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 األًبيَاءسَرةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َّللاَّ

 ﴾1ُمْعِرُضوَن ﴿ َؼْفَلة  اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم َو ُهْم ِفً 

ِهْم ُمْحَدث  إاِلَّ اْسَتَمُعوهُ َو ُهْم  ؤِْتٌِهْم ِمْن ِذْكر  ِمْن َربِّ ٌَ ْلَعُبونَ َما  ٌَ 
﴿2﴾ 

ة   ٌَ وا النَّْجَوى الَِّذٌَن َظَلُموا َهْل ٰهَذا إاِلَّ َبَشٌر  الَِه قُلُوُبُهْم َو أََسرُّ
ْحَر َو أَْنُتْم ُتْبِصُروَن ﴿  ﴾3ِمْثلُُكْم أَ َفَتؤُْتوَن السِّ
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ِمٌُع اْلَعلٌُِم ﴿ َماِء َو اْْلَْرِض َو ُهَو السَّ ْعلَُم اْلَقْوَل فًِ السَّ ٌَ  ﴾4َقاَل َربًِّ 

لُوَن  ة  َكَما أُْرِسَل اْْلَوَّ ٌَ ؤِْتَنا ِبآ ٌَ َبْل َقالُوا أَْضَؽاُث أَْحالَم  َبِل اْفَتَراهُ َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْل
﴿5 ﴾ 

ٌُْإِمُنوَن ﴿ ة  أَْهلَْكَناَها أَ َفُهْم  ٌَ  ﴾6َما آَمَنْت َقْبلَُهْم ِمْن َقْر
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ْكِر إِْن ُكْنُتْم الَ  ِهْم َفاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ ٌْ َو َما أَْرَسْلَنا َقْبَلَك إاِلَّ ِرَجاال  ُنوِحً إَِل
 ﴾7َتْعَلُموَن ﴿

َعاَم َو َما َكاُنوا َخالِِدٌَن ﴿ ؤُْكلُوَن الطَّ ٌَ  ﴾8َو َما َجَعْلَناُهْم َجَسدا  الَ 

َناُهْم َو َمْن َنَشاُء َو أَْهَلْكَنا اْلُمْسِرفٌَِن ﴿ ٌْ  ﴾9ُثمَّ َصَدْقَناُهُم اْلَوْعَد َفؤَْنَج



5 

 سَرةُ األًبيَاء

ُكْم ِكَتابا  فٌِِه ِذْكُرُكْم أَ َفالَ َتْعقِلُوَن ﴿ ٌْ  ﴾10َلَقْد أَْنَزْلَنا إَِل

ة  َكاَنْت َظالَِمة  َو أَْنَشؤَْنا َبْعَدَها َقْوما  آَخِرٌَن ﴿ ٌَ  ﴾11َو َكْم َقَصْمَنا ِمْن َقْر

ْرُكُضوَن ﴿ ٌَ وا َبؤَْسَنا إَِذا ُهْم ِمْنَها  ا أََحسُّ  ﴾12َفَلمَّ

 ﴾13الَ َتْرُكُضوا َو اْرِجُعوا إَِلى َما أُْتِرْفُتْم فٌِِه َو َمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسؤَلُوَن ﴿

ا َظالِِمٌَن ﴿ ا ُكنَّ َلَنا إِنَّ ٌْ ا َو ٌَ  ﴾14َقالُوا 

 ﴾15َفَما َزاََلْت ِتْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلَناُهْم َحِصٌدا  َخاِمِدٌَن ﴿
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َنُهَما الَِعِبٌَن ﴿ ٌْ َماَء َو اْْلَْرَض َو َما َب  ﴾16َو َما َخلَْقَنا السَّ

ا َفاِعلٌَِن ﴿ ا إِْن ُكنَّ َخْذَناهُ ِمْن لَُدنَّ ِخَذ لَْهوا  الَتَّ  ﴾17لَْو أََرْدَنا أَْن َنتَّ

ا َتِصفُوَن  ُل ِممَّ ٌْ ْدَمُؽُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َو لَُكُم اْلَو ٌَ َبْل َنْقِذُؾ ِباْلَحقِّ َعلَى اْلَباِطِل َف
﴿18﴾ 

ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َو الَ  ٌَ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َمْن ِعْنَدهُ الَ  َو لَُه َمْن فًِ السَّ
ْسَتْحِسُروَن ﴿ ٌَ19﴾ 

ْفُتُروَن ﴿ ٌَ َهاَر الَ  َل َو النَّ ٌْ  ﴾20ٌَُسبُِّحوَن اللَّ
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ٌُْنِشُروَن ﴿ َخُذوا آلَِهة  ِمَن اْْلَْرِض ُهْم   ﴾21أَِم اتَّ

ا  ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ ُ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن َّللاَّ َلْو َكاَن ِفٌِهَما آلَِهٌة إاِلَّ َّللاَّ
 ﴾22ٌَِصفُوَن ﴿

