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َك طسم * تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي * َلَعلََّك ََبِخٌع نَ ْفسَ } {9 - 1}

ََلَّ َأّلَّ  ََ   ً ِِ آََ ََ السََّما ْم ُِ ِِ ْْ َََل  ْْ ْْ نُ َِ ِِّل ََ ْْ َن ِِنَي * ِِ ُِ ْْ ُُ  تْ  ََُكننُنا 
ْم لَ  ُِ َِاقُ  َْ ََ الرَّحْ  َأ َْ ِذْكٍر ُِ ْم ُِ ِِ ا َخاِضِعنَي * َوَُا َيَْتِْ َِ  ُُ َِ   ْحَدٍث ِِّلَّ  َم

َُا َكانُنا بِ   ُِ ْم َأنْ َبا ِِ ْْتِْ َََسَْ بُنا  ُُْعِرِضنَي * ََ َقْد َكذَّ ُِْه  ََ َْ َكانُنا  ُِِّئن ِْ ِه ََْستَ 
َِ ْم ََ َرْوا ََِِل الَ  * َأَولَ  َْ ُكلِل َزْوٍج كَ ْرِض َكْم َأنْ بَ ت ْ ا ُِ َِ َِْ َّْ ِِ َذِلَك ا  ِرٍم * ِِ

َّْ رَبََّك لَ  ِِنَي * َوِِ ُِ ْْ ُُ َْ َأْكثَ ُرُهْم  ً  َوَُا َكا َن اْلعَ  آلََ  {َُِِِّّ الرَِّحْمُ ُِ

ملبني البني َيت الكتاب اتدْ َلى التعَْم آل َري الباري تعاَل ِشارةَ
ًْ،  الًِْ، و  مطالب اإلل مْع ال الداْ َلى ج الناضح مقاصد الََر

ه، أو حكم ب شك وّل شبًِ َْما أخرب حْث ّل َبقى َِد الِاظر َْه ب
 ،ِامِ كَ حِ  وارتباط الحكام ب ،ي معان ودّللته َلى أشرف ال به، لنضنحه

َِذر  _ لمصلى هللا َلْه وس _بِا، َكاْ رسْن هللا مِاسِ  وتعلْقِا ب
ِدي به الصراط املستقْم، َِْتدِ  باد هللا بذلك َ يَ به الِاس، َو

عرض َِه َُ كُ  ال ، َو ََّ متقْن ْ َتب َلْه ال  ا شدَد  ن  ِّْ حُ  ُْ َِّ حْ  َ قاِ، َكا



اْ َلِذا ق ،ِم ا لونصح   خري ا ُِه َلى الحرص   ِم مان َلى َدم َِ
 تعاَل َِه: 

 (1).َلِْا نَ ْفَسَك{ أي: ُِلكِا وشاق  }َلَعلََّك ََبِخٌع 

ِِنَي{ أي: َا}َأّلَّ  ُِ ْْ ُُ   تفعل، وّل تذهب نفسك َلِْم ََُكننُنا 
 (4)وقد أدَت ُا َلْك َُ التبلْغ، (3)َإْ اهلداًَ بْد هللا، (2)حسرات،

                                                 

ْْ لَ قاْ تعاَل: }( 1) ََلى آاثرِِهْم ِِ ُُِِ  ََ َلَعلََّك َبِخٌع نَ ْفَسَك  ْْ َحِدَِث  َِذا الْ  نا بِ ْم َُ 
 [.6{ ]الكِف: اَأَسف  

َََا قاْ تعاَل: }( 2)  ُِ ا َََ َْ َُ ِدي  ِْ ُِ َوََ  ا َََ َْ َُ َُِضلُّ   َ َّْ اَّللَّ ْم  ََِإ ِِ ْْ َََل َتْذَهْب نَ ْفُسَك 
ََِلٌْم بِ َحَسرَ  َّْ اَّللََّ  َْ مَ  اٍت ِِ  [.8{ ]َاطر: ا ََْصَِ ُعن

َْ ََ ِِنََّك َّل قاْ تعاَل: }( 3) َُ ِدي  ِْ ََّ اَّللََّ ََ  َْ َأْحبَ ْبَت َولِك َُ ِدي  ِْ َلُم ََ  تَ  َْ ُِ َوُهَن َأ ا
 ََ َتِدَ ِْ  [.56القصص: { ]َِبْلُم

ْ تعاَل: ( 4) ْْ تَ َنلَّْنا ََِإنَّ }قا َ َوَأِطُْعنا الرَُّسنَْ ََِإ َُا حُ مَ  ُقْل َأِطُْعنا اَّللَّ ِْْه  َََل َََلُْْكْم  ا  مِللَ َو
َتُدوا َوَُ  َُا حُ  ِْ ْْ ُتِطُْعنهُ تَ  ْلُتْم َوِِ َََلى الرَُّسنِْ ِِّلَّ مِل [، 54{ ]الِنر: غُ اْلُمِبنيُ َا اْلبَ  ا 

