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 سورة األنعام َقْوٍم يَ ْعَلُموَن{}وََكَذِلَك ُنَصرِىُف اآلََيِت َولِيَ ُقوُلواْ َدَرْسَت َولِنُ بَ يِىَنُه لِ 

 

 قال النيبى )ع( "خريكم من تعلىم القرآن وعلىمه"

 

 

 

 

 

 ((مجيع حقوق النشر حمفوظة للُمشرِفني))

 ayat.com-quran:    اإلتصالّبنا
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 مفسىر القرآن والكتب السماويىة الراحل

ّدّعليّحسنّاحلل يحممّ 

 نتظَرامل ملذكورة عن مفسىر القرآنيف شيخوخته ، وتظهر عليه العالمات ا

 بين إسرائيل()ومنها اخلال على خدىه األمين ، و كونه أجلى اجلبهة أقىن األنف كأنىه من رجال 
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ّمقدمةّاملشرِفنيّعلىّطباعةّالتفسري
ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ُ { }احْلَْمُد لِلِِى الَِّذي َهَداََن هلَِ    ....َذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْوال أَْن َهَداََن الِلى
 { . }َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ 

املسمىى )حقائق التأويل يف الوحي والتنزيل( ، وظلى بكتابة تفسريه  رمحه هللا لقد قام املفسىر الراحل حممد علي حسن احللىي
، وعندما قمنا بطبع ونشر هذا التفسري حاولنا جهدَن أن يكون حسب آخر ما  1991مستمراً بتنقيحه حّت وفاته سنة 

 ،حسب ما استطعنا فقط و استطعنا الوقوف عليه من تفسريه ، وقمنا مبراجعة التفسري من الناحية اإلمالئية والنحوية 

)وذلك حسب مساح املفسىر بذلك لكونه مل يدرس علوم اللىغة واإلعراب والنحو عدا معرفته ابلقراءة والكتابة فقط ال غري ، 
 ، وأنى تفسريه هو إهلام من هللا تعاىل( 

ل املتفرىقة بُ ع والسُ دَ البِ  مثى توكىلنا على هللا بتقدميه للطباعة والنشر راجني من هللا التوفيق للسري يف هنج التوحيد اخلالص بعيداً عن
واهلادي إىل الصراط  ، إن نسينا أو أخطأَن ، إنىه هو الغفور الرحيم ال يؤاخذَنأن يتقبىل منىا وأن  جلى وعال نا، راجني من ربىِ 

 املستقيم ، واحلمد هلل ربى العاملني .
( ، وكذلك إذا راجعاْلمّ ت أنه من ِقَبل )فنا يف اهلامش بعض الكلمات الضروريىة لتوضيح املعىن وعند ذلك نثبى قد أضَ و 

] [ ، وعدا ذلك  هبعض الكلمات الضروريىة وعند ذلك نضع تلك الكلمات بني قوسني مربىعني مثل هذ املراجعأضاف 
  .فالنص الكامل قد حافظنا عليه كما هو

اهلامش ُكِتَب من ِقَبل املفسىر نفسه . وعدا  فإذا مل ُتذكر كلمة )اْلُمراِجع( أو مل ُتكَتب أقواس مربىعة ] [ ، فذلك يعين أنى    
 ذلك فكلى النصى هو من كتابة املفسىر بدون تغيري أو تبديل .

مثى كتاب  الرد على امللحدينوكتاب  اإلنسان بعد املوتمثى كتاب  لكون والقرآناوأوىل ما كتبُه املفسىر رمحُه هللا هو كتاب 
  .هم التفسري لفَ للتفسري والىيت هي ال ِغىَن عنها  اتوقال املفسىر أنى هذه الكتب هي مقدىم  املتشابه من القرآن

، وأخرياً كتاب )حقائق التأويل يف الوحي  اخلالف بني التوراة والقرآنوكتاب  ساعة قضيتها مع األرواحكتب كذلك كتاب   مثى 
، والىذي حاولنا بعد االتىكال على  يف حياته لكرمي أبكمله ، ولكنىه مل يتمكىن من طبعه ونشرهوالتنزيل( وهو تفسري القرآن ا

ورضاه وغفرانه وإحسانه إنىه هو الغفور الرحيم  هأن نطبعه يف هذه الطبعة ، راجني من هللا توفيق هللا واالستعانة به سبحانهُ 
         وهو نِعَم املوىل ونِعَم النصري .

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/noatheism.html
http://www.quran-ayat.com/shabaha
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/alkhilaf
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ّلىّطباعةّونشرّالتفسريّاملشرفونّع

 

 

ََّتهيد

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

احلمد هلل ربى العاملني ، ابعث الُرُسل والنبيىني ، ومنزل األحكام والقوانني ، يف كُتب املرَسلني ، سالم هللا عليهم أمجعني ، 
 الصدىيقني ، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .وعلى حممىد الصادق األمني ، وعلى عباد هللا الصاحلني ، وعلى الشهداء و 

أمىا بعد فإينى سألت هللا التوفيق فهداين سواء الطريق ، وسألت منه الثواب فأعطاين ِعلم الكتاب ، وسألته اجلنان فعلىمين 
 تفسري القرآن ، فحمداً له على هدايته وشكراً له على معطياته .

حقائقّالتأويلّسأكتب كتاابً أمجع فيه تفسري القرآن أبكمله ويكون عنوانه ) أبنىين  املتشابه من القرآنكتايب لقد وعدُت يف  
( وقد أجنزت ما وعدت مبا يسىر يل ريبى وأعانين عليه فأهلمين تفسري القرآن وأعطاين ِعلم البيان ، فهو يفّالوحيّوالتنزيل

 تعان ، فله احلمد يف كلى زماٍن ومكان .امليسىر املس

ّحممدّعليّبنّحسنّاحلِل يّّ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quran-ayat.com/shabaha
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ّاملقد مةّ

لقد أنزل هللا القرآن على ِقسَمني ومها احملَكم واملتشابِه ، فاحملَكم معروف لدى اجلميع وال حيتاج إىل شرح وتفسري . أمىا 
والدليل على أنى العرب مل يفهموا املتشابه من القرآن موعظة احلسن إالى هللا وحده ،  ه فال يعلم أتويلُه وشرح معانيهاملتشابِ 

البصري الىيت يعُظ هبا عمر بن عبد العزيز فيقول "إعمل ابحملكم من كتاب هللا وآِمن ابملتشابه منُه " يعين آِمن بِه ولو أنىك مل 
 تعرف معناه .

ا أنزل هللا القرآن على قِ     م قالوا ما هذا إالى قول البشر وليس من عند هللا ، وقالوا لو نشاُء ني ُحجىًة على قريش ألهنى سمَ وإّنى
فقال تعاىل ما مضمونه : إن كنتم صادقني فيما تقولون أبنى القرآن جاء به حممىد من تلقاء هذا . فردى هللا عليهم  ثلَ لقلنا مِ 

ألغاز اآلَيت املتشاهبة منُه وافهموا املقصود منها ، أو حلىوا  وبالغةً  نفسه فَاْئتوا بسورة واحدة مثل احملكم من القرآن فصاحةً 
ا اُنزَِل بِعلم هللا وأنىه وحٌي يوَحى ، وأَن ُُمهلكم ألف سنٍة وأزيدكم على ذلك ثالث مائة  فإن عجزمت عن هذا وذاك فاعلموا أّنى

ُ وست وستىني سنة ، فإن عجزمت عن حلى ألغازه فسأرسل لكم رجالً من عبادي يوضىح لكم ما اشت به عليكم من معانيِه ويُبنيى
لكم ما التبس عليكم من أحكامِه فحينئٍذ تعلمون ِعلَم اليقني أنى القرآن ُمنزل من عند هللا مل خيتلقه حممىد كما تزعمون . 

فإذا حسبَت هذه اجلُملة حبروف  {َيْستَ ْهزِئُون  بِهِ  َكانُوا  َما أَنَباء َفَسَيْأتِيِهمْ  َكذَّبُوا  فَ َقدْ } الشعراء وهذا معىن قوله تعاىل يف سورة
وهذا اتريخ والديت على حساب اهلجري اإليراين  1325َيْستَ ْهزِئُون { يكون الناتج  بِهِ  َكانُوا  َما أَنَباء اجلمل وهَي }َفَسَيْأتِيِهمْ 

احلساب العراقي يكون وهو الفرق بني األشهر الشمسيىة والقمريىة ، يعين الفرق بني احلساب اإليراين و  41وإذا أضفنا إليه  1
، وكان عمري  على امللحدين الرد، و  اإلنسان بعد املوتمثى كتايب  لكون والقرآناطبع كتايب وهذا اتريخ  1366الناتج 
ألىفتُه الذي بني يديك وهو )حقائق التأويل يف  ، وهذا آخر كتاب املتشابه من القرآنسنة ، مثى طبعت كتايب  41حينئٍذ 

  الوحي والتنزيل( .
هم الشعراء واخلطباء ولكن مع فصاحتهم وبالغتهم وذكائهم مل وكان العرب قبل اإلسالم أهل فصاحة وبالغة وكان في   

 اإِلنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقل} اإلسراء يتمكىنوا أن جياروا القرآن ولو آبية واحدة وعجزوا عن ذلك ، فنزل قوله تعاىل يف سورة
. وكذلك األلغاز كانت مستعملة عند { َظِهريًا  لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ  َكانَ   َوَلوْ  هِ مبِْثلِ  ََيْتُونَ  الَ  اْلُقْرآنِ  َهَذا مبِْثلِ  ََيْتُواْ  أَن َعَلى َواجلِْن  

العرب وخاصىةً  عند شعرائهم وخطبائهم ، فأنزل هللا القرآن على ما جرت به عاداهتم وقال فاْئتوا بسورٍة من ِمثله فصاحة أو 
 . حلىوا لغزاً من ألغازه إن كنتم يف شٍك منه فعجزوا عن هذا وذاك

                                                           

 . القمريىة األشهر على حيسبونه العراقيىني ولكنى  ، الشمسيىة األشهر حساب على اهلجري اترخيهم انيوناإلير  حيسب 1 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/noatheism.html
http://www.quran-ayat.com/shabaha
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 ومن ألغاز العرب وصيىة ُمهلهل َلمىا أراد العبدان قتله ، فقال : 
 َمْن ُُمربُ األقواِم أنى ُمَهْلِهالً     هلِل در ُكما وَدر  أبيُكما

 ه فقالت : عرِ فلمىا مسعت اليمامة بنت أخيِه وصيىتُه حلىت ألغاز شِ 
 ُُمَْنَدال الةِ الفَ  يف يالً تِ قَ  ىأضحَ      ُمَهْلِهال أنى  األقوامِ  ُُمربُ  َمنْ 
 يُ ْقَتال َحّتَّ  العبدانِ  َيرْبَحِ  ال              أبِيُكما وَدر   در ُكما هللِ 

فقال َي هذا أَن أعلم أنى املنيىة قد حضرت ولكن سألتك  هُ ى بعض العرب قاتلَ فقبضوا على العبدين وقتلومها . وكذلك أوصَ 
ب وَنِد : "أال أيها البنتان إنى أابكما" ، وكان لُه بنتان ، فلمىا قتلُه ورجع من ابهلل إذا قتلتين إمِض إىل داري وقف ابلبا

الصحراء إىل املدينِة مرى على دار املقتول ووقف ابلباب وَندى كما أوصاه املقتول ، فخرجت ابنتا املقتول وتعلىقتا ابلرجل 
عرفنا من قوله واعرتافِه ، فقال احلاكم : وماذا قال ؟ فذكرات  ومحلتاُه إىل احلاكم ، فقال كيف عرفتما أنىه قتل أابكما ؟ فقالتا

 للحاكم قوله ، فقال احلاكم ليس يف كالمه دليل القتل ، فقالتا : 
 أال أي ها الِبنتاِن إنى أابُكما      قَتيٌل ُخذا اِبلثَّاِر ُمَّْن ااَتُكَما

ت عقول فهذا الشطر تكملة البيت ، مثى استقرأُه احلاكم فأقرى بقتل ه وقُتَل أببيهما . واآلَيت املتشاهبة اليت يف القرآن حريى
العلماء وأذهلت أفكار األذكياء فلم يفهموا معناها وال املقصود منها من وقت نزوهلا إىل يومنا هذا ، فأخذ املفسىرون 

وا معناها ابلتفسري وبدىلوا أحكامها ابلتأويل فضلى كثري من  الناس عن احلقى بسبب تفسريهم يتخبىطون ختبىط عشواء فغريى
بتوضيح ما اشتبَه على  وجحدوا اخلالق بسبب أتويلهم . ولكنى هللا تعاىل مل يرتك القرآن ُمهَماًل إىل األبد بل وعَد ُسبحانهُ 

َنا ِإنَّ  مُثَّ } القيامة فقال تعاىل يف سورةالناس من آَيتِه وتعهىَد ببيان ألغازِه وغوامض كلماتِه   وقال تعاىل يف سورة{ ُه بَ َيانَ  َعَلي ْ
 أي سوف تعلمون نبأ املتشابه من القرآن بعد زمن طويل .{ ِحنٍي  بَ ْعدَ  نَ َبأَهُ  َولَتَ ْعَلُمنَّ } ص

َ لنا وأرشد ، والسالم على خامِت األنبياء حممىد .  واحلمُد هلل الىذي وََف مبا وعد ، فبنيى
 وإليك حروف اجلمل وأرقامها : 
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نيبى )ع( وكانت هذه القاعدة واألرقام معروفة عند الناس من قدمي الزمان ، والدليل على ذلك َلمىا نزلت سورة البقرة وقرأ ال  
م حسبوا أرقام هذه احلروف فظنىوا أنى دين اإلسالم  71يزول بعد  ينٍ ( قالت اليهود كيف نؤمن لدِ  )أ ل م سنة ؟ وذلك أهنى

،  302فيكون اجملموع  231وهي )أ ل ر( فقالوا وهذه تساوي  اُخرىينتهي بعد هذه املدىة ، فقال النيبى عندَن حروف 
ملدىة ؟ فقال النيبى ولنا حروف غريها أيضاً وهي )ك ه ي ع ص( و )ق( و )ن( و )ط فكيف نؤمن بدين يزول بعد هذه ا

 س م ( ، فقالت اليهود لقد ضاع علينا حساهبا فلم نعلم مدىة بقاء دينكم .
 وحساب اجلُمل يكون على ِقسَمني : األوىل ُيسمىى ظواهر احلروف ، والثاين ُيسمىى بواطن احلروف .

 هَي عليه من أرقام احلروف ، ومثال ذلك كما يف هذا البيت : فاألوىل حُيسب على ما 
 َغرَّدْ  فَ َقدْ  التَّارِيخِ  َعَلى        َجْذالَنً  طارَ  وقَ ْليب 

 .  اإلنسان بعد املوتلكتايب هجري وهو اتريخ طبع الطبعة الثانية  1388َغرَّْد " يكون الناتج  فإذا حسبَت حروف " فَ َقدْ 
 أمىا بواطن احلروف يكون احلساب فيها كما يف البيت الذي جاء يف ملحمة أيب يزيد البسطامي قال : 

 إذا بلَغ الزماُن ُعقيَب صوٍم       إبسِم هللا فاملهدي  قاما
 ن كما يلي : هجري أيضاً ، واحلساب يكو  1388فإذا حسبت حروف "صوم" حبساب بواطن احلروف يكون الناتج 

وهو  1388ربعني ، مثى  جتمع حروف كلمة تسعني وكلمة سته وكلمة أربعني ، فيكون الناتج أ)ص( تسعني )و( سته )م( 
اتريخ السنة احلاليىة اهلجري . وهكذا جتعل الشعراء اترخياً يف أشعارهم يصوغوهنا مجلة مرَكىبة من هذه احلروف لتنطبق على 

ص أو والدة طفل أو موت إنسان أو أتليف كتاب أو غري ذلك ُمىا نظموا األبيات بشأهنا ، اتريخ احلادثة من زواج شخ
 يف آخر األبيات  فقال لكون والقرآناكتايب ومثال ذلك ُمىا نظمُه السيد ُمرتضى آل وهىاب الكربالئي يف تقريض  

 الت  َقى بُ ْرهانُ  والُقْرآنُ  فالَكْونُ      أَرَّْخُتهُ  َفْضِلهِ  َدالئِلُ  هِذي
وهكذا  . لكون والقرآناكتايب وهو اتريخ طبع   1366فإذا حسبَت هذه اجلملة األخرية ، أي الشطر األخري يكون الناتج 

 وها .ئالى ينسَ جيعلون اترخياً يف أشعارهم ل

http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ّدالئلّيفّالتفسري

َلمىا كان اإلنسان مل يتعوىد مساع بعض كلمات مل يسمعها من قبل صُعَب عليه اليوم تفهيمها ، فإذا عرىفَتها لُه وأفهمَته معناها 
ما تقول .  قد ال يقبل منك إال إذا جئَتُه ببيىنٍة تدلى على ذلك أو شهوٍد يشهدون على صحىة قولك أو عالمٍة واضحة تثبت

كانوا قبل اإلسالم وقبل نزول القرآن لكي يطمئنى السامع مبا   الىذينَ ولذلك أخذ املفسىرون َيتون بشواهد من أشعار اجلاهليىة 
من القرآن يستشهد هبا على تفسري اآلية ااُلوىل ، وهكذا صارت عادة عند  اُخرىيقوله املفسىر للقرآن ، أو َييت آبيٍة 

قوله هدوا أببيات من شعر شعراء اجلاهلية ، وقد أرشدهم إىل ذلك إبن عبىاس حني أاتُه رجل فسأله عن املفسىرين أبن يستش
فقال "إذا خفَي عليكم شيء من القرآن فابتغوُه يف الشعر فإنىه ديوان العرب ، أما مسعتم }يَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق { تعاىل 

 قول الشاعر "وقامت احلرب على ساق" .
أستشهد بشعر شعراء اجلاهلية واُكِثر منه ولكن ال أزيد على مخسة أبيات كشاهد على كلمة واحدة من كلمات وأَن كذلك 

 القرآن ، وذلك ليطمئنى القارئ مبعناها وال ُيكذىب كما قال الشاعر :
ُبين وشهودي مخسٌة     وُشُهوُد كلِى قِضيىٍة إثنانِ   من ذا ُيكذِى

 وِلساُن العرِب واملرتجم لسانِ قَ َلِمي وِقْرطاِسي وِمدادي     
 
 

ّقواعدّالكالمّيفّالقرآن
  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى قوله تعاىل أتيت يف القرآن قبل اجلُملة فهي إخبار عن املاضي ، مثال ذلك  كلمةّ"إْذّ"كلى{

 ك . وما شابه ذل}َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماءُكْم { وقوله ِلَقْوِمِه { 
  فَ َلمَّا آاَتُهم مِىن َفْضِلِه َبَُِلواْ قوله تعاىل أتيت يف القرآن فهي إخبار عن املاضي ، مثال ذلك  كلمةّ"فلم ا"وكذلك{

ُهْم { وقوله بِِه {  تكون إخباراً عن  " إذا سبقتها كلمة "إنوما شابه ذلك . ولكن }فَ َلمَّا آَسُفوََن انتَ َقْمَنا ِمن ْ
يعين َلمىا ميوتون وينتقلون سورة هود }َوِإنَّ ُكالًّ لَّمَّا لَيُ َوفِىيَ ن َُّهْم َرب َك أَْعَماهَلُْم { ك قوله تعاىل يف املستقَبل ، مثال ذل

فهو الم العاقبة . وقال  } لَيُ َوفِىيَ ن َُّهْم {إىل عامَل النفوس يوفىيهم ربىك أعماهلم . والشاهد على ذلك الالم من قوله 
يٌع لََّديْ َنا حُمَْضُروَن {   ِإنْ }وَ  ي س ةسور تعاىل يف  يعين َلمىا تقوم القيامة حيضرون يف احملشر للعقاب ُكلٌّ لَّمَّا مجَِ
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فحينئٍذ تعطي معىن املاضي ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة  إالى إذا سبقتها كلمة "كالى " بدل "إْن "واحلساب . 
 ن " َلمىا" َنفية ، واملعىن مل يقِض ما أمرُه من واجبات . فهنا تكو {  أََمَرهُ  َما يَ ْقضِ  َلمَّا َكالَّ }عبَس 

 ط ه يف زمن حمدود ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة لتبيان الشيء وإظهار حقيقتهأتيت يف القرآن  كلمةّ"ّإذاّ"و 
ا حيىة َتشي ، و {  َتْسَعى َحيَّةٌ  ِهيَ  فَِإَذا َفأَْلَقاَها}  األعراف قوله تعاىل يف سورة، واملعىن : تبنيى يف ذلك الوقت أهنى
ُهمُ  َكَشْفَنا  فَ َلمَّا} يعين حينئٍذ تبنيى كذهبم ونكثهم للعهود ، فكلمة {  يَنُكثُونَ  ُهمْ  ِإَذا اَبلُِغوهُ  ُهم َأَجلٍ  ِإىَل  الرىِْجزَ  َعن ْ

 هري : " إذا " تعطي معىن احلني ، ومن ذلك قول كعب بن زُ 
 ِإذا لَيَس فيِه ما أَبنُي َفَأعِقلُ      َحديُث أَنِسيٍى فَ َلما مسَِعُتُه 

ابلكلمة  ئً على املستقَبل وذلك على سياق احلديث ، إالى إذا جاء الف والم مبتد اُخرىفهذه الكلمة تدلى مرًة على املاضي و 
 الشَّْمسُ  ِإَذا} التكوير ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة إخباراً عن املستقَبلاليت تكون بعد كلمة "إذا" فحينئٍذ تكون اجلملة 

َرْت  اْلِبَحارُ  َوِإَذا}وقوله تعاىل { انَكَدَرْت  الن ُجومُ  ُكوىَِرْت ، َوِإَذا  . { ُسجِى
" أتيت قبل "إذا" تكون اجلملة   وكذلك كلى   ِإَذا َحّتَّ } النمل ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة إخباراً عن املاضيكلمة "حّتى

ْينِ  َبنْيَ  بَ َلغَ  ِإَذا َحّتَّ }الكهف  وقوله يف سورة { َّنَْلةٌ  قَاَلتْ  النَّْملِ  َواِدي َعَلى أَتَ ْوا . ومن ذلك {  قَ ْوًما ُدوهِنَِما ِمن َوَجدَ  السَّدَّ
 قول النابغة الذبياين : 

 َأشلى َوأَرَسَل ُغضفاً ُكلَّها ضارِ   َحّتى ِإذا الَثوُر بَعَد الَنفِر أَمَكَنُه 
 َوعاَد فيها إبِِقباٍل َوِإدابرِ               بانَ َتهُ َحّتى ِإذا ما َقضى ِمنها لُ 

وكذلك إذا جاءت كلمة "ما" بعد "إذا" تكون اجلُملة إخباراً عن املاضي ، وتكون كلمة "إذا" مبعىن حني ، ومثال ذلك قوله 
ُلُكمْ  َما دُ َأجِ  الَ  قُ ْلتَ  لَِتْحِمَلُهمْ  أَتَ ْوكَ  َما ِإَذا الىذينَ  َعَلى َوالَ } التوبة تعاىل يف سورة  َوِإَذا}يعين حني أتوك ، وقوله {  َعَلْيهِ  َأمحِْ

 : هري بن أيب سلمى يصف النعمان حني أراَد كسرى قتلُه . ومن ذلك قول زُ {  بَ ْعضٍ  ِإىَل  بَ ْعُضُهمْ  نَّظَرَ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما
 ايَ ماضِ  وكاَن إذا ما اخلوجلَ األمرُ       وأمْجََع أْمراً كاَن ما بَعَدُه لَهُ 

 وقال امرؤ القيس : 
 فِإنَّ هلا ِشْعباً ببُلطِة َزمْيَرَا      وكنُت إذا ما ِخفُت يوماً ُظالَمةً 

 وقال عنرتة : 
ُتهُ  َنَدى احليى  ُمنادي ما إذا  تَعثُ رُ  ابجلماجمِ  املناَي وخيلُ      أَجب ْ

 وزمن حدوثِه . فكلمة "إذا" أتيت مرىًة للمستقَبل ومرىًة للماضي ومرىًة لتبيان الشيء
  املؤمنون  ، ومعناها "ما" ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة َنفيةَييت بعدها كلمة "إالى " فهَي  كلمةّ"إْنّ"وكلى

ٌر يعين ما أنتم إالى بش{  مِىثْ لَُنا َبَشرٌ  ِإالَّ  أَنُتمْ  ِإنْ } ويف سورة إبراهيم{  ِجنَّةٌ  بِهِ  َرُجلٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ }حاكياً عن قوم نوح 
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َنةٌ  َلَعلَّهُ  أَْدرِي َوِإنْ } األنبياء مثلنا . أو َييت الم العاقبة بعدها ِمثل قوله تعاىل يف سورة يعين وما أدري ، {  لَُّكمْ  ِفت ْ
َها لَّمَّا نَ ْفسٍ  ُكل    ِإن} الطارق أو أتيت كلمة "ما" بعدها أو قبلها ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة {  َحاِفظٌ  َعَلي ْ

 َوَلَقدْ } األحقاف كلى نفٍس عليها حافظ حيفظها من العذاب َلمىا ينزل ابلكافرين ، وقوله يف سورة  ومعناها ما
يعين فيما مل ّنكىنكم فيه . ولكن إذا مل أتِت كلمة "إالى " بعدها أو الم العاقبة أو  {  ِفيهِ  مَّكَّنَّاُكمْ  ِإن ِفيَما َمكَّنَّاُهمْ 

فتكون مبعىن "قد" إذا جاء سري الكالم على املاضي ومثال ذلك قوله  باتغري َنفية بل هي لإلثكلمة "ما" فهي 
َتِلنيَ  ُكنَّا  َوِإن آَلََيتٍ  َذِلكَ  يِف  ِإنَّ } املؤمنون تعاىل يف سورة يعين وقد كنىا ملبتلني . والبالء هو االختبار ، أو {  َلُمب ْ

 فاطر وقوله يف سورة{  أِلَنُفِسُكمْ  َأْحَسنُتمْ  َسنُتمْ َأحْ  ِإنْ } اإلسراء تعطي معىن احلني ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة
 يعين حني تدعوهم .{  ُدَعاءُكمْ  َيْسَمُعوا اَل  َتْدُعوُهمْ  ِإن}

  إذا كان سري الكالم على املاضي ومثال ذلك قوله تعاىل يف  تعطي معىن احلنيبفتح اهلمزة فهي  كلمةّ"ّأْنّ"أمىا
 مبعىن "لئالى "يعين حني دَعوا . وإذا كان سري الكالم على املضارع تكون {  َوَلًدا نِ لِلرَّمحَْ  َدَعْوا أَن} مرمي سورة

يعين لئالى تقول {  الِلَِّ  َجنبِ  يِف  فَ رَّطتُ  َما عَلى َحْسرََتى َيَ  نَ ْفسٌ  تَ ُقولَ  أَن} الزمر ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة
 اْعُبُدوا َأنِ } نوح ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة ىن الوجوبتعطي معذلك يوم القيامة . وإذا كان الفعل أمراً فهَي 

يعين جيب {  ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  َمَعَنا أَْرِسلْ  أَنْ } الشعراء ومعناه جيب أن تعبدوا هللا وتتىقوُه ، وقوله يف سورة{  َوات َُّقوهُ  الِلََّ 
 إرساهلم . 

  {  هَلُمْ  لِْنتَ  الِلىِ  مِىنَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما} عمران آل ىل يف سورة، ومثال ذلك قوله تعا للكثرة والتنوىع كلمةّ"ما"وأتيت
واملعىن فبكثرة {  َلعنَّاُهمْ  مِىيثَاقَ ُهمْ  نَ ْقِضِهم فَِبَما} املائدة واملعىن فربمحة كثرية من هللا لنَت هلم . وقال تعاىل يف سورة

 الرعد مبعىن الىذي ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورةنقضهم للمواثيق واختالف أنواعها لعنىاهم . وقد أتيت كلمة "ما" 
 يعين وإنى الىذي نريك من عذاهبم يف الدنيا هو بعض عذاب اآلخرة .{  نَِعُدُهمْ  الَِّذي بَ ْعضَ  نُرِيَ نَّكَ  مَّا َوِإن}

 

ّ
ّالَقَسمّيفّالق رآن

قسُم اترة حبادث مضى وانقضى ، واترة يُقِسُم ينقسم اليمني يف القرآن إىل ِقسَمني ، وهو ماٍض ومضارع ، أي أنى هللا تعاىل يُ 
 حبادث مل يقع بل سيقع فيما بعد ، وهو َقَسُم هتديد . 

 السالفة . وذلك كلى قَسم  االَُمممعناُه إن مل تؤمنوا برسويل أفعْل معكم كما فعلُت فيمن مضى قبلكم من  املاضيف
{ فالنجم الثاقب أرسله  النَّْجُم الثَّاِقبُ .  َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارِقُ .  َوالسََّماء َوالطَّارِقِ يتقدىمُه حرف )َو( كقوله تعاىل }
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هللا تعاىل على أهل نينوى يف زمن النيب يونس حني امتنعوا عن اإلميان ، واملعىن : إن مل تؤمنوا برسويل اُرسْل عليكم 
 حرف )َو( أحد املذنىبات كما أرسلتها على أهل نينوى . وهذا كلى َقَسم يتقدىمه 

  سيقع يف املستقَبلأمىا الثاين فهو إنذار حبادث أو عذاب  ، 
 وقوله { اْلُكنَِّس  اِبخْلُنَِّس . اجْلََوارِ  أُْقِسمُ  َفاَل } التكوير وهو كلى َقَسم يتقدىمه كلمة )فال( كقوله تعاىل يف سورة

وهذا َقَسم هتديد أيضاً ،  {َعِظيٌم  تَ ْعَلُمونَ  لَّوْ  َلَقَسمٌ  نَّهُ الن ُجوِم . َوإِ  مبََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفاَل } الواقعة تعاىل يف سورة
ومعناُه إن مل تؤمنوا برسويل اُرِسْل عليكم بعض املذنىبات فتحرقكم وهو حادث لو تعلمون عظيم الوقع شديد 

 التأثري ابلعذاب . 
 { اللَّوَّاَمِة  اِبلن َّْفسِ  أُْقِسمُ  اْلِقَياَمِة . َواَل  بِيَ ْومِ  أُْقِسمُ  اَل } القيامة أو يتقدىم الَقَسم كلمة )ال( كقوله تعاىل يف سورة

 وهذا قَسم هتديد ووعيد بوقوع العذاب يف املستقَبل ألنى يوم القيامة مل َيِت بعد . 
 { اَواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلهَ .  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها أو أتيت كلمة )إذا( بعد القَسم ، كقوله تعاىل يف سورة الشمس  }

 اللىيلوَ .  َوالض َحى { وقوله يف سورة الضحى } َوالن ََّهاِر ِإَذا جَتَلَّى.  ِإَذا يَ ْغَشى اللىيلوَ  } اللىيلوقوله يف سورة 
 { فهذه الثالثة قَسم هتديد ووعيد وإنذار بوقوع العذاب يف ُمستقَبل الزمان إن مل حيصل اإلميان . ِإَذا َسَجى

 

ّ
ّالسماوات

 وات" يف القرآن على ثالثة أقسام ، وكٌل منها له معىن خاصى دون غريه .أتيت كلمة "مسا
 ] فاألوىل ] يدلى على السماوات الغازيىة 

  على اإلفراد ويعين به جوى األرض أي الطبقات الغازيىة أو ما ُيسمىى ابلغالف اجلوىي  السماءَييت ذكر
َها خَيْرُجُ  َوَما اأْلَْرضِ  يِف  يَِلجُ  َما يَ ْعَلمُ }، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة سبأ   السََّماء ِمنَ  يَنزِلُ  َوَما ِمن ْ

 وليس السماء هي جوى األرض أنى  على يدلى {  ِفيَها يَ ْعرُجُ  َوَما} تعاىل فقوله ، { ِفيَها يَ ْعرُجُ  َوَما
 كنىهول ، إليها يصل حّتى  يصعد أي إلَيها ، يعرج وما:  لقال جامدة كانت  فلو ، جامدة مادىية بطبقة
 املكان يصل حّتى  صعوده بدء من السماء يف فهو صعد كلىما  واملعىن{  ِفيَها يَ ْعرُجُ  َوَما} قال تعاىل
  السََّماء يف  فَ يَ ْبُسطُهُ  َسَحاابً  فَ ُتِثريُ  الرىََِيحَ  يُ ْرِسلُ  الَِّذي الِلَُّ } الروم سورة يف تعاىل وقال . يريدهُ  الىذي
 يشاء . كيف  السماء حتت فيبسطه:  لقال تعاىل جامدة طبقة افوقن كانت  فلو ،{  َيَشاءُ  َكْيفَ 

 فالسماء إن جاءَ  ، مادىية وأجرام أثرييىة اُخرىو  غازيىة طبقات فيه بل شيء من فارغاً  ليس الفضاء إنى  ولزَيدة اإليضاح أقول
 َوْجِهكَ  تَ َقل بَ  نَ َرى َقدْ } البقرة ةذكرها على املفرد يُريد هبا جوى األرض أي الطبقات الغازيىة ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سور 
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يريد هبا السماوات { انَفطََرْت  السََّماء ِإَذا} اإلنفطار فالسماء هنا يريد هبا جوى األرض . وقوله تعاىل يف سورة{  السََّماء يف 
 الغازيىة اليت فوق األرض .

  يقصد هبا السماوات الغازيىة  فإنىه تعاىل السماءّعلىّاجلمعّمقرونةّبذكرّاألرضوكذلك إذا جاء ذكر
تفصل بينهما أي بني األرض والسماوات ، ومثال ذلك قوله  اُخرىعلى شرط أن تكون بينهما كلمة 

، فالسماوات هنا يريد هبا {  َوالسََّماَواتُ  اأَلْرضِ  َغرْيَ  اأَلْرضُ  تُ َبدَّلُ  يَ ْومَ } إبراهيم تعاىل يف سورة
 { اأْلَْرضُ  َوتَنَشق   ِمْنهُ  يَ تَ َفطَّْرنَ  السََّماَواتُ  َتَكادُ }ورة مرمي الطبقات الغازيىة . وقال تعاىل يف س

فالسماوات هنا يريد هبا الطبقات الغازيىة ألنه فصَل بني ذكر األرض وذكر السماوات بثالث كلمات 
فيها ذكر السماوات مثى جاء ذكر األرض . وهكذا كلى آية َييت  َوتَنَشق  ( ِمْنهُ  وهنى قوله تعاىل )يَ تَ َفطَّْرنَ 

 تفصل بينهما يُراد هبا الطبقات الغازيىة . اُخرىمع ذكر األرض على أن تكون كلمة 
  : ] اثنياً  ]يدلى على السماوات األثرييىة 

معها ففي هذه احلالة يقصد هبا السماوات األثرييىة  كلمةّ"مساوات"ّيفّالقرآنّعلىّاجلمعّبغريّذكرّاألرضأتيت 
 مِىن وََكم} النجم مسكن املالئكة والنفوس الصاحلة التقيىة ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة أي اجلنان اليت هي

ًئا َشَفاَعتُ ُهمْ  تُ ْغيِن  اَل  السََّماَواتِ  يِف  مََّلكٍ  فالسماوات هنا يريد هبا األثرييىة السبع ، والدليل على ذلك قوله {  َشي ْ
السماوات هذه تسكنها املالئكة . فكلى آية َييت فيها ذكر السماوات  مََّلٍك ( فبنيىَ سبحانه أنى  مِىن تعاىل )وََكم

على اجلمع وال َييت معها ذكر لألرض فهَي السماوات األثرييىة ابستثناء آيتني واحدة يف سورة الطالق ال ختلو من 
فهذه السماوات أيضاً يريد هبا {  ثْ َلُهنَّ مِ  اأْلَْرضِ  َوِمنَ  مَسَاَواتٍ  َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي الِلَُّ }ذكر األرض وهي قوله تعاىل 

فهذه {  ِفيِهنَّ  َوَمن َواأَلْرضُ  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلهُ  ُتَسبِىحُ }اإلسراء قوله تعاىل  اجلنان السبع ، واآلية الثانية يف سورة
 اآلية أيضاً ال ختلو من ذكر األرض ولكن يريد هبا اجلنان السبع ومن سكنها .

  [ : الكواكب السيىارة وبضمنها األرض على اثلثاً ]يدلى 
 األحقاف ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة السماواتّمقرونةّبذكرّاألرضّوجيمعّبينهماّواوّعطفَييت ذكر 

نَ ُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلْقَنا َما} نىه تعاىل قرهنا فالسماوات هنا يريد هبا الكواكب السيىارة أل { اِبحْلَقىِ  ِإالَّ  بَ ي ْ
 السََّماَواتِ  َخْلقُ  آََيتِهِ  َوِمنْ } الشورى سورة يف تعاىل ابألرض ، أي السماوات اليت هي من جنس األرض . وقال

، فمن  السماواتمعىن فالدوابى ال تدبى إالى على أراضي . هذا ُمتَصر عن {  َدابَّةٍ  ِمن ِفيِهَما َبثَّ  َوَما َواأْلَْرضِ 
 يسرىُه ، وسأشرح عن كلى آية يف مكاهنا بعون هللا تعاىل  جيْد فيه ما  لكون والقرآناأراد زَيدة إيضاح فليطالع كتايب 

 
ّ
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ّاْلم شتبهّواْلم تشابه
 األنبياء شتبه" هو ما يشتبه على اإلنسان من كالم فال يعلم املقصود منه إالى بعد شرحه وتوضيحِه ، كقوله تعاىل يف سورة"اْلمُ 

، فهذه اآلية ال يعلم اإلنسان معناها واملقصود منها إالى بعد شرحها ابلتفسري ، {  لِْلُكُتبِ  السِىِجلىِ  َكَطيىِ   السََّماء نَْطِوي يَ ْومَ }
 . لكون والقرآنايف كتايب تفسريها  وقد أوضحتُ 

 َفِهيَ  السََّماء َوانَشقَّتِ }أمىا "اْلُمتشابه" فهو ما يشبُه بعضه بعضاً يف املعىن وخيتلف يف األلفاظ ، ومثال ذلك قوله تعاىل 
فهذه اآلَيت يشبه بعضها بعضاً يف {  أَبْ َواابً  َفَكاَنتْ  السََّماء َوفُِتَحتِ }وقوله {  انَفطََرتْ  َماءالسَّ  ِإَذا}وقوله {  َواِهَيةٌ  يَ ْوَمِئذٍ 

املعىن وختتلف يف األلفاظ ، وكلىها تدلى على أنى السماوات الغازيىة تتشقىق يوم القيامة وخيتلط بعضها ابلبعض فتكون  
 املقصود منهما إالى بعد الشرح والتفسري .كالدخان . فاملشتبه واملتشابه ال يعلم اإلنسان 
 َكالَِّذي}األنعام  ثل قوله تعاىل يف سورةالىيت جاءت يف القرآن مِ  األمثالواآلَيت املتشاهبة كثرية يف القرآن ، ومن ذلك 

وقوله يف {  َونَِداءً  ُدَعاءً  ِإالَّ  َيْسَمعُ  الَ  مبَا يَ ْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ } البقرة وقوله يف سورة{  َحرْيَانَ  اأَلْرضِ  يف  الشََّياِطنيُ  اْستَ ْهَوْتهُ 
ُلغَ  اْلَماء ِإىَل  َكفَّْيهِ   َكَباِسطِ } الرعد سورة وما أشبه ذلك من األمثال اليت جاءت يف القرآن . وبعض {  بَِبالِِغهِ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  لِيَ ب ْ

ا ُمتناقضة ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورةألنُه مل يفهم معناها فلذلك يظ يرى اإلنسان فيها تناقضاً اآلَيت   اجلن نى أهنى
 َحَكْمتَ  َوِإنْ }املائدة وذلك قوله تعاىل  بينما يوصي هللا نبيىُه ابلقسط يف سورة{ َحطًَبا  جِلََهنَّمَ  َفَكانُوا اْلَقاِسطُونَ  َوأَمَّا}

نَ ُهمْ  فَاْحُكم اْلِميزَاَن  خُتِْسُروا َواَل  اِبْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَِقيُموا} الرمحن ، وقال تعاىل يف سورة{  اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِب   الِلىَ  ِإنَّ  اِبْلِقْسطِ  بَ ي ْ
فإذا أتمىل اإلنسان يف هذه اآلَيت يظنى أنى فيها تناقضاً ، ولكنىها آَيت متشاهبة وقد وعد هللا سبحانه بتبياهنا وتوضيح ما { 

ا من كالم البشر ألنى اجلُملة اشتبه عليهم من أمرها . وبعض اآلَيت ينكرها   تشتبه عليه فال يعلم معناهااإلنسان فيظنى أهنى
فيقول السامع كيف {  فَأَقَاَمهُ  يَنَقضَّ  أَنْ  يُرِيدُ  ِجَدارًا ِفيَها فَ َوَجَدا} الكهف واملقصود منها ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة

 تكون إرادة للجدار وهو من اجلمادات ؟
تشاهبة جتد فيها تقدير مُجلة حمذوفة أو كلمات أو حروفاً حمذوفة ، يدلى عليها ما بعدها أو قبلها ، وكانت وأكثر اآلَيت امل

 هذه العادة ُمستعملة عند العرب ولذلك أنزل هللا القرآن على ما جرت بِه عاداهتم ، ومن ذلك قول لبيد : 
 وال الشيُب والِكرَبُ قالْت غداَة انَتَجْينا ِعنَد جارتِنا     أنَت الذي كنَت ل

 فقول الشاعر " أنَت الذي كنَت " يعين كنت صاحبنا فهجرَنك ، ولوال الشيب والِكرب َلما هجرَنك . 
أو جتد مجلة فيها تقدمي وأتخري ، أي تقدمي الكلمة األخرية على اجلُملة أو أتخري الكلمة ااُلوىل بعد إَتام اجلُملة ، ولذلك 

 يسمع من قبل مثل تلك اجلُمل ، وكانت هذه العادة عندهم من الفصاحة واإلجياز ، ومن ذلك يشتبه على اإلنسان الىذي مل
قوهلم "َي صاِح" يعنون َي صاحيب ، وقد جاء يف أشعارهم وأمثاهلم كثري مثل هذا ، وال تزال هذه العادة موجودة يف املوصل 

و "محىو" ملن امسُه حامد ، وهكذا جتد يف كلى قطر من األقطار ينادون "عبىو" ملن امسه عبد هللا ، و "قدىو" ملن امسه قادر ، 
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العربيىة هلم عادات يف الكالم خاصىة هبم وأمساء لألشياء غري ما ُيسمىى يف القطر اآلخر ، مثالً "الرُب" ُيسمىى حنطة ، والدقيق 
الرقبة ُيسمىوهنا "حلق" بينما يف بغداد يسمىى "طحني" ، واهلُرطمان ُيسمىى "جلبان" ، والِقدر ُيسمىى يف املوصل "دست" ، و 

ُيسمىون الفم حلق . وإليك بعض النبات وهو "احلمقاء" جتد يف كلى بلد له إمساً خاصىاً غري ما ُيسمىى يف البلد اآلخر ، ففي  
سمىى "مَحَْقه" ]ويف بغداد كربالء ُيسمىى "لَويْ َنة " ويف احللىة يُسمىى "اب ريَْده" ويف الديوانيىة ُيسمىى "محُِيضة" ويف املوصل يُ 

ُيسمىونه بَ ْرِبني[ وكان يف زمن اجلاهلية ُيسمىى "رِجله" يؤكل ورقها مطبوخاً ونيىئاً . وهكذا جتد اختالفاً يف أمساء األشياء بني 
عرف قطٍر وآخر ، والذي مل يتعوىد على تلك األلفاظ أو مل يسمع من قبل مثل تلك الكلمات يشتبه عليه معىن الكالم فال ي

املقصود من كالمهم . وإنى هللا تعاىل مل ينزل القرآن بلغة قطر خاصى من األقطار العربيىة بل ابللىغة األصليىة للعرب . وإليك 
 بعض أشعارهم للمثقىب العبدي : 

 وِدييِن  أَبَداً  ِديُنهُ  أَهذا       َوِضييِن  هلا َدَرأتُ  ِإَذا تُقولُ 
ني لتسهيل الكالم ، واملعىن هذه عاداته ال تزال وعاديت ، فكلمة "ديدن" حدى الدالَ إف يريد هذا ديدنه أبداً وديدين ، فحذ

معناها العادة املستِمرىة . فإجياز الكالم واختصاره عندهم من الفصاحة ولذلك قالوا "خري الكالم ما قلى ودلى " . وقد أنزل 
ب مع فصاحتهم وبالغتهم وذكائهم مل يتمكىنوا من حلى ألغازه . هللا القرآن موجزاً وخاصىًة اآلَيت املتشاهبة منه ، ولكن العر 

َا} الصافات ومن اآلَيت اليت اشتبَه على الناس معناها قوله تعاىل يف وصف الزقىوم يف سورة اجلَِْحيِم  َأْصلِ  يِف  خَتْرُجُ  َشَجَرةٌ  ِإهنَّ
كيف ينبُت يف النار شجر والنار حترق األخضر واليابس ؟ فقال   فقالوا هذا غري معقول{  الشََّياِطنيِ  ُرُؤوسُ  َكأَنَّهُ   . طَْلُعَها

 النيبى )ع( هكذا اُنزِلت . وهذه واحدة من مئات اآلَيت املتشاهبة اليت مل يفهم الناس معناها واملقصود منها . 
رت ، والعادَيت ضبحاً ، وقد روَي أنى أاب بكر سأل النيبى )ع( فقال : أشبَت َي رسول هللا ؟ فقال : "شيىبتين إذا الشمس كوى 

والسماء والطارق ." ويف حديث آخر قال : "شيىبتين هود ." أي سورة هود ، وذلك ألنُه أخَذ يفكىر يف معناها حّتى شاب 
هُ  ا قالت : "ما كان رسول هللا يُفسىر القرآن إالى آَيت بعدد ، علىمهنى إَيى  رأسُه ومل يهتِد إىل أتويلها ." وقد روَي عن عائشة أهنى

 جربيل ."
كى ، ولكنىك لو باس وال شَ واعلْم أنَك عند مطالعتك تفسريي هذا ال ترى فيه مشتبهاً بل جتدُه كلىه واضحاً ليس فيه التِ 

طالعَت تفاسري من سبقين من املفسىرين يتبنيى لك احملكم من املتشابه وتعرف أبهنم مل يفهموا تفسري القرآن ومل يتمكىن أحد 
 ت املتشاهبة للقرآن كما أوضحتها أَن ، وهذا من فضل ريبى وكان فضلُه عليى كبريا .قبلي أن يوضىح اآلَي

ّحممدّعليّحسنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّّالتكرارّيفّالقصصّالقرآين
رد القصصي ، ولكن يُلتَزم فيها ابلوصول إىل الغاية من القصىة . ووفقاً ال يُلتَزم فيها ابلسى  ُيالِحظ القارئ للقصىة القرآنية أنىه

لذلك اإللتزام ترى من القصص القرآنيىة ما تُقدىم كاملة األحداث واملواقف يف معرض واحد كما يف قصىة يوسف )ع( ومنها 
ذه احللقة من القصىة فحسب . وهو كشاهد على ما جاء يف يتطلىب ه ما تُقدىُم يف حلقات ، خيصى بكلى حلقة منها معرضٌ 

سورة املزمل }ِإَنَّ أَْرَسْلَنا إِلَْيُكْم َرُسواًل َشاِهًدا قوله تعاىل يف السورة من موعظة وإرشاد أو حتذير أو تشويق . ومثال ذلك 
فهنا جاء ببعض قصىة فرعون كشاهد {  لرَُّسوَل فََأَخْذََنُه َأْخًذا َوبِياًل فَ َعَصى ِفْرَعْوُن ا.  َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرُسواًل 
ُ ِبُذنُوهِبِْم  الىذينَ سورة آل عمران }َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن وَ على إرسال الُرُسل . وقال تعاىل يف  ِمن قَ ْبِلِهْم َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا فََأَخَذُهُم الِلى

ُ َشِديُد اْلِعَقابِ  فهنا جاء ذكر فرعون وقومه كشاهد على العقاب والعذاب ملن ُيكذىب آبَيت هللا . وجاء يف سورة {  َوالِلى
َنا ُموَسى ِتْسَع آََيٍت بَ يِىَناٍت فَاْسَأْل َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإْذ َجاءُهْم فَ َقاَل َلُه ِفْرَعوُن ِإينىِ أَلَ اإلسراء   ظُن َك ََي ُموَسى َمْسُحورًا}َوَلَقْد آتَ ي ْ

كما    2فهنا جاءت القصىة كشاهد على أنى خوارق العادات اليت طلبتها قريش من رسول هللا ال جتدي نفعاً مع املشركني { 
جاء موسى إىل فرعون بتسع آَيت من خوارق العادات فلم يؤمن هبا فرعون بل قال هذا ِسحٌر مبني . وهكذا جاءت 

املشركني أو رفضهم للقرآن إو إنكارهم لرسالة حممىد )ع( أو يف حتذير  القصص يف القرآن ُمتكرىرة متقطىعة كشاهد على قول
من العذاب أو يف تشويق إىل اجلنىة والثواب . ويبنيى هللا سبحانه يف كلى سورة من تلك السور ِقسماً من قصىة موسى وفرعون 

 مبا ينطبق مع احلوادث اليت وقعت لرسول هللا وقومه من مؤمنني أو مشركني .
 
 
 

ّةّموسىّيفّالقرآنّقصّ 
أوىالً : ُيالَحظ أنى املواطن القرآنية اليت ذكرت فيها قصىة موسى مع قومه أو مع فرعون أو غريمها تبلغ إحدى عشرة سورة هي 

 : البقرة ، املائدة ، األعراف ، يونس ، الكهف ، طا ها ، الشعراء ، النمل ، القصص ، غافر ، النازعات .
ا جاء يف ثناَي قصىة اثنياً : ُيالَحظ أنى ما  بين إسرائيل املمتدىة عرب اتريخ طويل جاء يف سورة البقرة من قصىة موسى )ع( إّنى

هم مبا كان منه جلى شأنه من إكرام هلم ،  مع موسى وغري موسى . فذكر طرفاً من قصىة موسى معهم عَرضاً أثناء تذكري هللا إَيى
 أبنعم هللا ، ووقوف يف وجه أنبياء هللا وحتدى هلم بلغ درجة الفتك والقتل . وما كان منهم من عناد وصدى عن دين هللا وكفران

 ُيالَحظ أنى السَور اليت تعرىضت لقصىة موسى )ع( قدىمت من القصىة عشرين مشهداً .. هي : اثلثاً : 
                                                           

يٍل َوِعنَ ،  وذلك قوهلم ]كما يف سورة اإلسراء[ }َوقَاُلواْ َلن ن  ْؤِمَن َلَك َحّتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يَنُبوًعا 2  َر أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِىن َّنَِّ ٍب فَ تُ َفجِى
 اأَلهْنَاَر ِخالهَلَا تَ ْفِجريًا{ إىل آخر ما طلبوه من خوارق العادات .
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 مكان واحد من القرآن الكرمي ، بين إسرائيل من مبدئها إىل منتهاها ، وهي كما ترى مل أتِت كاملة يفهذه قصىة موسى مع 
بل اشتملتها إحدى عشرة سورة ، واختصىت كلى سورة بعدىِة مشاهد منها على حسب ما يقتضيه السياق ، حبيث تبدو يف 
تفرىدها قصىة ُمستقلىة متكاملة البنيان ، واضحة احلدود . فإذا أخذَت كلى حلقة من تلكم احللقات ونسىقتها مع غريها رأيت 

الشاملة حلياة موسى كلىها مع بين إسرائيل متكاملة البنيان متالمحة النسج تربطها الوحدة مبختلف مظاهرها ، على القصىة 
الرغم من توزىعها هذا التوزىع ، سواء وحدة املوضوع أو وحدة السياق التعبريي أو وحدة اجلوى النفسي ... دون أن ترى فيها 
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وهذا إحكام وقدرة ال طوق ملخلوق على السري يف طريقها ، حّتى أن كثريين مل يَُدْر  تكراراً أو حتتاج إىل ترشيح أو تبيني .
 َبلدهم أن يسلك القرآن بقصصِه هذا املسلك ، ومن دار َبلده استبعده .

 
 
 

ّالّمنسوخّيفّالقرآن
د منها فيقولون هذه اآلية يظنى بعض الناس أنى يف القرآن منسوخاً وسبب ذلك أهنم يقرأون آَيت يف القرآن ال يعرفون املقصو 

سورة التوبة َنسَخْت تلك اآلية ، ومن مجلتهم إبن خزمية ، فقال من مجلة اآلَيت املنسوخة آية القتال وذلك قوله تعاىل يف 
ُ }فَاْعُفو فنسخ هبا تسعة مواضع ، أحدها يف سورة البقرة الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلِى َوالَ اِبْليَ ْوِم {  الىذينَ }قَاتُِلواْ  اْ َواْصَفُحواْ َحّتَّ ََيْيتَ الِلى
، ويف { ااُلمور}َوِإن َتْصربُواْ َوتَ ت َُّقواْ فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم ، وفيها سورة آل عمران }َلن َيُضر وُكْم ِإالَّ أًَذى { ، ويف أِبَْمرِِه { 

ُهْم َواْصَفْح { املائدة  }َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ويف العنكبوت ُذواْ ِدينَ ُهْم َلِعًبا َوهَلًْوا { اختََّ  الىذينَ }َوَذِر ويف األنعام }فَاْعُف َعن ْ
َنُكُم { ، ويف الشورى ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن {  نَ َنا َوبَ ي ْ فهذه مجلة ما ُنسخ آبية القتال }لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم اَل ُحجََّة بَ ي ْ

 . 42ص  114له إبن خزمية كما جاء يف ُملة الرسالة اإلسالمية العدد . هذا ما قا
سورة األنعام }َوََتَّْت َكِلَمُت رَبِىَك ِصْدقًا وأقول ليس يف القرآن منسوخ بل كلىه ُمثَبت ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف 

ِل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  َل ِلَكِلَماِت الِلِى  34، وقال أيضاً يف نفس السورة يف آية  115 { َوَعْداًل الَّ ُمَبدِى }َوالَ ُمَبدِى
نْ َيا َويِف اآلِخرَِة الَ تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت ، وقال تعاىل يف َوَلقْد َجاءَك ِمن ن ََّبِإ اْلُمْرَسِلنَي {  سورة يونس }هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الد 

ٍم لىِْلَعِبيدِ ، وقال تعاىل يف  64{  ْوُز اْلَعِظيمُ الِلِى َذِلَك ُهَو اْلفَ   .{  سورة ق }َما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما أَََن ِبَظالَّ
ا املنسوخ هو يف بعض أحكام التوراة والناسخ هو القرآن . وذلك من قوله تعاىل يف  سورة البقرة }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو وإّنى

َها أَْو ِمْثِلَها أملَْ تَ ْعَلْم أَنَّ الِلىَ َعَلَى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ نُنِسَها ََنِْت  ، وسبب نزول هذِه اآلية قول بعض اليهود  106{  َِبَرْيٍ مِىن ْ
 لبعض املسلمني : إن كتابنا أحسن من كتابكم وأكثر أحكاماً وتشريعاً . فنزلت هذه اآلية تطميناً لقلب النيبى )ع( 

 : التفسري
َها أَْو ِمْثِلَها { يعين أو نرتكها كما هي }أَْو نُنِسَها يف التوراة } {نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َما } : ما  واملعىن{ يف القرآن . ََنِْت َِبَرْيٍ مِىن ْ

حكمه  آلية يف التوراة على املسلمني إالى وَنِتَك َبري منه يف القرآن أو ِمثل الذي تركناه يف التوراة مل نبطلْ نُبِطْل من ُحكٍم 
َ َعَلَى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ على املسلمني من تشريع } ومن ذلك { ، فالنسخ هنا بُطالن ُحكم وتبديله آبخر ،  أمََلْ تَ ْعَلْم أَنَّ الِلى

ُ آََيتِِه { قوله تعاىل يف  ُ َما يُ ْلِقي الشَّْيطَاُن مُثَّ حُيِْكُم الِلَّ يلقي الشيطان على قلب  أي يبطل ويغريى ماسورة احل ج }فَ َينَسُخ الِلَّ
 سورة اجلاثية }ِإَنَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ النيبى من وساوس . واالستنساخ هو الكتابة على الورق ، ومنه قوله تعاىل يف 
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سورة يعين كنىا نكتب أعمالكم نسخة بعد نسخة . والنسي هو ترك الشيء على حاله ، ومن ذلك قوله تعاىل يف { 
يعين نرتكهم يف النار كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا له . فالناسخ األعراف }فَاْليَ ْوَم نَنَساُهْم َكَما َنُسواْ لَِقاء يَ ْوِمِهْم َهَذا { 

 هو القرآن جاء َنسخاً لبعض أحكام التوراة ، واملنسوخ هو التوراة .
م إعتزال الزوجة وقت . من تلك األحكام  ابعضّأحكامّالتوراةّاليتّنسخهاّالقرآنّوجاءّخبريّمنهوإليك  احليض سبعة أَيى

بعد الُطهر فيكون مدىة اعتزاهلا أربعة عشر يوماً على التقريب . وقد نسخها القرآن فجعل اعتزال املرأة وقت احليض حّتى 
 تطُهر أي مدىة سبعة أَيم على التقريب ، فكان هذا احلكم خرياً للمسلمة من احلكم السابق .

، فكان هذا احُلكم أحسن من  اللىيلفنسخه القرآن فجعله من الفجر إىل  ساعة 23الصيام عند اليهود م الثاين واحلك
 .السابق 

ويُزال ، وقد نسخ القرآن  املالبس عند اليهود إذا تلطىخت ابلدم فال تطهر حّتى يُقَرض مكان الدم ابملقراضواحلكم الثالث 
 .فاكتفى بغسل املكان امللطىخ ابلدم 

َهاُدواْ  الىذينَ سورة األنعام }َوَعَلى كما جاء بقوله تعاىل يف   حترمي البهائم ذوات الظفر وشحوم بعض األنعاموكذلك حكم 
القرآن  فهذا احلكم أيضاً قد نسخه القرآن . وهكذا نسخ ، َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلغََنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما {

 بعض األحكام اليت يف التوراة فجاء َبرٍي منها يف القرآن ، وأبقى بعضها مل ينسخها .
: حكم القصاص وغسل اجلنابة وغسل امليت وحترمي أكل حلم اخلنزير وحترمي اخلمر والراب وغري  اليتّجاءّالقرآنّمبثلهاوأمىا 

 ذلك . 
ْلَنا آيًَة مَّكَ وأمىا قوله تعاىل  َا أَنَت ُمْفرَتٍ { سورة النحل}َوِإَذا بَدَّ ُ أَْعَلُم مبَا يُ نَ زىُِل قَاُلواْ ِإّنَّ  اَن آيٍَة َوالِلى

ْلَنا آيًَة : } التفسري { يف التوراة ، يعين إذا خفىفنا ُحكماً من أحكام التوراة على املسلمني مََّكاَن آيٍَة { يف القرآن }َوِإَذا بَدَّ
 { .أَنَت ُمْفرَتٍ ولنا حممىد }فكتبناه يف القرآن قالت اليهود لرس
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ّ

ّ

ّ

ّتفسريّسورةّالفاحتة

 ( يعين نبتدئ الذىِكر ابسِم هللا الرمحان الرحيم . ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ) -1

نعمائِه ونقول على الدوام وهذا تعليم لنا أبن نشكر هللا على  ، ) احْلَْمُد لِلِى َربِى اْلَعاَلِمنيَ اآلَيت احملكمة قوله تعاىل )من  -2
 اْلَعاَلِمنَي " . َربىِ  لِلىِ  " احْلَْمدُ 

 يف اآلخرة رمحته املؤمنني ختص  أي الىذي ( الرَِّحيمِ رمحته املؤمن والكافر يف دار الدنيا ) تعم   الىذي ( يعينالرَّمْح نِ أمىا قوله )  -3
 ة خاصى  "رحيم"ة كلمعامىة و  "رمحان"ة كلموال تشمل الكافرين ، ف

مر األ وال ميلكُ  حبسناتِه ، يشاءُ  رحُم منوي رقاب الناس يف ذلك اليوم فيعذىُب من يشاُء بسيىئاتِه ، ( أي ميلكَم اِلكِ ) -4
نَ ُهمْ  حَيُْكمُ  لِلىَِّ  يَ ْوَمِئذٍ  اْلُمْلكُ }والشاهد على ذلك قولُه تعاىل يف سورة احلجى ،  غريهُ   يف  احِلَاتِ الصَّ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الىذينَ فَ  بَ ي ْ

بُوا َكَفُروا  الىذينَ النَِّعيِم . وَ  َجنَّاتِ  وقوله تعاىل يف سورة االنفطار }يَ ْوَم اَل ََتِْلُك نَ ْفٌس ، { م ِهنٌي  َعَذابٌ  هَلُمْ  فَُأْولَِئكَ  آِبََيتَِنا وََكذَّ
ًئا َواأْلَْمُر يَ ْوَمِئٍذ لِلَِِّ {   لىِنَ ْفٍس َشي ْ

يِن ) . ومن ذلك  ىدان" ، يعين كما تفعل جُتازَ دين تُ يقال يف املثل "كما تُ  إلنقياد واإلذعان ألمر هللا .ا( أي يوم يَ ْوِم الدِى
 قول حسىان بن اثبت األنصاري :

 ِخالَل الداِر ُمشَعَلٌة َطحونُ       فَ َلسُت حِلاِصٍن ِإن مَل تَ ُزرُكم
 ها الَقطنيُ َويَهُرُب ِمن َُمافَتِ           يَديُن هَلا الَعزيُز ِإذا َرآها

 وقال عمرو بن كلثوم :
ٍم لَنا ُغرٍى ِطواٍل     َعَصْينا الْ   َمْلَك فيها أْن نَِديَناوأَيى

َك َنْسَتِعنُي ) -5 َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ ، ويف هذا  وال نستعني بغريك طلب املعونةوََّنصىك ب، د سواك َّنصىك ابلعبادة وال نعبُ  يعين( ِإَيَّ
 قال حسىان : 

َك نُ ْعُبدُ َلَك اخلَلْ  َك َنْستَ ْهِدي وإَيى  ُق والن َّْعماُء واألْمُر ُكل ُه     فإَيى
 عند قيامك وقعودك حّتى لو قلَت َي حممىد!وال جتوز االستعانة بغري هللا  



27 
 

سَتِقيَم ) -6
ُ
ق التوحيد الذي : وفِىقنا إىل طري واملعىن " املستقيم" معناُه السوي  الىذي ال اعوجاج فيه ، (اهِدََن الصِىرَاَط امل

 . ة يف اآلخرةيسلك بنا إىل طريق اجلنى 

، وهذا   ةعليهم بدخول اجلنى  أنعمتَ  الىذينَ أنبياؤك وأولياؤك  ( أي ذلك الطريق الذي سلكهُ أَنَعمَت َعَليِهْم  الىذينَ ِصرَاَط ) -7
ُ َعَلْيِهم مىِ  الىذينَ كقوله تعاىل سورة النساء }فَُأْولَِئَك َمَع  يِقنَي َوالش َهَداء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقاأَنْ َعَم الِلى  َن النبيىنَي َوالصِىدِى

  ة{ يعين أنعم هللا عليهم بدخول اجلنى 
،  ة، والثانية يف اآلخرة وهي اهلداية إىل طريق اجلنى  واهلداية هدايتان األوىل يف الدنيا وهي طريق التوحيد وطريق الصالح، 

ُْم إبِِميَاهِنِْم جَتْرِي ِمن حَتِْتِهُم اأَلهْنَاُر  الىذينَ ك قوله تعاىل يف سورة يونس }ِإنَّ والدليل على ذل آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرهب 
 { ، يعين يهديهم إىل طريق اجلنة بسبب إمياهِنم ابهلل ومبحمىد رسول هللا ،  يف َجنَّاِت النَِّعيمِ 

غُضوِب َعَليِهْم  َغريِ )وقوله 
َ
 طريق (َوالَ ، ) فغضب هللا عليهم وعبدوا األصنام أشركوا ابهلل وعبدوا العجل الىذينَ ( وهم اليهود امل

 ، ثالثةٍ  قالوا إنى هللا اثلثُ إذ  ضلىوا عن طريق احلقى  الىذينَ ( وهم النصارى الضَّالِىنيَ )
اً وعناداً فغضبتَ  الىذينَ ن واملعاندون : وال هتدَن إىل طريق جهنىم الذي يسلكه الكافرو  واملعىن  عرفوا احلقى وصدىوا عنه تكربى
ُ لِيَ ْغِفَر   الىذينَ على ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء }ِإنَّ  شاهد. وال سبب كفرهم وإشراكهملعليهم  َكَفُرواْ َوظََلُمواْ ملَْ َيُكِن الِلى

إىل أعماهلم فيكون مصريهم  نتْ : إجعلنا ُمىن حسُ  املعىنوملخىص القول فإنى { ،  َجَهنَّمَ  هَلُْم َوالَ لِيَ ْهِديَ ُهْم طَرِيقاً . ِإالَّ طَرِيقَ 
  .  النار إىل ت أعماهلم فيكون مصريهم، وال جتعلنا ُمىن ساءَ  ةاجلنى 

ّ

ّإعرتاضّعلىّاملفس رين

ا السبع املثاين يف قوله تعاىل يف سورة ا َناَك َسب ًْعا مِىَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن يف سورة الفاحتة : لقد قال املفسىرون أهنى حلجر }َوَلَقْد آتَ ي ْ
 { .  اْلَعِظيمَ 

ا سبع آَيت غري البسملة وا يف ذلك ألهنى . أقول إنى السبع املثاين  أقول أليست سورة احلمد تسمىى فاحتة الكتاب؟ وقد تومهى
تبوها يف التوراة وذكرها هللا تعاىل لرسوله حممىد هي سبع قصص من قصص األنبياء ذكرها هللا تعاىل ملوسى بن عمران فك

، ويف  . ومفرد املثاين تثنية فكتبوها أصحابه يف القرآن فصارت مثاين أي ذكرت مرىتني األوىل يف التوراة والثانية يف القرآن
تكوين من التوراة وذكرت يف . والقصص اليت ذكرها هللا ملوسى يف سفر ال ب مرىتنيتِ فر التثنية ألنىه كُ فر يسمىى سِ التوراة سِ 

 . ، فهؤالء كلىهم جاءوا قبل موسى : قصىة آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإمساعيل ويعقوب ويوسف القرآن أيضاً هي

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالفاحتةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّ

ّ

 لبقرةاسورةّ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، املرموز هلا  ، واحلرف يكون أوىل الكلمة ( إنى احلروف اليت يف أوائل السور كلى حرٍف منها يرمز إىل كلمة م ل ا) -1
م معناه والالى  ،{  اقْ رَأْ اِبْسِم رَبِىَك الَِّذي َخَلقَ ، واخلطاب للنيبى )ع ( ، وهذه أوىل سورة نزلت على النيبى } فاأللف معناه إقرأ

 . : إقرأ للناس َي حممىد فيكون املعىن،  يرمز إىل إسم حممىد ، وامليم هَلم أي للناس

، وهي سورة  ( ويريد ابلكتاب ما نزل من السَور واآلَيت قبل سورة البقرة وكتبها أصحاب النيبى عندهمَذِلَك اْلِكَتاُب )  -2
نزل  ، وإنى جربائيل )ع ( مل يُ  سمىى كتاابً ، ألنى الكالم الذي ال ُيكتب يف القرطاس وغريه ال يُ  القلم واملزمىل واملدثىر وغريها

، وَلمىا كتبها أصحابه وحفظوها عندهم حينئٍذ جاز تسميتها النيبى ر وآَيت كان يتلوها على وَ ، بل نزل بسُ  من السماء كتاابً 
ة يونس }الر تِْلَك يف سور  ومثلها، البقرة  ر واآلَيت قبل نزول سورةوَ ، فلفظة )َذِلَك( تشري إىل ما كتبوه من السُ  ابلكتاب

فلفظة "قرآن" مشتقىة من القراءة ولفظة "كتاب" مشتقىة من الكتابة ، ولفظة "ذلك" و"تلك"  . { آََيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ 
 ورة ، ر واآلَيت قبل نزول هذه السُ وَ تشري إىل ما كتبوه من السُ 

،  يمتثلون أوامره ويتجنىبون معاصيهخيافون عقاب هللا ف الىذينَ ( أي  ُهًدى لىِْلُمتَِّقنيَ ( أي ال شكى فيه ) الَ َرْيَب ِفيهِ وقوله )
}فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلواْ َوَلن تَ ْفَعُلواْ والدليل على ذلك قوله تعاىل يف هذه السورة وكلمة "تقوى" معناها احلذر من شيٍء وجتنىبه ، 

 . ، أي فاحذروا النار وجتنىبوها ابإلميانفَات َُّقواْ النَّاَر { 

( أي مبا غاب عنهم ، يعين يؤمنون ابلبعث واحلساب واجلنىة والنار وغري ذلك ُمىا جاء ذكره يف  يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ  الىذينَ ) -3
إنفاقهم يف  ( للفقراء واحملتاجني ، وجيب أن يكون َوُمَّا َرزَقْ َناُهْم يُنِفُقونَ ( الواجبة ) َويُِقيُموَن الصَّالةَ القرآن والكتب السماويىة )

 .  اُخرىسبيل هللا ال لغايٍة 

( أي ويؤمنون ابلكتب السماويىة الىيت أنزَِلْت  َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلكَ ( أي ابلقرآن وأحكامه ) يُ ْؤِمُنوَن مبَا أُنزَِل إِلَْيكَ  الىذينَ و ) -4
  النفوس وابجلزاء والِعقاب .( يعين يوقنون بعامل َواِبآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ على األنبياء قبل القرآن )

 ( يف اآلخرة .  أُْولَ ِئَك َعَلى ُهًدى مِىن رَّهبِىِْم َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ) -5
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 مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى الكافرين فقال تعاىل :
م ظاملون يظلمون الناس ،  أَْم مَلْ تُنِذْرُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم ( بك َي حممىد وابلقرآن ) َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ ) -6 ( ألهنى

ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل  سورة إبراهيم والشاهد على ذلك قوله تعاىل يفوالظامل ال يهديه هللا إىل اإلسالم بل ُيضلىه .  } َوُيِضل  الِلى
ُ َما َيَشاء  .{  الِلى

ُ َعَلى قُ ُلوهبِ ) -7 ( ، "اخلتم" سدى أفواه القناين ، يُقال "َخَتَم فم القارورة" أي  ْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َخَتَم الِلى
اً حُمكماً ، ومن ذلك قول اإلعشى :  سدىها سدى

َها َخَتمْ       وَصْهَباَء طَاَف يَ ُهوِدي ها   وأَبْ َرَزَها وَعَلي ْ
شاوة أي ِقلىة البصر قر أي ثقل السمع ، وعلى أبصارهم غِ ين أي ابلصدأ وعلى مسعهم ابلوَ ابلرَ : ختم هللا على قلوهبم  واملعىن

م ظاملون يظلمون الناس ، وهللا ال يهدي القوم الظاملني   ( يف اآلخرة .  َوهَلُْم َعَذاٌب عِظيمٌ )لئالى ُيسِلموا ، وذلك ألهنى

 مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى املنافقني فقال تعاىل :
( هو يوم القيامة ، ألنى األرض تتمزىق يف ذلك اليوم فال يبَقى يوٌم أو ليٌل  َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا اِبلِلِى َواِبْليَ ْوِم اآلِخرِ ) -8

 ( حقيقًة بل هم كاذبون منافقون . َوَما ُهم مبُْؤِمِننيَ يف األرض ، )

َ وَ ) -9 م مل يُفكىروا  َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرونَ قوهلم آَمنىا )( ب آَمُنوا الىذينَ خُيَاِدُعوَن الِلى م خيدعون أنفسهم ألهنى ( أبهنى
 ومل يعلموا أنى خداعهم سيكون واباًل عليهم . ااُلموريف عواقب 

 أي نفاق ، وهو مرض نفسي ، ومن ذلك قول الشاعر :  (يِف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ ) -10
 ُصُدْوَرُهُم اَبٍد َعَلى ِمرَاُضَها    أَقْ َواماً َحَياًء َوَقْد أََرى ُأَجاِمُل 

ُ َمَرضاً َوهَلُم َعَذاٌب أَلِيمٌ )  ( أي بسبب كذهبم وخداعهم . مبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ ( أي مؤمل ) فَ زَاَدُهُم الِلى

َا ََنُْن ُمْصِلُحونَ قكم )( بكِذبكم ونفا َوِإَذا ِقيَل هَلُْم الَ تُ ْفِسُدواْ يِف اأَلْرضِ ) -11  (  قَاُلواْ ِإّنَّ

ُْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَ ِكن الَّ َيْشُعُرونَ ) -12 م اعتادوا الدَجل والنفاق  َأال ِإهنَّ  ( ابحلقيقة ألهنى

ما آَمن املهاجرون من أهل مكىة ( أي ك َكَما آَمَن النَّاسُ ( ِلمحمىد وانقادوا ألمره )آِمُنواْ ( أي للمنافقني ) َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ ) -13
القليل املعرفة ، فقال هللا تعاىل  اُلمور( أي كما آَمن اجلُهىال ، مفردها سفيه وهو اجلاهل اب قَاُلواْ أَنُ ْؤِمُن َكَما آَمَن الس َفَهاء)
ُْم ُهُم الس َفَهاء َولَ ِكن الَّ يَ ْعَلُمونَ )  . االُمور( عواقب  َأال ِإهنَّ
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( يعين إذا التَقوا مبن أغَووهم وقادوهم إىل الكفر  َوِإَذا َخَلْواْ ِإىَل َشَياِطيِنِهمْ ( كما آمنتم ) آَمُنواْ قَاُلواْ آَمنَّا الىذينَ ُقواْ َوِإَذا لَ ) -14
َا ََنُْن ُمْستَ ْهزُِؤونَ ( ابلتبعيىة ولسنا مع املؤمنني ) قَاُلواْ ِإَنَّ َمَعْكمْ والضالل )  نا هلم آَمنىا .( ابملؤمنني أبن قل ِإّنَّ

ُ َيْستَ ْهزِىُء هِبِمْ ) -15 (  يِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهونَ ( ابملال ويرتكهم )َومَيُد ُهمْ ( أبن يؤجىل عقاهبم وال يعاجلهم به يف دار الُدنيا ) الِلى
ون ويرتدىدون كاألعمى الىذي ال يَرى حقيقة األشياء ، ومن ذلك قول رؤبة :  أي يتحريى

 جلاِهلنَي الُعمَّهِ ى ابِ ى اهلُدَ أعمَ      يف َمْهَمِه  هُ وَمْهَمٍه أطرافُ 

م أبدلوا اجلنىَة ابلنار والعزَّ ابلعار ) الضَّالََلَة اِبهْلَُدى َفَما َرحِبَت جتِىَاَرهُتُمْ ( أي استبدلوا ) اْشرَتُُواْ  الىذينَ أُْولَ ِئَك ) -16 َوَما  ( ألهنى
 ن السماويىة بل كانوا اتئهني .( إىل ديٍن من األدَي َكانُواْ ُمْهَتِدينَ 

، يعين طلب إيقاد النار  ( أي مَثل هؤالء املنافقني كمَثل أصحاب الذي استوقد َنراً  َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَ ْوَقَد ََنراً ) -17
 ومن ذلك قول جرير :، 

 َداَد النىاِر أْوقَ قِ أِبيٍى تَرى ُمْستَ وْ      بابة ً أقوُل لُه َي عبَد قيٍس صَ 
قال هللا تعاىل يف سورة القصص }فَ َلمَّا َقَضى ُموَسى اأْلََجَل َوَساَر أِبَْهِلِه  ، هو موسى بن عمرانوالىذي طلَب إيقاد النار 

َها َِبَرَبٍ أَْو جَ    .{ َوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم َتْصطَُلونذْ آَنَس ِمن َجاِنِب الط وِر ََنرًا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينىِ آَنْسُت ََنرًا لََّعلِىي آتِيُكم مِىن ْ
 قولهُ  هذاوُمىا يؤيىد  موسى نبيىهم . معبين إسرائيل ل املنافقني من فعنافقني وفعلهم معك َي حممىد ك: مَثل هؤالء امل واملعىن

ُ ُمَّا قَاُلوا {آَذْوا ُموسَ  الىذينَ آَمُنوا اَل َتُكونُوا كَ  الىذينَ تعاىل يف سورة األحزاب }ََي أَي  َها   ، ى َفرَبَّأَُه الِلَّ
َما ، أضاءت ابلعلم واهلداية ) ( يعين أضاءت الشجرة اليت كلىم هللا تعاىل منها موسى وهي شجرة الزيتونفَ َلمَّا َأَضاءْت ) 

، عباده استإسرائيل أبن أنقذهم من يد فرعون وخلىصهم من  بين منحوله  التفى  ( يعين أضاءت على موسى ومنَحْوَلُه 
ولكن ال حترتق ، فإنى هللا تعاىل وصف تلك الشجرة موسى  الوادي الىذي حولتضيء تتوقىد نوراً وَنراً و وفعالً كانت الشجرة 

( : األوىل حقيقيىة وهي إضاءهُتا الوادي الىذي كانت فيِه وكان موسى واقفاً ينظر إليها  َما َحْوَلهُ  فَ َلمَّا َأَضاءتْ بصفتني بقول )
لقول هللا منها ، والثانية معنويىة وهي إضاءهتا ابلعلم واهلداية حيث منها تلقىى موسى الوحي وصاَر نبيىاً ورسوالً وتبعُه ويستمع 

لمة ، قومه . مثى كفر بنو إسرائيل بعد ذلك وفسقوا وخيىَم اجلهُل عليهم فقالوا أرَن هللاَ جهرًة فأخذهتم الصاعقة ، مثى صارت ظُ 
ُ بُِنورِِهْم )ىل وهذا معىن قوله تعا الَّ يُ ْبِصُروَن ( اجلهل )َوتَ رََكُهْم يِف ظُُلَماٍت ( أي بنور اهلداية من فاسقي بين إسرائيل )َذَهَب الِلى

 . ( احلقى 

 ( عن غيىهم ، أي ال يرتاجعون عن فَ ُهْم الَ يَ ْرِجُعونَ ( عن رؤيتِه )ُعْميٌ ( عن النطق بِه )بُْكمٌ ( عن استماع احلقى )ُصمٌّ ) -18
 عاداهتم السيىئة . فاألصمى هو األطرش ، واألبكم هو األخرس .
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، وهو السحاب  ( أي كأصحاب الصيىبَكَصيِىٍب مِىَن السََّماء ( مثَلهم )وْ )أَ مثى ضرب هللا تعاىل فيهم مَثالً آخر فقال  -19
 . ن"زُ مُ الْ  ال ُسقوا صوبَ ،  ومن ذلك قول احلسني )ع ( : "بني أَنٍس  وب هو املطر الشديد، والصى  وبالكثري الصى 

 والشاهد على ذلك قول النابغة :
 مْ أَْفَضُل َمْن َيْشَرُب َصْوَب الَغما ؟      ُهمْ ُم ما ه ُ مُ ه ِ ئِ ِستَُّة آاب

 وقالت اخلنساء :
 َصْوُب َمرابيِع الغُيوِث السَّوارْ       َنْت َقرْبَهُ أْسَقى ِبالداً ُضمىِ 

 وقال عنرتة :
 َسلفْت َصْوَب السىحاِب اهلَِطلِ       اليت َفَسقى هللا لياليكِ 

 فة :رَ وقال طَ 
 َفَسَقى ِبالدَك غرَي ُمفِسِدها      َصْوُب الَغماِم وِدميٌَة هَتِْمي

 وقال النابغة :
 أَبْسَحَم داٍن ُمْزنُُه ُمَتَصوِىبُ      َعفا آيَُه َصْوُب اجلَُنوِب مع الصََّبا 

: أو مثَلهم كمثل قوٍم أخذهتم السماء ابلسحاب واملطر والظُلمة والربق والرعد ليخوىفهم هللا  واملعىنيعين ُمتصبىب كثري املاء . 
ولكنىهم مل يرتدعوا بتلك ابلصواعق ويردعهم ابألمطار والرعود كي يرجعوا عن غيىهم ويرتكوا طلبتهم الىيت ساروا خلفها يطلبوهنا 

، وذلك قوله ليالً لمة ألنى سفرهم كان إَنرة الربق ويقيمون عند الظُ احلوادث ومل يرجعوا عن غيىهم بل أخذوا يسريون عند 
{ وهم قوم فرعون ساروا يف طلب موسى وقومه  تعاىل ] يف اآلية التالية[ : }ُكلََّما َأَضاء هَلُم مََّشْواْ ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُمواْ 

لرعد والربق والصواعق فلم يرتدعوا بل ساروا يف طلبهم حّتى أدركوهم صباحاً ، فردعهم هللا تعاىل ابملطر وا وكان مسريهم ليالً 
، فكذلك املنافقون من قومك َي حممىد إن مل يرجعوا عن غيىهم ويصلحوا  فأغرقهم هللا يف البحر وأهلكهم جزاًء لعنادهم

ظُُلَماٌت يف ذلك الصيىب يعين السحاب )( أي ِفيهِ ) تعاىل ، وذلك قوله هجندهلكهم كما أهلك فرعون و أعماهلم فإنى هللا يُ 
دىة ( أي من شِ  مِىَن الصََّواِعقِ ( الضمري يعود ألصحاب الصيىب وهم قوم فرعون ) َوَرْعٌد َوبَ ْرٌق جَيَْعُلوَن َأْصاِبَعُهْم يِف آَذاهِنِم

ُ حمُِيٌط اِبلْ ( أي خوفاً من أن ميوتوا ) َحَذَر اْلَمْوتِ الصواعق وأصوات الرعد )   ( يعين ال يفوتونه مهما لزموا احلذر كاِفرِينَ والِلى
 ومن ذلك قول الشاعر :.

ْلمِ  إىل مَجيعاً  َماُلوا رَأوا َقدْ  مبا     تَ يَ قَُّنوا َما ِإَذا حّتَّ  هِبِمْ  َأَحْطَنا  السِى

ضِه ، مثى تكون ظلمة شديدة ( أي يضرب أبصارهم فتعمى عيوهنم ، وذلك لشدىة ومي َيَكاُد اْلرَبُْق خَيَْطُف أَْبَصاَرُهمْ ) -20
( أي مَشوا  مََّشْواْ ِفيهِ ( الربق ) ُكلََّما َأَضاء هَلُمفهم بني ضياء قوي وظلمة شديدة كادت عيوهنم تعمى بسبب النقيضني )
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ُ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم وَ ( أي أقاموا يف مكاهنم ) َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُمواْ بضوئِه ) ( لكي يُعيَقهم عن اللىحاق  أَْبَصارِِهمْ َوَلْو َشاء الِلى
 ( ولكن مل يذهب بسمعهم وأبصارهم كي يُغرَقهم يف البحر جزاًء لعنادهم  ِإنَّ الِلَّ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ مبوسى )

 ( أي لكي تتجنىبوا عقابه . َعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ ِمن قَ ْبِلُكْم لَ  الىذينَ ( خلَق ) ََي أَي  َها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم وَ ) -21

( "البناء" معناه  َوالسََّماء بَِناءً ( أي مفروشة بطبقٍة ترابيىة صاحلة لإلنبات وللُسكىَن ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشاً ) -22
فجعل الغازات اخلانقة  خرىلواحدة فوق االُ : رفع الطبقات الغازيىة ا واملعىنالرتاصف ، و"السماء" هي الطبقات الغازيىة ، 

فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت ( هو املطر ) َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماءً خفيفة الوزن فارتفعت وجعل الغازات النافعة أثقل منها فاَّنفضت )
 والشاهد على ذلك قول حسىان :م وحتبىوهنم كُحبىكم هلل ، ( أي أمثاالً وأضداداً تعبدوهن رِْزقاً لَُّكْم َفالَ جَتَْعُلواْ لِلِِى أَنَداداً 

 َأهَتُْجوُه ولسَت لُه بندٍى     َفَشر ُكما خِلريُِكما الِفداءُ 
 وقال جرير :

اً     وهْل تيٌم ِلذي َحَسٍب نَِديدُ   أتْيٌم جَتَعلوَن إيلى ندى
 وقال ميدح قوماً :

اً يُعادُلكْم     وما عَ   ِلْمُت لكْم يف الناِس ِمْن َخطَرِ فما َوَجدُت لكْم نِدى
 ( أبنى الىذي رزقكم من الثمرات هو هللا وحده وليس األنداد . َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ )

لقرآن ( يعين من مثل ا مِىن مِىْثِلهِ ) ( فَْأُتواْ ِبُسوَرةٍ ( حممىد ) ُمِىَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنَ ) ( أي يف شكىٍ  َوِإن ُكنُتْم يف رَْيبٍ ) -23
:  واملعىن،  السه( مجع شهيد وهو اجلليس الذي جتُ  َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم) من العرب واخلطاب للمشركني ، وبالغة فصاحةً 
ذَتوهم أولياء الىذينَ  رؤساءكموادعوا  ُتْم َصاِدِقنيَ ) لُيساعدوكم على إتيان سورة مثل سور القرآن(  مِىن ُدوِن الِلىِ ) اختى ( يف  ِإْن ُكن ْ

}أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقْل فَْأتُواْ ِبُسوَرٍة مِىْثِلِه َواْدُعواْ َمِن اْسَتطَْعُتم مِىن قوله تعاىل  سورة يونسكم أبنى حممىداً افرتاُه . ونظريها يف قول
  . { ُدوِن الِلِى ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

(  َوَلن تَ ْفَعُلواْ ) فاتىقوا النار ابإلميان ، مثى قال تعاىل وعجزمت عن ذلك ثلهِ يعين فإن مل أتتوا بسورة من مِ  ( فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلواْ ) -24
}ُقل لَِّئِن  سورة اإلسراءوُمىا يؤيىد ذلك قوله تعاىل يف ر القرآن ولو اجتمعتم ألجلها . يعين وال مُيكنكم أن أتتوا بسورة مثل سوَ 

(  فَات َُّقواْ النَّارَ )، وقوله {  مبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن الَ ََيْتُوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريًااْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجلِْن  َعَلى أَن ََيْتُواْ 
 ( يعين تكون الناس هَلا مقام احلطب الَّيِت َوُقوُدَها النَّاسُ )النار تلك ، النار وال تتعذىبوا فيها  تتجنىبوامىد كي حمل يعين آِمنوا

( أي  أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ ) ،حجارة النيازك ، والنار هي الشمس ، فالشمس جتذب النيازك إليها هي مقام الفرن ، و ( َواحلَِْجارَةُ )
 .  لكون والقرآنايف كتايب  النيازكيىئت هلم وقد شرحُت عن هُ 

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#النيازك_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( يعين من حتت أشجارها جتري األهنار ،  آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَارُ  الىذينَ َوَبشِىِر ) -25
َها ِمن ََثََرٍة رىِْزقاً قَاُلواْ َه َذا الَِّذي ُرزِقْ َنا ِمن قَ ْبلُ ُكلََّما مثى أخَذ ُسبحانُه يصُف عيش من دخلها فقال ) ( يعين قالوا هذه  ُرزُِقواْ ِمن ْ

شَبه ، الفاكهة الىيت أكلناها يف الُدنيا يف املكان الفالين ، ألنى كلى َثرٍة هلا روح أي هلا َثرة أثرييىة تشبه الفاكهة املادىية َتام ال
م أكلوا الفواكه ا ( يعين  َوأُُتواْ بِِه ُمَتَشاهِباً ملادىية يف الُدنيا فوجدوا األثريَيىت أمامهم يف اجلنىة فقالوا هذا الىذي ُرزِقنا من قبل )فإهنى

احليض ( يعين مطهىرة من النجاسات ك َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج م َطهََّرةٌ تشبه تلك الىيت ُرزِقوا هبا يف الُدنيا ) اُخرىوأتتهم املالئكة أبَثار 
ا نفوس أثرييىة ال تبول وال تتغوىط وال تَِلد ) سبق ( أي ُُملىدون ال ميوتون . وقد  َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ والنفاس والبول والتغوىط ألهنى

 [ . اجلنان، ]حتت عنوان  اإلنسان بعد املوت تفسريها يف كتابنا 

َ الَ َيْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمَثالً مَّا) -26 ، وذلك قوله   احليواَنتريالً من األمثال من صغري احلشرات إىل كب( يعين مثَ  ِإنَّ الِلَّ
من  الً ابلذابب والعنكبوت تكلىم فيه قومٌ ، ألنى هللا تعاىل َلمىا ضرب مثَ  جتاوزها وزاد عليها( أي فما  بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َهاتعاىل )

،  ؛ فأنزل هللا هذه اآلية ، وما هذه األمثال إالى من حممىد الً وعابوا ذكره وقالوا ماذا أراد هللا ابلعنكبوت فيضرب به مثَ  ليهودا
هو الذي  رى من عيب يف ضرب األمثال ابحلشرات ألنىهُ ، أي ال يَ  لك من حياءيعين ال يَرى يف ذ ( الَ َيْسَتْحِيي)ومعىن 

، غار البقى . والبعوض صِ  وأنتم عبيده هُ بضعفها وقوىهِتا وطباعها وال فرق بينكم وبينها يف اخللقة فهي ُملوقاتُ  ها وهو أعلمُ خلقَ 
ا مل يقل بعوضًة فما أكرب منها الغريزة والقوىة  ( َفَما فَ ْوقَ َها)، وأراد سبحانه بلفظة  ط، ألنى ذلك يدلى على الكرب فق وإّنى

م وليست هذه األمثال من حممىد )( أي القرآن مُ  آَمُنواْ فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احْلَق  ِمن رَّهبِىِمْ  الىذينَ فََأمَّا ) جمواحل   الىذينَ َوأَمَّا نزل من رهبى
ُ هِبََذا فَ يَ ُقوُلونَ ) ( ابلقرآن ، وهم اليهود َكَفُرواْ  ُيِضل  بِِه َكِثرياً ) ( فقال تعاىلَمَثالً ( أي ابحلشرات فيضرب هِبا ) َماَذا أَرَاَد الِلَّ

صادق القول كرمي النفس  قخالاأل حَسن : فالصاحل من كان ن صاحل وفاسقاألنى الناس قسم. وذلك (  َويَ ْهِدي بِِه َكِثرياً 
له متكربى يف نفسه ظامل جائر اقو أأمىا الفاسق فعكس ذلك كاذب يف  . عفاءالضُ ابملساكني ال يتكربى على  اً رحيم القلب رؤوف

كم ويرتكون حُ  . فالصاحلون يتىبعون احملكم من القرآن فيهتدون بهِ  ، فإن مل تكن هذه الصفات كلىها فيه فبعضها ّنىام َبيل
ُيِضل  بِِه َكِثرياً َويَ ْهِدي )، وذلك قوله تعاىل  به فيضلىون بهضون على املتشام ويعرتِ املتشابه إىل هللا . أمىا الفاسقون فيرتكون احملكَ 

 .  ( يعين إالى من كان سيىء األخالق َوَما ُيِضل  بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ ) ولذلك قال بعدها ( بِِه َكِثرياً 

  :  فقال يهودمثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى ال
ن ال يشركوا ابهلل ( يعين ينقضون العهد الذي عاهدوا به أنبياء هللا املاضني أب بَ ْعِد ِميثَاِقهِ  يَنُقُضوَن َعْهَد الِلَِّ ِمن الىذينَ ) -27

ُ بِِه أَن يُوَصلَ ) عدوهُ و ، وقد أخلفوا هللا ما  شيئاً وال يقتلوا النفس اليت حرىم هللا قتلها وال يزنوا يعين (  َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر الِلَّ
أُولَِئَك ُهُم  وقطع السبيل ويصدىون من آَمن مبحمىد )َت ( ابلفِ  َويُ ْفِسُدوَن يِف اأَلْرضِ يت أمر هللا هبا )م الى لة الرحِ ويقطعون صِ 

 اجلنىة ابلنار والِعزى ابلعار .  خسروا أنفسهم وأهليهم فأبدلوا  الىذينَ (  اخْلَاِسُرونَ 

http://quran-ayat.com/insan
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يعين كيف تكفرون آبَيت هللا (  لِلَِّ وَُكنُتْم أَْمَوااتً َفَأْحَياُكمْ َكْيَف َتْكُفُروَن ابِ )مثى وجىه اخلطاب إىل اليهود فقال تعاىل  -28
وكنتم أذالىء ُمستعبدين حتت ُحكم فرعون فأنقذكم على يد موسى نبيىكم فأصبحتم أعزىاء بعد ذلكم وحُمرتمني بني الناس بعد 

أي يذلىكم ، وذلك يف زمن النيبى )ع( ذلىوا (  مُيِيُتُكمْ   مثى )احتقاركم . فاملوت كناية عن الذلى ، واحلياة كناية عن العزى ، وقوله 
(  حُيِْييُكمْ  مثى ) فقتَل بعضهم ونَفى بعضهم من دَيرهم بسبب سوء أعماهلم وحتالفهم مع املشركني ضدى النيبى ، فهذا كان موهتم 

بعد موتكم (  مُثَّ ِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ )وهتم بعد زمن ، فقد أحياهم يف هذا القرن فاجتمعوا يف فلسطني وزادت أمواهلم وأوالدهم وسط
 فيعاقبكم على أفعالكم . 

 مثى وجىه اخلطاب لسائر الناس فقال تعاىل :
( أي مثى  مُثَّ اْستَ َوى ِإىَل السََّماءِ ( من جبال وأهنار ونبات وأنعام وغري ذلك ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا يف اأَلْرِض مجَِيعاً ) -29

( وذلك  َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواتٍ بناء السماء وَفَصَل غازاهتا بعضها عن بعض ، يعين مساء األرض وكانت من دخان ) قام إىل
أبن فصل ذلك الدخان املتكوىن من سبع غازات ُمتلفة فصار اخلفيف منها يرتفع والثقيل ينخفض حّتى صارت سبع طبقات 

}مُثَّ اْستَ َوى ِإىَل  قوله تعاىل لتسورة فصىِ ( فيعمل حبكمٍة وخيلق إبتقان . ونظري هذه اآلية يف  َوُهَو ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ غازيىة )
َنا طَائِِعنيَ   . فَ َقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يَ ْوَمنْيِ { السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل هَلَا َوِلأْلَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتَ ي ْ

 .  السماوات الغازيةيف تعريف    الكون والقرآن وقد سبق تفسري هذه اآلية يف كتابنا 

ى قبله من خيلف َمن مضَ  أي ( قَاَل َرب َك لِْلَمالَِئَكِة ِإينىِ َجاِعٌل يِف اأَلْرِض َخِليَفةً ) آدم إذْ  ( تقديره واذكر هلم ِقصىةَوِإذْ ) -30
 إن شئت زَيدة إيضاح .  فراجعه  احلياة انتقاليةحتت عنوان   لكون والقرآنايف كتايب ، وقد سبق تعليل ذلك  ااُلَمم

 والشاهد على ذلك قول الشاعر :
 َذاَك الَكَم  الُ  ، َوأَنْ   َت َخِليَف   ةٌ       اُخرىأَبُ  وَك َخِليَف  ٌة َوَلَدتْ  ُه 
}مُثَّ َجَعْلَناُكْم  سورة يونسوالشاهد على ذلك قول هللا تعاىل يف مقامه ، فإنى اخلليفة خيلف من مات أو غاب فيقوم اخلليفة 
}َواذُكُرواْ ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَ ْعِد ، وقال تعاىل يف سورة األعراف {  َخالَِئَف يف اأَلْرِض ِمن بَ ْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ 

ن كان قبله . وقد أخطأ املفسىرون بل أَثوا إذ قالوا آدم خليفة هللا ، فإنى هللا تعاىل حيٌّ مل ، فاخلليفة إذاً خيلف مقَ ْوِم نُوٍح { 
 ه هللا فيها .ميت ولن ميوت ليجعل له خليفة ، فإنى آدم خليفة من كان قبله من البشر يف تلك املنطقة الىيت خلقَ 

َماءقَاُلواْ َأجَتَْعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ) ُس َلكَ املاضية ، ) ااُلَمم( كما فسدت  الدِى ( أال  َوََنُْن ُنَسبِىُح حِبَْمِدَك َونُ َقدِى
دون يف األرض ويسفكون الدماء ولكن يل أنى أوالد آدم يفسِ  مُ ( أي أَن أعلَ  قَاَل ِإينىِ أَْعَلُم َما الَ تَ ْعَلُمونَ ) ؟ تكتفي بنا عبيداً 

  . داةاألنبياء واهلُ  م، ويريد هب ء يعبدونين وال يشركون يب شيئاً ة وفيهم الكفاية فهؤالبَ منهم َّنُ 
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، فقال  ( أي عرض كنيتهم على املالئكة مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكةِ ) كلىها  داة( أي أمساء اهلُ  َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلََّها) -31
:  : أتعرفون روحي منهم؟ قالوا ، قالنعرف  : ال ون كليمي منهم؟ قالوا: أتعرف ، قال : أتعرفون خليلي منهم؟ قالوا: ال تعاىل

نعرف ، وهكذا أخَذ سبحانُه يعرض عليهم كنية اهلُداة ُمىن ذكرَن وُمىن مل نذكر  : أتعرفون حبييب منهم؟ قالوا: ال ، فقال ال
( أبنىكم تعلمون أنى أوالد آدم يفسدون  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ إىل هللا ) ( الدعاة أَنِبُئوين أبَِمْسَاء َه ُؤالء( هللا تعاىل للمالئكة )فَ َقالَ )

  . يف األرض

لنا  لمَ ( أي تنزيهاً لك عن اخلطأ فإنىك ال ختلق اخللق إالى ملصلحة فإنىنا ال عِ  قَاُلواْ ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا)  -32
 .  شيئاً عبثاً  ( يف ُملوقاتك ال ختلقُ احلَِْكيمُ ( مبا غاب عنىا ) إِنََّك أَنَت اْلَعِليمُ ابلغيب إالى ما أنبأتنا عنه )

، فقال آدم  ون من نسلككوني الىذينَ اة د( أي علىْمهم أبمساء هؤالء اهلُ  ََي آَدُم أَنِبئ ُْهم أبَِمْسَآئِِهمْ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -33
، وهكذا أعلمهم آدم أمساء  ، واسم حبيبه حممىد ، واسم روحه عيسى ليمه موسى، واسم ك : إسم خليله إبراهيم للمالئكة

( أي أعلم  أمََلْ أَُقل لَُّكْم ِإينىِ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( هللا تعاىل للمالئكة ) فَ َلمَّا أَنَبَأُهْم أبَِمْسَآئِِهْم قَالَ عاة إىل هللا )الدُ 
 ( أي وما ختفون يف ضمائركمَوَما ُكنُتْم َتْكُتُمونَ ( أي ما تظهرون ) َوأَْعَلُم َما تُ ْبُدونَ ت ويف األرض )ما غاب عنكم يف السماوا

. 

 ( َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأََب َواْسَتْكرَبَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ ) -34
ا مُسىَي إبليس ألنىُه أبلَس من رمحِة هللا ، أي أفلس منها ، وهو أبو اجلنى وكان يف حياته املادىية من إنى إبليس إمسه عز  ازيل ، وإّنى

الصاحلني املتىقني وَلمىا مات وانتقل إىل العامل األثريي أدخله هللا يف اجلنان مع املالئكة وصار من املقرىبني وبقَي آالف السنني 
 ، مثى صار رئيس املالئكة ، وَلمىا رأى نفسه بتلك املنزلة أخذتُه الكربَيء وصار حُيب  التعظيم واإلجالل يف السماوات األثرييىة

فكرَِه هللا منه تلك اخِلصلة وأراد أن يذلىُه ألنى التعظيم واإلجالل خاصى هلل وال جيوز ألحد أن يعظِىم أحداً من املخلوقني ، 
عزازيل ، فسجدت املالئكة كلىهم وأطاعوا  املالئكة أن يسجدوا آلدم وكذلك أمرَ  وأمرَ  فحينئٍذ خلَق هللا آدم من طني ُمنتى 

م إالى عزازيل تكربى وقال أَن خرٌي منُه خلقتين من َنٍر وخلقَت آدم من طني . فطرده هللا من اجلنان األثرييىة فنزل إىل  أمر رهبى
 األرض وصار عدوىاً آلدم وزوجته وأوالدمها .

  : ، والشاهد على ذلك قول شاعرهم العرب جنىة عندالبستان تسمىى . (  ا ََي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ َوقُ ْلنَ ) -35
 يُس والُفوماُن َوالَبَصلُ رادِ رٌة          فيها الفَ كانْت هَلْم جنىٌة إْذ ذاَك ظاهِ 

وفيه ينابيع  َثاركثري األشجار واأل  اجلبل، وكان  األرض فوق الىيت بالاجلآدم وحوىاء على جبل من  فإنى هللا تعاىل خلقَ 
ُتَما، ولذلك قال هللا تعاىل ) أصناف الطيور واألنعام هُ لمياه ويكتنفوشالىالت ل َها َرَغداً َحْيُث ِشئ ْ ال من َثار ( أي كُ  وَُكالَ ِمن ْ
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ومن كلمة "َرَغداً" تعين رزقاً واسعاً ال عناَء فيِه ، و ، من أيِى مكاٍن شئتما  هاأنعام ة وطيورها وأنعامها واشراب من ألبانِ اجلنى 
  :  ذلك قول امرئ القيس

ْرُء تَراُه ََنِعم  اً 
َ
َنَما امل  ََيَْمُن اأَلْحَداَث يف َعْيٍش َرَغدْ      بَ ي ْ

ا منعهما عن االقرتاب لتلك الشجرة دون غريها (  َوالَ تَ ْقَراَب َه ِذِه الشََّجَرةَ ) ثياهَبما وخيدش أيديهما  زىقُ اً ميُ ألنى فيها شوكوإّنى
  ا .رهتِ ( ألنفسكما بتناولكما من َثَ  فَ َتُكوََن ِمَن اْلظَّاِلِمنيَ وهي شجرة العلىيق "علگة" ) تناوال من َثرهِتا إذا

 ءذلك اجلبل قطعة من كوكب كان مسكوَنً يف قدمي الزمان وكان فيه من البشر واحليوان والنبات وغري ذلك من األحياكان و 
ت عليها األمطار وكان يف لطه، وَلمىا  سقط بعضها على أرضنا فصارت جباالً  قطعاً كثرية، فلمىا قامت قيامته َتزىق فصارت 

تعاىل والشاهد على ذلك قوله ،  بساتني فوق تلك اجلبال فصارتتنبت وتنمو  تلك اجلبال بذور األشجار والنبااتت أخذتْ 
بل  ليست من األرض { َويف اأَلْرِض ِقَطعٌ }:  ، واملعىن { ٌع م َتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِىْن أَْعَنابٍ َويف اأَلْرِض ِقطَ }يف سورة الرعد 
أي  { َوَجنَّاٌت مِىْن أَْعَنابٍ على األرض }جاور بعضها بعضاً أي  {م َتَجاِورَاتٌ } فصارت جباالً من الفضاء سقطت عليها 

مثى هللا تعاىل عليها طيوراً وأنعاماً  ا ّنت النبااتت واألشجار على تلك اجلبال خلقَ . وَلمى  ، يعين من فواكه بساتني من أعناب
 .  آدم وحوىاء فوق جبل من تلك اجلبال خلقَ 

َها) -36 َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ م عَ من النىِ  ( َفَأْخَرَجُهَما ُمَّا َكاََن ِفيهِ ) وإغوائهِ  ( أي فأذهبهما عن تلك اجلنة وأبعدمها بوسوستهِ  فََأَزهلَّ
ما أكال من  ، يكون لونه أخضر يف ابدئ األمر وطعمه ُمرىاً ، مثى يكون لونه أمحر  تلك الشجرة وهو توت العلىيقَثرة ألهنى

ويكون طعمه حامضاً ، وعند نضجِه يكون لونُه أسود وطعمه "حامض وحلو" لذيذ يشبه توت الشام إالى أنىُه ُمستدير 
البساتني كحاجز ومانع لدخول السارق إىل البستان بدل السياج ألنى فيها شوكاً معكوفاً  الشكل . توضع هذه الشجرة يف

، يعين آدم وحوىاء  ( من اجلبل إىل األرض املستويةَوقُ ْلَنا اْهِبطُواْ ) إذا صادَف ثيابك ال ميكنك التخلىص منه إالى بعد َتزيقها
( يعين جعلنا بينكم عداوة جزاًء  بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ لوا إىل األرض )ة كلىهم نز يت كانت يف تلك اجلنى واألنعام والطيور الى 

صار أوالد آدم بعضهم يعادي بعضاً و ،  ، وصار آدم عدوىاً إلبليس ، فصار إبليس عدوىاً آلدم وأوالده ِلعصيانكم أمر ربىكم
 ِإىَل ِحنيٍ تمتع به اإلنسان )سأكل وامللبس واألاثث وكلى شيء ي( من املَوَمَتاعٌ ( أي راحة وسكون ) َوَلُكْم يِف اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ )

 ُماتكم .( أي إىل يوم 
ا شقىت طريقاً القص ة من أسفل اجلبل وصارت جتري على هلا : َلمىا أكل آدم من تلك الشجرة أخذت الينابيع جتفى ألهنى
يبَق يف تلك البستان ما يعيشون عليه فشَكوا إىل َثار فلم اجلبل يبست األشجار ونفدت األ منت املياه ذهب، وَلمىا  األرض

م فأوحَ   سبحانهُ  ، فأخذَ  ، فقاال ربىنا َّناف أن ال جند عليها ما َنكل ونشرب ةطسنبى إليهم أن اهبطوا إىل األرض املرهبى
فرىقهم يف األرض أن يُ  بحانهُ . وأراد سُ  ستقرٌّ ومتاٌع إىل حنيولكم يف األرض مُ  تريدونحيثىهم على النزول فقال جتدون فيها ما 

  .  كي ينتشروا فيها ويتكاثروا
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ها فدعا هِبا آدم وهي  فلقىنهُ ( نزل هِبا جربائيل فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمن رَّبىِِه َكِلَماتٍ ) -37  :  ما ترمجتهاإَيى
 ،  ينخري الغافر  أنتَ  يل إنىك ربِى إينى ظلمُت نفسي فاغفرْ  بحانك وحبمدكَ سُ  "اللهمى ال إاله إالى أنتَ 

 ، اللهمى ال إاله إالى أنت سبحانك وحبمدك ربِى إينى ظلمُت نفسي فتْب عليى إنىك أنت التوىاب الرحيم
 ."  الرامحني أرحمُ  بحانك وحبمدك ربِى إينى ظلمُت نفسي فارمحين إنىك أنتَ اللهمى ال إاله إالى أنت سُ 

 . ( بعباده التائبني النادمني الرَِّحيمُ مثى اتب ) ة جبهالةٍ ( ِلمن عمل سيىئ فَ َتاَب َعَلْيِه إِنَُّه ُهَو الت َّوَّابُ )

َها مجَِيعاً ) -38 َفَمن ( يعين ُرُسل وكتب مساويىة ) فَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكم مِىينِى ُهًدىيعين من البستان الىيت فوق اجلبل ) ( قُ ْلَنا اْهِبطُواْ ِمن ْ
 ( على فوات الوقت كما حيزن الكافرون . َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ لربزخ )( يف عامل ا تَِبَع ُهَداَي َفالَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ 

 ( . َكَفرواْ وََكذَّبُواْ آِبََيتَِنا أُولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   الىذينَ وَ ) -39

، أراد  ( يف املاضيْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم ََي َبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُرواْ نِ مثى أخَذ ُسبحانُه يف خطاب بين إسرائيل فقال ) -40
فرعون ومن الغرق وإنزال املنى والسلوى  يد عم اليت أنعم هِبا على أسالفهم من كثرة األنبياء فيهم والكتب وجناهِتم منبذلك النِ 

 يلأي مبا عاهدَتوين عليه من اإلميان يب والطاعة  ( َوأَْوُفواْ بَِعْهِدي) ُمىا أنعم عليهم وغري ذلك وأن جعَل فيهم ملوكاً عليهم 
( أي مبا أُوِف ِبَعْهدُِكْم )وعلى يد يوشع وصيىِه وأن ال تشركوا يب شيئاً وكان العهد على يد موسى نبيىكم  والتصديق بُرُسلي
َي فَ ) أبنى أكث ىَر نسلكم وأزيد يف رزقكم واابرَك يف زرعكم وأنعامكم عاهدتكم عليه  ( أي خافوين يف نقض العهد  اْرَهُبونِ َوِإَيَّ

. 

اخلامس  (اإلصحاح) الفصل التوراة يف ُمموعة التثنية من سفر وإليك بعض العهود اليت عاهدوا هللا عليها ، فقد جاء يف
 :  قال
يَع ِإْسرَائِيل َوقَال هلُمْ "  أََماِمي . ال  اُخرىيَب . فَ َقال: ال َيُكْن لَك آهِلٌَة : اَلرَّب  ِإهلَُنا َقَطَع َمَعَنا َعْهداً يِف ُحورِ  َوَدَعا ُموَسى مجَِ

اِء ِمْن حَتِْت اأَلْرِض . ال َتْسُجْد َتْصَنْع لَك َتْثَاالً َمْنُحواتً ُصورًَة َما ُمَّا يِف السََّماِء ِمْن فَ ْوُق َوَما يف اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُل َوَما يِف ا
َ
مل

  "  أَََن الرَّب  ِإهلَُك إِلٌه َغُيورٌ هلُنَّ َوال تَ ْعُبْدُهنَّ أَلينىِ 
 بعد عبادهتم للِعجل .هذه بعض العهود اليت أخذها عليهم ولكنىهم خانوا العهود ونقضوا املواثيق وعبدوا البعليم وعشتاروث 

قاً لِىَما َمَعُكمْ ) -41 قاً ِلما معكم من وصاَي األلواح الىيت جاء هبا ( يعين آِمنوا ابلقرآن الىذي أنزلُتُه ُمصدى  َوآِمُنواْ مبَا أَنَزْلُت ُمَصدِى
( أي  َوالَ َتْشرَتُواْ آِبََييت ََثَناً قَِليالً ( أي ابلقرآن ) َوالَ َتُكونُواْ أَوََّل َكاِفٍر بِهِ موسى من عند هللا ومصدىقاً ابلتوحيد ونبذ األصنام )

طتكم ونفوذكم على قومكم إن آَمنتم مبحمىد وال يعوَد أحٌد ال تستبدلوا إبنكار القرآن ماالً يسرياً ، فتخافوا أن تذهب سل
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َي فَات َُّقونِ يعطيكم من املال ، ألنى اخلطاب ألحبار اليهود ورؤسائهم ) ( يعين فاحذروا ِعقايب وآِمنوا ابلقرآن ومبن نزَل  َوِإَيَّ
 عليه .

ما حرىفُه وبدىلُه ِعزرا ، والباطل األصليىة  احلقى يريد به التوراةف،  باطل( أي ال ختلطوا احلقى ابلَوالَ تَ ْلِبُسواْ احْلَقَّ اِبْلَباِطِل ) -42
ساب ( أنى وراءكم حِ َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن تكتموا صفة حممىد اليت جاء ذكرها يف التوراة واإلجنيل )و ( أي َوَتْكُتُمواْ احْلَقَّ )يف توراته 

  طاب موجىه إىل علمائهم، واخلِ  قابوعِ 

( أي انقادوا مع املنقادين من  َوارَْكُعواْ َمَع الرَّاِكِعنيَ ( للفقراء واحملتاجني ) َوآُتواْ الزََّكاةَ ( مع املسلمني ) ُمواْ الصَّالَةَ َوأَِقي) -43
 أسلموا  الىذينَ قومكم 

ُلوَن اْلِكَتابَ للفقراء ) ( "الربى" فعل اخلريات وإطعام الطعام أأََتُْمُروَن النَّاَس اِبْلربِى َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكمْ ) -44 ( أي تقرأون  َوأَنُتْم تَ ت ْ
 ( وترتكون هذه العادات السيىئة . أََفالَ تَ ْعِقُلونَ التوراة وتعلمون أبنى هللا أوصى يف التوراة بعمل الربى ومساعدة الفقراء )

وإنى هللا ينصركم  إن ِخفتم أن يؤذوكم إذا آمنتم ابلصرب( يعين آِمنوا واستعينوا على قومكم َواْسَتِعيُنواْ اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة ) -45
، وينصركم عليهم  شرىهم ، وقوله )َوالصَّاَلِة ( يعين واستعينوا عليهم أيضاً ابلصالة والدعاء إىل هللا وهو ينجيكم من عليهم

َ َمَع الصَّابِرِينَ آَمُنواْ اْسَتِعينُ  الىذينَ ََي أَي  َها خياطب املؤمنني قوله تعاىل } 153ومثلها يف آية  { ،  واْ اِبلصَّرْبِ َوالصَّالَِة ِإنَّ الِلى
َا) ون منهم ) َلَكِبريَةٌ ( أي الصالة ) َوِإهنَّ ( أي ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي ( أي ثقيلة على الناس فال يواظبون عليها وخاصىًة املتكربى

م وطىنوا أنفسهم على أدائها و  م ال َينفون من الركوع والسجوداملتواضعني ال تثقل عليهم ألهنى  .  إهنى

ُم م الَُقو َرهبِىِْم  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف اخلاشعني فقال ) -46 ( يعين ما يالقونه من الرمحة ُمازاًة ألعماهِلم يَظُن وَن أهنَّ
ُْم إِلَْيِه { ، ) يْه . فَ ُهَو يف ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ }ِإينىِ ظََننُت َأينىِ ُماَلٍق ِحَسابِ قوله تعاىل يف سورة احلاقة ومثلها  ،وخشوعهم  َوَأهنَّ

 يعين إىل جواره صائرون إىل السماوات األثرييىة .(  رَاِجُعونَ 

سحاق بن إبراهيم إ( وإسرائيل معناه عبد هللا يف اللىغة العربيىة وهي لغة اليهود ، وهي كناية يعقوب بن  ََي َبيِن ِإْسرَائِيلَ ) -47
( أي أعطيتكم فضلة من الِنعم على  َوَأينىِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ( يف املاضي ) اذُْكُرواْ نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ اخلليل )

والشاهد على ذلك قوله سائر الناس ، يعين أعطيتكم زَيدة على غريكم ، وليس املعىن أنىُه تعاىل فضىلهم على سائر الناس ، 
ُ َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض يف اْلرىِْزِق {  سورة النحلىل يف تعا ، أي أعَطى بعضكم زَيدة على بعض ، وقال تعاىل يف }َوالِلى

يعين : ويُعطي هللا يف اآلخرة زَيدة ملن زاَد يف حسناتِه وتصدىق على الفقراء }َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه { هود سورة 
 : امرئ القيسومن ذلك قول واملساكني . 

َنا فْضَل ثْوٍب ُمطنَّبِ وقلنا لفتياٍن كراٍم أال اْنزُِلوا       فَ َعاُلوا َعَلي ْ
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 أي فضالة ثوب ، وقالت اخلنساء :
 واترًة أَتَ َغشَّى َفْضَل َأْطمارِي      رِْعيَ َتها وما ُكلِىْفتُ  ى الن جومَ أَْرعَ 

 يعين فضلة أطماري ، وقال علقمة :
َزرِ ِمْن اب  زٍِل ُضرَِبْت أِببْ َيَض ابتٍِر        بَِيَدْي أَغرَّ جَيُر  َفْضَل املِئ ْ
 وقال جرير يصف فتاة إمسها دعد :

 َدعٌد َومَلْ ُتْسَق َدْعُد يِف الُعَلبِ     ملَْ تَ َتلفَّْع بَِفْضِل ِمئ َْزرَِها 
 وقال أيضاً :

 زاٍد جاَء يسَعى مَن الَقربِ  ولو يُْدَفُن الت َّْيميى مثى َدَعوتَُه     إىل فضلِ 

( أي ال تدفع هلا من حسناهتا  نَ ْفٌس َعن ن َّْفٍس َشْيئاً ( أي ال تغين ) الَّ جَتْزِي( أي وجتنىبوا عذاب يوم ) َوات َُّقواْ يَ ْوماً ) -48
ر أبيِه شيئاً وال الوالد شيئاً وال حتمُل من أوزارها شيئاً لكي ختلىصها من العذاب ولو كانت ذا قرَب ، فالولد ال حيمل من أوزا

}َواْخَشْوا يَ ْوًما الَّ جَيْزِي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن قوله تعاىل  سورة لقمانومثلها يف حيمل من أوزار ابنِه شيئاً . 
ًئا {  َها َشَفاَعةٌ ، وقوله )َواِلِدِه َشي ْ ا ذكر هللا ُسبحان ( َوالَ يُ ْقَبُل ِمن ْ  اُخرىيف آَيت من القرآن ونفاها يف آَيت  الشفاعةه وإّنى

م والناس  م أوىالً : قلُت  الىذينَ هلم شفاعة و  الىذينَ وذلك حسب األَيى يف  ال تشملهم الشفاعة ، وألجل التوضيح أذكر لك األَيى
سوف تقف عن دورهتا احملورية فيكون النهار سرمداً يف جهة منها إىل يوم القيامة وكذلك األرض  أبنى   لكون والقرآناكتايب 
ففي ذلك اليوم تصعد املالئكة املوجودة على األرض إىل السماء وتصعد النفوس املؤمنة معها  خرىيف اجلهة االُ  اللىيليكون 

م استوَفوا حساهبم على األ رض . أمىا النفوس الكافرة واجملرمة واملشركة فهؤالء يبقون ، فهؤالء املؤمنون تشملهم الشفاعة ألهنى
على األرض إىل يوم القيامة ، وهؤالء الباقون ال تشملهم الشفاعة ، فالشفاعة إذاً يف يوم ُمصوص ، ونفيها يف يوم ُمصوص 

يؤخذ من الكافرين دَننري أو ذهباً ( أي ال  َوالَ يُ ْؤَخُذ ِمن َْها َعْدلٌ ، وهي لقوم ُمصوصني دون قوم آخرين كافرين . وقوله )
ُمعاَدلًة لُيعَفى عنهم العذاب كما تستعملون ذلك يف القتلى فتأخذون الِدية . فكلمة "عدل" معناها املعاَدلة أي املقابَلة ، 

م مقابل }أَو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما {  سورة املائدةوالشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  إطعام عشرة يعين أو تصوموا عشرة أَيى
 ( يعين وال يتمكىن أحد أن ينصرهم وخيلىصهم من العذاب . َواَل ُهْم يُنَصُرونَ مساكني )

َناُكم مِىْن آِل ِفْرَعْونَ ) -49 ( أي  َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذابِ ( والتقدير : واذكروا إْذ أجنيناكم من قوم فرعون وأقرابئِه ) َوِإْذ جَنَّي ْ
 ومن ذلك قول اخلنساء :مال ويستعبدونكم ، يكلىفونكم أسوء األع

 من القوِم مغشي  الرواِق كأنىُه     إذا ِسيَم ضيماً خادٌر متبسىلُ 
 وقال قيس بن اخلطيم :

 داُء ِمْن َضْيِم ُخطىٍة ُنُكفُ  ===وأنىنا ُدوَن ما َيسوُمُهُم األع 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ( . َويِف َذِلُكم َبالء مِىن رَّبِىُكْم َعِظيمٌ قوهننى أحياًء فال يذحبوهننى لكي خيدمنهم )( أي يُب يَُذحبِىُوَن أَبْ َناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكمْ )
: رأى فرعون يف منامه كأنى َنراً أقبلت من أرض كنعان حّتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت األقباط  القصة

فسأهلم عن رؤَيُه ، فقالوا أنىُه يولُد يف بين إسرائيل وتركت بين إسرائيل . فهاله ذلك ، فدعا الكهنة وأصحاب علم اجلفر 
غالم يكون على يده هالكك وزوال ملكك وتبديل دينك . فأمر فرعون بقتل كلى غالم يولد يف بين إسرائيل ومجع القوابل 

وكىل هبنى مراقبني ، من أهل ُملكتِه فقال هلنى ال يسقط على أيديكنى غالم من بين إسرائيل إالى قُِتل وترتك كلى جاريٍة . و 
وأسرع املوت يف مشيخة بين إسرائيل ، فدخل رؤساء القبط على فرعون فقالوا لُه إنى املوت قد وقع يف بين إسرائيل فتقتل 

صغارهم وميوت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا . فأمَر فرعون أن يذحبوا سنًة ويرتكوا سنة . فوِلَد هارون يف السنة الىيت ال 
 فيها فرُتَِك ، وولَد موسى يف السنة الىيت يذحبون فيها فأخفتُه اُمىُه . يذحبون

سورة الشعراء ( أي شققنا ماء البحر فجعلنا فيِه طُرُقاً لعبور بين إسرائيل . ومثلها قوله تعاىل يف  َوِإْذ فَ َرقْ َنا ِبُكُم اْلَبْحرَ ) -50
َناُكْم َوأَْغَرقْ َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنُتْم تَنظُُرونَ ، ){  يمِ }فَانَفَلَق َفَكاَن ُكل  ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِ   ( إليهم َلمىا غرقوا . فََأجَني ْ

: َلمىا جاء موسى إىل فرعون وطلَب منه أن يرسَل معه بين إسرائيل مل يوافق فرعون بذلك ، فأرسل هللا عليهم اجلراد  القص ة
ويُفرِجوا عن بين إسرائيل ، فقالوا ملوسى إن كشفَت عنىا هذا العذاب لنؤمننى والضفادع والدم والقمىل كي يرجعوا عن غيىهم 

لك ولُنرسلنى معك بين إسرائيل ، فلمىا كشف هللا عنهم الرجَز نقضوا العهد ومل يرتكوا بين إسرائيل ليخرجوا مع موسى ، فقال 
من أوالدكم ميىتاً ، فلمىا أصبح الصباح وإذا اببن  هلم موسى إن مل ترتكوا بين إسرائيل ليخرجوا معي سيصبح يف الغد كلى بكرٍ 

أبيِه أصبح ميىتاً ، فجاء رؤساء األقباط إىل فرعون وقالوا اُترك بين إسرائيل ليخرجوا وإالى هنلك  فرعون البكر ميىتاً وكلى ولد ِبكرُ 
ِدَم فرعون على إذنِه هلم ابخلروج فدعا قوىاد جيشه أبمجعنا ، فحينئٍذ أِذَن هلم ابخلروج ، فخرجوا ليالً وَلمىا ابتعدوا عن املدينِة ن

وقال هلم : إستعدىوا وهيىئوا اجليش حااًل لنذهب وراء بين إسرائيل ونعيدهم إىل مصر ، وَلمىا خرجوا يف طلبهم بعث هللا عليهم 
ِدعوا فريجعوا عن السحاب فأمطرهتم وصحبتها رعود وبروق وصواعق وظُلمة كي يُعيقهم فال يلحقوا مبوسى وقومه أو يرت

طلبتهم ، ولكنىهم أصرىوا على ذلك ، فكانوا كلىما أضاء هلم الربق مَشوا يف ضوئِه وإذا أظلَم عليهم أقاموا يف مكاهنم حّتى 
حلقوا هبم وقت شروق الشمس ، فَلمىا رآهم بنو إسرائيل خافوا منهم أن يقتلوهم أو يُعيدوهم إىل مصر ، فأوحى هللا تعاىل إىل 

اضرب بعصاك البحر ، فلمىا ضربه انفلق املاء وصار فيِه إثنا عشر طريقاً فدخل بنو إسرائيل يف البحر األمحر  موسى أن
وساروا يف تلك الطُرق ، فأتبعهم فرعون جبندِه فلمىا خرج بنو إسرائيل من البحر إىل اليابسة أطبق البحر على فرعون وجنده 

رون إليهم . وكان عدد بين إسرائيل ستمائة ألف عدا األطفال والنساء ، أمىا جيش فغرقوا وماتوا أبمجعهم ، وبنو إسرائيل ينظ
 فرعون فكان ضعف بين إسرائيل ، فكانت اخليىالة ستمائة ألف والرجىالة كذلك .
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َلًة ) -51 : واذكروا إذ واعدَن  التقدير، و  التوراة األلواح الىيت كتب فيها عطيهأبن يُ  ( يعين وعدهُ َوِإْذ َواَعْدََن ُموَسى أَْربَِعنَي لَي ْ
ها بعد أربعني ليلة عطيه التوراة فأعطيناهُ موسى أبن نُ  ة أبن ألنى هللا تعاىل وعده ثالثني ليلة مثى اقتضت املصلحة اإلالهيى  . إَيى

َلًة َوأََْتَْمَناَها  ، وذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف }َوَواَعْدََن ُموَسى َثالَِثنيَ  فصارت أربعني ليلة اُخرىيضيف هَلا عشرة  لَي ْ
( إالهاً  اختََّْذمُتُ اْلِعْجَل )مُثَّ  ةً يف سورة األعراف مفصىلذكرها و  ةً ملِبَعْشٍر { ؛ فإنى هللا تعاىل ذكر األربعني يف هذه السورة ُمُ 

استحققتم من العقاب على  ( ألنفسكم مبا َوأَنُتْم ظَاِلُمونَ ( أي من بعد ذهاب موسى إىل جبل الطور )ِمن بَ ْعِدِه ) تعبدونهُ 
 .  ذلك

 ]الوصاايّالعشر[
، والكتابة يف  ، أي عشر وصاَي كتبها هللا تعاىل بقلم قدرته يف لوحني من حجر ذلك اجلبل والتوراة هي عشر كلمات

 :  ، وهي كما يلي وجهيهما
  .أمامي اُخرىال يكن لك آهلة  ] 

  . عبدهنى ألينى أَن الربى إاله غيورال تصنع لك َتثاالً منحواتً . ال تسجد هلنى وال ت
  . الً ابطِ  كَ الربى إالهِ  مِ سْ ال تنطق ابِ 

  . إحفظ يوم السبت
  . أكرم أابك وأمىك

  . ال تقتل
  . وال تزنِ 

  . وال تسرق
  . وال تشهد شهادة زور

 .[ كَ وال كلى ما لقريبِ  ال محاَرهُ و  وال ثورَهُ  وال أَمتهُ  وال عبدهُ  حقلهُ  تشتِه بيت قريِبَك والوال تشته امرأة قريبك وال

 ( تلك النِىعم . َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( أي من بعد عبادتكم للعجل ) مُثَّ َعَفْوََن َعنُكِم مِىن بَ ْعِد َذِلكَ ) -52

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ) -53 حكام الدينية اليت جاءت (  يعين األاْلُفْرقَانَ ( يعين التوراة اليت كتبها على ألواح احلجر )وَ  َوِإْذ آتَ ي ْ
 أمور دينكم .( إىل  َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ ، يعين يف جلد الغزال ) تفرىقة وكتبها قوم موسى يف الرقوقمُ 

للعقاب ( أي أضررمت أنفسكم وعرىضتموها ََي قَ ْوِم إِنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكْم عبدوا العجل ) الىذينَ (  َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمهِ ) -54
َاِذُكُم اْلِعْجلَ ) ، أي  ، وذلك من قوهلم برئ فالن من مرضه لىصكم من يد فرعون( يعين ُمُ فَ ُتوبُواْ ِإىَل اَبرِِئُكْم ( معبوداً ) اِبختِى

 ومن ذلك قول اخلنساء ،  ختلىص وجنا
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 يضِ اها الدَّهُر كالعظِم املهِ رَ ب َ      ُأسائُِل ُكلى واهلَةٍ  َهبولٍ 
 دهر فلم يبَق منها سوى العظم ، وقال عنرتة :يعين خلىصها ال

 ِمن َحبيٍب َوما ِلُسقمي طَبيبُ       ُكل  يَوٍم ُيربي الُسقاَم حمُِبٌّ 
 وقال األعشى يصف َنقتُه :

 ِبَسرْيِي عليها بعدما كان اتِمكا     أبَْدماَء ُحْرُجوٍج بَ رَيُت َسَناَمها 
 ة بن العبد يصف امرأًة مغنىية فيقول :ومن ذلك قول طَرَفواالنرباء هو االنطالق ، 

ِعينا اْنرَبَْت لنا   على رِْسِلها َمْطروفًة مل َتَشدَّدِ      إذا َنُن قلنا َأمسِْ
 " أي انطلقت يف الغناء . اْنرَبَْت لنا فقول الشاعر "

يف ذلك اليوم َنو  لَ تِ ، فقُ  هُ ل يقتلون من عبدَ مل يعبدوا العج الىذينَ ، يعين  بعضكم بعضاً  ليقتلْ ف( أي  فَاقْ تُ ُلواْ أَنُفَسُكمْ )وقوله 
، ألنى يف  ( من أن َتتنعوا عن ذلكَخرْيٌ لَُّكْم ِعنَد اَبرِِئُكْم ( إشارة إىل التوبة والقتل ألنفسهم ) َذِلُكمْ ، )3ثالثة آالف رجل 

( أي ومن فضله عليكم أن قِبل توبتكم  مْ فَ َتاَب َعَلْيكُ م )م عن ذلك عقاب هله، ويف امتناع مذنوهبلم غفران م أمر رهبى امتثاهل
  ابلنادمني .( الرَِّحيمُ ( عن التائبني )إِنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب ى بقتلكم ومل يرتك عقابكم إىل اآلخرة فتهلكوا يف جهنىم )واكتفَ 

( َحّتَّ نَ َرى الِلََّ َجْهَرًة ذه الوصاَي )كلىمك ويوصيك هبِ ( أي لن نصدىقك أبنى هللا يُ َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلن ن  ْؤِمَن َلَك ) -55
. وهم سبعون  ( النار واحلادث الذي أصابكم َوأَنُتْم تَنظُُرونَ ( وهي َنر تنزل من السماء ) فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقةُ أي عالنية )

. فنزلت صاعقة من السماء  راين. قال هللا تعاىل لن ت إليك ين أنظرْ ، فقال موسى ربِى أرِ  رجالً صعدوا فوق اجلبل مع موسى
ى فدعا هَلم وتضرىع وجد قومه موتَ  من غشيته ، فلمىا أفاق موسى على موسى ومات من كان معه فوق اجلبل يَ شِ عليهم فغُ 

 [: . ] وهذا قوله تعاىل يف اآلية الالحقة  ييهم فأحياهم ورجعوا إىل قوِمهمإىل هللا أن حيُ 

 يعين مثى بعثنا النفوس إىل أجسادها فقمتم أحياًء كما كنتم أوىالً . ( ِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ مُثَّ بَ َعثْ َناُكم مِىن بَ عْ ) -56

 املنّ ( َوأَنزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ، كان يظلىهم عن الشمس وذلك يف التيه ) ( أي السحابَوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم ) -57
يف الشمس ويكون لزجاً يسقط على األشجار أو على األرض يف أماكن  ل  حَ نْ ون حلو الطعم ي َ سكىر أبيض اللى شيء كال

،  ية من حمافظات العراقُسليمان، ويسقط أحياَنً يف حمافظة ال ويكون سقوطه من وقت الفجر إىل طلوع الشمس، ُمصوصة 
،  تطري يف الفضاء وفوق األشجار وتفرز املنى قبل طلوع الشمسوأصله إفرازات حشرة أكرب من الذاببة وأصغر من الزنبور 

يىة مع أوراق األشجار الىيت لصق ُسليمانوال يزال عندَن يف العراق َيخذون املنى من حمافظة ال . وهي كالنحلة اليت تفرز العسل
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ويغلونه على النار حّتى يكون ذا قوام هبا املنى وهَي كتل خضراء فيضعون فوقه قليالً من الس كىر ودقيق احلنطة أو من النشأ 
 فيصبىونه يف دقيق )طحني( ويعملونُه أقراصاً ويُباع يف علب من اخلشب وُيسمىى "منى السىما" . 

فرفعتها وألقتها على بين  عاصفة طري يعرف ابلسمىاين كانت تعيش على شاطئ البحر فأرسل هللا عليها رحياً  ىالسلوَّو
( أي وقلنا هلم كلوا من هذه الطيىبات اليت جعلناها  ُكُلواْ ِمن طَيِىَباِت َما َرَزقْ َناُكمْ وهَنا وَيكلوهَنا )إسرائيل بكثرة فأخذوا يصيد

َولَ ِكن  ) بكفرهم وعنادهم(  َوَما ظََلُموَنَ ، وهي املنى والسلوى واألنعام اليت كانت معهم عندما خرجوا هِبا من مصر ) رزقاً لكم
  . ( ألنى شرىهم يعود عليهم ِلُمونَ َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَظْ 

 ، فإنى هللا تعاىل أمر بين إسرائيل أن حياربوا الكنعانيني وَيخذوا بالدهم ( أي قرية أرحياَوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلواْ َه ِذِه اْلَقْريََة ) -58
م كانوا مشركني يعبدون األصنام ، وقوله تُ ) فيسكنوها ألهنى َها َحْيُث ِشئ ْ ( من حبوهِبا وأَثارها وأنعامها وطيورها ْم َفُكُلواْ ِمن ْ

م  ( أي منقادين ألمرَن طائعني غري عاصنيُسجَّداً ( يعين ابب القرية )َواْدُخُلواْ اْلَباَب ( أي موسىعاً عليكم ) َرَغداً ) ، ألهنى
ضاً فقال }اْدُخُلواْ َعَلْيِهُم يف سورة املائدة أي ، وقد ذكرها سبحانهُ قتال الاً من ، أي خوف امتنعوا عن دخوهِلا خيفة أهلها

و}قَاُلواْ ََي ُموَسى ِإَنَّ َلن نَّْدُخَلَها أَبًَدا مَّا َداُمواْ ِفيَها فَاْذَهْب  ا{ ولكنىهم امتنعوا عن دخوهل اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبونَ 
  بيتطىة يفابب حِ من ذلك طىة طلب الغفران من هللا ، و ( احلِ  َوُقوُلواْ ِحطَّةٌ ){ ،  أَنَت َورَب َك فَ َقاِتال ِإَنَّ َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

يت ( الى ن َّْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكْم ) "طى عنىا أوزارَنحُ  مهاللى " : : استغفروا لذنوبكم وقولوا واملعىن،  ، يعين ابب الغفران املقدس
  . على ما يستحقىونه من األجر والثواب ( منكم زَيدةً ِننَي َوَسَنزِيُد اْلُمْحسِ ِمرمت به )اُ فعلتم ما  نسبقت إ

 َلمىا أمرهم هللا تعاىل أن يدخلوا أرض كنعان .( قَ ْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُْم )وأنفسهم ( قومهم ظََلُمواْ  الىذينَ فَ َبدََّل ) -59
 وذلك حسب طلب بين إسرائيل، كنعان بعث موسى إثين عشر رجاًل من كلى سبط واحداً ليتجسىسوا أرض   )األردن(

، فقالوا هَلم اذهبوا وجتسىسوا هل هي كثرية اخلريات من املزارع والبساتني والفواكه واألنعام أم هي عكس وإصرارهم على ذلك 
ما أخربَن موسى فإننىا َنارب ك، فإن كانت كثرية اخلريات   ، وجيب عليكم أن تقولوا احلقى يف ذلك وال تكذبوا ذلك

  .  كانت عكس ذلك فال َنارب وال ندخلها  ن، وإ كنعانيىني وندخلهاال
 الظاً فخافوا منهمطواالً غِ أشدىاء فلمىا ذهب الرجال وجتسىسوا خرياهِتا وجدوها على أحسن ما يكون ولكن رأوا أهلها أقوَيء 

، إالى رجلني  ن يقاوموا أهلها ابحلربأمن واب بل أخذوا يف ذمىها وذلك خيفة . فلمىا رجعوا مل يتكلىموا عنها مبا هو الصى 
 . منهم تكلىما ابلصواب وأخذا يف مدحها ومدح خرياهِتا وأتيا بعنب وتني ورمىان من بساتينها

 ظََلُمواْ  الىذينَ ، فهذا معىن  قوله تعاىل )فَ َبدََّل  فلمىا مسع قوم موسى أنى هؤالء العشرة يذمىوهَنا امتنعوا عن دخوهِلا وحماربة أهلها
،  وهم أبن يقولوا احلقى ويتكلىموا الصدقنى قومهم أوصَ فإ،  وا بهوصُ اُ ( يعين كان جواهُبم على غري ما  ْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُمْ ق َ 

ولكنىهم فعلوا عكس ذلك تكلىموا ابلباطل وكذبوا على قومهم وعلى نبيىهم وظلموهم بذلك وكانوا سبب امتناعهم عن 
 عليهم ، فإنى هللا تعاىل أنزل ( أي عذاابً من السماء ظََلُمواْ رِْجزاً مِىَن السََّماء الىذينَ فَأَنزَْلَنا َعَلى الدخول إىل تلك األرض )
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ومها يوشع ، ريهما مُ تكلىما ابلصدق فلم ينزل عليهما الطاعون بل أطال هللا عُ  ذانِ ، وأمىا اإلثنان اللى العشرة  الطاعون فمات
( أي كان الطاعون جزاًء  مبَا َكانُواْ يَ ْفُسُقونَ  بعد ذلك أرض كنعان وأكال من أَثارها ، وقوله )دخالفبن نون وكالب بن يفنىة 

 وكذهبم على قومهم .  على أعماهِلم السيىئةهلم يف دار الُدنيا 

فَ ُقْلَنا يسمىى رفيدمي )يف موضع  صحراء، وذلك يف ال ( أي طلب املاء لقومه َلمىا عطشواَوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه ) -60
كان جبل يف تلك الصحراء يسمىى جبل حوريب وفيه حجر كبري ظاهر من اجلبل فضرب موسى .  ( اْضِرب بىَِعَصاَك احلََْجَر 

َم ُكل  أََُنٍس َقْد َعلِ ، يعين اثنا عشر ينبوعاً من ذلك اجلبل ) ( من املاء اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْيناً  4فَانَفَجَرْت ِمْنهُ ) ذلك احلجر بعصاهُ 
( من املنى  ُكُلواْ ، ألنى موسى قسىم تلك الينابيع عليهم ) ( أي قد عِلم كلى سبط من أسباط إسرائيل موضع شرهِبم مَّْشَرهَبُمْ 

ه ) ِمن رىِْزِق الِلَِّ ) هذا،  ( من هذه الينابيعاْشرَبُواْ والسلوى )وَ  العثوى هو  ، (ْفِسِديَن َوالَ تَ ْعثَ ْواْ يِف اأَلْرِض مُ ( أعطاكم هللا إَيى
 ويبعثره ، ومن ذلك قول عنرتة :التخبىط يف املكان أو ابلشيء حّتى يتلفه أو يفسده 

 ى َفَحكاين ي الِبلَ بِِه أَيدِ  َوعاَثتْ        ِلَمن طََلٌل اِبلَرقَمَتنِي َشجاين 
 وقال األعشى :

 اٌع ِفيهُم َوَعواِسلُ تَِعيُث ِضبَ       َكأَنََّك مَلْ َتْشَهْد َقرابنَي مجىَّةً 
وغريها من البلدان [ ،  ل ]يف العراقوال تزال هذه الكلمة مستعملة يف املوصِ العواسل هي الذئب ، والقرابني هم القتلى . 

فيقلىدوكم يف  ر ألنى الناس ُمقلىدونفر واحلضَ بسبب انتقالكم يف السَ  يف األرضفينتشر فسادكم : ال تُفسدوا  واملعىنالعربيىة ، 
  .  ةباطلكم العمالأ

 .  ليشربوا منها اُخرى، وَلمىا ارحتلوا أخذوا يبحثون عن آابر وينابيع  ما داموا هناك يونفشرب بنو إسرائيل من تلك الع
ابملاء اثنيت عشرة عيناً ، وانفجر احلجر بعني واحدة من املاء  تفجىر من جبل حوريب رفيدمييف وىل وقد انفجر املاء مرىتني االُ 

ا انفجرت عني واحدة يف قادش ومل تنفجر  قادشيف برىية صني يف موضع يسمىى ا ضربه موسى بعصاه أيضاً وذلك َلمى  ، وإّنى
، ولكن موسى مل يكلىم احلجر بل  5اثنتا عشرة عيناً ألنى هللا تعاىل أمر موسى أن يكلىم احلجر يف هذا املكان أبن يعطي ماءً 

، ففعل موسى يف هذا املوضع َبالف ما أمره هللا فعاتبه هللا  لذلك انفجرت عني واحدةوىل و ضربه ابلعصا كما يف املرىة االُ 
 .  هناك تْ نَ خت هارون وُدفِ اُ ، وهناك ماتت مرمي  تعاىل على ذلك

دوام بل يف بعض ، وأمىا السلوى مل تنزل عليهم على ال وهو املنى  ( َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلن نَّْصربَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحدٍ ) -61
( أي  َوُفوِمَها( وهو خيار تعروزي ) َوِقثَّآئَِهاضروات )( أي اخلُ فَادُْع لََنا رَبََّك خُيْرِْج لََنا ُمَّا تُنِبُت اأَلْرُض ِمن بَ ْقِلَها األحيان )

                                                           

 أي من ذلك املكان . 4 
جلماعة أنت وهارون أخوك وكلىما خذ العصا وامجع ا"جاء يف ِسفر العدد من ُمموعة التوراة يف اإلصحاح العشرين ، قال هللا تعاىل ملوسى :  5 

   جر، ولكنىهم أسوء حاالً من احل ؛ وتريد اآلية إفهام بين إسرائيل أنى احلجر يفهم ويعطي املاء 8: 20" عدد الصخرة على عيوهِنم فتعطي مياهها 
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، والشاهد على اً ثومة صاروا يسمىونه األجنبيى  ات، وكان امسه فوم يف قدمي الزمان ولكن عند اختالف األلسن واللغ الثوم
 :  ذلك قول الشاعر وهو يصف بستاَنً ويصف زرعها

 يُس والُفوماُن َوالَبَصلُ رادِ ٌة          فيها الفَ رَ ْت هَلْم جنىٌة إْذ ذاَك ظاهِ كانَ 
ا قال الشاعر فومان ألنى الثوم نوعان ومها الثوم العادي وثوم العجم ويسمىى عند العرب "سري" ة بن اجلالىح وقال اَُحيح،  وإّنى

: 
 َوَرَد اْلَمِديَنَة َعْن زِرَاَعِة ُفومِ      َقْد ُكْنُت أَْغىَن النَّاِس َشْخًصا َواِحًدا 

  11ويف ُمموعة التوراة أيضاً قال ابلثوم من مجلة ما طلبوه ، وذلك يف ِسفر العدد يف اإلصحاح 
( يعين أتستبدلون اخلضروات  أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدََن اِبلَِّذي ُهَو َخرْيٌ )( هللا تعاىل جواابً لسؤاهِلم َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل )

مدينة من املدن الواسعة ، ومن ذلك قول حسىان  دخلوايعين اُ ، ( من األمصار اْهِبُطواْ ِمْصراً والثوم والبصل ابملنى والسلوى؟ )
  بن اثبت :

 وش ر  ابدي ةِ  األع راِب ابديه ا     وشر  َمن حيضُر األمَصاَر حاضُرها
لَُّة (  يعين جتدون فيها ما أردمت ) فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتمْ ) بسبب عنادهم وامتناعهم عن الدخول إىل قرية ( َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِى

( أي ورجعوا بعد آَبُؤْواْ بَِغَضٍب مِىَن الِلَِّ وَ ) وأصاهبم اخلضوع واالنكسار( يعين َواْلَمْسَكَنةُ يف القفر أربعني سنة ) وافتاهُ  أرحيا
يف ، وذلك  عزىهم بغضب من هللا ، وذلك الطاعون الذي أصاهَبم فأهلك كثرياً منهم يف الربىية واألفاعي اليت كانت تلدغهم

ُْم َكانُ ) فمات كثري منهم من لدغ األفاعي، من جبل هور إىل أرض أدوم  طريق حبر سوف واْ َيْكُفُروَن آِبََيِت الِلَِّ َذِلَك أبَِهنَّ
م مبَا َعَصواْ ( إشارة إىل الذلى واملسكنة والطاعون واألفاعي )َذِلكَ )أي بغري ذنب اقرتفوه (  َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِىنَي بَِغرْيِ احْلَقى  ( أمر رهبى

  .  همء منضعفاال( على وََّكانُواْ يَ ْعَتُدوَن )

َ ُسبحانهُ  -62 ،  ع هللا وعمل صاحلاً ئغريى شراهم فلم يُ جوسار على هن هُ لَ سُ وصدىق رُ  االَُممن مجيع مِ  ابهلل نَ ن آمَ أبنى مَ  مثى بنيى
( َهاُدواْ  الىذينَ وَ ، يعين املسلمني ) ( مبحمىد آَمُنواْ  الىذينَ ِإنَّ ) هللا ، وذلك قوله تعاىلفله أجره عند مثى مات قبل ُميء حممىد 

( يعين  َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ) مل يشرك به شيئاً ( إمياَنً خالصاً اِبلِلَِّ ( منهم )َمْن آَمَن )  أي الصابئة (الصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى وَ يعين اليهود )
َوَعِمَل َصاحِلاً فَ َلُهْم ) ، ألنى األرض تتمزىق يف ذلك اليوم فال يكون بعد ذلك ليٌل أو هنار يف األرض صدىق بيوم القيامةو 

  .  بعد موهِتم ألهلراق ا( على فِ  َوالَ ُهْم حَيَْزنُونَ ( من الشياطني ) َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( يف اآلخرة ) َرهبِىِمْ َأْجُرُهْم ِعنَد 

ويف  ( يعين أخذَن عليكم امليثاق يف زمن موسىَوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم طاب بين إسرائيل فقال )إىل خِ  سبحانهُ  مثى عادَ  -63
ربىكم  ، فنقضتم املواثيق ونكثتم العهود وعصيتم أمرَ  ئوا على املعاصيشركوا ابهلل شيئاً وال جترتَِ أبن ال تُ  زمن يوشع بن نون

( اذكروا أيضاً إذ أخذَن عليكم امليثاق وَ ) ُسليمانة بعد وفا وعشتاروث وغريها البعلَ عبدمت يف زمن موسى و  وعبدمت العجلَ 
، وذلك َلمىا نزل ابأللواح إليهم يف املرىة الثانية قالوا ومن  وهو اجلبل الذي كان موسى يناجي فوقهُ ( َرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الط وَر َلمىا )
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ا من عند هللا ، وكانوا حتت اجلبل فاهتزى اجلبل وانشقى ومالت الشُ يُ  م عليقىة صدىق أهنى هم وكادت تسقط عليهم فتقتلهم لوال أهنى
أخذ موسى عليهم العهد أبن ال يعودوا إىل حينئٍذ ، ف مكاهِنا ومل تسقط عليهميف قىة ، فاستقرىت الشُ  صاحوا آَمنىا وصدىقنا

َناُكم ، وقال هَلم ) اُخرىمرىًة  تكذيبهِ  ، واعملوا مبا فيها من أحكام وال  ويقني ( يعين بقوىة عزمٍ بُِقوَّةٍ األلواح ) يف( ُخُذواْ َما آتَ ي ْ
َلَعلَُّكْم املوعظة ) امعناه "كرذِ كلمة "، ف ( يعين واتىعظوا مبا يف الكتاب أي التوراةيِه َواذُْكُرواْ َما فِ تكونوا شاكىني مرتدىِدين )

. ونظري هذه اآلية يف سورة األعراف قوله تعاىل }َوِإذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه  إن اتىعظتم وعملتم مبا يف التوراة ( عقابهُ تَ ت َُّقونَ 
َناُكم بُِقوٍَّة َواذُْكُرواْ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ ظُلٌَّة َوظَن واْ أَ   . { نَُّه َواِقٌع هِبِْم ُخُذواْ َما آتَ ي ْ

ُتم) -64 فيكم أنبياء  ( أبن بعثَ  فَ َلْوالَ َفْضُل الِلَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتهُ ( امليثاق ) مِىن بَ ْعِد َذِلكَ ( أي رجعتم عن طاعة هللا ) مُثَّ تَ َولَّي ْ
  .  ( يف اآلخرة َلُكنُتم مِىَن اخْلَاِسرِينَ داة )وهُ 

( أبن اشتغلوا اْعَتَدواْ ِمنُكْم يف السَّْبِت  الىذينَ ة يهوذا والصوريىني الساكنني يف يهوذا )( َي بين إسرائيل قصى َوَلَقْد َعِلْمُتُم ) -65
  ( أي مطرودين كالقردةُقْلَنا هَلُْم ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ف َ ، وكان حمرىماً عليهم ذلك يف السبت ) وا وصادوا السمكوابعوا واشرتَ 

. 
عاهِلم وأن يغلق أبواب املدينة ليلة السبت لكيال َييت فأن يؤنىب رؤساء يهوذا على أ َنميا بن حكلياى إىل فإنى هللا تعاىل أوحَ 

، فبات  أبواب املدينة وال يفتحوها إالى بعد السبت، فأمر َنميا غلمانه أبن يغلقوا  السبت يومأحد من هؤالء ليبيع ويشرتي 
، وصعد َنميا فوق السور وأنىبهم على أعماهلم وأنىب رؤساء يهوذا  هؤالء خارج املدينة أذالىء مطرودين بال غطاء وال وطاء

، فقال هَلم  فبعنا َنن ورأينا بين فالن يبيعون، بين فالن يصيدون فصدَن َنن  نافكان كلٌّ منهم يقول رأي هذه ، اهِلمفععلى أ
ون عن الشرى بل تعملون  دة تقلىدون عاملي الشرى فلماذا ال تنهَ رَ دة تقلىد اإلنسان يف أعماله فأنتم أصبحتم كالقِ رَ : إنى القِ  َنميا

 كعملهم؟

 ( أي أتديباً ااًل َنكَ طردهم من املدينة وغلق األبواب عليهم ومبيتهم خارج املدينة ) وهي( أي تلك احلادثة َفَجَعْلَناَها) -66
م  عنها ( أي وللقرى البعيدةَوَما َخْلَفَها ، أي ِلمن كان حوهَلا من القرى ) ( من القرىلِىَما َبنْيَ يََديْ َها ) وعقوبة أيضاً ألهنى

محدوا هللا على هدايته هَلم ظوا بتلك احلادثة و ( فات ىعَ َوَمْوِعظًَة لىِْلُمتَِّقنَي مسعوا بقصىتهم فتأدىبوا وتركوا البيع والشراء يف السبت )
م مل يعتدوا يف السبت على بيع وال شراء وال صيد يف اإلصحاح الثالث عشر من َنميا يف ُمموعة . والقصىة مذكورة  حيث أهنى

 اة .التور 

 ]قصةّبقرةّبينّإسرائيل[
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( قَالَ ( أي أجتعلنا مكان هزء فتهزأ بِنا؟ ) َرةً قَاُلواْ أَتَ تَِّخُذََن ُهُزواً َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ الِلىَ ََيُْمرُُكْم أَْن َتْذحَبُواْ بَ قَ ) - 67
وكلمة "أعوُذ ابهلل" معناها أجلأ إىل هللا وأستجري بِه ، ومن ذلك .  يهزؤون الىذينَ (  أَُعوُذ اِبلِلِى أَْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ موسى )

 قول جرير يهجو الفرزدق : 
 الَقْرَملِ  حتتَ  يَعوذُ  ثُل الذليلِ مِ       هِ الِ ِإْذ يَعوُذ َِب كَأِن الفرزدَق 

، فسأل موسى ربىه أن بذلك  ، فجاء أهله إىل موسى وأخربوه : قُِتل رجل من بين إسرائيل ألجل ماله ومل يُعرف قاتله القص ة
من أعضائها فإنىه حيىي املقتول مثى اسألوه ، فقال هللا تعاىل إذحبوا بقرة واضربوا املقتول ببعض حلمها أو بعضو  يعلمه ابلقاتل

من العجب أخذوا يسألون  ىتو . وَلمىا كان عندهم إحياء امل . فرجع النيبى موسى إىل قومه وأخربهم بذلك عن قاتله فيخربكم
عن سألوا موسى ، مثى أمجعوا أن ي كراً سنىة وقال آخرون بل نذبح بِ مُ  بقرةً  ، فقال بعضهم نذبحُ  عن البقرة وأيى البقر يذحبون

 .  ذلك

َا بَ َقَرٌة ي هللا تعاىل يقول )أ( إِنَُّه يَ ُقوُل ( موسى )قَالَ ذحبها )ب ِمرَناُ  ( البقرة اليتقَاُلواْ ادُْع لََنا رَبََّك يُ َبنيِى لىَنا َما ِهَي ) -68 ِإهنَّ
 : نِْدبَة بن َفافخُ والشاهد على ذلك قول ،  مرالكبرية يف العُ  "الفارض"(  الَّ فَاِرٌض َوالَ ِبْكرٌ 

 َلَعمري َلَقد أعطَيَت َضيَفَك فارِضاً     ُتساُق إلَيِه ما تَقوُم َعَلى رِجلِ 
مر فهي بني الكبرية توسىطة يف العُ ( يعين مُ  َعَواٌن َبنْيَ َذِلكَ ) ِبكروال  ُمسنىة: ال  واملعىن، مل تِلْد الصغرية اليت  "البكر"و

 ، ومن ذلك قول اخلنساء  رىتني أو ثالاثً اليت ولدت م "العوانو"،  والصغرية
 ُمرىاِن َحّتى اسَتَمرَّتِ تَ َلقَُّح اِبلْ      ى َوليُدهاَعواٌن َضروٌس ما يُنادَ 

 وقال النابغة :
 وَمْن َيرَتبىِص احلََداثَن تنزْل     مبوالُه عواٌن غرُي ِبكرِ 

  .  ( به من ذبح البقرةفَافْ َعُلواْ َما تُ ْؤَمروَن )

َا بَ َقَرٌة َصْفرَاء فَاقِ ٌع لَّْوهُنَا ( موسى )إِ قَاُلواْ ادُْع لََنا رَبََّك يُ َبنيِى لََّنا َما َلْوهُنَا قَاَل خذوا يسألون عن لوهِنا )مثى أ -69 ( نَُّه يَ ُقوُل ِإهنى
ود حالك وأس ، ، وأمحر قانٍ  ، وأخضر َنضر ، وأبيض َنصع : أصفر فاقع ، يقال يف صفات األلوان فرةأي شديدة الصُ 

 . سنهافرحهم حبُ الناظرين إليها وتُ  بُ عجِ  تُ تعين( َتُسر  النَّاِظرِيَن )

  : تلك البقرة الىيت تقوم هبا عمالاألمثى أخذوا يسألون عن  
َنا) : أهي من العوامل أم من السوائم رَن بذحبهامِ اُ ( البقرة اليت قَاُلواْ ادُْع لََنا رَبََّك يُ َبنيِى لََّنا َما ِهَي ) -70 (  ِإنَّ البَ َقَر َتَشابََه َعَلي ْ

ُ َلُمْهَتُدونَ أي اشتبه علينا فال ندري أيىها نذبح ) َن َوِإَّنَّ ِإن َشاء الِلَّ  .  ( إىل صفة البقرة بتعريف هللا إَيى
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َا بَ َقَرٌة الَّ َذُلولٌ ( موسى )قَالَ ) -71 املاضي ، يُقال َنقة ذلول ودابىة ذلول  غري ُمذلىلة وال ُمدرىبة للعمل يف( أي  إِنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ
 ، أي ُمدرىبة ُمذلىلة للركوب أو للعمل ، ومن ذلك قول جرير : 

 َوَتشُكو املاِشياُت إليَك َجهداً     وال َصْعٌب هَلُنَّ وال َذلولُ 
 أي النساء املاشيات على أقدامهنى فال دوابى هلنى ِصعاب وال ُمذلىالت للركوب ، وقال عنرتة :

 ركايب حيُث ِشئُت مشايعي     ُليبى وأْجُفزُُه بِرأٍي ُمربَمِ  ذللٌ 
 وقال األعشى :

 ااهلَ مَ داً حتَ عاوِ نَت مُ محْل وكُ إ    هَلَا مَجَالً َذُلوالً َظْهرُهُ  وَُكنْ 
َ ُسبحانُه أبنى صاحب البقرة استعملها حديثاً للكراب أي حلرث األرض فقال  ( أي ِقي احْلَْرَث تُِثرُي اأَلْرَض َوالَ َتسْ )مثى بنيى

( أي الَّ ِشَيَة ِفيَها ( أي سليمة من األمراض ونقص األعضاء )ُمَسلََّمةٌ تستعمل إلاثرة األرض يعين للكراب وال تسقي الزرع )
فناها ، يعين عر  ( أي اآلن جئت أبوصافها َتاماً قَاُلواْ اآلَن ِجْئَت اِبحْلَقِى ال كلف يف جلدها خيالف لوهَنا بل كلىها صفراء )

   ذلك لغالء َثنها ولفضيحة القاتلو  يذحبوهاأن ال  ( أي قاربَ  َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدواْ يَ ْفَعُلونَ وهي بقرة فالن )

 معناهُ  ، فالدرءُ  ، يعين كلٌّ منكم يدفع جرمية القتل عن نفسهِ  ( أي تدافعتم يف قتلها َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها) -72
َها اْلَعَذاَب أَْن َتْشَهَد أَْربََع َشَهاَداتٍ  ُ ُُمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُموَن { ، ) اِبهللِ  الدفع كقوله تعاىل يف سورة النور }َويَْدرَأُ َعن ْ ( من َوالِلى

 . أمر القتل

، فلمىا فعلوا  يا املقتول واسألوه عن قاتله( أي ببعض أعضاء البقرة املذبوحة فيحبِبَ ْعِضَها( أي املقتول )فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه ) -73
ُ اْلَمْوَتى ( أي كما أحيا هذا املقتول )َكَذِلكَ جلس املقتول وأخربهم ابلقاتل مثى مات ) فال يصعب عليه إن شاَء ( حُيِْيي الِلى

( أي لكي تستعملوا عقولكم وال ْم تَ ْعِقُلوَن َلَعلَّكُ وحدانيته )و  قدرة هللا ( يعين املعجزات الباهرة الدالىة علىَويُرِيُكْم آََيتِِه شيء )
 .  فهو كمن ال عقل لهُ  شدهُ بصر رُ ومل يُ  مل يستعمل عقلهُ  نْ ، فمَ  قلىدينتكونوا مُ 

فماذا نصنع؟  ومل نعرف قاتلهُ  كانمنىا يف م : إذا قُِتل بعدك أحدٌ  وَلمىا رأى بنو إسرائيل هذا احلادث سألوا موسى قائلني
فيها القتيل واذحبوا  دَ جِ ، إمجعوا رؤساء تلك احمللىة اليت وُ  : إذا قُِتل إنسان ومل يُعَرف قاتله ، فقال ذلكفسأل موسى ربىه عن 

م بريئُ قسِ ويُ  على تلك البقرة وا ابلرؤساء فيغسلوا أيديهمتُ ئمن البقر وا جلةً عِ  ، لُه وال يعلمون من قتَ  ون من دم القتيلموا ابهلل أهنى
 .  عامل ابلقاتل فإنىهُ  سمَ قْ ي ُ  منهم أن  أحدٌ فإذا أََب 

، ولكن َلمىا هجم نبوخذ نصىر على فلسطني ومزىق التوراة  وقصىة القتيل والبقرة املذكورة يف القرآن كانت مسطورة يف التوراة
 ِسفر يف اإلصحاح احلادي والعشرين من، وذلك  ، وبقي فيها حكم املقتول اجملهول قاتله مسطوراً  ذهبت قصىة القتيل والبقرة

       . التثنية
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َفِهَي  ( فأصبحتم تظلمون الفقراء وتغصبون أموال الضعفاء وتقتلون األبرَيء ) مُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكم مِىن بَ ْعِد َذِلكَ ) -74
َها َها َلَما يَ ْهِبُط  َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشد  َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَُّر ِمْنُه اأَلهْنَاُر َوِإنَّ ِمن ْ َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماء َوِإنَّ ِمن ْ

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ   ( أيىها اليهود فيعاقبكم على أعمالكم السيىئة بعد موتكم . ِمْن َخْشَيِة الِلِى َوَما الِلى

َوَقْد َكاَن سلموا لكم )( يعين أن يؤمن اليهود ويُ ن يُ ْؤِمُنواْ َلُكْم أَفَ َتْطَمُعوَن أَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف خطاب املسلمني فقال ) -75
ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم الِلِى  مُثَّ ) الىيت يف التوراة عيةيشر ت، يعين الوصاَي واألحكام ال به موسى فوق جبل الطور ( الذي كلىمَ َفرِيٌق مِىن ْ

ون معانيه من بعد ما فهموه  إىل وجوه هُ وىلونَ ( أي يؤ حُيَرىُِفونَُه ِمن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه  ، ومن مجلة ما حرىفوُه قول هللا ، يعين يغريى
[ ، ال تصنعوا معي آهلَة فضىٍة وال تصنعوا لكم آهِلَة ذهٍب ملوسى يف اإلصحاح العشرين من ِسفر اخلروج ، قال هللا تعاىل ]

وا : "مل نصنع آهلة بل هذِه رموز لآلهلة" . وقد سألُت بعض ولكنىهم صنعوا أصناماً من فضىة وذهب وحرىفوا املعىن فقال
ذمت َتاثيل ملرمي واملسيح ؟" قالوا : "ه اذ التماثيل ، فلماذا اختى ذه النصارى يف بريوت فقلُت لُه : "أمل ينَه هللا يف التوراة عن اختى

 لوه . رموز وليست أصناماً" . فهذا بعض حتريفهم لكالم هللا من بعد ما عقَ 
م حيرىفونه وجَيرتئون على املعاصي بتحريفُهْم يَ ْعَلُموَن وَ ) ، فمن كانت هذه أفعاهلم مع أنبيائهم فكيف وال خيافون العاقبة  ه( أهنى

 . فال تطمعوا إبمياهِنم ؟وليس منهم من العرب  يؤمنون بنيبىٍ 

( يعين إذا التقى اليهود فيما بينهم يف مكان الَ بَ ْعُضُهْم ِإىَلَ بَ ْعٍض َوِإَذا خَ ( مبحمىد )آَمُنواْ قَاُلواْ آَمنَّا  الىذينَ َوِإَذا َلُقواْ ) -76
ُ َعَلْيُكْم ( أي قال بعضهم لبعض على وجه العتاب )قَاُلواْ خاٍل من املسلمني ) ثُوهَنُم مبَا فَ َتَح الِلى ( أي أحتدىثون املسلمني مبا َأحُتَدِى

، وذلك أنى  ، ألنىه خيرب بنبأ جديد" فتىاح فال"، ومن ذلك الرمىال يسمىى  . الفتح هو نبأ جديد فتح هللا عليكم من الرؤَي
فقصى رؤَيه على اليهود وشاع خرب تلك  ، "حقىٍ  صدىقوا حممىداً فهو نيب  ":  أحد أحبار اليهود رأى يف املنام مالكاً يقول له

 .  الرؤَي بينهم حّتى وصل خربها للمسلمني
، وتلك  ة للمسلمني على إسالمهم وعلى ترككم اإلسالم( أي لتكون تلك الرؤَي حجى بِِه ِعنَد َربِىُكْم لُِيَحآج وُكم وقوله تعاىل )

 .  محمىد بعد هذه األدلىة والرباهني الدالىة على صدقهلِ  نتؤمنو و ( أيها اليهود أََفالَ تَ ْعِقُلوَن ة تكون يوم القيامة عند هللا )احلجى 

َ يَ ْعَلُم َما ُيِسر وَن َوَما يُ ْعِلُنونَ ء اليهود )( هؤال أََوالَ يَ ْعَلُمونَ ) -77  ( فيخرب أبسرارهم حممىداً  َأنَّ الِلى

ُهْم أُمِىي وَن اَل يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ) -78 ( يعين إالى ما مسعوه من علمائهم وخطبائهم من ِإالَّ أََماينَّ ( ال يقرؤون وال يكتبون )َوِمن ْ
:  ، وقوهلم" لنا عبيدٌ  ااُلَممإنىنا شعب هللا املختار وكلى : "كقوهِلم ، وهي توراة عزرا ،  كاذيب ماين واألالتوراة اليت خلطوها ابأل

 سلطةسوف يكون امللك لنا وال" : ، وقوهلم "َنن أبناء هللا وأحبىاؤه" : ، وقوهلم"  ال يدخل اجلنة إالى من كان يهودَيً "
م ال نعذىب يف النار"  :  وقوهلم،  "أبيدينا ( يعين َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُن وَن أمانيىهم فقال ) وكذىب هللا تعاىل مفكذىهب،  "أالى سبعة أَيى
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ومل يكتبها يف توراته ، بل كتبها ِعزرا يف توراتِه افرتاًء على هللا سائراً على الظنى وليس  تلك األماين مل يذكرها هللا تعاىل ِلموسى
 عن حقيقة . 

