت فكأنام..
301/2الصادقمن عظم حرمة الصديق أن جعله اهلل من...
209/1الرسولمن فر بدينه من أرض اىل أرض وإن كان...

124/3الرسولمن قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ...
422/2األئمةمن قال سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله...
206/1الصادقمن قال السالم عليكم كتبت له عرش...
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109/1الرسولمن قتل قتياًل فله سلبه.
124/3الرسولمن قرأ آخر سورة احلرش غفر له ما تقدم...

116/1الرسولمن قرأ آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة...
116/1الباقرمن قرأ آية الكريس مرة رصف اهلل عنه...

69/2الرسولمن قرأ اآلية التي يف آخرها: )قل إنام أنا...
140/1الرسولمن قرأ اآليتني من آخر البقرة يف ليلة كفتاه.

355/3الرسولمن قرأ: )إنا أنزلناه( أعطي من األجر كمن..
23/1الرسولمن قرأ البقرة فصلوات اهلل عليه ورمحته...

23/1الصادقمن قرأ البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة..
499/2الصادقمن قرأ محعسق بعثه اهلل يوم القيامة ووجهه..

124/3الرسولمن قرأ خواتيم احلرش من ليل أو هنار...
401/2الرسولمن قرأ سورة األحزاب وعّلمها أهله وما...

177/2الصادقمن قرأ سورة األنبياء حبًا هلا كان كمن...
341/1الرسولمن قرأ سورة األنفال وبراءة فأنا شفيع له...
341/1الصادقمن قرأ سورة براءة واألنفال يف كل شهر...

213/2الصادقمن قرأ سورة احلج يف كل ثالثة أيام مل...
31/3الصادقمن قرأ سورة الذاريات يف يومه أو يف...

389/2الصادقمن قرأ سورة السجدة يف كل ليلة مجعة...
325/2الصادقمن قرا سورة الطواسني الثالثة يف ليلة...

69/2الرسولمن قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثامنية...
557/2الرسولمن قرأ سورة حممد كان حقًا عىل اهلل أن...
457/2الرسولمن قرأ سورة املالئكة دعته يوم القيامة...
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253/2الصادقمن قرأ سورة املؤمنني ختم اهلل له بالسعادة..
148/1الرسولمن قرأ: )شهد اهلل..( اآلية عند منامه خلق..

69/2الرسولمن قرأ عرش آيات من سورة الكهف...
19/3الباقرمن قرأ يف فرائضه ونوافله قراءة سورة...
7/1الرسولمن قرأ القرآن حتى يستظهره وحيفظه...

7/1الرسولمن قرأ القرآن فكأنام أدرجت النبوة بني...
408/3الرسولمن قرأ: )قل هو اهلل أحد( مائة مرة حني...

407/3الرسولمن قرأ: )قل هو اهلل أحد( مرة بورك عليه...
124/3الرسولمن قرأ: )لو أنزلنا هذا القرآن( اىل آخرها...
355/3الصادقمن قرأها يف فريضة من فرائض اهلل نادى...
401/2الصادقمن كان كثري القراءة لسورة األحزاب كان..

281/2الرسولمن كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا.
107/3الرسولمن كانت له َأَمة فعلمها فأحسن تعليمها...

503/2الرسولمن كانت نيته الدنيا فّرق اهلل عليه أمره...
182/1الرسولمن كتم علاًم نافعًا أجلمه اهلل يوم القيامة...

283/3الرسولمن كثر صالته بالليل حسن وجهه بالنهار.
172/1الرسولمن كظم غيظًا وهو يقدر عىل انفاذه مأل...

12/1الصادقمن مل يربئه احلمد مل يربئه يشء.
138/2الرسولمن مل حيسن الوصية عند املوت كان ذلك...

55/2الرسولمن مل يستشِف بالقرآن فال شفاه اهلل.
408/3الصادقمن مىض به يوم واحد صىل فيه مخسني...

408/3الصادق من مضت له مجعة ومل يقرأ فيها بقل هو...
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422/1الباقرمن هداه اهلل لإلسالم وعلمه القرآن ثم... 
123/2احلسنيمن هوان الدنيا عىل اهلل أن رأس حييى...

141/3الصادقمن الواجب عىل كل مؤمن إذا كان لنا... 
337/2الرسولاملؤمن جياهد بسيفه ولسانه اهجهم فو...

179/2عيّلنحن أهل الذكر.
47/1الباقرنحن باب حطتكم.

10/2الصادقنحن العالمات والنجم رسول اهلل.
556/1الرسولنحن املتوسمون والسبيل فينا مقيم.

328/1الصادقنينحن هم.
268/3الصادقنحن واهلل املأذون هلم يوم القيامة و...

414/2الرسولنزلت يف مخسة يفَّ ويف عيّل واحلسن و...
... 569/2الرسولنزلت يف عيّل البارحة سورة هي أحّب إيلَّ
88/3الرسولنساء اجلنة هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا...

360/1الرسولنرصت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
86/1الرسولالنعم ستة اإلسالم القرآن وحممد والسرت...
40/2الرسولنعم الصالة عليهام واالستغفار هلام وإنفاذ...
383/2الباقرالنعمة الظاهرة النبي وما جاء به النبي من...

421/2الرسولالنكاح من سنتي ومن رغب عنه فقد...
389/3الرسولهنر يف اجلنة أشد بياضًا من اللبن وأشد...

408/1الرسولهذا أبو خيثمة.
280/1الرسولهذا سبيل الرشد.. هذه سبل عىل كل...

265/3الباقرهذا للذين خيرجون من النار.
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89/3الرسولهم الذين ال يرسفون وال يتكربون وال...
84/3الرسولهم خدمة أهل اجلنة.

193/3الصادقهو أن تصل القرابة وتعطي من حرمك...
302/2الصادقهو تسليم الرجل عىل أهل البيت حني...

390/3الرسولهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة عىل...
475/2الباقرهو الدعاء.

348/2الرسولهو رجل ولد له عرشة من العرب تيامن...
217/3الصادقهو رفع يدك اىل اهلل تعاىل وترضعك إليه.

230/1الصادقهو خمتص باحلبوب وما ال حيتاج فيه اىل...
40/1...هي أسامء أهل الكساء.

11/1الصادقهي احلمد منها بسم اهلل الرمحن الرحيم.
486/2الرضاهي واهلل ما أنتم عليه.

337/1الصادقوإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك...
507/2احلسنواقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيت.

371/2السجادوالذي بعث حممدًا باحلق بشريًا ونذيرًا...
203/1الرسولوالذي نفيس بيده ال يؤمن عبد حتى أكون..
328/1عيّلوالذي نفيس بيده لتفرتقن هذه األمة عىل...
350/3الرسولوالذي نفيس بيده لو دنى مني الختطفته...
372/2الرسولوالذي حيلف به لو أقر فرعون بأن يكون...

544/2الباقرواهلل إن كان عيّل ليأكل أكل العبيد وجيلس..
173/2الرسولواهلل لو باعني أو أسلفني لقضيته وإين...
265/3الرسولواهلل ال خيرج من النار من دخلها حتى...
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544/2عيّلواهلل لقد رقعت مدرعتي هذه حتى...
330/2الصادقواهلل لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس...

381/2الصادقواهلل ما أويت لقامن احلكمة حلسب وال مال...
570/2الصادقواهلل ما كان له ذنب ولكن اهلل ضمن له...

163/1الرسولوان قربت قرابته.
402/1الرسولوأنا أقسم أن ال أحلهم حتى أؤمر فيهم.

427/2الرسولوانك إن اطعت اهلل سارع يف هواِك.
70/2الرسولوثوابه أكثر إذا قرأ ليلة اجلمعة.

7/1الرسولومحلته عرفاء أهل اجلنة يوم القيامة.
... 136/2الرسولالورود الدخول ال يبقى بر وال فاجر إالَّ
ثت به نفسها ما مل... 52/2الرسولوضع عن أمتي ما حدَّ

123/2الصادقوكذلك احلسني مل يكن له سمي.
513/1الرسولوال جتعله بنا ماحاًل مصدقًا.

183/1الرسولوال عبادة كالتفكر.
431/2الرسولوما يمنعني وقد خرج آنفًا جربئيل من...

557/2الصادقومن قرأها مل يدخله شك يف دينه أبدًا ومل... 
293/2الباقرومنهم من يميش عىل أكثر من ذلك.

508/2الرسول)ويزيدهم من فضله( الشفاعة ملن وجبت...
185/1الرسولويل ملن الكها بني فكيه ومل يتأمل ما فيها. 

227/3الباقرويله لو علم ما الوحيد ما فخر هبا...
373/1الرسوليأيت يف آخر الزمان ناس من أمتي يأتون...

111/3الرسوليأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعامئة...
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115/1الرسوليا أبا املنذر أي آية يف كتاب اهلل أعظم...
400/1عيّليا ابِت آمنت باهلل ورسوله وأصدقه فيام...

23/1الرسوليا ُأيب مر املسلمني أن يتعّلموا سورة البقرة...
226/2الرسوليا أهيا الناس حجوا بيت ربكم فأسمع...

230/2الرسوليا أهيا الناس عدلت شهادة الزور الرشك...
106/3الرسوليا بن أم عبد هل تدري من أين أحدثت بنو..

315/2الرسوليا بن عباس إذا قرأت القرآن فرتله ترتياًل.
106/3الرسوليا بن مسعود اختلف من كان قبلكم عىل...
62/1عيّليا بني ان أباك ال يبايل وقع عىل املوت أو...

12/1الرسوليا جابر أال أعلمك أفضل سورة أنزهلا اهلل...
95/2الصادقيا حصني ال تستصغر مودتنا فإهنا من...

402/3الرسوليا صباحاه.. أرأيتم لو أخربتكم أن العدو...
116/1الرسوليا عيّل آدم سيد البرش وأنا حممد سيد...

54/2الرسوليا عيّل ارِم به.
361/3الرسوليا عيّل أمل تسمع قول اهلل تعاىل: )ان الذين...
9/3الرسوليا عيّل رس مياًل عد مريضًا رس ميلني شيع...

367/2الرسوليا عيل لو أن أمتي صاموا حتى صاروا...
304/3الرسوليا عيّل من ترك اخلمر لغري اهلل تعاىل سقاه...

262/3الرسوليا معاذ سألت عن عظيم من األمر ثم...
155/1الرسوليا معاذ ما منعك عن صالة اجلمعة؟...

430/1عيّليا هيودي هو احلوت الذي حبس يونس...
192/1الرسوليبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأجج...
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283/3الرسوليبعث الناس حفاة عراتًا غرالً يلجمهم...
276/2الرسوليتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة و...

412/3الرسولجيب قول كذلك اهلل ريب ثالثًا بعده.
289/3الرسولجييئ املقتول ظلاًم يوم القيامة وأوداجه...

133/1الرسولحيرش اهلل أمتي يوم القيامة بني األمم غرًا...
89/3الرسوليدخل أهل اجلنة مردًا جردًا بيضًا جعادًا.

34/2الصادقيذكر العبد مجيع أعامله وما كتب عليه حتى..
244/1الرسوليرد عيلَّ يوم القيامة رهط من أصحايب...
135/2الرسوليرد الناس النار ثم يصدرون بأعامهلم...

42/2الرسوليرزقنا اهلل وإياكم من فضله.
421/1الباقريريد بذلك عذابًا ينزل من السامء عىل...

304/2الصادقيسلط عليهم سلطانًا جائرًا أو عذابًا ألياًم...
115/3الرسوليشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء ثم العلامء...

302/3الصادقيصدأ القلب فإذا ذّكرته بآالء اهلل جتىل عنه.
186/2الصادقيعني بذكر من معي من معه وما هو كائن...

331/2الباقريعني باملرسلني نوحًا واألنبياء الذين كانوا...
215/3الرسوليقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كام..
14/3الرسوليقول اهلل تعاىل يوم القيامة أمرتكم فضيعتم..

234/3الرسوليقول الرجل من أهل اجلنة يوم القيامة...
135/1الصادقيمحق اهلل دينه وإن كان ماله كثري.

180/1الرسوليوم القيامة حيمله عىل عنقه...
369/1عيّليومك هذا خيل عني دابتي.



فهرس اللُّغة
الصفحةالكلمةالصفحةالكلمة
37/1أبى139/1ائتمنه

282/3أبَّا27/1اآلخرة
379/3أبابيل115/1آتاه
85/3أباريق148/2آتيه
390/3األبرت577/2آزره

281/1االبتالء57/3اآلزفة
274/2أبدًا562/2آسن

184/1األبرار514/1اآلصال
100/2أبرح465/1آل

174/2أبقى374/1آمن
88/3أبكارا450/2آمنون
441/1ابلعي226/1آمني
38/1ابليسآنستآن
550/1أبواب563/2آنفًا
264/3أبوابًا448/1آوي
147/2أتاك502/1آية

41/1أتأمرون36/3آيات
535/2اجرتحوا215/1أتبع

424/2أجرًا كرياًم18/2اختذي
237/1أجل88/3أترابًا
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48/2اجلب180/2أترفتم
258/2أجلها459/1أترفوا

259/2أحاديث16/3أتعلِّمون
81/2أحاط137/1اتقوا
240/1األحبار149/2أتوكأ
219/1أحد539/2أثارة

57/1أحدقه383/1اثاقلتم
313/1أحسن559/2أثخنتموهم

180/2أحسوا447/2األثل
197/1االحصان12/3االثم

97/1أحرصه154/3أثمروا
153/3احصوا533/2أثيم

266/3أحصيناه95/3أجاجا
265/3أحقابا248/2اجتباكم
435/1أحكمت536/1اجتثت
37/3أحالمهم397/1أجدر
180/3ادراك136/3أمحد

130/2ادريس90/2أحيط
404/2ادعياءكم297/1أخاهم
95/1االدالء438/1أخبتوا

324/1األدنى95/1االختيان
65/3أدهى314/3االخدود
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524/2أدوا177/1أخراكم
205/1اإلذاعة146/3أخرتني
369/1أذان270/2اخسؤوا

64/2األذقان559/1اخفض جناحك
169/1األذلة148/2أخفيها

136/1أذن235/2االخالص
389/1ُأذن383/1أخلد

489/1أّذن42/2اخوان
544/2أذهبتم362/2ادارك

181/3ارجائها292/1اداركوا
268/2ارجعون27/3أدبار
307/1ارجه231/3أدبر

484/2أرداكم54/1االدراء
185/1استجاب218/2أرذل العمر

370/1استجارك277/3أرساها
350/1استجيبوا545/1أرسلنا
374/1استحبوا206/1أركسه

218/1االستحواذ137/2أزًا
116/3استحوذ277/2أزكى

86/1االسرتجاع288/1األزالم
544/1اسرتق26/3أزلفت
489/1االسرتقاق328/2أزلفنا
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444/1استعمركم415/1ازينت
197/3استغشوا259/1أساطري
397/3استغفره244/2أساور

59/1االستفتاح88/1األسباب
530/1استفتحوا82/1األسباط
48/2استفزز322/1أسباطًا
486/2استقاموا328/2أسبغ

265/2استكانوا83/2استربق
11/2االستكبار405/1االستبشار

37/1استكرب472/1استبقا
475/2أشدكم263/1استهوته

542/2أشده33/1االستيقاد
64/3أرِش463/1ارسائيل
563/2أرشاطها564/2إرسارهم
61/1ُأرشبوا250/3أرسهم
468/2أرشقت178/2أرسوا
29/1األشقياء314/1أسفا
474/2األشهاد231/3أسفر
476/1أصُب492/1أسفي

241/2أصحاب442/2اإلسالم
316/1ارصهم13/1االسم
79/1اصطفيناه410/2أسوة
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153/2اصطنعتك301/2أشتاتًا
176/1االصعاد61/1اشرتوا
202/2أصلحنا122/2اشتعل
342/1أصلحوا208/2اشتهت
45/3اصلوها409/2أشحة
422/2أصيال577/2أشداء
33/1اإلضاءة426/1أشدد

158/2األعىل131/2أضاعوا
511/2األعالم479/1أضغاث
51/2أعمى565/2أضغاهنم

532/1أعامهلم316/2أضل
325/2أعناقهم536/2أضله
442/1أعوذ185/1أضيع

169/3أغدوا172/2أطراف النهار
362/1أغرقنا426/1اطمس
418/1أغشيت198/3أطوارا
277/3أغطش86/2أظن