ٌُْسؤَلُوَن ﴿ ْفَعُل َو ُهْم  ٌَ ا  ٌُْسؤَُل َعمَّ  ﴾23الَ 

ًَ َو  َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آلَِهة  قُْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ٰهَذا ِذْكُر َمْن َمِع أَِم اتَّ
ْعَلُموَن اْلَحقَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن ﴿ ٌَ  ﴾24ِذْكُر َمْن َقْبلًِ َبْل أَْكَثُرُهْم الَ 
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ُه الَ إِٰلَه إاِلَّ أََنا َفاْعُبُدوِن  ِه أَنَّ ٌْ َو َما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسول  إاِلَّ ُنوِحً إَِل

﴿25﴾ 

ْحٰمُن َوَلدا  ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن ﴿ َخَذ الرَّ  ﴾26َو َقالُوا اتَّ

ْعَملُوَن ﴿ ٌَ ْسِبقُوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبؤَْمِرِه  ٌَ  ﴾27الَ 

ِتِه  ٌَ ْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى َو ُهْم ِمْن َخْش ٌَ ِدٌِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو الَ  ٌْ َن أَ ٌْ ْعَلُم َما َب ٌَ
 ﴾28ُمْشفِقُوَن ﴿

الِِمٌَن  َم َكٰذلَِك َنْجِزي الظَّ قُْل ِمْنُهْم إِنًِّ إِٰلٌه ِمْن ُدوِنِه َفٰذلَِك َنْجِزٌِه َجَهنَّ ٌَ َو َمْن 
﴿29﴾ 
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َماَواِت َو اْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقا  َفَفَتْقَناُهَما َو َجَعْلَنا  َر الَِّذٌَن َكَفُروا أَنَّ السَّ ٌَ أَ َو لَْم 
ٌُْإِمُنوَن ﴿ ًٍّ أَ َفالَ  ًْ ء  َح  ﴾30ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش

ًَ أَْن َتِمٌَد ِبِهْم َو َجَعْلَنا فٌَِها فَِجاجا  ُسُبال  لََعلَُّهْم  َو َجَعْلَنا فًِ اْْلَْرِض َرَواِس
ْهَتُدوَن ﴿ ٌَ31﴾ 

اِتَها ُمْعِرُضوَن ﴿ ٌَ َماَء َسْقفا  َمْحفُوظا  َو ُهْم َعْن آ  ﴾32َو َجَعْلَنا السَّ

ْسَبُحوَن ﴿ ٌَ ْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ فًِ َفلَك   َهاَر َو الشَّ َل َو النَّ ٌْ  ﴾33َو ُهَو الَِّذي َخلََق اللَّ
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 ﴾34َو َما َجَعْلَنا لَِبَشر  ِمْن َقْبلَِك اْلُخْلَد أَ َفإِْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخالُِدوَن ﴿

َنا ُتْرَجُعوَن ﴿ ٌْ ِر فِْتَنة  َو إِلَ ٌْ  ﴾35ُكلُّ َنْفس  َذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َنْبلُوُكْم ِبالشَّرِّ َو اْلَخ

ْذُكُر آلَِهَتُكْم َو ُهْم  ٌَ ِخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزوا  أَ ٰهَذا الَِّذي  تَّ ٌَ َو إَِذا َرآَك الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن 
ْحٰمِن ُهْم َكافُِروَن ﴿  ﴾36ِبِذْكِر الرَّ

اِتً َفالَ َتْسَتْعِجلُوِن ﴿ ٌَ  ﴾37ُخلَِق اْْلِْنَساُن ِمْن َعَجل  َسؤُِرٌُكْم آ
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قُولُوَن َمَتى ٰهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن ﴿ ٌَ  ﴾38َو 

ُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم  ٌَ ْعَلُم الَِّذٌَن َكَفُروا ِحٌَن الَ  ٌَ َلْو 
ٌُْنَصُروَن ﴿ اَر َو الَ َعْن ُظُهوِرِهْم َو الَ ُهْم   ﴾39النَّ

َها َو الَ  ْسَتِطٌُعوَن َردَّ ٌَ َبْل َتؤِْتٌِهْم َبْؽَتة  َفَتْبَهُتُهْم َفالَ 
ٌُْنَظُروَن ﴿  ﴾40ُهْم 
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َو َلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسل  ِمْن َقْبلَِك َفَحاَق ِبالَِّذٌَن 
ْسَتْهِزُءوَن ﴿ ٌَ  ﴾41َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه 

ْحٰمِن  َهاِر ِمَن الرَّ ِل َو النَّ ٌْ ْكَلُإُكْم ِباللَّ ٌَ قُْل َمْن 
ِهْم ُمْعِرُضوَن ﴿  ﴾42َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِّ
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ْسَتِطٌُعوَن  ٌَ أَْم َلُهْم آلَِهٌة َتْمَنُعُهْم ِمْن ُدوِنَنا الَ 
ٌُْصَحُبوَن ﴿ ا   ﴾43َنْصَر أَْنفُِسِهْم َو الَ ُهْم ِمنَّ