  لعذاب فقال تعاىل :مثى توعىدُه هللا اب
هجم نبوخذنصىر على  .( لىِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مثى يَ ُقوُلوَن َه َذا ِمْن ِعنِد الِلِى شدىة العذاب )من ( أي فَ َوْيلٌ ) -79

ا فيها سبعني سنة ، وَلمىا إىل أرض اببل يف العراق وبقو  أسرى الباقني خذوأوخرىب دَيرهم فلسطني وقتل اليهود ومزىق التوراة 
ما حيفظه  رجعوا إىل فلسطني أخذ علماء اليهود يف مجع الرقوق املتمزىقة من التوراة ، والذي كان حيفظ شيئاً منها كتبها وكتبَ 

، وهم  ىعلى موس هللا امنهم كتاابً وقدىموه إىل قومهم ورؤسائهم وقالوا هذه التوراة اليت أنزهل غريه أيضاً حّتى مجع كلى واحدٍ 
فجاء  أربعة من أحبارهم ، وكان اليهود يرفضون تلك الكتب من هؤالء األحبار ِلما يَرون فيها من الزَيدة والنقصان ، 

وترك كلى كلمة )هللا(  فكتب كتاابً ونقىحهُ  جنحت بيده ، زير" وكان من علمائهم فعمل معهم حيلةعُ الالكاهن عزرا بن سراَي "
عد عرضها برى ابلعني وال يظهر لوهنا إالى ة ال تُ ُمفيى  أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتابةٍ  فارغة يف الكتاب ، وَلمىا

، وكان  ، وكانوا يف ذلك الوقت ال يعرفون تلك الكتابة املخفية ، ولكن عزرا تعلىمها يف اببل وكان كاتباً ماهراً  ة الشمسألشعى 
على ورقة فال  به ة هي حملول نرتات الفضة فإذا كتبتَ ، والكتابة املخفيى  اببلأعطاه سلطة على اليهود وقرىبه يف قد ملك اببل 

 .  تظهر كتابتها إالى بعد عرضها ألشعة الشمس
وَلمىا أكمل الكتاب جاء به إىل رؤساء اليهود وقال هذه التوراة اليت أنزهلا هللا على النيبى موسى مل تزد كلمة ومل تنقص كلمة . 

لى ذلك؟ قال إينى تركت كلى كلمة )هللا( فارغة يف الكتاب وبعد أربعني يوماً جتدوهنا مكتوبة وإنى هللا تعاىل قالوا وما الربهان ع
  .  درة ليكون ذلك برهاَنً على صدقيسيكتبها بقلم القُ 

يوماً وأنت ال تقرب  ، فإنىنا ال نقبل منك حّتى تبقى هذه التوراة عندَن أربعني : جيوز أنىك تكتبها وتقول إنى هللا كتبها قالوا
زرا عِ  . فرضيَ  ، وإن وجدَنها غري مكتوبة فال نقبلها منك فأنت صادق منها فإذا وجدَنها بعد هذه املدىة مكتوبة كما قلتَ 

 .  ، فقالوا لك ذلك هِبذا الشرط وقال جيب أن تضعوها مكشوفة أمام السماء
، وَلمىا   ما أرادفيه ساً أربعني يوماً لئالى ميسىه أحد فيكتب ه حرَ ووضعوه يف حملى مرتفع وأقاموا علي منهفأخذوا ذلك الكتاب 

ه أشعىة الشمس فيمكتوابً كما أخربهم عزرا ألنىه كان من جلد الغزال فأثىرت  فتحوا الكتاب فوجدوهُ إجتمعوا و كملت املدىة 
منه وصاروا حيرتمونه وأصبح رئيساً على  وقبلوا الكتاب ، فحينئٍذ صدىقوهُ  فاسودىت الكتابة اليت كتبها مبحلول نرتات الفضىة

. وال يزال اليهود يعتقدون أبنى هللا كتب لعزرا ذلك الفراغ يف توراتِه ، وقد  ر إبن هللايز عُ  وا، فحينئٍذ قالم وأحبارهم علمائه
ْم مثى يَ ُقوُلوَن َه َذا ِمْن ِعنِد الِلِى لَِيْشرَتُواْ بِِه ََثَناً فَ َوْيٌل لىِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديهِ فهذا معىن قوله تعاىل ).  كرهُ خفَي عليهم مَ 

ا قال هللا تعاىل )ئهي الر ، ( أي ليحصلوا على ذلك َثناً قليالً قَِليالً  ( ، ألنى املال يزول وهو قليل ابلنسبة ََثَناً قَِليالً سة ، وإّنى
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َوَوْيٌل هلَُّْم ُمِىَّا هلم بسبب الذي كتبته أيديهم من تغيري وتبديل ) ( أي عذابٌ أَْيِديِهْم  فَ َوْيٌل هلَُّم ُمِىَّا َكتَ َبتْ ، ) لآلخرة مهما كثر
 بغري استحقاق .  ( من األموال َيْكِسُبونَ 

ا توعىده هللا ابلعذاب ألنىه قال هذا الكتاب من عند هللا وقد فاته أشياء مل يكتبها  مل )ع(، وُمىا فاته كتابة صفة حممىد  وإّنى
اً لكفر اليهود بفكان ذلك سبوبدىل بعض األحكام وغريى بعض الواجبات ، ،  يكتبها ، وزاد كثرياً يف التوراة من تلقاء نفسه

 .بن مرمي  وجحودهم نبوىة حممىد ونبوىة عيسى

 وإليك بعض ما ضاع من أسفار من ُمموعة التوراة ابعرتاف التوراة نفسها :

ّأسفارّضاعتّمنّالتوراة

 فر امللوك األول يف ميالدية وذلك يف سِ  1932 العهد القدمي طباعة اليسوعيني املطبوع يف بريوت سنة لقد جاء يف
  : الفصل العاشر ما يلي

"  كلى امرٍئ إىل منزله  فر ووضعه أمام الرب وصرف صموئيل مجيع الشعبنن امللك وكتبها يف سِ فكلىم صموئيل الشعب بسُ " 
م كما ضاعتْ  فر يف ُمرىِ ضاع هذا السِ  35ما نصىه " 888آخر الكتاب يف صحيفة فجاء هبامش املرتجم للكلمات يف   األَيى

 "هغريُ  كثريةٌ   أسفارٌ 

  ِوأمر أبن  ورثى داود شاؤول ويوَناثن ابنه هبذه املرثيىةفر امللوك الثاين يف الفصل األول ما يلي : " وجاء يف س ،
"  889" وجاء هِبامش املرتجم للكلمات يف صحيفة ستقيمفر امليف سِ  وهو مكتوبٌ  يعلىم بنو يهوذا نشيد القوسِ 

فر يشوع أيضاً يف الفصل العاشر " . وقد جاء ذكره يف سِ األَيم ت على ُمرى دَ قِ هذا الكتاب من مجلة الكتب اليت فُ 
  م ."فر املستقيفوقفت الشمس وثبت القمر إىل أن انتقم الشعب من أعدائهم ، وذلك مكتوب يف سِ قال "

  ومجيع ما عمل ووصف  ُسليمانوأما بقيىة أخبار فر امللوك الثالث يف الفصل احلادي عشر ما يلي : "سِ وجاء يف
 "ُسليمانفر أخبار حكمته فهي مكتوبة يف سِ 

 ."       قد ضاع هذا السفر منذ زمان مديد" 890وجاء هِبامش املرتجم للكلمات يف صحيفة 

ماً مَّْعُدوَدًة َلن ََتَسَّ ( علماء اليهود )َوقَاُلواْ ) -80 ، وهي سبعة  إالى أَيماً قالئل جهنىم( يعين ال يكون عذابنا يف َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّ
مثى  اُخرىثالثة أَيم  ه، وَلمىا مل يعد انتظرو  ، ألنى موسى وعدهم ثالثني يوماً  ، على عدد األَيم اليت عبدوا فيها العجل أَيم

، وقالوا أيضاً أنى عمر الُدنيا سبعة آالف سنة وقد جعل  ع موسى عند انتهاء األربعنيصنعوا العجل وعبدوه سبعة أَيم ورج
( أبن ال يعذىبكم  َأختََّْذمُتْ ِعنَد الِلِى َعْهًدا( َي حممىد هلؤالء اليهود )ُقلْ )للتعذيب هللا لكلى ألٍف منها يوماً من تلك األَيم السبعة 

ُ َعْهَدُه ف َ ، فإن كان ما تزعمون ) إالى سبعة أَيم مل  هولكنى  ( يعين إنى هللا تعاىل إذا عاهد أحداً ال خيلف ما وعد بهِ َلن خُيِْلَف الِلى
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بل هي ظنون من شيء ( من احلقائق أَْم تَ ُقوُلوَن َعَلى الِلِى َما الَ تَ ْعَلُموَن بدوهَنا )يعاهدكم بذلك بل دعوى تدىعوهَنا وأماينى تُ 
 . وأماين

م )( َتسىهم النبَ َلى) -81 َمن  ار ويُعذىبون فيها كلٌّ على مقدار خطيئتِه ، وليس األمر على ما زعموا أبنى العذاب سبعة أَيى
( املواظبون على اخلطاَي فَُأْولَ ِئكَ إىل هللا منها ) ( يعين واظَب عليها ومل يتبْ  َوَأَحاَطْت بِِه َخِطي ئَ ُتهُ ( يعين ذنباً ) َكَسَب َسيِىَئةً 

والدليل على ذلك ( أي ابقون دائمون . فالسيىئة من الصغائر وليست من كبائر الذنوب ،  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َأْصَحاُب النَّاِر )
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِىْر َعنُكْم َسيِىَئاِتُكْم {  سورة النساء قوله تعاىل يف يعين إن جتتنبوا الكبائر من الذنوب نغفر }ِإن جَتَْتِنُبواْ َكَبآئَِر َما تُ ن ْ

يعين من كسب ذنباً من العلماء ، ألنى اآلية وإن كانت خاصىة  )َمن َكَسَب َسيِىَئًة (بتم . فقوله تعاىل م الصغائر إْن تُ لك
م  واملعىنبعلماء اليهود ولكن تشمل علماء النصارى وعلماء املسلمني أيضاً ،  : إنى العلماء إذا أذنبوا ذنباً وإن كان صغرياً فإهنى

ذاب ، ألنى ُحكم العامل غري ُحكم اجلاهل ، فالذنب من العامل أعظم من إشراك اجلاهل ، ألنى اجلاهل يستحقىون عليِه الع
يلقي نفسه يف النار دون غريه ، ولكنى العامل يلقي نفسه ومن يقتدي بِه . والذنب العظيم الىذي يكون من العامل ليس 

دعة مات الىيت ختصىُه ، ولكنى الذنب العظيم الىذي يصدر عنه هو البِ التماهل والتهاون يف الطاعات وال التعرىض لبعض احملرى 
ألنى قومه يستمرىون على تلك  )َوَأَحاَطْت بِِه َخِطي ئَ ُتُه (الىيت يقوم هبا فيعمل هبا قومه ومن يقتدي بِه . فهذا معىن قوله تعاىل 

وأكرب زيلها بعد موته ويُبنيى هلم خطأُه يف تلك الِبدعة ، الِبدعة الىيت ابتدعها ويعملون هبا على الدوام ، وهو ال يتمكىن أن ي
حيث صارت تُعَبد من دون هللا . أو  ِبدعٍة ظهرت يف اإلسالم بعد وفاة النيبى هي تشييد قبور األئمىة واملشايخ وتقديسها

فال يُرِشدهم إىل الصواب بل يطابق  فيت العامل فتوًى أو ُحكماً ال يُرضي هللا ، أو يرى قومُه وأهل مذهبِه قد حادوا عن احلقى يُ 
معهم أو يسكت عن احلقى فال يتكلىم بِه لئالى ميقتوُه ، أو لئالى مينعوا عنه احلقوق فال يعطوُه من الدراهم والدَننري كاخلمس 

 تعاىل للمالئكة والزكاة ومردى مظامل وغري ذلك ، أو خيلعوُه من املناصب ، فإنىُه مسؤول عند هللا يف اآلخرة ، فحينئٍذ يقول هللا
م مسؤولون ، ويقول هللا تعاىل لذلك العامل ابلدين والصادى عن احلقى أيىها العبد الظامل الصادى عن احلقى املغرتى برضا  ِقفوهم إهنى

لماً وُحكماً لرتِشَد قومك إىل طريق احلقى وقد وجدَت قومك ضالىني عن الطريق املخلوقني عن رضا اخلالق لقد أعطيُتك عِ 
لماذا سكتَّ عن احلقى ومل ترشدهم إليِه ، أشرتيَت الُدنيا ابآلخرة وأبدلَت رضا املخلوق بسخط اخلالق ؟ مثى َيمر بِه إىل النار ف

وقال الشاعر يف  ( ، بَ َلى َمن َكَسَب َسيِىَئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطي ئَ ُتُه فَُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ، وذلك قوله تعاىل )
 علماء السوء :

 أحبارِ  كعبِ   ون عنْ يُ عْ رواها أبو شَ          ةٍ وايَ رِ لِ  هِ آَيتِ  عنْ  ونَ يدُ حيَِ 
 ارِ ثعْ مِ  عشواءَ  بيطَ ختَ  مْ هِ رائِ آبِ     وا طُ بى خوا و وا وعاثُ قاسُ  قدْ  ويف الدينِ 

 ( ِت أُولَ ِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَا( ابهلل وبرسوله حممىد ) آَمُنواْ  الىذينَ وَ ) -82
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هم من أسالفكم أيىها اليهود وذلك يف زمن موسى نبيىكم ، يعين أخذَن عليهم  الىذينَ (  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيلَ ) -83
َ َواِبْلَواالعهد وامليثاق وقلنا هلم ) ِلَدْيِن ِإْحَساَنً َوِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلواْ لِلنَّاِس ُحْسناً َوأَِقيُمواْ الَ تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ الِلى

وأشركوا وعقىوا الوالدين  ُسليمان( ولكنى كثرياً منهم نقضوا العهد بعد وفاة موسى ، وعبدوا البعَل بعد وفاة  الصَّالََة َوآتُواْ الزََّكاةَ 
ُتمْ لرحم وغصبوا حقى املساكني واعتَدوا على الضعفاء وتركوا الصالة ومنعوا الزكاة )لة اوقطعوا صِ  ( أنتم أيىها املعاِصرون  مُثَّ تَ َولَّي ْ

( عن القرآن وعن مِىْعرُِضونَ ( اليوم )َوأَنُتم( مل يرتكوا طاعة هللا ) ِإالَّ قَِليالً مِىنُكمْ عن احلقى وعن طاعة هللا كما تولىت أسالفكم )
ويل حممىد . وامليثاق الىذي أخذه عليهم موسى مسطور يف ُمموعة التوراة يف ِسفر التثنية يف اإلصحاح اخلامس ولكنىهم رس

 نقضوا املواثيق ونكثوا العهود وظلموا الضعفاء واملساكني وأشركوا ابهلل .

كفرهم ونفاقهم ، إْذ بعث هللا إليهم النيبى وإليك بعض ما جاء يف ُمموعة التوراة يف ِسفر النيبى إرميا يف اإلصحاح السابع عن  
 وتزنونَ  وتقتلونَ  ، أتسرقونَ  "ها إنىكم متَِّكلون على الكذب الىذي ال ينفعُ ]إرميا وقال لُه ِقْف يف ابب بيت املقدس وقل هلم 

هذا  ، هل صارَ  ذه الرجاساتِ كلى هْذَن ، حّتى مّت تعملون َ وتقولون أنقِ  الىذي ُدِعَي ابمسي عليهِ  أمامي يف هذا البيتِ  وتقفونَ 
واآلن من أجل عملكم هذه األعماَل يقول الربى وقد كلىمتكم  ؟ ...ابمسي مغارَة لصوٍص يف أعينكم  الىذي ُدعيَ  البيتُ 

ع ُمبكىراً ومكلىماً فلم تسمعوا ودعوتكم فلم جتيبوا ، أصنُع ابلبيت الىذي ُدعَي ابمسي عليِه الىذي أنتم ُمتىكلون عليه وابملوضِ 
ُه كما صنعُت بشيلوه ، وأطرحكم من أمامي كما طرحُت كلى إخوتكم نسل إفرائيَم ، وأنَت فال  الىذي أعطيتكم وآابءكم إَيى

دن أما ترى ماذا يعملون يف مُ تصلِى ألجِل هذا الشعِب وال ترفع ألجلهم ُدعاًء وال صالًة وال تلحى عليى ألينى ال أمسعَك ، 
لِيصنعَن كعكاً ِلملكِة  يعجنى العجنيَ  والنساءُ  يوقدون النىارَ  حطباً واآلابءُ  طونَ يلتقِ  ألبناءُ يهوذا ويف شوارع أورشليم ، ا

يَ لكي يغيظوين ، أفَ  اُخرىآلهلٍة  سكائبَ  [ ، ولسكبِ  بذلك وهَناكنى ، يُ  "الشعرى اليمانيىة"] السماواتِ  يغيظون يقول  إَيى
ع على هذا املوضِ  ، ها غضيب وغيظي ينسكبانِ  الرب   ا قال السيىدُ الربى ، أليس أنفسهم ألجل خزي وجوِههم ، لذلك هكذ

 يان .وال ينطفِ  وعلى َثر األرض فيتىقدانِ  احلقلِ  م وعلى شجرِ وعلى البهائِ  على الناسِ 
يوم أخرجتهم  هكذا قال رب  اجلنوِد إالُه إسرائيل ضمىوا حُمرقاتكم إىل ذابئحكم وكلوا حلماً ، ألينى مل ُأكلىم آابءكم وال أوصيتهم

ا أوصيتهم هبذا األمر قائالً إمسعوا صويت فأكوَن لكم إالهاً وأنتم تكونون يل  من أرض مصَر من جهِة حُمرقٍة وذبيحٍة ، بل إّنى
شعباً وسريوا يف كلى الطريق الىذي أوصيكم بِه ليحسَن إليكم ، فلم يسمعوا ومل مييلوا أذهَنم بل ساروا يف مشوراِت وعناِد قلوهبم 

شريرة وأعَطوا القفا ال الوجَه ، فمن اليوم الىذي خرَج فيِه آابؤكم من أرِض مصَر إىل هذا اليوم أرسلُت إليكم كلى عبيدي ال
لى األنبياء ُمبكىراً كلى يوٍم وُمرسالً ، فلم يسمعوا يل ومل مييلوا آذاهنم بل صلىبوا رِقاهبم ، أساءوا أكثر من آابئهم . فتكلىمهم بك

وال يسمعون لَك وتدعوهم وال جييبونك ، فتقول هلم هذِه هَي االُمىُة الىيت مل تسمع لصوت الربى إالهها ومل هذه الكلماِت 
 تقبل أتديباً ، ابَد احلق  وُقِطَع عن أفواههم .
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وا الشرى يف ُجزىي شعرِك واطرحيِه وارفعي على اهلضاِب ُمراثًة ألنى الربى قد رفَض ورذَل جيَل رِجزه ، ألنى بين يهوذا قد عمل
عيينى يقول الربى ، وضعوا ُمكرهاهتم يف البيت الىذي ُدِعَي ابمسي لينجىسوُه ، وبَنوا ُمرتفعات توفَة الىيت يف وادي ابن هنوَم 

ٌم أتيت يقول الربى وال ُيسمىى بعُد ت وفُة ليحرقوا فيها بنيهم وبناهتم ابلناِر الىذي مل آمر بِه وال صعَد على قليب ، لذلك هاهَي أَيى
وال وادي ابن هنىوَم بل وادي القتل ويُدفَنوَن يف توفة حّتى ال يكون موضٌع ، وتصرُي جثُث هذا الشعِب أكالً لطيور السماِء 

ولوحوش األرِض وال ُمزعٌج ، وأُبطىُل من ُمدِن يهوذا ومن أورشليم صوَت الطرِب وصوت الفرِح صوت العريس وصوت 
  [ ". العروس ألنى األرض تصرُي خراابً 

يوشع بن نون ، وذلك بعد وفاة موسى كانوا يف زمن   الىذينَ يعين ميثاق أسالفكم  ، اُخرىمرىًة  (َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم ) -84
اربوا قوماً منكم ( أي وال حتَوالَ خُتْرُِجوَن أَنُفَسُكم مِىن ِدََيرُِكْم ( يعين ال يقتل بعضكم بعضاً ) الَ َتْسِفُكوَن ِدَماءُكمْ وقلنا هلم ) ،

بذلك ألنى ( َتْشَهُدونَ ) أيىها املعاصرون (َوأَنُتمْ ) تلك الشروط( ابمليثاق وقبلتم بمُثَّ أَقْ َرْرمُتْ فتهزموهم وخترجوهم من دَيرهم )
 .  يف اإلصحاح الرابع والعشرين من ِسفر يشوعامليثاق الىذي أخذَنُه على أسالفكم مسطور يف ُمموعة التوراة 

َ ُسبحانهُ مثى  -85 م نكثوا العهد وخانوا امليثاق وقتلوا النفوس وسفكوا الدماء وأخرجوا قومهم من دَيرهم فقال بنيى  تعاىل أهنى
ن َوخُتْرُِجوَن َفرِيقاً مِىنُكم مىِ ( يعين يقتل بعضكم بعضاً )تَ ْقتُ ُلوَن أَنُفَسُكْم أخذَن عليهم امليثاق ) الىذينَ ( َه ُؤالءِ ( أبناء )مُثَّ أَنُتْم )

َوِإن ََيُتوُكْم ُأَساَرى )ي عدى تتعاونني على إخراجهم ابلظلم وال( أي مُ َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم اِبإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن ) ابحلرب والقتال( ِدََيرِِهْم 
 ( من دَيرهمَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم َوُهَو حُمَرٌَّم عَ دية )ابلفِ  ( يعين إذا وجدمت أسرياً من قومكم يف أيدي أعدائكم تفكىون أسرهُ تُ َفاُدوُهْم 

يعين كما أوجبنا عليكم فكى األسري من أيدي أعدائكم كذلك حرىمنا عليكم قتل أبناء جنسكم وحرىمنا عليكم إخراجهم ، 
( يعين ْكُفُروَن بِبَ ْعٍض أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوتَ ) من دَيرهم ، فلماذا تعملون ابلوصيىة األوىل وال تعملون ابلوصيىة الثانية ؟

َفَما َجزَاء َمن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ، ) وال تعملون هِبا خرىتصدىقون بعض أحكام التوراة وتعملون هِبا وتنكرون األحكام االُ 
ر ملك اببل وغريها  حداها على يد نبوخذنصى إمرىاٍت عديدًة زي أصاهبم على أيدي أعدائكم ، واخل(  ِخْزٌي يف احْلََياِة الُدنيا
ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ ) وتشريد رٍ سْ أو  كثري من قتٍل وسلبٍ  ها اليهود من ( أيى  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َرد وَن ِإىَل َأَشدِى اْلَعَذاِب َوَما الِلى

فر قضاة يف اإلصحاح يف سِ وِقصىة قتل بعضهم لبعٍض وإخراجهم من دَيرهم مذكورة يف ُمموعة التوراة ،   ئةأعمال سي
 . التاسع عشر إىل احلادي والعشرين

( أي ابحلياة اآلخرة وهي  احْلََياَة الُدنيا اِبآَلِخرَةِ ( أي استبدلوا ) اْشرَتَُواْ  الىذينَ سبق ذكرهم من اليهود ) الىذينَ ( أُولَ ِئكَ ) -86
ُهُم اْلَعَذابُ احلياة األثرييىة )  ( . َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ ة )يوم القيام(  َفالَ خُيَفَُّف َعن ْ

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ) -87 َنا ِمن بَ ْعِدِه اِبلر ُسلِ ( يعين التوراة ) َوَلَقْد آتَ ي ْ ( أي أردفنا بعضهم خلف بعض ، يعين بعثنا  َوقَ فَّي ْ
 األنبياء والُرُسل ُمتتابعني بعضهم يف إثر بعض ، والقفا ظهر اإلنسان ، ومن ذلك قول امرئ القيس :
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َيِة ُشْؤبُوٍب ِمَن الشَّدِى ُمْلِهبِ   فَ َقفَّى عَلى آاثرِِهنَّ حِباِصٍب        وَغب ْ
يوشع بن نون ، وصموئيل ، وَناثن ، وداُود ،  والُرُسل همفاحلاصب هو احلَصى ، واملعىن ضرهبنى ابحلَصى من قفاهنى . 

ل( ، ودانيال ، وهوشع ، وَنميا ، وزكرَيى ، وحيىي . فهؤالء ، وإيليىا ، وأشعيا ، ويونس ، وإرميا ، وحزقيال )ذو الكف ُسليمانو 
بين إسرائيل املشركني وهم مخسة عشر أوىهلم يربُعام بن َنابط وآخرهم هو ِصدقيا الىذي األنبياء مخسة عشر ، على عدد ملوك 

 مات يف سجن امللك نبوخذنصىر ملك اببل .
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يِىَناتِ )  أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسولٌ ( أي جبربائيل ) َوأَيَّْدََنُه بُِروِح اْلُقُدسِ أي املعاجز الدالىة على صدقِه ) ( َوآتَ ي ْ

بْ ُتمْ ( عليهم )اْسَتْكرَبْمتُْ ين )( من األحكام والدِ  مبَا الَ هَتَْوى أَنُفُسُكمُ ( أيىها اليهود ) ( كإشعيا وإرميا وعيسى وحممىد  فَ َفرِيقاً َكذَّ
( كيحىي وزكرَيى وغريمها ، وقد كذىبتم النيبى إرميا من قبل وسجنتموه ومل ُتصدِىقوه حّتى دمىركم ملك اببل فكان   َوَفرِيقاً تَ ْقتُ ُلونَ )

 كما أخربكم بِه إرميا فحينئٍذ ظهَر لكم ِصدقُه وندمتم عند فوات الوقت وحيث مل ينفع الندم .

:   واملعىن(  بَل لََّعنَ ُهُم الِلَّ ِبُكْفرِِهمْ ) ال نفهم ما تقول َي حممىد ةغلفأ( أي عليها  ا ُغْلفٌ قُ ُلوبُ نَ ( يعين اليهود )َوقَاُلواْ ) -88
اً فال ينقادون للحقى  ويعلمون ، بل يفهمون كذبوا يف قوهِلم قلوبنا غلفٌ  ولذلك أبعدهم هللاُ من رمحتِه ولكن عناداً منهم وتكربى

  ذلك قول الشمىاخ : ، فاللىعن هو اإلقصاء واإلبعاد ، ومن
 جنيِ عليِه الطرُي كالورِق اللى       وماٍء قد َورْدُت ِلَوْصِل أروى

ْئِب َكالرَُّجِل الَّلِعنيِ      َعْرُت بِِه الَقطَا َونَ َفْيُت َعْنهُ ذَ   َمَقاَم الذِى
 .  يصدىقونك( يعين قليل منهم يؤمنون بك َي حممىد و فَ َقِليالً مَّا يُ ْؤِمُنوَن )أي كالرُجل املبَعد 

ٌق لِىَما َمَعُهْم ( يعين القرآن )ِكَتاٌب مِىْن ِعنِد الِلِى حممىد ) رسول هللا كانوا يف زمن  الىذينَ ( أي اليهود َوَلمَّا َجاءُهْم ) -89 ُمَصدِى
( أي خيربون َكَفُرواْ   لىذينَ اَيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى ( مبعث النيبى )ِمن قَ ْبُل ( أي اليهود )وََكانُواْ ) ونبذ األصنام( من أمر التوحيد 

بشىرون حبدوث شيء فيه خري ئون ويُ نبِ لفظة "يستفتحون" معناها يُ ف،  صفاتهبموهنم على ويُ منهم مشركي العرب مبجيء نيبى 
اليهود ، ( بِِه  َكَفُرواْ ) فه واستفتحوا على املشركني مبجيئهِ اوصأذي عرفوا ( يعين فلمىا جاءهم حممىد الى فَ َلمَّا َجاءُهم مَّا َعَرُفواْ )

 . حمىد والناكرين رِسالتهُ ( مبفَ َلْعَنُة الِلَّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن أي جحدوه ومل يصدىقوه )

ُ على آخرهِتم ) مأنفسهم وآثروا دنياهه ب ا( أي بئس املال الذي أبدلو بِْئَسَما اْشرَتَْواْ بِِه أَنُفَسُهْم ) -90 أَن َيْكُفُرواْ مبَا أنَ َزَل الِلى
ُ ِمن َفْضِلِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن دواَنً )داً منهم وعُ ( أي حسَ بَ ْغياً كفروا مبا أنزل هللا ، وهو القرآن )  حنيعين ( ي أَن يُ نَ زىُِل الِلى

ن ينزل فال يريدون أهم حملمىد وعداوهُتم له لكونه عربياً دُ كان حسَ :   واملعىنلئالى يُنزىل هللا من الوحي على حممىد ، ( يعين ِعَباِدِه 
فال يلتفت إىل عشرية وال إىل قبيلة بل خيتار من  ، ولكنى هللا يؤيت احلكمة من يشاء من عبادهِ الوحي عليه بل يريدونه هلم 

( أي فَ َبآُؤواْ بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب أن يقوم هبذا الواجب ) قادراً علىالنفس  األخالق طيىبَ  السريرة كرميَ  الناس من كان حسنَ 
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 بن مرمي ، فالغضب األوىل لكفرهم بعيسى ، يعين أعددَن هلم ضعفني من العذاب ستحقني غضباً على غضبمُ  فرجعوا إلينا
 يف اآلخرة .( َعَذاٌب م ِهنٌي ( أمثاهلم )َولِْلَكاِفرِينَ والثاين لكفرهم مبحمىد )

ُ ( أي لليهود ) َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ ) -91 َنا وهو القرآن ) ( على حممىدآِمُنواْ مبَا أَنَزَل الِلى ( يعنون التوراة قَاُلواْ نُ ْؤِمُن مبَآ أُنزَِل َعَلي ْ
  بعدُه من كتب مساويىة ، ومن ذلك قول الشاعر :مبا  أي( َوَيْكُفروَن مبَا َورَاءُه )

 َتينى األماين ليَس شيٌء وراَءها     كموعِد عرقوٍب أخاُه بِيثربِ 
 وقال لبيد : 

 لُزوُم الَعصا حُتىن َعَليها اأَلصاِبعُ      ت َمِنيَّيتأَلَيَس َورائي ِإن َتراخَ 
م يكفرون مبا جاء بعد التوراة من كتاب مساوي كاإلجنيل والقرآن   ( أي هو كالم هللا وليسَوُهَو احْلَق  )أخرب هللا تعاىل أبهنى

قاً لِىَما َمَعُهْم من كالم البشر ) القرآن فَِلَم ( َي حممىد هلم )ُقلْ ) التوحيد ونبذ األصنام أي ِلما جاء يف توراهتم من أمر( ُمَصدِى
( ابلتوراة كما تزعمون؟ أليس هللا حرىم قتل النفس يف  ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( كيحىي وزكرَي وغريمها )تَ ْقتُ ُلوَن أَنِبَياء الِلِى ِمن قَ ْبُل 

  تقتلون أنبياءه؟ لمالتوراة ف

( أي من بعد  ِمن بَ ْعِدهِ ( معبوداً تعبدونه ) مُثَّ اختََّْذمُتُ اْلِعْجلَ ( الدالىة على ِصدقِه ) َناتِ َوَلَقْد َجاءُكم م وَسى اِبْلبَ يىِ ) -92
 ( ألنفسكم بعبادتكم للعجل . َوأَنُتْم ظَاِلُمونَ ذهاب موسى إىل جبل الطور ليأيَت ابأللواح )

وأن َتتثلوا أوامر  اُخرىتعودوا إىل تكذيب موسى مرىًة يثاق أبن ال ( يعين أخذَن عليكم العهد وامل َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكمْ ) -93
َناُكم ، فقلنا هلم ) عليهم وكانوا حتته ت شقىٌة منهُ ( وهو اجلبل َلمىا مالَورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الط وَر ) ربىكم ( من األحكام ُخُذواْ َما آتَ ي ْ

، وقوله  63يف آية  ، وقد سبق تفسريها ويقني ( أي بعزميةٍ بُِقوَّةٍ )لواح ة الىيت أنزهلا موسى يف األوالوصاَي اإلالهيى الشرعية 
َنا مرَن )أبملوا ع( أي أصغوا لقولنا وا َوامْسَُعواْ ) ْعَنا َوَعَصي ْ م مل  ( يعين صارت أعماهلم كمن قال مسعنا وعصيناقَاُلواْ مسَِ ، ألهنى

م ومل يعملوا به إالى القليل  العجل يف شغاف قلوهِبم ،  ب  حُ  بقيَ ( أي ْشرِبُواْ يف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم َوأُ )منهم ميتثلوا أمر رهبى
ُيصيب بعض الناس مرض قلب ُيسمىى "ِشربة ماء" فيشعر اإلنسان بثقٍل يف  ل ضربه هللا تعاىل هبم . وإليك شرُحُه :وهذا مثَ 

القلب فيبقى هذا املاء يف الغالف على الدوام ويبقى األمل  قلبه ووجع دائم ، وسبب ذلك تسرىب قليل من املاء إىل غالف
مادام املاء موجوداً . أمىا سبب وجود هذا املاء فهو نتيجة أَبرة يف جوف اإلنسان فإذا شِرَب ماًء ابرداً ُمثلىجاً بردت أعضاؤُه 

، وهذا ال يكون عامىاً عند كلى الناس الىيت تالمس املعدة وبذلك تتحوىل األَبرة إىل ماء بسبب الربودة وتدخل غالف القلب 
بل يكون عند بعضهم . ولعالجِه طريقة إلخراج املاء فيشفى املريض ، والطريقة هَي أن ينام املريض على ظهره بدون وسادة 

حبيث  ويؤَتى بكفكري ويُطلى قفاُه مبادىة لزجة كالتمر أو الدبس القوي أو غري ذلك مثى توضع دائرة الكفكري على قلب املريض
يلتصق على جلدة بطنِه مثى يُرفع الكفكري فريتفع جلد املريض ابلكفكري مثى يعود اجللد إىل مكانِه ، وبتكرار هذه العمليىة 
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ورجوع جلدة البطن إىل مكاهنا ينفض املاء املوجود يف غالف القلب وخيرج منه فيشفى املريض من مرضِه . فقوله تعاىل 
أي بقَي ُحب  العجل يف أغلفة قلوهبم كمن أصابُه هذا املرض وبقي املاء يف غالف قلبه . ومن  ( ُم اْلِعْجلَ )َوأُْشرِبُواْ يف قُ ُلوهبِِ 
 ذلك قول ُزهري :

 فَصَحوُت عنها بعَد ُحبٍى داخٍل     واحلب  ُتْشرِبُُه ُفؤاَدَك داءُ 
ل فذلك سُ كان إميانكم َيمركم بعبادة العجل وقتل األنبياء وتكذيب الرُ ن  إ( يعين بِْئَسَما ََيُْمرُُكْم بِِه ِإميَاُنُكْم ( هَلم َي حممىد )ُقلْ )

 . : نؤمن مبا أنزل علينا ( ابلتوراة كما تزعمونِإن ُكنُتْم م ْؤِمِننَي اإلميان ) بئسَ 

اُر اآَلِخَرُة ِعنَد الِلِى َخاِلَصًة مِىن ُدوِن النَّاسِ ) -94 كانت اجلنىة لكم خاصىة دون املسلمني ( يعين إن   ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
 ( أبنى اجلنىة خاصىة لكم دون غريكم .  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( كي تذهبوا إىل اجلنىة وتنعموا فيها ) فَ َتَمن َُّواْ اْلَمْوتَ )

َمْت أَْيِديِهمْ ) -95 ( فيدخلهم جهنىم بدل اجلنىة  َعِليٌم اِبلظَّاِلمنيَ  َوالِلىُ ( من أعمال سيىئة وجرائم كثرية ) َوَلن يَ َتَمن َّْوُه أَبًَدا مبَا َقدَّ
. 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة ) -96 (  َأْشرَُكواْ  الىذينَ ِمَن ( أحرص )وَ ) األدَين السماويىةأهل  من مجيع( يعين أحرص َولََتِجَدهنَّ
َ ُسبحانُه زَيدة حِ  ة األواثندَ كاجملوس وعبَ  يَ َود  َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف ) تعاىل ء يف دار الُدنيا فقالرصهم على البقا. مثى بنيى

من  مبخلىصهِ  ( يعين وما عمرهُ مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب ) رهُ مْ ( يعين عُ َوَما ُهَو )من السنني لو يعيش هذه املدىة يتمىنى ( يعين  َسَنةٍ 
 تنحىى عن العذاب ولو قليال ، ومن ذلك قول الشاعر :، والزحزحة معناها التنحية ، يعين ال يعذاب جهنىم 

 راِقعُ  َوَما ِمنَّا ِلَوْهِيكَ  إلَْيكَ       َحاَجةٍ  َوقَاُلوا تَ َزْحزَْح َما بَِنا َفْضلُ 
سورة آل عمران قوله تعاىل وِمثلها يف ،  ال يتزحزح عنها وال خيرج منهايعين ، ، فلفظة زحزح  ( أي مهما عمىرأَن يُ َعمََّر )

 . { }َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فَازَ 
ُ )إنى إطالة عمر اإلنسان ال تُنجيِه من العذاب ، بل تقوى هللا واألعمال الصاحلة تُنجي اإلنسان من العذاب ، :  واملعىن َوالِلى

 .  السيىئة يف اآلخرة ( فيعاقبهم على أعماهلمَبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلوَن 

 ابللغة الِعربيىة لرفقائه هم، فقال أحد قال جربائيل َيتيين بهِ ف ؟اليهود فقالوا من َيتيك ابلوحي بعضُ )ع(  سأل النيبى  -97
( َي ُقلْ اآلية ) ؟ فنزلت هذهِ  يناإينى عاديت جربائيل وال أودىه بعد اليوم فلماذا ينزل ابلوحي على رجل من العرب وال ينزله عل

يل نزل ابلوحي على قلبك َي حممىد ائ( يعين إنى جرب َمن َكاَن َعُدوًّا جلِىِرْبِيَل فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى قَ ْلِبَك إبِِْذِن الِلِى يهود )حممىد هلؤالء ال
قاً لِىَما َبنْيَ يََدْيِه ؟ )يل معهم فيعادونهُ ائابختياره ، فما ذنب جرب  يسلو إبذن هللا  كتاب الذي صدىقاً لل( يعين جربائيل مُ ُمَصدِى

 .  ( بدخول اجلنةَوبُْشَرى لِْلُمْؤِمِننَي ، يعين القرآن ) ( ملن يهتدي بهَوُهًدىبني يدي حممىد )
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َ َعُدوٌّ لىِْلَكاِفرِينَ ) -98  الئكته وبُرُسِلِه .( ابهلل ومب َمن َكاَن َعُدوًّا لِلىِِى َوَمآلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجرْبِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ الِلى

( أي وما ينكرها  َوَما َيْكُفُر هِبَا( تدلى على ِصدقك وعلى رسالتك ) آََيٍت بَ يِىَناتٍ ( َي حممىد ) َوَلَقْد أَنَزْلَنآ إِلَْيكَ ) -99
 ( يعين سيىؤو األخالق اخلارجون عن طاعة هللا . ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ وجيحدها )

ُهم َعْهداً ن َّبَ ( هللا )أَوَُكلََّما َعاَهُدواْ ) -100 ؤهم أنبياعليهم ، ويريد بذلك العهود اليت أخذها  ( يعين من اليهودَذُه َفرِيٌق مِىن ْ
 ، ومعناهُ  واأللف من قوله )أَوَُكلََّما( لالستفهام.  نبذ العهد فريق من اليهود املاضني، ف شركوا وال يقتلوا وال يفسقواأبن ال يُ 

بَْل ، ولذلك قال بعدها ) "وهم غري مؤمنني"  هُ ، وتقدير  يف الكالم ذفٌ أيفعل اليهود احلاضرون كما فعل املاضون؟ وهنا ح
 .  ( يعين أكثرهم نبذوا العهود وهم مع ذلك غري مؤمننيَأْكثَ ُرُهْم الَ يُ ْؤِمُنوَن 

اً ابحلرب : عاهدوا أن ال يعينوا عليه أحد ومن مجلة العهود اليت نبذها اليهود ما كان بني رسول هللا وبني بين قريظة والنضري
 .  ريشاً يوم اخلندقفنقضوا ذلك العهد وأعانوا عليه قُ 

ٌق لِىَما َمَعُهْم ( يعين حممىداً )َرُسوٌل مِىْن ِعنِد الِلِى ( أي اليهود )َوَلمَّا َجاءُهْم ) -101 ( من أمر التوحيد ونبذ األصنام ُمَصدِى
( يعين َورَاء ُظُهورِِهْم ( يعين التوراة )ِكَتاَب الِلِى ( يعين من علماء اليهود )ِكَتاَب أُوتُواْ الْ  الىذينَ َفرِيٌق مِىَن ) تركَ و  رفضَ  ( أينَ َبذَ )

، ت األنبياء إىل التوحيد كما دع ، ودعواهُ  تركوها ونبذوها ومل ينظروا فيها ويتصفىحوها ليطابقوا صفة حممىد مع صفة األنبياء
طابقت  إذْ ، وبذلك يعلمون أنىه رسول من ربى العاملني  لوا يف املاضي، ونبذه األصنام وتكسريها كما فع وأعماله كما عملوا

،  نبوخذ نصىرملك اببل مسه يف التوراة وضاعت صفاته يف الرقوق اليت مزىقها إعليهم  يَ فِ أعماله أعمال األنبياء وذلك إْن خَ 
ا هو ساحر اجتمع عليه أهل الفالة ولكنىهم نبذوا التوراة ومل يلتفتوا إىل الصفات وتركوا األدلىة والبيىنات وقالو  فتجاهلوا ، ا إّنى

اً ِلما دعا إليه من الدِ من العِ  بهِ  حسداً منهم ِلما جاءَ  ورفضوا قولهُ  دقهُ وأنكروا صِ  أمرهُ  ُْم الَ يَ ْعَلُموَن ين )لم وتكربى ( قصص َكَأهنَّ
  . من ربى العاملني أنىه ليس ساحراً بل هو رسول ا، فيفهمو  الباقيةأسفارهم األنبياء املاضية و 

ُلواْ الشََّياِطنُي ) -102 ( يعين قالت  ُسليمانَعَلى ُمْلِك ( يعين علماء اليهود تتبىعوا قول الشياطني وقالوا كقوهلم )َوات َّبَ ُعواْ َما تَ ت ْ
، وكذلك  بسحره هذا امللك إالى  ُسليمان. فإنى الشياطني قالوا مل ينل  ُسليماناليهود يف حممىد كما قالت الشياطني يف ملك 

ه، وذلك لشدىة حسدهم وبُ  هاليهود قالوا إنى حممىداً مل ينل هذه املنزلة ومل جيتمع إليه الناس إالى بسحرِ    .  غضهم إَيى

َ ُسبحانُه   "كفر"( فكلمة  ُسليمانَوَما َكَفَر حر ومل يكتم احلقى كما كتمه هؤالء اليهود فقال )مل يعمل ابلسِ  ُسليماننى أبمثى بنيى
 ومن ذلك قول الشاعر اليمين :،  معناها تغطية الشيء وكتمانه

 فالُكْفُر بوٌر ِلصانِعهِ  وا بِهِ وكافُ      َنا إِلَْيُكمُ عْ ن َ صَ  دْ ُروا َما قَ كفُ َفاَل تَ 
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، وقد ضرب  حرلسِ ( أي كتموا احلقى وعملوا ابَولَ ِكنَّ الشَّْياِطنَي َكَفُرواْ حر ، ) عمل ابلسِ الاحلقى و  ُسليمان: ما كتم  واملعىن
 شأن: لقد قلتم أيىها اليهود يف  واملعىن،  ، وهؤالء اليهود مقام الشياطني ُسليمانالً يف هذه اآلية فجعل حممىداً مقام هللا مثَ 

  إذْ ، فإنى حممىداً ليس ساحراً وال كافراً بل أنتم كافرون  ولكنى األمر عكس ذلك ُسليمان شأنحممىد كما قالت الشياطني يف 
َ ُسبحانُه أبنى السىِ  وإيضاح تبيانه قولهِ  لمكم بصحىةِ مع عِ  نبوىته وأخفيتم على الناس حقىهُ  شأنتم احلقى يف كتم حر من . مثى بنيى

( يعلىمون وَ ( فهم شياطني اإلنس )يُ َعلِىُموَن النَّاَس السِىْحَر عادات اليهود وأعماهلم ال من أعمال املسلمني ونبيىهم فقال )
ك بين و كان مها من مل، وامللِ بسبب األسر  الفرقةو  الذلى  منأي ما اُنزَل عليهما ( ا أُنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل مَ الناس أيضاً )

( وكاَن يعلىمان َهاُروَت َوَماُروَت ، ومها ) أخذهم نبوخذنصىر إىل أرض اببل يف العراق الىذينَ إسرائيل وكاَن من مجلة األسرى 
  ى ذلك .وَيخذان أجرة عل الزوجة وزوجها تفرقة بنيالناس ال

َ ُسبحانُه أبنى الرجُ  كتموا أمر حممىد   الىذينَ ال يغشىان الناس وال يكتمان احلقى كهؤالء اليهود ولكن لني وإن كاَن ساحرَين مثى بنيى
َنٌة ( له )يَ ُقوالَ  َحّتَّ ( من الناس )َوَما يُ َعلِىَماِن ِمْن َأَحٍد ، فقال تعاىل ) بعد أن اتىضح هلم أنىه نيبٌّ  َا ََنُْن ِفت ْ نة واختبار ( أي حِم ِإّنَّ

ُهَما َما يُ َفرىُِقوَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ( أي فال تعمل ابلسحر فتكتم احلقى )َفالَ َتْكُفْر )  ل وزوجتهِ ( أي بني الرجُ فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
اليهود كفروا ، ألنى  هللا ذنإالى إب اليهود ابألسر بضارىين أهل اببل: وما  واملعىن( إبِِْذِن الِلِى  َوَما ُهم ِبَضآرىِيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ )

( أي ما َما َيُضر ُهْم َوالَ يَنَفُعُهْم ) أهل اببل من املِلكني (َويَ تَ َعلَُّمونَ )وفسقوا وأشركوا فسلىط هللا عليهم ملك اببل فأضرى هبم 
م يُ  ومعلوم ما يف ذلك من الضرر م ،وأهل بلدهت قومهمبيضرى  َلَمِن اْشرَتَاُه ) اببل هل( أَوَلَقْد َعِلُمواْ فرىقون بني الزوجني )، ألهنى

( وهنا حذف يف الكالم تدلى عليه َما َلُه يِف اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق منهما ) كني وتعلىمهُ حر من امللِ ( أي ملن اشرتى ذلك السِ 
، ألنى  ة، أي من نصيب يف اجلنى  : ولقد علموا ملن اشرتاه عذاابً وما له يف اآلخرة من خالق والتقديرم من قوله )َلَمِن ( الالى 

من  نىةيف اجل فله عذاب يوم القيامة وما لهُ  وعمل بهِ  حرسِ : من تعلىم منىا هذا ال الناس فيقوالن لىطان عين كاَن يشرتِ الساحرَ 
 .  نصيب

َولَِبْئَس إىل ذمى اليهود فقال ) سبحانهُ  . مثى عادَ  ، وبعضهم ال يقبل بذلك تعلىم منهمافكان بعض الناس يقبل هبذا الشرط وي
م ألقَ  نفسهمأب أبدلوهُ الذي  ال( أي بئس املَما َشَرْواْ بِِه أَنُفَسُهْم  ، ومن ذلك سة ئوا أبنفسهم يف جهنىم ألجل املال والر ، ألهنى

 س :املسيىب بن علَ قول 
 َويَقوُل صاِحُبُه َأال َتشري    َومَينَ ُعها  يُ ْعَطى هِبا ََثَناً 

 .  ( العاقبةَلْو َكانُواْ يَ ْعَلُموَن )

ُْم آَمُنواْ ) -103 ( من املال والرئسة  َلَمثُوبٌَة مِىْن ِعنِد الِلَّ َخرْيٌ ( أي وجتنىبوا اإلشراك واملعاصي )وات ََّقْوا( مبحمىد والقرآن ) َوَلْو أهنَّ
 ( ما يف اجلنىِة من نعيم دائم . لَّْو َكانُواْ يَ ْعَلُمونَ دار الُدنيا )اليت حصلوا عليها يف 
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( كان بعض اليهود جيلسون عند النيبى )ع( ويستمعون حلديثِه مثى يقولون راِعنا َي  آَمُنواْ الَ تَ ُقوُلواْ رَاِعَنا الىذينَ ََي أَي  َها ) -104
ولكنىهم أرادوا بذلك إهانة النيبى بقوهلم "راِعنا" ، وهي من الرعونة  حممىد ، أي أمهلنا كي نتكلىم ونسألك بعض األسئلة ،

م مل يفهموا قصد اليهود بتلك الكلمة ، فنهاهم هللا تعاىل عن تلك  وهي ِخفىة العقل ، فصار املسلمون يقولون كقوهلم ألهنى
( ابلنيبى َولِلَكاِفرِينَ ( حديث النيبى وال تُقاطعوُه دائماً )َوامْسَُعواْ ( أي انتظرَن كي نسأل ونتكلىم ) َوُقوُلواْ انظُْرَنَ الكلمة فقال )

ين معىن الكلمة عذاٌب أليم يف اآلخرة . َعَذاٌب أَلِيمٌ )  ( يعين ولليهود الكافرين ابلنيبى املغريى

ن يُ نَ زََّل ( من أهل مكة )أَ اْلُمْشرِِكنَي  َوالَ ) أهل التوراة  اليهوديعين( ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ( مبحمىد )َكَفُرواْ   الىذينَ مَّا يَ َود  ) -105
( لكن وَ ( يعين ال حيبىون أن ينزل الوحي عليكم ابلقرآن بل يريدون ذلك هلم )مِىْن َخرْيٍ مِىن رَّبِىُكْم ( أيها املسلمون ) َعَلْيُكم

ُ خَيَْتص  بَِرمْحَِتِه ) ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم الناس ) ن ختتارهُ مب، ال  ( من عبادهَمن َيَشاء ( أي ابلوحي واحلكمة والنبوىة )الِلى ( على َوالِلى
  .  ى هبمومن اقتدَ  وُرُسله أنبيائهِ 

َهاُدواْ َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم  الىذينَ َلمىا نزل قوله تعاىل يف سورة األنعام }َوَعَلى  -106
َما َما ِإالَّ َما مَحََلْت ُظُهوُرمُهَا ...إخل { قال النيبى : "اللىهمى خفىف على أمىيت األحكام وال تشدىد" ، فنزلت هذه اآلية )ُشُحوَمهُ 

( يعين أو نرتك ُحكم أَْو نُنِسَها ( يف التوراة ، يعين ما نبطل من ُحكٍم كان يف التوراة عليكم أيها املسلمون ) نَنَسْخ ِمْن آيَةٍ 
َها كما هو نقيمه عليكم )  اآلية ( يف القرآن ، يعين َبري من ذلك احُلكم وأيسر منه ختفيفاً عليكم أيها املسلمون ََنِْت َِبَرْيٍ مِىن ْ

َ َعَلَى ُكلِى َشْيءٍ ( يعين أو َنِتكم حُبكم ِمثل ما يف تلك اآلية اليت مل تُنَسخ من التوراة )أَْو ِمْثِلَها ) ( فيأتيك  َقِديرٌ  أمََلْ تَ ْعَلْم أَنَّ الِلى
 .  أبحكام أيسر ُمىا يف التوراة وأخفى 

 .   فاملنسوخ هو يف التوراة والناسخ لتلك األحكام هو القرآن
ُ َما يُ ْلِقي الشَّْيطَاُن مثى  َف"النسخ" هنا هو بُطالن ُحكم وتبديله آبخر ، ومن ذلك قولُه تعاىل يف سورة احلج }فَ َينَسُخ الِلَّ

آََيتِِه{ أي يبطل ويغريى ما يلقي الشيطان على قلب الرسول من وساوس . واالستنساخ هو الكتابة على الورق ،  حُيِْكُم الِلَُّ 
  .  ومنه قوله تعاىل يف سورة اجلاثية }ِإَنَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن { يعين كنىا نكتب أعمالكم نسخة بعد نسخة

لته ، ومن ذلك قولُه تعاىل يف سورة األعراف }فَاْليَ ْوَم نَنَساُهْم َكَما َنُسواْ لَِقاء يَ ْوِمِهْم َهَذا و"النسي" هو ترك الشيء على حا
 .   { يعين نرتكهم يف جهنىم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا ألجله

ْلَنا آيًَة مََّكاَن آيٍَة َوالِلىُ  َا أَنَت ُمْفرَتٍ بَْل َأْكثَ ُرُهْم الَ ونظري هذه اآلية يف سورة النحل قوله تعاىل }َوِإَذا بَدَّ  أَْعَلُم مبَا يُ نَ زىُِل قَاُلواْ ِإّنَّ
ْلَنا آيًَة مََّكاَن آيٍَة { يعين إذا بدىلنا ُحكم آية يف القرآن مكان آية يف التوراة }قَاُلوْا{ اليهود  يَ ْعَلُموَن { ، فقوله تعاىل }َوِإَذا بَدَّ

َا أَنَت ُمْفرَتٍ   .   حممىد ألنىك أتيت أبحكام ال تنطبق مع أحكام التوراة { َي }ِإّنَّ
َل  فالقرآن ليس يف أحكامه تبديل وتغيري كما يظنى املسلمون ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام }َوالَ ُمَبدِى

ِل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع ِلَكِلَماِت الِلِى َوَلقْد َجاءَك ِمن ن ََّبِإ اْلُمْرَسِلنَي { وقال أيضاً }َوََتَّْت كَ  ِلَمُت رَبِىَك ِصْدقًا َوَعْدالً الَّ ُمَبدِى
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 َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم اْلَعِليُم { وقال تعاىل يف سورة يونس }هَلُُم اْلُبْشَرى يِف احْلَياِة الُدنيا َويف اآلِخَرِة الَ تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت الِلىِ 
}  . 

ا أبطل ُحكمه على املسلمني وجعله حالالً هلم اللىحوم والشحوم اليت حرىمها على اليهود يف التوراة ، وذلك قوله ومن مجلة م
َهاُدواْ َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر { أي حيوان ذي ظفٍر مشقوق ، }َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا  الىذينَ تعاىل يف سورة األنعام }َوَعَلى 

 .   ْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ظُُهوُرمُهَا { ، وغري هذا كثري ال ُمال لشرحهَعَلْيهِ 
أمىا األحكام اليت حرىمها على املسلمني كما هي حمرىمة على اليهود يف التوراة فمن مجلتها حلم اخلنزير وامليتة والدم وما أهلى به 

التوراة على اليهود ، وقد أبقى حترميه على املسلمني يف القرآن ، وذلك قوله لغري هللا . ومن مجلِتها شرب اخلمر فهو حمرىم يف 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مِىْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَّكُ  الىذينَ تعاىل يف سورة املائدة }ََي أَي  َها  ْم آَمُنواْ ِإّنَّ

  . { تُ ْفِلُحونَ 
   :35-29وقد جاء حترمي اخلمر يف التوراة يف سفر األمثال يف اإلصحاح الثالث والعشرين آية  

؟ لِلىذيَن يدمنوَن اخلمر  ِلَمن الويُل ِلَمن الشقاوة ِلَمن املخاَصمات ِلَمن الكرُب ِلَمن اجلروُح بال سبٍب ِلَمن ازمهرار العينني"
. يف  ، ال تنظْر إىل اخلمر إذا امحرىت حني ُتظهُر حباهَبا يف الكأس وساغت مَرقرِقةً  جيدخلون يف طلب الشراب املمزو  الىذينَ 

. عيناك تنظران األجنبيىات وقلبك ينطق أبموٍر ملتويٍة . وتكون كمضطجٍع على رأس  اآلخر تلسع كاحليىة وتلدغ كاألفعوان
  ". تيقظ، أعود أطلُبها بعد. مّت أس ، لقد لكأوين ومل أعرف . تقول ضربوين ومل أتوجىع ساريةٍ 

 : 12-11وجاء يف سفر إشعيا يف اإلصحاح اخلامس اآلية 

ويٌل للمبكىرين صباحاً يتبعون املسكىر، للمتأخىريَن يف العتمة تلهُبهم اخلمر، وصار العود والرابب والدفى والناي واخلمر "
 "ا وفغرت فاها.والئَمهم وإىل فعل الربى ال ينظرون ... لذلك وسىعت اهلاويُة نفَسه

َ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -107 ( أيىها الناس  َوَما َلُكملمهم )( فُيعطيك علم األنبياء وجيعلك واراثً لعِ  أمََلْ تَ ْعَلْم أَنَّ الِلى
 كم غري هللا .( ينصركم على أعدائ َوالَ َنِصريٍ ( يتوىلى أمركم ) ِمن َويلىٍ ( أي من غري هللا ) مِىن ُدوِن الِلىِ )

َكَما ُسِئَل ( حممىداً ) أَن َتْسأَُلواْ َرُسوَلُكمْ ( أيها املسلمون ، وتقديرُه أتتجاهلون أمَر نبيىكم أم تريدون )أَْم تُرِيُدوَن ) -108
لًة قرآن مجُ ( أي كما سألت بنو إسرائيل من موسى املستحيالت ، وذلك قول املنافقني قالوا لوال أنزل عليِه الُموَسى ِمن قَ ْبُل 

( أي َوَمن يَ تَ َبدَِّل اْلُكْفَر اِبإِلميَاِن اآلية وهي تبكيت وأتنيب للمنافقني على قوهلم ) واحدة مكتوابً يف قرطاس . فنزلت هذهِ 
طريق  ( أي فقد ضلى عن فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ ومن يستبدل الكفر ابإلميان منكم أيها املسلمون بسؤاله احملاالت من النيبى )

 احلقى . 

( مبحمىد مِىن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ( أيها املسلمون )َلْو يَ ُرد وَنُكم ( يعين من اليهود )َكِثرٌي مِىْن أَْهِل اْلِكَتاِب ( أي َتىنى )َودَّ ) -109
مع مجاعة من اليهود دخلوا  بن أخطب يى يوذلك أنى ح . ( يعين من عند قومهم وأبناء دينهمُكفَّاراً َحَسًدا مِىْن ِعنِد أَنُفِسِهم )
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:  "، فقالواهوَ  : "ما تقول يف حممىد هل هو نيبى ؟ " فقال : "هوَ اً ، وَلمىا خرجوا سألوا حييى  وتباحثوا معه رسول هللا )ع(على 
َ هَلُُم احْلَق  ." ) "أتؤمن به وهو من العرب وليس منىا ؟ " فقال: "أَن عدوىه إىل املوت ، وذلك  حممىدشأِن ( يف  مِىن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ

أيىها ( عن أغالطهم  فَاْعُفواْ ) ، املوعود مثى عاداهُ  وأوصافه وأنىه النيب   ابمسهِ  " ألنىه عرفهُ هوَ  : "هوَ  قول حييى بن أخطب
ُ أِبَْمرِِه اربوكم )ومل حيُ  يتعرىضوا لكم أبذىً  ( عنهم ماداموا ملَواْصَفُحواْ ) املسلمون هللا فيقاتلهم  يعين حّتى َييت أمرُ  (َحّتَّ ََيْيتَ الِلى

 . إلسالم وهو القادر على إهالكهملهم تياهد على( فهو القادر نَّ الِلىَ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديٌر ، وأمر هللا هو املهدي )إِ 

(  َوآُتواْ الزََّكاةَ هتا )( أبوقا َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف وعظ املسلمني وحثىهم على إقامة الصالة فقال ) -110
ُمواْ ألَنُفِسُكم مِىْن َخرْيٍ ملستحقىيها ) َ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ ( يف اآلخرة ) جتَُِدوُه ِعنَد الِلىِ ( للفقراء واحملتاجني ) َوَما تُ َقدِى ( فال  ِإنَّ الِلى

 خيَفى عليِه شيء من أعمالكم .

ً ، وقالت  ( ِإالَّ َمن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرىَوقَاُلواْ َلن يَْدُخَل اجْلَنََّة ) -111 أي قالت اليهود لن يدخل اجلنىة إالى من كان يهودَيى
( يعين ما هَي إالى أماين فكلٌّ منهم  تِْلَك أََمانِي  ُهمْ النصارى لن يدخل اجلنىة إالى من كان نصرانيىاً . فكذىهبم هللا تعاىل فقال )

( أبنكم  ُقْل َهاُتواْ بُ ْرَهاَنُكمْ منسوب إىل ذلك الدين ولكن بغري عمل يستحقى عليه دخول اجلنىة ) يتمىنى أن يدخل اجلنىة ألنىه
 ( يف دعواكم . ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ تدخلون اجلنىة دون غريكم )

ئكتِه وثوابه وعقابه ومل ُيشرك بِه ( يعين من استسلَم ألوامر هللا وصدىق بُرُسِلِه وكتبِه ومال بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلِىِ ) -112
َوالَ ُهْم ( من الشياطني ) َواَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( يف اجلنان األثرييىة ) فَ َلُه َأْجرُُه ِعنَد رَبىِهِ ( مع الفقراء واملساكني ) َوُهَو حُمِْسنٌ شيئاً )
 ( على فراق األهل واألحباب . حَيَْزنُونَ 

َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى ( من الصواب بل هم على خطأ ) َسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيءٍ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَيْ ) -113
م مل يؤمنوا بعيسى ) َشْيءٍ  ُلوَن اْلِكَتابَ ( من الصواب ألهنى ( أي الفرقتان يقرأون التوراة ، فالنصارى يؤمنون ابلتوراة  َوُهْم يَ ت ْ

ال تصنْع لك لعهد القدمي" ، وُيسمىون اإلجنيل "العهد اجلديد"، ويقرأون يف "التوراة" قول هللا تعاىل ]ويقرأوهنا وُيسمىوهنا "ا
وما يف املاِء من حتِت األرِض ، ال تسُجْد هَلُنى ، وما يف األرِض من حتت ، َتثاالً منحواتً وال صورًة ما ُمىا يف السماِء من فوق 

م صنعوا التماثيل وعبدوا األصنام وجعلوها واسطة إىل هللا وشفعاء  الٌه غيورٌ وال تعبْدهنى ، ألينى أَن الرب  إ . [ ومع ذلك فإهنى
ِمْثَل ال يعلمون ما يف الكتب السماويىة ، وهم مشركو العرب ) الىذينَ ( أي  الَ يَ ْعَلُمونَ  الىذينَ َكَذِلَك قَاَل بزعمهم . وقوله )

ذوا ( أي قالوا مثل قول اليهود وال قَ ْوهِلِمْ  نصارى يف الشفاعة والوساطة فعبدوا املالئكة وقالوا هؤالء ُشفعاؤَن عند هللا ، واختى
أصناماً وجعلوها رمزاً للمالئكة ، كما قالت اليهود يف البعليم وعشتاروث ويف الشِىعرى اليمانيىة ، وكما قالت النصارى يف 

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُواْ وقالوا هؤالء شفعاؤَن عند هللا )املسيح إنىه رب نا وُُملىصنا ، وعبدوا الصليب وَتثال مرمي  ُ حَيُْكُم بَ ي ْ فَالِلى
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دين الصاحلني ويُعذىب املشركني واملنافقني واجلاحدين . وكذلك أصبح أكثر املسلمني يف هذا ( فيعفو عن املوحِ  ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 
 ولون هؤالء شفعاؤَن عند هللا .العصر يعبدون قبور املشايخ واألئمىة ويق

منعوا النيبى ومن معه من  الىذينَ ( ويريد بذلك مشركي العرب  َوَمْن َأْظَلُم ُمَّن مََّنَع َمَساِجَد الِلِى أَن يُْذَكَر ِفيَها امْسُهُ ) -114
لِىني فيها ، وعمارهتا كثرة املصلىني ، وَلمىا ( . خراب املساجد ِقلىة املص َوَسَعى يِف َخرَاهِبَااحلجى والدخول إىل مكىة عام احلديبية )

منعوا املؤمنني من الدخول إىل املسجد والعبادة فيه هلل فقد سَعوا يف خراب املسجد ، وكذلك كلى من مينع الناس من الصالة 
بون جيب أن يُطَردوا من ( املخرى أُْولَ ِئكَ والعبادة يف أحد املساجد أو يكون سبباً يف منع الناس فقد سعى هو أيضاً يف خراهبا )

( من أن يُعاقَبوا أو يُهانوا ،  ِإالَّ َخآئِِفنيَ ( يعين جيب أن مُينعوا من دخوهلا وال يدخلوها ) َما َكاَن هَلُْم أَن يَْدُخُلوَهااملساجد )
 ( . يِف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  َوهَلُمْ ( بسبب طردهم منها ) هلُْم يف الُدنيا ِخْزيٌ وذلك إذا دخلوا ُخفية بغري إذٍن من املؤمنني )

روَي عن جابر قال بعث رسول هللا )ع( سريىة كنُت فيها فأصابتنا ظُلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منىا قد عرفنا  -115
خطوطاً ، فلمىا  القبلة هي هاُهنا ِقَبَل الشمال فصلىوا وخطىوا ُخطوطاً ، وقال بعضنا القبلة هاُهنا ِقَبَل اجلنوب فصلىوا وخطىوا

أصبحوا وطلعت الشمُس أصبحت تلك اخلطوط لغري الِقبلة ، فلمىا قفلنا من سفرَن سألنا النيبى عن ذلك فسكت ، فأنزل هللا 
: إذا اختلف عليكم أمر  واملعىن ( ، َولِلِِى اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َول واْ فَ َثمَّ َوْجُه الِلِى ِإنَّ الِلىَ َواِسٌع َعِليمٌ تعاىل هذه اآلية )

الِقبلة يف الصحراء أو يف مكاٍن آخر فإىل أيى جهٍة تتوجىهون فالصالة لُه وهو يراكم وال مانع من ذلك ، فكلمة " مَثَّ " 
 معناها هنالَك ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين يصف جيشاً :

 ُمِكنِى الرَّْهِج الْ  َشَرْعَن إِليِه يف     بِيٌض  داَة َتعاَورَْته مَثَّ غَ 
 وقال أيضاً :

 هاِطلُ  ميٌَة مَثَّ َعلى ُمنَتهاُه دِ      َوال زاَل َرحياٌن َوِمسٌك َوَعنرَبٌ 

ُ َوَلًدا( أي النصارى ) َوقَاُلواْ ) -116 اذ الولد ، ألنىُه غينٌّ عن ُسْبَحانَهُ ( هو املسيح بزعمهم ) اختَََّذ الِلى ( أي تنزيهاً له عن اختى
( أي له ما يف الكواكب السيىارة ومن  بَل لَُّه َما يِف السََّماَواِت َواأَلْرضِ تاج ُمساعدة ولد وال ُمساعدة غريه )ذلك فال حي

( أي كلى َمن يف الكواكب السيىارة وَمن يف األرض هلل ُمنقِطعون من الُدنيا ومنتِقلون  ُكلٌّ لَُّه قَانُِتونَ مجلتها األرض من مرياث )
 الشاهد على ذلك قول الشاعر : موهتم ، فالقنوت معناه االنقطاع إىل هللا ، و إىل اآلخرة بعد 

َبُه     وعَلى َعْمٍد ِمَن الناِس اعتَ َزلْ  ُلو ُكت ْ  قانتاً لِِلِ يَ ت ْ

حول ( أي أبدَع يف خلقهنى وأتقَن ُصنعُهنى ، ومن إتقانه جعلها تسبح يف الفضاء وتدور  بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -117
( أي إذا  َوِإَذا َقَضى أَْمراً الشمس وال تسقط بل تسري إبتقان وحتدىد لنا الزمان وَنُن ننتقل عليها أبمان من مكاٍن إىل مكان )

َا يَ ُقوُل َلُه ُكنْ قرىر أن يفعل شيئاً من ختريب بعد اإلتقان وهتدمي بعد اإلبداع ) يف ( كما أراد . فقد أهلك فَ َيُكونُ ( خراابً ) فَِإّنَّ
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إيران يف جهة خراسان يف هذه السنة يف شهر آب مخسني ألف نسمة ، وبقي مائة ألف نسمة بال مأوى ، وذلك كلىُه 
 شرحاً وافياً .    لكون والقرآنايف كتايب   السماواتوقد شرحُت عن بدقيقة واحدة هبزىٍة أرضيىة . 

م ليسوا أهل كتاب فيعلمونالَ يَ ْعَلُموَن  الىذينَ َوقَاَل ) -118 ُ به ) أحكام دينهم ( وهم مشركو العرب ألهنى ( َلْواَل يَُكلِىُمَنا الِلى
،  كما جاء موسى ابلعصا  دقهِ تكون داللة على صِ  ( أي معجزةٌ تِيَنا آيٌَة أَْو أتَْ فاتىبعوه ) فيقول لنا إنى حممىداً صادق يف دعواهُ 

ل سُ اعرتضوا على الرُ  الىذينَ املاضية  ااُلَمم( أي من تقدىمهم من ِمن قَ ْبِلِهم  الىذينَ َكَذِلَك قَاَل فردى هللا تعاىل عليهم قوهلم فقال )
نى هؤالء املاضني َلمىا رأوا اآلَيت اليت طلبوها لكو ، مثل قول املشركني من العرب  ( أي قالوامِىْثَل قَ ْوهِلِْم احملاالت ) منهم وطلبوا
 لو أعطيناكم ما طلبتم ونشركاملا هيى أ، وكذلك أنتم  بنيمُ  حرٌ لهم قد حصلت مل يصدىقوا هِبا ومل يؤمنوا بل قالوا هذا سِ سُ من رُ 

أقوالكم وما ذلك إالى  فقتْ . لقد تشاهبت يف ذلك آراؤكم واتى  بنيمُ  حرٌ من املعجزات َلما آمنتم بل لقلتم هذا سِ  من حممىد
  .  جلهلكم وعنادكم

م يوقنون مبجرىد النظر إىل ما خلقَ قيفهمون ويع الىذينَ أمىا  وشعر ووبر ، وماء وشجر  ، هللا يف الكون من مشس وقمر لون فإهنى
 داللة اآلَيت هذهِ  يتكف ، أال على صدق حممىد ؤمنون وقد أنزلنا القرآن آَيت بيىنات تدلى ي. فكيف ال  وطني ومدر، 

( يعين تشاهبت يف الكفر والقسوة واالعرتاض على األنبياء والتعنىت َتَشاهَبَْت قُ ُلوهُبُْم ؟ وقوله )  فتفكىروا فيها وتتدبىروا معانيها
 .  ( هِباوِقُنوَن لَِقْوٍم يُ ي آَيت القرآن الدالىة على صدق حممىد )أ(  َقْد بَ ي َّنَّا اآلََيتِ والعناد )

( أي بشرياً ابجلنىة ملن أطاع هللا ومل ُيشرك به شيئاً ،  َبِشريًا َونَِذيرًا( أي بدين احلقى )اِبحلَْقىِ ( َي حممىد ) ِإَنَّ أَْرَسْلَناكَ ) -119
سَت مسؤواًل عن إشراكهم وعن ( يعين ل َوالَ ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ ونذيراً ابلعذاب ملن عَصى أوامر هللا وأشرك به )

ا عليك إنذارهم .  أعماهلم وإّنى

هللا على ذلك فقال تعاىل  ، فعاتبهُ  سامح اليهود والنصارى ويتطلىب رضاهم ليدخلوا يف دين اإلسالمكان النيبى يُ   -120
ُقْل ِإنَّ ُهَدى ون عنك مهما ساحمتهم حّتى تتىبع دينهم )ضَ ( أي ال ير َوَلن تَ ْرَضى َعنَك اْليَ ُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم )

، فاهلدى يريد به  ، ومعناه إنى القرآن هو الذي يهديكم إىل طريق احلقى فاتىبعوه ( أي إنى القرآن هو اهلدىالِلِى ُهَو اهْلَُدى 
{ ، مثى أخَذ ُسبحانُه حيذىر  َب ِفيِه ُهًدى لىِْلُمتَِّقنيَ سورة }َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َريْ أوىل الوالدليل على ذلك قوله تعاىل يف  ، القرآن
( َما َلَك ِمَن الِلِى ِمن َويلٍى ذي أعلمناك به )( الى َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواءُهم بَ ْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ه من كيدهم فقال )رسول

 . ( ينصرك عليهم َوالَ َنِصريٍ يتوىلى أمرك )
هم إىل القرآن ادعُ  ولكنين اإلسالم آلية يقول هللا تعاىل: َي حممىد ال تتطلىب رضا اليهود والنصارى لكي يدينوا بدِ وملخىص ا

 . فعليها وجادهلم ابحلكمة واملوعظة فمن اهتدى فلنفسه ومن عميَ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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َناُهُم اْلِكَتاَب  الىذينَ ) -121 ى كعبد هللا بن سالم وشعبة بن عمرو أسلموا من علماء اليهود والنصار  الىذينَ ( يريد هبم آتَ ي ْ
ركبوا مع جعفر  الىذينَ هبان الثمانية الر  فهم وأمىا النصارى  ، امني هؤالء من اليهوديام بن يهوذا وأسد وأسيد ابيَن كعب وبنوَتى 

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلوَ ، والكتاب يريد به القرآن )إىل احلجاز وغريهم بن أيب طالب يف السفينة وقدموا  ( أي يقرؤونه على الناس تِِه يَ ت ْ
( من اليهود أو النصارى أو َومن َيْكُفْر بِِه ل من هللا )نزَ مُ  ( ويوقنون أنىهُ أُْولَ ِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِه وال خيافون أحداً ) هُ حقى ويعطونُه 
  .  ( يف اآلخرةفَُأْولَ ِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن غريهم )

 . 47يف آية ( سبق تفسريها  ُرواْ نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينىِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ََي َبيِن ِإْسرَائِيَل اذْكُ ) -122

َها َعْدٌل َوالَ تَنَفُعهَ ) -123 ( سبق تفسريها  ا َشَفاَعٌة َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ َوات َُّقواْ يَ ْوماً الَّ جَتْزِي نَ ْفٌس َعن ن َّْفٍس َشْيئاً َوالَ يُ ْقَبُل ِمن ْ
 . 48يف آية 

، فبعث هللا له  ( وذلك حني كان إبراهيم يسأل ويبحث عن خالقهِ ِإبْ رَاِهيَم رَب ُه ِبَكِلَماٍت ( أي اخترب ) َوِإِذ ابْ تَ َلى) -124
 "وحوالر   املالئكةِ  ب  نا ورَ ب  رَ  دىوسٌ قُ  بىوحٌ سُ ":  إبراهيم فقال( فأَتىهنى ) ، "وحوالر   ئكةِ املال ب  رَ  دىوسٌ قُ  بىوحٌ سُ " : يل فقالائجرب 

( قَالَ أيضاً ) ةً ( أي واجعل من ذرىييت أئمى  َوِمن ُذرىِيَّيِت ( إبراهيم )قَالَ ى بك )قتدَ ( يُ ِإينىِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما ) ( هللا تعاىلقالَ )
ا قال  ( يعين أعطيتك ما سألَت ولكن ال يناهلا منهم من كان ظاملاً للناسيَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي  الَ هللا تعاىل ) ، وإّنى

  ولكن ال ينال عهدي الظاملني منهم ةً رىيتك أئمى أن يكون من ذُ  كَ )َعْهِدي( معناه لقد عاهدتُ 

( أي واذكر هلم َي حممىد إذ جعلنا البيت احلرام حملى ثواب ملن حجى فيِه وصلىى ،  اً َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لىِلنَّاِس َوأَْمن) -125
ُذواْ ِمن وجعلناُه أيضاً حملى أمٍن للخائفني . فكان الرُجُل من العرب إذا لقَي قاتل أبيِه يف البيت فال يتعرىض له بسوء ) َواختَِّ

براهيم ركعتني ، واملقام موجود يف مكىة ومعروف لدى الناس وتصلىي فيه احُلجىاج  ( أي صلىوا يف مقام إ مََّقاِم إِبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى
رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنيَ ( أي أمرَنمُها وأكىدَن على ذلك وقلنا ) َوَعِهْدََن ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيلَ كلٌّ منهم ركعتني )  الىذينَ ( أي  أَن َطهِى

يركعون ويسجدون .  الىذينَ ( يعين املصلىنَي  َوالر كَِّع الس ُجودِ ( أي املقيمني فيه للعبادة )ِفنيَ َواْلَعاكِ يطوفون حول الكعبة )
 والطهارة تشمل اجلميع من األوساخ واإلشراك والنجاسات .

( يعين  ْل َه ََذا بَ َلًدا آِمًناَربِى اْجعَ ( تقديرُه واذكروا نعمة هللا عليكم َي أهل مكىة إذ قال إبراهيم ) َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيمُ ) -126
( اي وآَمن بيوم القيامة ، ألنى األرض تتمزىق  ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمن ُْهم اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ( أي ساكنيِه ) َواْرُزْق أَْهَلهُ مكىة )

قَِليالً مُثَّ َأْضطَر ُه ِإىَل ( يف الُدنيا ) َمن َكَفَر فَأَُمتِىُعهُ وَ ( هللا تعاىل )قَالَ يف ذلك اليوم فال يبَقى بعد ذلك ليل أو هنار يف األرض )
 ( مصريُه . َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصريُ 
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ريتفع ( أي يبين على قواعدِه ف يَ ْرَفُع إِبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيتِ ( تقديرُه واذكروا نعمة هللا عليكم َي أهل مكىة إْذ )َوِإذْ ) -127
( يساعدُه َوِإمْسَاِعيلُ البناء ، والقواعد هَي ااُلُسس ، ألنى البيت بناه آدم مثى هتدىم من بعدِه وبقيت قواعدُه فأعاد بناءُه إبراهيم )

. وملخىص اآلية يقول هللا ( بنيىاتنا اْلَعِليمُ ( لُدعائنا ) إِنََّك أَنَت السَِّميعُ ( هذا العمل ) َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّاعلى البناء ، ويقوالن )
تعاىل : َي أهل مكىة ، اُذكروا نعمة هللا عليكم إذ أوحينا إىل إبراهيم أن يبين هذا البيت فبناُه فصاَر ِعزىاً لكم وفيه شرفكم 

 وبسببِه حتصلون على رزقكم وفيِه مأمٌن لكم فاشكروا هللا على هذِه النِىعمة وال ُتشركوا بِه أحداً .

أُمًَّة ( يعين واجعل من ذرىيتنا ) َوِمن ُذرىِيَِّتَنا( أي ُمستسلَمنِي ألمرك ُمنقاَديِن لدينك ) َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلكَ  َرب ََّنا) -128
عبد ( أي وعلىمنا مواِضع عبادتنا ، فكلمة "أرَن" مأخوذة من الرأي وهو الِعلم ، و"املنسك" هو امل م ْسِلَمًة لََّك َوأَرََِن َمَناِسَكَنا

 و"الُنُسك" العبادة ، ومن ذلك قول األعشى :
 وذا الن ُصِب املنصوَب ال تَنُسَكنىُه      وال تعبِد الشيطاَن وهللَا فاعُبَدا

َنآ إِنََّك أَنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ )  ( . َوُتْب َعَلي ْ

ُهمْ َرسُ ( أي يف أهل البيت احملرىم وهي مكىة ) َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهمْ ) -129 ُلو َعَلْيِهْم آََيِتكَ ( وهو حممىد ) واًل مِىن ْ ( أي يقرأ  يَ ت ْ
يِهمْ ( أي املوعظة )َواحلِْْكَمةَ ( أي يُعلىمهم أحكام الكتاب ) َويُ َعلِىُمُهُم اْلِكَتابَ عليهم آَيتك ، وهو القرآن ) ( أي يُطهىرهم َويُ زَكِى

 ( . الَعزِيُز احَلِكيمُ  إِنََّك أَنتَ من الذنوب واملعاصي إبرشاداتِه وتعاليمِه )

( يعين ال يرتك دين إبراهيم وشريعته ويرغب لغريها إالى َمن كان  َوَمن يَ ْرَغُب َعن مِىلَِّة إِبْ رَاِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نَ ْفَسهُ ) -130
 سفيهاً ، ومن ذلك قول جرير :

 بُ لسُت مبُعطي احُلكَم عن شفِى منصٍب     وال عن بناِت احلنظليىنَي راغِ 
َناُه يِف الُدنيايعين وال راغٌب لغريهنى . ) ( أي من  َوإِنَُّه يِف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ ( أي اخرتَنُه للعبادة وللنبوىة ) َوَلَقِد اْصَطَفي ْ
 عبادَن الصاحلني يف اجلنىة .

 ( . ِإْذ قَاَل َلُه رَب ُه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -131

( وهم إمساعيل من هاجر جارية سارة وهي مصريىة ، وإسحاق من  ِإبْ رَاِهيُم بَِنيهِ ( أي بكلمة اإلسالم ) َوَوصَّى هِبَا) -132
سارة بنت عمىِه وهَي عراقيىة ، وُزمران ويقشان ومدان ومدَين ويشباق وشوجا هؤالء من قطورة تزوىجها بعد وفاة سارة اُم 

ينَ بن إسحاق أيضاً أوصى بنيِه األسباط وهم إثنا عشر رُجالً فقال )( َويَ ْعُقوبُ إسحاق ، ) (  ََي َبيِنَّ ِإنَّ الِلىَ اْصَطَفى َلُكُم الدِى
( أي ُمستسلمون ألمر  َفالَ ََتُوُتنَّ إالَّ َوأَنُتم م ْسِلُمونَ أي اختار لكم دين التوحيد أبن تعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئاً )

 ن لطاعتِه .هللا منقادو 
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(  أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوتُ نزلت هذه اآلية ردىاً على النصارى إذ قالوا املسيح إبن هللا ، فقال تعاىل ) -133
َذ ولداً أْم أخربتكم بذلك أنبي اؤكم أم كنتم ويف الكالم حذٌف تقديرُه : هل أنزلنا عليكم كتاابً من السماء مسطوراً أبنى هللا اختى

ُشهداء ، أي حاضرين حني نزل بيعقوب املوت فأوصاكم هبذا ، أمل يوِص بنيِه أبن يعبدوا هللا وحدُه ، وأنىُه واحد ليس لُه ولد 
ا قال ما تعبدون ، ومل يقل من تعبد ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِديوال والد وال شريك ) ون ، ( أي من بعد مويت ، وإّنى

 قَاُلواْ نَ ْعُبُد إِلَ َهَك َوإِلَ َه آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحَق إِلَ ًها َواِحًداأراد امتحاهنم فريى هل فيهم أحد مييل إىل عبادة األواثن )
 . ( أي ُمستسِلمون منقادون َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ ( ومل يقولوا ثالثة كما قلتم أيىها النصارى )

( أي قد مضت وانتقلت  َقْد َخَلتْ ( أي مجاعة ُمسِلمة موحىدة مل تشرك كما أشركتم ومل تُثلىث كما ثلىثتم ) تِْلَك أُمَّةٌ ) -134
ُتمْ ( من حسنات وعبادات ) هَلَا َما َكَسَبتْ إىل العامل األثريي )   َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا( من سيىئات وكفر وإشراك ) َوَلُكم مَّا َكَسب ْ

 ( أي وأنتم غري مسؤولني عن أعماهلم مع أخيهم يوسف فتنتقدوهم هبا . َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

( أي قالت اليهود كونوا يهوداً هتتدوا إىل طريق احلقى ، وقالت النصارى كذلك  َوقَاُلواْ ُكونُواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى هَتَْتُدواْ ) -135
 ومن ذلك قول الشاعر :( أي موحىداً مل يُثلىث كما ثلىثتم أيىها النصارى ،  اُقْل بَْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفً )

 فِ مل حَتنى  كما َأْسَجَدْت َنْصرانَةٌ       َفِكْلتامُها َخرَّْت وَأْسَجَد رْأُسها 
وعشتاروث والشعرى ( كما أشركت اليهود فعبدت البعليم  َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ د )ي نصرانيىة تقول ابلثالوث مل توحِى أ

اليمانيىة وغري ذلك ، فكلمة "حنيفاً " أي كانت طريقتُه احلنيفيىة ، يعين الشريعة الىيت سار عليها ، و"احلنيفيىة" هَي امليل عن 
 ومن ذلك قول حسىان : األدَين الباطلة املشركة إىل دين التوحيد ، 

 َمُتُه الَوفاءُ أَمنَي الَِلِ شي      َهَجوَت ُمبارَكاً بَ رىاً َحنيفاً 
يعين كانت ِملىتُه احلنيفيىة ،  )َبْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا (فقول الشاعر "حنيفاً " أي سائراً على ِملىة إبراهيم ، ولذلك قال تعاىل 

 . )َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي (وهي طريقة التوحيد ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل 

َنا( أبنىُه واحد ال والَد لُه وال ولد وال شريك ) ُقوُلواْ آَمنَّا اِبلِلىِ مني فقال تعاىل )مثى خاطَب املسل -136 ( يعين  َوَمآ أُنزَِل إِلَي ْ
نيىة َوَما أُنزَِل ِإىَل إِبْ رَاِهيمَ وآمنىا ابلقرآن الىذي اُنزَل إلينا أبنىُه من هللا أنزلُه على رسولِه حممىد ) ، وهَي  ( من الوحي والتعاليم الرابى

وعددهم إثنا عشر  أوالدّيعقوب( وهم َواألْسَباطِ ( بن إسحاق )َويَ ْعُقوبَ ( أوالد إبراهيم ) َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحقَ ُصُحُف إبراهيم )
وهو بكر أبيِه وهو الىذي خلىص يوسف من  روبنيمن اُمى واحدة إمسها راحيل ، أمىا الباقون فهم  بنيامنيوأخوه  يوسف، وهم 

م أرادوا قتلُه ، و القتل أل َوَما أُويتَ ، وقوله ) آشري، و  جاد، و  نفتايل، و  دان، و  زبولون، و  يساكر، و  الوي، و  مشعون، و  يهوذاهنى
( أي وقولوا آَمنىا مبا أويَت موسى من معجزات ومبا أنزَِل عليه يف التوراة ، وآَمنىا مبا أويت عيسى من بيىنات وما  ُموَسى َوِعيَسى
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ُهمْ ( من دالئل ومواعظ وإرشادات ) َوَما أُويتَ النَِّبي وَن ِمن رَّهبِىِمْ ُمعجزات )جاء بِه من  ( فنؤمن ببعٍض  اَل نُ َفرىُِق َبنْيَ َأَحٍد مِىن ْ
 ( أي وَنُن هلل ُمستسلمون ُمنقادون .  َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ ونرفض بعضاً كما رفضتم ، بل نؤمُن جبميع األنبياء واملرَسلني )

( عن  وَِّإن تَ َولَّْواْ ( إىل طريق احلقى ) فَ َقِد اْهَتَدواْ ( أيىها املسلمون ) مبِْثِل َما آَمنُتم بِهِ ( اليهود والنصارى ) فَِإْن آَمُنواْ ) -137
َا ُهْم يف ِشَقاقٍ اإلميان ومل ُيصدىقوا ابلقرآن ) ( أي سيكفيك شرىهم  َفَسَيْكِفيَكُهُم الِلىُ ( أي يف اختالف وعداوة فيما بينهم ) فَِإّنَّ

 ( أبفعاهلم .اْلَعِليمُ ( ألقواهلم ) َوُهَو السَِّميعُ ويُنجيك من كيدهم )

َغَة الِلِى ) -138 أصبغ "و ، منظرهُ  نَ ، يعين امتأل لبناً وحسُ  "ضرع الناقة غَ بُ صَ "( الصبغ هو حتسني الشيء وتلوينه ، يقال ِصب ْ
  :  ةميى اُ ، ومن ذلك قول  لونهُ  نَ فحسُ  هُ رُ سْ بُ  يعين نضجَ  "النخلُ 

 ارَفَ واَب إْذ عَ ى الصَّ لَّ َد وخَ هْ عَ  === ِسَي الِة هللِا كاَن إْذ نَ غَ يف ِصب ْ 
 ِبرَيعانِه هُ هللا مباء الشباب وحسىنَ  ، أي َلمىا صبغهُ  فقول الشاعر "يف ِصبغِة هللِا كاَن" يعين كان يف ريعان شبابه َلمىا نِسي العهدَ 

َنا َوَما أُنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم ..اخل{ ، وتقدير  . واآلية معطوفة على ما : وقولوا  هتقدىم من قوله تعاىل }ُقوُلواْ آَمنَّا اِبلِلِى َوَمآ أُنزَِل إِلَي ْ
 يف ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل صبغة هللا ، أي حسىنها هللا لنا وزيىنها يف قلوبنا حّتى هداَن هلا عليها هيَ  يت َننُ إنى الشريعة الى 

ميَاَن َوَزي ََّنُه يف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َوا َ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ  { .  ْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ سورة احلجرات }َوَلِكنَّ الِلَّ
َغًة ) غريه ال نعبد و  هلل عابدون ي وقولوا َنن( أَوََنُْن َلُه َعاِبدوَن ( أي ال أحد أحسن من هللا صبغة )َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الِلِى ِصب ْ
. 

( يعين وهو الىذي وجىهنا إىل هذا الدين وعلىمنا  َوُهَو َرب  َنا َوَرب ُكمْ ( يعين أجتادلوننا يف دين هللا ) ُقْل َأحُتَآج ونَ َنا يِف الِلىِ ) -139
ُه وكذلك أنتم ) (  َوََنُْن َلُه ُُمِْلُصونَ ُنسأُل عمىا تعملون وال ُتسألون عمىا نعمُل ) ( يعين ال َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكمْ إَيى

 ابلعبادة فال نعُبُد غريه كما عبدمت .

على  ( يعين تقول اليهود كانوا أَْم تَ ُقوُلوَن ِإنَّ إِبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَح َق َويَ ْعُقوَب َواألْسَباَط َكانُواْ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى) -140
( فسيقولون هللا أعلُم ، فقل إنى هللا تعاىل  ُقْل أَأَنُتْم أَْعَلُم أَِم الِلىُ دين اليهوديىة ، وتقول النصارى كانوا على دين النصرانيىة )

ى مجيع األنبياء ابلتوحيد ونبذ األصنام واألواثن وكذلك أوصاكم يف التوراة وأشهدكم على أنفسكم ، فكتمتم شهادة هللا أوصَ 
من ذهب والشِىعرى  نيِ جلَ اروث وعِ تيت أودعها عندكم ومل ُتذكىروا هبا أوالدكم حّتى نسوها فأشركوا ابهلل وعبدوا البعل وعشالى 

 ( الىيت أخذها عليهم أنبياؤهم وأخذوا عليهم العهد وامليثاق أبن َوَمْن أَْظَلُم ُمَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن الِلىِ اليمانيىة وغري ذلك )
يُعلىموا أوالدهم ويذىكروهم هبا جيالً بعد جيل ، ولكنى علماءهم كتموا تلك الشهادة ومل يُذكىروهم هبا طمعاً ابملال وخوفاً من 

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ ملوكهم املشركني )  ( َي أحبار اليهود . َوَما الِلى
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بين إسرائيل والشهادة الىيت أشهدهم هبا على أنفسهم هللا على  وإليك ما جاء يف ُمموعة التوراة من قصىة العهد الىذي أخذهُ 
أبن يعبدوا هللا وحده وال يُشركوا بِه شيئاً ، أذكرها ابختصار ، فقد جاء يف ِسفر يشوع يف اإلصحاح الرابع والعشرين قال 

، فقال الشعُب ليشوَع ال بل الربى نعُبُد ، وإذا تركتم الربَّ وعبدمت آهلًة غريبًة يرجُع فيسيء إليكم يشوع ُماطباً بين إسرائيل ] 
فقال يشوع للشعِب أنتم ُشهوٌد على أنفسكم أنىكم اخرتمت ألنفسكم الربَّ لتعبدوُه ، فقالوا َنُن شهوٌد ، فاآلن إنزعوا اآلهلة 

ا نعُبُد ولصوتِه نسمُع ، الغريبة الىيت يف وسطكم وأميلوا قلوبكم إىل الربى إالِه إسرائيل ، فقال الشعُب ليشوع : الربى إالهن
وقطَع يشوُع عهداً للشعِب يف ذلك اليوم وجعل هلم فريضًة وُحكماً يف شكيَم ، وكتَب يشوُع هذا الكالم يف ِسفر شريعة هللا 

، وأخَذ حجراً كبرياً ونصبُه هناك حتت البلىوطِة الىيت عند مقدس الربِى ، مثى قال يشوع جلميع الشعب إنى هذا احلجر يكون 
 [اهداً عليكم لئالى جتحدوا إالهكم ، مثى صرف يشوُع الشعب كلى واحٍد إىل ُملكِه . ش

( من حسنات أو سيىئات  َما َكَسَبتْ ( جزاء )هَلَا( أي قد مضت وانتقلت إىل عامل األثري ) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلتْ ) -141
ُتمْ ( جزاء )َوَلُكم)  ( بل كلى إنسان مسؤول عن عملِه . ُلوَن َعمَّا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ َوالَ ُتْسأَ ( أيىها اليهود ) مَّا َكَسب ْ

َها( أي من أهل مكىة ) َسيَ ُقوُل الس َفَهاء ِمَن النَّاسِ ) -142 َلِتِهُم الَّيِت َكانُواْ َعَلي ْ ( وذلك َلمىا أدار النيب   َما َوالَُّهْم َعن ِقب ْ
ُقل قال املنافقون واملشركون لقد رغَب حممىد عن ِقبلِة آابئِه مثى رجع إليها )بوجهِه يف الصالة من بيت املقدس إىل الكعبة ، ف

 ( . يَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ ( فإىل أين تتوجىهون يف صالتكم فهو يراكم ويسمعكم ) لِلىِِى اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ 

( اآلية معطوفة على ما سبق من قوله تعاىل ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا وََكذَ )مثى خاطَب أهل مدينة يثرب فقال تعاىل  -143
َي أهل املدينة ، كذلك جعلناكم  : كما جعلنا البيت مثابًة للناس وأمناً ها { ، وتقدير  }َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لىِلنَّاِس َوأَْمناً 

ليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة القلم }قَاَل ، والدى  الوسط معناه الذكيى الفاهمف،  أذكياء عقالء، يعين جعلناكم  أمًة وسطاً 
 :  هري. ومن ذلك قول زُ  { يعين قال أذكاهم وأعلمهم َ أَْوَسُطُهْم أمََلْ أَُقل لَُّكْم َلْواَل ُتَسبِىُحون
 ظَمِ عْ  مبُِ يايل ى اللَّ دَ إحْ  تْ لَ زَ إذا ن َ      مْ هِ مِ كْ َنُم حِبُ ى األَ ضَ رْ َسٌط ي َ ُهُم وَ 

ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِب وَن َمْن  الىذينَ }وَ فاآلية خاصىة مبدح األنصار كما مدحهم يف سورة احلشر فقال تعاىل  اَر َواإْلِ تَ بَ وَُّؤوا الدَّ
ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ُمِىَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسهِ   .ْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة { َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ

َ ُسبحانُه أليى سبب جعلهم أمًة وسطاً  شهداء على الكافرين من ( أي لتكونوا لىَِتُكونُواْ ُشَهَداء َعَلى النَّاِس ، فقال ) مثى بنيى
مت ، يعين إن تغريى بعضكم يف إن تغريى ( َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ) أهل مكىة ، فكلمة "َنس" يقصد هبا أهل مكىة

 .يوم القيامة وأصحابه ، فيشهد عليكم الرسول  عبد هللا بن ايبى املستقبل وَنفَق ك
َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ُمَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَ يْ وقوله تعاىل ) َلَة الَّيِت ُكنَت َعَلي ْ ناك ترتك القبلة ( أي جعلِه َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

( أي َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة من يتىبع الرسول يف ذلك ُمىن ينقلب على عقبيه وال يتىبع ) اليت كنت عليها وتتىجه إىل الكعبة لنعلمَ 
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ى ِإالَّ َعلَ عليكم وتعظم ألنى من تعوىد شيئاً يعظم عليه تغيريه ) وإن كانت تلك التحويلة من بيت املقدس إىل الكعبة تشق  
ُ  الىذينَ  م ميتثلون أمر هللا ويسمعون كالم النيبى ويُ  الىذينَ ( أي ولكنى َهَدى الِلى طيعون ما هداهم هللا ال يشقى ذلك عليهم ألهنى

ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم أِمروا به ) َ اِبلنَّاِس َلَرؤُ ليضيع أجر تصديقكم وإطاعتكم أمر ربىكم ) يعين( َوَما َكاَن الِلى    . ( وٌف رَِّحيمٌ ِإنَّ الِلى

، وأراد أن تكون صالته خالصة هلل ،  يف بدء األمر كره النيبى أن يصلىي َنو الكعبة ألنى األصنام كانت حتيط هِبا -144
، وكان ذلك ابختياره ومل  َنو بيت املقدس ، فلذلك أخذ النيبى يتىجه بصالتهِ  ولئالى يتوهىم أحد من قريش أنه يسجد لألصنام

، فلمىا عابت اليهود املسلمني يف ذلك وقالوا لو مل يكن ديننا أحقى من دينهم ما  ن هللا . وبقي على ذلك سنواتيكن أبمٍر م
، فلمىا  بلة املقدس أم يتىجه َنو الكعبةى على قِ ، فحينئٍذ سأل النيبى من هللا أن ينزىل إليه أمراً يف ذلك هل يبقَ  صلىوا َنو قبلتنا

. وَلمىا مل ينزل عليه شيء  نتظراً أن تنزل عليه آية يف ذلكَنو السماء مُ  طرفهُ  ج املدينة وهو يقلىبُ خرج النيبى خار  اللىيلصار 
بلة ( النتظار الوحي يف أمر القِ َقْد نَ َرى تَ َقل َب َوْجِهَك يِف السََّماء اآلية ) ، ويف الغد نزلت هذهِ  ة رجع إىل دارهاللىيليف تلك 

َلةً ) ( أي حوىل وجهك َنو فَ َولِى َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ى هِبا )ترضَ  بلةٍ إىل قِ  ( أي فلنصرفنىكَ تَ ْرَضاَها  فَ َلنُ َولىِيَ نََّك ِقب ْ
 : ، ومن ذلك قول كعب بن ُزهري ( أي َنوهُ فَ َول واْ ُوُجِوَهُكْم َشْطرَُه ( أيىها املسلمون من األمكنة )َوَحْيُث َما ُكنُتْم الكعبة )

اَب َمَهارِقُهْ إذا ما أ  تَ ْتُه الريُح ِمْن َشْطِر جاِنٍب     إىل جانٍب حاَز الرت 
ملَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْق  ِمن رَّهبِىِْم ( يعين علماء اليهود )أُْوتُواْ اْلِكَتاَب  الىذينَ َوِإنَّ ) ،  ( أي يعلمون أنى القرآن حقى وهو منزىل من رهبى

بلتني ، صلىي َنو القِ ذي َييت آخر الزمان يُ هم أبنى النيبى الى أنبياؤ ندهم وقد أخربهتم بذلك ألنى أمر حتويل القبلة مذكور ع
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا يَ ْعَمُلونَ ولكنىهم خيفون ذلك حسداً منهم )   . واحلسد من املكرِ  النيبى ( أي عمىا يعمل اليهود مع  َوَما الِلى

ذها قِ إىل الكعبة و  النيبى بوجههِ  فَلمىا أدارَ  -145 د لقد ترك حممىد بيت املقدس الذي بناه داوُ ":  قالت اليهود ، بلةاختى
ذ الكعبة قِ  ُسليمانو  هما بَنوا بيت املقدس فإنى الكعبة بناها إبراهيم وقومُ  ُسليماند و إْن كان داوُ ":  فقال النيبى  !" بلةً واختى

 الىذينَ َولَِئْن أَتَ ْيَت فنزلت هذه اآلية ) ؟"ي أقدم من بيت املقدسأبيهم وه بلةَ ، فهالى يتبعون قِ  ، وإبراهيم أبو اجلميع وإمساعيل
َلَتَك ) بيىنةٍ ( أي بكلى ِبُكلِى آيٍَة ( يعين املعاندين من اليهود والنصارى ) أُْوتُواْ اْلِكَتابَ  ( َي حممىد ألنى من تعوىد شيئاً مَّا تَِبُعواْ ِقب ْ

َلتَ ُهْم َوَما أَنَت بِتَ يصعب عليه تغيريه و تبديله ) بلة آابئك وأجدادك بلتهم بل هتوى قِ ال يهوى قلبك قِ  ( أي وكذلك أنتَ اِبٍع ِقب ْ
ا صلىيت َنو قبلتهم اضطراراً ألنىك وجدت األصنام حتيط ابلكعبة وهي الكعبة ، وَلمىا كسىرَت األصنام وطهىرَت الكعبة  ، وإّنى

َلَة بَ ْعضٍ بيت املقدس ) الصالة َنو هوىي، صار قلبك يهواها وال  منها بلة ( يعين فال اليهود هتوى قِ َوَما بَ ْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقب ْ
َنو املشرق وبعضهم ال يتىجه ون صلى يُ والنصارى ، َنو بيت املقدس ون صلى يُ ، فاليهود  بلة اليهودى قِ النصارى وال النصارى هتوَ 

ن اتىبعت آراءهم ئ، يعين ل ( َي حممىد ات َّبَ ْعَت أَْهَواءُهم َولَِئنِ ) ،  [ يف السماء جنمٌ ]َنو اجلدي ون صلى يُ والصابئة ، بلة قِ  إىل
( لنفسك  إِنََّك ِإَذاً لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ هللا عليك ) ( ابحلقائق والوحي الذي أنزلهُ  مِىن بَ ْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ وعقائدهم الفاسدة )

ك أن تتى   . ىبع أهواء اليهود والنصارَ ولقومك ، فإَيى
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َناُهُم اْلِكَتاَب  الىذينَ ) -146  حممىد هو حقٌّ  بهِ  ذي جاءَ ( أي يعرفون الكتاب الى يَ ْعرُِفونَهُ ( يعين بذلك علماء اليهود )آتَ ي ْ
: ألينى لست أشكى يف حممىد  ؟ قال وملَِ  ، قال عمر: : أَن أعلم به مين اببين ( قال عبد هللا بن سالمَكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناءُهْم )

 . ، فقبىل عمر رأسه  خانت ، أمىا ولدي فلعلى والدتهُ  يبى وال يف القرآنأنىه ن
ُهْم ) ا خصى فريقاً  ( أنىه نيبٌّ َوُهْم يَ ْعَلُموَن ناداً )داً منهم وعِ ( حسَ لََيْكُتُموَن احْلَقَّ ( أي من أهل الكتاب )َوِإنَّ َفرِيقاً مِىن ْ . وإّنى

 .  بعضهم أسلموا ألنى و  يريد بذلك علماءهم منهم بكتمان احلقى 

ليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام ، والدى  ، فاحلقى يريد به الوحي وهو كالم هللا ( َي حممىداحلَْق  ِمن رَّبِىَك ) -147
ت  واملعىن ، { }قَ ْولُُه احْلَق  َوَلُه اْلُمْلكُ  هبا األقالم فال : إنى القرآن هو الدستور احلقيقي وإنى التوراة لعبت هبا األيدي وغريى

أي فال تكن من اجملادلني مع أهل الكتاب بل اتركهم وال ( َفالَ َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن )تتىبع أهواءهم واتركهم وال جتادهلم . 
 .{  َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبلَّيِت  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  جُتَاِدُلوا َواَل }جتادهلم ومن ذلك قولُه تعاىل يف سورة العنكبوت 

فَاْسَتِبُقواْ هم إليها )هللا موجىهُ  بلةٌ قِ  سلمنيمن اليهود والنصارى والصابئة وامل لىةٍ ( يعين لكلى مِ َوِلُكلٍى ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولىِيَها ) -148
ُ مجَِي) يف اآلخرةا ه( أي تسابقوا إىل فعل اخلريات لتجدو اخلَْرْيَاِت  بالد ال( يعين حيثما متىم من ًعا أَْيَن َما َتُكونُواْ ََيِْت ِبُكُم الِلى

  .  ( ال يصعب عليه مجعكم ِإنَّ الِلىَ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ َيِت بكم هللا إىل احملشر يوم القيامة )

جه إىل بيت َي رسول هللا فإْن كنىا يف سفر فإىل أين نتىجه يف صالتنا؟ هل جيوز أن نتى ":  نياملسلمبعض قال  -149
(  فَ َولِى َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوإِنَّهُ رك )( َي حممىد إىل مكان يف سفَ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت هذه اآلية )فنزلت  "املقدس؟
ه يف : إنى التوجى  واملعىن ، ( ِمن رَّبِىكَ ، أمٌر ) إسم من أمساء هللا تعاىل ، واحلقى  ( أي هلل احلقى لَْلَحق  ه يف الصالة )أي التوجى 

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ هو أمٌر من ربىك ) ة هلل احلقى الصال  . ون رَيءً ( أيها الفاسقون املصلى  َوَما الِلى

بك ويف سفرك ، فما حكمنا َنن يف السفر؟  ةخاصى  ه: َي رسول هللا هذ ا نزلت اآلية اآلنفة الذكر قال املسلمونمى لَ  -150
فَ َولِى َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َول واْ ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه لَِئالَّ َيُكوَن  َوِمْن َحْيُث َخَرْجتَ ) هذِه اآلية فنزلت

ُهمْ  الىذينَ ِإالَّ بلة )جىة إذا حتاججتم معهم يف أمر القِ  يكون للعرب عليكم حُ ( أي لئالى لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة  ( وهم  ظََلُمواْ ِمن ْ
( يف َفاَل خَتَْشْوُهْم بل احلرب والقتال ) اَججةال تفيد معهم األدلىة واحملفلون قاتِ ون بل يُ جُ ال يتحاجَ  حُياربون النيبى فهؤالء ذينَ الى 

بلة ( أبن جعلت لكم قبلة خاصىة غري قَوأُلمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم ال ختالفوا أمري )و ( َواْخَشْوين )فإنى هللا ينصركم عليهم احلرب 
 . ( إىل عبادة ربىكم َوَلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ اليهود ولو بقيتم على قبلتهم الستحقروكم وعابوكم )

( يعين جعلنا لكم ِقبلة خاصىة كما أرسلنا لكم رسوالً خاصىاً بكم وهو منكم ، أي  َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالً مِىنُكمْ ) -151
ُلو َعَلْيُكْم آََيتَِنامن غري لسانكم ) من العرب لكيال تنفروا منه إن كان ( أي َويُ زَكِىيُكمْ ( أي يقرأ عليكم آَيت القرآن ) يَ ت ْ
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( أي األحكام الدينيىة الىيت يف القرآن اْلِكَتابَ ( أحكام )َويُ َعلِىُمُكمُ وإرشاداتِه ) ئة بتعاليمهِ طهىركم من الرذائل واألخالق السييُ 
 ( من قبل مبعثِه من شّتى العلوم الدينيىة والدنيويىة . َويُ َعلِىُمُكم مَّا مَلْ َتُكونُواْ تَ ْعَلُمونَ ظة )( أي ويعلىمكم املوعَواحلِْْكَمةَ )

( ابخلريات وكثرة النِىَعم أَذُْكرُْكمْ ( على الدوام بصالتكم وتسبيحكم وقيامكم وقعودكم واضطجاعكم )فَاذُْكُروين ) -152
كلى نِعمٍة حتصلون عليها وبعد كلى َثرٍة أتكلوهنا وكلى شراٍب تشربونه ويف كلى اُنٍس   ( عند َواْشُكُرواْ يل وأقضي حوائجكم )

وفرٍح وطرٍب يكون لكم . واْعَلْم أنى الش كر هلل نوعان األوىل ابللسان ، والثاين ابألعمال ، فالشكر على املال أن تُعطي من 
والعافية أن ُتساعد الضعفاء بقوىتك ، والشكر على الفرح أن مالك للمحتاجني شكراً هلل كما أعطاك ، والشكر على الصحىة 

تُفرىح بعض األيتام واألرامل واملساكني بشيء من املال أو اللىباس ، وهكذا يكون الشكر أبن تقوم بعمٍل يُرضي هللا فيكون 
  عليكم فتقولون ماذا أعطاَن !( أي ال تنكروا نَِعم هللا َوالَ َتْكُفُرونِ مقام شكٍر هلل على ما أنعَم بِه عليك ، وقوله )

( أي الدعاء إىل هللا أبن َوالصَّالَةِ ( يف قتاهلم وال تولىوا األدابر )اِبلصَّرْبِ ( على أعدائكم ) آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -153
َ َمَع الصَّاِبرِينَ تسألوُه أن ينصركم عليهم )  ى أعدائكم إن صربمت يف ميدان القتال .( ابملعونة ، فينصركم عل ِإنَّ الِلى

م نفوس أثرييىة ، والنفس هي  َوالَ تَ ُقوُلواْ ِلَمْن يُ ْقَتُل يِف َسبيِل الِلِى أَْمَواٌت بَْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُرونَ ) -154 ( هبم ألهنى
وعن  الشياطنيو  اجلنو  النفوس واح وشرحُت عن األر اإلنسان احلقيقي ، وما اجلسُم إالى قالب تكوىنت فيه النفس . وقد 

 زَيدَة إيضاح .  شرحاً وافياً فطالعُه إن أردتَ  اإلنسان بعد املوتيف كتايب  املالئكة

ُلَونَُّكمْ ) -155 ( حُبسن  ِبَشْيٍء مِىَن اخْلَوْف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص مِىَن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِىِر الصَّابِرِينَ ( أي َّنتربكم )َولَنَ ب ْ
: َّنترب بعضكم بشيء من اخلوف وبعضكم بشيء من اجلوع وبعضكم بنقص من األموال  ملعىنواالعاقبة وبدخول اجلنىة . 

ُلوُكم}وبعضكم بنقٍص من األنفس فنرى عل تصربون أم تكفرون . ومثلها يف سورة األنبياء قوله تعاىل  َنةً  َواخلَْرْيِ  اِبلشَّرىِ  َونَ ب ْ  ِفت ْ
َنا  .{ تُ ْرَجُعوَن  َوِإلَي ْ

ُهم م ِصيَبةٌ  الىذينَ نُه يف مدح الصابرين فقال )مثى أخَذ ُسبحا -156 ( أي َنلتهم نكبة يف املال أو يف األهل  ِإَذا َأَصابَ ت ْ
( وهذا إقرار  َوِإنَّ ا إِلَْيِه رَاِجعونَ ( وهذا إقرار ابلعبوديىة ، أي َنُن عبيد هللا وُملكُه ) قَاُلواْ ِإَنَّ لِلِىِ واألنفس صربوا ومل جيزعوا ، و)

 واحلساب ، واملعىن : َنُن نصري إىل ُملكِه وحتَت تصرىفِه .ابلبعث 

أصلها )ِصالٌت( بال واو ، ولكن يف الكتابة الرتكيىة يضعون واو زائدة ( َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِىن رَّهبِىِْم ( الصابرون )أُولَ ِئكَ ) -157
إنى هللا  ا، ومعناه لة بني العبد وخالقهِ هي الصِ و  ة ،ت مجع ِصلالالصِ ، يكتبون "زكواة" بدل زكاة ، و"الربوا" بدل الراب . و 

عطيها هللا يت يُ عمة الى النِ  ، وهيَ  عمة( أي ونِ َوَرمْحَةٌ ) والربكة ويتعطىف عليهم ابإلحسان اتهؤالء الصابرين ابخلري  لُ صِ تعاىل يَ 
 .( إىل طريق اجلنىة َوأُولَ ِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن تعاىل للمؤمنني يف الربزخ )

http://quran-ayat.com/insan/index.html#%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%91_
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
http://quran-ayat.com/insan
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 وكان املشركون إذا طافوا هِبما مسحومها " ،َنئلة" ُيسمىىوعلى املروة صنم  "إساف" ُيسمىىكان يف الصفا صنم   -158
َي رسول هللا ":  ، فجاء رجل من املسلمني إىل النيبى وقال ني، فتحرىج املسلمون عن الطواف بينهما ألجل الصنمَ ابأليدي 

جاً فهالى نغريى هذه العادة فنعطي بدهلا دراهم عهد اجلاهلية وإينى ألرى يف ذلك حرَ إنى الطواف بني الصفا واملروة كان على 
: إنى الطواف بني الصفا واملروة من شعائر هللا  عىنوامل( ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الِلِى فنزلت هذه اآلية ) ؟"للفقراء واأليتام

ويتىصل أحدمها  ، مكىةيف . والصفا واملروة موقعان معروفان  ، مجع شعرية وهي العالمة تعبىداته، أي من عالئم مُ فال ترتكوُه 
ذات صخور كبرية صافية ، ومن لكلى أرض  سمٌ إفالصفا  ابآلخر بطريق ُمبلىط وُمنسىق لسعي احلاجى بينهما ذهاابً وإَيابً .

 ذلك قول اخلنساء : 
 َفاها وما إْن كالصخوِر صخوُرهامن اهلَضبِة الُعليا اليت ليَس كالصَّفا     صَ 

 وقال األعشى :
 أتَ ْتيِن وُدوين الصََّفا والر ُجمْ    وإنى َغزاَتَك من َحْضَرَمْوتَ 

وال تزال تلك الُصخور وآاثرها ابقية يف املسَعى . و"املروة" إسٌم لكلِى أرض ذات مرو ، وهي أحجار احلَصى نصف شفىافة 
 ول أيب ذؤيب : لوهنا أبيض أو أمسر ، ومن ذلك ق

 كلَّ يوٍم تُ ْقرَعُ املشقىِر  بَصفا       كَأينى للحواِدِث َمْرَوٌة حّتى 
 وقال امرؤ القيس يصف َنقتُه :

ْرِو ِحنَي ُتِشد هُ 
َ
َقرا      كَأنَّ َصِليَل امل تَ َقْدَن بَِعب ْ  َصِليُل زُيُوٍف يُ ن ْ

 وقال جرير يصف َنقتُه ومسريها وقت اهلاجرة :
 َمرُو ِمن َوَهِج اهلَجريَِة حامِ َوالْ       َدِم الَسريِح أَظَل هايَدمى َعلى خَ 

املروة حصاة نصف شفىافة ومجعها مرو . هذا ما كانتا عليه قدمياً أمىا اليوم فقد بَنوا عليهما فتغريى وضعهما واختفى املرو حتت 
 البناء ، ويكون الصفا يف مكان مرتفع واملروة يف مكان منخفض قليالً .

،  مرة" معناها الزَيرة، ألنى لفظة "عُ  البيت ( يعين أو زارَ أَِو اْعَتَمَر ابألفعال املشروعة ) ( يعين فمن قصدهُ َمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت فَ )
َفالَ مرة ملن كان قريباً منها )، والعُ  ، واحلجى للبعيد عن مكىة مرة يف أيى وقت كانُمصوص والعُ  فاحلجى زَيرة البيت يف وقتٍ 

، ويكون ذلك  يطوف ما بني الصفا واملروة أن ( يعينأَن يَطَّوََّف هِبَِما ( أي فال حرج على من حجى أو اعتمر )َعَلْيِه  ُجَناحَ 
، واخلري الذي يتربىع به احلاج يكون للفقراء  ( أي ومن تربىع خرياً من اخلرياتَوَمن َتَطوََّع َخرْيًا سبع مرىات ذهاابً وإَيابً )

( مبن يتطوىع َعِليمٌ فيجازيه على ذلك أضعافاً ) ( لتطوىعهِ فَِإنَّ الِلىَ َشاِكٌر ليتيم ) اُخرى بع دراهم لفقري وسبعاً واأليتام فيعطي س
 يبخل هبا ، وهذا ُمستحبى غري واجب .ابخلريات ومن 
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َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا  الىذينَ نَّ إِ ) تعاىل إخفائه فقالو  احلقى  ى عن كتمانعلى إظهار احلقى وبيانه وهنََ  بحانهُ مثى حثى هللا سُ  -159
ب ي يف الكتُ أ( ِمن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلِكَتاِب ( إىل طريق احلقى )َواهْلَُدى من األدلىة على توحيد هللا )يعين( ِمَن اْلبَ يِىَناِت 

ُ )، ويريد بذلك علماء الضالل  السماوية كالتوراة والزبور واإلجنيل والقرآن َويَ ْلَعنُ ُهُم ) يبعدهم من رمحته( أي أُولَ ِئَك يَلَعنُ ُهُم الِلى
ِعُنوَن   .  حني يشاهدون العذاب يف اآلخرةقلىدوهم من الناس وذلك ( أي ويلعنهم مُ الالَّ

( ما كتموُه عن َوبَ ي َُّنواْ اهلم )( أعمَوَأْصَلُحواْ ( عمىا سلَف منهم ) اَتبُواْ  الىذينَ ِإالَّ اتبوا فقال ) الىذينَ   سبحانهُ مثى استثىَن  -160
 .(  َفُأْولَ ِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوأَََن الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ الناس من احلقى )

 ُهمُ  فَُأْولَ ِئكَ ن َيْكُفْر بِِه َومَ } 121( ابلقرآن ، والدليل على ذلك قوله تعاىل فيما مضى من آية  َكَفُروا  الىذينَ ِإنَّ ) -161
أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة الِلِى َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس ( أي مل يؤمنوا حّتى املوت ) َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّارٌ يعين َوَمن يكفر ابلقرآن ، ) {َن اخْلَاِسُرو 
آلخرة ، والشاهد على ( تلعنهم ، فإنى املؤمنني يلعنون الكافرين يف الُدنيا ويف اآلخرة ، أمىا ابقي الناس فيلعنوهنم يف ا َأمْجَِعنيَ 

 .{  بَ ْعًضا بَ ْعُضُكم َويَ ْلَعنُ  بِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكم َيْكُفرُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  مُثَّ }العنكبوت  ذلك قوله تعاىل يف سورة

ا مل يذكر النار هنا ألنى ذِكرها سبق يف آية  َخاِلِديَن ِفيَها) -162 ُهمُ ، ) 126( أي يف النار ، وإّنى اْلَعَذاُب َوالَ  الَ خُيَفَُّف َعن ْ
( أي وال مُيَهلون يف عامل الربزخ إىل يوم القيامة كغريهم بل يُعذىبون من وقت موهتم إىل يوم القيامة مثى يدخلون  ُهْم يُنظَُرونَ 

 جهنىم .

 ( . الرَّمْحَُن الرَِّحيمُ  ِإالَّ ُهوَ ( يف الكون ) الَّ إَِلهَ ( فال تعبدوا غريه وال تقولوا ثالثة ) َوِإلَ ُهُكْم إَِلٌه َواِحدٌ ) -163

( أي الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ، فكلى آية يف القرآن َييت فيها ذكر  ِإنَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -164
( بسبب دوران  َهارِ َوالن َّ  اللىيلَواْخِتاَلِف السماوات مقرونة بذِكر األرض وجيمع بينهما واو عطٍف يريد هبا الكواكب السيىارة )

ر ومحل البضائع من ُقطٍر إىل ( للَسفَ  الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يَنَفُع النَّاسَ ن والبواخر )( أي الُسفُ َواْلُفْلكِ األرض حول حمورها )
ُ ِمَن السََّماءِ آخر )  بَ ْعَد َمْوهِتَا( ابلنبات والثمر ) َيا بِِه األْرضَ فََأحْ ( هو املطر ) ِمن مَّاءٍ ( أي من الطبقات الغازيىة ) َوَما أَنَزَل الِلى

( أي ونشَر يف األرض من أجناس احليوان واإلنسان ، فالدابىة إسٌم لكلِى حيوان  َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِى َدآبَّةٍ ( أي بعد جدهبا )
ِر َبنْيَ جهٍة إىل جهة )( أي اختالف الرَيح من  َوَتْصرِيِف الرىََِيحِ يدبى على األرض ، يعين يسري عليها ) َوالسََّحاِب اْلُمَسخِى

( السماء على اإلفراد يريد هبا الطبقات الغازيىة الىيت فوق اهلواء ، والسحاب يكون بني السماء وبني األرض  السََّماء َواأَلْرضِ 
آلََيٍت لىَِقْوٍم ، كلى هذه ) ، وهو َبار يرتفع من البحار واألهنار بواسطة حرارة الشمس ، مثى يكون مطراً بسبب برودة اجلوى 

( أي كلى هذه املخلوقات لعالمات ودالالت لقوم يعقلون أبنى هلا خالقاً خلقها وحكيماً قادراً صنعها وأتقن ُصنعها  يَ ْعِقُلونَ 
 فهي جتري بنظام آالف السنني ومل تتبعثر .
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( يعين يتىخذ أضداداً وأمثاالً من الناس أو من اجلماد  ب وهَنُْم َكُحبِى الِلىِ َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن الِلِى أَنَداداً حيُِ ) -165
اُمىه حُيبىهم كُحبىِه هلل . فاملسلمون اليوم عبدوا قبور املشايخ واألئمىة وصاروا حُيبىوهنم كما حُيبىون هللا ، والنصارى عبدوا املسيح و 

، واليهود عبدوا العجَل والبعَل وعشتاروث والشِىعرى اليمانيىة وكانوا حيبىوهنم كما وَتاثيلهما وصاروا حيبىوهنم أكثر من ُحبىهم هلل 
(  َأَشد  ُحبًّا لِلىِىِ ( مبحمىد ) آَمُنواْ  الىذينَ وَ حُيبىون هللا ، والعرب يف زمن اجلاهليىة عبدوا املالئكة وَتاثيلها وكانوا حيبىوهنم كحبىهم هلل )

ِإْذ ماتوا قبلهم ) الىذينَ ( يعين ولو يرى املشركون أصحاهَبم  ظََلُمواْ  الىذينَ َوَلْو يَرى إىل غريها ) ال َتيل قلوهبم إىل األنداد وال
اذهم األنداد ، فلو رأوهم  يَ َرْوَن اْلَعَذابَ  ( يعين حني رأوا العذاب يف عامل األرواح كيف كان حاهلم وكيف ندموا على اختى

َوَأنَّ الِلىَ َشِديُد هلا على شيء وال َتلك الشفاعة ) ( وأنى أندادهم ال قوىَة هلا وال قدرةَ   مجَِيعاً أَنَّ اْلُقوََّة لِلِىِ األحياء أليقنوا )
ذ لُه أنداداً . اْلَعَذابِ   ( يعين ويوقنون حينئٍذ أبنى هللا شديد العذاب ملن أشرك بِه واختى

ذوا األنداد فقال تعاىل : الىذينَ مثى ذكر سوء حال هؤالء   اختى
( يعين من اتبعيهم وُمقلىديهم يف مذهبهم  ات َّبَ ُعواْ  الىذينَ ِمَن ين والعلماء )( وهم القادة ورؤساء الدِ  ات ِبُعواْ  الىذينَ ِإْذ َترَبَّأَ ) -166

م هم على ضالل واتىبعتهم أقوامه الىذينَ ين كاألحبار والرهبان والبطاركة والقسىيسني وعلماء اإلسالم : إنى رؤساء الدِ  واملعىن، 
م  من أتباعهم وينكرون عليهم تقليدهم ، فيقولون هلم يتربىؤون وأبناء جلدهتم على ضالهلم إذا رأوا العذاب يف عامل الربزخ فإهنى

ربْكم على تقليدَن بل ُمرىد أن دعوَنكم أطعتموَن يف منهجنا ومذهبنا ، فإنى هللا أعطاكم عقالً وبصراً وبصريًة فلم إنىنا مل جنُ 
( أي أسباب النجاة من العذاب  َوتَ َقطََّعْت هِبُِم اأَلْسَبابُ ( أببصارهم ) َورَأَُواْ اْلَعَذابَ تلوموَن ولوموا أنفسكم )تستعملوها فال 

 ، فليس هلم حيلة وال وسيلة للنجاة من العذاب .

فَ نَ َترَبَّأَ ( أي لو أنى لنا رجعة إىل الُدنيا ) رَّةً َلْو َأنَّ لََنا كَ ين )( أي املقلِىدون التابعون لرؤساء الدِ  ات َّبَ ُعواْ  الىذينَ َوقَاَل ) -167
ُهمْ  ( أي كما وعدهم هللا يف الُدنيا أبنى األعمال الصاحلة إن كانت لغري َكَذِلكَ ( يف اآلخرة ) ِمنَّا َكَما َترَبَُّؤواْ ( يف الُدنيا ) ِمن ْ

ُ أَْعَماهَلُمْ هللا فال يؤَجرون عليها بل يُعاقَبون ) ( فحينئٍذ  َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم َِبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ ( يف اآلخرة ) يُرِيِهُم الِلى
 يقولون َي ليتنا مل نُنفق أموالنا يف سبيل املالئكة وال يف سبيل املسيح وال يف سبيل املشايخ واألئمىة ، فلو أنفقناها يف سبيل هللا

مالنا خالصة لوجه هللا مل نشرك هبا أحداً من عبادِه لتقبىلها هللا منىا وآَجَرَن ألعطاَن هللا أجرَن وزادَن من فضله ، ولو جعلنا أع
ا جاء سري الكالم على املاضي بقوله تعاىل )ِإذْ  َترَبَّأَ( وقوله  عليها . وهكذا يندمون على ما فاهتم حيث ال ينفعهم الندم . وإّنى

قلىدوا رؤساء دينهم واتىبعوهم يف مذهبهم ، وسيكون مصري  الىذينَ ني يعين كان هذا مصري املاض ( ات َّبَ ُعواْ  الىذينَ  َوقَالَ )
 الل يف هنجهم .ين كمصريهم إن قلىدوا رؤساء الضى احلاضرِ 

، فنهاهم هللا  يلةرية والسائبة والوصِ سمىوهَنا ابلبحِ األنعام وذلك ما يُ  بعض حلمَ بعض العرب حترىم على أنفسها  تكان  -168
، ومع كونه حالالً  لناه لكم ومل َنرىمهُ ( أي أحلَ َحاَلالً ( من األنعام )أَي  َها النَّاُس ُكُلواْ ُمَّا يِف اأَلْرِض ََي تعاىل عن ذلك فقال )
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وهذا مَثل ُيضَرب ،  ( بتحرمي األنعامَوالَ تَ تَِّبُعواْ ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ستطاب يف املأكل فلماذا حترىمونه ؟ )( أيضاً أي يُ طَيِىباً فهو )
إِنَُّه َلُكْم )  اإلتىباع والتقليد ، واخلطوة يف األصل هي ما بني قدَمي املاشي ، يُقال "فالن يتبع خطوات زيد" أي يقتدي بِه ،يف

 . ( أي ظاهر العداوةَعُدوٌّ م ِبنٌي 

َا ََيُْمرُُكْم اِبلس وءِ ) -169  لزَنأي وَيمركم اب (َواْلَفْحَشاء) ئةكلى معصية عادًة تكون عاقبتها سيئة ، فأي ابألعمال السي ( ِإّنَّ
يلة ( من حترمي شيء وحتليل شيء آخر ، فتقولون إنى هللا حرىَم علينا السائبة والوصِ  َوأَن تَ ُقوُلواْ َعَلى الِلِى َما الَ تَ ْعَلُمونَ واط )واللىِ 

 والَبِحرية وغري ذلك ، وما هذه إالى من أوامر الشيطان أمركم هبا .

َنا َعَلْيِه ( يف القرآن من أحكام ) اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الِلىُ ( أي للمشركني من العرب )يَل هَلُمُ َوِإَذا قِ ) -170 قَاُلواْ بَْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ
( إىل  َواَل يَ ْهَتُدونَ أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم الَ يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً ( أي ما وجدَن عليه آابءَن من تقاليد وعادات ، فقال هللا تعاىل ) آاَبءَنَ 

 الصواب ، فلو كانوا يعقلون ما عبدوا األحجار .

،  سمعُ ( أي ابلذي ال يَ َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق مبَا الَ َيْسَمُع ( يف عنادهم وامتناعهم عن اإلميان )َكَفُرواْ   الىذينَ َوَمَثُل ) -171
   ك قول األخطل، ومن ذل إذا صاح هبا زجراً  "نعق الراعي ابلغنم"قال يُ 

ا َجريرُ  َي ِبَضأِنكَ  فَانْ َعقْ   َضالال اخَلالءِ  يف نَفُسكَ  َمن َّْتكَ       فَِإّنَّ
 وقال عنرتة :

 ى مَساَعهاقد َملَّ قليب يف الُدجَ       ال َي َع ْبَل َكم تَنعُق ِغرابُن الفَ 
:  ام إىل األصنام فقال ] كما يف سورة الصافات[، وذلك َلمىا قدىم الطع (ع)سمع هو إبراهيم اخلليل مبا ال يَ  والذي نعقَ  

َي حممىد مع هؤالء  كَ لُ : مث َ  : يقول هللا تعاىل واملعىن{ ،  }َأاَل أَتُْكُلوَن . َما َلُكْم اَل تَنِطُقوَن . فَ رَاَغ َعَلْيِهْم َضْراًب اِبْلَيِمنيِ 
ون ال يسمعون ما تقول هلم كر ش، فكذلك امل وال تفهمابألصنام اليت ال تسمع  ل إبراهيم ونعقهِ الكافرين وكالمك معهم كمثَ 

اً )عِ  ،  ( يعين مل يكن كالمك َي حممىد مع هؤالء املشركني إالى دعاًء ونداًء ذهب أدراج الرَيح َونَِداءً  ِإالَّ ُدَعاءً ناداً منهم وتكربى
م ) م مقلىِ فَ ُهْم الَ يَ ْعِقُلوَن اآلَيت والرباهني )( عن النظر إىل ُعْميٌ ) بهِ  ( عن النطقِ بُْكمٌ ( عن استماع احلقى )ُصمٌّ ألهنى  دون( ألهنى
 .  د ال يستعمل عقله، واملقلىِ 

ُه تَ ْعُبُدونَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -172  ( مفهومة .  آَمُنواْ ُكُلواْ ِمن طَيِىَباِت َما َرَزقْ َناُكْم َواْشُكُرواْ لِلِِى ِإن ُكنُتْم ِإَيَّ

َا َحرََّم عَ ) -173 َتةَ ِإّنَّ (  َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ الِلىِ ( ألنىه من اخلبيث )َوالدََّم َوحلََْم اخْلِنزِيِر ) نعام( وهو ما ميوت من األ َلْيُكُم اْلَمي ْ
م يفرحون عند رؤيتهِ الل هِ ، ومسىي اهل ، ومن ذلك قوهلم أهالً وسهالً  هو الفرح به "اإلهالل ابلشيء" ، ويف ذلك  الالً ألهنى

 :  شاعرقال ال
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 اهلاللُ  هلَّ  كلىما  وأفرحُ      ُعْمرِي بنقصِ  اهلاللُ  يُ َبشِىُرين 
 :  وقال يزيد 

 َشلْ تُ  ال يَزِيدُ  َي قَاُلوامثى       فَ َرحاً  َواْستَ َهل وا أَلََهل وا
هللا تعاىل حرىم ذحبها ، فإنى  ، وكان املشركون يذحبون تلك الذابئح لألصنام ذبيحة السالمة وذبيحة النذور وُمىا يفرحون بهِ 

حوم هذه احملرىمات من اللى بعض ( إىل أكل َفَمِن اْضطُرَّ لغري هللا ) حَ : وحرىم عليكم ماُذبِ  واملعىن .لألصنام وحرىم أكل حلمها 
( يف األكل إذا كانت مرىة  ْيهِ ال ِإمْثَ َعلَ )فَ  ما هَنَى هللا عنهُ لى ع دٍ تعمُ ( يعين وال َواَل َعاٍد ذة )( اللى َغرْيَ اَبٍغ ضرورًة أو ُماعًة )

 ابملساكني .( رَِّحيمٌ ين )ضطرىِ لمُ ل( ِإنَّ الِلىَ َغُفوٌر واحدة )
فينذرون لألئمىة واملشايخ  غريه  ،، وذلك حلم النذور و  رق اإلسالم أتكل ُمىا ُذِبح لغري هللافِ  أكثر: واليوم أصبحت  أقول

ا ُذحِبت لغري   ، وهذا ال جيوز وحلمها حرام على من َيكلهُ  نهُ واألنبياء مثى يوزىعون حلمها على الناس فيأكلو  كلحم اخلنزير ألهنى
، وكذلك أكل اخلبز الذي يوزىع ابسم العبىاس فيسمىى "خبز )ع(  هللا . وال جيوز النذر لغري هللا ولو كان ذلك للنيبى حممىد

 ، فكلى هذه األشياء حُمرىمة وال جيوز توزيعها وال أكلها . نذراً  يت توزىع ابسم األئمىة واملشايخت الى َير كى سالعبىاس" وكذلك ال

،  يغمضون أعينهم عن احلقى وال يرشدون قومهم إىل الصواب الىذينَ إىل ذمى علماء اليهود وغريهم  بحانهُ سُ  مثى عادَ  -174
م ال يعيرَ  أن  اً منفو ، وذلك خ لمونون قومهم يتخبىطون يف الضالل ويف هنج اإلشراك فيسكتون على ما يشاهدون منهم كأهنى

األموال اليت مينعوا عنهم أن يقطعوا عنهم اهلداَي و  اً منفو وخ وكشفوا هلم عن احلقيقة ، ميقتهم قومهم إن صرىحوا هلم ابحلقى 
( أي  ِمَن اْلِكَتاِب َيْكُتُموَن َما أَنَزَل الِلىُ  الىذينَ ِإنَّ ) تعاىل ، فقال يت هم فيهاسة الى ئعلى الر  اً فو ين وخلون عليها ابسم الدِ حيصَ 
( أي َوَيْشرَتُوَن بِِه ََثًَنا قَِليالً ) ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكرة من أمر التوحيد والنهي عن اإلشراك ب السماويى تالك من

َما ََيُْكُلوَن يِف ) بهِ كتموا احلقى ومل يصرىحوا   الىذينَ ( أُولَ ِئَك يستبدلون بذلك من مال الُدنيا الذي هو قليل ابلنسبة لآلخرة )
، ومعناه أنى أكلهم يف الُدنيا من مال احلرام يؤدىي هبم إىل النار يف اآلخرة ، كقوله تعاىل يف أكل مال اليتيم ( بُطُوهِنِْم ِإالَّ النَّاَر 

َا ََيُْكُلوَن يِف بُُطوهِنِْم ََنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًايف   ،{  سورة النساء }ِإّنَّ
ُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالَ ) يِهمْ ة )( بل يكلىم املتىقني ابلتهنئة بدخول اجلنى ُيَكلِىُمُهُم الِلى َوهَلُْم ذنوهبم ) يغفرأي وال من الذنوب ( َواَل يُ زَكِى

 .  ( أي مؤمل موجعَعَذاٌب أَلِيٌم 

م سكتوا ( ألالضَّالََلَة اِبهْلَُدى َواْلَعَذاَب اِبْلَمْغِفَرِة )( أي استبدلوا اْشرَتَُواْ  الىذينَ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( العلماء أُولَ ِئكَ ) -175 هنى
أن  اً منفو وهم عن اإلشراك خين على إصالحهم ومل ينهَ ئة ومل يرشدوهم إىل الصالح وكانوا قادرِ على أعمال قومهم السي

م ذاقوا عذاب تلك النار دقيقة واحدة لرتكوا  ( يعينَفَمآ َأْصرَبَُهْم َعَلى النَّاِر ) والدَننري هم وال يعطوهم من املالو ميقت لو أهنى
 .سة وصاروا يطلبون اآلخرة ئاملال والر 



78 
 

َ نَ زََّل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِى هم )جزاؤ ( العذاب َذِلكَ ) -176 بدين احلقى وهو دين التوحيد ، ة ب السماويى ( أي نزىل الكتُ أبَِنَّ الِلى
وا ما أنزل هللا من األحكام والشراواألصنام  عن عبادة األواثن ىوتنهَ  وحده كلىها تدعو إىل عبادة هللاف ع ئ، ولكنىهم بدىلوا وغريى

( أي لَِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد ) الدين وقادته ب ، وهم علماءاالكتأحكام ( أي يف اْختَ َلُفواْ يف اْلِكَتاِب  الىذينَ َوِإنَّ واختلفوا فيها )
 .  صوابلفي اختالف وجدال فيما بينهم بعيد عن ال

لَّْيَس اْلربَّ أَن تُ َول واْ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق بلة نزلت هذه اآلية )القِ  شأنَلمىا كثر الكالم بني املسلمني واليهود يف  -177
ت املقدس أو بي كانت  ةمكى  : ليس عمل اخلري خاصىاً ابلتوجىه َنو القبلة سواءً  واملعىن،  هو عمل اخلري "الربى "(  َواْلَمْغِربِ 

 126وقد سبق شرحه يف آية  يوم القيامةب أي وآَمنَ ( َواْليَ ْوِم اآلِخِر ( وحده ومل يشرْك به )َولَ ِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبلِلِى )
م عباد هللا ال بناته كما يزعم املشركونَواْلَمآلِئَكةِ ) كتب السماوية  ( أي وآمَن ابلَواْلِكَتابِ ) من العرب ( أي وآمَن ابملالئكة أهنى

بى هللا ويف على حُ وأنفق من ماله ( أي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِىِه ( أي وآمَن جبميع األنبياء ال ينكر أحداً منهم )َوالنبيىنيَ كلىها )
ومن ذلك  ربى بل هو نوع من اإلشراك ،فليس ذلك من أعمال ال خلوقنيعلى حبى امل همال من سبيل هللا ، أمىا إذا أعطى

بى هللا إىل  هو أن تؤيت املال على حُ ، فعمل الربى  ة واملشايخ ال جيوز ألنىه نوع من اإلشراك، فوقف األمالك لألئمى ّفالوق
( يعين املسافر َواْبَن السَِّبيِل ( يعين األيتام واحملتاجني )َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنَي أي إىل الفقراء من أقرابئك ) (َذِوي اْلُقْرََب )

(  َويِف الرىِقَابِ ، ألنىه ليس كلى مسكني يطلب ) ( أي الطالبني للصدقةَوالسَّآئِِلنيَ ع به والغريب عن وطنه والضيف )املنقط
تق { ، وكذلك عِ  ، كقوله تعاىل يف سورة البلد }َفك  َرقَ َبةٍ  ، يعين ويعطي املال يف فكى الرقاب من األسر الرقاب مجع رقبة

(  َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ أعطى زكاة ماله )و ( أي  َوآَتى الزََّكاةَ عليها وأدىاها بوقتها ) ( أي واظبَ  َوأَقَاَم الصَّالةَ العبد )
 َوالصَّابِرِيَن يف اْلَبْأَساء) ، وكالمها يلزم الوفاء بهِ  ، والعقود اليت بينهم وبني الناس يعين العهود والنذور اليت بينهم وبني هللا تعاىل

َها َفُكُلوا} احل ج  شدىة والبائس هو الفقري ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورةهي ال "البأساء"(  والضَّرَّاء  َوأَْطِعُموا ِمن ْ
 أي الىذي أصابته الشدائد بسبب الفقر ، و"الضرىاء" هي املرض ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة{ اْلَفِقرَي  اْلَباِئسَ 

وقت احلرب وقتال  الصابرينَ ( يعين و  َوِحنَي اْلَبْأسِ ). { الرَّامِحِنَي  أَْرَحمُ  َوأَنتَ  الض ر   َمسَّيِنَ  َأينىِ  رَبَّهُ  ََنَدى ِإذْ  َوأَي وبَ }األنبياء 
م أبرار ) ( بقوهلم آمنىا َصَدُقوا الىذينَ أُولَ ِئَك )ين أعداء الدِ األعداء  وا َنر ات ىقَ  الىذينَ ، أي  اً ( حقى  َوأُولَ ِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ ، وإهنى

 . صال احلميدةجهنىم بفعل هذه اخلِ 

َلى الىذينَ ََي أَي  َها ) -178 لة يف القتلى ، أي يُفَعل ابلقاتل مثل ما فعَل ( يعين املماثَ  آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقت ْ
ل القاتل بل يؤخذ منه ديته ، ومعىن "ُكِتَب عليكم" أي ن خطًأ فال يُقتَ ابملقتول ، وذلك إن كان القتُل عمداً ، إمىا إذا كا

َ ُسبحانُه كيفيىة الِقصاص فقال ) الىذينَ فرضنا عليكم كما كتبنا على  احْلُر  اِبحْلُرِى َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد من قبلكم يف كتبهم ، مثى بنيى
جاًل حرىاً مثله ، ويقتل العبد إذا قتل عبداً مثله ، وتقتل املرأة إذا قتلت امرأة مثلها ، ( أي يُقَتل احلر  إذا قتل ر  َواألُنَثى اِبألُنَثى

ن ، وكذلك إن قتل امرأًة ، ولكن إذا قتل عبدين أو امرأتني سجَ ب ويُ وال يقتل احلرى إذا قتل عبداً بل يؤخذ منه ديتُه ويضرَ 
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َفَمْن ُعِفَي كراً كان أو اُنثى ، واملرأة تقتل إن قتلت رجالً حرىاً كان أو عبداً )يقتل هبما . والعبُد يُقتل إذا قتل رجاًل حرىاً سواًء ذ 
( من الدم ، يعين إذا عفا أخو املقتول عن القاتل ورضَي ابلِدية َشْيءٌ ( أي من حقى أخيه املقتول ) ِمْن َأِخيهِ ( أي للقاتل ) َلهُ 

فأبوه أو ابنه أو أقرب أقرابئه إن مل يكن للمقتول أب وال إبن وال من ذلك ، فإن مل يكن للمقتول أٌخ  دون القتل فال حرجَ 
َوأََداء إِلَْيِه ة ويشكر معروفُه بذلك )يَ ( يعين فعَلى القاتل أن يتىبع قول أخي املقتول أبداء الدِ  فَاتىَِباٌع اِبْلَمْعُروفِ أخ . وقوله )

( احُلكم برفع القتل عن القاتل إذا وافق َذِلكَ ُماطلة وال ُمانعة ) ية إبحسان دون( يعين وعليه أيضاً أن يؤدىي الدِ  إبِِْحَسانٍ 
ية وقتَل ( أي بعد أداء الدِ  َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلكَ ( بكم )َوَرمْحَةٌ ( يف احلكم ) مِىن رَّبِىُكمْ ( لكم )خَتِْفيفٌ ية )أخو املقتول ابلدِ 

 ط حّتى ميوت . أمىا ُحكم من قتل سهواً فقد بيىنُه هللا تعاىل يف سورة( أي ُيضَرب ابلسيا فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ شخصاً آخر )
 أَْهِلهِ  ِإىَل  م َسلََّمةٌ  َوِديَةٌ  م ْؤِمَنةٍ  َرقَ َبةٍ  فَ َتْحرِيرُ  َخطًَئا ُمْؤِمًنا قَ َتلَ  َوَمن َخطًَئا ِإالَّ  ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلَ  أَن ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ   َوَما}النساء فقال تعاىل 

 وسيأيت شرحها يف سورة النساء .{  َيصَّدَُّقواْ  نأَ  ِإالَّ 

( يعين يف وجوب القصاص حياة ، ألنى من همى ابلقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك  َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياةٌ ) -179
الثديني ، ومجعها لُبىات وألباب ، ( أي َي ذوي القلوب الواعية . "اللىبىة" يف الصدر ما بني  ََيْ أُويلْ األَْلَبابِ سبباً للحياة )

 والشاهد على ذلك قول ذي الرمىة 
 كَقْرِن الشمس أَفْ َتَق مث زَاال      تُرِيَك بياَض لَبَِّتها وَوْجهاً 

 " أي تريك صدرها وما بني هنديها . وقال اآلخر :ِتهاتُرِيَك بياَض لَبى  فقول الشاعر "
 نَي يف لبىاِتكم تتكسىرُ فىِ صِ نا     بِ ين يوَم الشريعِة والقَ أتَنَسونَ 

يعين تتكسىر القنا يف صدوركم من كثرة الطعن فيها . وَلمىا كانت القلوب يف الصدور صاروا يكنىون عنها ابأللباب ، ومن 
 ذلك قول عنرتة :

 َي عبُل حبىِك ساِلٌب ألبابَنا     وعقولَنا فتعطىفي ال هَتُجرِي
 ا" يعين قلوبنا وعقولنا . وقال األعشى :فقول الشاعر " ساِلٌب ألبابَنا وعقولَن

ُع دِ  تَ ْدنُ  مت َى خ ودٍ  ٍ بِغانِية      لُبى هِ  تَ ْعِلي قَ  ابمل رءِ  َسَفه اً  ىأرَ   تَ ب ْ
الصدور كناية عن القلوب يف آَيت كثرية من القرآن فقال  لبى ِه" يعين تعليق قلبِه . وقد ذكر هللا سبحانهُ  فقول الشاعر " تعلي قَ 

يعين عليٌم ابلقلوب الىيت يف الصدور ، وقال { الص ُدوِر  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  الِلىَ  ِإنَّ  بَِغْيِظُكمْ  ُموتُواْ  ُقلْ }عمران  آل سورة تعاىل يف
 رَّبِىُكمْ  مِىن ْوِعظَةٌ مَّ  َجاءْتُكم َقدْ }يونس  ، وقال تعاىل يف سورة{ الص ُدوِر  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  الِلىَ  ِإنَّ  الِلىَ  َوات َُّقواْ }املائدة  تعاىل يف سورة

( أي لعلىكم تتجنىبون القتل بفعل  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ أي شفاٌء للقلوب الىيت يف الصدور . وقوله ){  الص ُدورِ  يِف  لِىَما َوِشَفاء
 القصاص .
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زَيدة على  لو نقهم من املال املالفقراء أبن يعطو  هِ ئابر قألو  سبحانه أبنى الغينى إذا حضرته الوفاة فليوِص لوالديهِ  أمرَ مثى  -180
 أي(  ِإن تَ َرَك َخرْيًا( يعين إذا دَن وقت موته ) ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ ( أي ُفِرض عليكم ) ُكِتَب َعَلْيُكمْ حصىتهم فقال )

، ألنى  اربه الفقراء سواء كانوا وارثيه أم غري وارثيهوأق ( أي فعليه أن يوصي لوالديهِ  اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألقْ َرِبنيَ ماالً كثرياً ) تركَ 
، وذلك أبن يعطيهم الوصيى من املال املوروث يعين من النقود أو  عالة غري اإلرث وخاصة للفقراء منهمهذه الوصية جُ 

ناسب هلم وذلك أبن ( أي ابلشيء املاِبْلَمْعُروفِ على مقدار ما أوصى به امليىت ) وغري ذلكاألطعمة كاحلنطة والتمر والزبيب 
  . ( أي حقاً واجباً على من آثر التقوى َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ )من غريه لمحتاج منهم أكثر ليعطي 

َلُه ) -181 َعُه ، يعين بدىل الوصية ) ( أي فمن بدىل كالم املوصيَفَمن بَدَّ َا ِإَْثُُه ( من املوصي )بَ ْعَدَما مسَِ ( أي إمث التبديل فَِإّنَّ
ُلونَُه  الىذينَ َلى عَ ) ، إال إذا أوصى امليىت بشيء حُمرىم أو فيه  يبدىلون وصية امليىت الىذينَ يعين على ،  والشهود وصيى ل( من ايُ َبدِى

إشراك أو فيه تبذير فعلى الوصي تبديلُه إىل شيء فيه رضاً هلل وأجٌر للميىت . وقد مسعُت أنى بعض الناس يف أوراب أوَصى 
كه تصرف على كلبه . وهذا تبذير إن مل يكن للميىت أقرابء يرثونه ، وإن كان له أقرابء فوصيىته ابطلة إالى مجيع واردات أمال 

يٌع ، )أن ُيصَرف شيء قليل على الكلب والباقي ألقرابئه  َ مسَِ  . ( أبفعاهلمَعِليمٌ ( ألقواهلم )ِإنَّ الِلى

( أي ميالً عن َجنَ ًفا) اتهِ ُمقبل  ، وذلك عند وصيىتهِ  ملوصي( أي من ا ِمن م وصٍ ) خشيَ فمن ( أي  َفَمْن َخافَ ) -182
 ، ومن ذلك قول األخطل :احلقى فيما يوصي به ألقرابئه 

 اخَلرَبُ  جاَءين مىاولَ  مسَِْعتُ  َلمَّا َجَنٍف     ذي غريَ  قضاءً  َقَضْيتُ  إين
 وقال اآلخر :

 ُخُصومُ  َعَليى  َجنَفتْ  وقد َضْيِمي     َعاِمرٍ  أَُروَمةُ  َمنَ َعتْ  اْمُرؤٌ  ِإينى 
 وقال األعشى يصف َنقتُه :

 داِمكا الصَّْيَدالينِى  كبيتِ   يالً بِ نَ  جتانُفاً     ِمْرفَ َقْيه يف تَرى وَزْوراً 
 وقال عديى بن زيد :

 واُم َك َي نُ ْعماُن يف أَخواهِتا     ََيِتنَي ما ََيتِيَنُه جنَفا
أن يكون امليل على وجه اخلطأ من حيث ال يدري  "فاجلنَ "، و حلقى على وجه العمد( اإلمث أن يكون امليل عن ا أَْو ِإَْثًا)
نَ ُهمْ )  ربهِ اأقو بني املريض فأصلح  وقت وصيىتهالىذي حضرته الوفاة ( أي فأصلح ذلك الشخص احلاضر عند املريض  فََأْصَلَح بَ ي ْ

، وزيد حمتاج فأعِط  عالةتيم وهو من أقرابئك فاجعل له جُ ، وفالن ي فال تنَسه فقري ، أبن يقول له إنى فالَنً من أقرابئك وهو
َ َغُفورٌ ر على ذلك )( بل يؤجَ  َفالَ ِإمْثَ َعَلْيهِ ح )، فهذا الرجل املصلِ  زيداً أكثر من عمرو ( يغفر للميىت إذا أوصى  ِإنَّ الِلى

 .  ى هلم ابلزكاةعالة وأوصَ ( ابلفقراء إْذ جعل هلم جُ رَِّحيمٌ لوالديه وأقاربه الفقراء واأليتام واألرامل )
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ّتعريف
من ىل أقرابئه أو غريهم من الفقراء قبل موته والباقي إ، أو يهب منه  ستحضر أن يوصي بثلث من ماله ليصرف بعد وفاتهللمُ 

يهب  ستحضر أنعلى إطعام الفقراء واأليتام أو كسوهتم أو غري ذلك ُمىا أوصى به امليىت وليس للمُ  صَرف بعد وفاتهِ يُ الثلث 
 ت، وال جيوز للوصي أن يتصرىف أبموال املي كان له أوالد  نألحد أو يوصي ابإلنفاق من ماله بعد موته أكثر من الثلث إ

 ، وجيب أن يكون الناظر من أقرابء امليىت ، وجيب أن يقام على الوصي َنظر لئالى خيون الوصية فيأكل من مال األيتام برأيه
يوجد أحد من أقرابء امليىت أو من الورثة فمن غريهم وال جيوز أن يكون الناظر أاب الوصيى أو  وإذا مل ال من أقرابء الوصي ،

وإذا زاد من الثلث عند الوصيى بعد العمل ابلوصيىة جيب أن يعاد  . أخاه أو ابنه لئالى يتىفق مع الوصيى على أكل مال األيتام
من الورَثة له أن يتصرىف يف حقىِه كيف يشاء وليس للوصيى حقٌّ عليه  حّتى يبلغوا رشدهم ، أمىا البالغ وصاحب احلقى ثة للورَ 

  إالى إذا أراَد أن يُنفق حقىه يف احملرىمات .

َلَعلَُّكْم ( كاليهود والنصارى وغريهم ) ِمن قَ ْبِلُكمْ  الىذينَ آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِىَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  الىذينَ ََي أَي  َها ) -183
. وقد ُروَي عن النيبى )ع( أنىُه قال : "صوموا تصحىوا" . والصوم يُهذىب النفس  بفعل الصوم األمراض( أي لكي تتىقوا تَ ت َُّقوَن 

 ويعوىدها الصرب وجتنىب احملرىمات وهبذا تتىقي النفس عذاب هللا .

َ ُسبحانهُ  -184 ًما مَّْعُدوَداٍت مدىة الصيام فقال ) مثى بنيى ا مسىاها معدودات ألنى الشهر  م شهر رمضانَيى أ وهي( أَيَّ ، وإّنى
م يعدىون الدراهم إذا كانت  أكثر من ذلك ،يوماً وال يكون  30يوماً أو  29القمري قد يكون  وكانت العادة عند العرب أهنى

 ( وهنا حذفٌ ا أَْو َعَلى َسَفٍر َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضً ) ملن يقرتض منهميزِنوهَنا وزَنً العدد حتت الثالثني وإذا زادت عن ذلك 
ٍم  يف الكالم والتقدير . يدلى على ذلك قوله تعاىل  رخَ اُ : فمن كان مريضاً أو على سفر وكان ال يطيق الصوم فعدىة من أَيى

 .  { يُِطيُقونَُه ِفْديَةٌ  الىذينَ َوَعَلى }
ٍم ُأَخَر ) ٌة مِىْن أَيَّ يُِطيُقونَُه  الىذينَ َوَعَلى ) بدهلا يف وقت آخرهِبا أو سافر فيها مثى يصوم ( أي فليفطر تلك األَيم اليت مرض َفِعدَّ

فاإلطاقة معناها التمكىن ، ومن .  م من املرضى واملسافرين فدية إذا أفطروا ومل يصومواياالص ميكنهم الىذينَ ( أي وعلى  ِفْديَةٌ 
 ذلك قول عنرتة :

 القضاِء والقَدرِ اُداِفُع احلاِداثِت فيِك وال     اُطيُق دفَع 
 وقال أيضاً :

 بىُه     وقد ُأْضرَِمْت َنُر اهلَوى يف أضالِِعيحِ اُ طيُق الصرَب عمىن اُ وكيَف 
َ ُسبحانُه مقدار الفدية فقال ) عطي ، وذلك أبن يُ  ( أي إطعام مسكني واحد عن كلى يوم من إفطارهطََعاُم ِمْسِكنٍي مثى بنيى
عطي َثنها وهو ما ُيساوي ربع دينار يف الوقت احلاضر ]يف العراق يف الستينات من أو ي نصف صاع من احلنطة عن كلى يوم

( أي فمن َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا )القرن العشرين [ ، أو يدعو أحد الفقراء إىل بيته فيطعمُه غداًء أو عشاًء بدل إفطاره ليوم واحد 
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 الىذينَ ( أيها املرضى واملسافرون َوأَن َتُصوُمواْ للمتطوىع ) يعين،  عند ربىه( َخرْيٌ لَُّه ( أي التطوىع )فَ ُهوَ أطعم أكثر من مسكني )
  .  ( منافع الصوم للصحة واجلزاء يف اآلخرةِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن الفدية )دفع ( من اإلفطار و  رْيٌ لَُّكمْ م )خَ ياتطيقون الص

ّمنّفوائدّالصوم
من الطبعة اخلامسة يف عالج الضغط : "ومن النصائح  88( يف صفحة  قال الطبيب صربي القباين يف كتابه )طبيبك معك

اهلامىة الىيت ُتسدى إىل املصاب ابرتفاع التوتىر الشرَيين أن يصوم يوماً واحداً يف كلى أسبوع ويقتصر غذاؤه يف هذا اليوم على 
فذلك ُمىا ُيساعد اجلسم على طرح ما تراكم فيِه  األغذية النباتيىة الِصرفة وعلى الَسَلطات ، مع اإلقالل من امللح والسوائل ...

 من مسوم خالل األسبوع ، ومينح الكبد فرصة زمنيىة جُيدىد هبا نشاطُه وفعىاليىتُه ."
فعليِه أن ميسك عن الطعام والشراب إىل يت قصدها الى أو القرية ، فإذا وصل املدينة  ويباح اإلفطار للمسافر ما دام يف الطريق

هذا حكم املسافر ،  وال يباح له اإلفطار إالى إذا سافر إىل غريها ولو أقام يوماً واحداً ،فعليه أن يصوم ا أقاَم فيها إذو ،  اللىيل
 السورة }َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتَُِدواْ َكاتًِبا َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ  والدليل على ذلك قوله تعاىل يف آخر هذهِ السامل من األمراض ، 

يكتبون لكم ورقة الدَّين . وكذلك ، ألنى يف املدينة كثرياً من الكتبة  { يعين إذا تداينتم يف الطريق قبل أن تصلوا املدينة
املسافر إن كان ال يطيق الصيام بسبب احلرى إن كان الصوم وقت الصيف أو كان ماشياً على قدميِه وال ميكنُه أن يصوم 

غري ذلك من األسباب الىيت يصعب عليه الصيام فيها ، فيباح له اإلفطار مثى يصوم بدهلا  بسبب التعب ، أو كان يف احلرب أو
 عند رجوعِه إىل بلده إذا رجع وعند اإلمكان إذا مل يرجع .

الصيام وأراد  ميكنهذي . أمىا املريض الى  ، مثى يصوم بدل ما أفطر عند الصحة واملريض يباح له اإلفطار إن كان ال يطيق الصيام
الىيت تعيقه األسباب  تلكاملسافر الذي يتمكىن من الصيام لزوال  أمىا . ةحى ة اإلفطار ويصوم بدهلا عند الصِ يَ إلفطار فعليه دِ ا

 وعند اإلمكان إذا مل يرجع . ية اإلفطار إذا أفطر ويصوم بدهلا عند رجوعه إىل بلدهفعليه دِ عن الصيام وأفطر 

َ ُسبحانُه مّت تكون تلك -185 م املعدودة فقال ) مثى بنيى ( يعين إبتداء نزوله كان يف  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآنُ األَيى
َلِة اْلَقْدرِ شهر رمضان يف ليلة القدر ، وذلك قوله تعاىل يف  ، يعين ابتداء نزوله كان يف ليلة {  سورة القدر }ِإَنَّ أَنزَْلَناُه يِف لَي ْ

مشتقىة من القراءة ، وُتطَلق ولو على آية واحدة من القرآن أو سورة أو كلىه . ألنى جربائيل كان يقرأ  القدر . ولفظة "قرآن"
َوبَ يِىَناٍت ( أي هادَيً للناس إىل طريق الصواب ) ُهًدى لىِلنَّاسِ ) على النيبى )ع( فيسمىى ما قرأُه "قرآن" وإن كانت آية واحدة

فيِه بيىنات من األلواح الىيت جاء هبا موسى من عند هللا والىيت هَي ُهدًى لبين إسرائيل وفيِه من ( أي و  مِىَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 
سورة والدليل على أنى كلمة "اهلدى" يريد هبا األلواح قوله تعاىل يف التوراة الىيت جاءت متفرىقة وكتبوها يف ُمموعة التوراة ، 

َنا ُموَسى اهْلَُدى َوأَ  غافر ، فاهلُدى يريد بِه األلواح ، والكتاب يريد بِه ُمموعة التوراة ، {  ْوَرثْ َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْلِكَتابَ }َوَلَقْد آتَ ي ْ
ا جاءة متفرىقة فكتبها بنو إسرائيل فصارت كتاابً . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  ا مسىاها ُسبحانُه الُفرقان ألهنى سورة وإّنى
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ُصُحِف إِبْ رَاِهيَم . }ِإنَّ َهَذا َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَل  سورة األعلى، وقال تعاىل يف {  َنُة َما يف الص ُحِف اأْلُوىَل }أََومَلْ أَتْهِتِم بَ يىِ  ط ه
 .  { َوُموَسى

َمن َكاَن وَ ( أي فمن حضَر منكم بلدته ومل ُيسافر يف شهر رمضان فليصمُه ) َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ مثى قال تعاىل )
ٍم أَُخرَ ( ومل يُِطق الصوم ) َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفرٍ  ٍم اَُخر ، وذلك عند  َفِعدٌَّة مِىْن أَيَّ ( أي فعليِه أن يصوم عدد ما أفطر يف أَيى

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ شفائِه من مرضِه ، واملسافر عند رجوعه إىل أهله ) ا أابح لكم اإلفطار يف  يُرِيُد الِلى ( يعين إّنى
م شهر رمضان ( أي لتكمِ  َولُِتْكِمُلواْ اْلِعدَّةَ ر لئالى ُيكلىفكم ما يشق  عليكم وما ال ُتطيقونه )املرض والسفَ  لوا ما أفطرمت من أَيى

ُواْ الِلىَ َعَلى َما َهَداُكمْ ) ( نَِعَم هللا  َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ رية صالة العيد )( أي على هدايتِه لكم إىل دين اإلسالم ، وهي تكب َولُِتَكربِى
 عليكم إْذ أعطاكم الِصحىَة فصمتم .