80/2أغفلنا195/1اعتدنا
56/3أغنى443/1اعرتاك

543/2أف101/1االعتزال
120/3أفاء95/1االعتكاف

533/2أفاك88/1االعتامد
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302/1افتح76/2أعثرنا
507/2افرتى336/2األعجمي
438/1/1افرتاه294/1األعراف
52/3أفتامرونه127/1االعصار

56/3أقنى350/2افتوين
148/2أكاد1115االفراغ
300/3اكتالوا97/1أفضتم
54/3أكدى275/2االفك
120/1إكراه253/2أفلح
563/1ُأكلها74/3أفنان

69/3األكامم517/2أفنرضب
492/2أكاممها248/3األفياء

159/1األكمه287/2أقام
21/2أكنانا254/3أقتت
259/1أكنة329/3اقتحم
85/3أكواب177/2اقرتب

375/1ًاقرتفتموها 371/1إالَّ
147/1االلتقاء249/1االقتصاد

46/3ألتناهم151/2اقذفيه
132/1االحلاف22/3أقرب
98/1األُلد72/3أقطار
485/2إلغوا فيه296/1أقلت
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261/3ألفافا441/1أقلعي
245/3أمشاج473/1ألفيا

147/2امكثوا11/3األلقاب
277/1امالق426/1ألقوا

329/1أميل24/1أمل
345/1امنة507/1أملر

346/3األمني24/1أملص
141/3األميني371/3أهلاكم
317/2أنايس168/1األلو

429/2إناه11/1أم
199/3أنبتكم507/2أم يقولون

322/1انبجست102/3األماين
125/2انتبذت437/1األمة
527/1أنجاكم166/2أمتا

7/2أنذروا203/2أمتكم
335/1اإلنزاغ103/3األمد
370/1انسلخ211/3أمدا
121/1االنشاز65/3أمرا
518/2انرشنا103/2إمرا

114/3انشزوا231/1امسحوا
447/1أواه73/3انشقت
241/2أويب398/1األنصار



492    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

64/2أوتوا337/1أنصتوا
446/1أوجس8،17/2األنعام
120/3أوجفتم383/1انفروا

365/3أوحى141/3انفضوا
514/1أودية486/1انقلبوا
162/2أوزارا22/2أنكاثا
346/2أوزعني218/3أنكاال
171/3أوسطهم50/1اهبطوا
278/1أوفوا83/1اهتدوا
209/2أول خلق218/2اهتزت
242/3أوىل17/1اهدنا
457/2أويل أجنحة149/2أهش
393/1أولياء275/1أهل

16/1إياك179/2أهل الذكر
431/1أيام416/1أهلها
228/2أيام معدودات571/2أهلونا
325/2باخع26/3أواب
225/2البادي331/1أيان

281/2األيامى252/1أيدتك
45/1البارئ27/1اإليقان
264/1بازغًا557/1األيكة

75/2باسط381/3اإليالف
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21/3باسقات26/1اإليامن
382/2باطنه371/1األَياَمن

94/2الباقيات الصاحلات313/1بأحسنها
189/1بث238/2بئر معطلة

493/1بثي357/3بإذن
268/1بحسبان91/1البأس

251/1البحرية350/2بأس شديد
540/2بدعًا261/1البأساء
303/1بدلنا197/2بأسكم
233/2البدن225/2بإحلاد

501/1البدو50/2بإمامهم
271/1بديع39/3بأيد

90/1الرَب229/2ُالبائس
503/1بصرية41/1الرِبُ
431/1برض519/2براء

168/1بطانة268/2برزخ
314/3بطش240/3برق

524/2البطشة38/3بركنه
332/2بطشتم471/1برهان

23/1البطلة185/2برهانكم
360/1بطاًل361/3الربية

293/3بعثرت151/2بالساحل
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442/1بعدًا228/3برس
279/2بعولتهن309/1بالسنني
282/2البغاء565/2بسيامهم
260/1بغتة296/1البشارة

125/2بغيًا259/2برش
509/2بقدر296/1ُبرشًا

514/1بقدرها229/3البرشة
449/1بقطع8/2بشق

49/1البقل534/2بصائر
288/2بقيعة164/2برصت
76/2بورقكم525/2بكت
75/2بالوصيد130/2بكيا
303/1بياتًا56/1بىل

229/2البيت العتيق296/2البالغ
342/1بينكم45/1البلبلة

426/1بيوتًا71/1بلدًا آمنًا
85/3تأثيام526/1بلسان
527/1تأذن175/1البلوى
235/1تأس551/2بمعجز

307/1تأمرون346/1بنان
44/2تأويال240/3بنانه
406/1التائبون404/1بنيانه
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162/2تاب19/2بنني
280/2التابعني196/1البهتان
473/2تباب162/1البهلة
307/2تبارك20/3هبيج

401/3تبت225/1البهيمة
439/1تبتئس415/2بواحدة

217/3تبتل309/2بورا
74/2تتزاور214/1التبتيك
262/2تتىل131/1تبدوا
423/1تتلو435/2تبديال
57/3تتامرى41/2تبذر

126/1تثبيتًا412/2تربجن
362/1تثقفنهم262/1تبسل
498/1تثريب346/2تبسم

15/2جتأرون37/3تبرصون
24/2جتادل125/1تبطلوا

111/3جتادلك525/2ُتّبع
70/3جترح533/1تبعًا
12/3جتسسوا426/1تبوأ
ث85/2تبيد 365/3حُتدِّ
141/2حتس120/1تبنّي

24/3حتيد445/2تبّينت
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321/2حتية32/2تتبريا
276/1خترصون204/1التبييت
448/1ختزون394/2تتجاىف

445/1ختسري259/2ترتا
131/1ختفوا172/3ختريون
337/3تردى204/1التدبري
173/2ترىض65/2تدعوا
60/2ترقى487/2تّدعون

33/1الرتك182/1التدليس
456/1تركنوا200/3تذرهم
380/3ترميهم93/2تذروه
103/2ترهقني146/2تذكرة

284/3ترهقها360/2تذّكرون
173/3ترهقهم214/2تذهل

8/2ترحيون320/3الرتائب
512/1تزداد360/1تراءت
438/1تزدري241/3الرتاقي
94/3تزرعونه103/1الرتبص
387/1تزهق314/2الرتتيل
576/2تزيلوا215/3ترتيال

276/2تستأنسوا189/2ُترجعون
228/1تستقسموا219/3ترجف
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488/2تستوي427/2ترجي
451/1تعثوا266/2تسحرون
420/2تعرض8/2ترسحون
108/1التعريض276/2تسلموا
109/1تعفوا203/1تسليام
190/1تعولوا304/3تسنيم

150/3التغابن206/2تشخص
333/1تغشاها281/3تصّدى
129/1تغمضوا356/1تصدية

349/1تغني341/2تصطلون
512/1تغيض98/3تصلية
493/1تفتأ295/1ترضعًا
229/2تفثهم379/3تضليل
57/2تفجر161/2تطغوا
55/1التفجري58/1تظاهر

245/3تفجريا403/2تظاهرون
114/3تفسحوا169/2تظمأ

509/1تفضل331/2تعبثون
346/2تفّقد479/1تعربون
94/3تفكهون226/1تعتدوا
281/3تلهى449/1تفندون
287/2تلهيهم250/1تفيض
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177/1تلوون539/2تفيضون
443/2متاثيل156/1تقاة

78/2متار357/2تقاسموا
257/1مترتون73/1تقبل

175/1التمحيص308/2تقديرا
559/1متدن74/2تقرضهم
336/2متر295/2تقسموا
476/2مترحون203/2تقطعوا
55/3مُتنى44/2تقُف
93/3متنُون436/2تقّلب
187/2متيد184/3تقّول
162/3متّيز47/3تقوله

11/3تنابزوا501/1التكرمة
453/2التناوش338/3تلظى
218/1التنزيل269/2تلفح
425/1تنظرون40/1تلقى
262/2تنكصون307/1تلقف

332/1ثقلت154/2تنيا
250/3ثقيال81/1هتتدوا

298/2ثالث عورات342/2هتتز
83/3ثلة262/2هتجرون
8/2جائر96/1التهلكة
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301/1جاثمني428/2تؤوي
536/2جاثية358/1تواعدتم
360/1جاٌر471/2التوب
199/1اجلار ذي القربى95/3تورون

366/2جامدة22/3توسوس
548/1اجلان32/3توعدون

413/2اجلاهلية األوىل436/1تولَّوا
51/1اجلاهلني129/1تيمموا
483/2جاؤوها309/2ثبورا
427/1جاوزنا170/1الثج

443/1جبار261/3ثجاجا
125/2جبارًا146/2الثرى
332/2جبارين385/1ثقاال

122/1اجلبل71/3الثقالن
192/3مجع335/2اجِلبَلة
301/2مجيعًا133/2جثيا

270/1اجلن343/2جحدوا
508/1جنات218/3جحيام

394/1جنات عدن207/3جدُّ
150/1جناحك99/2جدال
36/1اجلَنة193/2جذاذًا
145/3ُجنّة126/2جذع
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84/2جنتني261/1جرحتم
364/1جنحوا397/2اجلرز

295/2جهد550/1جزء مقسوم
242/1جهد أيامهنم418/1جزاء
20/2اجلو378/1اجلزية
443/2اجلواب187/2جعلنا
511/2اجلوار443/2جفان

70/3اجلواِر433/2جالبيبهن
229/1اجلوارح483/2جلودهم

442/1اجلودي382/1مجادى
185/3حاجزين242/1مجة

35/1احلجارة327/2حاذرون
558/1احلجر474/1حاشى
310/2حجرًا حمجورًا49/2حاصبًا
7/3احلجرات97/2حارضًا
267/3حدائق274/3احلافرة
205/2حدب487/1حافظًا

330/1حديث110/1حافظوا
211/1احلذر468/2حافني
203/1حذركم476/2حاق
204/2حرام179/3احلاقة
98/1احلرث252/1احلام
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285/1حرج20/3حبَّ احلصيد
168/3حرد370/3احلباحب

209/3حرسًا492/2احلباىل
364/1حّرض22/3حبل الوريد

493/1حرضًا32/3احلبك
219/2حرف295/1حثيثا
464/2احلرور88/1احلج

410/1حريص369/1احلج األكرب
332/1حفي224/2احلريق
129/2حفيًا128/2حزب
273/1حفيظًا88/2حسبانًا
54/2احلق392/1حسبهم
248/2حق جهاده459/2حرسات
247/2حق قدره311/1احلسنى
193/3حق معلوم180/3حسومًا
100/2حقبا34/2حسيبًا
306/1حقيق161/3حسري

124/2احلكم208/2حسيسها
10/2حلية207/2حصب

407/1حليم480/1حصحص
547/1محأ207/1احلرص
11،14/1احلمد416/1حصيدًا
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274/1محولة32/2حصريًا
576/2احلمية157/1احلرض
224/2احلميد94/3حطامًا
222/2احلميم47/1حطة
73/3محيم آن19/2حفدة

126/3اخلالق406/2احلناجر
181/2خامدين124/2حنانًا

121/1اخلاوي91/3احلنث
237/2خاوية231/2حنفاء

349/2اخلبء80/1احلنيف
168/1اخلبال376/1حنني

386/1خباال160/1ًاحلواريون
61/2خبت276/1احلوايا
296/1خبث190/1احلوب
102/2ُخربا529/2حور
259/1اخلبري115/2حوالً
386/2ختار187/2حي

29/1اخلتم373/2حني غفلة
312/1خر161/3َّخاسئًا

264/2خراج253/2خاشعون
34/3اخلراصون202/2خاشعني

103/2خرقها184/3اخلاطؤون
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270/1خرقوا398/1خالدين
184/1اخلزي426/2خالصة

215/1خليال220/2خرس الدنيا
100/1اخلمر340/3خسف
278/2مُخرُهن145/3خشب
447/2مخط43/2خطأ

419/3اخلناس163/2خطبك
290/3اخلنس552/1خطبكم
32/1خلو480/1خطبكن
211/1اخلوان34/1اخلطف
486/2خوف89/1اخلطوة
268/1خولناكم371/2خفت
292/1اخلياط295/1خفية

77/3اخليام65/1اخلالق
94/2خري386/1خاللكم

93/2خري ثوابًا36/1اخلُلد
138/2خري مقامًا401/1خلطوا
76/3خريات حسان359/2خلفاء
417/2اخلرية333/2ُخلق

146/1الدأب124/2خلقتك
483/1دأبًا37/1اخلليفة
140/2دعوا571/2دائرة
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514/1دعوة احلق293/2دابة
8/2الدفء299/1دابر

312/1دكا510/2داحضة
113/2الدكاء474/2داخرين
227/1الدم املسفوح445/1داركم
561/2دمر319/3دافق
49/1الدنو454/1دامت
358/1الدنيا270/1دانية
267/3دهاقا310/1الدباء

397/1الدوائر343/1درجات
350/1الدواب106/1الدرجة
200/3ديارا272/1درست
342/1ذات324/1درسوا
74/2ذات اليمني21/2الدرع
31/3الذاريات161/2دركا

416/2الذاكرين333/3دساها
245/2الذباب63/3درس
ا 200/1الذرة44/3دعَّ

274/3الرادفة447/1ذرعًا
67/1راعه541/1ذرهم
172/3راغبون328/1ذروا
241/3راق179/2الذكر
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211/1رام186/2ِذكٌر
301/3ران422/2ِذكرًا

470/1راودته179/2ذكركم
65/3راودوه19/2ذلاًل

15/1الرب248/3ذللت
132/1الربا371/1ذمة

363/1رباط570/2ذنبك
164/1الرباين33/1ذهب

240/1الربانيون382/1ذو احلجة
489/2ربت382/1ذو القعدة
33/1الربح41/2ذي القربى

372/2ربطنا411/1رؤوف
260/2ربوة137/2رئيا
يب181/3رابية 176/1الرِّ

382/1ربيع273/3الراجفة
315/2الرس111/1رجاالً
242/2رسول382/1رجب
313/1الرشد82/3رجت
73/2رشدا437/2الرجز

209/3رصدًا299/1الرجس
394/1رضوان349/3الرجعى
40،47/1الرغد494/2ُرجعت
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95/1الرفث301/1الرجفة
452/1الرفد48/2رجلك

78/3رفرف77/2رمجًا
43/3رق486/1رحاهلم
23/3رقيب376/1رحبت

71/2الرقيم106/2رمحا
120/3ركاب494/2رمحة

292/2ركامًا14/1الرمحن
111/1ركبانًا14/1الرحيم
141/2ركزًا303/3رحيق
448/1ركن شديد112/2ردمًا

93/1رمضان206/1ردوها
515/1زبدًا106/3رهبانية
112/2زبر208/3رهقا
47/2زبورا524/2رهوًا
182/1الزحزحة46/3رهني
348/1زحفًا232/3رهينة
273/1زخرف465/1رؤياك
415/1زخرفها508/1روايس
84/2زرعا511/2رواكدًا
164/2زرقا97/3الروح

149/3زعم504/2روضات
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59/2زعمت389/2ريب
172/3زعيم47/3ريب املنون

453/1زفري69/3رحيان
526/2الزقوم359/1رحيكم
106/2زكاة290/1ريشًا
104/2زكية331/2ريع

213/2زلزلة181/2زالت
407/2زلزلوا182/2زاهق

449/2زلفى351/3الزبانية
406/1السائحون457/1زلفًا
17/2سائغًا89/2زلقا

24/3سائق248/3زمهريرا
36/3السائل43/2الزنا
442/2سابغات167/3زنيم

83/3السابقون174/2زهرة احلياة
398/1السابقون األولون54/2زهق

513/1سارب54/2زهوقا
331/1الساعة326/2زوج

173/3ساملون529/2زوجناهم
57/3سامدون230/2الزور
262/2سامرًا417/1زيادة
275/3الساهرة282/3زيتونا
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34/3ساهون146/1الزيغ
348/2سبأ94/2زينة