ِهُم  ٌْ ْعَنا ٰهُإالَِء َو آَباَءُهْم َحتَّى َطاَل َعَل َبْل َمتَّ
ا َنؤِْتً اْْلَْرَض  َرْوَن أَنَّ ٌَ اْلُعُمُر أَ َفالَ 
 ﴾44َنْنقُُصَها ِمْن أَْطَراِفَها أَ َفُهُم اْلَؽالُِبوَن ﴿
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ٌُْنَذُروَن  َعاَء إَِذا َما  مُّ الدُّ ْسَمُع الصُّ ٌَ َما أُْنِذُرُكْم ِباْلَوْحًِ َو الَ  قُْل إِنَّ
﴿45﴾ 

ا  ا ُكنَّ َلَنا إِنَّ ٌْ ا َو ٌَ قُولُنَّ  ٌَ َك َل ْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربِّ َو َلِئْن َمسَّ
 ﴾46َظالِِمٌَن ﴿

ئا  َو إِْن  ٌْ اَمِة َفالَ ُتْظَلُم َنْفٌس َش ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ َو َنَضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِقْسَط لِ
َنا ِبَها َو َكَفى ِبَنا َحاِسِبٌَن ﴿ ٌْ ة  ِمْن َخْرَدل  أََت  ﴾47َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ
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اء  َو ِذْكرا   ٌَ َنا ُموَسى َو َهاُروَن اْلفُْرَقاَن َو ِض ٌْ َو َلَقْد آَت
ِقٌَن ﴿  ﴾48لِْلُمتَّ

اَعِة ُمْشِفقُوَن  ِب َو ُهْم ِمَن السَّ ٌْ ُهْم ِباْلَؽ ْخَشْوَن َربَّ ٌَ الَِّذٌَن 
﴿49﴾ 

 ﴾50َو ٰهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَْنَزْلَناهُ أَ َفؤَْنُتْم َلُه ُمْنِكُروَن ﴿
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ا ِبِه َعالِِمٌَن ﴿ َنا إِْبَراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن َقْبُل َو ُكنَّ ٌْ  ﴾51َو َلَقْد آَت

َماِثٌُل الَِّتً أَْنُتْم َلَها َعاِكفُوَن  إِْذ َقاَل ِْلَِبٌِه َو َقْوِمِه َما ٰهِذِه التَّ
﴿52﴾ 

 ﴾53َقالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا َلَها َعاِبِدٌَن ﴿

 ﴾54َقاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَْنُتْم َو آَباُإُكْم ِفً َضالَل  ُمِبٌن  ﴿
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َقالُوا أَ ِجْئَتَنا ِباْلَحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَِّعِبٌَن 
﴿55﴾ 

َماَواِت َو اْْلَْرِض الَِّذي  ُكْم َربُّ السَّ َقاَل َبْل َربُّ
اِهِدٌَن ﴿  ﴾56َفَطَرُهنَّ َو أََنا َعَلى ٰذلُِكْم ِمَن الشَّ

ِ َْلَِكٌَدنَّ أَْصَناَمُكْم َبْعَد أَْن ُتَولُّوا ُمْدِبِرٌَن  َو َتاَّللَّ
﴿57﴾ 
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ْرِجُعوَن ﴿ ٌَ ِه  ٌْ  ﴾58َفَجَعَلُهْم ُجَذاذا  إاِلَّ َكِبٌرا  َلُهْم َلَعلَُّهْم إَِل

الِِمٌَن ﴿ ُه َلِمَن الظَّ  ﴾59َقالُوا َمْن َفَعَل ٰهَذا ِبآلَِهِتَنا إِنَّ

ٌَُقاُل َلُه إِْبَراِهٌُم ﴿ ْذُكُرُهْم  ٌَ  ﴾60َقالُوا َسِمْعَنا َفت ى 

ْشَهُدوَن ﴿ ٌَ اِس َلَعلَُّهْم  ٌُِن النَّ  ﴾61َقالُوا َفؤُْتوا ِبِه َعَلى أَْع
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ا إِْبَراِهٌُم ﴿ ٌَ  ﴾62َقالُوا أَ أَْنَت َفَعْلَت ٰهَذا ِبآلَِهِتَنا 

ْنِطقُوَن ﴿ ٌَ  ﴾63َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبٌُرُهْم ٰهَذا َفاْسؤَلُوُهْم إِْن َكاُنوا 

الُِموَن ﴿ ُكْم أَْنُتُم الظَّ  ﴾64َفَرَجُعوا إَِلى أَْنفُِسِهْم َفَقالُوا إِنَّ

ْنِطقُوَن ﴿ ٌَ  ﴾65ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما ٰهُإالَِء 
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ئا   ٌْ ْنَفُعُكْم َش ٌَ ِ َما الَ  َقاَل أَ َفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُكْم ﴿ ٌَُضرُّ  ﴾66َو الَ 

ِ أَ َفالَ  أُؾٍّ َلُكْم َو لَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 ﴾67َتْعِقلُوَن ﴿

قُوهُ َو اْنُصُروا آلَِهَتُكْم إِْن ُكْنُتْم  َقالُوا َحرِّ
 ﴾68َفاِعلٌَِن ﴿
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ا َناُر ُكوِنً َبْردا  َو َسالَما  َعَلى إِْبَراِهٌَم ﴿ ٌَ  ﴾69قُْلَنا 