( َي َوِإَذا َسأََلَك اآلية ) فنزلت هذهِ  " ؟فنناديهِ  أم بعيدٌ  ناجيهِ ربىنا فنُ  أقريبٌ " :  أحُد أصحابه قائالً  )ع( سأل النيبى  -186
( أي ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن قريب املسافة منهم ) عاء الداعي كما يسمعهُ ( أي أمسع دُ  ِعَباِدي َعينِى فَِإينىِ َقرِيبٌ حممىد )

 وإذا مل يكن يف ، ما طلب هِ طِ عْ اُ صالح له  طلبهِ ، فإْن كان يف  ما هو الصاحل له وأفعلُ  عند طلبتهِ  جيبهُ وأُ  ليبى الداعي لدعوتهِ اُ 
. وهذا  عنهم ابلطاعة يل أي فليطلبوا إجابيت هلم ورضايَ  ، ( ابلطاعةفَ ْلَيْسَتِجيُبواْ يل خر )آ لوقتٍ  طلبهُ  صالح أخىرتُ  طلبهِ 

 ، معناها طلب إيقاد النار "استوقد"و ، معناها أشعل النار "أوقدكلمة "ف ، وأمسك واستمسك ، ثل قوهلم أوقد واستوقدمِ 
سىن احلُ  من الكناَيت واألمساءلي مبا وصفوين عندهم سُ صدىقوا رُ ( أي وليُ َوْليُ ْؤِمُنواْ يب فكذلك لفظة أجاب واستجاب )

 طريق احلقى .  ىلويهتدون إ يقةصيبون احلق( أي لعلىهم يُ َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن )

َيكلون بعد غروب  يعين،  من كلى يوم يصومونهُ  كانت عادة الصوم عند الناس قبل اإلسالم ثالاثً وعشرين ساعة  -187
 ماعوكان اجلِ  . والنهار كلىه مثى يفطرون بعد غروب الشمس بساعة اللىيلواحدة مثى يصومون ما بقي من  الشمس بساعةٍ 

أخذ املسلمون  )ع( ، فلمىا نزلت آية الصيام على النيبى  . وهذه عادة اليهود حّتى اآلن م الصوم ولياليهعندهم ال جيوز يف أَيى 
قت اإلفطار قصرياً وهو ساعة واحدة من الزمن صار بعض املسلمني ال مىا كان و لَ و ،  يصومون كما اعتادوه من الصيام

م  ، وذلك بسبب أشغال تعوقهم عن اإلفطار يف ذلك الوقت لون إىل إفطارهم وال َيكلون شيئاً من الطعاميصِ  ، أو أهنى
لى صومهم إىل اليوم ينامون يف ذلك الوقت صدفة فإذا انتبهوا من نومهم رأوا أنى وقت اإلفطار قد ذهب منهم فيبقون ع

 .  الثاين فيشقى ذلك عليهم
هللا تعاىل  مَ لِ ، فعَ  وا نساءهموكان بعض الشباب من املسلمني ال يستطيعون الصرب عن النكاح فإذا صار وقت اإلفطار أتَ 

َلَة الصِىَياِم اآلية ) فىف عنهم فأنزل هذهِ بذلك فأراد أن خيُ  الرََّفُث ِإىَل صبيحتها الصيام ) يفيكون ( أي كلى ليلة ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف ،  هلنى  رتٌ لكم وأنتم سِ  رتٌ ( أي هنى سِ ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ ماع )( أي اجلِ ِنَسآِئُكْم 
  ومن ذلك قول الشاعر : أي ِسرتاً ،{  لَِباًسا اللىيل}َوَجَعْلَنا  سورة النبأ
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 تَ ثَ نىْت فكاَنْت َعَلْيِه لَِباَساً     ما الضَِّجيُع َثىَن ِعْطَفُه  َذاإ
ُ أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتْتانُوَن أَنُفَسُكْم )أي كانت عليه غطاًء وِسرتاً .  ماع ، املخاتلة واملخاتنة مبعىن واحد وهو ( يف اجلِ َعِلَم الِلى

 ومن ذلك قول علقمة :،  املخادعة
 ملَْ َُّناتِْل جِبُنىٍة     ولكْن نُناِدي ِمْن بَِعيٍد أال ارَْكبِ إذا ما اقْ تَ َنْصَنا 

اتبوا  الىذينَ ( أي فتاب على فَ َتاَب َعَلْيُكْم ل كان خيدع زوجته وجيامعها وهي كارهة ذلك يف ليايل الصيام )وذلك أنى الرجُ 
ندموا واتبوا وبعضهم جامعوا وسكتوا فنساءهم  ، ألنى بعضهم جامعوا مل يتوبوا الىذينَ ( أي وعفا عن َوَعَفا َعنُكْم منكم )

ُ َلُكْم ) للىيلاعهنى ابعليكم يف مِج  ( أي ال حرجَ فَاآلَن اَبِشُروُهنَّ )  ( أي واطلبوا احلالل الذي فرضه هللا لكمَوابْ تَ ُغواْ َما َكَتَب الِلى
َ َلُكُم ) اللىيليعين يف أيى وقت شئتم من أوقات ،  اللىيل( طول وَُكُلواْ َواْشرَبُواْ ، وال تطلبوا احلرام يف غري نسائكم ) َحّتَّ يَ تَ َبنيَّ

 ، ومن ذلك قول أيب داُود : اللىيل( أي حّتى يتبنيى لكم وميض الفجر من سواد  اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
 أَنرا ْدَوٌة     والَح ِمَن الص ْبِح َخْيطٌ فلمىا أضاَءْت لنا غُ 

نىة يفطرون وقت غروب ألنى أبناء السُ  وقد أخطأ املسلمون يف إفطارهم يف الوقت احلاضر . ( اللىيلمُثَّ أَت واْ الصِىَياَم ِإىَل )
اْ ل )مُثَّ أَت و انى هللا تعاىل قولك،  اللىيليُفطرون قبل حلول ، أي  الشيعة يفطرون بعد ذلك ابثنيت عشرة دقيقةأبناء ، و  الشمس

، وال جيوز اإلفطار إالى  الظالم وظهور النجوم حلول إالى عند اللىيل، وال يكون غروب الشمس ( ومل يقل إىل  اللىيلالصِىَياَم ِإىَل 
 َبمٍس وعشرين دقيقة على األقل أو عند ظهور سبع جنوم يف السماء بعد غروب الشمس 

ولكن صالة ، فصالة املغرب تكون وقت غروب الشمس ،  اءون صالة املغرب وصالة العشسم  والدليل على ذلك أهنم يُ 
صلىيها نو أسمىى صالة العشاء بصالة املغرب العشاء تكون بعد غروب الشمس بساعة ونصف الساعة ، فهل يصحى أن ن

،  اللىيلكذلك تسمية . و  اللىيلولكن يصحى تسميتها بصالة  غروب الشمس ؟ كالى ال يصحى تسميتها بصالة املغرب ،وقت 
سمىى ذلك الوقت ، أمىا بعد غروب الشمس ببضع دقائق فال يُ  ال يكون إالى وقت حلول الظالم وعند رؤية النجوم اللىيلألنى 
"االعتكاف" هو اإلقامة يف ( َوالَ تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد ) . وقوله ، بل يسمىى وقت املغرب على األصحى  ليالً 

ماً متوالية للعبادة وال خيرج منه إالى لقضاء حاجة أو غذاء مثى يعود إىل املسجد حّتى تتمى ُمدىة اعتكافِه ، وهي املدىة املسجد  أَيى
والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف بين الىيت نذرها أو قرىَر أن يُقيَم هبا يف املسجد . فاالعتكاف هو طول اإلقامة ابلعبادة ، 

َنا ُموَسى { [  سورة ط هالعجل ]كما يف إسرائيل َلمىا عبدوا  . وكان النيبى )ع( }قَاُلوا َلن نَّرْبََح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحّتَّ يَ ْرِجَع إِلَي ْ
يعتكف يف املسجد يف العشر األواخر من شهر رمضان ويعتزل الِنساء حّتى يعود إىل داره من املسجد . وُيكره اجِلماع أوىل 

ى املسلم أن يذهب إىل املسجد ك حني اجتماع الناس يف املساجد للصالة والدعاء والعبادة ، فعلَ يف شهر رمضان وذل اللىيل
: ال جتامعوا نساءكم يف ليايل  واملعىنعليه عند رجوعه من املسجد أن َييت زوجتُه ،  للعبادة مع اجملتمعني ، وال حرجَ 

( ابملخالفة َفالَ تَ ْقرَبُوَها دة )( أي أحكامه احملدى ُحُدوُد الِلِى ) تْ رَ كِ ( األحكام اليت ذُ تِْلكَ )اعتكافكم يف املساجد للعبادة ، 
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ُ آََيتِِه لِلنَّاِس ) َنهُ ( أي مثل هذا البيان الذي ذكر َكَذِلكَ والتغيري ) ُ الِلى  ( احملارملََعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن ) يبنيى هلم احكام دينهم( أي يُ َبنيِى
 احملرىمات . جيتنبوالكي ، أي 

َنُكم اِبْلَباِطِل ) -188 َوُتْدُلواْ هِبَا ِإىَل ال بعض ابلباطل وَيخذها بغري حقى )و مأ( أي ال َيكل بعضكم َوالَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
( أي يًقاَفرِ ( ابلتحاكم )لَِتْأُكُلواْ البئر ) إىلأي أرسله  "أدىل دلوه"قال ، يُ  ( أي وترسلوها إىل احلكىام والقضاة رشوةً احلُْكَّاِم 

( أي ترسلون األموال إىل احلكىام رشوة ليحكموا لكم وجيعلوا احلقى معكم وبذلك تغصبون مِىْن أَْمَواِل النَّاِس اِبإِلمثِْ سماً )قِ 
. فالرشوة حرام على من  ( أنى الذي أخذَتوه من املال ليس لكم بل هو مال الناسَوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن ) آَثني بذلك أموال الناس

 ومن يتوسىط هبا . عطيها ومن َيخذهايُ 

م يتصدىقون يف أوىل كلى شهر  -189  ، فكان أكثرهم َييت جاره الفقري من السطح قمري  كانت العادة عند اليهود أهنى
وكان ،  الطعام فيغتمى الفقري من ذلك إليه فرياها الذي نقل ابنَتُه أو اُخَتهُ عرَينة أو  ة الفقريليعطيه طعاماً فيتىفق أنى زوج

. فلمىا ظهر اإلسالم جاء معاذ بن فيغازهلا  بنتهاأو  الفقري بعضهم يتعمىد الذهاب إىل بيت جاره من السطح لريى زوجة جاره
 " ، فهل هذا صحيح؟ عند رؤيتها ربى َي رسول هللا إنى اليهود يقولون أنى هللا جعل األهلىة لنعمل ال":  وقال )ع( جبل إىل النيبى 

عل ، أي لفِ  : يسألونك عن األهلىة هل هي مواقيت لعمل الربى  واملعىن( مجع هالل ، َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ) اآلية فنزلت هذهِ 
 يعرفون هِبا احلساب وعدد الشهور والسنني وما حيتاجون إليهِ  (ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس ) وتوزيع اخلريات على الفقراء الطاعات

َولَْيَس اْلرب  ( أي وكذلك يعرفون هِبا وقت احلجى )َواحلَْجىِ م وعدىة نسائهم وحلول ديوهِنم وغري ذلك )من وقت صومهم وإفطاره
( أي وليس الذي تفعلونه من إعطائكم الصدقات رأس كلى شهر هو الربى أبنىكم أتتون البيوت أبَِْن أَتْتُ ْواْ اْلبُ ُيوَت ِمن ُظُهورَِها 

، والظهرة املرتفع  ، فالظهر هو السطح سلىطون على نساء الفقراء وتنظرون إليهنى بشهوة، أي من سطوحها فتت من ظهورها
( لتقدمي الصدقات واتركوا تلك َوأُْتواْ اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا احملرىمات ) ( املعاصي وجتنىبَ َولَ ِكنَّ اْلربَّ َمِن ات ََّقى من األرض )

َ العادات )  وآمنتم ابهلل ورسولِه وكتابِه .( ابلثواب إن تركتم تلك العادات َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن هناكم عنه )( فيما َوات َُّقواْ الِلى

ولكنىهم ليسوا من أهل ، فصادفوا بطريقهم نفراً من املشركني  فريق من املسلمني حملاربة املشركني من أهل مكىة قام -190
( أي لوجه هللا َوقَاتُِلواْ يِف َسِبيِل الِلِى ، فنزلت هذه اآلية ) هم وأخذوا أمواهَلمومعهم أموال فقتلو ،  آَذوا املسلمني الىذينَ مكىة 

قاتلونكم وال تقاتلوا غريهم إْن مل يتعرىضوا يُ  الىذينَ  املشركني ( يعين قاتلوايُ َقاتُِلوَنُكْم  الىذينَ ين وال تقاتلوا ألجل املال )وألجل الدِ 
 .( على الناس ِإنَّ الِلىَ الَ حيُِبِى اْلُمْعَتِديَن أحد إْن مل يعتدوا عليكم )( على َوالَ تَ ْعَتُدواْ لقتالكم )

،  ( أي حيث ظفرمت هبم وأدركتموهمَحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم ) يُقاتلونكم من أهل مكىة الىذينَ اقتلوا ( أي َواقْ تُ ُلوُهمْ ) -191
َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتِل )ابألذى ( أي كما أخرجوكم من مكىة  َوَأْخرُِجوُهم مِىْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ واخلطاب للمسلمني ) ( يريد َواْلِفت ْ

، والقتل  ، ألنى أهل مكىة كانوا يغوون الناس بقوهلم أنى حممىداً ساحٌر فال تصدىقوه ابلفتنة إغواَءهم للناس وصدىهم عن اإلميان
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 من املشركني يف الشهر احلرام وكان قد اشتبَه عليه ذلك اليوم هل رجالً من املسلمني قتل رجالً  ألنى  مر احلرُ يريد به يف األشهُ 
: إنى إغواء أهل مكىة للناس وصدىهم عن  واملعىن . فنزلت هذه اآليةعلى ذلك ، فعابوهم هو من مجادى أم من رجب ، 

( ْم ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحّتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه َوالَ تُ َقاتُِلوهُ م )ايف الشهر احلر  رجل مشرك عند هللا من قتل أشد   ابهلل ورسوله اإلميان
( أي جزاؤهم القتل واإلخراج فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاء اْلَكاِفرِيَن وكم ابلقتال )أبد فإن ( أي فَِإن قَاتَ ُلوُكمْ طاب للمسلمني )واخلِ 

  .  من الدَير

َ َغُفوٌر فَ ( عن غيىهم وأسلموا )فَِإِن انتَ َهْواْ ) -192  .  سلميُ ( مبن رَِّحيمٌ ب )و تي( ِلمن ِإنَّ الِلى

َنٌة )من أهل مكىة ( أي املشركني َوقَاتُِلوُهمْ ) -193 عن اإلميان  هم( أي حّتى ال يغووا الناس وال يصدىو َحّتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ
يُن لِلِِى ) َفالَ ( عن إغوائهم وصدىهم )فَِإِن انتَ َهواْ نقادوا ألمر هللا ): حّتى ي واملعىن،  ين هو الطاعة واالنقياد( الدِ َوَيُكوَن الدِى

 الىذينَ ولكنى العقوبة على الظاملني  الفتنة وأسلمَ  ن تركَ ( يعين فال عقوبة على مَ ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي ( أي فال عقوبة )ُعْدَواَن 
  .  يفتنون الناس ويصدىوهنم عن اإلميان

لسنة السادسة بعد لشهر ذي القعدة يف عام احلديبية  كاننيبى من العمرة يف الشهر احلرام ، و العرب ال ومشرك منعَ  -194
اهلدنة بني الطرفني ، ولكنى املشركني خانوا العهد بعد ذلك ، فلمىا أراد النيبى قتاهلم حترىج املسلمون من القتال  فوقعتاهلجرة ، 

الشَّْهُر اآلية فقام املسلمون لقتال املشركني وتغلىبوا عليهم وفتحوا مكىة )م أيضاً ، فنزلت هذه حيث كان ذلك يف األشهر احلرُ 
، فكما اعتَدوا عليكم يف الشهر احلرام ومنعوكم من الدخول إىل مكىة  ( أي هذا الشهر بذاك الشهراحْلَرَاُم اِبلشَّْهِر احْلَرَاِم 

 .  فقاتلوهم يف الشهر احلرام وامنعوهم من دخول البيت
أربعة ، وهي مّرّ األشهرّاحلّ شرك وال يطوف ابلبيت عرَين ."  وجىنى اليوم مُ ح النيبى مكىة أمر مناديه فنادى "أال ال حيَ فلمىا فت

حدها مل يتعرىض أقاتل أبيه أو أخيه يف  ، كانوا حيرىمون فيها القتال حّتى لو أنى رجالً لقيَ  رجبو  احملرىمو  ذو احلجىةو  ذو القعدة
ا مُسى  له بسوء  رمةٍ : وكلى حُ  واملعىن،  رمة( احلرمات مجع حُ َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص ي ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال )، وإّنى

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدواْ َعَلْيِه ، وذلك قوله تعاىل ) وا عليكمثل ما اعتدَ هلم بدهلا وعاقبوهم مبِ  رمةً كوا حُ تكون لكم فاهتيه
َ ( يعين عاقبوهم مبثل اعتدائهم عليكم )َدى َعَلْيُكْم مبِْثِل َما اْعتَ  ( َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َمَع اْلُمتَِّقنَي ) يف ُمالفة أوامرِه( َوات َُّقواْ الِلى

 . وُيساعدهم  نى هللا ينصر املتىقنيإصرة ، يعين ابلنُ 

: أنفقوا يف  واملعىن(  َوأَنِفُقواْ يف َسِبيِل الِلىِ نفاق فقال )َلمىا أمرهم هللا تعاىل بقتال املشركني عقىبُه ابلتحريض على اإل -195
( بقلىة السالح  َوالَ تُ ْلُقواْ أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةِ إعداد األسلحة وآالت احلرب وشراء اخليل ليمكنكم أن تتغلىبوا على أعدائكم )

 َوِمن قُ وَّةٍ  مِىن اْسَتطَْعُتم مَّا هَلُم َوأَِعد واْ }األنفال  ا قوله تعاىل يف سورةوبذلك تستويل عليكم أعداؤكم ويقتلونكم . وُمىا يؤيىد هذ
ا قال تعاىل {  َوَعُدوَُّكمْ  الِلىِ  َعْدوَّ  بِهِ  تُ ْرِهُبونَ  اخْلَْيلِ  رىاَِبطِ  ومل يقل أبنفسكم ، يعين ذلك سببه  (أِبَْيِديُكْم  تُ ْلُقواْ  َوالَ )، وإّنى
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َ حيُِب  ( إىل جرحاكم )َوَأْحِسنُ َواْ َبلتم ومل تنفقوا وقعتم يف التهلكة ) يديكم ابملال تنتصروا ، وإنْ بسطتم أ نْ إأبيديكم  ِإنَّ الِلى
 ( فيجازيهم ابإلحسان . اْلُمْحِسِننيَ 

( يعين أن تكون مر م ، والُعمرَة إن اعتَ تُ جْ جَ ( أي أَتىوا مناسك احلجى إن حَ  َوأَت واْ احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلِىِ ) -196 مت ، وقوله )لِلِِى
( يعين فإن حاصركم عدوى ومنعكم من  فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ ) اُخرىغايتكم يف ذلك رِضا هللا عنكم وثوابه لكم ، وال تكون لكم غاية 

فاهدوا ما تيسىر لكم من ( يعين  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ الدخول إىل مكىة كما يف عام احلديبية ، أو منعكم من إَتام احلجى )
ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَّهُ اهلدي ، أي اذحبوا ما تيسىر من األنعام إلحالل اإلحرام وتكملة احلجى ) ( و"اهلدي"  َوالَ حَتِْلُقواْ ُرُؤوَسُكْم َحّتَّ يَ ب ْ

 يُوزىع حلم الذبيحة ويصل هو الذبيحة الىيت يذحبها كلى فرد من احلاج ، يعين ال تتحلىلوا من إحرامكم وحتلقوا رؤوسكم حّتى 
( َفِفْديَةٌ ( وأراَد أن حيلق رأسه قبل اإلحالل من اإلحرام ) َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً أَْو بِِه أًَذى مِىن رَّْأِسهِ أهله ، يعين ُمستحقىيِه )

َ ُسبحانُه نوع الفدية فقال  (  مِىن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ )أي فعليِه فدية إذا حلق رأسه قبل اإلحالل من اإلحرام . مثى بنيى
وقدرها ثالث عشرة ركعة أو يعطي صدقة لفقري وهي  اللىيليعين إمىا أن يصوم يوماً أو يقوم ليالً يف العبادة فيصلىي َنفلة 

العشرين [ ،  ر وقدرها ربع دينار ]كان تقدير ذلك يف العراق يف الستىينات من القرنمقدار فدية الصائم إذا أفطر يف السفَ 
فَِإَذا فكلمة " ُنُسك" معناها العبادة ، وذلك من قوهلم رُجل َنسك أي عابد ، فهو ُمريى أبن يؤدىي واحدة من هذه الثالث )

(   احلَْجىِ َفَمن ََتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل ( من العدوى ومل يكن لكم مانع من إَتام احلجى فأَتىوا مناسك احلجى مبكىة كما هو مشروع ) أَِمنُتمْ 
يعين فمن جاء إىل مكىة ُمعتمراً قبل أوان احلجى وَتتىَع فيها إىل وقت احلجى ، أي بقَي يف مكىة متمتىعاً ابلصحىة والعافية َيكل 

نِعمَة  ( أي فعليِه ذبح ما تيسىَر لُه من األنعام شاكراً بذلك َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ ويشرب إىل وقت احلجى ليحجى مع الناس )
ربىه إْذ جعله ساملاً يتمتىع يف مكىة ابملأكل واملشرب . فالتمتىع معناه االستمتاع ابملأكل واملشرب ، والشاهد على ذلك قوله 

شرب وامللبس يعين متىعناهم ابملال واملأكل وامل{  اْلُعُمرُ  َعَلْيِهمُ  طَالَ  َحّتَّ  َوآاَبءُهمْ  َهُؤاَلء َمت َّْعَنا بَلْ }تعاىل يف سورة األنبياء 
يعين كمن {  الُدنيا احْلََياةِ  َمَتاعَ  مَّت َّْعَناهُ  َكَمن  اَلِقيهِ  فَ ُهوَ  َحَسًنا َوْعًدا َوَعْدََنهُ  أََفَمن}القصص  والصحىة . وقال تعاىل يف سورة

 .{ ِسِننَي  اُهمْ مَّت َّْعنَ  ِإن أَفَ رَأَْيتَ }الشعراء  أبقيناُه يف الُدنيا يستمتع ابألكل والشرب ، وقال تعاىل يف سورة
دْ ) مٍ ( هدَيً ليذحبُه وليس عنده َثنُه ليشرتي بِه ) َفَمن ملَّْ جيَِ َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ ( يصومها ) َفِصَياُم َثالثَِة َأَيَّ ( إىل  يِف احلَْجِى َوَسب ْ

( أي تلك َكاِمَلةٌ احلجى ، وقوله )إىل وقت  ليذحبه من املستمِتعنَي ابلعمرة ( يصومها من مل جيد هدَيً  تِْلَك َعَشرَةٌ أوطانكم )
م العشرة الىيت يصومها تكمل حجى من مل جيد هدَيً ليذحبه فال يبقى يف شكى من حجىِه ) ِلَمن ملَّْ َيُكْن أَْهُلُه ( احلُكُم )َذِلكَ األَيى

 َوات َُّقواْ الِلىَ يٌء من ذلك احلكم )( أي ذلك احُلكم ملن كان بعيداً عن مكىة ، وليس على أهل مكىة ش َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 
َ َشِديُد اْلِعَقابِ ( يف ُمالفة أوامره )  ( ملن عصاُه . َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلى

ذو القعدة وذو  ُرم أربعة :األشهر احل ، وهي ( أي معروفات عند الناسَأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت ر احلجى )( أي أشهُ احلَْج  ) -197
َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق ) ابحلجى أو ابلُعمرة ( أي يف هذه األشهرِفيِهنَّ احلَْجَّ ( على نفسه )َفَمن فَ َرَض ) ، واحملرىم ورجب ةاحلجى 
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َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ }والدليل على ذلك قوله تعاىل ،  ماعهو اجلِ  "ثفَ الرى "( ، َواَل ِجَداَل يف احلَْجِى   { ِنَسآِئُكمْ  ِإىَل  الرََّفثُ  الصِىَيامِ  لَي ْ
اخلروج عن طاعة هللا ومن ذلك الغيبة والنميمة والسخرية من الناس هو  "الفسوق"و،  187يف آية سبق تفسريها وقد 

 أَن َعَسى قَ ْومٍ  مِىن َقومٌ  َيْسَخرْ  اَل  آَمُنوا الىذينَ  أَي  َها َيَ }احلجرات  واهلمز واللىمز ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة
ُهمْ  َخرْيًا َيُكونُوا  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  اِبأْلَْلَقابِ  تَ َنابَ ُزوا َواَل  أَنُفَسُكمْ  تَ ْلِمُزوا َواَل  مِىن ُْهنَّ  َخرْيًا َيُكنَّ  أَن َعَسى نِىَساء مِىن ِنَساء َواَل  مِىن ْ

ميَانِ  بَ ْعدَ  رة تكون منكم يف أَيم اع وال معاصي وال مشاجَ : فال مِج  واملعىن،  هو املشاجرة بني خصمني "اجلدال"{ ، و اإْلِ
ُ ، بل يلزم عليكم الطاعة والتعبىد هلل ) احلجى  فَِإنَّ ل اخلري )اعمأ( من  َوتَ َزوَُّدواْ ( فيجازيكم عليه )َوَما تَ ْفَعُلواْ ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه الِلى

 يف ذلك قال الشاعر :، و  (الت َّْقَوىة هو )( للحياة األثرييى َخرْيَ الزَّاِد 
 تَ َزوىْد ِمَن التقوى فإنىَك ال َتدري        إذا جنى ليٌل هْل تعيُش إىل الفجرِ 
 فكْم ِمْن َسليٍم ماَت ِمْن َغرِي ِعلىٍة     وكْم ِمْن َسِقيٍم عاَش ِحيناً ِمَن الدَّْهرِ 

 هَو ال يَدرِيوكْم ِمْن َفًّت مُيِسي وُيصِبُح الِهياً       وقد ُنِسَجْت أكفانُُه و 
القلوب الواعية . وهذِه اآلية تصرىح على ترك اجِلماع ( أي َي ذوي ََي أُْويل األَْلَباِب وهنيتكم عنه ) ( فيما أمرتكم بهِ َوات َُّقونِ )

م احلجى ولياليه ، أي مادام حُمْرِماً .  ملن كانت معه زوجته وذلك يف أَيى

تَ ُغواْ َفْضالً مِىن رَّبِىُكمْ ليكم حرج )( أي ليس ع لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ ) -198 ( أي تطلبوا رزقكم ابلعمل أو ابلتجارة ،  أَن تَ ب ْ
( أي إذا رجعتم من عرفات واندفعتم منها إىل املزدلفة ، فكلمة "فاَض "  فَِإَذا أََفْضُتم مِىْن َعَرفَاتٍ وذلك قبل اإلحرام وبعده )

إذا اندفعوا فيِه وأكثروا  ِض" إذا اندفع منه بكثرة ، و"أفاض القوم يف احلديث" ،تستعمل للكثرة ، يُقال "فاَض املاءُ من احلو 
: اُذكروا هللا يف املزدلفة  واملعىن( وهو جبل يف آِخر املزدلفة ُيسمىى جبل قذح ،  فَاذُْكُرواْ الِلىَ ِعنَد اْلَمْشَعِر احْلَرَامِ ف )التصر  

(  َكَما َهَداُكمْ ( كثرياً )َواذُْكُروهُ ومل يقل يف املشعر احلرام ) ( احْلَرَامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعندَ )ال ابلصالة والدعاء والتسبيح ، ألنىُه تعاىل ق
( عن طريق  َلِمَن الضَّآلِىنيَ ( أي من قبل دين اإلسالم ) َوِإن ُكنُتم مِىن قَ ْبِلهِ إىل دين اإلسالم وأجناكم من الِشرك والضالل )

 احلق .

( أي من املكان الىذي  ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاسُ ( من املزدلِفة إىل مىَن ، وذلك يوم النحر لرمي اجلمرات ) مُثَّ أَِفيُضواْ ) -199
َ َغُفورٌ ( لذنوبكم ) َواْستَ ْغِفُرواْ الِلىَ أفاض منه أهل مكىة ، ألنى السورة مدنيىة واخلطاب موجىه ألهل املدينة ) ( للتائبني  ِإنَّ الِلى

 مني .( ابلنادرَِّحيمٌ )

ُتم مََّناِسَكُكمْ ) -200 السعي بني الصفا ، و  الطواف ابلكعبة( أي أَتمتم مناسك احلجى وعباداتكم فيها ، وهي  فَِإَذا َقَضي ْ
( ابلتكبري والتسبيح  فَاذُْكُرواْ الِلىَ ) َنر اهلدي ورمي اجلمرات يف مىَن ، و  كر هللا يف املزَدلِفةذِ ، و  الوقوف بعرفات، و  واملروة

( أي كما كنتم تذكروهنم عند فراغ حجىكم . كانوا يف اجلاهليىة إذا فرغوا من احلجى وقفوا بني مسجد مىَن  ْكرُِكْم آاَبءُكمْ َكذِ )
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مهم ) هم . مثى أخرَب ُسبحانُه عن اختالف أغراض  أَْو َأَشدَّ ِذْكرًاواجلبل فيذكرون فضائل آابئهم وحماسن أَيى ( من ذكركم أَيى
َوَما َلُه يِف اآلِخرَِة ِمْن ( فنعطيه منها ) يف الُدنيا( نصيبنا من اجلاه واملال ) َفِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل َرب ََّنا آتَِنا)الناس الداعني فقال 

م ال يعتقدون ابلبعث واحلساب . َخاَلقٍ   ( أي من نصيب ، وهؤالء املشركون ألهنى

َويف ( أي نِعمًة ، كالعافية والرزق الواسع والِعلم النافع والعمل الصاحل ) يا َحَسَنةً ِوِمن ُْهم مَّن يَ ُقوُل َرب ََّنا آتَِنا يف الُدن) -201
 ( ابجتناب احملرىمات والشبهات ، وهؤالء هم املؤمنون .  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ( يعين اجلنىة ) اآلِخَرِة َحَسَنةً 

ُ َسرِيُع احلَِْسابِ ل صاحلة وعبادات خالصة )( من أعما أُولَ ِئَك هَلُْم َنِصيٌب ُمِىَّا َكَسُبواْ ) -202  ( أي سريع اجلزاء . َوالِلى

ٍم مَّْعُدوَداتٍ ) -203 َ يِف أَيَّ م رمي اجلمرات ، والذِكر هو تكبريات يذكرها  َواذُْكُرواْ الِلى م ، وهي أَيى م التشريق ثالثة أَيى ( هنى أَيى
م التشريق ، والتكبريات  هللاُ أكرب هللاُ أكرب ال إالَه إالى هللا وهللاُ أكرب هللاُ أكرب وهلِل هي أن تقول : " احلاج بعد كلى صالة يف أَيى

َفَمن تَ َعجََّل " . وقوله ) احلمد ، هللاُ أكرب على ما هداَن واحلمُد هلِل على ما أوالَن واحلمُد هلِل على ما رزقنا من هبيمة األنعام
(  َفال ِإمْثَ َعَلْيهِ ( إىل اليوم الرابع ) َوَمن أَتَخَّرَ ( يف التعجيل ) َفالَ ِإمْثَ َعَلْيهِ اليوم الثالث )( ابلنفر من مىَن ومل ُيكمل  يف يَ ْوَمنْيِ 

( احملارم ، يعين ال يكون أتخريه لسبب دنيوي ال يرضاُه هللا ، فيتأخىر لكي يصيد أو الُنٍس وطرب ،  ِلَمِن ات ََّقىيف التأخري )
( بعد  َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه حُتَْشُرونَ ( وال تعصوا أوامره ) َوات َُّقواْ الِلىَ د أن ينتقم منه أو غري ذلك )أو رأى عدوىاً له هناك فريي

 موتكم فيجازيكم على أعمالكم .

أنىه  ىرسول هللا أالَن له القول وادىعَ  وهو حلو املنطق ، وكان إذا لقيَ ، كان رجل منافق يسمىى األخنس بن شريق   -204
، وإذا توىلى عنه  دقلك والصِ  : يعلم هللا ما يف قليب من احملبىةِ  وقال لهُ  ويىة ،دني أموروأخذ يتحدىث معه يف ، وأنىه مسلم  بىهُ حيُ 

( َي َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه ، فنزلت فيه هذه اآلية ) حممىد وصار حيرىضهم على قتالهالنيبى ريش وأخذ يف ذمى جاء إىل قُ 
( من َوُيْشِهُد الِلىَ َعَلى َما يف قَ ْلِبِه ) وشؤوهنا ( أي يعجبك ما يقوله يف أمر الُدنيايف احْلََياِة الُدنيا حممىد ألنىك تظنىه صادقاً )

ومن ذلك .  ( أي شديد العداوة وليس كما يقوله ويدىعيه من احملبىةَوُهَو أََلد  اخلَِْصاِم نافق عدوى )، ولكنىه كاذب مُ  لك احملبىةِ 
 قول ربيعة بن مقروم :

ا   َعَداَوُة َصْدرِه يِف ِمْرَجلِ  ْغِليت َ     َوألدَّ ِذي َحَنٍق َعليَّ َكأّنَّ

ملكر واخلديعة ليوقع العداوة اب( أي أخذ يعمل َسَعى يِف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد فِِيَها ( عنك َي حممىد وأدبر )َوِإَذا تَ َوىلَّ ) -205
، كما فعل بثقيف حيث كان  بسبب احلرب والعداوة اشيةهلك الزرع وامل( أي يُ يُ ْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل وَ والقتال بني الناس )

ُ اَل حيُِب  الَفَساَد زرعهم ) صومة فبيىتهم ليالً وأهلك مواشيهم وأحرقَ بينه وبينهم خُ   .  ى بهِ من يسعَ  ( وميقتُ َوالِلى
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التكربى على  العزىة يف اإلمث ، يعين محلهُ  ( أي أوقعتهُ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة اِبإِلمثِْ ( وال تفسد يف األرض ) َوِإَذا ِقيَل لَُه اتَِّق الِلىَ ) -206
، يعين بئس  ( الذي مهىده لنفسهَولَِبْئَس اْلِمَهاُد عذاب جهنىم ) هِ يكفي( أي َفَحْسُبُه َجَهنَُّم فعل اإلمث ومل ميتنع عن الفساد )

  اختارها ومهىدها لنفسهِ  يتاملكان جهنىم الى 

 مثى عقىبه مبدح املؤمنني فقال تعاىل : 
( أي يبيع نفسه فيخاِطر هبا ويقتحم احلروب واملهالك واألذى وال يُبايل ، وذلك  َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نَ ْفَسهُ ) -207

ُ َرُؤوٌف ابِ ( أي طالباً بذلك مرضاة هللا ) ابِْتَغاء َمْرَضاِت الِلىِ )  خُياطرون أبنفسهم طلباً ملرضاتِه . الىذينَ (  ْلِعَبادِ َوالِلى

 فيهم هذهِ  ، فأنزل هللاُ  وذلك ِلما اعتادوا عليه يف اليهوديىة، أسلم قوم من اليهود مثى حرىموا على أنفسهم حلم اإلبل  - 208
ْلِم  الىذينَ ََي أَي  َها اآلية ) : إنقادوا  واملعىن،  ( أي مجيعها َكآفَّةً االنقياد ألوامر هللا )( أي يف االستسالم و آَمُنواْ اْدُخُلواْ يِف السِى

 تتىبعوا وساوس الشيطان وما خيطىهُ ( أي وال َوالَ تَ تَِّبُعواْ ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ) خرىجلميع أوامر هللا فال أتخذوا بعضها وترتكوا االُ 
 . ( أي ظاهر العداوةنٌي إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ م بِ )ومينعكم من أكل حلم اإلبل لكم 

فَاْعَلُمواْ ( يف القرآن ) مِىن بَ ْعِد َما َجاءْتُكُم اْلبَ يِىَناتُ ( يعين فإن ِملتم عن دين اإلسالم إىل دينكم القدمي ) فَِإن زَلَْلُتمْ ) -209
 ( يف أموره حيكم ما يريد .َحِكيمٌ ( يف ُملكِه ينتقُم ُمىن يعصي أوامرُه ) َأنَّ الِلىَ َعزِيزٌ 

( يعين هل ينتظر العذاب هؤالء املكذىبون آبَيت َهْل يَنظُُروَن )مثى أخَذ ُسبحانُه يف هتديد املشركني واملكذىبني فقال  -210 
 بعثَ  من السحاب كما لٍ لَ ( أي إالى أن يبعث هللا عليهم العذاب يف ظُ يف ظَُلٍل مِىَن اْلَغَماِم ) ابلعذاب ( ِإالَّ أَن ََيْتِيَ ُهُم الِلىُ هللا )

مالئكة العذاب فتقبض  أتتيهم( أي وَواْلَمآلِئَكةُ )السوداء لىة وهي السحابة ل مجع ظُ لَ ، والظُ  على قوم شعيب من قبلهم
يعملوا و  ليصدىقوا الُرُسل قبل وال ميكنهم الرجوع إىل الُدنيا( أي وحينئٍذ ينتهي هبم األمر فال توبتهم تُ َوُقِضَي اأَلْمُر أرواحهم )

ة فكلى قسم منها يسمىى ( األمر كناية عن املخلوقات الروحانيى  ااُلمورِإىَل الِلِى تُ ْرَجُع من عذابنا )وَ  نجيهم أحدٌ ال يُ الصاحلات و 
وكلى ُملوق أثريي فيحكم فيها ما يشاء وال  نس أي أرواحهماجلنى واإل : إىل هللا ترجع نفوس واملعىنمور"، اُ  "أمر" ومجعها "
 .  حيكم فيها غريهُ 

اآلية  ، فنزلت هذهِ كعصا موسى وَنقة صاحل ، وقالوا إن جئتنا هبا ُنصدىقك معجزة   )ع( النيبى  من ريشقُ  طلبت -211
َناُهم مِىْن آيٍَة بَ يِىَنٍة ( َي حممىد )َسلْ ) أنبيائهم فكفروا  على صدقِ  واضحة تدل   ( أي كم أعطيناهم من معجزةٍ َبيِن ِإْسرَائِيَل َكْم آتَ ي ْ

وقالوا هذا هبا بل كذىبوا ، قوه صدىِ ومل يُ  إىل فرعون وقومه فلم يؤمنوا بهِ  خرىإنى موسى جاء ابلعصا واملعجزات االُ . ف هبا وكذىبوا
األموات وأبرأ األكمه واألبرص من . وإنى عيسى أنبأهم ابملغيىبات وأحيا هلم بحر ، فانتقمنا منهم وأغرقناهم يف ال بنيمُ  حرٌ سِ 

 بني .ساحٌر مُ وا قاله و فلم يؤمن به اليهود بل كذىبو 



91 
 

. وكذلك أنت َي حممىد لو  بنيحٌر مُ ابقي األنبياء كلى من جاء مبعجزة مادىية فإنى قومه يكذىبون هبا ويقولون هذا سِ  لكوكذ
املعجزات  واألحسن من ذلك هيَ  . بنيحٌر مُ لكذىب هبا قومك وقالوا هذا سِ  كعصا موسى وَنقة صاحلأعطيناك معجزة مادىية

. وذلك قوله  هم إىل اإلميان هِبا فهي تؤثىر فيهم أكثر من املعجزات املادىيةاألدلىة العقليىة اليت أنزلناها عليك فادعُ العلمية و 
مل  { . فقوله تعاىل )َسْل َبيِن ِإْسرَائِيَل ( يعين إذا تعاىل يف سورة النحل }ادُْع ِإىِل َسبِيِل رَبِىَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ 

ْل نِْعَمَة يطمئنى قلبك َي حممىد هبذا اجلواب فاسأل بين إسرائيل كم آتيناهم من معجزة فكذىبوا هبا وأبدلوها ابلكفر ) َوَمن يُ َبدِى
والشاهد على  ملن يتىبعهاعمة من هللا فهي نِ  الرسالةعمة ، ويريد ابلنِ  ( على لسان حممىدِمن بَ ْعِد َما َجاءْتُه ) ان( ابلكفر الِلِى 

َ َشِديُد { أي حدىث الناس برسالتك وال ختَش أحداً ) يف سورة الضحى }َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربِىَك َفَحدِىثْ ذلك قوله تعاىل  فَِإنَّ الِلى
 . هُ لَ سُ رُ  ( ملن جحد آبَيته وكذىبَ اْلِعَقاِب 

ا هو إليثارهم احلياة الُدن -212 َ ُسبحانُه أبنى امتناعهم عن اإلميان إّنى (  زُيِىَن لِلَِّذيَن َكَفُرواْ احْلََياُة الُدنيايا فقال تعاىل )مثى بنيى
م فقراء  آَمُنواْ  الىذينَ َوَيْسَخُروَن ِمَن يعين زيىَن الشيطان هلم ُحبى الُدنيا وألقى الكفر يف قلوهبم ) م آَمنوا ابلبعث وألهنى ( ألهنى

فوق الكافرين ابملكان واملنزلة ، ألنى اجلنىة يف السماء والنار من حتت وهي الرباكني ( يعين  ات ََّقواْ فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  الىذينَ وَ )
ُ يَ ْرُزُق َمن َيَشاءيوم القيامة )يُعذىبون فيها ماداموا يف األرض إىل  ( أي بدون حماسبة على  ِبَغرْيِ ِحَسابٍ ( يف املستقبل ) َوالِلى

   لكوهنم فقراء فإنى هللا سريزقهم ويعطيهم من فضله .صرفها ، وذلك يف الُدنيا ، فال تسخروا ابملؤمنني

،  لىة واحدة ليس فيهم من يشرك ابهلل ، وذلك يف زمن آدم، أي كانوا على مِ  ( فاختلفواَكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة ) -213
ُ النبيىنَي وأشركوا ) وألُسن ُمتعدىدة إىل مذاهب شّتى  فاختلفوا من بعدهِ  ( ابلنار َوُمنِذرِينَ ) ( ابجلنىة ملن أطاعهُ ُمَبشِىرِيَن فَ بَ َعَث الِلى

َبنْيَ ) ( كلى نيبىٍ لَِيْحُكمَ تبيان احلقى )و  ين احلقى بدِ  ( أياِبحلَْقىِ ة )ب السماويى ي الكتُ أ( َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب عصاه )و  ملن أشرك بهِ 
 الىذينَ ِإالَّ ( أي يف الكتاب )َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ين احلقى )رشدهم إىل دِ الباطلة ويُ  ( من األدَين واملذاهب النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفواْ ِفيهِ 

( أي وكان  ِمن بَ ْعِد َما َجاءهْتُُم اْلبَ يِىَناتُ سة )ئطلبوا الُدنيا والر  الىذينَ ( وهم علماء الضالل من اليهود والنصارى وغريهم أُوتُوُه 
نَ ُهْم ، وسبب ذلك االختالف كان ) دقهذي جاءهم من البيىنات على صِ د الى اختالف هؤالء العلماء يف الكتاب بع ( بَ ْغًيا بَ ي ْ

ُ سة )ئبينهم وظلماً وطلباً للر  فيما داً أي حسَ  ( أي ِلما  ِلَما اْختَ َلُفواْ ِفيِه ِمَن احْلَقِى ( إىل طريق اإلسالم )آَمُنواْ  الىذينَ فَ َهَدى الِلى
 نَ ( ألنى هللا تعاىل أذِ إبِِْذنِهِ : أنى هللا تعاىل أوضح هلم الطريق حّتى عرفوا احلقى من الباطل ) واملعىن ، تلفني فيه من احلقى كانوا ُمُ 

ُ يَ ْهِدي َمن َيَشاءُ ) ملالئكته فأرشدهْتم إىل ذلك ابإلهلام واإلحياء ( يعين ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم ) ( أي من كان أهالً للهداية َوالِلى
 لىذي ال اعوجاج فيه . ا إىل طريق احلقى 

وا ال يقومون ابلواجب وال ينشرون الدعوة وال جياهدون يف سبيل هللا بل اكتفَ )ع( كان بعض من أسلم يف زمن النيبى   -214
األذى ، فنزلت و ، فإذا سأهلم بعض أصحاهبم عن سبب امتناعهم عن اجلهاد قالوا َّناف القتل  قالوا آمنىا إذْ مبجرىد القول 



92 
 

ُتْم ية )فيهم هذه اآل : أظننتم أنىكم تثابون مبجرىد قولكم آمنىا دون أن ُه تقدير يف الكالم حذٌف ، و  ( أيىها املسلمونأَْم َحِسب ْ
، فليس هذا عمل  ن تضجرون وتنفرونحَ مِ ( من األذى والْ َوَلمَّا ََيِْتُكم ( بدون عمل )أَن َتْدُخُلواْ اجْلَنََّة تعملوا أم حسبتم )

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء السالفة ) االَُمم( من املؤمنني يف َخَلْواْ ِمن قَ ْبِلُكم  الىذينَ مََّثُل ن )، أال تكونو ؤمن امل هو  "البأس"( مَّسَّت ْ
: أصابتهم  واملعىن،  177وقد سبق تفسري هذه الكلمات يف آية  هو املرض ومجعه ضرىاء " الضرى "، و الشدىة ومجعه أبساء

م اتىبعوا رُ  الشدائد بسبب اجلهاد ( أي أزِعجوا وأوذوا َوزُْلزُِلواْ هم )لَ سُ ، والفقر بسبب تركهم دَيرهم وأمواهلم يف سبيل هللا ألهنى
( يعين يقول املؤمنون لرسوهلم َمَّت َنْصُر الِلِى ( أي يقول بعضهم لبعض )آَمُنواْ َمَعُه  الىذينَ َحّتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل وَ فصربوا ونصروا )

 . ( يعين يقول هلم اصربوا وسيأتيكم النصر عن قريبَأال ِإنَّ َنْصَر الِلِى َقرِيٌب  ، فيقول الرسول يف جواهبم )مّت نصر هللا

نزلت هذه اآلية يف عمرو بن اجلموح وكان شيخاً كبرياً ذا مال كثري فقال َي رسول هللا مباذا أتصدىق وعلى من  -215
( وهم األب وااُلم واجلدى واجلدىة فَِلْلَواِلَدْينِ ( أي من ماٍل ) نِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِىْن َخرْيٍ َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ أتصدىق ؟ فنزلت )

( أي املسافر املنقطع بِه ، وهذه  َواْبِن السَِّبيلِ ( يعين الفقراء عامىًة ) َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنيِ ( أي الفقراء من أقرابئك )َواألَقْ رَِبنيَ )
َ بِِه َعِليمٌ تطوىع غري الواجبة )زكاة   ( فيجازيكم عليه . َوَما تَ ْفَعُلواْ ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ الِلى

ًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكمْ باع )طِ  ( أي شاقى عليكم تكرهونه كراهةَ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكمْ ) -216  َوَعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشي ْ
تكرهون شيئاً يف احلال وهو خرٌي لكم يف املستقبل ، كما تكرهون القتال وهو خرٌي لكم ، ألنى يف اجلهاد لكم  ( ومعناه وقد

ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكمْ إحدى احُلسنَيني إمىا الظَفر والغنيمة وإمىا الشهادة واجلنىة ) ( أي وقد حتبىون ما هو شرى  َوَعَسى أَن حتُِب واْ َشي ْ
ُ يَ ْعَلمُ ن اجلهاد وهو شرى ِلما فيِه من الذلى والفقر يف الُدنيا وحرمان الغنيمة واألجر يف الُعقىب )لكم وهو القعود ع ( ما فيه  َوالِلى

 ، فباِدروا إىل ما َيمركم به هللا وإن يشقى عليكم . االُمور( عواقب  َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ مصاحلكم ومنافعكم )

سلمني وأمىَر عليهم عبد هللا بن جحش األسدي وهو إبن عمىة النيبى وذلك قبل قتال بعث رسول هللا سريىة من امل -217
بدر بشهرين ، فانطلقوا حّتى هبطوا َّنلة فوجدوا هبا عمرو بن احلضرمي يف عري جتارة لقريش ، وذلك يف أوىل يوم من رجب 

عدوى وُغنٌم ُرزِقتموُه وال ندري أِمن الشهر احلرام ، وكانوا يَرونه من مجاد ، فاختصم املسلمون فقال قائل منهم هذه غرىٌة من 
هذا اليوم أم ال ، وقال قائل منهم ال نعلم هذا اليوم إالى من الشهر احلرام وال نرى أن تستحلىوُه لطمٍع أشفيتم عليه ، فغلب 

فبلغ ذلك كفىار قريش فركَب وفٌد  يُريدون عَرَض احلياة الُدنيا فشدىوا على ابن احلضرميى فقتلوه وغنموا عريُه ، الىذينَ األمر 
َعِن الشَّْهِر ( َي حممىد )َيْسأَُلوَنكَ )منهم حّتى قدموا على النيبى فقالوا أحيل  القتال يف الشهر احلرام ؟ فأنزل جربائيل هذه اآلية 

كبري   عظيم وذنبٌ  إمثٌ  ( أي القتال فيه ُقْل قَِتاٌل ِفيِه َكِبريٌ ( أي هل يباح القتال فيه )ِقَتاٍل ِفيِه ( يريد به شهر رجب )احْلَرَاِم 
، ألنى املشركني يصدىون الناس  ( أكرب عند هللا من القتل يف الشهر احلرامَعن َسِبيِل الِلِى ( منكم أيىها املشركون )َصدٌّ ( لكن )وَ )

منكم ابملسجد  ( أي وكفرٌ احْلَرَاِم  َواْلَمْسِجدِ ) بدين اإلسالم( أي بِهِ ( منكم )وَُكْفرٌ ) ايؤمنو لوهنم رتكعن دين اإلسالم وال ي
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م وضعوا األصنام فوق الكعبة وكانوا يعبدوهنا ) ( أي ِمْنهُ ( يعين أهل املسجد وهم النيبى واملسلمون )َوِإْخرَاُج أَْهِلِه احلرام ، ألهنى
 قرآن: أفعالكم هذه وكفركم ابل ملعىنوا( َأْكرَبُ ِعنَد الِلِى ة حني هاجروا إىل املدينة )، يعين إخراج املسلمني من مكى  من املسجد

َنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل ملسجد احلرام أعظم عند هللا من قتل رجل مشرك يف الشهر احلرام )ابو  كم الناس ابلكفر نفتاإ( أي وإنى َواْلِفت ْ
هؤالء الكفىار وتعنىتهم فقال  . مثى أخرَب ُسبحانُه عن عناد شركزراً عند هللا من قتل رجل مُ وِ  وصدىهم عن دين اإلسالم أعظمُ 

( أي إْن قدروا على ذلك َحّتََّ يَ رُد وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ ( يعين أهل مكة واخلطاب للمسلمني ) َوالَ يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ )
َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم ىل دين اإلسالم اثنية )سم منهم إفقاتلهم أبو بكر فرجع قِ )ع( من املسلمني بعد وفاة النيبى  ، وقد ارتدى فريقٌ 

 فَُأْولَ ِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الُدنيا َواآلِخَرةِ إىل دين اإلسالم ) رجعي ه وملعلى كفرِ  إن مات( يعين  َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفرٌ 
م أبدلوا حُ  روا نتائج أعماهلم، أي خس ( أي ذهبت أعماهلم اليت عملوها وقت إسالمهم أدراج الرَيح سن ، أمىا يف الُدنيا فإهنى

 خسروا قد، أمىا يف اآلخرة ف كر والعار الذي َنهلم عند ارتدادهم عن اإلسالمذي َنهلم يف اإلسالم بسوء الذِ كر والشرف الى الذِ 
 ( أي دائمون يف النارالنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َوأُْولَ ِئَك َأْصَحابُ حسن الذكر ابلعار ) وأبدلوا مرضاة هللا بغضبِه ، وأبدلوااجلنىة 

. 

نزلت هذه اآلية يف قصىة عبد هللا بن جحش وأصحابه َلمىا قتلوا إبن احلضرمي يف أوىل يوم من شهر رجب ، فظنى  -218
م إن سلموا من اإلمث فليس هلم أجٌر ، فأنزل هللا تعاىل فيهم هذه اآلية )  الىذينَ وَ ( من أهل املدينة ) َمُنواْ آ الىذينَ ِإنَّ قوٌم أهنى

ُ َغُفورٌ ( يف اآلخرة بدخول اجلنىة ) َوَجاَهُدواْ يِف َسِبيِل الِلِى أُْولَ ِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََت الِلىِ ( من مكىة إىل املدينة ) َهاَجُرواْ  ( هلم  َوالِلى
 ( هبم وابملؤمنني .رَِّحيمٌ يغفُر ما مضى من ذنوهبم )

َيْسأَُلوَنَك َعِن فنزلت هذه اآلية ) ؟باحاننا يف اخلمر وامليسر هل يُ الصحابة فقالوا َي رسول هللا أفتِ  جاء نفر من -219 
بسببهما تكون أكثر ف،  عظيم ذنبٌ ( أي ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي ( وهو القمار )َواْلَمْيِسرِ سكر )( وهو كلى شراب مُ  اخْلَْمرِ 

لسلعة لبائع ا، ومنفعة القمار  ( منفعة اخلمر للبايع والصانع ويف الطب كمعقىمَناِفُع لِلنَّاِس َومَ املعاصي وتنتج أكثر اجلرائم )
( أي ما فيهما من اإلمث َوِإَْثُُهَمآ َأْكرَبُ ِمن ن َّْفِعِهَما ) تعبمن غري  يت يلعبون هبا وصانعها والرابح الذي َيخذ مال صاحبهِ الى 
، وإنى الشارب واملقامر يقرتفان  الضرر لكثري منهملكنى لبعض الناس و خاصى لنفع ، ألنى ا ُمىا فيهما من النفع عظمأ

ومن ذلك ، البدل  معناه ترك "العفو"( ُقِل اْلَعْفَو ( من أمواهلم )َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن بواسطتهما اآلاثم من وجوه كثرية )
 هري بن أيب سلمى ميدح رجالً :قول زُ 

 َعْفواً َويُْظَلُم َأْحَياََنً فَ َيْظطَِلمُ     الَِّذي يُ ْعِطْيَك ََنئَِلُه  ْهَو اجْلََوادُ 
 يَ ُقوُل الَ َغاِئٌب َمايل َواَل َحرِمُ       َوِإْن َأاَتُه َخِليٌل يَ ْوَم َمْسأََلٍة 

 وقال الفرزدق ميدح رجالً :
 لطىعانِ وتُ ْعِطي الُعْرَف عفواً سائليِه     وتُ ْرِوي الزَّاِعِبيََّة يف ا
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 وقال جرير يهجو بين تيم :
 ولو َتْسَتِعف  التىيُم أو حُتِسُن الِقرى     ولكنَّ تَ ْيماً ال تَِعف  وال تَ ْقرِي

 يعين ال تُعطي من ماهلا بدون بدل وال تُقري الضيف .
من الناس ، فإنى هللا َيجركم عليه . وُمىا  ومعىن اآلية يقول هللا تعاىل إذا أنفقتم فأنفقوا يف سبيل هللا وال تطلبوا بِه بداًل وال أجراً 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الِلَِّ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َواَل ُشُكورًا { حاكياً عن املؤمنني قوهلم  سورة اإلنسانيؤيىد هذا قوله تعاىل يف   }ِإّنَّ
نفاق فيصرف يف اجلهاد ولبناء املساجد واملستشفيات اخلريية ، أمىا اإل ، ألنى الزكاة خاصىة للفقراء واإلنفاق غري الزكاة الواجبة

، والشرط الوحيد يف ذلك أن جتعل إنفاقَك يف سبيل . وهذا اإلنفاق خاصى ابألغنياء دون الفقراء  ودور الضيافة وغري ذلك
ملخلوقني أو أشركتُه مع هللا يف هللا ال ُتشرك بِه أحداً من املشايخ واألئمىة واألنبياء ، فإن جعلت إنفاقك يف سبيل أحد من ا

اإلنفاق فال يُقبل منك إنفاقك وال تؤَجر عليه . ومثال ذلك ما ينفقه بعض الناس فيبين مسجداً ويكتب على ابب املسجد 
)مسجد وحسينيىة( فيشرك احلسني مع هللا يف املسجد ، فهذا عمل ال يرضاه هللا وال يتقبىلُه وال َيجر صاحبه عليه . 

ُ َلُكُم اآلََيتِ ) ثل هذا البيانأي مِ  (َكَذِلكَ ) ُ الِلى  . ( يف مصاحل دينكملََعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن ) يف املستقبل ( يُبنيِى

 ( أي يف شؤون الُدنيا وأعمال صاحلة لآلخرة . يِف الُدنيا َواآلِخرَةِ ) -220
وقريب أن تنفد وأَن أنفق عليه من درامهه راهم جاء رجل من الصحابة إىل النيبى فقال َي رسول هللا عندي يتيم وله عندي د

( َي َوَيْسأَُلوَنكَ أجيوز أن أجعلها يف حانويت وأجعله شريكاً معي يف احلانوت لريبح منها وال تنفد درامهه؟ فنزلت هذه اآلية )
:  واملعىنملوا ما هو الصاحل هلم ، ( أي إعُقْل ِإْصاَلٌح هلَُّْم َخرْيٌ ( أي عن أمر اليتامى ومشاركتهم )َعِن اْليَ َتاَمى حممىد )

،  ين( يف الدِ فَِإْخَواُنُكمْ كم وصناعاتكم فيعملون أبجرة أو تشاركوهنم )( يف كسبِ َوِإْن خُتَاِلُطوُهْم من البطالة ) الكسب هلم خريٌ 
ُ يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد وحقى األخ أن يعمل ألخيه ما هو الصاحل ) َوَلْو لأليتام فيجازي كاًل على عمله ) (ِمَن اْلُمْصِلِح ( منكم )َوالِلى

ُ ألْعنَ َتُكْم  }َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِى اْلَقي وِم {  سورة ط هوالشاهد على ذلك قوله تعاىل يف الذلى واخلضوع هو  "تالعنَ "( َشاء الِلى
ِإنَّ ) رة ولكنى هللا ميهلُه لعلىُه ُيصلح أعمالهألذلى املفسَد منكم يف الُدنيا قبل اآلخ: ولو شاء هللا  واملعىن . أي َخضعْت وَذلىتْ 

 َيمركم بشيء إالى وفيه منفعة لكم .( يف أفعاله فال َحِكيمٌ يتام )ينتقم ُمىن يريد فساد حال األيف ُملكِه ( الِلىَ َعزِيٌز 

الَ تَنِكُحواْ اْلُمْشرَِكاِت َحّتَّ وَ نزلت هذه اآلية يف ُمرثد الغنوي إستأذن النيبى )ع( يف زواج امرأة ُمشركة تدعى ِعناق ) -221
( يعين ُملوكة  َوأَلَمٌة م ْؤِمَنٌة َخرْيٌ مِىن م ْشرَِكةٍ ( أي ال تتزوىجوا املشركات حّتى ُيسلمَن ويؤمنى ابهلل وحده دون شريك له ) يُ ْؤِمنَّ 

( أي ال  َوالَ تُنِكُحواْ اْلُمِشرِِكنيَ أو حسبها )( حُبسنها أو ماهلا  َوَلْو أَْعَجبَ ْتُكمْ مسلمة موحدة خرٌي لكم من ُحرىٍة مشركة )
َوَلَعْبٌد م ْؤِمٌن َخرْيٌ مِىن م ْشرٍِك ( يعين حّتى يوحىدوا هللا فال جيعلوا له شريكاً يف العبادة ) َحّتَّ يُ ْؤِمُنواْ تزوىجوا بناتكم من املشركني )

( يعين يدعون الناس إىل  يَْدُعوَن ِإىَل النَّارِ ( املشركون )أُْولَ ِئكَ شرك )( يعين ُملوك موحىد خرٌي لكم من ُحرٍى م َوَلْو أَْعَجَبُكمْ 
عبادة األواثن واألصنام أو إىل عبادة املالئكة أو إىل عبادة قبور املشايخ واألولياء أو إىل غري ذلك من األجرام السماويىة 
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ُ يَْدُعَو ِإىَل فيكون عاقبة اتبعي هؤالء املشركني النار ) ( يعين وهللا يدعوكم إىل عبادتِه ونبذ األصنام وغريها  اجْلَنَِّة َواْلَمْغِفرَةِ  َوالِلى
( يعين ال ينال هذه السعادة ويكون موحىداً طائعاً هلل إبِِْذنِهِ وترك عبادهتا لكي تدخلوا اجلنىة وتنعموا فيها ويغفر لكم ذنوبكم )

ُ آََيتِِه لِلنَّاسِ قى ابإلحياء فينقاد هلم ويوحىد هللا ويرتك عبادة املخلوقني )إالى من أِذَن هللا ملالئكتِه أن يُرشدوُه إىل طريق احل (  َويُ َبنيِى
 ( أي لعلىهم يتىِعظون . َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ يف القرآن )

ِن َوَيْسأَُلوَنَك عَ ، فنزلت هذه اآلية ) كم النساء وقت احليضعن حُ  )ع(النيبى  جاء رجل من الصحابة فسألو  -222
األرحام ، وقد اع احلائض يسبىب هلا مرضاً يف بيت ، ألنى مِج  ( للنساءُقْل ُهَو أًَذى ( أي عن أمر احمليض وحكمه ) اْلَمِحيضِ 

ميالديىة سؤال من حلب يسأل هل هناك حمذور من مقاربة احلائض ؟  1973شباط  198جاء يف ُملة "طبيبك" العدد 
م الطمث ُمتفتىحة العروق حمتقنة ابلدماء ُمستعدىة لتلقىف اجلراثيم وحدوث اإلنتان فكان اجلواب : "نعم ، تكون الرِحم أَيى 

 ". ً  ]إنتهى [واإللتهاب فضالً عن أنى تقلىصات الرحم أثناء االتىصال قد تسبىب نزفاً دموَيى

ا يقع يف قلبه ُكرٌه هلا  بعد ذلك ، فيجب على الزوجة أن مثى إنى الزوج تشمئزى نفسه من زوجته إذا رآها يف تلك احلالة ، ورمبى
م احليض لئالى يقرتب منها  تفطن إىل ذلك فال تدعُه جيامعها وقت احليض ، وجيب عليها أن ترتك الزينة والتجميل يف أَيى

( بُوُهنَّ َوالَ تَ ْقرَ ( أي اعزلوا فراشكم عن فراشهنى وقت النوم )فَاْعَتزُِلواْ النِىَساء يف اْلَمِحيِض )زوجها ، ولذلك قال تعاىل 
( أي فارجعوا إليهنى يف الفراش فَْأُتوُهنَّ ) ( ابملاء واغتسلنَ فَِإَذا َتَطهَّْرَن منه ) ( من الدم ويغتسلنَ َحّتََّ َيْطُهْرَن ماع )ابجلِ 

ُ وجامعوهنى إْن شئتم ذلك ) ال النساء بسبب واعتز  يضهبا وقت احملتناج( أي من اجلهة اليت أمركم هللا ابِمْن َحْيُث أََمرَُكُم الِلى
َ حيُِب  الت َّوَّاِبنَي . ) الفرج هو، و ذلك املكان  رِيَن ( من الذنوب )ِإنَّ الِلى فاحلائض .  ( ابملاء إذا جامعوا نساءهمَوحيُِب  اْلُمَتَطهِى

ة وأكثرها حّتى راً، وأقلى مدىة للحائض مخسة أَيم إذا طهرت قبل اخلمسة وأوسطها سبعال يباح مجاعها سواء قُبالً كان أم دبُ 
 . تطهر

: توجد بعض املستشفيات تسمىى ُمستشفى االعتزال أو مستشفى العزل ، وهو أن يعزلوا فيه املرضى  معىنّاالعتزال
ا يعزلوهنم يف تلك املستشفى لئالى ُيصاب غريهم هبذا املرض فتنتقل العدوى منهم إىل غريهم من نياملصاب  أبمراض ُمعدية ، وإّنى

 األصحىاء .

ّمّاحليضّعندّاليهودح ك
وال  طعاماً إنى العادة عند اليهود إذا حاضت إحدى نسائهم فال يقرتب منها زوجها يف الفراش وال يف املنام وال َيكل معها 

ا جنسة حّتى طعامه عن طعامَيخذ من يدها مأكوالً أو مشروابً ، فيعزل فراشه عن فراشها و  ها وال َيخذ شيئاً من يدها فإهنى
ها ، وهكذا عندهم االعتزال حّتى أنىُه إذا مسى ثوهبا أو جسمها بيده يتنجىس فيجب عليه أن يغتسل ، وال تطهر من حيض

م ، فيكون انقطاعه عنها أربعة عشر يوماً ، وهكذا شدىد هللا عليهم  يُباح له أن جيامعها إالى بعد انتهاء مدىة احليض بسبعة أَيى
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م فأابح هلم أن جُيامعوا زوجاهتم بعد انتهاء مدىة احليض احلكم يف أمر احليض . وقد خفىف هللا على  املسلمني بسبعة أَيى
 والغسل منه ُمباشرًة دون أتجيل .

ُتْم ( أي مزدرٌع لكم وحمرَتث تزرعون فيهنى البنني والبنات )ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم ) -223  ( أي كيف شئتمفَْأُتواْ َحْرَثُكْم َأَنَّ ِشئ ْ
ُ هَلُُم اآلََيِت مثى انظُْر َأَنَّ يُ ْؤَفُكونَ ، والدليل على  .  { ، أي كيف يؤفكون ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة }انظُْر َكْيَف نُ َبنيِى

 ومن ذلك قول حسىان بن اثبت 
 رِ فْ منزِل السَّ ِت لِ يْ دَ تَ  اهْ أَنَّ     افوقفُت ابلبيداِء أسأهلُ 

 يعين كيف اهتديِت ، وقال عبيد بن األبرص :
 َأَنَّ َوَقْد رَاَعَك املِشيبُ    ْصُبو َوَأَنَّ َلَك التََّصايب تَ 

، ألنى اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من اخللف يف  أتوا نساءكم كيف شئتم نياماً أو جلوساً أو غري ذلكاف : عىنوامل
ُمواْ ألَنُفِسُكمْ ، فنزلت هذه اآلية تكذيباً هلم ) فرجها جاء الولد أحول َ ( من األعمال الصاحلة ) َوَقدِى ُمالفة  ( يفَوات َُّقواْ الِلى

ُمواْ( يعين واعلموا أنىكم مالقون ما ،  ( بعد موتكمَواْعَلُمواْ أَنَُّكم م الَُقوُه ) أوامره ضمري اهلاء يف قوله )م الَُقوُه( يعود لقوله )َوَقدِى
ُمواْ  َوَما} ها قدىمتم ألنفسكم من خريات . ومثلها قوله تعاىل يف السورة نفس ، {  الِلىِ  ِعندَ  جتَُِدوهُ  َخرْيٍ  مِىنْ  ألَنُفِسُكم تُ َقدِى

 .  ( بدخول اجلنةَوَبشِىِر اْلُمْؤِمِننَي )

، فكان يقول إينى  بشيء وال يصلح بينه وبني امرأتهِ  وال يربىهُ  عبد هللا بن روىاحة أن ال يدخل على ختنهِ  حلفَ  -224
َمْيَاِنُكْم فنزلت هذه اآلية ) بعد اليمني ، فعلهُ هبذا فال حيلى يل أن أ حلفتُ  ( أي ال جتعلوا اليمني ابهلل َوالَ جَتَْعُلواْ الِلىَ ُعْرَضًة ألِى

لربى ترك ا: ال حتلفوا ابهلل على  واملعىن( أَن َترَب واْ َوتَ ت َُّقواْ َوُتْصِلُحواْ َبنْيَ النَّاِس سبباً لرتك اخلريات عن الناس وقطع الربى عنهم )
يٌع بني الناس )وترك ِصلة الرحم وترك اإلصالح  ُ مسَِ  .فعالكم أب( َعِليمٌ ( ألقوالكم )َوالِلى

ُ اِبللَّْغِو يِفَ أمَْيَاِنُكْم ) -225  لف ابهللمجع ميني وهو احلِ  "األميان"، و هو الكالم الذي ال فائدة فيه "غواللى "( الَّ يُ َؤاِخذُُكُم الِلى
عطي فقرياً شيئاً وذلك مثل أن حيلف اإلنسان أنىه ال يُ  ، كم هللا ابحلنث على أميانكم اليت ال فائدة فيها: ال يؤاخذ  واملعىن ،

صلح بني أو حيلف أنىه ال يُ  ، على ذلك ال يؤاخذه هللا يف حنثهِ هذا ، ف عطي صدقة للفقراءويُ  بعد يومه ، مثى حينث عن ميينهِ 
، وهكذا كلى ميني يقسم اإلنسان  ، فإنى هللا تعاىل ال يؤاخذه على ذلك تخاصمنيصلح بني املالناس بعد يومه ، مثى حينث ويُ 

 أنى  له مثى تبنيى  اً . وكذلك إذا حلف مييناً على شيء وهو يرى نفسه صادق ل اخلري فهو لغوٌ اعمأمن  ه وهوعليه أن ال يعمل
رب من حلف له أبنىه قد أخطأ بيمينه أن خيُ عليه جيب ، ولكن يه عكس ذلك ولكن مل يكن يعلم فال يؤاخذه هللا عل األمر

 ، مثى يستغفر ربىُه على ما صدَر منُه من اليمني قبل أن يتأكىد من اخلرب أو احلادث الىذي أخرَب بهِ  والصحيح هو كذا وكذا
كة وحلفتم على ذلك ا ء أو شر ( من املكر واخلديعة مع من تعاقدمت معه على بيع أو شراَوَلِكن يُ َؤاِخذُُكم مبَا َكَسَبْت قُ ُلوبُُكْم )
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ُ َغُفوٌر ).  مييناً مثى حنثتم اليمني وخنتم العهد فإنى هللا تعاىل يؤاخذكم عليه ويلزمكم كفىارته ( ملن اتب وأعطى الكفىارة َوالِلى
  .  هل عبيده ليتوبوا( ميُ َحِليمٌ )

( يعين  ِمن نِىَسآئِِهمْ ( على أنفسهم تضجىراً )يُ ْؤُلونَ لقضاة )( تقديرُه احُلكم للىذيَن ، واخلطاب موجىه للنيبى مثى للىِلَِّذينَ ) -226
رجع زوجيت إىل بييت بل تبقى اُ رجَع زوجيت إىل األبد ، أو يقول عاهدُت نفسي أن ال اُ أن ال  6الىذي يقول آليُت على نفسي

، ولو حلف اليمني على ذلك فإنى  عند أهلها إىل األبد ، أو جيعل هلا وقتاً فيقول إىل سبع سنني أو أكثر من ذلك أو أقلى 
ميينُه تُعدى لغواً ال يُبىن عليها إالى إذا حلف على ُمدىة أقلى من أربعة أشهر فحينئٍذ جيب الوفاء بِه وال حينث . فهؤالء ُحكمهم 

تَ رَب ُص  )مع نسائهم أن ترتبىص الزوجة بنفسها أربعة أشهر ، أي تنتظرُه زوجته عند أهلها أربعة أشهر ، وذلك قوله تعاىل
 ( ، فالرتبىص هو االنتظار ، ومن ذلك قول الشاعر : أَْربَ َعِة َأْشُهرٍ 

ُنوِن لعلىها     ُتطَلَُّق يوماً أو ميوُت حليُلها
َ
 تَ َربىْص هِبا رَيَب امل

رجعوا عن قوهلم  ( أي فإن فَِإْن َفآُؤواوبعد هذه املدىة جيب على الزوج أن يعيدها إىل بيته وُيصاحلها ، وذلك قوله تعاىل )
( بزوجاهتم ، أمىا إذا أصرى الزوج على الفراق ومل يرجع عن رَِّحيمٌ ( هلم ) فَِإنَّ الِلىَ َغُفورٌ وتنازلوا عن إصرارهم ورجعوا بزوجاهتم )

 : تعاىل  قوله فللزوجة حقٌّ أن تطالب ابلطالق ، وعلى القاضي أن يُرغم الزوج ابلطالق إن مل يوافق ابلتالِق ، وهذا معىن قوله

( أبفعاهلم . أمىا حكم املسجون الىذي ُحِكَم عليه ملدىة أربع سنني َعِليمٌ ألقواهلم ) ( َوِإْن َعَزُمواْ الطَّاَلَق فَِإنَّ الِلىَ مسَِيعٌ ) -227
 فإذا مل يطلىقها ابلطالق ، فما فوق فيجب عليه أن يطلىق زوجته إن كانت فتاة ومل تكن عجوزاً ، وذلك إن وافقت هيَ 

وأرادت الزوجة الطالق فعلى القاضي أن يطلىقها َجرباً ، فإذا خرج من السجن بعد انتهاء املدىة فوجد مطلىقته مل تتزوىج بغريه 
وكانت التطليقة األوىل أو الثانية ميكنه أن يتزوىجها من جديد . أمىا الىذي طلىق زوجته مرىتني مثى اسرتجعها قبل أن ُيسَجن فإنى 

لثالث يكون بيد الزوجة فإن شاءت الطالق طلىقها وإن شاءت البقاء حتت نكاحه حّتى خيرج من السجن ، اختيار الطالق ا
 ويف كلتا احلالتني فإنى اختيار الطالق يكون بيد الزوجة للمسجون أربع سنني أو أكثر .

وال يعود وال يُعَرف عنه  أمىا الغائب الىذي ال يُعرف عنه شيء هل مات أم هو حيٌّ يُرزق ، وذلك كالىذي يذهب للحرب
شيء ، أو الىذي يكون أسرياً بيد األعداء ومل يُعَرف عنه شيء ، أو غري ذلك ُمىن يغيب عن أهله وال يعود ، فهؤالء ِعدىهتم 
أربع سنني أيضاً ، فإذا انقضت املدىة ومل َيِت الزوج فللزوجة حقى أن تطالب ابلطالق وذلك عند القاضي ، فيقوم ابلطالق 

                                                           
 يعين عزمُت وقرىرُت على عمل كذا وال أتراجع عن قويل ، ومن ذلك قول األعشى :  6

 اهم كمن قد أَْفَسدَ فيُ ْفِسدَ  ُرُهناً      نامن أَبنائِ  يهِ عطنُ آلَْيُت ال 
 وقال حسىان ميدح النيبى :

 آليُت ما يف مجيِع الناِس ُُمَتِهداً            مينى أَلِيََّة بَ رٍى َغرِي إْفنادِ 
 اَتهلِل ما محََلْت اُنثى وال َوَضَعْت   مثَل الرسوِل نيبِى األمىِة اهلاِدي
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الزوج أو جدىه أو عمىه أو شريكه إن مل يكن له أب وال جدى يف قيد احلياة ، أو يقوم وكيله أو وصيىه أو من يرثه من  أبو
الرجال . فعلى القاضي أن جيعل أحد أقرابء الزوج املفقود وكيالً عنه ووصيىاً له كي يقوم الوكيل والقاضي أبمر الطالق 

لطالق ويدفعاهِنا إىل الزوجة ، وذلك بعد اإلثبات من الشهود واألدلىة على أنى زوجها ويُطلىقان الزوجة ويكتباِن هلا ورقة ا
مفقود منذ أربع سنني ومل يُعَرف عنه شيء ومل َيِت منه مكتوب ]أي رسالة[ وال خرب . أمىا إذا ُعِلَم أنى الزوج حيٌّ أو جاء 

سل له إنذاراً أبنىه إن مل يرجع إىل أهله ملدىة أربعني يوماً منه مكتوب ]أي رسالة[ وهو ُمتنع عن اجمليء فعلى القاضي أن يُر 
فسُيطلىق القاضي زوجته . فإن مل يرجع بعد تلك املدىة املذكورة ومل يرسل جواابً فللزوجة حقى الطالق . فإن رجع الزوج بعد 

ه فليس له حقى يف إرجاعها بل ذلك فوجد زوجته مل تتزوىج من غريه فله حقى يف إرجاعها ، أمىا إذا وجدها متزوىجة من غري 
 تبقى زوجة للثاين .

وملخىص القول فإنى الفراق ال جيوز أن يدوم أكثر من أربع ، فالزوج احلاضر أربعة أشهر وبعد ذلك إمىا الرجعة وإمىا الطالق . 
زوجة املفقود زوجها ومل يُعلم عنه والزوج املفقود أو املسجون فأربع سنني وبعدها إمىا الرجعة وإمىا الطالق . أمىا ُحكم املرياث لل

شيء فهي ترث زوجها من يوم غيابه ، فلها الثمن إن كان لزوجها ولد ، وهلا الربع إن مل يكن لزوجها ولد ، وال يسقط 
ا حقىها من املرياث إالى إذا رجع زوجها وظهر أنىُه حيى . أمىا طالقها من ِقَبل القاضي أو زواجها برجل غريه فال ُيسِقط حقىه

  ابملرياث .تاً فهي أوىَل وم هلا مقام النفقة ، وإن كان ميمن املرياث ، وذلك إن كان زوجها حيىاً فاملرياث يق

( أي ينتظرن أبنفسهنى ، يعين تبقى يف الدار تنتظر حّتى تنتهي عليها ثالث  َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن أِبَنُفِسِهنَّ ) -228
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن  سورة الطالقفعدىهتا ثالثة أشهر ، وذلك قوله تعاىل يف حيضات ، أمىا الىيت ال حتيض  }َوالالَّ

ِئي مَلْ حيَِْضَن {  هُتُنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ُتْم َفِعدَّ يعين الىاليت مل حيضَن من قبل والىاليت يئسَن من احمليض يف وقت نِىَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ب ْ
( "القرُء " هو العادة املقرىرة أي املوقىتة بني شخصني  َثالَثََة قُ ُرَوءٍ اجلميع ِعدىة كلى واحدة منهنى ثالثة أشهر ، وقوله )طالقهنى ف

 والشاهد على ذلك قول الشاعر : ، ومجعه قروء ، 
 َيُربَّ ذي ِضغٍن عَليَّ فاِرِض     لُه ُقروٌء كُقروِء احلاِئضِ 

لى شهر مرىة كما للحائض عادة يف كلى شهر مرىة ، وأراد سبحانُه ابلقروء طهر املرأة بعد حيضها أي له عليى عادة مقرىرة يف ك
 ، والدليل على ذلك قول األعشى :

 ويف كلى عاٍم أنَت جاشُم غزوٍة     َتُشد  ألقصاها َعزمَي َعزاِئكا
 ِئكاُمَورىِثًَة مااًل ويف األرِض رِفعًة    ملا ضاَع فيها ِمْن قُ ُروِء ِنسا

ُ يِف أَْرَحاِمِهنَّ فالىذي ضاع هاهنا األطهار ال احليض . ) ( من األوالد ألنى بعض املطلىقات  َوالَ حيَِل  هَلُنَّ أَن َيْكُتْمَن َما َخَلَق الِلى
ا حتب  رُجالً آخر فرتيد أن تتزوىج بِه فل ذلك تكتم محلها الىيت تكره زوجها تكتم محلها لئالى ترجع لزوجها بعد الطالق ، أو ألهنى

، ألنى الزوج له حقى الرجعة بزوجته املطلىقة إن كانت حاماًل وال حيقى هلا أن َتتنع عن ذلك ولو بعد انتهاء العدىة . أمىا إذا  
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ِإن ُكنَّ كانت غري حامل وانتهت العدىة فاخليار للزوجة إن وافقت ابلرجعة رجعت إليه وإن شاءت أن تتزوىج غريه تزوىجت )
( يعين إن كانت تؤمن ابهلل وابحلساب والعقاب فال تكتْم محلها ألنى هللا يُعاقبها ، واليوم اآلخر هو  اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  يُ ْؤِمنَّ 

لها من املطلىقات . وهذه اجلُملة ختويف ووعيد ابلعذاب ملن تكتم مح 126يف آية يوم القيامة ، وقد سبق شرحه فيما سبق 
( يعين زوج املطلىقة أحقى إبرجاعها من غريه يف وقت الِعدىة ، وأحقى هبا إن كانت حاماًل ولو  َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحق  بَِردِىِهنَّ يف َذِلكَ )

النفقة والكسوة على قدر  ( بينهم وبني زوجاهتم حُبسن املعاشرة وأداءِإْصاَلًحا( األزواج ) ِإْن أَرَاُدواْ بعد الِعدىة ولكن بشرط )
( أي ابلشيء اِبْلَمْعُروفِ ( من احلقى ألزواجهنى ) ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ( أي للزوجات من احلقى على أزواجهنى )َوهَلُنَّ اإلمكانية )

إىل الزانيات  املناسب الىذي يتمكىن عليه الزوج من النفقة والكسوة وُحسن املعاشرة واملبيت عندها فال يرتكها وحدها ويذهب
( يف اإلطاعة ، أي وجيب على الزوجة أن تطيع زوجها  َولِلرىَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ وال خيوهنا بزَن أو بلواط كما يريد أن ال ختونه )

ُ َعزِيزٌ َوافال خترج من الدار إالى إبذنِه وأن تسمع كالمُه وَتتثل أوامرُه إالى مبا حرىم هللا ، فإن خالفت أوامره فهي َنشز ) ( يف  لِلى
 ( يف أحكامه فال َيمركم إالى مبا فيه صالٌح لكم .َحُكيمٌ ُملكِه يُعذىب من خيالف أحكام هللا )

كانوا يف زمن اجلاهليىة يُطلىقون نساءهم ويرجىعون ِمراراً عديدة إضراراً ابملرأة وإهانًة هلا ، فنهاهم هللا عن تلك العادات   -229
( يعين الطالق الىذي تباح فيِه الرجعة مرىاتن وال يكون أكثر ، وذلك قبل انتهاء الِعدىة فعليه أن  َمرَّاَتنِ الطَّاَلُق فقال تعاىل )

يعقد من جديد مبهٍر قليل مبا يقع الرضا بني الطرفني ويكتب كتاب الزواج من جديد وتوقىع فيه شهود وذلك لئالى يقع جحود 
وجني فيقول إنى زوجة أيب ُمطلىقة وليس هلا حقى يف املرياث ، وما أشبه ذلك من بعد ذلك من بعض الَورَثَة إذا مات أحد الز 

: إمىا أن يُبقيها عنده الزوج ويعاشرها مبعروف بال جدال وال  واملعىن(  فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسانٍ جحود . )
ا إبحسان أبن يعطيها حقىها ونفقة الِعدىة عن ثالثة أشهر وينتهي مشاجرة وال إهانة ، وإمىا أن يُطلىقها وُيسرىحها إىل أهله

ُتُموُهنَّ ( أيىها األزواج ) َواَل حيَِل  َلُكمْ بذلك القيل والقال ) ًئا( من املهر املعجىل أو املؤجىل ) أَن أَتُْخُذواْ ُمَّا آتَ ي ْ ( من ذلك إذا َشي ْ
( يعين إالى أن خياف الزوج والزوجة أن ال يقيما أحكام هللا ، وأحكام هللا على  ُحُدوَد الِلىِ ِإالَّ أَن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما طلىقتموهنى )

الزوج أن يُطلىق زوجته إذا يئَس من نفسه وأيقن أنىُه غري قادر على اجِلماع ، وأن يُعطيها مهرها وال َيخذ منه شيئاً ، وأن 
ال تزين بل تصرب حّتى تعود قوىة اجِلماع عند زوجها ، أو يطلىقها هو يعطيها نفقة الِعدىة . وعلى الزوجة أن تكون عفيفة و 

 ابختياره . هذه حدود هللا الىيت جيب على الزوج والزوجة أن يقيماها . 
 منها فهي :  أمىا خوفها

  زوجها ،أوىاًل ختاف الزوجة أن تتغلىب عليها الشهوة احليوانية فتزين إذا طال عليها األمد ومل تعد قوىة اجِلماع إىل
 اثنياً ختاف الزوجة أن ال يُطلىقها إالى إذا افتدت له مبهرها .

 أن يُطلىق زوجته مثى تعود له قوىة اجِلماع بعد زمن وليس له مال ليتزوىج غريها ، وخياف الزوج
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)ِإالَّ َأن خَيَافَا َأالَّ له تعاىل اثنياً خياف أن تطالبه مبهرها املؤجىل إذا طلىقها وهو فقري احلال ال يتمكىن من أدائه . فهذا معىن قو 
قال تعاىل ) يُِقيَما ُحُدوَد الِلِى ( ( وذلك أبنى الزوجة ال تصرب على ترك  َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد الِلىِ ( أيىها القضاة ) فَِإْن ِخْفُتمْ ، مث ى

ا فتاة وليست عجوزاً ، وعلمتم أنى الزوج فقري احلال وال يطلىق زوجته إالى إذا  اجِلماع وخفتم أن تزين إذا مل يُطلىْقها زوجها ألهنى
( أي ال حرج عليهما فيما افتدت بِه الزوجة من مهرها ، وال  َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِهِ تركت له عن حقىها من املهر )

 حرج على الزوج أن َيخذ ما وهبته من مهرها إذا أرادت الطالق منه هلذا السبب .
وجة تنتظر سنة واحدة فإن مل حتصل نتيجة من زوجها فلها حقى أن تطالب ابلطالق . وتشمل هذه اآلية الشيخ املسنى فالز 

إن كانت زوجته فتاة وال هتواه وختاف أن يوسوس هلا الشيطان فتزين خفية عن زوجها ، فتقول لزوجها طلىقين ولك مهري ، 
رج عليهما فيما افتدت بِه . وتشمل اآلية أيضاً من كانت فيه عاهة من فإذا وقع الرضا بني الطرفني على الطالق فال ح

(  ُحُدوُد الِلىِ ( األحكام الىيت بيىناها لكم )تِْلكَ مرض ُمزمن أو عمى أو كان مشوىه اخللقة وكانت زوجته فتاة مجيلة وال هتواه )
 ( ألنفسهم وألزواجهم . لِلِى فَُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد ا( ابملخالفة ) َفالَ تَ ْعَتُدوَهاحدىها لكم )

(  َحّتََّ تَنِكَح َزْوًجا َغرْيَهُ ( بل َحُرَمْت عليه إىل األبد ) َفالَ حتَِل  َلُه ِمن بَ ْعدُ ( زوجها التطليقة الثالثة ) فَِإن طَلََّقَها) -230
" تكون مبعىن "كي" والشاهد على  ومعناه كي تتزوىج غريه وتنتهي املشكلة فال مشاجرة وال جدال بعد الفراق ، فكلمة "حّتى

ومعناه كي يردىوكم ، وقال }َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحّتََّ يَ ُرد وُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ { ذلك قوله تعاىل يف السورة نفسها 
ُ لُِيِضلَّ  سورة التوبةتعاىل يف  َ هَلُم مَّا يَ ت َُّقوَن {  }َوَما َكاَن الِلى  ومعناه كي يُبنيىَ هلم ما يتىقون .قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحّتَّ يُ َبنيِى

َ ُسبحانُه أبنى حكم الزوجة مع الزوج الثاين يكون كحكمها مع األوىل يف الطالق فقال ) ( زوجها الثاين  فَِإن طَلََّقَهامثى بنيى
( يعين ال حرج عليهما أن يرتاجعا إذا وقع الرضا بني الطرفني ، ولكن بشرط  َح َعَلْيِهَما أَن َيرَتَاَجَعاَفاَل ُجَنا التطليقة األوىل )

(  ِإن ظَنَّا أَن يُِقيَما ُحُدوَد الِلىِ أن يُقيما حدود هللا فال مشاجرة وال جدال كما كانت مع زوجها األوىل ، وذلك قوله تعاىل )
 ( ويعقلون . لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ( يف املستقبل ) ُحُدوُد الِلِى يُ بَ يِىنُ َهااألحكام ) (َوتِْلكَ  )يعين إن أصرىا أن يقيما حدود هللا

هو إرجاعها إىل زوجها األوىل كما ذهب إليه املفسىرون للزم  )َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما أَن َيرَتَاَجَعا (فلو كان املراد من قوله تعاىل 
وعرس من جديد . إذاً إابحة الرتاجع أراد بِه هللا تعاىل تراجعها مع زوجها الثاين إن كانت عقد من جديد ومهر من جديد 

 التطليقة األوىل أو الثانية ، ولكن إذا وقعت الثالثة حترم عليه إىل األبد وال عودة هلا وال تراجع وال عقد من جديد .
إذا أخذ رُجٌل امرأة وتزوىج هبا العشرين من ِسفر التثنية قال ] وقد جاء نظري هذا يف التوراة أيضاً وذلك يف اإلصحاح الرابع و 

طلقها من بيته ، ومّت خرجت أفإن مل جتد نِعمًة يف عينيِه ألنىه وجد فيها عيَب شيٍء وكتَب هلا كتاب طالق ودفعُه إىل يدها و 
ذها له زوجة آَخرمن بيتِه وذهبت وصارت لرُجٍل  ، ال يقدر زوجها األوىل الىذي طلىقها  فإن أبغضها الرجل األخري الىذي اختى

 [أن يعود َيخذها لتصري له زوجًة بعد أن تنجىست ألنى ذلك رِجٌس لدى الربى . 
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ولعلىك تقول ما لنا والتوراة وَنن مسلمون وعندَن القرآن ؟ أقول يف جوابك : أليست الشرائع السماويىة واحدة ؟ أمل يقل هللا 
َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن  }يُرِيدُ  سورة النساءتعاىل يف  ُ لِيُ َبنيِى ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  الىذينَ الِلى  ؟{  ِمن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َوالِلى

وُهنَّ فََأْمِسكُ ( من الِعدىة ، يعين وقاربت الِعدىة أن تنتهىي ) فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ ( التطليقة األوىل ) َوِإَذا طَلَّْقُتُم النََّساء) -231
(  َوالَ َُتِْسُكوُهنَّ ِضرَارًا لَّتَ ْعَتُدواْ ( إن أصررمت على ُمفارقتهنى )مبَْعُروفٍ ( إىل أهلهنى ) أَْو َسرىُِحوُهنَّ ( إن أردمت إرجاعهنى ) مبَْعُروفٍ 

تعتدي عليها ابلضرب والسبى عليهنى ، يعين ال ترجْعها لغايٍة وهي اإلضرار هبا فتأخذ ماهَلا مثى تطلىقها مرىة اثنية ، أو تريد أن 
َوالَ ( ألنىُه عرىضها لعذاب هللا وسخطِه ) َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ واإلهانة ، أو لغري ذلك من األذى مثى تطلىقها )

َواذُْكُرواْ نِْعَمَت الِلِى ن هزواً غري ُمبالني هبا )( يعين ال تتىخذوا هذه التعاليم الىيت أنزهلا هللا عليكم يف القرآ تَ تَِّخُذَواْ آََيِت الِلِى ُهُزًوا
( يعين واذكروا  َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم مِىَن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمةِ ( إذ كنتم مشركني فهداكم إىل اإلسالم وأنعَم عليكم هذه الِنعم ) َعَلْيُكمْ 

( أي ابلكتاب ، وهو  يَِعُظُكم بِهِ فيه هذه األحكام واملواعظ )ب السماويىة و أيضاً نِعمة هللا إذ أنزل عليكم كتاابً من الكتُ 
 ( فال يفوته شيء من أعمالكم . َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ ( يف أوامره وال ختالفوها ) َوات َُّقواْ الِلىَ القرآن )

( من الِعدىة ، يعين إذا انتهت  ُتُم النِىَساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َوِإَذا طَلَّقْ مثى خاطب القضاة وأولياء املطلىقات فقال تعاىل ) -232
( "الَعْضل" معناه احلبس واحلصار واملنع ، تقول العرب "عضلت الناقة" فهي ُمعضلة" إذا احتبس  َفالَ تَ ْعُضُلوُهنَّ ِعدىهتا )

 يف بين قريظة :ولدها يف بطنها ، و"عضلت الدجاجة" إذا احتبس بيضها ، ومن ذلك قول حسىان 
 لقْد َلِقَيْت قُ رَيظَُة ما َعظَاَها     َوَحلَّ حِبِْصِنها ذلٌّ َذلِيلُ 

نَ ُهم اِبْلَمْعُروفِ : فال َتنعوهنى ) واملعىن ( يعين إذا ندم الزوج على طالق زوجته الىيت طلىقها  أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ رَاَضْواْ بَ ي ْ
يُوَعُظ بِِه َمن  ( احلُكم )َذِلكَ يتزوىجها من جديد مبهٍر قليل مناسب فال َتنعوها من النكاح بزوجها ) مرىة واحدة أو مرىتني أبن

( فيخشى عقابه وال يرتشي أو ينتفع ليزوىجها برجل آخر  َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ( فيأمل ثوابه ) يُ ْؤِمُن اِبلِلىِ ( أيىها القضاة ) َكاَن ِمنُكمْ 
( َي أولياء املطلىقات ، أي أشرف لكم  أَزَْكى َلُكمْ د للزوجات املطلىقات وإعادهتنى ألزواجهنى )( النكاح من جديَذِلُكمْ )

ُ يَ ْعَلمُ ( هلنى )َوأَْطَهرُ إبعادهتا لزوجها من أن تتزوىج برجل اثين )  ( العاقبة . َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ ) ااُلمور( عواقب  َوالِلى

أَن ( من أزواجهنى )يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد لى الوالدات املطلىقات أن )( تقديره وعَواْلَواِلَداُت ) -233
رد إَتام الرضاعة بسبب فقره وعدم استطاعته على النفقة جاز له أن َيخذه قبل ذلك بثالثة ذا مل يُ وإ،  ( لولدهيُِتمَّ الرََّضاَعَة 

( رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوهُتُنَّ ( أي وعلى أيب الولد )َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رضاعه واحداً وعشرين شهراً )إفيكون  يعين وقت الفطام ، أشهر
مىهات إرضاع أوالدهنى : على االُ  واملعىن.  مى الولداُ ا يستطيع أن ينفق على مب( يعين اِبْلَمْعُروفِ أي رزق الوالدات وكسوهتنى )

الَ ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ مى الولد وكسوهتا ما دامت ترضع ولده )اُ ، وعلى األب نفقة  ب إَتام الرضاعةسنتني كاملتني إن أراد األ
ال َيخذ األب  : واملعىنا ، بسبب ولده والدةرى ابلال تنزلوا الضُ  أي (الَ ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها ( يعين إالى قدر إمكاهنا )ُوْسَعَها 
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،  ( أي وال تنزلوا الضرى ابألب بسبب ولده َوالَ َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ مىه وال يقطع النفقة عنها فيضرى حباهلا )ابُ ولده طلباً لإلضرار 
بوالده  اإلضرارَيت نفقتها وذلك ألجل عطِ اُ ن اإلرضاع إذا ع مى ، وال َتتنع االُ  طيقهوذلك أبن تطلبوا منه نفقة أكثر ُمىا يُ 

: إذا مات الوالد أو كان عاجزاً أو مريضاً أو  واملعىن،  ( من الرزق والكسوة للوالدة إذا مات الوالدُل َذِلَك َوَعَلى اْلَواِرِث ِمثْ )
الكبري مثاًل فهو يقوم ابلنفقة لزوجة أبيه  ن كان أقرب للوالد كابنهِ ، والوارث مَ  النفقة مقامهداء أصابه جنون فالوارث يقوم أب

ُهَما َوَتَشاُورٍ ني )األبوان فطام الولد قبل احلولَ  ( يعين فإن أرادَ اَدا ِفَصاالً فَِإْن أَرَ املطلىقة املرضعة ) ، يعين  ( بينهما َعن تَ رَاٍض مِىن ْ
أي ( أَن َتْسرَتِْضُعواْ أَْواَلدَُكْم ( أيىها اآلابء )َوِإْن أََردمت ْ ( أي فال حرج عليهما يف ذلك )َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما بني األم واألب )

إرضاعه لسبب من األسباب أو كان  تْ م أو اعرتاها مرض أو أبَ ، وذلك إذا انقطع لنب االُ  مىهاهتماُ رضعات غري تطلبوا هلم مُ 
ُتم ( يف ذلك )َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم األب فقرياً وال يتمكىن من دفع النفقة وعنده من يرضع الولد ُمىاَنً ) ِإَذا َسلَّْمُتم مَّآ آتَ ي ْ

وال أتخري ،  وال ُمادلة اطلةي بال ُمُ أ،  مى الولد بقاَي ما آتيتم هلا من النفقة ابملعروفإذا سلىمتم الُ  يعين :( ْعُروِف اِبْلمَ 
َ ) اُخرىمرضعة  كمد والأل واطلبتأن  يكمفحينئٍذ ال حرج عل َ مبَا ) املماطلة والتأخري يف نفقتها ( يفَوات َُّقواْ الِلى َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلى

 .  ( فيجازي كاًل على عملهتَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي 
نثى . واعلم أنى لفظة "ولد" تطلق على الذكر واالُ  مى الولد فليس هلا نفقة بعد ذلك وتكون النفقة للولد فقطاُ إذا تزوىجت ف

 .  يةيف هذه اآل جاءقة ومدىة الرضاعة وغري ذلك ُمىا نثى يف النفَ كم بني الذكر واالُ معاً وال فرق يف احلُ 

( أي جيلسَن يف  َيرَتَبَّْصَن أِبَنُفِسِهنَّ ( أي يرتكون زوجاهتم ) َويََذُروَن أَْزَواًجا( أي ميوتون منكم ) يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكمْ  الىذينَ وَ ) -234
ا حامل ، أي تنتظر عشرة َوَعْشرًا( ملن مل تكن حامالً ) أَْربَ َعَة َأْشُهرٍ بيوهتنى وينتظرَن ) أشهر وبعدها يُباح هلا ( ملن ظهر أهنى

سورة الزواج ، ألنى ُمدىة احلمل تسعة أشهر ومدىة النفاس شهر واحد فيكون اجملموع عشرة أشهر ، ولذلك قال هللا تعاىل يف 
بعد وضع احلمل  ، فاحلامل املتوَفى عنها زوجها يُباح هلا أن تتزوىجالطالق }َوأُْواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ { 

بشهر واحد ، وكذلك احلامل املطلىقة يُباح هلا الزواج بعد وضع احلمل بشهر إن مل يشأ زوجها إرجاعها . فقوله تعاىل 
ماً كما ذهب إليِه املفسىرون  (َوَعْشرًا) حاكياً  سورة القصصوالدليل على ذلك قوله تعاىل يف معطوفة على األشهر وليست أَيى

ْشرًا َفِمْن }قَاَل ِإينىِ أُرِيُد أَْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاَتنْيِ َعَلى أَن أَتُْجَرين ََثَاينَ ِحَجٍج فَِإْن أََْتَْمَت عَ يب عن قصىِة موسى وشع
م . )ِعنِدَك {  َفالَ ِعدىة )( يعين فإذا انتهت ال فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ ، فكلمة "عشراً " معطوفة على "احلجج" وليس على األَيى

( يعين ال تتجاوز احلدى يف اِبْلَمْعُروفِ ( من التجميل والتزيني ) ِفيَما فَ َعْلَن يف أَنُفِسِهنَّ ( َي أولياء املعتدىات ) ُجَناَح َعَلْيُكمْ 
ُ مبَا تَ ْعَمُلونَ تزيينها وذلك ألجل أن تتعرىض للِخطبة )  على أعمالكم يف اآلخرة .( فيجازيكم َخِبريٌ ( َي أولياء املعتدىات ) َوالِلى

( أصلها تعرىضتم ، فأسِقطت التاء األوىل  ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النِىَساء( أيىها الرجال ) َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكمْ ) -235
قبل انتهاء الِعدىة ،  : ال حرج عليكم فيما تعرىضتم بِه من ِخطبة النساء املعتدىات املتوَفى أزواجهنى  واملعىنتسهيالً للكالم ، 

( يعين أو أسررمت ذلك  أَْو َأْكَننُتْم يِف أَنُفِسُكمْ هلا إذا انتهت عدىهتا ) بٌ وذلك أبن يُرسل إحدى قريباته فتخربها أبنى فالَنً خاطِ 
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ُ أَنَُّكْم َسَتْذُكُروهَنُنَّ يف أنفسكم ومل تُبدوُه ألحد حّتى تنتهي ِعدىهتا ) َولَ ِكن الَّ كم أبنىكم تريدون نكاحهنى )( عند قريبات َعِلَم الِلى
( بينكم وبينهنى إالى أن يكون الوعد ابلزواج حبضور أشخاص أو حبضور أهلهنى لئالى يقع شك يف ِسرًّا) ( النكاح تُ َواِعُدوُهنَّ 

َوالَ تَ ْعزُِمواْ ُعْقَدَة ( ، ) ْعُروفًاِإالَّ أَن تَ ُقوُلواْ قَ ْوالً مَّ قلوب أهلهنى أبنىكم تريدون معهنى الفاحشة ، وذلك معىن قوله تعاىل )
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ : ال جُتروا صيغة العقد ) واملعىن( أي ال تعقدوا عقدة النكاح ،  النِىَكاحِ  ( يعين حّتى تنتهي الِعدىة  َحّتََّ يَ ب ْ

( أي فاحذروا عقابُه وال ختالفوا أوامره . وذلك فَاْحَذُروهُ ئة )( إن كانت لديكم نواَي سيى  َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ يَ ْعَلُم َما يف أَنُفِسُكمْ )
ألنى بعض الرجال يتزوىج املرأة ألجل مجاهلا فيضمر يف نفسِه أنىُه يتزوىج تلك املرأة مثى يُطلىقها بعد أن يقضي منها شهوته ، أو 

، أو يتزوىجها لصنعٍة تعرفها هَي فيضمر يف نفسه أنىُه يتزوىجها ألجل ماهِلا فيضمر يف نفسه أبنىه يُطلىقها بعد أن يسلبها ماهَلا 
يستفيد منها فإذا حصلت غايتُه طلىقها ، فهذا ال جيوز ، فمن   اُخرىيطلىقها بعد أن تعلىمه تلك الصنعة ، أو يتزوىجها لغاية 

( ملن استثىن بعد ذلك عن سوء  لِلىَ َغُفورٌ َواْعَلُمواْ أَنَّ اكانت هذه غايته وعليها بىَن نيىتُه فليتىِق هللا يف ذلك وليخَش عذابه )
( ال يعجل ابلعقوبة على من كانت لديه سوء نيىة بل ميهله كي َحِليمٌ نيىتِه وعمَل صاحلاً مع زوجته ومل يُطلىقها بعد نيل غايته )

 يرى أعماله مثى جيازيه عليها .

هَلا  ( أابح هللا تعاىل طالق املرأة اليت مل تدخل هِبا سواء فرضتَ ََتَس وُهن   الَّ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتُم النِىَساء َما ملَْ ) -236
  : ما مل َتسىوهنى ُمىن فرضتم أو مل تفرضوا هَلنى فريضة ( والتقديرأَْو تَ ْفرُِضواْ هَلُنَّ َفرِيَضًة ، وذلك قوله تعاىل ) مهراً أو مل تفرضْ 

.  
 عالة، أمىا اليت مل تفرض هلا مهراً كالبديلة واملوهوبة وغري ذلك فلها جُ  فلها نصف املهرفاليت فرضت هَلا مهراً وأردت طالقها 

ومن ذلك  ، ( أي أعطوهنى من متاع الُدنياَوَمتِىُعوُهنَّ ، وذلك قوله تعاىل ) : أي جتعل هلا مقداراً من املالإن أردت طالقها 
 قول األعشى :

 يوَم الَعُروبِة إْذ ودىْعُت أْصَحااب   أثْ َوى ثَ َواَء كرمٍي مُثَّ َمت ََّعيِن  
ال فقول الشاعر " مُثَّ َمت ََّعيِن" ، أي أعطاين من متاع الُدنيا . وهذا حكم املرأة اليت مل تدخل هبا ، أمىا الزوجة الىيت دخلت هبا ف

على و  قدر َتكينهِ  غينى ( أي على الُمْقرتِ َقْدرُُه َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى الْ ) يُباح طالقها إالى أن أتيت بفاحشٍة ُمبيىنة ، وقوله
 الىذينَ ( أي واجباً على َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننَي ( أي وسطاً ليس فيه إسراف وال تقتري )َمَتاًعا اِبْلَمْعُروِف الفقري قدر َتكينه )

 . بون املعصيةجنى تسنون الطاعة ويحيُ 

( يعين إذا تزوىج أحدكم بفتاة ابكرة  أَن ََتَس وُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتمْ  َوِإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبلِ ) -237
( يعين إالى أن تعفو  َإالَّ أَن يَ ْعُفونَ ومل يتمكىن من إزالة بكارهتا وأراد أن يطلىقها هلذا السبب أو لسبب آخر فلها نصف املهر )

( وهو القاضي الىذي أجرى هلما صيغة العقد ، وذلك إذا ثبَت  أَْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِىَكاحِ لزوجها )الزوجة عن حقىها 
لُه أنى أحدمها غينٌّ واآلخر فقرٌي فيعفو القاضي حقى الغينى منهما لزوجه الفقري ، أو كان أحدمها غابناً واآلخر مغبوَنً فيعفو 
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ا قبيحة القاضي حقى الغابن لل مغبون من الزوجني : مَثالً إذا تزوىج شخص امرأًة ومل يرها إالى بعد عقد النكاح ومل تُعجبُه ألهنى
املنظر ، أو وجد فيها عيباً فامشأزىت نفسه منها ومل يدخل هبا وأراد أن يُطلىقها ، أو أجربه أبوه على الزواج منها وهو ال يهواها 

هؤالء مغبونون فيجب على القاضي الىذي بيده عقدة النكاح أن ينظر يف قضاَيهم  ومل يدخل هبا وأراد طالقها ، فمثل
( أي أقرب من الصدقة  أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى( أيىها الرجال عن النصف اآلخر إن كنتم أغنياء ) َوَأن تَ ْعُفواْ وحيكم للُمحقى منهما )

م إْذ بذلك يدفع هللا َنُكمْ  عنكم البالء وشرى األعداء )الىيت تتجنىبون هبا األخطار وحوادث األَيى ( إن كنتم  َواَل تَنَسُواْ اْلَفْضَل بَ ي ْ
} أقرابء فال تتشاجروا فيما بينكم ألجل املال . فكلمة "النسيان" معناها الرتك ، ومن ذلك قولُه تعاىل يف سورة األعراف 

: ال ترتكوا  واملعىن نرتكهم يف النار كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا له . ، يعين{  َهَذا يَ ْوِمِهمْ  لَِقاء َنُسواْ  َكَما  نَنَساُهمْ  فَاْليَ ْومَ 
َ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ الفضل بينكم بسبب الطالق بل يعفو الغينى منكما لصاحبه الفقري ) ( فيعاقب من خيالف أوامره .  ِإنَّ الِلى

 . شيء إرثه من هلا وليس ألاثثا كلى   فلها بيته يف وكانت يطلىق أن قبل الزوج مات إذا أمىا

فقد جاء ذكر  سٌ ، وهي مخَ والقتال  ، أي داوموا عليها أبوقاهتا ولو يف احلرب ( مجع صالةَحاِفُظواْ َعَلى الصََّلَواِت ) -238
 الن ََّهاِر ثالث منها يف سورة هود وهي صالة الصبح أي الفجر وصالة العصر واملغرب وذلك قوله تعاىل }َوأَِقِم الصَّالََة طََريفَِ 

وهي صالة  اللىيل قريباً من{ يعين  اللىيل{ فقوله تعاىل }طََريفَِ الن ََّهاِر{ يعين الصبح والعصر }َوزَُلًفا مِىَن  ِ اللىيلَوزَُلًفا مِىَن 
ورة وذلك قوله تعاىل يف س ، يف سورة اإلسراء وهي صالة الظهر وصالة العشاء هاوجاء ذكر اثنتني من ، املغرب فهذه ثالث

وهي  ظالمهُ  اللىيلدلوك الشمس زواهلا وهي صالة الظهر ، وغسق ف{  اللىيلاإلسراء }أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق 
، وصالة اجلمعة ال ُتسِقط صالة الظهر ( هي صالة اجلمعة والصَّالَِة اْلُوْسَطى )فرائض  صالة العشاء فصار اجملموع مخس

ُمنقطعني عن أعمال الُدنيا ( أي لِلِِى قَانِِتنَي ( بعد الصالة ) َوُقوُمواْ )فخصىها دون اخلمسة .  ( اْلُوْسَطى والصَّالَةِ )لقوله تعاىل 
ع بني الصالتني جمَ ر فيُ باح اجلمع بني الصالتني عند الضرورة واحلرب والسفَ ويُ وشؤوهنا متوجىهني بوجوهكم وقلوبكم إليه . 

 .  عند اغتنام الفرصة

َ ُسبحانُه  -239 سريهم مشاًة أو رُكباَنً والعدوى م، أي وقت احلرب وذلك عند ّحكمّالصالةّعندّاخلوفّمنّالعدومثى بنيى
، يعين فصلىوا وأنتم ماشون  ل، مجع راجِ  نيلِ ( أي فصلىوا راجِ َفرَِجاالً ( من عدوى وكنتم سائرين )فَإْن ِخْفُتْم م فقال )هليرتبىص 

ابلتمام أو أن من أن ُيصلىي  واإلنسان ُمريى يف هذه احلالة . راكبني على ظهور دوابىكم أو ( أيَباًَن أَْو رُكْ على أرجلكم )
، وذلك لقوله تعاىل يف سورة النساء }َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَن بدل األربع  يقصر فيصلىي ركعتني
 . { َكَفُرواْ   الىذينَ ْن ِخْفُتْم أَن يَ ْفِتَنُكُم تَ ْقُصُرواْ ِمَن الصَّاَلِة إِ 

 َنوالتوجىه  ه، ويسقط عن ، وذلك عند املسري ال عند اإلقامة وتكون صالة وقت اخلوف بال ركوع وال سجود بل ابإلمياء
يف مكانه ولو كان  . وإذا كان اإلنسان يف مواضع احلرب وصار وقت الصالة فليصلىِ  ، وإذا مل ميكنه الوضوء فبالتيمىم بلةالقِ 

اههُ  ( من فَِإَذا أَِمنُتْم من األسباب ) صلىي وهو جالس أو َنئم إذا مل ميكنه القيام لسببٍ ، وال حرج عليه أن يُ  بلةلغري القِ  اجتى
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مَّا صلىوا )مكم أن تُ ( أي فصلىوا بركوع وسجود والتوجىه إىل القبلة كما على فَاذُْكُرواْ الِلىَ َكَما َعلََّمُكم العدوى وزال اخلوف عنكم )
  .  ( قبل اإلسالم ملَْ َتُكونُواْ تَ ْعَلُمونَ 

َْزَواِجِهم ( أي يرتكون زوجات )َويََذُروَن أَْزَواًجا ( أي ميوتون )يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم  الىذينَ وَ ) -024 ( يعين فليوصوا قبل َوِصيًَّة ألِى
( أي ال َغرْيَ ِإْخرَاٍج كىن سنة كاملة )سوة والسُ قة والكِ به من النفَ  ما ينتفعنَ  ( يعينمََّتاًعا ِإىَل احْلَْوِل هلنى ) وصي ةموهتم 

( َي َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم دىة )عِ ول وبعد انتهاء ال( ابختيارهنى قبل احلَ فَِإْن َخَرْجَن )إىل بيوت آابئهنى من بيوت األزواج  نى وهرجخت
، فويلى  نكر شرعاً مب( أي ُمىا ليس ِمن مَّْعُروٍف طبة )( من التزيىن والتعرىض للخِ  أَنُفِسِهنَّ يِف َما فَ َعْلَن يِفَ ) ووارثيهِ  أولياء امليىت

دىة لكي تتزوىج ومل عِ احلول وبعد انتهاء ال انتهاء ، فإذا خرجت زوجة امليىت قبل امليىت عليه أن يقوم بنفقة الزوجة حواًل كامالً 
ُ َعزِيٌز النفقة )لدار زوجها امليىت سقط حقىها من  رجعت ( يف أفعاله فال َيمركم بشيء َحِكيٌم ( ينتقم ُمىن خيالف أوامره )َوالِلى

 .  إالى فيه صالح لكم

( أي للمطلىقات املدخول هبنى نفقة الِعدىة وهي ثالثة أشهر . أمىا املطلىقات الغري  َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع اِبْلَمْعُروفِ ) -241
 ( أي واجباً على من يتىقي عذاب هللا بطاعتِه . َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ عالة إن مل يكن هلنى مهٌر )مدخول هبنى فلهنى جُ 

ُ َلُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم ( أي كما بيىنا أحكام الطىالق والِعدىة ملن سبقكم من أهل الكتاب كذلك )َكَذِلكَ ) -242 ُ الِلى يُ َبنيِى
ا يكمل ابلعلم املكتسب .( يعين لكي تكمل عقو  تَ ْعِقُلونَ   لكم ، فإنى العقل الغريزي إّنى

من  مشتقىةفلفظة "ترى"  ؟ هؤالء فتتفكىر يف أمرهم وتعترب بقصىتهم : أمل تسمع بقصىةِ  واملعىن،  ( أيىها السامعأمََلْ تَ َر ) -324
، وهم بنو إسرائيل خرجوا من مصر مع موسى  ئهم( هاربني من أعداَخَرُجواْ ِمن ِدََيرِِهْم  الىذينَ ِإىَل الرأي وهو العلم والفكر )

 –روج ِسفر اخل، راجع  والنساء ، فكان عددهم ستمائة ألف رجل عدا األطفال ( يف العددَوُهْم أُُلوٌف بن عمران )
عانيني أن حياربوا الكن، فأمرهم موسى )األردن(  ساروا حّتى نزلوا قرب أرض كنعان ، التوراةمن ُمموعة اإلصحاح الثاين عشر 

( أي خرجوا من دَيرهم حذراً من املوت حتت حكم فرعون ألنىه َحَذَر اْلَمْوِت فامتنعوا عن اجلهاد ) ، قرية أرحيا وادخليو 
متنعوا أيضاً إهاد جل، وَلمىا أمرهم موسى اب ، ونزل الطاعون هبم أيضاً فمات شيوخهم فهربوا من مصر استعبدهم وقتل أبناءهم

ُ ُموُتواْ فَ َقاَل هلَُ خوف القتل ) هذا جزاء ، بل يدخلها أوالدكم بعد أربعني سنة  حيافإنىكم ال تدخلون أر  ( يف هذا القفرِ ُم الِلى
 .  عنادكم وتكربىكم على هللا وعلى رسوله

بعد أربعني  (مُثَّ َأْحَياُهْم ن ومها يوشع بن نون وكالب بن يفنىة )ومل يبق منهم إالى رجال صحراءفمات اآلابء ابلتدريج يف تلك ال
كناية عن الذلى كقوله تعاىل يف هنا  ، فاملوت  نصرهم على أعدائهم وأدخلهم أرض كنعان إذْ كرهم أبوالدهم ، أي أحيا ذِ  سنة

 َلُذو َفْضٍل ِإنَّ الِلىَ زى والنصر )كناية عن العِ   "اإلحياء"و ،{  الص ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  الِلىَ  ِإنَّ  بَِغْيِظُكمْ  ُموُتواْ  ُقلْ سورة آل عمران }
  .  كرعم بل يكفرون بدل الشُ ( هذه النِ َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُروَن عم والتجاوز عن سيىئاهتم )( بكثرة النِ  َعَلى النَّاسِ 
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رائيل َلمىا بين إسا كما انتصر أوالد و رىض املؤمنني على جهاد عدوىهم لينتصروا عليهم وحييَ ومضمون اآلية أنى هللا تعاىل حيُ 
 َلمىا امتنعوا عن اجلهاد . ، وال ميتنع املسلمون عن اجلهاد فيهلكوا وميوتوا كما مات بنو إسرائيلدخلوا أرحيا جاهدوا و 

 مثى خاطَب املسلمني فقال تعاىل : 
َ مسَِيعٌ َواْعَلُمو ( وهو ينصركم عليهم وَيجركم على جهادكم ) يف َسِبيِل الِلىِ ( املشركني )َوقَاتُِلواْ ) -244 ( ألقوالكم  اْ أَنَّ الِلى

 ( بنيىاتكم .َعِليمٌ )

( أي من ينفق من مالِِه  مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض الِلىَ قَ ْرًضا َحَسًناعلى اإلنفاق للفقراء واملساكني فقال ) مثى حثى سبحانهُ  -245
ا مسىاُه قرضاً تلطىفاً للدعاء إىل ِفعلِه وأتكيداً  يف سبيل هللا ويف طاعتِه أبن يكون اإلنفاق حسناً ال يشوبه منٌّ وال أذًى ، وإّنى

ُ يَ ْقِبضُ ( يعين ويُعطيه هللا بدل إنفاقه أضعافاً كثرية ) فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَةً للجزاء عليه ) ( لعبده َويَ ْبُسطُ ( املال مرىًة ) َوالِلى
ادمتم ُمتمكىنني على اإلنفاق قبل ذهاب املال منكم يف غري مكانه فتندموا فاغتنموا الفرصة وأنفقوا يف سبيل هللا م اُخرىمرىًة 

 ( بعد موتكم فيعطيكم جزاء أعمالكم وإنفاقكم . َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ )

( قَاُلواْ لَِنيِبٍى هلَُُّم  وَسى ِإذْ ( وفاة )مُ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل ِمن بَ ْعِد ( أي إىل مجاعة األشراف والرؤساء )أمََلْ تَ َر ِإىَل اْلَمإِل ) -246
ُتْم ( صموئيل )ن  َقاتِْل يِف َسِبيِل الِلِى قَاَل لكي )علينا كاً ملِ  أرسل رجالً لنجعله( أي ابْ َعْث لََنا َمِلًكا وهو صموئيل ) ( َهْل َعَسي ْ

 ِإَذا َعْسَعسَ  اللىيللتكوير }وَ قوله تعاىل يف سورة ا والدليل على ذلك ؟ أي هل ثبتىم على قولكم وأصررمت على حماربة أعدائكم
سنة  ألفَ  اللىيل ، ويكون ذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملورية فحينئٍذ يكون طولُ  مكانه وطال زمانه { يعين إذا ثبتَ 

 . والشاهد على ذلك قول احلطيئة :  من سنيىنا وكذلك يكون طول النهار
 ْطَرَق حّتى قُلُت ماَت أو عَسىَتشاغَل َلمىا ِجْئُت يف َوْجِه حاَجيِت     وأَ 

نوا  ( وجتبُ َأالَّ تُ َقاتُِلواْ ، فقال صموئيل أخاف ) ( قالوا نعم اثبتني على قولنا ومصرىين على قتال أعدائناِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل )
َوَما لََنا َأالَّ املأل من بين إسرائيل ) ( أي قالقَاُلواْ ) . كما جنب قوم موسى َلمىا أمرهم أن حياربوا الكنعانيىني ويدخلوا أرحيا

، ألنى  ( مطرودينَوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِدََيرََِن لنا فيه ) ( معناه وأيى داٍع لنا إىل ترك القتال وأيى غرضٍ نُ َقاتَِل يِف َسِبيِل الِلِى 
 .  روا أوالدهمالفلسطينيىني حاربوهم وأخذوا بالدهم وأسَ 

( على يد فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ( أسرى )َوأَبْ َنآئَِنا وأعداؤهم يف فلسطني ))األردن(  أرض كنعانفاليهود كانوا يقيمون يف 
ُهْم ( أي أعرضوا عن القيام به وضيىعوا أمر هللا )تَ َولَّْواْ ك الذي طلبوه )امللِ  ُ ( َوَفوا بعهدهم وقاتلوا عدوىهم )ِإالَّ قَِليالً مِىن ْ َوالِلى

 جلهاد يف سبيل هللا .هذا هتديد ِلَمن يتوىلى عن او ( اِبلظَّاِلِمنَي  َعِليمٌ 

َ َقْد بَ َعَث َلُكْم ( صموئيل )َوقَاَل هَلُْم نَِبي  ُهْم ) -247 أبوه من  ( وقد بعثهُ طَاُلوَت َمِلًكا )وبعثُه إليكم ( أي اختار لكم ِإنَّ الِلى
ا  قيس ، وامسه شاؤول وأبوهُ  بنيامني بن يعقوب، وهو شاب حسن الصورة من نسل  إىل أرض صوف جعبةَ   يُكىنى ، وإّنى
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، وما تزال هذه العادة  ، وكان هذا االسم يكىنى به كلى رجل طويل ألنىه كان أطول الرجال يف زمانه قامته طالوت لطول
أبوه ليتجسىس عنها  ضلىت فبعثه (محري)ن تُ اُ . وكانت ألبيه  موجودة بني الناس إذ يكنىون كلى شخص طويل إبسم "طنطل"

ى إليه أبنى رجاًل من بنيامني سيأتيك غداً وأوصافه كذا وكذا ، وكان هللا تعاىل قد أوحَ  على النيبى صموئيل فصار طريقهُ 
 (طرعِ )نينة الزيت ابمللوكيىة وأنبأه عن مستقبل حياته وصبى على رأسه قِ  . فلمىا جاءه بشىرهُ  كاً على بين إسرائيلفامسحه ملِ 

 .  كاً على بين إسرائيلليكون ملِ ومسحه 
َنا كاً أنكروا ذلك و)فلمىا أخربهم صموئيل أبنى طالوت يكون ملِ  له امللك؟  يكون ( يعين من أينَ قَاُلَواْ َأَنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
( أي أوىل  َوََنُْن َأَحق  ، وطالوت من سبط بنيامني ) لك يف سبط يهوذامُ ، والْ  ألنى النبوىة كانت يف سبط الوي بن يعقوب

َ ( نبيىهم )قَالَ ( لكي يقوم بشأن اململكة )َوملَْ يُ ْؤَت َسَعًة مِىَن اْلَماِل ( ألنىنا من سبط النبوىة واململكة )اِبْلُمْلِك ِمْنُه ) ِإنَّ الِلى
واملِلك ال ، (  اْلِعْلِم َواجلِْْسِم عة )يف ( أي سِ  َوزَاَدُه َبْسطَةً ابملصاحل منكم ) ( أي اختاره من بينكم وهو أعلمُ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم 

ُ يُ ْؤيت ُمْلَكُه َمن َيَشاء يف النفوس وأهَيب يف القلوب ) لم وأن يكون جسيماً ألنىه أعظمُ بدى أن يكون من أهل العِ  ( وليس َوالِلى
ُ َواِسٌع ذلك ابلوراثة )   . كُمل( مبن يصطفيه للَعِليمٌ ( الفضل والعطاء )َوالِلى

( أي عالمة َوقَاَل هَلُْم نِِبي  ُهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه كاً علينا )فحينئٍذ قالوا نريد عالمة على صحىة قولك أبنى هللا جعله ملِ  - 248
ائيل ، ألنى بين إسر  منهم يف احلرب ، وكان أعداؤهم أخذوهُ التابوت  ( أي يرجع إليكمأَن ََيْتَِيُكُم التَّابُوُت َتليك هللا لطالوت )

عدوىهم عليهم  انتصرَ واملوبقات ، فلمىا أشركوا ابهلل وعملوا املعاصي  على أعدائهم اأمامهم يف احلرب فينتصرو  كانوا حيملونهُ 
 .  وأخذوا التابوت منهم

ارج اخلداخل ومن الذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف مغشىى بصفائح الذهب من  وكان التابوت من خشب السنط طولهُ 
   . . وقد صِنع التابوت يف عهد موسى األربع يرفع هِبا وعليه إكليل من الذهب هِ حلقات من ذهب على قوائمِ وفيه أربع 

على  فلمىا أخذه الفلسطينيىون أنزل هللا عليهم الوابء فمات كثري منهم فعلموا أنى الذي أصاهبم كان بسبب التابوت فوضعوهُ 
 ، فبعث هللا تعاىل مالئكة تسوق البقرتني إىل بين إسرائيل فأخذوهُ بين إسرائيل إىل حدود  وشدىوا هِبا بقرتني وساقومها عربةٍ 

ِقيٌَّة ُمِىَّا تَ َرَك آُل ( فيه )بَ وَ لنفوسكم ) ( أي يف رجوعه هتدئة لقلوبكم وتطمنيٌ ِفيِه َسِكيَنٌة مِىن رَّبِىُكْم . فقوله تعاىل ) وفرحوا بهِ 
، ويريد بذلك األسفار اليت كتبوها بعد وفاة موسى عن اتريخ بين إسرائيل  هلم وأوالدهم( أي ُمىا ترك رجاُموَسى َوآُل َهاُروَن 
حَتِْمُلُه ع األلواح احلجرية ولوحا الشهادة أي التوراة وقنينة عطر وبعض مالبس موسى وهارون )طَ ، وفيه قِ  ورحالهتم وحروهبم

 :والشاهد على ذلك قول عنرتة إىل قتله وساقين إىل ذلك ،  . يُقال زيٌد محلين على قتل عمرو ، أي دعاين( اْلَمآلِئَكُة 
 وَضرَْبُت قَ ْريَن كبِشها فَتَجدَّال     َومَحَْلُت ُمْهري وْسَطَها َفَمَضاَها
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أي تدفعهم إىل إرجاع التابوت لبين إسرائيل وتسوقهم إىل ذلك ، حّتى وضعوُه على عربٍة  )حَتِْمُلُه اْلَمآلِئَكُة (فقوله تعاىل 
ع ا رجإ( أي يف ِإنَّ يِف َذِلَك آليًَة لَُّكْم )بين إسرائيل حّتى أوصلتُه إليهم طلقوها ، فأخذت املالئكة تسوق البقرتني إىل وأ

 .   إن كنتم مصدىقنييعين( ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننَي لك طالوت )التابوت إليكم عالمة لكم على مُ 

( قَالَ ) رجل ، وكان عددهم ثالَثائة ألف هبم وانفصلوا عن بالدهم يعين فلمىا سارَ ( فَ َلمَّا َفَصَل طَاُلوُت اِبجْلُُنوِد ) -249
َتِليُكم بِنَ َهٍر طالوت جلنوده ) َ ُمب ْ ، وذلك ليعلم طالوت من منهم يصرب على القتال ومن هو  ( أي ُمتربكم وُمتحنكمِإنَّ الِلى

، فمن صرب ومل يشرب من النهر فهو يصرب  ور املاء، وكان االختبار على ذلك ابلصرب على العطش عند حض قليل الصرب
( أي َفَمن َشِرَب ِمْنُه ، وذلك قوله ) ، ومن مل يصرب على العطش فال يصرب على القتال أيضاً  وثبات على القتال وهو ذو عزمٍ 

( يعين من مل يشرب منه ومل يذق طعمه ينِى َوَمن ملَّْ يَْطَعْمُه فَِإنَُّه مِ ( أي ليس من أصحايب وأتباعي )فَ َلْيَس ِمينِى من ماء النهر )
هللا تعاىل عنهم فقال  . مثى أخربَ  ى هِبا ومل يشرهبا فال أبس عليهِ ( سهواً مثى رمَ ِإالَّ َمِن اْغرَتََف ُغْرَفًة بَِيِدِه من أتباعي ) فإنىهُ 

ُهْم ) ( أي فلمىا فَ َلمَّا َجاَوَزُه مل يشربوا ثالَثائة رجل ، ) الىذينَ عدد ، وكان من ماء النهر  ( مل يشربواَفَشرِبُواْ ِمْنُه ِإالَّ قَِليالً مِىن ْ
شربوا من النهر  الىذينَ ( أي قال قَاُلواْ آمنوا أبنى هللا سينصرهم ) الىذينَ ( أي طالوت وجنوده آَمُنواْ َمَعُه  الىذينَ ُهَو وَ جاوز النهر )

ُم م الَُقو الِلِى  الىذينَ قَاَل ، وهم العمالقة ) أي ال قوىة لنا بقتاهلم( الَ طَاَقَة لََنا اْليَ ْوَم جِبَاُلوَت َوُجنوِدِه ) أي مالقو  (يَظُن وَن َأهنَّ
( أي إبرادة هللا ، ومعناه قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن الِلِى رقة )( أي فِ َكم مِىن ِفَئٍة مل يشربوا من النهر ) الىذينَ وهم  نصر هللا ،

، وأتيت  واإلهلام وتثبىتهم على القتال حياءاد هللا نصر قوم على أعدائهم أِذن ملالئكته أن أتيت إىل هؤالء فتشجىعهم ابإلإذا أر 
ُ َمَع الصَّابِرِيَن م وتلقي الرعب يف قلوهبم حّتى ينهزموا ويكون النصر للفئة القليلة )هلُ خذى إىل أعدائهم فتُ  هلم على  ( ابلنصرةِ َوالِلى

  . أعدائهم

الفلسطينيىني  قائدليات وهو ، وجالوت يسمىى ابلعربيىة جُ  ( أي خرجوا لقتاهلمَوَلمَّا بَ َرُزواْ جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه ) -250
َنا َصرْبًا ( أصحاب طالوت )قَاُلواْ وأشجعهم ) ب يف ( بتقوية قلوبنا وإلقاء الرعَوثَ بِىْت أَْقَداَمَنا ( على القتال )َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 .   ( قوم جالوتَوانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن قلوب أعدائنا )

ُ اْلُمْلَك ) يعين أصحاب طالوت هزموا أصحاب جالوت ( فَ َهَزُموُهم إبِِْذِن الِلىِ ) -251 ( يعين َوقَ َتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآاَتُه الِلى
ماً كاً وعالِ فكان نبيىاً وملِ  وأعطاه هللا املوعظة( أي َواحلِْْكَمَة "شاؤول" ) كاً على بين إسرائيل بعد طالوت، فصار ملِ 7د لداوُ 

( َوَلْوالَ َدْفُع الِلِى النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض نعة الدروع )لم ومنطق الطري وصَ ( أن يعلىمه من العِ َوَعلََّمُه ُمَّا َيَشاء )
، ولفسدت  لفسد أهل األرض كلىهم وذلك ابلكفر واملعاصي واملشركني ني على الكافرينؤمنر املأي لوال أنى هللا تعاىل ينص

                                                           

من األرض فوضعها يف صكبانه "ِمعجاله" ورمى هِبا جالوت فأصابت جبهته فسال الدم على وجهه  أنى داوود أخذ حصاةً ذكرت التوراة  7 
 .، وهجم أصحابه على الفلسطينيىني فهزموهم  وسقط على األرض فهجم عليه داوود وقطع رأسه
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وتفتك ابإلنسان  سبىب األمراضلىة النبات وكثرة احلشرات وامليكروابت اليت تُ وذلك بقِ  على كفرهم األرض أيضاً عقوبًة هَلم
َولَ ِكنَّ { ، ) َر اْلَفَساُد يف اْلرَبِى َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ذلك قوله تعاىل يف سورة الروم }َظهَ الشاهد على . و واحليوان 

  بقائهم أحياًء وبكثرة الِنعم عليهم .( إب الِلىَ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

د على صرة داوُ ونُ  ، د وهو راعي غنم، وَتليك داوُ  ( إشارة إىل ما تقدىم من َتليك طالوت وهو رجل فقريتِْلكَ ) -252
( أي دالالت هللا على آََيُت الِلِى ، فتلك ) ، وإرجاع التابوت إىل بين إسرائيل وهو ذهب َثني جالوت وهو شاب صغري

ُلوَها َعَلْيَك قدرته ) ( إىل نَي َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلِ فيها ) ال اختالفَ بتبيان احلقى ( أي اِبحْلَقِى ، أي نقرؤها عليك ) ( َي حممىدنَ ت ْ
 . رْ وأنذِ  رْ شىِ إىل قومهم فبَ  هؤالءقومك كما أرسلنا 

مبا ليس يف غريِه . مثى بيىنها  ( بتخصيصهِ  َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ ذكرَن لك أخبارهم ) الىذينَ ( الر ُسلُ ( أنباء )تِْلكَ ) -253
]من وراء حجاب ، واحلجاب كان الشجرة [ يف وادي طوى بصحراء سيناء ( ُمباَشرًة مِىن ُْهم مَّن َكلََّم الِلىُ ُمفصىالً فقال تعاىل )

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يِىَناتِ ( وهو إدريس )إيليىا( ، ) َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاتٍ ، وهو موسى ) ( أي املعجزات كإبراء األكَمه  َوآتَ ي ْ
ُ َما اقْ تَ َتَل ( وهو جربائيل ) ُدسِ َوأَيَّْدََنُه ِبُروِح اْلقُ واألبرص وإحياء األموات ) ( يعين لو شاء إبقاء  ِمن بَ ْعِدِهم الىذينَ َوَلْو َشاء الِلى

( يف الكُتب السماويىة أبنى  مِىن بَ ْعِد َما َجاءهْتُُم اْلبَ يِىَناتُ الناس الضالىني عن طريق احلقى ما اقتتلت كلى اُمىٍة بعد َفقِد رسوهلا )
ي العبادة هلل وحده ونبذ األصنام وتكسريها وجتنىب عبادة املخلوقني واملخلوقات وترك تقديسها الغاية من إرسال الُرُسل ه

( مع علمهم أبصول الدين ومبا جاءت بِه ُرُسلهم ، وذلك ألجل غاَيت شخصيىة وألجل الرئسة الدنيويىة  َولَ ِكِن اْختَ َلُفواْ )
ُهم مَّْن آَمَن َوِمن ُْهم مَّن َكَفرَ ) ُ َما اقْ تَ تَ ُلواْ  منهم َمن ثبَت على إميانه ومنهم َمن أشرك أو كفر )( يعين َفِمن ْ ( أخرَب  َوَلْو َشاء الِلى

هللا تعاىل يف اجلملة األوىل قتال اليهود فيما بينهم بسبب اختالفهم بعد موسى نبيىهم ، وأخرب يف الثانية قتال النصارى مع 
م ظلموا   يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ َولَ ِكنَّ الِلىَ اليهود بعد عيسى بسبب اختالفهم ) ا ألقى بينهم العداوة والبغضاء فاقتتلوا ألهنى ( . وإّنى

والشاهد على ذلك قوله الضعفاء واملساكني وغصبوا حقوقهم وكفروا ابهلل وأشركوا به فألقى بينهم العداوة والبغضاء فاقتتلوا . 
نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة { } َفَأْغرَيْ َنا ب َ يف ذمى اليهود  سورة املائدةتعاىل يف  . وقال تعاىل يف ذمى النصارى يف ي ْ

ُ مبَا َكانُواْ نفس السورة  نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُ نَ بِىئُ ُهُم الِلى  .  { َيْصنَ ُعونَ } فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ
املسلمون يقتتلون فيما بينهم وذلك بسبب كفر بعضهم ونفاق بعض وإشراك البعض اآلخر ، فألَقى هللا بينهم  وقد أصبح

العداوة والبغضاء فاقتتلوا ، فقد اقتتل املصريىون مع أهل اليمن يف حياة الرئيس مجال عبد الناصر وذهب آالف القتلى من 
ى من الطرفني ، واقتتل جيش سورَي مع قتلَ  اً طينيني وذهب عشرون ألفالطرفني ، واقتتل جيش األردن مع الفدائيني الفلس

سورة قتيل من الطرفني غري اجلرَحى ، وغري هؤالء كثري ، وقد قال هللا تعاىل ]يف  اً اللىبنانيني والفلسطينيني وذهب أربعون ألف
 {  }َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ [ النحل
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حدثت حروب وفت كثرية بعد ذلك فيما بني املسلمني مثل احلرب العراقية اإليرانية وحرب اخلليج األوىل والثانية   - ملراِجعا]
وحروب الربيع العريب وغري ذلك من الفت واحلروب اليت ما زالت مستمرىة فيما بني املسلمني أنفسهم حلدى اآلن وكان الضحاَي 

 مبئات األلوف بل أكثر . [

( مِىن قَ ْبِل أَن ََيْيتَ يَ ْوٌم ) للفقراء واحملتاجنييف سبيل هللا من األطعمة واألَثار ( آَمُنواْ أَنِفُقواْ ُمَّا َرزَقْ َناُكم  الىذينَ ََي أَي  َها ) -254
 إالى إبذنهِ ( اَعٌة َوالَ َشفَ ) فيعطيكم خليلكم من حسناتهِ ( َوالَ ُخلٌَّة ) فتشرتون حسنات( الَّ بَ ْيٌع ِفيِه ) موتكميوم  هو

 ظاملهم .هللا  وليس( ألنفسهم ُهُم الظَّاِلُموَن ) لِِنَعم هللا (َواْلَكاِفُرونَ )

َلمىا ذكَر هللا سبحانُه فيما سبق اختالف اليهود والنصارى يف أدَيهنم وعباداهتم وإشراكهم ابهلل ، بنيى يف هذه اآلية  -255
العبادة إالى هو ألنىُه خالقهم ورازقهم وهو القائم بتدبري الكون وتدبري ُملوقاتِه فقال تعاىل أبنى العبادة ال جتوز لغريه وال يستحقى 

( بشؤون الكون وتدبريه ، يعين القائم بتدبري اْلَقي ومُ ( الىذي ال ميوت )احلَْي  ( وحده ) ِإالَّ ُهوَ ( يف الكون ) الَ إِلَ هَ ( ربىكم )الِلىُ )
: ال َيتيِه النعاس ويهدأ كما َييت  واملعىن( "السِىنة" هي النعاس قبل النوم ،  ُخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَ ْومٌ الَ أتَْ الكون وشؤون اخللق )

النفوس وال نوم كما تنام الناس . فالسِىنة هي احلالة الىيت تعرتي اإلنسان قبل النوم فيسكن ويهدأ ولكنىُه غري َنئم ، ومن ذلك 
 :قول عديى بن الرقىاع 

 نائِمِ بِ  يف َعْينِه ِسَنٌة وليسَ       ْقَصَدُه الن  َعاُس َفرن ََّقتْ َوْسناُن أَ 
ِإالَّ يوم القيامة )(  َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ ( من دابىٍة تسري ) َوَما يف اأَلْرضِ ( الغازيىة من طرٍي يطري ) لَُّه َما يف السََّماَواتِ )

لألنبياء يف شفاعتِه ، أمىا الىذي ال َيذن هلم بشفاعته فال يشفعون لُه ولو كان أخاهم  هللا ند الىذي َيذإالى للموحِ ( يعين  إبِِْذنِهِ 
( أي يعلم هللا ما يف حاضرهم من نعيم يتنعىمون به  يَ ْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهمْ ، فإنى نوحاً ال ميكنه أن يشفع البنِه وال إبراهيم ألبيِه )

أي ويعلُم ما تركوه خلفهم من شرايع وأدَين ، هم الشفعاء أي األنبياء والُرُسل واألولياء والشهداء (  َوَما َخْلَفُهمْ يف اجلنان )
قوله  سورة اجلنثلها يف ( أن يُعلىمهم من علوم الغيب . ومِ  ِإالَّ مبَا َشاء( أي من علوم الغيب ) َوالَ حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِىْن ِعْلِمهِ )

( يعين ِسعة  َوِسَع ُكْرِسي ُه السََّماَواِت َواأَلْرضَ . )ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍل {  اَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا}َعاملُ اْلَغْيِب فَ تعاىل 
الُكرسي على قدر الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض وِسعة انتشارهنى يف الفضاء ، والكرسي هو الطبقات األثرييىة السبع 

 سورة املؤمنونا املالئكة ، وهي اجلنان الىيت نذهب إليها يوم القيامة ، والعرش فوقها ، ولذلك قال هللا تعاىل يف الىيت تسكنه
ألنى العرش فوق السماوات السبع األثريَيىت ، وهنى املكىنى عنهنى }ُقْل َمن رَّب  السََّماَواِت السَّْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم { 

 فطالْعهما إن اإلنسان بعد املوتويف كتايب  لكون والقرآنايف كتايب  اجلنانو  العرشالكرسي و شرحُت عن ابلكرسي ، وقد 
( أي ال يثقلُه حفظ السماوات واألرض ، يعين الكواكب السيىارة ومن مجلتها  َواَل يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَماشئَت زَيدة إيضاح )

ا حمفوظات بقوىة جاذبيىة ا لشمس فال يذهنَب يف الفضاء وال يبتعدَن عن مواقعهنى . فكلمة " ال يؤودُه " معناها ال األرض ألهنى
 يُثِقلُه ، ومن ذلك قول الشاعر :

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://quran-ayat.com/insan/4.html#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://quran-ayat.com/insan


111 
 

 حَمُْض الضَّرَاِئِب َماِجُد اأْلَْخاَلقِ     وُدُه مَحُْلَها ؤُ يُ ْعِطي اْلِمِئنَي َواَل ي َ 
 الىذي تُعظىمُه مالئكتُه وتقدىسُه . ( يف ِصفاتهِ اْلَعِظيمُ ( فوق خلقه ) َوُهَو اْلَعِلي  )

دعا النيبى )ع( بعض قريش إىل اإلسالم فقالوا إنى أاب هلب وأاب جهل مينعوننا من اإلميان بك وَّناف أن يؤذوَن  -256
، َخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا { }َوقَاُلوا ِإن ن َّتَِّبِع اهْلَُدى َمَعَك نُ تَ  سورة القصصقوله تعاىل يف وَيخذوا أموالنا إن اتىبعناك . وذلك معىن 

ينِ فنزلت هذه اآلية ردىاً على قوهلم ) َ ( أي ال حقى وال ُسلطَة ألحٍد أن جُيربكم على اإلقامِة يف دينكم ) الَ ِإْكرَاَه يِف الدِى َقد ت ََّبنيَّ
ين الكفر واإلشراك . فالُرشد نقيض الغيى ينكم دِ ( يعين بعدما تبنيى لكم الُرشُد يف دين اإلسالم والغواية يف دِ  الر ْشُد ِمَن اْلَغيىِ 

 ، ومن ذلك قول الشاعر :
 اى الَغيِى الئِمَ ال يَ ْعَدْم علَ  وِ يَ غْ  نْ ومَ      أْم َرُه  الناسُ  دِ مَ رياً حيَ يَ ْلَق خَ  نْ فمَ 

ذلك قول حسىان بن  ومن( أي يكفر ابلرُجل الطاغي املتكربى ، ومجعه طواغيت وطواغي ، اِبلطَّاُغوتِ ( منكم ) َفَمْن َيْكُفرْ )
 اثبت األنصاري جُييب ُهبرية بن أيب وهب املخزومي :

 أنتم أحابِيُش مُجِىْعُتْم بال نَسٍب     أَئِمَُّة الُكْفِر غرىْتُكْم َطَواِغيَها
فَ َقِد اْسَتْمَسَك ( وحدُه فال جيعل لُه شريكاً يف العبادة ) َويُ ْؤِمن اِبلِلىِ يريد بذلك أاب جهل ، يعين يكفر به وال ميتثل أمره )

ومن ذلك قول ( أي فقد طلَب التمسىك ابلعروة الوثيقة الىيت ال تنفصم ، أي ال تنقطع . مجع ُعروة ُعرى ،  اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَ 
 حسىان بن اثبت :

 َعسرِي الِقياِد ما َتكاُد َتَصرَّفُ      َيُشد  الُعرى ِمنها َعلى َظهِر َجونَةٍ 
ة من السفينة فتمسىك نة ُمقبلة عليه وفيها ُعرى ُمدالى من َهَلكة ، يعين كالغريق يف البحر ورأى سفي هذا مَثل ملن ينجو

إبحداُهنى وكانت قويىة متينة ال تنفصم فنَجى هبا من الغرق . فكذلك من َتسىك بدين اإلسالم ينجو من جهنىم ويصري إىل 
 ( بنواَيكم أيىها الكافرون .َعِليمٌ ( ألقوالكم )  مسَِيعٌ الَ انِفَصاَم هَلَا َوالِلىُ قوله تعاىل )اجلنىة ، وذلك 

ُ َويل  ) -257 ( يعين خيرجهم من ظلمات اجلهل  خُيْرُِجُهم مِىَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن  ُورِ ( يعين هو يتوىلى رعايتهم ) آَمُنواْ  الىذينَ الِلى
أَْولَِيآُؤُهُم ( ابلقرآن ) َكَفُرواْ   الىذينَ وَ يتهم إىل دين اإلسالم )إىل نور الِعلم ومن ظلمات الضالل إىل نور احلقى ، وذلك هبدا

ون على رسوله ) الطَّاُغوتُ  ( يعين  خُيْرُِجوهَنُم مِىَن الن وِر ِإىَل الظ ُلَماتِ ( يعين يتوىلى أمرهم رؤساؤهم الطاغون على هللا املتكربى
( الرؤساء أُْولَ ِئكَ ينهم )إىل ظلمات اجلهل والضالل بدعواهم إىل دِ خيرجوهنم من نور العلم واهلداية الىيت جاَء هبا حممىد 

 ( أي ُملىدون إىل األبد . َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ن )و واملرؤوس

" تَ رَ فكلمة " ( تقديره أمل تنظر إىل ِقصىة النمرود فتفكىر فيها وتتعجىب من محاقتِه إذ ادىعى الربوبيىة ،  أمََلْ تَ َر ِإىَل ) -258
شتقىة من الرأي وهو العلم والفكر ، وهو ّنرود بن كوش بن حام بن نوح أوىل من جتربى وادىعى الربوبيىة )راجع ِسفر التكوين مُ 
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(  الَِّذي َحآجَّ ِإبْ رَاِهيَم يِف رِبىِهِ ( ، وهو صاحب الصرح ببابل وموقعُه قرب مدينة احللىة )ن ُمموعة التوراة اإلصحاح العاشرم
ُ اْلُمْلكَ أي جادلُه يف ربىه ) ( يعين حني آاتُه هللا املْلك يف األرض ، فحمله املْلك على الطغيان والتكربى حّتى ادىعى  أَْن آاَتُه الِلى

( أي فقال  يِ ي َوأُِميتُ أَََن ُأحْ ( النمرود ) قَالَ  قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبِىَ الَِّذي حُيْيِ ي َومُيِيتُ ( قال إلبراهيم َمن ربىك ؟ )ِإذْ الربوبيىة )
َ ََيْيت النمرود أَن اُحيي ابلتخلية من السجن َمن وجَب عليه القتل واُميت ابلقتل َمن شئُت ُمىن هو حيى ) قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ الِلى

( أي فتحريى النمرود يف جوابِه  الَِّذي َكَفرَ  فَ ُبِهتَ ( إن كنَت صادقاً فيما تدىعيه ) اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِربِ 
ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ) ( إىل طريق احلقى وال يهديهم إىل اجملادلة بل الشيطان يدعوهم إىل الباطل ويُلقىنهم كلمات  َوالِلى

 .الُكفر والضالل 

فقال تعاىل لة ِعزرَي مع النيبى إرميا إبراهيم اخلليل عقىبها مبجادَ  لة النمرود معَلمىا ذكَر ُسبحانُه يف اآلية السابقة ُمادَ  -259
،  وهو عزرَي بن هوشعياكان يسكنها فمرى بطريقِه على قرية خاوية ،   اُخرىأي جاء من قرية ( أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة )

والقرية هي بيت ،  [ لذي كتب التوراة بعد َتزيقها]وهذا غري عزرا بن سراَي ا راِجع ِسفر إرميا اإلصحاح الثالث واألربعني
 ، ومن ذلك قول األعشى :( أي متهدىمة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها املقدس )

 هْ عابُ ابً كِ رِ َيً خَ ى خاوِ سَ ***   أْم  (َرمْيَانَ )ََي َمْن يَرى 
، فجاء عزرَي مع مجع من اليهود من  أورشليم مألنى نبوخذنصر هدى و"رميان" قصٌر مشهور استولت عليه الُفرس فخرىبتُه . 

: " ، فسألوا النيبى إرميا قائلني  تهدىمةنواحي بيت املقدس ليذهبوا إىل مصر خوفاً من الكلدانيىني فمرىوا ببيت املقدس وهي مُ 
جيمعكم بعد التشتيت  ال تذهبوا إىل مصر بل ابقوا هنا وهللا تعاىل: "فقال هلم  ؟" أنذهب إىل مصر أم نقيم يف بيت املقدس

ُ بَ ْعَد َمْوهِتَا ستنكراً ذلك )( عزرَي مُ قَاَل ) "ويعمىر هذه القرية بعد خراهِبا ( أي كيف تعمر هذه القرية بعد َأَنََّ حُيْيِ ي َه َِذِه الِلى
 .  مصر ، فإنىنا ال نبقى هنا بل نذهب إىل تمع بنو إسرائيل بعد القتل والتشتيت فهذا ال ميكنجي، وكيف ا خراهب

يف الكهف فاَندرت  ليلتهُ  هو ومحاره وَنمَ  الطريق فلجأ إىل كهف كان يف طريقه فدخلهُ  منتصف عزرَي يف فلمىا ساروا اتهَ 
حلمهما  يف مكانه ومات محاره أيضاً فتبدىدت أوصاهلما وتناثرَ عزرَي من اجلبل وسدىت ابب الكهف فمات  كبرية  صخرة

هللا تعاىل جسم عزرَي من تلك الرمم البالية وكذلك خلق جسم محاره يف ذلك الكهف ، وبعد مائة سنة خلق  داخل الكهف
،  ، وتفطىرت الصخرة وسقطت عن ابب الكهف اً ولكن  متى خلق جسم عزرَي قبل محاره فبعث هللا فيه الروح فقام حيى  8

،  "يوماً أو بعض يوم":  قال عزرَي " ؟فهكم لبثت يف هذا الك":  إنسان يسأله فقال له كاً على صورةِ فبعث  هللا تعاىل ملَ 

                                                           

 :  االتأو طني َنشف وذلك على ثالث ح بٍ يتمى خلق األجسام يف األرض من تراب رطِ  8 
 ،  مم ابليةأن يكون ذلك الرتاب بقاَي رِ  أوىالً 
ةِ  اثنياً   ، على األقلى  أربعني يوماً  يكمل خلقه مبدى
 }َثاَلثٍ ، ولذلك  قال هللا تعاىل يف سورة الزمر }خَيُْلُقُكْم يف بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمن بَ ْعِد َخْلٍق يف ظُُلَماٍت  أن يكون ذلك يف مكان مظلم اثلثاً 
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 رْ نظُ اُ " :  قال " ما الدليل على ذلك؟":  ، فقال عزرَي "عام مائةَ  بل لبثتَ ":  ك، فقال امللَ  ستيقظألنىه ظنى أنىه كان َنئماً فا
أي كيف نرفعها ، طني نشزها عن الإىل العظام كيف نُ  رْ إىل محارك يف دور التكوين ابرزاً عن األرض ُملوقاً من الطني وانظُ 

 " .فيكون محاراً كامالً  مثى نكسوها حلماً من ذلك الطني ابلتدريج مثى نتمىم خلقهُ  اً وجنعلها محار ، ب من الرتاب الرطِ 
:  زرَيفصار عزرَي ينظر إىل محاره وهو ُمدود يف الطني يف دور التكوين فلمىا متى خلقه هنض من األرض وقام ، فحينئٍذ قال عِ 

 .  قدير هللا على كلى شيءٍ  أنى  أعلمُ 
 التفسري :

ُ ِمَئَة َعاٍم ) كاً ، فبعث هللا ملَ إعادتِه إىل احلياة بعد م ساجلإىل النفس بعث أي  ، (مُثَّ بَ َعثَُه ( يف ذلك الكهف )فََأَماتَُه الِلى
بَل لَِّبْثَت ِمَئَة ( املَلك )ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل لَِبْثُت ي َ رَي )زِ ( عِ قَالَ ( يف هذا الكهف )َكْم لَبِْثَت ( املَلك لعزرَي )قَالَ يسأله )

( يف دور التكوين كيف َوانظُْر ِإىَل مِحَارَِك تغريى مع كثرة السنني )( أي مل يَ َوَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه ) نتى ( مل يَ َعاٍم فَانظُْر ِإىَل َطَعاِمَك 
نة من تراب ( اليت حلمارك املتكوىِ َوانظُْر ِإىَل الِعظَاِم ( ليستدلىوا على قدرة هللا )لىِلنَّاِس  َولَِنْجَعَلَك آيَةً يقوم من الطني الناشف )

فَ َلمَّا ( ابلتدريج من ذلك الرتاب الرطب ) مُثَّ َنْكُسوَها حلًَْما( أي كيف نرفعها وجنعلها على هيئة محار )َكْيَف نُنِشُزَها ب )طِ رَ 
َ َلُه  َ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديٌر ( أي أتيقىن ) قَاَل أَْعَلمُ محاره ) إحياءَ  زرَي وشاهد بعينهِ ( أي تبنيى  لعتَ َبنيَّ ( . فلمىا رجع إىل أَنَّ الِلى

الرد . فإن شئت زَيدة إيضاح على خلق األجسام من الرتاب فاقرأ كتايب   بيت املقدس وجدها عامرة ابلبناء وآهلة ابلسكىان
 . رأي العنيحتت عنوان   على امللحدين

يعين ألسَت مؤمناً بقدريت ( أََومَلْ تُ ْؤِمن( هللاُ تعاىل ) َكْيَف حُتْيِ ي اْلَمْوَتى قَالَ ( أي فهىمين ) َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيُم َربِى أَِرين ) -260
( يعين أربعة أجناس من  َفُخْذ أَْربَ َعًة مِىَن الطَّرْيِ ( هللا تعاىل )قَالَ ( مبا تُريين ) َولَ ِكن لىَِيْطَمِئنَّ قَ ْليب ( آَمنت )بَ َلى( إبراهيم )قَالَ ؟ )

ماً حّتى : أمِ  واملعىن( أي أِملهنى إليك ،  َفُصْرُهنَّ إِلَْيكَ الطري من كلى جنس واحد ) ْل قلوهبنى إليك أبن تضع هلنى الطعام أَيى
يتعوىدَن عليك ، فإذا َنديتهنى َيتينك ُمسرعات . يُقال "صرتُه أصورُه " أي أَملتُه ، ومن ذلك قول الشاعر "َيُصوُر ُعُنوَقها 

 مرأة :أْحَوى زَنِيُم " يعين مييل أعناق تلك الغَنم تَيس أحوى لُه زّنة . وقال أعشى ميمون يصف ا
 َوالزَّنْ َبُق الَوْرُد ِمْن أَْرَداهِنَا مشَِلُ       ِإَذا تَ ُقوُم َيُضوُع املِْسُك أْصوَِرةً 

 يعين تتمايل رَيح املسك منها مييناً ومشاالً . وقال جرير :
 َولََقد يُكنى إىل َحديِثَك ُصورَا     أْنَكْرَن َعهَدَك بَعَد ما يَعرِفَنهُ 

 يكون كما يلي : فعوىدهنى الرجوع إليك إذا َنديتهنى . ومعىن اآليةماع حديثك . أي كنى مائالٍت إىل است
(  مُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِى َجَبٍل مِىن ُْهنَّ ُجْزًءاوالطيور األربعة هي ِمن الىيت جُتىَن يف البيت كالدجاج والبط ودجاج اهلند والطاووس )

( على أرُجِلهنى ُمسرعات يف سريهنى ، وذلك ِلما تعوىدَن عليه من الطعام  تِيَنَك َسْعًيامُثَّ اْدُعُهنَّ َيَْ أي واحداً من تلك األربعة )
: يقول هللا تعاىل َي إبراهيم ال فناَء للنفوس وال معاَد لألجسام بل  واملعىنوالشراب . وهذا مَثل ضربُه هللا تعاىل إلبراهيم ، 

http://quran-ayat.com/noatheism.html
http://quran-ayat.com/noatheism.html
http://quran-ayat.com/noatheism.html#رأي_العين
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م القيامة يناديهم إسرافيل فُيلبىون دعوته وجيتمعون إىل املنادي ُمسرعني  يو النفوس ابقية ال يعرتيها نقص وال خَلل فإذا صار 
}َوِمْن آََيتِِه أَن تَ ُقوَم السََّماء َواأْلَْرُض أِبَْمرِِه مُثَّ ِإَذا َدَعاُكْم  الرومكما تدعو الطيور فتأتيك مسرعة . وذلك قوله تعاىل يف سورة 

}يَ ْوَم يَْدُعوُكْم فَ َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه َوَتظُن وَن ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ  سورة اإلسراء، وقال تعاىل يف {  ُرُجونَ َدْعَوًة مِىَن اأْلَْرِض ِإَذا أَنُتْم ختَْ 
 . { قَِليالً 

ا خصى الطيور الىيت يصعب عليها الطريان كالدجاج والطاووس وغريمها ألنى اإلنسان لوال ثقل جسمه ألمكن النفس أن  وإّنى
الفضاء كما أنى الدجاجة لوال ثقل جسمها ألمكنها أن تطري ، وخصى أربعة من الطري ألنى البشر املوجودين على تطري يف 

( يف ملكِه ينتقم ُمىن ينكر  َواْعَلْم أَنَّ الِلىَ َعزِيزٌ أرضنا هم أربعة أجناس ، فكلى نوع من الطري مُيثىل نوعاً من البشر . وقوله )
 يف أفعاله فال خيلُق شيئاً عبثاً .  ( َحِكيمٌ البعث واحلساب )

( يعين أنى  َحبٍَّة أَنبَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف ُكلِى ُسنبُ َلٍة مِىَئُة َحبَّةٍ ( زارع ) يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل الِلِى َكَمَثلِ  الىذينَ مََّثُل ) -261
ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاءيا يُعطيه هللا تعاىل عشرة أمثاهلا )النفقة يف سبيل هللا بسبعمائة ِضعف يف اآلخرة ، ويف الُدن ( أي  َوالِلى

ُ َواِسعٌ يزيد ملن يستحقى الزَيدة )  ( مبن ينفق يف سبيل هللا ومن ينفق يف سبيل غريه .َعِليمٌ ( العطاء ) َوالِلى

( يعين ال مينىون على من أعَطوُه وال يؤذونُه ،  َن َما أَنَفُقواُ َمنًّا َوالَ أًَذىيُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل الِلِى مُثَّ الَ يُ ْتِبُعو  الىذينَ ) -262
ثل أن يقول لُه أراحين هللاُ و"املنى " هو أن يقول له أمل أعِطَك كذا ، أمل اُحِسْن إليك ؟ واألذى أن ُيسمعُه كلمات الذعة مِ 

ذعة ، أو يتعبُه بتكليف عمل يقوم به ، أولئك  منك ، أو يقول لُه إبُتليُت بك ، أو غري ذلك من الكلمات ال  الىذينَ الالى
ُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِىِمْ يتبعون منىاً وال أذًى ملن أعَطوُه ) (  َوالَ ُهْم حَيْزَنُونَ ( من الشياطني ) َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( يف اجلنان األثرييىة ) هلَّ

 على فراق األهل واألحباب .

ُ َغيِنٌّ ( تُعطيها ) مِىن َصَدَقةٍ ( لك )َخرْيٌ ( لُه إذا أساَء األدب )َوَمْغِفرَةٌ ( تقولُه للسائل ) مَّْعُروفٌ قَ ْوٌل ) -263 بَ ُعَهآ أًَذى َوالِلى  يَ ت ْ
 ( ال يعجل ابلعقوبة على من يُتِبع الصدقة ابملنى واألذى .َحِليمٌ ( عن صدقاتكم وعن مجيع طاعاتكم )

َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رَِئء ( على من تصدىقتم عليِه ) َصَدقَاِتُكم اِبْلَمنِى َواألَذى( أجَر ) آَمُنواْ الَ تُ ْبِطُلواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -264
}فَ َلمَّا تَ رَاءى [  سورة الشعراء( أي قبالة الناس وأمام الناس . ومن ذلك قولُه تعاىل يف ِقصىة موسى وفرعون ] يف  النَّاسِ 

 ، والشاهد على ذلك قول األعشى :{  اَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإَنَّ َلُمْدرَُكونَ اجْلَْمَعاِن قَ 
 ِلَميثاَء إْذ كانْت وأهُلَك جريٌة     رئٌء وإْذ يُفِضي إليَك رسوهُلَا

 فقول الشاعر " رئٌء " يعين بعضهما يرى البعض اآلخر ألنى دارُه مقابل دارها . 
( أي وال يؤمن بيوم  َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ( وحده بل ُيشرك معه األصنام ) َوالَ يُ ْؤِمُن اِبلِلىِ و جهل )والىذي ينفق ماله رئء الناس هو أب

م جبل ( وصفوان إس َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ رَابٌ ( يف ذهاب مالِه )َفَمثَ ُلهُ ، ) 126يف آية القيامة ، وقد سبق شرحه فيما سبق 
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حجري يف احلجاز ، حجارته ملساء ينزلق من ميشي عليها ، فلذلك يضعون عليه تراابً فيعملون طريقاً للصعود عليه للتفرىج 
والتنزىه ، فإذا جاء الشتاء وهطلت األمطار بكثرة أزاحت الرتاب عن اجلبل فعاَد حجراً ملساً يزلق من ميشي عليِه ، والشاهد 

 :على ذلك قول أوس بن حجر 
 ُعِلْلَن ِبُدْهٍن يُ ْزِلُق اْلُمتَ َنزِىاَل     َعَلى َظْهِر َصْفَواٍن َكَأنَّ ُمُتونَُه 

يعين يُزلق من يريد النزول منه . وهذا مَثل ضربُه هللا تعاىل يف رؤساء الكافرين وخاصىًة أاب جهل أبنىُه مادام لديِه مال ينفق 
م ينقادون له وجيتمعون حوله فإ  ذا ذهب ماله ذهبت أصحابه عنُه ، ويف ذلك قال الراجز :على أصحابه فإهنى

 رأيُت الناَس قْد ماُلوا     إىل َمْن عنَدُه مالُ 
 وَمْن ليَس لُه ماُل       فعنُه الناُس قد مالوا

فمَثل هذا الرئيس كجبل صفوان مادام عليه تراب أتيت إليِه الناس وتصعد فوقه ، وإذا زال الرتاب عنه بسبب األمطار 
قوله تعاىل انقطعت عنه الناس . فشبىَه هللا تعاىل الرئيس ابجلبل ، واملال ابلرتاب الزائل عن مكانه حبوادث الدهر ، وذلك 

 ( أي فأصاب ذلك اجلبل مطر شديد كثري ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين : فََأَصابَُه َواِبلٌ )
 ِمَن الَومِسيِى َقطٌر َوواِبلُ  بَِغيثٍ      َسقى الَغيُث َقرباً َبنَي ُبصرى َوجاِسمٍ 

ً ال تثبُت قدما من ميشي عليِه ، فالصلد هو احلجر القويى ، والشاهد على  َفرَتََكُه َصْلًدا) ( أي فرتك اجلبل حجراً أملَس قوَيى
 ذلك قول عنرتة :

 ٍد ِمَن احَلَجرِ ى تُ َؤثِىُر يف َصلْ َشكوَ      ِر يف ِسرٍى َويف َعَلنٍ و ِمَن اهلَجْ كُ َأشْ 
( قبل اإلنفاق وال يؤَجرون عليها  ُمِىَّا َكَسُبواْ ( من إرجاع أمواهلم ) َعَلى َشْيءٍ ( هؤالء املنفقون أمواهلم رئء الناس ) الَّ يَ ْقِدُرونَ )
ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ) ونظري هذه اآلية يف ( إىل طريق اجلنىة كما يهدي املنفقني يف سبيل هللا وليس إنفاقهم رَيًء .  َوالِلى

يُ ْغَلُبوَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصد واْ َعن َسِبيِل الِلِى َفَسيُنِفُقوهَنَا مُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة مُثَّ   الىذينَ }ِإنَّ قولُه تعاىل  سورة األنفال
 } 

 :يف سبيل هللا فقال ينفقون أمواهلم  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف مدح املؤمنني 
( على احلقى وعلى اإلنفاق ، يعين بعضهم يُثبىت  يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت الِلِى َوتَ ْثِبيًتا مِىْن أَنُفِسِهمْ  الىذينَ َوَمَثُل ) -265

كمَثل بستان فوق ربوة ، وهي املرتَ َفع من األرض ( أي   َكَمَثِل َجنٍَّة بَِربْ َوةٍ بعضاً وحيثىُه على اإلنفاق يف سبيل هللا ويف مرضاتِه )
ا خصى الربوَ  ة ألنى نبتها يكون أحسن وريعها أكثر ألنى أرضها تكون صاحلة للزرع حيث ال يوجد فيها أمالح كما ، وإّنى

يعين فأعطت غلىتها ضعَفي  (ِضْعَفنْيِ ( أي ما يؤكل منها ) َفآَتْت أُُكَلَها( أي مطر كثري ) َأَصاهَبَا َواِبلٌ يوجد يف املنخفضات )
َها َواِبٌل َفَطلٌّ ما تعطي غريها من أرض ُمستغلىة أو فيها ملوحة ) ا  واملعىن(  فَِإن ملَّْ ُيِصب ْ : إن أصاهبا مطر كثري فال تغرق ألهنى

األراضي ، والطلى على ُمرتفع من األرض وإن مل يصبها وابل من املطر فال حُترم من الطلى ، ألنى الطلى أقرب إىل املرتفعات من 
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ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ هو القطرات املائيىة الىيت تصبح على أوراق األشجار واألزهار ، وتسمىيه العامىة "ندى" ) ( فيجازي  َوالِلى
 املنفق على إنفاقه ويعاقب املمسك على َُبلِه .