317/2سباتا279/2زينتهن
108/2سببا229/3سأصليه

50/1السبت189/3سأل سائل
323/1سبتهم251/1السائبة
21/2رسابيل172/2سبح
81/2رسادقها216/3سبحًا

18/1الرساط124/2سبحوا
28/3رساعا12/1سبع
101/2رسبا559/1سبعًا
442/2الرسد363/1سبقوا
52/1الرسور541/2سبقونا
55/3سعى447/1السبيل
289/3ُسعرت341/3سجى

217/1السعة288/3سجرت
240/2سعوا209/2السجل
162/3السعري450/1سجيل
435/2سعريا301/3سجني
289/1سفاهة163/3سحقًا
281/3السفرة270/2سخريا
78/1السفه86/3سدر
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208/3سفها437/2سديدا
138/1السفيه110/2السدين

489/1السقاية108/1الرس
519/2سمر66/3سقر
276/3سمكها314/1سقط
548/1السموم18/2سكرا

نة24/3سكرة املوت 117/1السِّ
435/2سنَّة385/2سكينة

420/2سنة اهلل245/3سالسل
574/2السندرة176/1السالطة

528/2سندس255/2ساللة
329/1سنستدرجهم416/1سالم
71/3سنفرغ132/2سالما
300/1سهوهلا279/2السلتاء

290/1سوآتكم249/3سلسبيال
397/1السوء176/1السلطان
334/1سواء232/3سلككم

527/2سواء اجلحيم48/3ُسلَّم
199/3سواع364/1السلم

87/2سواك45/1السلوى
578/2سوقه258/1السامء

ل240/1السمت 564/2سوَّ
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276/1شحومها467/1سولت
260/3شداد548/1سويته
370/3شديد57/1السيئة
493/2الرش264/3سرّيت
334/2رِشب149/2سريهتا
327/2رشذمة403/3سيصىل
501/2رشع577/2سيامهم
323/1رشعا345/3سينني
242/1رشعة423/1شأن
284/2رشقية118/1شاء

419/1رشكاؤكم329/2شافعني
24/1الرشه119/3شاقوا

469/1رشوه255/3شاخمات
577/2شطأه390/3شانئك
73/2شططا313/3شاهد
226/1شعائر156/2شتى
226/3الشعار203/1شجر

56/3الشعرى284/2شجرة مباركة
382/1شعبان217/1الشح
220/3شيبا14/3شعوبًا

336/1الشيطان31/1الشعور
542/1شيع473/1شغفها
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281/1شيعًا404/1شفا
53/1الشيه55/2شفاء

50/1الصابئة448/2الشفاعة
476/1صاحبي495/2شقاق
283/3الصاخة279/2شقوتنا
407/1الصادقون247/3شكورا

481/2صاعقة114/1الشمراخ
378/1صاغرون341/2شهاب
475/1الصاغرين209/3شهبا

164/3صافات381/1الشهور
249/1صبأ35/1الشهيد
42/1الصرب453/1شهيق
8/3صربوا72/3شواظ
90/1صربه382/1شوال
426/2صبغة اهلل512/2شورى
165/1الصد344/1الشوكة
517/2صفحًا72/1صّده

558/1الصفح اجلميل28/3الصدع
382/1صفر113/2الصدفني
166/2صفصفا202/1الصدود
125/1صفوان530/1صديد

يق 402/1صل480/1ِّالصدِّ
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87/1الصالة301/2صديقكم
547/1صلصال167/1الرص

236/2صلوات18/1الرصاط املستقيم
183/3صّلوه37/3رّصة
193/1صيل356/2رصح
134/2صليا473/2رصحًا

409/3الصمد481/2رصرصًا
508/1صنوان63/3رصرصا
34/1الصواعق180/3رصعى
234/2صواف56/2رصفنا
263/3الصور228/3صعودا
34/1الصيب89/2صعيدا

376/1صّيت96/2صفا
33/2طائره28/3الصيحة
169/3طائف275/1الضأن

319/3الطارق20/1الضالني
247/1الطاغوت226/2ضامر
171/3طاغني369/3ضبحا
246/2الطالب304/1ضحًى

114/1طالوت341/3الضحى
278/3الطامة137/2ضدا
563/2طبع494/1الرض
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309/3طبق91/1الرضاء
256/2طرائق179/1رضبتم

74/3الطرف138/1ضلَّ
335/2طرفك333/1الضلع
10/2طريا391/2ضللنا
334/3طغواها170/2ضنكا
33/1الطغيان290/3ضنني
289/1طفقا326/2ضري

89/2طلبا53/3ضيزى
21/3طلع309/2ضّيقا
99/1الظلل333/2طلعها

120/1الظلامت173/2طلوعها
202/1الظليل201/1الطمس
409/1ظمأ254/3طمست
484/2ظنكم65/3طمسنا

407/2الظنونا145/2طه
406/1العابدون519/1طوبى
369/3العاديات328/2الطود
546/2عارضًا471/2الطول

531/1عاصف128/1الطيبات
197/2عاصفة394/1طيبة
418/1عاصم379/3طريا
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172/1العافني107/1الظئر
225/2العاكف85/2ظامل لنفسه

15/1العامِل382/2ظاهرة
228/3عبس21/2ظعنكم

78/3عبقري16/2ظل
247/3عبوسا87/3ظل ممدود

167/3عتل325/1ظلة
102/1العرضة323/1عتوا
334/1العرف123/2عتيا
253/3عرفًا23/3عتيد
446/2العرم34/1العثي

237/2عروشها480/1عجاف
495/2عريض205/3عجبًا

53/3العزى190/2الَعَجُل
233/1عزرمتوهم36/2عجلنا
318/1عزروه385/1العدة
108/1عزم373/3عدده
514/2عزم األمور43/1الَعَدُل
410/1عزيز290/1عدّو

473/1العزيز358/1العدوة
193/3عزين30/1العذاب
53/2عسى113/1العذق
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63/3عرس174/3العراء
103/2عرسا88/3عربًا

288/3العشار501/1العرش
221/2العشري365/1عرض الدنيا

151/1العلم170/2عىص
349/3علم بالقلم69/3العصف
118/1علمه253/3عصفا
343/2علوًا130/3عصم

302/3عليون447/1عصيب
297/1العامليق98/2عضدا
508/1عمد107/1العضل
33/1العمه560/1عضني
362/2عمون268/3عطاء

168/1العنت30/1العظيم
410/1عنتم354/2عفريت
477/1العنقود334/1العفو
443/1عنيد303/1عفوا
162/2العهد91/1عفي
190/3العهن516/1عقبى
52/1عوان93/2عقبًا
525/1عوجا244/2عقيم
298/2عورات146/2الُعىل
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408/2عورة217/2علقة
173/2غروهبا489/1العري
386/2الَغرور106/1عيلة
49/2غرورا529/2عني

243/2الغرنوق108/2عني محئة
266/3غساقا363/2غائبة

53/2غسق200/1الغائط
183/3غسلني553/1الغابرين

29/1الغشاوة384/1الغار
385/2غشيهم416/3غاسق

219/3غصة326/1الغاوين
114/2غطاء442/1الغباوة
551/1غل284/3غربة
282/3غلبا258/2غثاء

59/1غلف101/2غداءنا
494/2غليظ210/3غدقا
425/1غّمة319/2غراما
266/1الغمرة284/2غربية

124/1غني450/2الغرفات
293/1غواش293/3غرك
490/1فأرسها89/2غورا
297/2الفاسقون313/1الغي
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256/2فأسكناه131/2غيا
561/1فاصدع26/3غري بعيد
ق352/1فآواكم 146/3فأصدَّ

105/1فاض91/2فئة
161/2فارضب12/2فأتى

457/2فاطر326/1فأتبعه
527/2فاعتلوه370/3فأثرن

234/1فأغرينا274/2فاجلدوا
231/1فاغسلوا424/1فامجعوا
160/2فاقض173/1الفاحشة
268/1فالق93/2فاختلط
521/1فأمليت523/2فارتقب
363/1فانبذ156/2فأرسل

557/1فانتقمنا52/1الفارض
134/1فانتهى334/2فارهني

158/2فأوجس345/1فاستجاب
192/3فأوعى374/2فاستغاثه
74/2فجوة190/2فتبهتهم
276/3فحرش205/2فتحت

324/1فخلف231/2فتخطفه
370/1فخلوا148/2فرتدى
334/3فدمدم51/3فتدىل



518    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

264/2فرات64/3فتعاطى
267/1فرادى560/2فتعسًا

37/3فراغ380/1فتكوى
105/2فراق169/3فتنادوا
235/3فرث351/1الفتنة
140/2فردا269/1فتنتهم
255/2الفردوس53/2فتهجد
274/1فرشا349/2الفتوى
420/2فرض73/2الفتية

103/1الفرط385/1فثبطهم
80/2فرطا227/2فج عميق

43/1فرعون188/2فجاجا
328/2فِرق30/2فجاسوا
146/1الفرقان84/2فجرنا
37/3فصكت20/3فروج

435/1فَصلت254/2فروجهم
491/2ُفّصلت127/2فريا
190/3فصيلته366/2فزع
558/2فرضب الرقاب448/2فّزع

363/2فضل208/2الفزع األكرب
343/2فضلنا419/1فزيلنا
126/1فطل31/1الفساد
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226/3فطهر514/1فسالت
161/3فطور64/1الفسق
236/1فطوعت403/1فسريى

294/3فعدلك46/2فسينغضون
300/1فعقروا76/3فسواها

56/3فغشاها559/2فشدوا الوثاق
183/3فغّلوه362/1فرّشد
389/1الفقراء169/1الفشل
562/2فقطع542/2فصاله

229/2الفقري122/1فرصهن
232/1فكف467/2فصعق
240/3قادرين415/3الفلق
180/3القارعة96/3فلوال
210/3القاسطون27/3فنقبوا

233/1قاسية512/2الفواحش
74/3قارصات169/1فورهم
50/2قاصفًا536/2الفوز
183/3القاضية49/1الفوم
350/2قاطعة128/2فويل

166/2قاعًا566/2فيحفكم
335/2القالني161/2فيحل
110/1قانتني166/2فيذرها



520    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

234/2القانع157/2فيسحتكم
106/1القباء477/1فيصلب
14/3قبائل337/3فنيرسه

341/2قبس19/3ق
105/1القبط285/1قائلون

105/1الِقَبل148/1قائام
105/1الُقبلة494/2قائمة

105/1القبيل52/3قاب قوسني
248/2قرنًا59/2قبيال
36/2القرون417/1قرت
91/2قرين284/3قرتة
126/2قري عينًا62/2قتورا
46/1القرية49/1القثاء

54/1قست106/1القحف
148/1القسط106/1قحل
44/2القسطاس472/1قّدت
235/3قسورة370/3قدحًا
101/2قصصا209/3قددا
373/2قصيه356/3القدر

180/2قصمنا59/1القدس
358/1القصوى311/2قدمنا

125/2قصيا280/1القديم
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282/3قضبا435/1القرى
554/1قطع من الليل537/1قرار

324/1قطعناهم504/2القربى
182/3قطوفها398/1قربات
23/3قعيد236/1قربانًا
172/1الكاظمني241/1قفينا
189/2كافرون342/3قىل

269/2كاحلون327/2قليلون
479/1كان147/1القنطار
197/1الكبائر269/1قنوان

199/3كبَّارا158/1القنوت
170/1الكبت21/2القمص
329/3كبد247/3قمطريرا
123/2الِكرب248/3قواريرا
231/3الُكرب72/1القواعد
70/2كربت299/2القواعد

329/2كبكبوا320/2قواما
100/1كبري331/2قوم

78/1الكتاب485/2قيضنا
291/3كثيبا117/1القيوم
52/2كدت412/2كأحد
73/3كالدهان502/1كأين



522    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

196/2الكرب العظيم307/3كادح
118/1كرسيه82/3كاذبة

268/2كال39/3كالرميم
193/1الكاللة542/2كرها

460/2الكلم الطيب270/2الكريم
40/1كلامت219/1كساىل
268/2كلمة403/3كسب

536/1كلمة خبيثة288/2كرساب
534/1كلمة طيبة59/2كسفًا

20/2كلمح289/3كشطت
90/1كلوا168/3كالرصيم

96/2كام خلقناكم209/2كطي
500/2كمثله يشء16/2كظيم

81/2كاملهل232/1الكعبان
106/2كنزمها380/3كعصف

290/3الكنس255/3كفاتا
267/3كواعب204/2كفران
389/3الكوثر205/1الكفل
113/2الكور56/2كفورا

287/3كورت255/3كالقرص
222/2كيده20/2َكلٌّ

509/2لبغوا379/3كيدهم
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210/2لبالغًا37/1كيف
197/2لبوس302/1الكيل
310/1لتسحرنا187/2لئال

145/2لتشقى86/2ألجدن
152/2لُتصنع48/2ألحتنكن
425/1لتلفتنا129/2ألرمحنك
133/2لتنزعن559/2النترص
459/1جلعل407/1ألواه

289/2جلي386/1ألوضعوا
447/1حلليم229/3ال تبقي
565/2حلن229/3ال تذر
141/2لدا473/2ال جرم
53/2لدلوك265/3البثني

124/2لدنا200/1المستم
302/3لصالوا178/2الهية
244/2اللطيف24/2لباس

190/3لظى290/1لباس التقوى
17/2لعربة210/3لبدا
411/3مل يلد34/1لعل

11/3اللمز555/1لعمرك
209/3ملسنا88/1اللعن
95/3ملغرمون8/3لعنتم



524    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

54/3اللمم102/1اللغو
553/1ملنجوهم27/3لغوب
351/3لنسفعًا184/2لفسدتا
174/2لنفتنهم359/1لفشلتم

229/3لواحة63/2لفيفا
304/2لواذا558/2لقيتم

545/1لواقح84/1لكبرية
244/1لومة87/2لكنا

145/3لووا370/3لكنودا
353/1ليثبتوك64/2لألذقان
99/2ليدحضوا41/2لألوابني
169/3ليرصمنها191/3للشوى

278/2ليرضبن556/1للمتوسمني
378/1ليظهره95/3للمقومني
119/3لينة36/3للموقنني
227/1املرتدية383/1ليواطؤوا

91/3مرتفني229/2ليوفوا
518/2مرتفوها269/3مآبا

36/2مرتفيها371/1مأمنه
261/2مرتفيهم49/1مائدة
124/3متصدعًا70/3مارج
513/1املتعال15/1مالك
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551/1متقابلني225/2املباءة
474/1متكأ523/2مباركة
84/3متكئني203/1املبطئ

125/3املتكرب265/2مبلسون
23/3املتلقيان341/2مبني
303/3املتنافسون520/1متاب
329/1املتني311/1مترب

96/1مثابة299/2متربجات
559/1املثاين228/1املتجانف
63/2مثبورا348/1متحيزًا
463/2مثقلة269/1مرتاكبًا
415/1مثل330/3مريبة
101/1املحيض158/2املثىل

451/1حميط511/1املثالت
233/2املخبتني577/2مثلهم
34/3خمتلف259/2مثلهن
86/3خمضود451/2مثنى
84/3خملدون470/1مثوى

395/1املخلفون553/1جمرمني
217/2خملقة100/2جممع البحرين

228/1خممصة46/3جمنون
174/1املداومة447/1جميد



526    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

376/1مدبرين513/1املحال
288/1مدحورا152/2حمبة

387/1مّدخال178/2حمَدث
116/2مددا382/1املحرم
20/3مددناها43/2حمسورا
197/3مدرارا315/3حمفوظ
75/3مدهامتان175/1املحق
96/3مدهنون232/2حملها

451/1مدين533/1حميص
264/3مرصادا219/1املذبذب
135/3مرصوص294/2مذعنني
294/2مرض245/2املذكر

214/2مرضعة288/1مذؤوما
323/3املرعى219/1املرءاة
74/2مرفقا191/1مرئيا

279/2املرهاء373/2املراضع
19/3مريج210/1مراغاًم
444/1مريب231/1املرافق
213/2مريد472/2مرتاب
304/3مزاجه82/2مرتفقا
494/1مزجاة318/2مرج

448/2مزقناهم434/2املرجفون
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48/3مزكوم403/1مرجون
215/3املزمل46/2مرحا