دا  َفَجَعْلَناُهُم اْْلَْخَسِرٌَن ﴿ ٌْ  ﴾70َو أََراُدوا ِبِه َك

َناهُ َو لُوطا  إَِلى اْْلَْرِض الَِّتً َباَرْكَنا ِفٌَها لِْلَعاَلِمٌَن ﴿ ٌْ  ﴾71َو َنجَّ

ْعقُوَب َناِفَلة  َو ُكالّ  َجَعْلَنا َصالِِحٌَن ﴿ ٌَ  ﴾72َو َوَهْبَنا َلُه إِْسَحاَق َو 
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َراِت  ٌْ ِهْم ِفْعَل اْلَخ ٌْ َنا إَِل ٌْ ْهُدوَن ِبؤَْمِرَنا َو أَْوَح ٌَ ة   َو َجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
َكاِة َو َكاُنوا َلَنا َعاِبِدٌَن ﴿ الَِة َو إٌَِتاَء الزَّ  ﴾73َو إَِقاَم الصَّ
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ِة الَِّتً  ٌَ َناهُ ِمَن اْلَقْر ٌْ َناهُ ُحْكما  َو ِعْلما  َو َنجَّ ٌْ َو لُوطا  آَت
ُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفاِسِقٌَن ﴿  ﴾74َكاَنْت َتْعَمُل اْلَخَباِئَث إِنَّ

الِِحٌَن ﴿ ُه ِمَن الصَّ  ﴾75َو أَْدَخْلَناهُ ِفً َرْحَمِتَنا إِنَّ
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َو ُنوحا  إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه 
َناهُ َو أَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظٌِم ﴿ ٌْ  ﴾76َفَنجَّ

ُهْم  اِتَنا إِنَّ ٌَ ُبوا ِبآ َو َنَصْرَناهُ ِمَن اْلَقْوِم الَِّذٌَن َكذَّ
 ﴾77َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفؤَْؼَرْقَناُهْم أَْجَمِعٌَن ﴿
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ْحُكَماِن ِفً اْلَحْرِث إِْذ َنَفَشْت  ٌَ َماَن إِْذ  ٌْ َو َداُوَد َو ُسَل
ا لُِحْكِمِهْم َشاِهِدٌَن ﴿  ﴾78ِفٌِه َؼَنُم اْلَقْوِم َو ُكنَّ

ْرَنا  َنا ُحْكما  َو ِعْلما  َو َسخَّ ٌْ َماَن َو ُكالّ  آَت ٌْ ْمَناَها ُسَل َفَفهَّ
ا َفاِعلٌَِن ﴿ َر َو ُكنَّ ٌْ ٌَُسبِّْحَن َو الطَّ  ﴾79َمَع َداُوَد اْلِجَباَل 
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َو َعلَّْمَناهُ َصْنَعَة َلُبوس  َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن 
 ﴾80َبؤِْسُكْم َفَهْل أَْنُتْم َشاِكُروَن ﴿



27 

 سَرةُ األًبيَاء

ٌَح َعاِصَفة  َتْجِري ِبؤَْمِرِه  َماَن الرِّ ٌْ َو لُِسَل
ا ِبُكلِّ  إَِلى اْْلَْرِض الَِّتً َباَرْكَنا ِفٌَها َو ُكنَّ

ًْ ء  َعالِِمٌَن ﴿  ﴾81َش

ُؽوُصوَن َلُه َو  ٌَ اِطٌِن َمْن  ٌَ َو ِمَن الشَّ
ا َلُهْم َحاِفِظٌَن  ْعَملُوَن َعَمال  ُدوَن ٰذلَِك َو ُكنَّ ٌَ

﴿82﴾ 



28 

 سَرةُ األًبيَاء

رُّ َو  ًَ الضُّ ِن ُه أَنًِّ َمسَّ ٌُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ َو أَ
اِحِمٌَن ﴿  ﴾83أَْنَت أَْرَحُم الرَّ

َناهُ  ٌْ َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َو آَت
أَْهَلُه َو ِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمة  ِمْن ِعْنِدَنا َو 

 ﴾84ِذْكَرى لِْلَعاِبِدٌَن ﴿
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ٌُّوَب إِْذ َناَدى ُه أَنىّ   َو اْذُكْر َعْبَدَنا أَ نىِ    َربَّ َطاُن ِبُنْصب     َمسَّ ٌْ الشَّ
 (41)َو َعَذاب  

 (42)اْرُكْض ِبِرْجلَِك  َهاَذا ُمْؽَتَسُل  َباِرٌد َو َشَرابٌ 

ا َو ِذْكَرى نَّ َعُهْم َرْحَمة  مِّ ِْلُْولِى   َو َوَهْبَنا َلُه أَْهَلُه َو ِمْثَلُهم مَّ
 (43)اْْلَْلَبابِ 

ا َوَجْدَناهُ  َنْث  إِنَّ ْْ ِه َو اَل تَح ا َفاْضِرب بِّ ِدَك ِضْؽث  ٌَ َو ُخْذ ِب
ابٌ  ُه أَوَّ ْعَم اْلَعْبُد  إِنَّ ا  نِّ  (44)َصاِبر 
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 :لصتٍ فٓ الطيأات•
فٓ تفسٕط الممٓ، حسحىٓ أتٓ ػه اته فعال ػه ػثس اهلل ته تحط ػنه  •