يٍل َوأَْعَناٍب جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َلُه ِفيَها أَن ( أيىها املنفقون أموالكم لغري هللا ) أَيَ َود  َأَحدُُكمْ ) -266 َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِىن َّنَِّ
( أي  فََأَصاهَبَا ِإْعَصارٌ ( أي أوالد صغار ) َوَأَصابَُه اْلِكرَبُ َوَلُه ُذرىِيٌَّة ُضَعَفاءُ ( عالوة على النخيل واألعناب ) ِمن ُكلِى الثََّمرَاتِ 

 ن رَيح شديدة ، وهي الىيت ُتسمىيها الناس زوبعة ، ومن ذلك قول الشاعر :فأصاب تلك البستا
 َوَحِفيٌف َكأَنَُّه ِإْعَصارُ     فَ َلُه يف آاَثرِِهنَّ ُخَوارُ 

( الىذي َكَذِلكَ ( تلك البستان فكيف يكون حاله وكيف تكون حسرتُه عليها ) ِفيِه ََنٌر فَاْحرَتََقتْ ومجع اإلعصار أعاصري )
َله لغري هللا ال يصيبُه من إنفاقِه غري اخُلسران يف الُدنيا واحلسرة يف اآلخرة على تلك اجلنىة الىيت مرى ذكرها ، فلو أنفق ينفق ما

ماله يف سبيل هللا حلصل عليها يف اآلخرة وتنعىم هبا مع ذرىيته الصغار وألعطاه هللا بدل إنفاقه عشرة أضعاف يف الُدنيا غري 
ُ َلُكُم اآلََيتِ إنفاقه يف اآلخرة ) أنفق ماَله لغري هللا فخسَر ماَله وأجرَ  نعيم اآلخرة ، ولكنىهُ  ُ الِلى ( أي الدالالت ويضرب  يُ َبنيِى

فيتىضح لكم احلقى من الباطل . هذه وصيىة هللا أبن ننفق من أموالنا يف  االُمور( يف عواقب  َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ لكم األمثال )
ا أضعاف ما أنفقنا ، ولكن اليوم أصبح أكثر الناس ينفقون أمواهلم يف سبيل املشايخ واألئمىة واألولياء ، سبيلِه فيعطينا بدهل

 وهذا الجيوز وال يؤَجرون عليه بل خيسرون أمواهلم يف الُدنيا ويُعاقَبون عليها يف اآلخرة .

ُتمْ ني )( على الفقراء واحملتاج آَمُنواْ أَنِفُقواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -267 َوُمَّا ( يعين من خيار املأكل وامللبس ) ِمن طَيِىَباِت َما َكَسب ْ
(  َوالَ تَ َيمَُّمواْ اخْلَِبيَث ِمْنهُ ( أي وأنفقوا من احلبوب واألَثار الىيت أنبتناها لكم وأخرجناها من األرض ) َأْخَرْجَنا َلُكم مِىَن اأَلْرضِ 

(  ِإالَّ أَن تُ ْغِمُضواْ ِفيهِ ( إن أعطاكم أحٌد مثلُه ) َوَلْسُتم آِبِخِذيهِ ( الرديء )تُنِفُقونَ أي ال تقصدوا الرديء من املال لتنفقوُه )
يدٌ ( عن إنفاقكم ) َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َغيِنٌّ يعين إالى حياًء أتخذونُه من ُمعطيِه )  ( أي حتمده الناس على كثرة عطائه .محَِ

( أي َيمركم ابخلصال  َوََيُْمرُُكم اِبْلَفْحَشاءفتقروا )نفقوا فتَ ( ابإلنفاق ، يعين يقول لكم ال تُ  ْقرَ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلفَ ) -268
ُ يَِعدُُكماملذمومة ومن تلك اخلصال إتالف املال على الزانيات ) ( منه َوَفْضالً ( لذنوبكم ) مَّْغِفرًَة مِىْنهُ ( على اإلنفاق ) َوالِلى

ُ َواِسعٌ أمثال ما أنفقتم يف الُدنيا وسبعمائة يف اآلخرة )عليكم أبن يُعطيكم عشرة   ( ابملنفق واملمِسك .  َعِليمٌ ( العطاء ) َوالِلى

َوَمن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخرْيًا  ( أي هللا يعطي اهلداية واملوعظة ملن يشاء من عبادِه ) يُؤيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاء) -269
 :مجع لُه خري الُدنيا واآلخرة ، ويف ذلك قال الشاعر  ( ألنىهً  َكِثريًا

ْيَن والُدنيا إذا اْجَتَمَعا  ال خرَي يف دنياً بال ِدينِ      ما َأْحَسَن الدِى
قوله تعاىل يف سورة اإلسراء فاحلكمة هي املوعظة الىيت أنزهلا هللا يف الكتب السماويىة على أنبيائِه وُرُسلِه ، والشاهد على ذلك 

 جاء ابملوعظة فذكر عدداً منها فقال : إذْ 
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 ، الَّ جَتَْعل َمَع الِلِى إِلَ ًها آَخَر 
ُه   ، َوَقَضى َرب َك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإَيَّ

 ، َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن 
 ، َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذ لِى 

  ، لسبيلوابَن ا َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلِمْسِكنيَ 
ْر تَ ْبِذيرًا    ،َواَل تُ َبذِى

 ، َواَل جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط 
  ،َواَل تَ ْقتُ ُلواْ أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق 

  ،َواَل تَ ْقرَبُواْ الزىََِن 
  ، َواَل تَ ْقتُ ُلواْ الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم الِلىُ 

  ،َواَل تَ ْقرَبُواْ َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن 
  ،َوأَْوُفواْ اِبْلَعْهِد 

  ،َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم 
  ،َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 

 .َواَل ََتِْش يِف اأَلْرِض َمَرًحا 
يعين املوعظة ، فاحلكمة أعطاها هللا  َذِلَك ُمَّا أَْوَحى إِلَْيَك َرب َك ِمَن احلِْْكَمِة { } فهذه مخس عشرة موعظة ، مثى قال بعدها

ألنبيائِه وُرُسلِه وهم قرأوها على الناس وعلىموهم هبا فمن أخذها وعِمَل هبا فقد أويت خرياً كثرياً ، ومن صدى عنها وعمل ِضدىها 
( يعين وما يتىعظ هبا إالى ذوو القلوب الواعية الىيت ترأف ابلفقراء  ا يَذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األَْلَبابِ َومَ فقد خِسَر ُخسراَنً ُمبينا . وقوله )

 واملساكني .

َ يَ ْعَلُمهُ ( ووفيتم بِه ) مِىن نَّْذرٍ ( هلل ) مِىن ن ََّفَقٍة أَْو نََذْرمتُ ( يف سبيل هللا ) َوَما أَنَفْقُتم) -270 َوَما م عليه )( وَيجرك فَِإنَّ الِلى
ال يعطون حقى الفقراء من الزكاة الىيت أوجبها  الىذينَ ( يدفعون عذاب هللا عنهم . وأراد ابلظاملني الُبخالء  لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصارٍ 

لهم فهؤالء هم نذرون لألنبياء واملشايخ واألئمىة وينفقون أمواهلم يف سبييَ  الىذينَ نذرون لغري هللا ، يَ  الىذينَ هللا هلم ، وكذلك 
 الظاملون ، وال جيوز النذر لغري هللا .

( أي تسرتوها  َوِإن خُتُْفوَها( أي فِنعَم الشيء إظهارها ) فَِنِعمَّا ِهيَ ( يعين إن تعطوها عالنيًة ) ِإن تُ ْبُدواْ الصََّدقَاتِ ) -271
(  َويَُكفِىُر َعنُكم مِىن َسيِىَئاِتُكمْ ( عند هللا من إعطائها عالنيًة ) ُكمْ فَ ُهَو َخرْيٌ ل  ( أي وتعطوها للفقراء ابلِسرى ) َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاء)

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ بسبب صدقاتكم ، أي ميحوها عنكم ، وهي صغائر الذنوب )  ( فيجازيكم على أعمالكم . َوالِلى
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اإلنفاق لغري هللا كاألصنام واألواثن ، وكان بعض كان النيبى )ع( حيثى املسلمني على اإلنفاق يف سبيل هللا ، ومينع   -272 
املشركني جالسني فاعرتضوا على النيبى وقالوا هؤالء شفعاؤَن عند هللا فإنىنا ننفق أموالنا ألجلهم ونذبح القرابني هلم ليشفعوا لنا 

.  يق الُعلى والىيت شفاعتهنى تُرجَتىعند هللا . فقال النيبى تلك أحجار ال تضرى وال تنفع . قالوا : إسكت وال تكفر بتلك الغران
َ يَ ْهِدي َمن َيَشاء( عليك إنذارهم ) َولَ ِكنَّ  لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ فاغتمى النيبى من قوهلم فنزل قوله تعاىل ) ( أي يهدي من كان  الِلى

َوَما تُنِفُقوَن ِإالَّ ( ثوابُه ولكم جزاؤُه )َفألنُفِسُكمْ )( أي من ماٍل  َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخرْيٍ أهالً للهداية ، مثى خاطَب املسلمني فقال )
( أي يف سبيل هللا ليوصلكم إىل جهتِه ويُدخلكم جنىاتِه . فالوجه معناه اجلهة ، واجلنان موقعها يف السماء يف  ابِْتَغاء َوْجِه الِلىِ 

دخلكم يف جنىاته وتكونون يف جواره يف واثن فسيُ نفقوا لألصنام واأل: إذا أنفقتم يف سبيل هللا ومل تُ  واملعىنجهة هللا ، 
( بنقٍص من أجوركم بل  َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ ( يعين يعطيكم أجركم وافياً ) َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخرْيٍ يُ َوفَّ إِلَْيُكمْ السماوات األثرييىة )

 نزيدكم عليها أضعافاً . 

خصى ، للفقراء  اأهنى و )ِإن تُ ْبُدواْ الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي ..اخل ( ، سابقة بقوله يف اآلية ال الصدقات سبحانهُ  َلمىا ذكرَ  -273
، ويريد  ( احلصار هو املنع واحلبس أُحِصُرواْ يِف َسِبيِل الِلىِ  الىذينَ لِْلُفَقرَاء ) تعاىليف هذه اآلية بعض الفقراء ابألقدميىة فقال 

.  وال ما يكتسبون فيهِ  تاجرون بهِ وهم أمواهلم وحبسوها عنهم فلم يبَق هلم من املال ما يُ منع الىذينَ بذلك الفقراء من املهاجرين 
م منعوا أنفسهم عن الكسب والتجارة ابحلرب والدفاع عن الدِ  الَ وقوله ).  ين وعن إخواهنم املسلمنيوكذلك اجملاهدين ألهنى

( أي أَْغِنَياء ِمَن الت ََّعف ِف ( حباهلم )حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل ( للكسب والتجارة )يف اأَلْرِض ( أي ذهاابً وتصرىفاً )َيْسَتِطيُعوَن َضْراًب 
التعفىف ، والتعفىف هو االمتناع عن السؤال والتجمىل يف اللباس والسرت  من همفييظنىهم اجلاهل حباهلم أغنياء وذلك ِلما يرى 

الَ َيْسأَُلوَن النَّاَس جوههم ِلما فيها من عالمة الفقر )عرف حاهلم ابلنظر إىل وُ ( أي تتَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهْم ِلما هم فيه من الفقر )
 فة ميدح قومه :رَ ومن ذلك قول طَ  ؤال ،يف الس حلاحاإل . "اإلحلاف" معناه( ِإحْلَافًا 

 ال يُلِحفوَن على غارِِمِهْم     وعلى األيساِر تيسرُي الَعِسرْ 
َ بِِه َعِليٌم َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخرْيٍ فَ )  .ويزيدكم من فضله  يف اآلخرة ( فيجازيكم عليهِإنَّ الِلى

 الىذينَ ينفقون أمواهلم يف أوقات ُمتعدىدة وحاالت ُمناسبة فقال تعاىل ) الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف مدح املؤمنني  -274
ومرىة ابلنهار فال فرق عندهم يف ذلك بل يَروَن  للىيل( يعين مرىًة اب َعالَنَِيةً َوالن ََّهاِر ِسرًّا وَ  للىيلابِ ( يف سبيل هللا ) يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُم

ِمْ الوقت املناسب ، وكذلك إن كان ِسرىاً أو عالنيًة فال مانع لديهم من ذلك ) َوالَ َخْوٌف ( يف اآلخرة ) فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِى
 ( على فراق الُدنيا .  نَ َواَل ُهْم حَيْزَنُو ( من الشياطني ) َعَلْيِهمْ 

الَ ( يف الُدنيا )ََيُْكُلوَن الرىاَِب  الىذينَ وبنيى ما لصاحبه من العذاب يوم القيامة فقال ) الرابعن أخذ  مثى حذىر سبحانهُ  -527
هو الضرب على  "التخبىط"( اْلَمسِى الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن ( السكران )ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم ) للحساب( يوم القيامة يَ ُقوُموَن 
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 : ، فتقول يف أغانيها رسر وهي كلمة عربيىة استعملتها الفُ كْ هو شدىة السُ  " املسى "، و على غري اهتداء فيها األرض والسري
طُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِى ( . فقوله تعاىل )ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّ  أي كنت سكراَنً فأصحيتين ، كردي"  مْ هوشيارَ  مْ س بودَ "مَ 

 الشاهد على ذلك. و  يف املهالك لقيهِ ر فيذهب به مييناً ومشاالً ويُ كْ الشيطان من شدىة السُ  ل السكران الذي يتخبىطهُ يعين كمثَ 
( أي ذلك َذِلكَ { ، وقوله ) دٌ قوله تعاىل يف سورة احلج }َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب الِلَِّ َشِدي

َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرىابَ العذاب هلم ) ُْم قَاُلواْ ِإّنَّ ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرىاَِب وذمى فعلهم فقال )وذمىهم ( فردى هللا عليهم  أبَِهنَّ ( يف مجيع َوَأَحلَّ الِلى
من  وعظٌ  غهُ ( أي فمن بلَ َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِىن رَّبىِِه لبيع )أبهوائهم وجيعلونه مثل ا ونهُ لالكتب السماوية السالفة فكيف حيلى 

( َوأَْمرُهُ اب قبل النهي )ما أخذ وأكل من الرىِ  ( معناه فلهُ فَ َلُه َما َسَلَف ) اب واتبَ ( عن أخذ الرىِ فَانتَ َهىَ اب )ابلنهي عن الرىِ  هللا وزجرٌ 
اب بعد ( إىل أكل الرىِ َوَمْن َعاَد احلرام ) من احلالل وتركَ  اب واكتسبَ الرىِ  وتركَ  إذا اتىعظَ  ( فإنى هللا يرزقهِإىَل الِلِى يف الرزق والعيش )

 .  ( يوم القيامةَفُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن التحرمي )

مُسىي "احملاق" للقمر يف آخر ليلة من الشهر ينُه ، ومن ذلك ( أي يُنِقص عمرُه ويُنِقص دِ اْلرىابَ ( آكل ) مَيَْحُق الِلىُ ) -276
 ليعود هالالً ، والشاهد على ذلك قول عنرتة :

 َحاقَامُ ى الْ ال خَيْشَ  الرَّْوعِ  َغَداةَ        ى املناَيُد الذي يَ ْلقَ أََن الَعبْ 
ُ الَ ( أي يبارك يف مال املتصدىق ويزيد يف ُعمرِه ويف مالِه ) َويُ ْريب الصََّدقَاتِ ) ( لِنعم هللا فيقابلها ابلُكفران  حيُِب  ُكلَّ َكفَّارٍ  َوالِلى

 ( أي كثري اآلاثم ، يعين آكل الرىاب .أَثِيمٍ بدَل الُشْكر )

َوآتَ ُواْ ) ( الواجبة َوأَقَاُمواْ الصَّاَلةَ ( الىيت أمرهم هللا هبا ) َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ ( ابلقرآن واتىبعوا حممىداً ) آَمُنواْ  الىذينَ ِإنَّ ) -277
( على فراق  َوالَ ُهْم حَيْزَنُونَ ( من الشياطني ) َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( يف اجلنان األثرييىة ) هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِىِمْ ( املفروضة ) الزََّكاةَ 

 الُدنيا . 

م بقاَي على أصحاهبم فلمىا أسلموا اب يف زمن اجلاهلية أي قبل إسالمهم وكانت هلكان بعض املسلمني يشتغلون يف الرىِ   -278
َ َوَذُرواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ، فنزلت هذه اآلية ) الطلب طالبوا قومهم بذلك أخذ وصار وقت َما بَِقَي ِمَن تركوا )اُ ( أي آَمُنواْ ات َُّقواْ الِلى

 .  اً ( حقى ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننَي ( على الناس )الرىاَِب 

فَْأَذنُواْ اب )( أي فإن مل تقبلوا أمر هللا ومل ترتكوا بقيىة الرىِ فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلواْ ) تعاىل هدىدهم ويتوعىدهم فقالتيمثى أخَذ ُسبحانُه  -279
ُتمْ ) ِمرمت بهِ اُ قاتلتكم إن مل تفعلوا ما وا أنى هللا تعاىل َيذن لرسوله حبربكم ومُ مسع( أي فاحِبَْرٍب مِىَن الِلِى َوَرُسولِِه  ( من  َوِإن تُ ب ْ

َوالَ ( الناس أبخذ الزَيدة على رأس املال )الَ َتْظِلُموَن ( دون الزَيدة )فَ َلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اب وأقررمت بتحرميه )استحالل الرىِ 
 . ( ابلنقصان من رأس املالُتْظَلُموَن 
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( النِظرة تصغري فَ َنِظَرٌة ين )ع ما عليه من الدَّ ( ال يتمكىن من دفُذو ُعْسَرٍة ) ]أي اْلَمدين [ (  املديونَوِإن َكاَن ) -028
 ومن ذلك قول حامت الطائي :،  ( امليسرة تصغري يسارِإىَل َمْيَسَرٍة ) : فانتظروهُ  واملعىن،  االنتظار

 أال اُعاُن عَلى ُجودي مبَْيَسرٍَة     فال يَ ُرد  نَدى كفَّيَّ إقتارِي
فحذفت إحدى التاءين لتسهيل  ، ( أصلها وأن تتصدىقواَوأَن َتَصدَُّقواْ دراهم فيعطيكم )حّتى تتيسىر له ال : فانتظروهُ  واملعىن
( ما لكم عند هللا ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ) طالبتهِ ( من مُ َخرْيٌ لَُّكْم ين )ر مبا عليه من الدَ : وأن تتصدىقوا على املعسِ  واملعىن،  الكالم

 . من األجر والثواب

 من عذاب يوم القيامة فقال :  بحانهُ مثى حذىر سُ 
الِلِى ( ُحكم ) تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل ( أي واحذروا يوماً ، هو يوم ميوت فيِه اإلنسان وينتقل إىل عامل األثري ) َوات َُّقواْ يَ ْوًما) -281

( أي ال يُنَقصون ما يستحقىونه من  ْظَلُمونَ َوُهْم الَ يُ ( يعين توَفى جزاء ما كسبت من األعمال ) مُثَّ تُ َوَفَّ ُكل  نَ ْفٍس مَّا َكَسَبتْ 
ا قال تعاىل ) ( ومل يقل كلى إنسان أو كل رجل ، ألنى البعث روحاين ال  ُكل  نَ ْفسٍ الثواب ، وال يُزاد عليهم من العذاب . وإّنى

ا خفيفة وشفىافة  جسماين ، واجلنىة يف السماء فال ميكن لألجسام أن تصعد إىل السماء ولكنى النفوس ميكنها ذلك ألهنى 
كاهلواء ، والنفس هي اإلنسان احلقيقي وما اجلسم إالى قالب لتكوين النفس فإذا متى إنشاؤها داخل اجلسم فال حاجة بِه بعد 

 ذلك .
( يف صكى ، وهو ما يُعَرف هُ فَاْكتُ ُبو ( يعين إىل وقت ُمعنيى ) آَمُنواْ ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى الىذينَ ََي أَي  َها ) -282

َنُكْم َكاِتٌب اِبْلَعْدلِ ، لئالى يقع فيه نسيان أو جحود ) (َيلةپكم) كمبيالةحاليىاً ابل َوالَ ( ال يزيد فيه وال ينقص منه ) َوْلَيْكُتب ب َّي ْ
( الكتابة وجعله كاتباً فليؤدِى  َعلََّمُه الِلىُ َكَما ( الصكى على الوجه املأمور به ) أَْن َيْكُتبَ كاتٌب من )  ( أي وال ميتنعْ  ََيَْب َكاِتبٌ 

( يعين  َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَق  ( الصكى ابلعدل بني الدائن واملديون )فَ ْلَيْكُتبْ حقىها وال ميَِْل يف كتابتِه إىل صديق أو قريب )
َوالَ يَ ْبَخْس ِمْنُه ( يف كتمان الدَّين عن الكاتب ) الِلىَ رَبَّهُ  َوْليَ تَّقِ ين يعرتف ابلدَّين للكاتب ليكتب ما عليه من الدَّين )دِ مَ الْ 

ًئا ( أي َنقص َسِفيًهاين )دِ مَ ( أي الْ  فَإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْق  ( أي وال ينقص من الدَّين شيئاً فيكتمُه وال يعرتف به ) َشي ْ
( أي ويلى َولِي هُ ( للكاتب )فَ ْلُيْمِللْ ( بنفسِه ) الَ َيْسَتِطيُع أَن ميُِلَّ ُهوَ )( أخرس أَوْ ( أي طفالً دون البلوغ ) أَْو َضِعيًفاالعقل )
( يعين أبن يعرتف ويلى املدين ابحلقيقة فال مييل اِبْلَعْدلِ كأبيِه أو جدىِه أو أخيِه إن مل يكن له أب يوجد يف قيد احلياة )اْلَمِدين  

فَِإن ملَّْ ( املسلمني ) َشِهيَدْيِن من رىَِجاِلُكمْ ( على الدَّين ويف الصكى املكتوب )اْسَتْشِهُدواْ وَ ين وال إىل الدائن )دِ مَ ابعرتافِه إىل الْ 
( يعين ُمىن  ُمَّن تَ ْرَضْوَن ِمَن الش َهَداء( أي فليشهد رجل واحد وامرأاتن ) فَ َرُجٌل َواْمرَأاََتنِ ( حاِضَريِن للشهادة ) َيُكوََن َرُجَلنْيِ 

ا جعل من النساء امرأتني لئالى تضلى إحدامها عن احلقى فتكتم  أَن َتِضلَّ ْإْحَدامُهَائن ويُزكىيهم احلاكم )يرضى هبم الدا ( يعين إّنى
َر ِإْحَدامُهَا االُ الشهادة لسبٍب من األسباب ، فإن ضلىت إحدامها ) الىيت  خرى( يعين الىيت تعرتف ابلشهادة ُتذكىر االُ خرىفَ ُتذَكِى

( يعين وال ميتنع  َوالَ ََيَْب الش َهَداءُ ِعظها وتذكىرها بعقاب هللا وعذابه إن كتمت الشهادة وأنكرت حقى الدائن )مل تعرتف هبا وت
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ها الَكتَ َبة لىوا أي( أي وال تضجروا وال َت َوالَ َتْسَأُمْواْ ين حقى الدائن )دِ مَ ( للشهادة عند احلاكم إذا أنكر الْ  ِإَذا َما ُدُعواْ الشهداء )
 ذلك قول اخلنساء ختاطب عينها : ، ومن

 ذاِت أوشالِ  غرَي خاِذَلٍة     فيضاً كفيِض غُروبال َتسأِمي أْن جَتُوِدي 
 وقال عنرتة :

 وَيْشُكو السَّْيُف مْن كفِىي َمالالً     ويسأُم عاتِِقي مَحَْل النِىجادِ 
 وقال ُزهري : 

 والً ال أاب لَك َيْسأمِ َسِئْمُت َتكالِيَف احلياِة وَمْن يَِعْش     َثاننَي حَ 
( يعين قلىت السطور أو كثُرت فال َتلىوا من كتابة الصكى على الوجه أَو َكِبريًا ( كان )َصِغريًا( أي الصكى )أَن َتْكتُ بُ ْوُه )

يبقى الصكى  ( يعين لكيِإىَل َأَجِلِه الصحيح لكي يكون واضحاً يف كتابتِه مفهوماً يف ِعباراتِه ال تلتبس على القاضي معانيِه )
( من ِعنَد الِلِى ( أي أعدل )أَْقَسطُ ( الكتاب على الدَّين والشهادة فيِه )َذِلُكمْ حمفوظاً عند الدائن إىل وقت إيفاء الدىين )

التداين بغري كتاب وال شهود ، ألنى اإلمهال يف ذلك وترك الكتاب والشهود يوقعكم يف مشاكل ويقودكم إىل احملاكم 
( أي َوأَْدََن َأالَّ تَ ْراَتبُواْ ( أي أصوب للشهادة وأبعد من الزَيدة والنقصان والسهو والغلط والنسيان )لِلشََّهاَدِة  َوأَْقومُ فتخسروا )

َنُكْم ( أي ُمبايَعًة )ِإالَّ أَن َتُكوَن جِتَارًَة وأقرب إلزالة الشكى يف املبلغ واألَجل بعد ذلك ) هنا يداً ( أي تستلمو َحاِضَرًة ُتِديُروهَنَا بَ ي ْ
( يعين فال حرج عليكم يف ترك الكتابة إذا فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُ ُبوَها بيد فيستلم البائع النقود وَيخذ املشرتي التجارة )
ايعة ، وذلك قوله ( يعين وأشهدوا الشهود على املبَوَأْشِهُدْواْ ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم أحضرمت الشهود على املبايعة ، وذلك قوله تعاىل )

فيجب تعاىل )َوَأْشِهُدْواْ ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم ( يعين وأشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم ، وإذا مل يوجد أحد على املبايَعة ليشهد 
ين يف الكتابة أو ينكر  ( أي ال يضرى الكاتب ابلدائن أبن يكتب غلطاً أو يُقلىل من الدَّ َوالَ ُيَضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيٌد املكاتَبة )

كتابتُه إذا سأله احلاكم عنها يوم احملاكمة أو يرتك لصق الطابع يف الصكى فال يضعه أو غري ذلك ُمىا يضرى ابلدائن ، وكذلك 
الشاهد ال ميتنع عن أداء الشهادة إذا ُدعَي إليها وال يُراوغ يف شهادته ليضرى ابلدائن ، بل عليه أن يشهد ابحلقيقة وينطق 

( ُفُسوٌق ِبُكْم ( أي اإلضرار ابلدائن ، ِخصلة )فَِإنَّهُ ( ما هُنيتم عنُه من اإلضرار أيىها الَكتَ َبة والشهود )َوِإن تَ ْفَعُلواْ لصواب )اب
َ يعين هذِه ِخصلة من ِخصال الَفَسَقة تشكىلت بكم ) ُ ( يف ُمالفة أوامره )َوات َُّقواْ الِلى إليِه من أمور  ( ما حتتاجونَويُ َعلِىُمُكُم الِلى

ُ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليٌم دينكم )  ( .َوالِلى
(  َومَلْ جتَُِدواْ َكاتًِبا( أي مسافرين وكنتم يف الطريق قبل أن تصلوا املدينة ) َعَلى َسَفرٍ ( أيىها املتداينون ) َوِإن ُكنُتمْ ) -283

مثى  اْلَمِدينين ، يعين فعلى الدائن أن َيخَذ رهناً من دِ مَ الْ ( من  َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ للصكى يف الطريق وال شهوداً ُتشهدوهنم )
( يعين إذا بعَث بعض املسافرين أمانة كهداَي أو نقود بيد  فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعًضايُعطيه النقود ، ليقوم الرهن مقام الصكى )

انة ، وذلك ألنى صاحب األمانة مشغول ال ميكنه الرجوع إىل أمني ال خيون األم  أهلِه ألنىُه ايقَن أبنى رفيقهُ رفيقِه يف السفر إىل
( أي فليؤدِى حامل األمانة إىل أهل  فَ ْليُ َؤدِى الَِّذي اْؤَتَُِن أََمانَ َتهُ أهله يف ذلك الوقت أو جندي ال يُسمح لُه الذهاب إىل أهله )

َ رَبَّهُ صاحبها الىذي أرسلها ) ( أيىها الشهود إذا ُدعيتم للشهادة أمام  َوالَ َتْكُتُمواْ الشََّهاَدةَ ا )( يف خيانتها والطمع هب َوْليَ تَِّق الِلى
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ُ مبَا تَ ْعَمُلونَ ( بسبب نفاق ) َوَمن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آمثٌِ القاضي ) ( َعِليمٌ ( من إنكار الدَّين واألمانة وكتمان الشهادة ) قَ ْلُبُه َوالِلى
 فُيعاقبكم عليها وال يغفرها لكم .

حيتالون على الناس  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف هتديد املنافقني ابلعقاب على أعماهلم السيىئة ونواَيهم الباطلة  -284
( الغازيىة من مواد ُمهلكة فيسلىطها على من يشاء أن ينتقم  لِلىَِِّ ما يِف السََّماواتِ وَيخذون أمواهلم وَيكلوهنا ابلباطل فقال )

الوب( املتلف للزرع واحلرى احلاصف وأحجار النيازك واألمطار الغزيرة والصواعق احملرقة والرَبَد )منه ، وذلك كالرَيح العو 
( من أسباب ُمهلكة وذلك   َوَما يِف اأَلْرضِ املميت . مثى أخَذ ُسبحانُه يبنيى املواد املهلكة الىيت يف األرض فقال ) دالشديد والرب 

والبحار الىيت تغرق  ، والسيول الىيت جترف الرجال واألموال، دمىر املنطقة كلىها كاخلسف والزلزال والربكان الىذي حيرق ويُ 
َوِإن تُ ْبُدواْ َما يف واحلشرات الىيت تفتك ابألحياء وغري ذلك من األذى لإلنسان والتلف ملالِِه وماشيتِه ) ، البواخر ومن فيها

و احتيال أو أخذ رشوة أو إهالك شيء من أموال أيف صدوركم من غشٍى  ( أَْو خُتُْفوهُ ( من نفاق للناس وتعملوا به ) أَنُفِسُكمْ 
( عاجالً أو آجالً ، يعين يُعاِقبكم عليه يف الُدنيا واآلخرة ، فكلمة حساب  حُيَاِسْبُكم بِِه الِلىُ الناس أو غري ذلك ُمىا يضر  هبم )

( أي  ِلَمن َيَشاء( بعد العقاب )فَ يَ ْغِفرُ ن سيىئاً يعاقبُه ابلشرى )معناها اجلزاء على نوع العمل إن كان خرياً فيجازيه ابخلري وإن كا
ُب َمن َيَشاءملن اتب وأصلح ) ُ َعَلى  ( أي ويعذىب يف اآلخرة من مات على نفاقِه ومل ُيصلح أعماله وال سريرتُه ) َويُ َعذِى َوالِلى

 ذلك .( ال يعجزُه شيء من َقِديرٌ ( من أنواع العقاب واهلالك ) ُكلِى َشْيءٍ 

َلمىا نزل الوحي على النيبى )ع( يف ابدئ األمر وكذىبُه قومه وقالوا لو شاء ربىنا ألنزل مالئكًة ، وصاروا يسخرون منه ،  -285
فحينئٍذ أخذه الشكى يف نفسِه وتصاغر وقال لو كنُت نبيىاً لصدىقوين وَلما سخروا مينى ، فأنزل هللا تعاىل آَيت كثرية يُقوىي هبا 

(  آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزِلَ ثبىت هبا قلبُه حّتى أيقن أنىُه نيبٌّ وقام يدعو إىل هللا بقوىِة قلب وعزمية ، فنزلت بعدها هذه اآلية )عزمُه ويُ 
ً ال  آَمَن اِبلِلىِ ( منهم ) َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ ( وقام يدعو إىل هللا بعزميٍة ) إِلَْيِه ِمن رَّبىِهِ من الوحي ) ( َوَمآلِئَكِتهِ يعبد ِسواه )( وحده رابى

( يعين وآمَن جبميع الُرُسل ال ينكر َوُرُسِلهِ ( أي وآمَن جبميع الكتب السماويىة )وَُكتُِبهِ عباداً هلل وليسوا بناته كما يزعم املشركون )
عين وقال املؤمنون ال ( ي الَ نُ َفرىِقُ بعضهم كما أنكرت اليهود رسالة عيسى بن مرمي وحممىد ، وأنكرت النصارى رسالة حممىد )

أرسلهم هللا هلداية الناس  الىذينَ ( أبن ُنصدىق بعضهم ونكذىب بعضاً بل نؤمن جبميع الُرُسل  َبنْيَ َأَحٍد مِىن ر ُسِلهِ نفرىق )
ْعَنا( أي وقال املؤمنون )َوقَاُلواْ ) ( أي وقالوا نسألك  رَاَنَك َرب ََّناُغفْ ( أوامره )َوأَطَْعَنا( قول ربىنا الىذي أنزلُه يف القرآن على نبيىنا )مسَِ

 ( بعد موتنا . َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ الغفران عن ذنوبنا )

ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ) -286 َما َكَسَبْت ) أجر (هَلَاال يكلىف اإلنسان شيئاً ال يتمكىن عليه وليس مبقدوره ) أي( الَ ُيَكلِىُف الِلى
َها) حسنات( من  ( رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذََن ) ، وقالوا بذنب غريه ، فال يؤاخذ أحدٌ  ( من سيىئاتَما اْكَتَسَبْت ) ِعقاب (َوَعَلي ْ

: وقالوا ه ، وتقدير  ، وهذا معطوف على ما قبله ( سهواً غري متعمىدينأَْو َأْخطَْأََن ( شيئاً من الطاعات )ِإن نَِّسيَنا ابلعقاب )
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َنا ِإْصرًا رَ ربىنا ال تؤاخذَن إن نسينا أو أخطأَن ) ومن ذلك  يثقل على اإلنسان القيام بهِ  كلى أمرٍ   "اإلصر"( ب ََّنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ
 :  قول النابغة

ُهمْ  اإلْصرِ  وحاِملَ        َسراهَتُمُ  يَ ْغَشى أنْ  الضَّْيمِ  مانِعَ  َي  َغرُِقوا بَ ْعَدما َعن ْ
املاضية من األحكام  االَُمم( أي على ِمن قَ ْبِلَنا  الىذينَ َكَما مَحَْلَتُه َعَلى : وال حتمل علينا أمراً يثقل علينا القيام به ) واملعىن

ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا بِِه الشاقة ) وم الذي يصومه اليهود وهو ثالث وعشرون ساعة من  ، وذلك كالصى  ( من األحكامَرب ََّنا َواَل حُتَمِى
، وعلى زوجها أن يعزل  نىه من ميسى فراشها يتنجىس وجيب عليه الغسلس احلائض عندهم حّتى أيكلى يوم يصومونه وتنج

م فيكون انقطاعه عنها أربعة عشر يوماً  بعد طهرها وال جيامعها افراشه ، وغري ذلك من األحكام الشاقىة  إالى بعد سبعة أَيى
( أَنَت َمْواَلََن )خرة اآل( يف  َواْرمَحَْنآ) غري ُمتعمىدينسهواً  إن أخطأَن( َواْغِفْر لََنا ) إن نسينا شيئاً من الطاعات( َواْعُف َعنَّا )

 . ( فَانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ) ومتويلى أمرَن أي سيىدَن

ّهجرية1388ّّةّالثالثةّعشرةّمنّشهرّشعبانّسنةّالل يليفّ،ّّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالبقرة
ّميالدي ةّ،ّوهللاّويل ّالتوفيقّ.1968ّاملوافقّالرابعّمنّتشرينّالثاينّسنةّ
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 سورةّآلّعمران

 ِبسِمّهللِاّالر ْحِنّالر حيم

 . يف سورة البقرة( سبق تفسري هذه احلروف  م ل ا) -1

ُ ال ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو احلَْي  اْلَقي ومُ ) -2  أيضاً . سورة البقرة يف( سبق تفسريها  الِلى

قاً لِىَما َبنْيَ يََدْيهِ ، والكتاب يُريد به القرآن ) ين احلقى ( أي ابلدِ  نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقىِ ) -3 ( أي مصدىقاً للىذي نزَل  ُمَصدِى
( أنزل وَ كتب هللا فيها التوراة ملوسى )  ( وهي األلواح احلجرية الىيت َوأَنَزَل الت َّْورَاةَ عليه الكتاب ، وهو حممىد بن عبد هللا )

، كلى كتاب ألهل  ( يهتدون هبا إىل طريق احلقى  ُهًدى لىِلنَّاسِ ( أي قبل نزول القرآن ، أنزهلا ) ِمن قَ ْبلُ ( لعيسى )اإِلجِنيلَ )
ُمتفرىقة يف القرآن وقصص بين  ( على حممىد ، وهي األحكام التشريعيىة من احلالل واحلرام اليت جاءت َوأَنَزَل اْلُفْرقَانَ زمانه )

 إسرائيل ورحالهتم وغري ذلك .

ُ َعزِيٌز ُذو انِتَقامٍ ( يف اآلخرة ) هَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ ( أي ابلقرآن وكذىبوا به ) َكَفُرواْ آِبََيِت الِلىِ   الىذينَ ِإنَّ ) -4  ( فينتقم منهم . َوالِلى

 ( أي وال يف الفضاء . َوالَ يِف السََّماء( كلىها ، أي يف الكواكب السيىارة كلىها )  اأَلْرضِ ِإنَّ الِلىَ الَ خَيَْفَى َعَلْيِه َشْيٌء يِف ) -5

( يعين على أيى صورٍة شاء وعلى أيى صيغٍة شاء من  َكْيَف َيَشاء( أي خيلق صوركم ) ُهَو الَِّذي ُيَصوىِرُُكْم يف اأَلْرَحامِ ) -6
 ( يف أفعاله .احلَِْكيمُ ( يف سلطانه ) ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيزُ ( يف الكون ) الَ ِإلَ هَ ) ذكر أو اُنثى صبيح أو دميم طويل أو قصري

( إي ُمتَقنات يف  آََيٌت حم َْكَماتٌ ( أي من الكتاب )ِمْنهُ ( أي القرآن )اْلِكَتابَ ( َي حممىد ) ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيكَ ) -7
( أي يشتبه على  َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ أي أصل الكتاب )(  ُهنَّ أُم  اْلِكَتابِ نسان )األلفاظ مفهومات يف املعىن ال تشتبه على اإل

( أي يتىبعون املتشابه  فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنهُ ( أي َميٌل عن احلقى ) يف قُ ُلوهِبِْم زَْيغٌ  الىذينَ َفَأمَّا اإلنسان معناها واملقصود منها )
َنةِ طلهم )منه وحيتجىون بِه على اب ( يعين لطلب التلبيس على ضعفاء اخللق كي يردىوهم عن دين اإلسالم فيقولون  ابِْتَغاء اْلِفت ْ

 َوابِْتَغاء أَتِْويِلهِ هلم لو كان هذا ُمنَزالً من هللا لكان واضحاً مفهوماً ليس فيه التباس ولكن هذا قول حممىد قالُه من تلقاء نفِسه )
ه . فقالوا فما معىن قوله }ما َيكلون يف بطوهنم إال النار { ، فهل يكون األكل يف البطن أم ابلفم ( أي وطلباً ملعانيه وتفسري 

ا شجرٌة خترُج يف أصل اجلحيم { ، فكيف تبقى شجرة يف النار حيىة ال حترتق ؟ وهكذا أخذوا  ؟ وقالوا فما معىن قوله }إهنى
فردى هللا تعاىل عليهم بقوله  9نزلت اُ ن ، والنيبى )ع( يقول هلم هكذا يعرتضون على اآلَيت املتشاهبة ويكذىبون هبا ويستهزئو 

                                                           

ُرِوَي أنى أاب بكر سأل النيبى )ع( فقال : "أشبَت َي رسول الِلى ؟" فقال: "شيىبتين }إذا الشمس كوىرت { و }والعادَيِت ضبحاً { ، و  9 
 }والسماء والطارق {" ، ويف حديث آخر قال : "شيىبتين هود وأخواهتا" ، أي سورة هود وأخواهتا .
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( أي وما يعلم تفسري اآلَيت املتشاهبة اليت يف القرآن واملقصود منها إال هللا وحده ، ألنى اآلَيت  َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ الِلىُ )
 األثريي عامل النفوس وإنىكم مل حتضروا املاضي كي تعرفوه وال املستقبل  املتشاهبة تُنِبئ عن املاضي واملستقبل وتُنِبئ عن العامل

كي تفهموه مثى إنىكم ال تفهمون عن العامل األثريي شيئاً ألنىكم مل تنتقلوا إليه بعد ، والشجرة اليت يف أصل اجلحيم أثرييىة 
عندكم القطن اإلصطناعي )آسبست( ال حيرتق يف وليست مادىية كما تظنىون ، واألثري ال حيرتق وإن كان يف النار ، ونظريه 

ي وال َيكل من فِمه ، بطن أمىه يتغذىى من احلبل الُسر  النار مهما طال مكثه ، أمىا األكل يف البطن فنظريه عندكم اجلنني يف
م أرواح أثرييىة فالنار تدخل أجوافهم من كلى مكان من أعضائهم )   اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِهِ َوالرَّاِسُخوَن يف وكذلك أهل النار ألهنى

ِإالَّ أُْوُلواْ ( أي وما يتىعظ به ) َوَما يَذَّكَّرُ ( أنزله على نبيىنا ) مِىْن ِعنِد رَبىَِناه )م واملتشابِ ( من احملكَ ُكلٌّ ( ولو أنىنا ال نعلم أتويله )
 ( يعين إال ذوو القلوب الواعية . األْلَبابِ 

( . َلمىا مسَع هؤالء قول هللا تعاىل يف سورة إبراهيم }َوُيِضل   رَب ََّنا الَ تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنالم )ويقول الراسخون يف الع -8
دين ، والزيغ هو هللاُ الظىاِلمنَي ويَفعُل هللاُ ما َيشاء { سألوا من هللا أن ال ُيضلىهم عن اإلميان إذا ظلموا أحداً سهواً غري متعمِ 

ساكني الفقراء وامل ( أي من عندك رمحة تقع يف قلوبنا كي نرحمَ  َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرمْحَةً عن طريق احلقى إىل الباطل ) امليل
 ( هتب رمحتك ملن تشاء . إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ قلوبنا بسبب ظُلمنا ) ونبقى على اهلدى وال تُزِيغَ 

َ اَل خُيِْلُف ( أي ال شكى يف وقوعِه وهو يوم القيامة ) لِيَ ْوٍم الَّ َرْيَب ِفيهِ ( يف عامل الربزخ ) رَب ََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ) -9 ِإنَّ الِلى
 ( أي ال خُيِلف الوعد ملن وعد . اْلِميَعادَ 

 ( أي لن تدفَع ، ومن ذلك قول حسىان َلن تُ ْغيِنَ ( آبَيت هللا وُرُسله ) َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ ) -10

 ببدٍر حاَر فيها رجاُؤُهْم     فلْم تُ ْغِن عنها نبُلها وسيوُفها ىاُخر و 

ُهْم أَْمَواهُلُْم َوالَ أَْواَلُدُهم مِىنَ ) ًئا َوأُولَ ِئَك ُهْم َوُقوُد النَّارِ ( عذاب ) َعن ْ  ( أي هم حطب جهنىم  الِلِى َشي ْ

( كعاد  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ وَ ب آل فرعون ، أي كعاداهتم )( تقديرُه دأهبم يف تكذيب الُرُسل كدأ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ ) -11
( ابلعذاب ، ُمشتقىة من  فََأَخَذُهُم الِلىُ ( أي كذىبوا ابلرباهني واملعجزات اليت جاءت هبا ُرُسُلنا ) َكذَّبُواْ آِبََيتَِناوَثود وغريهم )

 ( ملن يكفر آبَيته ويكذىب هبا . َشِديُد اْلِعَقابِ  َوالِلىُ ( يعين بسبب ذنوهبم )ِبُذنُوهِبِمْ املؤاخذة يعين أهلكهم )

( بعد موتكم  حُتَْشُروَن ِإىَل َجَهنَّمَ وَ ( يف املستقبل ويكون النصر لنا عليكم ) لىِلَِّذيَن َكَفُرواْ َستُ ْغَلُبونَ ( َي حممىد )ُقل) -12
 ( الذي مهىدَتوه ألنفسكم بكفركم وتكذيبكم .  َوبِْئَس اْلِمَهادُ )
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، فانتصر  ، وكان املشركون حتت األلف ، وكان املسلمون ثالَثائة وثالثة عشر رجالً  يف وقعة بدر اآلَيتهذه نزلت 
 . املسلمون على املشركني

( أي فرقتني اجتمعتا ببدر من يف ِفئَ َتنْيِ اْلتَ َقَتا ( أي داللة ظاهرة على صدق حممىد )آيَةٌ ( َي أهل مكىة )َقْد َكاَن َلُكْم ) -13
وكان ( وهم املشركون َكاِفَرٌة   اُخرىوَ ) 313وكان عددهم  ( وهم املسلمونِفَئٌة تُ َقاتُِل يِف َسِبيِل الِلِى سلمني والكافرين )امل

، فإنى  ( أي يف ظاهر العنيَرْأَي اْلَعنْيِ يهم يف العدد )( يعىن أنى املشركني يرون املسلمني مثلَ يَ َرْوهَنُم مِىثْ َلْيِهْم ) 1025عددهم 
ُ يُ َؤيِىُد بَِنْصرِِه َمن َيَشاء ِإنَّ يف َذِلَك  تعاىل كثىر املسلمني يف أعني الكافرين لريهبوهم وخيافوهم )هللا ( أي يف ظهور املسلمني َوالِلى

ُْويل األَْبَصارِ مع قلىتهم على املشركني مع كثرهتم )  .  موا( فاعتربوا َي أهل مكىة هِبذه احلادثة وأسلِ  َلِعرْبًَة ألَّ

( يعين  َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقنطََرةِ ( لكي يربىوهم فيعيشوا )َواْلَبِننيَ ( لكي يتناسلوا ) زُيِىَن لِلنَّاِس ُحب  الشََّهَواِت ِمَن النِىَساء) -14
يلوغراماً ( لكي يشتغلوا فيخدم بعضهم بعضاً بسبب حتصيلها ، و"القنطار" أربعة وأربعون ك ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ الكثرة )

 ( يعين اليت عليها أومسة من الفضىة ، ومن ذلك قول عنرتة : َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمةِ )
 إىل َخيٍل ُمسوىَمٍة عليها     مُحاُة الرَّْوِع يف َرهِج القتامِ 

نْ َياه )( كلى  َذِلكَ ( أي الزرع ، لكي يزرعوا وَيكلوا )َواحْلَْرثِ ( لكي يرعوها ويستفيدوا منها )َواألَنْ َعامِ ) (  َمَتاُع احْلََياِة الد 
ُ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ يستمتعون بِه يف شهواهتم ومأكلهم ومشرهبم وملبسهم وسفرهم ) ( أي ُحسن املرجع ملن يؤمن ابهلِل  َوالِلى

 وبُرُسلِه ويُنفق من متاع الدنيا للفقراء واحملتاجني يف سبيل هللا جيْد خرياً ُمىا أنفَق يف اآلخرة .

(  َِبَرْيٍ مِىن َذِلُكمْ ( يعين هل أنبىئكم )أَُؤنَ بِىُئُكممىتك )( َي حممىد الُ ُقلْ مثى زهىد ُسبحانُه يف الدنيا ورغىَب يف اآلِخرة فقال ) -15
ِمْ ( املعاصي ، أي جتنىبوها وعملوا الصاحلات ، هلم ) لِلَِّذيَن ات ََّقْواالذي ذكرَنه من متاع الدنيا ) ( َجنَّاتٌ السماء )( يف  ِعنَد َرهبِى

( من احليض والنفاس والتغوىط وغري ذلك ،  َوأَْزَواٌج م َطهَّرَةٌ ( أي مقيمني فيها ) جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَهاأثرييىة )
ا نفوس أثرييىة روحانيىة فلذلك ال حتمل وال تلد وال تتناسل ) ُ َبِصرٌي أعظم من نعيم اجلنىة ) ( عليهم َورِْضَواٌن مِىَن الِلىِ ألهنى َوالِلى

 ( أي خبرٌي أبفعاهلم وأحواهلم . اِبْلِعَبادِ 

َوِقَنا َعَذاَب ( املاضية ) فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا( برسولك وكتابك ) يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا الىذينَ مثى وصف املتىقني فقال تعاىل ) -16
 اب النار .( أي جن ىْبنا عذ النَّارِ 

( َواْلُمنِفِقنيَ ( أي املنقطعني إىل هللا ابلطاعة )َواْلَقانِِتنيَ ( يف قوهلم وعهودهم )َوالصَّاِدِقنيَ ( يف البأساء والضرىاء )الصَّابِرِينَ ) -17
والعبادة تشمل الصالة  ( أي العابدين وقت السىَحر ، يعين قبل الفجر ، َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن اِبأَلْسَحارِ من أمواهلم يف سبيل هللا )

 والدعاء والتسبيح واالستغفار وقراءة القرآن .
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( أي ال خالق للكون إال هو وحده وال يستحقى العبادة غريُه  أَنَُّه الَ إِلَ َه ِإالَّ ُهوَ َعِلَم ِعْلَم شاهد ) ( َشِهَد الِلىُ ) -18
دوا أبن ال خالق للكون إال هللا وحدُه ، وذلك مبا ثبَت موا وشهِ ( أيضاً علِ 10 َوأُْوُلواْ اْلِعْلمِ ( علموا وشهدوا بذلك )َواْلَمالَِئَكةُ )

الَ ِإلَ َه ( أي ابلعدل ال يَظِلُم أحداً )اِبْلِقْسطِ ( يف أحكامه )َقآئَِماً دوا أبنىُه )عندهم من األدلىة العقليىة والرباهني الِعلميىة ، وشهِ 
 ( يف خلِقه .احلَِْكيمُ ( يف ُملكه ) ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيزُ 

ينَ ) -19 أُْوُتواْ  الىذينَ َوَما اْختَ َلَف ( أي االستسالم ألوامر هللا واالنقياد لرسوله )اإِلْساَلمُ ( هو ) ِعنَد الِلىِ ( أي الطاعة ) ِإنَّ الدِى
يف الكتب السماوية ، فالتوراة (  ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلمُ ( معناُه وما اختلف اليهود والنصارى فيما بينهم ) اْلِكَتابَ 

، وكان سبب ذلك  أخربت مبجيء عيسى ، واإلجنيل جاء مصدىقاً للتوراة فينبغي أن ال يكون بينهما اختالف ولكن اختلفوا
نَ ُهمْ ) اإلختالف أنى اليهود كفروا  به وأنبيائه ، وذلك( أي بكتُ  َوَمن َيْكُفْر آِبََيِت الِلىِ فيما بينهم ) داً وعداوةً ( أي حسَ  بَ ْغًيا بَ ي ْ

( أي سريع العقاب ، فيعاقبهم على  فَِإنَّ الِلِى َسرِيُع احلَِْسابِ بعيسى واإلجنيل ، وكفرت اليهود والنصارى مبحمىد والقرآن )
وا دينهم وأشركوا فبعضهم عبدوا البعل وبعضهم .  اختالفهم وعلى كفرهم وقد اختلف اليهود بعد موسى إىل مذاهب فغريى

وث وبعضهم عبدوا الشِىعرى اليمانيىة ، وقد صنع هلم يربُعام بن َنابط ِعجَلنِي من ذهب فعبدومها بعد وفاة عبدوا عشتار 
. وكذلك النصارى اختلفوا يف دينهم بعد عيسى إىل مذاهب عديدة وأشركوا فبعضهم قال ابلثالوث وبعضهم قال  ُسليمان

ه . كلى ذلك كان بعد أن صرىحت التوراة مىِ اُ ل املسيح وَتثال مرمي املسيح إبن هللا وبعضهم قال عيسى هو هللا وعبدوا َتثا
 ابلتوحيد وأوضحت أبنى العبادة ال جتوز لغري هللا ، وكذلك قال املسيح أَن إبُن اإلنسان فاعبدوا هللا ريبى وربىكم وال تعبدوا غريَه 

هُت  َلْمُت َوْجِهَي لِلِىِ فَ ُقْل َأسْ ( النصارى وخاصموك ، وهم وفُد جنران ) فَإْن َحآج وكَ ) -20 ( أي استسلمُت ألوامر هللا واجتى
َوُقل لىِلَِّذيَن أُْوُتواْ ( أيضاً استسلموا ألوامر هللا ) َوَمِن ات َّبَ َعنِ فال أحيد عنها شئتم هذا أم أبَيتم ) بنفسي إىل ديِنِه وتعاليمهِ 

 فَِإْن َأْسَلُمواْ ( كما أسلمنا )أََأْسَلْمُتمْ ال كتاب هلم ، وهم مشركو العرب ) الىذينَ ( أي اأُلمِىيِىنيَ وَ ( أي اليهود والنصارى ) اْلِكَتابَ 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغُ ( عنك ومل يُسلموا ) وَِّإن تَ َولَّْواْ ( إىل طريق احلقى ) فَ َقِد اْهَتَدواْ ( كما أسلمتم ) ( وقد بلىغتهم وليس عليك  فَِإّنَّ

ُ َبِصرٌي اِبْلِعبَ ُهداهم )  ( فيهدي من كان أهالً للهداية وُيضل  من يستحقى الضاللة . ادِ َوالِلى

( أي بغري ذنب  َويَ ْقتُ ُلوَن النبيىنَي بَِغرْيِ َحقىٍ ( أي يكفرون ابلكتب السماوية وجيحدوهَنا ) َيْكُفُروَن آِبََيِت الِلىِ  الىذينَ ِإنَّ ) -21
 الىذينَ َويَ ْقتُ ُلوَن نبياء ومن ذلك زكرَي وحيىي وأرادوا صلب املسيح )، وهم اليهود كانوا يقتلون األ اقرتفوه وال جرمية اكتسبوها

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ( وهم كهنة بين إسرائيل ) ِمَن النَّاسِ ( أي ابلعدل ) ََيُْمُروَن اِبْلِقْسطِ   .يف اآلخرة ( يعذىبون فيه  فَ َبشِى

                                                           

 لُرُسل ومن تبعهم على شريعتهم .وأولو الِعلم هم األنبياء وا 10 
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يِف رون عليها )( الصاحلة ، أي ضاعت فال يؤجَ َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم ) وعىاظء والتلوا األنبياقَ  الىذينَ ( كفروا و  الىذينَ أُولَ ِئَك ) -22
نْ َيا َواآلِخرَةِ  م كفروا مبا  الد  ِصرِينَ تل آابؤهم األنبياء والكهنة )نزل على حممىد كما قَ اُ ( ألهنى ( يدفعون عنهم  َوَما هَلُم مِىن َنَّ

 . يف اآلخرة العذاب 

وكان كالم من قتلهم األنبياء والكهنة ، فقد جاء يف االصحاح التاسع عشر من امللوك األوىل قال " وإليك ما جاء يف التوراة
، فقال قد غرُت غرية للربى إاله اجلنود ألنى بين إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا  الربى إليه يقول له ما لك ها هنا َي إيليىا

 . "يطلبون نفسي ليأخذوها مذاحبك وقتلوا أنبياءك ابلسيف فبقيت أَن وحدي وهم

فقال امللك لداواغ ُدر أنت وقع ففي اإلصحاح الثاين والعشرين من صموئيل األوىل قال " مرين ابلقسطأمىا ما جاء يف قتل اآل
نوب مدينة  ، وضربَ  وَثانني رجالً البسي أفود كتىان نة وقتل يف ذلك اليوم مخسةً ، فدار داواغ األدومي ووقع ابلكهَ  ابلكهنة

 . " نة حبدى السيفلكهَ ا

تشاجر مجاعة من اليهود وختاصموا يف مرياث أبيهم ، فقال الولد البكر إنى يل حصتني من إرث أيب ، قال إخوته ليس  -23
لك إال حصىة واحدة مثلنا ألنىك ابن أَمة وليست اُمىك حرىة كاُمىنا ، واحلكم يف توراة عزرا للولد الِبكر حصىتان ، يعين أوىل 

يولد ألبيه . فذهبوا إىل الكوهني حيي بن أخطب فلم يوافقوا حبكمِه ، فدعاهم أحد املسلمني إىل ُحكم القرآن ، مولود 
فجاؤوا إىل رسول هللا وشرحوا له ِقصىتهم ، فقال النيبى )ع( حكم هللا يف القرآن البنون يرثون أابهم ابلتساوي ، ولكن إن كان 

ثيني ، أمىا اختالف ااُلمىهات ال أتثري له يف املرياث ألنى اإلرث جاء من أبيكم ، فوافق فيهم بنات فللذكر منهم مثل حظى االُن
اإلخوة على حكم القرآن ولكنى كبريهم مل يوافق على ذلك وقال حبكم التوراة يل حصىتان ألينى بكُر أيب ، ورجعوا من حيث 

 أَتوا ، فنزلت فيهم هذه اآلية : 
( يعين  يُْدَعْوَن ِإىَل ِكَتاِب الِلىِ ة وهي التوراة )ب السماويى من الكتُ  صىةعطوا حاُ ( أي  ْوتُواْ َنِصيًبا مِىَن اْلِكَتابِ أُ  الىذينَ ِإىَل  أمََلْ تَ رَ )

نَ ُهمْ ) إىل القرآن ُهمْ ) مرياث أبيهم( يف  لَِيْحُكَم بَ ي ْ ، وهو الولد بعد احملاكمة عن احُلكم ومل يُوافقوا حُبكمِه (  مُثَّ يَ تَ َوىلَّ َفرِيٌق مِىن ْ
 . القرآن مبا فيه من ُحكم املرياث ( عن  َوُهم م ْعرُِضونَ ) كر وأخوالُهُ البِ 

ُْم قَاُلواْ َلن ََتَسََّنا النَّارُ ) يف اإلعراض( شأهنم َذِلكَ ) -24 ًما مَّْعُدوَداتٍ ( يوم القيامة ) أبَِهنَّ ( وهي سبعة أَيم اليت عبدوا  ِإالَّ َأَيَّ
لوا هلم أنتم شعب هللا قا( أي غرىهم افرتاء علمائهم عليهم أبن  َوَغرَُّهْم يف ِديِنِهم مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ ) وسىيف زمن م فيها العجل

وا على أنبياء هللا وجحدوا  ، ومجيع الشعوب عبيد لكم ، وأنتم أبناء هللا وأحبىاؤه املختار ، فغرىهتم هذه الكلمات فكفروا وتكربى
 يف السماء وطُرَِد من اجلنىة وخسَر آخرتَه . تكربى إبليس على املالئكة فخسَر منزلتهفخسروا ، كما  آَيته
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 ( أي ال شكى فيه ملن نظر األدلىة الَّ رَْيَب ِفيهِ  لِيَ ْومٍ وحشرَنهم )يف عامل النفوس (  ِإَذا مَجعناُهمْ ( يكون حاهلم )َفَكْيفَ ) -25
( أي واستوفت كلى نفس جزاء عملها الذي كسبته يداها يف دار الدنيا من  ا َكَسَبتْ َوُوفِىَيْت ُكل  نَ ْفٍس مَّ ) ، وهو يوم القيامة

 . اق حقستص من حسنات أحد وال يزاد يف سيىئات أحد إالى ابنقَ ( فال يُ  َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ خري أو شرى )

( من عبيدك  تُ ْؤيت اْلُمْلَك َمن َتَشاءُ دنيا واآلخرة )( أي مالك ما يف ال اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ ( َي حممىد يف دعائك )ُقل) -26
 َمن َتَشاءُ ( من الناس )َوُتِذل  ( أن يكون عزيزاً فيما بينهم ) َمن َتَشاءُ ( من الناس )َوتُِعز  ( من الناس ) َوتَنزُِع اْلُمْلَك ُمَّن َتَشاء)

( ال يعجزك شيء من ذلك . وجيب على من يقرأ هذه اآلية  ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ   إِنََّك َعَلىَ ( كلىُه ) بَِيِدَك اخلَْرْيُ ( أن يكون ذليالً )
( ألنى اخِلطاب هلل تعاىل فال ُقل( ، إىل آخر اآلية ويرتك كلمة ) اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ أن يبدأ بقوله ) يف الدعاء أو يف الصالة

}ُقْل أَُعوُذ ِبَربِى أو {  }ُقْل أَُعوُذ بَِربِى اْلَفَلقِ يف الصالة أو {  َأَحدٌ  }ُقْل ُهَو الِلَُّ خُياطبه بكلمة )ُقل( ، وكذلك من يقرأ 
 ، فيجب أن يرتك كلمة )ُقل( ، ويبدأ مبا بعدها .{  النَّاسِ 

األرض حول نفسها ( وذلك بواسطة دوران  اللىيلَوتُوِلُج الن ََّهاَر يِف يف النهار ) اللىيل( أي تدخل  يف اْلن ََّهارِ  اللىيلتُوِلُج ) -27
والنهار بسبب دوران األرض حول نفسها فيتداخل  اللىيل، وهكذا يتعاقب  هنار خرىمنها ليل ويف اجلهة االُ  فيكون يف جهةٍ 

، فالنبات حيى  ، وذلك كالنبات من األرض رج األحياء من اجلمادات( يعين ختُ َوخُتْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِىِت ) بعضهما يف بعض
َها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلونَ  قوله تعاىل يف سورة ي ُمىا يؤيىد هذا، و  ميىتةواألرض  َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتُة َأْحيَ ي ْ ُُم اأْلَْرُض اْلَمي ْ  س }َوآيٌَة هلَّ

، وما أشبه  : فآدم حيى والرتاب ال حياة فيه ، وآدم من تراب فيه ، فالفرخ حيى وقشر البيضة ال حياةَ  { ، والفرخ من البيضة
 ، والعاج من الفيل ، يفؤلؤ من احليوان الصدَ ( يعين خترج اجلماد من ُملوق حيى وذلك كاللى َوخُتْرُِج اَلَميََّت ِمَن احلَْيِى ذلك )

،  ر من اإلبل، والوبَ  ، والشعر من  املعز من الغزال ، والصوف من الغنم ، واملسكُ  من دودة القزى  ، والقزى  والعسل من النحل
 .  ( أي بغري تقتريَوتَ ْرُزُق َمن َتَشاء ِبَغرْيِ ِحَساٍب د به اإلنسان )يالصدف من حيوان مائي إىل غري ذلك ُمىا يستفو 

الَّ هنى هللا تعاىل يف هذه اآلية ويف غريها عن مواالة الكافرين واملشركني وعن حمبىتهم وإفشاء األسرار إليهم ، فقال ) -28
( أي ال ينبغي للمؤمنني أن يتىخذوا الكافرين أولياء حُيبىوهنم وُيساعدوهنم ويُفشون إليهم أسرار  اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياءَ  يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنونَ 

َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ( أي يوالوهنم بدل املؤمنني ، فيجب عليهم أن يوالوا املؤمنني ال الكافرين ) ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننيَ املسلمني )
( يعين ومن يواهِلم منكم فليس هو من والية هللا يف شيء ، أي أنى هللا تعاىل ال يتوىلى أمرُه بل يربأ منُه  ِمَن الِلِى يف َشْيءٍ  فَ َلْيسَ 

ُهْم تُ َقاةً ) قلب ، سان دون ال( يعين إذا كانت الُسلطة أبيديهم وختافون القتل أو التعذيب فُتظهرون حمبىتهم ابللِ  ِإالَّ أَن تَ ت َُّقواْ ِمن ْ
ُ نَ ْفَسهُ وال جيوز ُمساعدهتم وإفشاء أسرار املسلمني إليهم ) رُُكُم الِلى ( بعد موتكم  َوِإىَل الِلِى اْلَمِصريُ ( فال خُتالفوا أوامره ) َوحُيَذِى

 يوالون املشركني فقال تعاىل : الىذينَ قني ين . مثى عقىبها بتهديد املنافِ فيعاقبكم على مواالتكم للكافرِ 
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( يعين أو ُتظهروه للناس  أَْو تُ ْبُدوهُ ( من أمٍر َسيىء أو عمٍل ابطل ) ِإن خُتُْفواْ َما يف ُصُدورُِكمْ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) -29
ت ( الغازيىة من حوادث كونيىة وتقلىبا َويَ ْعَلُم َما يف السََّماَواتِ ( فُيخرب بِه رسوله ويُعاقبكم عليه ) يَ ْعَلْمُه الِلىُ وتكشفوا أسرارُه )

( أي  َوَما يف األْرضِ ٍر أو حبرٍى شديد أو بربٍد جليد أو بغري ذلك )رصَ طبيعيىة فُيصيبكم ببعضها ويهلككم بصاعقٍة أو بريٍح صَ 
ويعلم ما يف األرض من حوادث وتقلىبات فجائيىة فُيصيبكم ببعضها ويهلككم بزلزال أو بُركان أو سيل أو مرض أو وحٍش 

ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ  ذلك ُمىا ينتقم به منكم )ُمفرتس من وحوش األرض أو غري ( من هذه احلوادث . ونظري هذه اآلية  َوالِلى
}ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى أَن يَ ب َْعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِىن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو يف املعىن يف سورة األنعام وذلك قوله تعاىل 

 .َسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَ ْعَضُكم أَبَْس بَ ْعٍض { يَ ْلبِ 

جتَُِد ُكل  نَ ْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن ( ميوت اإلنسان )يَ ْومَ مثى رغىَب ُسبحانُه يف عمل اخلري وحذىر عن عمل الشرى فقال تعاىل ) -30
تعاىل به يف الكتب السماويىة وكما نطقت بِه ُرُسُلُه . ( يف اآلخرة ، أي جتد جزاء أعماهلا حاضراً كما وعدهم هللا  َخرْيٍ حم َْضرًا

( يعين وكذلك  َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوءٍ ، ){  }َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل يَْظِلُم َرب َك َأَحًداومثلها يف سورة الكهف قوله تعاىل 
نَ َها َوبَ ي ْنَ جتد عقاب أعماهلا السيىئة ) ( أي  أََمًدا بَِعيًدا( أي وبني العقاب والعذاب الىذي أصاهبا يف اآلخرة ) هُ تَ َود  َلْو َأنَّ بَ ي ْ

د ُمشتقى من اإلمداد ، وهو املكان املقرىر لوصول اخليل إليه عند املسابقة ، والشاهد على ذلك قول مسافات بعيدة ، واألمَ 
 النابغة الذبياين :

 اجلواِد إذا اْسَتوىَل على األَمدِ  سبقَ       أْو َمْن أنَت َسابُِقهُ  إالى ِلمْثِلكَ 
 يعين إذا وصل املكان الذي ينتهي إليِه عند املسابقة . وقال الفرزدق :

 أَرى الزىعَل ابَن عروَة حنَي جيرِي     إذا جاَرى إىل أَمِد الرهانِ 
ُ َرُؤوُف اِبْلِعَبادِ ) ُ نَ ْفَسُه َوالِلى رُُكُم الِلى  السوء .( إذ حذىرهم عواقب أعمال  َوحُيَذِى

قالت النصارى إنىنا َنب  عيسى ألنى هللا حُيبىُه ، وقال املشركون من العرب إنىنا َنب  املالئكة ألنى هللا حُيبىها ، فنزلت  -31
واجعلوا  ( مبا أقول لكم من ترك األصنام واألندادفَاتَِّبُعوين ( كما تزعمون ) ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِب وَن الِلىَ هذه اآلية ردىاً عليهم )

ُ َغُفورٌ عبادتكم خالصًة هلل وحده وال تشركوا هبا أحداً من املخلوقني فحينئٍذ ) ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالِلى ( للتائبني  حُيِْبْبُكُم الِلى
 .دين املوحِ  ( ابلنادمنيرَِّحيمٌ )

( عنك ومل  فِإن تَ َولَّْواْ يقوله لكم إن كنتم حتبىون هللا كما تزعمون )( مبا َوالرَُّسولَ ( مبا أنزله يف القرآن ) ُقْل أَِطيُعواْ الِلىَ ) -32
َ اَل حيُِب  اْلَكاِفرِينَ يسمعوا لقولك )  ( بنعمتِه ولذلك ال يهديهم وال حيبىهم . فَِإنَّ الِلى

يننا؟ فنزلت هذه غري دِ يناً ختارَن هللا لعبادته فكيف نؤمن بك َي حممىد ونتبع دِ إقالت اليهود َنن شعب هللا املختار  -33
 :  ( أي اختار ، ومن ذلك قول عنرتة ِإنَّ الِلىَ اْصَطَفىاآلية )
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 كرمٌي يف النىوائِب أرجَتيِه     كما هَو لِلمعاِمِع َيْصطَِفييِن 
 ، ية إبراهيم وأتباعهمى ذرى ( يعين واصطفَ َوآَل ِإبْ رَاِهيَم ( من قبلكم ولستم أوىل من اختاره هللا واصطفاه لعبادته )آَدَم َونُوًحا  )

م  ، بعوه وتؤمنوا بهوإنى حممىداً من ذرىية إبراهيم فيجب عليكم أن تتى  واملسلمون أيضاً اختارهم هللا لعبادته فهم أوالد إبراهيم ألهنى
بتم وآمنوا سورة ىل يف قال هللا تعا.  وكفرمت وأطاعوه وعصيتم موسى نبيىكم وعبدوا هللا وحده وأشركتم به صدىقوا حممىداً وكذى

 ، فاملسلمون هم أبناء إبراهيم ، ويف ذلك قال جرير :}مِىلََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو مَسَّاُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن قَ ْبُل {  احل ج
 َرِضينا مبا أْعَطى اإلالُه وَقدىرَا     َنابُوََن َخِليُل هللا َوهللا َرب   أ

وهم مرمي بنت عمران وابنها املسيح ومن تبعه يف زمانه وسار ، آل عمران أيضاً من بعدكم ( أي واختار َوآَل ِعْمرَاَن وقوله )
، فآل  : إنى هللا اصطفى مجيع هؤالء على سائر الناس يف زماهنم واملعىن،  ( أي على سائر الناسَعَلى اْلَعاَلِمنَي ) على هنجهِ 

أمىا  .حممىد  م هم املسلمون اصطفاهم على سائر الناس يف زمن، وآل إبراهيعيسى يف زمن  هللا عمران هم النصارى اصطفاهم
أنتم أيىها اليهود فقد أشركتم وعصيتم وخالفتم وعبدمت العجَل يف زمن موسى نبيىكم ، وعبدمت البعل وعشتاروث والشِىعرى 

 اليمانيىة من بعده ، وقتلتم األنبياء والوعىاظ فرفضكم هللا واختار غريكم .

يٌع ( أي أوالداً وأعقاابً بعضها من بعض يف التناسل )بَ ْعُضَها ِمن بَ ْعٍض ُذرىِيًَّة ) -34 ُ مسَِ ( َعِليمٌ ( ألقوالكم أيىها اليهود )َوالِلى
  .  أبفعالكم

فقد جاء يف االصحاح الثاين  ، التوراة يف ذمى اليهود وعبادهتم لألصنام وغضب هللا عليهم ورفضهم ُمموعة وإليك ما جاء يف
وفعل بنو إسرائيل الشرى يف عني الربى وعبدوا البعليم وتركوا الربى إلَه آابئهم الىذي أخرَجهم من أرض : " اة قالقض ِسفرِ  من

، تركوا الربى وعبدوا البعل  حوهَلم وسجدوا هَلا وأغاظوا الربى  الىذينَ من آهلة الشعوب  اُخرىمصر وساروا وراء آهلٍة 
ل فدفعهم أبيدي َنهبني هنبوهم وابعهم بيد أعدائهم حوهلم ومل يقدروا بعد وعشتاروث ... فحمي غضب الربى على إسرائي

 .   "على الوقوف أمام أعدائهم

َربِى ِإينىِ نََذْرُت َلَك َما يف ( وامسها حنىة بنت فاقوذا جدىة عيسى وزوجها عمران بن مااثن )ِإْذ قَاَلِت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن ) -35
ِإنََّك ( نذري )فَ تَ َقبَّْل ِمينِى ( أي معتوقاً خالصاً لطاعتك ال أستعمله يف منافعي )حُمَرَّرًا) ن أجعلهُ أب بهِ  ( الذي حبلتُ  َبْطيِن 

 . ُت ( مبا نوياْلَعِليمُ ( ِلما أقوله )أَنَت السَِّميُع 

َها ) -36 ( فكيف أجعلها تقوم يف أُنَثى َربِى ِإينىِ َوَضْعتُ َها ( حنىة )قَاَلتْ نثى )اُ ( أي وضعت محلها رأهتا فَ َلمَّا َوَضَعت ْ
ُ أَْعَلُم مبَا َوَضَعْت الكنيست مع الرجال ) َولَْيَس ( وهذا إخبار منه تعاىل أبنىه أعلم بوضعها ألنىه هو الذي خلقها وصوىرها )َوالِلى

تُ َها َمْرمَيَ ِوِإينىِ أُِعيُذَها ِبَك َوذُ ( يف املقارنة )الذََّكُر َكاألُنَثى   .  ( لئالى يغويهارىِي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َوِإينىِ مَسَّي ْ
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َا بَِقُبوٍل َحَسٍن ) -37 ( أي َوأَنبَ تَ َها نَ َبااًت َحَسًنا نثى )اُ ( أي فتقبىل نذرها وهيىأ هلا األسباب كما ينبغي وإن كانت فَ تَ َقب ََّلَها َرهب 
مىها إىل أحبار اُ فلمىا كربت وصار عمرها إثين عشر عاماً أتت هِبا  ، لىة تبليهاجعل نشأها نشئاً حسناً ال مرض يرميها وال عِ 

 ، "زوجيت: "أَن أحقى هِبا ألنى خالتها  فتنافسوا فيها فقال زكرَيى  ، : "دونكم هذه النذيرة" بيت املقدس فقالت اليهود يف
فألَقوا أقالمهم يف املاء على أنى من ثبت حّتى نقرتع" ، فانطلقوا إىل هنر األردن وهم تسعة وعشرون رجالً  نقبل فقالوا: "ال

 هَلا غرفة يف الكنيست بسلىم ال يصعد وبىَن عنده قلم زكرَيى فأخذها  ، فثبتَ   هِباقلمه يف مكانه ومل يسِر مع املاء فهو أوىَل 
( أي صار كفيالً وََكفََّلَها زََكرَيَّ )، وكان َيتيها بطعامها وشراهِبا ومجيع لوازِمها  حمراابً تتعبىد فيهيف الغرفة  هَلا إليها غريه وبىَن 

َها زََكرَيَّ اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقاً ) بنفقتها يف الكنيست  الىذينَ وعىاظ ن بعض األحبار والكا  ، ة( من الفاكهُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ
ُهَو ِمْن ِعنِد ( مرمي )قَاَلتْ ( يعين من أين لك هذه الفواكه ) َذا ََي َمْرمَيُ َأَنَّ َلِك هَ ( زكرَيى )قَالَ يرمون هَلا من الفواكه فتأخذها )

َ يَ ْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغرْيِ ِحَساٍب ) ةنىن قلوب ذوي النفوس الطاهرة فيأتون يل هِبذه الفاكه( حيُ الِلِى    .  ( أي بغري تقتريإنَّ الِلى
ا  إعلم أنى النصارى ال يعرفون قصىة والدة مرمي وال إسم أبيها من معجزات  مى نبيىهم وقد جاء هِبا القرآن مفصىالً وهذهِ اُ مع أهنى

 .  القرآن

( أي َدَعا زََكرَيَّ رَبَُّه قَاَل َربِى َهْب يل ِمن لَُّدْنَك ُذرىِيًَّة طَيِىَبًة ( أي عند ذلك الذي رآه زكرَيى من أمر مرمي )ُهَناِلكَ ) -38
يُع الد َعاء صاحلة )  .  يب ِلمن تلتفت إليه وتسمع دعاءهجتُ ( أي ِإنََّك مسَِ
ّالقص ةّ:

،  ليصاابت وكانت عاقراً فاشتاق زكرَيى إىل الولد فدعا ربىهُ إوامسها  نى السِ  يف كانت امرأة زكرَيى من نسل هارون وكانت كبرية
ال ختف ":  فقال، كرَيى خاف منه صلىي ظهر له جربائيل واقفاً عن ميينه فلمىا رآه ز فبينما كان زكرَيى يف اهليكل يبخىر البخور ويُ 

   ة حيىيومعناُه يف العربيى  ، ةربيى غة العِ ، هذا يف اللى  "وامرأتك ستلد لك ابناً وتسمىيه يوحنىا تْ َي زكرَيى ألنى طلبتك قد مسُِعَ 

َ ( الذي يف بيت املقدس )ِمْحرَاِب َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِىي يف الْ ( نداًء خفيىاً وجربائيل كلىمه علناً )فَ َناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة ) -39 أَنَّ الِلى
قًا ِبَكِلَمٍة مِىَن الِلِى  ُرَك بَِيْحيَ ى ُمَصدِى حيىي فهو يصدىق املسيح  هُ ( أي أنى هللا يبشىرك بولد ستلده لك زوجتك يكون امسُ يُ َبشِى

  . الذي هو كلمة من هللا
 من قسم جربائيل أي من نوع الروح فكما كان جربائيل يسمىى الروح كىنى كلمة هللا وكان يف املالئكةكان املسيح يف السماء يُ 

{ أي نزلت تلك  ولذلك قال هللا تعاىل يف سورة النساء }وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح مِىْنهُ ، كذلك املسيح أيضاً روح   األمني
 ، وَلمىا ماتَ  الذي تكوىن يف رحم مرمي فكان املسيحيعين من السماء فدخلت جسم اجلنني ، الروح إىل األرض من عنده 
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، عن الشهوات  هُ (  أي حيصر نفسَ َوَحُصورًا( وسيكون سيىداً على قومه )َوَسيِىًدا، وقوله )11السماء  إىلرجعت تلك الروح 
 ويف ذلك قال األخطل : 

 ال ابحَلُصوِر، وال ِفيها بَسوَّارِ      وشاِرٍب ُمْرِبٍح ابلَكأِس َنَدَمين
 ينارِ يٌّ ِبدِ  اْجتالها ِعبادِ حّتى      ْذراَء مْل جْيَتِل اخلُطىاُب هبَجَتهاع

 وقال اآلخر:
 َس بِِفْعِل اخلَْرْيَاِت َوالتَّْشِمريِ  ===َوَحُصوٌر َعِن اخْلََنا ََيُْمُر النَّا 

 ( يف أعماهلم وأقواهلم .َونَِبيًّا مِىَن الصَّاحِلِنَي )

َواْمرََأيت ( أي بلغُت ِسنى الشيخوخة ) َوَقْد بَ َلَغيِنَ اْلِكرَبُ ( أي كيف يكون يل ولد ) َأَنََّ َيُكوُن يل ُغاَلمٌ  َربىِ ( زكرَيى )قَالَ ) -40
ُ يَ ْفَعُل َما َيَشاء( أي كما قلُت لك يكون )َكَذِلكَ ( املَلك ) َعاِقٌر قَالَ   ( ال يعجزُه شيء . الِلى

( يعين العالمة على أنى زوجتَك  قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلِىَم النَّاسَ ( يعين عالمة على ذلك ) آيَةً  َربِى اْجَعل يلِىَ ( زكرَيى )قَالَ ) -41
ٍم ِإالَّ َرْمزًاقد حَبلْت أنىك ال تستطيع الكالم ) ( لُه َوَسبِىحْ ( ابحلمد والثناء ) َواذُْكر رَّبََّك َكِثريًا( يعين ابإلمياء واإلشارة ) َثالَثََة أَيَّ

 ( يعين على الدوام . ْلَعِشيِى َواإِلْبَكارِ ابِ )

( لوالدة اْصطََفاكِ وَ ( من أعمال الشرك )َوَطهََّركِ ( أي اختارِك لعبادتِه ) َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالَِئَكُة ََي َمْرمَيُ ِإنَّ الِلىَ اْصطََفاكِ ) -42
 ( يف زمانِك . َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمنيَ املسيح عيسى )

( أي انقادي ألوامره ، فكلمة "سجود" تكون َواْسُجِدي( أي انقطعي إليِه يف الطاعة والعبادة ) مَيُ اقْ ُنيِت ِلرَبِىكِ ََي َمرْ ) -43
{ ،  َولِلِِى َيْسُجُد َما يِف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض ِمن َدآبَّةٍ مرىًة مبعىن االنقياد والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة النحل }

( ألنى  َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ "ما" ُتستعَمل لغري العاقل ، واملعىن : تنقاد الدوابى للغريزة اليت غرزها هللا فيها . وقوله ) فكلمة
 .صالة اليهود فيها ركوع وليس فيها سجود 

نُوِحيِه من أخبار ما غاَب عنك ِعلمُه )( أي  ِمْن أَنَباء اْلَغْيبِ ( إشارًة إىل ما تقدىم من حديث مرمي وزكرَيى وحيىي )َذِلكَ ) -44
( يف املاء يقرتعون هِبا  ِإْذ يُ ْلُقون أَْقاَلَمُهمْ ( أي ما كنت حاضراً عندهم ) َوَما ُكنَت َلَدْيِهمْ ( َي حممىد بواسطة جربائيل ) ِإلَيكَ 

 ( يف أمرها . ِهْم ِإْذ خَيَْتِصُمونَ َوَما ُكنَت َلَديْ ( أي يكون كفياًل هلا يقوم بنفقتها ) أَي  ُهْم َيْكُفُل َمْرميََ )

ُرِك ِبَكِلَمٍة مِىْنهُ ) -45 َ يُ َبشِى ( أي من جهته من السماء ، يعين من مالئكته اليت يف السماء  ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة ََي َمْرمَيُ ِإنَّ الِلى
( امْسُهُ  الىذي تكوىن يف رحم مرمي فكان )، وكان املسيح ُيكىنى يف السماء "كلمة هللا" ، فنزل إىل األرض ودخل جسم اجلنني

                                                           

 13: 3"  إجنيل يوحنىا وما صعد أحد إىل السماء إالى الذي نزل من السماءولذلك قال املسيح : " 11 
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( يعين إمسه عيسى بن مرمي وكنيتُه املسيح ، ومعىن املسيح مسحوا رأسُه بزيت الِعطر  اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ عند الناس )
َوِجيًها سحون رأسه ابلِعطر )والىذي مسحه هو يوحنىا املعمداين ، وكانت هذه عادة يف بين إسرائيل ِلمن يكون نبيىاً أو مِلكاً مي

نْ َيا  ( عند هللا يف السماوات األثرييىة . َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ ( أي وكذلك يف اآلخرة وجيهاً )َواآلِخَرةِ ( عند الناس ، أي حُمرتَماً ) يف الد 

( َوِمنَ يعين ويُكلىمهم وهو كهل يف أمور دينهم ) (وََكْهالً ( لكي يربىئ اُمىُه من هتمة الفاحشة ) َوُيَكلِىُم النَّاَس يِف اْلَمْهدِ ) -46
 بوا يف وقت شباهبم .ذنِ مل يُ  الىذينَ (  الصَّاحِلِنيَ األنبياء )

( أي َكَذِلكِ ( املَلك جربائيل ) َوملَْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر قَالَ ( أي كيف يكون يل ولد ) َربِى َأَنَّ َيُكوُن يل َوَلدٌ ( مرمي )قَاَلتْ ) -47
ُ خَيُْلُق َما َيَشاءِك يكون )كما قلُت ل َا يَ ُقوُل لَُه ُكن ( يعين إذا أهنى أمراً وعزَم على فعله ) ِإَذا َقَضى أَْمرًا( يف األرحام ) الِلى فَِإّنَّ

 ( كما قَضى ال يستحيل عليه شيء . فَ َيُكونُ 

( أي املوعظة َواحلِْْكَمةَ يء فيه كتابة ُيسمىى كتاابً )( أي يعلىمُه ما يف األلواح املكتوبة ، ألنى كلى ش َويُ َعلِىُمُه اْلِكَتابَ ) -48
 ( يعين ويُعطيه اإلجنيل ابلتعليم .َواإِلجِنيلَ ( يعين ُمموعة التوراة )َوالت َّْورَاةَ )

ُتُكم آِبيٍَة مِىن رَّبِىُكمْ ( فيقول هلم ) َرُسوالً ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيلَ ( يبعثه )وَ ) -49 َأينىِ َأْخُلُق َلُكم زٍة من ربىكم )( أي مبعج َأينىِ َقْد ِجئ ْ
َئِة الطَّرْيِ فَأَنُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن َطرْيًا إبِِْذِن الِلِى َوأُْبرِىُء األْكَمهَ  ( وهو الىذي ُوِلَد أعمى ، ومن ذلك قول سويد بن  مِىَن الطِىنِي َكَهي ْ

 أيب كاهل :
َناُه َحّتَّ اِبْ َيضََّتا   ا نَ زَعْ َحى نَ ْفسه َلمى فَ ُهَو يَ لْ      َكِمَهْت َعي ْ

َوُأْحيِ ي اْلَمْوَتى ( أي الىذي يف جسمِه بَرص ، وُيسمىى "وضح" أيضاً ، وهي بُقع بيضاء تكون يف جسم اإلنسان )واألَبْ َرصَ )
ء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وإنباء ( أي يف إبرا إبِِْذِن الِلِى َوأُنَ بِىُئُكم مبَا أَتُْكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن يف بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ يف َذِلكَ 

 ( يعين إن كنتم ُمصدىقني . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( أي داللة لكم على ِصدقي أبينى رسوٌل لكم من هللا ) آليًَة لَُّكمْ املغيىبات )

قًا لِىَما َبنْيَ يََديَّ ِمَن الت َّْورَاةِ ) -50 يىة وهي األلواح الىيت كتبها هللا ملوسى بقلم قدرتِه ( يعين ُمىا جاَء يف التوراة األصل َوُمَصدِى
ُتُكم آِبيٍَة مِىن رَّبِىُكمْ ( من اللىحوم ) َوأِلُِحلَّ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي ُحرىَِم َعَلْيُكمْ ) ( يف تكذييب  فَات َُّقواْ الِلىَ ( أي مبعجزة من ربىكم ) َوِجئ ْ
 ( وال تعصوِن .أَِطيُعونِ وَ )

َ َريبِى ) -51 ( أي طريق ُمستقيم يوصلكم  ِصرَاٌط م ْسَتِقيمٌ ( الىذي جئتكم بِه )َه َذا( وال تعبدوا غريه )  َوَرب ُكْم فَاْعُبُدوهُ ِإنَّ الِلى
 إىل اجلنىة .
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ُهُم اْلُكْفرَ ) -52 نَصارِي ِإىَل قَاَل َمْن أَ ( أي فلمىا شعَر وعِلَم من بين إسرائيل الكفر والنفاق وتكذيَبُه ) فَ َلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ
آمنوا به والزموا حارتُه ، يعين إلتفىوا حوله ،  الىذينَ ( أي  قَاَل احْلََوارِي ونَ ( يعين من منكم ينصرين ويساعدين يف دين هللا ) الِلىِ 

 من قوهلم "حاَر حيوُر" إذا استداَر يف احلارة ، ومن ذلك قول احلارث بن حلىزة :
ِت   وال تَ ْبِكنا ِإالَّ الِكالُب النَّواِبحُ       َغرْيَنْبِكنَي ت َ فَ ُقْل للَحَوارَيَّ

 فقول الشاعر "فقل للحوارَيىت" ، يعين الدائرات حول امليىت الباكيات يف حارتِِه .
 وِلما جئَت به من ( أي ُمستسلمون ألمر هللا آَمنَّا اِبلِلِى َواْشَهْد أِبَنَّ ُمْسِلُمونَ ( يعين أنصار دين هللا ) ََنُْن أَنَصاُر الِلىِ وقوله )

 عند هللا ، وهم إثنا عشر رجاًل فقالوا :
َنا َمَع الشَّاِهِدينَ ( عيسى بن مرمي ) َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسولَ ( على عيسى من أحكام ) َرب ََّنا آَمنَّا مبَا أَنزََلتَ ) -53 ( لك  فَاْكتُ ب ْ

 ابلوحدانيىة ولرسولك ابلرسالة .
بن زبدي  يعقوب،  أندراوسالىذي يقال له بُطرس ، وأخوه  مسعاناإلصحاح العاشر: األوىل  وهذه أمساؤهم يف إجنيل ميتى يف

،  وينى مِسعان القان،  َتدىاوسامللَقب  لبىاوس ، يعقوب بن َحلفي،  ميتى العشىار،  توما،  برثوملاوس،  فيلبس،  يوحنىا، وأخوه 
 الىذي أسلمُه . يهوذا اإلسخريوطي  

ُ ( هبم إذ جعل رجاًل شبيهاً بعيسى فصلبوه وجنا عيسى منهم ) َوَمَكَر الِلىُ يهود مع عيسى فأرادوا قتلُه )( الَوَمَكُرواْ ) -54 َوالِلى
( أي أنصفهم وأعدهلم ، ألنى املكر نوعان مكٌر حسن ومكٌر سيىء ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة فاطر  َخرْيُ اْلَماِكرِينَ 

{ ، فاملكر السيىء هو الغدر والنفاق ، أمىا املكر احلَسن فهو أن تدعَو إنساَنً إىل اخلري  ِإالَّ أِبَْهِلهِ  َواَل حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيِىئُ }
 والصالح فال يقبل منك جلهله فتمكر بِه فيصيب اخلري بسبب مكرك معه وهذا حسن وُمدوح .  

ُ ََي ِعيَسى ِإينىِ ُمتَ َوفِىيَك ) -55 ا قال ( يعين رافع روحك إىل السماءَورَاِفُعَك ِإيَلَّ ) يتكَ ( أي ُمُ ِإْذ قَاَل الِلى  تعاىل ، وإّنى
( َكَفُرواْ   الىذينَ َوُمَطهِىُرَك ِمَن ، أمىا اجلسم فيتمزىق ويكون تراابً ) ومل يقل رافع روحك ألنى النفس هي اإلنسان احلقيقي (رَاِفُعكَ )

بوَك أبذًى ، ألنى الكافر واملشرك جنس ، والشاهد على ذلك قوله يعين ُمنجىيك منهم فال ميدىون أيديَهم النجسة إليك لُيصي
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفالَ يَ ْقرَبُواْ اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا {  الىذينَ سورة التوبة }ََي أَي  َها تعاىل يف    .آَمُنواْ ِإّنَّ

ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة مثى ِإيَلَّ زىة )بة والعِ لطة والغلَ ( يعين فوق اليهود ابلسُ َكَفُرواْ   الىذينَ فَ ْوَق )( أي النصارى ات َّبَ ُعوَك  الىذينَ َوَجاِعُل )
َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن حاسبكم )اُ ف بعد موتكم يكون مرجعكم عامل النفوس( يعين إىل َمْرِجُعُكْم  ( من أمر َفَأْحُكُم بَ ي ْ

. وكانت املدىة من زمن املسيح إىل نبوىة حممىد )ع(  إىل السماءاألثرييىة فإنى عيسى مات وصعدت نفسه   ،بن مرمي عيسى
 . سنة 1515سنة ، ومن زمن خروج موسى من مصر مع قومه إىل زمن عيسى  570
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نْ َيا َواآلِخرَ   الىذينَ فََأمَّا ) -56 هُبُْم َعَذااًب َشِديًدا يف الد  فعذاهبم يف الدنيا هو إذالهلم ابلقتل واألسر والسيب أبيدي  ( ةِ َكَفُرواْ َفُأَعذِى
ِصرِينَ أعدائهم والطرد من بالدهم وأخذ اجلزية منهم ، أمىا يف اآلخرة فعذاب النار ) ( ينصروهنم وخُيلىصوهنم من  َوَما هَلُم مِىن َنَّ

 عذاب هللا .

ُ الَ حيُِب  الظَّاِلِمنيَ ( يف اآلخرة )ُأُجوَرُهمْ ( هللا ) الصَّاحِلَاِت فَ يُ َوفِىيِهمْ  َوَعِمُلواْ بعيسى رسوالً ) ( آَمُنوا الىذينَ َوأَمَّا ) -57 (  َوالِلى
 يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم . الىذينَ 

ُلوُه َعَلْيكَ ( احلديث )َذِلكَ ) -58 من  ( الدالىة على صدقك ورسالتك إْذ أخربهتم مبا جرى عندهم ِمَن اآلََيتِ ( َي حممىد ) نَ ت ْ
( أيضاً آية لك  َوالذىِْكِر احلَِْكيمِ قبل ومل تكن تعلم بِه ألنىك اُمىي ال تقرأ الكُتب ومل تسمع بقصصهم لوال أن تلوَنها عليك )

ا مسىاُه الذِكر احلكيم ، يعين فيه املواعظ الىيت كلىها ِحكمة ملن مسعها وعمَل هبا .  على ِصدقك ، وهو القرآن  وإّنى

( بشراً فكان كما أراد هللا  َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تُ رَاٍب مِثَّ قَاَل َلُه ُكنْ ( يف خلقتِه بال أب ) ِعيَسى ِعنَد الِلىِ  ِإنَّ َمَثلَ ) -59
( يعين قدرته دائمة يف املاضي واملستقبل فال تتغريى مع تغريى األزمنة ، فَ َيُكونُ وكذلك إذا أراد أن خيلق غريُه أن يقول له كْن )

 : قول حسىان بن اثبت  ومن ذلك
 وال زِْلنا كما ُكنىا َنكونُ فال زِلتم كما ُكنُتم قدمياً     

( أي الىيت جاءتك من ربىك وهي الىيت تلوَنها عليك َي حممىد ، وأمىا الىيت يقول هبا  ِمن رَّبِىكَ ( يف ِقصىِة عيسى )احْلَق  ) -60
م بَنوا عقائدهم على ما جرت به العادة فلذلك أنكروا قدرة هللا على النصارى وجيادلونك هبا فهي أوهام وليست حقيقيىة ألهنى 

ق بال ( يف ذلك ، أي فال تكْن من الشاكىني يف أنى اإلنسان ميكن أن خُيلَ  َفالَ َتُكن مِىن اْلُمْمرَتِينَ خلق اإلنسان من غري أب )
 أب فإنى هللا على كلى شيٍء قدير .

( أبنى هللا خلَقه بغري أب وأنىه رسول  ِمن بَ ْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ ( أي يف أمر عيسى )هِ ِفي( وجادلك ) َفَمْن َحآجَّكَ ) -61
دُْع أَبْ َناءََن َوأَبْ َناءُكْم َوِنَساءََن َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم مُثَّ نَ ( إىل املباَهلة )تَ َعاَلْوا( هلم )فَ ُقلْ من هللا وليس إبنه كما يزعمون )

َتِهلْ ن َ  ( منىا ومنكم ، يعين ندعو من هللا أن  فَ َنْجَعل لَّْعَنُة الِلِى َعَلى اْلَكاِذِبنيَ ( أي ندعو من هللا أنتم جبمعكم وَنُن جبمعنا ) ب ْ
رئيس لة وتواعدوا يف املكان والزمان املعيىنني قال يُنزىل العذاب على من هو كاذب يف أقواله . وَلمىا دعاهم رسول هللا إىل املباهَ 

الوفد ألصحابه النصارى اُنظروا إن كان حممىد قد جاء أبهلِه وأوالدِه فال تُباِهلوه فإنى احلقى معه ، وإن كان قد جاء بغري أهله 
لة لوه فإنىه خائف على أهله وأوالده ، فلمىا رأوا أنىه جاء بعليى وفاطمة واحلسن واحلسني إمتنع وفد النصارى عن املباهَ فباهِ 

ما . وكانت اجلزية اء اجلزية ، وَلمىا رجع وفد جنران إىل بلدهم عاَد إثنان منهم بعد زمن قصري إىل النيبى هبديىة وأسلَ ووافقوا أبد
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الىيت فرضها على نفسه رئيس وفد جنران ألَفي حلىة من حلل األواقي قسمة كلى حلىة أربعون درمهاً وعلى عارية ثالثني درعاً 
 وثالثني رحماً وثالثني فرساً .

ِإالَّ ( يف الكون ) َما ِمْن ِإلَ هٍ وَ ( أي الِصدق ) هَلَُو اْلَقَصُص احلَْق  ( احلديث الىذي أوحيناُه إليك يف أمر عيسى ) ِإنَّ َه َذا) -62
َ هَلَُو اْلَعزِيزُ ( وحده ) الِلىُ  ( احلَِْكيمُ ملالئكة املقرىبني )( يف ُملكه ينتقم ُمىن يعبد غريه وإن كان املعبود نبيىاً أو مَلكاً من ا َوِإنَّ الِلى

 يف خلقِه .

يُفِسدون عقائد قومهم ألجل مصاحلهم وألجل  الىذينَ (  فَِإنَّ الِلىَ َعِليٌم اِبْلُمْفِسِدينَ ( عنك ومل ُيصدىقوك ) فَِإن تَ َولَّْواْ ) -63
 رئستهم .

( نتىفق َنن وأنتم فنجعل عهداً َسَواءٍ ( أقوهلا لكم ) َكَلَمٍة تَ َعاَلْواْ ِإىَل ( يعين اليهود والنصارى )ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ) -64
َنُكمْ ) نَ َنا َوبَ ي ْ َ ( والعهد هو ) بَ ي ْ ب الكتُ و  األلواح ن أنبيائه وكما جاء يف( وحده كما أمرَن هو بذلك على ألسُ َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ الِلى

ًئا( يف العبادة )َوالَ ُنْشرَِك بِِه ة )السماويى  ( فال نعبد املسيح وال َوالَ يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعضاً أَْراَباًب مِىن ُدوِن الِلِى ن املخلوقات )( مَشي ْ
 .  ألنى ذلك كلىه إشراك وال يرضى به هللا وال األئمة نقدىس األحبار وال الرهبان وال نعظىم قبور األنبياء وال الكهنة وال املشايخ

: "ما كنىا نعبدهم َي  { قال عديى بن حامت بة }اختََُّذواْ َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم أَْراَباًب مِىن ُدوِن الِلىِ َلمىا نزل قوله تعاىل يف سورة التو و 
، فقال : "أما كنتم تعظىموهنم : "نعم" "أما كانوا حيلىون لكم وحيرىمون فتأخذون بقوهلم؟" فقال)ع( : رسول هللا ". فقال 

 . " : "هو ذاك ، فقال النيبى  وتقبىلون أيديهم؟" قال: "نعم"
( أي مستسلمون اْشَهُدواْ أِبَنَّ ُمْسِلُموَن ( أنتم أيىها املسلمون مقابل إعراضهم )فَ ُقوُلواْ ( عنك ومل يسمعوا لقولك )فَِإن تَ َولَّْواْ )

  .  هللا عند منقادون ِلما أتى به النيبى من

، وقالت   فتنازعوا يف إبراهيم فقالت اليهود ما كان إالى يهودَيىً جتمع أحبار اليهود ونصارى جنران عند رسول هللاإ -65
( أي ملَ تتنازعون وجتادلون ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ حُتَآج وَن يِف إِبْ رَاِهيَم هذه اآلية )تعاىل ، فأنزل هللا  النصارى ما كان إالى نصرانياً 

( أي من بعد إبراهيم بزمٍن طويل وبعد نزوهِلا التَّورَاُة َواإلجِنيُل ِإالَّ ِمن بَ ْعِدِه َوَما أُنزَِلِت على دينكم )كان   فيه وتدىعون أنىهُ 
 .  طالن قولكم( بُ أََفالَ تَ ْعِقُلوَن حدثت اليهودية والنصرانية )

 والبعليم لعجلعبدوا ا الىذينَ ( َهُؤالءِ ) والتنبيه ، وكلمة "ها" تستعمل للعتاب والتعزير ( َي معشر اليهود َهاأَنُتمْ ) -66
 سلماً وغريها مثى تزعمون أنى إبراهيم كان على دينكم فإنى إبراهيم مل يكن مشركاً بل كان حنيفاً مُ والشعرى اليمانيىة وعشتاروث 

وَن فَِلَم حُتَآج  ( من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنىكم على دينهما )ِفيَما َلُكم بِِه ِعلٌم ( أي جادلتم وخاصمتم )َحاَجْجُتمْ ، مثى )
ُ يَ ْعَلمُ ( من شأن إبراهيم )ِفيَما لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم   .  ( حقيقة ذلك إالى ظنىاً منكمَوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن ( شأن إبراهيم ودينه ) َوالِلى
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( أي مستسلماً ألمر هللا م ْسِلًماداً )( أي موحِ  َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا( كما تزعمون ) َما َكاَن إِبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدَيًّ َواَل َنْصرَانِيًّا) -67
 ( كما أشركتم وعصيتم . َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ )

،  اتىبعوه الىذينَ ، أصلها  ( يف دينهلَلَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه ( يعين أحقى الناس إببراهيم وهو على دينه )ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِبْ رَاِهيَم ) -68
 أبن يقولوا َنن ( مع حممىد هم أوىَل  آَمُنواْ  الىذينَ وَ ( حممىد ) َوَه َذا النيبى ) بعوهُ تى ا الىذينَ هم :  فيكون املعىن،  يدوالالم اآلخر للتوك

م يعبدون هللا وحده وال يشركون به شيئاً من املخلوقات ) ُ َويل  اْلُمْؤِمِننيَ على دين إبراهيم ألهنى  مشؤوهن( فهو حيبىهم ويتوىلى  َوالِلى
. 

عاذاً إىل ذيفة وعمىاراً ومُ وا حُ دعَ  الىذينَ ( وهم اليهود مِىْن أَْهِل اْلِكَتاِب ( أي مجاعة )طَّآئَِفةٌ ( أي َتنىت وأرادت )َودَّت) -69
ود عليهم تع التضليل ( ألنى آاثم ذلكَوَما ُيِضل وَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم إىل دينهم )ويدعونكم ( عن دينكم َلْو ُيِضل وَنُكْم ة )اليهوديى 

 . ( بذلكَوَما َيْشُعُروَن )

( َوأَنُتْم َتْشَهُدوَن هللا )عند ل من نزَ ( يعين ملَ تنكرون القرآن وتكذىبون به وهو مُ ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتْكُفُروَن آِبََيِت الِلِى ) -70
  ؟أي حتضرون يف ُملس حممىد وتسمعون تالوته فرتون أنىه مطابق للتوراة

، فنزل  : ال وهل جتدون صفته يف التوراة؟ فقالوا ، : هل تَرون أنى حممىداً نيبى قائلني  ريش بعض اليهودمجاعة من قُ  سأل -71
( يعين بباطلكم وكذبكم اِبْلَباِطلِ حممىداً ) ريد به( ياحْلَقَّ تُغطىون )و  ختلطون ( أي ملَِ ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ تَ ْلِبُسوَن ) قولُه تعاىل

  ؟ ( صدقهُ َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن ) حممىد وعالئمهِ  بكم من صفةِ ( يعين وتكتمون ما جتدونه يف كتُ َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ ) تهُ رسالن فتنكرو 

دخلوا يف دين حممىد أوىل النهار اُ :  تواطأ اثنا عشر رجالً من أحبار يهود خيرب وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض -72
بنا وشاورَن علماءَن فوجدَن حممىداً ليس بذلك النيبى وظهر : نظرَن يف كتُ  كفروا به آخر النهار وقولواسان دون االعتقاد وا ابللى 

م أهل كتاب وهم أعلمُ  لنا كذبه وبطالن دينه ، فريجعون عن دينهم  منىا بهِ  ، فإذا فعلتم ذلك شكى أصحابه يف دينه وقالوا إهنى
 .  إىل دينكم

( أي قال بعضهم مِىْن أَْهِل اْلِكَتاِب ( أي مجاعة )َوقَاَلت طَّآئَِفٌة هذه اآلية )وتلى عليِه بذلك  هأخرب فنزل جربائيل على النيب و 
( َوْجَه الن ََّهاِر ) آَمنوا بهِ  الىذينَ الىذي اُنزِل على حممىد وأصحابه  لقرآناب آِمنوا يعين(  آَمُنواْ  الىذينَ َعَلى  آِمُنواْ اِبلَِّذَي أُنزِلَ لبعض )
 . ( عن دين اإلسالم إىل دينكمَواْكُفُرواْ آِخَرُه َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن ل النهار )يعين أوى 

ِإنَّ اهْلَُدى ُهَدى ( َي حممىد هلؤالء اليهود )ُقلْ ) كمتعية وقام بشر ( اليهوديى ِإالَّ ِلَمن تَِبَع ِديَنُكْم ( إمياَنً صادقاً )َوالَ تُ ْؤِمُنواْ ) -73
هللا  ن هداهُ عن دينهم قد هداهم هللا إىل اإلسالم فكيف تقدرون أن تضلىوا مَ  إضالهلمتريدون  الىذينَ لمني ( يعين إنى املس الِلىِ 
: وكيف تقدرون أن تقطعوا الوحي وَتنعوه عمىن  واملعىن،  ةب السماويى ( من الكتُ مِىْثَل َما أُوتِيُتْم ( من البشر )أَن يُ ْؤَتى َأَحٌد )
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( إذا ِعنَد َربِىُكْم ( يعين أو خياصموكم يوم القيامة )أَْو حُيَآج وُكْم وتيتم من التوراة )اُ اً مثل ما آاته هللا القرآن وجعله نبي
ذركم عند فبماذا جتيبون حينذاك وماذا يكون عُ  ؟أضللتموهم عن دينهم فيقولون لكم ملاذا أضللتموَن عن دين حممىد وهو احلقى 

 ( من عبادهِ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء كم )ييد( ال أببَِيِد الِلِى الوحي )و  القرآن ( بنزولنَّ اْلَفْضَل إِ ( َي حممىد هلؤالء اليهود )ُقلْ ) ؟ربىكم
ُ َواِسعٌ رسوالً ) وأنبياً  فيجعلهُ   . مبن يصلح للرسالة ويقوم أبدائها( َعِليمٌ ) الفضل والعطاء ألنبيائه وُرُسلهِ (  َوالِلى

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ( من عباده )َمن َيَشاء )( للرسالة خَيَْتص  بَِرمْحَِتِه ) -74  أنبيائه ومن يتبعهم يف دينهم .( على َوالِلى

رجٌل من قريش وعد النيبى أبن جيمع أمواله مثى َييت وُيسِلم ، مثى جاء إىل النيبى وأسلم ، وكانت له أمانة عند رجل  -75
َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن أَتَْمْنُه أسلم ، فنزلت هذه اآلية يف ذمى اليهود ) يهودي فلمىا جاءه ليأخذها منه أنكرها اليهودي ألنىهُ 

ُهم مَّْن ِإن أَتَْمْنُه ِبِديَناٍر الَّ يُ َؤدِىِه إِلَْيكَ ( عند املطالبة ) يُ َؤدِىِه إِلَْيكَ ( من املال ، أي مباٍل كثري ) ِبِقنطَارٍ  ِإالَّ بة )( عند املطالَ  َوِمن ْ
ُْم قَاُلواْ لَْيَس ( يعين إال ماُدمَت ُمتسلىطاً عليه ابلقوىة والسيطرة ، وهم اليهود ، والسبب يف ) َت َعَلْيِه َقآئًِماَما ُدمْ  َذِلَك أبَِهنَّ

َنا يف  م مشركون وليسوا أهل   اأُلمِىيِىنَي َسبِيلٌ ( أخذ أموال ) َعَلي ْ كتاب ، ( يعين ليس علينا ِعقاب يف أخذ أمواهلم واغتصاهبا ألهنى
فإذا سأهلم أحٌد عن سبب ذلك قالوا إنى هللا أحلى لنا أخذ أموال املشركني وهذا مكتوب يف توراتنا . فكذىهبم هللا تعاىل فقال 

ا يف ( أنى خائن األمانة آمِث ومكتوٌب هذ َوُهْم يَ ْعَلُمونَ ( أبنى هللا أابح هلم اخليانة يف األمانة ) َويَ ُقوُلوَن َعَلى الِلِى اْلَكِذبَ )
 توراهتم .

( الشِىرك ، أي وجتنىب َوات ََّقى( مع النيبى وأسلَم ) َمْن أَْوََف ِبَعْهِدهِ ( عليهم سبيل ابلعذاب ِلَمن خاَن األمانة ، مثى ) بَ َلى) -76
يتىقون الِشرك ويبتعدون  نَ الىذي( أي  فَِإنَّ الِلىَ حيُِب  اْلُمتَِّقنيَ الشِىرك واألصنام فهو ُمسلم وليس ُمشركاً فكيف يُبيحون أمواله )
 عن األصنام وال يعبدوهنا فلماذا خيونون أمانته وهو غري مشرك ؟

َ مثى  -77 ( َوأمَْيَاهِنِمْ ) ( فينقضونهُ بَِعْهِد الِلِى ( أي يستبدلون )َيْشرَتُوَن  الىذينَ ِإنَّ سيىئة يعملوهنا فقال ) اُخرىُسبحانُه أعماالً  بنيى
أُْولَ ِئَك اَل َخاَلَق هَلُْم ، فينقضون العهد ألجل املال وحيلفون مييناً كذابً ألجل املال ) ضاً يسرياً وَ ( أي عِ يالً ََثًَنا قَلِ ابهلل كاذبني )

ُ ة يوم القيامة )( أي ال نصيب هلم يف اجلنى يف اآلِخَرِة  م ال يدخلون اجلنة )َوالَ ُيَكلِىُمُهُم الِلى ( نظرة  َواَل يَنظُُر إِلَْيِهمْ ( ابلتهنئة ألهنى
يِهْم رمحة )    . ( أي مؤملَوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ، يعين وال يغفر ذنوهبم ) ( من الذنوبيَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالَ يُ زَكِى

ُهْم ) -78 ون تفسريهيَ ْلُووَن أَْلِسنَ تَ ُهم اِبْلِكَتاِب  َلَفرِيًقا( أي من أهل الكتاب )َوِإنَّ ِمن ْ من  ابلرتمجة ( يعين يبدىلون معناُه ويغريى
ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ( يف احلقيقة )َوَما ُهَو ( أي من التوراة )ِمَن اْلِكَتاِب ( أيىها املسلمون )لَِتْحَسُبوهُ العربية إىل العربية )اللغة 

( بل من أنفسهم َو ِمْن ِعنِد الِلِى َوَما هُ . فكذىهبم هللا تعاىل فقال ) ( أنزله علينا يف التوراةُهَو ِمْن ِعنِد الِلِى ( هؤالء اليهود )
ون معانيه ابلرتمجة كيف يشاؤون )يُ  م كاذبونَوُهْم يَ ْعَلُموَن ( برتمجتهم )َويَ ُقوُلوَن َعَلى الِلِى اْلَكِذَب غريى  .  ( أهنى
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ذَنهنى املسيح أمرَن أن نتى إقالت نصارى جنران  -79 ً فاختى ُ اْلِكَتاَب َما َكاَن لِبَ ، فنزلت هذه اآلية ) خذه رابى َشٍر أَن يُ ْؤتَِيُه الِلى
( فأنتم تكذبون على املسيح وإنىه مل يقل َوالن  بُ وََّة مثى يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباًدا يلِى ِمن ُدوِن الِلِى كم )( أي الفهم يف احلُ َواحلُْْكَم 
نِيِىنَي ( قال هلم )َولَ ِكنذلك ) ( مبَا ُكنُتْم تُ َعلِىُموَن اْلِكَتاَب ) الربى ، أي اُدعوا الناس إىل عبادتهِ  دعاًة إىل( أي كونوا ُكونُواْ َرابَّ
، يعين بسبب ُمموعة التوراة ( َومبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن ، واملخاَطب بذلك تالميذ املسيح ) ، يعين تعلىمون الناس اإلجنيل للناس
نيىني درسون وتُ انىكم تَ   ون الناس إىل عبادة الربى .تدععلىمون فينبغي أن تكونوا رابى

( كما تدىعون وكما أنتم أَََيُْمرُُكم اِبْلُكْفِر ( من دون هللا )ََيُْمرَُكْم أَن تَ تَِّخُذواْ اْلَمالَِئَكَة َوالنبيىنْيَ أَْراَباًب ( كان املسيح )َوالَ ) -80
فهذا غري صحيح فإنى املسيح مل  ،  واالستسالم ألوامره( أي بعد أن دعاكم إىل عبادة هللا بَ ْعَد ِإْذ أَنُتم م ْسِلُمونَ عليه اآلن )

 .  َيمركم بعبادته بل أمركم بعبادة هللا وحده
بن إ، وقال بعضهم هو وُتسمىى هذه الفرقة "شهود يهوه" لقد اختلفت النصارى يف املسيح فقال بعضهم هو رسول من هللا 

، كما أنى اإلنسان مقسىم من  س والثالثة هم واحددُ القُ  وروحُ  وابنٌ  بٌ أ أقانيم هللا ، وقال آخرون هو هللا ، وقال غريهم ثالثة
 .  جذع ورأس وأطراف ولكن هو واحد

يف عدىة صفحات وهي كناية  "بن اإلنسان"إاإلجنيل جتد تكرار  ، فإذا تصفىحتَ " بن اإلنسان"إوقد كىنى املسيح نفسه 
ا كىنى نفسه اببن اإلنسان لئالى يقول املسيح فنىد أقواهلم . وقد جاء يف التوراة ما يُ  ذلكبكان يعلم   ألنىهوا أنىه إبن هللا ، ، وإّنى

 ليس هللا إنساَنً فيكذب وال إبنَ صحاح الثالث والعشرين من سفر العدد قال هللا تعاىل )أخطاءهم وذلك يف اإل وضحوي
، أفال يلتفتون  أبنى كناية املسيح هي إبن اإلنسان [أو عند املسيحيني ] ( فلمىا كان مفهوماً واثبتاً عند املسيحية إنساٍن فيندم
م يؤمنون ابلتوراة ويعرتفون هِباإىل هذه العِ  ، فهل يريدون كلمة توضىح هلم أكثرمن هذه  بارة وينتبهون إىل أغالطهم مع أهنى

السيد املسيح أكثر من قوله  فضاًل عن أنى  ( ؟ليس هللا إنساَنً فيكذب وال إبن إنساٍن فيندم ، وهي قول هللا تعاىل ) ملةاجلُ 
؛ وقوله األكثر داللة على كونه   21:  17إجنيل يوحنىا  -" وهؤالء علموا أنىك أرسلتين ، ليؤمن العامل أنىك أنت أرسلتين "

وما يف سفر جامعة أكثر وضوحاً   ؛ 17إجنيل يوحنىا   -" إنىه ليس عبد أعظم من سيىده وال رسول اعظم ُمىن أرسلهرسوالً "
    8: 4"  بن وال أخإواحداً ليس له اثٍن ال يف التوحيد "

ُ ِميثَاَق النبيىنْيَ ) إذواذكر َي حممىد هلم  تقديره( َوِإذْ ) -81 ُتُكم ني )اض( املَأَخَذ الِلى مِىن ِكَتاٍب ( َي بين إسرائيل )َلَما آتَ ي ْ
مة وأن يفهموكم أبن سيأيت يف آخر الزمان رسول فيجب ( يعين أخذ العهد على األنبياء أن يعلىموكم الكتاب واحلكَوِحْكَمٍة 

ٌق لِىَما َمَعُكْم ( كما وعدَنكم به وهو حممىد بن عبد هللا )مُثَّ َجاءُكْم َرُسوٌل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه ) ( من أمر م َصدِى
( أي لَتُ ْؤِمُننَّ بِِه َولََتنُصرُنَُّه ) عند هللامبا جاء يف األلواح الىيت نزل هبا موسى من التوحيد والنهي عن اإلشراك ومصدىق أيضاً 

( هللا تعاىل للنبيىني قَالَ كما قطعتم امليثاق مع أنبيائكم على نصرته )  أن تؤمنوا مبحمىد وتنصروهُ َي بين إسرائيل جيب عليكم 
 والشاهد على ذلك قول النابغة الذبياين : ، ( أي عهديَعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي ( من قومكم )َوَأَخْذمُتْ ( ابمليثاق )أَأَقْ َرْرمتُْ )
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 فحاالً   حاالً   كَ إصرَ   ضُ قُ ن ْ أت َ        ناتِ ضِ واحلا نِ ضِ احلوا أَي ابنَ 
 .  ( عليهمَوأَََنْ َمَعُكم مِىَن الشَّاِهِديَن ( على قومكم )فَاْشَهُدواْ ( هللا تعاىل )قَالَ ( بذلك )أَقْ َرْرَنَ ( أي األنبياء )قَاُلواْ )

  : التثنية قال موسى لقومه سفر ما جاء يف التوراة من قيام نيبى ، فقد جاء يف االصحاح الثامن عشر من وإليك بعض
يف حوريب  من الربى إالهكَ  ، حسب كلى ما طلبتَ  يقيم لك الربى إالهك نبيىاً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون"

قد  : ، قال يل الربى  ى هذه النار العظيمة أيضاً لئالى أموتيوم االجتماع قائالً ال أعود أمسع صوت الربى إالهي وال أر 
، ويكون إنى  ، أقيم هلم نبيىاً من وسط إخوهتم مثلك وأجعل كالمي يف فمه فيكلىمهم بكلى ما أوصيه به أحسنوا فيما تكلىموا

 ". اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلىم به ابمسي أَن أطالبهُ 

َفُأْولَ ِئَك ُهُم ( العهد وامليثاق الىذي أخذه عليهم أنبياؤهم ) بَ ْعَد َذِلكَ عنك َي حممىد ومل ُيصدىقك )  ( َفَمن تَ َوىلَّ ) -82
م خانوا العهد ومل يَ ُفوا بِه وكذىبوا رسول هللا ومل يؤمنوا بِه . اْلَفاِسُقونَ   ( ألهنى

لنصارى بعد هذه األدلىة والرباهني على صدق حممىد ؟ أليس دين ( أي يطلبون هؤالء اليهود وا أَفَ َغرْيَ ِديِن الِلِى يَ ب ُْغونَ ) -83
ن هللا الىذي أمَر بِه مجيع األنبياء والُرُسل هو دين التوحيد أبن يعبدوا هللا وحده وال يُشركوا بِه شيئاً من املخلوقات وال أحداً م

( يعين  َوَلُه َأْسَلمَ ون أحسن من دين التوحيد ؟ )املخلوقني ؟ أمل َيِت حممىد بدين التوحيد ونبذ األصنام واألنداد ، فهل جيد
ن يف الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ، فكلى من فيهنى استسلموا هلذا ( يعين مَ  َمن يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ استسلَم )

ضهم استسلم بعد موتِه َلمىا انكشفت له ( يعين بعضهم أسلم طوعاً من نفسِه وبع َطْوًعا وََكْرًهاالدين وأقرىوا هلل ابلوحدانيىِة )
 ( بعد موهِتم ، فيعاقبهم على كفرهم وإشراكهم . َوإِلَْيِه يُ ْرَجُعونَ احلقيقة ورأى املالئكة والعذاب فكان إسالمه كرهاً )

َنا( وحده ال ُنشرك به شيئاً ) آَمنَّا اِبلِلىِ ( َي حممىد )ُقلْ ) -84 َوَما أُنزَِل مبا أنزَِل علينا من الوحي )( يعين وآمنىا  َوَما أُنزَِل َعَلي ْ
( من معجزات وكُتب  َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى( وهم أوالد يعقوب ) َعَلى إِبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباطِ 

ُهمْ الَ ( أي وما أويَت النبيىون من آَيت وبراهني ) َوالنَِّبي وَن ِمن رَّهبِىِمْ ) ( كما فرىقتم أيىها اليهود فكذىبتم عيسى  نُ َفرىُِق َبنْيَ َأَحٍد مِىن ْ
 ( أي وَنن هلِل ُمستسلمون وألوامرِه ُمنقادون . َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ ) اً وحممىد

َتغِ ) -85 الفة طرأ عليها تغيري وتبديل من ( ألنى األدَين الس َغرْيَ اإِلْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنهُ ( أي ومن يطلب ) َوَمن يَ ب ْ
وا وبدىلوا أبهوائهم وق يف شريعتِه ، إفرتاًء منهم على هللا ،  الوا هذا ما أمَر هللا بِه وسنىهُ رؤساء املِلل ومن علماء الضالل فغريى

قدمياً وحديثاً ألنىُه دين  وذلك ألجل غاَيهتم وألجل املال والرئسة . أمىا دين اإلسالم فهو دين احلقى الىذي أمَر هللاُ ابتىباعهِ 
َوُهَو يف اثبت إىل يوم القيامة ، فال يعُبُد أتباعه األصنام كما عبدمت أيىها اليهود ، وال يثلىثون اآلهلة كما ثلىثتم أيىها النصارى )

 .( فيخسر نعيم اجلنىة من يبتغي غري اإلسالم ديناً  اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
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، مثى ندم واحد منهم يقال له  دين اإلسالم فقتلوا احملذىر بن زَيد غدراً وهربوا من املدينة إىل مكىةمجاعة ارتدىوا عن  -86
فنزلت هذه  ه، فسألو  هل يل من توبة )ع( حارث بن سويد وكان من أهل املدينة فأرسل إىل قومه أن يسألوا رسول هللا

ُ قَ ْوًما َكَفُرواْ بَ ْعَد اآلَيت )  ( بعد أنوَ تلوا )( أي كيف يهديهم إىل طريق احلقى اثنيًة بعد أن كفروا وقَ ِإميَاهِنِْم َكْيَف يَ ْهِدي الِلى
على صدق  ( أي الرباهنيَوَجاءُهُم اْلبَ يِىَناُت : بعد أن أسلموا وشهدوا أنى الرسول حقى ) ( والتقدير َشِهُدواْ أَنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ )

ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ) حممىد م ظلَ اِلِمنَي َوالِلى  .  بغري ذنب موا الرجل فقتلوهُ ( إىل طريق احلقى بل يضلىهم ألهنى

، وبذلك  ( يلعنوهنمَوالنَّاِس َأمْجَِعنَي ( تلعنهم )َجَزآُؤُهْم أَنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة الِلِى َواْلَمآلِئَكِة ( الكافرون الظاملون )أُْولَ ِئكَ ) -87
 .يدخلون جهنىم 

ُهُم اْلَعَذاُب َوالَ ُهْم يُنظَُروَن ( أي دائمني فيها ) َن ِفيَهاَخاِلِدي) -88  .  ( أي وال مُيَهلوناَل خُيَفَُّف َعن ْ

فَِإنَّ ( أعماهلم )َوَأْصَلُحواْ ، والذي اتب هو احلارث بن سويد ) ، وهو القتل ( احلادثاَتبُواْ ِمن بَ ْعِد َذِلَك  الىذينَ ِإالَّ ) -89
 .  ( مبن يرحم الناسرَِّحيمٌ اتب )( ملن هللا َغُفوٌر 

( عند املمات  َكَفُرواْ بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم مثى اْزَداُدواْ ُكْفرًا لَّن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهمْ   الىذينَ ِإنَّ بقوا على كفرهم ومل يتوبوا ) الىذينَ جاء يف مثى  -90
 .  ( عن طريق احلقى ُهُم الضَّآل وَن ( الكافرون )َوأُْولَ ِئكَ )

مِىْلءُ ) يف اآلخرة( َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم   الىذينَ ِإنَّ ماتوا على كفرهم ومل يتوبوا ) الىذينَ وجاء يف  -91
األرض من  يعين لو كان هذا املقدار موجوداً يف (َوَلِو افْ َتَدى بِِه ( أي مقدار ما ميأل األرض من الذهب )األْرِض َذَهًبا 

ِصرِيَن ( أي مؤمل )أُْولَ ِئَك هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) عن العذاب فال يفيده ولن يُقَبل منهُ  الذهب وافتدى بهِ  ( ينصروهنم َوَما هَلُم مِىن َنَّ
 .  وخيلىصوهنم من عذاب هللا

( من ُمَّا حتُِب وَن ( يف سبيل هللا )َحّتَّ تُنِفُقواْ راً )( وتكونوا أبرااْلربَّ ) ( أجرَ َلن تَ َناُلواْ ) تعاىل خاطب املسلمني فقالمثى  -92
، أمىا إذا أنفقتم من الرديء الذي ال ترغبون فيه فلن تنالوا عليه أجراً ،  املأكل وامللبس فحينِئٍذ تكونون أبراراً وتنالون أجراً 

( يف سبيل هللا أو يف  َما تُنِفُقواْ ِمن َشْيءٍ تنالوا أجره )وَ لغري هللا فلن  سبلوكذلك إذا أنفقتم أمواالً أو شيئاً آخر من املأكل وامل
َ بِِه َعِليٌم سبيل غريه )  .  مبا كان له ومبا كان لغريه من املخلوقني ( يعلمُ فَِإنَّ الِلى

ه حمرىم على : كلى شيء َنرىمه فإنى  ، فقالت اليهود الً إلبراهيمالنيبى حتليل حلوم اإلبل إذ قال كان حِ على أنكر اليهود  -93
 ( أيلىَِبيِن ِإْسرَائِيَل ( أي حالالً )ُكل  الطََّعاِم َكاَن ِح الًّ ، فنزلت هذه اآلية ) نوح وإبراهيم وغريهم من األنبياء حّتى انتهى إلينا

( وذلك لسبب َلى نَ ْفِسِه ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرَائِيُل عَ : مل حيرىم يعقوب على أوالده شيئاً من املأكوالت ) واملعىن،  والد يعقوبأل



143 
 

وذلك ( وَلمىا نزلت التوراة حرىم هللا عليكم حلم اإلبل وغريها  ِمن قَ ْبِل أَن تُ نَ زََّل الت َّْورَاةُ وكان ذلك ) ، ىمرض أصابه فاحتمَ 
ده وذلك مكتوب ، فأنتم قلتم أنى حلم اإلبل كان حراماً أيضاً على يعقوب وأوال ومل حيرىمها علينا َنن املسلمنيجزاًء لبغيكم 

( فيما ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي دقكم )ى صِ وها علينا لنرَ أ، أي فاقر  ( علينافَْأُتواْ اِبلت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ( َي حممىد هلم )ُقلْ ) تنايف تورا
 .  تدىعون

 ُهُم الظَّاِلُمونَ ون )( املفرتَ فَُأْولَ ِئكَ ظهور البيىنة )( أي من بعد تالوة التوراة و َفَمِن اْفرَتََى َعَلى الِلِى اْلَكِذَب ِمن بَ ْعِد َذِلَك ) -94
 .  ون للعذابقُ ( املستحِ 

: هل مكتوب يف  ذهب بعض اليهود إىل أحبارهم وسألوهم { ُقْل فَْأُتواْ اِبلت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ }فلمىا نزلت  -95
: صدقت  ، فقالت اليهود : ليس ذلك يف التوراة ون حلم اإلبل ألنىه حمرىم عليهم؟ قالواالتوراة أنى إبراهيم وأوالده كانوا ال َيكل

ُ ( َي حممىد هلؤالء اليهود )ُقلْ ، فنزلت هذه اآلية ) َي حممىد ( يعين قل هلم أَن ال أعلم ما يف توراتكم وال أعلم الغيب َصَدَق الِلى
خربين بذلك على لسان جربائيل فقولوا أنتم صدق هللا ، وإذا علمتم صدقي وال أعلم ما كان عليه إبراهيم من دين ولكنى هللا أ

( أي َحِنيًفا( اليت أَن سائر عليها وَنهج منهجها ألنى إبراهيم كان )فَاتَِّبُعواْ ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم يت )رسالوظهرت لكم البيىنات على 
 .  وال البعليم وال عشتاروث وال غريها كما عبدَتوها أنتم أيىها اليهود العجلَ  ( فال عبدَ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )موحىداً 

، فنزلت  وقال املسلمون بل الكعبة أفضل ، تفاخر املسلمون واليهود فقالت اليهود بيت املقدس أفضل من الكعبة -96
م على ي( وبكىة امسها القدمي ولكن العرب أبدلت الباء ابملَة لَلَِّذي بَِبكَّ والعبادة ) ( للحجى ِإنَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس هذه اآلية )

 ، ، وإنى هللا تعاىل ذكرها يف هذه اآلية على امسها القدمي مرى السنني واختالط اللغة األجنبية ابلعربية فصاروا يسمىوهنا مكىة
 ( لتقدير حمذوف ، ومن ذلك قول علقمة :لَلَِّذيوالالم من قوله )

 واُشوَن لِلشَّرِى بَيَننا     تَ بَ لََّغ َرس  احُلبِى غرُي اْلُمَكذَّبِ إذا َأحْلََم ال
  فقول الشاعر "للشىرِى بيننا" تقديره إليقاع الشرى بيننا ،

مثى أقامه إبراهيم على  هِ ، فقد بناه آدم مثى هتدىم من بعد ةكى بَ هو الذي بِ  نى أوىل بيت ُبيَن على األرض للعبادة واحلجى إ:  واملعىن
( يهتدون لىِْلَعاَلِمنيَ ( أي أصبحت فيه هداية )َوُهًدىابخلري والربكة ) ى لساكنيهِ ودعَ  نى إبراهيم ابركهُ إل( ُمَبارًَكا، وقوله ) هِ سِ سُ أ

 .  حممىد وفيها نزل القرآن فكان هداية للعاملني بُِعثَ ، ألنى من مكىة  إىل طريق احلقى 

 ول النابغة الذبياين يصُف بُقعة أرض :، ومن ذلك ق( اي عالمات ِفيِه آََيٌت ) -97
 ِلِستىةِ  أْعواٍم وذا العاُم ساِبعُ       تَومهىُْت آَيٍت هلا فَ َعَرفْ ُتها

 َكاَن آِمًنا( من الناس وهو خائف ) َوَمن َدَخَلهُ ( املوجود حالياً )مََّقاُم إِبْ رَاِهيَم ( تدلى على ِقَدِمِه ومن تلك العالمات )بَ يىِ َناتٌ )
( ومعناُه وهلل على من  َولِلِِى َعَلى النَّاِس ِحج  اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً ) وال ُيصيبه أذىً  يقتله يف ذلك املكان أحدَ ( فال 
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فَِإنَّ ) ستطيع للحجى ومل حيجى ( أي َمن كتم ماله وقال إينى غري مُ  َوَمن َكَفرَ ، أي إلزاماً عليه أن حيجى ) استطاع إىل احلجى سبيالً 
  . ( وعن تعبىدهم يف بيته هللا َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

ُ ( اليت أنزهلا على رسوله حممىد ، يعين كفرهم ابلقرآن ) ملَ َتْكُفُروَن آِبََيِت الِلىِ ( يعين اليهود ) ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتابِ ) -98 َوالِلى
 الكم ويرى أفعالكم .( أي حاضر يسمع أقو  َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَمُلونَ 

( بِه ، فتقولون لُه  َمْن آَمنَ ( أي عن دين هللا دين التوحيد ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس ) ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتُصد ونَ ) -99
غُ إنى حممىداً ساحر أغواك بسحرِه ، وال تزالون ُتكلىمونه بكذبكم وَدَجِلكم حّتى تصدىوه عن اإلميان ) ( أي تبغون  وهَنَا ِعَوًجاتَ ب ْ

( يعين وأنتم حتضرون ُمالس املسلمني  َوأَنُتْم ُشَهَداءاعوجاج احلقيقة ، يعين تطلبون بذلك امليل عن احلقيقة إىل الباطل )
 وتسمعون القرآن وتفهمون أنىُه يدعو إىل عبادة هللا وحده وحيرىم عبادة األواثن كما جاء يف توراتكم ، أليس هذا دليل حقى 

ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ وأنىه من هللا وليس سحراً كما ُتومهون الناس وتصدىوهنم عن اإلميان بِه ؟ ) ( وهذا هتديد هلم ووعيد  َوَما الِلى
 ابلعذاب بسبب أفعاهلم الباطلة .

لفهم فذكىرهم مبا كان مرى شاس بن قيس اليهودي على األوس واخلزرج وهم ُمتآلفون ُمتحابىون ابإلسالم ، فغاظه آت -100
بينهم يف اجلاهليىة من احلروب إْذ دام احلرب والقتال بينهم مائًة وعشرين سنة مثى انقطع إبسالمهم ، فَلمىا ذكىرهم بذلك 

تشاجروا وقالوا السالح السالح وكادوا يقتتلون ، فبلغ رسول هللا خربهم فخرج إليهم مع من معه من املهاجرين واألنصار 
ا نزغة من الشيطان فتابوا وقال هلم أ تدعون بدعاء اجلاهليىة وأَن بني أظهركم بعد أن أكرمكم هللا ابإلسالم ؟ فعرف القوم أهنى

 (  ُكْم َكاِفرِينَ أُوُتواْ اْلِكَتاَب يَ ُرد وُكم بَ ْعَد ِإميَانِ  الىذينَ آَمنُ َواْ ِإن ُتِطيُعواْ َفرِيًقا مِىَن  الىذينَ ََي أَي  َها وتعانقوا ، فنزلت فيهم هذه اآلية )

(  َوَمن يَ ْعَتِصم اِبلِلىِ ( يُرشدكم ) َوِفيُكْم َرُسولُهُ ( أي يُقرأ عليكم القرآن ) وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تُ ت َْلى َعَلْيُكْم آََيُت الِلىِ ) -101
  طريق احلقى الىذي يوصلُه إىل اجلنىة .( يعين ُهدَي إىل فَ َقْد ُهِدَي ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ يعين ومن يتمسىك بدين هللا )

( وقت األمان ، يعين أدىوا ُحقوقه كاملة وال تعصوه أبداً ال بكبرية وال  آَمُنواْ ات َُّقواْ الِلىَ َحقَّ تُ َقاتِهِ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -102
َ َما اْسَتطَْعُتْم بصغرية . أمىا قوله تعاىل يف سورة التغابن  يعين جتنىبوا معاصيِه مهما استطعتم إن كنتم خائفني من  {}فَات َُّقوا الِلَّ

} لَْيَس َعَلْيُكْم  سورة النساءعدوى ، واتىقوُه حقى تقاتِِه إن مل يكن لديكم خوف وكنتم يف أمان . ومثال ذلك قوله تعاىل يف 
، فأابح اإلقصار من الصالة وقت اخلوف واإلَتام وقت َفُرواْ { كَ   الىذينَ تَ ْقُصُرواْ ِمَن الصَّالَِة ِإْن ِخْفُتْم أَن يَ ْفِتَنُكُم  ُجَناٌح أَنْ 

 ( أي ُمستسلمون ألوامر ربىكم ُمنقادون لطاعتِه . َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم م ْسِلُمونَ األمان ، )

يًعا) -103 بينكم وبني هللا واعملوا مبا فيه من ( أي َتسىكوا ابلقرآن وأحكامه الىذي هو مهزة وصٍل  َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الِلِى مجَِ
 أحكام ، فاحلبل رمز إىل الوصل بني اثنني ، ومن ذلك قول عنرتة :
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 اودَ ي ُصدُ ى َحبُلِك املاضِ َوأَمسَ     َضيَّعِت الُعهودا  َأال َي َعبلُ 
 وقال ذو الرمىة :

م َتْكليمُ ا آِخَر األأْم َهْل هلََ     ومُ  مُ رْ مَ  اهلَْجرِ  َهْل َحْبُل َخْرقاءَ بعدَ   َيَّ
 واالعتصام معناُه التمسىك ابلشيء ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري :

 ودِ ُمسَتحِكٍم ِمن ِحباِل الَِلِ َُمدُ      ُمسَتعِصمنَي حِبَبٍل َغرِي ُمنَجِذمٍ 
 وقال النابغة الذبياين يصف السفينة : 

 بعَد األْيِن والنىَجدِ  َيظلى ِمْن َخوِفِه املالىُح ُمعتِصماً     ابخليزرانةِ 
 يعين يبقى ُمتمسىكاً مالىح السفينة ابخليزرانة عند ِشدىة األمواج لئالى تغرق .

( أي وال تتفرىقوا إىل مذاهب وأحزاب كما تفرىق من كان قبلكم فتخسروا وتضعفوا ويستويل عليكم عدوىكم  َوالَ تَ َفرَُّقواْ )
 فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواَنً ( ابإلسالم ) فَأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوِبُكمْ ( قبل اإلسالم ) ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداءً ( واشكروا ) َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الِلِى َعَلْيُكمْ )

َها( بسبب كفركم وعبادتكم لألصنام ) وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِىَن النَّارِ ( يف الِدين ) : كنتم  ملعىنوا( ابإلسالم ،  فَأَنَقذَُكم مِىن ْ
على طرف ُحفرة من النار اليت يف ابطن األرض مل يكن بينكم وبينها إالى املوت فأنقذكم هللا منها أبن أرسل لكم رسوالً 

( أي كما جعلكم إخواَنً ابإلسالم كذلك أنقذكم من النار َكَذِلكَ وهداكم لإلميان ودعاكم إليِه فنجومت أبجابتِه من النار )
ُ الِلىُ )  ( إىل احلقيقة . آََيتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ ( شرح ) َلُكمْ  يُ َبنيِى

( أي يدعون الناس إىل  يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ ( أي مجاعة مبشِىرون بدين اإلسالم )أُمَّةٌ ( أيىها املسلمون ) َوْلَتُكن مِىنُكمْ ) -104
  الىذينَ على ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة }مَّا يَ َود   شاهدال، و  ل على حممىد، فاخلري هو الوحي املنزى  القرآن والعمل أبحكامه

َوََيُْمُروَن ، وقوله ) من ربىكم { يعين من وحيٍ  َكَفُرواْ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوالَ اْلُمْشرِِكنَي أَن يُ نَ زََّل َعَلْيُكم مِىْن َخرْيٍ مِىن رَّبِىُكمْ 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ ) اتات وفعل اخلري ( أي ابلطاع اِبْلَمْعُروفِ  ( املبشىرون بدين اإلسالم َوأُْولَ ِئكَ صي )ا( أي عن املع َويَ ن ْ

 بنعيم اجلنىة .  ي الفائزونأ( ُهُم اْلُمْفِلُحونَ والداعون إىل اخلري )

ِمن ( يف املذاهب ) َواْختَ َلُفواْ ) ( يف الدين ، وهم اليهود والنصارى فأصبحوا ِفرقاً عديدة تَ َفرَُّقواْ  الىذينَ َوالَ َتُكونُواْ كَ ) -105
( يف  هَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ( املختلفون عن احلقى وعن احلقيقة )َوأُْولَ ِئكَ ( على ألسن الُرُسل ويف التوراة ) بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ يِىَناتُ 

 اآلخرة .

 زنٍ ( ِلما يصيبها من حُ  َوَتْسَود  ُوُجوهٌ صيبها من سرور )وما ي بدخول اجلنىة ( ابلبشارة تَ ب َْيض  ُوُجوهٌ ) القيامة(  يَ ْومَ ) -106
( يقال هَلم  اْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ  الىذينَ فََأمَّا ، وسواد الوجوه كناية عن حزهِنا وكآبِتها ) فبياض الوجوه كناية عن سرورها كآبة .و 

وا  الىذينَ و  ، م بعد وفاة النيبى ارتدىوا عن دين اإلسال الىذينَ ( وهم  َأْكَفْرمُت بَ ْعَد ِإميَاِنُكمْ ) اختلفوا عن دين التوحيد فأشركوا وغريى
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، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء }ِإنَّ  منافق كلى   ويدخل ضمن اآلية دينهم من بعد ما جاَءهم البيىنات ،
ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر { ، ) ُتْم َتْكُفُرونَ َفُذوُقواْ اْلَعذَ اْلُمَناِفِقنَي يِف الدَّ  . ( اَب مبَا ُكن ْ

م أحداً  لهسُ رُ ب( وهم املؤمنون ابهلل و  ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهمْ  الىذينَ َوأَمَّا ) -107 (  َفِفي َرمْحَِة الِلىِ ) وعملوا الصاحلات ومل ُيشركوا برهبى
 فيها ال خيرجون منها .  ( أي دائمون ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ وهي اجلنىة )

ُلوَها َعَلْيكَ ( اآلَيت الىيت ذكرَنها لك ) ْلكَ تِ ) -108 ( أي بتبيان احلقى  حْلَقىِ ابِ ( َي حممىد ، أي نقرأها عليك ) آََيُت الِلِى نَ ت ْ
ُ يُرِيُد ظُْلًما لىِْلَعاَلِمنيَ ال اختالف فيها ) رسوالً ( أبن يرتكهم يتخبىطون يف الكفر واجلهالة مثى يُعذىهبم بدون أن يُرسل هلم  َوَما الِلى

َعَث َرُسوالً  سورة اإلسراءيُعلىمهم ويُرشدهم إىل طريق احلقى . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  ِبنَي َحّتَّ نَ ب ْ  {  }َوَما ُكنَّا ُمَعذِى

ا ملن يؤمن ( من ماٍل وفري فيهب منهم َوَما يِف اأَلْرضِ ( الغازيىة من طيور تطري ورزٍق كثري ) َولِلِِى َما يِف السََّماَواتِ ) -109
( بعد فراقها من األجسام ، يعين إىل هللا  ااُلمورَوِإىَل الِلِى تُ ْرَجُع ابهلل ويدعو إىل اخلري وَيمر ابملعروف وينهى عن املنكر )

ترجع نفوسكم بعد املوت فيجازيكم على أعمالكم . فاألمر كناية املخلوقات الروحانية : كلى قسم منها ُيسمىى أمر ومجعها 
 أمور .

: ذكرهتم يف الكتب السماويىة السابقة أبنى نبيىكم خري األنبياء واُمىته خري  واملعىن، (  َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  ُكنُتمْ ) -101
 ظهرت للناس ، واملراد هبم املؤمنون من أمىة حممىد )ع( . ااُلَمم

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوت ُ ) ( كإميانكم ومل  َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتابِ ( وحده وال تشركون به شيئاً ) ْؤِمُنوَن اِبلِلىِ أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ ( من بقائهم على دينهم ) َلَكاَن َخرْيًا هلَُّميشركوا ) ( كعبد هللا بن سالم وأصحابه من اليهود والنجاشي  مِىن ْ

م عرفوا احلقى وأنكروه َأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ وَ وأصحابه من النصارى أسلموا وآمنوا )  . ( أي اخلارجون عن طاعة هللا ، ألهنى

(  َلن َيُضر وُكمْ فنزلت هذه اآلية ) ، أنىبوهمو منهم كعبد هللا بن سالم وأصحابه  أسلماليهود إىل من  اءعمد رؤس -111
 . ( مُثَّ الَ يُنَصُرونَ ( منهزمني عنكم ) وُكْم يُ َول وُكُم اأَلُداَبرَ َوِإن يُ َقاتِلُ ( أبلسنِتهم ) ِإالَّ أًَذىاليهود أبفعاهِلم )
م اليهود  ابلنصر علىوعد هللا املؤمنني   . فقط  من جهة الكالمأذًى إالى  من اليهود ال يناهلم مضرىةوأهنى

لَّةُ ) واستحكمت نزلتاُ ( أي ُضرَِبتْ ) -112 ( يعين  أَيْ َنَما ثُِقُفواْ هم وسوء أعماهِلم )قدهم وكفر ( من هللا بسبب حِ  َعَلْيِهُم الذِى
إالى يف حال  نيرِبت عليهم الذلىة يف كلى ح: ضُ  واملعىن( ،  حِبَْبٍل مِىْن الِلِى َوَحْبٍل مِىَن النَّاسِ ( معتصمني )ِإالَّ أينما ُوِجدوا )

الناس هو النيب املعاصر لكلى زمان  فحبل هللا هو الكتاب السماوي ، وحبل من،  الناس من َتسىكهم حببٍل من هللا وحبلٍ 
كني ابلتوراة يعملون أبحكامها ال حييدون عنها ، وُمتمسىكني أيضاً أبقوال نبيىهم املعاصر هلم سى : إذا كانوا متمَ  واملعىنفيهم ، 
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، يعين رجعوا بعد ِعزىهم بسبب كفرهم وإشراكهم  ستوجبوهإ(  َوآَبُؤوا بَِغَضٍب مِىَن الِلىِ ) ففي ذلك احلني كانوا أعزىة غري أذلىة
  طيئة :بغضب من هللا ، ومن ذلك قول احلُ 

 تَناَدْوا َفَحثىوا لِلتَفرىِق ِعريَُهْم     فَباؤوا جِبَمىاِء الِعظاِم قَتولِ 
م مْ أِبهنَُّ )الذلى جزاؤهم يف الدنيا  (َذِلكَ ) اخلضوع واالنقياد حُلكم غريهم كرهاً ( أي  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنةُ ) ( أي بسبب أهنى
( أمر هللا  مبَا َعَصوا) وجبوهالغضب استَ ( َذِلكَ ) أذنبوهُ  ( أي بغري ذنبٍ  َكانُواْ َيْكُفُروَن آِبََيِت الِلِى َويَ ْقتُ ُلوَن األَنِبَياء بَِغرْيِ َحقىٍ )
 على ُرُسل هللا .(  وََّكانُواْ يَ ْعَتُدونَ )

أسلموا  الىذينَ قولكم حّتى حدى ون وكلىهم يف جهنىم على كافر كلى اليهود    ليهود قالوا إذاً َلمىا نزلت اآلية السالفة يف ذمى ا -113
( ابحلقى َقآئَِمةٌ ) ( أي مجاعة مِىْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّةٌ ( يف األعمال واألقوال بل )َسَواءً ( اليهود كلىهم )لَْيُسواْ فنزلت هذه اآلية ) ،

م أسلموا وآمنوا ، و  ُلوَن آََيِت الِلىِ  بن سالم وأصحابه )عبد هللاهم ألهنى   يف أوقاتيعين(  اللىيلآََنء ون القرآن )أ( أي يقر  يَ ت ْ
  . آية فيها سجدة، ويسجدون أيضاً إذا مرىت عليهم  على هدايته هلم شكراً هلل( َيْسُجُدونَ ( مع ذلك )َوُهمْ ) اللىيل من

م  َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ) ( وحدُه ال يُشركون بهِ  يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلىِ ) -114 ( يعين ويؤمنون بيوم القيامة ، ألنىه يكون يف آخر يوم من أَيى
ا تتمزىق يف ذلك اليوم فال يكون بعد ذلك فيها ليٌل أو هنار ) َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعونَ األرض ألهنى  َوََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

( وليسوا من مجلة اليهود الفاسقني . فقالت اليهود ال  َوأُْولَ ِئَك ِمَن الصَّاحِلِنيَ للفقراء واحملتاجني ) ( وأدائهااخلَْرْيَاتِ ( يف عمل )
م تركوا دين موسى واتىبعوا دين حممىد . فنزلت هذه اآلية :يؤجَ   ر هؤالء مهما صلىوا وصاموا ألهنى

ُ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقنيَ فلن جنحدُه بل جنازيهم عليه أضعافاً ُمضاعفة )( أي  َوَما يَ ْفَعُلواْ ِمْن َخرْيٍ فَ َلن يُْكَفُرْوهُ ) -115 ( فال  َوالِلى
 نلتفت إىل قول اليهود فيهم .

ُهمْ ( ابلقرآن ومبحمىد ) َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ ) -116 الِلِى ( عذاب ) أَْمَواهُلُْم َواَل أَْواَلُدُهم مِىنَ ( أي لن تدفع عنهم ) َلن تُ ْغيِنَ َعن ْ
ًئا َوأُْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ شَ   ( يوم القيامة . ي ْ

نْ َيا َكَمَثِل رِيحٍ ( لغري هللا ) َمَثُل َما يُنِفُقونَ ) -117 ل إهالك ريح ل إهالك ما ينفقون كمثَ : مثَ  ( تقديره يف ِه ِذِه احْلََياِة الد 
 ذلك قول اخلنساء :، ومن برد شديد  فيها يأ(  ِفيَها ِصرٌّ )

 ُصرىادِ َنْكباُء ُمْغرَبىٌة َهبىْت بِ      َرٌة ْت ُمصْرصِ إْن َهبى  واملْشِبُع القومَ 
 وقال امرؤ القيس يصف فَ َرَسه :

 ِء رُكىنَب يف يوِم ريٍح وِصرْ  === هَلا ُغُدٌر كقروِن النسا
  :  صف امرأًة ترعى اإلبل ليالً فالرَيح الباردة ُتسمىى "ِصرٌّ" ومجعها "أصرار" ، ومن ذلك قول جرير ي
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 َقْد طاَل رعيُتها الَعواِشي بعَدما    سقَط اجلليُد وهبىِت األصرارُ 
روا زرعهم وذهبت أتعاهبم ( فخسِ َفَأْهَلَكْتهُ ( بقطع الزكاة عن مستحقىيها ) ظََلُمواْ أَنُفَسُهمْ ) هم( أي زرع َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْومٍ )

م حرموا الفقري من الزكاة فُحرِموا من زرعهم َولَ ِكْن أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ ( يف إهالك زرعهم ) ُم الِلىُ َوَما ظََلَمهُ أدراج الرَيح )  ( ألهنى
 .  صيبه إالى الندامة واخلسرانتُ ى عليه وال لغري هللا فال جُيزَ  نفق ماَلهُ . فكذلك الذي يُ 

 واجلوار والقرابة جاالً من اليهود ِلما كان بينهم من الصداقةنزلت هذه اآلية يف رجال من املسلمني كانوا يواصلون ر  -118
فشون لىتكم تُ لىة من غري أهل مِ ( أي ال تتىخذوا صداقة وخِ  آَمُنواْ الَ تَ تَِّخُذواْ ِبطَانًَة مِىن ُدوِنُكمْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) قبل اإلسالم

  لشاعر :طانة هم خاصىة الرُجل ، ومن ذلك قول ا. فالبِ  إليهم أسراركم
َبيِت ِمْن ُدوِن ُكلِى َقرِيبِ     أُولَِئَك ُخْلَصاين نَ َعْم َوِبطَاَنيِت    َوُهْم َعي ْ

وتشويش  ركمو ماُ ؤدىي إىل فساد قصىرون فيما يُ ال يُ  أي(  الَ ََيُْلوَنُكْم َخَباالً مثى بنيى العلىة يف املنع من مواصلتهم فقال تعاىل )
 هري :، ومن ذلك قول زُ  أفكاركم

 فلم يفعلوا ومل يُِليُموا ومل ََيُْلوا === َسَعى بَ ْعَدُهْم قَ ْوم ِلَكْي يُْدرُِكوُهمُ 
 أي ومل يُقصىروا يف السعي ، وقال األعشى :

 وَداٍن َوَُمُْبوٌل َوُُمْتَ َبلُ  ََنءٍ  ===َفُكل َنا ُمْغَرٌم يَ ْهِذي ِبَصاِحِبِه 
 رائه ، والدليل على ذلك قوله "يهذي بصاحِبِه" . وقال لبيد :فاملخبول من كان يف تشويش من أفكاره واختالف يف آ

 وكاَنْت لُه َخْباًل على النىأِي خاِبال     الُكبَ ْيَشةُ  َحلَّْت بَ ْعَد َعْهِدَك عاقِ 
 وعاِقل إسم جبل ، وقال جرير :

 ِإذا ما ُزرهَتا ِإالى َخباال ===َلَعمُرَك ما يَزيُدَك قُرُب ِهنٍد 
( اي  َقْد بََدتِ وفرحوا بذلك ) انكسار ووهن يوم اُُحد ،ت ، يعين من نَ ( أي ما أصابكم من عَ  َما َعِنت مْ نىوا )( أي َتَود واْ )

إمارات العداوة لكم على ألسنتهم ويف فحوى أقواهلم وفلتات   ابنت( ومعناُه قد  ِمْن أَفْ َواِهِهمْ ( لكم )اْلبَ ْغَضاءُ )وابنت ظهرت 
( أي قد أظهرَن لكم  َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآلََيتِ ( ُمىا يبدون أبلسنتهم )َأْكرَبُ ( من البغضاء لكم ) وُرُهمْ َوَما خُتِْفي ُصدُ كالمهم )

 .  ( وتعرفون عاقبة ذلك ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلونَ فاتركوا مواالهتم ) يداعيل من املاو الدالالت الواضحات اليت يتميىز هِبا امل

( أي ابلكُتب  حتُِب وهَنُْم َوالَ حيُِب وَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن اِبْلِكَتاِب ُكلِىهِ ( اليهود )ْوالءأُ سلمون تُواِصلون )أيىها امل 12( َهاأَنُتمْ ) -119
ُم اأَلََنِمَل َعض واْ َعَلْيكُ ( فيما بينهم ) َوِإَذا َخَلْواْ ( بدينكم وكتابكم ) َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلواْ آَمنَّاالسماويىة كلىها وال يؤمنون بكتابكم )

                                                           

 ُتستعَمل كلمة )ها( للعتاب مرىًة وللتنبيه اُخرى ، ومن ذلك قول عنرتة يوجىه عتاابً إىل قومِه فيقول : 12 
 وأمُرَن     إىل َمْن لُه يف َخْلِقِه الن ىْهُي َواألْمرُ  وها َقْد َرَحْلُت اليَ ْوَم عنُهمْ 

 سَيذكُرين َقوِمي إذا اخلَيُل أقَبلْت         ويف اللىيلِة الظْلماِء يُفتَ َقُد الَبْدرُ 
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( أي عضىوا أطراف األصابع من الغضب واحِلقد ِلما يَرون من ائتالف املؤمنني واجتماع كلمتهم وُنصرة هللا هلم  ِمَن اْلَغْيظِ 
َ َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ( هلم َي حممىد ) ُقلْ ) فاق والغيظ على ( أي عليٌم مبا يضمرونه يف قلوهبم من الن ُموُتواْ بَِغْيِظُكْم ِإنَّ الِلى

 املسلمني فيخرب بذلك رسوله .

يَ ْفَرُحواْ هِبَا َوِإن ( أي حِمنة ) َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِىَئةٌ ( يعين إن ُيصْبكم خرٌي ورفاهية حيزنوا ) ِإن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهمْ ) -120
َ مبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِيطٌ اَل َيُضر  ( مواالهتم وترتكوهم ) َوتَ ت َُّقواْ ( على أذاهم ) َتْصربُواْ  ًئا ِإنَّ الِلى ( ال يفوتُه شيء من  ُكْم َكْيُدُهْم َشي ْ

 أعماهلم . 

تُ بَ وِىىءُ من املدينة ) من أهلك غدوًة ، يعين صباحاً  خرجتَ إذ اذكر َي حممىد معناُه و (  َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلكَ )  -121
 ، ومن ذلك قول األعشى : اُُحد( وذلك يف وقعة لِْلِقَتالِ ) أماكنللمؤمنني  طىنوتُو  ( اي هتيىء اْلُمْؤِمِننَي َمَقاِعدَ 

 وما بوىأ الرمحاُن بيَتَك يف الُعال     أبجياِد شرقيِى الصىفا واْلُمحرىمِ 
ُ مسَِيعٌ )  .  ( أبحوالكمَعِليمٌ ( ألقوالكم ) َوالِلى

،  ( يف النصر على األعداء أَن تَ ْفَشالَ ( أيىها املسلمون )ِمنُكمْ ثة )( ومها بنو سلمة وبنو حار  ِإْذ مَهَّت طَّآئَِفَتانِ )  -122
ُ َولِي  ُهَماوذلك الختالفهما يف اآلراء ) ( يف مجيع أحواهلم وهو  َوَعَلى الِلِى فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ ( أي َنصرمها ومتويلى أمرمها ) َوالِلى

 .  ينصرهم على أعدائهم

 فَات َُّقواْ الِلىَ ( بقلىة العدد والسالح ) َوأَنُتْم أَِذلَّةٌ ( وهو موقع بني مكىة واملدينة )بَِبْدرٍ ( أيىها املسلمون ) ُكُم الِلىُ َوَلَقْد َنَصَر ) -123
  ينصركم على أعدائكم فتشكرون فضله عليكم . ( يعين إذا ثبتىم على اجلهاد َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( يف الثبات مع رسوله )

، فقال عليه  "صرتناَي رسول هللا لو سألت هللا أن ينزىل علينا مالئكة من السماء لنُ : "عض أصحاب النيبى قال ب -124
( َتِعدهم لِْلُمْؤِمِننيَ ( َي حممىد ) ِإْذ تَ ُقولُ اآلية ) . فنزلت هذهِ " بلى" : قالوا " أيكفيكم أن ميدىكم بثالثةآالف؟"  :السالم 

 ؟( من السماء  يُكْم أَن ميُِدَُّكْم َرب ُكم بَِثالَثَِة آاَلٍف مِىَن اْلَمآلِئَكِة ُمنزَِلنيَ أََلن َيْكفِ تطميناً لقلوهِبم )

( على اجلهاد وعلى ما أمركم هللا به فيجعلها مخسة آالف بدل  ِإن َتْصربُواْ ( يعطيكم كما سألتم ويزيدكم )بَ َلى) -125
ور َيتوكم على الفَ  أي،  ( أي من وقتهم هذا مِىن فَ ْورِِهْم َه َذا( املشركون )َوََيُْتوُكم( معاصي هللا وُمالفة رسوله )َوتَ ت َُّقواْ الثالثة )

علِىمني أي يضعون عالئم يف وجوه الكافرين بعد ( بكسر الواو ، معناُه مُ  مُيِْددُْكْم َرب ُكم َِبَْمَسِة آالٍف مِىَن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِىِمنيَ )
ن }يُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم اتعاىل يف سورة الرمح ، والشاهد على ذلك قولهُ  ح أنى هؤالء كاِفرونموهِتم لُيعرَفوا بني األروا 

 {  }َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرطُومِ وقال تعاىل يف سورة القلم  ، { فَ يُ ْؤَخُذ اِبلن ََّواِصي َواأْلَْقَدامِ 
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مل يقاتِلوا ابلسيف وال ابلرمح ومل يَ َرهم أحد من الناس ولكنىهم كانوا يشجِىعون  وإنى املالئكة اليت أرسلها هللا تعاىل لنصرة النيبى 
، وبذلك انتصر املسلمون واهنزم  ، وخيوىِفون املشركني ويوهنون عزمهم وذلك ابإلحياء املسلمني على القتال ويقوىون قلوهَبم

 تعاىل  ، والشاهد على ذلك قولهُ  املشركون

( فإنى هللا تعاىل أمدى   ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوُبُكم بِِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الِلِى اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ َوَما َجَعَلُه الِلىُ ) -126
م مل يَ َروهموقتال لنُ  املسلمني ابملالئكة يف كلى حربٍ  اىل يف . والشاهد على ذلك قوله تع صرهتم ولكنىهم مل يعلموا ذلك ألهنى

َها { ، آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة الِلَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رحًِيا َوُجُنوًدا ملَّْ تَ َروْ  الىذينَ سورة األحزاب }ََي أَي  َها 
 .  فاجلنود اليت مل يَروها هم املالئكة

ِسر اُ ، وهو ما كان يوم بدر فقد قُِتل سبعون و  منهم ابلقتل واألسر مجاعة( أي لُيهلك  ُرواْ َكفَ   الىذينَ لِيَ ْقَطَع َطَرفًا مِىَن ) -127
، ومن ذلك قول األعشى ميدح األسود بن املنذر ذهلىم زيهم ابهلزمية ويُ ( يعين أو خيُ  أَْو َيْكِبتَ ُهمْ قريش ) كفىار  سبعون من
 اللخمي :

 ا كَبْت وُجوُه الرجالِ أنَت خرٌي من ألِف ألٍف من القوِم     إذا م
 وقال جرير :

َتيِن     ِفيَنا احملامَد حق ُه أْن حُيَمَدا  إنى اْمَرءاً َكَبَت الَعُدوَّ ويَ ب ْ
 .  ( غري ظافرينَخآئِِبنيَ ( إىل أهلهم )فَ َينَقِلُبواْ )

م ال " : يدعو للمشركني من قريش ابهلداية فيقول رسول هللاكان   -128 لَْيَس َلَك . فنزلت )" يعلموناللهمى اهِد قومي فإهنى
ا أمرهم إىل هللا ، و  ِمَن اأَلْمِر َشْيءٌ  يف سورة القصص قوله تعاىل  نظري هذه اآلية( أي ليس لك من أمر هدايتهم شيء وإّنى

 { ،  }ِإنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكنَّ الِلََّ يَ ْهِدي َمن َيَشاء
هَبُمْ أَْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم أَْو ي ُ ) ُْم ظَاِلُمونَ ( بسبب كفرهم ) َعذَّ : ليس لك أمر هدايتهم َي حممىد  واملعىن،  ستحقىون للعذاب( مُ  فَِإهنَّ

لهداية فإنى هللا يهديه لإلسالم ويتوب عليه ومن كان ال يستحقى اهلداية ل مهيىأً هلل فمن كان منهم  كلىهُ فتدعو لقومك بل األمر  
  .  عذىبه يف الدنيا ابلقتل واألسر واهلزمية ويف اآلخرة ابلنارهللا ال يهديه بل يُ ألنىه ظامل يظلم الناس فإنى 

كة فيسلىطها على من يشاء أن ينتقم منه ، وذلك كالرَيح العواصف هلِ ( الغازيىة من مواد مُ  َولِلِِى َما يِف السََّماَواتِ ) -129
د )احلالوب( املتِلف للزرع واحلرى الشديد والربد املميت . مثى أخَذ وأحجار النيازك واألمطار الغزيرة والصواعق احملرقة والربََ 

والربكان  ، كة وذلك كاخلسف والزلزالهلِ ( من أسباب مُ  َوَما يِف اأَلْرضِ كة اَليت يف األرض فقال )ُسبحانُه يبنيى املواد املهلِ 
واحلشرات ، والبحار الىيت تغرق البواخر ومن فيها  ، والسيول الىيت جترف الرجال واألموال ، الذي حيرق ويدمىر املنطقة كلىها

ماشيتِه . وقد سبق و وامليكروابت الىيت تفتك ابألحياء وغري ذلك من األذى لإلنسان والتلف ملالِِه  ، الىيت تفتك ابملزروعات
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( أي يغفر ملن يُنفق من هذه األموال على الفقراء واحملتاجني يف سبيلِه  يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاء، ) 428يف سورة البقرة آية شرحها 
ُ َغُفورٌ ( أي يعذىب من يبخل مبالِه وال ينفق منُه على الفقراء واملساكني ) َويُ َعذِىُب َمن َيَشاء) قني يف سبيلِه ( للمنفِ  َوالِلى
ي قال هللا تعاىل : "املال مايل والفقراء ِعيايل فمن َبَل من مايل ( ابملساكني إْذ أوصى هلم ابلزكاة . ويف احلديث الُقدسرَِّحيمٌ )

 . على عيايل أدخلتُه النار وال أابيل"

( بزَيدة  َأْضَعافًا م َضاَعَفةً ضاعفوا املال على املديون )ال تُ و ( فهو حرام الرىابَ ( مال ) آَمُنواْ الَ أَتُْكُلواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -130
 كلىما طلب املديون أتجيل الدَّين ألنىه ُمعِسر ال يوجد لديه نقود ليدفعها لكم عن َدينِه ضاعفتم عليه النقود يف األَجل ، يعين

 ( يف اآلخرة . َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ فة )( يف أكل مال الرىاب ويف الزَيدة واملضاعَ  َوات َُّقواْ الِلىَ الصكى وطلبتم منه الزَيدة )

عمة هللا وال يرمحون الفقراء َيكلون نِ  الىذينَ ( بِنَعم هللا :  الَّيِت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ ( أي جتنىبوا عذاهَبا ) لنَّارَ َوات َُّقواْ ا) -131
 واملساكني بشكر تلك النِىعمة .