132/1املس345/1مردفني
373/1مساجد473/2مردنا
164/2مساس401/1مردوا

230/1مسافحني440/1مرساها
147/1املسومة241/3املساق

170/1مسومني389/1املساكني
158/1املسيح546/1املستأخرين

331/2املشحون245/3مستطريا
556/1مرشقني546/1املستقدمني

97/2مشفقني312/2مستقرا
283/2مشكاة18/1املستقيم
313/3مشهود62/3مستمر

238/2مشيد46/2مسحورا
283/2مصباح404/3مسد

555/1مصبحني329/3مسغبة
50/1مرص283/3مسفرة

534/1مرصخكم275/1مسفوحا
562/2مصفى87/3مسكوب
212/2مصريا77/1املسلمني
48/3املصيطرون547/1مسنون



528    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

178/1املضاجع192/3مسه
359/2املضطر336/1مسهم
217/2مضغة279/2املسوفة
174/3مغرم299/3املطففني
397/1مغرمًا92/2مطلعون
19/1املغضوب عليهم246/2املطلوب
124/1مغفرة325/3املطمئنة

248/1مغلوة241/2معاجزين
261/1مفاتح544/1معايش

267/3مفازا371/1املعتدون
182/1املفازة234/2املعرت

16/2مفرطون469/1معدودة
213/2مفروضا396/1املعذرون

279/2املفسلة575/2معرة
29/1املفلح275/1املعز

501/2مقاليد261/3املعرصات
74/3مقام513/1معقبات 
223/2مقامع575/2معكوفا

196/1املقت260/2معني
135/3مقتًا241/3معاذيره
94/2مقتدرا200/2مغاضبا
560/1املقتسمني154/3املغافري
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330/1ملكوت471/2مقتكم
129/2مليا148/2املقدس

213/2ممرد77/3مقصورات
310/3ممنون66/3مقعد

45/1املن147/1ُّاملقنطرة
27/3املناد205/1املقيت
232/2منافع312/2مقيال
163/3مناكبها356/1مكاء

359/1منامك418/1مكانكم
91/2منترصا64/2مكث

55/3املنتهى174/3مكظوم
34/2منثورا108/2مكنا

227/1املنخنقة258/1مكناهم
523/2منذرين96/3مكنون
445/2منسأته481/1مكني
233/2منسكًا114/1املأل

70/3املنشآت79/2ملتحدا
450/1منضود514/2ملجأ
344/2منطق270/2امَلِلُك
330/3مؤصدة221/3منفطر

100/2موئال361/3منفكني
125/3املؤمن63/3منقعر



530    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

288/3املوؤدة86/2منقلبا
10/2مواخر242/1منهاجا
98/2موبقا62/3منهمر
529/2املوتة47/3املنون
44/3مورا425/2منريا

109/1املوسع398/1املهاجرون
84/3موضونة293/1مهادا

227/1املوقوذة314/2مهجورا
405/2ميثاقهم156/2مهدا

100/1امليرس193/3مهطعني
263/3ميقاتا100/2املهلك

495/2نأى310/1مهام
56/2ناء219/3مهيال

351/3ناديه125/3املهيمن
30/1الناس393/1املؤتفكات

216/3ناشئة56/3املؤتفكة
491/1نجيا254/3النارشات

481/2نحسات429/2ناظرين
191/1نحلة227/3الناقور
155/2نخاف264/2ناكبون

217/2نخرجكم260/3النبأ
275/3نخرة396/1نبأنا
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335/1النخس64/1النبذ
282/3نخال163/2نربح
391/1نخوض447/2النبق
35/1الند242/2نبي
8/3الندم325/1نتقنا

137/2نديا385/2نجاهم
551/1نزعنا377/1نجس

ل535/2نجعلهم 314/2ُنزِّ
115/2نزال51/3ًالنجم
93/3نزهلم239/3نجمع
17/1نستعني112/3نجوى

536/2نستنسخ211/1نجواكم
315/1نسختها428/1النجوة
7/2نطفة164/2نسفًا

227/1النطيحة254/3نسفت
136/1النظرة77/1النسك
16/1نعبد543/1نسلكه
89/1نعق390/2نسله
163/3نعقل473/1نسوة
218/3النعمة397/2نسوق
193/2نفحة383/1النسئ
548/1نفخت101/2نسيا



532    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

410/1نفر394/2نسيتم
85/2نفرا273/3نشطا
31/1النفس317/2نشورا
197/2نفشت199/1النشوز

46/2نفورا50/1النصارى
31/2نفريا552/1النصب

102/3نقتبس75/3نضاختان
200/2نقدر21/3نضيد
182/2نقذف82/2نضيع
217/2نقر233/3نطعم
182/3هاؤم370/3نقعا

50/1هادوا201/1النقري
440/1هار274/2النكاح
218/2هامدة276/3نكال
311/2هباء296/1نكدا
40/1اهلبوط104/2نكرا

218/3هجرا194/2نكسوا
378/1اهلدى360/1نكص
320/3اهلزل164/3نكري
115/2هزوا487/1نمري

126/2هزي428/1ننجيك
93/2هشيام157/2النهى
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168/2هضام55/3هنر
333/2هضيم53/1النواضح

276/1هلم257/2نوح
192/3هلوعا147/2نودي
471/1هم هبا133/2نورث
167/3مهاز212/2نوله

267/2مهزات85/1نولينك
220/3وبيال167/2مهسا

184/3الوتني92/2هنالك
234/2وجبت191/1هنيئًا
154/3وجدكم162/2هوى
305/1وجدنا267/1اهلون
342/1وجلت92/3اهليم
86/1الوجهة125/1وابل

167/2الوجوه274/3واجفة
159/1وجيهًا226/2وأذن

307/3وحقت207/2واردون
227/3وحيدا157/2وارعوا
199/3وّد123/1واسع
342/3ودعك15/2واصبًا
530/1ورائه80/2واصرب
533/2ورائهم181/3واعية



534    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

138/2وردا325/1واقع
22/3الوريد82/3الواقعة
114/2وزنا18/2وأوحى

150/2وزيرا251/1وبال
273/1ولتصغي118/1وسع
411/3ومل يولد64/3وسعر
183/2وله308/3وسق

163/1ويل419/3الوسواس
372/1وليجة289/1وسوس
260/3وهاجا238/1الوسيلة
122/2وهن252/1الوصيلة
97/2ووضع542/2وصينا
525/1ويل405/1وعدًا
55/1الويل55/3وىف

157/2ويلكم198/3وقارًا
275/2يأتل491/2وقر
307/1يأفكون259/1وقرا
128/2يا أبِت412/2وُقرَن
127/2يا أخت364/2وقع

467/2يا حرسيت35/1الوقود
97/2يا ويلتنا374/2وكزه
447/1يا ويلتي273/1وكيل
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361/2يبدأ93/2الوالية
364/1يثخن232/1يبسطوا
408/2يثرب115/2يبغون
129/3يثقفونكم525/1يبغوهنا

261/2جيأرون461/2يبور
226/1جيرمنكم530/1يتجرعه

476/2جيرون165/2يتخافتون
332/1جيليها318/2يتخذ

387/1جيمحون536/1يتذكرون
390/1حيادد566/2يرتكم

112/3حيادون303/2يتسللون
86/2حياوره265/2يترضعون
239/1حيرفون304/3يتغامزون

162/2حيلل13/2يتفيؤوا
224/2حُيّلون23/3يتلقى

90/3حيموم111/3يتامسى
380/1حيمى242/3يتمطى
308/3حيور361/1يتوىّف

295/2حييف391/2يتوفاكم
304/2خيالفون235/1يتيهون
461/2يرفعه64/2خيرون

180/2يركضون300/3خيرسون



536    .............................................. النبأ العظیم يف تفسري القرآن الكریم / ج3

357/1يركمه289/1خيصفان
417/1يرهق450/2خُيلفه

105/2يرهقهام263/2يّدبروا
49/2يزجي16/2يدسه
11/2يزرون221/2يدعوا
489/2يسأمون433/2يدنني

202/2يسارعون500/2يذرؤكم
286/2يسبح189/2يذكر آهلتتكم

188/2َيسبُحون194/2يذكرهم
183/2يستحرسون309/1يذكرون

44/1يستحيون135/1يريب
209/1يستطيعون243/1يرتد

484/2يستعتبوا122/2يرثني
22/2يستعتبون316/2يرجون
299/2يستعففن99/1يردوكم
436/1يستغشون72/3يرسل
216/1يستفتونك72/1يرفع

423/2يصيل421/1يستنبؤنك
223/2يصهر246/2يستنقذوه
222/3يرضبون222/1يستنكف
104/2يضيفومها475/2يسحبون
77/3يطمثهن337/3اليرسى
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378/1يطفؤوا319/2يرسفوا
409/1يطؤون245/2يسطون
309/1يطريوا511/2يسكن

511/2يظللن43/1يسومونكم
97/2يظلم462/2يسري

280/2يظهروا347/1يشاقق
113/2يظهروه55/1يشقق

321/2يعبأ228/2يشهدوا
544/2يعرضون192/2يصحبون
424/1يعزب261/1يصدفون
441/1يعصمني145/3يصدون
230/2يعظم91/3يرصون
373/1يعمر460/2يصعد

552/2يعي48/3يصعقون
290/2يكد13/3يغتب
153/2يكفله289/2يغشاه

190/2يكفون333/3يغشاها
191/2يكلؤكم277/2يغضوا
379/1يكنزون7/3يغضون

16/3يلتكم180/1يغلل
328/1يلحدون198/2يغوصون
23/3يلفظ439/1يغويكم
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449/1يلتفت183/2يفرتون
424/2يلقونه35/3يفتنون
388/1يلمزك155/2يفرط

327/1يلهث262/1يفرطون
541/1يلههم327/1يفقهون
554/1يمرتون319/2يقرتوا
135/1يمحق518/1يقدر

32/1يمدهم112/1يقرض
431/1يمسك411/2يقنت
324/1يمّسكون563/1اليقني
214/1يمنيهم530/1يكاد
432/2يؤذون260/1ينأون

290/1يواري492/2ينادون
511/2يوبقهن409/1ينالون
345/2يوزعون57/2ينبوعا

310/3يوعون558/1ينحتون
194/3يوفضون335/1ينزغنك
102/3يولج85/3ينزفون
472/2يوم اآلزفة165/2ينسفها
472/2يوم التناد205/2ينسلون
500/2يوم اجلمع184/2ينشزون
28/3يوم اخلروج499/2ينفطرن
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15/1يوم الدين105/2ينقض
157/2يوم الزينة35/3هيجعون

240/2يومًا419/1هيدي
119/1يؤوده360/2هيديكم
493/2ييأس448/1هيرعون





 ،116  ،47  ،39  ،38/1:آدم
 ،33/548،2  ،541  ،236
  ،284  ،229  ،215  ،168  ،86

 .105،345/293،331،413،3
آزر : 129/2.

آش : 82/1.
آصف بن برخیا: 355/2، 445.

أبان بن تغلب : 330/2.
إبراهیم : 69/1ـ80، 152،

،382 ،263 ،216 ،215 ،209
،552 ،502 ،269 ،466 ،407

 ،226  ،196 ـ   193  ،136  ،25/2
 ،430  ،328  ،284  ،283  ،263

.233 ،105 ،38/3 ،552 ،431
إبراهیم بن أدهم: 93/1، 302/2.

إبراهیم ابن الرسول: 421/2.
إبرهة بن الصباح: 377/3، 378 .

أيب بن خلف: 312/2ـ314.
 ،69/2  ،115  ،23/1 کعب:  بن  أيب 

. 153/3 ،457 ،405 ،289
.349/3 ،130/2 : إدریس

أرمیا : 30/2 .
أسامة بن زید : 13/3، 14 .

.502 ،466 ،79 ،78/1 :إسحاق
.315 ،28 ،27/3 :إسافیل

إسفندیار: 355/1 .
 ،297 69ـ78،   ،61/1  :إسمعیل

. 502 ،382
إسمعیل بن إیاس: 399/1 .

 ،562/1 املطلب:  عبد  بــن  األســـود 
. 57/2

أصبغ بن نباتة: 237/1 .
إفرائیم بن یوسف: 233/1، 484 .

أمرؤ القیس: 169/2، 257 .
أمیة بن خلف: 57/2 .

 ،148  ،41  ،5/1 مــالــك:  بــن  ــس  أن
 ،227  ،98/2  ،399  ،174  ،171
 ،61/3  ،509  ،460  ،431  ،414

. 416 ،76
أوس بن خدام: 402/1 .

. 552 ،198/2 ،265/1 :أیوب
بحري بن عمرو: 152/1 .

بخت نص: 30/2، 182، 443.
الرباء بن عازب: 262/3 .

برش بن الرباء: 60/1 .
بلل احلبش: 116/1، 395/2.

فهرس األعالم
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بلعم بن باعوراء: 326/1 .
بنیامنی بن یعقوب: 114/1 .

تبع: 525/2، 526 .
تلیخا: 78/2 .

تیهان التمر: 174/1 .
ثابت البناين: 352/2 .

ثابت بن قیس: 108/3 .
ثعلبة بن ودیعة: 402/1 .

ثممة بن أثال: 264/2 .
ثمود: 528/1 .

 ،267/2  ،12/1 اهلل:  عبد  بن  جابر 
. 295/3 ،565 ،550 ،367 ،330

جاد : 82/1 .
 ،94  ،76  ،74  ،63/1  :جربئیل
 ،334  ،320  ،246  ،161  ،133
 ،478  ،466  ،449  ،427  ،391
 ،23/2  ،562  ،535  ،519  ،493
 ،422 ،353 ،335 ،195 ، ،77 ،54
 ،233  ،51  ،28/3  ،458  ،431

. 357 ،268 ،249
جیل بن معمر: 402/2، 403 .

احلارث بن قیس: 221/1، 562.
احلارث بن الطلطلة: 562/1 .

حبیب بن مظاهر: 62/1 .

حبیب النجار: 83/3 .
احلجاج بن یوسف: 229/2 .

 ،243  ،241/1 الــیــمن:  بــن  حذیفة 
. 61/3 ،111/2 ،391

حسان بن ثابت: 337/2 .
 ،221  ،157  ،82  ،62/1  :احلسن

535، 421/2، 505ـ507 .
 ،269  ،213/1 ــصي:  ــب ال احلــســن 
 ،75  ،34/2  ،516  ،377  ،374
 ،223  ،214  ،170  ،166  ،145
 ،210  ،146  ،32/3  ،301  ،266

. 310 ،293 ،264 ،239 ،234
 ،221  ،157  ،82/1  :احلسنی
 ،505  ،421  ،123/2  ،535  ،437

. 410/3
احلسنی بن خالد: 33/3 .

احلصنی بن عبد الرمحن: 95/2.
حفص: 111/1، 508، 208/3 .

احلكم بن أيب العاص: 294/2.
احلكم بن ظهري: 320/1 .

حنان بن سدیر: 83/1 .
حنظلة النبي: 183/2، 238.

 ،105  ،103  ،100/2  :اخلرض
. 114 ،106



فهرس األعلم  ....................................................................    543

اخللیل بن أمحد: 11/2، 311 .
 ،199  ،47/2  ،265/1  :داود

. 442 ،210
دربونس: 78/2 .

الربیع بن أنس: 143/1، 456.
الربیع بن خثیم: 305/1 .

رستم: 355/1 .
رؤبان: 82/1 .

روبیل: 82/1، 429 .
روبنی: 491/1 .
زاذان: 506/2 .

. 121 ،30/2 :زکریا
زمعة بن األسود: 57/2 .

زید بن حارثة: 400/1، 417،418/2 
.

زید بن عّل: 411/2 .
سارینوش: 78/2 .

سبأ بن یشجب: 348/2، 446 .

ساقة بن مالك: 360/1، 384.
سعد بن أيب وقاص: 540/2 .

سعد بن عبادة: 42/2 .
 ،168/2  ،197/1 جبري:  بن  سعید 
. 206 ،173/3 ، ،315 ،226 ،222

سعید بن املسیب: 511/1 .

سلم بن مشكم: 60/1 .
 ،243  ،116/1 الــفــاريس:  ســلــمن 

. 14 ،13/3
 ،199 ،121/2 ،265/1 :سلیمن
344، 345، 347، 349ـ   357، 442 

ـ 445 .
سهل بن سعد: 408/3 .