سنللتٍ ػنه تةٕنّ    : اته مسىان ػه أتٓ تصٕط ػه أتٓ ػثس اهلل ع لنال 
لىؼمنّ أوؼنا اهلل   : ألْ ػةّ واوت؟ لال -أًٔب التٓ اتتةٓ تُا فٓ السوٕا
ي وان فٓ شله العمان  -ي أزى شىطَا -ػع ي جل ػةٍٕ تُا فٓ السوٕا
وؼمنّ أٔنًب   شنىط  فةما صؼس ي ضأى  -ال ٔحجة إتةٕس زين الؼطش

 .حسسٌ إتةٕس

212: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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إال تما أػطٕتٍ  -ٔا ضب إن أًٔب لا ٔؤز إلٕه شىط َصٌ الىؼمّ: فمال•
فسنةطىٓ   -ي لً حطمتٍ زوٕاٌ ما أزى إلٕه شىط وؼمّ أتسا -مه السوٕا
ٍ   -حتى تؼةا أوٍ لا ٔؤز إلٍٕ شىط وؼمّ أتسا -ػةى زوٕاٌ لنس  : فمٕنل لن

 .-سةطته ػةى مالٍ ي يلسٌ
ٍ   : لال• فناظزاز   -فاوحسض إتةٕس فةا ٔثك لٍ مناال ي ال يلنسا إال أػطثن

لنس  : لال. فسةطىٓ ػةى ظضػٍ ٔا ضب: أًٔب هلل شىطا ي حمسا، ي لال
فاظزاز أًٔب هلل شنىطا ي   -فؼةت فجاء مغ شٕاطٕىٍ فىفد فٍٕ فاحتطق

فناظزاز أٔنًب هلل    -ٔا ضب سةطىٓ ػةى غىمٍ فلَةىُنا : فمال -حمسا
 .-شىطا ي حمسا

213: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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فسةطٍ ػةى تسونٍ منا ذنق ػمةنٍ ي      -ٔا ضب سةطىٓ ػةى تسوٍ: فمال•
ٍ    -فىفد فٍٕ إتةٕس -ػٕىٍٕ  -فصاض لطحّ ياحسِ مه لطونٍ إلنى لسمن

حتى يلنغ فنٓ تسونٍ     -فثمٓ فٓ شله زَطا طًٔق ٔحمس اهلل ي ٔشىطٌ
اضجؼٓ إلى مًظؼه : فٕطزَا فٕمًل لُا -السيز فىاوت ترطد مه تسوٍ

   ّ ي  -الصْ ذةمه اهلل مىٍ، ي وته حتى أذطجٍ أَل المطٔنّ منه المطٔن
 .-ألمًٌ فٓ المعتةّ ذاضد المطّٔ

213: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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ته ًٔسف ته ٔؼمًب ته إسنحاق   -واوت امطأتٍ ضحمّ تىت أفطإٔاي •
 .-ي ػةُٕا ٔتصسق مه الىاس ي تلتٍٕ تما تجسٌ -ته إتطإَا ع

أتى أصحاتا ألٔنًب   -فةما طال ػةٍٕ الثقء ي ضأى إتةٕس صثطٌ: لال•
مطيا تىنا إلنى َنصا الؼثنس المثتةنى      : واوًا ضَثاوا فٓ الجثال ي لال لُا

فةما زونًا مىنٍ وفنطت     -فطوثًا تغاال شُثا ي جاءيا -فىسللٍ ػه تةٕتٍ
ٍ  -تغالُا مه وته ضٔحٍ ي ونان   -فىظط تؼعُا إلى تؼط حا مشًا إلٕن

ٔا أًٔب لً أذثطتىا تصوثه : فُٕا شاب حسث السه فمؼسيا إلٍٕ فمالًا
لؼل اهلل ُٔةىىا إشا سللىاٌ، ي ما وطى اتتقءن تُصا الثقء الصْ لا ٔثتنل  

 .-إال مه أمط وىت تستطٌ -تٍ أحس

213: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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إال ي ٔتنٕا أي   -ي ػعِ ضتٓ إوٍ لٕؼةا أوٓ ما أوةت طؼامنا : أًٔبفمال •
إال أذصت  -ظؼٕف ٔلول مؼٓ، ي ما ػطض لٓ أمطان وقَما طاػّ اهلل

 :فمال الشاب. تلشسَما ػةى تسوٓ
 .-حتى أظُط مه ػثازِ ضتٍ ما وان ٔستطَا -سًأِ لىا ػٕطتا وثٓ اهلل•

213: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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 -لً جةست مجةس الحىا مىه ألزلٕت تحجتٓ -ٔا ضب: أًٔبفمال •
ٔا أًٔب أزل تحجته فمس ألؼنسته ممؼنس   : فمالغمامّ إلٍٕ فثؼج اهلل 
 .-ي َا أوا شا لطٔة ي لا أظل -الحىا

وقَمنا لنه    -ٔا ضب إوه لتؼةا أوٍ لا ٔؼطض لٓ أمنطان لن   : فمال•
أ لا أحمسن؟ أ لا أشىطن؟ أ . طاػّ إال أذصت تلشسَما ػةى وفسٓ