 .(  َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ( فيما دعاكم إليِه )َوالرَُّسولَ ( فيما أمركم بِه ) َوأَِطيُعواْ الِلىَ ) -132

( َعْرُضَها( يعين وإىل جنىٍة تدخلوهنا )َوَجنَّةٍ ( تنالوهنا إبنفاقكم على الفقراء واملساكني ) َوَسارُِعواْ ِإىَل َمْغِفَرٍة مِىن رَّبِىُكمْ ) -133
 أي ِسعتها ، والشاهد على ذلك قول امرئ القيس :

 رِيضِ َمَداِفُع َغْيٍث يف فضاٍء عَ     ِبالٌد َعرِيَضة ٌ وأْرٌض أرِيَضة ٌ 
أُِعدَّْت ( يعين ِسعتها على قدر الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض مع سعة انتشارهنى يف الفضاء ) السََّماَواُت َواأَلْرضُ )

 .  الكون والقرآناآلية يف كتايب ( أي للىِذيَن يتجنىبون املعاصي ، وقد سبق تفسري هذه  لِْلُمتَِّقنيَ 

( أي يف حال السرور ويف حال األحزان  يف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء) ( أمواهلم يُنِفُقونَ  الىذينَ مثى وصف املتىقني فقال تعاىل : ) -134
ُ حيُِب  ( أخطاءهم ) َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاسِ ن ظلمهم أو آذاهم )( عمى  َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيظَ ال مينعهم حادث عن اإلنفاق ) َوالِلى

 ( مع الناس ، يعين : َمن فعَل هذه اخِلصال فهو حُمسن وهللا حُيبىُه ويدخله جنىاتِه . اْلُمْحِسِننيَ 

َوَمن }( ابرتكاب معصية ، والدليل عليه قولُه تعاىل يف سورة النساء  ِإَذا فَ َعُلواْ فَاِحَشًة أَْو ظََلُمواْ أَنْ ُفَسُهمْ  الىذينَ وَ ) -135
ِد الِلىَ َغُفورًا رَِّحيًما فَاْستَ ْغَفُرواْ ( يف احلال ، أي ذكروا عقابه ) ذََكُرواْ الِلىَ ، ) { يَ ْعَمْل ُسوًءا أَْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه مُثَّ َيْستَ ْغِفِر الِلىَ جيَِ

( من فاحشة أو  َومَلْ ُيِصر واْ َعَلى َما فَ َعُلواْ ان الذنوب منه )( يعين فمن أحقى بغفر  َوَمن يَ ْغِفُر الذ نُوَب ِإالَّ الِلىُ ( واتبوا ) ِلُذنُوهِبِمْ 
: بشرط أن ال يعودوا إىل فعل تلك  واملعىَن ارتكاب معصية ، واإلصرار على الشيء هو الثبات على رأيِه وعلى عملِه ، 

 ية ال تُقبل معه التوبة .( أنى اإلصرار على املعص َوُهْم يَ ْعَلُمونَ الفاحشة وال ينووا إعادهتا يف املستقبل )

http://www.quran-ayat.com/kawn/index.htm
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ِْم ينفقون أمواهلم يف السرىاء والضرىاء ) الىذينَ ( إشارة إىل من تقدىم ذكرهم من املتىقني أُْولَ ِئكَ ) -136 َجَزآُؤُهم مَّْغِفَرٌة مِىن رَّهبِى
( أجرهم . تستعمل كلمة "نِْعَم" للمدح  ُر اْلَعاِمِلنيَ جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأجْ ( هلم يف اآلخرة ) َوَجنَّاتٌ 

 وبيان الشيء احلَسن ، ومن ذلك قول عنرتة :
 ونِْعَم َفواِرُس اهلَيجاِء َقوِمي     إذا َعَلقوا األِسنىَة ابلَبنانِ 

(  ِمن قَ ْبِلُكْم ُسَننٌ مضت ) ( أي قد َقْد َخَلتْ ) تعاىل خاطب هللا املشركني من قريش املكذىبني برسالة حممىد فقالمثى  -137
مىا أرسلنا ، ولَ  املاضية أبهوائها مل َيمر هللا هِبا ومل ينزهلا يف كتاب مثى قالوا إنى هللا أمرَن هِبا االَُممسنىتها  ابطلةأي عادات وتقاليد 

رىمون من األنعام فتجعلون منها لىلون وحتُ ، وكذلك أنتم حتُ املكذىبني منهم  الً من عندَن كذىبوهم وأهانوهم فأهلكناسُ إليهم رُ 
 كم مثى تقولون ما كان هلل فهو يصلُ ركائِ وآخر لشُ  رية وغري ذلك وجتعلون من األنعام واحلرث نصيباً هللِ يلة وحبَِ صِ سائبة ووَ 

من أنفسكم  ، وَلمىا  أرسلنا لكم رسوالً  لشركائنا وما كان لشركائنا فال يصل إىل هللا ، فتحلىلون وحترىمون مبا هَتوى أنفسكم
فَاْنظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ( أي سيحوا )َفِسريُواْ يِف اأَلْرضِ يعلىمكم ويرشدكم إىل طريق احلقى كذىبتموه وقلتم إنى هللا أمرَن هِبذا )

أصررمت  نْ ، فإ لسُ لرُ أهلكناها بسبب كفرها وتكذيبها لكذىبت ُرُسلنا فاملاضية اليت   ااُلَممنظروا إىل آاثر اُ ( يعين  اْلُمَكذَِّبنيَ 
 . بة كذىِ امل االَُمممن سبقكم من على تكذيبكم وبقيتم على كفركم فسيكون مصريكم كمصري 

(  َوَمْوِعَظٌة لىِْلُمتَِّقنيَ ( إىل طريق احلقى )َوُهًدىم احلالل واحلرام واخلري والشرى )بنيى هل( يُ  بَ َياٌن لىِلنَّاسِ ( القرآن )َه َذا) -138
 .  هللا بطاعته وحييون قلوهَبم مبوعظتهِ  عذاب نيتىقو  الىذينَ 

نزلت هذه اآلية بعد وقعة اُُحد بعد ما أصاب املسلمني من القتل واهلزمية ليثبىتهم هللا ويقوىي قلوهبم ويشدى عزمهم  -139
َوأَنُتُم بكم من القتل واهلزمية )( على ما أصا َوالَ حَتَْزنُواأي ال تضعفوا يف طلب املشركني وقتاهلم ) ( َوالَ هَتُِنوافقال تعاىل )

 ( يعين إن كنتم مصدىقني . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( عليهم يف املستقَبل ابلنصر والظَفر ) اأَلْعَلْونَ 

، وكان ( يوم بدر  اْلَقْوَم قَ رٌْح مِىثْ ُلهُ ( أي أصاب ) فَ َقْد َمسَّ ( يعين إن مسىكم ِجراح يوم اُُحد ) ِإن مَيَْسْسُكْم قَ رْحٌ ) -140
سبب هذِه اجلراح من أيديكم ألنىكم خالفتم أمر رسول هللا فرتكتم أماكنكم وذهبتم وراء الغنيمة فأصابكم ما أصابكم من 

ُم نَُداِوهُلَا َبنْيَ النَّاسِ جراح ) م قالئل تزول منهم فال تلتفتوا إىل كثرهتم وال هتتمىوا مبا َوتِْلَك األَيَّ هِلم ( أي بني املشركني ، يعين أَيى
ُ وسالحهم فإنى ماهَلم سيزول وكثرهتم ستقلى ومجعهم يتفرىق ويكون النصر لكم )  الىذينَ ( منكم ، يعين  آَمُنواْ  الىذينَ َولِيَ ْعَلَم الِلى

م ، وهم  ِمنُكْم ُشَهَداءَ ( هللا )َويَ تَِّخذَ ثبتوا على إمياهنم ومل تتزعزع عقائدهم ) ُ الَ اُُحد ) قُِتلوا يوم الىذينَ ( ابلكرامة عند رهبى َوالِلى
 ظلموا قومهم برتِك مواقعهم وذهاهبم وراء السلب والغنائم فأصاب قومهم القتل واهلزمية . الىذينَ (  حيُِب  الظَّاِلِمنيَ 
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، وهي  ( اي يُطهىرهم من هذه العادات الذميمة أبن ال يعودوا ِلمثلها آَمُنواْ  الىذينَ ( يف هذه الواقعة ) َولُِيَمحِىَص الِلىُ ) -141
إسراعهم وراء السلب والغنائم وتركهم مواقعهم فيأيت العدوى منها ويضرهبم ، يُقال حمىص الذهب ابلنار ، أي خلىصه ُمىا يشوبُه 

( أي يُهلكهم ابلتدريج شيئاً فشيئاً ، فاحملق هو النقص يف املال واجلاه واألنُفس ، ومن  َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ من الغشى . وقوله )
 قول عنرتة : ذلك

 أَن العبُد الىذي يلقى املناَي     غداة الرىوِع ال خيشى احملاقا
واحملاق يكون يف آخر ليلة من الشهر القمري ، ألنى القمر َيخذ يف النقصان إىل آخر ليلة فال يُرى فيها القمر لضعفه فُيقال 

 حينئٍذ القمر يف احملاق .

ُتمْ ) -142 ( بال جهاد وال  أَن َتْدُخُلواْ اجْلَنَّةَ وهو: أظننتم أن تُثابوا بال عمل أم حسبتم ) ( هنا تقدير حمذوف أَْم َحِسب ْ
ُ مشقىات ) ( على القتال ومل ينهزموا  يَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ ( كذلك ) وَ ( فيكتب هلم اجلنىة ) َجاَهُدواْ ِمنُكمْ  الىذينَ َوَلمَّا يَ ْعَلِم الِلى

 م .فيكتب هلم اجلنىة يدخلوهنا بعد موهت

( ألعدائكم يوم بدر فأعطيناكم ُمناكم فَقتلتم منهم سبعني رجالً  ََتَن َّْوَن اْلَمْوتَ ( َي أصحاب حممىد ) َوَلَقْد ُكنُتمْ ) -143
 ( يوم اُُحد ألنىكم خالفتم أمر ِمن قَ ْبِل أَن تَ ْلَقْوهُ وأَسرمت سبعني ألنىكم صربمت على القتال ومل خُتالِفوا أمَر نبيىكم ، وذلك )

( أبعينكم إىل القتلى من  َوأَنُتْم تَنظُُرونَ ( يوم بدر ) فَ َقْد رَأَيْ ُتُموهُ نبيىكم يف هذه الواقعة فحلى املوت بكم بدل أن حيلى هبم )
 أعدائكم .

ُتْم عَ ) -144 ( . بنيى هللا تعاىل يف هذه  َلى أَْعَقاِبُكمْ َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الر ُسُل أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلب ْ
اآلية عن شخصني هادَيني بني أحدمها واآلخر فرتة من الزمن ، األوىل ميوت والثاين يُقتل وعند فقدمها تنقلب بعض الناس 

هو حممىد املهدي ين وتعود إىل الكفر والضالل . فاهلادي الىذي ميوت هو حممىد خامت األنبياء ، والثاين الىذي يُقتل عن الدِ 
ا مجع اإلثنني جبملٍة  املنتظر ، وتقدير اآلية يكون كما يلي : أفإْن مات حممىد أو قُِتل املهدي انقلبتم على أعقابكم ؟ وإّنى

 واحدة ألنى اإلثنني إمسهما حممىد وقد سبق ذكره يف أوىل اآلية ، وهذا من البالغة واإلجياز . 
ُم مَّيِىُتوَن { أبنىه ميوت وال يُقَتل وذلك يف سورة الزمر قوله تعاىل  اُخرىآيٍة  وقد أوضح هللا ُسبحانُه لرسولِه يف }إِنََّك َميِىٌت َوِإهنَّ

َنا َمْرِجُعُهْم {  سورة يونس، وقال تعاىل يف   ى عنُه القتل بقوله، وقد نفَ }َوِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَِإلَي ْ
ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس {تعاىل   ، أي حيفظك من القتل . سورة املائدة ، وذلك يف }َوالِلى

ُ الشَّاِكرِينَ ) ًئا َوَسَيْجزِي الِلى  ( . َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَ ْيِه فَ َلن َيُضرَّ الِلىَ َشي ْ

ِكَتااًب ( فلماذا ختافون من القتال وتنهزمون من األعداء ) ْذِن هللالِنَ ْفٍس أَْن ََتُوَت ِإالَّ إبِِ ( املوت قادماً ) َوَما َكانَ ) -145
َها( يعين كتب هللا لكلى إنسان أَجالً ووقتاً حلياته ووقتاً ملوته ال يتقدىم وال يتأخىر ) م َؤجَّالً  نْ َيا نُ ْؤتِِه ِمن ْ ( أي  َوَمن يُرِْد ثَ َواَب الد 



154 
 

َهاوليس له يف اآلخرة من أجر ) ومن يُقاتل ألجل الغنيمة نؤتِه من الغنيمة ( أي نُعِطِه من  َوَمن يُرِْد ثَ َواَب اآلِخرَِة نُ ْؤتِِه ِمن ْ
( على أعماهلم يف اآلخرة . ألنى الشكر  َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ الغنيمة أيضاً وأجرُه عند هللا يف اآلخرة ، وذلك قوله تعاىل )

}َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخرَِة نَزِْد َلُه يف قوله تعاىل :  سورة الشورىاآلية يف  نوعان نوع ابللسان ونوع ابألعمال . ونظري هذه
َها َوَما َلُه يِف اآْلِخرَِة ِمن نَِّصيبٍ  نْ َيا نُؤتِِه ِمن ْ  .{  َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الد 

 ، ومن ذلك قول األعشى : كمن كان قبلُمى  ( أي وكم من نيبىٍ  وََكأَيِىن مِىن نَّيِبىٍ ) -146
 وكأيٍى دفُعنا عنكم ِمْن ُمِلمىٍة     وُكربِة َموٍت قْد بَ تَ ْتنا ِعقاهَلا

يربىون األوالد ُويعلىموهنم أمور دينهم ،  الىذينَ املعلىمون مع نبيىهم ، والربيىون هم  اءعد( أي قاتلوا األ قَاَتَل َمَعُه رِبىِي وَن َكِثريٌ )
( أي  َفَما َوَهُنواْ }َوَراَبئُِبُكُم الالَّيت يِف ُحُجورُِكم { ) سورة النساءالرتبية ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف والكلمة مشتقىة من 

 ( أي وماخضعوا َوَما اْسَتَكانُواْ ( عن اجلهاد ) َوَما َضُعُفواْ ( من األذى واجلراح والقتل ) ِلَما َأَصاهَبُْم يِف َسِبيِل الِلىِ نوا )فما جبُ 
ُ حيُِب  الصَّابِرِينَ لعدوىهم )  يف ساحة القتال لُنصرِة دينِه .(  َوالِلى

َوثَ بِىْت ئاتنا )( أي وكثرة سي ِإالَّ أَن قَاُلواْ رب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا يِف أَْمرَنَ ( عند لقاء العدوى ) َوَما َكاَن قَ ْوهَلُمْ ) -147
 ( . وانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ بة على القتال )( ابملواظ أَْقَداَمَنا

نْ َيا) -148 ُ ثَ َواَب الد  ( يعين وثواب اآلخرة أحسن ُمىا أعطاهم  َوُحْسَن ثَ َواِب اآلِخَرةِ ( كما شاؤوا وطلبوا من هللا ) َفآاَتُهُم الِلى
ُ حيُِب  اْلُمْحِسِننيَ يف الدنيا )  تاجني .( مع الفقراء واحمل َوالِلى

َلمىا كانت اهلزمية لِلمسلمني يوم اُُحد قال بعض املشركني للمسلمني إرجعوا إىل دينكم ودين آابئكم وال تقتلوا  -149
( كفىاراً  اِبُكمْ يَ ُرد وُكْم َعَلى أَْعقَ ( يف أقواهلم ) َكَفُرواْ   الىذينَ آَمنُ َواْ ِإن ُتِطيُعواْ  الىذينَ ََي أَي  َها أنفسكم مع حممىد ، فنزل قوله تعاىل )

 ( بعد أن كنتم راحبني . فَ َتنَقِلُبواْ َخاِسرِينَ )

ُ َمْوالَُكمْ ( أطيعوا )لبَ ) -150  .( لكم  َوُهَو َخرْيُ النَّاِصرِينَ ( أي الىذي يتوىلى أموركم وشؤوَنكم ويرعاكم ) الِلى

م أشركوا بعبادة هللا ) مبَا َأْشرَُكواْ اِبلِلىِ ادمة )( يف احلرب الق َكَفُرواْ الر ْعبَ   الىذينَ َسنُ ْلِقي يف قُ ُلوِب ) -151 َما مَلْ ( أي بسبب أهنى
( أي مل ينزىل يف الكتب السماويىة شيئاً من ذلك ليكون هلم برهاَنً وحجىًة على قوهلم واعتقادهم بل أمَر هللا  يُ نَ زىِْل بِِه ُسْلطَاَنً 

 يظلمون الضعفاء . الىذينَ (  َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمثْ َوى الظَّاِلِمنيَ إشراكهم )بنبذ األصنام واجتناب األنداد ، فلهم اللىعنة على 

ُ َوْعَدهُ ) -152 من أرض اُُحد  ، أي تستأصلوهنم ( يف ابدئ األمر ِإْذ حَتُس وهَنُمصرة على أعدائكم )( ابلنُ  َوَلَقْد َصَدَقُكُم الِلى
 ، ومن ذلك قول جرير :وا يف ابدئ األمر واملسلمون خلفهم ألنى املشركني اهنزم ُمدِبريَن عنكم .
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 يدِ اِر يف َأَجِم احَلصِ َحريُق النى      ىحَتُس ُهُم الُسيوُف َكما َتسامَ 
 وقال أوس :

 ولكن َلُقوا َنراً حَتُس  وَتْسَفعُ      ُم فما َجبُ ُنوا أَنَّ َنُشد  عليهِ 
َحّتَّ ِإَذا { ، ) قوله تعاىل يف سورة التوبة }َوقَاتُِلواْ اْلُمْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفَّةً ، وذلك  من هللا لكم ( أي إبذنٍ ْذنِهِ )إبِِ 

( أي وكان الفشل يف هذه  َوتَ َناَزْعُتْم يِف اأَلْمرِ ة )ومل تنجح هذه اخلطى  ماة من أصحابهِ ( يف أمر عبد هللا بن جبري والرُ  َفِشْلُتمْ 
، فقال هلم أمل يقل  بري فقالوا نذهب مع إخواننا لنغنم، ألنى الرماة تنازعوا مع عبد هللا بن جُ  تنازعكم يف األمرة بسبب اخلطى 

ُتم) ؟ لكم رسول هللا ال تربحوا مكانكم صرة على أعدائكم ( من الن   مَّا حتُِب ونَ ( هللا ) مِىن بَ ْعِد َما أَرَاُكم( أمر نبيىكم )َوَعَصي ْ
نْ َياني )سمَ ، مثى تغلىبت عليكم أعداؤكم ألنىكم انقسمتم قِ  يمة من أمواهِلموهزميتهم والغن ( فيرتك مكانه  ِمنُكم مَّن يُرِيُد الد 

مُثَّ معه ) من قُِتلَ و بري عبد هللا بن جُ وهم ( فيثبت مكانه وال يلتفت إىل الغنيمة  َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخرَةَ وراء الغنيمة ) ذهبوي
ُهمْ َصَرَفُكْم عَ  : مثى أرجعكم إىل املدينة وألقى  واملعىن،  كم من شرىهم ولتشفى جروحكم ولتسكن نفوسكمنجي( إىل املدينة لي ن ْ

َتِلَيُكمْ الرعب يف قلوب املشركني لريجعوا إىل مكىة وينتهي القتال فيما بينكم وبينهم يف ذلك اليوم ) ( أي ليختربكم هل لِيَ ب ْ
ُ ُذو َفْضٍل منه عليكم ) ندمتم على ما فرط منكم وذلك بفضلٍ  إذْ املرىة  ( يف هذه َفا َعنُكمْ َوَلَقْد عَ ون أم تضجرون )صرب ت َوالِلى

 . نواهداهم إىل دين اإلسالم فآمَ  إذْ (  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

يوم اُُحد إذ تذهبون  ( معناُه ولقد عفا عنكم ِإْذ ُتْصعِىُدونَ ذكر املنهزمني من أصحاب النيبى يوم اُُحد فقال تعاىل )مثى  -153
من قومكم جرحى   دٍ ي وال تلتفتون على أحَ أ(  َوالَ تَ ْلُووَن َعَلى أَحدٍ راراً من العدوى )فِ  وتصعدون على تاللهِ  اُُحديف وادي 

 !" ، أَن رسول هللاارجعوا إيَل عباد هللا"( أي يناديكم من ورائكم فيقول  يَْدُعوُكْم يف ُأْخرَاُكمْ ( حممىد )َوالرَُّسولُ كانوا أم قتلى )
ابهلزمية بسبب غمىكم للرسول مبخالفته إذ خالفتم أمره وتركتم  على غمى ، أي غمىاً  ( أي فجازاكم غمىاً  فََأاَثَبُكْم ُغمَّاً بَِغمىٍ )

(  َوالَ َما َأَصاَبُكمْ يمة )( من الغن لِىَكْياَل حَتَْزنُواْ َعَلى َما فَاَتُكمْ )، ولقد عرىفناكم سبب هذه الكارثة أماكنكم فحلى بكم ما حلى 
يعين لئالى حتزنوا فتقولوا ملاذا مل ينصْرَن هللا يف هذه الواقعة كما نصرَن يوم بدر ، فتعلمون أنى سببها كان من  ، من القتل واهلزمية

رث واملصائب فال : جازاكم هللا هبذه الكوارث ألجل ُمالفتكم للرسول أوىاًل وألجل أن تتمرىنوا على الكوا واملعىن أيديكم ،
ُ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ حتزنوا بعد ذلك إن أصابكم مثلها اثنية )  .  خالفتم أمره ، وخيذلكم إنْ  نبيىكم أمرَ ( فينصركم إن امتثلتم  َوالِلى

. َلمىا تراجع املسلمون  ( وهم املؤمنون مْ ن  َعاًسا يَ ْغَشى َطآئَِفًة مِىنكُ ( أي أمناً ) مُثَّ أَنَزَل َعَلْيُكم مِىن بَ ْعِد اْلَغمِى أََمَنةً ) -154
هدأ روعهم يعلى املؤمنني فناموا ووضع يف قلوهبم األمان ل تعاىل النعاس واجتمعوا عند رسول هللا وهم يعتذرون إليه أنزل هللا

،  انوا خائفني مرعوبني، أمىا املنافقون منهم فكقتال ف متهيىئني للحُ ألنى املشركني توعىدوهم ابلعودة للقتال فجلسوا حتت اجلُ 
ُهْم أَنُفُسُهمْ وذلك قوله تعاىل ) وا أبنفسهم من القتل دون ، أي كان مهىهم الوحيد أن ينجُ  ( وهم املنافقون َوطَآئَِفٌة َقْد أمََهَّت ْ

ون أنى هللا ال ينصر حممىداً و (  يَظُن وَن اِبلِلِى َغرْيَ احْلَقِى َظنَّ اجْلَاِهِليَّةِ غريهم )  أصحابه كظنى اجلاهليىة ، وهم املشركونأي يتومهى
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، فلو  ( يعين يقول بعضهم لبعض هل لنا من اإلمرة واملشورة من شيء ِمن َشْيءٍ ( والنهي ) يَ ُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن اأَلْمرِ )
يعين إنى تسيري املسلمني وتدبري أمورهم  ( ِإنَّ اأَلْمَر ُكلَُّه لِلَِّ هلم َي حممىد ) (ُقلْ استشاروَن وأخذوا برأينا ما حلى هِبم ما قد حلى )

هم للنصر والظَفر كلىُه بيد هللا ، فإنى هللا يوحي إىل رسوله وهو يوجىههم للقتال فينتصرون ، ولكنىكم خالفتم أمَر نبيىكم وتوجيهَ 
( أي ما ال يستطيعون إظهاره لك من  كَ خُيُْفوَن يِف أَنُفِسِهم مَّا الَ يُ ْبُدوَن لَ )وتركتم أماكنكم فخسرمت املعركة يف هذه الواقعة ، 

يف هذا  ( أي ما قُِتل أصحابنا َشْيٌء مَّا قُِتْلَنا َهاُهَنااملشورة )و  اإلمرةِ  ( أي من يَ ُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اأَلْمرِ الشكى والنفاق )
( إىل  ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتلُ   الىذينَ َلرَبََز عضكم أن يُقَتلوا )وقد كتبنا على ب ( لَّْو ُكنُتْم يِف بُ ُيوِتُكمْ ( هلم يف جواب ذلك )ُقل) املكان

: من قدىرَن عليه القتل يُقَتْل سواًء أكان يف ميدان القتال أم يف  واملعىن ( ِإىَل َمَضاِجِعِهمْ ) ميدان القتال فقاتلوا وقُِتلوا وأنزلوهم
الىذي ينام عليه اإلنسان ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  بيته وعلى فراشه فال مفرى من املوت . فاملضجع هو الفراش

ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا { سورة السجدة  سورة األحزاب ، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل يف }تَ َتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرهبَّ
}أَيْ َنَما َتُكونُواْ  سورة النساء، وقوله تعاىل يف {  ِت أَِو اْلَقْتِل َوِإًذا الَّ َُتَت َُّعوَن ِإالَّ قَِلياًل }ُقل لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفرَاُر ِإن فَ َرْرمُت مِىَن اْلَموْ 

 يُْدرِكك ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف بُ ُروٍج م َشيََّدٍة { 
ُ َما يف )عن القتال ختلىف املؤمنون لو لزمتم منازلكم أيىها املنافقون واملراتبون وختلىفتم عن القتال ملا  : واملعىن َتِلَي الِلى َولِيَ ب ْ

( أبعمالكم فتظهر للمسلمني  َص َما يِف قُ ُلوِبُكمْ َولُِيَمحىِ أبعمالكم ) من نواَي وعقائد ( أي خيترب ما يف صدوركم ُصُدورُِكمْ 
ويكون أيضاً مبعىن التنقية واالختبار . والتمحيص هو االمتحان  َيكم وتنكشف أسراركم فال يلتفتوا بعد ذلك إىل أقوالكموان

ُ َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ )من الغشى   .  من أسراركم شيءٌ فى عليه خي( فال  َوالِلى

، مجع  ( للقتال يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعانِ  )نياملسلم أي من( ِمنُكمْ ( عن القتال واهنزموا يوم اُُحد ) تَ َولَّْواْ  الىذينَ ِإنَّ ) -155
َا اْستَ َزهلَُُّم الشَّْيطَانُ ني ومجع املشركني )املسلم ، وكان سبب تلك الزلىة  ( أي طلب زلىتهم َبطىٍة خطىها هلم فنجحت بيدهِ  ِإّنَّ

كسبوا إَثاً مبخالفتهم أمر رسول هللا   الىذينَ : وكانت تلك الزلىة بسبب بعض أصحاهبم  واملعىن،  ( من اإلمث بِبَ ْعِض َما َكَسُبواْ )
وراء الغنيمة من أموال املشركني فجاء العدوى من ذلك وتركوا مكاهنم وذهبوا  ، فخالفوا أمرهُ  م ال تربحوا مكانكمحيث قال هل

ُهمْ ) املكان الىذي تركوه وضرهبم من خلفهم فوقعت اهلزمية يف جيش املسلمني ُ َعن ْ م ندموا على ما فرطَ  َوَلَقْد َعَفا الِلى  ( ألهنى
َ َغُفورٌ وا )روا هللا واتبمنهم واستغفَ    . ( ال يعجل ابلعقوبة على من عصاه َحِليمٌ دين ملن اتب منهم )( للموحىِ  ِإنَّ الِلى

آَمُنواْ الَ َتُكونُواْ   الىذينَ ََي أَي  َها ) تعاىل هنى هللا املؤمنني عن االقتداء ابلكافرين واملنافقني يف أقواهلم وأفعاهلم فقالمثى  -156
اذهم العقائد الفاسدة )( يف  َكَفُرواْ   الىذينَ كَ  ( أي ساَفروا  ِإَذا َضرَبُواْ يِف اأَلْرضِ ( من أهل الكفر واإلشراك ) َوقَاُلواْ إِلْخَواهِنِمْ اختى

، فيقول بعض الكافرين لبعض  اربني فُقِتلوا( أي غزاة حمُ  أَْو َكانُواْ ُغزًّى) أبجلهمفيها للتجارة أو طلب معاش أو هجرة وماتوا 
هم وال ثلَ . فال تكونوا أيىها املسلمون مِ  زاة( يعين ما مات املسافرون وما قُِتل الغُ  ِعنَدََن َما َماُتواْ َوَما قُِتُلواْ ( مقيمني ) لَّْو َكانُواْ )

ُ َذِلكَ تعتقدوا هِبذه العقائد الفاسدة ) لكي جيعل :  واملعىن،  ( أي يف قلوب الكافرين َحْسَرًة يف قُ ُلوهِبِمْ ( القول ) لَِيْجَعَل الِلى



157 
 

ُ حُيْيِ ي َومُيِيتُ زن يف قلوهبم )هللا تلك املقالة سبباً إللزام احلسرة واحلُ  قدىم ِلما ( عند حضور األجل يف السفر واحلضر ال مُ  َوالِلى
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ ِلما قدىم ) أخىر وال مؤخىرَ   .( ال يفوته شيء من أعمالكم  َوالِلى

( آبجالكم وكنتم قاصدين اجلهاد أو مهاجرين يف سبيل هللا  يف َسِبيِل الِلِى أَْو ُمت مْ ( أيىها املسلمون ) َولَِئن قُِتْلُتمْ ) -157
، وهااتن  جنىاته بدخول، فإنى هللا تعاىل يرمحكم  ( حتصلون عليهاَرمْحَةٌ ، فإنىه تعاىل يغفر ذنوبكم )وَ  ( تنالوهَنا َلَمْغِفَرٌة مِىَن الِلىِ )
 .  ( من األموال واملقاصد الدنيوية ا جَيَْمُعونَ َخرْيٌ ُمِىَّ )

تىم أو قُِتلتم فإنى مرجعكم إىل هللا فيجازي كالً مُ  : سواءً  واملعىن،  عون( أي جُتمَ  َولَِئن م ت ْم أَْو قُِتْلُتْم إِلىَل هللا حُتَْشُرونَ ) -158
 من العمل بطاعتهِ  ا ما يقرىبكم منه ويوجب لكم رضاهُ فآثِرو  ، يء على إساءتهن على إحسانه واملسِ منكم ما يستحقىه احملسِ 

 .  وال تركنوا إىل الدنيا فتخسروا واجلهاد يف سبيلهِ 

َ مثى  -159 هم و حمُسبحانُه أنى مسا بنيى ق لُ ن اخلُ لنيى العطف حسَ  جعلهُ  إذْ تعاىل  من تعداد رمحتهِ  سيىئاهتم اوزه عنجتة النيبى إَيى
لنيى  م اليت أنعم هللا هِبا عليهم أن جعلكَ عَ : ومن بعض أنواع النِ  واملعىن،  )ما( للتنوىع كلمةمحٍة و ( أي فرب  فَِبَما َرمْحَةٍ فقال )

َوَلْو  ( معناُه أنى لينك هلم ُمىا يوجب دخوهلم يف الدين ) مِىَن الِلِى لِنَت هَلُمْ القلب غري قاٍس لكي ينقادوا لك وال ينفروا منك )
لظة عكس اللىني ، ومن ذلك قول ، فالغِ ( أي قاسي القلب  َغِليَظ اْلَقْلبِ جافياً سيىء اخللق ) ( أيَفظًّا( َي حممىد ) ُكنتَ 

 حامت الطائي :
ْهِر لِيَناً َوِغْلظَ ًة  َنا ُصُروَف الدَّ ْه رُ      َكَسي ْ  وَُكالًّ َسَقاََنُه ِبَكْأَسْيِهَما الدَّ

 ، ومن ذلك قول حسىان :نفروا منك ( أي لتفرىق أصحابك عنك و  الَنَفض واْ ِمْن َحْوِلكَ )
 فاجتَمْعنا فَ َفَضْضنا مجَعهْم     ابلص عيداِء ويف يوِم الدىَركْ 

ُهمْ ) ( أي يف أمر احلرب وغريه  َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمرِ طلب هلم املغفرة من هللا )اُ ( أي  َواْستَ ْغِفْر هَلُمْ ( زلىتهم يوم اُُحد ) فَاْعُف َعن ْ
نَ ُهمْ و ،  يف املشورة مىتكَ اُ لتقتدي بك ، وذلك وحي ُمىا مل ينزل به  فَِإَذا { . ) قال تعاىل يف سورة الشورى }َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

ِلنيَ  فَ تَ وَكَّْل َعَلى الِلىِ ( على عمل شيء بعد املشورة ) َعَزْمتَ  َ حيُِب  اْلُمتَ وَكِى  . ( عليه فينصرهم ويقضي حوائجهم ِإنَّ الِلى

 َمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِىن بَ ْعِدهِ فَ ( بسبب عصيانكم ) َفالَ َغاِلَب َلُكْم َوِإن خَيُْذْلُكمْ ( على أعدائكم ) نُصرُْكُم الِلىُ ِإن يَ ) -160
: إستعينوا ابهلل على عدوىكم واسألوه النصر لكي ينصرَكم وال تستعينوا بغريه فيخذَلكم ،  واملعىن( أي من بعد ِخذالنِه ، 

ِل اْلُمْؤِمُنونَ بعدها )ولذلك قال   ( . َوَعَلى الِلِى فَ ْليَ تَ وَكِى

، فقال بعضهم لبعض لو   عذرهم وعفا عنهم لَ بِ قَ  )ع( َلمىا رجع املنهزمون من أصحاب النيبى يوم اُُحد واعتذروا إليهِ و  -161
 قلبه علينا ولكنى النيبى قبلَ  وحقدَ  وكانت هذه اهلزمية منىا مل يقبل عذرَن أبو سفيان بل ألهاننا عليها يف جيش املشركنيكنىا 
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،  لى غِ ه وما كان له أن يَ أصحابهني ( وتقديره ما كان لنيبٍى أن يُ  َوَما َكاَن لَِنيِبٍى أَن يَ ُغلَّ . فنزلت هذه اآلية ) ذرَن وعفا عنىاعُ 
يف سورة األعراف يف وصف ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل  قداحلِ  معناهُ لى . فالغِ  يعين وليس له أن يكون حقوداً عليهم

. وقال أيضاً يف سورة احلشر}َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لىِلَِّذيَن  قدٍ { يعين من حِ  أهل اجلنة }َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهم مِىْن ِغلىٍ 
 قدهِ ( يعين َييت حِبِ  ا َغلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ِت مبَِ قداً وغيظاً على قومه )َيَْ ( يعين ومن حيمل قلبه حِ  َوَمن يَ ْغُللْ آَمُنوا { . وقوله )

 ، ومن ذلك قول عنرتة :ساحمني َنساً حقودين بل جعلناهم مُ اُ مل َّنرت للرسالة  ، ولكنىنا عليهم فال يشفع هلم
 طَبُعُه الَغَضبُ  َوال يَناُل الُعال َمنْ      ال حْيِمُل احِلْقَد َمْن تَ ْعُلو بِِه الر َتبُ 

 .  ( يف حقىهم َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ ( يف دار الدنيا من خري أو شرى ) مَّا َكَسَبتْ ( من قومه جزاء ) َوَفَّ ُكل  نَ ْفسٍ مُثَّ ت ُ )

َ مثى  -162  َكَمن اَبء ِبَسْخطٍ ( وهو حممىد ) أََفَمِن ات ََّبَع رِْضَواَن الِلىِ قاس ابلكفرة واملشركني فقال )ُسبحانُه أبنى األنبياء ال تُ  بنيى
: أتقيسون حممىداً الذي اتىبع رضا هللا أبيب سفيان الذي ابء بسخط من هللا فتقولون لوكنىا  واملعىن،  ( وهو أبو سفيان مِىَن الِلىِ 

( يكون  َوبِْئَس اْلَمِصريُ ( يوم القيامة ) َوَمْأَواُه َجَهنَّمُ من أصحابه وحدثت هذه احلادثة يف معسكره ألهاننا وحقد قلبه علينا )
   همصري 

. أقول هذا صحيح  وأظنىك تقول أنى النيبى قد عفا عن أيب سفيان يوم فتح مكىة وقال من دخل دار أيب سفيان فهو آِمن
، ولقد عفا عن كثري من الناس ليس أبو سفيان  ولكنى النيبى من سجاَيه الكرم والعفو والشفقة على قومه ولذلك عفا عنه

، فقد أهان  ه ال تغتفر فقد كان رأس الفتنة وسبب العداوة وقائد جيش الكفر، ولكنى أعمال أيب سفيان وجرائم وحده
 :  ، ولكنى النيبى عفا عنه حبسن أخالقه وكرمي سجاَيه كما قال الشاعر املسلمني وقتلهم وشرىدهم

 أبَطحُ  ابلدَّمِ  سالَ  َمَلكُتمْ  فَ َلمىا      َسجيَّةً  ِمنىا الَعْفوُ  َفكانَ  َمَلْكنا
 يَنَضحُ  فيهِ  اِبلَِّذي إَنءٍ  وكل            بَيَننا التىفاُوتُ  هذا َفَحسُبُكمُ 

َا َجزَاء  حُيَارِبُوَن الِلىَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا أَن يُ َقت َُّلواْ أَْو ُيَصلَُّبواْ أَْو  الىذينَ فقد قال هللا تعاىل يف سورة املائدة }ِإّنَّ
{ فالتوبة تقبل قبل  اَتبُواْ ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُرواْ َعَلْيِهْم فَاْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  الىذينَ ...اخل{ مثى يقول }ِإالَّ تُ َقطََّع أَْيِديِهْم 

 .  املقدرة ال بعد املقدرة

َ مثى  -163 ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد مال فقال )يف األخالق واألع درجات ومراتب وليس كلىهم سواءً  على ُسبحانُه أبنى األنبياء بنيى
{ ،  ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة اإلسراء }َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النبيىنَي َعَلى بَ ْعضٍ  ( يعين هم على مراتب ومنازل الِلىِ 
ُ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلونَ )  ما يستحقىه يف اآلخرة . ( فيعطي كالً منهم  والِلى

( يعين عريب من لساهنم وقرشي من  َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِىْن أَنُفِسِهمْ هللا ) ( أي أنعمَ  َمنَّ الِلىُ َلَقْد ) -164
ُلو َعَلْيِهْم آََيتِهِ قبيلتهم وحجازي من بلدهتم ) م ، وهي القرآن ) يَ ت ْ يِهمْ ( أي يقرأ عليهم آَيت رهبى س ( أي يُطهىرهم من دنَويُ زَكِى
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( أي يُعلىمهم أحكام الكتاب وما يف الكتب السالفة من قصص األنبياء  َويُ َعلِىُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ الشرك وعبادة األواثن )
م  ( أي بنيى أل َلِفي َضالٍل م ِبنيٍ ( أي من قبل ُميء حممىد ) َوِإن َكانُواْ ِمن قَ ْبلُ مع أقوامهم ، وذلك مبا يوَحى إليِه من هللا ) هنى

 كانوا يعبدون األصنام .

واأللف لالستفهام  ،وَلمىا أصابتكم مصيبة قلتم أَنى هذا  أصلها(  أََوَلمَّاإىل ذكر اجلهاد فقال )ُسبحانُه  عادَ مثى  -165
ُتم( يوم اُُحد ) َأَصابَ ْتُكم م ِصيَبةٌ ) َها َقْد َأَصب ْ ،  سبعون رجالً يوم اُُحد ل من املسلمنيتِ ، فقد قُ  ( من املشركني يوم بدر مِىثْ َلي ْ

( أي كيف يكون هذا اخلذالن علينا والنصر  قُ ْلُتْم َأَنَّ َه َذار سبعون يوم بدر ، مثى )سِ اُ ل منهم سبعون و تِ ولكنى املشركني قُ 
 الىذينَ حابكم أص ( أي قل هلم إنى الذي أصابكم من قتل وهزمية كان سببهُ  ُهَو ِمْن ِعنِد أَنْ ُفِسُكمْ ( َي حممىد )ُقلْ للكافرين )

فقد كان قادراً  ( ِإنَّ الِلىَ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ تركوا أماكنهم وذهبوا وراء السلب والنهب فجاء العدوى من خلفهم وضرهبم )
 . لكي تتىعظوا يف املستقبل وال ختالفوا أمَر نبيىكم على نصركم ولكن مل ينصركم يف ذلك اليوم

، يعين ما أصاهبم من النكبة  ( مجع املسلمني ومجع املشركني يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعانِ ها املسلمون )( أيى  َوَما َأَصاَبُكمْ ) -166
ومل تقتلوهم  ديةيوم اُُحد وفككتم األسرى يوم بدر ابلفِ  هللا ألنىكم خالفتم أمر نبيىكم رادة( أي إب فَِبِإْذِن الِلىِ والقتل يوم اُُحد )

دية ومل يقتلوهم هم يف املستقبل ، فإنى هللا تعاىل توعىدهم يوم بدر حني أطلقوا املشركني ابلفِ لكي يقلى عددهم فتنتصروا علي
( َولِيَ ْعَلمَ )فوافاهم بِه يوم اُُحد ، {  }لَّْوالَ ِكَتاٌب مِىَن الِلِى َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعِظيمٌ فقال تعاىل يف سورة األنفال 

  ثبتوا يف مكاهنم وقاتَلوا . الىذينَ منكم  (ِننيَ اْلُمْؤمِ هللا )

( أي ليميىز هللا املؤمنني من املنافقني بتلك احلادثة فتنكشف للناس أسرارهم فيعرفون املؤمن من  ََنفَ ُقواْ  الىذينَ َوْليَ ْعَلَم ) -167
( عن حرميكم وأنفسكم إن مل  ُلواْ يف َسِبيِل الِلِى أَِو اْدفَ ُعواْ تَ َعاَلْواْ قَاتِ ( أي للمنافقني قبل اخلروج إىل القتال ) َوِقيَل هَلُمْ املنافق )

ومن كان معه من أصحابه  عبد هللا بن ُايبى . فأجاب  تقاتلوا يف سبيل هللا ، قال هلم ذلك عبد هللا وعمرو بن حزام األنصاري
لو نعلم أنى علينا واجباً يقضي ابلقتال التىبعناكم يف سفركم هذا وقاتلنا  ( أي قَاُلواْ َلْو نَ ْعَلُم ِقَتااًل الَّت َّبَ ْعَناُكمْ وهم ثالَثائة رجل )

ُهْم ِلإِلميَانِ ذرهم )فكان هذا عُ  ، معكم ولكن ال نرى واجباً يقضي بذلك ما بدا منهم يف  أي(  ُهْم لِْلُكْفِر يَ ْوَمِئٍذ أَقْ َرُب ِمن ْ
م منافقون وليسوا مؤمنني وهذا حتذير،  لإلميان ُمىا هوأقرب للكفر  تلك الواقعة هو  من هللا ُسبحانُه وتعاىل للمؤمنني أبهنى

من النفاق  يف قلوهبم ويكتمونهُ  الذي يضمرونهُ  ( أي يقولون ذلك ليعتذروا لكم ولكنى  يَ ُقوُلوَن أِبَفْ َواِهِهم مَّا لَْيَس يِف قُ ُلوهِبِمْ )
ُ أَْعَلُم مبَا َيْكتُ أبلسنتهم ) ظهرونهُ غري الذي يُ   .  ( فال ختفى عليه خافية ُمونَ َوالِلى

وأصحابه  عبد هللا بن ُايبى ، وهم  ، يعين قال بعضهم لبعض ( يف النفاقإِلْخَواهِنِمْ )قالوا ن و ( يعين املنافققَاُلواْ  الىذينَ ) -168
( يف القعود وترك  ْو َأطَاُعوَنَ لَ ، قالوا ) ، يعين قعدوا يف دَيرهم ومل خيرجوا مع النيبى  ( عن القتالَوقَ َعُدواْ ) اُُحدقالوا يف قتلى 
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 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( إذا جاء أجلكم ) َعْن أَنُفِسُكُم اْلَمْوتَ ( أي ادفعوا )فَاْدَرُؤوا( َي حممىد هلم ) َما قُِتُلوا ُقلْ اخلروج إىل القتال )
 .  ( يف هذه املقالة

قُِتُلواْ يِف َسِبيِل الِلِى  الىذينَ َواَل حَتَْسنَبَّ عليهم ، فنزل قوله تعاىل )َلمىا قُِتَل مجٌع من أصحاب النيب يوم اُُحد حزَن النيبى  -169
( من َثارها ويشربون من يُ ْرزَُقونَ ( يف اجلنان األثرييىة ) ِعنَد َرهبِىِمْ  بَْل َأْحَياءٌ ( ألنى اإلنسان احلقيقي هو النفس ال اجلسم ) أَْمَوااتً 

 أهنارها .

ُ ِمن َفْضِلِه َوَيْستَ ْبِشُروَن ابِ َفرِِحنَي مبَا آاتَ ) -170 مل  الىذينَ ( أي إبخواهنم اجملاهدين  مَلْ يَ ْلَحُقواْ هِبِم مِىْن َخْلِفِهمْ  لىذينَ ُهُم الِلى
 ( َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهمْ ماتوا قبلهم فوجدوهم أمامهم يف اجلنىة ) الىذينَ يلحقوا هبم يف الشهادة وكذلك يستبشرون ابألوالد الصِىغار 

 ( على فراق ذويهم . َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ من الشياطني )

َ الَ ُيِضيُع َأْجَر ( منُه عليهم بغفران ذنوهبم ) َوَفْضلٍ ( الىيت أنعم هِبا عليهم يف اجلنىة ) َيْستَ ْبِشُروَن بِِنْعَمٍة مِىَن الِلىِ ) -171 َوأَنَّ الِلى
 ( . اْلُمْؤِمِننيَ 

( حني دعاهم إىل اخلروج للقتال يف الغد من واقعة اُُحد ، يعين يف اليوم الثاين من   َوالرَُّسولِ اْسَتَجابُواْ لِلِىِ  الىذينَ ) -172
واقعة اُُحد وذلك َلمىا بلغُه أنى أاب سفيان وأصحابه أرادوا الرجوع إىل املدينة الستئصال املسلمني ، فخرج النيبى )ع( إليهم 

ن املدينة على َثانية أميال ، فألَقى هللا الر عَب يف قلوب املشركني فرجعوا إىل مكىة ، أبصحابه حّتى بلغوا محراء األسد ، وهَي م
ونزل النيبى مع أصحابه حبمراء األسد ، وكان الصحابة قد حتاملوا اخلروج وقروحهم تشخُب دماًء كي ال يفوهَتم األجر كما 

ُهمْ لِ ( ابُُحد ) ِمن بَ ْعِد َمآ َأَصاهَبُُم اْلَقرْحُ قال تعاىل ) ( عند هللا  َأْجٌر َعِظيمٌ ( ُمالفة الرسول )َوات ََّقواْ ( ابخلروج ) لَِّذيَن َأْحَسُنواْ ِمن ْ
. 

( يعين نعيم  قَاَل هَلُُم النَّاسُ  الىذينَ مثى أشاَر ُسبحانُه إىل ِقصىة خروجهم إىل بدر للموعد بعد واقعة اُُحد فقال تعاىل ) -173
( اجلُموع لقتالكم ، وذلك أنى أاب سفيان َنَدى عند  َقْد مَجَُعواْ َلُكمْ ( يعين أاب سفيان ) ِإنَّ النَّاسَ بن مسعود األشجعي )

انصرافه من اُُحد : "َي حممىد موعدَن موسم بدر القادم إن شئَت" ، فقال عليه السالم : "إن شاء هللا ." فلمىا خرج أبو 
عشراً من اإلبل على أن يسري إىل املدينة ويثبىَط املسلمني عن اخلروج ، سفيان لذلك لقَي نعيماً وقد قِدَم ُمعتِمراً فالتزَم له 

( وال خترجوا فَاْخَشْوُهمْ فوصل املدينة ووجد املسلمني يتجهىزون للخروج ، فقال : "أخترجون إليهم وقد مجعوا لكم مجوعاً؟ )
ُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ َوقَاُلواْ َحْسبُ نَ ( بوعد هللا )ِإميَاَنً ( هذا القول )فَ زَاَدُهمْ إليهم" ) ( ، وقال النيبى )ع( : "والىذي نفسي بيدِه  ا الِلى

م ، فخاف أبو  ألخرجنى إليهم ولو وحدي ." فخرج يف سبعني راكباً يف شعبان حّتى وصلوا سوق بدر فأقاموا هناك َثانيَة أَيى
 سفيان ومل جيئ .
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( أي رِبٍح يف َوَفْضلٍ ( يعين فرجعوا بعد ذلك بعافيٍة وثبات على اإلميان ) لِلىِ بِِنْعَمٍة مِىَن ا( املسلمون من بدر )فَانَقَلُبواْ ) -174
(  َوات َّبَ ُعواْ رِْضَواَن الِلىِ ( من عدوى بقتل أو جراح )ملَّْ مَيَْسْسُهْم ُسوءٌ التجارة فأصابوا ابلدرهم درمهني ورجعوا إىل املدينة ساملني )

ُ ُذو فَ بطاعِة رسولِه يف اخلروج )  ( على املؤمنني إْذ هداهم لإلميان . ْضٍل َعِظيمٍ َوالِلى

َا َذِلُكُم الشَّْيطَانُ ) -175 دود للنيبى يف ذلك الوقت وهو ، فهو شيطان اإلنس وهو العدوى اللى  ( إشارة إىل أيب سفيان ِإّنَّ
من توالىه من املشركني أبن و  باعهأت ( أي خيوىفخُيَوِىُف أَْولَِياءهُ سبب تلك احلروب اليت وقعت بني املسلمني واملشركني فهو )

ا ال تشفع لكم عند هللا )يقول هلم إن مل تُ  ( أيىها املسلمون ، أي ال ختافوا أولياء َفاَل خَتَاُفوُهمْ قاتلوا حممىداً وتنصروا آهلتكم فإهنى
 ب والعقاب .ابلثوا( ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( ابتىباع نبيىكم )َوَخاُفونِ الشيطان ألنى هللا ينصركم عليهم )

( أي يتسارعون يف الكفر وال يُفكىرون يف  ُيَسارُِعوَن يف اْلُكْفرِ  الىذينَ َوالَ حَيْزُنَك مثى خاطَب رسولُه الكرمي فقال تعاىل ) -176
ُْم َلن َيُضر واْ العاقبة ) ُ َأالَّ جَيَْعلَ ( بل يضرىون أنفسهم ) الِلىَ َشْيئاً ( بكفرهم دين ) ِإهنَّ ( يعين نصيباً  هَلُْم َحظًّا يف اآلِخَرةِ  يُرِيُد الِلى

م ظاملون يظلمون الناس ، والظامل  َعَذاٌب َعِظيمٌ ( بعد موهتم )َوهَلُمْ يف اجلنىة ) ( ، وإّنا ال يريد أن جيعل هلم نصيباً يف اجلنىة ألهنى
 ليس لُه مكان يف اجلنىة .

ًئا َوهلُْم ( دين ) اْلُكْفَر اِبإِلميَاِن َلن َيُضر واْ ( أي استبدلوا ) اْشرَتَُواْ  الىذينَ ِإنَّ ارتدىوا بعد إسالمهم ) الىذينَ ونزل يف  -177 الِلىَ َشي ْ
 ( يف اآلخرة . َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َا ُّنِْلي هَلُمْ   الىذينَ َوالَ حَيَْسنَبَّ ) -178 َا ُّنِْلي هَلُمْ ( من املال واألوالد ) َكَفُرواْ أّنَّ َنُفِسِهْم ِإّنَّ ِإَْثًا َوهَلُْم ( بذلك ) لِيَ ْزَداُدواْ  َخرْيٌ ألِى
}َأحَيَْسُبوَن ( يف اآلخرة . اإلمالء معناُه الزَيدة يف املال واألوالد . ونظري هذه اآلية يف سورة املؤمنون قوله تعاىل  َعَذاٌب م ِهنيٌ 

َا ّنُِد ُهم بِِه ِمن مَّاٍل َوبَِننيَ  كفروا يف هذه اآلية الكافرين بنعمِة هللا   لىذينَ ، وأراد اببَل الَّ َيْشُعُروَن {  ُنَسارُِع هَلُْم يف اخلَْرْيَاتِ ،  أّنَّ
ومل يشكروا عليها ، فهؤالء ُيضلىهم هللا ابزدَيد أمواهلم ، أمىا الشاكرون فيهديهم إىل طريق احلقى فيؤمنوا ، والشاهد على ذلك 

ُ أِبَْعَلَم  سورة األنعامقوله تعاىل يف   ، يعين عاملٌ بشكرهم فهداهم إىل اإلميان .{  اِبلشَّاِكرِينَ }أَلَْيَس الِلى

فنزل جربائيل وقال  ،هل ينتصر عليهم  غزوة بين األسدبعد وقعة اُُحد مبدىة وجيزة سأل النيبى من هللا واستشاره يف  -179
لو أخربَن  املنافقني لبعضٍ  ل بعض، فلمىا مِسعوا ذلك قا . فجاء النيبى وأخرب أصحابه بذلك توكىل على هللا وهو َنصرك عليهم

عن  أبعذار ، وقال آخرون إَنى نتخلىفلكي يكتبوا وصيىتهم كما أخرب عيسى ابملغيىبات  يُقَتلون يف هذه الغزوة الىذينَ عن 
 : . فنزلت هذه اآلية  الذهاب معهُ 

ُ لَِيَذرَ ) ( ابجلهاد يف  َحّتََّ مَيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِىبِ ( من القعود يف دَيركم ) هِ اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َمآ أَنُتْم َعَليْ ( أي ليرتك ) مَّا َكاَن الِلى
ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ سبيله ) فيستسلم للقتل  ل يف هذه الغزوة ألنى ذلك يضعف من عزمهِ يُقتَ  مبن( فيخربكم  َوَما َكاَن الِلى
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( وال تعرتضوا  َوُرُسِلهِ َفآِمُنواْ اِبلِلِى ( فيخربه ببعض مغيىباته ) ِمن ر ُسِلِه َمن َيَشاءأي خيتار )(  َوَلِكنَّ الِلىَ جَيَْتيِب قاتل )دون أن يُ 
فَ َلُكْم َأْجٌر ) ( يف ذلك التخلىف عنه وتذهبوا لنصرتهِ َوتَ ت َُّقواْ ) النصر على أعدائكم( مبا قال لكم رسول هللا من  َوِإن تُ ْؤِمُنواْ )

 . ( عند هللا َعِظيمٌ 

ُ ِمن َفْضِلهِ  الىذينَ َوالَ حَيَْسنَبَّ ) -180 ( من األموال فيحرصون عليها وال ينفقون منها يف سبيل هللا وال  يَ ْبَخُلوَن مبَا آاَتُهُم الِلى
ُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَُّمْ يؤدىون زكاهتا ، فال حيسبون مجعهم للمال ) يزول والعقاب يدوم ( يف الدنيا واآلخرة ألنى املال  ُهَو َخرْيًا هلَّ

( وذلك أبن يؤَتى أبطواق من ذهب وفضىة فيضعوهنا يف رقبة كلى إنسان َبيل  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( من املال ) َسُيَطوَُّقوَن َما َبَُِلواْ بِهِ )
وه ألنفسكم ويُدخلونه النار فتحمى األطواق ابلنار وتكويهم ، فحينئٍذ يُقال هلم هذا ما حرصتم عليه يف دار الدنيا وكنزَت

َها يِف ََنِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم فذوقوا حرارة ما كنتم تكنزون . ونظريها يف سورة التوبة قوله تعاىل  }يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ
( أي ما  َولِلِِى ِمريَاُث السََّماَواِت َواأَلْرضِ تعاىل )، وقوله {  َوُجنوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَ ْزمُتْ ألَنُفِسُكْم َفُذوُقواْ َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ 

يف الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض من مال وُملك كلىُه يكون إراثً لُه ، ألنى الناس كلىهم ميوتون وينتقلون من األرض إىل 
موالكم فما ألرض إىل الفضاء واتركون الفضاء فتبقى خالية ليس فيها من يدىعي التملىك ، فإذا علمتم أنىكم منتقلون من األ

ُ مبَا تَ ْعَمُلونَ معىن هذا احلرص على املال والبخل بِه على الفقراء مع علمكم أنى هللا يكره البخيل ويعذىبُه يف اآلخرة ) ( من  َوالِلى
 ( فيجازيكم عليِه .َخِبريٌ إنفاق أو إمساك )

َنساً  أ، فدخل أبو بكر بيت مدراسهم فوجد  إىل دين اإلسالم كتب النيبى مع أيب بكر إىل يهود قينقاع يدعوهم  -181
 عهدَ  إنى هللاَ  : فقال فنحاص ، ، فدعاهم إىل دين اإلسالم كثريين منهم اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحاص بن عازور

ال أعلم ، قال  : قال أبو بكر فهل يستطيع حممىد أن يفعل ذلك؟، النار  حّتى َيتينا بقرابٍن أتكلهُ  لرسولٍ  إلينا أن ال نؤمنَ 
، فقرأ أبو بكر بعض آَيت من القرآن حّتى وصل إىل قوله  اقرأ عليى منه : ، قال نعم : هل عنده كتاب؟ قال : فنحاص

َ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة{ ، فقال فن إذاً هللا فقري وَنن  : حاصتعاىل يف سورة البقرة }مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض الِلى
.  ، فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص وخرج وعاد إىل النيبى وأخربه بذلك . وأخذوا يضحكون أغنياء فهو يستقرض منىا

ُ قَ ْولَ فنزلت هذه اآلية ) َع الِلى ، فتوعىدهم هللا  رض منىا( ولذلك يستق قَاُلواْ ِإنَّ الِلىَ َفِقرٌي َوََنُْن أَْغِنَياء الىذينَ ( اليهود ) لََّقْد مسَِ
عاقبهم ( أي ستكتب املالئكة قوهلم هذا يف صحف أعماهلم وسوف نُ  َسَنْكُتُب َما قَاُلواْ ) تعاىل ابلعذاب على قوهلم فقال

ذهب إ، وقالوا  ملوسى أرَن هللا جهرةً  قالواعليه يوم القيامة وليس هذا القول منهم بغريب فقد قال أسالفهم أكرب من هذا 
َلُهُم األَنِبَياء ِبَغرْيِ َحقىٍ . ) ال إَنى ها هنا قاعدونوربىك فقاتِ  أنتَ  دخل هؤالء اجملرمني جهنىم ، فسوف نُ  ( أي بغري ذنب َوقَ ت ْ

 .  قحرِ مُ لْ ( أي ا ُذوُقواْ َعَذاَب احْلَرِيقِ ( هلم يف ذلك احلني )َونَ ُقولُ )
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َمْت أَْيِديُكمْ ( العذاب لكم )َذِلكَ ) -182 َ لَْيَس ِبَظالٍَّم الكم السيىئة )فعمن قتل األنبياء والكفر آبَيت هللا وأ(  مبَا َقدَّ َوأَنَّ الِلى
  .  ( ولكنى الناس أنفسهم يظلمون لىِْلَعِبيدِ 

َنا الىذينَ ) -183 َ َعِهَد إِلَي ْ ر و ( أي بث يَ َنا بُِقْراَبنٍ َحّتََّ ََيْتِ ( َييت من بعد موسى ) َأالَّ نُ ْؤِمَن لَِرُسولٍ ( يف التوراة ) قَاُلواْ ِإنَّ الِلى
( كثريون  َقْد َجاءُكْم ُرُسلٌ ( َي حممىد هلم )ُقلْ اء فتحرق ذلك القرابن )سم( يعين تنزل َنر من ال أَتُْكُلُه النَّارُ هلل ) قرابَنً  يقرىبه

، فقد جاء به  أي القرابن الذي أتكله النار ( َواِبلَِّذي قُ ْلُتمْ ) الىيت تثبت صدقهم ة الواضحةدلى ( أي ابأل مِىن قَ ْبِلي اِبْلبَ يِىَناتِ )
( يف  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ أسالفكم ) ( أي قتلهم أسالفكم وكذىبوهم وكذلك أنتم كذىبتم كما كذىبَ  فَِلَم قَ تَ ْلُتُموُهمْ النيبى إيليىا )

 .  دعواكم هذه

( َجآُؤواا )نلسُ م كثرية كذىبت رُ مَ اُ ، أي  ( َي حممىد مِىن قَ ْبِلكَ ) ( كثريون فَ َقْد ُكذِىَب ُرُسلٌ ( هؤالء اليهود ) فَِإن َكذَّبُوكَ ) -184
يهدي إىل طريق احلقى ، يعين األلواح تنري (  َواْلِكَتاِب اْلُمِنريِ ( مجع زبور )َوالز بُرِ ( أي ابألدلىة والرباهني )اِبْلبَ يِىَناتِ إىل قومهم )

 .ابهلداية والِعلم ملن يعمل أبحكامها 

النار والنيبى  ذي أكلتهُ من قصة القرابن الى  من ُمموعة التوراة امللوك األوىل ِسفر ء يف االصحاح الثامن عشر منوإليك ما جا
 ابختصار :ذي جاء هبذه املعجزة الى 
يِع َبيِن ِإْسرَائِيَل َومَجََع األَنِْبَياَء ِإىَل َجَبِل اْلَكْرَمِل. 20 ] يِع الشَّْعِب َوقَاَل: "َحّتَّ فَ تَ َقدَّ  21.َفَأْرَسَل َأْخآُب ِإىَل مجَِ َم إِيِليَّا ِإىَل مجَِ

َ فَاتَِّبُعوُه، َوِإْن َكاَن اْلبَ ْعُل فَاتَِّبُعوهُ  ْبُه الشَّْعُب ِبَكِلَمٍة. َمَّت تَ ْعُرُجوَن َبنْيَ اْلِفْرقَ َتنْيِ؟ ِإْن َكاَن الرَّب  ُهَو الِلَّ مُثَّ قَاَل ِإيِليَّا 22". فَ َلْم جيُِ
فَ ْليُ ْعطُوََن ثَ ْوَرْيِن، فَ َيْختَاُروا ألَنْ ُفِسِهْم ثَ ْوراً 23: "أَََن بَِقيُت نَِبيىاً لِلرَّبِى َوْحِدي، َوأَنِْبَياُء اْلبَ ْعِل أَْربَُع ِمَئٍة َومَخُْسوَن َرُجاًل. لِلشَّْعبِ 

أَََن أُقَ رِىُب الث َّْوَر اآلَخَر َوَأْجَعُلُه َعَلى احْلََطِب، َوَلِكْن الَ َأَضُع َواِحداً َويُ َقطِىُعوُه َوَيَضُعوُه َعَلى احْلََطِب، َوَلِكْن الَ َيَضُعوا ََنراً. وَ 
ُ" 24ََنراً.  يُب بَِناٍر فَ ُهَو الِلَّ . َواإِلَلُه الَِّذي جيُِ يُع الشَّْعِب إِلَْيهِ  ...مُثَّ َتْدُعوَن اِبْسِم آهِلَِتُكْم َوأَََن أَْدُعو اِبْسِم الرَّبِى بعد  فَ تَ َقدََّم مجَِ

َهِدَم.  إيليىا . فَ َرمَّمَ أن عجز أنبياء البعل عن إتيان النار على قرابهنم  مُثَّ َأَخَذ إِيِليَّا اْثيَنْ َعَشَر َحَجراً، ِبَعَدِد 31َمْذَبَح الرَّبِى اْلُمن ْ
، َوَعِمَل قَ َناةً 32َأْسَباِط َبيِن يَ ْعُقوَب  مُثَّ َرتََّب احلََْطَب َوَقطََّع الث َّْوَر َوَوَضَعُه 33َحْوَل اْلَمْذَبِح  َوَبىَن احلَِْجارََة َمْذحَباً اِبْسِم الرَّبِى

َفَجَرى اْلَماُء 35. "مُثَّ قَاَل: "ثَ ن وا َوثَ لِىُثوا34َعَلى احلََْطِب َوقَاَل: "اْمأَلُوا أَْربََع َجرَّاٍت َماًء َوُصب وا َعَلى اْلُمْحَرَقِة َوَعَلى احلََْطِب". 
وََكاَن ِعْنَد ِإْصَعاِد الت َّْقِدَمِة َأنَّ ِإيِليَّا النيبى تَ َقدََّم َوقَاَل: "أَي  َها الرَّب  إَِلُه إِبْ رَاِهيَم 36ْذَبِح َواْمَتأَلَِت اْلَقَناُة أَْيضاً َماًء. َحْوَل اْلمَ 

ُ يِف ِإْسرَائِيلَ  اْسَتِجْبيِن 37. ااُلمور، َوَأينىِ أَََن َعْبُدَك، َوأِبَْمرَِك َقْد فَ َعْلُت ُكلَّ َهِذِه َوِإْسَحاَق َوِإْسرَائِيَل، لِيُ ْعَلِم اْليَ ْوَم أَنََّك أَْنَت الِلَّ
 ." َاَب، َوحلَََسِت اْلِمَياَه الَّيِت يِف 38ََي َرب  َأى فَ َلمَّا رَ 39اْلَقَناِة.  َفَسَقَطْت ََنُر الرَّبِى َوَأَكَلِت اْلُمْحرََقَة َواحلََْطَب َواحلَِْجاَرَة َوالرت 

 ."!ُ ُ! الرَّب  ُهَو الِلَّ يُع الشَّْعِب َذِلَك َسَقطُوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوقَاُلوا: "الرَّب  ُهَو الِلَّ فَ َقاَل هَلُْم إِيِليَّا: "أَْمِسُكوا أَنِْبَياَء اْلبَ ْعِل 40مجَِ
ُهْم َرُجٌل". فََأْمَسُكوُهْم، فَ نَ َزَل هِبِْم إِيِليَّا إِ   [.ىَل هَنِْر ِقيُشوَن َوَذحَبَُهْم ُهَناكَ َواَل يُ ْفِلْت ِمن ْ
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، فأين القتل من قوله تعاىل )فَِلَم قَ تَ ْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي( فإليك قصىة  النار ولعلىك تقول هذه قصىة القرابن الذي أكلتهُ 
 : قتلهم األنبياء

إِيزَاَبَل ِبُكلِى َما َعِمَل  13َوَأْخرَبَ َأْخآُب 1لتوراة قال : "ا ُمموعة فقد جاء يف االصحاح التاسع عشر من سفر امللوك األوىل من
يَع أَنِْبَياءِ  فََأْرَسَلْت إِيزَابَُل َرُسواًل ِإىَل ِإيِليَّا تَ ُقوُل: "َهَكَذا تَ ْفَعُل اآلهِلَُة َوَهَكَذا تَزِيُد 2اِبلسَّْيِف.  14البعِل  ِإيِليَّا، وََكْيَف أَنَُّه قَ َتَل مجَِ

ُهْم يف ََنِْو َهَذا اْلَوْقِت َغداً".  ِإْن ملَْ  جاء ففَ َلمَّا َرَأى َذِلَك قَاَم َوَمَضى إِيِليَّا أَلْجِل نَ ْفِسِه ... 3َأْجَعْل نَ ْفَسَك َكنَ ْفِس َواِحٍد ِمن ْ
فَ َقاَل: 10: "َما َلَك َهُهَنا ََي إِيِليَّا؟" يقول لُه  إِلَْيهِ  َوَدَخَل ُهَناَك اْلَمَغاَرَة َواَبَت ِفيَها. وََكاَن َكاَلُم الرَّبىِ 9ِإىَل َجَبِل الِلَِّ ُحورِيَب، 

قَ تَ ُلوا أَنِْبَياَءَك اِبلسَّْيِف، فَ َبِقيُت أَََن "َقْد ِغْرُت َغرْيًَة لِلرَّبِى إَِلِه اجْلُُنوِد، أَلنَّ َبيِن ِإْسرَائِيَل َقْد تَ رَُكوا َعْهَدَك َونَ َقُضوا َمَذاحِبََك وَ 
 ."ْم يَْطلُُبوَن نَ ْفِسي لَِيْأُخُذوَهاَوْحِدي. َوهُ 

 قتلوهم النيبى إشعيا قتلُه منسيى بن حزقيا ملك يهوذا قتلُه نشراً ابملنشار . الىذينَ ومن مجلة األنبياء 

ا أثرييى  فىن، ولكنى النفس ال ت ( أي كلى نفس تشعر ابملوت وتذوق آالمه ُكل  نَ ْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوتِ ) -185 اإلنسان ، و  ةألهنى
ابلتفصيل ، وقوله   اإلنسان بعد املوت، وقد شرحت هذا املوضوع يف كتايب  اجلسم وليساحلقيقي هو النفس أي الروح 

َا تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكمْ ) َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر ثواب وإن شرىاً فعقاب )( أي تُعَطون جزاء أعمالكم وافياً إن خرياً ف يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َوِإّنَّ
 .  ( فوزاً عظيماً  َوأُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فَازَ 

شر النفوس يوم القيامة يف الفضاء حول الشمس فتأيت املالئكة وتسحب النفوس الصاحلة من جاذبية الشمس وأتخذها حتُ 
فهذا معىن قوله تعاىل )َفَمن ُزْحزَِح َعِن  ،عذىبة حتت جاذبية الشمس يف مكاهنا مُ ، أمىا النفوس الشريرة الكافرة فتبقى  إىل اجلنىة

قيىداً جباذبيىتها فقد ، وأمىا من بقي فيها مُ  إىل اجلنىة فقد فاز النَّاِر( يعين فمن زحزحته املالئكة عن الشمس وجاذبيىتها وأخذتهُ 
نْ َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلغُ  َوماهلك )  ي( ، ومعناُه وما لذىات الدنيا وشهواهتا وزينتها إالى أسباب الغرور فهي تغرىكم كما يغر  ُرورِ احْلََياُة الد 

 . ويف ذلك قال الشاعر : وقع يف فخى الصيىاد فكونوا على حذر وال تقعوا يف فخىها الصيىاد حببىاته فإذا نزل الطري ليأكلهُ 
  ما هذا التىواين أال َي خاِئضاً حبَر األماين              هداَك هللاُ 

 أَضْعَت الُعمَر ِعْصياَنً وَجهالً          فَمهالً أيىها املغروُر َمهالً 
 مَضى ُعْمُر الشىباِب وأنَت غاِفْل   ويف ثَوِب الَعَمى والَغيى راِفلْ 
 عَلى حَتِْصيِل ُدنياَك الدنيىْة          ُمُِدىاً يف الصباِح ويف الَعشيىةْ 

 َن املعاِصي         فويَلَك يوَم يُؤَخُذ ابلنىواِصيوقلُبَك ال يفيُق م

                                                           

فعبده وسجد له  كان آخاب ملكاً على بين إسرائيل فتزوىج إيزابيل بنت أثيبعل ملك الصيدونيني وهي امرأة مشركة فدعته إىل عبادة البعل  13 
 وأقام مذحباً للبعل وعمل سواري وزاد يف عمل الشرى يف عيين الربى أكثر من مجيع الىذيَن قبله .

 أنبياء البعل ، يعين َخَدَمة الصنم املسمىى ابلبعل يف القرآن واليهود يسمىونُه البعليم وهم َخَدمُه والدعاة إىل عبادته . 14 
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 وَجْهُل املْرِء يف الدىنيا شديُد             وليس يناُل منها ما يُريدُ 
 " .   وا وإْن ماتوا أحزنوانُ ت َ ، واألوالد إن عاشوا ف َ  فقال : "إذا تزوىجت صار يل أوالد ؟وقد سئل املسيح )ع( ملَ ال تتزوىج

لَ ) -186 ( يعين سنختربكم يف أموالكم فنرى من ينفق منها ومن يبخل هِبا على الفقراء  واحملتاجني  ُونَّ يِف أَْمَواِلُكمْ لَتُ ب ْ
أُوُتواْ اْلِكَتاَب ِمن  الىذينَ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن ( فنرى من يستعملها يف طاعة هللا ، ومن يستعملها يف طاعة الشيطان )َوأَنُفِسُكمْ )

( من السبى والطعن يف الِدين وإغراء  أًَذى َكِثريًا( يعين من ُمشركي العرب ) َأْشرَُكواْ  الىذينَ َوِمَن من اليهود ) ( يعين قَ ْبِلُكمْ 
( أي من عزمية  االُمورِمْن َعْزِم ( الصرب والتقوى ) فَِإنَّ َذِلكَ ( ُمالفة أمر هللا )َوتَ ت َُّقواْ ( على ذلك ) َوِإن َتْصربُواْ الناس عليكم )

: إنى الصرب والتقوى من سجاَي املالئكة  واملعىنمور" ، اُ  لوقات الروحانيىة ، ألنى كلى قسم منها ُيسمىى "أمر" وُمموعها "املخ
َنا تُ ْرَجُعونَ وهَي عادات حسنة . ونظري هذه اآلية يف سورة األنبياء قوله تعاىل  َنًة َوإِلَي ْ ُلوُكم اِبلشَّرِى َواخلَْرْيِ ِفت ْ   .{  }َونَ ب ْ

ُ ِميثَاَق )إذ اذكر هلم َي حممىد و  تقديره (َوِإذْ ) -187  واملعىن،  ، وامليثاق هو العهد ( يعين اليهود أُوتُواْ اْلِكَتابَ  الىذينَ َأَخَذ الِلى
: ذكىرهم َي حممىد ابلعهد الذي أخذه هللا عليهم أبن ال يعبدوا البقر وال احلجر وال النجم وال الشجر بل يعبدوا هللا وحده وال 

ذكىروا ( أي جيب عليكم أيىها األحبار أن تُ  لَتُ بَ يِىنُ نَُّه لِلنَّاسِ ، وأكىد على علمائهم وأحبارهم بقوله تعاىل هلم ) شيئاً  شركوا بهِ يُ 
ال ( أي و  َوالَ َتْكُتُمونَهُ ويلتفتوا إىل األصنام فيعبدوها ) وهُ أصحابكم وقومكم هبذا العهد وتبيىنوه هلم جيالً بعد جيل لئالى ينسَ 

  . تكتموا العهد عن قومكم خوفاً من رؤسائكم وملوككم بل جيب عليكم أن تذكىروهم على الدوام
م نقضوا العهد الذي أخذه عليهم وعبدوا األصنام والنجم والشجر فقال تعاىل ) مثى  فَ نَ َبُذوُه َورَاء أخرب هللا تعاىل عنهم أبهنى

: تركوا عهد هللا جانباً ومل يَ ُفوا  ومعناهُ ،   العهد إذا نقضوه أو يف شيء تركوهعند العرب يقال يف ُيضَرب ل( وهذا مثَ  ُظُهورِِهمْ 
، وذلك أنى رؤساءهم وملوكهم أعَطوا األحبار من املال واهلداَي  ماالً يسرياً  ( يعين استبدلوا بهِ  َواْشرَتَْواْ بِِه ََثَناً قَِليالً به )

املال  ( أي بئسَ  فَِبْئَس َما َيْشرَتُونَ عبادة األصنام فأخذوا املال وسكتوا )عن الدعوة إىل التوحيد وبقائهم على  همسكتو ليُ 
 يف اآلخرة .بدل تذكري قومهم على العهد ودعوهتم إىل عبادة هللا ألنى املال يزول وآخذي املال يُعاقَبون  الذي أخذوهُ 

واثن فقال صنام واألبه وسكتوا عن عبادة قومهم لأل أخذوا املال وفرحوا الىذينَ ُسبحانُه يف ذمى أحبار اليهود  أخذَ مثى  -188
تغيري وتبديل يف دينهم لريأسوا قومهم ، يعين مبا جاؤوا به من تغيري يف أحكام من مبا أتوا (  يَ ْفَرُحوَن مبَا أوتُواْ  الىذينَ اَل حَتَْسنَبَّ )

يستحقىون عليه املدح  علٍ ( من فِ  مبَا مَلْ يَ ْفَعُلواْ أيديهم ) ايقبىلو هم و م وميدحو هقومهم فيحرتمو ( بني  وَّحيُِب وَن أَن حُيَْمُدواْ ) الدين
م أحبار ) م ينجون  َفالَ حَتَْسبَ ن َُّهْم مبََفاَزٍة مِىَن اْلَعَذابِ بني الناس أو يستحقىون به الثواب عند هللا بل جملرىد أهنى ( أي ال تظنى أهنى

، فنقول هلم أمل تكونوا علماء قومكم وأحبارهم  قومنا  نعبد األصنام كما عبدَ إنىنا مل قالوا إذامن العذاب يوم القيامة بعذرهم 
ذي أخذَتوه من بل سكتىم عنهم وفرحتم ابملال الى يف زمن موسى هللا عليهم  تعلىموهم وتذكىروهم ابلعهد الذي أخذهُ  ملْ  اذامَ فلِ 

 . ( اٌب أَلِيمٌ َعذَ ( يوم القيامة )َوهَلُمْ فهؤالء هلم اخلزي يف الربزخ ) ؟ كمائرؤس



166 
 

َ مثى  -189  ( فال حيتاج إىل عبادة أحد من خلقه َولِلِِى ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ ُسبحانُه أنىه غينى عن عبادة خلقه فقال ) بنيى
ُ َعَلَى  وَ ، فإن دعومت الناس إىل عبادته أيىها األحبار فإنىكم تؤَجرون وإن تركتم الدعوة ورضيتم ابإلشراك فإنىكم ختسرون ، ) الِلى

 .  لهداية ويضلى من يستحقى الضاللةكان أهالً ل( فلو شاء هلداهم إىل التوحيد ولكن يهدي من   ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ 

( فيهنى  َوالن ََّهارِ  اللىيلَواْخِتاَلِف ( يعين الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ) ِإنَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -190
ُْويل ( أي لعالمات واضحة وأدلىة بيىنة على أنى هلا خالقاً خلقها وحكيماً أبدعها وأتقنى ُصنعها )آلََيتٍ اسطة دوراهِننى )بو  ألِى

 ( أي لذوي العقول الواعية . األْلَبابِ 

َ ِقَياًما َوقُ عُ  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف أويل األلباب ومدحهم فقال ) -191 ( أي يذكرون  وًدا َوَعَلَى ُجُنوهِبِمْ يَْذُكُروَن الِلى
: يذكرونُه على الدوام ويف مجيع احلاالت ويستعينون بِه وال  واملعىنهللا عند قيامهم وقعودهم وُمضطجعني على فراشهم ، 

ن ابألئمىة يستعينون بغريه يف قيامهم وقعودهم . وال جتوز االستعانة بغري هللا ولو تقول "َي حممىد" عند قيامك ، فمن استعا
( ودوراهنا حول حمورها لينتج فيها  َويَ تَ َفكَُّروَن يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرضِ واملشايخ واألنبياء يف قيامه وقعوده فهو ُمشرك )

بدع والنهار ، مثى دوراهنا حول الشمس ليحدث فيها الفصول األربعة الصيف والشتاء والربيع واخلريف ، ويتفكىرون فيما أ اللىيل
( أي عَبثاً اَبِطالً ( الكون ) رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهذا) اهللا يف هذه الكواكب السيىارة من عجائب املخلوقات وكثرة اآلَيت فيقولو 

 ( هبدايتك لنا إىل طريق احلقى وبغفرانك لذنوبنا . َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ ( أي تنزيهاً لك عن اخلطأ )ُسْبَحاَنكَ بدون غاية )

َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن ( أي فقد فضحتُه بني النفوس ) فَ َقْد َأْخَزيْ َتهُ ( بسبب ظلمِه وكفرِه ) َرب ََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّارَ ) -192
 ( ينصروهنم وخُيلىصوهنم من عذاب النار . أَنَصارٍ 

ْعَنا ُمَناِدَيً ) -193 َفآَمنَّا َرب ََّنا ( وحدُه ال ُتشركوا بِه شيئاً ) أَْن آِمُنواْ ِبَربِىُكمْ ( فيقول ) انِ يُ َناِدي ِلإِلميَ ( هو حممىد ) رَّب ََّنا إِن ََّنا مسَِ
( اآلتية ، يعين إغفر لنا الكبائر الىيت عملناها قبل إسالمنا وكفىْر عنىا الصغائر إذا  وََكفِىْر َعنَّا َسيِىَئاتَِنا( املاضية ) فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا
 ( أي اكتبنا معهم واحشرَن يف ُزمرهِتم . َمَع األبْ رَارِ ( إذا توفىيتنا )َوتَ َوف ََّناملستقبل )صدرت منىا يف ا

( بني النفوس فتكشف هلم  ُرُسِلَك َوالَ خُتْزََِن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( ألُسن )َعَلى( من النعيم يف اجلنان ) َرب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا) -194
 ( الىذي وعدتنا بِه . إِنََّك الَ خُتِْلُف اْلِميَعادَ اسرتها عنهم ) عن ذنوبنا فنفتضح بل

ُمْ ) -195 (   مِىن ذََكرٍ عطيِه أجرُه مضاعفاً سواًء )اُ ( بل  َأينىِ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِىنُكم( ُدعاءهم وقال ) فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرهب 
أي الذكور من اإلَنث وكلىكم من آدم فال فرق بني الذكور واإلَنث يف العمل وإنى  ( أَْو أُنَثى بَ ْعُضُكم مِىن بَ ْعضٍ كان العمل )

(  َوأُوُذواْ يِف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلواْ ( ظُلماً ) َوُأْخرُِجواْ ِمن ِدََيرِِهمْ ( من مكىة إىل املدينة ) َهاَجُرواْ  الىذينَ فَ أكَرَمكْم عنَد هللِا أتقاُكْم )
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ُهْم َسيِىَئاهِتِْم َوألُْدِخَلن َُّهْم َجنَّاتٍ سبيلي ) ( يفَوقُِتُلواْ املشركنَي ) مِىن ِعنِد ( هلم ) جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر ثَ َواابً ( أثرييىة ) أُلَكفِىَرنَّ َعن ْ
ُ ِعنَدُه ُحْسُن الث ََّوابِ   ( أي أحسن اجلزاء .الِلِى َوالِلى

 ين بذنوهِبم .ذِ ( ساملني غري مؤاخَ  يِف اْلِباَلدِ ( أي تصرىفهم ) َكَفُرواْ   نَ الىذيتَ َقل ُب ( َي حممىد ) الَ يَ ُغرَّنَّكَ ) -196

( الىذي مهىدوه  َوبِْئَس اْلِمَهادُ ( َيوون إليها ) َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ ( ميوتون فيكون )مُثَّ ( يتمتىعون به يف الدىنيا ) َمَتاٌع قَِليلٌ ) -197
 ألنفسهم .

ُمْ ( عذاَب ) اْ ات ََّقوْ  الىذينَ َلِكِن ) -198 ( أي من  هَلُْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَارُ ( بعمل الطاعات واجتناب السيىئات )َرهبَّ
 حتت أشجارها األهنار ، ومن ذلك قول عبيد بن األبرص :
 ُسكوبُ  الِلماِء ِمن حَتِته      أَو َجدَوٌل يف ِظالِل ََّنلٍ 

 ( الن  ُزل ما يُعدى للضيف والنزيل من طعام وشراب ، ومن ذلك قول اخلنساء : نُ ُزالً مِىْن ِعنِد الِلىِ ( على الدوام ) َخاِلِديَن ِفيَها)
 َواجلاِر َوالَضيِف َوالنُ زَّلِ       حُيامي َعِن احَليِى يَوَم احِلفاظِ 

م ضيوف عند هللا وهللا مضيىفهم واملعىنالنُ ُزل مجع نزيل وهو الىذي ينزل قرب دارك .  يف جنانه َيكلون من َثارها  : إهنى
( ُمىا يتمتىع به َخرْيٌ ( من النعيم ) َوَما ِعنَد الِلىِ ويشربون من أهنارها ويتمتىعون ابلنظر إىل حورها وقصورها وأشجارها وطيورها )

 ( يف اآلخرة .لِىألَبْ رَارِ الكفىار يف الدنيا ، وهو ُمعدٌّ )

( وحده وال  َلَمن يُ ْؤِمُن اِبلِلىِ أسلموا منهم ) الىذينَ  بعض اليهود والنصارى ، ويريد هِبم ( يعين َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ ) -199
( يعين ويؤمن بتوراة موسى وإجنيل عيَسى  َوَمآ أُنزَِل إِلَْيِهمْ ( أيىها املسلمون ، يعين ويؤمن ابلقرآن ) َوَما أُنزَِل إِلَْيُكمْ ُيشرُك بِه )

( يعين ال يستبدلون إبنكار آَيت هللا َثَناً َيخذونه أجرًة  الَ َيْشرَتُوَن آِبََيِت الِلِى ََثًَنا قَِليالً ضعني لُه )( أي خا َخاِشِعنَي لِلِىِ )
هَلُْم آَمنوا ابهلل وابلقرآن ومبحمىد ) الىذينَ ( أُْولَ ِئكَ على ذلك من رؤسائهم رشوًة كما َيخذه غريهم من علماء اليهود والنصارى )

 ( أي سريع اجلزاء . ِإنَّ الِلىَ َسرِيُع احلَِْسابِ ( يف اجلنان األثرييىة حتت العرش ) نَد َرهبِىِمْ َأْجُرُهْم عِ 

( على  آَمُنواْ اْصربُواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) تعاىل املؤمنني على الصرب والثبات يف قتال الكافرين فقال ُسبحانهُ  حثى هللامثى  -200
: فليصربى بعضكم  واملعىن،  ابلصرباملسلمني وا إخوانكم ، أي أوصُ  ( إخوانكمَوَصابُِرواْ جتزعوا )وال  واملشركني قتال الكافرين

( يف هذه األوامر  َوات َُّقواْ الِلىَ ، يعين الزموا أماكنكم وال تنهزموا ) ( يف مكانكمَورَاِبطُواْ ، ) بوا، وهذا على وزن اكتبوا وكاتِ  بعضاً 
 .  كمائعدأ( يف قتالكم وتنتصرون على  ِلُحونَ َلَعلَُّكْم تُ فْ وال تتخاذلوا )

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّآلّعمران َّربِ   احْلَْمد ّّللِ 
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 سورةّالنساء

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

هي آدم (  الَِّذي َخَلَقُكم مِىن ن َّْفٍس َواِحَدةٍ ه )( فيما أمركم به وهناكم عنَربَُّكمُ ُمالفة ) أي جتنىبوا ( ََي أَي  َها النَّاُس ات َُّقواْ ) -1
 َوَخَلقَ ، ){ ِطنٍي  ِمن َبَشرًا َخاِلقٌ  ِإينىِ  لِْلَماَلِئَكةِ  رَب كَ  قَالَ  ِإذْ }خلقه هللا تعاىل من الطني ، وذلك قوله تعاىل يف سورة ص 

َها َزْوَجَها ُهَما رَِجااًل َكِثريًامنها أيضاً زوجة آلدم )( يعين وخلق من تلك الطينة الىيت خلق منها آدم خلق  ِمن ْ ( أي  َوَبثَّ ِمن ْ
وا فيما بينكم ونفيجب عليكم َي أوالد آدم أن تتعا( ، َوِنَساءً نشَر وفرىَق من هاتني النفسني على وجه التناسل رجاالً )

، فحذفت إحدى التائني لتسهيل  ( أي تتساءلون به بِهِ  َوات َُّقواْ الِلىَ الَِّذي َتَساءُلونَ واحدة ) واحد وأمىٍ  وترتامحوا ألنىكم من أبٍ 
، وهكذا يسأل  ، وأسألك ابهلل أن تقضي حاجيت : يسأل بعضكم بعضاً فيقول أسألك ابهلل أن تعطيين كذا واملعىن،  الكالم

( أي واتىقوا هللا يف َواأَلْرَحامَ ، وهذا تعظيماً له فيجب عليكم أن تتىقوه أبفعالكم كما تعظىموه أبقوالكم ) بعضكم بعضاً 
أرحامكم فال تؤذوهم وال تنفروا منهم بل جيب عليكم أن ترمحوهم وتشفقوا عليهم وَتِصلوهم ابخلريات وخاصىًة الفقري منهم 

َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًباواليتيم والشيخ الكبري )  .  رةراقبكم فريى أعمالكم وأفعالكم مثى جيازيكم عليها يف اآلخي يُ أ(  ِإنَّ الِلى

( واخلطاب ألوصياء األيتام ، أي أعطوهم ابإلنفاق عليهم عند الصغر والتسليم إليهم عند البلوغ  َوآُتواْ اْليَ َتاَمى أَْمَواهَلُمْ ) -2
ُلواْ اخْلَِبيَث اِبلطَّيِىبِ رشداً ) منهم والكرب إذا آنستم واهلم ، ألنى ( أي ال تستبدلوا الرديء من أموالكم ابجليىد من أم َواَل تَ تَ َبدَّ

بعض الناس كان خيلط غنمه مع غنم اليتيم ابلعدد مثى إذا أراد أن يدفع حصىة اليتيم إختاَر اهلزيل منها والرديء ودفعه إىل 
اهنا وأصوافها ( أي ال ختلطوا أنعامهم مع أنعامكم لكي أتخذوا ألب َوالَ أَتُْكُلواْ أَْمَواهَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكمْ اليتيم وأبقى عنده كلى مسني )

( أي إَثاً عظيما .  ُحواًب َكِبريًا( عند هللا )َكانَ ( أي اإلغتيال والسرقة وتبديل الرديء ابجليىد من مال اليتيم )إِنَّهُ غتياالً وسرقًة )ا
 فاحلوب معناه اإلمث ، ومن ذلك قول ُزهري : 

 رِ بِه َوِمْن َغدْ  ُحوٍب ُتَسب       َويَقيَك ما َوقىى األكارَِم ِمنْ 
 وقال األعشى :

 ابَ رَ قَّ وَأحْ عَلُم َمْن أْمَسى أعَ أَل      مْ وين وربِىكُ ما كلَّفُتمُ إينى وَ 

جاء رجل من أصحاب النيب )ع( فقال َي رسول هللا يل بقر وغنم وعندي زوجة واحدة ومل تكِف حللب البقر والغنم  -3
جارَن فتاة يتيمة أريد أن أتزوىجها ولكن طبعي شرس وأخاف  لتساعد زوجيت على ذلك ويف بيت اُخرى وأريد أن أتزوىج امرأةً 

، وأَن }فََأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل تَ ْقَهْر { أن أعول عليها فأضرهبا لسبب من األسباب أو أقهرها وقد قال هللا تعاىل يف كتابه اجمليد 
  متحرىج من ذلك . فنزلت هذه اآلية :
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( يعين تزوىجوا من الطيىبات ال من  فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِىَن النِىَساء( يعين أن ال تعدلوا )  اْليَ َتاَمىَوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُواْ يف )
 ( يعين فانكحواَلُكم، وقوله )}َوالطَّيِىَباُت لِلطَّيِىِبنَي َوالطَّيِىُبوَن لِلطَّيِىَباِت { اخلبيثات ، وهذا إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة النور 

ا طيىبة وليست خبيثة ) ( بينهنى  فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلواْ ( بشرط أن تعِدلوا بني النساء ) َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبعَ ما ثبت لكم أهنى
لنساء الطيىبات ( إشارة إىل زواج غري اليتيمة من اَذِلكَ ( من اإلماء ) أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ ( أي فاكتفوا بواحدة )فَ َواِحَدةً )
( أي أقرب للقسط من زواج اليتيمة وإهانتها ابلضرب أو السبى . يقال عاَل عليه ، أي اعتدى عليه . وال  أَْدََن َأالَّ تَ ُعوُلواْ )

حيلى لك أن تتزوىج أكثر من تسع ]زوجات [ مدى حياتك ولو ماتت زوجاتك وبقيت أعزابً ، فقد هنى هللا تعاىل رسولُه أن 
}اَل حيَِل  َلَك النِىَساء ِمن بَ ْعُد َواَل أَن تَ َبدََّل هِبِنَّ ِمْن أَْزَواٍج َوَلْو ثر من ذلك ، فقد قال هللا تعاىل يف سورة األحزاب يتزوىج أك

 .أَْعَجَبَك ُحْسنُ ُهنَّ { 

ها أو من قاَم برتبيتها ( أي أعطوا النساء ، واخلطاب ألولياء النساء وذلك كأبيها أو أخيها أو جدى  َوآُتواْ النََّساءَ ) -4
 فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشْيٍء مِىْنُه نَ ْفًساأي عطيىًة من هللا أوجبها هلنى وال أتخذوُه منهنى اغتصاابً ) (َِنَْلةً ( أي مهورهنى )َصُدقَاهِتِنَّ )

( "اهلينء" هو  َهِنيًئا مَّرِيًئام )( أي فكلوا املوهوب لكم من بناتكَفُكُلوهُ ( واملعىن إن طابت نفوسهنى هببِة شيٍء من الصداق )
فيه . فإنى هللا تعاىل قد أابح لويلى املرأة أن َيكل شيئاً من  ُمساغ ، و"املريء" هو احملمود العاقبة الذي ال ضررَ الطيىب الْ 

يف سورة البقرة  وهبتُه هَي شيئاً منه . أمىا الزوج فقد منعُه أن َيخذ من صداق زوجته شيئاً ، وذلك قوله تعاىل صداقها إنْ 
ًئا ِإالَّ أَن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد الِلِى { } ُتُموُهنَّ َشي ْ  .َواَل حيَِل  َلُكْم أَن أَتُْخُذواْ ُمَّا آتَ ي ْ

ُ َلُكْم ْمَواَلُكُم الَّ عطوهم )أَ ( من نسائكم وأوالدكم ورابئبكم وأيتامكم ال تُ الس َفَهاءعطوا )( أي وال تُ  َوالَ تُ ْؤُتواْ ) -5 يِت َجَعَل الِلى
بذىرة للمال فال صة العقل والتدبري مُ ق: إذا كانت زوجتك َن واملعىن،  ( تقومون هِبا يف معاشكم وتقضون هِبا حوائجكم ِقَياماً 

ا تبعثر أموالك وتصرفها يف أشياء اتفهة ال قيمةَ   ، ةهلا وليست ضروريى  تسلىم أموالك بيدها تتصرىف هِبا كيف تشاء ألهنى
بذىراً للمال فال تسلىم أموالك بيده ه يف سبيل هللا إن كان سفيهاً مُ وكذلك ابنك أو ربيبك أو اليتيم الذي يف بيتك الذي آويتَ 

خيونك ويسرق من أموالك ويبذىرها وأنت  عِطه مفاتيح حانوتك أو جتعله وكياًل على أمالكك ألنىهُ يتصرىف هِبا كما يشاء وال تُ 
: جيب أن  واملعىن(  َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهمْ عليه يف مجيع األشياء ) به وال تعتمدْ  فيه والسفيه ال تثقْ ال تعلم وذلك ألنىه س

فإن أرادوا الزَيدة على نفقاهتم أو كسوهتم فاعتذروا  ة ،اجاحلتقوم أنت بنفسك أبمر معاشهم وكسوهتم فتعطيهم على قدر 
لتنالوا  لي ال تعاملوهم ابلقوىة والضرب والشتم بل عاملوهم بلني الكالم وحسىنوا هلم املقاأ(  ْعُروفًاَوُقوُلواْ هَلُْم قَ ْوالً مَّ إليهم )

 .  ، ألنى السفيه ينقاد ابلكالم اللنيى والوعد احلسن املرام
تركَت أموالك بيدها  وتتجمىل فإذا يف الوقت احلاضرمور التبذير عند املرأة املالبس وأدوات الزينة اليت تتزيىن هِبا اُ ومن أهم 

ا تواظب على شراء املالبس واألحذية وما تتزيىن به وال تكتفي بثوب أو ثوبني بل يف كلى شهر  تتصرىف هِبا كما تشاء فإهنى



170 
 

ا مل تتعب جبمع املال بل حصلت عليه بغري تعب  تلبس ثوابً جديداً وحذاًء جديداً وتبعثر املالبس القدمية وال تعتين هِبا ألهنى
 :  قىة و يف ذلك قال الشاعروال مش

 الِبالدِ  َتْسِليمُ  َعَلْيهِ  يَ ُهونُ           َحْربٍ  بَِغرْيِ  الِبالدَ  أَخذَ  فَمنْ 
بنك أو ربيبك أو اليتيم الذي عندك فإنىه يبذىر املال إن كان سفيهاً فيشرتي ما تشتهي نفسه من مالعيب وأدوات إا أمى 

ا أخذ يلعب القم ومالبس وغري ذلك ، أو يصاحب أوالداً على شاكلته فينفق  ار ويشرب اخلمر وأنت ال تعلم به، ورمبى
عليهم الدَننري ويبذىر األموال وأنت ال تعلم ، فلذلك ال تعتمد على أحد من هؤالء وال تسلىم أموالك بيده بل اعتمد على 

 .  بنفسك تنجحْ  نفسك وأِدر شؤونكَ 

،  من أعمارهم عشرةَ  يف اخلامسةِ ( وذلك  َحّتََّ ِإَذا بَ َلُغواْ النِىَكاحَ  عقلهم ودينهم )( أي اختربوهم يف َوابْ تَ ُلواْ اْليَ َتاَمى) -6
ُهْم ُرْشًدا) : إذا بلغوا مبلغ الرجال وأرادوا الزواج واملعىنوالنكاح معناُه الزواج ،  منهم وحتقىقتم ( معناه فإن علمتم  فَِإْن آَنْسُتم مِىن ْ

( أي ال أتخذوا من أمواهلم زَيدة على ما  فَاْدفَ ُعواْ إِلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم َوالَ أَتُْكُلوَها ِإْسرَافًام )هلِ على حفظ ما ةرشداً ابلعقل وقدر 
جرة على رعي أغنامهم وخدمتها أو فالحة يف بستاهنم أو حراثة يف أرضهم وسقي زرعهم أو بناء دارهم أو تستحقىونه من االُ 

( أي ومبادرًة  َوِبَدارًا أَن َيْكرَبُواْ . واخلطاب ألولياء األيتام ) هِبا األجرة على العمل غري ذلك من األعمال اليت تستحقىون
روا األخذ ابلكثري من أمواهلم زَيدًة على أجرتكم خوفاً من أن يكربوا فيذهب املال منكم ويعود إليهم بادِ ، ومعناه ال تُ  همربَِ لكِ 

 ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين : إلسراع ابألخذ قبل فوات الوقت، فاملبادرة هي ا رصة الوقتوبذلك تغتنمون فُ 
 يَهِدي كتائَب ُخضراً ليَس يَعِصُمها     إالى ابتداٌر إىل َموٍت إبجلامِ 

( من  َفِقريًاَوَمن َكاَن جرة العمل وأجره عند هللا )اُ ( عن أخذ فَ ْلَيْستَ ْعِففْ ي األوصياء )أ،  ( من أولياء األيتام َوَمن َكاَن َغِنيًّا) 
جرة على عمله كما َيخذ غريه من اُ وال ينقص بل َيخذ من مال اليتيم ( ال يزيد اِبْلَمْعُروفِ جرته )اُ ( فَ ْلَيْأُكلْ أولياء األيتام )

ال يقع جحود بعد ذلك  ( شهيدين أو أكثر كي َفَأْشِهُدواْ َعَلْيِهمْ شد )( حني بلوغ الر   فَِإَذا َدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواهَلُمْ العمىال )
 . عاقباً فاحذروا عقابه َي أولياء األيتام وال أتخذوا من أمواهلم ما ال تستحقىونهُ اسباً ومُ ( أي حمُ  وََكَفى اِبلِلِى َحِسيًبا)

 : إذا كانت لديك نقود ليتيم واتجرَت هِبا ورحبَت فله ربع ما رحبَت من املال غري نقوده ، وإذا خسرَت ومل تربحّملحوظة
 جتارتك فليس على اليتيم من خسارة . 

( من  لىِلرىَِجاِل َنصِيبٌ ) تصحيحاً ألغالطهمثون الذكور دون اإلَنث فنزلت هذه اآلية كانت العرب يف اجلاهلية يورى   -7
ُمِىَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ َربُوَن ُمَّا َقلَّ ِمْنُه )( من املرياث أيضاً  َولِلنِىَساء َنِصيبٌ ( بعد موهِتم ) ُمِىَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ رَبُونَ املرياث )

فال ختالفوا  هللا عليكم وأوجبهُ  ( فرضهُ  َنِصيًبا مَّْفُروًضا( أي سواء كان املرياث قلياًل أو كثرياً فللذكر مثل حظى األنثيني ) أَْو َكثُ رَ 
 . عهُ ئشرا
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َ ُسبحانهُ  -8 ( أي حني قسمة األموال املنقولة كاحلنطة  َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمةَ ء امليىت فقال )حال من ال يرث من أقراب مثى بنيى
 الىذينَ (  َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنيُ ثون )ال يرِ  الىذينَ ( أي قرابة امليىت يعين الفقراء منهم  أُْوُلواْ اْلُقْرََب والزبيب والتمر وغري ذلك )

أو الورثة البالغني إن مل يكن فيهم وصيى ياء صألو ل، واخلطاب  ( أي فأعطوهم من ذلك املال فَاْرزُُقوُهم مِىْنهُ حضروا القسمة )
يف ( وذلك أبن يقول هلم يبارك هللا لكم يف رزقكم وييسىر لكم  َوُقوُلواْ هَلُْم قَ ْوالً مَّْعُروفًا)ويكون ذلك الرزق من ثلث امليىت ، 

 . أمركم ويعطيكم من فضلهِ 

( أي وليخافوا وحيذروا ، فاملخاَطب بذلك أولياء َوْلَيْخشَ ) تعاىل  أولياء األيتام من أكل مال اليتيم فقالهللا حذىرَ مثى  -9
( أي أوالداً صغاراً ال قدرة هلم على حتصيل العيش  ُذرىِيًَّة ِضَعافًابعد موهِتم )أي من (  َلْو تَ رَُكواْ ِمْن َخْلِفِهمْ  الىذينَ األيتام )

كلوا أموال اليتامى بغري استحقاق وال تؤذوهم وال تضربوهم فإنى لكم أت: ال  واملعىن، م موهت ( الفقر والذلى بعد مْ َخاُفواْ َعَلْيهِ )
، أمىا إذا مل حِيْن أجلكم  سيجعل أوالدكم أيتاماً ذليلني حقريين من بعدكم أوالداً أيضاً فإن فعلتم ذلك مع األيتام فإنى هللاَ 

، وهي أن مييت أعزى أوالدكم عندكم وذلك عقاابً   دار الدنيا بسبب أكلكم أموال األيتام وأذاهميف مؤملةٍ  فسيصيبكم بفاجعةٍ 
 همى فال َيكلوا أمواهلم وال يؤذوهم إذا بدا من( يف اليتامَ  فَ ْليَ ت َُّقوا الِلىَ الدنيا ويف اآلخرة عذاب النار وبئس املصري ) دار لكم يف
، يعين  ( أي كالماً معقوالً بال سبى وال إهانة قَ ْواًل َسِديًدا( هلم )َوْليَ ُقوُلواْ م )هم وينصحوهمنهم بل يرشدو  جهلٍ  نذنب ع

 قواًل ُمصيباً ، ومن ذلك قول لبيد :
 فَ تَ نَ قَِّلي يف عامٍر وََتِيمِ      كرهِت جنابَ َنا  آيت السََّداَد فإنْ 

 وقال محزة :
ُ قَ ْلَبُه   اِإْن قَاَل قَ ْواًل َكاَن ِفيِه ُمَسدَّدَ فَ      أَِمنٌي َعَلى َما اْستَ ْودََع الِلَّ

كنجارة أو حدادة أو غري   أو جيعله يف صنعةٍ  على األقلى  وجيب على ويلى اليتيم أن جيعله يف مدرسة ليتعلىم القراءة والكتابة
 جيوز له أن يرتكه بال ، وال" صنعة يف اليد أمان من الفقر"ل ، فقد قيل يف املثَ  ستقبلهِ يف مُ  ذلك لتكون الصنعة سبباً ملعاشهِ 

 .  خدمتهِ صنعة كي يستفيد هو من 

َا ََيُْكُلونَ بغري استحقاق ) أي ( ََيُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَ َتاَمى ظُْلًما الىذينَ  ِإنَّ ) -10 يعين سيؤدىي هبم ذلك (  يِف بُطُوهِنِْم ََنرًا ِإّنَّ
 .  توهىجةستعرة أي مُ مُ  ون بنارٍ عذىب( يعين يت ْصَلْوَن َسِعريًاَوَسيَ ) األكل الىذي أكلوُه يف الدنيا إىل النار يف اآلخرة

َ مثى  -11  هذه هللا تعاىل ما أمجله فيما تقدىم من قوله }لىِلرىَِجاِل َنصِيٌب ُمِىَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ رَبُوَن ..اخل{ مبا فصىله يف بنيى
ُ يف أَْواَلدُِكمْ اآلية فقال ) ( أي لإلبن من املرياث مثل  ِمْثُل َحظِى األُنثَ َينْيِ ( منهم )لِلذََّكرِ ) مرياثّأوالدكم( أي يف  يُوِصيُكُم الِلى
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ين للميىت يف قيد ، مثى بنيى هللا تعاىل القسمة بينهم يف حال وجود أبوَ 15مى وال أخاُ نصيب البنتني إن مل يكن للميىت أب وال 
 فَ ْوَق اثْ نَ َتنْيِ ( ال ذكر فيهنى وهنى ) فَِإن ُكنَّ ِنَساءً ر فقال )إَناثً وليس فيهم ذكَ  احلياة يعين جدى األوالد وجدىهتم مع كون الورثة

،  م بينهنى قسَ ، أي هلنى ثلثا الرتِكة يُ  ( أبومها من املرياث فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا َما تَ َركَ ، يعين فأكثر من ذلك ) ( أي اثنتني فما فوق
( وكان َواِحَدةً ( البنت ) َوِإن َكاَنتْ ) 16مى سدس، يعين لألب سدس ولالُ  لسدسوالثلث الباقي ألبويه لكلى واحد منهما ا

ُهَما الس ُدسُ ( من املرياث ) فَ َلَها النِىْصفُ للميىت أخ مع وجود األبوين يف قيد احلياة ) ( وألخيه السدس  َوألَبَ َوْيِه ِلُكلِى َواِحٍد مِىن ْ
ألخي امليىت الذي هو عمى  اُخرىمى و نت وواحدة لألب ومثلها لالُ ، فيكون اجملموع ستى حصص ثالث منها للب أيضاً 

( أي ُمىا  ُمَّا تَ َركَ مىه ): نصف البنته وربع ألبيه وربع الُ  م ترِكته كما يليقسَ أمىا إذا مل يكن للميىت أخ يف قيد احلياة فتُ  17البنت
 .  ، فكلمة ولد تشمل الذكور واإلَنث للميىت أوالد( يعين إن كان  ِإن َكاَن لَُه َوَلدٌ ، وذلك ) ترك امليىت من املال

َ ُسبحانهُ  ( أي للميىت  فَِإن ملَّْ َيُكن لَّهُ م وأخ يف قيد احلياة فقال )اُ سمة إن مل يكن للميىت أوالد بل له أب و ة القِ كيفيى   مثى بنيى
( وألبيه  َفألُمِىِه الث  ُلثُ ار اإلرث ألبويه مع وجود أخ للميىت )( أي وص َوَورِثَُه أَبَ َواهُ ( أي أوالداً يرثونه ال ذكوراً وال إَناثً )َوَلدٌ )

 .  م واألخ متساوية لكلى واحد منهم ثلثسمة بني األب واالُ ، فتكون القِ  ثلث وألخيه ثلث
( أي  َلهُ  فَِإن َكانَ مىه النصف من املرياث والنصف اآلخر ألخيه )أمىا إذا كان أحد األبوين ميىتاً واآلخر يف قيد احلياة فالُ 

، وبذلك تكون األسهم متساوية بني  ( وألبيه سدس ولكلى واحد من إخوته سدس َفألُمِىِه الس ُدسُ ( أربعة )ِإْخَوةٌ للميىت )
 .  األب واألم واإلخوة

خوة ، أي لألب حصىة واحدة ولكلى واحد من اإل وإذا كان أحد األبوين ميىتاً واآلخر يف قيد احلياة فلكلى واحد منهم مخس
سمة بينهم فما زاد من اإلخوة أو نقص فالقسمة تكون ، وهكذا تكون القِ  ، فيكون اجملموع مخس حصص حصىة واحدة

خت يف قيد احلياة فاإلرث ألبويِه يُقَسم لد عن أب واُمى وليس لُه أخ وال اُ وإذا مات الو ،  م واألب متساويةبينهم وبني االُ 
ميىت أكثر من واحد فهم شركاء يف السدس ، هذا إن كان أبوهم واُمىهم يف قيد احلياة ، بينهما ابلتساوي ، وإن كانوا إخوة لل

(  ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَاوذلك )هم أعمام البنت النصف وللبنت النصف أيضاً ،  الىذينَ أمىا إن كاَن ميىتني فإلخوة امليىت 
فهؤالء  . ( توفون به إن كان مديوَنً  أَْو َدْينٍ ين قبل اإلجناز ابلوصيىة )ء ابلدَّ ين وإالى فالوفاإن مل يكن عليه دَ  18امليىت قبل ُماته

( اآلابء أم األبناء بل هللا يعلم ذلك ففرض عليكم هذه  آآَبؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي  ُهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفعاً الوارثون لكم هم )
                                                           

، وإن كان األبوان يف قيد احلياة  نثينيحلياة فله السدس ويقسم الباقي على األوالد للذكر منهم مثل حظى االُ ين يف قيد افإن كان أحد األبوَ  15
  .  فلهما الثلث ويقسم الباقي على األوالد

  . ، وال يرث عمى األوالد وكذلك لو كاَن ولدين فلهما الثلثان ولكلى واحد من األبوين السدس 16 
. فأخو امليىت ال يِرث  ، والباقي للولد وليس لعمىه شيء مىه السدساُ ولداً واحداً بدل البنت فلكلى واحد من أيب امليىت و أمىا إذا كان الوارث  17 

، وله من إرث أخيه أيضاً إن مل يكن  ، ولكن له نصيب من إرث أخيه إن كان ألخيه بنٌت واحدة فقط أخاه يف حال وجود أوالد ذكور ألخيه
 .  اً وال إَناثً ألخيه أوالد ال ذكور 

 . وليس له حقى أن يوصي وخيرج من ماله أكثر من الثلث 18 
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َ َكانَ هللا ذلك فريضًة عليكم ) ، أي فرضَ  عليكم(  َفرِيَضًة مِىَن الِلىِ سمة )القِ  ( َحِكيًما( مبصاحلكم )َعِليماً ( وال يزال ) ِإنَّ الِلى
 .  فيما حيكم به عليكم من القسمة وغريها

َ ُسبحانهُ  -12 ( أي  مْ ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجكُ ( أيىها األزواج )َوَلُكمْ فقال ) سمةّاملرياثّبنيّالزوجاتّواألزواجقِّ مثى بنيى
، ألنى ابن الولد يكون حكمه حكم الولد أي  ( ال ذكراً وال اُنثى وال إبن الولد ِإن ملَّْ َيُكن هلَُّنَّ َوَلدٌ زوجاتكم من املرياث )

في : إن مل يكن هلنى ولد وال والد ف وتقدير اآليةهم حصىة أبيهم تُقَسم بينهم ، لفإن كانوا كثريين ف،  يقوم مقام أبيه يف املرياث
، أمىا إذا كان هلا والد واحد وأخ واحد أي كان هلا واراثن  هذه احلالة يكون نصف اإلرث لزوجها والنصف الباقي ألخيها

وأخ يف قيد احلياة فلزوجها الربع ولكلٍى من  مى اُ ، وإذا كان هَلا أب و  فلزوجها الثلث من املرياث وألبيها ثلث وألخيها ثلث
فَِإن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الر بُُع ُمَّا ث ، وال ينقص من ربع الزوج مهما زاد عدد اإلخوة واألخوات )هؤالء الثالثة ربع من املريا

( أي ولزوجاتكم َوهَلُنَّ ( قد مرى تفسريها ) ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي هِبَا أَْو َدْينٍ ( من املرياث ونصف البنها وربع ألبويها ) تَ رَْكنَ 
كانت   ، واحدةً  19وأخواتكم يُقَسم بينهم  يكم وإخوتكم( والباقي ألبوَ  ِإن ملَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلدٌ ( من املرياث ) ُمَّا تَ رَْكُتمْ  الر بُعُ )

ث ُمُن ُمَّا فَ َلُهنَّ الأو إبن الولد ) اُنثى( ذكر أو  فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلدٌ هلنى أكثر من ذلك ) ليسالزوجة أو اثنتني أو ثالاثً أو أربعاً 
وَفى ( يُ  أَْو َدْينٍ ( أيىها األزواج ) مِىن بَ ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن هِبَا، سواء كانت الزوجة واحدة أو أكثر من ذلك ) ( من املرياث تَ رَْكُتم
 .  عنكم

َ ُسبحانهُ  ( مفردها "كليل"  وَرُث َكالََلةً َوِإن َكاَن َرُجٌل يُ حكم من مات وليس له ولد وال والد بل له جدٌّ وجدىة فقال ) مثى بنيى
 ومن ذلك قول الشاعر : ،  سليل ، وهو العاجز عن العمل لكرب سنىهو  على وزن ساللة

 َمَساِوَيَ ي الْ َوَلِكنَّ َعنَي الس ْخِط تُ ْبدِ     ة ٌ يلَ لِ يٍب كَ وعنُي الرِىضا عن كلَّ عَ 
 وقال زَيد بن زيد الغدري :

 وملْ َيِن مينى فرتٌة لِقريبِ      ومل أِرِث اجملَد التىليَد كاللةً 
 واملعىن : مل أرث اجملد من أجدادي وال َنلين من أقرابئي بل حَصلُت عليه بسيفي .

 وقال عامر بن الطفيل :
 َأََب هللاُ أَْن َأمْسُو أِبُمٍى وال َأبِ     ٍة َكاللَ فما َسوىَدْتىِن عاِمٌر عن  

تهِ  ، أي إىل جدىهِ  : إذا مات رجل وصار إرثه إىل كاللتهِ  واملعىن،  فالكاللة هنا يريد هِبم جدى امليىت وجدىته  ال ولد لهُ  ألنىهُ  وجدى
ُهَما( يف قيد احلياة ) َأٌخ أَْو ُأْختٌ ي للميىت )أ( َولَهُ وهي تورث كاللًة أيضاً )ماتت (  أَو اْمرَأَةٌ فريثه وال والد )  فَِلُكلِى َواِحٍد مِىن ْ

صص فيكون م ما ترك من املال إىل ستى حِ قسَ يُ :  واملعىن،  ثلث وجلدىته ثلث ( وجلدىهِ ُدسُ الس  خت )( أي من األخ واالُ 
ا جعل هللا تعاىل حصىة اجلدى  ، فاجملموع يكون ستى حصص حصىتان صىتان وجلدىتهِ حصىة وجلدىه حِ  ختهِ صىة والُ حِ  ألخيهِ  ، وإّنى

                                                           

 .   واإلخوة واألخوات للذَكر منهم ِمثل حظى االُنثَيني، األبوان ابلتساوي  19 
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ما عاجزان عن العواجلدىة أكثر من حصىة األخ واالُ  سبا تخت فيمكنهما أن يكأمىا األخ واالُ  ، مل لكرب سنىهماخت ألهنى
،  ( الذي أصاهَبم من املرياث ُهْم ُشرََكاء يف الث  ُلثِ ( يف العدد )ف َ  َأْكثَ َر ِمن َذِلكَ ( اإلخوة ) فَِإن َكانُ َواْ ) 20وحيصال على قوهِتما

، يعين ال  ( أي غري موصني وصيىة تضرى ابلورثة آ أَْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضآرىٍ ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هبَِ والثلثان الباقيان للجدى واجلدىة )
معوزين وأقاربه ة أو املشايخ ويرتك أطفاله ، أو يوقف ماله لبعض األئمى  يوصي مباله لواحد من الورثة وحيرم الباقني من مالهِ 

ُ َعلِيمٌ امره )( يوصيكم هِبا فال ختالفوا أو  َوِصيًَّة مِىَن الِلىِ فهذا ال جيوز )  . االُموريف ( ال يعجل َحِليمٌ ( مبصاحل عباده ) َوالِلى

( حدىها لكم أبن جعل لكلى إنسان  ُحُدوُد الِلىِ ( األحكام اليت بي ىنىاها لكم فيما سبق من أمر اليتاَمى واملواريث )تِْلكَ ) -13
( هللا يُْدِخْلهُ ( يف تعاليمِه وإرشاداته )َوَرُسولَهُ ( يف أوامره ) لِلىَ َوَمن يُِطِع احدىاً يف نصيبِه من املرياث فال َيخذ أكثر من نصيبِه )

( اخللود هو  اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلكَ ( أي من حتت أشجارها )جَتْرِي ِمن حَتِْتَها ( أثرييىة يف السماوات العالية )َجنَّاتٍ )
 ( . اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ )

( أبن َيخذ من املرياث أكثر من نصيبِه  َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدهُ ( يف تعاليمه وإرشاداته )َوَرُسوَلهُ ( يف أوامره ) َوَمن يَ ْعِص الِلى ) -14
 ( أي فيه إهانة لُه . َعَذاٌب م ِهنيٌ ( يف عامل الربزخ )َوَلهُ ( يوم القيامة )ا ََنرًا َخاِلًدا ِفيه( هللا )يُْدِخْلهُ )

يت" مجع "الىيت" ، وكذلك  اِحَشَة ِمن نِىَسآِئُكمْ َوالالَّيت ََيِْتنَي اْلفَ ) -15 ( يعين املتزوىجات إذا زنت إحداهنى ، وكلمة "الالى
 "اللىوايت" ، ومن ذلك قول الشاعر :

 ايت دَ لِ  تْ ربََ كَ   قدْ  أنْ  نَ مْ عَ زَ       يت  والالى يِت ِمَن اللََّوايت والى 
 لك قول الشاعر :وقد حُتذف التاء من "الاليت" فيقال "الالئي" ، ومن ذ

 َوَلِكْن لِيَ ْقتُ ْلَن التَِّقيَّ اْلُمَغفَّال     ِمَن الالِئي مَلْ حَيُْجْجَن يَ ْبِغنَي ِحْسَبًة 
ا زنت أو اعرتفت  فَِإن َشِهُدواْ ( أي من املسلمني ، واخلطاب للقضاة ) فَاْسَتْشِهُدواْ َعَلْيِهنَّ أَْربَعًة مِىنُكمْ ) ( الشهود األربعة أبهنى

ا زنت )هي  أَْو جَيَْعَل ( ابملدىة  املقرىرة ) َحّتََّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوتُ ( وال تُعطوهنى غذاًء وال ماًء ) فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبُ ُيوتِ بلساهنا أهنى
ُ هَلُنَّ َسِبيالً  أو ابعرتافها ، فقبل كل ( للحياة بعد تلك املدىة فُيطَلق سراحها . فاملتزوىجة إذا زنت وثبت ذلك أبربعة شهود  الِلى

شيء يُطلىقها زوجها وليس هلا شيء من مهرها املعجىل وال املؤجىل ، مثى ُتسجن يف بيت ُمصوص هلذه الغاية ويدوم سجنها 
م بلياليها وال تُعط م وسبع لياٍل يُفتح ابب البيت  ىسبعة أَيى غذاًء وال ماًء لكي َتوت جوعاً وعطشاً ، فإذا انتهت سبعة أَيى

ا تدنىست ، وإذا فإن وُ  ِجدْت ميىتة فقد ماتت بذنبها ، وإن ُوجدت  حيىة يُطلق سراحها ولكن ال تعود إىل زوجها األوىل ألهنى
م هو األلف والواو من قوله تعاىل  عاودت وزنت فحكمها القتل رمجاً ابحلجارة . والدليل على أنى سجنها يكون سبعة أَيى

                                                           
هِ اُ كان أخ واحد للميىت وليس معه   فإن 20 ته ثلث ، وكذلك لو كانت  خت فله الثلث وجلدى لكلى  معها أخ خت واحدة للميىت وليساُ ثلث وجلدى

 واحد منهم ثلث .
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ُ هَلُنَّ َسِبي -أَوْ ) لُبابة َلمىا  يب( فإذا حسبَت األلف والواو حبساب اجلُمل يكون الناتج سبعة ، والدليل الثاين ِقصىة أ الً جَيَْعَل الِلى
م بلياليها ال َيكل وال يشرب حّتى اتَب هللا عليه  خان وأشار إىل اليهود ابلذىبح إن نزلوا على حكم سعد ، فقد لبث سبعة أَيى

اللىوايت ارتكنَب الفاحشة فتُبىن داخل السجن وتكون حُمكمة البناء غرفة داخل غرفة وال . أمىا الغرفة الىيت ُتسَجن فيها النساء 
يكون فيها أكثر من َنفذة واحدة لدخول اهلواء فيها ، وذلك لئالى يتمكىن أحد أن يرمي هَلا طعاماً أو شراابً ، وجيب أن يُقام 

اين املتزوىج ، ويقلىل من عذاب الزاين األعزب ، مثى جيعل فرقاً عليها حارس هلذه الغاية ، وعلى القاضي أن يزيد يف عذاب الز 
بني من يزين ابمرأة زانية ومن يزين ابمرأة عفيفة أو متزوىجة ، فيزيد يف عذابه إن زَن ابمرأة ذات زوج ، وسنشرح يف املستقبل 

 حكم كلى واحد منهم ابلتفصيل إن شاء هللا .

( ابللسان يعين آذومها ابلتأنيب والتوبيخ والكالم َفآُذومُهَا( أيىها املسلمون )ِمنُكمْ ي الفاحشة )( أ َواللََّذاَن ََيْتَِياهِنَا) -16
 فَِإن اَتابَ ويقصد بذلك العادة السرىيىة اليت يستعملها بعض الشباب والشاابىت ) اُخرىالالذع لكي ال يعودا إىل الفاحشة مرىة 

ُهَمافَ ( أعماهلما )َوَأْصَلَحا( عن هذه العادة ) َ َكاَن تَ وَّاابً ( وال تؤذومها ) َأْعرُِضواْ َعن ْ ( ابلنادمني . رَِّحيًما( للتائبني ) ِإنَّ الِلى
أُوتُواْ اْلِكَتاَب  الىذينَ سورة آل عمران }َولََتْسَمُعنَّ ِمَن فاألذى يريد بِه ابللسان دون اليد ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 

ُهُم ، يعين ابللىسان . وقال تعاىل يف أَْشرَُكواْ أًَذى َكِثريًا {  ينَ الىذِمن قَ ْبِلُكْم َوِمَن  يُ ْؤُذوَن النَّيِبَّ َويُِقوُلوَن  الىذينَ سورة التوبة }َوِمن ْ
 ، يعين يؤذونه ابلكالم .ُهَو أُُذٌن { 

ولكن جاء حكم اللىواط يف التوراة مل َيِت يف القرآن ألنى العرب يف زمن اجلاهلية مل تكن فيهم هذه العادة ،  حكمّالل واطأمىا 
وإذا اضطجَع رجٌل مع ذكٍر اضطجاع امرأٍة فقد فعال كالمها رِجساً ، وذلك يف سفر الويني يف اإلصحاح العشرين قال : )

ما يُقَتالن ، دُمهما عليهما .  (إهنى
و مناسب من عمر أحدمها إن كان أمىا حكمهما يف اإلسالم فريجع إىل القاضي فيحكم عليهما إمىا ابجللد أو السجن مبا ه

 صغرياً أو كبرياً متزوىجاً أو ابكراً .
 أمىا فعل السىحاق ابلنسبة لالُنثى فتجلد كلى واحدٍة منهما عشر جلدات .

َا الت َّْوبَُة َعَلى الِلىِ )  -17  سيىئات( أي يعملون ال لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الس َوَء جِبََهاَلةٍ ي اليت ضمن على نفسه قبوهَلا بفضله )أ(  ِإّنَّ
ابلتجارب  ، فاإلنسان مل يزل جاهاًل حّتى يبلغ األربعني من عمره فحينئٍذ يزداد عقلهُ  ، يعين جاهلني عقاهَبا وعاقبتها جبهالة

  : ابلتدريج ويف ذلك قال الشاعر ويذهب جهلهُ والدراسة 
 األربَِعيَنا ِسنَّ  جاَوْزتُ  وَقدْ           ِمينِى  األْعداءُ  يَ ْلِمزُ  وماذا

ُ َعَلْيِهمْ ( التائبون )َفُأْولَ ِئكَ ( أي من وقت قريب لليوم الذي عملوا فيه الذنب ) مُثَّ يَ ُتوبُوَن ِمن َقرِيبٍ ) ي يقبل أ(  يَ ُتوُب الِلى
ُ َعِليماً توبتهم )   .  ( فيما يعاملهم بهَحِكيماً ) وتوبتهم العباد عمال( أب وََكاَن الِلى
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ك ( ملَ  َحّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهمُ ( على الدوام ) لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيِىَئاتِ ) عند هللا هيَ  ة( املقبول ْوبَةُ َولَْيَسِت الت َّ ) -18
 أُْولَ ِئَك أَْعَتْدَنَ ل توبتهم )قبَ ( فأوالئك ال تُ  مَيُوتُوَن َوُهْم ُكفَّارٌ  الىذينَ َوالَ ل توبتهم )قبَ ( فأوالئك ال تُ  اْلَمْوُت قَاَل ِإينىِ تُ ْبُت اآلنَ )

 .  ( يف اآلخرة هَلُْم َعَذااًب أَلِيًما( أي هيىأَن )

كانت العادة يف زمن اجلاهلية إذا مات الرجل ورث ابنُه زوجة أبيِه كما يرث املال فيلقي ثوبُه عليها فتكون إراثً له فإن   -19
ََي أَي  َها هذه اآلية هنياً للمسلمني عن تلك التقاليد )شاء تزوىجها بال صداق وإن شاء زوىجها غريه وأخذ صداقها ، فنزلت 

ُتُموُهنَّ ( يعين وهنى كارهات ) آَمُنواْ الَ حيَِل  َلُكْم أَن تَرِثُواْ النِىَساء َكْرًها الىذينَ  ( يعين وال  َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبواْ بِبَ ْعِض َما آتَ ي ْ
يف املبيت وال ُمْطِلقون سراحهنى ليتزوىجَن غريكم ، وغايتكم بذلك لتذهبوا ببعض ما هتجروا ِنساءكم فال أنتم ُُمتمعون هبنى 

، وكانوا إذا   232يف آية آتيتموهنى من صداق . فالعضل معناه املنع واحلبس ، وقد سبق تفسري هذه الكلمة يف سورة البقرة 
( يعين  ِإالَّ أَن ََيِْتنَي بَِفاِحَشٍة م بَ يِىَنةٍ  تعطيه نصف صداقها الىذي دفعُه هلا ، وقوله )كرَه أحدهم زوجته هجرها فال يُطلىقها حّتى 

فال حيلى لكم أخُذ شيء من صداقهنى وال طالُقهنى إالى أْن يزِننَي فحينئٍذ يُباح لكم أخذ الصداق منهنى وطالُقهنى . وُمىا يؤيىد 
َوَعاِشُروُهنَّ ، وقوله ){  م بَ يِىَنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  ََيِْتنيَ  أَن ِإالَّ  خَيُْرْجنَ  َواَل  بُ ُيوهِتِنَّ  ِمن خُتْرُِجوُهنَّ  اَل }الطالق  هذا قوله تعاىل يف سورة

ًئا( لدمامتهنى ) فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ قة واملبيت والقول اجلميل )( أي ابإلنصاف يف النفَ  اِبْلَمْعُروفِ   ( يف فَ َعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشي ْ
ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًاأنفسكم ) ( أبن يرزقكم منهنى أوالداً صاحلني ينفعونكم عند الكرب ، أو َتوت واحدة منهنى فريثها  َوجَيَْعَل الِلى

زوجها ، أو تكون على أحدكم ِشدىة من مرض أو سجن فتقوم زوجته َبدمتِه ، فكلمة "عَسى" أتيت مبعىن لعلى ، ومن ذلك 
 قول عنرتة :

 طرَي األراِك حِبقى ربٍى      يراَك عساَك تعلُم أيَن حل وافيا 
 وقال أيضاً :

ُم تُنِعُم يل بُِقربٍ سَ عَ   وِر ُمر  الَعيِش حَيلُ َوبَعَد اهلَجْ       ى اأَلَيى
ُ ِفيِه َخريًْ أذكرها كشاهد على قوله تعاىل ) وإليكّهذهّاحلادثة ًئا َوجَيَْعَل الِلى  (  ا َكِثريًافَ َعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشي ْ

إحدى جاراتنا الفاسقات كانت تلد مرىًة ذكراً ومرىًة اُنثى ، فكرهت آخر محل هَلا أن تلده إذ اعتقدت أن يف بطنها اُنثى على 
موجب ما اعتادت عليه سابقاً ، وأرادت أن ُتسِقَط جنينها بكلى وسيلة ُمكنة فلم يتيسىر هلا ذلك ، فذهبت إىل دكتورة يف 

ت هلا أعطيك مائة دينار على أن ُتسقطي اجلنني الىذي يف بطين ، فقالت هلا ال أفعل ذلك إالى بِرضاً من زوِجِك بغداد وقال
إذ محلت سلعة ثقيلة  اُخرىلئالى أكون مسؤولة يف احملاكم . وَلمىا كانت تعلم أنى زوجها ال يرضى بذلك عمدت إىل وسيلة 

، ومل توافق على أن حيملها زوجها أو أن يضعها يف سيىارة اتكسي ، وهبذه  إشرتاها زوجها من بغداد إىل كراج السيىارات
الطريقة صارت تنزف دماً من بطنها لكي ُتسقط اجلنني الىذي يف بطنها . وَلمىا كان هللا تعاىل يريد بقاء هذا اجلنني يف قيد 

نيناً ذكراً مبحرمة لفىتها إحدامها على عنقه وأمسكت احلياة ألنى زوجها رجل صاحل أراه رؤَي يف املنام كأنى امرأتني وقد شنقتا ج
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بطرفها وأخذت املرأة الثانية بطرفها اآلخر تريدان خنق اجلنني ، فانتبه من نومه مرعوابً وقصى رؤَيه على زوجته وقال هلا إنى 
. وَلمىا ولدت فإذا هو  محلك ذكر وليس اُنثى ، وذهب إىل الصيدلية وجاء حببوب فأخذهتا فانقطع النزيف ومل يسقط جنينها

 ذكر ففرحت به وكان خرياً هلا من عدىة أوجه :
 مل أتمث بقتل إنسان ،  -أوىالً 
 املائة دينار اليت قرىرت أن تدفعها للدكتورة بقيت عندها ، -اثنياً 
 حصلت على هداَي كثرية جلنينها الىذي ولدته ، -اثلثاً 
 ني الىذي ولدته .صارت معزىزة عند زوجها وأهله بسبب اجلن -رابعاً 

 هذا يف احلاضر وللمستقبل خري كثري ، وهللا أعلم ابلعواقب . 

: إذا أردت أن تعطي ابنتك زوجة البن جارك أو لغريه  واملعىن( وهنى البديالت ،  َوِإْن أََردمت ُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوجٍ ) -20
الناس فال يُعطي ابنته أو اُخته زوجة ألحٍد من الناس إالى أن َيخذ بدهلا  وأتخذ ابنَته البِنك ، وهذه عادة متىبعة عند أكثر

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًاامرأة له أو البنه ، وتسمىى هذه الطريقة "البدايل" ، ) ( من املال أي ماالً كثرياً صداقاً هلنى ، والقنطار  َوآتَ ي ْ
ًئاَفالَ أَتُْخُذواْ ِمنْ أربعة وأربعون كيلوغراماً ) ( إذا  أأََتُْخُذونَُه هُبَْتاَنً ( واخلطاب لألزواج ، أي ال أتخذوا من صداقهنى شيئاً ) ُه َشي ْ

 ( إذا أخذَتوه خفيًة دون دراية منهنى فيكون حكمه حكم السرقة والسارق آمث . َوِإَْثاً م ِبيناً ادىعيتم أنى املال راجع لكم )

( يعين وقد نطق الزوج مبا وهبُه لزوجته من  َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإىَل بَ ْعضٍ ملال )( أي أتخذون ا وََكْيَف أَتُْخُذونَهُ ) -21
، ومن ذلك قول علقمة بن النعمان  ليه أسرارُه أي كشف له عن أسرارِهالصداق أمام الشهود وأفضى بِه ، يقال أفضى إ

 خُياطب احلارث :
 ُت رُبوبُ ربَّتين َفِضعْ َك وقبلَ      يِت أمانَ  إليكَ  رٌؤ أفَضتْ وأنَت امْ 

يقول الشاعر إليك كشفُت عن أسراري ونطقُت هِبا الىيت كانت أمانة يف صدري ، وقال األعشى يكشف عن أسرار امرأة 
 امسها ميثاء :

ثَاَء إْذ كاَنْت َوأْهُلَك ِجريٌَة      رِئٌء وإْذ يُ ْفِضي إليَك َرُسوهُلا  ِلَمي ْ
 وقال اآلخر :

 قَ َلٌم     لو كاَن يَ ْعِقُلُه َبَكى قَ َلُمهْ  أفَضى إليَك ِبسرىهِ 
موُه هلنى ، وهو الصكى الىذي ُكِتَب فيه داق واملال الىذي أعطيتُ ( على الصُ  َوَأَخْذَن ِمنُكم مِىيثَاقًا َغِليظًاويؤيىد هذا قوله تعاىل )

 داق . وهذا حكم الزوجة املدخول هِبا .الصُ 
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َوالَ تَنِكُحواْ َما َنَكَح آاَبؤُُكم مِىَن عد موته فنهى هللا املسلمني عن ذلك فقال تعاىل )وكانوا حُيلىلون نكاح زوجة األب ب -22
( أي نكاح ِإنَّهُ ( يعين إالى ما مضى يف زمن اجلاهليىة فال يعاقب عليه من أسلم وترك تلك العادة ) النِىَساء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ 

 ( أي ساء طريقاً . َوَساء َسِبيالً ( أي ُمقواتً عند هللا )َمْقًتاوَ ( أي زَنً ) َكاَن فَاِحَشةً زوجة األب )

( سواء كانت اُختك من أبيك أو من  َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ ( أي ُحرىَِم عليكم نكاح اُمىهاتكم ) ُحرىَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ ) -23
(  َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت اأُلْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّيت أَْرَضْعَنُكمْ وهي اُخت االُمى ) (َوَخاالَُتُكمْ ( وهي اُخت األب )َوَعمَّاُتُكمْ اُمىك )

أيضاً حيرم نكاحها ، إالى إذا كانت رضعات معدودة ، يعين أقل من سبع رضعات فال تُعترب اُمَُّه ، وإذا زادت الرضعات على 
( حترم عليكم  َوأُمََّهاُت ِنَسآِئُكمْ ( أيضاً حترم عليكم ) َوَأَخَواُتُكم مِىَن الرََّضاَعةِ السبع فأصبحت اُمَُّه يف الرضاعة وحترم عليه )

( يعين بنت زوجتك الىيت هَي من رجل آخر ونشأت يف بيتك حيرم عليك نكاحها  َوَراَبئُِبُكُم الالَّيت يِف ُحُجورُِكم مِىن نِىَسآِئُكمُ )
( يعين إذا أجريت صيغة العقد على امرأة مثى  ُتم هِبِنَّ فَِإن ملَّْ َتُكونُواْ َدَخْلُتم هِبِنَّ َفالَ ُجَناَح َعَلْيُكمْ الالَّيت َدَخلْ ألنى اُمىها زوجُتك )

َوَحالَئُِل طلىقتها أو ماتت قبل أن جتامعها وكانت هَلا بنت من زوجها األوىل وأردَت أن تتزوىجها فال حرج عليك يف ذلك )
( يعين إذا كان  ِمْن َأْصالَِبُكمْ  الىذينَ "حالئل" "حليلة" وهي الزوجة . أي وزوجات أبنائكم حترم عليكم )( مفرد  أَبْ َناِئُكمُ 

إبنك احلقيقي حترم زوجته عليك ، ولكن إن كنت ُمتبنىيِه وليس ابنك فال حرج عليك من نكاح زوجتِه إذا طلىقها أو مات 
وال جيوز أن تتزوىج اُختني دفعة واحدة إالى إذا ماتت ااُلوىل أو طلىقتها فيجوز حينئٍذ أن ( يعين  َوأَن جَتَْمُعواْ َبنْيَ اأُلْخَتنْيِ )

 ( ابملؤمنني .رَِّحيًما( للتائبني ) ِإنَّ الِلىَ َكاَن َغُفورًا( قبل اإلسالم فال إمث عليكم بِه ) َإالَّ َما َقْد َسَلفَ تتزوىج الثانية )

َم عليكم كلى امرأة ُمتزوىجة وهَي حتت نكاح زوجها مل يطلىقها ، فاحملَصنة بفتح أي وُحرىِ  ( ءِ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِىَسا) -24
( من احملصنات من السيب ، يعين من نساء  ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ الصاد معناه املتزوىجة ، ألنى الزوج يكون هَلا كاحلصن املنيع )

يت أخذَتوهنى ابحلرب  فال أبس عليكم يف نكاحهنى بعد أن يستربئَن حبيضٍة ملن مل تكن حامالً ، أمىا احلامل حّتى املشركني الالى
( يعين كتب هللا حترمي ما حرىم وحتليل ما حلىل  ِكَتاَب الِلِى َعلَْيُكمْ تضع محلها وبعد شهر من وضع احلمل يُباح زواجها )

 اُخرى( أي واُحلى لكم غري ما ذكرَنُه عليكم من احملرىمات ، وبعبارة  َذِلُكمْ  َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاءالفوه )عليكم كتاابً فال ختُ 
تَ ُغواْ أِبَْمَواِلُكمواُِحلى لكم ابقي النساء الالىيت مل َيِت حترميهنى يف هذه السورة ولكن بشرط ) حم ِْصِننَي َغرْيَ ( وهو الُصداق ) أَن تَ ب ْ

( أي ابلتمليك ، من قوله  َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم بِهِ )ة "حُمِصنني" بكسر الصاد معناُه ُمتعفىفني ( أي أعفىة غري ُزَنة ، فكلم ُمَساِفِحنيَ 
أي  ( َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ) ( أي من نساء املشركني الالىيت أخذَتوهنى سباَي ابحلربِمن ُْهنَّ ) ، )ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم (تعاىل 

ُتم بِهِ ) هللا لكلى زوجة وإن كانت من السباَي ( فرضهاَفرِيَضةً صداقهنى ) من قلىة الصداق أو   ( َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ رَاَضي ْ
َ َكاَن َعِليًمايعين من بعد تعيني مقدار الُصداق ، أي املهر ) ( ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضةِ كثرته ) ( فيما َحِكيًما( مبصاحل العباد ) ِإنَّ الِلى

ن قال أنى اآلية تشري إىل املتعة أبن يتزوىج الرجل امرأة ملدة قصرية مثى يُطلىقها مثى تتزوىج غريه وهكذا مراراً عديدة فرض هلم . فم
 . الزَنفقد أخطأ وال جتوز املتعة كما ذهبوا إليِه وهي نوع من 
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 لى ذلك قول حسىان بن اثبت :الَطول هو الِغىن واجلاه ، والشاهد ع ( َوَمن ملَّْ َيْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوالً ) -25
 الوَّ طَ تَ  ى َمنْ لَ ٍل عَ وْ ذا طَ  يَ وأُلفِ      الُعال ىَن تَ اب ْ ى وَ دَ  النى ىَن ى أجْ تدَ إذا ما انْ 

: من مل جيد مااًل أو جاهاً ليتزوىج من احلرائر العفيفات املؤمنات فليتزوىج من اإلماء ، أي من اململوكات ، ألنى  واملعىن
 ( أَن يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِىا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمق احلرائر العفيفات ، وذلك قوله تعاىل )ُصداقهنى أقلى من ُصدا

يعين من فتيات قومكم املؤمنات الصاحلات ، يعين من ظهَر لكم  ( مِىن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ يعين فليتزوىج من اململوكات )
يعين ال أتنفوا من  ( بَ ْعُضُكم مِىن بَ ْعضٍ يعين أنتم تعلمون الظاهر وهللاُ يعلم ابحلقائق ) (  أَْعَلُم إبِِميَاِنُكمْ َوالِلىُ صالحها وتقواها )

 أي تزوىجوهنى إبذِن مالكهنى .  ( فَانِكُحوُهنَّ إبِِْذِن أَْهِلِهنَّ زواج اململوكات كلىكم من آدم واُمىكم حوىاء )

 ة :ثالث منّشروطّالزواجّالصحيح
 أوىالً أن يكون برضا من أهل البنت ،

 اثنياً أن حيضر الزوج شهوداً على زواجه من الفتاة ،
 اثلثاً أن يكتب ورقة ابملهر املؤجىل ويعطيها املهر املعجىل .

دون وقع زواج كثري بني رجل وامرأة وقد  واجه منها .وال يصحى الزواج بدون هذه الشروط وذلك لئالى ينكر الزوج بعد ذلك ز 
 حضور شهود وال ورقة للمهر املؤجل فأنكروا زواجهم من تلك النساء بعد أن أشبعوا رغبتهم منهنى .

يعين بشرط أنى  ( حُمَْصَناٍت َغرْيَ ُمَساِفَحاتٍ يعين وآتوهنى صداقهنى مبا هو ُمتعارف بني الناس ) ( َوآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ )
ا زنت فال تتزوىجوها . فالْ  الىيت تريدون زواجها تكون ُمحَصنة هي عفيفة ال زانية فإن أتكىدمت من ِعفىتها تزوىجوها وإن تبنيى أهنى

 ، ومن ذلك قول جرير : الزَناليت منعت نفسها من 
 هاورُ جُ حُ  سْ نى دَ ناٍت ملْ تُ صَ و حمُ نُ ب َ      مْ هنى إساً فَ يْ يَّ ق َ نَّ احلَ منَ ال أتَ فَ 

دُه وختتلي معه يف السرى ، ومن ذلك قول وادِ يعين وال متىخذات أخالىء يف السرى أبن يكون هلا رفيٌق تُ  ( نٍ َوالَ ُمتَِّخَذاِت َأْخَدا)
 جرير :

 ييسِ وِ  َوتَ قْ يِب َشيْ  ماذا يُريُبِك ِمنْ      ُد فَاعَتربيَنً لَنا َي ِهنْ َقد ُكنِت ِخدْ 
ربأَن حبيضٍة وثبت خلوىها من احلمل فال مانع صٍن ملدىة شهر واستَ يف حِ  ( فَِإَذا أُْحِصنَّ فمثل هذه اململوكة إحذروا من زواجها )

وهو مخسون جلدة :  ( فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ قبل الزواج ) ( ِحَشةٍ افَِإْن أََتنْيَ بِفَ حينئٍذ من زواجهنى )
م  اخلمسون جلدة للىيت تزين من اململوكات ، واملائة جلدة يت ليس هلنى أزواج ، واملنع من الطعام والشراب سبعة أَيى للحرائر الالى

العنت هو  ( ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ إشارة إىل نكاح األَمة عند عدم الطىول ) (َذِلكَ بلياليها للىيت تزين من ذوات األزواج )
 اخلضوع والتذلىل ، ومن ذلك قول الشاعر :

َتِغي  َمَع السَّاِعي َعَليَّ ِبَغرْيِ َذْحلِ     َعَنيِت َوَتْسَعى  َرأَيْ ُتَك تَ ب ْ
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فيلقى احلدى يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة  الزَن: ملن خيضع لشهوِة نفسِه وينقاد هلا وخياف أن حتملُه ِشدىة الشبق على  واملعىن
 سورة الن  ورثلها يف تعجال والزواج ابململوكات . ومِ من االس ( َخرْيٌ لَُّكمْ حّتى يغنيكم هللا من فضلِه ) ( َوأَن َتْصربُواْ )

ُ ِمن َفْضِلِه {  الىذينَ }َوْلَيْستَ ْعِفِف  ُدوَن ِنَكاًحا َحّتَّ يُ ْغِنيَ ُهْم الِلَّ ُ َغُفورٌ )اَل جيَِ  ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ للتائبني ) ( َوالِلى
 يبيعها بل جيب عليه أن يُطلق سراحها فتتزوىج من شاءت .وإذا تزوىج إحدى اململوكات ماِلُكها مثى طلىقها فال جيوز له أن 

َ َلُكمْ ) -26 ُ لِيُ َبنيِى من  الىذينَ ( أي شرائع  ِمن قَ ْبِلُكمْ  الىذينَ ُسَنَن ) ( أي ويُرشدكمَويَ ْهِدَيُكمْ )( أحكام دينكم ودنياكم  يُرِيُد الِلى
ُ َعِليمٌ ) ( فيما صدر منكم قبل اإلسالم َعَلْيُكمْ  َويَ ُتوبَ ) قبلكم كشريعة موسى ومن مضى قبله لئالى تستنكروا ذلك (  َوالِلى

 ( فيما شرعُه لكم .َحِكيمٌ ) مبصاحلكم

، فقد جاء يف سفر التثنية يف اإلصحاح  حكمّزواجّاململوكاتّاملأخوذاتّمنّاألسروإليك ما جاء يف ُمموعة التوراة يف 
فعهم الربى إالُهَك إىل يديك وسبيَت منهم سبياً ، ورأيَت يف السيب إذا خرجَت حملاربِة أعدائك وداحلادي والعشرين قال : ] 

امرأةً  مجيلَة الصورة والتصقَت هِبا وأخذهتا لك زوجًة ، فحنَي ُتدخُلها إىل بيتَك حتلُق رأسها وتقلىُم أظفارها ، وتنزُع ثياَب 
ذلك تدخل عليها وتتزوىج هِبا فتكون لك زوجًة ، وإْن  مىها شهراً من الزمِن مثى بعداُ سبيها عنها وتقعد يف بيتَك وتبكي أابها و 

 [مْل ُتسرى هبا فأطلْقها لنفسها ، ال تِبْعها بيعاً بفضىٍة وال تسرتقىها من أجل أنىك قد أذلْلَتها .

ُ يُرِيُد أَن يَ ُتوَب َعَلْيُكمْ ) -27 يَ تَِّبُعوَن الشََّهَواِت  الىذينَ ُد َويُرِي( ِلما صدَر منكم من أمر األسريات قبل نزول هذِه اآلية ، ) َوالِلى
( يعين أن َتيلوا إىل نكاح األسريات دون ِعدىة فيكون ذلك ميالً عظيماً من احلقى إىل الباطل . وذلك  َأن ََتِيُلواْ َمْياًل َعِظيًما

حّتى نستشري رسول  َلمىا جيء بسباَي أوطاس قال بعض املنافقني : "إنكحوا من شئتم منهنى" ، فقال املؤمنون : "ال نفعل
 هللا"، فلمىا استشاروُه يف نكاحهنى أمَر منادَيً فناَدى : "أال ال يُباح نكاح احلُباىَل حّتى يضعَن مَحلهنى وال غري احلُباىَل حّتى 

 يستربئَن حبيضة" .

ُ َأن خُيَفِىَف َعنُكمْ ) -28 َوُخِلَق اإِلنَساُن داً لغري احلامل )( احلكم يف نكاح األسريات أبن جعل الِعدىَة شهراً واح يُرِيُد الِلى
 ( لإلرادة بِقلىِة صربِه ، يعين إذا رأى إمرأة مجيلة وأحبىها ال يصرب عليها حّتى تنتهي ِعدىهتا . َضِعيًفا

َنُكْم اِبْلَباِطلِ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -29 ، وذلك   عض بدون استحقاقبعضكم أموال ب ( أي ال َيخذْ  آَمُنواْ الَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
( أي جتارة  َعن تَ رَاٍض مِىنُكمْ بايعة )( أي مُ  ِإالَّ أَن َتُكوَن جِتَارَةً كالرشوة والقمار والراب وغري ذلك من اغتصاب أموال الناس )

 أصابه أو كربٍ  لسبب فقرٍ  بعضّالناسّينتحرنى أل،  من األسباب ( لسببٍ  َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكمْ صادرة عن تراٍض منكم )
كربك عنك  أن يفرىج  هللافال تقتل نفسك بل اسأل من  ِشدىة، فإن أصابك كرب أو وقع فيها  أو شدىةٍ ابتاله  أو ضيقٍ َنلُه 
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، فقد قال هللا تعاىل يف سورة الشرح  واصرب قلياًل فإنى هللا تعاىل سيفرىج عنك كربك ويزيل مهىك ويشرح صدركويزيل مهىك 
 ، ويف ذلك قال الشاعر :مفتاح الفرج  : الصربُ  { وقيل يف املثل ْسِر ُيْسرًا}ِإنَّ َمَع اْلعُ 

 فأنَت ِمن العواِقِب يف اثنَتنيِ      َتَصربىْ لِْلَعواِقِب واْحَتِسْبها 
 إنى املوَت إحَدى الراحَتنيِ ف       َمَناَي ُمىَن أو ابلْ تُرحُِيَك ابلْ 

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما)   ريد أن يدمي عليكم العسر بل يريد أن ميتحنكم بذلك فريى هل تصربون أم تكفرون يُ ( فال ِإنَّ الِلى
 يف اآلخرة . وثواابً  اً حسنة ، وأجر  فالصرُب يكسبكم خربة وجتارب يف احلياة الدنيوية وعاقبةً .

( َوظُْلًماوالسلب والسرقة ) كالنهبوذلك  ، ( أي جتاوزاً حلدود هللا ُعْدَواَنً ( فيأكل أموال الناس ) َوَمن يَ ْفَعْل َذِلكَ ) -30
( العذاب  وََكاَن َذِلكَ ى هِبا يوم القيامة )صلَ ( يَ  َفَسْوَف ُنْصِليِه ََنرًاوغري ذلك ) واالنتحار وذلك كالرشوة والراب وإنكار األمانة

الدنيا مدرسة لإلنسان فاحلوادث  علم أنى إ.  ( أي هيىناً ال مينعه منه مانع وال يدفعه عنه دافع َعَلى الِلِى َيِسريًايف النار )
 الشاعر :  لاويف ذلك ق،  الُمورماً ابمعلومات فيزداد عقله تدرجيياً فيصبح عالِ خربة و واملصائب تكسب اإلنسان 

 َصِديِقي ِمنْ  َعُدوِىي هِبَا َعَرْفتُ          َخرْيٍ  ُكلَّ   الشََّدائِدَ  هللاُ  َجَزى
 وقال اآلخر :

  يبُ األدِ   ظُ وعَ ا يُ ّنى إو         تيِن بَ أدى  ه      رِ الدى  ظُ واعِ مَ 
 نهما نصيبُ  مِ ويل  إالى     عيٌم ٌس وال نَ ؤ بُ  مل ميضِ 

الً يف ذلك : إنى أعزى األشياء على ، وإليك مثَ  ة حّتى املوتبصيأن ليس يف الدنيا مُ  مَ لِ الغطاء عن اإلنسان لعَ  ولو ُكِشفَ 
، فإذا مات هذا الولد فموته أكرب مصيبة  العبهُ ويُ  بضع سنوات ألنىه َينس بهِ الصغري إذا كان عمره  اإلنسان يف الدنيا إبنهُ 

 وَعِلمَ  والدهِ بصر الغطاء عن  فَ شِ . فلو كُ " يف الكبد ال ينجرب إىل األبد موت الولد صدعٌ ":  ، ويف ذلك قيل على والديهِ 
. ولعلىك أنكرت عليى ايىها القارئ الكرمي قويل  مةقت نِ عمة من هللا عليه وليسنِ  كان  الصغري ِعْلَم اليقني لرأى أنى موَت ابنهِ 

 ، عمة ؟ أقول لك إنى اإلنسان ال ميوت بل ينتقل مبوته من عامل مادىي إىل عامل أثريي: كيف يكون موت الولد نِ  هذا فتقول
انفصاهلا عن عليه حني  وأرواح األطفال ال تكرب بل تبقى على ما كانت من عامل األجسام إىل عامل النفوس ، اُخرىوبعبارة 
هناك  وجد ابنهُ  ، فإذا مات أبوهُ  صغري ، فاإلنسان ال يتناسل يف عامل األثري وال يكون له أوالد إالى من مات وهو طفلٌ اجلسم 

طفل  ، فحينئٍذ يعلمان علم اليقني أبنى موت ابنهما وهونفوس العبانه يف عامل الويُ  َينسان بهِ  فيفرح به ويبقى الولد عند أبويهِ 
، فحينئٍذ يشكران هللا على موت  َينسان بهِ نفوس من هللا عليهما إذ لو مل ميت َلما كان هلما طفل يف عامل ال عمةً صغري كان نِ 

 . ابنهما يف سنى الطفولة
وال  وال حتزن ِلما فاتك االُمورفهوىن عليك  نقمة .عمة وليست وهكذا كلى املصائب لو صربَن عليها لوجدَنها يف العاقبة نِ 

 .  تفرح مبا آاتك
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يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  -31 َ يَ ْغِفُر الذ نُوَب مجَِ { ، قال بعض الصحابة َي  َلمىا نزل قوله تعاىل يف سورة الزمر }ِإنَّ الِلَّ
:  واملعىن، (  َهْوَن َعْنُه ُنَكفِىْر َعنُكْم َسيِىَئاِتُكمْ ِإن جَتَْتِنُبواْ َكَبآئَِر َما تُ ن ْ اآلية ) رسول هللا أيغفر هللا الكبائر والصغائر؟ فنزلت هذهِ 

تبتم عن  ، وإنْ ونغفْرُه لكم  توبتكم صغري نقبلْ  تبتم عن ذنبٍ  ، يعين إنْ  بتمتُ  نإمنها إن جتتنبوا الكبائر نكفىر عنكم الصغائر 
ال الناس وحقوقهم إن كنتم اغتصبتم حقوقهم مثى حّتى يقام عليكم احلدى إن كان فيه حدى وترجعوا أمو  غفره لكمكبري فال ن  ذنبٍ 
 نغفر لكم . فحينئٍذ  اتتوبو 

،  رضي أبويه مثى يتوب، وعاقى الوالدين جيب عليه أن يُ  عيد املال الذي سرقه إىل صاحبه مثى يتوبفالسارق جيب عليه أن يُ 
جيب عليه أن يطلب رضاها فيدفع هلا  21شاءحصنة ابلفحمُ ، والذي يرمي الْ  وقاتل النفس جيب عليه أن يدفع ديتها مثى يتوب

وشاهد الزور جيب عليه أن يعرتف ابحلقيقة أمام ،  األموال أو يعمل معها معروفاً حّتى ترضى عليه وتغفر له زلىته مثى يتوب
قبل أن يؤدىي حقوق الناس اليت اغتصبها مثى يتوب فتُ  ى من ارتكب ذنباً من الكبائروهكذا جيب علالقاضي مثى يتوب ،  

 .  وإالى فالويُغفر ذنبُه  توبتهُ 
اإلشراك ابهلل ، ومن الكبائر قتل  هو ، وأعظم الكبائر ، أو اغتصاب حقى من حقوق الناس قام عليه احلدى والكبائر كلى ذنب يُ 

 الكافرينيف قتال  احلربوعقوق الوالدين والفرار من  لزَنابحصنة مُ النفس املؤمنة وأكل الراب وأكل مال اليتيم وقذف الْ 
 حّتى تكون بينهما عداوةمؤمنني ، والفتنة بني صديقني  ، ومنع املرأة من الزواجذات زوج ابمرأٍة  الزَن، و واملشركني وامللحدين 

ائر ( اي مكاَنً طيباً حسناً وذلك ِلمن جتنىب الكب َونُْدِخْلُكم م ْدَخاًل َكرميًامن الذنوب ) ذلك وغري لزَننة ابحصَ مُ ، وإيقاع الْ 
 .  واتب عن الصغائر

ُ بِهِ ) -32 يعين ما أعطى بعضكم فضلًة  ( بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعضٍ  ( من املال والنساء واألوالد واألنعام ) َوالَ تَ َتَمن َّْواْ َما َفضََّل الِلى
لىِلرىَِجاِل َنِصيٌب ُمِىَّا ) على بعض ، أي زَيدة على غريه ، فال تتمنىوا أن تكون تلك الفضلة لكم ألنى هذا التمينى نوع من احلسد

( من أعمال أيديهنى ، فاشتغلوا أنتم واكتسبوا وال  َولِلنِىَساء َنِصيٌب ُمِىَّا اْكَتَسنْبَ ) ( من تعب أيديهم وعرق جبينهم اْكَتَسُبواْ 
َ ِمن َفْضِلهِ ) تتمنىوا وأنتم قعود بال عمل َ َكاَن ِبُكلِى َشْيءٍ ) ( فيعطيكم وال تتمنىوا مال غريكم َواْسأَُلواْ الِلى من أمور  ( ِإنَّ الِلى

 فريشدكم إىل ما هَو صالٌح لكم . وإىل ذلك أشار ُعبيد بن األبرص بقولِه : (َعِليًمادنياكم )
 وس    ائُِل هللِا ال خَي يبُ       َمْن َيْس أِل النَّاَس حَيْرُِموهُ 

  ِه تَلغ يبُ والَق ْوُل يف بعضِ       هلِل يُ ْدَرُك ُك ل  َخ رْيٍ ابِ 
 ع الَُّم م ا أْخَف ِت الُقلُ وبُ      وهللاُ ليَس لُه َش  ريكٌ 

ال تشتِه امرأَة قريبَك وال حقلُه وال عبدُه وال أَمتُه وال ثورُه وال محارُه وال كلى ما لقريبَك وجاء يف التوراة يف الكلمات العشر ]
.] 

                                                           

  . أي يتىهمها ابلزَن وهي غري زانية فيجب عليه أن يعرتف َبطيئته عند من ذكرها عنده ابلزَن 21 
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، ومن ذلك  ، وهو الذي يتوىلى أمرك ويقوم إبدارة شؤونك ( مفردها موىَل  ايلَ َجَعْلَنا َموَ ( من الرجال والنساء )َوِلُكلىٍ )  -33
ُ َمْوالَُكْم َوُهَو َخرْيُ النَّاِصرِينَ  وُمىا يؤيىد  ، ذي يقوم برعايتكمسيىدكم والى هو { . يعين  قوله تعاىل يف سورة آل عمران }بَِل الِلى

.  كم من بعديمن تكون له الوالية على احلُ  { أي خفتُ  ُت اْلَمَوايلَ ِمن َورَاِئييف سورة مرمي }َوِإينىِ ِخفْ كما   هذا قول زكرَيى 
  ( من املال ُمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ َربُونَ صصهم من املرياث )واليًة ورعايًة على حِ  هلم جعلنا لكلٍى من الرجال والنساءو :  واملعىن

. 
(  َعَقَدْت أمَْيَاُنُكمْ  الىذينَ وَ رفة فقال )طوهم حقىهم إذا استعملوهم يف جتارة أو صنعة أو حِ عملماليك أبن يُ اب بحانهُ ى سُ مثى أوصَ 

 تاجرون هِبا لكم أو حرفةٍ تعاقدمت معهم على جتارة يُ  الىذينَ : و  واملعىن،  ( من املال الذي اكتسبوهُ  َفآُتوُهْم َنِصيبَ ُهمْ من العبيد )
كنتم ن  إ، ف ذي حيصلون عليه فآتوهم نصيبهم منه كما تعاقدمت معهمونكم ابملال الى يشتغلون هِبا وَيت صنعةٍ  أو أو عملٍ 

وال تنقصوهم من حقىهم شيئاً وإن تعاقدمت معهم ابملثالثة فأعطوهم ثلث املال تعاقدمت معهم ابملناصفة فأعطوهم نصف املال 
َ َكاَن َعَلى ُكلِى َشْيٍء َشِهيًدا)  .  وهم نصيبهمؤترى فيعاقبكم يف اآلخرة إن مل ت( أي حاضراً يسمع وي ِإنَّ الِلى

تَ ُغوَن اْلِكَتاَب ُمَّا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن  الىذينَ ، ونظريها يف سورة النور قوله تعاىل}وَ  املعاهدة واملكاتبة عاقدة هيَ مُ فالْ  يَ ب ْ
عملهم النصف إن مل تعِطِه رأس املال "صرماية" وهلم الثلث إن ويكون نصيب املماليك من أجرة  . َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{

 أعطيتُه رأس املال وذلك يف التجارة .

 جاء يف كتاب ُممع البيان يف تفسري القرآن للطربسي ما يلي : -34
فلطمها ،  "رجل من األنصار أمر زوجته بشيء فعصت أمره فلطمها ، فانطلق أبوها معها إىل النيب )ع( فقال أفرشتُه كرمييت

فقال النيب : لتقتصى منه ، فانصرفت مع أبيها لتقتصى منه ، فقال النيبى : إرجعوا فهذا جربائيل أاتين وأنزل هللا هذه اآلية ، 
 فقال النيب : أردَن أمراً وأراد هللا أمراً والىذي أراد هللا خري ، ورفع القصاص .