سهیل بن عمرو: 573/2 .
شداد بن أوس: 116/2 .

 ،451  ،297  ،47/1  :شعیب
. 315 ،147/2 ،557

شمعون: 82/1 .
شهاب: 82/1 .

شیبة بن ربیعة: 354/1، 57/2.
. 237/1 : شیث

 ،357   ،334  ،238/2  :  صالح
. 358

صهیب: 116/1 .
الضحاك: 171/2، 313، 86/3 .  

ضمضم بن عمرو: 344/1 .
طارق املحاريب: 402/3 .

طالوت: 114/1 .
طعمة بن أبريق: 401/2 .

طلحة بن عبید اهلل: 178/1، 429/2 .
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عاد بن عوص: 297/1، 528 .
العاص بن وائل: 562/1، 57/2 .

عاصم بن زیاد: 545/2 .
عباد بن برش: 266/1 .

عبادة بن الصامت: 116/2، 565 .
عباد اهلل بن عبد اهلل: 400/1 .

العباس بن عبد املطلب: 399/1.
عبایة بن ربعي: 245/1 .

 : احلسني  اهلل  عبد  بــن  العظیم  عبد 
.199/2

عبد اهلل بن ُأيب: 401/2 .
عبد اهلل بن أختل: 385/2 .

عبد اهلل بن سعد بن أيب سح: 265/1، 
. 419 ،401 ،385/2 ،266

عبد اهلل بن أيب ُأمیة املخزومي : 57/2، 
.58

عبد اهلل بن عمر: 61/3، 265.
عبد اهلل بن موسى: 400/1 .

عبد املسیح: 153/1 .
عبد املطلب: 377/3 .

عتبة بن أيب وقاص: 170/1 .
عتبة بن ربیعة: 354/1، 57/2.

 ،294/2  ،266/1 عفان:  بن  عثمن 
. 419

عداس: 549/2 .
عزرائیل: 39/1 .

عزیر: 420/1، 412/3 .
عطاء: 72/1، 118 .

عفیف الكندي: 399/1، 400.
عقبة بن أيب معیط: 312/2، 313.

عكاشة بن مصن: 216/2، 89/3 .
 ،218  ،171/2  ،208/1 عكرمة: 

. 53/3 ،315
عكرمة بن أيب جهل: 385/2، 401 .

العلء بن زیاد: 545/2 .
العلء بن صالح: 400/1 .

 ،92  ،87  ،86  ،73  ،62/1  :عّل
 ،163 ،157 ،134 ،118 ،116 ،94

 ،182 ،178 ،174
 ،239 ،237 ،217 ،212 ،191

 ،341  ،328  ،247  ،246  ،244  ،
ـ   398  ،369  ،356 ـ   354  ،351
 ،458  ،457  ،430  ،422  ،400
 ،550  ،538  ،537  ،535  ،519
 ،107 ،56 ،54 ،43/2 ،558 ،552
108، 117، 139ـ  144، 179، 188، 
 ،334 ،320 ،294 ،288 ،284 ،193
 ،505 ،431 ،414 ،407 ،367 ،364
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 563 ،560 ،545 ،544 ،510 ،506
ـ 565، 569، 573، 574، 9/3، 25، 
 ،294  ،189  ،157  ،83  ،81  ،32

. 408 ،361 ،304
إبراهیم: 74/1، 216، 229،  بن  عل 

. 33/3 ،138 ،84/2
عمر بن یاس: 62،243/1، 351 .

 ،216/2  ،178/1 اخلطاب:  بن  عمر 
. 13/3 ،569 ،543 ،407 ،402

عمرو بن عبد ود .
عملیق بن لوذ: 297/1 .

 ،158 ،145 ،81 ،58/1 : عیسى
 ،241  ،234  ،221  ،220  ،161
 ،127  ،121  ،30/2  ،420  ،253
 ،14/3  ،553  ،552  ،520  ،207
 ،215  ،137  ،107  ،106  ،103

. 412 ،233
عیص بن إسحاق: 198/2 .
غالب بن سلیمن: 135/2 .

الفضیل بن عیاض: 193/3 .
قابیل: 236/1 .

قارون: 436/2 .
قتادة : 291/1، 486، 34/2، 170، 

،13،210/3 ،509 ،392

. 264 ،246 ،226
قيص بن کلب: 354/1 .
قیس بن صبابة: 385/2 .
کالب بن یوفنا: 233/1 .

کثري بن زیاد: 135/2 .
کشوطبونس: 78/2 .

کعب األشف: 81/1، 202.
کعب بن عجرة: 430/2 .
کعب بن مالك: 337/2 .

الكمیت بن زید: 506/2 .
کنعان بن نوح: 440/1 .

لوي بن یعقوب: 82/1، 114.
لبید : 269/1 .
لقمن: 381/2.

 ،557 ،553 ،450 ،449/1 :لوط
. 286 ،196/2

ماروت: 65/1، 66 .
مالك بن أنس: 238/1 .

 ،42/2  ،399  ،197  ،56/1 جماهد: 
 ،405  ،202  ،170  ،136  ،117

. 246/3
ممد بن إسحاق: 143/1 .

ممد بن احلنفیة: 342/3، 410.
ممد بن الفضیل: 486/2 .
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ممد بن کعب: 345/2 .
مرحب: 573/2 .

مسلم: 396/2 .
معاذ بن جبل: 60/1، 155، 107/2، 

. 262/3 ،474 ،395 ،319
معاویة بن أيب سفیان: 200/2 .

معاویة بن بكر: 297/1 .
مفضل بن عمر: 570/2 .

مقاتل: 315/2 .
مقیس بن صبابة: 207/1 .

مكسلمینا: 78/2 .
ملیخا: 429/1 .

منبه بن احلجاج: 57/2 .
املنذر بن عمرو: 352/2 .

املنهال بن عمرو: 400/1 .
 ،52  ،51  ،47  ،44/1  :  موسى
 ،306  ،265  ،246  ،235  ،81  ،58
 ،317  ،315  ،311  ،310  ،308
 ،426  ،325  ،322 ـ   320  ،318
ـ   100  ،63  ،62/2  ،527  ،427
 151 ،149 ،147 ،121 ،196 ،102
ـ   326  ،260  ،257  ،163  ،160 ـ 
 ،373  ،371  ،343  ،342  ،328
 ،12/3  ،552  ،541  ،436  ،374

.276 ،233 ،215 ،89
میتون: 195/2 .

میكائیل: 63/1، 427 .
نبتل: 390/1 .

نبیه بن احلجاج: 57/2 .
 ،355  ،354/1 ــارث:  احل بن  النرض 

. 216 ،57/2
نرض بن سوید: 74/1 .

النعمن بن أوف: 152/1 .
النعمن بن بشري: 72/2 .

النعمن بن احلارث: 189/3، 190 .
نفتال: 82/1 .

 ،440  ،298  ،76  ،73/1  :  نوح
 ،257  ،196  ،130  ،29/2  ،528
 ،552  ،413  ،331  ،263  ،258

. 200 ،105 ،63 ،62/3
نینوس: 78/2 .

هابیل: 236/1 .
هاروت: 65/1، 66 .

 ،265  ،240  ،44/1  :  هارون
163 ،158 ،151 ،121/2 ،314

. 12/3 ،437 ،260 ،
هامان: 318/1، 154/2.

هرم بن حیان: 140/2 .
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هشام: 74/1 .
هشام بن صبابة: 207/1 .

. 297/1 : هود
واثلة بن األسقع: 414/2 .

ودان: 82/1 .
ورقة بن نوفل: 225،226/3.

 ،57/2  ،562/1 املغرية:  بن  الولید 
. 167/3

وهب بن منبه: 481/1 .

یافث بن نوح: 112/2 .
یامنی: 82/1 .

.124 ،123 ،30/2 : ییى
ییى بن معاذ: 154/2، 294/3 .

یزید بن شاحیل: 361/3 .
یساخار: 82/1 .

یشجر: 82/1 .
یعقوب : 79/1، 83، 463، 466 ـ 
 502 ،500 ،499 ،493 ،488 ،468

.
يوذا: 82/1، 114، 233، 498.

 464 ،265 ،114 ،82/1 : یوسف
 ،477  ،475  ،472  ،470  ،468 ـ 
581 ـ 483، 485، 491، 494، 497 

ـ 500، 25/2، 552 .

یوشع بن نون: 233/1، 101/2 .
ـ   199/2  ،430  ،429/1  :یونس

. 549 ،201
) الكنى (

ابن األعرايب: 249/3 .
ابن أم مكتوم: 278/2 .

ابن األنباري: 497/1، 528 .
ابن جریح: 320/1 .

ابن زید: 170/2 .
 ،64/2  ،153  ،28/1 ــلم:  س ــن  اب

. 540
ابن صوریا: 63/1، 81، 153.

ابن عباس: 11/1، 13، 24، 60، 69، 
 ،194 ،161 ،152 ،129 ،120 ،72
 ،280  ،241  ،200  ،198  ،197
 ،352  ،351  ،309  ،291  ،288
 ،488  ،486  ،485  ،464  ،377
 ،12/2  ،555  ،537  ،535  ،516
 ،83  ،78  ،77  ،57  ،37  ،33  ،17
 ،171  ،170  ،164  ،135  ،92  ،91
 ،226  ،222  ،216  ،200  ،173
 ،286  ،276  ،267  ،247  ،228
 ،391  ،358  ،348  ،315  ،295
 ،441  ،433  ،412  ،405  ،396
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 ،505  ،463  ،458  ،447  ،444
 ،75 ،61 ،15/3 ،560 ،550 ،547
 ،235 ،206 ،198 ،146 ،122 ،77
 ،283  ،276  ،274  ،248  ،247

. 409 ،389 ،380 ،301 ،287
ابن عقدة: 535/1 .

 ،430  ،280  ،238/1 مسعود:  ابن 
 ،405  ،170  ،236  ،135/2  ،528
 ،106 ،81 ،61/550،3 ،549 ،430

. 397 ،233 ،222 ،141 ،115
ابن ملجم: 407/2 .

أبو األعور السلمي: 401/2 .
أبو أسید األنصاري: 40/2 .

 ،351/1 ــاري:  ــصـ األنـ أیـــوب  ــو  أبـ
. 262/3 ،512 ،276/2

أبو البختي بن هشام: 57/2 .
 ،384  ،243/1 الصدیق:  بكر  أبــو 

. 13/3 ،407/2 ،385
 ،111  ،51/1 عــیــاش:  بــن  بكر  ــو  أب
 ،404  ،349  ،308  ،231  ،112
 ،76  ،39  ،18  ،9/2  ،553  ،509
 ،173  ،163  ،110  ،108  ،104
 ،428  ،407  ،298  ،224  ،204

. 302 ،248 ،207 ،101/3 ،453

 ،57/2  ،361  ،354/1 جهل:  أبــو 
. 350 ،242/3 ،528 ،59

أبو حاتم: 113/1 .
أبو حارثة بن علقمة: 144/1.

 ،457  ،320/1 ــمل:  ــث ال محــزة  أبــو 
. 207 ،45/2

أبو حنیفة: 171/1، 201، 347/2 .
أبو خیثمة: 408/1 .

أبو الدحداح: 112/1، 113 .
 ،246  ،245/1 الــغــفــاري:  ذر  ــو  أب

. 345/3
أبو رافع: 173/2 .
أبو زید: 101/3 .

 ،170  ،41/2 ــدري:  اخلـ سعید  ــو  أب
.25/3 ،565 ،416 ،414 ،406

 ،264  ،57/2  ،353/1 سفیان:  أبو 
. 403 ،401

أبو سمینة: 135/2 .
أبو طالب: 400/1، 548/2.

أبو طالب الروي: 399/1 .
أبو طلحة: 431/2 .

أبو عبیدة: 98/1، 408/2 .
أبو عمرو: 104/2 .

لب:  .أبــو   402  ،353/1 لبابة:  ابو 



فهرس األعلم  ....................................................................    549

. 408 ،401/3
أبو هریرة: 170/2، 125/3.

) األلقاب(
األخفش: 491/2 .

السكندر: 107/2 .
األعمش: 245/1 .

األيم: 144/1 .
 ،95  ،83  ،73  ،72/1  :  الباقر
 ،193  ،192  ،154  ،116  ،103
 ،292  ،287  ،278  ،221  ،200
 ،379  ،328  ،326  ،297  ،294
 ،535  ،519  ،501  ،500  ،421
 ،110  ،140  ،45  ،29/2  ،536
 ،293  ،284  ،228  ،199  ،162
 ،445 ،405 ،383 ،344 ،330 ،294
 ،81 ،51 ،19/3 ،560 ،544 ،475
 ،302 ،295 ،265 ،227 ،217 ،83

.412 ،410
البخاري: 396/2 .

البلخي: 178/1، 294/2 .
الثعلبي: 245/1 .

 ،201  ،170/2  ،291/1 اجلبائي: 
. 393

الدجال: 96/1 .

ذو القرننی: 320/1، 107/2، 112 .
ذو الكفل: 199/2 .

الرافعي: 105/1 .
 ،78  ،71  ،69  ،63/1  :  | الرسول 
 ،103  ،94  ،86  ،85  ،82  ،81  ،79
109ـ  116، 123، 132ـ  136، 140، 
144 ـ 157، 163، 166، 167، 170 
 ،203  ،194  ،192  ،185  ،181 ـ 
 ،246 ،244 ،243 ،238 ،209 ،207

247، 265 ـ 267، 280، 285، 
 ،318  ،312  ،304  ،301  ،297
 ،331 ،328 ،326 ،325 ،321 ،320
 353 ،351 ،350 ،344 ،341 ،334
ـ   383  ،380  ،379  ،375  ،361 ـ 
 ،400  ،399  ،395 ـ   390  ،385
 ،424 ـ   322  ،408  ،404 ـ   402
 ،468  ،466  ،463  ،458  ،437
 ،511  ،  510  ،493  ،488  ،477
 ،535  ،532  ،526  ،519  ،515
 561 ،558 ،556 ،555 ،546 ،543
ـ563، 10/2، 11، 14، 23ـ25، 37، 
40ـ  43، 45، 51، 52، 54، 55، 58، 
 ،80 ،77 ،70 ،69 ،66 ،64 ،62 ،59
95، 104، 106، 111، 114 ـ 117، 
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 ،139  ،138  ،136  ،135  ،132
 177 ،173 ،171 ،165 ،146 ،145
 ،195  ،191  ،186  ،185  ،179 ـ 
 ،223  ،220  ،215  ،209  ،208
 ،242 ،234 ،233 ،230 ،229 ،226
243، 249، 254 ـ 256، 260، 262 
 ،281  ،279  ،278  ،276  ،269 ـ 
 ،300  ،296  ،294  ،284  ،283
 ،344  ،337  ،332  ،304  ،303
 ،372  ،367  ،365  ،364  ،348
 401 ،397 ،396 ،395 ،386 ،385
 ،452  ،451  ،431 ـ   406  ،404 ـ 
475 ـ 461، 471، 488، 496، 501 
 ،543 ـ   540  ،525  ،512  ،510 ـ 
 ،557  ،552 ـ   549  ،547  ،545
ـ   10/3  ،573  ،570  ،569  ،563
16، 23، 25، 33، 34، 45، 51ـ  53، 

،83 ،81 ،77 ،76 ،71 ،61
 ،107 ـ   105  ،90  ،89  ،  88  ،84
 ،137  ،125  ،124  ،115  ،114
 ،157  ،154  ،150  ،141  ،138
 ،207  ،205  ،189  ،168  ،163
210، 215، 216، 225ـ227، 233 
 ،259  ،249  ،246  ،242  ،335 ـ 

 ،289  ،283  ،265  ،262  ،261
 ،309  ،307  ،304  ،299  ،295
 ،337  ،330  ،323  ،319  ،315 ـ 
 ،365  ،361  ،357  ،350  ،345
 401 ،397 ،390 ،389 ،386 ،378
 ،415  ،412  ،409 ـ   407  ،403 ـ 

. 416
 ،486  ،124  ،116/2  :  الرضا

. 33/3
الزجاج: 201/1، 204/2،

. 563 ،228
الزهري: 548/2 .