 .-؟لا أسثحه

214: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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ٔا أًٔب مه صٕطن تؼثنس  : فىًزْ مه الغمامّ تؼشطِ آالف لسان: لال•
اهلل ي الىاس ػىٍ غافةًن؟ ي تحمسٌ ي تسثحٍ ي تىثطٌ ي الىناس ػىنٍ   

فلذص التنطاب ي  : غافةًن؟ أ تمه ػةى اهلل تما هلل فٍٕ المىّ ػةٕه؟ لال
 .-له الؼتثى ٔا ضب أوت فؼةت شله تٓ: حا لال -يظؼٍ فٓ فٍٕ

فغسةٍ تنصله المناء    -فلوعل اهلل ػةٍٕ مةىا فطوط تطجةٍ فرطد الماء•
فؼاز أحسه ما وان ي أططأ، ي أوثنت اهلل ػةٕنٍ ضيظنّ ذعنطاء، ي ضز     

-ي لؼس مؼٍ المةه ٔحسحٍ ي ٔؤوسٍ -ػةٍٕ أَةٍ ي مالٍ ي يلسٌ ي ظضػٍ
. 

214: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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فةما اوتُت إلى المًظغ إشا المًظغ « 1» -امطأتٍ مؼُا الىسطِفللثةت •
ٔا أٔنًب منا   : ي إشا ضجقن جالسان فثىت ي صاحت ي لالت -متغٕط

فةما ضأتٍ ي لنس ضز اهلل ػةٕنٍ تسونٍ ي     -زَان؟ فىازاَا أًٔب فللثةت
ي شله أوُنا سنللت    -فطأى شؤاتتُا ممطًػّ. سجست هلل شىطا -وؼمٍ

منه الطؼناو ي واونت حسنىّ      -لًما أن ٔؼطًَا ما تحمةٍ إلى أٔنًب 
تثٕؼٕىا شؤاتته َنصٌ حتنى وؼطٕنه؟ فمطؼتُنا ي     : فمالًا لُا -الصيائة

 ،زفؼتُا إلُٕا ي أذصت مىُا طؼاما ألًٔب

214: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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ّ    -فةما ضآَا ممطًػّ الشؼط غعة •  -ي حةف ػةُٕنا أن ٔعنطتُا مائن
فاغتا أًٔب مه شله فليحى اهلل . فلذثطتٍ أوٍ وان سثثٍ وٕت ي وٕت

فلذص ػنصلا  « ذُصْ تِٕٓسِنٓ ظِغْخاً فَاظْطِبٕ تٍِِ يٓ ال تَحٕىَجْ»ػع ي جل إلٍٕ 
 .فعطتُا ظطتّ ياحسِ فرطد مه ٔمٕىٍ -مشتمق ػةى مائّ شمطاخ

214: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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ي ضيْ ػه اته ػثاس ما ٔمطب مىنٍ، ي ػنه يَنة أن امطأتنٍ     : ألًل•
تنصوط اتنتقءٌ تمنا     -وما تطى -واوت تىت مٕشا ته ًٔسف، ي الطيأّ

تتىفط ػىٍ الطثاع ي َىان مه الطيأات منا ٔؤٔنس شلنه لىنه تؼنط      
األذثاض المطئّ ػه أئمّ أَل الثٕنت ع ٔىفنٓ شلنه ي ٔىىنطٌ أشنس      

 .اإلوىاض وما ٔلتٓ
 

214: ، ص17 الويساى في تفسير المرآى، ج    
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َو إِْسَماِعٌَل َو إِْدِرٌَس َو َذا اْلِكْفِل 
اِبِرٌَن ﴿  ﴾85ُكلٌّ ِمَن الصَّ

ُهْم ِمَن  َو أَْدَخْلَناُهْم ِفً َرْحَمِتَنا إِنَّ
الِِحٌَن ﴿  ﴾86الصَّ
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اسا وثٓ مه األَوثٕاء، صةًات اهلل ػةُٕا أَجمؼنٕه، ي َنً   : شي الىِفْلي •
مه الىَفالّ، سمٓ شا الىِفْل ألَوٍ وَفَل تمائّ ضوؼّ ونل ٔنًو فَنًٓفَى تمنا     

إِن شا : ألَوٍ وان ٔةنثس وسناء والىفْنل، ي لنال العجناد     : وَفَل، ي لٕل
الىِفْل سمٓ تُصا االسا ألَوٍ تىفَّل تلَمط وثٓ فٓ أُمتٍ فمناو تمنا ٔجنة    

 .تىفَّل تؼمل ضجل صالح فماو تٍ: فُٕا، ي لٕل

 590: ، ص11 لساى العرب؛ ج
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لٕل إوٍ وثٓ وان تؼس سةٕمان ٔمعٓ تٕه الىناس ومعناء زايز، ي لنا    ي •
ي لٕل لا ٔىه وثٕا ي لىه وان ػثسا صالحا تىفنل  . ٔغعة زايز إال هلل
ي لٕل ٔمال تىفل لىثٓ تمًمٍ أن ٔمعٓ تٕىُا تالحك . تطجل صالح ػىٍ