: الرجال قيىمون على النساء  واملعىنم ، وهو الىذي يقوم أبمر األيتام وشؤوهنم ، قيىِ  ( مفردها الرىَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِىَساء)
ُ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ ) مسلىطون عليهنى يف التدبري والتأديب والتعليم ا والىهم هللا أمرهنى ِلما هلم من زَيدة  مبَا َفضََّل الِلى ( أي إّنى

( قَانَِتاتٌ ) ( منهنى فَالصَّاحِلَاتُ املهر والنفقة ) ( عليهنى من َومبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَواهِلِمْ رأي )الفضل عليهنى ابلِعلم والعقل وُحسن ال
 ( يعين حافظات ألنفسهنى وفروجهنى  َحاِفظَاٌت لىِْلَغْيبِ ألزواجهنى ، أي منقطعات عن غري أزواجهنى ومطيعات ألزواجهنى )

}َوُقل لىِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ  سورة الن  ورأن حيفظَن ، وذلك قوله تعاىل يف  ( أي أمرهنى هللا ا َحِفَظ الِلىُ مبَِ )
ونشوز املرأة عصياهنا أمر زوجها ، ومن ذلك قول كعب بن  ( أن يزداد ، َوالالَّيت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ ) ،َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ { 

 هري :زُ 
 وائُم ُعوٌج َنِشزاُت اخَلَصائلِ قَ       ْت بهِ لوِع ّنَ لضى رفيِع احملاِل وا
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َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ : إذا رأيتم من إحداهنى إعراضاً عن أوامركم وخفتم أن يزداد هذا اإلعراض فيؤدىي إىل سوء احلال ) واملعىن
ذلك ابن تعزل فراشك عن فراشها وال جتامعها ملدىة ( إن مل تؤثىر فيهنى املوعظة ، واملضجع هو فراش املنام و  يف اْلَمَضاِجعِ 

شهر أو شهرين أو ثالثة ، وال جيوز أن هتجرها أكثر من أربعة أشهر ، فإن رجعت عن غيىها وأطاعت زوجها فذلك املطلوب 
يتلف  ، وإن مل حتصل نتيجة من اهلجران فعليه أن يوجعها ضرابً ولكن على شرط أن ال يكسر عظماً وال ينثر حلماً وال

ُغواْ َعَلْيِهنَّ ) ( فيما أتمروهنى  أَطَْعَنُكمْ  َواْضرِبُوُهنَّ فَِإنْ حاسىًة من حواسىها أو عضواً من أعضائها ، وذلك قوله تعاىل ) َفاَل تَ ب ْ
 ، فالبُ ْغية هي الطَلب ، ومن ذلك قول الشاعر يصف املوت : ( أي ال تطلبوا عليهنى ِعَلالً ابلباطل َسِبيالً 

 َمْوِعَدا أَْمسِ  هُ َقْد َواَعْدتَ  َكأَنَّكَ        هُ َحّتَّ َوَجْدتَ  ا تَ ْبِغيهِ بَ َغاك َومَ 
َ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا)  ( فخافوُه وال تعتدوا عليهنى إن أطعنكم . ِإنَّ الِلى

نهما شقاقاً وخفتم أن يزداد ( أي بني الزوج والزوجة ، يعين إن علمتم بي ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما( أيها الُقضاة ) َوِإْن ِخْفُتمْ ) -35
( أي من أهل الزوجة  َوَحَكًما مِىْن أَْهِلَها) ( أي من أهل الزوج َحَكًما مِىْن أَْهِلهِ ) ( إليهمافَابْ َعثُواْ ) الشقاق فيسوء احلال بينهما

م ليطىلعا على أعمال الزوج والزوجة وحيكما بعد ذلك على اْلُمعتد ي منهما فيؤنىبوُه فيقيمان معهما يف الدار بضعة أَيى
( بني ِإْصاَلًحا) ( احلَكمانِإن يُرِيَداالسيىئة ليصطلح احلال ويراتح البال ) وينصحوُه كي ُيصلح أعمالُه مع زوجته ويرتك عاداتِهِ 

نَ ُهَما) الزوجني أبن ينصحومها ويُرشدومها إىل حسن املعاشرة وترك الشىقاق واملشاجرة ُ بَ ي ْ  زوجني ابلُصلح( أي بني ال يُ َوفِىِق الِلى
َ َكاَن َعِليًما)  ( ابلبواطن .َخِبريًا) ( ابلظواهر ِإنَّ الِلى

ًئا) ( يف العبادةِ  َوالَ ُتْشرُِكواْ ) ( وحدهُ  َواْعُبُدواْ الِلىَ )  -36 ( من املخلوقني واملخلوقات فال تعبدوا املالئكة وال األنبياء  بِِه َشي ْ
( ابلقول والعمل  اِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً نوا )( أحسِ وَ اجعلوا أعمالكم خالصة لوجه هللا )بل  هم ،ة وال املشايخ وال قبور وال األئمى 

 َواجْلَاِر اجْلُُنبِ ( أي جارك القريب منك يف اجلوار ) َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب ) منكم ( أي األقرابء َوِبِذي اْلُقْرََب )
 بيتك وجاورك ، والشاهد على ذلك قول اخلنساء : نزَل قربذي لى االغريب ( اي جارك 

 اابَ نَ جْ أِت رْ ذا جاوَ إخاِك أي كِ وابْ     ي أخاِك أليْتاٍم وأْرَمَلة ٍ اْبكِ فَ 
 وقال األعشى :

  اخاِفيَ  ى هللاِ َعلَ  ىفَ فَِإنََّك ال ختَْ      ِسرَّها ْبغِ َوجاَرَة َجنِب الَبيِت ال ت َ 
 رث :وقال علقمة خياطب احلا

 رِيبُ  اْمُرٌؤ َوْسَط الِقباِب غَ فِإينى     ٍة َجنابَ  ال حَتْرَِمينِى َنِئالً عنْ فَ 
ك واحلارث يف زرعك والفالىح يف بستانك والراعي يف صنع( يعين رفيقك يف سفرك والعامل يف م َوالصَّاِحِب اِبجلَنبِ )

،  ، يعين الغريب املنقطع جيب عليك أن حتسن إليه وتكرمه ر( أي املساف َواْبِن السَِّبيلِ ُمىن يعمل عندك ) همك وغري مواشي
، ومدىة الضيافة ثالثة أَيم وبعدها َيكل صدقة  سن إليهوحتُ  كرمهُ وكذلك الضيف فإنه مسافر عن أهله فيجب عليك أن تُ 
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اً على العمىال واخلدم وغريهم ) االً ِإنَّ الِلىَ الَ حيُِب  َمن َكاَن ُُمْتَ ( من املماليك واخلدم ) َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ ) ( َفُخورًا( أي متكربى
  .  على الناس مبا أويت من املال

(  َوََيُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخلِ ( أبمواهلم على الفقراء واحملتاجني ) يَ ْبَخُلونَ  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى الُبخالء فقال ) -37
ُ ِمن َفْضِلهِ  َوَيْكُتُموَن َماليقتدوا هِبم ) ( يعين إذا جاءهم سائل يسأهلم شيئاً من ماهلم اعتذروا له وقالوا ليس عندَن  آاَتُهُم الِلى

 ( أي عذاابً ذا إهانة . َعَذااًب م ِهيًنا( بنعمِة هللا ) َوأَْعَتْدََن لِْلَكاِفرِينَ شيء لنعطيك ، أوالئك هلم عذاٌب يف اآلخرة )

َوالَ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلِى ( أي ُمراآَة الناس ) يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم رِئَ اء النَّاسِ  الىذينَ وَ املنافقني اْلُمرائني فقال ) مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى  -38
اُن َلُه َوَمن َيُكِن الشَّْيطَ ( الىذي يُثاب فيه اْلُمحسن ويُعذىب فيِه اْلُمسيء فيكون الشيطان قرينُه بعد املوت ) َواَل اِبْليَ ْوِم اآلِخرِ 
( أي بئَس القرين قرين الس وء . والقرين هو الىذي يكون معك على الدوام ، والشاهد على ذلك قول عديى  َقرِيًنا َفَساء ِقرِيًنا

 بن زيد :
رِء ال َتسَألْ 

َ
قارِِن يَقَتديمُ َفُكل  َقريٍن اِبلْ      َقريَنهُ  وأْبِصرْ  َعِن امل  

ا الضرر على ما هم عليِه من الكفر واإلشراك ،  ( يعين ال ضررَ  َلْو آَمُنواْ ) ( من ضرر َوَماَذا َعَلْيِهمْ ) -39 عليهم لو آَمنوا وإّنى
م آَمنوا ) ُ هِبِم( لكان خرياً هلم ) ُمَّا َرَزقَ ُهُم الِلىُ ( يف سبيل هللا ) َوأَنَفُقواْ  22اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ولو أهنى ( أي بُبخلهم  وََكاَن الِلى

م َبالء وهللا يكره كلى َبيل .ًماَعِلي)  ( فلذلك ال يهديهم هللا إىل طريق احلقى ألهنى

َ الَ يَْظِلمُ ) -40 َحَسَنًة ( مثقال ذرىة ) َوِإن َتكُ ( أي زِنة ذرىة ، وهي جزء من أجزاء اهلباء ) ِمثْ َقاَل َذرَّةٍ ( أحداً قطى ) ِإنَّ الِلى
َأْجرًا ( أي من عنده لصاحب احلسنة ) َويُ ْؤِت ِمن لَُّدْنهُ طيه أجرُه يف الدنيا واآلخرة )( لصاحبها ، أي يزيدها لُه فيع ُيَضاِعْفَها

 ( يف اآلخرة . َعِظيًما

َنا ِمن ُكلِى أمٍَّة ِبَشِهيدٍ ( يكون حال البخالء والكافرين يف ذلك اليوم )َفَكْيفَ ) -41 ( يشهد عليها مبا صدَر منها من   ِإَذا ِجئ ْ
َنا ِبكَ للُرُسل ، والشهيد نبيىها )كفر وإشراك وتكذيب  ( تشهد َشِهيًدا( الكافرين من أمىتك ) َعَلى َه ُؤالء( َي حممىد ) َوِجئ ْ

 عليهم يوم القيامة .

كما كانوا ( فيختفون يف كهوفها ومغاراهتا وقبورها   َكَفُرواْ َوَعَصُواْ الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى هِبُِم اأَلْرضُ   الىذينَ يَ ْوَمِئٍذ يَ َود  ) -42
 ُمتفني قبل َتزىقها ، فالتسوية هَي التحام أجزاء األرض بعضها ببعض فتعود كما كانت ، ومن ذلك قول اخلنساء :

 َسوَّْوا َعَليِه أِبْلواٍح َوأْحجارِ      دْ قَ وَ  يحِ رِ لضى ابِ  اثوٍ  كِ مى اُ  قالوا ابنُ 

                                                           

 . هو يوم القيامة ، ألنى األرض تتمزىق يف ذلك اليوم فال يكون بعد ذلك فيها ليٌل أو هنار 22 
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ألنى األرض تتمزىق يوم القيامة فتنتشر النفوس يف الفضاء وال يبقى هلم ( إذا سألوهم عنُه ، وذلك  َوالَ َيْكُتُموَن الِلىَ َحِديثًا)
 مكان خيتفون فيه عن األنظار ، فإذا صار وقت احلساب َتنىوا أن تعود األرض كما كانت فيختفون فيها عن املالئكة .

صلىي قريباً منهما خر وأخَذ يُ ، فجاء رجل آ ساً عِ يف املسجد يتحدىاثن لياًل وكان أحدمها نَ  سلمنيجلس اثنان من امل -43
َي  : ، وأخَذ يقرأ هل حتفظ هذه السورة؟  فقال نعم سْ { ، فقال اجلالس لرفيقه النعِ  فقرأ يف صالته }ُقْل ََي أَي  َها اْلَكاِفُرونَ 

،  23( من النعاس الََة َوأَنُتْم ُسَكاَرىآَمُنواْ اَل تَ ْقَربُواْ الصَّ  الىذينَ ََي أَي  َها . فنزلت هذه اآلية ) ما تعبدون أيىها الكافرون أعبدُ 
 ، ومن ذلك قول امرئ القيس :دىة النعاس كارى من شِ : ال جتلسوا يف املسجد قرب املصلىني وأنتم سُ  واملعىن

  عاٍث َوَنْشَوانِ يعاً َبنْيَ وا مجَِ فقامُ      ُسحرَة ٍ بَ َعْثُت بِ  دْ َوِفتياِن ِصْدٍق قَ 
( أي كي تعلموا ما  تَ ْعَلُمواْ َما تَ ُقوُلونَ ( معناها كي )َحّتََّ )َثهم وهم سكارى من النعاس والنشوان هو السكران ، يعين بعَ 

إذا نعس أحدكم وهو يصلىي فلينصرف لعلىه يدعو على نفسه وهو ":  أنىه قال)ع( . فقد روي عن عائشة عن النيبى  تقرؤون
، فقد قال هللا تعاىل يف سورة احلج  اهلموم أو العذاب ، وقد يكون اإلنسان سكراَن من فالنعسان كالسكران ". ال يدري

ويُقال للغافل أنَت سكران ، ومن ذلك قول هللا تعاىل  ، { }َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب الِلَِّ َشِديدٌ 
ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يَ ْعَمُهونَ  سورة احلجريف  ُجنُ ًبا ِإالَّ َعابِرِي ( جتلسوا يف املساجد )َوالَ ) يعين يف غفلتهم يرتدىدون { }َلَعْمُرَك ِإهنَّ

لمسجد ابابن وأراد أحدكم أن يعرب الطريق فيدخل من هذه الباب وخيرج من ل إن كان ، يعين ( فال أبس من ذلك َسِبيلٍ 
ن حدث اجلنابة ع( ابملاء  َحّتََّ تَ ْغَتِسُلواْ اً )نب، أمىا اجللوس يف املسجد فال جيوز ِلمن كان ُمُ  عليه إمثوهو ُمنب فال  تلك

 .  فحينئٍذ ال أبس عليكم من اجللوس يف املساجد
 َ  معه رض يضرى مب(  َوِإن ُكنُتم مَّْرَضىُسبحانُه احلكم يف ذلك عند فقدان املاء وحكم املريض الذي يضرىه املاء فقال ) مثى بنيى
الغائط هو املكان املنخفض (  أَْو َجاء َأَحٌد مِىنُكم مِىن اْلَغآِئطِ )يف الطريق  جتدوا ماًء ( أي مسافرين ومل أَْو َعَلى َسَفرٍ املاء )

يرمي ما يف بطنِه من قذارة جيلس يف مكان منخفض إذا   نمن األرض ، وهوكناية عن قضاء احلاجة ، ألنى اإلنسان إذا أراد أ
 ل حسىان :كان يف الصحراء ليحتجب عن األنظار ، والشاهد على ذلك قو 

 رُ زاهِ وَ  لٌ قْ ب َ  النِ وْ رى اجلَ ذُ  نْ مِ  هُ لَ      طاً غائِ  سَ فارِ  يقُ رِ طْ ا بِ هلَ  أابحَ 
 و"َجوالن" إسم جبل ، وقال احلُطيئة يصف محار وحش :

 هَلٍَق بَِغاِئِط قَ ْفرَةٍ  حَمُْبورِ     ْو فوق أخنَس َنشٍط بشقيقة ٍ أ

                                                           

، لدلى ذلك على االبتعاد عن املصلىني يف مجيع األوقات يف وقت صالهتم ويف غري أوقات  فلو قال تعاىل ال تقربوا املصلىني وأنتم ُسكارى 23 
 الَ تَ ْقَربُواْ الصَّاَلةَ الصالة ، مثى لو قال تعاىل ال جتلسوا قرب املصلىني وأنتم ُسكارى ، لدلى ذلك على هني اجللوس دون الوقوف ، ولكن قوله تعاىل )

 ( أبلغ وأوجز من اجلُملتني .
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فَ َلْم )بدون إنزال ، يعين من جامع زوجته ومل خيرج منه مين وجب عليه الُغسل أيضاً اع م( املراد به اجلِ  أَْو اَلَمْسُتُم النِىَساءَ )
 واختاروا ، والشاهد على ذلك قول امرئ القيس :دوا ( أي فاقصِ فَ تَ َيمَُّمواْ ( لتغتسلوا وتتطهىروا ) جتَُِدواْ َماء

 َياَض ِمْن فَ رَاِئِصَها َداِميَوأَنَّ اْلب َ         َوَلمَّا َرَأْت أَنَّ الشَّرِيَعَة مَه َها 
َها الظِىل  َعْرَمُضَها طَاِمي    تَ َيمََّمِت اْلَعنْيَ الَّيِت ِعْنَد َضارِجٍ   يَِفيُء َعَلي ْ

 وقال األعشى :
 ي َشَزنْ  ذِ  ٍ همَ هْ مَ  نْ ِض مِ األرْ  نَ مِ      تَ َيمىْمُت قَ ْيساً وََكْم ُدونَهُ 

( من  فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ ) منها، يعين املكان املرتفع  ر ، والصعيد وجه األرض( أي طاهراً من األقذا َصِعيًدا طَيِىًبا)
َ َكاَن َعُفوًّا، وذلك أبن تبسط كفىيك وتضرب الرتاب مرىًة وَتسح هِبا وجهك وضربة اثنية َتسح هِبا يديك ) ترابهِ  (  ِإنَّ الِلى

، وإذا   . وعند حضور املاء يبطل التيمىم إالى املريض الذي يضرىه املاء طأ والتقصري( عن اخلَغُفورًاابلرتخيص لكم والتيسري )
[ متأخىراً وقد ضايقك الوقت لصالة الصبح وكان الوقت شتاًء فال تغتسل  أي استيقظت من نومك باً وجلست ]نُ كنت جُ 

، وإذا كان يف وجهك  اء واغتسل عن اجلنابةابملاء البارد فتعرىض نفسك للمرض فتوضىأ وصلِى قبل فوات الوقت مثى سخىن امل
 جرح يضرىه املاء فتيمىم وصلِى وإذا كان اجلرح يف إحدى يديك أو رجليك فتوضىأ وامسح فوق الضماد الذي على اجلرح وصلىِ 

.  

التوراة  ية وهب السماويى من الكتُ صىة ( يعين حِ  مِىَن اْلِكَتابِ  أُوتُواْ َنِصيًبا الىذينَ ( اليهود )ِإىَل ( َي حممىد ) أمََلْ تَ رَ )  -44
َويُرِيُدوَن ضلىونكم عن احلقى )ى إذا سألتموهم شيئاً فبدل أن يرشدوكم إىل الصواب يُ ( ابهلدَ الضَّالََلةَ ( أي يستبدلون )َيْشرَتُونَ )

م أعدا َأن َتِضل واْ السَِّبيلَ   .  مء لك( أي الطريق فيفرحون بذلك ألهنى

ُ أَْعَلمُ )  -45 ( عن  وََكَفى اِبلِلِى َولِيًّاوال تستنصروهم ) وال ُتشاوروهم ( أيىها املسلمون فال توالوهمأِبَْعَداِئُكمْ منكم ) ( َوالِلى
 . ( عن نصرهتم وََكَفى اِبلِلِى َنِصريًاواليتهم )

ون الكالم عن أصلهِ يُ  ( أي حُيَرىُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعهِ  فريق من اليهود )يعين(  َهاُدواْ  الىذينَ مِىَن )  -46 فيسبىون بدل أن  غريى
َنا( إذا مسعوا قول الرسول )َويَ ُقوُلونَ حيمدوا ) ْعَنا َوَعَصي ْ َوامْسَْع َغرْيَ سراً ) "عصينايقولون "جهراً و  "مسعنا"( أي يقولون  مسَِ

( أي َورَاِعَنا، أي ال نسمع لقولك ) ع منكسمَ ، ويف قلوهبم يقولون غري مُ  ( أي ويقولون امسع منىا َي حممىد ما نقول ُمْسَمعٍ 
تقلىباً أبلسنتهم من و فتالً  ( أي لَيًّا أِبَْلِسَنِتِهمْ فىة العقل )، ولكنىهم يقصدون هِبذه الكلمة الرعونة أي خِ  أمهلنا لنفهم ما تقول

ينِ ( منهم )َوطَْعًناالكالم احلسن إىل الكالم املكروه ) ُمْ لمون )( الذي أنتم عليه أيىها املس يف الدِى قَاُلواْ ( أي اليهود ) َوَلْو َأهنَّ
ْعَنا ( أي َوأَقْ َومَ ( ُمىا تكلىموا به ) َلَكاَن َخرْيًا هلَُّمْ ) بدل قوهلم راِعنا( َوانظُْرَنَ ( منىا ما نقول )َوامْسَعْ ( أمرك )َوأََطْعَنا( قولك ) مسَِ

( أي بسبب كفرهم ابهلل ِبُكْفرِِهمْ ) أي أبعدهم هللا من رمحتهِ (  َوَلِكن لََّعنَ ُهُم الِلىُ وأعدل وأصوب يف الكالم من الطعن )
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( منهم . وكان كما أخرب هللا تعاىل عنهم فقد  ِإالَّ قَِليالً ( بك َي حممىد ) َفالَ يُ ْؤِمُنونَ وعبادهتم للبعل واألواثن وعشتاروث )
  .  آمن منهم نفر قليل وهم عبد هللا بن سالم وأصحابه

( يعين التوراة  أُوتُواْ اْلِكَتابَ  الىذينَ ََي أَي  َها ابلتخويف والتحذير فقال ) املقيمني يف املدينة املنوىرة  اليهودمثى خاطب هللا  -47
قًا لِىَما َمَعُكم( على حممىد من القرآن الذي هو ) آِمُنواْ مبَا نَ زَّْلَنا) ِمَس مِىن قَ ْبِل أَن نَّطْ ( من التوحيد ونبذ عبادة األصنام ) ُمَصدِى

: من  واملعىن،  حمو األثر منهم "الطمس"، و وهم القادة والرؤساء منهم الوجهاء "لوجوه"اب( يعين  ُوُجوًها فَ نَ ُردََّها َعَلى أَْداَبرَِها
ين أو يع(  أَْو نَ ْلَعنَ ُهمْ )، وقوله وال نبقي هلم قادة يقتدون هِبم أو القتل قبل أن ّنحو رؤساءهم من قيد احلياة فنهلكهم ابملوت 

  نُبعدهم ونطردهم من املدينة ، فاللعن معناه الطرد واإلبعاد ، ومن ذلك قول األعشى :
 هاريُ صِ ُع الكوماَء منىا نَ نَ وال ميَ      ناوا بَ لُ زَ ياَف إْن ن َ لعُن األضْ وال نَ 

أي  (  َأْصَحاَب السَّْبتِ فهم )( أسال َكَما َلَعنَّا)فقول الشاعر "وال نلعُن األضياَف" يعين ال نطردهم وال نبعدهم عن منزلنا 
كما أبعدَن وطردَن أسالفهم من فلسطني على يد نبوخذنصىر ملك اببل حني اعتَدوا يف السبت . وقد متى بعد ذلك ما وعد 
 هللاُ بِه من طمس الوجوه وإبعاد أتباعهم من املدينة ، فقد قُِتَل رئيُسهم حييى بن أخطب وكعب بن األشرف وأجَلى النيبى )ع(

( أي كائناً ال َمْفُعوالً ( الذي وعد به من طمس الوجوه أو لعنها ) وََكاَن أَْمُر الِلىِ )بين النضري من املدينة فذهبوا إىل الشام 
 .  حمالة

َ يَ ْغِفُر َأْسرَُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ ْقَنُطوا ِمن رَّمحَْ  الىذينَ سورة الزمر }ُقْل ََي ِعَباِدَي  قوله تعاىل يف َلمىا نزل -48 ِة الِلَِّ ِإنَّ الِلَّ
يًعا ...اخل { تالها النيبى على املنرب فقام إليه رجل فقال والشرك ابهلل؟ فنزلت هذه اآلية ) ِإنَّ الِلىَ الَ يَ ْغِفُر أَن ُيْشَرَك الذ نُوَب مجَِ

( َويَ ْغِفرُ اإلشراك أكرب الكبائر ) : إنى هللا ال يغفر للمشركني ذنوهبم ولو كانت من الصغائر ، وذلك ألنى  واملعىن(  بِهِ 
،  كانت من الكبائر ولكن بشروط  لوو  مذنوهب لموحىدينل: يغفر  واملعىن،  ( أي ما دون اإلشراك َما ُدوَن َذِلكَ للموحىدين )

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِىْر َعنُكمْ  هو ( يعين ملن  ِلَمن َيَشاء{ ، ) َسيِىَئاِتُكمْ  وهي اليت ذكرَنها يف تفسري قوله تعاىل }ِإن جَتَْتِنُبواْ َكَبآئَِر َما تُ ن ْ
( غري مغفور  ِإَْثًا َعِظيًماعلى ذلك ) وأمثَِ  ، عند هللا األنداد تشفع له( ابدىعائه أنى  َوَمن ُيْشرِْك اِبلِلِى فَ َقِد اْفرَتَى) أهل للغفران

 . لهُ 
م من حرَ فتفوز ابلغفران أم أنت من املشركني فتُ  وح دينهلّأنتّمنّاملوهنا أوجىه سؤااًل إليك أيىها القارئ الكرمي وهو : 

 اجلنان؟
م  م مهتدون وعلى طريق سائرون أقول إنى أكثر الناس اليوم مشركون ولكن ال يعلمون أهنى على منهج اإلشراك بل حيسبون أهنى

َضلَّ  الىذينَ ُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل . ، وقد قال هللا تعاىل فيهم ويف أمثاهلم يف سورة الكهف }ُقْل َهْل نُ نَ بِىئُ  احلقى سائرون
ًعا ُْم حُيِْسُنوَن ُصن ْ نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أهنَّ وينفقون ولكن يشركون  يعملون الصاحلات: أنى هؤالء  واملعىن{ ،  َسْعيُ ُهْم يِف احْلََياِة الد 
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م أشركوا هِبا ر جَ ؤ راج الرَيح فال يروا أعماهلم فضلىت أي ضاعت وذهبت أدم غري هللا فلذلك خسِ عماهلأب ون عليها وذلك ألهنى
 . املخلوقني مع اخلالق

، فإن قلت له ملاذا تعبد الصنم أو البقرة أو  وإذا سألت أحداً من هؤالء ملاذا تشرك؟ فيجيبك قائالً : أَن مل أشرك بريبى أحداً 
ا يُ فعاؤَن عند هللا . وبذلك يعتقد أنه موحىِ غري ذلك؟ فيقول هؤالء شُ  قدىس هذا املخلوق وحيرتمه ليشفع له د غري مشرك وإّنى

 .  : وهللا ربىِنا ما كنىا مشركني يقولونعن إشراكهم سألون يوم القيامة عند هللا ، ولذلك َلمىا يُ 
قرة إالهك أحد اخلدم يف كربالء أنه سافر إىل اهلند فرأى قوماً يعبدون البقر فقال ألحدهم هل تعتقد أنى هذه الب حدىثينولقد 

 : ، قلت : إذاً ملاذا تعبد هذه البقرة ؟ قال: أصِغ إيلى ألفهمك ، قال : كالى إنى ريبى هللا الذي خلقين ورزقين فتعبدها؟ فقال
 هل هلذه البقرة ذنب؟ قلت : ، قال ذنبونكالى كلىنا مُ   : قلت ؟إننا بشر وهل يف البشر أحد ال يذنب : ، قاليك أَن صاٍغ إل

ا حيوا : ا مل تذنب لكي ختالفها فتذنب  ن وليس على احليوان واجبات دينيةإهنى ، قال إذاً هذه البقرة أقرب عند هللا مينى ألهنى
 .  وأَن أذنبت فأَن أجعلها شفيعة عند هللا

 .  مقتدون : إًَن وجدَن آابءَن على أمىٍة وإَنى على آاثرهم وجدوا آابءهم سائرين عليها فساروا خلفهم وقالواابطلة فهذه عقائد 
واعرف نفسك هل أنت من فيها وفكىر يف عقائدك نظر اُ واآلن أعطيك أسئلة امتحان إمتحن نفسك هِبا وبعد االمتحان 

دين فقل احلمد هلل الذي هداَن هلذا وما كنىا لنهتدي لوال أن هداَن ، فإن وجدت نفسك من املوحىِ  املوحىدين أم من املشركني
 .  من املوحىدين تنجح يف الدارين شركني فاترك اإلشراك وال تتمسىك ابلتعصىب فتخسر وكنْ هللا . وإن وجدت نفسك من امل

ر يف كلى ، فإن كنت من املقلىدين فاترك التقليد واستعمل عقلك وفكى  هلّأنتّمنّاملقل دينّأمّمنّاملفك ريننظر اُ  أو الّا
ه ، أمىا املفكىرون يبصرون طريقهم فيسريون فيه ويعرفون الذي يقودونه فال يدري أين يذهبون بموضوع ألنى املقلىد كاألعمى 

وقد ذمى هللا املقلىدين يف القرآن ومدح املفكىرين والعقالء فقال تعاىل يف املقلىدين يف سورة  إىل أيى مكاٍن ينتهي هبم الطريق ،
ُتُكم أِبَْهَدى ُمَّا  ونَ الزخرف }ِإَنَّ َوَجْدََن آاَبءََن َعَلى أُمٍَّة َوِإَنَّ َعَلى آاَثرِِهم م ْقَتدُ  { فردى هللا عليهم قوهلم وقال }قَاَل أََوَلْو ِجئ ْ

وقد أحسن عنرتة { .  { ، وقال تعاىل يف سورة البقرة }أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً َوالَ يَ ْهَتُدونَ  َوَجدمت ْ َعَلْيِه آاَبءُكمْ 
 العبسي إذ قال :

 ِد قائِ إالَّ بِ  رِ أَلمْ ِثْب لِ إذا مْل يَ        ياتِهِ حَ  نْ  مِ للَفَّت  ريٌ َولَلَموُت خَ 
 دِ وائِ لسى ةً  لِ ؤاِد مِهى يَت الفُ بِ هَ      نْ كُ وال تَ  االُمورِ  يماتِ سِ ْج جَ عالِ فَ 

 َ ات َّبَ ُعواْ َورَأَُواْ  الىذينَ ات ِبُعواْ ِمَن  نَ الىذيفقال قي سورة البقرة }ِإْذ َترَبَّأَ  يف اآلخرةُسبحانُه أبنى املتبوعني يتربىؤون من اتبعيهم  مثى بنيى
 . { اْلَعَذاَب َوتَ َقطََّعْت هِبُِم اأَلْسَبابُ 

سورة الرعد ، وقال تعاىل يف {  فقال }ِإنَّ يِف َذِلَك آلََيٍت لىِْلُمتَ َومسِىِنيَ  سورة احلجريف أمىا املفكىرون فقد مدحهم هللا تعاىل 
{ ، وقال تعاىل يف  { ، وقال أيضاً يف سورة الرعد }ِإنَّ يِف َذِلَك آَلََيٍت لِىَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  لىَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ }ِإنَّ يف َذِلَك آَلََيٍت 
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ُ َلُكُم اآلََيِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ البقرة سورة  ُ الِلى ِت لَِقْوٍم }َكَذِلَك نُ َفصِىُل اآلَيَ  سورة يونسوقال تعاىل يف { ،  } َكَذِلَك يُبنيِى
 .  فكن أنت من املفكىرين والتكن من املقلىدين فتخسر ،{  يَ تَ َفكَُّرونَ 

ِِم نّّوّفيت كلّعلىّالشفاعةّهلّأنتِّم نّجيعلّلهّشفعاءّيشفعونّلهّعندّهللانظر وأتمىل إىل نفسك وعقائدك اُ   اثنياّا
}َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ قريش يف املالئكة ، كما يف سورة الزمر  فيقصىر يف الطاعة كما قالت يت خذّلهّأولياءّيقر بونهّإىلّهللاّزلفى

، فقد  لفىهلل وجيعل رمحته هي الشفيع وانقطاعه إىل هللا هو الذي يقرىبه زُ  ُمىن يوجىه وجههُ أنت أم  ، لِيُ َقرىِبُوََن ِإىَل الِلَِّ زُْلَفى {
يًعا إِنَُّه  الىذينَ قال هللا تعاىل يف سورة الزمر }ُقْل ََي ِعَباِدَي  َ يَ ْغِفُر الذ نُوَب مجَِ َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة الِلَِّ ِإنَّ الِلَّ

 . { ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
{ ، وقال أيضاً يف سورة  ِع ِإَذا َدَعانِ وقال تعاىل أيضاً يف سورة البقرة }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِى فَِإينىِ َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّا 

 . { غافر }َوقَاَل َرب ُكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ 
: "احلمد هلل الذي أَنديه كلىما شئت حلاجيت وأخلو  ه املعروف أبيب محزة الثمايلعائِ عليى بن احلسني يف دُ زين العابدين وقال 

 مل يستجبْ  غريهُ  ولو دعوتُ  هلل الذي أدعوه وال أدعو غريهُ  ، واحلمدُ  يل حاجيتفيقضي  شفيعٍ  ، بغريِ  يرِى لسِ  شئتُ  حيثُ  بهِ 
 ". عائييل دُ 

وال  ، مثى يقول "واحلمد هلل الذي أدعوهُ  فتأمىل إىل قول زين العابدين وتعلىم منه فإنىه يقول "بغري شفيع فيقضي يل حاجيت"
،  ك فلن يستجيب لك ولن يقدر على ذلكتلقضاء حاج ة واألولياءمن املشايخ واألئمى  غري هللا أدعو غريه" فإنىك إن دعوتَ 

، فقد قال تعاىل يف  وإنى هللا تعاىل ال يرضى بذلك وال يقضي حوائجك ألنىك سألت حاجتك من املخلوقني وتركت اخلالق
وكانت قريش  . { ْلَيْسَتِجيُبواْ َلُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلِى ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم ف َ  الىذينَ سورة األعراف }ِإنَّ 

َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن ِمن  الىذينَ سورة فاطر }وَ تعبد املالئكة يف زمن اجلاهليىة وتسأل حوائجها منها فنزل قوله تعاىل يف 
 .مسَُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم { ِإن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو ،  ِقْطِمريٍ 

: إسأل حاجتك مينى وال تسأل  واملعىن (()َي موسى إسألين ولو ملحاً لطعامك .)وجاء يف احلديث القدسي قال هللا تعاىل 
 .  بسيطة حاجتك كانت  إنو  من غريي

باهي من املشايخ أو األئمىة أو األنبياء فإنى هللا تعاىل ينظر إليك ابلرمحة ويُ   تسأل غريهُ فإنىك إن سألت حاجتك من هللا ومل
عرفين حقى معرفيت فوجىه وجهه َنوي وسأل حاجته مينى ومل يسأل  نظروا َي مالئكيت إىل عبدي هذا فإنهُ اُ كة فيقول ئبك املال

 .  غريي
جالساً يف بعض األندية مع مجاعة ولك فيهم صديق وأنت  : لو كنتَ  وإليك بعض األمثال أذكرها لك لتكون من املوقنني

 فلوساً ونفسك أبيىة وجاء ابنك فجأًة وسلىم على صديقك وقال َي عمى أعطين عشرة تتكلىم معه يف بعض شؤونك وكنت غنيى 
إنىك أتَب أن َيخَذ ابنك  وما أنت صانع به هل ترضى منه ذلك أم أتَب؟ طبعاً  ذٍ ئ. فما يكون حالك حينشيئاً ألشرتي هِبا 
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، فتقول البنك ملاذا تطلب من هذا الرجل بعض النقود حبضوري فهل أَن عاجز عن  من صديقك بعض النقود وأنت جالس
فمن يقوم كلى يوم برتبيتك ومن َيتيك بطعامك بال طعام أداء طلبك وهل تركتك يوماً بال نقود أو تركتك يوماً جائعاً 

أفال ، ملاذا مل تسأل مينى فأعطيك أفال استحييت ، حتبى وتشتهي  حتتاج إليه ومبا يك ابملالبس ومباومن َيت غريي ، وشرابك
 ت يدك؟أفال شلى  ، قصر لسانك

 .   فتأخَذ أنت يف أتنيبه وأتديبه كي ال يعود إىل مثل ذلك
تسأل أحداً شيئاً وإن كان  ، فتقول له أَن ال أقبل أن فإن قال ابنك أَن مل أسأل حاجيت من رجل غريب بل هو صديقك

 .  صديقي
كاً أو ملَ  املرسلني وإن كان املسؤول نبيىاً من األنبياء من املخلوقني فكذلك هللا تعاىل ال يرضى أن تسأل حاجتك من أحد

 أال ، فإنى هللا تعاىل يقول لك لقد تركتين وذهبت تسأل حاجتك من ُملوق مثلك فعلت ذلكفإن  املقرىبني ، من املالئكة
أمل  ؟أمل تكن عارَيً فكسوتك ؟أمل تكن صغرياً فأنشأتك ؟ تعلم أينى على كلى شيء قديرملأ ؟تعلم أنىه عاجز عن قضاء حاجتك

هل تركتك يوماً بال طعام حني كنت مضطجعاً يف املنام ومل تكن قادراً على  ؟أمل تكن ضعيفاً فقوىيتك ؟تكن جائعاً فأشبعتك
  فالويل لك والعار عليك إذا سألت حاجتك من غريي ؟أمل أجعل الغذاء ميسوراً بني يديك ؟أمل أحنىن عليك أبويك ؟الكالم

. 

األنبياء أو غريهم األئمىة أو شرك هِبا أحد املشايخ أو وفكىر فيها فهل جتعلها خالصة لوجه هللا أم تُ  أعمالكنظر إىل اُ   اثلثاّا
أحداً من املخلوقني  هِبا أشركتَ  ن، ولكن إ بىلها منك وَيجرك عليهايتق ههلل وحده فإنى  أعمالك من أولياء هللا ، فإن جعلتَ 

يف سبيل هللا واالستعانة ابهلل والنذر هلل والتعظيم هلل وما أشبه  اإلنفاقك  ذلك، و  ثيبك عليهاقبلها منك وال يُ ال يَ تعاىل فإنى هللا 
يعوىضك بدله عشرة أضعاف يف الدنيا جرك عليه وُ من مالك يف سبيل هللا فإنىه تعاىل يتقبىله منك وَي أنفقتَ  ، فإنْ  ذلك

 .  وسبعمائة يف اآلخرة
أو جعلَت اإلنفاق ُمشرتكاً هلل وألحد يف سبيل املشايخ أو األئمىة أو األنبياء أو غريهم من املالئكة واملقرىبني  ولكن إذا أنفقتَ 

وأشركَت معه أحد  لى ذلك ألنىك أنفقت يف سبيل غريهعاقبك عمنك وال َيجرك عليه بل يُ  ال يقبلهُ  تعاىل فإنى هللااألولياء 
فلو كان األنبياء موجودين معنا يف قيد احلياة وننفق من أموالنا ملساعدهتم ولنصرهتم نُثاب على ذلك ، ولكنى ، األولياء 

م يتنعىمون يف جنانِه فال حاجة هلم ابملال وال ابلطعام وال  يعلمون مبا تُنفق الناس ألجلهم األنبياء واألولياء ذهبوا إىل جوار رهبى
 ، ومثال ذلك من يبين ُحسينيىة فيكتب على ابهبا "مسجد وحسينيىة" فقد أشرك احلسني مع هللا يف إنفاقه هذا .

لكاً مُ  إذا أوقفتوكذلك للمشايخ أو لألئمىة أو لألنبياء ال جيوز فإن نذرَت لغري هللا فأنت آمث وال تؤجر عليه .  ذرالنَ وكذلك 
 بل يُعاقبك .  عليه كجر َيهللا فإنىه تعاىل ال يقبله منك وال لغري 
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، فإنىنا جيب علينا أن  بغري هللا فقد أشرك عند قيامه وقعوده ابملشايخ أو األنبياء أو األئمىة ال جتوز فمن استعان االستعانةمثى 
م كانوا ونقتدي هبم نسري على هنج هؤالء األولياء قعودهم وعند و هلل عند قيامهم اب يستعينون ال أن َّنالفهم يف هنجهم فإهنى

يَْذُكُروَن الِلىَ ِقَياًما  الىذينَ ولذلك مدحهم هللا يف كتابه اجمليد فقال يف سورة آل عمران } هللا اضطجاعهم وال يستعينون بغري
أو الدهر زل فيهم  قوله تعاىل يف سورة اإلنسان { ، وأن َوقُ ُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

هللا ، فتأمىل أنى هللا  بىِ { ، أي على حُ  { ، فقوله تعاىل }َعَلى ُحبِىهِ  }َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِىِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا
َا نُْطِعُمُكْم  قوله تعاىل ]يف اآلية التالية[ } هذايؤيىد ا ُمى ، و  بى األنبياء واألولياء{ ومل يقل على حُ  تعاىل قال }َعَلى ُحبِىهِ  ِإّنَّ

 . { ِلَوْجِه الِلَِّ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َواَل ُشُكورًا
 يقدىس قبورهم ويتربىك هِباهم أو ُمىن ألجلفإن كنت ُمىن ينذر للمشايخ واألنبياء أو يستعني هِبم يف قيامه وقعوده أو ينفق ماله 

 .  ين، فاترك هذه العادات واجعل أعمالك خالصة لوجه هللا تنجح يف الدارَ  أنت من املشركنيف

. من عادات  ، يعين بعضهم يزكىي بعضاً  ( من الذنوب يُ زَك وَن أَنُفَسُهمْ  الىذينَ ( النصارى )ىَل ( َي حممىد )إِ  أمََلْ تَ رَ )  -49
. فأنكر هللا تعاىل  سى ذنبه ويصفح عنهفيغفر له القِ  سى فيعرتف بذنبهِ قِ إىل ال ذهبب منهم يدهم أنى املذنِ ليقاتالنصارى و 

ُ يُ زَكِىيعقائدهم فقال ) عليهم أعماهلم وسفىهَ  ،  ، وليست التزكية بيد القسىيسني ( تزكيته َمن َيَشاء( من الذنوب ) بَِل الِلى
أيضاً ، وُيضَرب . ويسمىى حبى العرفط  ( أي قدر حبىة الفتيل َوالَ يُْظَلُموَن فَِتيالً أفعاهلم )قدر على  يف اآلخرة فسيعذىهبم هللا

 هذا املَثل لقلىة الشيء ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين :
 جيمُع اجليَش ذا األلوف ويغزو     مثى ال يرزأ العدوَّ فتيال

 يعين ال ُيصيب من العدوى شيئاً مع كثرة جيشِه . 

 لنا أن نزكىي اْلُمذنبني ، فردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل : وقال الِقسىيسون إنى هللا أِذنَ  -50
 .  ( أي إَثاً بيىناً واضحاً  ِإَْثًا م ِبيًنا( أي بكذهبم ) وََكَفى بِهِ ( بقوهلم هذا ) َكيَف يَ ْفرَتُوَن َعَلى الِلِى الَكِذبَ ( َي حممىد )انظُرْ ) 

هو " : ، قال بل عامل دارس : قالوا "؟  حممىد هل هو ُمنون أو عاملما تقولون يف" : سأل أبو سفيان نفراً من اليهود -51
ودينه حقى أم " : ، قال بل علماؤَن وخاصًة منهم الكاهن حي بن أخطب وكعب بن األشرف : قالوا "؟ أعلم أم علماؤكم

اً لنزل علينا فنحن أحقى لو كان وحي : قالوا "وقرآنه من عنده أم وحي من السماء ؟" : ، قال بل ديننا : قالوا "دينكم؟
(  أُوُتواْ َنِصيًبا مِىَن اْلِكَتابِ  الىذينَ ( اليهود )ِإىَل ( َي حممىد ) أملَْ تَ رَ اآلية ) . فنزلت هذهِ  ابلوحي منه ولو كانت نبوىة لكانت فينا

الل ومع ذلك يقدىسوهنم ( علمائهم ويقلىدوهنم ولو كانوا على ضيُ ْؤِمُنوَن بِ يعين حصىة من الكتب السماوية وهي التوراة )
، ويريد  ( كناية عن كلى شخص طاٍغ متكربى َوالطَّاُغوتِ ( يعين الكاهن ، ويريد به حي بن أخطب )اجْلِْبتِ وخاصًة منهم )

د ( يعين أاب سفيان وأصحابه َلمىا سألوهم هل حممى  لِلَِّذيَن َكَفُرواْ ( يعين اليهود يقولون )َويَ ُقوُلونَ ابلطاغوت كعب بن األشرف )
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( أي طريقاً َسِبيالً ( يعين من حممىد وأصحابه ) آَمُنواْ  الىذينَ أَْهَدى ِمَن ( إشارة إىل علمائهم )َهُؤالءِ ، فأجابوا ) أعلم أم علماؤكم
 .  ىل الصواب وأكثر علماً إ

ألشرف ومن تبعهم ( إشارة إىل حي بن أخطب وكعب بن اأُْولَ ِئكَ فردى هللا عليهم قوهلم وكذىهبم ولعنهم فقال تعاىل ) -52
فَ َلن جتََِد هللا ) هُ لعنْ ( أي ومن يَ  َوَمن يَ ْلَعِن الِلىُ ( أي أبعدهم هللا عن رمحته وجعلهم ُمىن يستحقىون العذاب ) َلَعنَ ُهُم الِلىُ  الىذينَ )

   . ( ينصره وخيلىصه من عذاب هللا َلُه َنِصريًا

َ مثى  -53 : هل  ( وهنا تقدير حمذوف وهو أَْم هَلُْم َنِصيٌب مِىَن اْلُمْلكِ فقال ) ُسبحانُه َبل اليهود وحسدهم لرسول هللا بنيى
لكهم فيتصرىفون فيها كما يشاؤون فرييدون أن ينزل الوحي عليهم وال ينزل على غريهم أم هلم نصيب األرض ومن عليها مُ 

ِإًذا الَّ يُ ْؤُتوَن ( لو كان امللك أبيديهم )فَ ) ؟لك فيعرتضون علينا بنزول الوحي على حممىدمُ ، أي حصىة من الْ  لكمُ معنا يف الْ 
 .  يف القلىة عند العرب ل ُيضَرب، وهذا مثَ  العرب من احلبى قدر ما ينقره الطري نعطو يُ  ( يعين ال النَّاَس نَِقريًا

ُ ِمن َفْضِلهِ ( أي العرب ) أَْم حَيُْسُدوَن النَّاسَ ) -54 َنآ ) منهم وآاتهم القرآن الً بعث فيهم رسو  إذ(  َعَلى َما آاَتُهُم الِلى فَ َقْد آتَ ي ْ
للقمان ، فلم يعملوا مبا يف توراة موسى ومل يسمعوا لزبور ( َواحلِْْكَمةَ ) ملوسى وهو التوراة ، والزبور لداُود(  اْلِكَتابَ  آَل ِإبْ رَاِهيمَ 

َناُهم م ْلًكا َعِظيًما) داُود ومل يتىعظوا حبكمة ُلقمان ملوكهم مل يشكروا هللا على ما أعطاهم من امللك بل   أي كثرياً ولكنى (  َوآتَ ي ْ
م فعبدوا البعل وعشتاروث والشعرى اليمانية  وا دينهم وبدىلوا شريعتهم وأشركوا بعبادة رهبى كفروا ودعوا قومهم إىل اإلشراك فغريى

  جلني من ذهب صنعهما هلم يربُعام .وعِ 
القرآن؟ أمل نعِط بين إسرائيل الكتاب ملوسى والزبور لداُود واحلكمة  : ملاذا حيسدون العرب حيث أنزلنا على حممىد واملعىن

وا أحكامه وبدىلوا شريعته فأشركوا ابهلل مراراً  للقمان ولكنى اليهود مل يستقيموا على شريعة موسى ومل يعملوا مبا يف توراته بل غريى
 . العرب بداًل عنهموعبدوا األصنام تكراراً وقتلوا األنبياء جهاراً فرفضهم هللا واختار 

أشركوا من بين إسرائيل هم مخسة عشر ملكاً أوىهلم يربُعام بن َنابط الذي صنع هلم عجلني من ذهب وأمر قومه  الىذينَ وامللوك 
 ]ِسفر[ أن يعبدومها ، وآخرهم ِصدقيىا الذي قتله ملك اببل نبوخذنصر . وأمساؤهم وقصصهم مذكورة يف ُمموعة التوراة يف

ل والثاين . وقد أنذرهم السيد املسيح ابنتقال الوحي منهم إىل اُمىة العرب وذلك يف إجنيل ميتى يف اإلصحاح الواحد امللوك األو 
 [ يعين الُمىٍة تقوم أبدائه .مىٍة تعمُل أَثارُه ُع منكم ويُعطى الُ لذلك أقول لكم إنى ملكوت هللا يُنزَ  بعد العشرين قال ]

َعَلى  أَْم حَيُْسُدوَن النَّاسَ }، إشارة إىل قوله تعاىل فيما سبق  لقرآناب آمنَ ( يعين  مَّْن آَمَن بِهِ ) ( يعين من اليهودَفِمن ُْهم) -55
ُ ِمن َفْضِلِه  ( ِلمن صدى عنه ومل يؤمن  وََكَفى جِبََهنََّم َسِعريًا) بهِ  ومل يؤمن أي عن القرآن ( َوِمن ُْهم مَّن َصدَّ َعْنهُ ) ، {َما آاَتُهُم الِلى

 . بِه
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ُكلََّما َنِضَجْت ( يُعذىبون فيها ) َسْوَف ُنْصِليِهْم ََنرًا( أي ابلقرآن ومل ُيصدىقوا من نزل عليه ) َكَفُرواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ ِإنَّ ) -56
َ َكاَن َعزِيزًا( يف النار ) ُجُلوُدُهمْ  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغرْيََها لَِيُذوُقواْ اْلَعَذاَب ِإنَّ الِلى  ُملكِه ينتقم ُمىن يكفر آبَيتِه وُيكذىب ُرُسلُه ( يف بَدَّ

 ( يف أعماله وأفعالِه .َحِكيًما)
ى وال حاجة فيها ، وإنى إعلم أنى العذاب يف اآلخرة يكون للنفوس وليس لألجسام ، ألنى األجسام تتبعثر داخل القبور وتبلَ 

ة ولذلك مسىاها ُسبحانُه جلوداً ومل ُيسمىها أبداَنً ، والدليل على اجللود الىيت ذكرها هللا تعاىل يف هذه اآلية هي اجللود األثرييى 
. وُمىا يؤيىد هذا قوله }فَاْليَ ْوَم نُ َنجِىيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة {  سورة يونسذلك قوله تعاىل يف قصىة فرعون يف 

لناهم ابداَنً غريها" ، ألنى األبدان املادىيىة إذا أصاهبا ( فلو قصَد األبدان لقال "كلىما  ُكلََّما َنِضَجتْ تعاىل ) احرتقت أبداهنم بدى
ا ال حترتق بل تنضج ، والنضج أقلى من اإلحرتاق فهو الطهي ،  من َنر الدنيا حترتق وتكون فحماً فكيف بنار جهنىم على أهنى

 ومن ذلك قول امرئ القيس :
 َصِفي َف ِشَواٍء أَْو َقِديٍر ُمَعجَّ لِ     ٍج َفَظلَّ ُطَهاُة اللَّْحِم ِمن َبنْيِ ُمْنضِ 

 الناضج هو املطبوخ الىذي يصلح لألكل ، ويف ذلك قال لبيد :
 يناوِ تَ شْ ُه ما يَ لَ ب ْ  ْل ق َ   ===  جِى ْت وعَ جَ ضَ َر إْن نَ دْ ذا القِ 

 وقال شبيب :
 يجُ َنضِ  وْهوَ  نُي اللَّحمَ مَّن يُهِ مِ لَ     نِيىاً وأنَّين  ي اللَّحمَ وإينى أُلغلِ 

ا تتأكسد ويكون هلا قشرة بُ ن ىيىة اللون هي أوكسيد  وإليك مثالً يف ذلك : خذ ِقطعة حديد متينة وضعها يف مكان رِطب فإهنى
اد األوكسجني ابحلديد ،  احلديد ، مثى ضعها يف النار فتزول قشرهتا عنها ، مثى ضعها يف مكان رطب فتتأكسد اثنية وذلك ابحتى

تزول قشرهتا ابلنار ، وهكذا تتكرىر العمليىة عدىة مرىات فإنى احلديد ال حيرتق ولكن أتكل النار ما أتكسَد مث ضعها يف النار ف
ا أثرييىة غري قابلة لالحرتاق ولكن تتعذىب هبا ويزداد أملها بسبب تبديل جلودها .   منُه ، فكذلك النفوس ال حترتق ابلنار ألهنى

َجنَّاٍت ( يف اآلخرة )َسُنْدِخُلُهمْ ( أي األعمال الصاحلة ) َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ هللا على رسولِه )( مبا أنزل  آَمُنواْ  الىذينَ وَ ) -57
ُْم ِفيَها أَْزَواٌج م َطهََّرةٌ ( ال خيرجون منها ) جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا ( من احليض والنفاس ومن مجيع األقذار  هلَّ

 ( ال تنتقل عليه أشعىة الشمس كما يف ِظلى الدنيا بل هو اثبت على الدوام . َونُْدِخُلُهْم ِظ الًّ ظَِليالً ا أثرييىة )ألهنى 

َ ََيُْمرُُكْم أَن ُتؤد واْ األََماََنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاسِ ) -58 ( ال َتيلوا إىل أحد  لِ أَن حَتُْكُمواْ اِبْلَعدْ ( جيب ) ِإنَّ الِلى
َ نِِعمَّا يَِعُظُكم بِهِ اخلصمني يف احُلكم ) يًعا( أي نِعَم احُلكم الىذي وعظكم بِه ) ِإنَّ الِلى َ َكاَن مسَِ ( ألقوالكم عند صدور  ِإنَّ الِلى

 ( أبحوالكم يف امليل إىل احلقى أو إىل الباطل . َبِصريًااألحكام واْلُمحاكمة )
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 َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكمْ ) يف إرشاداتِه وتعاليمهِ (  َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ وهناكم عنه ) ( فيما أمركم بهِ  آَمُنواْ أَِطيُعواْ الِلىَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -59
( أي من ِمنُكمْ ، مثى قوله ) ( آَمُنواْ  الىذينَ ََي أَي  َها كانوا مسلمني مؤمنني ، ألنى اخلطاب للمؤمنني بقوله )والة األمر إن   يعين( 

( يعين  فَ ُرد وُه ِإىَل الِلِى َوالرَُّسولِ )أو دنياكم مور دينكم اُ ( من  فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيءٍ )ين املؤمنني العاملني أبحكام القرآن والدِ 
هذا يف و ،  نكمهو يفصل بيف، أمىا إذا كان رسوله حاضراً  رسول حاضراً معكمالفراجعوا كتاب هللا وهو القرآن إن مل يكن 

،  فيجب أن نردى تنازعنا إىل كتاب هللا ليفصل بيننا عندَن  وبقي الكتاب أمىا اليوم فقد ذهب الرسول إىل جوار ربىهِ  ، زمانه
، فكلى  قاً عديدةرَ أمىا األحاديث الواردة فال اعتماد عليها ألنى أكثر األحاديث مدسوسة ولذلك اختلف املسلمون فصاروا فِ 

( ألنى من 24 ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ وكلى حديث ال ينطبق مع القرآن ال نقبله ) مع القرآن نقبلهُ حديث ينطبق 
( لكم من التنازع واالختالف َخرْيٌ ) ( الردى إىل كتاب هللا والرضا حبكمهِ َذِلكَ كم القرآن وال يعرتض عليه )يؤمن ابهلل يقبل حُ 

 .  ( أي وأحسن عاقبة ْحَسُن أَتِْويالً َوأَ فيما بينكم )

كان بني رجل من اليهود ورجل من املسلمني خصومة فقال املنافقون لصاحِبهم حتاكم مع اليهودي عند رئيسهم كعب   -60
 رسول هللاإىل  ؤواوجا حممىد ، اليهودي أن يتحاكم عند كعب وقال بل نتحاكم عند ، فأََب  بن األشرف فإنىه حيكم لك

، فقال اليهودي لعمر قضى يل رسول هللا فلم  فلم يرَض املنافق بذلك وقال تعال نتحاكم عند عمر، نيبى لليهودي فحكم ال
، فدخل عمر  نعم ، فقال عمر مكانكما حّتى أخرج إليكما ، فقال عمر للمنافق أكذلك ؟ قال يرَض خصمي بقضائه

 .  هللا ورسوله بقضاء ملن مل يرضَ فأخَذ سيفه مثى خرج فضرب به عنق املنافق وقال هكذا أقضي 
( َي  أمََلْ تَ رَ ، جاؤوا إىل النيبى يعتذرون فنزلت هذه اآلية ) وا الرجل وقالوا له حتاكم عند كعبأغرَ  الىذينَ وَلمىا مسع املنافقون 

ُْم آَمُنواْ مبَا أُنزَِل إِلَْيكَ  الىذينَ ( املنافقني )ِإىَل حممىد ) يُرِيُدوَن أَن ة )( من كتب مساويى  َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلكَ آن )( من القر  يَ ْزُعُموَن أهنَّ
، وهي كناية الشيطان أيضاً ألنىه تكربى  ، والطاغوت كناية كلى متكربى  ( يعين إىل كعب بن األشرف يَ َتَحاَكُمواْ ِإىَل الطَّاُغوتِ 

لك من قوله تعاىل يف سورة البقرة }َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن ( وذ َوَقْد أُِمُرواْ أَن َيْكُفُرواْ بِهِ على آدم وامتنع عن السجود )
 .  ( عن احلقى  أَن ُيِضلَُّهْم َضاَلالً بَِعيًدا( مبا زيىن هلم ) َويُرِيُد الشَّْيطَانُ ) ،{  اِبلِلِى فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَ 

 رَأَْيتَ ) كمهِ ( يف حُ  َوِإىَل الرَُّسولِ ( يف القرآن من األحكام ) تَ َعاَلْواْ ِإىَل َما أَنَزَل الِلىُ فقني )( أي للمنا َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ ) -61
 ىل غريك .عرضون عنك إ( أي يُ  اْلُمَناِفِقنَي َيُصد وَن َعنَك ُصُدوًدا

ُهم م ِصيَبةٌ ن حاهلم )ا( كَفَكْيفَ ) -62  ( من نفاق مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهمْ ) بة بقتل صاحبهميعين حني أصابتهم مصي(  ِإَذا َأَصابَ ت ْ
( أي ما أردَن ابحملاكمة إىل غريك  مُثَّ َجآُؤوَك حَيِْلُفوَن اِبلِلِى ِإْن أََرْدَنَ ) وإغراء إذ قالوا لصاحبهم حتاكم عند كعب بن األشرف

 .  ( إىل الصلح بني اخلصمنيَوتَ ْوِفيًقا( إىل اخلصم ) ِإالَّ ِإْحَساَنً )
                                                           

 . 38هو يوم القيامة ، وقد سبق شرحه فيما مضى من السورة يف آية  24 
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ُ َما يف قُ ُلوهِبِمْ  الىذينَ أُولَ ِئَك ) -63 (  َوُقل هلَُّْم يف ( بلسانك )َوِعْظُهمْ ( أي ال تعاقبهم ) َفَأْعِرْض َعن ُْهمْ ( من النفاق ) يَ ْعَلُم الِلى
 ( أي مؤثىراً فيهم .  قَ ْواًل بَِليًغا( وترك نفاقهم )أَنُفِسِهمْ إصالح )

( يعين هللا أذَن  إبِِْذِن الِلىِ نهاهم عنه وذلك )ي( مبا َيمرهم بِه و  ِإالَّ لُِيطَاعَ ( إىل قومه ) ن رَُّسولٍ مِ ( قبلك ) َوَما أَْرَسْلَنا) -64
ُمْ لكم أن ُتطيعوُه وأن تسمعوا لقولِه وال ختالفوا أمره ) ( ابلنفاق والتحاكم إىل  ِإذ ظََّلُمواْ أَنُفَسُهمْ ( أي املنافقون ) َوَلْو أهنَّ

َ تَ وَّاابً ن األشرف )الطاغوت كعب ب َ َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدواْ الِلى  ( ابلنادمني .رَِّحيًما( للتائبني ) َجآُؤوَك فَاْستَ ْغَفُرواْ الِلى

 َحّتََّ حُيَكِىُموكَ  نَ َوَربِىَك الَ يُ ْؤِمُنو القول ابلسنتهم آمنىا ، مثى أقسم هللا تعاىل فقال ) ( تقديرُه فال إميان يف قلوهبم ِسوىَفالَ ) -65
نَ ُهمْ ( َي حممىد ) م آمنوا بك )( أي حّتى جيعلوك حكَ  ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ مُثَّ ماً فيما وقع بينهم من اخلصومة واجلدال فحينئٍذ تعلم أهنى

ُدواْ يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا طلقاً فال ( مُ َتْسِليًما( ألمرك )َوُيَسلِىُمواْ ) بهِ  ، أي ُمىا حكمتَ  ( به ُمِىَّا َقَضْيتَ ( أي ضيقاً وكراهًة ) اَل جيَِ
م آمَ   .  نوا إمياَنً صادقاً أمىا اليوم فليسوا مبؤمننييعرتضون عليك فحينئٍذ تعلم أهنى

َنا َعَلْيِهمْ ) -66 كما كتبنا على بين إسرائيل   ( أَِن اقْ تُ ُلواْ أَنُفَسُكْم أَِو اْخُرُجواْ ِمن ِدََيرُِكم( أي على هؤالء املنافقني ) َوَلْو أَنَّ َكتَ ب ْ
مَّا فَ َعُلوُه ِإالَّ ، فلو أمرَن هؤالء املنافقني بذلك ) العجل وخرجوا من دَيرهم من مصر مع موسى هتمداعب بعدفقتلوا أنفسهم 

ُهمْ  ُمْ صلحون أعماهلم )سيتوبون يف املستقبل ويُ  الىذينَ ( وهم  قَِليٌل مِىن ْ ( من إطاعة  واْ َما يُوَعُظوَن بِهِ فَ َعلُ ( أي املنافقني ) َوَلْو أهنَّ
َ َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَّ  الرسول واالستغفار لذنوهبم ُْم ِإذ ظََّلُمواْ أَنُفَسُهْم َجآُؤوَك فَاْستَ ْغَفُرواْ الِلى ُسوُل ، وذلك من قوله تعاىل }َوَلْو أهنَّ

 .( لقلوهبم على اإلميان  ْثِبيًتاَوَأَشدَّ ت َ ( من بقائهم على النفاق ) َلَكاَن َخرْيًا هلَُّمْ { ، )

َناُهم) -67 تَ ي ْ  ( يف اآلخرة . َأْجراً َعِظيًما( أي من عندَن ) مِىن لَُّدنَّ ا( يعين لو فعلوا ذلك ألعطيناهم ) َوِإذاً آلَّ

 ( يوصلهم إىل اجلنىة . ِصرَاطًا م ْسَتِقيًما( يوم القيامة ) َوهَلََديْ َناُهمْ ) -68

ُ َعَلْيِهم الىذينَ َمَع ( املطيعون جنعلهم )فَُأْولَ ِئكَ ( يف إرشاداتِه وتعاليمِه )َوالرَُّسولَ ( يف أوامره ) الِلىَ َوَمن يُِطِع ) -69 (  أَنْ َعَم الِلى
يِقنَي  النَِّبيِىنيَ  مِىنَ بدخول اجلنىة ) يف سبيل هللا  قُِتلوا الىذينَ ( َوالش َهَداءصدىقوا ُرُسل هللا وآمنوا هبم ) الىذينَ ( وهم َوالصِىدِى

من يكون هؤالء رفقاء لُه فأحِسن هبم من  : ( معناهُ  َوَحُسَن أُولَ ِئَك َرِفيًقاصلحت أعماهلم وسرائرهم ) الىذينَ ( َوالصَّاحِلِنيَ )
 رفيق .

 ( ابملطيعني والعاصني . ًماوََكَفى اِبلِلِى َعِلي( عليهم ) اْلَفْضُل ِمَن الِلىِ ( إشارة إىل دخوهلم اجلنىة ورفقتهم للنبيىني )َذِلكَ ) -70

خرجوا اُ ( إىل قتال عدوىكم ، أي فَانِفُرواْ ( وهي الدروع واخِلوذ واجلُنن )ِحْذرَُكمْ ( آالت ) آَمُنواْ ُخُذواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -71
يًعا( أي مجاعات ُمتفرىقة ، يعين سريىة بعد سريىة )ثُ َباتٍ )  ن قضت احلاجة لذلك . ( يعين أو ُمتمعني إ أَِو انِفُرواْ مجَِ
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فَِإْن ( أي يتباطأ عن اخلروج إلسباب اتفهة )لَّيُ َبطِىَئنَّ ( تدعوهم إىل قتال العدو )َلَمنْ ( أي من املسلمني ) َوِإنَّ ِمنُكمْ ) -72
ُ َعَليَّ ِإْذ مَلْ َأُكن مََّعُهْم َشهِ ( من قتل أو جراح ) َأَصابَ ْتُكم م ِصيَبةٌ  ( أي مل أكن حاضراً معهم يف القتال  يًداقَاَل َقْد أَنْ َعَم الِلى

 فُيصيبين ما أصاهبم .

( َي ليتين كنُت معهم يف القتال فأفوز لَيَ ُقوَلنَّ ( بنصٍر على األعداء وغنيمة من أمواهلم ) َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل مِىَن هللا) -73
َنُه مَ ابلغنائم فوزاً عظيماً ) َنُكْم َوبَ ي ْ ََي لَيَتيِن ُكنُت َمَعُهْم ( وِصلٌة وكأن مل تدعوُه إىل اخلروج معكم فيقول ) َودَّةٌ َكَأن ملَّْ َتُكن بَ ي ْ

 ( . َفأَُفوَز فَ ْوزًا َعِظيًما

نْ َيا اِبآلِخرَِة َوَمن يُ َقاِتْل يف َسِبيِل الِلِى ف َ ( أي يستبدلون ) َيْشُرونَ  الىذينَ فَ ْليُ َقاتِْل يِف َسِبيِل الِلِى ) -74 (  يُ ْقَتْل أَو يَ ْغِلبْ احْلََياَة الد 
 ( . َأْجرًا َعِظيًما( يف اآلخرة ) َفَسْوَف نُ ْؤتِيهِ األعداء فينتصر عليهم )

اْلُمْسَتْضَعِفنَي ( يف مكىة )وَ ( يعين أي  ُعذٍر لكم يف ترك القتال ) اَل تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الِلىِ ( أيىها املسلمون ) َوَما َلُكمْ ) -75
يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه  الىذينَ ( ينتظرونكم ويستصرخونكم لتنقذوهم من أيدي املشركني ) َوالنِىَساء َواْلِوْلَدانِ  ِمَن الرىَِجالِ 

َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك  )( يتوىلى أمرَن وخُيلىصنا من أيدي املشركنيَولِيًّا( أي من عندك ) اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنكَ 
 ( ينصرَن عليهم . َنِصريًا

يُ َقاتُِلوَن يف ( من قريش ) َكَفُرواْ   الىذينَ وَ ( أمىا املنافقون فيقاتلون يف سبيل الغنيمة ) آَمُنواْ يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الِلىِ  الىذينَ ) -76
ِإنَّ َكْيَد تباع أيب سفيان ومن يواليه )أ( يعين  فَ َقاتُِلواْ أَْولَِياء الشَّْيطَانِ يان )( يعين يف سبيل الطاغية وهو أبو سف َسِبيِل الطَّاُغوتِ 

 .  هللمؤمنني وَنصرهم عليه وعلى أتباعِ  ( ألنى هللا خاذله وفاشي سرىهِ َكاَن َضِعيًفا( َنو املؤمنني ) الشَّْيطَانِ 

إىل ما هِبم وا  وهم مبكىة قبل أن يهاجروا إىل املدينة فشكَ ون أذًى شديداً من املشركنيكان مجاعة من املسلمني يلقَ   -77
 هاجروا إىل املدينة ، فلمىا بقتاهلم نْ ، فقال كفىوا عن قتاهلم وأقيموا الصالة فإينى مل أؤذَ  رسول هللا وقالوا إئذن لنا يف قتاهلم

ُكف واْ ( مبكىة ) ِقيَل هَلُمْ  الىذينَ ِإىَل ( َي حممىد ) مَلْ تَ رَ أَ فنزلت هذه اآلية ) ، أمرهم النيبى بقتال املشركني شقى على بعضهم وتثاقلواو 
ُهمْ ( ابملدينة بعد اهلجرة ) َوأَِقيُمواْ الصَّاَلَة َوآُتواْ الزََّكاَة فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتالُ ( عن القتال ) أَْيِدَيُكمْ  سم ( أي قِ  ِإَذا َفرِيٌق مِىن ْ
( يعين وبعضهم خيشى الناس أشدى  أَْو َأَشدَّ َخْشَيةً ( يف عقابه ) َكَخْشَيِة الِلىِ ) شركني( أي خيافون من امل سَ خَيَْشْوَن النَّامنهم )

َنا اْلِقَتالَ خوفهم ) كثرة( من  َوقَاُلواْ من خشية هللا ) ين إىل ( يع َلْوال َأخَّْرتَ َنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيبٍ ( يف هذه السنة ) َرب ََّنا ملَ َكتَ ْبَت َعَلي ْ
نْ َيا قَِليلٌ ( هلم َي حممىد )ُقلْ السنة القادمة كي نراتح يف هذه السنة ونقضي أشغالنا ) ، والدنيا دار  ( ابلنسبة لآلخرة َمَتاُع الدَّ

 ( َواآلِخَرُة َخرْيٌ وهناء وعمركم فيها قليل ال تسعكم للراحة فاعملوا يف دنياكم واراتحوا يف آخرتكم ) عمل وعناء ال دار راحةٍ 
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( بل يضاعف لكم يف أعمالكم وال فَِتيالً ( يف جزاء أعمالكم ) َوالَ ُتْظَلُمونَ ( املعاصي وأطاع هللا ) لِىَمِن ات ََّقىمن الدنيا )
 .  49يف آية . و"الفتيل" حبٌّ مفتول وُيسمىى حبى الُعرفط أيضاً وقد سبق شرحه  ينقصكم منها شيئاً 

( يعين أينما كنتم من املواضع  أَيْ َنَما َتُكونُواْ يُْدرِكك ُم اْلَمْوتُ ُسبحانُه يف خطاب هؤالء املنافقني فقال ) أخذَ مثى  -78
، والربوج تكون يف  رتفعة( يعين عامرة ومُ  َوَلْو ُكنُتْم يِف بُ ُروٍج م َشيََّدةٍ )إذا جاء أجلكم واألماكن ينزل بكم املوت ويلحقكم 

. مثى وجىه  س واملراقبون وقت احلربارى فيه احلُ  قيمُ ج يكون حمكم البناء مستدير الشكل يُ ، والربُ  كلى ركن واحدأركان احلصون يف  
ُهْم َحَسَنةٌ ) اخلطاب للنيبى فقال تعاىل ُهْم َسيِىَئةٌ ر وغنيمة )( من ظفَ  َوِإن ُتِصب ْ ( من مكروه  يَ ُقوُلواْ َه ِذِه ِمْن ِعنِد الِلِى َوِإن ُتِصب ْ

، وإن كانت  وانتصار رٌ ( فإن كانت غنيمة فظفَ  ُكلًّ مِىْن ِعنِد الِلىِ   ُقلْ ( يعين بسوء تدبريك ) يَ ُقوُلواْ َه ِذِه ِمْن ِعنِدكَ ) وهزمية
همون ( أي يفيَ ْفَقُهونَ قاربون )( أي ال يُ  اَل َيَكاُدونَ ( أي ما شأن هؤالء املنافقني ) َفَما هِلَ ُؤالء اْلَقْومِ واختبار ) هزمية فبالءٌ 

م ال يقربون من امل واملعىن،  ( أي قوالً َحِديثًا) وإن أنصتوا ال  طبة وقراءة القرآن ليتىعظوا وإن اقرتبوا ال ينصتوا لهُ واخلُ  ةظوعِ : أهنى
 . يعملوا بهِ 

 ن يوماً عندهُ ، وكا بردٌ  النيبى  فأصاب لرجلبىته وأعطاها لجُ  رجل يلتمس رداًء فخلع النيب   بىة فأاتهُ كان النيبى ميلك جُ   -79
مَّا ، فنزلت هذه اآلية ) خصاصة بز فجاءه سائل فأعطاه اخلبز كلىه وبقي مع أهله بال غذاء فأصابتهُ ثالثة أرغفة من اخلُ 
(  ن َّْفِسكَ َفِمن ( يعين من برد وُماعة ) َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيِىَئةٍ هِبا عليك ) ( أنعمَ  َفِمَن الِلىِ ) ( أي من نعمةٍ  َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ 

َوأَْرَسْلَناَك ) مثى أعطيت خبزك كلىه للسائل فأصابتك خصاصة، بىتك ومل يكن عندك غريها فأصابك الربد جُ  أعطيتَ  ألنىكَ 
سن ( على أعمالك وحُ  وََكَفى اِبلِلِى َشِهيًداعِط كلى ما عندك فتعرىض نفسك للمرض )( ليقتدوا بك فال تُ  لِلنَّاِس َرُسوالً 

 شاهداً لك على ُحسِن أخالِقك .فى ابهلل أخالقك ، أي ك

. فأخَذ املؤمنون  . فقالوا مسعاً وطاعة بعد بضعة أَيم إىل قتال املشركني فاستعدىوا هلم خرجسن ألصحابهِ )ع( قال النيبى  -80
م اجتمعوا ليالً وتشاوروا فيما بينهم وقالوا واحداً كي نقضي أشغالنا مثى  : قولوا للنيبى انتظرَن شهراً  يستعدىون أمىا املنافقون فإهنى

مَّْن يُِطِع فنزلت هذه اآلية تسليًة للنيبى ) ، ، فلمىا مسع النيبى كالمهم اغتمى لذلك ، فإنىه سيرتكنا ويذهب مبن معه َّنرج مجيعاً 
ومل خيرج للقتال فإنى هللا سيعاقبه فال ( عنه  َوَمن تَ َوىلَّ ( ألنى الرسول يعمل أبمر هللا ) فَ َقْد أَطَاَع الِلىَ ( ويستعدى للقتال ) الرَُّسولَ 

  هم من العذاب .حتفظ فتغتم ألجلهم وتريد أن(  َعَلْيِهْم َحِفيظًا( َي حممىد ) َفَما أَْرَسْلَناكَ يهمىك ختلىفه )

ِمْن ( أي خرجوا ) ُزواْ فَِإَذا بَ رَ ( لك َي حممىد )طَاَعةٌ ابالستعداد للقتال ) رسول هللا( يعين املنافقني َلمىا أمرهم َويَ ُقوُلونَ ) -81
ُهمْ   ، ومن ذلك قول عبيدة بن هشام :( يعين من املنافقني تشاوروا وآتمروا وقت املبيت يعين ليالً  ِعنِدَك بَ يََّت طَآئَِفٌة مِىن ْ

 أتَ ْوين فَ َلْم أْرَض ما بَ ي ىُتوا    وكانُوا أتَ ْوين ألْمٍر ُنُكرْ 
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ُ َيْكُتُب َما يُ بَ يِىُتونَ بل هو عصيان ) الً غري قوهلم طاعةٌ ( يعين بيىتوا قو  َغرْيَ الَِّذي تَ ُقولُ ) ه ( يعين مالئكته يكتبون ذلك أبمرِ  َوالِلى
ُهمْ هم على أفعاهلم )قباعوسيُ  ( فإنى هللا ينصرك على أعدائك  َوتَ وَكَّْل َعَلى الِلىِ ) أخرجْ ( َي حممىد والتنتظرهم بل  َفَأْعِرْض َعن ْ

 . من توكىل عليه نى هللا سيكفي أمرَ إ، يعين  ِلمن توكىل عليه ( وََكَفى اِبلِلِى وَِكيالً )

م ال يقدرون على اإلتيان مبثله فيعرفوا أنىه  أََفالَ يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ ) -82 ( يعين أال يُفكىرون يف آَيت القرآن وبالغتها ليعلموا أهنى
( أي لوجدوا فيه تناقضاً   ِمْن ِعنِد َغرْيِ الِلِى َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفًا َكِثريًان )( القرآ َوَلْو َكانَ ليس من كالم البشر بل هو كالم هللا )

 كثرياً واختالفاً عن الكُتب السماويىة القدمية من أمر التوحيد ونبذ األصنام وغري ذلك . 

( يعين من اخْلَْوفِ ( من جهة )أَوِ يعين من املدينة )،  ( أي من جهة األمن أَْمٌر مِىَن اأَلْمنِ ( أي املنافقني ) َوِإَذا َجاءُهمْ ) -83
وجهة  واألمر من جهة اخلوف يكون من قائد اجليش، ن اأم النيبى  جهةو  )ع( ، فاألمر يكون من النيبى والقتال  جهة احلرب

 أو أطعمة و أسلحةل قائد اجليش أحدهم إىل املدينة لريسل هلم النيبى جندة أرسِ ن يُ ، وذلك أباجليش خوف ألنى فيها القتال 
(  أََذاُعواْ بِهِ ) تعاىل ، وذلك قوله قبل وصوله إىل النيبى  ى اخلرب وأذاع بهِ ل إىل املدينة أفشَ سو فإذا ذهب ذلك الر ، أو غري ذلك 

لرَُّسوِل َوِإىَل أُْويل ِإىَل ا، وذلك قوله )بدون أن يُفشوه  ردىوا اجلواب إىل قائد اجليش أو إىل النيبى  ولو ( أي َوَلْو َرد وهُ ه )وُ أي أفشَ 
ُهمْ  ، يعين لفهموا اجلواب  مرائهم وقادهتماُ ( أي من  َيْسَتنِبطُونَُه ِمن ُْهمْ  الىذينَ َلَعِلَمُه ) قادة اجليش ( أي إىل قادهتم اأَلْمِر ِمن ْ

( أبن َوَرمْحَُتهُ سلمون أبن هداكم لإلسالم )( أيىها امل َوَلْوالَ َفْضُل الِلِى َعلَْيُكمْ ون أسرارهم )فشُ وعملوا ابلصواب ولكنى املنافقني يُ 
 كم مل يتىبُعوه .( من ِإالَّ قَِليالً )أاب سفيان (  الَت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَانَ نصركم على أعدائكم وألقى الرعب يف قلوهبم )

يف ذي القعدة ، فلمىا  َلمىا رجع أبو سفيان إىل مكىة يوَم اُُحد واعَد رسوَل هللا موسم بدر الص غرى ، وهو سوق تقوم -84
( أي  فَ َقاتِْل يف َسِبيِل الِلىِ بلغ النيبى امليعاد قال للناس أخرجوا إىل امليعاد ، فتثاقلوا وكرهوا اخلروج للقتال ، فنزلت هذه اآلية )

َوَحرِىِض  إالى نفسك )( أي ال جُترب أحداً على قتال املشركني الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ْفَسكَ أخرْج لقتال املشركني يف سبيل هللا )
ُ أَن َيُكفَّ ( على القتال ليساعدوك ) اْلُمْؤِمِننيَ  ( يعين مينع عنكم ِشدىة الكافرين وأذاهم  َكَفُرواْ   الىذينَ أَبَْس ( عنكم ) َعَسى الِلى

ُ َأَشد  أَبًْسا)  هري ميدح قوماً : ذلك قول زُ ( هِبم ، يعين وأشدى انتقاماً هِبم ، ومن  َوأََشد  تَنِكيالً ( من أبسهم ) َوالِلى
 يلِ حارَبُوا أعَذبُوا عْنُه بَتنكِ  َمنْ      تْ فَ لَ ٍم هلْم سَ ٍد وأَيى بأصحاُب ز 

فخرج النيبى يف سبعني راكباً إىل بدر ، فألقى هللاُ الرعَب يف قلوب املشركني وقائدهم أيب ُسفيان فقعدوا ومل خيرجوا لقتال النيبى 
 م مع أصحابه ساملني راحبني يف السوق ابلتجارة كما وعدهم هللا تعاىل .، فرجع النيبى بعد بضعة أَيى 

 َيُكن لَُّه َنِصيبٌ قة للشرع أبن راَعى حقى ُمسلم يف دفع الضَرر عنُه أو جلب النفع لُه )( موافِ  مَّن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنةً ) -85
َها( من األجر ) ( ُمالفة للشرع أبن يردى ُُمرماً فيشفع لُه وخيلىصُه من احلدى  َسيِىَئةً َوَمن َيْشَفْع َشَفاَعًة ( أي بسببها )مِىن ْ
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ُ َعَلى ُكلِى َشْيءٍ لُه نصيٌب من إَثِه وجرميتِه ) ( أي يكنْ  َيُكن لَُّه ِكْفٌل مِىن َْهاصاص )والقِ  ( من األعمال السيئة  وََكاَن الِلى
 وقٍت من األوقات ، والشاهد على ذلك قول الزبري بن عبد املطىلب :( أي حُماِسباً وُمعاِقباً يف م ِقيًتائة )والشفاعة السي

  يت اً ُمقِ  هِ تِ ساءَ مَ ى علَ  وكنتُ       عنهُ  وذي ِضْغٍن َكَفْفُت النفسَ 
 يعين وكنُت قادراً على ُمعاقبتِه يف وقٍت من األوقات ولكن مل أفعل .

ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحي واْ أبَِْحَسَن ) -86 َهاَوِإَذا ُحيِىي ْ ( يعين إذا حيىاك اْلُمسلم فقال السالم عليك ، فقل وعليك السالم ورمحة هللا  ِمن ْ
َ َكاَن َعَلى ُكلِى ب )ب وردى السالم واجِ ( إن مل تكن احسن منها ، فتقول وعليك السالم ، فالسالم ُمستحَ  أَْو ُرد وَها) ِإنَّ الِلى

 ين ُُمازَيً .باً ، يع( أي حُماسِ َحِسيًبا( من األعمال ) َشْيءٍ 

ُ ال ِإلَ هَ ) -87 ( مثى يفصل  ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ ) نفوس أثرييىةيف الربزخ وأنتم بعد موتكم (  لََيْجَمَعنَُّكمْ  ِإالَّ ُهوَ ) يف الكون( الِلى
ا مُسىيَ وإال شكى يف القيامة و  اجلمع ( أي ال شكى يف الَ رَْيَب ِفيهِ بينكم فمنكم إىل اجلنىة ومنكم إىل النار ) ألنى  يوم القيامة ّنى

َوَمْن )، {  }يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس لَِربِى اْلَعاَلِمنيَ  فنيسورة املطفى الناس يقومون فيه للحساب ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف 
 .  الة( فذلك كائن ال حمَ  َأْصَدُق ِمَن الِلِى َحِديثًا

قضوا أشغاهلم مهىوا وَلمىا وَلمىا وصلوا املدينة أظَهروا إسالمهم ،  وأشغال دنيوية ،يف جتارة من املشركني  نفرٌ قدم املدينة  -88
 ، كي َنمل أاثثنا وأمتعتنا ونرجع إليكم  أهلناقالوا نذهب إىل  ابلرجوع إىل مكىة ، وَلمىا سأهلم املسلمون عن سبب رجوعهم

م ارتدىو  أبطأواوَلمىا  م أسلموا ولكن  ا عن اإلسالم ولن يعودوااختلف املسلمون يف أمرهم فقال بعضهم أهنى ، وقال آخرون أهنى
( ِفئَ َتنْيِ رمت )( صِ اْلُمَناِفِقنيَ ( أمر )يِف ( أيىها املسلمون ) َفَما َلُكمْ فنزلت هذه اآلية ) ،شغلهم أمر فأبطأوا وسيعودون عن قريب 

ُ أَرَْكَسُهمهم كافرون فال حتكموا إبسالمهم )فئة حتكم بكفرهم وفئة حتكم إبسالمهم فلو كانوا مسلمني لرجعوا إليكم ولكنى   َوالِلى
، وال تزال هذه الكلمة ُمستعَملة عند العرب فيقولون "رََكَس فالن يف املاء" أي نزل فيه فلم يبُد  ( أي أغرقهم بذنوهبم وغيىهم

( أيىها املسلمون أَتُرِيُدونَ من آاثم ) ، أي بسبب ظلمهم للناس وما اقرتفوا ( من الظلم واآلاثم مبَا َكَسُبواْ ) من جسمِه شيء ،
هللا  هُ ل( أي ومن يضل َوَمن ُيْضِلِل الِلىُ ) لمهِ ( أي من أضلىه هللا بسبب ظُ  َمْن َأَضلَّ الِلىُ ( إىل اإلسالم وتدعوا إليه ) أَن هَتُْدواْ )

 . ( أي طريقاً إىل النجاة واهلداية فَ َلن جتََِد َلُه َسِبيالً عن طريق احلقى )

(  فَ َتُكونُوَن َسَواءً ( هم ) َكَما َكَفُرواْ ( أنتم أيىها املسلمون ) َلْو َتْكُفُرونَ فتم يف أمرهم )اختلَ  الىذينَ ( أي َتنىوا هؤالء َود واْ ) -98
ُهْم أَْولَِياءَ يف الكفر ) يِف كم ، وتكون هجرهتم )( من دَيرهم ويرجعوا إلي َحّتََّ يُ َهاِجُرواْ ( يعين أصدقاء وأحبىاء ) َفالَ تَ تَِّخُذواْ ِمن ْ

ُوُهْم ( ابلضرب واألسر )َفُخُذوُهمْ ( عنكم وعن اإلميان بنبيىكم ) فَِإن تَ َولَّْواْ ) اُخرى( ال لغايٍة  َسِبيِل الِلىِ  َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث َوَجدَتَّ
ُهْم َولِيًّا  ئكم .( تستنصرون بِه على أعدا َوالَ َنِصريًا( توالونُه ) َواَل تَ تَِّخُذواْ ِمن ْ
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 الىذينَ ِإالَّ مثى استثىن ِمن هؤالء َمن كان لُه عهد ومصاحلة مع املسلمني أو مع َمن تصاحلوا مع املسلمني فقال تعاىل ) -90
نَ ُهم مِىيثَاقٌ ( أي هلم ِصلٌة ) َيِصُلونَ  َنُكْم َوبَ ي ْ أبذًى  ( أي عهد ومصاحلة ابألمان وحقن الدماء فهؤالء ال تتعرىضوا هلم ِإىَلَ قَ ْوٍم بَ ي ْ

وال تقتلوهم ماداموا على عهدهم ، ومن مُجلة من واثَق النيبى هالل بن عومير السلمي واثَق عن قومِه فقال "ال حتيف َي حممىد 
( احلصر على الشيء هو احلصار واإلحاطة بِه  َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ( وقد )َجآُؤوُكمْ ) الىذينَ ( أَوْ من أاتَن وال َنيف من أاتَك" )

ُصُدوُرُهْم ( يعين حبسوا أسرارهم يف صدورهم ، يعين حبسوا أسرارهم يف صدورهم ومل يبوحوا  منه ، ومعىن )َحِصَرتْ والتمكني 
، يعين فإن حاصروكم ومنعوكم ، }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي { بنواَيهم ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة 

 وقال جرير:
 اينَ َحِصراً ِبِسرِىِك َي أَُميَم َضنِ     واَتَسقََّطين الُوشاُة َفصاَدفُ َوَلَقد 

كون عن قتالكم وقتال قومهم ، كبين ُمدجل جاء سيىدهم ُسراقة بن مسلك وعاهد سِ ( يعين ُمُ  ُكْم أَْو يُ َقاتُِلواْ قَ ْوَمُهمن يُ َقاتُِلو أَ )
ُ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكمْ اً أبن ال يقاتلهم )النيبى أن ال يُقاتلُه وأخربُه أنىُه عاهَد قريشاً أيض ( أبن يرفع اخلوف من قلوهبم  َوَلْو َشاء الِلى

ولكنىُه ألقى الُرعَب يف قلوهبم فجاؤوا يُعاهدونكم وُيصاحلونكم فيجب عليكم أن تشكروا نِعمة هللا عليكم يف   (فَ َلَقاتَ ُلوُكمْ )
( يعين واستسلموا للمعاهدة  َوأَْلَقْواْ إِلَْيُكُم السََّلمَ ( ومل يتعرىضوا لكم أبذًى ) َلْم يُ َقاتُِلوُكمْ ف َ ( كما واثقوكم ) فَِإِن اْعتَ َزُلوُكمْ ذلك )

ُ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً ومل ينقضوها ) ( ألخَذ أمواهلم وال قتلهم فال تتعرىضوا هلم بشيء من ذلك ماداموا على  َفَما َجَعَل الِلى
  عهدهم .

( أي يريدون أن َيخَذوا األمان ألنفسهم  آَخرِيَن يُرِيُدوَن أَن ََيَْمُنوُكْم َوََيَْمُنواْ قَ ْوَمُهمْ ( أيىها املسلمون قوماً )نَ َسَتِجُدو ) -91
، مثى  دى املسلمني، وإذا رجعوا إىل قومهم قالوا إَنى معكم ضِ  دى قومنامنكم ومن قومهم فإذا جاؤوا إليكم قالوا َنن معكم ضِ 

م يزدادون كفراً ونفاقاً كلىما رجعوا إىل قومهم وليسوا مبسلمني كما يزعمون فقال )أخرب هللا تع ُكلَّ َما ُرد َواْ ِإىَل اىل عنهم أبهنى
غرقوهم يف تضليلهم وكذهبم أكفر و ال: كلىما رجعوا إىل قومهم فتنوهم عن دينكم وأرجعوهم إىل  واملعىن(  اْلِفْتِنِة أُرِْكُسواْ ِفِيَها

صاحلوكم ( أي ويستسلموا ألوامركم ويُ  َويُ ْلُقواْ إِلَْيُكُم السََّلمَ ( يعين فإن مل يعتزلوا قتالكم ) فَِإن ملَّْ يَ ْعَتزُِلوُكمْ ني )على املسلم
لك ( أي حيث وجدَتوهم إن أمكنكم ذ َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثِِقْفُتُموُهمْ ( أسرى )َفُخُذوُهمْ ( عن أذاكم ) َوَيُكف َواْ أَْيِديَ ُهمْ )
 جعلنا لكم سلطة بيىنة عليهم ابلنصر .( أي  َوأُْولَ ِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطَاًَن م ِبيًنا)

،  جهنىم كافر وجزاؤهُ   القاتلتعمىداً فهو ليس مبؤمن بل ( معناه من قتل مسلماً مؤمناً مُ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا) -92
جهنىم ولكن عليه حترير رقبة مؤمنة على  ( يعين إذا وقع القتل خطأً فليس جزاؤهُ  ِإالَّ َخطًَئاقتل اخلطأ فقال تعاىل )مثى استثىن 

ه أيضاً دية ( يعين وعلي َوِديٌَة م َسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلهِ  َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطًَئا فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة م ْؤِمَنةٍ وذلك قوله تعاىل )، وجه الكفىارة 
ُقواْ ) سلىمها إىل أهله وورثتهِ املقتول يُ  ، وذلك  ( يعين إالى أن يتصدىق أولياء املقتول وأهله ابلدية على عائلة القاتل ِإالَّ أَن َيصَّدَّ

 .  إن كان أهل املقتول أغنياء وأهل القاتل فقراء فيستحبى أن يتصدىقوا عليهم
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 َ ( دون  فَِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم َعُدوٍى لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمنٌ من قوم كافرين ولكنىه وحده مؤمن فقال ) ُسبحانُه حكم املقتول إن كان مثى بنيى
كافرون والكافر ال   املقتول ، ألنى أهل ةيَ تق رقبة مؤمنة وليس عليه دِ ى القاتل عِ ( أي فعلَ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة م ْؤِمَنةٍ أهله وعشريته )

نَ ُهْم مِىيثَاقٌ ( املقتول ) َوِإن َكانَ يرث املسلم ) َنُكْم َوبَ ي ْ َفِديٌَة م َسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه ة )يَ ( أي شروط ومواثيق على أتدية الدِ  ِمن قَ ْوٍم بَ ي ْ
دْ تق الرقبة )ة وعِ يَ ( يعين فعليه اإلثنان الدِ  َوحَتْرِيُر َرقَ َبٍة م ْؤِمَنةٍ  ( يعين فعليه  َشْهرَْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ َفِصَياُم ( ماالً ليعتق رقبة ) َفَمن ملَّْ جيَِ

( خلطئه  مِىَن الِلىِ ومغفرة ) عن إَثهِ  ( يتوهبا القاتل وكفىارة لهُ تَ ْوبَةً ) واحد أن يصوم شهرين متتابعني ال يفصل بينهما إبفطار يوم
ُ َعِليًماة )يَ إن سلىم الدِ   .  نه( فيما َيمركم به وينهاكم عَحِكيًما( أبفعالكم ) وََكاَن الِلى

ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها) -93 ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلهُ ( يوم القيامة ) َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا م تَ َعمِى َعَذااًب ( يف اآلخرة ) َوَغِضَب الِلى
 ( . َعِظيًما

فلقوا رجالً قد اَناَز بغنٍم له إىل جبل وكان قد أسلم  نزلت هذه اآلية يف اُسامة بن زيد وأصحابه ، بعثهم النيبى يف سريىة -94
 ومل يعلموا إبسالمِه ، فقال هلم السالم عليكم ال إالَه إالى هللا حممىد رسول هللا . فظنىوا أنىه يقوهلا خوفاً من القتل وليس مسلماً 

يف َسِبيِل ( أي خرجتم ) آَمُنواْ ِإَذا َضَربْ ُتمْ  الىذينَ ي  َها ََي أَ يف احلقيقة ، فبادر إليه اُسامة فقتله واستاقوا غنمُه ، فنزلت هذه اآلية )
( يعين ملن انقاَد لكم  َوالَ تَ ُقوُلواْ ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّاَلمَ ( أي ميىزوا وحقىقوا بني الكافر واملؤمن )فَ تَ بَ ي َُّنواْ ( للجهاد وغريه ) الِلىِ 

تَ ُغونَ ال تكذىبوه وال تقتلوه )( ف َلْسَت ُمْؤِمًناواستسلَم ألمركم ) نْ َيا( أي تطلبون بقتلِه )تَ ب ْ ( يعين تطلبون  َعَرَض احْلََياِة الد 
 الغنيمة واملال الىذي ال بقاء لُه . فالَعَرض هو املال الىذي َيتيك بال تعب ، ومن ذلك قول جرير ميدح عبد العزيز :

يِن شاِغُلهْ نْ َيا ُمِضْيٌع َنِصيَبُه     وَ َفال ُهْو ِمَن الدُ  نْ َيا َعِن الدِى  ال َعَرُض الدى
( أي كنتم يف ابدئ األمر خُتفون  َكَذِلَك ُكنُتم مِىن قَ ْبلُ ( حتصلون عليها يف املستقبل إن أطعتموُه ) َفِعنَد الِلِى َمَغاِِنُ َكِثريَةٌ )

ُ َعَلْيُكمْ إسالمكم خَتافون أن يتخطىفكم الناس من حولكم ) ر والظَفر فزال اخلوف عنكم وأظهرمت إسالمكم ( ابلنص َفَمنَّ الِلى
( فال خَتَفى عليِه خافية من  ِإنَّ الِلىَ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا( يف املستقبل وال تستعجلوا يف القتل حّتى تتحقىقوا )فَ تَ بَ ي َُّنواْ )

 أعمالكم .

( أي ليسوا سواًء يف األجر واملنزلة عند هللا ، مثى استثىن منهم من له  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( عن اجلهاد ) الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدونَ ) -95
( أعظُم  َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل الِلِى أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهمْ ( منهم ) َغرْيُ أُْويل الضََّررِ ُعذٌر كاألعَمى واألعرج واملريض فقال تعاىل )

ُ الْ درجًة عند هللا  ) ُ ( من الفريقني )وَُك الًّ ( يف الدنيا ) ُمَجاِهِديَن أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً َفضََّل الِلى َوَعَد الِلى
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيًما( يف اآلخرة ) احلُْْسىَن   ( يف اآلخرة . َوَفضََّل الِلى

ُ َغُفورًا( هلم يف الربزخ )َوَرمْحَةً ( لذنوهبم )َوَمْغِفرَةً يف اجلنان ) ( َدَرَجاٍت مِىْنهُ ) -96 ( ابملؤمنني رَِّحيًما( للمجاهدين ) وََكاَن الِلى
 دين .املوحىِ 
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 ، وبقي بعض من أسلمَ  أظهر بعض املشركني إسالمهم يف مكة ولكنىهم رجعوا إىل إشراكهم ومل يهاجروا إىل املدينة -97
 ، ألنى بعضهم شيوخ وبعضهم نساء وأوالد صغار رالسفَ على  هم مل يهاجروا إىل املدينة لعدم استطاعتهمعلى إسالمهم ولكنى 

يُقَتلون  الىذينَ : إنى  واملعىنِذفت إحدى التائني للتخفيف ، ( أصلها تتوفىاهم فحُ  تَ َوفَّاُهمُ  الىذينَ ِإنَّ فنزلت فيهم هذه اآلية ) ،
م أدخلوها جهنىم ب ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهمْ ) مالئكة املوت( وهم اْلَمآلِئَكةُ احهم )أرو  أو ميوتون من املشركني تقبضُ  سبب  ( ألهنى

( يعين  ِفيَم ُكنُتمْ )بعد انفصاهلم عن أجسامهم ابملوت ( يعين املالئكة تقول هلم قَاُلواْ كفرهم وامتناعهم عن اهلجرة مع النيبى )
رك يف أرضنا بكثرة عددهم ( يستضعفنا أهل الشِ  ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأَلْرضِ قَاُلواْ  ن دينكم؟ )ع مشغولني يف أيى شيء كنتم

أمََلْ َتُكْن أَْرُض الِلِى َواِسَعًة ( أي املالئكة )قَاُلواْ ، وهذا على وجه االعتذار ) وقوىهتم ومينعوننا من اإلميان ابهلل وحده واتىباع رسوله
( الكافرون فَُأْولَ ِئكَ )، مثى قال هللا تعاىل أرضكم إىل أرض حيرسكم أهلها من املشركني  ( أي فتخرجوا من فَ تُ َهاِجُرواْ ِفيَها

  .  ( يعين ساءت أحواهلم وساء مصريهم فيها َوَساءْت َمِصريًا( َيوون إليها ويسكنون فيها ) َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ )

( َوالنِىَساء( العاجزين عن اهلجرة ) َتْضَعِفنَي ِمَن الرىَِجالِ ِإالَّ اْلُمسْ استثىن من ذلك املستضعفني حقيقًة فقال )مثى  -98
 .  ( للوصول إىل املدينة َوالَ يَ ْهَتُدوَن َسِبيالً ( للخروج ) الَ َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلةً ) الىذينَ ( أي األوالد َواْلوِْلَدانِ العاجزات أيضاً )

ُ أَن يَ ْعُفوَ ( الضعفاء )فَُأْولَ ِئكَ ) -99 ُهمْ  َعَسى الِلى ُ َعُفوًّا( تقصريهم ) َعن ْ ( ِلمن اتب من َغُفورًا) له عذرٌ ( ِلمن  وََكاَن الِلى
 . ديناملوحىِ 

ْد يف اأَلْرضِ ( من بلد الِشرك إىل بلد اإلسالم والتوحيد ) َوَمن يُ َهاِجْر يف َسِبيِل الِلىِ ) -100 ( ُمرَاَغًما( الىيت يُهاجر إليها ) جيَِ
( من َسَعةً ( جيد )وَ ( من هؤالء املهاجرين جيدهم أمامه )َكِثريًامنعوه من اهلجرة ) الىذينَ غَم أنف قومه أي ُمهاِجراً قد هاجر ر 

فَ َقْد َوَقَع ( يف الطريق فيموت )  الِلِى َوَرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوتُ ( دين ) َوَمن خَيْرُْج ِمن بَ ْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل الرزق وسعة من األرض )
ُ َغُفورًاَأجْ   ( بِه .رَِّحيًما( لُه ) رُُه َعلى الِلِى وََكاَن الِلى

َأن تَ ْقُصُرواْ ِمَن ) عليكم حرجَ  ال ( أي فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ تم لقتال عدوىكم )خرج( أي  َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرضِ ) -101
صلىوا بدل األربع ركعات ركعتني إن كنتم يف حرب عليكم أن تُ  : ال حرجَ  واملعىن(  َكَفُرواْ   الىذينَ الصَّالَِة ِإْن ِخْفُتْم أَن يَ ْفِتَنُكُم 

رصة هلم فريموكم ِبسهامهم أو يسلبوكم أمتعتكم أو غري ذلك ُمىا مع األعداء وكنتم خائفني منهم أن يغتنموا صالتكم فُ 
 ًى .يصيبونكم أبذ

 ومن ذلك قول الشاعر :،  فالفتنة معناها األذى والعذاب
 بَِبْطِن َمكىَة َمْقُهوٍر َوَمْفُتونِ      اْمرِِئ ِمْن ِعَباِد الِلِى ُمْضَطَهدٍ  ُكلَّ 

ِإنَّ باح للمسافر أن جيمع بني الصالتني )، ولكن يُ  خصة للمسافر وليست واجبة وذلك إن كان خائفاً فصالة القصر رُ 
 .   تغفلوا عنهم( فاحذروهم وال اْلَكاِفرِيَن َكانُواْ َلُكْم َعُدوًّا م ِبيًنا
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ألصحابك الصالة يف حال اخلوف من العدوى  متَ ق( يعين فأ فَأََقْمَت هَلُُم الصَّاَلةَ ( َي حممىد ) َوِإَذا ُكنَت ِفيِهمْ ) -102
ذ املصلىون أسلحتهم ( يعين وليأخ َوْلَيأخَذواْ َأْسِلَحتَ ُهمْ م حترسكم من عدوىكم )همن ورائ ( وطائفةٌ  فَ ْلتَ ُقْم طَآئَِفٌة مِىن ُْهم مََّعكَ )

،  ( حيرسونكم فَ ْلَيُكونُواْ ِمن َوَرآِئُكمْ ( املصلىون وأكملوا صالهتم ) فَِإَذا َسَجُدواْ معهم فيتقلىدون سيوفهم وإن كانوا يف الصالة )
ة الثانية اليت مل تصلى وراء الفرق كنْ تَ صلىية صالهتا فلمُ ت الفرقة الْ : إذا أكملَ  واملعىن،  صلىوامل يُ  الىذينَ واخلطاب هنا للنيبى و 

فَ ْلُيَصل واْ سون )كانوا حيرِ   الىذينَ ( أي  مَلْ ُيَصل واْ  اُخرىَوْلَتْأِت طَآئَِفٌة تعاىل ) ، وهذا معىن قولهِ  فيحرسوها عند صالهتاخلف النيبى 
 النبالتبقى ( وهي السيوف والرماح و ُهمْ َوَأْسِلَحت َ ذ )( وهي الدروع والرتوس واخلوَ ِحْذَرُهمْ ( معهم )َوْلَيأخَذواْ ( َي حممىد ) َمَعكَ 

َلًة َواِحَدةً لون عليكم )( أي حيمِ  َكَفُرواْ َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكم  الىذينَ َودَّ ) سبيد احلرَ  ( أي  مَّي ْ
َعَلْيُكْم ِإن َكاَن ِبُكْم أًَذى ) ( أي وال حرجَ  َواَل ُجَناحَ م )تشاغلون بصالتكم أو بشيٍء آخر فيصيبون منكمحلًة واحدة وأنتم مُ 

 َوُخُذواْ ِحْذرَُكمْ نتبهني لعدوىكم غري غافلني )أن تكونوا مُ  شرط ( إىل جنبكم على مِىن مَّطٍَر أَْو ُكنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعواْ َأْسِلَحَتُكمْ 
َ أََعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب م ِهيًناذ )كم وهي الدروع والرتوس واخلوَ ِر ذْ ( أي آالت حِ   .  ( أي فيه إهانة هلم ِإنَّ الِلى

ُتُم الصَّالَةَ ) -103 َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ صر اليت سبق ذكرها )( أي صالة القَ  فَِإَذا َقَضي ْ ( أي يف حال  فَاذُْكُرواْ الِلى
(  فَِإَذا اْطَمْأنَنُتمْ كم )ينصركم على عدوِى  كييف هذه األحوال ل دعوا هللا واذكروهُ اُ ، يعين  جاعكمقيامكم وقعودكم وعند اضطِ 

(  ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب مَّْوُقواتً روا فيها )صِ قْ ( بكاملها وال ت َ  فَأَِقيُمواْ الصَّالَةَ كم وذهب اخلوف عنكم )من عدوِى 
  . لقرآن تؤدىوهَنا أبوقاهِتاأي كتبناها عليكم يف ا

( يعين يف طلب القوم  يِف ابِْتَغاء اْلَقْومِ ) هو اَنطاط القوى "الوهن"،  ، أي ال تضعفوا ( أيىها املسلمون َوالَ هَتُِنواْ ) -104
( أيضاً ُمىا ََيَْلُمونَ ( أي املشركني )مْ فَِإهنَُّ ى )( ُمىا ينالكم من اجلراح واألذَ  ِإن َتُكونُواْ أَتَْلُمونَ هم أعداء هللا وأعداؤكم ) الىذينَ 

َما الً على ما ينالكم منهم )ر عاجالً والثواب آجِ ( الظفَ  ِمَن الِلىِ ( أيىها املسلمون )َوتَ ْرُجونَ ( أنتم ) َكَما أَتَْلمونَ يناهلم منكم )
ُ َعِليًماوَكَ  ابلصرب والثبات على قتاهلم )( هم على ما يناهلم منكم فأنتم أوىَل  اَل يَ ْرُجونَ  ( يف َحِكيًما( مبصاحل خلقه ) اَن الِلى

 .  تدبري شؤوهنم

كىنى أاب طعمة وكان يقول بشر وبشري ومبشىر ، وكان بشري يُ  وهم وكانوا ثالثة إخوة بينّا بريقاآلية يف  هذه نزلت -105
لىية رفاعة بن ، فنقب أبو طعمة عُ  المالشعر يهجو به أصحاب النيبى مثى يقول قاله فالن وكانوا أهل حاجة يف اجلاهلية واإلس

، فشكى ذلك إىل ابن أخيه قتادة بن النعمان وكان قتادة بدرَيً فتجسىسا يف الدار وسأال أهل الدار درعني منه  سرقزيد و 
موه ابلسرقة وهم السارقون   -" ما صاحبكم إالى لبيد بن سهل"فقال بنو اُبريق  ليهم وخرج إ فأصلت عليهم لبيد سيفهُ  - اهتى

لتبيىننى ذلك  ؟ نافقون هتجون رسول هللا وتنسبون ذلك إىل قريشَي بين اُبريق أترمونين ابلسرقة وأنتم أوىل هِبا مينى وأنتم مُ "وقال 
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َي رسول هللا إنى أهل بيت منىا أهل بيت سوء عَدوا على "وه، وأتى قتادة رسول هللا فقال ، فدارَ " أو ألضعنى سيفي فيكم
 وسرقوا منُه درعني ."من ظهرها  25يًة لهُ لى عمىي فخرقوا عُ 
سيد بن عروة اُ  ، يعين من بين اُبريق السارقني وامسهُ  فلمىا مسع ِبذلك رجل من بطنهم ". أنظر يف شأنكم" : فقال رسول هللا

منىا هلم  ىل أهل بيتٍ دا إإنى قتادة بن النعمان وعمىه  املسروق منه عمَ "مجع رجاالً من أهل الدار مثى انطلق إىل رسول هللا فقال 
 ، وانصرفوا . " حسب ونسب وصالح وأنىبوهم ابلقبيح وقاال هلم ما ال ينبغي

إىل أهل بيت حسب ونسب أتنىبهم ابلقبيح  دتَ عمَ "رسول هللا وقال  جبههُ  رسول هللا بعد ذلك ليكلىمهُ إىل فَلمىا أتى قتادة 
 ."   وتقول هلم ما ال ينبغي

. فقال "  رسول هللا فقد قال يل ما كرهتُ  َي ليتين متى ومل أكن كلىمتُ "ورجع إىل عمىه رفاعة وقال  النيبى فقام قتادة من عند 
 وكان أبو طعمة طرح الدرعني يف منزل يهودي ليربأ منهما ويؤخذ هِبما اليهودي .. "هللا املستعان"عمىه 

 ، ونزل على سالفة بنت سعد .  كىة وارتدى كافراً ، فبلغ بشرياً ما نزل فيه من القرآن فهرب إىل م فنزلت فيهم هذه اآلَيت
لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس مبَا ( أي أبحكام عادلة وقوانني فاصلة )اِبحْلَقىِ ( يعين القرآن )اْلِكَتابَ ( َي حممىد ) ِإَنَّ أَنزَْلَنا إِلَْيكَ : )التفسري
: ال حتكم  واملعىن . ( ختاصم وتدافع عن بين اُبريق ْلَخآئِِننَي َخِصيًماَواَل َتُكن لىِ ( أي مبا أعلمك هللا يف كتابه ) أَرَاَك الِلىُ 

 ُحكماً غيابيىاً بل أحضر اخلصَمني وامسع منهم ما يقولون مثى اطلب شهوداً وبيىنة مثى احكم بينهم .

 .  ( هِبمرَِّحيًما( ألوليائه ) ورًاِإنَّ الِلىَ َكاَن َغفُ مة عن اخلائنني )( ِلما بدا منك من املخاصَ  َواْستَ ْغِفِر الِلىِ ) -106

: بعضهم خيدع البعض  واملعىنخيدعون أنفسهم ، ( أي  خَيَْتانُوَن أَنُفَسُهمْ  الىذينَ َعِن ( يف املستقبل ) َوالَ جُتَاِدلْ ) -107
ُ أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتْتانُوَن أَنُفَسُكمْ اآلخر ، ومثلها يف سورة البقرة قوله تعاىل  ، يعين ختدعون نساءكم فتجامعوهنى يف {  }َعِلَم الِلى

َ الَ حيُِب  َمن َكاَن َخوَّاًَن أَثِيًما)ليايل شهر رمضان   . ههنجَ  ( كثري اآلاثم كأيب طعمة ومن هنجَ  ِإنَّ الِلى

َوُهَو وا )تسرتى يراهم مهما  ( ألنىهُ  َوالَ َيْسَتْخُفوَن ِمَن الِلىِ ( أي يكتمون أعماهلم عن الناس ) َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاسِ ) -108
 قوالً ال يرضاهُ  للىيل( أي يدبىرون اب ِإْذ يُ بَ يِىُتوَن َما اَل يَ ْرَضى ِمَن اْلَقْولِ ( ألنىه يراهم ويسمعهم ومالئكته يكتبون أعماهلم ) َمَعُهمْ 

ُ ، فخدعوا النيبى بقوهلم حّتى صار جيادل عنهم ) وخديعة هللا ألنى قوهلم مكرٌ  ( أي حفيظاً ألعماهلم  مبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِيطًاوََكاَن الِلى
 .  ال يفوته شيٌء منها

( َه ُؤالءجاؤوا معه إىل النيبى ) الىذينَ سيد بن عروة والرجال اُ وهم  عن السارق ومجاعتهِ  خطاب للمدافعني( أَنُتمْ  َها) -109
يِف احْلََياِة ( أي خاصمتم ودافعتم ) َجاَدْلُتْم َعن ُْهمْ ريق )نتم ضمائركم وكذبتم على النيبى ِبشهادتكم وتزكيتكم لبين اُبخُ  الىذينَ 
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ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  نْ َيا َفَمن جُيَاِدُل الِلىَ َعن ْ أَم مَّن َيُكوُن َعَلْيِهْم على براءهتم يف ذلك اليوم ) عنهم وال شاهدَ  ادلَ ( أي ال ُمُ  الد 
 ع عنهم يف ذلك اليوم؟ن حيفظهم ويتوىلى معونتهم ويداف( أي مَ  وَِكيالً 

َ مثى  -110 إساءة إىل الناس ، ومن ( أي  َوَمن يَ ْعَمْل ُسوًءاتعاىل طريق التاليف والتوبة ُمىا سبق منهم من املعصية فقال ) بنيى
( ابرتكاب  أَْو يَْظِلْم نَ ْفَسهُ ) له، وقو }فَانَقَلُبواْ بِِنْعَمٍة مِىَن الِلِى َوَفْضٍل ملَّْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء {  سورة آل عمرانذلك قوله تعاىل يف 

: ومن يعمل سوءاً إىل أحد من الناس فيظلمه بذلك أو يظلم نفسُه  وتقديره، معصية إذا وقعت سهواً منه أو جهالًة 
َ َغُفورًا( ويتوب إليه فال يعود بعدها إىل معصية ) مُثَّ َيْستَ ْغِفِر الِلىَ )ابرتكاب معصية  ِد الِلى  .  ( بهِحيًمارَّ ( لذنبه ) جيَِ

َا َيْكِسُبُه َعَلى نَ ْفِسهِ ) -111 ُ ) يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة( أي جيلب العار واإلهانة لنفسه  َوَمن َيْكِسْب ِإَْثًا فَِإّنَّ وََكاَن الِلى
 .  بكمشفقًة عليكم ورمحًة  ذنوبال قرتافهناكم عن املعاصي وا من ِحكمتهِ ( و َحِكيًما) االُمور( بعواقب  َعِليًما

َ مثى  -112 ذنباً خطأً  ( أي َوَمن َيْكِسْب َخِطيَئةً كيف يعظم عقابه فقال )  قذف بِه غريهُ و ُسبحانُه أنى من ارتكب إَْثاً  بنيى
ذه ( من ذلك اإلمث فيقول أَن مل أرتكب هبَرِيًئا( شخصاً ) مُثَّ يَ ْرِم بِهِ تعمىداً )( أي يذنب مُ  أَْو ِإَْثًايعين سهواً منه دون قصد )

فَ َقِد كما نسبوا السرقة إىل لبيد بن سهل وهو بريء منها )منُه  ، يعين ينسب ذنبه إىل رجل بريء  اجلرمية بل ارتكبها فالن
 .( أي حتمىل ذنباً عظيماً بسبب كذبه وافرتائه  هُبَْتاًَن َوِإَْثًا م بِيًنا ( أي حتمىل ) اْحَتَملَ 

ُهمْ ( أي لقصدت وأضمرت )هَلَمَّت( إبخبارك ابملغيىبات )َوَرمْحَُتهُ َي حممىد ) ( َوَلْواَل َفْضُل الِلِى َعَلْيكَ ) -113 ( أي  طَّآئَِفٌة م ن ْ
( ألنى وابل ذلك يعود  َوَما ُيِضل وَن ِإال  أَنُفَسُهمْ ( عن القضاء ابحلقى بتلبيسهم عليك ) أَن ُيِضل وكَ مجاعة من قوم أيب طعمة )

ُ َعَلْيَك اْلِكَتابَ ( ألنى هللا يرعاك ويتوىلى أمرك ) َشْيءٍ  َوَما َيُضر وَنَك ِمنعليهم ) ( أي املوعظة َواحلِْْكَمةَ ( أي القرآن ) َوأَنَزَل الِلى
 .  ( أبن جعلك خامت النبيىني وََكاَن َفْضُل الِلِى َعلَْيَك َعِظيًما( من قبل ) َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلمُ م )و ( من العلَوَعلََّمكَ )

( أي مشورهتم لك وكالمهم معك ألنى أكثر جنواهم يكون يف طلب الدنيا وأشياء اتفهة  رْيَ يِف َكِثرٍي مِىن جنََّْواُهمْ الَّ خَ ) -114
( فذلك يف  َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسِ ) أمرٍ  يف( جنوى أَوْ خري ) ( للفقراء فذلك يف جنواهُ  َمْن أََمَر ِبَصَدَقةٍ ( جنوى )ِإالَّ )

 َفَسْوَف نُ ْؤتِيهِ ) اُخرى ( وليس لغايةٍ  ابْ تَ َغاء َمْرَضاِت الِلىِ ( املعروف أو اإلصالح أو الصدقة ) َوَمن يَ ْفَعْل َذِلكَ خري أيضاً ) هُ جنوا
 .  ( دائماً ال ينقطع َأْجرًا َعِظيًما( يف اآلخرة )

َ َلُه اهْلَُدىِمن بَ عْ عاديه )الف الرسول ويُ ( أي خيُ  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ) -115 ة ة والرباهني العلميى ( ابألدلىة العقليى  ِد َما تَ َبنيَّ
( أي َّنلىي بينه وبني ما اختاره لنفسه  نُ َولىِِه َما تَ َوىلَّ ، يعين غري دينهم ) ( أي غري طريقهم َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ ) ( طريقاً َويَ تَِّبعْ )

 56نُدِخْلُه جهنىم فيصطلي بنارها ، يعين يُعذىب بنارها . وِمثلها يف آية ( أي  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ من األواثن ومن أمراء املشركني )
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( جهنىم َوَساءتْ )ىل جاءت للمفرد والثانية للجمع ، فااُلو َكَفُرواْ آِبََيتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم ََنرًا {   الىذينَ }ِإنَّ من السورة نفسها 
 . منها اذبيىتها ومل ينجُ ( ِلمن وقع يف شراكها وجَمِصريًا)

َ الَ يَ ْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء) -116 َوَمن يُْشرِْك اِبلِلِى فَ َقْد ( أي ملن كان ُمهيئاً للغفران ) ِإنَّ الِلى
 ( . َضاَلالً بَِعيًدا( عن احلقى ) َضلَّ 

ثل ( يعين ما ُيسمىوهنم إالى تسمية اإلَنث ، وذلك مِ  ِإالَّ ِإََناثً ما يدعون من دون هللا )( يعين  ِإن يَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ ) -117
اَل يُ ْؤِمُنوَن  الىذينَ سورة النجم }ِإنَّ تسميتهم الت ، ُعزىى ، مناة ، إساف ، َنئلة ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 

ب ومرىًة تكون مبعىن التسمية ، فكلمة "دعاء" تكون مرىة مبعىن النداء أو الطلَ {  ااْلُنثىاِبآْلِخرَِة لَُيَسم وَن اْلَماَلِئَكَة َتْسِمَيَة 
م كانوا  واملعىن( أي ُمتمرىداً على هللا ، يعين خارجاً عن طاعِته .  ِإالَّ َشْيطَاًَن مَّرِيًدا( أي وما يدعون ) َوِإن يَْدُعونَ ) : إهنى

م يع بدون الشيطان ألنىه دعاهم إىل عبادهتا فأطاعوُه ، وإنى األصنام ال تفهم وال تعلم يعبدون األصنام لكن يف احلقيقة أهنى
 لُتنسب العبادة هَلا بل تُنسب للشيطان الىذي أمرهم بذلك فأطاعوه .

َذنَّ ( الشيطان )َوقَالَ ( أي أبعدُه عن رمحتِه ، يعين أبعده عن اجلنىة وطردُه منها ) لََّعَنُه الِلىُ ) -118 ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا أَلَختَِّ
 سورة صعن مييين ، وذلك قوله تعاىل يف  ثُ ( أي مقداراً كثرياً جيب عليى إغواؤهم ألينى حلفُت على ذلك وال أحنَ  مَّْفُروًضا

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ ،  }قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنيَ   .{  ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

ُْم ( كلى شيء حيرم عليهم وأحسىنُه يف عيوهنم ليأَثوا بِه )َوألَُمنِىيَ ن َُّهمْ ( عن طريق احلقى ابلوسوسة )ُهمْ َوأُلِضلَّن َّ ) -119 َوآلُمَرهنَّ
ا نذيرة  آَذاَن األَنْ َعامِ ( أي فليقطىعنى ) فَ َليُ بَ تِىُكنَّ  ( وكانت العرب تفعل ذلك يف زمن اجلاهلية فيقطعون أذن الشاة عالمة أهنى

 فُيسيىبوهنا ، والِبَتك ِقطٌع من اخلِرق أو من الصوف أو الريش ، والشاهد على ذلك قول ُزهري يصف َقطاًة :ألصنامهم 
 حّتى إذا ما َهَوْت كفى الوليِد هلا     طاَرْت ويف كفىِه ِمْن ريِشها بَِتكُ 

ُنَّ َخْلَق الِلىِ )  ُْم فَ َليُ َغريِى َيكة ، ويف الناس ما يعملونه يف هذا الزمن إذ جُترى عمليىة للمرأة ( وهو اإلخصاء يف األنعام والدىِ  َوآلُمَرهنَّ
ى فيصبح امرأة ، وهذا تغيري خلق هللا ، ويدخل يف ذلك َحلق اللىحى والشوارب ونتف اخلُنثى فتصبح رجالً ، وللرجل اخلنثَ 

وا احلواجب للمرأة حّتى يكون دقيقاً وقصى الذوائب ، فهذا ال جيوز ، وُمىا أمَر الناس  وُه هو الرز واحلنطة فغريى بِه أن يُغريى
فوائدمها الغذائيىة بنزع قشورمها ، فالرز خلق هللا فيه فيتامني )ب( يف قشرِه )يف الَسحالة( فأمرهم الشيطان أن ينزعوا السحالة 

خُيرجوها بتصفية الرز  من الرز ليكون لذيذ الطعم ، وجعل هللا يف الرز مواد نشويىة ذات فائدة غذائيىة ، فأمرهم الشيطان أن
ابملصفاة حني طبخِه ، وبذلك زالت فوائد الرز من مواد فيتامينيىة ومواد غرويىة . وكذلك أمرهم أن ينزعوا قشور احلنطة 

يتىبع ( ف َوَمن يَ تَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا)النخالة( ليكون اخلبز لذيذ الطعم ومل يعلموا ما يف النخالة من فوائد غذائيىة للجسم )
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( أي بيىناً  ُخْسرَاًَن م ِبيًناين الدنيا واآلخرة )( الدارَ  فَ َقْد َخِسرَ ( أي من دون أوامر هللا ) مِىن ُدوِن الِلىِ وساوسُه وميتثل أوامره )
 واضحاً ، أمىا يف الدنيا فلُه العار ويف اآلخرة عذاب النار .

( ابلدنيا ليخسروا  َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا( األماين الباطلة )يِهمْ َومُيَنىِ ( الشيطان املواعيد الكاذبة )يَِعُدُهمْ ) -120
 اآلخرة .

َها حمَِيًصا( َيوون إليها يوم القيامة ) َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ اتىبعوا الشيطان وعَصوا الرمحان ) الىذينَ ( أُْولَ ِئكَ ) -121 ُدوَن َعن ْ (  َواَل جيَِ
 صاً منها وملجئاً .أي ال جيدون ُمل

( أي من حتت أشجارها  َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَارُ ( يف اآلخرة ) آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت َسُنْدِخُلُهمْ  الىذينَ وَ ) -122
( ال تغيري فيه َحقًّاعَد بِه املؤمنني )( الىذي و  َوْعَد الِلى ( أي دائماً ال خيرجون منها )أَبًَدا( أي ُملىدين فيها ) َخاِلِديَن ِفيَها)
 ( أي قواًل ، يعين ال أحد أصدق من هللا قواًل . َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الِلِى ِقيالً )

تفاخر بعض رجال من اليهود ورجال من املسلمني فقالت اليهود : "َنن شعب هللا املختار وإنى هللا يغفر لنا  -123
بتم به خطاَيَن مهما أخطأَن" ، وقال امل سلمون : "بل َنن يغفر لنا خطاَيَن ألنىنا آمنىا ابهلل وصدىقنا رسوله حممىداً وأنتم كذى

َوال ) الغفران وترك العقاب على املعاصي أبمانيىكمأي ليس ايُها املسلمون ، (  لَّْيَس أِبََمانِيِىُكمْ . فنزلت هذه اآلية )وكفرمت" 
}َفَخَلَف ِمن  سورة األعرافعملون السيىئات مثى يقولون سُيغفر لنا ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف ي الىذينَ (  أََماينىِ أَْهِل اْلِكَتابِ 

، أي َيخَذون الرشوة يف حكمهم ويقولون بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُواْ اْلِكَتاَب ََيخَذوَن َعَرَض َهَذا األْدََن َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر لََنا { 
سورة إمىا يف الدنيا وإمىا يف اآلخرة ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف (  َمن يَ ْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِهِ ) قال تعاىل سيغفر هللا لنا ، مث

ْد َلُه ِمن ُدوِن الِلىِ { ) َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهُ ، }َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَُه  لاالزلز  َوالَ ( يتوىلى أمره )  َولِيًّاَواَل جيَِ
 . ( ينصره وخيلىصه من عذاب هللا َنِصريًا

َ مثى  -124 دين وال قبل من املؤمنني املوحىِ تُ  خرىاالُ ُسبحانُه أبنى اإلنفاق على الفقراء وإطعام الطعام واألعمال الصاحلة  بنيى
ل وابلقيامة سُ ( ابهلل وابلرُ  أَْو اُنثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ ( كان ) ن ذََكرٍ َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاَت مِ تُقَبل من املشركني ، فقال )

( أي قدر ما نَِقريًا( من جزائهم ) يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوالَ يُْظَلُمونَ دون )( املوحىِ فَُأْولَ ِئكَ د غري مشرك )واحلساب وهو مع ذلك موحىِ 
 .  بى من احلَ الواحد ينقره الطري 

َ مثى  -125 ن أيضاً فقال حسَ  منهج ُسبحانُه أنى منهج هؤالء املشركني على خطأ وأنى الصحيح هو منهج اإلسالم وهو بنيى
 إليه يف صالتهِ  وجههُ  ألوامر هللا ووجىهَ  نقادَ ( أي ُمىن ا ُمِىَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل) طاعةً أحسن  ( أي ال أحدَ  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا)
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على هنجها حممىد  ( اليت سارَ  وات ََّبَع ِملََّة إِبْ رَاِهيمَ ) مع الفقراء واحملتاجني(  َوُهَو حُمِْسنٌ لألواثن )و  املألصنومل يتىجه  وعبادتهِ 
ُ ِإبْ رَاِهيَم َخِليالً داً )( أي موحىِ َحِنيًفا)  .  بىاً وحبيباً لىة أي حمُ ( من اخلِ  َواختَََّذ الِلى

وفري فيهُب منها ملن ُيسلم  ( من مالٍ  َوَما يف اأَلْرضِ ة من طيور تطري ومن رزٍق كثري )( الغازيى  َولِلِى َما يِف السََّماَواتِ ) -126
ُ ِبُكلِى َشْيءٍ وجهُه هلل وهو حُمِسٌن مع الفقراء واحملتاجني ) يطًا( من اإلنفاق ) وََكاَن الِلى  ى عليه شيء منها .فَ ( ال خيَ حمِ 

فنزلت هذه اآلية  "يتيمة وأريد أن أتزوىجها أجيوز بال صداق؟ عندي" : من الصحابة فقال سأل النيبى رجلٌ  -127
ُ يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ ( وزواجهنى )النِىَساء( شأن )يِف ، أي يطلبون منك الفتوى ) ( َي حممىدَوَيْستَ ْفُتوَنكَ ) َوَما ( أي يف أمرهنى ) ُقِل الِلى

َلى َعَلْيُكْم يِف اْلِكَتابِ  }َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُواْ يف ، وهو قوله تعاىل  قرَأ عليكم يف القرآن( أي ويفتيكم أيضاً فيما يُ  يُ ت ْ
يت تولىيتم عليهنى ( الالى  يف يَ َتاَمى النِىَساء)، يف اثلث آية من هذه السورة ، وقوله  اْليَ َتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِىَن النِىَساء {

ثون النساء وال األوالد الصغار . كانوا يف اجلاهلية ال يورىِ  داق( من املرياث والصُ  نَّ َما ُكِتَب هَلُنَّ الَّاليت الَ تُ ْؤتُوهنَُ ابلوصاية )
(  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلِوْلَدانِ داقهنى قبل نكاحهنى )داق وهذا ال جيوز فيجب أن تدفعوا صُ ( بال صُ  َوتَ ْرَغُبوَن أَن تَنِكُحوُهنَّ )

َوأَن تَ ُقوُمواْ لِْليَ َتاَمى قوقهم كاملًة وال أتخذوا شيئاً منها )ن تعطوهم حُ أباملستضعفني من الصبيان الصغار  معناه ويفتيكم يف
 َوَما تَ ْفَعُلواْ ِمْن َخرْيٍ نوا إليهم )قوقهم وأحسِ ( أي ابلعدل سواًء ذكراً كان أو اُنثى صغرياً كان أو كبرياً فال تظلموهم حُ  اِبْلِقْسطِ 
 .  ( فيجازيكم على إحسانكم فَِإنَّ الِلىَ َكاَن بِِه َعِليًما) ميتا( مع األ

اً عليها وجتافياً عنها )ُنُشوزًا( أي من زوجها ) َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمن بَ ْعِلَها) -128 ( عنها إىل غريها  أَْو ِإْعرَاًضا( أي تكربى
نَ ُهَمافت أن يُطلىقها )بسبب كرب سنىها أو دمامتها أو طموح عينِه إىل أمجل منها وخا ( يعين  َفاَل ُجَناَْح َعَلْيِهَما أَن ُيْصِلَحا بَ ي ْ

ها من املبيت عندها أو من الِكسوة أو النَفقة على الزوج والزوجة أن يتصاحلا بينهما على أن ترتك لُه شيئاً من حقىِ  فال حرجَ 
( من الفراق ابلطالق .  َوالص ْلُح َخرْيٌ ُصلحاً ال جرباً )( أي على شرط أن يكون ذلك ُصْلًحاإن كانت غنيىة كي ال يُطلىقها )

كانوا قبلكم   الىذينَ (  َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الش حى مثى توعىد هللا ُسبحانُه الُبخالء واحلريصني على املال توعىدهم ابلعذاب فقال )
ْحِضَرْت" معناها اُ يف اآلخرة ، فكلمة " افتتعذىبو  حِضروا للعذاب فهم اليوم ُمعذىبون فال تكونوا أنتم مثلهم َُبالءاُ وماتوا 

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّاحِضرت للعذاب ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة مرمي اُ  ، والُشحى مجع شحيح {  }مُثَّ لَُنْحِضَرهنَّ
 وهو البخيل واحلريص على املال ويف ذلك قال الشاعر :

 يَزِيدُ  يحِ َوال الُبْخُل يِف ماِل الشَّحِ       قَ ْبَل فَ َنائِهِ  َمالَ فال اجلُوُد يُ ْفيِن الْ 
( عقاب هللا يف صدودكم عنهنى واألذى هلنى بال ذنٍب منهنى َوتَ ت َُّقواْ ( مع زوجاتكم ابلنَفقة والِكسوة وغري ذلك ) َوِإن حُتِْسُنواْ )
َ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلونَ )  ( فيجازي كلى إنسان على أعماله يف اآلخرة .ريًاَخبِ ( من إحسان أو إساءة ) فَِإنَّ الِلى
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واجِلماع ، فقد ينشط لواحدٍة ما ال ينشط  ( يف احملبىة إذ ذاك ُمتعذىر يف احُلبى  َوَلن َتْسَتِطيُعواْ أَن تَ ْعِدُلواْ َبنْيَ النِىَساء) -129
لى العدل . وكان النيبى )ع( يَقِسم بني نسائِِه مثى يقول ( ع َوَلْو َحَرْصُتمْ عليه ) ، إذا مل يكن ذلك بقصٍد منُه فال حرجَ  خرىلالُ 

( يف الِقسمة والنفقة والِكسوة  ُكلَّ اْلَمْيلِ ( إىل الىيت حتبىوهنا ) َفالَ ََتِيُلواْ َي ربى هذا ِقسم ما أملك فال تلمين فيما ال أملك )
( الىيت ليست ذات زوج وال َكاْلُمَعلََّقةِ ترتكوها اْلُممال عنها )( أي ففَ َتَذُروَهاوُحسن املعاشرة فما ال يُدرك ُكلىُه ال ُيرتك كلىه )

( يف املستقبل َوتَ ت َُّقواْ ( ما وقع منكم من خطأ ) َوِإن ُتْصِلُحواْ ُمطلىقة ، وهي الىيت غاب عنها زوجها أو ُسِجَن فال تستفيد منه )
 ( هبنى إذ أوَصى هلنى .رَِّحيًمالكم )( ِلما مَضى من َمي فَِإنَّ الِلىَ َكاَن َغُفورًاعن اقرتاف مثله ) 

ُ ُكالًّ ( الزوجان ابلطالق ومل ُيصلحا بينهما ) َوِإن يَ تَ َفرَّقَا) -130 ( أي من  مِىن َسَعِتهِ ( عن صاحبِه ببدٍل ورزٍق ) يُ ْغِن الِلى
ُ َواِسًعافضلِه الواسع )  بىرُه هلم .( فيما دَحِكيًماالفضل والعطاء على خلقه ) ( أي واسعَ  وََكاَن الِلى

( من أشجار وأَثار وبساتني وأهنار فيهُب  َوَما يِف اأَلْرضِ ( الغازيىة من طيوٍر تطري ورزٍق كثري ) َولِلِى َما يِف السََّماَواتِ ) -131
َنا قني )منها للمنفِ  إبراهيم وتوراة موسى أعطيناهم الكُتب السماويىة وهَي ُصحف  الىذينَ ( أي  أُوتُواْ اْلِكَتابَ  الىذينَ َوَلَقْد َوصَّي ْ

ُكمْ وزبور داُود وإجنيل عيسى ) ( يف قطع الزكاة عن الفقراء  أَِن ات َُّقواْ الِلىَ ( يعين وأنتم أيضاً وصىيناكم يف القرآن ) ِمن قَ ْبِلُكْم َوِإَيَّ
( الغازيىة من صواعق ونيازك  يِف السََّماَواتِ َوِإن َتْكُفُرواْ فَِإنَّ لِلِِى َما واحملتاجني وال تبخلوا عليهم ألنى الُبخل كفٌر لنعمِة هللا )

( من براكني وزالزل وحبار وسيول وحشرات وميكروابت وأفاعي  َوَما يف اأَلْرضِ ) 26وُشُهب ورعود وعواصف وأمطار وبَ َرد 
قوله  يمسورة إبراهووحوش فيسلىطها عليكم وعلى أنعامكم وبساتينكم وزروعكم عقاابً على كفركم . ونظري هذه اآلية يف 

ُ َغِنيًّا، ){  }لَِئن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديدٌ تعاىل  يًدا( عن زكاتكم ) وََكاَن الِلى ( أي مستوجباً للحمد محَِ
 بصنائعِه احلميدة إليكم وبكثرِة إنعامِه عليكم .

( من ماٍل وُملٍك قائم فيهُب منه للُمنفقني يف سبيله  َوَما يِف اأَلْرضِ من رزٍق دائم ) ( الغازيىة َولِلِِى َما يِف السََّماَواتِ ) -132
 ( أي حافظاً وُمدبىراً لشؤوهنم وراعياً ملصاحلهم . وََكَفى اِبلِلِى وَِكيالً واْلُمطعمني املساكني على ُحبىِه )

يُْذِهْبُكْم أَي  َها ( هللا ) ِإن َيَشأْ ) تعاىل لحوا أعماهلم فقاليصو  يؤمنوا ني ابهلالك إن ملشركاملالكافرين و توعىد هللا مثى  -133
ُ َعَلى َذِلَك َقِديرًا) ُمنفقنيصاحلني أي بقوٍم آخرين مؤمنني (  آِبَخرِينَ  َوََيْتِ  النَّاسُ  ( أي مل يزل وال يزال قادراً على  وََكاَن الِلى

 .  اإلفناء واإلبدال

                                                           

ا أعَطى أوىل اآلية معىن الرزق الواسع واملال الكثري وأعطى آخر اآلية معىن الصواعق والنيازك ، ألنى أوىل اآلية ترغيب للمتىقني 26  واملنفقني  إّنى
 وآخر اآلية هتديد ووعيد للكافرين .
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َ مثى  -134 ن بني ين أمىا يف الدنيا فيكون له الصيت احلسَ يتىِق هللا ويعمل صاحلاً يكسب ثواب الدارَ ُسبحانُه أبنى من  بنيى
نْ َيا َفِعنَد الِلِى ثَ َواُب فقال ) الدائم ، كر الطيىب إىل يوم القيامة وأمىا يف اآلخرة فله اجلنىة والنعيمالناس والذِ  مَّن َكاَن يُرِيُد ثَ َواَب الد 

نْ َيا َواآلِخرَةِ  يًعايعين فليتىِق هللا وليكسب اإلثنني ) ( الد  ُ مسَِ تِِه وانتقالِه عليها بعد مو  هِ فيجازي هِ ( أبعمالَبِصريًا) لدعائهِ (  وََكاَن الِلى
 لآلخرة .

على العدل ( أي كونوا ُمصلحني وُمرشدين الناس وُمقوىميهم اِبْلِقْسطِ ( للناس ) آَمُنواْ ُكونُواْ قَ وَّاِمنيَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -135
( ال َتيلوا  ُشَهَداء لِلِىِ من هذه السورة . وإذا أدىيتم الشهادة ألحٍد فكونوا ) 34واإلنصاف ، وقد سبق معىن "قوىامون" يف آية 

( املشهود  ِإن َيُكنْ ) ( وال تراقبوا غنيىاً وال فقرياً  َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقْ َرِبنييف شهادتكم إىل أحد وقولوا احلقى )
ُ أَْوىَل هِبَِماعليه )  ( يف شهادتكم أبن تشهدوا للغينى ألجِل مالِه  َفالَ تَ تَِّبُعواْ اهْلََوى( منكم وأعلُم مبصاحلهما ) َغِنيًّا أَْو فَ َقريًا فَالِلى

( ألسنتكم عن النطق ابحلقى  َوِإن تَ ْلُوواْ داتكم )( يعين فال تتىبعوا اهلوى أن ال تعدلوا يف شها أَن تَ ْعِدُلواْ أو للفقري رمحًة بِه ) 
َ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا( عن الشهادة إذا ُدعيتم إليها ) أَْو تُ ْعرُِضواْ وحتريف الشهادة ) ( فيعاقبكم على ذلك يف اآلخرة  فَِإنَّ الِلى

. 

خت عبد هللا بن سالم اُ بن إكعب وثعلبة بن قيس و بين  إسيد اُ أسلم مجاعة من اليهود وهم عبد هللا بن سالم وأسد و  -136
 الىذينَ ََي أَي  َها . فنزلت هذه اآلية ) ، وقالوا نؤمن بك َي حممىد وبكتابك ومبوسى والتوراة وال نؤمن بعيسى واإلجنيل يامنيبنو 

َواْلِكَتاِب الَِّذَي ( يعين اإلجنيل ) ِذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِهِ َواْلِكَتاِب الَّ ( عيسى بن مرمي ) آِمُنواْ اِبلِلِى َوَرُسولِهِ )والقرآن ( مبحمىد  آَمُنواْ 
َوَمن َيْكُفْر ل وال تكفروا بواحٍد منهم )سُ الرُ و  األنبياء ة ومجيعب السماويى نوا جبميع الكتُ : آمِ  واملعىن،  ( أي التوراة أَنَزَل ِمن قَ ْبلُ 

 عن الصواب . ( َضاَلالً بَِعيًدا( عن احلقى ) فَ َقْد َضلَّ ) ابلبعث( يعين  يَ ْوِم اآلِخرِ اِبلِلِى َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َوالْ 

ِإنَّ ) ، فنزلت فيهم هذه اآليةرسول هللا هم حول املدينة مع مشركي مكىة أبن يتعاونوا على حرب  الىذينَ تعاقد اليهود  -137
م و  مُثَّ آَمُنواْ العجل )( وعبدوا  مُثَّ َكَفُرواْ ( مبوسى ) آَمُنواْ  الىذينَ  مُثَّ ( وعبدوا البعليم ) مُثَّ َكَفُرواْ ) انقادوا ليوشع بن نون( بِرهبى

ُ لِيَ ْغِفَر هَلُمْ ة وعشتاروث )( بِعبادهتم لألواثن والشعرى اليمانيى  اْزَداُدواْ ُكْفرًا َوالَ لِيَ ْهِديَ ُهْم ( يوم القيامة كما يزعمون ) ملَّْ َيُكِن الِلى
م منافقون َسِبيالً   . ( أي وال يرشدهم إىل طريق اجلنىة ألهنى

 ( أي مؤملاً . َعَذااًب أَلِيًما( يف اآلخرة ) َبشِىِر اْلُمَناِفِقنَي أِبَنَّ هَلُمْ ) -138

ين بدل املسلمني ( يع ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ ( يعين يوالون املشركني من أهل مكة ) يَ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياء الىذينَ ) -139
تَ ُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزَّةَ دين أصحاب النيبى )املوحىِ  فَِإنَّ الِعزََّة ( يعين أيطلبون مبواالة املشركني الِعزى والفخر ، كالى ال ِعزىَة للكافرين ) أَيَ ب ْ

يًعا  ( فمن أراد الِعزى فليتىِق هللا يكن عزيزاً . لِلِِى مجَِ
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ْعُتْم آََيِت الِلِى يَُكَفُر هِبَا َويُْستَ ْهَزأُ هِبَا( أي يف القرآن الىذي كتبتموُه ) ْم يف اْلِكَتابِ َوَقْد نَ زََّل َعَلْيكُ ) -140 ( أي  َأْن ِإَذا مسَِ
غري  وا يف حديثٍ ( أي حّتى َيخذ َحّتَّ خَيُوُضواْ يف َحِديٍث َغرْيِه( أي مع اْلُمستهزئني ) َفالَ تَ ْقُعُدواْ َمَعُهمْ يكفر هبا املشركون )

خَيُوُضوَن يِف آََيتَِنا َفَأْعِرْض  الىذينَ }َوِإَذا رَأَْيَت  سورة األنعاماالستهزاء ابلِدين والقرآن . واْلُمنزل يف الكتاب هو قوله تعاىل يف 
ُهْم َحّتَّ خَيُوُضواْ يِف َحِديٍث {  ِإنَّ وكفرهم فأنتم كفىار مثلهم )( يعين إذا جاَلسُتموهم ورضيتم َبوضهم  ِإنَُّكْم ِإًذا مِىثْ ُلُهمْ ، ) َعن ْ

يًعا  ( يوم القيامة . الِلىَ َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يِف َجَهنََّم مجَِ

( أي ينتظرون بكم ما يتجدىد لكم من نصر  َيرَتَبَُّصوَن ِبُكمْ  الىذينَ أخَذ هللا تعاىل يف ذمى املنافقني وتقلىباهتم فقال )مثى  -141
أمََلْ ( أي قال املنافقون للمؤمنني )قَاُلواْ ر على األعداء )( وظفَ  فَِإن َكاَن َلُكْم فَ ْتٌح مِىَن الِلىِ ني )ؤمنواخلطاب للم،  أو إخفاق

ي ( أقَاُلواْ ( إبصابتهم من املؤمنني ) َوِإن َكاَن لِْلَكاِفرِيَن َنِصيبٌ ( جناهد عدوىكم ونغزو فأعطوَن نصيباً من الغنيمة ) َنُكن مََّعُكمْ 
يف املوضع الفالين ولكن مل  ونتغلىبْ  ( أي أمل نستوِل عليكم أمََلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكمْ شركي مكىة )، يعين ِلمُ  قال املنافقون للكافرين

يدون أن ر راسلكم مبا يُ ربكم ونُ ( وسطوهِتم أبن َّنُ  مِىَن اْلُمْؤِمِننيَ َنرسكم )و ( أي َوَّنْنَ ْعُكمنقتلكم كي تنتصروا على املؤمنني )
َنُكمْ معكم كي أتخذوا احلذر منهم فلنا املنىة عليكم ) يفعلوهُ  ُ حَيُْكُم بَ ي ْ عاقبكم على ( ويُ  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( أيىها املنافقون ) فَالِلى

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيالً ) الكم هذهِ فعأ م أسراراً للمؤمنني ومهما خذلتم بة عليهم مهما أفشيتلغلَ ا إىل(  َوَلن جَيَْعَل الِلى
 . املسلمني

م يُظهرون غري ما يُبطنون ) ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن الِلىَ ) -142 كما خُيادعونُه ، (   َوُهَو َخاِدُعُهمْ ( يف إسالمهم املزيىف ألهنى
أعطاهم من مال الدنيا وزينتها وبذلك يزداد  وذلك أبن مُيهلهم ويُعطيهم من املال واألوالد فيظنىوا أنى هللا راٍض عنهم ولذلك

( يعين ُيصلىون لرتاهم الناس  يُ َرآُؤوَن النَّاسَ  )ني( أي متثاقل َوِإَذا قَاُمواْ ِإىَل الصَّاَلِة قَاُمواْ ُكَساىَل إَثهم فيدخلوا جهنىم يف اآلخرة )
 ( . ِإالَّ قَِليالً يف حركاهتم وسكناهتم )(  َوالَ يَْذُكُروَن الِلىَ وليس صالهتم إطاعة هلل بل خوفاً من الناس )

(  َواَل ِإىَل َه ُؤالء( الكفىار إلظهارهم اإلسالم ) الَ ِإىَل َه ُؤالء( أي ُمرتدىدين بني الكفر واإلسالم ) م َذْبَذِبنَي َبنْيَ َذِلكَ ) -143
ُ فَ َلن جتََِد َلُه َسِبيالً املؤمنني لكفرهم ونفاقهم )  إىل اهلَُدى . ( َوَمن ُيْضِلِل الِلى

آَمُنواْ الَ  الىذينَ ََي أَي  َها بىون أقرابءهم من الكافرين ويوالوهنم فنهاهم هللا تعاىل عن ذلك فقال )كان بعض املسلمني حيُ   -144
ا املؤمنني وتدافعوا عنهم ( أي بدل املؤمنني فاألحرى بكم أن توالو  ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ ( أي أحبىاء ) تَ تَِّخُذواْ اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياءَ 

، ومعناه أتريدون أن جتعلوا هلل سبيالً إىل  ظاهرة جىةً ( أي حُ  أَن جَتَْعُلواْ لِلِِى َعَلْيُكْم ُسْلطَاًَن م ِبيًنا( بفعلكم هذا )أَتُرِيُدونَ )
َ  عذابكم  : فقال أشدى العذاب ، يوم القيامةاملنافقني  وأنى هللا يُعذىب نافقُسبحانُه أبنى من يوايل الكافرين فهو مُ  ، مثى بنيى
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ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ ) -145 ، أمىا  وقد َنرها وشدىة حرارهِتامَ و أسفل طبقة من النار ي الذي هو أ(  ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يِف الدَّ
ُْم  يف منكري البعث ، وذلك قوله تعاىل يف سورة مرمي دركها األسفلغريهم فيكون عذاهبم حوهلا ال يف  }فَ َورَبِىَك لََنْحُشَرهنَّ

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن ولكن للمنافقني قال  }َحْوَل َجَهنََّم {فهنا قال تعاىل { ،  َوالشََّياِطنَي مُثَّ لَُنْحِضَرهنَّ )يِف الدَّ
 :   من اتب من املنافقني فقال تعاىلهللا . مثى استثىَن  لىصهم من عذاب( ينصرهم وخيُ  َوَلن جتََِد هَلُْم َنِصريًا) ، النَّاِر (

وَنً هلم يف عَ  قوا به فجعلوهُ ( يعين ووثَ  َواْعَتَصُمواْ اِبلِلىِ ( أعماهلم وضمائرهم )َوَأْصَلُحواْ ( من نفاقهم ) اَتبُواْ  الىذينَ ِإالَّ ) -146
: جعلوا عبادهتم خالصًة  واملعىن،  رتكوا الرَيء واإلشراكف(  ِدينَ ُهْم لِلِىِ َوَأْخَلُصواْ بادات )مىات وملجئاً من اآلفات وأهالً للعِ هِ مُ الْ 

م عابدون )ه أحداً من املخلوقني وال يُ بهلل ال يشركون  رون وابجلنىة شَ ( حيُ  فَُأْولَ ِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننيَ راؤون الناس ليقولوا عنهم أهنى
ُ اْلُمْؤِمِننيَ يتنعىمون )  .  ( يف اآلخرة َأْجرًا َعِظيًما َوَسْوَف يُ ْؤِت الِلى

قوله تعاىل إنى هللا ال يغفُر أن ُيشرك بِه ويغفُر ما دون ذلك ِلَمن يشاء ، قال بعض أصحاب النيبى َي رسول  َلمىا نزلَ  -147
بنا يوم القيامة . فنزلت هذه اآلية ) ُ ِبَعَذاِبُكْم ِإن هللا إَنى كنىا مشركني وَّناف أنى هللا تعاىل ال يغفر لنا إشراكنا ويُعذى مَّا يَ ْفَعُل الِلى

ُ َشاِكرًا( بُرُسله ، أي ال يعذىبكم بعد إسالمكم )َوآَمنُتمْ ( نعماءُه ) َشَكْرمتُْ  كم َيً ُحقوقَ ( أي ُُمازَيً ألعمالكم ُمؤدىِ  وََكاَن الِلى
 ( مبا تقرى بِه عيونكم من النعيم يف اآلخرة .َعِليًما)

ُ ا) -148 ( يعين إن أصابكم سوء من مرض أو فقر أو غري ذلك من مهوم الدنيا فال جتاِهروا هِبا  جْلَْهَر اِبلس َوءِ الَّ حيُِب  الِلى
ا شكومت هللا عند  عند الناس فتظهروا هلم سوء أحوالكم ومعاشكم وما أصابكم من ضيق وُحزن ، فإنىكم إن فعلتم ذلك فكأّنى

( من جهة الناس فال أبس عليه أن جيهر ابلقول فيقول ِإالَّ َمن ظُِلمَ جتهروا بِه ) ( الىذي ال حيبى هللا أن ِمَن اْلَقْولِ الناس )
يًعاسرقين فالن ، وأهانين زيد ، وغصَب حقىي عمرو ، وذلك لكي ُتساعدُه الناس على إرجاع حقىِه ) ُ مسَِ ( ألقوالكم وََكاَن الِلى

 ( أبحوالكم .َعِليًما)

من القول بدل اجلهر ابلسوء فتقولوا ملن سألكم عن أحوالكم : احلمُد هلل َنن يف خري  ( للناس ِإن تُ ْبُدواْ َخرْيًا) -149
فَِإنَّ ( أصابكم من الناس ) أَْو تَ ْعُفواْ َعن ُسَوءٍ ( يعين أو خُتفوا السوء الىذي أصابكم إن مل تُبدوا للناس خرياً ) أَْو خُتُْفوهُ وعافية )

 ( على االنتقام ُمىن ظلمكم .َقِديرًاس عن سوٍء أصابُه منهم )( ِلَمن يعفو الناالِلىَ َكاَن َعُفوًّا

فأنزل هللا فيهم ، املستحيالت  وطلبوا منهُ  دعا النيبى أهل الكتاب إىل اإلسالم فأسلم بعضهم وأنكر اآلخرون نبوىتهُ  -150
م قالوا . أمىا النصارَ  عبدوا األصنام الىذينَ ( يعين اليهود  َيْكُفُروَن اِبلِلىِ  الىذينَ ِإنَّ هذه اآلَيت ) ث و ثالابلى كفروا ابهلل أيضاً ألهنى
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له هو إنكارهم رسالة سُ ( أمىا كفرهم برُ َوُرُسِلهِ ، وقال بعضهم املسيح هو هللا ، فهذا كفرهم ابهلل )27بن هللا إ، وقالوا املسيح 
 ( إبنكارهم يُرِيُدوَن أَن يُ َفرىُِقواْ َبنْيَ الِلِى َوُرُسِلهِ وَ ) حممىد ، واليهود أنكروا رسالة عيسى وحممىد وكثري ُمىن سبق عيسى من األنبياء

( فاليهود يؤمنون مبوسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل ويكفرون  َوَنْكُفُر بِبَ ْعضٍ ( األنبياء ) َويُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعضٍ ل )سُ الرُ  بعض
 َويُرِيُدوَن أَن يَ تَِّخُذواْ َبنْيَ َذِلَك َسِبيالً ويكفرون مبحمىد ) ياءنببعيسى وحممىد ، والنصارى يؤمنون بعيسى ومن جاء قبله من األ

 .  أبهوائهم واحلقى  الضالل بني( أي يتىخذوا طريقاً 

 ( . لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب م ِهيًنا( أي هيىأَن ) ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوأَْعَتْدَنَ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( أُْولَ ِئكَ ) -151

ُهْم أُْولَ ِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهمْ ( كلىهم )َوُرُسِلهِ ( من أهل الكتاب )آَمُنواْ اِبلِلىِ  الىذينَ وَ ) -152 ( يف  َوملَْ يُ َفرىُِقواْ َبنْيَ َأَحٍد مِىن ْ
ُ َغُفورًااآلخرة )  ( هبم .رَِّحيًما( لذنوهبم ) وََكاَن الِلى

د : َي حممىد إن كنَت نبيىاً كما تدىعي فأنزِل علينا كتاابً من السماء مكتوابً قال كعب بن األشرف ومجاعة من اليهو  -153
أَن تُ نَ زىَِل َعَلْيِهْم  ( يعين اليهود ) َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتابِ يف ألواح حجريىة كما جاء هبا موسى فنصدىقك ، فنزلت هذه اآلية )

فَ َقْد َسأَُلواْ ُموَسى َأْكرَبَ ِمن لواح مكتوبة ، فردى هللا تعاىل عليهم قوهلم فقال )( مكتوابً كما جاء موسى ابأل ِكَتااًب مِىَن السََّماء
( فوق جبل الطور وماتوا  فَأخَذهْتُُم الصَّاِعَقةُ ( أي ُمعاينًة )  فَ َقاُلواْ أَرََِن الِلِى َجْهرَة( يعين أعظم من سؤاهلم هذا ) َذِلكَ 

( على يد موسى نبيىهم  ِمن بَ ْعِد َما َجاءهْتُُم اْلبَ يِىَناتُ ( معبوداً يعبدونه ) ختََُّذواْ اْلِعْجلَ مُثَّ ا( أي بسبب ظلمهم )ِبظُْلِمِهمْ )
َنا ُموَسى ُسْلطَاًَن ( ليستقيموا على التوحيد وُيصلحوا أعماهلم ولكنىهم ازدادوا بعد ذلك ِعناداً وتعنىتاً ) فَ َعَفْوََن َعن َذِلكَ ) َوآتَ ي ْ

سألوك أن تنزىل عليهم كتاابً من السماء مل ينقادوا  الىذينَ : إنى  واملعىنًة ظاهرة تبنيى ِصدقُه وصحىة رسالته . ( أي ُحجى  م ِبيًنا
ا من عند هللا ، فال تطمع َي حممىد  ملوسى نبيىهم بعد أن رأوا منُه تلك املعجزات وَلمىا جاء ابأللواح كذىبوُه وقالوا من ُيصدىق أهنى

 هلم .إبمياهنم وال تصدىق بقو 

، وذلك َلمىا ذهب موسى إىل جبل الطور ليأيت ابلتوراة وكان  ( أي بنقضهم ميثاقهم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوقَ ُهُم الط وَر مبِيثَاِقِهمْ ) -154
، فَلمىا رجع إليهم ويف يده لوحان من  هنا يف أسفل اجلبل وأَن أصعد وآتيكم ابلتوراة إنتظروينمعه مجاعة من قومه قال هلم 

صدىق أنى هذه التوراة من عند هللا . وكانوا قد أعطوه العهود ن يُ ه مَ وننتظر يوا كان  الىذينَ توب فيهما التوراة قال هؤالء حجر مك
قىة ومالت الشُ  ، فلمىا قالوا هذا الكالم انشقى اجلبل الذي كانوا حتتهُ من أحكام  هاا فيواملواثيق أبن يقبلوها منه ويعملوا مبِ 

                                                           

بن هللا ومل يقبله إالى بعد شفاعة التالميذ له ، وذلك بقول املسيح إإنىك املسيح  حالة أنى املسيح نفسه زجر بطرس وطرده ألنه قال عنه : 27 
بتِعْد َعينِى ََي »ٱوجيب أن تكون ترمجتها  23: 16إجنيل مّتى « ا لِلَِّ َلِكْن مبَا لِلنَّاسِ ْذَهْب َعينِى ََي َشْيطَاُن. أَْنَت َمْعثَ َرٌة يل ألَنََّك الَ هَتَْتم  مبَِ ٱ»

ا تصدق على بطرس القائل : « َشْيطَانُ    8: 5إجنيل لوقا « ْبعْد عينى ََي سيىد فإينىِ َرُجٌل َخاِطئٌ ٱ»فإهنى
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 فاستقرىت الشقىة يف مكاهنا ومل تقع عليهم ، خافوا وصاحوا آمنىا وصدىقنا مجيعاً فلمىا رأوها همقتلم فتعليهم وكادت تقع عليه
 . {  َواِقٌع هِبِموقد جاء ذكرها يف سورة األعراف أيضاً وذلك قوله تعاىل }َوِإذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَن واْ أَنَّهُ  ،

( أي ُسجًَّداة وهي أرحيا )قري( أي ابب ال َوقُ ْلَنا هَلُُم اْدُخُلواْ اْلَبابَ فقال ) اُخرى بحانُه جهلهم وعنادهم يف حادثةٍ سُ  مثى ذكرَ 
. مثى  وا وعاندوا وقالوا ِلموسى إذهب أنت وربىك فقاتال إَنى ها هنا قاعدون، ولكنىهم مل يدخلوها بل عصَ  نقادينطيعني مُ مُ 

اكم هِبا وهناكم ينوا األوامر اليت أوصتعدى ت( أي ال  َوقُ ْلَنا هَلُْم الَ تَ ْعُدواْ يف السَّْبتِ يف أمٍر آخر فقال ) ذكر ُسبحانُه عصياهنم
(  َوأخَذََن ِمن ُْهم مِىيثَاقًا َغِليظًافأخذوا يبيعون ويشرتون ويصيدون السمك يف السبت ) هللا ، ولكنىهم اعتَدوا وخاَلفوا أمر عنها

ولكنىهم خانوا العهود ونقضوا املواثيق وعبدوا البعليم ، أحداً  شركوا بهِ وال يُ  يعبدوهُ أن و   وال يعصوهُ على أن يطيعوا هللا
موعشتاروث وعصَ   طلبوا منك املستحيل وال يهمىكَ  إذْ عاهلم وهذه ُمازيهم فال تلتفت َي حممىد إىل قوهلم ف، فهذه أ وا أمر رهبى

 .  شأهنم

: لعنىاهم بسبب نقضهم   واملعىن، "ما" للكثرة والتنوىع كلمة و ، نقضهم ميثاقهم سبب ( أي فب يثَاقَ ُهمْ فَِبَما نَ ْقِضِهم مىِ ) -155
املسيح واليت جاء هِبا حممىد و  أنبياؤهم هبا ت( اليت جاء وَُكْفرِِهم آَبََيِت الِلىِ يت أخَذَنها عليهم )الى  28كثرة املواثيق وأنواع العهود

ال تعي كالمك َي  أغِلفة( أي عليها  َوقَ ْوهِلِْم قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ القتل ) عليهاستوجبوا  ذنبٍ ( يعين بغري  ِبَغرْيِ َحقًّ  َوقَ ْتِلِهُم األَنِْبَياء)
َها بَْل طََبعَ حممىد ) ُ َعَلي ْ ِإالَّ ( بك َي حممىد ) َفالَ يُ ْؤِمُنونَ فال تعي وعظاً ) أي بسبب كفرهم ( ِبُكْفرِِهمْ ) عليها أي ختمَ ( الِلى

 .( منهم  ِليالً قَ 

 . لزَنرَموها اب إذْ (  َوقَ ْوهِلِْم َعَلى َمْرمَيَ هُبَْتاًَن َعِظيًما( اثنيًة بعيسى )َوِبُكْفرِِهمْ ) -156

َ  مثى  . ( استهزاًء منهم بكلمة "رسول هللا" ِإَنَّ قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل الِلىِ ( مفتخرين )َوقَ ْوهِلِمْ ) -157  بنيى
م مل يقتلوهُ  َوَما قَ تَ ُلوُه وذلك قوله تعاىل ) ، وصلبوهُ  فأخذوهُ  يف احلقيقة ولكن جعل هللا واحداً شبيهاً لهُ  ومل يصلبوهُ  ُسبحانُه أهنى

حلواريىون اختلفوا يف قتلِه ، اختلفوا يف صلب املسيح ، وهم ا الىذينَ ( أي  اْختَ َلُفواْ ِفيهِ  الىذينَ َوَما َصَلُبوُه َولَ ِكن ُشبِىَه هَلُْم َوِإنَّ 
م ، ب وُدفِ ب بل أفلَت منهم وبعضهم قال ُصلِ ب وبعضهم قال مل ُيصلَ فقال بعضهم ُصلِ  ن مثى قام من القرب بعد ثالثة أَيى

م من وقعة الصلب فكلىموُه وكلىمهم وأكل طعاماً منهم ، وقوله م رأوا املسيح حيىاً بعد ثالثة أَيى (  ْنهُ َلِفي َشكٍى مىِ ) وذلك ألهنى
( أي يتىبعون فيه الظنى الذي ختيىلوه  ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتىَِباَع الظَّنىِ ) ما هلم حبقيقة الصلب( أي  َما هَلُم بِهِ ) أي يف شكٍى من صلبهِ 

  وا غريهصلب( لكنىهم  َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا)

                                                           
 .األواثن و يد والعبادة اخلالصة هلل وترك عبادة األصنام فر من أسفار التوراة من تكرار العهد عليهم ابلتوحال خيلو سِ  28
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ُ إِلَْيهِ ) -158 أفلت منهم ذهب  َلمىا، وذلك  إىل السماء بعد احلادثة بزمن ثرييىةالنفس األأي رفع ، ( بعد موته  بَل رَّفَ َعُه الِلى
 إىل السماء يف تلك الربوة وصعدت روحهُ  ِفن جسمهُ وبعد زمن مات أبجله فدُ  مىهُ اُ  فبقي فيها يتعبىد هلل وحلقتهُ  ابلشام إىل ربوةٍ 

ْرمَيَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ رَاٍر َوَمِعنٍي { ، على ذلك قول هللا تعاىل يف سورة املؤمنون }َوَجَعْلَنا اْبَن مَ  شاهد، وال
ُ َعزِيزًا)فإنى هللا تعاىل آوامها إىل تلك الربوة بعد أن صلبوا شبيهُه   أرادوا صلبه الىذينَ ينتقم من هؤالء اليهود  ( يف ملكه وََكاَن الِلى

  . وما بعدها 54يف آية  د سبقت قصىة املسيح يف سورة آل عمرانوق أفعالِه ال يغلبه أحد .( يف َحِكيًما)

إنى الضمري يف "به" يعود إىل املسيح والضمري يف "موته" يعود إىل (  قَ ْبَل َمْوتِهِ  ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِهِ  َوِإن مِىْن أَْهِل اْلِكَتابِ ) -159
من أهل الكتاب خيرج من هذه الدنيا إال ويؤمن بعيسى قبل موته إذا زال تكليفه وحتقىق املوت  ال أحدَ الكتايب ، ومعناه 

ا ذكر اليهود والنصارى ألنى مجيعهم مبِطلون : اليهود بتكذيبهم والنصارى ابملغاالة يف أمره  ولكن ال ينفعه اإلميان حينئٍذ ، وإّنى
أرادوا  الىذينَ مل يؤمنوا به أبنه رسول هللا وعلى  الىذينَ ( أي يشهد على اليهود  َعَلْيِهْم َشِهيًدا) ( املسيح َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكونُ )

م غاَلوا فيه بقوهلم أنىه إبن هللا وأنىه اثلث ثالثة  صلبه  . وكذلك يشهد على النصارى أبهنى

:  واملعىن،  ( من قبل ُأِحلَّْت هَلُمْ ( من املأكل واملشرب ) ِهْم طَيِىَباتٍ َحرَّْمَنا َعَليْ ( أي اليهود ) َهاُدواْ  الىذينَ فَِبظُْلٍم مِىَن ) -160
م ابمتناعهم عن الدخول إىل أرحيا وقوهلم ِلموسى إذهب أنت وربىك  إذْ بسبب ظلمهم أنفسهم  عبدوا العجل وعَصوا أمر رهبى

ِهمْ َوبِ حرمناهم طيىبات من املأكل أربعني سنة فلم َيكلوا غري املنى ) ، فقاِتال ( أي عن دين هللا  َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )َصدِى
   : وسنحرمهم من طيىبات اجلنىة أيضاً بسبب صدىهم كثرياً من الناس عن اإلميان ابملسيح ومبحمىد واملعىن،  ( من الناسَكِثريًا)

، وهو ما كانوا َيخَذونه  ( أي بغري استحقاق اَل النَّاِس اِبْلَباِطلِ َوَأْكِلِهْم أَْموَ ( يف التوراة ) َوأخَذِهُم الرىاَِب َوَقْد هُنُواْ َعْنهُ ) -161
ُهْم َعَذااًب أَلِيًمال )سُ ( ابلرُ لِْلَكاِفرِينَ ( أي هيىأَن )َوأَْعَتْدَنَ من الرشا يف األحكام )  .  ( أي مؤملاً موجعاً  ِمن ْ

( أي من اليهود كعبد هللا بن سالم ِمن ُْهمْ ك غري مرتدىدين يف أمرك )( بنبوىت يِف اْلِعْلمِ ( أي الثابتون ) لَّ ِكِن الرَّاِسُخونَ ) -162
ب ( من الكتُ  يُ ْؤِمُنوَن مبَا أُنزَِل إِلَيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلكَ ، يعين املهاجرين واألنصار ) ( من العربَواْلُمْؤِمُنونَ وأصحابه )

، وقد سبق شرحه فيما  يوم القيامةب ويؤمنون ( أي زََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ َواْلُمِقيِمنَي الصَّاَلَة َواْلُمْؤتُوَن الة )السماويى 
  . ( جزاًء على أعماهلم الصاحلة َعِظيًماَأْجرًا ( يف اآلخرة ) أُْولَ ِئَك َسنُ ْؤتِيِهمْ ) 39و  38آية يف مضى من السورة 

. فردى هللا عليهم قوهلم وقال لقد أرسل هللا  ىوكفَ  ى إليهوأوحَ لقد أرسل هللا موسى نبياً  )ع( حممىدلنيب قالت اليهود لِ  -163
َنا إِلَْيكَ إِ )، وذلك قوله تعاىل  موسى فال تلتفت إىل قوهلم َي حممىد أوَحى إىلكما   وأوَحى إليهمالً كثريين رسُ  ( القرآن  َنَّ أَْوَحي ْ

َنا ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوْإْسَحَق َويَ ْعُقوبَ َي حممىد ) َنا ِإىَل نُوٍح َوالنبيىنَي ِمن بَ ْعِدِه َوأَْوَحي ْ ( وهم أوالد  َواأَلْسَباطِ  َكَما أَْوَحي ْ
لود إلبراهيم هو إمساعيل مثى إسحاق ، مثى ذكَر يعقوب الذي إذ كان أوىل مو  ابألسبقية. وقد جاء ذكر هؤالء األنبياء  يعقوب
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 صار لقبه إسرائيل وهو حفيد إبراهيم وأبوه إسحاق .
على أيوب ومن جاء ذكرهم من بعده وليس ابألسبقيىة ، ألنى أيىوب كان قبل عيسى وقبل موسى ،  ألفضليةمثى ذكر عيسى اب

وقد كان بعدمها ، أمىا داُود فقد خصىه هللا ابلزبور زَيدًة على الوحي  مانُسليوكذلك جاء ذكر يونس ابألفضلية على هارون و 
ا مل َيِت ِذكر موسى مع األنبياء ألنى السؤال واجلواب يدور حول موسى ، وذلك قوله تعاىل  َوِعيَسى َوأَي وَب َويُوُنَس ). وإّنى

َنا َداُووَد َزبُورًا ُسليمانَوَهاُروَن وَ  والزبور كلىه مناجاة لداُود  . ، وتسمىيه اليهود "مزامري" مجع مزمور دوُ ( وهو كتاب دا َوآتَ ي ْ
  يناجي ربىه وذلك َلمىا فرى إىل اجلبال خوفاً من طالوت ألنىه أراد قتله .