 ،545  ،371  ،123/2  :  السجاد
. 410 ،104/3 ،577

السدي: 506/2، 87/3 .
الشافعي: 238/1 .
الشعبي: 570/2 .

 ،77  ،74  ،73  ،67/1  :  الصادق
 ،134  ،128  ،117  ،102  ،91  ،86
 ،167  ،158  ،147  ،146  ،135
 ،221  ،206  ،195  ،185  ،171
 ،328  ،263  ،230  ،229  ،228
 ،388  ،358  ،341  ،337  ،335
 ،466  ،437  ،429  ،427  ،405
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 ،556  ،519  ،501  ،495  ،478
 ،78  ،50  ،39  ،34  ،29  ،10/2
 ،177 ،138 ،123 ،121 ،105 ،95
 ،234  ،228  ،213  ،188  ،186
 ،281  ،277  ،268   ،265  ،253
 ،325  ،315  ،304  ،302  ،301
 ،401  ،389  ،381  ،347  ،330
 ،442  ،422  ،416  ،405  ،403
 ،508  ،507  ،499  ،474  ،445
 ،570  ،569  ،564  ،557  ،526
 ،193 ،189 ،141 ،81 ،36 ،31/3
 ،355  ،302  ،281  ،268  ،217

.410 ،408 ،386
العیاش: 12/1، 83، 191 .

الغزال: 105/1 .
الفارايب: 104/1 .

الفراء: 126/2، 171، 300/3 .
 ،307  ،306  ،44  ،43/1 فرعون: 
 ،428  ،427  ،318  ،317  ،309

151/2 ـ 154، 
326 ـ 328، 371 ـ 374، 220/3 .

قیص: 543/399،2/1 .
کسى: 399/1، 543/2 .

 ،108/2  ،468/1 األحــبــار:  کعب 

. 301 ،173/3 ،526 ،315 ،183
 ،114  ،92/2  ،143/1 الكلبي: 

. 392 ،315
املأمون: 116/2 .

املربد: 90/1، 125/2 .
املفید: 38/1 .

 ،320  ،244  ،221/1  :  املهدي
. 365/2 ،379

مؤمن آل فرعون: 83/3 .
نمرود: 120/1، 12/2، 195 .

الواحدي: 395/2، 206/3 .
الواقدي: 199/3 .
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) النساء(
آسیا بنت مزاحم: 152/2، 372 .

أسمء بنت عمیس: 417/2، 157/3.
أم جیل بنت حرب: 403/3 .

أم حبیبة بنت أيب سفیان: 410/2 .
أم سلمة: 278/2، 410، 414، 416، 

. 88 ،10/3
بلقیس: 348/2 .

جویریة بنت احلارث: 410/2.
حفصة: 410/2، 10/3، 154.

 ،399  ،398/1 خویلد:  بنت  خدیة 
. 225/3 ،520

رمحة بنت افرائیم: 198/2 .
ریطة بنت عمرو: 22/2 .

زلیخا: 470/1، 475، 483، 484 .
ـ   417 جــحــش:410/2،  بنت  زینب 

. 154/3 ،421
 ،446  ،75  ،74  ،70  ،69/1 ســارة: 

. 38/3 ،496
سودة بنت زمعة: 410/2، 283/3 .

شمخا بنت أنوش: 200/3 .
صفیة بنت حیي: 410/2، 12/3.

 ،344/1 املطلب:  عبد  بنت  عاتكة 
. 58/2

عائشة: 267/1، 410/2، 414،427 
ـ 429، 10/3، 76، 88،154  .

عیطلة: 562/1 .
 ،519  ،157/1  :  الزهراء فاطمة 
 ،422  ،414  ،41/2  ،535  ،520

. 505
ماخري بنت میشا: 198/2 .

مریم: 158/1 .
 ،410  ،278/2 احلارث:  بنت  میمونة 

. 427
هاجر: 69/1، 74 ـ 76 .



فهرس مصادر التحقيق 
القرآن الكریم.

1ـ آیات األحكام، ممد بن عل بن إبراهیم األستابادي )ت1028هـ( تعلیق: 
ممد باقر شیف زاده، مكتبة املعراجي، طهران ـ إیران، ط 1 ، ) د. ت (.

2ـ التقان يف علوم القرآن، جلل الدین عبد الرمحن السیوطي )ت911هـ( ضبط 
وتصحیح: ممد سال هام، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2007م. 

3ـ أحكام القرآن، أمحد بن عل الرازي اجلصاص )ت370هـ( ضبط: عبد السلم 
ممد عل شاهنی، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1994م.

4ـ أحكام القرآن، ممد بن عبد اهلل ، أيب بكر بن العريب )ت543هـ( تقیق: عبد 
الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2000م. 

5ـ الختصاص، ممد بن النعمن املفید )ت413هـ( تصحیح وتعلیق: عل أکرب 
غفاري، منشورات جاعة املدرسنی يف احلوزة العلمیة، قم ـ إیران، ط 1، ) د. ت (.

الطويس  احلسن  بن  ممد  الكش،  برجال  املعروف  الرجال،  معرفة  اختیار  6ـ 
)ت460هـ( تقیق: مهدي الرجائي، مطبعة بعثة، قم ـ إیران، ط 1، 1404هـ.

الكتب  مؤسسة  ـــ(  )ت256ه البخاري  إسمعیل  بن  ممد  املفرد،  األدب  ـ   7
الثقافیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1986م.

8 ـ اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عل العباد، ممد بن النعمن املفید )ت413هـ( 
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تقیق: مؤسسة آل البیت لتحقیق التاث، قم ـ إیران، ط 2، 1414 هـ.
ـ  القاهرة  الشعب،  دار ومطابع  بن عمر )ت538هـ(  البلغة، ممود  9ـ أساس 

مص، ط 1، 1960 م.
مؤسسة  )ت468هـ(  النیسابوري  الواحدي  أمحد  بن  عل  النزول،  أسباب  10ـ 

احللبي ، القاهرة ـ مص، ط 1، 1968م.
11ـ الستبصار فیم اختلف من األخبار، ممد بن احلسن الطويس )ت460هـ( 
 ،1 ط  إیــران،  ـ  طهران  السلمیة،  الكتب  دار  اخلرسان،  املوسوي  حسن  تقیق: 

1390 هـ ق.
12ـ الستیعاب يف معرفة األصحاب، یوسف بن عبد اهلل بن ممد، ابن عبد الرب 
)ت463هـ( تقیق: عل ممد و عادل أمحد، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 

2، 2002م.
13ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عل بن ممد بن ممد، ابن األثري )ت630هـ( 
تقیق: ممد عبد املنعم وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 

3، 2008م.
14ـ اإلصابة يف معرفة الصحابة، أمحد بن عل، ابن حجر العسقلين )ت852هـ( 

تقیق: عادل أمحد وعل ممد، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 3، 2005م.
واملستعربنی  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  )قاموس  األعلم  15ـ 
 ،12 ط  لبنان،  ـ  بريوت  للملینی،  العلم  دار  الزرکل،  الدین  خري  واملسترشقنی( 

1997م.
16ـ أعلم الدین يف صفات املؤمننی، احلسن بن أيب احلسن الدیلمي )ت ق8 هـ( 

تقیق: مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، ) د. ت (. 
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هـ(   548 ت   ( الطربيس  احلسن  بن  الفضل  الدى،  بأعلم  الورى  إعلم  17ـ 
تقیق: مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 2، 1417هـ.

18ـ أعیان الشیعة، مسن األمنی، تقیق: حسن األمنی، دار التعارف، بريوت ـ 
لبنان، ط 1، 2002م.

19ـ األم، ممد بن إدریس الشافعي )ت204هـ( تصحیح: ممد زهري، مكتبة 
الكلیات األزهریة، القاهرة ـ مص، ط 1، 1961م.

تقیق:  )ت381هـ(  الصدوق  بابویه  بن  احلسنی  بن  عل  بن  ممد  األمال،  20ـ 
مؤسسة البعثة، قم ـ إیران، ط 1، 1417 هـ. 

21ـ األمال، ممد بن احلسن الطويس )ت460هـ( تقیق: مؤسسة البعثة، قم ـ 
إیران، ط 1، 1414هـ.

22ـ األمال، عل بن احلسنی، السید املرتض )ت436هـ( تقیق: ممد بدر الدین 
النعمين، مكتبة املرعش النجفي، قم ـ إیران، ط 1، 1403 هـ. 

احلسنی  تقیق:  )ت413هـــ(  املفید  النعمن،  بن  ممد  بن  ممد  األمــال،  23ـ 
إیران، ط  ـ  العلمیة، قم  املدرسنی يف احلوزة  الغفاري، جاعة  أستاد ول، وعل أکرب 

11403هـ. 
24ـ النتصار، عل بن احلسنی، السید املرتض )ت436هـ( تقیق: مؤسسة النرش 

السلمي، قم ـ إیران، ط 1، 1415هـ.
املفید  دار  )ت413هـــ(  املفید  النعمن،  بن  ممد  بن  ممد  املقالت،  أوائل  25ـ 

للطباعة والنرش، قم ـ إیران، ط 3، 1993م.
والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  کشف  عل  الذیل  يف  املكنون  إیضاح  26ـ 
إسمعیل باشا البغدادي، تصحیح: ممد شف الدین ورفعة بیلكه، دار إحیاء التاث 
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العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، ) د. ت (.
املطبعة  )ت1111هـــ(  املجليس  تقي،  ممد  ن  باقر  ممد  ــوار،  األن بحار  27ـ 

السلمیة، طهران ـ إیران، ط 1، 1958م.
28ـ البحر املحیط، مم بن یوسف، أبو حیان األندليس )ت745هـ( دار الكتب 

العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1995م.
29 ـ البدایة والنهایة، أو تاریخ ابن کثري، إسمعیل بن کثري الدمشقي )ت774هـ( 

تقیق: عل شريي، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988م.
البحراين )ت1107هـ( تقیق:  القرآن، هاشم بن سلمن  الربهان يف تفسري  30ـ 

قسم الدراسات السلمیة يف مؤسسة البعثة، قم ـ إیران، ط 1، 1999م.
الزرکش )ت794هـ(  اهلل  عبد  بن  القرآن، ممد ن بادر  الربهان يف علوم  31ـ 
 ،1 ط  لبنان،  ـ  بريوت  العلمیة،  الكتب  دار  القادر،  عبد  مصطفى  وتعلیق:  تقدیم 

2007م.
الصفار  احلسن  بن  ممد  ممد،  آل  فضائل  يف  الكربى  الدرجات  بصائر  32ـ 
)ت290هـ( تصحیح: مرزا مسن کوجه باغي، منشورات األعلمي، طهران ـ إیران، 

ط 1، 1404هـ.
33ـ البیان يف تفسري القرآن، أبو القاسم املوسوي اخلوئي، دار الزهراء، بريوت ـ 

لبنان، ط 4، 1975م.
الزبیدي  مرتض  بن  ممد  بن  ممد  القاموس،  شح  يف  العروس  تــاج  34ـ 

)ت1205هـ( دار صادر، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1996م.
35ـ تاریخ األمم وامللوك، ممد بن جریر الطربي )ت310هـ( تقیق: نخبة من 

العلمء، مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط2، 2002م.
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البغدادي  اخلطیب  ثابت،  بن  بن عل  أمحد  السلم،  مدینة  أو  بغداد،  تاریخ  36ـ 
)ت463هـ( تقیق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 

2004م.
37ـ التاریخ الكبري، ممد بن إسمعیل البخاري )ت256هـ( تقیق: ممد أزهر، 

دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988م.
)ت571هـ(  عساکر  ابن  اهلل،  هبة  بن  احلسن  بن  عل  دمشق،  مدینة  تاریخ  38ـ 

تقیق: عل شريي، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1995هـ. 
الطويس )ت460هـ( دار إحیاء  القرآن، ممد بن احلسن  التبیان يف تفسري  ـ   39

التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ) د. ط ( ) د. ت (.
40ـ التحریر الطاوويس املستخرج من کتاب حل الشكال لبن طاوس، حسن 
ـ  قم  النجفي،  املرعش  مكتبة  اجلواهري،  فاضل  تقیق:  )ت1011هـ(  الدین  زین 

إیران، ط 1، 1990م.
41ـ تف العقول عن آل الرسول، احلسن بن عل بن احلسنی، ابن شعبة احلراين 

)ت ق 4 هـ( تقیق: عل أکرب الغفاري، مؤسسة النرش السلمي، ط 31404هـ.
إحیاء  دار  )ت765هـــ(  الذهبي  الدین  شمس  اهلل  عبد  أبو  احلفاظ،  تذکرة  42ـ 

التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1354هـ.
43ـ التذکرة احلمدونیة، ممد بن احلسن، ابن محدون )ت563هـ( تقیق: إحسان 

عباس، وبكر عباس، دار صادر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1996م.
إیران، ط 1،  ـ  قم  النجفي،  املرعش  الرجال، أمحد احلسیني، مكتبة  تراجم  44ـ 

1414هـ.
45ـ ترتیب إصلح املنطق لبن السكیت، ممد حسن بكائي، مؤسسة الطبع يف 
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الستانة الرضویة، مشهد ـ إیران، ط 1، 1412هـ.
46ـ التغیب والتهیب من احلدیث الرشیف، عبد العظیم بن عبد القوي املنذري 

)ت656هـ( ضبط: ممد عمرة، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988م.
47ـ التسهیل لعلوم التنزیل، ممد بن أمحد، ابن جزي الكلبي )ت741هـ( ضبط: 

ممد سال، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1995م.
48ـ تفسري ابن عريب، مي الدین بن عريب )ت638هـ( دار صادر، بريوت ـ لبنان، 

ط 3، 2007م.
الدمشقي  کثري  بن  إسمعیل  العظیم،  القرآن  تفسري  أو  کثري،  ابن  تفسري  49ـ 
ـ لبنان، ط  )ت774هـ( قدم له: یوسف عبد الرمحن املرعشل، دار املعرفة، بريوت 

1، 1412هـ.
دار  الدین، نرش  الرزاق حرز  الثمل )ت148هـ( جع: عبد  50ـ تفسري أيب محزة 

الادي، قم ـ إیران، ط 1، 1420هـ.
51ـ تفسري أيب السعود، أو: إرشاد العقل السلیم ال مزایا القرآن الكریم، ممد 
بن ممد، أيب السعود العمدي )ت951هـ( دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، 

) د. ط ( ) د. ت (.
الكاشاين  الفیض  مسن  ممد  التفسري،  يف  األصفى  أو:  األصفى،  التفسري  52ـ 
)ت1091هـ( مرکز األبحاث والدراسات السلمیة، قم ـ إیران، ط 1 ، 1376هـ.

بن  عمر  بن  اهلل  عبد  التأویل،  وأسار  التنزیل  أنوار  أو:  البیضاوي،  تفسري  53ـ 
ممد البیضاوي )ت691هـ( تقدیم: ممد عبد الرمحن املرعشل، دار إحیاء التاث 

العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1998 م.
فخر  عمر،  بن  ممد  الغیب،  مفاتیح  أو  الكبري،  التفسري  أو  الرازي،  تفسري  54ـ 
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الدین الرازي )ت604هـ( دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2004م.
55ـ تفسري السمرقندي، املسمى بحر العلوم، نص بن ممد بن أمحد السمرقندي 
)ت372هـ( تقیق: عل ممد معوض وعادل أمحد، دار الكتب العلمیة ، بريوت ـ 

لنان، ط1، 1993م. 
السمعاين )ت489هـ( تقیق: یاس بن  السمعاين، منصور بن ممد  56ـ تفسري 

إبراهیم، دار الوطن، الریاض ـ السعودیة، ط 1، 1997م.
األعلمي،  تقیق:  )ت1091هـــ(  الكاشاين  الفیض  مسن  الصايف،  تفسري  57ـ 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2008م.
58ـ تفسري العز بن عبد السلم، عبد العزیز بن عبد السلم السلمي )ت660هـ( 

علق علیه: أمحد فتحي، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2008 م.
59 ـ تفسري العسكري تقیق: ممد الصاحلي األندمشكي، منشورات ذوي 

القربى ، قم ـ إیران، ط 1، 1384هـ.
هاشم  تصحیح:  )ت320هـــ(  العیاش  مسعود  بن  ممد  العیاش،  تفسري  60ـ 

الرسول املحلت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1980م. 
61ـ تفسري فرات الكويف، فرات بن إبراهیم بن فرات الكويف )ق 3 ( تقیق: ممد 

الكاظم، مؤسسة الطباعة والنرش، طهران ـ إیران، ط 2، 1410هـ.
62ـ تفسري القرآن العظیم، عبد الرمحن بن ممد بن إدریس بن أيب حاتم الرازي 
)ت327هـ( تقیق: أسعد ممد الطیب، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2003م.