   ففؼل فسمٓ شا الىفل

 463: ، ص5 هجوع البحريي؛ ج
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 ذَا الْكِفْلِ   

، ي يَشاع ، ي لٕل إلياا  ٔؼىى : ي شا الىفل -85/ 21آّٔ  -الثٕعايْ•
ألوٍّ شا حظّ مه الةٍّ، أي تىفّل مىٍ، أي لٍ ظنؼف  : ، سمّى تٍزكريّاا لٕل 

 .ػمل أوثٕاء ظماوٍ ي حًاتُا
 
 
، بشر بي أيَّب، أي عنّ يسعلٕل : ي شا الىفل -48/ 38ي لال فٓ آّٔ •

 .ي اذتةف فٓ وثًّتٍ ي لمثٍ

 90: ، ص10 التحميك في كلوات المرآى الكرين؛ ج
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 ذَا الْكِفْلِ   

أنّ شا الىفل ًَ ألٕسنغ تنه اذطنًب تةمٕنص     : فى وتاب أتى حصٔفّي •
 إلٕاس، 

 246: ، ص10 التحميك في كلوات المرآى الكرين؛ ج



45 

 سَرةُ األًبيَاء

َو َذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَؽاِضبا  َفَظنَّ أَْن َلْن َنْقِدَر 
لَُماِت أَْن الَ إِٰلَه إاِلَّ أَْنَت  ِه َفَناَدى ِفً الظُّ ٌْ َعَل

الِِمٌَن ﴿  ﴾87ُسْبَحاَنَك إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّ

َناهُ ِمَن اْلَؽمِّ َو َكٰذلَِك ُنْنِجً  ٌْ َفاْسَتَجْبَنا َلُه َو َنجَّ
 ﴾88اْلُمْإِمِنٌَن ﴿



46 

 سَرُ طالق

ٌُْنِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعِتِه َو َمْن  لِ
ا آَتاهُ  قُِدرَ  ٌُْنِفْق ِممَّ ِه ِرْزقُُه َفْل ٌْ َعَل

ُ َنْفسا  إاِلَّ َما آَتاَها  ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ ُ الَ  َّللاَّ
ٌُْسرا  ﴿ ُ َبْعَد ُعْسر   ْجَعُل َّللاَّ ٌَ  ﴾ 7َس



47 

 سَرةُ األًبيَاء

ُه َربِّ الَ َتَذْرِنً َفْردا  َو أَْنَت  ا إِْذ َناَدى َربَّ ٌَّ َو َزَكِر
ُر اْلَواِرِثٌَن ﴿ ٌْ  ﴾89َخ

ٌَى َو أَْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه  ْح ٌَ َفاْسَتَجْبَنا َلُه َو َوَهْبَنا َلُه 
ْدُعوَنَنا  ٌَ َراِت َو  ٌْ ٌَُساِرُعوَن ِفً اْلَخ ُهْم َكاُنوا  إِنَّ

 ﴾90َرَؼبا  َو َرَهبا  َو َكاُنوا َلَنا َخاِشِعٌَن ﴿



48 

 سَرةُ األًبيَاء

َو الَِّتً أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفٌَها ِمْن 
ة  لِْلَعاَلِمٌَن ﴿ ٌَ  ﴾91ُروِحَنا َو َجَعْلَناَها َو اْبَنَها آ



49 

 سَرةُ األًبيَاء

ُكْم َفاْعُبُدوِن  ة  َواِحَدة  َو أََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ إِنَّ ٰهِذِه أُمَّ
﴿92﴾ 

َنا َراِجُعوَن  ٌْ َنُهْم ُكلٌّ إَِل ٌْ ُعوا أَْمَرُهْم َب َو َتَقطَّ
﴿93﴾ 



50 

 سَرةُ األًبيَاء

الَِحاِت َو ُهَو  ْعَمْل ِمَن الصَّ ٌَ َفَمْن 
ا َلُه  ٌِِه َو إِنَّ ُمْإِمٌن َفالَ ُكْفَراَن لَِسْع

 ﴾94َكاِتُبوَن ﴿



51 

 سَرةُ األًبيَاء

ْرِجُعوَن ﴿ ٌَ ُهْم الَ  ة  أَْهَلْكَناَها أَنَّ ٌَ  ﴾95َو َحَراٌم َعَلى َقْر

ْنِسلُوَن  ٌَ ؤُْجوُج َو َمؤُْجوُج َو ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدب   ٌَ َحتَّى إَِذا فُِتَحْت 
﴿96﴾ 

ا  ٌَ ًَ َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذٌَن َكَفُروا  َو اْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفإَِذا ِه
ا َظالِِمٌَن ﴿ ا ِفً َؼْفَلة  ِمْن ٰهَذا َبْل ُكنَّ َلَنا َقْد ُكنَّ ٌْ  ﴾97َو

َم أَْنُتْم َلَها َواِرُدوَن  ِ َحَصُب َجَهنَّ ُكْم َو َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ إِنَّ
﴿98﴾ 