لهم ليك َي حممىد؟ فما ذلك إالى جِلهإنزول الوحي  اليهود فلماذا ينكر تعاىل إليهم ،هللا  أوحى، وقد  أنبياء كلىهم  أليس هؤالء
 .  وعنادهم

( أي من قبل هذه  ِمن قَ ْبلُ عليك ) وأخبارهم صصهم، أي قصصنا قِ  ( َي حممىد َوُرُسالً َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيكَ ) -164
( أي مل نذكر لك قصصهم ال يف هذه السورة وال ما قبلها ألنى ذلك حيتاج إىل ُملىدات  َوُرُسالً ملَّْ نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيكَ السورة )

ُ ُموَسىديدة )ع سيناء من شجرة  طوى من صحراء ، وذلك يف وادي ( بكالم مسموع غري الوحيَتْكِليًما( نبيىهم ) وََكلََّم الِلى
رسل الصوت من ، ولكنى هللا تعاىل مل يكن يف تلك الشجرة بل يُ  ، فكان موسى يسمع الصوت خيرج من الشجرة الزيتون

 (الراديو) املذَيع ، كما أنىك تسمع الصوت من ري فيخرج الصوت من الشجرةالسماء إىل تلك الشجرة على أمواج األث
شورى }َوَما  ال، وقد قال هللا تعاىل يف سورة  ، وال مناقشة يف األمثال ولكنى املذيع يف القاهرة أو يف مكان آخر بعيداً عنك

ُ ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمن َورَاء حِ   .  َجاٍب ..اخل{ ، فاحلجاب هنا كان الشجرةَكاَن لَِبَشٍر أَن يَُكلِىَمُه الِلَّ

( حيتجىون هبا  لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الِلِى ُحجَّةٌ ( ابلعذاب ملن كفر )َوُمنِذرِينَ ( ابجلنىة ملن آَمن ) ر ُسالً م َبشِىرِينَ ) -165
ُ َعزِيزًا( إليهم )الر ُسلِ ( إرسال )بَ ْعدَ )  ( يف اُمورِه وُملوقاته .َحِكيًماقم ُمىن يُكذىب ُرُسله )( يف ُملكه ينت وََكاَن الِلى

فإنى هللا يشهد لك عند من يشاء هدايته  ويعرتفوا برسالتكهؤالء اليهود  ؤمن لكخاطب هللا رسوله فقال إن مل يمثى  -166
هللا أبنى  يوحون ِلمن أحبىهُ ، واملالئكة أيضاً يشهدون لك ابإلحياء ف وذلك ابألدلىة والرباهني حّتى يستسلم ألمرك ويؤمن بك

. وهذا معىن قوله تعاىل  ابإلحياء حّتى يسلم ويؤمن بك ل من هللا وال يزالون يكلىمونهُ رسَ مُ  نيبٌّ  وأنًهُ  حممىداً صادق يف دعوتهِ 
ُ َيْشَهدُ ) نىك تقوم أب معناُه أنزل القرآن وهو عاملٌ (  هِ أَنزََلُه بِِعْلمِ ين والقرآن وأنىك رسوله )( من الدِ  مبَا أَنَزَل إِلَْيكَ ( لك ) لَّ ِكِن الِلى
( أي شهادة هللا  وََكَفى اِبلِلِى َشِهيًدا( لك أيضاً ) َواْلَمآلِئَكُة َيْشَهُدونَ ) لواجب وتؤدىي حقىُه وال تُقصىر يف أداء الرسالةاب

 .  تكرسالد وإنكارهم لعلى هداية الناس مجيعاً فال يهمىك قول اليهو  وحدها تكفيك َي حممىد فإنى هللا قادرٌ 

 َضاَلالً بَِعيًدا( عن احلقى ) َقْد َضل واْ ( أي عن دينِه ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )َوَصد واْ ( مبا اُنزِل إليك ) َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ ) -167
 ( أي عن الصواب .
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ُ لِيَ ْغِفَر هَلُمْ ابلضرب واحلبس وأخِذ أمواهلم )( املؤمنني َوظََلُمواْ ( مبا اُنزِل إليك ) َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ ) -168 ( خطاَيهم  مَلْ َيُكِن الِلى
 ( يوِصلهم إىل اجلنىة . َوالَ لِيَ ْهِديَ ُهْم طَرِيقاً )

( أي سهاًل ال  َعَلى الِلِى َيِسريًا( العذاب هلم ) وََكاَن َذِلكَ ( أي مؤبىدين فيها ) ِإالَّ طَرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا) -169
 تكلىف ]وال صعوبة[ فيه .

( من بقائكم  َخرْيًا لَُّكمْ ( بِه ) ِمن رَّبِىُكْم َفآِمُنواْ ( أي ابلدين احلقى )اِبحلَْقىِ ( حممىد ) ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَُّسولُ ) -170
( أي ما يف الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ُملكاً  َماَواِت َواأَلْرضِ َوِإن َتْكُفُرواْ فَِإنَّ لِلَِِّ َما يِف السَّ على تقاليد آابئكم )

ُ َعِليًماوعبيداً فال ينفعُه إميانكم وال يضرىُه كفركم )  ( فيما يُعاملهم بِه بعد تبليغ الرسالة .َحِكيًما( ابلكافرين ) وََكاَن الِلى

" هو  الَ تَ ْغُلواْ ( يعين َي أهل اإلجنيل ) ََي أَْهَل اْلِكَتابِ مث خاطب النصارى فقال تعاىل ) -171 ( أي ال تُغالوا ، و"الُغُلوى
 إضافة الزَيدة على األصل ، ومن ذلك قول عنرتة : 

َا   بِزَْنَدْيِن يِف َجْويِف ِمَن اْلَوْجِد قَاِدحُ       تَ َغاَلْت يبَ اأَلْشَواُق َحّتَّ َكَأّنَّ
( يعين قولوا هللا واحد ال شريك لُه كما جاء يف  َوالَ تَ ُقوُلواْ َعَلى الِلِى ِإالَّ احلَْقىِ احلقى فيِه )( أي ال تتجاوزوا  يِف ِديِنُكمْ وقوله )

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل الِلىِ التوراة والزبور والقرآن وال تقولوا اثلث ثالثة )  وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها( وليس إبنُه كما تزعمون ) ِإّنَّ
ن الىيت عندُه يف السماوات األثرييىة ، وهم فصيلة من ( أي مِ  َوُروٌح مِىْنهُ ) يف السماء "كلمة هللا" ( . كان املسيح ُيكىنى  ِإىَل َمْرميََ 

يس ( أبنىُه واحد ول َفآِمُنواْ اِبلِلىِ أنواع املالئكة ، يعين نزل من السماوات إىل األرض ودخل اجلنني الىذي تكوىن يف رحم مرمي )
( عن هذا انتَ ُهواْ ( أٌب وابٌن وروح الُقُدس ) َوالَ تَ ُقوُلواْ َثالَثَةٌ ( أي وآِمنوا بُرُسله كلىهم ال تنكروا واحداً منهم )َوُرُسِلهِ لُه ولد )
ُ ِإلَ ٌه َواِحدٌ ( من التمسىك بِه ) َخرْيًا لَُّكمْ القول ) َا الِلى أَن َيُكوَن َلُه نزيهاً لُه عن )( أي تُسبحانهُ ( وليسوا ثالثة كما تزعمون )ِإّنَّ

( من ُمدمىرات  َوَما يف اأَلْرضِ ب والنيازك والرَيح العواصف )كات كونيىة كالشهُ ( الغازيىة من ُمهلِ َوَلٌد لَُّه َما يِف السََّماَوات
( أي كفى بِه حفيظاً  ِكيالً وََكَفى اِبلِلِى َو دوُه )فجائيىة كالرباكني والزالزل والسيول وغري ذلك فيصيبكم ببعضها إن مل توحىِ 

ُ َحِفيٌظ  سورة الشورىألعمالكم فيعاقبكم عليها بعد ُماتكم . فالوكيل معناُه احلفيظ ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف  }الِلَّ
فظني ال يُعدى عند ، ومعناها هللاُ حفيظ عليهم وما أنت عليهم حبفيظ ، ولكن تشابه اللى  َعَلْيِهْم َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل {

  العرب من البالغة لذلك جاء بلفظة "وكيل" بدالً من لفظة "حفيظ" .

( َينفون ويستكربون عن  أَن َيُكوَن َعْبداً لِلىِِى َواَل اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّبُونَ ( أي لن َينف ومل ميتنع ) لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيحُ ) -172
يًعا( يف الفضاء ) َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَيهِ ن لُه بذلك )اإلقرار بعبوديىتهم هلل واإلذعا ( مثى مجَِ

 حُياسبهم .
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(  م مِىن َفْضِلهِ َويَزيُدهُ ( أي يُعطيهم أجرهم وافياً غري منقوص ) آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت فَ يُ َوفِىيِهْم ُأُجوَرُهمْ  الىذينَ فََأمَّا ) -173
هُبُمْ ( عن عبادتِه ) اْسَتنَكُفواْ  الىذينَ َوأَمَّا تكرىماً منُه ) ُدوَن هَلُم مِىن ُدوِن الِلِى َولِيًّا( يف جهنىم ) َواْسَتْكرَبُواْ فَ يُ َعذِى (  َعَذااًب أَلُيًما َوالَ جيَِ

 ( ينصرهم وخُيلىصهم من العذاب . َوالَ َنِصريًايتوىلى أمرهم )

هو ، والربهان  ربهن لكم على أنى هللا واحد ال شريك لهُ يُ  جىةٌ ( أي حُ  ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءُكم بُ ْرَهاٌن مِىن رَّبِىُكمْ ) -174
 مواعظ كثرية هتديكم إىل طريق احلقى .( أي  إِلَْيُكْم نُورًا م ِبيًنا) ( فيهِ َوأَنزَْلَنا) القرآن

 يف َرمْحٍَة مِىْنُه َوَفْضٍل َويَ ْهِديِهْم إِلَْيهِ ( بعد موهتم )َفَسُيْدِخُلُهمْ ) هِ دين( أي َتسىكوا ب اْ اِبلِلِى َواْعَتَصُمواْ بِهِ آَمُنو  الىذينَ فََأمَّا ) -175
  .  اءفضألنى اجلنىة يف ال، ( يوصلهم إىل اجلنىة  ِصرَاطًا م ْسَتِقيًما( يوم القيامة )

سمة املرياث بني األزواج ، وبنيى بعدها قِ  ل السورة بني األوالد واآلابء يف املرياثسمة يف أوى بنيى هللا تعاىل القِ  -176
سمةّيفّالقِّ، وبنيى يف هذه اآلية  اجلدى واجلدىة من إرث حفيدمها املتوَفى بال عِقب ، وذلك يف آية الكاللة ةوحصى  والزوجات

( َي َيْستَ ْفُتوَنكَ فقال )املتوَفى بال عِقب ،  من إرث حفيدمهاواجلدى والد ااُلم وكذلك اجلدىة  29املرياثّبنيّاإلخوةّواألخوات
وجدى أخوات  الوفاة وكان لهُ  ، وقد سأله جابر بن عبد هللا وكان قد حضرتهُ  كم املرياث، أي يسألونك الفتوى يف حُ  حممىد

ُ يُ فْ من املرياث َي رسول هللا؟ فنزلت هذه اآلية ) مفقال ما أجعل هلوجدىة ،  ( أي قل هللا يبنيى لكم  ِتيُكْم يِف اْلَكالََلةِ ُقِل الِلى
(  لَْيَس لَُه َوَلدٌ ) ( أي ماتَ  ِإِن اْمُرٌؤ َهَلكَ )، ويريد به اجلدى العاجز  وهوفردها "كليل" ، ومُ  سمة مرياث الكاللةكم يف قِ احلُ 

( أخوها من  فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َركَ ( واحدة ) تٌ َوَلُه أُخْ ) جدىةٌ  والد اُمىِه وكذلك جدٌّ  أوالد وال والد بل لهُ  ليس لهُ  وتقديرهُ 
فإن مل يكن هلا جدى وال جدىة  31 ةلجدى للجدى وربع لقسم بينهما ابلتساوي أي ربع يُ  ةدى اجلجدى و للِ  خروالنصف اآل 30املرياث

صف الباقي يُقسم على إخوهتا يف قيد احلياة بل هلا إخوة من أبيها واملتوَفى أخوها من اُمىها وأبيها فلها النصف من إرثِه والن
 هم من أبيها . يعين األب واحد وااُلمىهات إثنتان . الىذينَ 

                                                           

 : إيضاح 29 
ة من إرث حفيدمها   ة والدة ، وبنيى يف هذه اآلية حصىة اجلدى والد االُ  بنيى هللا تعاىل يف آية الكاللة السالفة حصىة اجلدى والد األب واجلدى م واجلدى
 املفسىر .  – م من إرث حفيدمهااالُ 
  . ، أمىا إذا مات عن زوجة فلها الربع مثى يقسم الباقي كما شرحناه كن عنده زوجةهذا إذا مل ي 30 

  :إيضاحّ
. كما أنى البن البنت حصىة واحدة  : والد األب أو اجلدىة يف قيد احلياة ، إن مل يكن للميىت جدى  م له حصىة واحدة من إرث حفيدهاجلدى والد االُ  

ه لو كان املتوَفى اجلدى وليس احلفيد . وإنى اجلدى والد األب من إرث جدىه  --.  له حصىتان من إرث حفيده. كما حلفيده حصىتان من إرث جدى
 املفسىر .

ان األصليىاناملراد ابجلدى هنا والد االُ  31    . م وكذلك اجلدىة إالى إذا فقد اجلدى
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 َ ن وال ا( يف قيد احلياة وال أبو  َوُهَو يَرِثُ َهآ ِإن ملَّْ َيُكن هلََّا َوَلدٌ سمة عند عدم وجود اجلدى واجلدىة فقال )كم القِ ُسبحانُه حُ  مثى بنيى
خته يف قيد احلياة اُ وكذلك لو مات هو وبقيت  32ال يوجد وارث غريه  إذْ رث كلىه ألخيها ، ففي هذه احلالة يكون اإل ناجدى 

، أمىا إذا كان اجلدىان موجودين يف قيد احلياة فألخيها النصف أيضاً والنصف الباقي  ختهوليس َله وارث غريها فاإلرث كلىه الُ 
 .  جلدىيها
 َ (  فَِإن َكانَ َتاختني يف قيد احلياة مع جدى واحد فقال )اُ ة عكس ذلك أي إذا كانتا ثَ رَ سمة إذا كان الوَ ُسبحانُه حكم القِ  مثى بنيى

فإن كان اجلدىان موجوَدين  ث الباقي للجدى الذي هو يف قيد احلياة( أخومها والثلُ  اثْ نَ َتنْيِ فَ َلُهَما الث  لُثَاِن ُمَّا تَ َركَ أي األخوات )
ني ركاء يف الثلثَ ( أي ذكوراً وإَناثً فهم شُ  ِإْخَوًة رىَِجاالً َوِنَساءً ة )ثَ رَ ( الوَ  َوِإن َكانُواْ ) لتساويث يُقَسم بينهما ابيف قيد احلياة فالثلُ 

ُ َلُكمْ لجدىين )ل، والثلث الباقي  ( أي للذكر حصىتان ولالُنثى حصىة واحدة ِمْثُل َحظِى األُنثَ َينْيِ ( منهم )فَِللذََّكرِ ) ُ الِلى (  يُ َبنيِى
ُ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ سمة )القِ  ةلىوا طريقتضِ  لئالى ( يعين  أَن َتِضل واْ اث )كم املري حُ    .  ( فهو يرشدكم إىل ما ال تعلمونه َوالِلى

فاجلدى والد االُم لُه حصىة واحدة من إرث حفيدِه ، كما إلبن البنت حصىة واحدة من إرث جدىه ، إن مل تكن اُمىه يف قيد 
 صىة اُمىه املتوفىاة قبل جدىِه .احلياة ، فاحلفيد لُه ح

وإنى اجلدى الصحيح أي والد األب له حصىتان من إرث حفيدِه ، كما حلفيدِه حصىتان من إرث جدىِه إن مل يكن أبوه يف قيد 
 احلياة ، فللحفيد حصىة أبيه اْلُمتوَفى . 

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالنساء َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 
ّّيليهّتفسريّسورةّاملائدةّو

ّ

ّسورةّاملائدة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

صاد بعض املسلمني محار وحش يف األشهر احلُُرم من أطراف مكىة فرآه رجل آخر فقال لُه لقد َحُرَم عليك أكلُه ألنىك  -1
 ( أي أوفوا ابلعهود اليت عاهدمت هللا ورسوله واْ أَْوُفواْ اِبْلُعُقودِ آَمنُ  الىذينَ ََي أَي  َها اآلية ) ، فنزلت هذهِ  ِصدتُه يف األشهر احلرُم

                                                           

أخ واحد أو والد واحد ، أمىا إذا كان اإلخوة اثنني فلزوجها  هذا إن مل يكن هَلا زوج ، أمىا إذا ماتت عن زوج فلزوجها النصف إن كان هلا 32 
الزوج مهما  الثلث ولكلٍى من أخويها ثلث ، ولكن إذا كان هَلا إخوة ثالثة أو أَخوان ووالد فلزوجها الربع ولكلٍى من إخوهِتا ربع وال ينقص من ربع

 املفسىر .  --  زاد عدد اإلخوة واألخوات واآلابء
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عليها أبن تطيعوا أوامرُه وجتتنبوا معاصيه فلماذا تصيدون يف األشهر احلُرم؟ فالعقود معناها العهود ، ومن ذلك قول عمرو بن  
 كلثوم :

نَ اَونُ ْوَج ُد ََنُْن أَْمنَ َعُهْم ِذَم اراً     َوأَْوفَاُه ْم   ِإَذا َعَق ُدوا مَيِي ْ
 وقالت اخلنساء :

 وإْن تَ ْلَقُه يف الشىرِب ال تَلَق فاِحشاً      وال َنِكثاً َعقَد السىرائِر والصىربِ 
 ة بن العبد ميدح قوماً :فرَ وقال طَ 

 أبَ رَّ وأوََف ِذمىةً  يَعِقدوهَنا     وَخرْياً إذا ساَوى الذ َرى ابحلَوارِكِ 
،  ، يعين اليت أهبم عليكم أمرها ال تعلمون هل هي حالل أم حرام ( أي اْلُمبهم من األنعام م هَبِيَمُة األَنْ َعامِ أُِحلَّْت َلكُ ) -2

، واْلُمبهم من  وهي األنعام الوحشية كالظيب والوعل ومحار الوحش وبقرة الوحش وغري ذلك ُمىا َيكل النبااتت واحلبوب
 .  رآناألنعام هي اليت مل َيِت ذكرها يف الق

، وذلك قوله يف تعاىل يف سورة الزمر }َوأَنَزَل  أمىا اليت جاء ذكرها يف القرآن فهي غري ُمبهمة وهي الغنم واملعز والبقر واإلبل
َلى َعَلْيُكمْ َلُكم مِىْن اأْلَنْ َعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواٍج ..اخل{ ، مثى استثىن منها ما كان حمرىماً فقال ) ، وذلك   القرآن من حترميها ( يف ِإالَّ َما يُ ت ْ

َ ( يعين ال حيلى لكم صيدها وقت اإلحرام وإن كان أكلها حالالً ) َغرْيَ حمُِلِىي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرمٌ كاخلنزير وامليتة والدم ) ِإنَّ الِلى
   ( فال ُمعارَض حُلكمِه . حَيُْكُم َما يُرِيدُ 

: "أال ال حيجىنَّ اليوم ُمشرك وال يطوف ابلبيت عرَين" . فجاء بعد ذلك  اَدىَلمىا فتح النيبى )ع( مكىة أمر ُمناديه فن  -3
، ولكنىهم ساروا على تقاليدهم القدمية ، ومل يعلم املسلمون بنواَيهم فتعرىض هلم  أَنس من أطراف مكىة لِيحجىوا ويسلموا

( أي  آَمُنواْ اَل حتُِل واْ َشَعآئَِر الِلىِ  الىذينَ ََي أَي  َها )اآلية  بعض املسلمني وأخذوا هديهم وقالئدهم ، فعاتبهم هللا على ذلك هبذهِ 
، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر  ، وهي األمكنة اليت يُتعبىد هلل فيها معامل دينه

( أي وال حتلىوا  َواَل الشَّْهَر احْلَرَامَ يوية بل اتركوها للُمصلىني واملتعبىدين )ال تشغلوا أمكنة العبادة أبمور دن:  واملعىن{ ،  الِلىِ 
، وال جيوز للمسلمني الصيد يف األشهر احلُُرم يف أيى بلٍد كان ، وهو صيد  الصيد يف الشهر احلرام ، يريد به شهر ذي احلجىة
سورة[ }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَُّكْم َولِلسَّيَّارَِة ]من هذه ال 99الربى دون صيد البحر ، وذلك قوله تعاىل يف آية 

ا حرى  َوُحرىَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِى َما ُدْمُتْم ُحُرًما {  ر احلُُرم لئالى تنقرض من الوجود . م هللا تعاىل صيدها يف األشهُ ، وإّنى
، و"اهلدي" ما يهديه احلاج إىل ربى البيت من بعري أو بقرة أو  َي جرباً بدون رضاً من أهله( أي ال أتخذوا اهلد َواَل اهْلَْديَ )

، وهي أنعام جيعلون يف رقبتها قالدة عالمة  ( أي ال أتخذوها بغري رضاً من أهلهااْلَقآلئِدَ ( حتلىوا )َوالَ شاة يذحبوهنا يوم العيد )
ا نذيرة للبيت )  ( أي قاصدين ، والشاهد على ذلك قول حسىان بن اثبت :نيَ آمىِ ( حتلىوا أَنساً )َوالأهنى

 وا بَِغْزِوِهُم الرَُّسوَل َوأَلَّبُ  وا     أَْهَل الُقَرى َوبَ َواِدَي اأَلع ْرَابِ أَم  
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تَ ُغوَن َفْضالً ) الىذينَ َنس قاصدي البيت للحجى ، اُ ( أي ال حيلى لكم أخذ أموال  اْلبَ ْيَت احْلَرَامَ ) مِىن رَّهبِىِْم ون ثواابً )( أي يطلب يَ ب ْ
( من هبيمة األنعام يُباح لكم فَاْصطَاُدواْ ( من اإلحرام والشهر احلرام ) َوِإَذا َحَلْلُتمْ ( منُه بقصد احلجى واالستسالم ) َوِرْضَواَنً 
 ك قول عنرتة :، ومن ذل ( أي بُغض قومٍ  َشَنآُن قَ ْومٍ ( أي وال حيملكم على اإلجرام ) َوالَ جَيْرَِمنَُّكمْ حينئٍذ )

 جَتافَ ْيُت عْن طَْبِع اللىئاِم ألنىين   أَرى الُبْخَل ُيْشَنا واْلَمكارَِم ُتْطَلبُ 
 وقال األعشى :

 فذا الشىْنِء فَاْشَنأُه وذا الُودِى فَاْجزِِه     َعَلى ُودِىِه أو زِْد عليِه الَعالنِيا
 هري يهجو زوجتُه :وقال كعب بن زُ 

 ياِد َواتَرًة     تَ ْلقاَك تُ ْنِكُرها ِمَن الشىَنآنِ يَ ْوماً ِطواُعَك يف القِ 
م منعوكم عن  واملعىن( أي حني صدىوكم ،  أَن َصد وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ ) : فال حيملكم الُبغض على اإلجرام مع هؤالء ألهنى

م ( يعين بيىنا لكم وأنذرَنكم لئالى  أَن تَ ْعَتُدواْ الُعمرة يف عام احلديبية ) تعتدوا عليهم يف املستقبل أبخذ هديهم وقالئدهم فإهنى
( أي على  َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ ( برتك العداوة )َوالت َّْقَوى( فيما بينكم )اْلربىِ ( أعمال ) َوتَ َعاَونُواْ َعَلىجاؤوا لُيسلموا فتحابىوا )

( فخافوا عقابه وال تعتدوا  ِإنَّ الِلىَ َشِديُد اْلِعَقابِ ( وال ختالفوا أوامرُه ) الِلىَ  َوات َُّقواْ ( أي التعدىي على احلاج )َواْلُعْدَوانِ املعاصي )
   . على حجىاج بيته

َتةُ ) - 4 م كانوا يف زمن اجلاهليىة َيكلون الدم ، فيفصدون َواْلدَّمُ ( من األنعام والبهائم وغريها ) ُحرىَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ ( ألهنى
 : دمُه ، ويف ذلك قال حامت الطائي َلمىا أمرنُه النسوة أن يفصد هلنى البعري البعري وَيكلون 

 كذلَك َفْصِدي إْن سأْلُت َمِطيىيت      َدَم اجلْوِف إْذ ُكل  الِفصاِد َوِخيمُ 
، وذلك ما كان  فهو حرام ألنىه إشراك( أي وما ُذِبح لغري هللا من النذور والقرابني  َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ الِلِى بِهِ )

سورة البقرة . أمىا اليوم فيذحبون األنعام للمشايخ واألئمة واألنبياء  . وقد سبق تفسري "اإلهالل" يف املشركون يذحبونه لألصنام
( وهي َواْلُمْنَخِنَقةُ ز ، )، فالنذر لغري هللا ال جيو  وهذا ال جيوز ذحبُه وال أكله وال توزيع حلمه على الناس فهو حرام كلحم اخلنزير

اليت تربط حببل مثى تسقط من مكاهِنا وتبقى معلىقة حببِلها حّتى َتوت ، وتوجد طائفة من الناس ابهلند خينقون الشاة وال 
ي أو حجر أو غري ذلك فتموت من تلك الضربة فه ا( أي املضروبة بعصَواْلَمْوُقوَذةُ يذحبوهَنا مثى َيكلوهَنا ، وهذا ال جيوز )

 حرام أيضاً ، ومن ذلك قول الفرزدق يصف َنقة :
 َشغىارٍَة تَِقُذ الَفِصيَل ِبرِْجِلها     َفطىاَرٍة لَِقواِدِم األْبكارِ 

، أو  ، أو الساقطة من السطح إىل الدار ى يعين أصاهبا املوت( وهي الساقطة من اجلبل إىل الوادي فأصاهبا الردَ َواْلُمرَتَدِىيَةُ )
( وهي اليت ينطحها غريها من َوالنَِّطيَحةُ ، أو دهستها سيىارة أو قطار وماتت حيرم أكلها ) ئر أو يف ُحفرةالساقطة يف الب

، يعين الفريسة اليت يفرتسها بعض الوحوش الضارية فيأكل بعضها  ( أو الذئب َوَما َأَكَل السَُّبعُ األنعام فتموت حيرم أكلها )
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ُتمْ ِإالَّ ويرتك الباقي فهي حرام أيضاً ) ، يعين إالى ما ُذحِبت قبل املوت فأكُل حلمها  ( من هذه األنعام اليت سبق ذكرها َما ذَكَّي ْ
حالل ، أمىا صيد الطيور فيمكنك أن تذكر اسم هللا عليها عند إطالق الطلقة فتقول "ابسم هللا وهللا أكرب" ، فإذا أصابت 

ٍذ يُباح أكلُه ألنى الطلقة تقوم مقام الذبح على شرط أن تذكر اسم هللا اإلطالقة الطري ومات فاذحبُه حاالً فهذه تذكيتُه فحينئ
هي أحجار كبرية كان املشركون يذحبون األنعام عليها قرابَنً  "بصُ النُ "، و ( فهو حرام أيضاً  َوَما ُذِبَح َعَلى الن ُصبِ عليه )

 لألصنام ، والشاهد على ذلك قول األعشى :
 ال تَ ْنُسَكنَُّه           وال تَ ْعُبِد األْواَثَن وهللاَ فاْعُبَداوذا الن ُصِب اْلَمْنُصوَب 

 . وقال النابغة الذبياين  ، ويريد به ُهبالً  ومعناه وصاحب النصب املنصوب على الكعبة ال تعبدنىه
 َفال َلعمُر الَِّذي َمسَّحُت َكْعبَ َتُه      َوَم ا ُهرِيَق َعَلى األَنَصاِب ِمْن َجَس دِ 

، وهي ِسهام يضعون عليها أرقاماً فهذا السهم له  ( أي وحرىم عليكم استقسام الذبيحة ابألزالم ن َتْستَ ْقِسُمواْ اِبأَلْزاَلمِ َوأَ ) 
، فكانوا  حصىة واحدة وذاك له حصىتان واآلخر له ثالث وهكذا كلى سهم له حصص خاصىة دون غريه وهي لعبة كالقمار

 33ا بتلك السهام فتقع اخلسارة على رجل منهم فيدفع َثنها ويقسىمون حلمها بينهميذحبون بقرة أو شاة ويتقارعون عليه
يريدون أن ينهبوا أموال أصحاهبم  الىذينَ ( أي ذلك من أعمال الَفَسَقة ِفْسقٌ ( إشارة إىل القمار واالستقسام ابألزالم )َذِلُكمْ )

م   ( أن يهدموه ويئسوا من إرجاعكم إىل دينهم ُرواْ ِمن ِديِنُكمْ َكفَ   الىذينَ اْليَ ْوَم يَِئَس ابلقمار وهو خروج عن طاعة هللا ) ، ألهنى
كانوا يقاتلون ويقاومون املسلمني ِلريجعوهم إىل دينهم ولكنىهم يِئسوا من ذلك ِلما رأوا من كثرة املسلمني وقوىهتم وانتصارهم 

( من حتليل وحترمي  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ فوا أوامري )( أي خافوين وال ختال َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْونِ يف مجيع األوقات )
َوَرِضيُت َلُكُم ( أبن هديتكم لإلسالم وأنزلت إليكم القرآن ونصرتكم على املشركني ) َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت وأحكام وتشريع )

 ( أي يف ُماعة ، ومن ذلك قول األعشى : يف َُمَْمَصةٍ مات وكان )( إىل أكل حلوم هذه احملرى  اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ 
 تَِبيُتوَن يِف اْلَمْشَّت ِماَلًء بُطُوُنُكْم       َوَجارَاُتُكْم َغْرَثى يَِبْتَ مَخَاِئَصا

تجانف هو املائل ، ومن ذلك قول ( أي غري مائٍل إلمٍث ، فالتجانف معناُه اْلَمْيل وامل َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف إلِىِمثٍْ أي يبَت جائعات )
 : أعشى ميمون 

 َيسقي ِدَيراً هَلا َقْد أْصَبَحْت َغَرضاً      ُزوراً جتانَف عنها الَقْوُد والرََّسلُ 
 وقال ميدح َنقته :

 وَزْوراً تَ َرى يف ِمْرفَ َقْيِه جَتانُفاً نَِبيالً      َكبَ ْيِت الصَّْيَداليِنى داِمكا
 وقال أيضاً :

                                                           

يستعمل اليوم وخاصىًة يف شهر رمضان شهر الطاعة والغفران إذ ترى كثرياً من الشباب جيلسون يف املقاهي ويلعبون القمار ومثال ذلك  33 
 .  )صينية( فتقع اخلسارة على واحد منهم أو مجاعة فيشرتون البقالوة ويقسموهنا بينهم
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 َعْن ُجلى الَيَماَمةِ  ََنَقيِت     وما َقَصَدْت ِمْن أْهِلها ِلَسواِئكا جَتاَنفُ 
 وقال الفرزدق ميدح رجالً :

 َرى      َوقَ وىْمَت َدْرَء األْزَوِر اْلُمَتجاِنفِ َنيَت َمن ملْ يَغَن من أبطإ الس  َوأغَ 
جملاعة الشديدة ومل يكن قصده عصيان أمر هللا فال أبس : فمن كان مضطرىاً إىل أكل امليتة وما عدىد هللا حترميه عند ا واملعىن

َ َغُفورٌ عليه يف ذلك )  .  ( ابملساكنيرَِّحيمٌ ( للتائبني من املذنبني فكيف مبن كان من اجلائعني ) فَِإنَّ الِلى

إذا مات قبل  جاء زيد اخليل وعديى بن حامت الطائي يسأالن رسول هللا عن ُحكم الصيد وما يؤكل منه وهل يُباح أكله -5
( منها ، أي ما طاَب أكلُه  ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِىَباُت ( من هبائم الصيد )َيْسأَُلوَنَك َماَذا أُِحلَّ هَلُْم الذبح ، فنزلت هذه اآلية )

 كالظيب وبقر الوحش ومحار الوحش والوعل وغري ذلك إذا أصبتموُهنى بسهامكم أو رماحكم فتذكرون اسم هللا عليه فهو
( تقديرُه وصيد َوَما َعلَّْمُتم مِىَن اجْلََوارِِح حالل لكم وإن مات قبل الذبح ، فخروج الدم منه يقوم مقام الذبح بشرط التسمية )

( أي متبوعات ابلكالب ، فإنى الصائد ُمَكلِىِبنيَ ما علىمتم من اجلوارح ، وهي الطيور الىيت ُتستعمل يف الصيد كالصقر وغريه )
ال أطلق الصقر فيطري ويلحق الغزال فيقف على قرنيِه ويفتح جناحيه على عيين الغزال فال يرى حينئٍذ طريقه إذا رأى الغز 

( أي تعلىمون تُ َعلِىُموهَنُنَّ ليهرب فيأيت الكلب وميسك الغزال من فخذه أبسنانِه حّتى يلحق هبما الصيىاد فيقبض على الغزال )
ُ ُمَّ الطيور اجلوارح والكالب على الصيد ) ( أي ُمىا َفُكُلواْ ُمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم ( ابإلهلام وابلعقول الىيت ركىبها فيكم )ا َعلََّمُكُم الِلى

َواذُْكُرواْ أمسكن على صيدكم ، يعين على رميكم السهم ، ألنى الصيىاد يرمي سهماً َنو الغزال مثى يطلق الصقر فيتبعُه الكلب )
َ على الصيد قبل ذحبِه وحني رميه ابلسهم أو الطلقة ، فتقول : "ِبْسِم هللِا وهللاُ أكرَب" ) ( أياْسَم الِلِى َعَلْيِه  ( يف أكل َوات َُّقواْ الِلى

َ َسرِيُع احلَِْسابِ ما ُحرىَِم عليكم وال ختالفوا أوامرُه )  ( أي سريع العقاب . ِإنَّ الِلى

( من اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِىَباُت من حلوم وأطعمة فقال هللا تعاىل )للمسلمني بعض ماكان حُمرىماً على اليهود  مثى أابحَ  -6
م يذكرون أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم  الىذينَ َوطََعاُم اللىحوم الىيت كانت حُمرىمة على اليهود ) ( يقصد هبم اليهود وكتاهبم التوراة ألهنى

( َوَطَعاُمُكْم ِحل  هلَُّْم وز أكل ذابئحهم عدا األطعمة الىيت ال يدخل فيها اللىحوم )اسم هللا على ذبيحتهم ، أمىا النصارى فال جي
( أي العفائف َواْلُمْحَصَناتُ وهو ما سبق ذكره من األطعمة فال َتنعوه عنهم إذا أرادوا شراءُه إن كان بينكم وبينهم ُصلٌح )

( كاليهود والنصارى والصابئة ، حيلى لكم زواجهنى بشرط أن وتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم أُ  الىذينَ ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن )
ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ تكون موحىدة غري ُمشركة مثى ُتسِلم على دين اإلسالم ) ( يعين حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي داقهنى )( أي صُ ِإَذا آتَ ي ْ

( أي وال متىخذي منهنى رفيقات تزنون هبنى ِسرىاً ، فاخلدن هي الرفيقة ، ومن الَ ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن وَ أعفىة ابلتزويج غري ُزَنة )
 ذلك قول جرير :

 َقْد ُكنِت ِخْدَنً لَنا َي ِهْنُد فَِاْعَتربي     ماذا يُريُبِك ِمْن َشْييِب َوتَ ْقِويِسي
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( أي ومن يرتدى عن شريعة اإلسالم إبنكار بعضها َوَمن َيْكُفْر اِبإِلميَاِن ، ) 25يف آية وقد سبق شرحها يف سورة النساء أيضاً 
 خِسروا جزاء أعماهلم . الىذينَ ( َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن ( الصاحل فال يؤجر عليه )فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه )

 بعض الطيىبات على اليهود وحتليلها للمسلمني ، فقد جاء يف ِسفر الويىني وإليك ما جاء يف ُمموعة التوراة من حترمي
وكلىم هللا موسى وهارون وقال هلما كلىما بين إسرائيل وقوال هلم هذِه هَي "األحبار" يف اإلصحاح احلادي عشر قال : ]

ه أتكلون ، وأمىا هذِه  احليواَنت الىيت أتكلوهنا من مجيع البهائِم الىيت على األرِض ، كلى ذي ظفر مشقوق وهو جيرتى فإَيى
فإنىُه جيرت   الوبرفإنىه جيرت  ولكنىُه غري مشقوق الظفر فهو رجٌس لكم ، و  اجلملُ اجملرتىات ومن ذوات األظفار فال أتكلوهنا ، 

فإنىُه ذو  اخلنزيرُ لكم ، و  فإنىُه جيرت  ولكنىُه غري مشقوق الظفِر فهو رجسٌ  األرنبُ ولكنىُه غري مشقوق الظفر فهو رِجٌس لكم ، و 
ا جنسٌة لكم .  [ ظفٍر مشقوٍق ولكنىُه ال جيرت  فهو رجٌس لكم ، ال أتكلوا شيئاً من حلمها وميىتها ال َتسىوا فإهنى

فهذه أربعة حرىمها على اليهود ، وأحلى ثالثة منها على املسلمني وهي اجلمل والوبر واألرنب . وُمتصر القول : كلى حيوان 
َيكل احلشائش واحلبوب وال َيكل اللىحوم والعظام فهو حالل إالى اخلنزير ، وكذلك الطيور كلى طري َيكل حلوم امليتة من هذه 

 واجلَِيف فهو حرام ، وكلى طري َيكل احلبوب والنبااتت فلحمه حالل .

َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق ( ابملاء )فاْغِسُلواْ ُوُجوَهُكْم لصالة )( يعين حني قيامكم لآَمُنواْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة  الىذينَ ََي أَي  َها ) -7
سل ( ، والدليل على أنى املراد الغَ أَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنِي ( اغسلوا )وَ ( يف ُمقدىمة الرأس فوق اليافوخ ) َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكمْ 

ىَل اْلَكْعَبنِي ( ، كما جاَء يف حتديد اليدين إىل املرافق ، أمىا املسح مل ي أِت فيه ني ال املسح هو التحديد بقوله تعاىل )إِ للرجلَ 
حتديد . ويُباح املسح إن كانت األرجل طاهرة من النجاسات واألوساخ وذلك يف الشتاء خوفاً من الربد أو كان املاء قليالً ال 

( مكان َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مِىَن ( ابملاء ) َوِإن ُكنُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّرواْ ) نيِ يكفي لغسل الرجلَ 
أَْو اَلَمْسُتُم النِىَساء ، ) 43يف سورة النساء يف آية ( أي من اخلالء ، يعين إذا تغوىط ، وقد سبق شرح كلمة "الغائط" اْلَغاِئطِ )

فَ تَ َيمَُّمواْ َصِعيًدا ( للوضوء أو للُغسل )فَ َلْم جتَُِدواْ َماًء نساء ولكن بدون إنزال ، أيضاً جيب عليكم الغسل )( أي جامعتم ال
 فعاً من األرض طاهراً من النجاسات واألوساخ ، ومن ذلك قول األعشى :قصدوا ُمرتَ اُ ( أي  طَيِىًبا

 اِهدِيَن بِِه أْعيِن َوَمْن َغاابَ مَيىْمُت َخرْيَ َفًّت يف النىاِس ُكلِىِهُم     الشى 
ُ لَِيْجَعَل ( أي من تراب ذلك الصعيد )فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِىْنُه فقول الشاعر "ميىمت" يعين قصدُت ) َما يُرِيُد الِلى

( من األوساخ واألقذار ِكن يُرِيُد لُِيَطهَّرَُكْم َولَ ( فيما َيمركم به من الُغسل يف اجلنابة والوضوء قبل الصالة )َعَلْيُكم مِىْن َحرٍَج 
 ( هللا على ما أنعَم بِه عليكم .َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ( ابلصحىة والعافية )َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم )

بيعة ويف  ليلة العقبة( رسولُه ِذي َواثَ َقُكم بِِه َوِميثَاَقُه الَّ ( إذ هداكم لإلسالم فأسلمتم وآمنتم )َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الِلِى َعَلْيُكْم ) -8
ْعَنا َوأَطَْعَنا( للنيبى )ِإْذ قُ ْلُتْم ، إذ كان من أسلم يبايعُه على السمِع والطاعة يف الُعسر والُيسر ) عند ُمبايعة الرسولو  الرضوان  مسَِ
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َ ( فيما أمرتنا بِه وهنيتنا عنُه ) َ َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدوِر ونسيان النعمة )( يف نقض امليثاق َوات َُّقواْ الِلى ى عليه شيء فَ ( ال خيَ ِإنَّ الِلى
 ه شيء من إعالنكم .من أسراركم وال يفوتُ 

( يعين كونوا ُمعلىمني الناس القيام بدين هللا والعمل بطاعتِه والتمسىك لِلِىِ ( الناس )آَمُنواْ ُكونُواْ قَ وَّاِمنَي  الىذينَ ََي أَي  َها ) -9
َعَلى َأالَّ ( أي بُغُض قوٍم )َشَنآُن قَ ْوٍم ( يعين وال حيملنىكم على اإلجرام )َوالَ جَيْرَِمنَُّكْم ( أي ابلعدل )ُشَهَداء اِبْلِقْسِط ريعتِه )بش

 ني وكان أحدمها يُبغضكم أو تُبغضونُه فتحكمون خلصمهِ ( يف احُلكم بني املتخاصمني ، يعين إذا حكمتم بني خصمَ تَ ْعِدُلواْ 
لصديقكم وقريبكم ،  اً لكم أو عدوى  اً ني وإن كان أحدمها عدوى ( بني اخلصمَ اْعِدُلواْ ابطالً وبذلك حتملون إمث احلكم وجرميته )

َ ني )( يعين العدل يف احلكم أقرُب لتجنىب البغضاء فيما بني اخلصمَ ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى فالعدُل ) ( يف أخذ الرشوة يف َوات َُّقواْ الِلى
َ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن كم )احل  ( فيجازيكم على أعمالكم .ِإنَّ الِلى

10- ( ُ  ( يف اآلخرة .َوَأْجٌر َعِظيٌم ( من سيىئاهتم )َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت هَلُم مَّْغِفرٌَة ( ابهلل وبرسولِه )آَمُنواْ  الىذينَ َوَعَد الِلى

 ( يُعذىبون فيها يوم القيامة .أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم ( أي ابلقرآن )تَِنا َكَفُرواْ وََكذَّبُواْ آِبَيَ   الىذينَ وَ ) -11

( وهم اليهود من بين النضري ، دخَل عليهم رسول هللا مع آَمُنواْ اذُْكُرواْ نِْعَمَت الِلِى َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌم  الىذينَ ََي أَي  َها ) -12
َيت ، فقال النيبى )ع( إنى أحد ود قد عاهدوُه على ترك القتال وعلى أن يعينوُه يف الدِ مجاعة من أصحابِه ، وكان اليه

ريد أن تعينوين ، فقالوا نعم ، إجلس حّتى نُطعمك ونعطيك الىذي اُ هما فتيَ أصحايب أصاَب رجلني معهما أمان مينى فلزمين دِ 
وأخرب النيبى بذلك فخرج من عندهم وخرج أصحابه معه ،  تسألنا . ومهىوا ابلفتك ابلنيبى وأصحابه ، فنزل جربائيل ابلوحي

( إبخبار النيبى عن سوء نواَيهم فنَجومت من َفَكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم ( ابلسوء )أَن يَ ْبُسطُواْ إِلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم وذلك قوله تعاىل )
َ شرىهم ، فأطيعوا رسولكم فيما َيمركم بِه ) َوَعَلى الِلِى فَ ْليَ تَ وَكَِّل لفة أوامرِه وجاهدوا بني يديِه وتوكىلوا على هللا )( يف ُماَوات َُّقواْ الِلى

 . اويظفرو  او ( فينجُ اْلُمْؤِمُنوَن 

َ ُسبحانهُ  -13 أحوال اليهود يف املاضي وامتناعهم عن القتال حني أمرهم بذلك وجعل عليهم رؤساء وقادة لكلى سبط  مثى بنيى
ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرآئِيَل ادوا لُه وال ميتنعوا عن قتال املشركني ، فقال تعاىل )من أسباط إسرائيل واحداً لينق ( يعين َوَلَقْد َأَخَذ الِلى

( أي رئيساً َوبَ َعثْ َنا ِمنُهُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقيًبا أخذ عليهم العهد وامليثاق أبن يُقاتلوا املشركني حني َيمرهم هللاُ بذلك وال ميتنعوا )
ُ أسباط إسرائيل ، فالنقيب هو العريف وشاهد القوم وضمينهم ، ومجعُه نُقباء )على عدد  ( لبين إسرائيل على لسان َوقَاَل الِلى

ُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم بُِرُسِلي صرِة لكم على أعدائكم )( ابلنُ ِإينىِ َمَعُكْم موسى ) سى ( السابقني واحلاضرين مو لَِئْن أََقْمُتُم الصَّاَلَة َوآتَ ي ْ
َ قَ ْرًضا َحَسًنا ( أي ساعدَتوهم ابلقول والعمل )َوَعزَّْرَُتُوُهمْ وهارون ) ( ُمىا تُنفقونُه يف سبيل هللا للفقراء واحملتاجني َوأَقْ َرْضُتُم الِلى

َُكفِىَرنَّ َعنُكْم َسيِىَئاِتُكْم واأليتام واملساكني ، إن فعلتم ذلك كلىُه ) َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها ( يوم القيامة )أُلْدِخَلنَُّكمْ وَ ( املاضية )ألَّ
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( أي فقد أضاع طريق احلقى . فإن شئَت فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل ( أيىها اليهود )ِمنُكمْ ( امليثاق )اأَلهْنَاُر َفَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك 
 . صحاح األوىل منُه والثاينِسفر العدد يف اإلجتدها يف ُمموعة التوراة يف  أمساء هؤالء النقباءمعرفة 

41-  َ م نقضوا املواثيق وخانوا العهود وعبدوا األصنام وعَصوا أمر هللا ، فقال تعاىل ) بحانهُ سُ  مثى بنيَّ أي   (فَِبَما نَ ْقِضِهم أبهنى
َوَجَعْلَنا قُ ُلوهَبُْم  األرض )( أي أبعدَنهم من رمحتنا وطردَنهم من بيت املقدس وشتىتناهم يف َلعنَّاُهمْ  34مِىيثَاقَ ُهمْ فبتكرار نقضهم )

( أي حيرىفون الكالم عن معانيِه فيقولون السىاُم حُيَرىُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه ( ألنى أكل مال احلرام يُقسىي القلوب )قَاِسَيًة 
ُمِىَّا ( أي قسطاً )ُسواْ َحظًّا َونَ ، وهكذا حيرىفون الكالم مع من يبغضونه ) ثعبانام هو العليكم ، بدل السىالم عليكم ، والسى 

ُرواْ بِهِ  ( َي حممىد َواَل تَ زَاُل ( أي ُمىا ُوِعظوا بِه يف التوراة وُمىا وعظَْتهم بِه أنبياؤهم وذكىرهتم بِه أسالفهم فنسوها لطول األمد ) ذُكِى
ُهْم ) ُهُم ِإالَّ قَ أي على مجاعة خائنة من اليهود ) (َتطَِّلُع َعَلَى َخآئَِنٍة مِىن ْ ( زلىتهم فَاْعُف َعن ُْهْم ( مل خيونوا امليثاق )ِليالً مِىن ْ
َ حيُِب  اْلُمْحِسِننَي ( عنهم هذه املرىة )َواْصَفحْ )  ( إىل الناس .ِإنَّ الِلى

بعدِه ، وامليثاق هو ( أيضاً ، وذلك على لسان عيسى واحلواريىني من َأَخْذََن ِميثَاقَ ُهْم  35قَاُلواْ ِإَنَّ َنَصاَرى الىذينَ َوِمَن ) -51
نَ ُهُم مىه وتركوا هللا خالقهم )اُ ( وعبدوا املسيح و فَ َنُسواْ َحظًّا ُمِىَّا ذُكِىُرواْ بِِه أن يعبدوا هللا وحده وال يُشركوا بِه شيئاً ) َفَأْغَريْ َنا بَ ي ْ

( وذلك بسبب كفرهم وإشراكهم ، واإلغراء ِم اْلِقَياَمِة ِإىَل يَ وْ رقة )رقة تعادي فِ ( فصاروا ِفَرقاً كثرية وصارت فِ اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء 
 هو حتريض اإلنسان على عداوة إنسان آخر وتبغيضِه ، ومن ذلك قول األعشى :

 تُ ْغرِي بَِنا َرْهَط َمْسُعوٍد َوإْخَوتِِه     ِعنَد اللىقاِء فرُتِْدي مثى تَعَتزِلُ 
ُ خوتِه وترغىبهم على قتالنا )فقول الشاعر "تُغري بنا" يعين حترىض رهط مسعود وأ مبَا َكانُواْ ( يوم القيامة )َوَسْوَف يُ نَ بِىئُ ُهُم الِلى

 ( من َتاثيل ملرمي وِصلبان للمسيح فيعبدوهنا ويقدىسوهنا .َيْصنَ ُعوَن 

ُ َلُكمْ ( حممىد )َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا ( خطاب لليهود والنصارى )ََي أَْهَل اْلِكَتاِب ) -16 ( أحكام َكِثريًا ُمِىَّا ُكنُتْم خُتُْفوَن ِمَن   يُ َبنيِى
ا يُبيىنها لكم أتكيداً على صحىتها لئالى ختفوها وتنكروها اْلِكَتابِ ) ( يعين من أحكام التوراة واإلجنيل ُمىا أخفتها أسالفكم ، وإّنى

ا كثرية ( أي ويرتك الباقي فال يُبيىنها ألَويَ ْعُفو َعن َكِثرٍي أنتم كما أخفتها أسالفكم )  .هنى

( هو الوحي الىذي نزل بِه جربائيل على حممىد ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة َقْد َجاءُكم مِىَن الِلِى نُوٌر ) -17
 ( هو القرآن .م ِبنٌي وَِكَتاٌب { ، ) النساء }ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءُكم بُ ْرَهاٌن مِىن رَّبِىُكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا م بِيًنا

                                                           
 واملواثيق يف ذلك فنقضوها .د وَنميا كلىهم أخذوا عليهم العهود ألنى موسى ويوشع وصموئيل وداوُ  34
م عبدوا املسيح و  35 م أنصار هللا ولكنىهم أصبحوا أعداء هللا ألهنى  مىه من دون هللا .اُ أي يزعمون أهنى
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18- ( ُ ُسُبَل السَّاَلِم ( يعين من اتىبع رضا هللا وترك هوى نفسِه ، يهديِه )َمِن ات ََّبَع رِْضَوانَُه ( أي يهدي ابلقرآن )يَ ْهِدي بِِه الِلى
( يعين من ُلَماِت ِإىَل الن وِر َوخُيْرُِجُهم مِىِن الظ  طُُرق السىالمة من العذاب والنجاة من النار ) إىل ( يف اآلخرة ، أي يُرشده

( يعين ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم ( يوم القيامة )َويَ ْهِديِهمْ ( ملالئكتِه ، أي يهدوهم إىل اإلسالم )إبِِْذنِهِ ظلمات اجلهل إىل نور العلم )
 إىل طريق اجلنة .

ري عقائدهم وألجل غاَيهتم الشخصيىة ، وإليك بعض ما أخفته اليهود والنصارى من أحكام التوراة واإلجنيل بسبب تغي
ا . فاليهود أخَفوا ُغسل اجلنابة وتركوه وأابحوا اخلمر وأخَفوا حترميُه يف التوراة ، وأابحوا الراب والرشا وأخَفوا يف التوراة حترميهم

 فوها كما أخفاها أسالفهم .وقد جاء هِبا القرآن أتكيداً ِلما جاء يف التوراة وتذكرياً لليهود على ِصحىتها لئالى ينسوها وخي

ِلمن الويُل للىذيَن قال : ] يف ذمى اخلمر وحترميهِ فقد جاء يف ِسفر األمثال من ُمموعة التوراة يف اإلصحاح الثالث والعشرين 
ا تسوُغ مرئيًة ، لكنىه ا يف اآلخِر تلسُع يدخلوَن ليذوقوا املمزوَج ، ال تنظْر إىل اخلمِر إذا امحرىْت وأبَدْت يف الكأِس حببها ، إهنى

كاحليىِة وتبث  مسىها كاألرقِم ، تنظُر عيناك الغرائَب وينطُق قلبُك ابلفواحِش ، وتكون كمضطجٍع يف قلب البحِر أو كنائٍم على 
 [رأس الساريِة ، وتقول ضربوين ومل أتوجىْع ، رضرضوين ومل أشُعْر ، مّت أستيقظ فأعود إىل التماسها ؟

فقد جاء يف ِسفر الويىني )أو  سل اجلنابةغُ وراة من حترمي اخلمر ولكنىهم أخَفوُه وشربوا اخلمر ، أمىا هذا بعض ما جاء يف الت
[  وأي  رجٍل خرجت منُه نُطفُة مضاجعٍة فلريحضا ابملاِء ويكوَن جنسنِي إىل املغيبِ األحبار( يف اإلصحاح اخلامس عشر قال ]

وا املعىن لئالى يغتسلوا من اجلنابة ، وأمىا ، هذا بعض ما جاء يف غسل اجلنابة ولكنىهم أخفَ  فقد أنىبهم عليها  أخذ الرشوةوه وغريى
ويٌل للقائلني للشرِى خرياً وللخرِي شرىاً اجلاعلني الظالم نوراً نبيىهم أشعيا ، وذلك يف اإلصحاح اخلامس من ِسفر أشعيا ، قال ]

للحكماء يف أعنِي أنفسهم والفهماُء عند ذواهتم ، ويٌل لألبطاِل على شرِب والنور ظالماً اجلاعلني املرَّ حلواً واحللو مرىاً ويٌل 
 [يربىئون الشرىيَر من أجِل الرشوِة وأمىا حقى الِصدىيقني فينزعونُه منهم . الىذينَ اخلمِر ولذوي الُقدرِة على مزج املسكىر ، 

أابحوا اخلمر وقالوا ابلثالوث وتركوا عبادة هللا وعبدوا َتاثيل تركوا غسل اجلنابة وأبطلوا اخلتان وأحلىوا الراب و أمىا النصارى فقد 
وأخَفوا ما جاء يف التوراة من نبذ األصنام وحترمي تقديسها والسجود هلا ، فقد جاء يف األلواح يف الكلمات  مىهِ اُ املسيح و 

واتً صورًة ما ُمىا يف السماِء من فوق وما ال تصنع لك َتثاالً منحالعشر يف ِسفر التثنية يف اإلصحاح اخلامس ، قال هللا تعاىل ]
[ . فإنى يف األرِض من أسفل وما يف املاِء من حتت األرض ، ال تسجدوا هلا وال تعبدوها ألينى أَن الرب  إالهَك إالٌه غيورٌ 

يح وأمىه النصارى يعرتفون ابلتوراة ويقرؤون الكلمات العشر الىيت جاءت يف األلواح ومع ذلك يصنعون التماثيل للمس
ويسجدون هلا ، وكذلك خُيفون كلمة التوحيد يف التوراة واإلجنيل ويقولون ابلثالوث ، فقد جاء يف ُمموعة التوراة يف ِسفر 

[ ، وجاء يف إجنيل ميتى يف اإلصحاح الثالث إمسع َي إسرائيُل الرب  إالُهنا ربٌّ واحٌد التثنية يف اإلصحاح السادس قال : ]
[ ، وجاء يف إجنيل مرقس يف  وا لكم أابً على األرِض ألنى أابكم واحٌد الىذي يف السماواتِ عُ دْ ال تَ يح]والعشرين قال املس
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إنى أوىَل كلى اإلصحاح الثاين عشر قال فجاء واحٌد من الكتبِة وسأل املسيح قائالً أيىُة وصيىٍة هي أوىل الكلِى ، فأجاب يسوع ]
[ ، فقد أكىَد املسيح يف اإلجنيل ما جاَء يف التوراة من التوحيد ومل يقل  الُهنا ربٌّ واحدٌ الوصاَي هَي : إمسع َي إسرائيُل الرب  إ

ابلتثليث ، وإنىَك لو تصفىحَت اإلجنيل جتد تكرار كلمة )إبن اإلنسان( ألنى املسيح ُيكينى نفسُه إبن اإلنسان ، ومل يقل إبن 
ئالً : ما لنا ولك َي إبن هللا ، فأخذت النصارى هذه الكلمة من فم رجالً بِه جنون فصاح اجملنون قا أنى  هللا ، ولكن صادف

 اجملنون وتركوا قول املسيح من أنىه إبن اإلنسان ، ولقد جاء يف التوراة يف ِسفر العدد يف اإلصحاح الثالث والعشرين قال ]
اإلنسان مراراً عديدة يف اإلجنيل وتكراراً يف  [ ، فلمىا كىنى املسيح نفسه إبن ليس هللاُ إنساَنً فيكذَب وال إبَن إنساٍن فيندمَ 

املقال فكيف جيعلونُه إبن هللا ، وقد ثبَت يف التوراة أبنى هللا ليس إنساَنً وال إبن إنسان ، وثبَت أنىُه واحد وليس ثالثة كما 
 يزعمون ؟  

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ  الىذينَ لََّقْد َكَفَر ) -19 ًئا ( َي حممىد هلم ) ُقْل َقآُلواْ ِإنَّ الِلى ِإْن أَرَاَد ( لدفع الضرر )َفَمن مَيِْلُك ِمَن الِلِى َشي ْ
يًعا  ( يعين لو أراد هللا أن يهلك املسيح فلن يقدر املسيح أن يدفع األذى َأن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمن يِف اأَلْرِض مجَِ

َوَما ( أي ملك الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )َولِلِِى ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض الق )عن نفسِه ألنىُه ُملوق وليس َب
نَ ُهَما  ( من كواكب َما َيَشاء ( غريمها )خَيُْلقُ ( من أقمار ونيازك ، وهو قادٌر على َتزيقهما وبعثرهِتما يف ساعٍة واحدة )بَ ي ْ

ُ َعَلى ُكلىِ وأقمار وغري ذلك ) ( من تدمري اجملموعة الشمسيىة احلاليىة وإبداهلا مبجموعة غريها . يدلى عليه قوله َشْيٍء َقِديٌر  َوالِلى
 .تعاىل يف سورة إبراهيم }يَ ْوَم تُ َبدَُّل اأَلْرُض َغرْيَ اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوبَ َرُزواْ لِلِى اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر { 

م يف الُقرب من هللا مبنزلة اإلبن من أبيه ألنى هللا حُيبىهم َرى ََنُْن أَبْ َناء الِلِى َوَأِحبَّاُؤُه َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصا) -20 ( يعين أهنى
ُبُكم ( َي حممىد هلم )ُقلْ بزعمهم ) ( يف الدنيا على أيدي أعدائكم ، ويف اآلخرة ابلنار ِلَمن كفر منكم كما جاء يف  فَِلَم يُ َعذِى

( ال فرَق بَْل أَنُتم َبَشٌر ُمِىَّْن َخَلَق ( أي بسبب ذنوبكم )ِبُذنُوِبُكمبىكم دون غريكم من الناس ، وذلك )كتابكم إن كان هللا حيُ 
ُب َمن َيَشاء ( أي ملن يتوب وهو أهل ٌ للمغفرة )يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاء بينكم وبينهم ) َولِلِِى ُمْلُك ( أي من يستحقى العذاب )َويُ َعذِى

نَ ُهَما ( أي ُملك الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض )أَلْرِض السََّماَواِت َوا ( من أقمار ونيازك وشهب وُمذنىبات َوَما بَ ي ْ
( بعد موتكم ، يعين إليِه مصري نفوسكم فيحاسبكم على َوإِلَْيِه اْلَمِصرُي وصواعق يُهلك هِبا من يشاء إهالكُه بدقيقة واحدة )

 أعمالكم .

ُ َلُكْم ( حممىد )َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا ( خطاب موجىه لليهود والنصارى معاً )َتاِب ََي أَْهَل اْلكِ ) -21 ( أي يوضىح لكم ما يُ َبنيِى
أخفيتم فيه من أحكام يف الدين وما اختلفتم فيِه وما أبدلتموه لئالى تقولوا بعد هذا لقد اشتبه األمُر علينا فلم نعرف احلقيقة 

 ( أي على انقطاع من الر ُسل ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت :َلى َفرْتٍَة مِىَن الر ُسِل عَ فيِه ، فقد جاءكم حممىد )
 مَن الر ْسِل َواأَلْواَثُن يِف اأَلْرِض تُ ْعَبدُ   نيبٌّ أاََتََن بَ ْعَد ََيٍْس َوَفرْتٍَة  
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 وَأُْمَدُ أمل تَر أنى هللاَ أَْرَسَل َعْبَدُه               ِبرُبْهانِِه وهللاُ أعَلى 
وكانت الفرتة بني عيسى وحممىد مخسمائة وسبعني سنة ، ومن خروج موسى من مصر مع قومه إىل زمن عيسى ألفاً 

( يُبشىرَن ابجلنىة على َما َجاءََن ِمن َبِشرٍي ( بعد موتكم وانتقالكم إىل عامل األثري )أَن تَ ُقوُلواْ ومخسمائة ومخس عشرة سنة )
فَ َقْد ( يُنذرَن عن األخطاء الىيت ارتكبناها يف الدين من تغيري وتبديل )َوالَ نَِذيٍر ت الىيت أمرَن هللا هبا )األعمال الصاحلة والطاعا

ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديٌر ( فال ُعذَر لكم عند هللا يف اآلخرة بعد إرسال حممىد وتبيانه لكم ) َجاءُكم َبِشرٌي َونَِذيرٌ  ( فهو قادٌر َوالِلى
 إن آمنتم بِه وقادٌر أن يذلكم إن كفرمت بِه .أن يعزىكم 

( أي واذكر هلم إذ قال َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه سبحانه أفعال اليهود يف املخالفة لنبيىهم تسليًة لنبيىنا فقال ) مثى ذكرَ  -22
( يُعلىمونكم أمور دينكم وخيلىصونكم من َعَل ِفيُكْم أَنِبَياء ِإْذ جَ ( وأَيديه لديكم )ََي قَ ْوِم اذُْكُرواْ نِْعَمَة الِلِى َعَلْيُكْم موسى لقومه )

سبقوهم فهم إسحاق ويعقوب واألسباط أوالد يعقوب  الىذينَ عدوىكم ، وهم موسى وهارون ويوشع كانوا معهم ، وأمىا 
مَّا مَلْ يُ ْؤِت َأَحًدا مِىن م )ن النِىعَ ( مَوآاَتُكم( ألنفسكم بعد أن كنتم ُملوكني لفرعون يستعبدكم ويستخدمكم )َوَجَعَلُكم م ُلوًكا )

 ( كانشقاق البحر وتفجىر احلجر ابملاء وإنزال املنى والسلوى وتظليل السحاب عليكم وغري ذلك .اْلَعاَلِمنَي 

َقدََّسَة ) -23
ُ
ا جزء من ََي قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض امل ا مسىاها مقدىسة ألهنى األردن وأنى إبراهيم قد ( أي املطهىرة ، وهي أرحيا ، وإّنى

ُ سكن األردن وصلىى فيها َلمىا ارحتل من أور من أرض العراق ، مثى سكن األردن من بعده يعقوب وأوالده ، ) الَّيِت َكَتَب الِلى
ا إىل الوراء وَتتنعوا من ( أي إمسعوا كالم هللا وادخلوها ابحلرب وال ترجعو َوالَ تَ ْرَتد وا َعَلى أَْداَبرُِكْم ( دخوهلا يف املستقبل )َلُكْم 

 ( أي فتخسروا األرض املقدىسة وختسروا عناية هللا لكم إن مل تسمعوا لقولِه وتعملوا أبمره .فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِيَن الدخول )

َوِإَنَّ َلن أرضهم )( أي ِغالظ ِشداد أقوَيء ال نستطيع حُماربتهم وطردهم من قَاُلوا ََي ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَ ْوًما َجبَّارِيَن ) -24
َها  َها فَِإَنَّ َداِخُلوَن ( بدون قتال )نَّْدُخَلَها َحّتََّ خَيُْرُجواْ ِمن ْ  ( إليها .فَِإن خَيُْرُجواْ ِمن ْ

ُ َعَلْيِهَما ( عقاب هللا وال يعصونه وقد )خَيَاُفوَن  الىذينَ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن ) -25  دخال ( ابلصحىة وطول الُعمر حّتى أَنْ َعَم الِلى
فَِإَذا ( أي ابب أرحيا )اْدُخُلواْ َعَلْيِهُم اْلَباَب األرض املقدىسة بعد أربعني سنة ، ومها يوشع بن نون وكالب بن يفنىة قاال )

 ( ألنى هللا يُلقي الُرعَب يف قلوهبم فينهزموا .َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن 

 ( أبنى هللا ينصركم عليهم إبلقاء الُرعب يف قلوهبم نُتم م ْؤِمِننَي َوَعَلى الِلِى فَ تَ وَكَُّلواْ ِإن كُ ) -26

( ننتظر ِإَنَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن ( عنىا )قَاُلواْ ََي ُموَسى ِإَنَّ َلن نَّْدُخَلَها أَبًَدا مَّا َداُمواْ ِفيَها فَاْذَهْب أَنَت َوَرب َك فَ َقاِتال ) -27
 خروجهم .
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نَ َنا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي ( هارون )ِإالَّ نَ ْفِسي َوَأِخي ( أمَر هؤالء القوم )ِإينىِ ال أَْمِلُك  َربىِ ( موسى )قَالَ ) -28 ( فَافْ ُرْق بَ ي ْ
بعثوهم إىل أرحيا ليتجسىسوا أرضها ومزارعها وبساتينها ، فلمىا رجعوا أخذوا يف ذمىها  الىذينَ ويريد ابلفاسقني الرجال العشرة 

 سبباً يف عصيان بين إسرائيل وامتناعهم عن الدخول إليها ، فأنزل هللا على هؤالء العشرة الطاعون فماتوا بِه . وكان ذلك

َا( هللا تعاىل )قَالَ ) -29 ( أي حرىمها عليهم جزاًء أَْربَِعنَي َسَنًة ( ال يدخلوهنا )حُمَرََّمٌة َعَلْيِهْم ( أي األرض املقدىسة )فَِإهنَّ
( أي ال حتزن ، ومن ذلك قول َفالَ أَتَْس ( أي يبقون يف الصحراء اتئهني ال يدخلون اْلُمُدن )وَن يِف اأَلْرِض يَِتيهُ لعنادهم )

 امرئ القيس :
 ُوُقوفاً هِبا َصْحيِب َعَليى َمِطي َُّهْم     يَ ُقوُلوَن ال هَتِْلْك َأسًى َوجَتَمَّلِ 

عة هللا . فبقوا يف تلك الصحراء أربعني سنة فمات اآلابء ابلتدريج ونشأ األبناء ( أي اخلارجني عن طاَعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي )
 فأصبحوا أقوَيء فحاربوا وانتصروا ودخلوا أرحيا مع يوشع بعد موت موسى .

30-  َ تعنىت اليهود وعنادهم مع نبيىهم عقىبه ببيان حَسدهم لرسوله حممىد بسبب إنزال الوحي عليه  بحانهُ سُ  وَلمىا بنيى
( أي بتبيان احلقى ، ومها هابيل وقابيل نَ َبأَ اْبيَنْ آَدَم اِبحلَْقِى (أي إقرأ على اليهود )َواْتُل َعَلْيِهْم انقطاعه عنهم ، فقال تعاىل )و 

ا أمجل من خطيبة قابيل فكانت العاقبة أنىُه خِسَر دنياُه وآخرته بسبب  وكيف حسَد قابيل أخاُه هابيل ألجل خطيبتِه ألهنى
ظوا ويرتكوا ، وأمىا أخوُه هابيل فقد َنل الصيت احلَسن يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة . فذكىرهم َي حممىد هبذه احلادثة ليتىعِ احلسد 

ِإْذ قَ رَّاَب ثل قابيل فيخسروا دنياهم وآخرهتم كما خسر قابيل ، وذلك قوله تعاىل )احلَسد ويؤمنوا مبا أنزل هللا عليك وال يكونوا مِ 
وعالمة القبول أن تنزل َنر من  36( وذلك أنى آدم قال هلما قرىاب قرابَنً هلل فأي كما يُقَبل قرابنه يتزوىج الفتاة اجلميلة قُ ْراَبًَن 

السماء على قرابنِه فتأكلُه ، وكان هابيل راعياً يف غنمِه فقرىب أحسن كبش يف غنمِه ، وكان قابيل فالىحاً فقدىم حنطًة من 
السماء على كبش هابيل وأحرقتُه ومل تنزل على حنطة قابيل ، فزاد احلَسد بقابيل ألخيه فقتلُه ، حصادِه ، فنزلت َنر من 

( أي من قابيل ألنىُه كان َبياًل فقدىم شيئاً قليالً َومَلْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن اآلَخِر ( أي من هابيل )فَ تُ ُقبِىَل ِمن َأَحِدمِهَا وذلك قوله تعاىل )
ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي ( هابيل )قَالَ ( ألنى قرابنك قُِبل ومل يُقبل قرابين )أَلَقْ تُ َلنَّكَ ألخيه هابيل ) ( قابيلقَالَ من احلنطة ) َا يَ تَ َقبَُّل الِلى ( ِإّنَّ

 خيافون هللا فيتجنىبون معاصيِه . الىذينَ أي من 

 (يَِدَي إِلَْيَك أَلَقْ تُ َلَك ِإينىِ َأَخاُف الِلىَ َربَّ اْلَعاَلِمنَي  ِإيَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَََنْ بَِباِسطٍ ( أي مددَت )لَِئن َبَسطَت ) -31

 الىذينَ ( َوَذِلَك َجزَاء الظَّاِلِمنَي ( يف اآلخرة )إبَِِثِْي َوِإَثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر ( أي ترجَع )ِإينىِ أُرِيُد أَن تَ ُبوَء ) -32
 يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم .

                                                           

حتت  الكون والقرآنوقد تزوىج أوالد آدم من اجلنس األصفر ، أي من الصينيىات ، إذ كان اجلنس األصفر موجوداً قبل آدم ، راجع كتايب  36 
  احلياة انتقاليةعنوان 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://quran-ayat.com/kown/2.htm#الحياة_انتقاليّة_


232 
 

( خسر الدنيا فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن ( أي فسوىلت له نفسه قتل أخيِه فطاوعها )َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه ) -33
 ابلذلى والعار وخسر اآلخرة فدخل النار .

ُ ُغرَااًب يَ ْبَحُث يف اأَلْرِض ) -34 ( أي َكْيَف يُ َوارِي َسْوءَة َأِخيِه ( الغراب )ِلرُيِيَهُ تاً ابلرتاب )( برجليِه وواَرى غراابً ميى فَ بَ َعَث الِلى
ََي َويْ َلَتا أََعَجْزُت أَْن َأُكوَن ِمْثَل َه َذا اْلُغرَاِب َفُأَوارَِي َسْوءَة َأِخي ( قابيل )قَالَ عورة أخيه املقتول ، فلمىا رأى ذلك من الغراب )

 ( على قتلِه .نَي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدمِ ( ابلرتاب )

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل ( احلادث الىذي وقع بني ابيَن آدم )ِمْن َأْجِل َذِلَك ) -35 أَنَُّه ( أي حكمنا عليهم وكتبنا يف توراهتم )َكتَ ب ْ
َا قَ تَ ( منها )َفَسادٍ ( بغري )نَ ْفٍس أَْو صاص )( قِ َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ  يًعا يف اأَلْرِض َفَكَأّنَّ ( يعين فلُه من العذاب كمن َل النَّاَس مجَِ
َا ( إبنقاذها من الغرق أو من احلرق أو من حادث آخر يكون به موهتا فأنقذها منُه )َوَمْن َأْحَياَها قتل الناس مجيعاً ) َفَكَأّنَّ
يًعا  ( الدالىة ُرُسُلَنا اِبلبَ يِىَناِت ( يعين جاءت بين إسرائيل )َوَلَقْد َجاءهْتُْم ( يعين فلُه أجر من أحيا الناس مجيعاً )َأْحَيا النَّاَس مجَِ

( أي بعد إرسال بَ ْعَد َذِلَك ( أي من بين إسرائيل )مُثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِىن ُْهم وهم وقتلوا بعضهم )على صدقهم فكذىبوا ُرُسلنا وآذَ 
( يف القتل ، وإن شئَت أتكيد إسرافهم َلُمْسرُِفوَن  يف اأَلْرضِ الُرُسل وتوضيح البيىنات وتشديد حكم القتل ، بعد ذلك كلىه )

يف حادثة وقعت هلم فاقتتلوا فيما بينهم فذهب من كلٍى  ِسفر قضاة يف توراهتم يف اإلصحاح العشرين وما بعدهيف القتل إقرأ 
 من الفريقني قتلى ابآلالف .

36-  َ َ  الىذينَ ( اليهود )ا َجزَاء ِإّنََّ ما جزاء املسرفني يف دار الدنيا فقال ) بحانهُ سُ  مثى بنيى ( بعصيان أوامره وُمالفِة حُيَارِبُوَن الِلى
َوَيْسَعْوَن يف ( بتكذيبِه ويصدىون الناس عن دينِه ، وقد حاربوُه يوم اخلندق وهم بنو قُريظة وبنو النضري )َوَرُسوَلهُ أحكامه )

( أي من أرضهم لَُّبواْ أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِىْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ ِمَن اأَلْرِض يُ َقت َُّلواْ أَْو ُيصَ  37أَن )َت ( ابلفِ اأَلْرِض َفَساًدا 
، وقد جعل هللا سبحانه اخليار يف ذلك لرسوله من أن يقتلهم أو يصلبهم أو تُقطىع أيديهم  اُخرىاملقيمني فيها إىل أرض 

( إشارة إىل َذِلكَ تبعد عن دَيرهم . وقد قتل النيبى بعضهم ونفى بعضهم ) رىاُخوأرجلهم أو ينفيهم من أرضهم إىل أرٍض 
نْ َيا َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب ( أي فضيحٌة وعار )هَلُْم ِخْزٌي القتل والصلب وتقطيع األيدي واألرجل والنفي من البالد ) يِف الد 

 ( .َعِظيٌم 
طُُرق . أقول إنى ُقطىاع الطُُرق مل حياربوا هللا وال حاربوا رسوله ، بل غايتهم يف ذلك وقد أخطأ املفسىرون إذ عَنوا بذلك ُقطىاع ال

 حاربوا هللا ورسوله حممىداً هم اليهود . الىذينَ املال فقط ، ولكن املفسدين 
سبحانه أن يقتل  وقعت يف زمن موسى َلمىا عبدوا العجل أمرهم هللااملرىة األوىل وقد فُِعَل ذلك أبسالفهم مراراً عديدة ، ف

كانت يف زمن الُقضاة يف زمن فنحاص بن ألعازار بن هارون أخي موسى حيث وقعت ِفتنة   الثانيةبعضهم بعضاً ففعلوا . و 
                                                           

 جيب أن يقتىلوا أو يصلىبوا . : واملعىنوكلمة "أن" هنا تعطي معىن الوجوب ،  37
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ى ابآلالف ومعلوم أنى القتال ابلسيف تُقطىع فيِه األيدي فتحاربوا وتقاتلوا فوقع منهم قتلَ  خرىبني ِسبط بنيامني واألسباط االُ 
بعضهم البعض ، يعين بعضهم تُقطع يده وبعضهم تُقطع رجله ، وكان ذلك بسبب امرأٍة زَن هبا بعض رجال  واألرجل َبالف

. فقد قُِتَل  يف ُمموعة التوراة يف ِسفر القضاة يف اإلصحاح التاسع عشر إىل هناية احلادي والعشرينبنيامني ، والقصىة مذكورة 
فقد  خرىرجل وذحبوا نساءهم وأطفاهلم وأحرقوا بيوهتم . أمىا األسباط االُ من سبط بنيامني يف يوم واحد مخسة وعشرون ألف 

ألف رجل .  أربعنينية عشر ألف رجل ، فكان اجملموع قُِتَل منهم يف اليوم األوىل إثنان وعشرون ألفاً ، ويف اليوم الثاين قُِتَل َثا
وأحرق بيوهتم وأخذ الباقني أسرى إىل العراق إىل أرض  ك اببل قَتَلهم  وصلَبهمفكانت على يد نبوخذنصىر ملِ  الثالثةوأمىا 

فكانت علي يد  الرابعة. وأمىا  يف ِسفر إرميا يف اإلصحاح الثاين واخلمسني من ُمموعة التوراةاببل ، وقصىتهم مذكورة 
ني وابع األوالد ميالديىة فقتل مجيع البالغني من اليهود من عساكر ومدنيى  70)تيطس( القائد الروماين املعروف وذلك سنة 

ورشليم وبقيت خراابً َنواً من مخسني سنة . راجع كتاب )اليهودية العاملية( للدكتور رَيض ابرودي اُ أسرى وهدىَم مدينة 
 . 30صفحة 

( ُمىن اْ َعَلْيِهْم ِمن قَ ْبِل أَن تَ ْقِدُرو ( وأسلموا )اَتبُواْ  الىذينَ ِإالَّ من اليهود َمن اتب وآَمن فقال )  هللا سبحانهُ مثى استثىَن  -37
 ( ابملستسلمني .رَِّحيمٌ ( للتائبني )فَاْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َغُفوٌر حاربوكم من بين النضري ومن يهود خيرب وغريهم )

( ابْ تَ ُغواْ إِلَيِه اْلَوِسيَلَة وَ ( فيما أمركم بِه وهناكم عنُه )آَمُنواْ ات َُّقواْ الِلىَ  الىذينَ ََي أَي  َها مثى وجىه اخلطاب للمؤمنني فقال تعاىل ) -38
نانِه يف السماوات األثرييىة وذلك أبعمالكم الصاحلة واجلهاد يف سبيلِه . سباب التقرىب إليِه ، يعين إىل جطلبوا أاُ أي 

 : "فالوسيلة" هي أسباب التقرىب ، والشاهد على ذلك قول عنرتة 
 ُذوِك َتَكحَِّلي وخَتَضَّيِب إنى الرىِجاَل هَلُْم إليِك َوِسيلٌة      أْن ََيخُ 

 يعين حُياولون أسباب التقرىب إليِك ألجِل أن َيخذوِك ، ومجع وسيلة وسائل ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين :
 َنَصْحُت َبيِن َعَوٍف فَ َلْم يَ تَ َقبَّلوا    َوصايت ومَلْ تَ ْنَجْح َلَدْيِهْم وَسائِِلي

 وقال أيضاً :
 ها وتَ َقطََّعْت      لَِرْوعاهِتا مينِى الِقَوى والَوسائِلُ َلَقْد عاَليِن ما َسرَّ 

 :  فةرَ وقال طَ 
نَ َنا      َبشاَشُة ُحبٍى ابَشَر الَقْلَب داِخُلهْ   وأَنَّ اْهتَدْت َسْلَمى َوسائَِل بَ ي ْ

 سورة البقرة قوله تعاىل ثلها يف املعىن يف. ومِ  يعين كيف اهتدت سلمى إىل أسباب التقرىب بيننا واملسافة بعيدة بيين وبينها
{ يعين تقطىعت فيهم وسائل النجاة من العذاب  ات َّبَ ُعواْ َورَأَُواْ اْلَعَذاَب َوتَ َقطََّعْت هِبُِم اأَلْسَبابُ  الىذينَ ات ِبُعواْ ِمَن  الىذينَ }ِإْذ َترَبَّأَ 

. 
 الدنيا وتفوزوا بنعيم اجلنىة يف اآلخرة .( أي لكي تنجحوا يف َوَجاِهُدواْ يف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )
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َلْو أَنَّ هَلُم مَّا يِف اأَلْرِض ( برسولنا وآَيتنا )َكَفُرواْ   الىذينَ ِإنَّ يف ذمى الكافرين وهتديدهم ابلعذاب فقال ) بحانهُ سُ  مثى أخذَ  -39
يًعا  ( عن العذاب وال يبخلوا بِه َمَعُه لِيَ ْفَتُدواْ بِِه َوِمثْ َلُه ( أي ما يف الكواكب السيىارة أبمجعها من ذهب وفضىة وأموال )مجَِ

ُهْم َوهَلُْم ولكن ال يُقبل منهم الفداء وإن افتَدوا بِه وال خُيفىُف عنهم ، وذلك قوله تعاىل ) ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِىَل ِمن ْ
 ( يف الربزخ أيضاً .َعَذاٌب أَلِيٌم 

َها يُرِيُدوَن أَن خيَْ ) -40  ( أي دائم .َوهَلُْم َعَذاٌب م ِقيٌم ( أي ال مُيكنهم اخلروج منها )ُرُجواْ ِمَن النَّاِر َوَما ُهم َِبَارِِجنَي ِمن ْ

41-  َ قة ، ( يريد ابلسارق الىذي تعوىد السر َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعواْ أَْيِديَ ُهَما ُحكم السارق والسارقة فقال ) بحانهُ سُ  مثى بنيى
يعين إن سرق ثالث مرىات تقطع يدُه إن كان ابلغاً عاقالً ، ففي املرىة األوىل ُيضَرب وُيسَجن ، ويف الثانية ُيضاَعف لُه الضرب 

والسجن ، ويف الثالثة تقطع كفىُه اليمىن . فإنى هللا تعاىل مل يقل من سرق إقطعوا يدُه ، بل قال )السَّارُِق( ، وهو الىذي تعوىد 
( أي إفعلوا ذلك هبما ُُمازاًة بكسبهما َجزَاء مبَا َكَسَبا ) 38رقة ، فتقطع يده إذا سرق ديناراً واحداً أو أكثر من ذلك على الس
 هري :( أي عقوبة من هللا هلما على فعلهما ، فالنكال معناه العقاب ، ومن ذلك قول زُ َنَكاالً مِىَن الِلِى السرقة )

 َعذاٌب ِمْن ُخَزمْيََة أو َنَكالُ    ولوال أْن يَناَل أاب َطرِيٍف  
ُ َعزِيٌز )  39 ( فيما َيمركم بِه من قطع اليد .َحِكيمٌ ( يف ُملكه يعاقب من خيالف أوامره )َوالِلى

( ما أفسده بردى املال املسروق أو االستحالل من صاحِبِه أبن يعفَو ِمن بَ ْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح ( عن السرقة )َفَمن اَتَب ) -42
َ يَ ُتوُب َعَلْيِه ) اُخرىنُه والعزم على أن ال يعود يسرق مرىًة ع ( ابلنادمني رَِّحيمٌ ( للتائبني )ِإنَّ الِلىَ َغُفوٌر ( أي يقبل توبتُه )فَِإنَّ الِلى
. 

قطع َلمىا نزلت اآلية السابقة يف حكم السارق والسارقة أبن تقطع أيديهما ، إعرتض بعض املنافقني على ذلك وأنكروا  -43
اليد ، وكانت هذه وشاية من اليهود َلمىا مسعوا حبكم السارق ، فقالوا هلم إنى حممىداً يريد أن يقطع أيديكم فليس هذا حكم 

السارق يف التوراة بل حكم من سرق ثوراً فذحبه أو ابعُه أن يعوىض عن الثور َبمسة ثريان وإذا سرق شاة يعوىض عنها أبربعة 
. فاغتمى النيبى )ع( من قوهلم وإنكارهم ، فنزلت هذه  ِسفر اخلروج يف اإلصحاح الثاين والعشرينيف من الغنم وهذا مكتوب 

َ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض ( َي حممىد )أمََلْ تَ ْعَلْم اآلية ) ( أي ُملك الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض فال يهمىَك أَنَّ الِلى

                                                           
 املراِجع [ –من القرن العشرين عندما كان الدينار يساوي ثالثة دوالرات أو أكثر ]كتَب مفسىر القرآن ذلك يف الستينات  38
حكى األصمعي قال :كنت أقرأ هذه اآلية فغلطُت فقرأُت : وهللا غفوٌر رحيم ، وكان جبنيب أعرايب فقال : "كالم من هذا ؟"  فقلُت :  39

لطي فقرأُت )وهللا عزيٌز حكيم ( ، فقال : " أصبَت ، هذا كالم هللا ." فقلُت : "كالم هللا" ، فقال : "ليس هذا كالم هللا" ، فانتبهُت إىل غ
 "أتقرأ القرآن ؟" قال : "ال" ، فقلُت : "من أين علمَت غلطي" ، فقال : "َي هذا عزى فحكم فقطع ، ولو غفر ورحم َلما قطع ."
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ُب مَ قوهلم وإنكارهم ) وكان مهيىئاً للغفران  ( أي يعذىب َمن يستحقى العذاب ويغفر ملن اتبَ ن َيَشاء َويَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاء يُ َعذِى
ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديٌر )  ( .َوالِلى

( أراد هبم املنافقني  اِهِهْم َومَلْ تُ ْؤِمن قُ ُلوهُبُمْ قَاُلواْ آَمنَّا أِبَفْ وَ  الىذينَ ُيَسارُِعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن  الىذينَ ََي أَي  َها الرَُّسوُل الَ حَيْزُنَك )- 44
( يعين املنافقون مسىاعون لكلى من يكذب عليهم من قومهم املنافقني  مَسَّاُعوَن لِْلَكِذبِ ( أي اليهود ) ِهاُدواْ  الىذينَ َوِمَن )

إذ قالوا هلم إنى حممىداً يريد أن يقطىع أيديكم هبذا ( من اليهود آَخرِينَ ( أي ألجل قوٍم )لَِقْومٍ ( أيضاً )مَسَّاُعونَ والكافرين و)
( لُيجادلوك يف حكم السارق ولكن وشاية منهم وفتنة دسىوها يف املسلمني  مَلْ ََيُْتوكَ احلكم وهو حكٌم جائر على السارق )

ون الكالم من بعد ما وضعوُه يف امل ِمن بَ ْعِد َمَواِضِعهِ  حُيَرىُِفوَن اْلَكِلمَ ) : إذا سألتموهم  واملعىنسلمني ودسىوُه فيهم ، ( يعين يغريى
ِإْن أُوتِيُتْم ( للمنافقني )يَ ُقوُلونَ وعاتبتموهم على قوهلم هذا أجابوكم أبنىنا مل نتكلىم بكالم يسيء إليكم بل هو من صاحلكم )

معقول ألنى الىذي يسرق البقرة ( احُلكم وهو أن يُغرىم السارق أبربعة أمثال ما سرق . أقول هذا احلكم غري صحيح وغري  َه َذا
أو الشاة ال بدى أن يكون فقرياً ال ميلك بقرة وال شاة ، ومن كان كذلك فمن أين له َبمس بقرات ليدفعها غرامة عن فعله 

كم عزرا غريى هذا احلكم يف توراتِه ختفيفاً حل اليد كما يف القرآن ، ولكنى  كم هللا يف التوراة األصلية قطعَ هذا ؟ وقد كان حُ 
 السارق . 

( أن تقبلوُه ألنىُه يريد أن يقطع أيديكم . فَاْحَذُرواْ ( يعين وإن حيكم مبا يف التوراة ) َوِإن ملَّْ تُ ْؤتَ ْوهُ ( أي إقبلوُه من حممىد )َفُخُذوهُ )
نَ َتهُ مثى وجىه اخلطاب إىل رسولِه فقال تعاىل ) ُ ِفت ْ ًئا)( أي تعذيبُه بسبب ظُلمِه للناس  َوَمن يُرِِد الِلى ( من  فَ َلن ََتِْلَك َلُه ِمَن الِلِى َشي ْ

َر قُ ُلوهَبُمْ  الىذينَ ( الفاسقون واليهود الكافرون )أُْولَ ِئكَ هدايته ) ُ أَن يَُطهِى هَلُْم يِف ( من الرىين بسبب نفاقهم وظلمهم ) مَلْ يُرِِد الِلى
نْ َيا ِخْزيٌ    ( يَعذَّبون به يف جهنىم َوهَلُْم يِف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اهلم )( بني الناس يفَتضحون بِه من سوء أعماهلم وكذب أقو  الد 

. 

فَاْحُكم ُمحاكمٍة )( اليهود لِ فَِإن َجآُؤوَك ( أي َيكلون مال احلرام وال يُبالون )مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلس ْحِت ) -45
نَ ُهم  ُهْم ( مبا يف القرآن )بَ ي ْ ًئا لئالى يفتنوك بكذهبم ودجلهم )( أَْو أَْعِرْض َعن ْ ُهْم فَ َلن َيُضر وَك َشي ْ ( أي اإلعراض َوِإن تُ ْعِرْض َعن ْ

نَ ُهْم اِبْلِقْسِط عنهم أسلم عاقبًة من احلكم بينهم ) َ حيُِب  اْلُمْقِسِطنَي ( أي ابلعدل )َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ ي ْ ( أي ِإنَّ الِلى
 العادلني يف احلكم 

ُموَنَك  وََكْيفَ ) -46 مُثَّ ين )( يف القاتل والزاين وغري ذلك من أحكام الدِ َوِعنَدُهُم الت َّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم الِلِى ( يف خصامهم )حُيَكِى
 َوَما أُْولَ ِئكَ ( التحكيم )ِمن بَ ْعِد َذِلَك ( أي يرتاجعون ، يعين بعضهم يقول لبعض فلنولِى إىل دَيرَن ، أي لنرجع )يَ تَ َولَّْوَن 

 .ُمصدىقني واملؤيىدين حلكمك وقولك ( أي ابلْ اِبْلُمْؤِمِننَي 
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هم من  الىذينَ ( السابقون  حَيُْكُم هِبَا النبيىونَ ( ملن اهتدى هِبا منهم )َونُورٌ ( لبين إسرائيل ) ِإَنَّ أَنزَْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها ُهًدى)- 47
م وانقادوا لدينِه )( أي استسلموا ألو  َأْسَلُمواْ  الىذينَ بين إسرائيل ) ( أي حيكمون لليهود مبا يف التوراة  لِلَِّذيَن َهاُدواْ امر رهبِى

نِي ونَ ويُعلىموهنم أمور دينهم ) ينهم ين أيضاً يُعلىموهنم أحكام دِ ( وهم العلماء يف الدِ َواأَلْحَبارُ ( أي الُعبىاد املنسوبون للربى )َوالرَّابَّ
نيىون وََكانُواْ ( يعين التوراة الىذي كتبه هللا عليهم ) ِمن ِكَتاِب الِلىِ ( أي مبا استوِدعوا ) مبَا اْسُتْحِفُظواْ من التوراة ) ( أي الرابى
ن وقد رأوها أبعينهم أبنى السارق جيب أن ين وشاهدي( أي حاضر ُشَهَداءَ ( أي على الكتاب وُحكم السارق )َعَلْيهِ واألحبار )

نبوخذنصىر ملك اببل ، وهذا احلكم يف السارق كتبُه عزرا يف توراتِه من تلقاِء نفسِه  تقطع يده ولكن التوراة األصلية مزىقها
 فجعل ختفيفاً يف عقاب السارق .

يف حتذير أحبار اليهود املعاصرين للنيبى )ع( وهتديدهم أبن ال يبدىلوا أحكام هللا يف التوراة كما بدىل عزرا وال  بحانهُ سُ  مثى أخذَ 
( أيىها  َفاَل خَتَْشُواْ النَّاسَ من قبلهم فقال تعاىل ) الىذينَ خوفاً من رؤسائهم أو رغبًة يف املال كما فعل بعض  يكذىبوا رسوله حممىداً 

(  ََثًَنا قَِليالً ( أي بتكذيب آَييت )آِبََييت ( أي وال تستبدلوا ) َوالَ َتْشرَتُواْ ( أي خافوين يف تكذيب رسويل )َواْخَشْونِ األحبار )
( أي  َفُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ة فيغريى ويبدىل كما بدىل عزرا )ب السماويى ( يف الكتُ  َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل الِلىُ سرياً )أي ِعَوضاً ي

 .  الكاَتون للحقى 

َنا َعَلْيِهْم ) -48 ( إذا كان القتل بغري اِبلن َّْفسِ اصاً )ص( تُقتُل قِ أَنَّ الن َّْفَس ( أي يف التوراة )ِفيَها( أي على بين إسرائيل )وََكتَ ب ْ
صاصاً ( تُقلُع قِ اِبألُُذِن َوالسِىنَّ صاصاً )( تُقطُع قِ اِبألَنِف َواأُلُذَن صاصاً )( جُتدُع قِ اِبْلَعنْيِ َواألَنَف صاصاً )( تُفقأ قِ َواْلَعنْيَ حقى )

َفَمن ية من مال اجلاين )هذا يف العمد ، أمىا يف اخلطأ فالدِ ( أي ذات ِقصاص يُقتصى فيها ، وكلى اِبلسِىنِى َواجْلُُروَح ِقَصاٌص )
ُ ( عن ذنوبه )َكفَّارٌَة لَُّه ( أي العفو )فَ ُهوَ ى عن اجلاين )صاص فعفَ ( أي ابلقِ َتَصدََّق بِهِ  ( يف كتابِه من َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أنَزَل الِلى

( لقومهم وألنفسهم . وإليك ما َفُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ مثال ما سرق )احُلكم فيجعل بدل قطع اليد غرامة وبدل السرقة أربعة أ
ال ُتشِفق عينَك ، نفٌس جاء يف ُمموعة التوراة يف هذا اخلصوص وذلك يف ِسفر التثنية يف اإلصحاح التاسع عشر قال : ] 

 [بنفٍس ، عنٌي بعنٍي ، سنٌّ بسنٍى ، يٌد بيٍد ، رِجٌل برِجٍل . 

َنا َعَلى آاَثرِِهم َوقَ فَّ ) -49 ( رسوالً من بعدهم يَسى اْبِن َمْرمَيَ بِعِ أسلموا ألمر هللا ) الىذينَ ( يعين أتبعنا على آاثر النبيىني ي ْ
قًا لِىَما َبنْيَ يََدْيِه ) يف ( وهي الكلمات العشر الىيت كتبها هللا تعاىل ملوسى ِمَن الت َّْورَاِة ( أي ِلما هو حاضٌر بني يديِه )ُمَصدِى

َناُه اإِلجِنيَل األلواح احلجريىة ) قًا لِىَما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة ( للهداية )َونُورٌ ( من الضاللة )ِفيِه ُهًدى ( ليؤمنوا بِه )َوآتَ ي ْ ( َوُمَصدِى
يتىقون  الىذينَ ( ًة لىِْلُمتَِّقنَي َوُهًدى َوَمْوِعظَ وهذا ليس بتكرار إذ األوىل تصديق عيسى ابأللواح والثاين تصديق اإلجنيل ابأللواح )

 عذاب هللا بطاعتِه .
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ُ ِفيِه ( يعين علماء النصارى )َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإِلجِنيِل ) -50  خرى( من تصديق ابلتوراة وابلكتب السماويىة االُ مبَا أَنَزَل الِلى
ُ ( من أهل اإلجنيل )َوَمن ملَّْ حَيُْكم ) ( أي  فَُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ واح ويف توراة موسى وقرآن حممىد )( يف األلمبَا أَنَزَل الِلى

 اخلارجون عن طاعة هللا .

قًا لِىَما َبنْيَ يََدْيِه ( أي بتبيان احلقى )اِبحْلَقىِ ( أي القرآن )اْلِكَتابَ ( َي حممىد مع جربائيل )َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك ) -51 ( يعين ُمَصدِى
( "اهليمنة" هي احملافظة على الشيء والسيطرة َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه  اْلِكَتابِ ( أحكام )ِمنَ مبا نزل بِه إليك ) جربائيل ُمصدىقاً لك

نَ ُهم عليِه ، يعين وجربائيل ُمهيمناً على القرآن الىذي نزَل بِه إليك ) ُ ( أي بني املسلمني )فَاْحُكم بَ ي ْ ( إليك مع مبَا أَنَزَل الِلى
َعمَّا َجاءَك ِمَن ( إذ أنكروا عليك يف احلكم وقالوا ليس هذا يف كتابنا )َوالَ تَ تَِّبْع أَْهَواءُهْم م مبا يف توراة ِعزرا )جربائيل وال حتك

( َي أهل َجَعْلَنا ِمنُكْم ( من اليهود والنصارى واملسلمني )ِلُكلىٍ ( يعين وال حتكم بغري احلقى الىذي جاءك يف القرآن ) احلَْقىِ 
َهاًجا اويىة )الكتب السم ُ ( أي جعلنا لكم ديناً تسريون عليه ومنهاجاً للُحكم حتكمون مبوجبِه )ِشْرَعًة َوِمن ْ ( َوَلْو َشاء الِلى

ُلوَُكْم يِف َمآ آاَتُكم ( وهذا يتمى عند ظهور املهدي على احلكم إن شاء هللا )جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة توحيدكم ) ( من  َولَ ِكن لىِيَ ب ْ
( أي تسابقوا فَاْسَتِبُقوا اخَلرْيَاِت وشرايع ، يعين لكن ليختربكم فيما آاتكم فريى من يُطيع هللا يف أحكامِه ومن يعصيِه )كتب 

يًعا على فعل اخلريات قبل فوات الوقت ابلعجز أو ابملوت ) ( بعد املوت ، يعين إىل ُحكمِه تصري ِإىَل هللا َمْرِجُعُكْم مجَِ
اختلفوا عن احلقى ومالوا إىل  الىذينَ ( من أمر دينكم ، يعين فنعاقب حينئٍذ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن ف َ نفوسكم بعد موتكم )

  الباطل .

ُ }َلمىا نزلت اآلية السابقة من قوله تعاىل  -52 نَ ُهم مبَا أَنَزَل الِلى مىد ، قالت اليهود هذه التوراة فاقرأوها على حم {فَاْحُكم بَ ي ْ
نَ ُهم لريى فيها حكم السارق ، فنزلت هذه اآلية أتكيداً ِلما سبق فقال تعاىل ) ُ ( أي بني املسلمني )َوأَِن اْحُكم بَ ي ْ مبَآ أَنَزَل الِلى

ملسلمون ( إْذ أنكروا عليك يف احلكم أو اعرتَض الطرفان اليهود واَوالَ تَ تَِّبْع أَْهَواءُهْم ( عليك يف القرآن من قطع اليد للسارق )
( يعين أن ُيضلىوك عن الصواب أبن يدعوك إىل ُمشاهدة التوراة والنظر فيها إىل حكم السارق فإنىُه َواْحَذْرُهْم أَن يَ ْفِتُنوَك )

ُ إِلَْيَك ُحكٌم كتبُه ِعزرا من تلقاء نفسِه وليس هذا يف توراة موسى ، فال يفتنوك ) ن ( من أحكام القرآَعن بَ ْعِض َما أَنَزَل الِلى
ُ أَن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم ( عنك ومل يوافقوا حبكم هللا )فَِإن تَ َولَّْواْ ) َا يُرِيُد الِلى ( فُيعاقبهم عليها يف الدنيا قبل اآلخرة فَاْعَلْم أّنَّ
 م حلكم هللا .( فال ينقادون للحقى ، فال يهمىك اعرتاضهم وال إنكارهَوِإنَّ َكِثريًا مِىَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن )

َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اعرتضوا على حكم هللا يف قطع اليد للسارق ) الىذينَ ( هذا ردٌّ على املنافقني أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ُْغوَن ) -53
 ( ابحلقى ويعرتفون بِه .لىَِقْوٍم يُوِقُنوَن ( أي ال أحد حكمُه أحسن من حكم هللا )الِلِى ُحْكًما 

اهنزم املشركون يوم بدر قال املسلمون ألوليائهم من اليهود آِمنوا قبل أن ُيصيبكم هللا بيوٍم مثل يوم بدر . فقال  َلمىا -54
مالك بن ضيف : "أغرىكم أن أصبتم رهطاً من قريش ال ِعلَم هلم ابلقتال ؟ أما لو أمروَن العزمية أن نستجمع عليكم مل يكن 
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كثرياً عددهم   لصامت اخلزرجي إىل رسول هللا فقال : "َي رسول هللا إنى يل أولياء من اليهود." فجاء عبادة بن ا لكم يٌد بقتالنا
شوكتهم وإينى أبرأ إىل هللا ورسوله من واليتهم وال موىل يل إالى هللا ورسوله" . فقال عبد هللا بن أيب رئيس  أنفسهم شديدةً  قويىةً 

 أخاف الدوائر وال بدى يل منهم ." فقال النيب )ع( :"َي أاب احلبىاب ما نفسَت املنافقني : "لكينى ال أبرأ من والية اليهود ألينى 
آَمُنواْ اَل تَ تَِّخُذواْ اْليَ ُهوَد  الىذينَ ََي أَي  َها بِه من والية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونُه ." فنزلت فيهم هذه اآلَيت )

ُهْم َوالنََّصاَرى أَْولَِياء بَ ْعُضُهْم أَْولِيَ  ( ِإنَّ الِلىَ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ( أي هو كافر مثلهم )اء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوهلَُّم مِىنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ
 إىل طريق احلقى .

ُيسارعون يف والية اليهود ( أي  ُيَسارُِعوَن ِفيِهمْ يف قلوهبم شكى ) الىذينَ يعين املنافقني  ( يف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ َفرَتَى ) -55
( يعين َّناف أن يدور علينا الدهُر مبكروه ، يعنون اجلدب فال ميريوننا ، فنهاهم هللا  يَ ُقوُلوَن ََّنَْشى أَن ُتِصيبَ َنا َدآئِرَةٌ وحمبىتهم )

ُ أَن ََيْيتَ اِبْلَفْتحِ تعاىل عن التفاؤل ابلشرى واالتىكال على اليهود ، فقال ) لى املسلمني فيأتيكم بسنني ُُمصبة ( ع فَ َعَسى الِلى
( أي هالك  أَْمٍر مِىْن ِعنِدهِ ( َييت أعداءكم )أَوْ ويرزقكم من فضلِه وينصركم على أعدائكم فلماذا تتشاءمون ابجلدب؟ )

واَلوا  الىذينَ ( فَ ُيْصِبُحواْ وعذاب من عند هللا ، وذلك إمىا مرض أو هزمية أو خسارة يف األموال أو يف األنفس أو غري ذلك )
 ( على أفعاهلم وواليتهم .ََنِدِمنيَ ( من حمبىة اليهود ) َعَلى َما َأَسر واْ يِف أَنْ ُفِسِهمْ اليهود )

ُمْ ( يعين املنافقني حلفوا أبغلظ األميان وأوكدها ) أَْقَسُمواْ اِبلِلِى َجْهَد أمَْيَاهِنِمْ  الىذينَ أََه ُؤالء  آَمُنواْ  الىذينَ َويَ ُقوُل ) - 56  ِإهنَّ
م  َحِبَطْت أَْعَماهُلُمْ ، ولكن تبنيى منهم غري ذلك ) صرة على الكافرين( أي مع املؤمنني ابلنُ  َلَمَعُكمْ  ( أي ضاعت أعماهلم ألهنى

( أعماهلم وأتعاهبم ودنياهم  فََأْصَبُحواْ َخاِسرِينَ مل يوافق ابطنهم ظاهرهم ) من اإلميان ألنىهُ  ما أظهروهُ  عملوا أبهوائهم وبطلَ 
  . رهتموآخ

ُ بَِقْوٍم حيُِب  ُهْم َوحيُِب ونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمؤْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) - 57 ِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى آَمُنواْ َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف ََيْيت الِلى
ُ َواِسٌع َعِليمٌ  اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل الِلِى َوالَ خَيَاُفوَن َلْوَمةَ   ( . آلئٍِم َذِلَك َفْضُل الِلِى يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َوالِلى

ا نزلت بن  إبراهيم ذكر عليى بن     وذلك  )ع( ، وأوىهلا خطاب ِلمن ارتدى بعد وفاة النيبى  يف مهديى األمىة وأصحابههاشم أهنى
ُ بَِقْومٍ  ن يكون ذلكم القوم غري موجودين يف وقت نزول اخلطاب فهو يتناول من ( يوِجب أ ألنى قوله تعاىل )َفَسْوَف ََيْيت الِلى

 .  209اجلزء الثالث صفحة  للطربسي ُممع البيانراجع كتاب .  يكون بعدهم وهبذه الصفة إىل يوم القيامة

َا َولِي ُكُم الِلىُ مثى أمَر ُسبحانُه مبواالة املؤمنني وهنى عن مواالة الكافرين فقال ) -58 ( فهو يتوىلى أموركم ويرعاكم فيجب  ِإّنَّ
( جيب أن توالوهم ،  آَمُنواْ  الىذينَ وَ ( أي وكذلك رسوله توالوه )َوَرُسولُهُ عليكم أن توالوه ، أي حتبىوه وَتتثلوا أوامرُه وال تعصوُه )

( أي  َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ  يُِقيُموَن الصَّاَلةَ  الىذينَ جيب أن يوالوهم فقال ) الىذينَ ُسبحانُه يف وصف املؤمنني  مثى أخذَ 
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م ال يعصونهُ  : واُلوا املؤمنني من املسلمني وال توالوا املنافقني منهم . فكلمة "ركوع"  واملعىن ، خاضعون ُمنقادون ألوامِر رهبى
 معناها الطاعة واخلضوع ، والدليل على ذلك قول الشاعر : 

ْهُر َقْد رَفَ َعهْ      ال هتُِِن الَفِقرَي َعلََّك أَْن   تَ رَْكَع يَ ْوماً والدَّ
، يعين إذا قيل هلم اخضعوا ألمر هللا {  }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ارَْكُعوا اَل يَ رَْكُعونَ والشاهد على ذلك قول هللا تعاىل يف سورة املرسالت 

تصدىق َبامت من فضىة وهو راكع يف ال خيضعون . فقد قال بعض املفسىرين أنى هذِه اآلية نزلت يف مدح علي )ع( ألنىه 
الصالة . أقول ال دليل على ذلك يف اآلية ألنى سياق احلديث جاء على اجلمع فلو كانت اآلية ختصى عليى بن أيب طالب 

م يُعظىِ لقال تعاىل "والىذي يُقيم الصالة ويؤيت الزكاة وهو راكع" ، فمن قال أنى اجلمع يف اآلية للتعظيم ، أقول إنى هللا تعاىل ال 
م هللا خالقه ويُقدىسُه . وقد خاطب هللا رسوله على اإلفراد الىذي هو أفضل من علي ومل البشر ، بل جيب على البشر أن يُعظىِ 

، { }َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الر ُسُل  سورة آل عمرانخياطبُه على اجلمع ليكون للتعظيم ، فقد قال تعاىل يف 
َنا ِإىَل ُموَسى اأْلَْمَر {  سورة القصصوقال تعاىل يف  }ََي أَي  َها ، وقال تعاىل يف هذه السورة }َوَما ُكنَت جِبَاِنِب اْلَغْريبِى ِإْذ َقَضي ْ

، وهكذا جاء ُيَسارُِعوَن يف اْلُكْفِر {  ذينَ الى }ََي أَي  َها الرَُّسوُل اَل حَيْزُنَك ، وقال أيضاً الرَُّسوُل بَ لِىْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىَك { 
 ذكر النيبى على اإلفراد يف مجيع آَيت القرآن ومل أتِت آية واحدة على اجلمع .

َ َوَرُسوَلُه وَ ) -59 فَِإنَّ ( وال يتوىلى غريهم من املشركني وال من أهل الكتاب فهو من ِحزب هللا ) آَمُنواْ  الىذينَ َوَمن يَ تَ َولَّ الِلى
 ( . ْزَب الِلِى ُهُم اْلَغالُِبونَ حِ 

 مثى أكىد ُسبحانُه النهي عن مواالة الكافرين فقال تعاىل :
مِىَن ( أي يسخرون من دينكم وجيعلونه لِعباً ، وهم ) اختََُّذواْ ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا الىذينَ آَمُنواْ الَ تَ تَِّخُذواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -60

( أي أَْولَِياء( يعين ومن ُمشركي العرب ال تتىخذوهم )َواْلُكفَّارَ ( يعين من اليهود والنصارى ) اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكمْ  أُوُتواْ  الىذينَ 
 ( بوعدِه ووعيدِه . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( يف مواالهتم بعد النهي عنها ) َوات َُّقواْ الِلىَ أحبىاء وأصدقاء )

( َذِلكَ ( يتضاحكون فيما بينهم ) اختََُّذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا( يعين إذا دعومت املسلمني إليها ابألذان )  الصَّالَةِ َوِإَذا ََنَديْ ُتْم ِإىَل ) -61
ُْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعِقُلونَ االستهزاء منهم ) ذوا العبادة هلل ُهزواً . أِبهنَّ  ( ولذا اختى

( وحده ال ُنشرك بِه شيئاً  اِبلِلىِ ( يعين إالى إمياننا ) ِإالَّ َأْن آَمنَّا( أي ما تُنكرون منىا ) اُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّ ) -62
كما أشركتم أي ها اليهود وعبدمت العجَل يف زمن موسى والبعَل من بعدِه ، ومل نُثلىث كما ثلىثتم أيىها النصارى وعبدمت َتاثيل 

َنا مجيعاً )مىِه ، وآمنىا أبنبياء هللااُ املسيح و  ( إىل األنبياء من كتاب ، ولكنىكم   َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبلُ ( من القرآن ) َوَما أُنزَِل إِلَي ْ
 ( عالوًة على كفركم وإشراككم . َوأَنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسُقونَ كفرمت وأشركتم ولذلك تُنكرون علينا إمياننا ابهلل وحده )
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متم ُمىا نقَ  ( أي بشرىٍ  َهْل أُنَ بِىُئُكم ِبَشرٍى مِىن َذِلكَ موا منكم )استهزؤوا بصالتكم ونقَ  الىذينَ ( َي حممىد هلؤالء اليهود ُقلْ ) - 63
كما تزعمون ولكنى الشرى   ( أي ثواابً وليس لنا شرٌّ  َمُثوبًَة ِعنَد الِلىِ ِمنىا ومن إمياننا فإنىنا آَمنىا ابهلل وحده ومل نشرك به شيئاً فلنا )

 وأخزاهُ  ( أي أبعده هللا عن رمحتهِ  َمن لََّعَنُه الِلىُ ) ، فمنهموعشتاروث  والبعلَ  أشركوا وعبدوا العجلَ  ذينَ الى لكم وألسالفكم 
ُهمُ لألواثن ) ه وعبادتهِ ( بسبب كفرِ  َوَغِضَب َعَلْيهِ )  رَِمميعين خلقها من الىيت يف قطر فلسطني ، (  اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيرَ  َوَجَعَل ِمن ْ

، ويريد ابلطاغوت نبوخذنصىر  ( أي وجعل منهم عبيداً للطاغوت َوَعَبَد الطَّاُغوتَ )حادثة نبوخذنصىر وذلك بعد ، أجسامهم 
أرواح املشركني منهم خيدمون  يف اآلخرة فإنى  هذا يف الدنيا أمىا ، ةسنمائيت فإنىه استعبدهم سبعني سنة كما استعبدهم فرعون 

َعن َسَواء ( من غريهم )َوَأَضل  ( مكاهنم اليوم ) َشرٌّ مََّكاَنً عبدوا البعل وعشتاروث ) الىذينَ ( كَ أُْولَ ئِ الشياطني يف عامل الربزخ )
  .  ( أي عن الطريق السويى  السَِّبيلِ 

(  َخُلواْ َوَقد دَّ ( مبحمىد ولكنىهم كاذبون كافرون ) قَاُلَواْ آَمنَّا، واخلطاب موجىه للمسلمني ) ( أي اليهود َوِإَذا َجآُؤوُكمْ ) - 64
مل تتغريى  يعين خرجوا من عندكم كما دخلوا( بِهِ م )عندك( من  َوُهْم َقْد َخَرُجواْ ( أي ابإلنكار لدينكم )اِبْلُكْفرِ عليكم )
ُ أَْعَلُم مبَا َكانُواْ َيْكُتُمونَ ومل َيتوا ليسلموا بل جاؤوا لِيتجسىسوا ويسخروا ) ومل يؤمنوا عقائدهم  .  اوة واحلسد( لكم من العد َوالِلى

ُهْم ُيَسارُِعوَن يف اإِلمثِْ ) - 65 ( أي  َوَأْكِلِهُم الس ْحتَ ( أي االعتداء على الناس )َواْلُعْدَوانِ ( أي يف املعاصي ) َوتَ َرى َكِثريًا مِىن ْ
 ئة .من أعمال سي(  نَ لَِبْئَس َما َكانُواْ يَ ْعَمُلو املال احلرام كالرشوة والراب والقمار وغري ذلك من اغتصاب أموال الناس )

نِي ونَ ) -66 َهاُهُم الرَّابَّ ( أي الىذي أَثوا بِه  َعن قَ ْوهِلُِم اإِلمثَْ ( وهم علماء اليهود )َواأَلْحَبارُ ( أي الُعبىاد املنسوبون للربى ) َلْوالَ يَ ن ْ
لَِبْئَس َما َكانُواْ هم عن أكل مال احلرام )( أي وينهو  َوَأْكِلِهُم الس ْحتَ ، فقالوا حممىد ساحر وقد اجتمع إليه الناس بسحرِه )

 ( يف املاضي من َتاثيل فيعبدوهنا ويُقدىسوهنا . َيْصنَ ُعونَ 

( أي مقبوضة عن العطاء ُُمسكة  يَُد الِلِى َمْغُلوَلةٌ ( يعين بعض اليهود وذلك َلمىا تقرتى عليهم العيش ) َوقَاَلِت اْليَ ُهودُ ) -67
( أي أبِعدوا من رمحة َولُِعُنواْ ( يف عامل الربزخ أبغالل من حديد ) ُغلَّْت أَْيِديِهمْ ل ، فقال تعاىل )عن الرزق ، فنسبوُه إىل البخ

( من خزائنه يُنِفقُ ( ابلكرم ) بَْل يََداُه َمْبُسوطََتانِ ( أي بسبب قوهلم هذا . مثى ردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل ) مبَا قَاُلواْ هللا )
مَّا ( أي من اليهود ) َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِىن ُْهم( ال مينعُه من اإلنفاق مانع وال تنفد خزائنُه مهما أنفق ) َيَشاء َكْيفَ على عبادِه )

( طُْغَياَنً ( يف القرآن من ذمىهم وإظهار ُمازيهم والكشف عن عيوهبم وكفرهم ونفاقهم ، يزيدهم ذلك ) أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ 
نَ ُهمُ ( بكتابك )وَُكْفرًامنني بك )عليك وعلى املؤ  َنا بَ ي ْ ِإىَل ( وستبقى بينهم ) اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء( أي بني اليهود والنصارى ) َوأَْلَقي ْ

َوَيْسَعْوَن مخدها وأبطلها )( أي أ أَْطَفَأَها الِلىُ ( ابلِفَت ، يعين حلرب املسلمني ) ََنرًا لىِْلَحْربِ ( اليهود ) يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوَقُدواْ 
ُ الَ حيُِب  اْلُمْفِسِدينَ ( إباثرة الفت وهتك احملارم وتضليل العوام ) يف اأَلْرِض َفَساًدا م  َوالِلى ( ولذلك ال يهديهم إىل اإلسالم ألهنى

 ُمفسدون ُمنافقون .
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ُهْم َسيِىَئاهِتِمْ ( الكفر والفساد )ْواْ َوات َّقَ ( مبا اُنزَل إليك ) َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ ) -68 ( يوم َوألْدَخْلَناُهمْ ( املاضية ) َلَكفَّْرََن َعن ْ
 ( يتنعىمون فيها . َجنَّاِت النَِّعيمِ القيامة )

ُْم أَقَاُمواْ الت َّْورَاَة َواإِلجِنيلَ ) -69 وا من ت َوَلْو َأهنَّ م عملوا مبا فيهما يف املاضي ومل يغريى وحيد ومل يبدىلوا من أحكام ( أي ولو أهنى
( يعين لكثىرَن عليهم اخلريات  ألَكُلواْ ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهم( من أحكام وواجبات ) َما أُنزَِل ِإلَيِهم مِىن رَّهبِىِمْ ( أقاموا )وَ )

ألَثار من األشجار ، هذا ما كان فأكلوا التمر من النخيل واجلوز من الشجر واملنى والطري من الفضاء ومن فوق األشجار وا
ُهْم أُمَّةٌ فوق رؤوسهم ، وأكلوا احلبوب واخلضروات من األرض الىيت حتَت أرجلهم ) ( أي ُمصِلحة ، م ْقَتِصَدةٌ ( أي مجاعة ) مِىن ْ

 والشاهد على ذلك قول لبيد يرثي أخاُه :
 إذا اقَتصُدوا فُمقتِصٌد أريٌب     وإْن جاُروا سواَء احلقِى جارَا

 فاالقتصاد عكس اجلور ، وقال جرير :
 وعاِذَلٍة تَ ُلوُم فقلُت َمهالً     فال َجْوري عليِك وال اْقِتَصاِدي

ُهمْ )  ( أي ساءت أعماهلم وقُبَح فعلهم . َساء َما يَ ْعَمُلونَ ( ُمسرفون يف الذنوب ) وََكِثرٌي مِىن ْ

واالستهزاء ، فصار يدعو الناس ِسرىاً دون اجلهر وَتاهل يف  َلمىا أعلن النيبى دعوته لقريش لقي األذى منهم والتكذيب -70
 َوِإن ملَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتهُ ( وال خَتَْف ) َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبِىكَ ( قومك ) ََي أَي  َها الرَُّسوُل بَ لِىغْ الدعوة ، فنزلت هذه اآلية )

ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن ال( للناس ) َ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ( أي حيرسك فال يقدرون على قتلك ) نَّاسِ َوالِلى ( بنعمتِه إىل طريق  ِإنَّ الِلى
 الصواب فال تتماهل عن القيام بواجبك إذا أنكروا عليك فاهلل يهدي من يشاء . 

ليفة على املسلمني من بعده ، فكتم النيبى ذلك وقد قال بعض املفسىرين أنى هللا تعاىل أمر النيبى أن جيعل عليىاً بن أيب طالب خ
خوفاً أن يعرتض بعض املسلمني على ذلك فنزلت هذه اآلية . أقول ال دليل على ذلك يف اآلية إذ لو كان األمر على ما 

هللا تعاىل  قالوا وكان خوف النيبى من بعض املسلمني لقال هللا تعاىل يف آخر اآلية "وهللا ال يهدي القوم الفاسقني" ، ولكنى 
( ، وهذا دليل أنى التبليغ خيصى الكافرين وال خيصى املسلمني ، اثنياً : لو صحى ما قالوا لوجدَن  الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ قال )

ة أتمر النيبى اآلية الىيت أمر هللا النيبى هبا أن جيعل عليىاً خليفة من بعدِه يف سورة من سور القرآن ، ولكن ال توجد يف القرآن آي
 بذلك .

( يعين حّتى تقوم اليهود  َحّتََّ تُِقيُمواْ الت َّْورَاَة َواإِلجِنيلَ ( من الِدين الصحيح ) ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيءٍ ) -71
وا منهما وبدىلوه ) ( من واجبات  إِلَْيُكم مِىن رَّبِىُكمْ َوَما أُنزَِل بتصليح التوراة ، والنصارى بتصليح اإلجنيل ، أي بتصحيح ما غريى

 تؤدىوهنا وأحكام تُقيموهنا يف التوراة األصلية واإلجنيل األصلي مبا يف ذلك اإلميان َبامت النبيني حممىد بن عبد هللا . مثى أخرب هللا
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ُهم مَّا أُنزَِل إِلَْيكَ تعاىل رسوله عن عنادهم وتعنىتهم فقال ) ( طُْغَياَنً ( يف ذمىهم وإظهار أغالطهم ) ِمن رَّبِىكَ  َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِىن ْ
 ( لكوهنم مل يؤمنوا ابلقرآن ومل ُيصدىقوك . َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ( أي فال حَتزْن ) َفالَ أَتْسَ ( بكتابك )وَُكْفرًاعليك )

، قالت اليهود إذاً كلى اليهود كافرون من زمن  { َكاِفرِينَ َفالَ أَتَْس َعَلى اْلَقْوِم الْ }َلمىا نزل قوله تعاىل يف اآلية السابقة  -72
َوالصَّاِبُؤوَن ( أي اليهود ) َهاُدواْ  الىذينَ وَ ( بك َي حممىد ) آَمُنواْ  الىذينَ ِإنَّ موسى إىل اليوم بزعمكم ، فنزلت هذه اآلية )

( يعين وآمَن  َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ( وحده ومل ُيشرك بِه شيئاً )لِلىِ ابِ ( منهم ) َمْن آَمنَ ماتوا قبل ُميئك َي حممىد ) الىذينَ (  َوالنََّصاَرى
( من  وَعِمَل َصاحِلًا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ بيوم القيامة ، ألنى األرض تتمزىق يف ذلك اليوم فال يبقى بعد ذلك ليٌل وال هنار )

 .( على فراق الدنيا  َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ الشياطني يف عامل الربزخ )

َوأَْرَسْلَنا ( أي أخذَن عليهم العهد وامليثاق أبن يعبدوا هللا وحده وال ُيشركوا بِه شيئاً ) َلَقْد َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيلَ ) -73
ن ولكن مل وهنم عن عبادة األصنام واألواث( بعد موسى يُذكىروهنم ابمليثاق ويُرشدوهنم إىل عبادة هللا وحده وينهَ  ِإلَْيِهْم ُرُسالً 

( من  َفرِيًقا َكذَّبُواْ ( أي مبا ال يوافق ُمرادهم ) ُكلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل مبَا الَ هَتَْوى أَنْ ُفُسُهمْ يسمعوا لقوهلم ومل يلتزموا ابمليثاق )
 ( كيحىي وزكرَيى وغريمها . َوَفرِيًقا يَ ْقتُ ُلونَ ُرُسلهم كإشعيا وإرميا وعيسى وغريهم )

َنةٌ  َوَحِسُبواْ ) -74 ( أمام ُرُسلنا ومل يلتفتوا فَ َعُمواْ ( أي وظنىوا أن ال تكون ُعقوبة هلم يف الدنيا على أفعاهلم هذِه ) َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ
ُ َعَلْيِهمْ ( فلم يسمعوا لقوهلم فسلىطنا عليهم أعداءهم فأذلىوهم )َوَصم واْ إليهم ) ( بسبب ُبكائهم وتضرىعهم إىل هللا  مُثَّ اَتَب الِلى

ُهمْ ) ُ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلونَ ك اببل فدمىرهم )( فانتقمنا منهم أبن بعثنا عليهم ملِ  مُثَّ َعُمواْ َوَصم واْ َكِثرٌي مِىن ْ ( معك َي حممىد من  َوالِلى
 مكٍر وخداع فيعاقبهم على أعماهلم هذه .

ني من ذهب صنعهما هلم يربُعام جلَ ث وعِ وأشركوا وعبدوا البعَل وعشتارو  ُسليمان: كفر بنو إسرائيل بعد موت  القص ة
وعبدوا الشعرى اليمانيىة ، فأرسل هللا هلم أنبياء يُرشدوهنم إىل عبادة هللا وينذروهنم عن عبادة األصنام ، فكذىبوهم وقتلوا 

هللا عليهم أليافاَن بعضهم وشرىدوا اآلخرين منهم ، مثى أرسل إليهم النيبى إشعيا وإرميا فكذىبومها ومل يسمعوا لقوهلما . فأرسل 
قائد جيش نبوخذنصىر جبيوش جرىارة فحاصرهم وقطع ُمرى املياه عنهم فكادوا ميوتون عطشاً ، فشكوا ما هبم إىل هللا وَبَكوا 

واتبوا وتذلىلوا وتضرىعوا فعفى هللا عنهم وخلىصهم من جيش أليافاَن على يد أرملٍة منهم إمسها يهوديت أبن احتالت على قائد 
فَقَتلْتُه بعد أن سقتُه مخراً وَنم ، وألقى هللا الُرعَب يف قلوب جيشِه فاهنزم أمام اليهود ورجع إىل العراق . وبعد بضع اجليش 

سنني عادت حليمة إىل عادهتا القدمية كما يُقال يف املَثل ، وعادوا إىل كفرهم وإشراكهم فأرسل هللا عليهم نبوخذنصىر ملك 
ضى عليهم ودمىرهم تدمرياً وأخذ الباقني أسرى إىل العراق واستعبدهم سبعني سنة . فاآلية اببل جبيش جرىار وحاصرهم وق

 السابقة تشري إىل تلك احلوادث ابختصار .
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حني جاءهم  ( حُ قَاُلواْ ِإنَّ الِلىَ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسي الىذينَ َلَقْد َكَفَر مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى النصارى فقال ) -75
َ َريبِى َوَربَُّكمْ ) ُ َعَليِه اجْلَنَّةَ وال ُتشركوا بِه أحداً ) ( ََي َبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدواْ الِلى ( فال يدخلها يوم  إِنَُّه َمن يُْشرِْك اِبلِلِى فَ َقْد َحرََّم الِلى

(  ِمْن أَنَصارٍ يظلمون أنفسهم بعبادة غري هللا ) الىذينَ (  ِلِمنيَ َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاالقيامة وإن صام وصلىى طول حياته )
 ينصروهنم وخيلىصوهنم من العذاب .

َ اَثِلُث َثالَثَةٍ  الىذينَ لََّقْد َكَفَر قالوا ابلتثليث فقال ) الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى الفرقة الثانية من النصارى  -76 (  قَاُلواْ ِإنَّ الِلى
بٌن وروح الُقُدس ، يعنون ابألب هو هللا وهو روح بال جسد ، واإلبن املسيح ، وروح الُقُدس هو دخول الروح أي وهم أٌب وا

األب يف جسم املسيح ، فصار مركىباً من روح وجسد بزعمهم فسمىوُه روح الُقُدس ، ولذلك يقولون الثالثة هم واحد . جلى 
(  ِإالَّ ِإلَ ٌه َواِحٌد َوِإن ملَّْ يَنتَ ُهواْ ( يف الكون ) َوَما ِمْن ِإلَ هٍ دى هللا تعاىل عليهم فقال )هللا عن املادىة وتعاىل عن دخول األجسام . فر 

املسيح والقائلني ابلتثليث ابُلوهيىة ( أي القائلني  َكَفُرواْ   الىذينَ َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ لوهيىة املسيح )ثون والقائلون ابُ هؤالء املثلىِ 
 .( يف اآلخرة  َعَذاٌب أَلِيمٌ ( أي من النصارى )مْ ِمن ْهُ )

( على ما مضى من َوَيْستَ ْغِفُرونَهُ ( ويرتكون هذه األقوال وهذه العقائد الباطلة الىيت اعتنقوها ) أََفالَ يَ ُتوبُوَن ِإىَل الِلىِ ) -77
ُ َغُفورٌ إشراكهم وآاثمهم )  ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ ( للتائبني ) َوالِلى

( أرسله هللا إىل بين إسرائيل ، فقد جاء يف إجنيل ميتى يف اإلصحاح العاشر قال املسيح  ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسولٌ مَّ ) -78
[ ، وليس هو أوىل رسول فتقدىمونُه وتُعظىمونُه وجتعلونُه إالهاً بل  من يقبلكم يقبلين ومن يقبلين يقبل الىذي أرسلين لتالميذه ]

يَقةٌ ( الكثرية العدد ) ْت ِمن قَ ْبِلِه الر ُسلُ َقْد َخلَ ) ا العشر الىيت يف األلواح ) َوأُم ُه ِصدِى  َكاََن ََيُْكاَلِن الطََّعامَ ( صدىقت بكلمات رهبى
( نظُرْ ا( املسيح واُمىُه ، ومن أكَل الطعام البدى أن خيرج من بطنِه فيتغوىط ، ومن كان كذلك فكيَف جيعلونه إالهاً ويعبدونُه ؟ )

ُ هَلُُم اآلََيتِ َي حممىد ) ( أي كيف ُيصَرفون عن احلقى  مُثَّ انظُْر َأَنَّ يُ ْؤَفُكونَ ( الدالىة على خطئهم وبطالن عقائدهم ) َكْيَف نُ َبنيِى
 ، ومن ذلك قول ابن السكيت :

ُروَءِة َمْأ 
ُ
 ُفوكاً َففي آَخرِيَن قد أُِفُكوا ===ِإن َتُك َعن َأْحَسِن امل

ا هو إىل ِفعِلِه تعاىل اجلميل يف نصب اآلَيت وإزاحة الِعلل ، والنظَ ر فالنظَ  ر الثاين إىل أفعاهلم القبيحة وتركهم التدبىر األوىل إّنى
 لآلَيت . مثى زاد هللاُ تعاىل يف االحتجاج عليهم فقال :

( ألنىه مات وصعدت روحُه إىل السماء مع املالئكة  َوالَ نَ ْفًعاَضرًّا ( اليوم ) ُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلِى َما الَ مَيِْلُك َلُكمْ ) -79
ُ ُهَو السَِّميعُ فال يسمعكم إذا َنديتموُه وال يعلم بكم إذا دَعوَتوُه )  ( مبن يناجيه .اْلَعِليمُ ( ملن يناديه ) َوالِلى
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( أي ال تغالوا يف املسيح وال تتجاوزوا احلدى فيِه فهو  مْ الَ تَ ْغُلواْ يِف ِديِنكُ ( أي َي أهل اإلجنيل ) ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتابِ ) -80
( واحلقى إنىُه رسول وليس  َغرْيَ احْلَقىِ عبد هللا ورسوله أرسلُه إىل بين إسرائيل كما أرسل ُرُسالً من قبلِه ، وال تقولوا يف املسيح )

( عن طريق  قَ ْوٍم َقْد َضل واْ ِمن قَ ْبلُ قسىيسني والرهبان ، فهم )( رؤسائكم وُعلمائكم ال َوالَ تَ تَِّبُعواْ أَْهَواءَ إالهاً كما تزعمون )
( يعين ضلىوا عن  َعن َسَواء السَّبِيلِ ( بعد موهتم )َوَضل واْ ( من الناس عن طريق احلقى ) َوَأَضل واْ َكِثريًااحلقى ألجل املال والرئسة )

 طريق اجلنىة فوصلوا إىل النار .
من أنى املسيح واُمىه كاَن َيكالن الطعام ، فقد جاء يف إجنيل ميتى يف اإلصحاح احلادي عشر قال  وإليك ما جاء يف اإلجنيل

جاَء ابُن اإلنسان َيكُل ويشرُب ، فيقولون هوذا إنساٌن أكوٌل وشرىيب مخٍر حُمبٌّ للعشىارين واخلُطاِة واحلكمُة تربىرت املسيح ]
وبينما غري ُمصدىقني من الفرح وُمتعجىبون قال هلم اح الرابع والعشرين قال ][  وجاء يف إجنيل لوقا يف اإلصح. بَِنيَهامن 

 [ .امهم املسيح أعندكم هاهنا طعاٌم ؟ فناولوُه جزءاً من مسٍك مشويٍى وشيئاً من شهِد عسٍل ، فأخذ وأكَل ُقدى 

( َذِلكَ ) ه( يف إجنيل َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ ي لعنهم داوود يف زبوره )( أ َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوودَ   الىذينَ لُِعَن ) - 81
م ) ( أمرَ  مبَا َعَصوااخلزي هلم )   . ( على أنبيائهِ  وََّكانُواْ يَ ْعَتُدونَ رهبى

 و يُناجي ربىهُ النيبى داود وه قالاملزمور الثاين عشر يف ، وذلك َلمىا أرادوا قتله  ماّجاءّيفّالزبورّعلىّلسانّداوودوإليك     
يَ َتَكلَُّموَن اِبْلَكِذِب ُكل  َواِحٍد َمَع َصاِحِبِه  2َخلِىْص ََي َرب  ألَنَُّه َقِد انْ َقَرَض التَِّقي  ألَنَُّه َقِد انْ َقَطَع األَُمَناُء ِمْن َبيِن اْلَبَشِر.  1)

َفاِه اْلَمِلَقِة َواللِىَساَن اْلُمَتَكلِىَم اِبْلَعظَائِِم يَ ْقَطُع الرَّ  3ٍب يَ َتَكلَُّموَن. َقلِ ُمنِبِشَفاٍه َمِلَقٍة بَِقْلٍب  يَع الشِى قَاُلوا: أِبَْلِسَنِتَنا  الىذينَ  4ب  مجَِ
َنا؟  ( . نَ َتَجربَُّ. ِشَفاُهَنا َمَعَنا. َمْن ُهَو َسيِىٌد َعَلي ْ

يَع أَْعَداِئَك. ميَِ  8وقال يف املزمور احلادي والعشرين )     جَتَْعُلُهْم ِمْثَل تَ ن وِر ََنٍر  9يُنَك ُتِصيُب ُكلَّ ُمْبِغِضيَك. ُتِصيُب يَُدَك مجَِ
َتِلُعُهْم َوأَتُْكُلُهُم النَّاُر.  ُْم  11تُِبيُد ََثََرُهْم ِمَن اأَلْرِض َوُذرىِي َّتَ ُهْم ِمْن َبنْيِ َبيِن آَدَم.  10يف َزَماِن ُحُضورَِك. الرَّب  ِبَسَخِطِه يَ ب ْ أَلهنَّ

 13َول وَن. تُ َفوِىُق السِىَهاَم َعَلى أَْواَترَِك تِْلَقاَء ُوُجوِهِهْم. ألَنََّك جَتَْعُلُهْم ي ُ  12َعَلْيَك َشرىاً. تَ َفكَُّروا مبَِكيَدٍة. ملَْ َيْسَتِطيُعوَها.  َنَصُبوا
 ( .اْرَتِفْع ََي َرب  ِبُقوَِّتَك. نُ َرِنِىُ َونُ نَ غِىُم جِبَرَبُوِتكَ 

هَنَاراً  10أَْهِلْك ََي َرب  فَ رىِْق أَْلِسنَ تَ ُهْم أَلينىِ َقْد رَأَْيُت ظُْلماً َوِخَصاماً يِف اْلَمِديَنِة.  9)ور اخلامس واخلمسني وقال يف املزم    
 ( . ُح ِمْن َساَحِتَها ظُْلٌم َوِغشٌّ َمَفاِسُد يِف َوَسِطَها َوالَ َيرْبَ  11َولَْياًل حيُِيطُوَن هِبَا َعَلى َأْسَوارَِها َوِإمْثٌ َوَمَشقٌَّة يِف َوَسِطَها. 

ّلسانّعيسىّبنّمرميّيفّاإلجنيل[ّوأم اّال ذيّجاءّعلى]
َلِكْن َوْيٌل َلُكْم أَي  َها اْلَكتَ َبُة َواْلَفرىِيِسي وَن اْلُمرَاُؤوَن ألَنَُّكْم يف االصحاح الثالث والعشرين قال عيسى: ) جاء يف إجنيل ميتى  فقد

اِخِلنَي يَْدُخُلوَن! تُ ْغِلُقوَن َمَلُكوتَ  اَم النَّاِس َفالَ َتْدُخُلوَن أَنْ ُتْم َوالَ َتَدُعوَن الدَّ  ( السََّماَواِت ُقدَّ
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ٍل َع وَُكلَّ بَ قْ ا )َوْيٌل َلُكْم أَي  َها اْلَفرىِيِسي وَن ألَنَُّكْم تُ َعشِىُروَن السََّذاَب َوالن َّْعنَ وجاء يف إجنيل لوقا يف االصحاح احلادي عشر قال   
َبِغي أَْن تَ ْعَمُلوا َهِذِه َوالَ َترْتُُكوا تِْلَك!  َوْيٌل َلُكْم أَي  َها اْلَكتَ َبُة َواْلَفرىِيِسي وَن اْلُمرَاُؤوَن  44َوتَ َتَجاَوُزوَن َعِن احْلَقِى َوحَمَبَِّة هللِا. َكاَن يَ ن ْ

َها الَ يَ ْعَلُموَن!مَيُْشوَن عَ  الىذينَ ألَنَُّكْم ِمْثُل اْلُقُبوِر اْلُمْخَتِفَيِة وَ   (َلي ْ
ُنوَن قُ ُبوَر األَنِْبَياِء َوآاَبؤُُكْم قَ تَ ُلوُهْم.  47وقال )     ُْم ُهْم  48َوْيٌل َلُكْم ألَنَُّكْم تَ ب ْ ِإذاً َتْشَهُدوَن َوتَ ْرَضْوَن أِبَْعَماِل آاَبِئُكْم أَلهنَّ

ُنوَن قُ ُبوَرُهمْ   ( .قَ تَ ُلوُهْم َوأَنْ ُتْم تَ ب ْ

(  لَِبْئَس َما َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ ى بعضهم بعضاً عن املنكر )( أي ال ينهَ  الَ يَ تَ َناَهْوَن َعن م نَكٍر فَ َعُلوهُ بنو إسرائيل ) (َكانُواْ ) -82
 أي بئس الفعل فعلهم .

ُهمْ ) -83 دين ويعادون املسلمني املوحىِ ( يعين يوالون ُمشركي العرب  َكَفُرواْ   الىذينَ يَ تَ َولَّْوَن ( أي من اليهود ) تَ َرى َكِثريًا مِىن ْ
َمْت هَلُْم أَنُفُسُهمْ ) ُ َعَلْيِهمْ دين )( أبن قدىموا املشركني من قُريش على املوحىِ  لَِبْئَس َما َقدَّ سخط هللا  الىذينَ ( يعين  أَن َسِخَط الِلى

 ( يوم القيامة . َويف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ عليهم يف الدنيا بسبب كفرهم وإشراكهم )

( من القرآن  َوَما أُنزَِل ِإلَْيهِ ( حممىد )والنَّيبىِ ( كما آمن املسلمون ) يُ ْؤِمُنوَن اِبهلل( أي املشركون من أهل مكة ) َوَلْو َكانُوا) -84
ُهمْ ( بل لعاَدوهم كما عاَدوا املسلمني )أَْولَِياءَ ( اليهود ) َما اختََُّذوُهمْ ) ( بطبعهم ال فَاِسُقونَ يهود )( أي من ال َولَ ِكنَّ َكِثريًا مِىن ْ

 مييلون للحقى بل حييدون عنه .

( من العرب أيضاً شديدي العداوة  َأْشرَُكواْ  الىذينَ اْليَ ُهوَد وَ ( بك ) َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لىِلَِّذيَن آَمُنواْ ( َي حممىد )لََتِجَدنَّ ) -85
ُهْم ِقسِىيِسنيَ ( أي بسبب أنى )أِبَنَّ ( التحاُبب ) قَاُلَواْ ِإَنَّ َنَصاَرى َذِلكَ  الىذينَ ِذيَن آَمُنواْ َولََتِجَدنَّ أَقْ َرهَبُْم مََّودًَّة لىِلَّ للمسلمني ) (  ِمن ْ

ُْم الَ َيْسَتْكربُونَ ( وهم ُزهىاد النصارى )َوُرْهَباَنً وهم علماء النصارى )  ( . َوأهنَّ

ُعواْ َما أُنزَِل ِإىَل الرَُّسولِ ية )موا هذِه اآلأسلَ  الىذينَ ونزلت يف النجاشي وأصحابِه  -86 تَ َرى أَْعيُ نَ ُهْم ( حممىد من القرآن ) َوِإَذا مسَِ
ْمِع ُمَّا َعَرُفواْ ِمَن احْلَقِى يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا آَمنَّا َنا َمَع الشَّاِهِدينَ ( آبَيتك وبرسولك حممىد ) َتِفيُض ِمَن الدَّ  ( ابحلقى املعرتفني به . فَاْكتُ ب ْ

َوَنْطَمُع أَن ( يف القرآن ) َوَما َجاءََن ِمَن احْلَقىِ ( وحده ونرتك عقيدة التثليث وقد ظهرت احلقيقة ) َوَما لََنا الَ نُ ْؤِمُن اِبلِلىِ ) -87
 ( يف اآلخرة . َمَع اْلَقْوِم الصَّاحِلِنيَ ( يف اجلنىة ) َنايُْدِخَلَنا َرب   

َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن ( من اعرتاف ابلتوحيد هلل دون التثليث وتصديقهم لرسولِه حممىد ) ا قَاُلواْ مبَِ ( أي جازاهم ) فََأاَثهَبُُم الِلىُ ) -88
 ( يف اآلخرة . َجزَاء اْلُمْحِسِننيَ ( اخللود )َوَذِلكَ ( أي ُُملىدين فيها ) حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها

 ( . أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ ( الىيت أنزلناها على حممىد يف القرآن ) َكَفُرواْ وََكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ وَ ) -89
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خطب النيبى يوماً فذمى الدنيا وما فيها ورغىَب يف اآلخرة ونعيمها ، فعزَم مجاعة من املسلمني أن يصوموا النهار ويقوموا  -90
( على أنفسكم  آَمُنواْ الَ حُتَرىُِمواْ  الىذينَ ََي أَي  َها لت فيهم هذه اآلية )ابلعبادة وال َيكلوا من الطيىبات وال يقربوا النساء ، فنز  اللىيل

ُ َلُكمْ ) ( على الِدين بتغيري أحكامِه فتقلىدكم الناس أبعمالكم  َوالَ تَ ْعَتُدواْ ( من املأكل وامللبس والنساء ) طَيِىَباِت َما َأَحلَّ الِلى
َ الَ حيُِب  اْلُمْعتَ هذِه )  ( .  ِدينَ ِإنَّ الِلى

 ( . الَِّذَي أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونَ ( يف تغيري أحكامه ) طَيِىًبا َوات َُّقواْ الِلىَ ( لكم )َحاَلالً ( من الطيىبات ) وَُكُلواْ ُمَّا َرَزَقُكُم الِلىُ ) -91

ُ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكمْ ) -92 لسان ، مَثالً إذا  إلنسان سهواً أو َنسياً أو سبقَ ( اللىغو يف اليمني هو أن حيلف ا الَ يُ َؤاِخذُُكُم الِلى
سألك أحد "هل رأيت فالن ؟" فتقول "ال وهللا ما رأيُتُه " ، مثى تذكر أنىك رأيتُه قبل ساعة أو أكثر منها ، فهذا هو النسيان 

يك أن تستغفر ربىك فيجب عليك أن تستغفر ربىك ِلما حلفَت َنسياً ، وكذلك إذا حلفَت سهواً أو َسْبَق لسان فيجب عل
( أي بتعقيدكم األميان ، وهو توثيقها وتوكيدها ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت  َولَ ِكن يُ َؤاِخذُُكم مبَا َعقَّدمت ُ اأَلمْيَانَ )

 األنصاري :
 وََكْم َقْد َعَقُدوا هلِل مُثَّ َوفَ ْوا بِِه     مبَا َضاَق َعْنُه ُكل  اَبٍد َوَحاِضرِ 

 اليمني املوثىقة. ف}َوالَ تَنُقُضواْ اأَلمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم الِلىَ َعَلْيُكْم َكِفيالً {  سورة النحلد هذا قوله تعاىل يف وُمىا يؤيى 
 املوثىقة أو املؤكىدة ( أي كفىارة اليمنيَفَكفَّارَتُهُ أن تقول وهللا وابهلل واتهلل ) اليمني املؤكىدةأن تُعاهد على شيء وحتلف عليِه ، و 

ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم ( ملن كان ُمتوسىط احلال ) ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنيَ إذا حلفَت هبا مثى حنثَت عنها فعليك كفىارة )
( يف بيته شيئاً من املال أو الطعام لُيطعم عشرة  دْ َفَمن ملَّْ جيَِ ( مؤمنة ، وهذا احلكم ملن كان غنيىاً ) أَْو ِكْسَوهُتُْم أَْو حَتْرِيُر َرقَ َبةٍ 

مٍ مساكني ) ( وال حتنثوا إالى لضرورة  َواْحَفُظواْ أمَْيَاَنُكمْ ( مثى حَنثُتم ) َذِلَك َكفَّارَُة أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتمْ ( يصومها ) َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّ
ُ الِلىُ مع أداء الكفىارة )  ( نِعمُه .  َلُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َكَذِلَك يُ َبنيِى

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -93 ( "اخلمر" يُطلق على كلى شراب ُمسكىر ، و"امليسر" هو القمار أبنواعه  آَمُنواْ ِإّنَّ
َنً لألصنام ، وتقديرُه ال أتكلوا من األنعام الىيت ُتذبح ( هي أحجار كبرية كان املشركون يذحبون عليها األنعام قرابَواألَنَصابُ )

( أي مرض رِْجسٌ ( هي أقداح كانوا يستقسمون هبا اجلزور ، وهي لعبة كالقمار ، كلى ذلك )َواأَلْزاَلمُ لألصنام فهَي رجٌس )
(  فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ نكم بسببها )( سنىها لكم ليصدىكم عن ذكر هللا وليوقع العداوة فيما بي مِىْن َعَمِل الشَّْيطَانِ نفسي )

يف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض  الىذينَ }َوأَمَّا  سورة التوبةبتجنىبها وال ختسرون . فالرجس هو املرض ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 
}يف قُ ُلوهِبِم  سورة البقرةعلى ذلك قوله تعاىل يف  ، يعين فزادهم مرضاً إىل مرضهم ، والدليلفَ زَاَدهْتُْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم { 

ُ َمَرضاً {   .مََّرٌض فَ زَاَدُهُم الِلى
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َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ مثى قرىر مافيهما من املفاسد واملضارى فقال تعاىل ) -94 َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن أَن يُوِقَع بَ ي ْ  ِإّنَّ
ا أفضى بِه إىل املقاتَلة ، وامليسر يسبىب أن يُقامر الرجل على أهلِه ومالِه ( فشا رب اخلمر تزيل عقلُه فيتكلىم ابلُفحش ورمبى

فيقعد حزيناً سليباً ينظر إىل ماله يف يد غريه فيورث العداوة والبغضاء ، وهذا من مفاسدمها يف الدنيا ، مثى أشار إىل مفاسدمها 
( الىيت هَي عمود الدين  َوَعِن الصَّاَلةِ ( الىذي حتىي بِه القلوب ) َعن ذِْكِر الِلىِ ( ابالشتغال هبما )َوَيُصدَُّكمْ ) يف الِدين فقال تعاىل

 ( عن ِفعلهما ؟  فَ َهْل أَنُتم م نتَ ُهونَ )

ُتمْ ( أن تولىوا عنُه )ْحَذُرواْ َوا( يف تعاليمِه وإرشاداتِه ) َوَأِطيُعواْ الرَُّسولَ ( فيما هناكم عنه ) َوَأِطيُعواْ الِلىَ ) -95 ( عنه ومل  فَِإن تَ َولَّي ْ
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ تسمعوا لقولِه )   وعلينا احلساب والعقاب الشديد .(  فَاْعَلُمواْ أّنَّ

"امليسر" وهو القمار ، اثلثاً  لقد حرىم هللا تعاىل يف اآلية السابقة ثالثة أشياء وهي "اخلمر" وهو كلى ُمَسكىر ، اثنياً  -96
"األنصاب واألزالم" وهو اللىحم الىذي يوزىع ابسم األصنام . فقال بعض الصحابة : "َي رسول هللا لقد شربنا اخلمر يف املاضي 

ِمُلواْ الصَّاحِلَاِت آَمُنواْ َوعَ  الىذينَ لَْيَس َعَلى وأكلنا من تلك اللىحوم ولعبنا ابمليسر وَّناف أن َنمث عليها" ، فنزل قوله تعاىل )
( يف املستقبل شربُه ، يعين إذا جتنىبوا  ِإَذا َما ات ََّقواْ ( من اخلمر قبل حترميِه ) ِفيَما َطِعُمواْ ( أي ليس عليهم إمثٌ وال حرج ) ُجَناحٌ 

عمل املوبقات والىذي ينى الىذي يشربه ( بسبب تركه ، أل َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ ( بتحرميِه ومل يُعارضوا )وَّآَمُنواْ شربه يف املستقبل )
( أكل اللىحوم الىيت  مُثَّ ات ََّقواْ ( بتحرميِه ومل يعرتضوا على ذلك )وَّآَمُنواْ ( لِعب امليسر ) مُثَّ ات ََّقواْ يرتكه مييل إىل عمل الصاحلات ، )

قرابني لغري هللا كما يفعل املشركون ، بل ُتذبح على األنصاب لألصنام والىيت ُتستقسم ابألزالم فال َيكلون منها وال يذحبون ال
ُ حيُِب  اْلُمْحِسِننيَ ( مع الفقراء إبطعامهم ُمىا يذحبون من األنعام لوجه هللا )وََّأْحَسُنواْ يذحبون هلل ويف سبيلِه )  ( مع الناس . َوالِلى

ُلَونَُّكُم الِلىُ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -97  تَ َنالُُه أَْيِديُكمْ ( يعين صيد الربى دون صيد البحر ) َشْيٍء مِىَن الصَّْيدِ بِ ( أي ليختربكم ) آَمُنواْ لَيَ ب ْ
لِيَ ْعَلَم ( يعين الكبار منها الىيت تصيدوهنا برماحكم )َورَِماُحُكمْ ( يعين الصغار منها كالفراخ والبيض وما ال قدرة لُه على الفرار )

َفَمِن ين حني مل يرُه أحد فيتجنىب الصيد لقوىِة إميانه ُمىن ال خيافه لضعف إميانه )( يع َمن خَيَافُُه اِبْلَغْيبِ ( ابالختبار ) الِلىُ 
م احلجى أو يف الشهر احلرام ) اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلكَ  ( يف اآلخرة إْن مل يُكفىر عن إَثِه . مثى  فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ ( النهي فاصطاد يف أَيى

 بنيى نوع الكفىارة فقال : 

َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم )ر احلرُم ويف األشهُ  م احلجى َيى أيف  يعين وأنتم حُمرمون ( آَمُنواْ الَ تَ ْقتُ ُلواْ الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرمٌ  الىذينَ ي  َها ََي أَ ) - 98
ًدا َفَجزَاءٌ  قتل محار وحش أو شبيهه  نْ ، وإ نةد، فإذا قتل نعامة فكفىارهتا بُ  لقة( يف اخلِ  مِىْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعمِ ) ( عليهِ  م تَ َعمِى

( أي حيكم يف الصيد ابجلزاء رجالن صاحلان  حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِىنُكمْ شاة ) قتل ظبياً أو أرنباً فكفىارتهُ  نْ ، وإ بقرة فكفىارتهُ 
(  َهْدًَي اَبِلَغ اْلَكْعَبةِ الوزن )لىتكم ودينكم فريَون هل تساوي هذه الكفىارة قيمة الصيد اليت قتلها أو تقوم مقامها يف من أهل مِ 
}فَ َلمَّا بَ َلَغا  سورة الكهففكلمة "ابلغ" معناها واصل ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف  ، الكعبة واصلهدَيً  أي يهديهِ 
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إىل املسجد احلرام ويعطيِه ، يعين َلمىا وصال ُممع البحرين نسيا حوهتما ، فاهلدي يذهب بِه َُمَْمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوهَتَُما { 
ا مل يذكر يف  على اهلدي .إن مل يتمكىن غداًء أو عشاًء طعمهم ( عشرة يُ  أَْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكنيَ )إىل أحد خَدَمة الكعبة  وإّنى

تعاىل  هذه اآلية عدد املساكني ألنى ذكرهم قد سبق قبل مخس آَيت وذلك يف كفىارة احلنث يف اليمني ابهلل وهو قوله
( يعين أو ما يعادل ذلك  أَو َعْدُل َذِلَك ِصَياًماوقوله )، {  }َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكمْ 

يىاد هبذه الكفىارة ( الصلىَِيُذوقَ ، فيصوم عشرة أَيم بدل إطعام عشرة مساكني إن مل يتمكىن من إطعام الطعام ) اإلطعام صياماً 
، "فالوابل" هو كلى شيء سيىء ، ومن ذلك قول جرير يهجو  فعلهِ  سوء ( أي لتكون هذه الكفىارة عقاابً له على َواَبَل أَْمرِهِ )

 الفرزدق :
 لقْد َعِلَم الَفَرْزَدُق أنَّ تَ ْيماً     عَلى ِشْرٍب إذا هَنُِلوا َوبِيلُ 

 ال اآلخر :راً َومْخاً ، وقأي يشربون ماًء كدِ 
 أَُذلى احلَياِة وِعزى اْلَمماِت     وكالً أَراُه َطعاماً َوبِيال

 أي طعاماً ومخاً ال خري فيهما ، وقال أبو دهبل :
 َوْصلُ  هُ كوُن لَ يٍب ال يَ بِ وال يف حَ    بٍى خُياُف َوابلُهُ  يف حُ رْيَ ال خَ فَ 

ُ ِمْنهُ احلرام )الشهر إىل قتل الصيد يف مرىًة اثنيًة (  دَ َوَمْن َعا) ( بكفىارتهِ  َعمَّا َسَلف( عنه ) َعَفا الِلىُ ) ( وال يعفو عنه  فَ َينَتِقُم الِلى
ُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ )  . ( فينتقم ُمىن خيالف أوامره َوالِلى

ات ، والصيد من البحر ( وكلمة "حبر" تشمل كلى املياه كاألهنار واملستنقعات واجلداول والبحري  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحرِ ) -99
( يعين األمساك الىيت صادها غريكم وملىحوها أيضاً حالل لكم ، يعين األمساك اْلُمعلىبة واليابسة اململىحة ، َوَطَعاُمهُ هي األمساك )

ا عطف ُسبحانُه بذكر "طعامُه" لئالى يتوهىم أحد أبنى احلالل هو ما اصطيد حديثاً دون القدمي منه ) (  ُكْم َولِلسَّيَّارَةِ َمَتاًعا لَّ وإّنى
( أي ما دمتم حُمرِمني يف  َما ُدْمُتْم ُحُرًما( أي الصيد على اليابسة ) َوُحرىَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبىِ أي للمقيمني منكم واملسافرين )

( يوم القيامة ، أي إليِه جُتَمعون يف  لَْيِه حُتَْشُرونَ الَِّذَي إِ ( يف ُُمالفِة أوامره ) َوات َُّقواْ الِلىَ احلجى أو يف الُعمرة أو يف األشُهر احلُُرم )
 الفضاء فيعاقبكم على ُمالفتكم ألوامره إن خالفتم .

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم ِقَياًما لىِلنَّاسِ ) -100 ( أي قياماً ألهل مكة وساكنيها ، يعين قياماً ألمر معاشهم وذلك  َجَعَل الِلى
( أيضاً هو قيام  َوالشَّْهَر احْلَرَامَ َيتون إليها من كلى فجٍى عميق فينتفعون هبم ابلبيع والشراء وغري ذلك ) الىذينَ بواسطة احُلجىاج 

َواهْلَْدَي ألمر معاشهم ألنى احلاجى َييت إىل مكة يف شهر ذي احلجىة ويف رجب للُعمرة وشهر ذي القعدة واحملرىم أيضاً للُعمرة )
}َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم ألمر معاشهم وأمنهم استجابًة لدعوة أبيهم إبراهيم إذ قال ]كما يف سورة البقرة[  هَي قيامٌ  ( أيضاً  َواْلَقالَئِدَ 

فكما وعد إبراهيم ( ال خُيلف امليعاد  أَنَّ الِلىَ ( وتوقنوا ) َذِلَك لِتَ ْعَلُمواْ ، )َربِى اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت { 
( الغازيىة من طيوٍر  يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواتِ أبن جيعل مكىة أمناً لساكنيها ويرزقهم من الثمرات فقد وََف مبا وعَد بِه ، وأنى هللا )



249 
 

 نَّ الِلىَ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ َوأَ ( من دوابى تسري فيهيىء هلا معاشها وما حتتاج إليِه يف حياهتا قبل أن خيلَقها ) َوَما يف اأَلْرضِ تطري )
 ( قبل تكوين الشيء .

َ َشِديُد اْلِعَقابِ ) -101 ( ابلنادمني رَِّحيمٌ دين التائبني )( للموحىِ  َوأَنَّ الِلىَ َغُفورٌ ( ِلَمن أشرك بِه وخالَف أوامره ) اْعَلُمواْ أَنَّ الِلى
. 

ُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ ليغ الرسالة ، وعلى هللا اجلزاء والعقاب )( أي تب مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلغُ ) -102 ( من  َوالِلى
 أسرار يف صدوركم فيحاسبكم عليها .

: "إنىه   فقال: "مكروه" ، فقال 40فقال: "َي رسول هللا هل يباح حلم الزاغ؟" )ع( جاء رجل من املسلمني إىل النيبى  -310 
 :  ."  فنزلت هذه اآلية الً لشبعنا منهكثري ، لو كان حال

َوَلْو ) خرىحوم ، أي ال يتساوى حلم الزاغ وحلم الطيور االُ ( من اللى  الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِىبُ ( َي حممىد هلذا السائل )ُقل)
ََي أُْويل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم ون عنه )نهَ ( يف أكل ما تُ فَات َُّقواْ الِلىَ ( ألنى اخلبيث ال ُيستطاب أكله )اخْلَِبيثِ ( الطري ) أَْعَجَبَك َكثْ رَةُ 

 . موركماُ ( يف مجيع  تُ ْفِلُحونَ 

:  النار ؟" فقال النيبى  م: "إنى أيب مات على دين اجلاهلية فهل يدخل اجلنىة أ فقال املسلمنيسأل النيبى رجل من   -104
 " ؟ طعم الطعام وحيجى البيتيُ  أيب كان  قد: "كيف ذلك و  ." فقال الرجل "كلى مشرك يف النار

 ."  : "نعم كلى مشرك يف النار : "إنى أخي كان على دين اجلاهلية فهل هو يف النار؟" فقال النيبى  وقال رجل آخر
 زينزَنً على حُ : "زدتين حُ  ." فقالت : "هو يف النار ، فقال النيبى  وَلمىا أسلمت اخلنساء سألت النيبى عن أخيها صخر أيضاً 

آَمُنواْ اَل َتْسأَُلواْ َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد  الىذينَ ََي أَي  َها ، فنزلت فيهم هذه اآلية ) ." وهكذا كانوا يسألون النيبى عن آابئهم وأجدادهم
َها( النيبى ) َوِإن َتْسأَُلواْ اً وحزَنً )مهى  ( أي حتمىلكم َلُكْم َتُسؤُْكمْ  ِحنَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبَد لكن )ال جِيبكم عليها و  اُخرى( مرىًة َعن ْ

ُ  ( يعين تفهمون اجلواب على ذلك من القرآن َلُكمْ  ، وذلك من قوله تعاىل يف سورة املائدة }إِنَُّه َمن ُيْشرِْك اِبلِلِى فَ َقْد َحرََّم الِلى
ئكم عن مصريهم فمن كان نبِ قوها مع القرآن وهو يُ وطابِ نظروا يف عقائد آابئكم وأجدادكم اُ َعَليِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر{ ، يعين 

َهااً فهو يف اجلنىة )داً تقيى شركاً فهو يف النار ومن كان منهم موحىِ منهم مُ  ُ َعن ْ ( أي عن تلك األسئلة اليت سألتم النيبى  َعَفا الِلى
ُ َغُفورٌ وَ ) : عَفى هللا عنكم إذ سألتم النيبى بذلك وأنكرمت عليِه جوابه واملعىنعنها ،  ن اتب ) الِلى

َ
  ( ال يعجل ابلعقوبةَحِليمٌ ( مل

.  