ْم بِ مَ  ْر ِِنَّ ََذَكلِ }وقاْ:  ِِ ْْ َََل ٌر َلْسَت  ُُذَكِل  [.22-21لغاشًْ ا{ ]ُمَصِْْطرٍ  ا أَْنَت 



ُِْنا ب ِا لَ  آًَ ح ى نِِّلِ مبني ولْس َنق هذا القرآْ ال َإنه كاف  ،ِا لْ
د ال ل شاف  ِذا قاْ:  ول (5)ِداًَ، مَ ََر

ْْ نُ ِ َ  ََ ْْ َن ِِ آِّلِ }ِِ ََ السََّما ْم ُِ ِِ ْْ َََل  ْْ} ً  (6).حقرتا أي: َُ آَيت اّل، ََ

ُِْم{ أي: أَِاق ال َِاقُ  َْ ََلَّْت َأ ََ   .مكذبني }

                                                 

ُلنهَ تِْلَك آَيَ قاْ تعاَل: }( 5) َََلَْْك َِبلْ ُت اَّللَِّ نَ ت ْ َْيلِ  ا   َحِدٍَث بَ ْعَد اَّللَِّ َوآَيتِِه َحقِل ََِب
 َْ ُِن ُِ ْْ َْ [، وقاْ: }6]ال جاثًْ:  {َُ  ُِن ُِ ْْ َْيِل َحِدٍَث بَ ْعَدُه َُ   [.ساتمر { ]ال ََِب

ْلف ِ تفسري البقرة ]آًَ  آَيت اّلقرتاح( 6) اليت [ _ "118هي _ كما قاْ امل
خالق،  ى الِا َل جرأوا ب وآرائِم الكاسدة، اليت ت ِم الفاسدة ِا بعقنل َقرتحنن

َرة  ِم: }لَ  كقنل  ،واستكربوا َلى رسله ِْ ََ َلَك َح ىَّ نَ َرى اَّللََّ َج ُِ ْْ ]البقرة:  {َْ نُ 
ْْ تُ ِ َ [، 55 ِِ َ َ ِّلِ }ََْسَُْلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأ ََ السََّما ْم ِكَتاَب  ُِ ِِ ْْ َََل ُُنَسى َْ  َقْد َسَُْلنا 

َْ َذِلَك{ اآلًَ ََُلٌك ََ َْكُ ِِّ ، وقالنا: }َلْنّل أُنْ [153]الِساِ:  َأْكبَ َر ُِ ِْْه  َْ ن َْ َِِل
ِْْه َكِ ْ  ُْ َلُه َجًٌَّ  ٌِّ ََُعُه َنِذَر ا َأْو َُ ْلَقى َِِل  [، 8-7]الفرقاْ:  { اآلَيت...َأْو َتُكن

ََ الَ وقنلِ  ََ َلَك َح ىَّ تَ ْفُجَر َلَِا ُِ ُِ ْْ َْ نُ  َ اْرِض ََ ِ ْ ه: }َوقَاُلنا َل  { اآلَيت...ُبن
َيت ت، ّل آِم ُع رسلِم، َطلبْن آَيت التعِ َِذا دأب .[93-90اإلسراِ: ]

ما  ب حق، َإْ الرسل قد جاِوا َُ اآلَيت م َكَ قصدهم تبني ال اّلسرتشاد، ول
َُْ ب  " اه .مثله البَر َ



ا َخاِضِعنَي{ }لَ  ه ِذ صلحً َْه، َإنولكَ ّل حاجً َِل ذلك، وّل ُ ،َِ
ماْ  اإلَ ماْ الِاَع ما اإلَ ماْ غري نَع، وِن َكْن اإلَ ذاك النقت

َْ ِِّلَّ  َُُِْرو ُم اَبلغْب، كما قاْ تعاَل: }َهْل ََ  ُِ ََْتَِْ   ْْ ًُ َأْو َيَِْتَ  َأ ْلَماِئَك
َفُع نَ ْفس ا  ََ ِ ْ رَبَُّك َأْو َيَِْتَ بَ ْعُض آََيِت رَبِلَك ََ ْنَم َيَِْت بَ ْعُض آََيِت رَبِلَك َّل 

ا{ اآلَ ْ َِِ َِ  (7)[.158: ً ]النعامَمانُ 

ََ الرَّحْ  َْ ِذْكٍر ُِ ْم ُِ ِِ َِ ُُ  }َوَُا َيَْتِْ ِِْحَدٍث{ َيُر  َم ذكلِ هم َو رهم اهم، َو
ضرهم.   (8)ُا َِفعِم َو

                                                 

َفُع نَ ْفس  َّل تكملً اآلًَ: }( 7) َْ قَ ْبُل أَ  ا لَ َِ  انُ مَ  ْ َِِ ا ََ ِ ْ َِْت ُِ َُ َْ آ ْو َكَسَبْت ِِ ْم َتُك
ر  َِ  انِ مَ  َِِْ  َُِروا ِِنَّ  اا َخْ ْ َْ ُقِل انْ َت َُِرو َت ْ ُُِ رة وأخرج الَْخاْ َُ حدَ {.  ث أيب هَر