52 

 سَرةُ األًبيَاء

النصْ  « لَرْيَاٍ  أَْللَكٌْاْاا أًَُمْانل َ يَرُِْعْاَىَ      ٍَ حَرامٌ عَلى»: لًلٍ تؼالى•
ٔستثك مه أّٖ إلى الصَه تمؼًوّ مه سٕاق التفصٕل أن ٔىًن المطاز 
أن أَل المطّٔ التٓ أَةىىاَا ال ٔطجؼًن حاوٕا إلى السوٕا لٕحصةًا ػةى 
ما فمسيٌ مه وؼمّ الحٕاِ ي ٔتساضوًا ما فًتنًٌ منه الصنالحات ي َنً     

فَمٓنهْ  »: يالغ محل أحس ططفٓ التفصٕل الصْ تعمه ططفٍ اٖذط لًلٍ
فٕىنًن الطنطف اٖذنط منه     . إلد« ٔٓؼٕمٓلْ مِهَ الصَّالِحاتِ يٓ ًَٔٓ مٔؤْمِهٌ

ططفٓ التفصٕل أن مه لا ٔىه مؤمىا لس ػمل مه الصالحات فةٕس لٍ 
ػمل مىتًب ي سؼٓ مشىًض ي إوما ًَ ذائة ذاسط ظل سؼٍٕ فنٓ  

 .السوٕا ي ال سثٕل لٍ إلى حٕاِ حاوّٕ فٓ السوٕا ٔتساضن فُٕا ما فاتٍ

324: ، ص14 الويساى في تفسير المرآى، ج  
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 سَرةُ األًبيَاء

لَطْٔٓنٍّ    يٓ حٓطاوٌ ػٓةى»: أوٍ تؼالى يظغ المجتمغ مًظغ الفطز إش لالغٕط •
ي حطاو ػةى مه أَةىىاٌ ألن فساز الفطز ٔسنطْ  : لا ٔملي «إََٔةَىْىاَا

تالطثغ إلى المجتمغ ي ٔىتُٓ إلى طغٕاوُا فٕحك ػةُٕا وةمنّ الؼنصاب   
يٓ إِنْ مِهْ لَطٍّْٔٓ إِلَّا وَحٕهُ مُٕٔةِىًَُا لَثٕلَ ٔٓنًٕوِ الْمِٕامٓنِّ   »: فُٕةىًن وما لال

 .58: إسطاء: أَيٕ مٔؼٓصِّتًَٔا ػٓصاتاً شَسِٔساً
 

325: ، ص14 الويساى في تفسير المرآى، ج  
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 سَرةُ األًبيَاء

ْرِجُعوَن ﴿ ٌَ ُهْم الَ  ة  أَْهَلْكَناَها أَنَّ ٌَ  ﴾95َو َحَراٌم َعَلى َقْر

ْنِسلُوَن  ٌَ ؤُْجوُج َو َمؤُْجوُج َو ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدب   ٌَ َحتَّى إَِذا فُِتَحْت 
﴿96﴾ 

ا  ٌَ ًَ َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذٌَن َكَفُروا  َو اْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفإَِذا ِه
ا َظالِِمٌَن ﴿ ا ِفً َؼْفَلة  ِمْن ٰهَذا َبْل ُكنَّ َلَنا َقْد ُكنَّ ٌْ  ﴾97َو

َم أَْنُتْم َلَها َواِرُدوَن  ِ َحَصُب َجَهنَّ ُكْم َو َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ إِنَّ
﴿98﴾ 



55 

 سَرة الكمف

ا    ثمُ   (92)أَْتَبَع َسَبب 

كاَُدوَن    َحتىَّ إَِذا َبَلَػ َبٌنْ  ٌَ ا الَّ  ِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوم  ٌْ دَّ السَّ
ْفَقُهوَن َقْوال   ٌَ(93) 

اَذا اْلَقْرَنٌنْ  ٌَ ؤُْجوَج َو َمؤُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِى اْْلَْرِض    َقالُوْا  ٌَ إِنَّ 
ا َنُهْم َسّد  ٌْ َنَنا َو َب ٌْ ا َعلَى أَن تَجَعَل َب  (94)َفَهْل نَجَعُل َلَك َخْرج 

نىّ  َنكمُ    ِفٌِه َربىّ    َقاَل َما َمكَّ ٌْ ة  أَْجَعْل َب نَهْم    َخٌْر َفؤَِعٌُنونِى ِبقُوَّ ٌْ َو َب
ا  (95)َرْدم 



56 

 سَرة الكمف

َدَفٌنْ    َبٌنْ   َءاُتونِى ُزَبَر الْحِدٌِد  َحتىَّ إَِذا َساَوى َقاَل انفُُخوْا     الصَّ
ا ِه ِقْطر  ٌْ ا َقاَل َءاُتونِى أُْفِرْغ َعَل  (96)َحتىَّ إَِذا َجَعَلُه َنار 

ا ْظَهُروهُ َو َما اْسَتَطاُعوْا َلُه َنْقب  ٌَ  (97)َفَما اْسَطُعوْا أَن 

بىّ  ن رَّ َجَعَلُه َدكاََّء  َو    َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربىّ     َقاَل َهاَذا َرْحَمٌة مِّ
 (98)َحّق ا   كاََن َوْعُد َربىّ 