63ـ تفسري القمي، عل بن إبراهیم القمي )ت ق 3ـ4 هـ( تقیق: طیب املوسوي، 
دار الكتاب، قم إیران، ط 3، 1404هـ.

64ـ تفسري مقاتل، مقاتل بن سلیمن )ت150هـ( تقیق: أمحد فرید، دار الكتب 
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العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1424هـ.
65ـ تفسري الواحدي، أو: الوجیز يف تفسري الكتاب العزیز، عل بن أمحد الواحدي 

)ت468هـ( تقیق: صفوان عدنان، دار القلم، دمشق ـ سوریا، ط 1، 1995هـ. 
تقیق:  )ت852هـــ(  العسقلين  حجر  بن  عل  بن  أمحد  التهذیب،  تقریب  66ـ 

مصطفى عبد القادر، املكتبة العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1995هـ.
الطويس )ت460هـ( مؤسسة األعلمي  بن احلسن  67ـ هتذیب األحكام، ممد 

للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2005م.
68ـ هتذیب التهذیب، امحد بن عل، ابن حجر العسقلين )ت852هـ( دار صادر، 

بريوت ـ لبنان، ط 1، 1325هـ.
)ت742هـ(  املزي  یوسف  الدین  جال  الرجال،  أسمء  يف  الكمل  هتذیب  ـ   69

ضبط: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان، ط 41985م.
70ـ الثقات ، ممد بن حبان البستي )ت354هـ( تقیق: ممد عبد احلمید خان، 

دار املعارف العثمنیة، حید اباد الدکن ـ الند، ط 1، 1973م.
71ـ ثواب األعمل وعقاب األعمل، ممد بن عل بن بابویه الصدوق )ت381هـ( 

تقدیم: ممد مهدي اخلرسان، مطبعة أمري، قم ـ إیران، 1368هـ.
72 ـ جامع أحادیث الشیعة، حسنی الطباطبائي الربوجردي ، املطبعة العلمیة، قم 

ـ إیران، ط 1، 1399هـ.
القرطبي  عبد  أيب  األنــصــاري،  أمحد  بن  ممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ـ   73
ـ  بريوت  العريب،  التاث  إحیاء  دار  سلیم،  هشام  وصححه:  به  اعتنى  )ت671هـ( 

لبنان، ط 1، 2002م.
الطربي  جریر  بن  ممد  الطربي  تفسري  أو  القرآن،  تأویل  يف  البیان  جامع  74ـ 
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)ت310هـ( دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 4، 2005م. 
عل  بن  ممد  والسناد،  الطرق  عن  الشتباهات  وإزاحــة  الــرواة  جامع  75ـ 

األردبیل )ت1101هـ( دار األضواء، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1983 م.
76ـ اجلامع الصغري يف أحادیث البشري النذیر، جلل الدین عبد الرمحن السیوطي 

)ت911هـ( دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1998م.
77ـ جهرة األمثال، أيب هلل العسكري ، تقیق: ممد أبو الفضل إبراهیم، دار 

اجلیل، بريوت ـ لبنان، ط 2 ، ) د. ت (.
النرش  مؤسسة  )ت548هـــ(  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  اجلامع،  جوامع  78ـ 

السلمي، قم ـ إیران، ط 1، 1318هـ.
79 ـ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، عبد الرمحن بن ممد الثعالبي )ت875هـ( 
 ،1 ط  لبنان،  ـ  بريوت  العريب،  التاث  إحیاء  دار  أمحد،  عادل  و  ممد  عل  خرجه: 

1997م.
80ـ  احلبل املتنی، ممد بن احلسنی بن عبد الصمد، انتشارات بصريت، قمـ  إیران، 

ط 1، ) د. ت (.
مؤسسة  تقیق:  )ت573هـــ(  الراوندي  الدین  قطب  واجلرائح،  اخلرائج  ـ   81

اإلمام املهدي، قم ـ إیران، ط 1، 1998م.
82ـ  خزانة األدب وغایة الرب، ابن حجة احلموي )ت ( دار القاموس احلدیث، 

بريوت ـ لبنان، ط 1، ) د. ت (.
 ) هـ   381 ت   ( الصدوق  بابویه  ابن  احلسنی،  بن  عل  بن  ممد  اخلصال،  ـ   83
صححه: عل أکرب الغفاري، منشورات جاعة املدرسنی، قم ـ إیران، ط 1، 1400هـ.
الرجال، احلسن بن یوسف بن املطهر، العلمة  84 ـ خلصة األقوال يف معرفة 
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 ،2 ط  إیران،  ـ  قم  الفقاهة،  نرش  القیومي،مؤسسة  جواد  تقیق:  )ت726هـ(  احلل 
2004م.

النرش  مؤسسة  تقیق:  ـــ(  )ت460ه الطويس  احلسن  بن  ممد  اخلــلف،  ـ   85
السلمي، قم ـ إیران، ط 1، 1407هـ.

 ) هـ   911 ت   ( السیوطي  الدین  جلل  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر  ـ   86
تصحیح: نجدت نجیب، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2001م. 

األول  الشهید  العاملي،  مكي  بن  ممد  اإلمامیَّة،  فقه  يف  الرشعیة  الدروس  ـ   87
)ت786هـ( تقیق: مؤسسة النرش اإلسلمي، قم ـ إیران، ط 2، 1417هـ.

88 ـ دعائم اإلسلم وذکر احللل واحلرام والقضایا واألحكام، النعمن بن ممد 
بن منصور )ت363هـ ( تقیق: آصف بن عل، دار املعارف، القاهرة ـ مص، ط 1، 

1963م.
هـ(  ) ت 573  الراوندي  اهلل  هبة  بن  احلزین، سعید  أو: سلوة  الدعوات،  ـ   89

تقیق: مدرسة اإلمام املهدي، قم ـ إیران، ط 1 )د. ت(.
90ـ دیوان النابغة الذبیاين، شح وتقدیم: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، 

بريوت ـ لبنان، ط3، 1996م.
91ـ الذریعة ال تصانیف الشیعة، ممد مسن، آغا بزرك الطهراين )ت1389هـ( 

مطبعة جملس الشورى، طهران ـ إیران، ط 8، 1390 هـ ش.
92ـ ذکرى الشیعة يف أحكام الرشیعة، ممد بن مكي، الشهید األول )ت786هـ( 

تقیق: مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، 1419هـ.
)ت583هـ(  الزخمرشي  عمر  بن  ممود  األخبار،  ونصوص  األبرار  ربیع  93ـ 

تقیق: عبد المري مهنا، مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1992م.
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94ـ رجال ابن داود، احلسن بن عل، ابن داود احلل )ت863هـ( مطبعة جامعة 
طهران، طهران ـ إیران، ط 1، 2006.

95ـ رجال الربقي، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ممد بن خالد الربقي )ت274هـ( 
 ،1 ط  إیــران،  ـ  قم  الصادق،  اإلمــام  مؤسسة  البغدادي،  عل  ممد  حیدر  تقیق: 

1420هـ.
السلمي  النرش  مؤسسة  )ت460هـ(  الطويس  احلسن  بن  ممد  الرجال،  96ـ 

التابعة جلمعة املدرسنی، قم ـ إیران، ط 4، 2005م.
97ـ رجال النجاش، أمحد بن عل بن أمحد النجاش )ت450هـ( تقیق: موسى 
 ،8 ط  إیــران،  ـ  قم  املدرسنی،  جلمعة  التابعة  السلمي  النرش  مؤسسة  الشبريي، 

2005م.
تقدیم  )ت436هـــ(  املرتض  احلسنی  بن  عل  املرتض،  الرشیف  رسائل  98ـ 

وإشاف: أمحد احلسیني، دار القرآن الكریم، قم ـ إیران، ط 1، 1405هـ.
ممود  الدین  شهاب  املثاين،  والسبع  العظیم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  ـ   99
األلويس )1270هـ( ضبط: عل عبد الباري، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لنان، ط 

2، 2005م. 
اخلوانساري  باقر  ممد  والسادات،  العلمء  أحوال  يف  اجلنات  روضات  100ـ 

)ت1306هـ( دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، ط 1،1974م.
تقدیم: ممد  النیساوري )ت508هـ(  الفتال  بن  الواعظنی، ممد  101ـ روضة 

مهدي اخلرسان، منشورات الرض، قم ـ إیران، ط 1، )د. ت (.
اجلوزي  ابن  ممد،  بن  عل  بن  الرمحن  عبد  التفسري،  علم  يف  املسري  زاد  102ـ 
)ت597هـ( تقیق: ممد بن عبد الرمحن ، دار الفكر، بريوتـ  لبنان، ط 1، 1987م.
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103ـ زبدة البیان يف أحكام القرآن، أمحد بن ممد املقدس األردبیل )ت993هـ( 
تقیق: ممد باقر البودي، املكتبة املرتضویة، قم ـ إیران، ط 1، ) د. ت(.

املعارف  مؤسسة  تقیق:  )ت988هـــ(  الكاشاين  اهلل  فتح  التفاسري،  زبدة  104ـ 
اإلسلمیة، قم ـ إیران، ط 1، 1423هـ. 

احلل  إدریس  ابن  منصور،  بن  ممد  الفتاوى،  لتحریر  احلاوي  السائر  105ـ 
)ت598هـ( مؤسسة النرش اإلسلمي، قم ـ إیران، ط 2، 1410هـ.

106ـ سنن ابن ماجة، ممد بن یزید القزویني )ت275هـ( ضبط: أمحد شمس 
الدین،دار الكتب العلمیة،بريوت ـ لبنان، ط 1،2002م.

)ت275هـــ(  السجستاين  داود  أيب  األشعث،  بن  سلمن  داود،  أيب  سنن  107ـ 
ضبط: ممد عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2005م.

ضبط  )ت297هـــ(  التمذي  سورة  بن  عیسى  بن  ممد  التمذي،  سنن  108ـ 
وتصحیح: خالد عبد الغني، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2006م.

عنایة:  )ت255هـ(  الدارمي  الفضل  بن  الرمحن  بن  عبد  الدارمي،  سنن  109ـ 
ممد أمحد دمهان، مطبعة اإلعتدال، دمشق ـ سوریا، ط 1، 1349هـ.

110ـ السنن الكربى، أمحد بن احلسنی بن عل البیهقي )ت358هـ( ضبط: ممود 
ممد،دار الكتب العلمیة،بريوت ـ لبنان، ط 4، 2005م.

111ـ السنن الكربى، أمحد بن شعیب النسائي )ت303هـ ( تقیق: عبد الغفار 
سلیمن البنداري، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1991م.

النبلء، ممد بن أمحد بن عثمن الذهبي )ت 748هـ( تقیق:  112ـ سري أعلم 
ممود شاکر، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2006م.
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113ـ السرية النبویة، عبد امللك بن هشام )ت213هـ( ضبط: فؤاد بن عل، دار 
الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1424هـ.

114ـ شجرة طوبى، ممد مهدي احلائري، منشورات املكتبة احلیدریة، النجف ـ 
العراق، ط 5، 1385هـ.

عقیل  ابن  اهلل،  عبد  الدین  باء  مالك،  ابن  إلفیة  عل  عقیل  ابن  شح  115ـ 
)ت769هـ( مؤسسة الصادق، قم ـ إیران، ط 1، 1417هـ.

احلدید )ت656هـ(  أيب  ابن  اهلل،  هبة  بن  احلمید  عبد  البلغة،  116ـ شح نج 
مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2004م.

117ـ شعب اإلیمن، أمحد بن احلسنی البیهقي )ت458هـ( تقیق: ممد السعید 
بن بسیوين، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1990م.

عبید  البیت،  أهل  يف  النازلة  اآلیات  يف  التفصیل  لقواعد  التنزیل  شواهد  118ـ 
اهلل بن أمحد، احلاکم احلسكاين )ت ق 5( تقیق: ممد باقر املحمودي، جممع إحیاء 

الثقافة السلمیة، قم ـ إیران، ط 1، 1990 م.
119ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسمعیل بن محاد اجلوهري )ت393هـ( 

تقیق: أمحد عبد الغفور، دار العلم للملینی، بريوتـ  لبنان، ط 4، 1987م.
تقیق:  )ت739هـ(  بلبان  بن  عل  بلبان،  ابن  بتتیب  حبان  ابن  صحیح  120ـ 

شعیب الرناؤوط، دار إحیاء التاث، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1993م.
121ـ صحیح البخاري، ممد بن إسمعیل البخاري )ت265هـ( ضبط: ممود 

ممد، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط5،2007م.
الكتب  دار  ـــ(  )ت261ه القشريي  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحیح  122ـ 

العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2002هـ.
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رضا  غــلم  صححه:  الــربوجــردي،  حسنی  السید  املستقیم،  ــصاط  ال 123ـ 
الربوجردي، مؤسسة أنصاریان، قم ـ إیران، ط 1، 1995م.

124ـ الطبقات الكربى، ممد بن سعد بن منیع البصي، ابن سعد )ت230هـ( 
تقیق: ممد عبد القادر، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1997م.

ابن طاوس احلل  بن موسى،  الطوائف، عل  الطرائف يف معرفة مذاهب  125ـ 
)ت664هـ( مطبعة اخلیام، قم ـ إیران، ط 1، 1399هـ.

شفیع  ممد  بن  أصغر  عل  الرجال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف  126ـ 
الربوجردي )ت1313هـ( تقیق: مهدي الرجائي، مكتبة املرعش النجفي، ط 1، 

1410هـ.
فهد احلل )ت841هـ( تصحیح:  بن  أمحد  الساعي،  الداعي ونجاح  127ـ عدة 

أمحد املوحدي، مكتبة الوجداين، قم ـ إیران، ط 1 ) د. ت (.
128ـ علل الرشائع، ممد بن عل بن احلسنی، ابن بابویه الصدوق ) ت 381هـ( 

مطبعة اآلداب، النجف ـ العراق، ط 1، 1975م.
129ـ عمدة القارئ شح صحیح البخاري، بدر الدین ممود بن أمحد العیني، 

دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2002م.
الدینیة، ممد بن عل بن أيب جهور  العزیزیة يف األحادیث  اللئالئ  130ـ عوال 
اإلحسائي )ت880هـ( تقیق: جمتبى العراقي، مطبعة سید الشهداء، قم ـ إیران، ط 

1، 1985 م. 
املخزومي  الفراهیدي )ت175هـ( تقیق: مهدي  بن أمحد  اخللیل  العنی،  131ـ 

وإبراهیم السامرائي، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1978م.
132ـ عیون األخبار، عبد اهلل بن مسلم، ابن قتیبة الدینوري ) ت 376 هـ( ضبط: 
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یوسف عل طویل، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 3، 2003م.
133ـ عیون أخبار الرضا ، ممد بن عل بن احلسنی، الصدوق )ت381هـ( 

تصحیح: حسنی األعلمي، مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط 1 1984م.
134ـ غریب احلدیث، القاسم بن سلم الروي )ت224هـ( مراقبة: ممد عبد 

املعید، دائرة املعارف، القاهرة ـ مص، ط 1، 1964م.
هـ(   276 ت   ( الدینوري  قتیبة  ابن  مسلم،  بن  اهلل  عبد  احلدیث،  غریب  135ـ 

تقیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988م.
ممد  تقیق:  )ت1085هـ(  الطریي  الدین  فخر  الكریم،  القرآن  غریب  136ـ 

کاظم الطریي، ط 1، 1998م.
137ـ الفائق يف غریب احلدیث، ممود بن عمر، جار اهلل الزخمرشي )ت538هـ( 
تقیق: عل ممد وممد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، بريوتـ  لبنان، ط 1، 1993م. 
العسكري  هلل  أبو  سهل،  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  اللغویة،  الفروق  138ـ 
)ت395هـ( تعلیق: ممد باسل، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2009م.

