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سورةُ الجُمُعة

حِ  ْحمِن الره ِ الره يمِ بِْسِم َّللاه

ِ َما فِي السه  َماَواِت َو َما فِي يَُسب ُِح ّلِِله
يِم  اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس الْ  ِِ ِِ اْلَح ي ِِ ﴾1َعَ
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سورةُ الجُمُعة

ي ِيَن َرُسوُهَو الهِذي بََعََث فِي اْْلُ  الً م ِ
يِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ  ِ ِ َِ ِهْم َو آيَاتِِه َو يُ

تَاَب وَ  ِِ َمةَ َو إِْن يَُعَل ُِمُهُم اْل ِْ اْلِح
﴾2َالَل  ُمبِين   َِانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي ضَ 
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سورةُ الجُمُعة

 َو ا يَْلَحقُوا بِِهمْ َو آَخِريَن ِمْنُهْم لَمه 
يمُ  ِِ ُِ اْلَح ي ِِ ﴾3 ُهَو اْلَعَ
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هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ 

ورة هوو يعني اللَّه الذي وصفه بالصفات المذك« هُوَ الَّذِي بَعَثَ»و قوله •
ال و ق. األميون العرب: قال قتادة و مجاهد« فِي الْأُمِّيِّينَ»الذي أرسل 

، ألنها تسمى أم القرى، هم أهل مكة: قوم
. و االمي منسوب إلى انه ولد من أمه ال يحسن الكتابة•
ة به في و وجه النعمة في جعل النبوة في أمي موافقة ما تقدمت البشار•

عانة على ما كتب األنبياء السالفة، و لما فيه من انه أبعد من توهم االست
.أتى به من الحكمة
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يهِمْرَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّ

يين و يعني من سميتهم األم« منهم»و « بعث»مفعول « رسوال»و قوله •
يناته أي حججه و ب« آياتِهِ»أي يقرأ عليهم « يَتْلُوا عَلَيْهِمْ»من جملتهم 

أي و يطهرهم من دنس الشور  بموا« وَ يُزَكِّيهِمْ»من القرآن و غيرها 
و إنموا يجعلهوم كوذلأ بوأن. يهديهم إلى االيمان فويجعلهم أككيواء

يدعوهم إلى طاعة اللَّه التي يقع فيها االجابة ألنوه لوو دعواهم و لوم
إنه ككاهم، : يجيبوا لما قيل
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وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةةَ وَ ِِنْ كَةاوُوا مِةنْ 
قَبْلُ لَفِي ضَالَلٍ مُبِينٍ 

ة، و يعلمهم القورآن و السون: قال قتادة« وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ»•
العلم الحكمة تعم الكتاب و السنة، و كل ما أراده اللَّه، فان الحكمة هي
وَ إِنْ ». الذي يعمل عليه فيما يخشى او يحبب من أمر الدين و الودنيا

لَفِي »لقرآن يعني من قبل أن يبعث فيهم و يتلو عليهم ا« كانُوا مِنْ قَبْلُ
قيم أي في عدول عن الحق جائرين عن الصورا  المسوت« ضَاللٍ مُبِينٍ

.مبين أي ظاهر
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وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِةمْ وَ هُةوَ الْعَزِيةزُ
الْحَكِيمُ 

هةم : قال ابن كيد و مجاهود« وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ»و قوله •
نهم و كل من بعد الصحابة ِلى يوم القيامة، فان اللَّةه بعةث النبةي مة

. شريعته تلزمهم، و ِن لم يلحقوا بزمان الصحابة
و . ا بهمنصب على تقدير و يزكي آخرين منهم، لما يلحقو« و آخرين»•

يجوك ان يكون جرّاً، و تقديره هوو الوذي بعوث فوي األميوين و فوي 
لوه و في جميوع أفعا« الْحَكِيمُ»الذي ال يغالب « وَ هُوَ الْعَزِيزُ»آخرين، 
.             ما يأمر به
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