* تفسي تفسي اليلن /اليلن )ت 713هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه بعد
ٱل وٱلْ َفْتح { * } ورأَيت ٱلنساس ي ْدخلُو َن ِف ِدي ِن ِ
ِ
ٱل أَفْـ َواجاً { * } فَ َسبِِ ْح
} إِ َذا َجآءَ نَ ْ
ََ ْ َ َ َ ُ
صُر َ ُ
ِ
ٱستَـ ْغ ِف ْرهُ إِنسهُ َكا َن تَـ سوابً {
ِبَ ْمد َربِِ َ
ك َو ْ

} إِ َذا جآء نَصر ِ
ٱل { أي :إذا جاءك ي أكمل الرسل وعد ا الذي وعدك أن ينصرك على
َ َ ُْ
جيع أعدائك ،ويظهر دينك على الدين كلها } َوٱلْ َفْت ُح { ]النصر [1 :الذي أخبك الق
بقوله:
ك فْت اتحا{ بمبيينا{{
}إي ان فْتتْ احنْا لْ ْ
]الفتح.[1 :

} َو { بعدما جاءك الفتح والنصر الوعود آن لك وكمل ظهورك واستيلؤك على عموم
العادي ،وظهر دينك على سائر الدين } رأَيت ٱلنساس ي ْدخلُو َن ِف ِدي ِن ِ
ٱل أَفْـ َواجاً {
َْ َ َ َ ُ
]النصر [2 :فوجاً فوجاً ،فرقةً فرقةً ،بعدما كانوا يدخلون فيه فرادى فرادى.
ِ
ك { ي أكمل الرسل؛ شكراً لا أعطاك جيع ما وعدك ،وفتح عليك
} فَ َسبِِ ْح ِبَ ْمد َربِِ َ
ٱستَـ ْغ ِف ْرهُ { واطلب منه العفو
الفاق ،وأت ببعثتك وظهورك ماسن الشيم ومكارم الخلق } َو ْ
والغفران من لدنه؛ هضماً لنفسك وفرطاتك؛ إذ قل سما يلو البشر من الطر.
} إِنسهُ َكا َن تَـ سوابً { ]النصر [3 :يغفر من استغفر له ،ويقبل توبة من أنب إليه أيضاً ،سيما إذا
كانت مقرونة بلخلص.
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وبعدما نزلت هذه السورة ،وأمر سبحانه صلى ا عليه وسلم بلمد والستغفار ،تغمم
الصحاب وتزنوا ،وفهموا منها أن أجل رسول ا صلى ا عليه وسلم قد ُقرب ،فوسدعه
الق ،وأمره بلمد والستغفار؛ لذلك سا هذه السورة سورة التوديع أيضاً.
خاتة السورة
عليك أيها الطالب للنجاة الخروية والراغب إل اللذات اللدنية الروحانية الوعودة فيها أن
تستغفر إل ا ،وتستجع نوه ف أوقاتك وحالتك ،وتفوض أمورك كلها إليه ،وتتخذه وكيلً،
وتعله حسيباً وكفيلً ،فلك أن تواظب على الطاعات والعبادات ،وتتنب عن مطلق الارم
والنكرات ،يفظك الق عن جيع الل سمات ويوصلك إل عموم الهمات بفضله ولطفه.
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