139ـ فقه القرآن، سعید بن هبة اهلل الراوندي )ت573هـ( تقیق: أمحد احلسیني، 
مكتبة املرعش النجفي، ط 2، 1405هـ.

إحیاء  دار  الندیم )ت380هـ(  بن  بن إسحاق  الندیم، ممد  ابن  140ـ فهرست 
التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2006م.

141ـ الفهرست، ممد بن احلسن الطويس )ت460هـ( تقیق: جواد القیومي، 
مؤسسة نرش الفقاهة، قم ـ إیران، ط 3، 2006م. 

142ـ فیض القدیر شح اجلامع الصغري، ممد عبد الرؤوف املناوي، ضبط: أمحد 
عبد السلم، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1994م.
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143ـ قاموس الرجال، ممد تقي التستي، مؤسسة النرش السلمي، قمـ  إیران، 
ط 1، 2003م.

144ـ القاموس املحیط، ممد بن یعقوب الفريوزآبادي )ت817هـ( دار إحیاء 
التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1412هـ. 

145ـ قرب اإلسناد، عبد اهلل بن جعفر احلمريي ) ت ق 3( تقیق: مؤسسة آل 
البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، 1413هـ.

146ـ قصص األنبیاء، سعید بن هبة اهلل الراوندي )ت573هـ( تقیق: غلمرضا 
عرفانیان، دار الادي، قم ـ إیران، ط 1، 1418هـ.

147ـ القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربیة، ممد بن مكي، الشهید األول 
)ت786هـ( تقیق: عبد الادي احلكیم، مكتبة املفید، قم ـ إیران، ط 1، )د.ت(.

148ـ الكايف، ممد بن یعقوب، أيب جعفر الكلیني )ت328هـ( مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2005م.

األثري  بن  الدین  عز  الشیباين،  الكرم  أيب  بن  عل  التاریخ،  يف  الكامل  149ـ 
)ت630هـ( دار صادر، بريوت ـ لبنان، ط 8، 2008 م.

150ـ الكشاف عن حقائق التنزیل يف عیون األقاویل يف وجوه التأویل، ممود بن 
عمر الزخمرشي )ت538هـ( دار إحیاء التاث العريب، بريوتـ  لبنان، ط 2، 2001م.

املرعش  مطبعة  )ت1286هـــ(  حسنی  إعجاز  واألستار،  احلجب  کشف  151ـ 
النجفي، ط 1، 1998م.

152ـ کشف الغمة يف معرفة األئمة، عل بن عیسى األربل ) ت 693 هـ ( دار 
األضواء، بريوت ـ لبنان، ط 2، 1985م.

153ـ کشف املراد يف شح ترید العتقاد، العلمة احلل )ت726هـ( صححه: 
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حسن حسن زاده اآلمل، مؤسسة النرش السلمي، قم ـ إیران ، ط 7، 1417هـ.

154ـ الكشف والبیان، أو تفسري الثعلبي، أبو إسحاق أمحد الثعلبي )ت427هـ( 
تقیق: عل بن عاشور ونظري الساعدي، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 

1، 2002م.
155ـ کشف الیقنی يف فضائل أمري املؤمننی، العلمة احلل ) ت 726 هـ ( تقیق: 

حسن الدرکاهي، ط 11991م.
القمي،  بابویه  بن  احلسنی  بن  عل  بن  ممد  النعمة،  وتام  الدین  کمل  156ـ 
ـ  قم  النرش السلمي،  أکرب غفاري، مؤسسة  الصدوق )ت381هـ( تصحیح: عل 

إیران، ط 1، 1405هـ.
النرش  مؤسسة  تقیق:  ـــ(  )ت1395ه القمي  عباس  واأللقاب،  الكنى  157ـ 

السلمي التابعة جلمعة املدرسنی، قم ـ إیران، ط 1، 2005م.
158ـ کنز الدقائق وبحر الغرائب، ممد بن ممد رضا القمي املشهدي )ق 12( 

تقیق: حسنی درکاهي، مؤسسة الطبع والنرش، قم ـ إیران، ط 1، 1366 هـ ش.
159ـ کنز العمل يف سنن األقوال واألفعال، علء الدین املتقي الندي )ت975هـ( 

ضبط: بكر حیات وصفوة السفا، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1089م.
160ـ لسان العرب، ممد بن مكرم بن أمحد، ابن منظور )ت711هـ( تقیق: عل 

شريي، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988م.
161ـ لسان املیزان، أمحد بن عل، ابن حجر العسقلين )ت852هـ( تقیق: عادل 

أمحد وعل ممد، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1996م.
162ـ املبسوط يف فقه اإلمامیة، ممد بن احلسن الطويس )ت460هـ( تصحیح: 
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ممد تقي الكشفي، املكتبة املرتضویة، طهران ـ إیران، ط 1، ) د. ت (. 
163ـ املبسوط، شمس الدین السخيس، دار املعرفة، بريوتـ  لبنان، ط 1، ) د.ت(.

164ـ متشابه القرآن وخمتلفه، ممد بن عل بن شهرآشوب ) ت 588 هـ ( ط 1، 
1328 هـ ش.

تقیق:  )ت354هـــ(  البستي  حبان  بن  ممد  املحدثنی،  من  املجروحنی  ـ   165
محدي عبد املجید، دار الصمیعي، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2000م.

166ـ جممع األمثال، أمحد بن ممد املیداين )ت518هـ( مؤسسة النرش يف الستانة 
الرضویة، مشهد ـ إیران، ط 1، 1366 هـ ش.

احلسیني،  أمحد  تقیق:  )1085هـ(  الطریي  الدین  فخر  البحرین،  جممع  167ـ 
انتشارات مرتضوي، طهران ـ إیران، ط 2، 1362 هـ ش.

)ت548هـ(  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  القرآن،  تفسري  يف  البیان  جممع  168ـ 
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 2، 2005م.

دار  )ت807هـــ(  الیثمي  بكر  أيب  بن  عل  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  169ـ 
الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1988 م.

170ـ املحاسن، أمحد بن ممد بن خالد الربقي )ت280هـ( مؤسسة األعلمي، 
بريوت ـ لبنان، ط 1، 2008م.

عطیة  ابن  غالب،  بن  احلق  عبد  العزیز،  الكتاب  تفسري  الوجیز يف  املحرر  171ـ 
ـ  العلمیة، بريوت  الكتب  دار  الشايف،  السلم عبد  األندليس )546هـ( تقیق: عبد 

لبنان، ط 1، 2001م.
172ـ خمتار الصحاح، ممد بن أيب بكر الرازي، ضبط : أمحد شمس الدین، دار 

الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1994م.
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لبنان، ط 1،  ـ  بريوت  الفكر،  دار  التفتازاين،  الدین  أسعد  املعاين،  173ـ خمتص 
1411هـ.

مؤسسة  )ت726هـــ(  احلل  العلمة  یوسف،  بن  احلسن  الشیعة،  خمتلف  174ـ 
النرش السلمي، قم ـ إیران، ط 1، 1412هـ.

إحیاء  جلنة  تقیق:  )ت458هـ(  سیدة  ابن  إسمعیل،  بن  عل  املخصص،  175ـ 
التاث، دار إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1 )د.ت(.

176ـ مرآة العقول يف شح أخبار الرسول، ممد باقر املجليس )ت1111هـ( دار 
الكتب السلمیة، قم ـ إیران، ط 2، 1404هـ.

177ـ مسالك األفهام ال تنقیح شائع السلم، زین الدین بن عل، الشهید الثاين 
)ت569هـ( تقیق: مؤسسة النرش السلمي، قم ـ إیران، ط 1، 1413هـ.

تقیق:  )ت1405هـ(  الشاهرودي  النمزي  عل  البحار،  سفینة  مستدرك  178ـ 
حسن بن عل النمزي، مؤسسة النرش السلمي، قم ـ إیران، ط 1، )د. ت(.

179ـ املستدرك عل الصحیحنی، ممد بن عبد اهلل بن ممد، احلاکم النیسابوري 
ـ  بريوت  العلمیة،  الكتب  دار  القادر،  عبد  مصطفى  وتقیق:  دراسة  )ت405هـــ( 

لبنان، ط 2، 2002هـ.
180ـ مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، حسنی النوري الطربيس )ت1320هـ( 

تقیق: مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، 1987م.
ابن  الناش:  الشاهرودي،  النمزي  عل  احلدیث،  رجال  علم  مستدرکات  181ـ 

املؤلف، ط 1، 1412هـ.
دار  شاکر،  ممد  أمحد  شح:  ـــ(  )ت241ه حنبل  بن  أمحد  أمحد،  مسند  182ـ 

املعارف ، القاهرة ـ مص، ط 4، ) د. ت (.
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مهدي  تقیق:  هـ(   7 )ق  الطربيس  عل  األخبار،  غرر  يف  األنوار  مشكاة  183ـ 
هوشمند، دار احلدیث، قم ـ إیران، ط 1، )د. ت(.

184ـ املصباح، جنة األمان الواقیة وجنة الیمن الباقیة، إبراهیم بن عل الكفعمي 
، مؤسسة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط 3، 1983م.

عل  بن  ممد  بن  أمحد  للرافعي،  الكبري  الرشح  غریب  يف  املنري  املصباح  185ـ 
الفیومي )ت770هـ( املطبعة األمريیة، القاهرة، مص، ط 1، 1921م. 

186ـ املصنف، ممد بن ايب شیبة )ت235هـ( ضبط: سعید اللحام، دار الفكر ، 
بريوت ـ لبنان، ط 1، )د. ت(.

187ـ املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت211هـ( تقیق: حبیب الرمحن 
األعظمي، دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1 ، 1989م.

188ـ املعارف، عبد اهلل بن مسلم، ابن قتیبة الدینوري )ت276هـ( دار الكتب 
العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 2،2003م.

189ـ معال التنزیل، أو: تفسري البغوي، احلسن بن مسعود البغوي )ت516هـ( 
دار الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1993م.

شهرآشوب  ابن  عل،  بن  ممد  الشیعة،  کتب  فهرست  يف  العلمء  معال  190ـ 
)ت588هـ( تقیق: مؤسسة نرش الفقاهة، قم ـ إیران، ط 1، 2007م. 

191ـ معاين األخبار، ممد بن عل بن احلسنی بن بابویه الصدوق )ت381هـ( 
تصحیح: عل أکرب الغفاري، انتشارات إسلمي، قم ـ ایران، ط 1، 1361 هـ ش.

192ـ معاين القرآن، أبو جعفر النحاس )ت338هـ( تقیق: ممد عل الصابوين، 
جامعة أم القرى، تونس، ط 1، 1988م.

)ت676هـــ(  احلل  املحقق  احلسن،  بن  جعفر  املختص،  شح  يف  املعترب  193ـ 
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تقیق: عدد من األفاضل، مؤسسة الشهداء، قم ـ إیران، ط 1، 1364 هـ ش.
194ـ املعجم األوسط، سلیمن بن أمحد الطرباين )ت360هـ ( قسم التحقیق بدار 

احلرمنی، ببريوت ـ لبنان، ط 1، 1995م.
195ـ معجم البلدان، شهاب الدین، یاقوت بن عبد اهلل احلموي )ت626هـ( دار 

إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان ) د. ط ( ) د. ت (.
الثقافة  نرش  مرکز  اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو  احلدیث،  رجال  معجم  ـ   196

السلمیة، طهران ـ إیران، ط 5، 1992م.
197ـ املعجم الكبري، سلیمن بن أمحد الطرباين )ت360هـ ( تقیق: محدي عبد 

املجید ، ط 2، )د. ت(.
ذوي  الباقي،  عبد  فؤاد  ممد  الكریم،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  198ـ 

القربى، قم ـ إیران، ط 2، 1988م.
اللغة، أمحد بن فارس بن زکریا )ت395هـ( تقیق: عبد  199ـ معجم مقاییس 

السلم ممد هارون، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1979م.
دار  کحالة،  رضا  عمر  العربیة(  الكتب  مصنفي  )تراجم  املؤلفنی  معجم  200ـ 

إحیاء التاث العريب، بريوت ـ لبنان، ) د. ت ( ) د. ط (.
201ـ مفردات ألفاظ القرآن، احلسنی بن ممد األصفهاين )ت502هـ( مراجعة: 

حسنی عیداين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1998م.
202ـ مقتنیات الدرر، سید عل احلائري، دار الكتب السلمیة، طهران ـ إیران، 

ط 1، 1337هـ ش.
203ـ مكارم األخلق، احلسن بن الفضل الطربيس )ق 6 هـ( ط 6، 1972 م.

الصدوق  بابویه  ابن  احلسنی،  بن  عل  بن  ممد  الفقیه،  یرضه  ل  من  204ـ 
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)ت381هـ( مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2005م.
205ـ املناقب، أمحد بن ممد اخلوارزمي )ت568هـ( تقیق: مالك املحمودي، 

مؤسسة النرش السلمي، قم ـ إیران، ط 2، 1411هـ.
206ـ مناقب آل أيب طالب، ممد بن عل بن شهرآشوب )ت588هـ( تصحیح: 

جلنة من الساتذة، املطبعة احلیدریة، النجف ـ العراق، ط 1، 1956م.
207ـ مناقب اإلمام أمري املؤمننی، ممد بن سلیمن الكويف )ق 3 هـ ( تقیق: ممد 

باقر املحمودي، جممع إحیاء الثقافة السلمیة، قم ـ إیران، ط 1، 1412 هـ.
اإلمام  مؤسسة  السبحاين،  جعفر  إشاف  الفقهاء،  طبقات  موسوعة  208ـ 

الصادق، قم إیران، ط 1، 1418 هـ.
التاث  إحیاء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  تعلیق: ممد  أنس،  بن  مالك  املوطأ،  209ـ 

العريب، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1985هـ.
210ـ میزان العتدال يف نقد الرجال، ممد بن أمحد بن عثمن الذهبي )ت748هـ( 

تقیق: عل ممد، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1963م. 
ونرش:  تقیق  )ت1015هـ(  التفریش  احلسنی  بن  مصطفى  الرجال،  نقد  211ـ 

مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، 1418هـ.
212ـ نایة الرب يف فنون األدب، أمحد بن عبد الوهاب النویري )ت733هـ( 

املؤسسة املصیة العامة، القاهرة ـ مص، ط 1، )د. ت(.
213ـ النهایة يف غریب احلدیث واألثر، ابن األثري جمد الدین أيب السعادات املبارك 
بن ممد اجلزري )ت606هـ( تقیق: طاهر أمحد الزاوي وممود ممد، دار التفسري، 

قم ـ إیران، ط 1، 2005م.
214ـ نج البلغة، جع: ممد بن احلسنی بن موسى، الرشیف الرض )ت404هـ( 
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تقدیم وشح ممد عبدة، مؤسسة املختار، القاهرة ـ مص، ط 2، 2008م. 
215ـ النوادر، أمحد بن ممد بن عیسى الراوندي ، تقیق: مؤسسة المام املهدي، 

قم ـ إیران، ط 1، 1408هـ.
216ـ نور الثقلنی، عبد عل احلویزي، تقیق: هاشم الرسول املحلت، مؤسسة 

إسمعیلیان، قم ـ إیران، ط 1، )د. ت(.
217ـ هدیة العارفنی )أسمء املؤلفنی وآثار املصنفنی من کشف الظنون( إسمعیل 

باشا البغدادي، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ط 1، 1987م. 
السلمیة،  املكتبة  )ت1079هـ(  الكاشاين  الفیض  مسن،  ممد  الوايف،  218ـ 

طهران ـ إیران، أوفسیت، 1375 هـ.
219ـ الوايف بالوفیات، خلیل بن أیبك، صلح الدین الصفدي )ت764هـ( دار 

الكتب العلمیة، بريوت ـ لبنان، ط 1، 2002م.
العامل  الشیعة ال تصیل مسائل الرشیعة، ممد بن احلسن احلر  220ـ وساتل 
)ت1104هـ( تقیق: مؤسسة آل البیت إلحیاء التاث، قم ـ إیران، ط 1، 2008م.  