َ ا: )) ن آها ِا، َإذا طلعت ور  ّل تقنم الساًَ ح ى تطلع الَمس َُ ُغرب َُر
، وذلك حني ّل َِفع نفس   الِاس آُِنا أج  .مث قرأ اآلًَ ا ((،ِ مان ا َِمعْن

(8 ) َ ْ شْخ اإلسام اب علم وَُ تْمًْ: "ال ُمْحَدث وصف اإلنِّاْ، ّل وصف القرآْ. قا
نِّْ ذي أُ ولكِه ال ،مخلنق الذي َقنله اجلِمي ث ِ اآلًَ لْس هن الدَ حْ مُ  أْ ال

ن قدم َبلِسبً  هْ أوّل  مَِِّّ  َال ،ا بعد شيِْ القرآْ شْئ  َإْ هللا كاْ َِِّلِ  ،اجدَد  
 ماْ والسًِ اليت َارقنا مسْلً َُ أصْن أهل اإلَ وهذه ال ..ا.ْ آخر  مَِِّّ  َِل ال

 [12/522..." ]الفتاوي حنهم معتِّلً والفاسفً ون جلِمًْ َُ الِا ا ب



ُُْعِرِضنَي{ بقلنب}ِِّلَّ  ُِْه  ََ َ الذكر ِم َِم، هذا َِراض ِم وأبدان  َكانُنا 
أنه َكْن ُنقعه أبلغ َُ غريه، َكْف  محدث الذي جرت العادة ال

ِْم َ عُ جَ ِْ ِم ّل خري َِْم، وّل ت َ  إبَراضِم ََ غريه، وهذا لن
 قاْ:  ِذا مناَظ، ول ال

، ّل تتغري وّل ً  َّ جِ ِم سَ  حق، وصار التكذَب ل أي: َبل، }ََ َقْد َكذَّبُنا{
  .تتبدْ

}َْ ُِِّئن ِْ َُا َكانُنا ِبِه ََْستَ   ُِ ْم َأنْ َبا ِِ ْْتِْ َََسَْ ِم العذاب،  : سْقع بأي ،}
 (9).كلمً العذاب  ِم قد حقت َلِْم ِم ُا كذبنا به، َإن حل ب َو

ْرِض   ََ َرْوا ََِِل اَل مْ  الذي َِفع صاحبه: }َأَولَ ا َلى التفكر ِ  قاْ هللا ُِبلِ 
َْ ُكلِل َزْوٍج َكرَِ ا ُِ َِ َِْ َِا  ِبااتت، حسًِ مْع أصِاف ال ٍم{ َُ ج َكْم َأنْ بَ ت ْ

 .مً ِ نفعِا َِر، كَرم ال

                                                 

ََ قاْ تعاَل: }( 9) ََّم ُزَُر    َوِسَْق الَِّذَ َِ ا َِ  ابُ ا َُِتَحْت أَبْ نَ هَ و اؤُ ا جَ َح ىَّ ِِذَ  اَكَفُروا َِِل َج
َْ لَ  َِ  َوقا ْم َخَِّنَ تُ  َََلُْْكْم آَيَ  ا أَلَ ُِ  َْ ُلن ُِْكْم ََ ت ْ ِِْذُروَنُكْم ْم َيَِْتُكْم ُرُسٌل ُِ ِت رَبِلُكْم َوَُ 

ُكْم َهَذا قاُلنا بَ لَ  َِ ََ ْنُِ َْ َحقَّْت كَ ِلقا ًُ اْلَعذَ ى َولِك َََلى اِلَم ََ ْلكَ اِب  َِرَِ ر {ا : ]ال ُِّ
71.] 



ِ هللا ال ً { َلى ِحْا َّْ ِِ َذِلَك آلََ كما أحْا الرض   ِم، منتى بعد ُنت }ِِ
  .ِا بعد ُنت

َْ َأْكث َ  ِِنَي{}َوَُا َكا ُِ ْْ ُُ  َوَلْن كما قاْ تعاَل: }َوَُا َأْكثَ ُر الَّاسِ   ،ُرُهْم 
ِِنَي{مُ  َحَرْصَت بِ  ُِ  [.103َنسف: ] ْْ

َّْ رَبََّك لَ  َن اْلَعَُِِِّّ{ الذي قد قِر كل ُ }َوِِ م  العال خلنق، وداْ له ُِ
ل مته كل شيِ، ووص { الذي وسعت رح}الرَِّحْمُ  ،لني والسفليالع

ِّ الذي أهلك الشقْاِ أبنناع العقنَبت،  جنده َِل كل حي، العَِّ
 .جاهم َُ كل شر وباِ الرحْم َبلسعداِ، حْث أن