                                                           

 . باح أكلهحليواَنت امليىتة ال يُ هو طري أسود َيكل اجليف كثري الوجود ، وكذلك كلى طري َيكل حلوم ا 40 
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نكرين لتلك ( أي مُ  مُثَّ َأْصَبُحواْ هِبَا َكاِفرِينَ لها كما سألتم )سُ ة سألت رُ اضيامل ااُلَمم( يعين  َقْد َسَأهَلَا قَ ْوٌم مِىن قَ ْبِلُكمْ ) -105
 .  األجوبة كما أنكرمت على النيبى حني أجابكم

، وجيعلون لتلك األنعام املنذورة كناَيت وهي  ذحبوننذرون هلا ويَ شركون جيعلون من أنعامهم حصىة لألصنام ويَ كان امل  -106
ُ ِمن حبَِريَةٍ . فردى هللا عليهم بقوله ) ي ويقولون إنى هللا أمرَن بذلك، واحلامِ  يلة، الوصِ  ، السائبة ريةحِ البَ  :  واملعىن ، ( َما َجَعَل الِلى

 .  عليكم بذلك وال أنزله يف كتاب ولكنىكم تتىبعون الشيطان بذلك وتتىبعون أهواء أنفسكمما حكم هللا 
ن عذهنا وامتنعوا عن ركوهبا وال ُتطَرد عن ماء وال َُتَنع اُ راً حبروا هي الناقة كانت إذا أنتجت مخساً وكان آخرها ذكَ  "الَبِحرية"و

 . لبنها للفقراء ِلمن حيلبها منهممل يركبها ويكون  أحد وهو تعبانمرَعى فإذا لقيها 
ء من مرض أو ما القدوم من سفر أو الربُ  ، فإنى الرجل إذا نذرَ  سيىبونه من األنعام يف نذورهمهي ما كانوا يُ  "السائبة"أمىا  

نة إىل السدَ  اما يشاء فيجيء هب سيىب من مالهِ أشبه ذلك قال َنقيت سائبة فُتسيَّب لألصنام أي تُعَتق هلا وكان الرجل منهم يُ 
 .  هنا أبناء السبيلالبأمون من طعِ ة أصنامهم فيُ مَ دَ وهم خَ 

نثى اُ ، فإذا ولدت ذكراً و  راً جعلوه آلهلتهمنثى فهي هلم وإذا ولدت ذكَ اُ ، كانت الشاة إذا ولدت  هي يف الغنم "الوصيلة"أمىا 
 .  قالوا وصلت أخاها فلم يذحبوا الذكر آلهلتهم

ل عليه ، كانت العرب إذا أنتجت من ُصلب الفحل عشراً قالوا قد محَِي ظهره فال حُيمَ  ر من اإلبلفهو الذكَ  "احلامي"أمىا 
ُ ِمن حبَِريٍَة َواَل َسآئَِبٍة وهذا معىن قوله تعاىل )، . هذه عاداهتم وما شاكلها  ىوال من مرعَ  شيء وال مُيَنع من ماءٍ  َما َجَعَل الِلى
م  َكَفُرواْ يَ ْفرَتُوَن َعَلى الِلِى اْلَكِذَب َوَأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ   الىذينَ  ِكنَّ َواَل َوِصيَلٍة َوالَ َحاٍم َولَ  ( أي ال يستعملون عقوهلم ألهنى

 .  دونمقلىِ 

 القرآن من أحكام ( يف تَ َعاَلْواْ ِإىَل َما أَنَزَل الِلىُ جعلوا الَبِحرية والسائبة ) الىذينَ ( أي هلؤالء املشركني  َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ ) -107
ًئا( من تقاليد ، فردى هللا عليهم فقال تعاىل ) قَاُلواْ َحْسبُ َنا َما َوَجْدََن َعَلْيِه آاَبءَنَ  َوِإىَل الرَُّسولِ )  أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم الَ يَ ْعَلُموَن َشي ْ

 ( إىل احلقيقة . َوالَ يَ ْهَتُدونَ ( من الِدين )

( يعين َلمىا كنتم مؤمنني ابهلِل  الَ َيُضر ُكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ ( فأصِلحوها ) َمُنواْ َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ آ الىذينَ ََي أَي  َها ) -108
يًعاوبرسولِه ال يضرىكم كفُر آابئكم وإشراكهم : كلٌّ َمسؤوٌل عن ذنبِه ) ا ُكنُتْم فَ يُ نَ بِىُئُكم مبَِ ( أنتم وآابؤكم ) ِإىَل الِلِى َمْرِجُعُكْم مجَِ

 ( مثى جيازيكم على أعمالكم . تَ ْعَمُلونَ 

خرجوا من املدينة جتىاراً إىل الشام وهم َتيم بن أوس الدارمي وأخوُه عديى ومها نصرانيىان وابن أيب ماريىة  رٍ نفَ  ثالثةُ  -109
م فكتَب وصيىتُه بيدِه ودسىها يف موىَل عمرو بن العاص السهمي وكان ُمسلماً ، حّتى إذا كانوا ببعض الطريق مِرَض املسلم منه

متاعِه وأوصى إليهما ودفع املال إليهما وقال أبِلغا هذا أهلي ، فلمىا مات فتحا متاعُه وأخذا ما أعجبهما منه مثى رجعا ابملال 
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 الىذينَ َي أَي  َها ) إىل أهلِه ، فلمىا فتىشوا املال فقدوا بعض ماكان قد خرَج بِه ، فرفعوا أمرهم إىل النيبى )ع( فنزلت هذه اآلية
قيمون شاهَدين ( فتُ  ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ )وذلك الزمون عليها بينكم أيىها املسلمون تُ  ( أي شهادةٌ  آَمُنواْ َشَهاَدُة بَ ْيِنُكمْ 
( أي  َناِن َذَوا َعْدلٍ اث ْ ، والشهود ) ر( اليت يوصي هِبا املستحضَ  ِحنَي اْلَوِصيَّةِ صيى وذلك )ي وعلى الوَ يشهدان على املوصِ 

ِإْن أَنُتْم لىتكم )( يعين من غري ملىتكم إن مل جِتدوا شاهَدين من مِ  أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكمْ ( أيىها املسلمون )مِىنُكمْ ن )الن عادِ اشاهد
يعين إن مات  خلطاب ألهل امليىت وأقرابئه ،وا ( م ِصيَبُة اْلَمْوتِ  فََأَصابَ ْتُكم( يعين إن كان ذلك يف السفر ) َضَربْ ُتْم يِف اأَلْرضِ 

ِمن اكمتهما )، وتكون حمُ  ي توقفوهنما للمحاكمة والشهادةأ( حَتِْبُسوهَنَُما)أحد أقرابئكم يف السفر فحزنتم وتكدىرمت ألجله 
ُتمْ الشاهدان )( فَ يُ ْقِسَمانِ ( ليكون ذلك عند اجتماع الناس لريهبا وخيجال منهم فينطقا ابلصواب ) بَ ْعِد الصَّالَةِ  (  اِبلِلِى ِإِن اْرتَ ب ْ

ما خاَن ( أي ال نستبدل ابليمني ابهلل َثناً من مال  الَ َنْشرَتِي بِِه ََثًَنا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب ، فيقوالن ) يف شهادهتما وظننتم أهنى
، فإن كتمنا من  يت أوجبها هللا علينا( يعين الى  َشَهاَدَة الِلىِ ( شيئاً من ) َوالَ َنْكُتمُ من أقرابئنا ) الدنيا ولو كان املشهود لهُ 

 .  ( فنستحقى العذاب على ذلك والعقاب ِإَنَّ ِإًذا لَِّمَن اآلَثِنيَ الشهادة شيئاً )

غري   فاستحلفهما ابهلل ما قبضنا لهُ َتيماً وعدَيىً  صالة العصر ودعا املسيحيَّنيِ  النيبى )ع(وىل صلىى َلمىا نزلت اآلية االُ  -110 
 .  ، فخلىى رسول هللا سبيلهما فا، فحلَ  هذا وال كتمناهُ 

، فرفعوا  منه ونسينا أن َّنربكم بهِ  ، فقاال إشرتيناهُ  مثى اطىلعوا على إَنء من فضىة منقوش بذهب معهم فقالوا هذا من متاعهِ 
َُما اْسَتَحقَّا ِإَثًْ أمرمها إىل رسول هللا فنزل قوله تعاىل ) ، فقام رجالن من أولياء امليىت أحدمها  ( إىل آخر اآلية افَِإْن ُعِثَر َعَلى َأهنَّ

، فُدِفع اإلَنء إليهما وإىل  خاَن وكذاب املسيحيَّنيِ  عمرو بن العاص واآلخر املطىلب بن أيب وداعة السهمي فحلفا ابهلل أنى 
 وأستغفرُه . ُت اإلَنء فأتوب إىل هللا رسوله أَن أخذ هللا وصدقَ  يقول صدقَ  ي بعد ما أسلمَ م، وكان َتيم الدار  أولياء امليىت

  :التفسري 
َُما) َفآَخرَاِن يُِقوَماُن وأبمياهنما الكاذبة ) اُخرى( أبخذمها اإلَنء الفضىي وأشياء  اْسَتَحقَّا ِإَْثًا) ( أي املسيحيىنيِ  فَِإْن ُعِثَر َعَلى أهنَّ

ة ثَ رَ ، وهم وَ  ( اليمني اْسَتَحقَّ َعَلْيِهمُ  الىذينَ ِمَن ، يقومان ابليمني ) كممها من غري ملىت ينِ ذَ ( أي مقام الشاهَدين اللى  َمَقاَمُهَما
ا استحقى عليهم اليمني ألنى املسيحيَّنيِ  امليىت ما اشرتَ  ، وإّنى ، فصار  ة أنكروا ذلكثَ رَ ، وإنى الوَ  َي اإلَنء من امليىتادىعيا أهنى

ما من أقرابئه  يعين اللىذيِن مها أوىَل ابمليىت ( ابمليىتاأَلْولََيانِ ، ومها ) اإلثبات والبيىنة على من ادىعى واليمني على من أنكر ألهنى
( أي  َوَما اْعَتَديْ َنا( ومييننا أحقى من ميينهما ) َلَشَهاَدتُ َنا َأَحق  ِمن َشَهاَدهِتَِماويقوالن ) ( على خيانة املسيحيَّنيِ  فَ يُ ْقِسَماِن اِبلِلىِ )

 ( . ِإَنَّ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ ، فإن كان مييننا كاذابً ) يمنيوما جاوزَن احلقى يف ال
 " كماً وهذه اآلية مع اآلية اليت قبلها من أعوص آَيت القرآن إعراابً ومعىًن وحُ ": يف كتابه ُممع البيان قال الشيخ الطربسي 

 . وذلك ألنىُه مل يتمكىن أن يُعطي تفسريها ويوضىح معناها .
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( أي على صحىتها ال  اِبلشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها( األوصياء ) أَْدََن أَن ََيُْتواْ ( احُلكم من ردى اليمني على الَورَثَة )َذِلكَ ) -111
 بَ ْعدَ ( إىل أولياء امليىت ) أَن تُ َردَّ أمَْيَانٌ ( األوصياء ) أَْو خَيَاُفواْ يكتمون شيئاً من الشهادة وال يزيدون عليها خوفاً من اليمني )

( إىل َوامْسَُعواْ ( أن حتلفوا أمياَنً كاذبة أو ختونوا األمانة ) َوات َُّقوا الِلىَ ( فيحلفون على خيانتهم وكذهبم فيفتضحوا ويُغرىموا ) أمَْيَاهِنِمْ 
ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ املوِعظة ) ة فعليِه عشر جلدات ويُسجن ( إىل جنىاتِه يوم القيامة . ومن حلَف ابهلِل مييناً كاذب َوالِلى

 عشرة أشهر وال تُقَبل لُه شهادة بعد ذلك .

ُ الر ُسَل فَ يَ ُقولُ ( القيامة )يَ ْومَ ) -112 ُتمْ ( هلم ) جَيَْمُع الِلى قَاُلواْ الَ ( أي ما الىذي أجابكم قومكم فيما دعوَتوهم إليِه ) َماَذا أُِجب ْ
إِنََّك نكر وبعضهم كفر واستكرب ، فهذا كان الظاهر ، أمىا الباطن فال ِعلَم لنا بِه )( ابحلقيقة فبعضهم أسلم وبعضهم أ ِعْلَم لََنا

 ( أي تعلُم ما غاَب عنىا وما كتموُه يف قلوهبم من شكٍى ونفاق . أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوبِ 

ُ ََي ِعيسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َوا) -113 مثى  .( واصرب على أذى قومك يف سبيلي وال جتزع  ِلَدِتكَ ِإْذ قَاَل الِلى
ُتَكلِىُم النَّاَس يف ( يعين نصرتك جبربائيل ) ِإْذ أَيَّدت َك ِبُروِح اْلُقُدسِ سابقاً والحقاً فقال ) عدىد بعض ما أنعم عليهِ ُسبحانُه يُ  أخذَ 

 .  صغري فلٌ طِ  ( وأنتَ  اْلَمْهدِ 
أي من فصيلة املالئكة وَلمىا خلق هللا تعاىل جنيناً يف رحم مرمي ، يف السماء وكان روحاً  فيما سبق أنى عيسى كان تُ قل   
كان عاملاً ابلكالم وغريه من   هُ م  اُ  ، وَلمىا ولدتهُ  فدخل فكان املسيح اجلنني أن ينزل إىل األرض فيدخل يف جسم ذلك أمرهُ 

  ، وكان كالمه معهم أبمور دينية ( أي وتكلىم الناس أيضاً وأنت كهلوََكْهالً علوٍم شّتى وإن كان يف نظر الناس طفالً رضيعاً )
. 

ف إبراهيم حُ ة السالفة وهي صُ ب السماويى ( أي الكتُ  َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتابَ مثى ذكىره بِنَعم سابقة ونَِعم الحقة فقال تعاىل )
( أي وأعطيتك اإلجنيل أبن  َواإِلجِنيلَ )أي ُمموعة التوراة  (َوالت َّْورَاةَ )وعلىمتك املوِعظة  ( يعينَواحلِْْكَمةَ )وألواح موسى وزبور داُود 

َوِإْذ ة أخذ يف تعداد النىعم املادىية وهي سابقة والحقة أيضاً فقال ). وَلمىا انتهى ُسبحانُه من ذكر النىعم العلميى  تالميذك كتبوهُ 
َئِة الطَّرْيِ إبِِْذين  ( الروح أي يف تلك الطينة فتدخل روحاً من أرواح  فَ َتنُفُخ ِفيَهاأي إبذٍن مينى لك )(  خَتُْلُق ِمَن الطِىنِي َكَهي ْ

 ( أي الذي يف جلدهِ َواألَبْ َرصَ ى )( وهو املولود أعمَ  َوُترْبِىُء اأَلْكَمهَ ) ( أي إبراديت وقدريت فَ َتُكوُن َطرْيًا إبِِْذين الطيور فيها )
، فقد أحيا أربعة أشخاص يف اليوم  ( من القبور أحياء إبِِْذين َوِإْذ خُتْرُِج اْلَموَتىد )الف لون اجللقع بيضاء ختُ ، وهي بُ  صرَ ب َ 

يعين  ( إبِِْذين َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن ِإْسرَائِيَل َعنكَ أبن أعاد األرواح إىل أجسادها وذلك ابختالف املكان والزمان ) الذي ماتوا فيهِ 
تَ ُهْم ، وذلك أبن جعلت رهبًة منك يف قلوهبم لئالى يؤذوك ) أنبياءها اُلَمماعن أذاك وإهانتك فلم يؤذوك كما آذت  ِإْذ ِجئ ْ

ُهمْ ( بك ) َكَفُرواْ   الىذينَ فَ َقاَل ( أي ابلرباهني الواضحة واملعاجز الظاهرة ) اِبْلبَ يِىَناتِ  ِإْن َه َذا ِإالَّ ِسْحٌر ( أي من بين إسرائيل )ِمن ْ
  . بنيمُ  إالى سحرٌ  ات( يعين ما هذه املعجز  م ِبنيٌ 
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(  أِبَن ََّنا ُمْسِلُمونَ ( َي عيسى ) قَاُلَواْ آَمنَّا َواْشَهدْ ( عيسى بن مرمي ) َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احْلََوارِيِىنَي َأْن آِمُنواْ يب َوبَِرُسويل ) -114
 أي ُمستسلمون ألمرك ُمنقادون لدينك .

َنا َمآئَِدًة مِىَن السََّماء قَالَ ِإْذ قَاَل احْلََوارِي وَن ََي ِعيسَ ) -115 (  ات َُّقواْ الِلىَ ( عيسى ) ى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع رَب َك أَن يُ نَ زىَِل َعَلي ْ
 ( بكمال قدرتِه وصحىة نبوىيت . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ يف اقرتاح اآلَيت )

َها) -116  أَن َقْد َصَدقْ تَ َنا( أي ونزداد ِعلماً )َونَ ْعَلمَ ( بزَيدة اليقني بقدرتِه ) َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا) ( تربىكاً بهِ  قَاُلواْ نُرِيُد أَن َنَُّْكَل ِمن ْ
َها ِمَن الشَّاِهِدينَ ( يف النبوىِة عياَنً )  ( مبا رأينا ملن بعدَن . َوَنُكوَن َعَلي ْ

َوَّلَِنا َوآِخرَنَ ( يوم نزوهلا ) َنا َمآئَِدًة مِىَن السََّماء َتُكوُن لََنا ِعيداً قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ َرب ََّنا أَنزِْل َعَلي ْ ) -117 ( يعين  ألِى
( غريها من نبااتت َواْرزُقْ َنا( أي وعالمة منك على صدقي ) َوآيًَة مِىنكَ يستمرى العيد حلاضرَن وملن َييت بعدَن إىل آخر الدهر )

 ( . الرَّازِِقنيَ  َوأَنَت َخرْيُ األرض وأَثار األشجار )

ُ ِإينىِ ُمنَ زىهُِلَا َعَلْيُكْم َفَمن َيْكُفْر بَ ْعدُ ) -118 بُهُ ( أيىها احلواريىون )ِمنُكمْ ( نزوهلا ) قَاَل الِلى ( شديداً َعَذاابً ( يف اآلخرِة ) فَِإينىِ أَُعذِى
بُُه َأَحًدا) لشرط وهو العذاب الشديد ملن يكفر بعد نزوهلا تركوا طلبتهم هذه ( ، فلمىا مسعوا هبذا ا مِىَن اْلَعاَلِمنيَ ( غريه ) الَّ أَُعذِى

 فقالوا ال نريد املائدة مع العذاب الشديد ملن يكفر .

ُذوين َوأُمِىَي إِلَ هَ ( لعيسى بعد وفاتِه وصعودِه إىل السماء ) َوِإْذ قَاَل الِلىُ ) -119 (  نْيِ ََي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اختَِّ
( يعين ليس  أَْن أَُقوَل َما لَْيَس يل حِبَقىٍ ( أي ال جيوز يل ) ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن يل ( عيسى ُُميباً ) ِمن ُدوِن الِلِى قَالَ واعبدوَن )

رسلين إليكم ، من حقىي أن أقول هذا ، فلم أقْل أَن إبن هللا وال قلت هلم أَن هللا فاعبدوين بل قلُت هلم أَن عبد هللا ورسولُه أ
وقلُت هلم أَن إبن اإلنسان وقد أكثرُت من قويل هذا يف اإلجنيل أبينى إبن اإلنسان لئالى ينسبوين إبن هللا ، فأخذ الناس بقول 

َوالَ أَْعَلُم َما يف )( من أسرار  تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي( فإنىك ) ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتهُ اجملنون الىذي  دخله الشيطان وتركوا قويل )
 ( . إِنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ ( من إضمار ) نَ ْفِسكَ 

َ َريبِى َورَبَُّكْم وَُكنتُ ( أي للحواريىني وللنصارى ) َما قُ ْلُت هَلُمْ ) -120 (  َعَلْيِهْم َشِهيًدا( أَن ) ِإالَّ َما أََمْرَتيِن بِِه أَِن اْعُبُدواْ الِلى
َتيِن ( حيىاً ) مَّا ُدْمُت ِفيِهمْ وأعلىمهم التوحيد ) أشاهدهم وأراقبهم ُكنَت ( أي فلمىا أمتىين ورفعَت نفسي إىل السماء ) فَ َلمَّا تَ َوف َّي ْ
وا وبدىلوا من دينهم ) أَنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهمْ   َوأَنَت َعَلى ُكلىِ ( تراقبهم وتراقب أعماهلم وأقواهلم وال ِعلَم يل مبا جرى بعدي ومبا غريى

 ( تشاهد األشياء وتراقبها ال خَتَفى عليك خافية . َشْيٍء َشِهيدٌ 
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هْبُمْ ) -121 ُْم ِعَباُدكَ ( بسبب كفرهم ) ِإن تُ َعذِى ( يعين تغفر ملن قال  َوِإن تَ ْغِفْر هَلُمْ ( ولك أن تتصرىف فيهم كيَف تشاء ) فَِإهنَّ
: إْن  واملعىن( يف ُملوقاتك ، احلَِْكيمُ ( يف ُملكك الغالب على خلقك ) فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيزُ برساليت ومل يقل أبينى إبن هللا )

ا سأله هللا تعاىل وخاطبه هبذا لُيظهِ  َر للناس براءتُه فيعلموا أنى املسيح مل يقل عذىبَت فعدٌل منك وإن غفرَت ففضٌل منك . وإّنى
وا أبهوائهم وغالوا يف  هلم إينى إبن هللا ، بل قال هلم أَن إبن اإلنسان ، وأكثَر من قولهِ  هذا يف اإلجنيل ، ولكنىهم بدىلوا وغريى

املسيح حّتى قالوا هو إبن هللا ، وقالت ِفرقة منهم هو هللا . كما غالت بعض ِفرق اإلسالم يف املشايخ واألئمىة فجعلوهم 
ه ، وكما عبدت قريش املالئكة وقالت خلفاء هللا يف األرض ووكالءُه ونوىابُه فأخذوا يعبدوهنم كما عبدت النصارى املسيح واُمى 

 هي بنات هللا تشفع لنا عند هللا .

( يعين وكذلك  يَ ْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهمْ ( أي قولك هذا ِصدٌق وقد نفعَك )َهَذا( تعاىل ُميباً عيسى ) قَاَل الِلىُ ) -122
رسلني ، ويريد بصدقهم ما أمرهم هللا بِه من تبليغ لقومهم أبن بلىغوا يوم القيامة ينفع الصادقني ِصدُقهم ، ويريد هبم األنبياء وامل

ما أرِسلوا بِه مل يكذبوا عليهم بشيء ومل جُياملوهم وجُياروهم بشيء من عقائدهم خوفاً منهم بل تكلىموا ابلِصدق ولو كان فيه 
َ ُسبحانُه ما هلؤالء الصادقني عند هللا إهانتهم والسُ  هَلُْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمن من الكرامة يف اآلخرة فقال تعاىل )خرية منهم . مثى بنيى

ُهمْ  ُ َعن ْ ( مبا قاموا بِه من تبليغ الرسالة وحتمىل األذى يف سبيل هللا وإعالء كلمتِه  حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا رَِّضَي الِلى
 .(  اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( العطاء هو )َذِلكَ يف اجلنان ) ( مبا أعطاهم من الكرامة واملنزلة َوَرُضواْ َعْنهُ )

ين لدينهم وشرائعهم فقال ) -123 ( أي  لِلِِى ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ مثى أخذ ُسبحانُه يف هتديد املكذىبني للُرُسل واملغريى
ب واملذنىبات والرباكني والصواعق والنيازك والشهُ  كات كاألعاصري( من ُمهلِ  َوَما ِفيِهنَّ الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض )

( ال يعجزُه َقِديرٌ ( من هذه ) َوُهَو َعَلى ُكلِى َشْيءٍ رات )ُمدمىِ والزالزل والسيول والبحار وغري ذلك فلو شاء  لدمىرهم إبحدى الْ 
 شيء من ذلك .

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاملائدة َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
ّويليهّتفسريّسورةّاألنعام
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ّسورةّاألنعام

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

: قولوا احلمُد هلل الىذي خلَق الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض  واملعىن(  احْلَْمُد لِلِِى الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ ) -1
بسبب الظُلمة والنهار بسبب الشمس الىيت هي منبع  اللىيل( أي جعل  َماِت َوالن ورَ َوَجَعَل الظ لُ لنعيش عليها ونسكن فيها )

ا قدىم الظلمة على النور ألنى الفضاء كلىه أظلم ] ُمظِلم [ والنور ينبعث من الشمس والنجوم فتضيء لنا )   الىذينَ مُثَّ النور ، وإّنى
اً يعبدونُه كما ( بعد هذه اآلَيت ا َكَفُرواْ بَِرهبِىِم يَ ْعِدُلونَ  الىة على ُقدرتِه وحكمتِه ، ومعىن "يعِدلون" أي جيعلون لُه عدياًل ونِدى لدى

 يعبدون هللا .

( يف َأَجالً ( لكم ) مُثَّ َقَضى: بدأ خلقكم من طني ) واملعىن،  ( أي خلق أابكم من طني ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِىن ِطنيٍ ) -2
: وجعل لكم  واملعىن، األرواح ( يف عامل  َوَأَجٌل م سمًّى ِعنَدهُ د اإلنسان إىل يوم ميوت )ل هو من يوم ول، واألجَ  دار الدنيا

املقدىر لكم  معناهُ  "املسمىى"، و ل معناه التأجيل أي اإلمهال، واألجَ  ، وهو من موتكم إىل يوم القيامة اًل آخر ابقني فيهِ أجَ 
 يف البعث واحلساب ، ومن ذلك قول عنرتة : ( أي تشكىون وجتادلون مُثَّ أَنُتْم ََتْرَتُونَ )

 فَمْن يُك يف قتِلِه مَيرَتِي     فإنى أاب نوَفٍل قد َشِجبْ 
، وبعبارة روحاين  بل ينتقل من عامل مادىي إىل عامل أثريي فهذه اآلية تصرىح وتؤكىد أبنى اإلنسان ال يزول من الوجود مبوتهِ 

، ألنى النفس هي اإلنسان احلقيقي أمىا اجلسم فال حاجة فيه بعد  من دار إىل دارأقول أنى اإلنسان ال ميوت بل ينتقل  اُخرى
متاعاً  اليت يرحل إليها عن قريب فيهيىئ لهُ  خرىنتقال إىل الدار االُ ، فيجب على اإلنسان أن يتهيىأ لال خروج النفس منهُ 

ال يرحتل وال ميوت  41يتزوىد من ذلك ألنىه ابٍق هناك ، وجيب عليه أنُمىا حيتاج إليه هناك  وأاثاثً وألبسة وأطعمة وغري ذلك
، وقال تعاىل يف  { قال هللا تعاىل يف سورة البقرة }َوتَ َزوَُّدواْ فَِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َُّقوِن ََي أُْويل األَْلَبابِ ، فقد موتة اثنية 
ُمواْ ألَنُفِسُكم مِىْن َخرْيٍ  سورة البقرة ، يعين ما تعطونُه للفقراء من مأكل أو ملبس أو أاثث أو غري  جتَُِدوُه ِعنَد الِلِى { }َوَما تُ َقدِى

 ذلك جتدون شبيهُه يف اآلخرة ، يعين الروحاين منُه . 
زَيدة  شرحاً وافياً فإن أردتَ  ساعة قضيتها مع األرواحوكتايب   اإلنسان بعد املوتعن العامل األثريي يف كتايب  وقد شرحتُ 

 ك .إيضاح فطالع أحدمها جتد ما يسرى 
                                                           

وادر كلى شيء تعطيِه للفقراء يف سبيل هللا من أاثث ومالبس وأطعمة جتدُه أمامك يف عامل النفوس ، ولكن األثريي منها ال املادىي . ومن الن  41
 وقلت هذا يف سبيل هللا ، وبعد سنني خطر على الىيت حدثت يل أينى لبسُت قُباء بتىة أبو النجمة يف وقت زواجي ، مثى رغبُت عنُه فأعطيُتُه لفقري

 ذهين سؤال وهو ماذا يكون لباسي يف اآلخرة ، فرأيت يف املنام أينى أرتدي ذلك الُقباء .

http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
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ُ يِف السََّماَواتِ ) -3 يَ ْعَلُم ( كلىها يعبدُه املؤمنون بِه ويُقدىسونُه ) ضِ َويف اأَلرْ ( األثريية تعبدُه املالئكة فيها وتقدىسُه ) َوُهَو الِلى
 ( من سيىئات فُيعاقبكم عليها يف اآلخرة . ِسرَُّكْم َوَجهرَُكْم َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبونَ 

( يعين من آَيت  مْ مِىْن آيٍَة مِىْن آََيِت َرهبىِِ ( يعين املشركني من العرب ) َوَما أَتْتِيِهممثى وجىه اخلطاب للنيبى فقال تعاىل ) -4
م )  ( ولَك ُمكذىبني . ِإالَّ َكانُواْ َعن َْها ُمْعرِِضنيَ القرآن املنزلة من رهبى

بُواْ اِبحْلَقِى َلمَّا َجاءُهمْ ) -5 ، وكان استهزاؤهم ابآلَيت  استهزؤوا هِبافحممىد من األدلىة العقلية واآلَيت القرآنية  ( بهِ  فَ َقْد َكذَّ
، يعين الىيت مل يفهموا معناها ( من اآلَيت  أَنَباء َما َكانُواْ بِِه َيْستَ ْهزُِؤونَ ( يف املستقبل ) َسْوَف ََيْتِيِهمْ فَ املتشاهبة من القرآن )

ا ، وذلك على لسان املهدي املنتظر يعلموا أنىه كالم هللا وليس من قول البشر كما زعمو  لكيَيتيهم أتويلها وتفسريها وف س
 .  { أي بعد زمن قوله تعاىل يف سورة ص }َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحنيٍ . والشاهد على ذلك وقلمه 

( يعين  َكْم أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مِىن قَ ْرنٍ املاضية ) ااُلَمميف اتريخ  ا( يعين أمل يعلم هؤالء املشركون املكذىبون وينظرو  أمََلْ يَ َرْواْ ) -6
( أيىها العرب املشركون  َما مَلْ ُّنَكِىن لَُّكمْ ( بكثرة األموال واألوالد ) مَّكَّنَّاُهْم يِف اأَلْرضِ ُرُسل )كذىبوا ال  الىذينَ من القرون السالفة 

ُسالً  ( فلمىا أرسلنا إليهم رُ  َوَجَعْلَنا اأَلهْنَاَر جَتْرِي ِمن حَتِْتِهمْ ( بكثرة األمطار إلنبات الزرع ) َوأَْرَسْلَنا السََّماء َعَلْيِهم مِىْدرَارًا)
 ( غريهم . فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم َوأَْنَشْأََن ِمن بَ ْعِدِهْم قَ ْرًَن آَخرِينَ كذىبوهم وأهانوهم )

قال بعض املشركني من ُقريش : َي حممىد لن نؤمن لك حّتى تُنزىل علينا كتاابً من السماء مكتوابً يف قرطاس ، فنزلت هذِه  -7
( ورأوُه أبعينهم مل ُيصدىقوك  فَ َلَمُسوُه أِبَْيِديِهمْ ( كما اقرتحوا عليك َي حممىد ) يِف ِقْرطَاسٍ ( مكتوابً ) ْيَك ِكَتاابً َوَلْو نَ زَّْلَنا َعلَ اآلية )

 ( ، و"القرطاس" هو ورق الكتابة ومجعه قراطيس ، ومن ذلك قول جرير :  َكَفُرواْ ِإْن َه َذا ِإالَّ ِسْحٌر م ِبنيٌ   الىذينَ َلَقاَل بل )
 قَ رَاطيُس ُرهباٍن أحاَلْت سطُوُرَها     ىلَ ِم البِ دَ نَّ دَيَر احليَّ مْن قِ كأ

. فردى هللا  وهو صادق يف دعوتهِ  ( من السماء فيخربَن أبنى حممىداً نيبٌّ  َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه َمَلكٌ ( أي كفىار قريش )َوقَاُلواْ ) -8
كاً من السماء كما اقرتحوا لقالوا عند : لو أنزلنا ملَ  واملعىن،  ( إبهالكهم ِضَي األْمرُ َوَلْو أَنزَْلَنا َمَلًكا لَّقُ عليهم قوهلم وقال )

ريش إذا مل يؤمنوا عند رؤية املَلك ، فكذلك قُ  ة، كما قال فرعون وقومه َلمىا رأوا العصا صارت حيى  هذا ِسحٌر ُمبني رؤيتهِ 
 .  لونهَ ( أي ال ميُ  مُثَّ الَ يُنَظُرونَ )هبم إىل النار وجب عليهم اهلالك والدمار وينتهي األمر 

ََعْلَناُه َرُجالً ) أي لو جعلنا الرسول إليهم مَلكاً  ( َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا) -9 هم الناس وال تسمع اون ال تر ( ألنى املالئكة أثرييى  جلَّ
 إذا جعلناهُ ف( يعين  َلَبْسَنا َعَلْيِهم مَّا يَ ْلِبُسونَ َولَ الناس ) راهُ تَيً لكي ك جسماً مادى أن جنعل للملَ  غيبنأصواهتم إال ابإلحياء في

 ومن ذلك قول اخلنساء :.  لتبسون اآلنعليهم كما هم مُ  األمرُ  بسَ التَ أبن جعلنا لُه جسماً مادىَيً رجالً 
 أَشدَّ عَلى ُصروِف الدَّْهِر أْيداً     وأفصَل يف اخلطُوِب بِغرِي لَبسِ 
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 ن بن اثبت :أي بغري التباس . وقال حسىا
 أَم وا بَِغْزِوِهِم الرَُّسَول وأَْلَبُسوا     أَْهَل الُقَرى َوبَ َواِدَي اأَلْعرَابِ 

( ، ومل يقل "للبسنا عليِه" ، لتكون  لََلَبْسَنا َعَلْيِهمباس قولُه تعاىل ) والدليل على أنى هللا تعاىل قصد بذلك اإللتباس ال اللى 
 ( .َعَلْيِهمللمشركني بقوله تعاىل ) الكناية للمَلك بل كانت الكناية

َفَحاَق ( َي حممىد َلمىا وعدهتم ُرُسلهم ابلعذاب إن مل يؤمنوا ، فال يهمىك استهزاؤهم ) َوَلَقِد اْستُ ْهزِىَء ِبُرُسٍل مِىن قَ ْبِلكَ ) -10
ُهم مَّا َكانُواْ بِِه َيْستَ ْهزُِؤونَ  لىذينَ ابِ   الىذي كانوا يستهزؤون بوقوعِه ويسخرون منُه .( يعين أحاط هبم العذاب  َسِخُرواْ ِمن ْ

َكْيَف َكاَن ( وفكىروا ) مُثَّ انظُُرواْ كذىبوا الُرُسل وآاثرهم )  الىذينَ ( أي سافروا فيها إىل خرائب هؤالء  ُقْل ِسريُواْ يِف اأَلْرضِ ) -11
ِبنيَ ( هؤالء ) َعاِقَبةُ   دَير ؟( ، أمل تكن عاقبة تكذيبهم الدمار وخراب الاْلُمَكذِى

 ُقل لِلِِى َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحَةَ ) أي ما يف الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ( ُقل لِىَمن مَّا يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -12
اَتبُواْ َوَأْصَلُحواْ َوبَ ي َُّنواْ  الىذينَ }ِإالَّ  سورة البقرةيعين أوجَب على نفسِه الرمحة للتائبني النادمني ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف  (

، ألنى النفس هي اإلنسان رواح كم يف عامل األنفوس( أي جيمع لََيْجَمَعنَُّكمْ )، {  َفُأْولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَََن الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 
( أي ال شكى اَل رَْيَب ِفيهِ ) بعد املوت يف عامل الربزخ اسبكم وجيازيكم، فمجمع النفوس يكون( مثى حيُ  ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ احلقيقي )

 َخِسُرواْ أَنُفَسُهمْ  الىذينَ ) ُوجود النفوساملنكرين و إنى الكافرين  فإذا مات اإلنسان اجتمَع أبقاربِه األموات ، ،اجلمع واحلشريف 
 حّتى ميوتوا . ( ابحلساب فَ ُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ ( حيث أبدلوا اجلَنة ابلنار والعزى ابلعار )

( ألقواهلم  الن ََّهاِر َوُهَو السَِّميعُ ( ما سكَن يف جهة )وَ ( من ُملوقات )اللىيل( جهة ) َما َسَكَن يِف ( أي هلل تعاىل )َوَلهُ ) -13
 ( أبفعاهلم .اْلَعِليمُ )

ُذ َولِيًّا) -14 ( أي ُمشقىق األرض يف الزمن القدمي وجاعلها   اِت َواأَلْرضِ فَاِطِر السََّماوَ ( أحبىُه وأعبدُه ، وهللا ) ُقْل أََغرْيَ الِلِى َأختَِّ
َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض    الىذينَ }أََومَلْ يَ َر  سورة األنبياءكواكب سيىارة كثرية بعد ما كانت أرضاً واحدة ، قال هللا تعاىل يف 

عاً كثرية . وخلق فيهنى أنواع املخلوقات بعدما  ة فشقىقناها وجعلناها ِقطَ ، يعين كانت قطعة واحدَكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا { 
( يعين وال أحد من هذه  َوالَ يُْطَعمُ ( هذه املخلوقات كلىها مبا هيىأ هلا من أسباب معيشتها ) َوُهَو يُْطِعمُ كانت َنراً ُملتهبة )

َ املخلوقات يُطِعمُه شيئاً ألنىُه ال حيتاج إىل طعام ) ( من أهل مكىة ، يعين أوىل من   أُِمْرُت أَْن َأُكوَن أَوََّل َمْن َأْسَلمَ ُقْل ِإينىِ
 ( َي حممىد . َواَل َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشرَِكنيَ استسلم ألمر هللا وانقاَد لطاعتِه )

َ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِى ) -15 ( هو  َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ اإلشراك )( فيما أمرين بِه من االستسالم وما هناين عنُه من  ُقْل ِإينىِ
 يوم القيامة .
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( الغفران هو َوَذِلكَ ( هللا وعفا عنُه ) فَ َقْد َرمِحَهُ ( يعين يوم القيامة بغفران ذنوبِه )يَ ْوَمِئذٍ ( العذاب ) مَّن ُيْصَرْف َعْنهُ ) -16
 ( ملن رمحُه هللا وعفا عنُه . اْلَفْوُز اْلُمِبنيُ )

ُ ِبُضرىٍ َوِإن مَيَْسسْ ) -17 ( كسعٍة من  َوِإن مَيَْسْسَك َِبَرْيٍ ( وحده ) َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهوَ ( كمرض أو فقر أو مكروه ) َك الِلى
 .(  فَ ُهَو َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقُديرٌ الرزق أو ِصحىٍة يف اجلسم أو شيء آخر من خريات الدنيا )

( يعين قدرة هللا على اإلنتقام من الظاملني للضعفاء واملساكني فوق قدرهتم على الظُلم ِعَباِدهِ ) ( قهرِ  َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوقَ ) -18
 لم عبادِه .( بظُ اخْلَِبريُ ( يف أفعالِه ) َوُهَو احلَِْكيمُ ، فليعلموا ذلك وال يظلموا الضعفاء فإنى هللا أقوى منهم فينتقم منهم )

صدىقك فيما تقول ولقد سألنا عنك  رسواًل غريك؟ ما نرى أحداً يُ أما وجد هللا: " أتى أهل مكىة رسول هللا فقالوا -19
( َي حممىد ُقلْ هذه اآلية )ت فنزل !"فأرَن من يشهد أنىك رسول هللا كما تزعم ، كرٌ اليهود والنصارى فقالوا ليس لك عندهم ذِ 

َنُكمْ الناس؟ )على صدقي كالم هللا أم كالم  42( َأي  َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهادةً هلؤالء الكافرين ) ( وهو الذي  ُقِل الِلِى َشِهيٌد بِْييِن َوبَ ي ْ
( من عذاب هللا وعقابه إن  َوأُوِحَي ِإيَلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكم بِهِ يل أبينى رسول هللا إليكم ) يشهدُ  والقرآن كالمهُ  إليكم أرسلين

وجب عليهم  الىذينَ غُه القرآن ومسعُه من البالغني نِذُر مجيع من بلَ اُ و  الُرشد ، أي(  َوَمن بَ َلغَ مل تؤمنوا وترتكوا عبادة األواثن )
  ( هذا سؤال على وجه اإلنكار والتوبيخ وتقديرهُ  اُخرىأَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن أَنَّ َمَع الِلِى آهِلًَة )التكليف من اليوم إىل يوم القيامة 

َا ( كما تشهدون ) ُقل الَّ َأْشَهدُ ) ؟ جىة على وحدانيىتهِ ة وقيام احلُ بعد وضوح األدلى  اُخرىكيف تشهدون أنى مع هللا آهلًة  ُقْل ِإّنَّ
 ِه . ( ب ُهَو ِإلَ ٌه َواِحٌد َوإِنَّيِن بَرِيٌء ُمِىَّا ُتْشرُِكونَ 

َناُهُم اْلِكَتابَ  الىذينَ ) -20 ل من هللا ِلما ُمنزَ  43لقرآن( أي يعرفون ايَ ْعرُِفونَهُ ( يعين أعطيناهم التوراة ، وهم علماء اليهود ) آتَ ي ْ
مىي ال يكتب وال يقرأ الكتاب مثى إنىُه رجل اُ اً عن توراهتم مع أنى حممىداً يَرون فيِه من األدلىة والرباهني على ِصدقِه ومبا جاء ُُمربِ 

م من  َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناءُهمُ )عريب ال يعرف اللىغة الِعربيىة وإنى التوراة مكتوبة ابلِعربيىة وهبذِه األدلىة عرفوا حممىداً على حقى  ( أهنى
م أبدلوا آخرهتم  َخِسُرواْ أَنُفَسُهمْ  الىذينَ وليس منهم ، فأوالئك ) اً نسلهم ، ولكن جيحدونُه حَسداً منهم لكونه عربي ( ألهنى

م آثروا الرئسة على اإلميان . وقد سبق تفسريها يف سورة فَ ُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ بدنياهم )  . 146يف آية البقرة  ( ألهنى

( الىيت  أَْو َكذََّب آِبََيتِهِ ابدىعائه الولد هلل أو الشريك أو الشفيع بغري إذٍن من هللا ) ( َوَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذابً ) -21
 ( بدخول اجلنىة بل خيسروهنا ويدخلون النار . إِنَُّه الَ يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ منُه ) أظلمُ  جاءت هبا ُرُسُلُه فلم يؤمن هبا ، يعين ال أحدَ 

                                                           
نى هللا ، وإ . أقول ال جيوز ذلك ألنى لفظة شيء معناها املادىةئاً ويف اآلية داللة على أنى هللا تعاىل جيوز أن يسمىى شي: ن ياملفسىر بعض قال  42

 . { ، فقد قال تعاىل يف سورة الشورى }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ  تعاىل جيلى عن املادىة
ا مل َيِت ذكر القرآن يف هذه اآلية ألنى ذكرُه سبق يف اآلية الىيت قبلها وذلك قوله  43  ( .ِه )َوأُوِحَي ِإيَلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكم بِ وإّنى
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يًعا( القيامة )َويَ ْومَ ) -22 (  ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ   الىذينَ أَْيَن ُشرََكآؤُُكُم ( منهم ) مُثَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكواْ ( أي مجيع الناس ) ََنُْشُرُهْم مجَِ
م يشفعون  لكم عند هللا ؟ أهنى

نَ تُ ُهمْ ( نتيجة ) مُثَّ مَلْ َتُكن) -23  وُحبىهم هلا ، فالفتنة كثرة احملبىة ، ومن ذلك قول الشاعر :  ، أي افتتاهنم هِبا ( ابألصنامِفت ْ
 لَِئْن أَفْ تَ نَ ْتيِن هَلَي اِبأَلْمِس أَفْ تَ َنْت      َعِقيالً فََأْمَسى َقْد َقال ُكلَّ ُمْسِلمِ 

م مل جيعلوها آهلة بل عبدوها لتشفع هلم عند  َوالِلِى رَبىَِنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ ( بعد موهتم ) ن قَاُلواْ ِإالَّ أَ ) ( وهذا على اعتقادهم أبهنى
 .  فعاؤَن عند هللاهللا ، وذلك من قوهلم هؤالء شُ 

( أي  َوَضلَّ َعن ُْهمفعاؤَن عند هللا )( بقوهلم هؤالء شُ  َكْيَف َكَذبُواْ َعَلى أَنُفِسِهمْ ( َي حممىد إىل هؤالء املشركني )انظُرْ ) -24
 .  على الناس من أمر الشفاعة ( بهِ  مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ منهم ) غاب عنهم وضاعَ 

ون  مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيكَ ( أي من املشركني )َوِمن ُْهم) -25 ال تشملهم ( القرآن حني تقرأه عليِه فيلني قلُبُه ، ولكن أكثرهم ُمتكربى
هم )رمحتنا بسبب ظُ  َويِف ( يعين لئالى يفقهوا القرآن ويفهموُه ) أَن يَ ْفَقُهوهُ ( أي أغطية ) َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم َأِكنَّةً لمهم وتكربى

اً  الَّ يُ ْؤِمُنواْ هِبَاد وكلى بيىنٍة )( أي كلى عالمٍة تدل  على صدق حممى  َوِإن يَ َرْواْ ُكلَّ آيَةٍ يسمعوُه ) ( أي ثقالً لئالى  آَذاهِنِْم َوقْ رًا ( تكربى
( أي  ِإْن َهَذآ( منهم ) َكَفُرواْ   الىذينَ يَ ُقوُل ( يف القرآن )جُيَاِدُلوَنكَ ( والتَقوا معك ) َحّتَّ ِإَذا َجآُؤوكَ ) كَ منهم عليك وحَسداً ل

 وال ال ِصحىَة هلا .( سطىروها يف الكتب من أق ِإالَّ َأَساِطرُي اأَلوَِّلنيَ ما هذا القرآن )

َهْوَن َعْنهُ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( أي املشركون َوُهمْ ) -26 ( أي  َويَ ْنَأْوَن َعْنهُ ( أي ينَهون الناس عن استماع القرآن ) يَ ن ْ
نفسهم هبذا االبتعاد عن ( يعين وما يُهلكون إالى أ َوِإن يُ ْهِلُكوَن ِإالَّ أَنُفَسُهمْ يقع يف قلوهبم ِصحىتُه فيؤمنوا ) ويبتعدون عنُه لئالى 

 ( بذلك . َوَما َيْشُعُرونَ استماع القرآن فيلقوهنا يف النار )

وقفوا على ( أي  ِإْذ ُوِقُفواْ َعَلى النَّارِ ( َي حممىد ) َوَلْو تَ َرىَ )مثى أخرَب هللاُ رسولُه عن حال من مات منهم فقال تعاىل  -27
تَ َنا نُ َرد  فَ َقاُلواْ ) حقيقتها وأطلعتهم املالئكة عليها َب آِبََيِت َربىَِنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( إىل الدنيا ) ََي لَي ْ ، أي  ( هِبا َوالَ ُنَكذِى

 تعاىل :   ، فردى هللا عليهم أمانيىهم وكذىهبم فقال من املصدىقني

، مثى أخرب هللا نكشفت للناس أسرارهم وأعماهلم السيىئة ( أي ظهرت هلم ُمازيهم وا بَْل بََدا هَلُم مَّا َكانُواْ خُيُْفوَن ِمن قَ ْبلُ ) -28
م إذا رجعوا إىل الدنيا كما َتنىوا يعودون إىل عاداهتم وأفعاهلم املخزية ، ألنى اإلنسان إذا تعوىد على شيء يصعب  عنهم أبهنى

تظنىه رؤَي  هوإذا ذكرت شيئاً من نفوسإذا دخلت يف األجسام تنسى ما كانت عليه يف عامل ال لنفوسأنى اعليه تركُه وتغيريه ، و 
ُْم َلَكاِذبُونَ قال تعاىل )ف،  ولذلك يعودون إىل ما تعوىدوهُ إالى َندراً وليس حقيقياً   . ا( فيما َتنىو  َوَلْو ُرد واْ َلَعاُدواْ ِلَما هُنُواْ َعْنُه َوِإهنَّ
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نْ َياِإالَّ َحَيات ُ ( أي ما هَي ) ِإْن ِهيَ ( ُمنكرو البعث )َوقَاُلواْ ) -29 ( الىيت َنُن فيها وال حياة بعدها وال حساب وال  َنا الد 
ُعوِثنيَ عقاب )  ( بعد املوت . َوَما ََنُْن مبَب ْ

( َي  َوَلْو تَ َرىكذىبوا آبَيت هللا وُرُسلِه فقال )  الىذينَ مثى أخرب هللا تعاىل رسوله عن حال من مات من هؤالء املشركني  -30
ِمْ ( عذاب )َعَلى( يعين حني أوقفتهم املالئكة ) اْ ِإْذ ُوِقُفو حممىد حاهلم ) ( أي أطلعتهم على العذاب . يُقال وقَف زيٌد على َرهبِى

 َ ( أي ابلوعد احلقى ، يعين  أَلَْيَس َهَذا اِبحْلَقىِ ( املَلك املوكىل بعذاهبم )قَالَ لُه شأنُه واطىلع على أمورِِه ) حال عمرو ، أي تبنيى
آبَيت  ( َفُذوُقواْ الَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ ( املَلك ) قَاُلواْ بَ َلى َورَبىَِنا قَالَ ) ؟عدَنكم بِه وأنذرَنكم عنهأليس هذا العذاب الىذي و 

َعَذاَب مبَا ُكنُتْم )َفُذوُقواْ ال( ، وُمىا يؤيىد هذا قولُه  َوَلْو تَ َرَى ِإْذ ُوِقُفواْ َعَلى النَّارِ تعاىل فيما سبق من السورة ) ثلها قولهُ هللا . ومِ 
 . َتْكُفُروَن (

َحّتَّ ِإَذا َجاءهْتُُم وعبدوا غريُه ) ( أي بلقاء ثوابِه وعقابِه وفرىطوا يف حقىِه فأكلوا رزقهُ  َكذَّبُواْ بِِلَقاء الِلىِ   الىذينَ َقْد َخِسَر ) -31
( يعين على ما ضيىعنا يف الدنيا من  ْسَرتَ َنا َعَلى َما فَ رَّْطَنا ِفيَهاقَاُلواْ ََي حَ ( أي فجأًة ، حينئٍذ )بَ ْغَتةً ( أي ساعة املوت ) السَّاَعةُ 

وقٍت بال فائدة فحملنا أوزاراً بدل احلسنات ، فالتفريط معناه التقصري يف األعمال والتضييع يف الوقت ، ومن ذلك قول لبيد 
: 

 َلوَّاُمَها أقِضي الل َبانََة ال أُفَ رىُِط رِيَبًة     أو أْن يَ ُلوَم حِباَجةٍ 
( ، ألنى الكافرين حيملون كتاب أعماهلم على ظهورهم ، ومن ذلك قوله تعاىل  أَْوزَاَرُهْم َعَلى ُظُهورِِهمْ ( كتاب ) َوُهْم حَيِْمُلونَ )

 واملعىن، (  َأالَ َساء َما يَزُِرونَ ، ){  اَوَيْصَلى َسِعريً  ، َفَسْوَف يَْدُعو ثُ ُبورًا،  }َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه َورَاء َظْهرِهِ  سورة اإلنشقاقيف 
 : أال ساَء مِحلهم الىذي أخذوُه معهم آلخرهتم إذ أخذوا السيىئات بدل احلسنات .

نْ َيا ِإالَّ َلِعٌب َوهَلْوٌ ) -32 اُر اآلِخرَُة َخرْيٌ ( للىذيَن جيهلون اآلخرة ) َوَما احْلََياُة الد  ( املعاصي  ت َُّقونَ لىِلَِّذيَن ي َ ( من الدنيا ) َولَلدَّ
 بون املعاندون ؟( أيىها املكذىِ  أََفالَ تَ ْعِقُلونَ ويفعلون الطاعات )

بُوَنكَ ( إنىه ُمنون وساحر وشاعر ) الَِّذي يَ ُقوُلونَ ( قوهلم ) َقْد نَ ْعَلُم إِنَُّه لََيْحزُُنكَ ) -33 ُْم الَ ُيَكذِى م  فَِإهنَّ ( يف قلوهبم ألهنى
اً منهم وعناداً  آِبََيِت الِلِى جَيَْحُدونَ ، أي رؤساءهم ) ( منهم َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنيَ ) يف أقوالكيعرفونك صادقاً  ، أي  ( تكربى

َي أاب احلكم : "ريق وأبو جهل بن هشام فقال له ى أخنس بن شُ ي أنىه التقَ وِ رُ  ابملتشابه من القرآن جيحدون ويُنكرون .
وحيك وهللا : "فقال أبو جهل " س هاهنا أحد غريي وغريك يسمع كالمنا؟ هو أم كاذب فإنىه لي أخربين عن حممىد أصادقٌ 

واء واحلجابة والسقاية والندوة والنبوىة فماذا يكون لسائر صي ابللىِ بنو قُ  قطى ولكن إذا ذهبَ  إنى حممىداً لصادق وما كذبَ 
 " قريش؟
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َبْت ُرُسٌل مِىن قَ ْبِلكَ ) -34 بُواْ َوأُوُذواْ َحّتَّ أاََتُهْم َنْصُرَنَ  َفَصرَبُواْ ( َي حممىد ) َوَلَقْد ُكذِى ( وكذلك أنَت إصرْب حّتى  َعَلى َما ُكذِى
َل ِلَكِلَماِت الِلىِ َيتيك النصر من عندَن ) َوَلقْد ( أي ال تبديل ِلما وعَد بِه من النصر لك وألصحابك يف املستقبل ) َوالَ ُمَبدِى

لني يف القرآن كيف أجنيناهم ونصرَنهم على املكذىبني من قومهم ، فاصرْب وال بار املرسَ ( أي من أخ َجاءَك ِمن ن ََّبِإ اْلُمْرَسِلنيَ 
 تطلْب ُمعجزة مادىية .

فسأل النيبى من هللا أن  ، ك ونصدىقكلفنؤمن  نا مبعجزةٍ إىل قريش ودعاهم إىل اإلسالم قالوا ائتِ )ع(َلمىا جاء النيبى  -35
فقالوا الكتاب { ،  ورة العنكبوت }أََومَلْ َيْكِفِهْم أَنَّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُ ت َْلى َعَلْيِهمْ فنزل قوله تعاىل يف س، معجزة  هُ عطيَ يُ 

،  ، فقال هذا القرآن معجزة ، فقالوا نريد معجزة إلسالمإىل افعاد النيبى يدعو قومه وحده ال يكفي نريد معجزة مادىيىة ، 
فقالوا نريد  ،زل قوله تعاىل يف سورة الطور }فَ ْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مِىْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي { ، فن فقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا
مادىيىة معجزة  هُ عطيَ أن يُ  فسأل هللاَ  كعصا موسى وَنقة صاحل ،  املادىية اتمن املعجز  اوغريمه صاحلمعجزة كما جاء هِبا موسى و 

{ ومعناه لقد أعطيناك  النحل }ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِىَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ   فنزل قوله تعاىل يف سورةغري القرآن ، 
، أمىا املعجزة املادىية كالعصا والناقة وغريها ال فائدة فيها ألنىنا لو أعطيناك معجزة  ة وهي القرآن فادُع قومك هِبالميى معجزة عِ 

 .  ريد إهالكهمال نُ  ب إهالكهم وَننُ جي، فحينئٍذ  أبعينهم لقالوا هذا ِسحٌر ُمبنيمادىية كما اقرتحوا عليك ورأوها 
م يؤمنون إن أعطاهم معجزة مادىيىة املعجزة  مثى عاد النيبى يدعو قومه إىل اإلسالم فكرىروا عليه القول وطلبوا منهُ  وحلفوا ابهلل أهنى

( وانصرافهم  َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهمْ واشتدى ) مَ ( أي عظُ  َوِإن َكاَن َكرُبَ اآلية ) ريدون معجزة مادىية فنزلت هذهفقال ربِى إنى قومي يُ ، 
َتِغيَ ) وَتكىنتَ  قدرتَ  فإن ( أي فَِإِن اْسَتَطْعتَ ) بَدعوى املعجزة عن اإلميان ( أي  نَ َفًقا يف اأَلْرضِ ( أي تطلب وتتىخذ ) َأن تَ ب ْ

ْذ لك )أَوْ هلم معجزة إن أمكنك ذلك ) وأخرِجْ  يهِ فل دخُ نقباً ومنفذاً يف جوف األرض فا  يِف السََّماء( أي مصعداً )ُسلًَّما( اختى
( أي  فَ َتْأتِيَ ُهم آِبيَةٍ ، وذلك قوله تعاىل ) إن كان ذلك ابستطاعتك وإرادة قومك هم مبعجزةٍ تِ إىل السماء وائْ  ( فاصعْد فيهِ 

 ظةِ واملوعِ  دُع إىل سبيل ربىك ابحلكمةِ اُ واألحسن منها  ، املادىية اتز ، ولكنى األمر أبيدينا فإنىنا ال نرى فائدة يف املعج مبعجزة
ُ جَلََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدىاحلسنة )  َفالَ َتُكونَنَّ ِمَن اجْلَاِهِلنيَ )كان مهيئاً للهداية ولكنى هللا يهدي من  بغري معجزة ، (  َوَلْو َشاء الِلى

 .  ( بتكرارك طلب املعجزة

َا َيسْ ) -36 ال يسمعون لقولك وال يؤمنون بك  الىذينَ هم ( َواْلَمْوَتى( ويعقلون ) َيْسَمُعونَ  الىذينَ ( لك ويؤمن بك ) َتِجيبُ ِإّنَّ
َعثُ ُهُم الِلىُ ) مل ينقادوا للحقى ومل يستعملوا عقوهلم بل ساروا على  الىذينَ من أجسامهم إىل عامل الربزخ ابملوت ، يُريد ابملوتى (  يَ ب ْ

هم وعنادهميعين إىل ُحكمِه يرجعون (   إِلَْيِه يُ ْرَجُعونَ مُثَّ ) تقليد آابئهم  .   فيعاقبهم على كفرهم وتكربى

 ِإنَّ الِلىَ قَاِدٌر َعَلى َأن يُ نَ زىٍِل آيًَة َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ ( هلم َي حممىد ) مِىن رَّبىِِه ُقلْ ( أي معجزة ) َوقَاُلواْ َلْوالَ نُ زىَِل َعَلْيِه آيَةٌ ) -37
 .كهم هال عند رؤيتها وجب علينا إعجزة كما اقرتحوها ومل يؤمنوا لنا عليهم مُ ألنىنا إذا نزى ، ( عاقبة ذلك  يَ ْعَلُمونَ 
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(  يف اأَلْرِض َوالَ طَائٍِر يَِطريُ ( تدبى ) َوَما ِمن َدآبَّةٍ أنكروا البعث وأنكروا ُوجود األرواح فقال تعاىل ) الىذينَ  مثى خاطبَ  -38
( أي هلا أرواح كما لكم نفوس فلماذا تُنكرون وجود األرواح وقد أَْمثَاُلُكم) أي مجاعات وأصناف(  جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُممٌ ء )يف اهلوا

تَرون أصغر دابىة على األرض كالنملة وغريها تعمل ابنتظام وهلا قوانني وأنظمة ال تتعدىاها ، أليس ذلك دليالً على أنى هلا 
 يرعاها ، مثى كلى صنف منها يذكر هللا بلسانِه ويُقدىسُه بلهجتِه ويُطيعُه بغريزتِه ، وأنتم تعصونهُ  اً ر هلا ُمدبىِ أرواحاً وعقوالً و 

سورة وتكذىبون ُرُسلُه مع أنىكم أكرُب منهم حجماً وأوسُع عقالً وأطلُق لساَنً وأكثر علماً . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف 
( أي ما تركنا وال  مَّا فَ رَّْطَنا يِف الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ ، )ِإالَّ ُيَسبِىُح حِبَْمَدِه َوَلِكن الَّ تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم {  }َوِإن مِىن َشْيءٍ  اإلسراء

ن من األدلىة شيئاً مل نُبيىنُه ونوضىحُه لكم لئالى تبقى لكم ُحجىة بعد هذا البيا خرىقصىرَن يف القرآن وال يف الكتب السماويىة االُ 
( بعد موهتم ، أي جنمع أرواح الدوابى والطيور يف الفضاء يف عامل األثري فيجازيهم هللا تعاىل على  مُثَّ ِإىَل َرهبِىِْم حُيَْشُرونَ )

تذكر هللا ]من أنواع احلمام[ تسبيحهم ويُعاقب املذنبني منهم على أخطائهم . وقد رأيُت بعيين ومسعُت أبذين بعض الطيور 
صيح فتقول "َي حقى َي حقى" فتكرىر هذه الكلمة وُتسمىى هذه الطيور احلقىيات ، ومسعُت غريها تقول " َي كرمي تعاىل بلساٍن ف

، َي كرمي " فتكرىر هذه الكلمة أيضاً وُتسمىى هذه الطيور الكرمييىات ، وكان قد جناها إبن عمٍى يل يف كربالء يف قفص يف داره 
 وامسُه عبىود بن حممىد .

( من اجلهل والعَمى  يف الظ ُلَماتِ ( عن النطق هبا )َوبُْكمٌ ( عن مساعها )ُصمٌّ ( اْلُمنزلة على حممىد ) َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  ينَ الىذوَ ) -39
: من   واملعىن.  ( أي على طريٍق سويى  جَيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ ( هدايتُه ) ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشأْ ( إضاللُه ) َمن َيَشِإ الِلىُ يتيهون )

كان ُمهيىئاً للهداية بسبب عطفِه على الفقراء واملساكني يهديه هللا إىل طريق احلقى أبن يشرح صدرُه لإلسالم فيسلم ، أمىا من 
 كان َبيالً ُمنافقاً ظاملاً يظلم الناس فإنى هللا تعاىل ال يهديه إىل طريق احلقى بل يضلىُه عنُه .

( يف الدنيا   ِإْن أاََتُكْم َعَذاُب الِلىِ ( يعين أسألكم فأعطوين رأيكم )أَرَأَيْ ُتُكميعبدون األصنام ) الىذينَ ء ( َي حممىد هلؤالُقلْ ) -40
الىيت تنهك القوى وتُرسل اإلنسان إىل الِبلى أو احلشرات الىيت تتلف الزرع وتبيد األَثار أو  خرىكالطاعون واألمراض االُ 

( يعين ساعة  أَْو أَتَ ْتُكُم السَّاَعةُ فيها نبات وال أَثار أو غري ذلك من شدائد الدهر ) اجلدب الىذي يرتك األرض َيبسة ليس
( أبنى األصنام تنفعكم وتدفع الضىرى  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( لكشف العذاب عنكم والغفران لذنوبكم ) أََغرْيَ الِلِى َتْدُعونَ املوت )
 عنكم ؟

ُه َتْدُعونَ ) -41 ( إن  ِإْن َشاءَ ( من العذاب ) فَ َيْكِشُف َما َتْدُعوَن إِلَْيهِ  بل هللا تدعون لكشف العذاب عنكم )( يعين بَْل ِإَيَّ
( يعين وقت الِشدىة تنَسون األصنام وتدعون هللا وحده لكشف الضرى  َوتَنَسْوَن َما ُتْشرُِكونَ شاَء أن يكشفُه ويزيلُه عنكم )

ا كشفت الضرى عنكم مرىًة و  احدة َلما دعومت هللا ولكنىكم جرىبتموها مراراً ودعوَتوها تكراراً فلم تنفعكم بشيء عنكم ، فلو أهنى
 ومل تدفع الض رى عنكم فلذلك تلجؤون إىل هللا وتدعونُه وقت الِشدىة .
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( أي ابلفقر  ُهْم اِبْلَبْأَساء َوالضَّرَّاءَفَأَخْذَنَ ُرُسلنا ) االَُمم( َي حممىد فكذىبت  ِإىَل أَُمٍم مِىن قَ ْبِلكَ ( ُرُسالً ) َوَلَقْد أَْرَسلَنآ) -42
  واملرض ، ومن ذلك قول زيد بن عمرو :

 إنَّ اإلالَه َعزِيٌز واِسٌع َحَكٌم     يف كفِىِه الض ر  والَبأساُء والنِىَعمُ 
 ( إىل هللا ويتوبون إليِه . َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ )

( عن أن يتوبوا  َولَ ِكن َقَسْت قُ ُلوهُبُمْ ( إىل هللا واتبوا لعَفى عنهم )َتَضرَُّعواْ جلدب واملرض )( اب فَ َلْوال ِإْذ َجاءُهْم أَبُْسَنا) -43
 ( من أعمال سيئة . َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ويتضرىعوا إىل هللا سبحانه وتعاىل )

فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِى عظ ُرُسلهم ومل يعملوا هبا ومل تِلْن قلوهبم ابلبأساء والضرىاء )( من موا فَ َلمَّا َنُسواْ َما ذُكِىُرواْ بِهِ ) -44
فَِإَذا ُهم ( ابلعذاب أو ابلقتل أو ابلطاعون ) َأَخْذََنُهم بَ ْغَتةً ( من املال ) َحّتَّ ِإَذا َفرُِحواْ مبَا أُوُتواْ ( من خريات الدنيا ) َشْيءٍ 

 أي ُمفِلسون من املال ومن خريات الدنيا واآلخرة . ( م ْبِلُسونَ 

َواحْلَْمُد لِلِِى َربِى ظلموا ابلعذاب فلم يبَق هلم عقب وال نسل ) الىذينَ ( يعين فاسُتؤِصَل  ظََلُمواْ  الىذينَ فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم ) -45
العاَلِمني الىذي جنىاَن من القوم الظاملني . وُمىا يؤيىد هذا يف سورة  ( هذا تعليم لنا وللمؤمنني أبن يقولوا احلمُد هلِل ربى  اْلَعاَلِمنيَ 

{  نيَ }فَِإَذا اْستَ َوْيَت أَنَت َوَمن مََّعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي جَنَّاََن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلمِ املؤمنون قولُه تعاىل ُماطباً نوح 
. 

ُ مَسَْعُكمْ ( يعين أخربوين ما رأيكم ) مْ ُقْل أَرَأَيْ تُ ) -46 (  َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوِبُكم( ابلعمى )َوأَْبَصارَُكمْ ( ابلصمم ) ِإْن َأَخَذ الِلى
تعود  (بِهِ ( اهلاء من قوله ) مَّْن ِإلَ ٌه َغرْيُ الِلِى ََيْتِيُكم بِهِ ابلِغشاوة فأصبحتم ال تسمعون صواتً وال تَرون شيئاً وال تفهمون حديثاً )

للسمع ألنى ذِكرُه جاء ُمفرداً ، وما عطف على السمع داخل احلديث معه ، يعين من يقدر من آهلتكم الىيت تعبدوهنا من دون 
( يعين  َكْيَف ُنَصرِىُف اآلََيتِ ( َي حممىد )انظُرْ هللا أن تُعيَد لكم مسعكم وأبصاركم وتفتح قلوبكم فتزيل ذلك الضرى عنكم )

( بعد هذِه األمثال  مُثَّ ُهْم َيْصِدُفونَ ونكرىر هلم األمثال أبساليب ُُمتلفة ليفقهوا قولنا ويهتدوا إىل ديننا ) نوضىح هلم األدلىة
 والبيىنات الدالىة على صدقك ، ومعىن "يصدفون" يصدىون عنك ويُعرضون عن القرآن ، ومن ذلك قول أيب ُسفيان : 

 ِصْدفُنا عن كلى حقٍى ُمنزلِ عجباً حِللِم هللِا عنىا وقْد بََدا     لُه 

( أي عالنيًة  أَْو َجْهَرةً ( أي فجأًة ال ِعلَم لكم بِه ) ِإْن َأاَتُكْم َعَذاُب الِلِى بَ ْغَتةً ( أي أخربوين ما رأُيكم ) ُقْل أَرَأَيْ َتُكمْ ) -47
ظَلموا أنفسهم فأصابوها ابلعذاب وظَلموا غريهم  الىذينَ ( أي الكافرون  ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُمونَ ( بِه ) َهْل يُ ْهَلكُ تَرونُه أبعينكم )

 أيضاً إذ دَعوهم إىل عبادة األصنام .
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( ابلعذاب ملن أشرك ابهلل وعصاُه َوُمنِذرِينَ ( ابلنعيم يف اجلنان ملن وحىد هللا وأطاعُه ) َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِىرِينَ ) -48
(  َوالَ ُهْم حَيْزَنُونَ ( يف اآلِخرة من الشياطني ) َفالَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( أعماله وسرائرُه )َوَأْصَلحَ بِه املرَسلون )( مبا جاَء  َفَمْن آَمنَ )

 على فراق الدنيا .

( أي  ا َكانُواْ يَ ْفُسُقونَ مبَِ ( يف اآلِخرة ) مَيَس ُهُم اْلَعَذابُ ( الىيت جاءت هبا ُرُسلنا ومل يؤمنوا هبا ) َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ وَ ) -49
 بسبب فسقهم وتكذيبهم للُرُسل .

نا مبا جاء بِه عيسى بُن مرمي فنصدىقك فإنىُه أبرأ األكمَه واألبرص ن كنَت نبيىاً كما تدىعي فائتِ إقالت قريش للنيبى )ع(  -50
الَّ أَقُوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ؤالء املقرتِحني عليك )( َي حممىد هلُقلوأحيا املوتى وأنبأ ابملغيىبات ، فنزلت هذه اآلية ردىاً عليهم )

كم مبا أتكلون وما ئُ ( فاُنبِ  َوال أَْعَلُم اْلَغْيبَ ( أي خزائن رمحته فاُبرئ األكمه واألبرص واُحيي املوتى كما تقرتحون ) الِلىِ 
ُت من السماء ، فإنى عيسى مَلك أمرُه هللا أن ينزل إىل ( نزل َوال أَُقوُل َلُكْم ِإينىِ َمَلكٌ تدىخرون يف بيوتكم كما أنبأ عيسى )

األرض ويدخل يف جسم اجلنني الىذي تكوىن يف رحم مرمي فكان املسيح ، وقد أعطاُه هللا تلك املعجزات لريَهبوُه وال يقتلوُه ، 
الىيت مل َيِت هبا موسى من قبل  ومع ذلك فلم جتِد نفعاً هذه املعجزات مع بين إسرائيل فإنى اليهود َلمىا رأوا تلك املعجزات

أنكروها وقالوا ليست هذه معجزات أنبياء بل هَي ِسحٌر عظيم من شيطان عليم ابلِسحر . أمىا النصارى َلمىا رأوا منُه تلك 
ة ال فائدة فيها إدىعت فيه الربوبيىة فقالت هو هللا . إذاً املعجزات املادىي اُخرىاملعجزات غاَلوا فيه حّتى نسبوُه إبن هللا ، وفرقة 

فإمىا أن تكذىبوا هبا وتقولوا هذا  ألنى عاقبتها تكون اهلالك ودخول النار ، وذلك إذا رأيتم املعجزات الىيت طلبتموها قد حصلتْ 
ِسحٌر ُمبني كما قالت اليهود يف معجزات عيسى ، وإمىا أن تُغالوا يفى وتقولوا هو إبن هللا كما قالت النصارى فيكون مصريكم 

النار ، إذاً ال فائدة من املعجزات املادىية يف إميانكم ، واألحسن منها أن تفكىروا بعقولكم وتنظروا أبعينكم إىل هذه إىل 
ا ال تقدر على شيء من ذلك فاتركوها واعبدوا هلل  األحجار الىيت تعبدوهنا هل تقدر على نفعكم أو ُضرىكم ، فإن عرفتم أهنى

ُقْل َهْل َيْسَتِوي ( من ريبى ) ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ( أي ما أتىبع من أوامر ) ِإْن أَتَِّبعُ ؤمنني بقويل )ربىكم وخالقكم ورازقكم إن كنتم م
( يعين هل األعمى عن طريق احلق والبصري بِه عندكم سواء ، فاألعمى يريد به رئيس املشركني وهو أبو  اأَلْعَمى َواْلَبِصريُ 

: كيف تتىبعون أاب جهل وهو أعمى عن طريق احلقى وتنفرون من  واملعىنني وهو حممىد ، جهل والبصري يريد به رئيس املسلم
 ( يف ذلك . أََفاَل تَ تَ َفكَُّرونَ حممىد وهو بصري ابحلقى وابلِدين )

: أنِذر املؤمنني ، والدليل ( لسوء بعض أعماهلم ، يعين  خَيَاُفوَن أَن حُيَْشُرواْ ِإىَل َرهبِىِمْ  الىذينَ ( أي ابلقرآن ) َوأَنِذْر بِهِ ) -51
}َوأَمَّا َمْن َخاَف  سورة النازعات، وقال تعاىل يف {  }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبىِِه َجن ََّتانِ  سورة الرمحنعلى ذلك قوله تعاىل يف 

(  َوالَ َشِفيعٌ ( يتوىلى أمرهم غري هللا ) م مِىن ُدونِِه َويلٌّ لَْيَس هلَُ ، ){  فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى، َمَقاَم رَبىِِه َوهَنَى الن َّْفَس َعِن اهْلََوى 
 ( املعاصي ، أي يتجنىبوهنا . لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ يرجون شفاعتُه غري رمحة هللا وعفوِه عنهم ، أنِذْرهم بِه )
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يَْدُعوَن  الىذينَ َوالَ َتْطُرِد نزل قوله تعاىل ) وَلمىا طعَن املشركون يف فقراء املسلمني وطلبوا من النيبى أن يطردهم لُيجالسوُه ، -52
ُم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيىِ  : يدعونُه ويذكرونُه على الدوام ، ألنى هذه اجلُملة  واملعىن( يعين يذكرون هللا يف الصباِح واملساِء ،  َرهبَّ

( أي جهتُه ، يعين يريدون اجلنىة الىيت هي يف هُ َوْجهَ ( بذلك الدعاء )يُرِيُدونَ لة عند العرب وهي تعبرٌي عن الدوام )ُمستعمَ 
السماء يف جهة هللا حتت عرشِه فيكونوا جبواره ، فكلمة "وجه" يُراد هبا اجلهة وهَي ُمستعملة عند العرب ، والشاهد على 

 اُميىة بن أيب الصىلت : ذلك قول 
 اً َلُه ِحنْيَ جَيَْمعُ إذا اْكَتَسَب املاَل الَفَّت ِمْن ُوُجوِهِه     وَأْحَسَن َتْدِبريْ 

 وقال عنرتة :
يِهْم مَن الَعَطبِ  َهزٍِم     وال طريقاً يُنجِى  فما تَ رَْكُت هلْم َوْجهاً ِلُمن ْ

( إن كان ابطنهم غري ُمرٍض ، ألنى مشركي قريش قالوا  َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِم مِىن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِىن َشْيءٍ )
يبى : "ما تبعك هؤالء إالى لفقرهم واحتياجهم إىل مواساتك ولكنىهم غري مؤمنني بك إمياَنً صادقاً " ، فال تسمع لقول للن

 ( هلم . فَ َتْطُرَدُهْم فَ َتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنيَ املشركني )

فتنىا األغنياء منهم ابلفقراء ، و"الفتنة" هي ( أي  فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهم بِبَ ْعضٍ ( أي كما فتنىا َمن قبلهم كذلك قريش )وََكَذِلكَ ) -53
 البليىة واملشكلة واالختبار ، ومن ذلك قول عنرتة :

َنٍة بُِليُت هِبا     وُخضُتها ابملهنىِد الذََّكرِ   َي عبَل كْم ِفت ْ
ُ ( الفقراء )َه ُؤالءأَ ( األغنياء حني تنكشف هلم عن احلقيقة وذلك بعد ُماهتم أو يف حياهتم بعد فوات الوقت )لىِيَ ُقولواْ ) َمنَّ الِلى

ُ أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِينَ ( فسبقوَن إليِه ؟ فيجيبهم املَلك املوكىل بتعذيبهم فيقول ) مِىن بَ ْيِنَنا( ابإلسالم ) َعَلْيِهم ( فهداهم  أَلَْيَس الِلى
 إىل طريق اإلسالم فأسَلموا .

( أي ابلقرآن  يُ ْؤِمُنوَن آِبََيتَِنا الىذينَ َوِإَذا َجاءَك هم إكراماً هلم فقال تعاىل )هللا رسوله أن يبدأهم ابلسالم كلىما رآ مثى أمرَ  -54
( لكم ، يعين تعهىد هللا سبحانُه أبن يرمحهم يف اآلخرة  َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحَةَ ( يف اللىوح احملفوظ ) فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َرب ُكمْ )

( أي من بعد السوء الىذي  أَنَُّه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا جِبََهاَلٍة مُثَّ اَتَب ِمن بَ ْعِدهِ هم ذنب فقال تعاىل )وال يُعذىهبم ولو صدَر من
 ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ ( للتائبني )َغُفورٌ ( أي هللا تعاىل )فَأَنَّهُ ( أعماله )َوَأْصَلحَ عملُه )

َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل ( بعد اإلجياز لتعلم أخبار املاضني )اآلََيتِ ( لك )نَفصِىلُ ( أي كما ضربنا هلم األمثال كذلك )وََكَذِلكَ ) -55
َ  اْلُمْجرِِمنيَ   .لك طريق اجملرِمني الىذي هم فيِه سائرون  ( أي وليتبنيى

( فيما  ُقل الَّ أَتَِّبُع أَْهَواءُكمْ عند هللا ) ( وجتعلوهنم ُشفعاء َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلىِ  الىذينَ ( املالئكة ) ُقْل ِإينىِ هُنِيُت أَْن أَْعُبدَ ) -56
 ( ألنى عبادة املخلوقني إشراك ابهلل . َوَما أَََنْ ِمَن اْلُمْهَتِدينَ ( إن اتىبعُت أهواءكم ) َقْد َضَلْلُت ِإًذاتدىعون )
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بْ ُتم بِهِ )( مبا جاءين من الوحي وما أعطاين من كتاب  ُقْل ِإينىِ َعَلى بَ يِىَنٍة مِىن رَّيبِى ) -57 َما ِعنِدي َما ( أي ابلقرآن ) وََكذَّ
يَ ُقص  ( يعين ما احُلكُم يف إنزال العذاب عليكم إالى هلل وليس يل ) ِإالَّ لِلِىِ ( يف ذلك ) ِإِن احلُْْكمُ ( من العذاب ) َتْستَ ْعِجُلوَن بِهِ 

 ( يوم القيامة . ْلَفاِصِلنيَ َوُهَو َخرْيُ ا( علينا بكتابِه ووحيِه ويفصُل بيننا حُبكمِه ) احلَْقَّ 

َنُكمْ ( من العذاب ) ُقل لَّْو أَنَّ ِعنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن بِهِ ) -58 ( أبن اُنزِل العذاب عليكم وأسرتيح من  َلُقِضَي اأَلْمُر بَ ْييِن َوبَ ي ْ
ُ أَْعَلُم اِبلظَّاِلِمنيَ شرىِكم ولكن ليس ذلك بيدي )  تعلمها . ( ولكن مُيهلهم ملصلحٍة ال َوالِلى

كانت قريش حتيك املؤامرات ضدى النيبى )ع( وتريد الفتك بِه ، وكان هللاُ تعاىل خُيربُه بذلك فيأخذ احلذر منهم ، فقال   -59
بعضهم لبعض : "َمن أخرب حممىداً مبا أضمرَنُه لُه فهل حممىد يعلم الغيب أم أنى أحداً من قريش خُيربُه بذلك فيأخذ احلذر؟ " 

( أي عند هللا أنباء الغيب وكشفها ، فكلمة "فتح" معناها كشف عن ُمستقبل ،  َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيبِ ية )فنزلت هذه اآل
أي كان  َكَفُرواْ {  الىذينَ }وََكانُواْ ِمن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى  سورة البقرةح" ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف ومجعها "مفاتِ 

ِإالَّ ( أحٌد من الناس ) الَ يَ ْعَلُمَهاشركني من العرب ويكشفون هلم عن نيبٍى خيرج من أرضهم وبالدهم . وقوله )اليهود يُنبئون امل
( َواْلَبْحرِ ( من ُملوقات برىية ) َما يِف اْلرَبىِ ( أيضاً )َويَ ْعَلمُ ( يعلمها فيخرب هبا رسوله ويكشف لُه عن أسرارهم ليأخذ احلذر ) ُهوَ 

َواَل َحبٍَّة يف ( فهو حُيصي أعمالكم واملالئكة تكتبها ) ِإالَّ يَ ْعَلُمَها( من األشجار ) َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقةٍ ة )من ُملوقات حبريى 
( يعين مهما عملتم من صغرية أو كبرية ُتكَتب يف صحائف أعمالكم  ظُُلَماِت اأَلْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ ََيِبٍس ِإالَّ يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ 

}َعاملِِ اْلَغْيِب اَل يَ ْعُزُب َعْنُه ِمثْ َقاُل َذرٍَّة يِف السََّماَواِت َواَل يِف قوله تعاىل  سورة سبأتبنيى لكم ذلك يف اآلخرة . ونظريها يف وي
 .{  اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمن َذِلَك َواَل َأْكرَبُ ِإالَّ يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ 

َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتم ( أي يقبض نفوسكم وقت النوم مثى يُعيدها إىل أجسادها وقت اليقظة ) للىيلم ابِ َوُهَو الَِّذي يَ تَ َوفَّاكُ ) -60
( يعين ما كسبتم من سيىئات ابجلوارح ، وأهمى جارحة يف اإلنسان هي اللىسان ، أي يعلُم ما جرحتم من عواطف بريئة  اِبلن ََّهارِ 

َعُثُكْم ِفيهِ لى املؤمنني من غيبٍة وّنيمة ، واخلطاب للمشركني )ويعلُم ما تكلىمتم ع : اُخرى، وبعبارة  ( أي يبعثكم من  مُثَّ يَ ب ْ
(  مُثَّ إِلَْيِه َمْرِجُعُكمْ ( أي وقت ُمعنيى ، وهي أعماركم فيها إىل وقِت آجالكم ) َأَجٌل م َسمًّى( لكم )لِيُ ْقَضىنومكم يف النهار )

( من أعمال ابطلة وعادات سيىئة . والدليل  مُثَّ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ن مرجعكم )بعد موتكم ، يعين إىل عامل النفوس يكو 
فالَتنيبء ]أو اإلنباء[ للكافرين واملشركني ، واحلساب واجلزاء للموحىدين  ( )مُثَّ يُ نَ بِىُئُكمعلى أنىُه خطاب للمشركني قوله تعاىل 

 تعاىل ال تظنىوا أيىها املشركون أنى هللا غافل عن أعمالكم أو ال يقدر على إماتتكم فإنى املذنِبني . وملخىص اآلية يقول هللا
أرواحكم يف قبضتِه وقت نومكم فلو شاء ألماتكم ولكن ال يفعل ذلك حّتى تنتهي آجالكم فيعاقبكم بعد موتكم على ما  

 لٍم وكفٍر ونفاق .كسبتم من ظُ 
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( من  َويُ ْرِسُل َعَلْيُكم َحَفظَةً ( يعين كلى من يقهر املساكني والُضعفاء فاهلل يقهرُه )ِعَباِدهِ ) ( قهرِ  َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوقَ ) -61
( أي قَ َبَضْتُه  تَ َوف َّْتُه ُرُسلَُنا( أي أسباب املوت ) َحّتََّ ِإَذا َجاء َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ املالئكة حتفظ عليكم أعمالكم وتكتُب أقوالكم )

ا قال تعاىل  الىذينَ وهم املالئكة  تُه ُرُسلنا ،وأخذَ  ومل يقل توفىت روحه ، ألنى النفس  )تَ َوف َّْتُه(أرسلهم ليكونوا عليِه حفظًة ، وإّنى
( أي ال ُيضيىعون من  َوُهْم اَل يُ َفرىِطُونَ الروحانيىة هي اإلنسان احلقيقي وما اجلسم إالى قالب تكوىنت فيِه النفس وَنَشأت )

ون هبا ، وال يضيىعون من حقىه شيئاً فإن كان حُمسناً رافقوُه يف اآلخرة وعاملوُه ابإلحسان ، وإن كان أعماله شيئاً بل حيتفظ
 ُمسيئاً تركوه وعاملوه ابهلجران وإن كان كافراً ضربوه وعذىبوه .

يعين إىل جواره إىل السماوات  ( ِإىَل الِلىِ املالئكة ، أي رجعوا بعد أن أكملوا أعماهلم مع املتوَفى ، ردىوا ) ( مُثَّ ُرد واْ )  -62
( يف مجيع ذلك وليس للمالئكة  َأالَ َلُه احلُْْكمُ ( أي الىذي حيكُم ابحلقى فال يظلم أحداً )احْلَقىِ ( أي سيىدهم )َمْواَلُهمُ األثرييىة )

د انتقاله من الدنيا إىل اآلخرة ( أي أسرع اجملازين على األعمال واألفعال . فاإلنسان عن َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنيَ شأن فيه )
 بسبب املوت يلقى جزاءُه فإن كان حُمسناً ُجوزَي ابإلحسان وإن كان ُمسيئاً استوىل عليِه الشيطان فُيعذىُب ويُهان .

يُكم مِىن ظُُلَماِت اْلرَبِى َواْلَبْحرِ ) -63 لمة كناية عن الشِىدىة ، ( إذا هِتُتم فيهما أو أصابتكم ِشدىة يف إحدامها . الظُ  ُقْل َمن يُ َنجِى
م يقولون تقول العرب لليوم الىذي تلقى فيِه ِشدىة "يوٌم مُ  أي قد اشتدىت ظُلمتُه حّتى صار   "يوٌم ذو كواكب"ظلم" حّتى أهنى

 ، وأنشد شاعرهم : اللىيلك
 أْشَنعا بَ يَ ْوماً ذا َكواكِ  إذا كانَ     تَ ْعَلُمون َبالَءَن  لْ َأَسٍد هَ  يِن بَ 

 لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ ( الشِىدىة ) لَِّئْن َأجَناََن ِمْن َه ِذهِ ( يعين جهراً وِسرىاً ، قائلني )َوُخْفَيةً ( أي ُمتضرىعني جهراً ) َتَضر عاً  َتْدُعونَهُ )
 ( لنعمائك علينا .

َها َوِمن ُكلِى َكْربٍ ) -64 يُكم مِىن ْ ُ يُ َنجِى ( بِه وال توحىدونُه يف العبادة . وقد جرت هذه  ْشرُِكونَ مُثَّ أَنُتْم تُ ( أصابكم غريها ) ُقِل الِلى
العادات اليوم يف املسلمني وانطبقت فيهم هذه اآلية فرتى أكثرهم يعبدون قبور املشايخ واألئمىة واألنبياء ويُقدىسوهنا وينذرون 

تضرىعوا إىل هللا فيكشف ما هبم من ُضرٍى  هلا ويتربىكون برتبة تلك القبور ويُقبىلون ُجدران األضرحة ، ولكن إذا أصابتهم ِشدىة
 فإذا زال اخلوف عنهم عادوا إىل إشراكهم .

ب والنيازك ( أيىها املشركون ، وذلك كالصواعق والشهُ  ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى أَن يَ ب َْعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِىن فَ ْوِقُكمْ ) -65
( وذلك كاخلسف والزلزال والرُبكان والغَرق مبياه  أَْو ِمن حَتِْت أَْرُجِلُكمْ حداها )واملذنبىات واألعاصري واحلرى والربد فُيهلككم إب

( يعين أو جيعل األمر ُملتبساً عليكم  أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشَيعاً البحر وامليكروابت الىيت على وجه األرض فيهلككم بواحدٍة منها )
( ابلقتال الىذي ينشب فيما  َويُِذيَق بَ ْعَضُكم أَبَْس بَ ْعضٍ ع العداوة بينكم )فتصبحون شَيعاً ، يعين ِفرقاً وأحزاابً ُمتضادىة فتق
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( أي نُبيىنها ونكرىرها على شكل أمثال ومواعظ وإنذارات  َكْيَف ُنَصرِىُف اآلََيتِ ( َي حممىد )انظُرْ بينكم نتيجة العداوة )
 لشبهة والشكى .( أي لكي يعلموا احلقيقة وتزول عنهم ا َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ )

( َي حممىد  قَ ْوُمكَ ( أي ابلعذاب ) وََكذََّب بِهِ َلمىا أنذرهم ابلعذاب يف اآلية السابقة كذىبوا بِه وسخروا ، فنزل قوله تعاىل ) -66
: قل هلم  واملعىن ( أي حبفيظ ، ُقل لَّْسُت َعَلْيُكم ِبوَِكيلٍ ( أي وهو ُمصيبهم ال حمالة ) َوُهَو احلَْق  كما كذىبت اَُمٌم من قبلهم )

 إذا حلى العذاب بكم فال أقدر حينئٍذ على رفعِه وال دفعِه عنكم فماذا يكون حينئٍذ مصريكم؟

(  َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ ( يعين وقٌت يستقرى العذاب عندكم ويدوم عليكم )م ْستَ َقرٌّ ( أي لكلى خرٍب أخربَنكم عنه ) لِىُكلِى نَ َبإٍ ) -67
 ذلك حني وقوعه .

ُهمْ ( ابلتكذيب هلا واالستهزاء هبا ) خَيُوُضوَن يف آََيتَِنا الىذينَ ِإَذا رَأَْيَت وَ ) -68 ( وال تكلىمهم أبمر الدين والدعوة  فََأْعِرْض َعن ْ
كلىمهم من ( أي يُنسيك إَتام حديثك مع من تُ  َوِإمَّا يُنِسيَ نََّك الشَّْيطَانُ ( من أمر الدنيا ) َحّتَّ خَيُوُضواْ يف َحِديٍث َغرْيِهِ )

قريش ، ويريد به شيطان اإلنس وهو أبو جهل جاء والنيبى جالس مع مجاعة من قريش حُيدىثهم ويدعوهم إىل اإلسالم وإىل 
َفاَل تَ ْقُعْد بَ ْعَد عبادة هللا ، فلمىا رآه أبو جهل أخَذ يف أتنيبِه وإهانتِه فسكَت النيبى عن حديثِه ، فهذا معىن قوله تعاىل )

 الىذينَ (  َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ : فال تقعد معهم بعد أن وعظتهم وذكىرهتم بعقاب هللا ) واملعىن"الذِكر" معناه املوعظة ،  ( الذىِْكَرى
 يظلمون الناس ويسلبون حقىهم .

هناك  البيت أو طُفنا حول الكعبة واملشركونإذا دخلنا  بناكيف و قال املسلمون  ت اآلية السابقة الذِكرَلمىا نزل -69
،  ون استهزاءهم ويبتعدون عنهمجنىب( أي يت يَ ت َُّقونَ  الىذينَ َوَما َعَلى فنزلت هذه اآلية ) يتحدثون وخيوضون يف آَيت القرآن ؟

َولَ ِكن ذِْكَرى يؤاخذ بذنبه ) ، فكلٌّ  اب املشركني من شيءعقمن  ى املؤمنني( أي ما عل ِمْن ِحَساهِبِم مِىن َشْيءٍ ما عليهم )
 .  نهم حني استهزائهم ابلقرآنم قرتابون ُمالسهم واالجنىب( يعين ولكن تذكرياً هلم لعلىهم يت ْم يَ ت َُّقونَ َلَعلَّهُ 

نْ َيا الىذينَ َوَذِر ) -70  ةً تركهم وال ختاطْبهم مرى اُ :  واملعىن( ويريد بذلك املشركني ،  اختََُّذواْ ِدينَ ُهْم َلعًِبا َوهَلًْوا َوَغرَّهْتُُم احْلََياُة الد 
ْر بِهِ ألنى الكالم ال يفيد معهم ) اُخرى دُع الناس إىل اإلميان مرىة : اُ  يعين،  غريهم بهِ  وأنذرْ  ظْ ، يعين عِ  ( أي ابلقرآن َوذَكِى

أَن تُ ْبَسَل نَ ْفٌس مبَا  تركه وادُع غريه وسيلقى عقابه بعد موته )اُ تك رسالواحدة فمن أسلم وآمن فلنفسه ومن عاند وجحد 
، أي تُعزل من بني النفوس ،  وتؤخذ إىل جهنىم نفوسمن بني ال نفٌس بسل تُ ذكىرهم ابلقرآن لئالى ، يعين  من اآلاثم ( َكَسَبتْ 

 هري :والشاهد على ذلك قول كعب بن زُ 
 إذا َغَلبَ ْتُه الَكْأُس ال ُمتَ َعبِىٌس      َحُصوٌر وال ِمْن دوهِنا يَ تَ َبسَّلُ 

 هري بن أيب سلمى :يعين وال ينعزل وحده عنها ، وقال زُ 
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ُما َبْسلُ      بالٌد هبا َنَدْمتُ ُهْم وألِْفتُ ُهمْ  ُهْم فإهنى  فإْن تُ ْقِوََي ِمن ْ
 يعين فإن فرغت منهم تلك البقاع تبقى غري صاحلة للُسكىن ولذلك انعزلوا عنها وارحتلوا منها ، وقال األعشى :

 لكْم وَحِليُلَها أجاَرُتُكْم َبْسٌل عَلينا حُمَرٌَّم     وجارَتُنا ِحلٌّ 
 وقالت اخلنساء :

 لُ ِإذا سي َم َضيم اً خ اِدٌر ُمتَ بَ سِى      ِمَن الَق وِم َمغِش ي  ال رِواِق َكأَنَّ هُ 
ذ األمجىَة ِخدراً وانعزل عن الناس ، والتزال هذه الكلمة ُمستعملة عندَن يف العراق  أي ُمنعزل عن الناس ، واخلادر الىذي اختى

من الفواكه أو احلبوب على أن يكون أحدها قلياًل واآلخر أكثر ، أو يكون أحدمها جيىداً واآلخر رديئاً فيقول لتفريق نوعني 
لصاحبِه إبِسل الربتقال عن اللىيمون ، أو يقول إبِسل التفىاح ، أي إعزل اجليىد من الرديء ، فاجليىد املعزول يُقال له "مبسول" 

دخول جهنىم يف عامل الربزخ خاصى لألمىة الىيت   أنى   اإلنسان بعد املوتكتايب قد قلُت يف  أمىا الرديء فُيقال له "بسالة" ، و 
كذىبت رسوهلا مواجهًة وليس جلميع الكافرين ، أمىا اآلخرون فدخوهلم فيها يكون يوم القيامة ، فإنى هللا تعاىل َيمر مالئكة 

تقط هؤالء املكذىبني من بني النفوس واحداً بعد اآلخر وتغلىل أيديهم بسالسل من حديد وأتخذهم إىل جهنىم العذاب أن تل
ُعوَن ِذرَاًعا  . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة احلاقىة }ُخُذوُه فَ ُغل وُه . مثى اجلَِْحيَم َصل وُه . مثى يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

  .{  فَاْسُلُكوهُ 
فإن قال أحد امللحدين : أين تكون جهنىم ، ومل ال نراها لو كانت موجودة؟ أقول : يراها كلى إنسان ولكن ال يعرفها ، 

فجهنىم األرض هي الرباكني ، وجهنىم الفضاء هي الشمس احلاليىة ، وجهنىم هي سقر وهي أكرب من مشسنا احلاليىة ابضعاف ، 
ْحَدى اْلُكرَبِ سورة اولذلك قال هللا تعاىل عنها يف  َا إَلِ أي إحدى الشموس الكبريات األحجام ، وقال تعاىل يف {  ملدثر }ِإهنَّ

 . اللىيلأي تلوح للناس من بعيد فريوهنا كنجمة تضيء يف {  }َلوَّاَحٌة لىِْلَبَشرِ نفس السورة 
عذاب اللىصها من ( يشفع هلا وخيُ  َوالَ َشِفيعٌ افع عنها )ويد تلك النفس املكذىبة ( يتوىلى أمر لَْيَس هَلَا ِمن ُدوِن الِلِى َويلٌّ وقوله )

من  كي تنجول من مال الدنيا وتفدي بهِ َثني ( يعين وإن تعادل آاثمها بكلى شيء  َوِإن تَ ْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُ ْؤَخْذ ِمن َْها)
وا من بني ُعزِلي أ(  أُْبِسُلواْ  الىذينَ أُْولَ ِئَك ل )وال شفيع وال ما : ال يدفع عنها العذاب ويلٌّ  واملعىن ، ل منهاقبَ العذاب فال يُ 

، ( أي ساخن  َشرَاٌب مِىْن محَِيمٍ ( يف جهنىم )هَلُمْ ل )سُ لرُ ا( من آاثم وتكذيب  مبَا َكَسُبواْ وُأِخذوا إىل جهنىم ) ةالكافر النفوس 
 قول امرئ القيس يصف فتاة : ومن ذلك

َها ، َكاجلَُماِن لدى اجلَايل     َها إذا َما اْسَتحمَّْت َكاَن َفْضُل محَيمِ   َعلى َمتَنتي ْ
 .(  مبَا َكانُواْ َيْكُفُرونَ  َوَعَذاٌب أَلِيمٌ )

 " ،إرجعوا إىل دينكم ودين آابئكم، ال يغرىنىكم حممىد بدينه : " فقالوا لنيبى ،اب نَ وآمَ  ن أسلمَ دعا بعض املشركني مَ  -71
يت ال تنفع وال الى واألواثن ( يعين تدعوَن إىل عبادة األصنام  وِن الِلِى َما الَ يَنَفُعَنا َوالَ َيُضر َنَ ُقْل أَنَْدُعو ِمن دُ فنزلت هذه اآلية )

http://quran-ayat.com/insan
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: أتريدون أن  واملعىن، والعمى بعد العقل والتبصىر  ، وهذه كناية عن اجلهل ( أي نرجع إىل الوراء َونُ َرد  َعَلى أَْعَقابَِناتضرى )
َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُه ( إىل اإلسالم وجنىاَن من الكفر والضالل ) بَ ْعَد ِإْذ َهَداََن الِلىُ ذي كنىا عليه معكم )الى  نرجع إىل جهلنا وضاللنا

، وهم الكافرون من قوم أبيه حيث قالوا له ال  شياطني اإلنس 44( وهو إبن نوح الذي أغوته وأغرته الشََّياِطنُي يف اأَلْرضِ 
، فكذلك أنتم تريدون أن تغروَن بقولكم فنرتك رسول  ل ابَق معنا فسمع كالمهم وهلك معهمتركب مع أبيك يف السفينة ب

من الركوب يف  مينعونهُ  يف حرية من أمره ألنى قوم أبيهِ  ( أي وقعَ َحرْيَانَ ، وقوله ) هللا ونرجع إىل عبادة األصنام فهذا ال يكون
 الىذينَ ( وهم املؤمنون  َلُه َأْصَحابٌ معهم فال يدري مع أيىهما يذهب ) إليهم لريكب املؤمنني يدعونهُ  ، وأصحاب أبيهِ  السفينة

وهلك  مع الكافرين فغرقَ  ، ولكنىه مل يركب معهم بل بقيَ  ( أي تعال معنااْئِتَنا( ويقولون له ) يَْدُعونَُه ِإىَل اهْلَُدىيف السفينة )
ى أحداً : إنى هللا تعاىل إذا هدَ  واملعىن،  ( الذي ال حييد عنه صاحبهُ  هْلَُدىَ ِإنَّ ُهَدى الِلِى ُهَو ا( َي حممىد هلؤالء الكافرين )ُقلْ )

(  لَِربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي لنستسلم ) أُِمْرََن لُِنْسِلمَ ( قل هلم )وَ عن اإلسالم ) فال تقدرون أنتم على إرجاعهِ  يف قلبهِ  إىل اإلميان وزيىنهُ 
  . فأسلمنا وآَمنىا

 ( يعين جُتَمعون للحساب يوم القيامة . َوُهَو الَِّذَي إِلَْيِه حُتَْشُرونَ ( يف تركها ) اْ الصَّالَة َوات َُّقوهُ َوأَْن أَِقيُمو ) -72

ابلوعد احلقى ، والوعد ( أي اِبحْلَقىِ األرض )من مُجلتها ( أي الكواكب السيىارة و  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ ) -73
َ مُيِْسُك السََّماَواِت  سورة فاطرهو زوال الكواكب السيىارة وَتزيقها يوم القيامة ، وذلك قوله تعاىل يف الىذي وعَد بِه  }ِإنَّ الِلَّ

ا تتمزىق ، وقال تعاىل يف َواأْلَْرَض أَن تَ ُزواَل َولَِئن زَالََتا {  }َوِإَذا  سورة اإلنفطاريعين يوم القيامة تزول عن جاذبيىة الشمس ألهنى
 وافياً  شرحاً  لكون والقرآناكتايب يعين َتزىقت وانتثرت أجزاؤها يف الفضاء ، وقد شرحُت هذا البحث يف  {  َواِكُب انتَ ثَ َرتْ اْلكَ 
وأنتم تُريدون البقاء يف  خرىكب االُ : إنى األرض الىيت تسكنون فيها تزول وتتبعثر أجزاؤها يف الفضاء وكذلك الكوا  واملعىن. 

( وهو فَ َيُكونُ ( خراابً )ُكن)هلذا العمران ( يَ ُقولُ ( القيامة )َويَ ْومَ )الدنيا وال حتسبون آلخرتكم حساابً كأنىكم ُُملىدون يف الدنيا 
( فال  َولَُه اْلُمْلكُ الة )ال حمَ  كائنٌ   فهو دق فما أخرب عنهُ ( أي الصىِ  قَ ْولُُه احْلَق  ة أبسرها )اليوم الذي تتمزىق فيه اجملموعة الشمسيى 

"الُصور" هو القشرة الباردة (  يَ ْوَم يُنَفُخ يِف الص َورِ يف الفضاء ) نفوسميلك يف ذلك اليوم غريه ألنى الناس كلىها َتوت وتصعد ال
ة فتنصدع فتخرج الغازات من ذلك الىيت تتكوىن للشمس عند انتهاء حياهتا فتضغط الغازات الىيت يف جوفها على القشرة البارد

( أي ما  َوالشََّهاَدةِ  َعاملُ اْلَغْيبِ ابلتفصيل ) الكون والقرآنيف كتايب ّالصور عن تُ ذكر الصدع ويكون هلا صوت عظيم . وقد 
 . ( مبا يكوناخْلَِبريُ ) نعهِ ( يف صُ  َوُهَو احلَِْكيمُ ) عندكم عنكم وما حضرَ  غابَ 

                                                           

ا قال تعاىل )اْستَ ْهَوْتُه( ومل يقل أغوتهُ  44    . ، فبقي معهم إبَق معنا ونعطيك الفتاة منهم فقالوا لهُ  ألنى ابن نوح أحبى فتاةً  وإّنى

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ى إىل الصواب ( يعين واذكر هلم ِقصىَة إبراهيم ليفكىروا فيها ويتدبىروا يف شأهنا كما فكىَر إبراهيم فاهتدَ  َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيمُ ) -74
( وامسُه ابلعربيىة "اترََح " ومعناُه آزَر أابه ، ألنى أابُه مل يكن لُه ولد فلمىا ُوِلَد إبراهيم قالوا اترََح أي آزَر أابُه  آَزرَ  ألَبِيهِ ، إذ قال )

 ( .م ِبنيٍ ( عن احلقى ) ِإينىِ أَرَاَك َوقَ ْوَمَك يف َضاَللٍ ( تعبدها من دون هللا ) أَتَ تَِّخُذ َأْصَناًما آهِلَةً )

( أصلها ُملك السماواِت  نُرِي ِإبْ رَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( أي كما أشعرَنُه َبطأ أبيِه كذلك )َذِلكَ وَكَ ) -75
واألرض ، والواو ُيشري إىل الكثرة ، تقول للواحد جاَء ، وللجماعة جاؤوا ، بزَيدة الواو ، والتاء للمخاَطب واملاِلك ، تقول 

: نُريِه كثرة ُملكنا للكواكب السيىارة  واملعىنء األوىل تشري إىل املاِلك والثانية تشري إىل املخاَطب ، ملكُت وملكَت ، فالتا
 ( آبَيت هللا وقدرتِه . َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ واألرض من مجلتها ليفكىر ويعقل )

 من ذلك قول األعشى :وآواُه ، و  اللىيل( أي فلمىا ضمىُه  اللىيلفَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه ) -76
ن ونَُه     كآَخَر يف قَ ْفَرٍة مَلْ جُيَنْ   وهاِلِك أْهٍل جيُِ

 وقالت اخلنساء :
 ُمْزِن َهطَّ الِ َوُروَحُه ِبَغزِيِر الْ      َسَقى اإِلَلُه َضرحًِيا َجنَّ أَْعُظَمُه 

( الكوكب ،  قَاَل َه َذا َريبِى فَ َلمَّا أََفلَ هو كوكب الزهرة ) ( هو كوكب الز هرة ، ألنىُه أوىل ما يبدو من النجوم مساءً  َرَأى َكوَْكًبا)
 أي فلمىا غاَب عن األنظار ، ومن ذلك قول امرئ القيس :

 فَ ُقلَن وَهل خَيَفى اهِلاَلُل ِإَذا أََفلْ     دفُنهُ  اللىيلَفى لََنا ِإن كاَن يف َأخيَ 
 مالك : يعين إذا غاَب عنىا اليوم سيظهر يف الغد . وقال كعب بن

 َوالشىْمُس َقْد َكَسَفْت وََكاَدْت أَتِْفلُ       فَ تَ َغريىَ اْلَقَمُر اْلُمِنرُي لَِفْقِدهِ 
 ( . ال ُأِحب  اآلِفِلنيَ ( إبراهيم )قَالَ )

ألُكونَنَّ ( إىل ُرشدي )  يَ ْهِدين َريبِى لَِئن ملَّْ ( إبراهيم ) قَاَل َه َذا َريبِى فَ َلمَّا أََفَل قَالَ ( يف السماء ) فَ َلمَّا َرَأى اْلَقَمَر اَبزًِغا) -77
 ( عن طريق الصواب . ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِىنيَ 

( الشمس  فَ َلمَّا أَفَ َلتْ ( من القمر ومن الكواكب ) قَاَل َه َذا َريبِى َه َذآ َأْكرَبُ ( من املشرق ) فَ َلمَّا َرَأى الشَّْمَس اَبزَِغةً ) -78
 ( ابهلل من أصنام . بَرِيٌء ُمِىَّا ُتْشرُِكونَ قَاَل ََي قَ ْوِم ِإينىِ )

( أي شقىقها فجعلها تسعة كواكب بعدما كانت واحدة ، وقد  ِإينىِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرضَ ) -79
يُشركون غريه يف عبادتِه . ألنى إبراهيم َلمىا نشأ  الىذينَ (  َوَما أَََنْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ أي موحىداً ) (َحِنيًفا) 14يف آية سبق تفسريها 

ا أحجار ال تنفع وال تضرى ، فأخذ يفكىر وينظر إىل السماء لعلىُه  وبلغ الر شد رأى قومُه يعبدون األصنام فلم يُعجبُه ذلك ألهنى
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ا وجى  م قالوا يف السماء إالٌه واحد ، ويف األرض آهلٌة كثرية ، فلمىا مل تعجبُه آهلة جيد خالقُه فيعبدُه ، وإّنى َه نظرُه إىل السماء ألهنى
األرض صار ينظر إىل السماء يُراقب أجرامها ، وَلمىا رآها أتفل وتغيب عن األنظار قال يف نفسِه جيب أن تكون ِصفات 

دوام ال يزول ، مثى خطَر لُه أن يسأل خالقُه لريشدُه هو إىل نفسِه ليعرفُه فيعبدُه اخلالق اثبتة ال تتغريى وأن يكون موجوداً على ال
فأرسل هللاُ لُه جربائيل فقال ُمنادَيً : "ُسبىوٌح ُقدىوس ربى املالئكِة  { لَِئن ملَّْ يَ ْهِدين َريبِى ألُكونَنَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِىنيَ }، فقال 

ِإينىِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما أَََنْ ِمَن هيم إىل ُرشدِه وقال ) والروح" ، فاهتدى حينئٍذ إبرا
 ( . اْلُمْشرِِكنيَ 

الِلِى َوَقْد  َأحُتَاج وينىِ يف ( إبراهيم )قَالَ ( أي خاصموُه وجادلوه يف شأن أصنامهم وخوىفوُه يف ترك عبادهتا ) َوَحآجَُّه قَ ْوُمهُ ) -80
( إْن كسىرهُتا ، يعين ال أخاف  َوالَ َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِهِ ( إىل طريق احلقى ابإلحياء وابألدلىة العقليىة واآلَيت الكونيىة ) َهَدانِ 

ًئامن األصنام وال منكم أن تقتلوين أو تسجنوين أو تضربوين ) َوِسَع َريبِى و يعلمها )( من ذلك ملصلحٍة ه ِإالَّ أَن َيَشاء َريبِى َشي ْ
أََفالَ فإن شاء قتلي أو سجين على أيديكم فال مانع من ذلك ) االُمور( فهو أعلُم مينى ومنكم بعواقب  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما

 ( يعين أفال تتىعظون وترتكون عبادة األصنام ؟ تَ َتذَكَُّرونَ 

( هللا خالقكم ورازقكم والىذي بيدِه  َواَل خَتَاُفونَ ة ال تضرى وال تنفع )( وهَي أحجار منحوت وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتمْ ) -81
ل أمراً بذلك وال كتاابً وال بياَنً َيمركم فيِه ( أي مل يُنزىِ  أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم اِبلِلِى َما ملَْ يُ نَ زىِْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاَنً موتكم وحياتكم )

ِإن ُكنُتْم ( أنتم أم أَن ) فََأي  اْلَفرِيَقنْيِ َأَحق  اِبأَلْمنِ دُه وأن ال ُتشركوا بعبادتِه شيئاً من ُملوقاتِه )بعبادهتا ، بل أمركم بعبادتِه وح
 ( العاقبة ؟ تَ ْعَلُمونَ 

يَ ْلِبُسواْ ِإميَاهَنُم َوملَْ ( ابهلِل ورسولِه ) آَمُنواْ  الىذينَ مثى أكىد سبحانُه قول إبراهيم أبنى األمن للمؤمنني وليس للمشركني فقال ) -82
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ( أي مل خيلطوا إمياهنم بشرٍك ، ومن ذلك قول لقمان البنِه  ِبظُْلمٍ  أُْولَ ِئَك ، ){  } ََي ُبيَنَّ اَل ُتْشرِْك اِبلِلَِّ ِإنَّ الشِى

 ( إىل طريق احلقى . َوُهم م ْهَتُدونَ ( من العذاب ) هَلُُم اأَلْمنُ 

َناَها ِإبْ رَاِهيمَ ( احُلجىة الىيت احتجى هبا إبراهيم )َوتِْلكَ ) -83 تُ َنا آتَ ي ْ ( أي علىمناها إبراهيم ابإلحياء  َعَلى قَ ْوِمهِ ( حيتجى هبا ) ُحجَّ
 كمة فريفعُه هبا .( مبن هو أهٌل للحِ َعِليمٌ ( يف ُصنعِه ) ِإنَّ رَبََّك َحِكيمٌ ( من املؤمنني ابلِعلم واحِلكمِة ) نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء)

َنا َلُه ِإْسَحقَ ) -84 ( ُكالًّ ( حفيده وهبنا لُه إثين عشر ِسبطاً )َويَ ْعُقوبَ من زوجته سارة وإمساعيل من زوجته هاجر ) ( َوَوَهب ْ
َوِمن راهيم )( أي من قبل إب َهَديْ َنا ِمن قَ ْبلُ ( الىذي هو من أجداد إبراهيم )َونُوًحا( إىل طريق اخلري والصالح )َهَديْ َنامنهم )

( إبن موص بن َنحور بن يوابب َوأَي وبَ ( إبن داُود هدينا )ُسليمانوَ ( إبن يسىي هدينا )َداُوودَ ( أي من ذرىية إبراهيم ) ُذرىِيَِّتهِ 
ك بن زارح بن رعوئيل بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل هدينا أيضاً إىل طريق اخلري والصالح وكان يسكن اليمن امللِ 

يف زمن موسى قبل خروج بين إسرائيل من مصر ، راجع ِسفر التكوين ، اإلصحاح السادس والثالثني من ُمموعة  وذلك
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موسى هدينا ، وكان أكرب من موسى  ا( أخَوَهاُرونَ ( إبن عمران واُمىه يوخِبذ )َوُموَسى( إبن يعقوب هدينا )َويُوُسفَ التوراة . )
كانوا حُمسنني مع الناس فهداهم هللا إىل طريق الصالح وزادهم من اخلريات يف الدنيا   بسنة واحدة ، فهؤالء من ُذرىية إبراهيم

ا  وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ وآاتهم من الِعلم واحلكمة ) ( من املؤمنني بكثرة اخلريات يف الدنيا وابلغفران واجلنىة يف اآلخرة . وإّنى
ف وموسى وهارون ، ألنى اخلريات الىيت أصابتهما كانت أكثر ُمىن كان قبلهما ، ابلذكر على أيىوب ويوس ُسليمانقدىم داُود و 

 بكثرة اخلريات على من ذكرهم بعدمها ال ابملنزلة واألفضلية وال ابألسبقية .  ُسليمانفجاء ذكر داُود و 

( بن بركيا بن عدىو ، وكان َوزََكرَيَّ ل تعاىل )هم من ذرىيِة إبراهيم فقا الىذينَ مثى ذكَر ُسبحانُه الزاهدين يف الدنيا من األنبياء  -85
ا مُسىَي إلياس ألنىُه آيَس من إمياِن َوإِْلَياسَ ( بن مرمي )َوِعيَسى( بن زكرَيى )َوحَيْىَي يف زمن امللك داريوس ) ( هو النيبى أشعيا ، وإّنى

لقولِه ومل يعملوا أبمره حّتى آيس منهم ، قومه اليهود ومن صالحهم مهما دعاهم إىل نبذ األصنام وترك اإلشراك فلم يسمعوا 
 ( .  ُكلٌّ مِىَن الصَّاحِلِنيَ وله ِسفر خاصى يف ُمموعة التوراة اِبْسِم  أشعيا )

( بن إبراهيم وقد نقله أبوُه إىل مكة مع اُمىِه هاَجر َوِإمْسَاِعيلَ مثى ذكر املهاجرين منهم من بلٍد إىل بلٍد آخر فقال تعاىل ) -86
( هو اليشع بن شافاط وصيى النيبى إيليىا وقد هاجَر من جبل الكرمل إىل السامرة ، وقصىتُه مذكورة َواْلَيَسعَ ري )وهو طفٌل صغ

( هو يوَنن بن أمتاي وقد هاجر من أورشليم َويُوُنسَ يف ِسفر امللوك الثاين يف اإلصحاح الثاين وما بعده يف ُمموعة التوراة )
( هو إبن هاران إبن أخي إبراهيم ، وقد هاجر مع إبراهيم َوُلوطًاموعة التوراة اِبْسِم يوَنن )إىل نينوى ، ولُه ِسفر خاصى يف ُم

( أي أعطيناهم زَيدة من  فضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنيَ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( من هؤالء األنبياء وَُكالًّ من العراق إىل أرض كنعان )
 الكرامِة على غريهم من الناس .

هِتِْم َوِإْخَواهِنِمْ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( أي آابء األنبياء  آاَبئِِهمْ َوِمْن ) -87 َناُهمْ ( قوماً صاحلني ) َوُذرىَيَّ ( أي اخرتَنهم َواْجتَ بَ ي ْ
 ( أي إىل طريق احلقى . َوَهَديْ َناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ لعبادتنا وإلصالح عبادَن ابملواِعظ )

(  َوَلْو َأْشرَُكواْ ( أي من كان أهالً للهداية حُبسن أخالقِه ) ى الِلِى يَ ْهِدي بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدهِ ُهدَ ( اهلُدى )َذِلكَ ) -88
ُهم مَّا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( أي لبطَل وضاَع )حَلَِبطَ سبق ذكرهم ) الىذينَ هؤالء األنبياء والصاحلون  :  واملعىن( من أعمال صاحلة ،  َعن ْ

 روا عليها . شيئاً لذهبت أعماهلم أدراج الرَيح ومل يؤجَ لو أشركوا ابهلل

َناُهُم اْلِكَتابَ  الىذينَ ( األنبياء )أُْولَ ِئكَ ) -89 نيىة ) آتَ ي ْ ( بني الناس يف َواحْلُْكمَ ( يعين أعطيناهم الكتب السماويىة واملواعظ الرابى
فَ َقْد ( قومك َي حممىد بنبوىتك ومل يؤمنوا هبا )َه ُؤالءابلنبوىة ، يعين فإن يكفْر )( أي  َوالن  بُ وََّة فَِإن َيْكُفْر هِبَاأمور دينهم ودنياهم )

ْلَنا هِبَا ( أي ليسوا مبنكرين هلا ،  لَّْيُسواْ هِبَا ِبَكاِفرِينَ ( مؤمنني )قَ ْوًما( أي ابلقيام بنشرها وتصديقها وترغيب الناس لقبوهلا ) وَكَّ
 ا بنشر دين اإلسالم .وهم أصحاب النيبى املؤمنون بِه قامو 
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( َي حممىد ، إي اقتِد بنهجهم يف  فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدهْ ( أي هداهم هللا إىل طريق احلقى ) َهَدى الِلىُ  الىذينَ ( األنبياء )أُْولَ ِئكَ ) -90
( أي  َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا الَّ ( لقومك َي حممىد )ُقلالتوحيد والعبادة إىل هللا وادُع الناس إىل عبادتِه وأنِذْرهم عن معاصيِه ، )

 ( أي للناس أمجعني .لِْلَعاَلِمنيَ ( يعين موعظة ) ِإالَّ ذِْكَرى( أي القرآن ) ِإْن ُهوَ على قراءيت للقرآن وتبليغِه لكم )

لنيبى : "نعم" . جاء نفٌر من اليهود خياصمون النيبى )ع( ويسألونُه فقال أحدهم : "هل أنزل هللا عليك كتاابً ؟ " فقال ا -91
قال اليهودي : "مل تنزل التوراة من السماء بل هَي قراطيس كتب فيها آابؤَن األحكام الشرعيىة من احلالل واحلرام ورحالت 

َ َحقَّ َقْدرِهِ بين إسرائيل وحروهبم مع أعدائهم وغري ذلك" . فنزلت هذه اآلية يف ذمى اليهود ) هللا ( أي مل يعرفوا  َوَما َقَدُرواْ الِلى
ُ َعَلى َبَشٍر مِىن َشْيءٍ حقى معرفته وما قدىروه حقى قدرِه ) َمْن أَنَزَل ( َي حممىد هلم )ُقلْ ( يعين من كتاب ) ِإْذ قَاُلواْ َما أَنَزَل الِلى

وسى والىيت يشعى ( من جبل الطور ، أي من أنزل األلواح من اجلبل الىيت كتَب هللا فيها التوراة مل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء بِِه ُموَسى
( ألنى هللا تعاىل كتبها بقلم ُقدرتِه فكان النور ينبعث منها ، وهي نوٌر ملن يتقبىلها ويعمل مبا فيها من واجبات نُورًامنها )

قراطيس[ ( أي جتعلون الكتاب قراطيس كتبها آابؤكم بزعمكم ]وال جَتَْعُلونَُه قَ رَاِطيسَ ( يهتدون هبا إىل دينهم ) َوُهًدى لىِلنَّاسِ )
( أي تُعلنون أبنى التوراة هي قراطيس ُكِتَب فيها  تُ ْبُدوهَنَا َوخُتُْفوَن َكِثريًامجع ِقرطاس ، هو الورق الىذي يُكتب فيِه الكتاب ، )

رتِه رحالت بين إسرائيل وحروهبم وختفون عن حممىد أشياء كثرية ُكِتَبْت يف توراتكم ومن مجلتها األلواح الىيت كتبها هللا بقلم قد
( كانوا  أَنُتْم َواَل آاَبؤُُكمْ ( من التوراة ) مَّا مَلْ تَ ْعَلُمواْ ( من القرآن من علوم يف الدين والدنيا )َوُعلِىْمُتمونزل هبا موسى إىل قومِه )

اتركهم سيأيت يوٌم يُعاقَبون فيه ( أي  مُثَّ َذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبونَ ( أنزل التوراة على موسى والقرآن عليى ) ُقِل الِلىُ يعلموهنا )
 بسبب خوضهم ابلباطل .

( ألتباعِه فيزدادون بسببِه ُمَباَركٌ ( على حممىد كما أنزلنا التوراة على موسى ، هو ) ِكَتاٌب أَنزَْلَناهُ ( القرآن )َوَه َذا) -92
لكتاب ، يعين أنزلنا القرآن ُمصدىقاً حملمىد الىذي بني يديه ( ا الَِّذي َبنْيَ يََديْهِ ( رسالة حممىد )م َصدِىقُ ويتكاثرون يوماً بعد يوم )

( بِه ،  َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَاالكتاب مبا فيِه من أدلىة وبراهني تثبُت ِصدقُه . مثى وجىه اخلطاب إىل النيبى فقال تعاىل )
أيقنوا بوجود األرواح والعامل  الىذينَ ( يعين املسلمني  ْؤِمُنوَن اِبآلِخرَةِ ي ُ  الىذينَ وَ يعين لُِتنِذَر أهل مكىة ومن سكَن حوهلا ابلقرآن )

(  َوُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم حُيَاِفُظونَ ( أي ُيصدىقون ابلقرآن ويوقنون ابلعامل الثاين الىذي ينتقلون إليِه بعد املوت ) يُ ْؤِمُنوَن بِهِ اآلخر )
 أي يواِظبون .

أَْو قَاَل ( ابدىعائِه النبوىة أو الرسالة ) َوَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذابً ة ابطاًل كُمسيلمة وغريه )ونزل فيمن ادىَعى النبوى  -93
َ ُسبحانُه ( من آَيت يف القرآ َوَمن قَاَل َسأُنزُِل ِمْثَل َما أَنَزَل الِلىُ ( من ذلك ) َومَلْ يُوَح إِلَْيِه َشْيءٌ ( من هللا ) أُْوِحَي ِإيَلَّ  ن ، مثى بنيى

( َي حممىد حال هؤالء اْلُمفرتين على  َوَلْو تَ َرىادىَعوا النبوىَة ابطالً يف بين إسرائيل فقال تعاىل ) الىذينَ حال املاضني من هؤالء 
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مرة" معناها الشِىدىة ، ( أي يف سكرات املوت وشدائدِه . "الغَ  ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمرَاِت اْلَمْوتِ هللا الكذب ابدىعائهم هذا )
 تشبيهاً ابلغريق الىذي غمرتُه مياه البحر ، ومن ذلك قول عنرتة :

 َي عبُل كم من َغمرٍة ابَشرهُتا     ابلنفِس ماكاَدْت َلَعْمُرِك تَ ْنَجِلي
 وقال الفرزدق : 

 وجَنَّى أاب اْلِمْنهاِل اثٍن َكأَنىُه     يَدا ساِبٍح يف َغْمَرٍة يَ َتَذرَّعُ 
 رات ، ومن ذلك قول عنرتة :رة غمَ مْ ع غَ ومج

 من كلى أْروََع لِلُكماِة ُمنازٍِل     َنٍج مَن الغَمراِت كالرىِئبالِ 
َأْخرُِجواْ هم على فراش املوت ، يقولون هلم ) الىذينَ ( إىل اْلُمستحضر منهم  اَبِسُطواْ أَْيِديِهمْ ( أي مالئكة املوت )َواْلَمآلِئَكةُ )

( أي عذاب اهلوان ، يعين الذلى واإلهانة ، ومن ذلك قول النابغة  اْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُونِ أجسامكم )( من  أَنُفَسُكمُ 
 الذبياين :

 َوال أُقيُم ِبداِر الَعجِز َواهلُونِ      بَ وى الَزعِم أَرأَُمُه  ال َأخذَُع البَ وى 
 وقال ذو اإلصبع العدواين :

 راِعَيٍة    تَ ْرَعى اْلَمخاَض وال أُْغِضي َعَلى اهْلُونِ إذهْب إلَْيَك َفما اُمِىي بِ 
 وقال اآلخر :

 تُ ْنِجي ِمْن الذىلى َواْلَمْخزَاِة َواهْلُونِ     َأَنى َوَجْدََن ِباَلَد الِلِى َواِسَعةً 
( فال تؤمنون هبا بل تقولون لو  آََيتِِه َتْسَتْكربُونَ  وَُكنُتْم َعنْ ( أي غري احلقيقة ) َغرْيَ احْلَقىِ ( الكذب ) مبَا ُكنُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى الِلىِ )

 نشاُء لقلنا مثل هذا ، مثى ال تقولون .

ُتُموَنَ ) -94 ( حني خرجتم  أَوََّل َمرَّةٍ ( ُعراًة ) َكَما َخَلْقَناُكمْ ( بال أزواج وال أوالد وال لباس )فُ رَاَدى( بعد موتكم ) َوَلَقْد ِجئ ْ
( أي خلفكم يف الدنيا مل ينفعكم اليوم  َورَاء ُظُهورُِكمْ ( من املال واألزواج واألوالد ) رَْكُتم مَّا َخوَّْلَناُكمْ َوت َ من بطون اُمىِهاتكم )

: تركتم األموال ومحلتم من الذنوب األمحال واستمتع غريكم مبا خلىفتم من املال وحوسبتم عليه فيا هلا من  واملعىنشيٌئ منها ، 
م يشفعون لكم ) ْم ُشَفَعاءُكمُ َوَما نَ َرى َمَعكُ حسرة ) ُْم ِفيُكمْ  الىذينَ ( أي ليس معكم من كنتم تزعمون أهنى ( أي يف  َزَعْمُتْم أهنَّ

م ) َنُكمْ ( اإلتىصال ) َلَقد ت ََّقطَّعَ ( هلل )ُشرََكاءرأيكم وعقائدكم أهنى ( يف  َعنُكم مَّا ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ ( أي ذهَب وضاَع ) َوَضلَّ  بَ ي ْ
 ن شفاعتهم .الدنيا م

وكذلك اليوم أصبحت أكثر املسلمني تذنب وتعمل املوبقات وتقول هؤالء املشايخ شفعاؤَن عند هللا ، فيجعلون املشايخ 
واألئمىة وقبور اإلنبياء شفعاء بزعمهم كما زعمت قريش واملشركون من العرب أبنى املالئكة تشفع هلم عند هللا ، فردى هللا عليهم 
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يًعا {  رمَ سورة الزُ ل تعاىل يف وكذىب عقائدهم فقا }َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن  سورة األنبياء، وقال تعاىل يف }ُقل لِلىَِِّ الشََّفاَعُة مجَِ
 .{  }َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ  رثى سورة املدى ، وقال تعاىل يف اْرَتَضى َوُهم مِىْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن { 

َ فَاِلُق احلَْبِى َوالن ََّوى ِإنَّ ) -95 ( ال أصنامكم وال أواثنكم هلا الُقدرُة على ذلك فيجب عليكم أن تعبدوُه وحدُه وال تعبدوا  الِلى
غريُه ، ومعىن "فالق" شاق  احلبىة ابلنبات ، وشاقى النواة ابلشجر والنخل ، يعين يشق  احلبىة فيخرج منها النبات ويشق  النواة 

( يعين خُيرج النبات احليى النامي املتكاثر  خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِىتِ الشجرة أو النخلة وذلك حني زرعها يف األرض ) فيخرج منها
( وذلك كالصمغ من الشجر ، والزيت من شجر الزيتون ، واأللياف من النخيل ،  َوُُمْرُِج اْلَميِىِت ِمَن احلَْيىِ من األرض امليىتة )

يوان داخل حمىارة ، واملسك من الغزال ، والعنرب من احلوت ، والشعر من املعز ، والصوف من الغنم ، والوبر من واللىؤلؤ من ح
اإلبل ، والعاج من الفيل ، والريش من الطري ، والعسل من النحل ، واللىنب من األنعام ، والقزى من احلشرة ، كلى هذه جعلها 

( يعين فكيَف ُتصرفون عن  فََأَنَّ تُ ْؤَفُكونَ ( ربىكم )الِلىُ لكم هذه األشياء هو ) الىذي خلقَ  (َذِلُكمُ ملنافعكم وأنتم تعبدون غريه )
 عبادتِه إىل عبادة غريه إذ اْلُمنعم عليكم هبذه النِىعم هو هللا ال غريه من املخلوقني .

( "اإلصباح" هو الضوء  فَاِلُق اإِلْصَباحِ َوى فقال )هللاُ ُسبحانُه احلبَّ والنَوى عقىبُه بذكِر ما ينمو بِه الزرع ويق َلمىا ذكرَ  -96
 : اللىيلاْلُمنبعث من املصباح ، أي من السراج ، والدليل على ذلك قول امرئ القيس يتضجىر من طول 

 الطَّوِيُل أال اجْنَِلي     ِبُصْبٍح وما اإلْصباُح ِمْنَك أِبَْمَثلِ  اللىيلأال أي ها 
 فتبطئ وتطول علينا . وقال اآلخر : من أمسِ  حسنَ يعين وما ضياء اليوم فيك أب

 إىَل اإِلْصَباِح آثَ َر ِذى أِثريِ     : أهَْلُو  : َما َتَشاُء؟ فَ ُقْلتُ  َوقَالوا
ا مصدر الضياء واحلرارة لألرض والكواكب االُ  ،  خرىيعين : أهلو إىل ضياء املصباح ، وسراج األرض هو الشمس ألهنى

، {  }تَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل يف السََّماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا م ِنريًا سورة الفرقانىل يف والشاهد على ذلك قوله تعا
هناراً بسبب  اللىيل( أي فالق الذرىة من الشمس وجاعل منها اإلصباح ، أي الضياء ليكون  فَاِلُق اإِلْصَباحِ فيكون قوله تعاىل )

َوالشَّْمَس ( للناس ، أي يهدؤون فيِه وينامون ) َسَكًنا اللىيلَوَجَعَل زرع ويقَوى حبرارة الشمس وأشعىتها )ضوء الشمس وينمَو ال
ما جيرَين حبساب ونظام ) َواْلَقَمَر ُحْسَباَنً  تَ ْقِديُر ( النظام واحلساب )َذِلكَ ( حتسبون هبما أوقاتكم وشهوركم وسنيىكم ألهنى

 تاج إليه العباد .( مبا حت اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

( أي يف ظُلمات  يف ظُُلَماِت اْلرَبِى َواْلَبْحرِ ( إىل طريقكم لياًل وقت أسفاركم ) َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الن ُجوَم لِتَ ْهَتُدواْ هِبَا) -97
( الدالىة على اآلََيتِ ( أي بيىنا ) ْلَناَقْد َفصَّ إذا كنتم يف الربِى أو البحر فتجعلون النجوم عالمة للجهة الىيت تسريون إليها ) اللىيل

 ( فيفكىرون يف ُملوقاتنا . لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ الوحدانية َفصالً َفصالً )
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هو بيت األرحام  املستقرى (  َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودَعٌ ( سبق تفسريها يف سورة النساء ) َوُهَو الَِّذَي أَنَشَأُكم مِىن ن َّْفٍس َواِحَدةٍ ) -98
هو اجلسم  املستودَعو ، {  }َونُِقر  يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء يف سورة احلجى  تعاىل والشاهد على ذلك قولهُ  ، طفةتقرىت فيه النُ اس

ستعملة عند ، وال تزال هذه العبارة مُ نفوس وتنتقل إىل عامل ال فتخرج منهُ  ُماتهِ ألنى الروح تكون فيه وديعة أي أمانة إىل يوم 
يكفيين هذا البيت  من بىَن بيتاً صغرياً يقولو  ، ، يعين روحهُ  يقول ريبى خذ أمانتك مرض أو ِشدىة أصابهُ  من الناس فتسمع

 ومن ذلك قول لبيد :،  حّتى َيخذ هللا أمانتهُ 
 وما املاُل واألْهُلوَن إال َوِديَعٌة     والبُدَّ يَوماً أْن تُ َردَّ الودائعُ 

روح ، ألنى الُنطفة الىيت استقرىت يف بيت األرحام تكوىن منها جسم اإلنسان مثى دخلت فيِه : أنشأكم من جسٍم و  فيكون املعىن
 .  مونفه( أي ي لَِقْوٍم يَ ْفَقُهونَ ) درة هللا وحكمتهِ يت تدلى على قُ ( الى  َقْد َفصَّْلَنا اآلََيتِ )الوديعة وهي الروح فصاَر جنيناً 

كتايب ( هو املطر ، وقد شرحت يف  َماءً ( أي من الفضاء يعين من الطبقات الغازيىة ) اءِ َوُهَو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السَّمَ ) -99
( من احلبوب والنَوى  نَ َباَت ُكلِى َشْيءٍ ( أي مباء املطر ) ْخَرْجَنا بِهِ فَأَ على األرض ) وسقوطه املطرعن تكوين  لكون والقرآنا
ً )َخِضرًا( أي من احَلبى ) َفَأْخَرْجَنا ِمْنهُ ) ( بعضُه  َحبًّا م رَتَاِكًبا( أي من ذلك النبات ) َّن ْرُِج ِمْنهُ ( أي نبااتً أخضر غضىاً طرَيى

( أي عذوق  ِمن طَْلِعَها ِقن َْوانٌ ( يعين وَُّنرُج من النخل ) َوِمَن النَّْخلِ ري ذلك )فوق البعض كالُسنبلة والِسمِسم والذ رة وغ
 ُمدالىة ، واحدها قنو ، ومن ذلك قول امرئ القيس : 

 َسواِمَق َجبَّاٍر أَثِيثاً فُ ُروُعُه     وأخرَج ِقْنواَنً ِمَن الُبْسِر َأمْحَرَا
مِىْن أَْعَناٍب َوالزَّيْ ُتوَن ( أي بساتني أنشأَنها ابملاء )َوَجنَّاتٍ لتفىة حول النخلة )( بعضها من البعض ، أي عذوقها مُ َدانَِيةٌ )

( إذا  ِإَذا أََْثََر َويَ ْنِعهِ انظُُرواْ ِإىِل ََثَرِِه من نفس السورة ) 141يف اآلية ( يف الثمر . َييت تفسريها  َوالر مَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَتَشابِهٍ 
 حاَن ، أي إىل نضجِه إذا نضَج ، والشاهد على ذلك قول الشاعر :

 ايَ نَ عَ  وُن َقدْ يتُ هَلا الزَّ َحوْ     َكَرٍة َط َدسْ يف ِقباٍب َوسْ 
ن والطعم والرائحة والصغر : اُنظروا من ابتداء خروجِه إذا أَثر إىل انتهائِه إذا أينع كيَف تنتقل عليه األحوال يف اللىو  واملعىن

لِىَقْوٍم ( أي عالمات ودالالت ) ِإنَّ يِف َذِلُكْم آلََيتٍ والكرب لتستدلىوا بذلك على أنى لُه صانعاً صنعُه وحكيماً أبدعُه وكوىنُه )
 ( بوجود اخلالق فيعبدونُه وال يُشركون بِه شيئاً . يُ ْؤِمُنونَ 

: اجلنى أمروا املشركني أن جيعلوا  واملعىن( أي أبمر الشياطني ، اجلِْنَّ ( يعبدوهنم أبمر ) اءَ لِلِِى ُشرَكَ ( املشركون )َوَجَعُلواْ ) -100
( أي  َوَخرَُقواْ َلُه بَِننَي َوبَ َناتٍ ( هللا مجيعاً املشركني واجلنى فكيَف جيعلون ملن خلقهم شركاء )َوَخَلَقُهمْ هلِل ُشركاء فأطاعوا أمرهم )

ابً وافرتاًء عليِه . فالنصارى واليهود ادىَعوا لُه البنني ، ألنى النصارى قالوا املسيح إبن هللا ، واليهود ت َكذِ لقوا هلل البنني والبناتاخ
( منهم ابحلقائق بل ُمرىد ادىعاء  بَِغرْيِ ِعْلمٍ قالوا ُعزير إبن هللا ، واملشركون من العرب قالوا املالئكة بنات هللا ، وقوهلم هذا )

اذ البنني والبنات )( أي تنز ُسبحانهُ )  ( هلل من بنني وبنات . َعمَّا َيِصُفونَ ( أي تعاظَم )َوتَ َعاىَل يهاً لُه عن اختى

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/3.htm#الأمطار_
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( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ، فهو الىذي أبدعها وكوىهنا وأجراها يف  بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -101
فيها أنواع املخلوقات من حيوان ونبات فجعلها رزقاً لإلنسان  والنهار وخلقَ  يلاللى أفالكها وأداَرها حول حمورِها لينشأ فيها 

ميان أبن ال يُشرك بعبادة الرمحان فنقَض العهد وخاَن وعبَد املالئكة واألواثن وأعطاُه العلم والبيان وأخَذ عليه العهود واأل
َوَخَلَق ُكلَّ ( أي زوجة ) َومَلْ َتُكن لَُّه َصاِحَبةٌ أي كيف يكون لُه ولد ) ( َأَنَّ َيُكوُن َلُه َوَلدٌ فكان عاقبة أمره اخُلسران ، وقوله )

( من ذكور وإَنث فلو صحى ما يدىعون من الولد لعلَم بِه وألخرَب بِه يف الكتب السماويىة كالتوراة والزبور والقرآن ولكنىهم  َشْيءٍ 
 ( ال خَيَفى عليه شيء منها .َعِليمٌ تِه )( من ُملوقا وُهَو ِبُكلِى َشْيءٍ يفرتون على هللا الكذب )

ُ رَب ُكْم ال إِلَ َه ِإالَّ ُهوَ ( الىذي خلق لكم هذه األشياء وأبدعها هو )َذِلُكمُ ) -102 ( من مجاد  َخاِلُق ُكلِى َشْيءٍ ( وحدُه ) الِلى
 ( أي حفيظ . يلٌ َوُهَو َعَلى ُكلِى َشْيٍء وَكِ ( وال تعبدوا غريه )فَاْعُبُدوهُ ونبات وحيوان وإنسان )

َوُهَو أببصارها وال األجسام بعيوهِنا ) نفوس: ال تراه ال واملعىن،  ومجعه أبصار نفس( البصر عني ال الَّ ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ ) -103
 ، { َوَما خُتِْفي الص ُدورُ  قوله تعاىل يف سورة غافر }يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ  ن ذلك، وم ( أي يراها ويدرك خيانتها يُْدرُِك األَْبَصارَ 

 خلقِه .( يف اخْلَِبريُ ) ( بعبادهِ  َوُهَو اللَِّطيفُ )، ى ُملوقاته وهي ال تراه : أنى هللا تعاىل يرَ  واملعىن
ِئٍذ ن يوم القيامة واستشهدوا بقوله تعاىل يف سورة القيامة }ُوُجوٌه يَ ْومَ و املؤمن تعاىل يراهُ  هللا وقد ذهب بعض املفسىرين إىل أنى 

َا ََنِظرَةٌ  ِضَرٌة . ِإىَل َرهبِى  { .َنَّ
: إىل جزاء أعماهلا  واملعىن،  أقول ليس املقصود من كلمة }ََنِظَرٌة{ هو النظر إىل وجه هللا تعاىل بل املقصود منها االنتظار 
، وهذا يف ابدئ األمر من  زاء أعماهلم{ ، أي ينتظرون ج الزمر }فَِإَذا ُهم ِقَياٌم يَنظُُرونَ سورة ، وكذلك قوله تعاىل يف  نتظرةمُ 

ِعَمٌة  ، مثى يدخل املؤمنون اجلنىة ويتنعىمون بنعيمها فحينئٍذ ينطبق فيهم قولهُ  يوم القيامة تعاىل يف سورة الغاشية }ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َنَّ
 يف سورة األعراف حاكياً عن إبليس معناها ينتظرون ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل "ينظرون"فكلمة  ،{  . ِلَسْعِيَها رَاِضَيةٌ 

َعثُونَ   . لين{ أي أمهِ  }قَاَل فَأَنِظْرين ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ
ولو تراه األبصار لرآه  ، لن تراين هللا تعاىل فقال ربِى أرين أنظْر إليك قال فلو تراه العيون لرآه موسى بن عمران َلمىا أغراه قومهُ 

 . ، فمن قال بذلك فهو آمث سماءبه إىل ال رِجَ حممىد َلمىا عُ  حبيبهُ 

من  "البصائر" مجع بصرية أي عالمة وبيىنة يتىضح ملن فكىَر هبا احلقى  ( َبَصآئُِر ِمن رَّبِىُكمْ ( أيىها الناس ) َقْد َجاءُكم) -104
( عن  َوَمْن َعِميَ عُه )( نففَِلنَ ْفِسهِ ( طريق احلقى وسار عليِه ) َفَمْن أَْبَصرَ الباطل والصحيح من اخلطأ واهلُدى من الضالل )

َهاطريق احلقى وحاَد عنُه ) َوَما أَََنْ َعَلْيُكم ( أي فعَلى نفسِه وابلُه وعقابه ، قل َي حممىد هلم فما أَن مبلوم بعد هذا اإلنذار )فَ َعَلي ْ
 العذاب فال مُيكنين حينئٍذ ختليصكم منُه وال أحفظكم عنُه .  ( إذا جاءكم حِبَِفيظٍ 
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 بعض العرب( قال  َولِيَ ُقوُلواْ َدَرْستَ م على التفصيل )، أي نبيىنها هل فهموهايم ل( يف عقوهل ُنَصرِىُف اآلََيتِ  وََكَذِلكَ ) -105
(  لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ املتشابه من القرآن )نُبنيى أي  يف املستقبل ، (َولِنُ بَ يِىَنهُ التوراة عند اليهود فجاءَن حممىد وادىعى النبوىة ) لقد درسَ 

َ ويد ألنى ، تفسري القرآن للناس على لسان املهدي  رسون علوماً شّتى . وهذا هو الزمان الىذي وعدَن هللا تعاىل به أبن يُبنيى
َنا بَ َيانَهُ  ذه اآليةه ونظريالعلم زاَد يف هذا العصر وبلَغ ذروتُه .   { أي بيان ما اشتبهَ  يف سورة القيامة قوله تعاىل }مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

 وألغازه . القرآنآَيت ن عليهم م

أخذ النيبى )ع( يف نصح املشركني وإرشادهم إىل طريق احلقى وإنذارهم عن عبادة األصنام ِمراراً وتكراراً فلم يسمعوا  -106
إن مل يفد لقولِه ومل يعملوا أبمرِه بل أخذوا يدعونه إىل عبادة األصنام ويرغىبونه إىل دينهم ودين آابئهم لعلىُه مييل إليها ابلرتغيب 

( يف هنج التوحيد وال تتىبع سبيل املشركني يف  َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ ( َي حممىد سبيل )اتَِّبعْ فيِه التأنيب ، فنزلت هذه اآلية )
ا تنفعهم وتضر  من يُعاديها ) ( يف   هَ ال إِلَ هنج اإلشراك وعبادة األواثن وال تسمع لقوهلم إذ مدحوا آهلتهم عندك وزعموا أهنى

 ( بعد أن أنذرهتم . َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ ( الىذي أوَحى إليك وبعثك ابلرسالة ) ِإالَّ ُهوَ الكون )

م ظََلَمة يظلمون الناس حقوقهم ويغصبون  َما أَْشرَُكواْ ( هدايتهم ) َوَلْو َشاء الِلىُ ) -107 ( ولكن ال يستحقىون اهلداية ألهنى
( فرتيد أن حتفظهم من العذاب بتكرارك الدعوة إىل  َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًاركهم بعد أن أنذرهتم )الضعفاء أمواهلم ، فات

: مل جنعلك حفيظاً عليهم وال هم جعلوك عليهم  واملعىن( فتنجيهم من العذاب إذا نزل هبم ،  َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيلٍ اإلميان )
 حفيظاً .

، فقال املسلم إنى هللا ال يقبل  للبيت من املسلمني مع آخر من املشركني وكان املشرك ينحر هديهُ تشاجر رجل  -108
، فغضب  وسبى أصنامه ، فأخذ املسلم يف سبىهِ  آبهلتنا ، فقال بل أنت ال يقبل هديك ألنىك كفرتَ  شركهديك ألنىك مُ 
( أي ال تسبىوهم مواجهًة وجهاً لوجه  يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلىِ  الىذينَ شركني )( امل َوالَ َتُسب واْ اآلية ) فنزلت هذهِ هللا . املشرك وسبى 

م جَ  َ َعْدًوالة )هَ ألهنى يف سبى هللا بدون  ونسرع: يُ  واملعىن،  سرعة، أي مُ  ، يقال جاءت اخليل تعدو ( أي بسرعة فَ َيُسب واْ الِلى
َكَذِلَك َزي َّنَّا ِلُكلِى أُمٍَّة ( من احلقائق ) بَِغرْيِ ِعْلمٍ أمر الدين ) ونجاهل مغضب ألهنى الدىة من شِ  بهِ  ونإدراك وال أتمىل فيما ينطق

وزيىن هلم الشيطان  من حجى البيت وَنر اهلدي وسقي احلاجى وغري ذلك من مناسك احلجى ، ( أي زي ىنىا هلم أعمال اخلري َعَمَلُهمْ 
 .  هم عليهااسب( وحي فَ يُ نَ بِىئُ ُهم مبَا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ) د املوتبع(  مُثَّ ِإىَل َرهبِىِم مَّْرِجُعُهمْ  عال الشرى )فأ

بعض اجلنون فيأخذ يف  يعتدون على الناس قصد السخرية واالستهزاء فيعتدون على رجل بهِ  الىذينَ اليوم ة لَ هَ وما أكثر اجلَ 
 .  سبى هللا وسبى األنبياء وهم يضحكون عليه ويسخرون منه

وهو ال يقدر على دفعهم عنه فيسبى هللا والنيبى سرىاً وهم ال  هُ نيضربو  وأ هُ نفيسبىو  من غري دينهمأو يعتدون على رجل 
 .  يعلمون



280 
 

هان وجُيَلد عشرين جلدة كي ال يعود فالذي يعتدي على الضعفاء واجملانني ويكون سبباً لكفرهم وهو عامل بذلك جيب أن يُ 
 .  إىل مثل ذلك

إن شئَت أن ُنصدىقك فائتنا مبعجزٍة كما جاء هبا موسى وصاحل ." فقال بعض املسلمني : قالت قُريش : "َي حممىد  -109
م يؤمنون إذا رأوا منه معجزة مادىية ، فنزلت هذه  "إنىكم ال تؤمنون ولو جاءكم أبكرب معجزة" . فأخذوا يُقِسمون األميان أبهنى

( هلم َي ُقلْ ( وال يُكذىبون ) لَّيُ ْؤِمُننَّ هِبَا( أي معجزة ) لَِئن َجاءهْتُْم آيَةٌ َلغوا يف اليمني )( أي اب َوأَْقَسُمواْ اِبلِلِى َجْهَد أمَْيَاهِنِمْ اآلية )
َا اآلََيُت ِعنَد الِلىِ حممىد ) ( إن رأى يف إنزاهلا مصلحة هلم أنزهلا وإن رأى يف إنزاهلا إهالكهم ودمارهم ال يُنزل آية ُمىا طلبوها  ِإّنَّ

َا( أيىها املسلمون ) َوَما يُْشِعرُُكمْ )  ( عند رؤيتها بل يقولون هذا ِسحٌر ُمبني . ِإَذا َجاءْت الَ يُ ْؤِمُنونَ يعين املعجزة ) (أهنَّ

هؤالء ( أي قبل إميان  أَوََّل َمرَّةٍ ( أي ابلقرآن ) َكَما ملَْ يُ ْؤِمُنواْ بِهِ ( يف احلرية والشكى ) َونُ َقلِىُب أَْفِئَدهَتُْم َوأَْبَصاَرُهمْ ) -110
هم ) يف طُْغَياهِنِمْ ( أي ونرتكهم )َونََذُرُهمْ استحقروهم ) الىذينَ الضعفاء والفقراء  ( أي يرتدىدون . وذلك يَ ْعَمُهونَ ( أي يف تكربى

م يقولون كيف نؤمن مبحمىد وقد سبقنا هؤالء الفقراء فيكونون هم الرأُس وَنن الذَنب .  ألهنى

،  صدىقكل علينا مالئكةً  من السماء تشهد أبنىك رسول هللا فنُ ان فقالوا إمىا أن تنزى قريشاً إىل اإلمي)ع( دعا النيبى  -111
، وإمىا أن أتتينا وحوش الفالة فتنطق وتشهد أنىك  من القبور وتشهد أنىك رسول هللا فنصدىقك قوميي آابءَن فتوإمىا أن حتُ 

شهد هلم أبنىك رسول هللا فت ا عليك( كما اقرتحو  َنا إِلَْيِهُم اْلَمآلِئَكةَ َوَلْو أَن ََّنا نَ زَّلْ اآلية ) . فنزلت هذهِ  رسول هللا فنصدىقك
( أي مجعنا هلم وحوش كلى َنحية  ُكلَّ َشْيءٍ ( وحوش ) َوَحَشْرََن َعَلْيِهمْ ( بعد إحيائهم أبنىك رسول هللا ) وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى)

م يقولون سَ  مَّا َكانُواْ لِيُ ْؤِمُنواْ أبنىك رسول هللا )تكلىمهم  عليهم لةً قبِ ( أي مُ قُ ُبالً ، وجاءت ) حوهلم  َن حممىدرَ حَ ( بك َي حممىد ألهنى
 .]بعدها[  ( عاقبة املعجزات وما يؤول إليه أمرهم َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم جَيَْهُلونَ م )إمياهن(  ِإالَّ أَن َيَشاء الِلىُ ، فال يؤمنون )

 َشَياِطنَي اإِلنِس َواجلِْنىِ ) ذاع خربه وينتشر يف األرض ذكرهُ أمر النيبى ويُ  ( وذلك ليشيعَ  ِنيِبٍى َعُدوًّاوََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِى ) -112
 ، ومن ذلك قول جرير : تال، فكلمة شيطان معناها دجىال حمُ  ( أي دجىالني من اإلنس ودجىالني من اجلنى 

  إْذ كنُت َشيطاَنَ أَيَم يدعوَنين الشيطاُن من غَزيل     وُكنَّ يَ ْهَويَنيِن 
ل واإلغراء وذلك ابإلحياء ال ( يعين شياطني اجلنى توحي إىل شياطني اإلنس وتعلىمهم الدجَ  يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعضٍ ) 

 :  ، ويف ذلك قال الشاعر غري الناسول الذي يُ ف املعسُ ( يعين يعلىموهنم القول املزخرَ  ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًاابلكالم )
 الث َّْعَلبُ  يَ ُروغُ  كما  َعْنكَ  َويُروغُ           َحالَوةً  اللِىسانِ  َطَرفِ  ِمنْ  يُ ْعِطيكَ 

، ولكنى هللا  أمجعني األمراض املهِلكة فيُبيدهم( وذلك أبن ينزىل عليهم الطاعون أو نوعاً آخر من  َوَلْو َشاء رَب َك َما فَ َعُلوهُ )
 .  ( علينا من األكاذيب َوَما يَ ْفرَتُونَ ( أي اتركهم )َفَذْرُهمْ ون ملصاحل ال تعلموهنا )تعاىل أمهلهم وخلىى بينهم وبني ما يعمل
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ولريَضوُه أبنى الكافرين سيصغون إىل القرآن يف املستقبل إن مل يصغوا إليه اليوم  ُسبحانُه يف تسلية النيبى ووعدهُ  أخذَ مثى  -113
م ، والالى  ( أي إىل استماع القرآن َولَِتْصَغى إِلَْيهِ تعاىل ) ، وذلك قولهُ  اليوم مل يقرتفواإن  وليقرتفوا من علومهِ إن مل يرَضوا بِه اليوم 

( يعين منكرو البعث إن كانوا ال يصغون  الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخرَةِ  الىذينَ أَْفِئَدُة ) ى إليهِ صغَ : يف عاقبة األمر تَ  واملعىن،  الم العاقبة
( إن كان بعضهم ال َوِلرَيَْضْوهُ ) حني يفهمون معانيه ويقرأون تفسريه يف زمن املهدي صغون إليهِ فسي يف زمن النيبى   القرآنإىل

كتساب من اال  معناهُ  "االقرتاف"، ويف زمانك َي حممىد (  َما ُهم م ْقرَتُِفونَ ) ( من علومهِ َولِيَ ْقرَتُِفواْ يرضى به يف زمانك َي حممىد )
 وقال لبيد : ،{  اىل يف سورة الشورى }َوَمن يَ ْقرَتِْف َحَسَنًة نَّزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًناتع قال هللا . اإلكثار منهو  الشيء

 َلرَاِهبُ ِلَما اْقرَتََفْت نَ ْفِسي َعَليَّ     َوِإينى آِلٍت َما أَتَ ْيُت َوإِنَّيِن 

التوراة ُمنزلة من هللا؟" قال : قالت قريش للنيبى )ع( : "أليس اليهود أهل كتاب؟" قال : "نعم" قالوا : "أليست  -114
"نعم" قالوا : "فلنجعل بعض علماء اليهود َحَكماً بيننا وبينك فإن اعرتفوا بنبوىتك فإنىنا نؤمن بك وإن مل يعرتفوا فال نؤمن" . 

( أي  ِذي أَنَ َزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتابَ َوُهَو الَّ ( بيننا )َحَكًما( أي أطلب ) أَفَ َغرْيَ الِلِى أَبْ َتِغيفنزلت هذِه اآلية : قل هلؤالء املشركني )
َناُهُم اْلِكَتابَ  الىذينَ وَ ( ابألدلىة والرباهني على ِصدقي )ُمَفصَّالً القرآن ) تريدون أن نتحاكَم  الىذينَ ( يعين علماء اليهود  آتَ ي ْ
( أي ابلدين احلقى ِلما يَرون فيِه من األدلىة والرباهني الىيت  ُمنَ زٌَّل مِىن رَّبِىَك اِبحْلَقىِ ( أي القرآن )أَنَّهُ ( علم اليقني )يَ ْعَلُمونَ عندهم )

تثبت صدق حممىد وما أخرب مبا يف التوراة من أحكام وقصص وخفاَي مل يكن يعلمها حممىد من قبل وال غريُه من العرب ، 
اً على العرب وخوفاً على الرئسة أن تذهب منهم إن  (  َفالَ َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمرَتِينَ آَمنوا )ولكن ال يؤمنون بِه حَسداً منهم وتكربى

أي فال تشكى يف نبوىتك فتقول لو كنُت نبيىاً آلمنت يب العرب واليهود وغريهم ، فلسَت أوىَل نيبٍى كذىبوُه وسخروا منه فقد  
َب ُرُسٌل من قبلك وسخروا منهم فصربوا حّتى جاءهم نصرَن فَاصرْب وال جتزْع .  ُكذِى

، أي متى  سلمني على الكافرين( ابلنصر للمُ  َوََتَّْت َكِلَمُت رَبِىكَ )تصر املسلمون على املشركني نزلت هذه اآلية وَلمىا ان -115
، وهي  ريي( يعين كلماته صادقة ال خالف فيها والتغ ِصْدقًا َوَعْدالً ملة )عين اجلُ ت، فالكلمة  بهِ  هللاُ  لكم النصر الذي وعدكم

ِل ِلَكِلَماتِهِ  مُ )الَّ  ال جور فيهاعادلة   وُرُسَلهُ  هُ أولياءَ  بهِ  أن يبدىلوا كالم هللا الذي وعدَ  أحٌد من الناس وال قومٌ ( يعين ال يقدر  َبدِى
   . اهلمم( أبعاْلَعِليمُ ( ألقواهلم ) َوُهَو السَِّميعُ من النصر مهما كثر عدد الكافرين وقلى عدد املؤمنني )

م ُمشركون ولكلِى فرقٍة منهم عقيدة  ُيِضل وَك َعن َسِبيِل الِلىِ ( من الناس ) َمن يِف اأَلْرضِ  َأْكثَ رَ ( آراء ) َوِإن ُتِطعْ ) -116 ( ألهنى
( يف تلك  ِإالَّ الظَّنَّ ( أي ما يتىبعون ) ِإن يَ تَِّبُعونَ وكلٌّ منهم يدعوك إىل دينِه ومذهبِه ) خرىابطلة غري عقيدة الفرقة االُ 

( أي يكذبون مثى يقطعون على الكذب ، يعين ُيصرىون على  َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصونَ اوي )املذاهب ومل يتمسىكوا بكتاب مس
ُرص هو ِقطعة من نبتٍة أو من شجرٍة أو من سعف النخيل ، ومن ذلك قول عقائدهم الباطلة وال يعرتفون ابحلقى . فاخلُ 

 :  الشاعر
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 واِطبِ ي الشَّ دِ يْ ُع ِخْرصاٍن أبَِ َتَذرُ       اهنأَ ى كَ ُمرَّاِن تُ ْلقَ ى ِقَصَد الْ تَ رَ 
يعين جريداً من السعف يُقطع طوالً ويُ تىخذ منُه حصران وأِسرىة ، والشطبة هي العودة الطويلة املستقيمة الىيت ال اعوجاج فيها 

 يعملون احِلصران من خوص تلك األعواد أو يعملون منها أِسرىة . الىذينَ ، والشواطب هم 

ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم أنَت ضالى عن طريق احلقى ألنىك كفرَت آبهلتنا وَنُن مهتدون ، فنزل قوله تعاىل ) قالوا للنيبى )ع( -117
: إنى املشركني ضالىون عن طريق احلقى وُيضلىون الناس أيضاً عن الطريق ،  واملعىن( ،  َمن َيِضل  َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

 ون فهم املهتدون .أمىا املسلم

رَمى أحد املسلمني ظبياً فقتلُه بسهمِه بعد أن ذكر اسم هللا عليِه مثى ذحبُه وطبخُه ودَعى شخصاً آخر من املسلمني  -118
ً فأسلم ، وَلمىا حضَر الوليمة وقدىم له الطعام أخربُه بقصىة الظيب وكيف صادُه ،  ليأكل معُه ، وكان ذلك الشخص يهودَيى

ه عن األكل منه وقال ال جيوز أكلُه ألنىُه مات قبل الذبح ، فقال الصيىاد : "إينى ذكرُت اسم هللا عليه َلمىا رميتُه فامتنع صاحب
ابلَسهم مثى ذكرُت اسم هللا عليه عند الذىبح فصار حالالً ، فقال صاحبُه : "أَن ال آكل منُه ." فقصى الصيىاد حديثُه على 

ِإن ُكنُتْم آِبََيتِِه ( وإن مات قبل الذىبح ) ُمَّا ذُِكَر اْسُم الِلِى َعَلْيهِ ( أيىها املسلمون من الصيد )ُلواْ َفكُ النيبى ، فنزل قوله تعاىل )
 ( أي مصدىقني . ُمْؤِمِننيَ 

َوَقْد َفصََّل َلُكم الذابئح ) ( من َأالَّ أَتُْكُلواْ ُمَّا ذُِكَر اْسُم الِلِى َعَلْيهِ ( أي ما ابلكم ؟ يعين أيى مانٍع لكم ؟ ) َوَما َلُكمْ ) -119
َ لكم على التفصيل كلى حُمرىم من اللىحوم يف القرآن ) مَّا َحرََّم َعَلْيُكمْ  ( عند اجملاعة فال أبَس  ِإالَّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيهِ ( يعين وقد بنيى

( من كتاب  ِبَغرْيِ ِعْلمٍ ( أي ابتىباع أهوائهم وآرائهم )ائِِهمأِبَْهوَ ( عن احلقى )لَُّيِضل ونَ ( من الناس ) َوِإنَّ َكِثريًاعليكم من أكلِه )
 ( على الِدين فيحرىمون وحُيلىلون آبرائهم . ُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْعَتِدينَ ( َي حممىد ) ِإنَّ رَبَّكَ مساوي )

ة ، فالظاهرة الىيت يعملها اإلنسان جهاراً ، ( أي جتنىبوا احملرىمات الظاهرة منها والباطن َوَذُرواْ ظَاِهَر اإِلمثِْ َواَبِطَنهُ ) -120
( بتحرمي ما أحلى هللا أو حتليل ما حرىم هللا  َيْكِسُبوَن اإِلمثَْ  الىذينَ ِإنَّ والباطنة الىيت يعملها ِسرىاً فال يراُه أحد من الناس )

 اثم .( أي مبا كانوا يكسبون من اآل مبَا َكانُواْ يَ ْقرَتُِفونَ ( ابلعذاب )َسُيْجَزْونَ )

( يعين إنى أكلُه خارج عن احمللىالِت  َوإِنَُّه َلِفْسقٌ ( عند الذىبح ) ُمَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم الِلِى َعَلْيهِ ( أيىها املسلمون ) َوالَ أَتُْكُلواْ ) -121
( املشركني ابلوسوسة واإلغراء  لَِيآئِِهمْ َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَوْ من األنعام ، يُقال فسقت النواة من التمرِة أي خرجت ، )

( يف امليتة يقولون لكم كيف أتكلون ُمىا تقتلونُه أنتم وال أتكلون ُمىا قتله هللا وقتيل هللا أوىل ابألكل من قتيلكم . لُِيَجاِدُلوُكمْ )
( مثلهم  ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ يتة وما ُذبح لغري هللا )( يف أكل امل َوِإْن أَطَْعُتُموُهمْ يعنون بذلك امليتة ، فهذِه ُمادلتهم مع املسلمني )

. 
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َناهُ )مثى ضرب هللا مَثالً ابملؤمن والكافر  -122 ًتا َفَأْحيَ ي ْ املوت هنا كناية عن الذلى والفقر والعبوديىة ، واحلياة  (  أََو َمن َكاَن َمي ْ
حقرياً فهديناُه إىل اإلميان فآَمن وصار ُحرىاً عزيزاً ، واأللف من قوله  ن كان فقرياً مَ  : أوَ  واملعىنكناية عن العزى والغىن واحلريىة ، 

عامالً اخلري  ستضيئاً بهِ ( مُ النَّاسِ ( هداية ) مَيِْشي بِِه يِف اهلداية )و  البصرية( وهو نور  َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا)لالستفهام  ( )أََو َمن
َهاَكَمن مَّثَ ُلُه يِف الظ ُلمَ وداعياً إىل هللا ) امليىت املدفون يف القرب ك  َمثَلهُ  كافروال ، ( أي كمن هو كافر اِت لَْيَس َِبَارٍِج مِىن ْ
: أجتعلون املؤمن  واملعىن،  لماتَبارج من تلك الظُ امليىت ال يسمع وال يبصر وال يستفيد منه أحد وليس  لماتهِ واملختبئ يف ظُ 

املدفون يف القرب ال يستفيد منه أحد  امليىتوال ينفع أحداً ك ناس جبهلهِ كالكافر الذي يضرى ال  إبرشاداتهِ فيد الناس الذي يُ 
  هلمزيىنها ن االشيط آابؤهم وأجدادهم هذه األعمال الباطلة ، وكذلك ( أي زيىنت هلم َكَذِلَك زُيِىَن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ )
. 

( أي كما يف مكىة أكابر وََكَذِلكَ )وة وأرادوا أن ميكروا ابلنيبى فيقتلوُه ونزل يف رؤساء مكة َلمىا اجتمعوا يف دار الند -123
فلمىا أرسلنا إليهم رسولَنا (  َجَعْلَنا يِف ُكلِى قَ ْريٍَة َأَكابِرَ ) ليحكموا بني الناس ابلعدل ويُعاقبوا اجملرم ، كذلك يعين رؤساء

وا وأصبحوا هم لريشدهم إىل عبادة هللا ويُنذرهم عن عبادة األصنام طَغوا  ُُمرمي القرية فتشاوروا فيما ( أي ُُمَرِِميَها)عليِه وتكربى
هللا يرعاُه ومالئكتُه حترسُه وجربيل خُيربُه مبكرهم فيأخذ ( ألنى  َوَما مَيُْكُروَن ِإالَّ أِبَنُفِسِهمْ ) برسولنا فيقتلوهُ (  لَِيْمُكُرواْ ِفيَها)بينهم 

 .(  َوَما َيْشُعُرونَ ) احلذر منهم

قَاُلواْ َلن ( أي ُمعجزة ِعلميىة تثبُت صدق حممىد ، وهي القرآن )آيَةٌ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( يعين األكابر  َوِإَذا َجاءهْتُمْ ) -124
وسى ( من قبل من املعجزات كعصا م ِمْثَل َما أُويتَ ُرُسُل الِلىِ ( ُمعجزة ماديىة ) َحّتَّ نُ ْؤَتى( هبا وال ابلىذي جاء هبا ) ن  ْؤِمنَ 

ُ أَْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل رَِسالََتهُ وَنقة صاحل ، فقل َي حممىد ) ( يعين هللا أعلم مبصاحل العباد وابملعجزة الىيت ينقادون إليها ويؤمنون  الِلى
صاحل هبا ، وأعلم مبن يقدر أن يقوم أبداء الرسالة ويتحمىل مشاقىها وأتعاهبا ، فلو أعطيناكم معجزة ماديىة كعصا موسى وَنقة 

لكذىبتم هبا وقلتم إن هذا إالى ِسحٌر ُمبني ، كما كذىب من قبلكم قوم فرعون َلمىا رأوا العصا وكذىب قوم صاحل َلمىا رأوا الناقة 
فعقروها فأهلكناهم بذنوهبم ، فكذلك أنتم تكذىبون إذا رأيتم املعجزة قد حصلت فحينئٍذ جيب علينا إهالككم وَنن ال نُريد 

سبق  الىذينَ ( إىل النيبى وأرادوا قتلُه ، وهم األكابر  َأْجَرُمواْ  الىذينَ َسُيِصيُب سود دين اإلسالم مجيع األدَين )ذلك بل نريد أن ي
 ( أي ذلٌّ وخزٌي ، ومن ذلك قول حسىان يهجو عبد الدار :َصَغارٌ ذكرهم يف اآلية السابقة )

 ِبَصغارِ وإذا ما مَسَْت قُ رَْيٌش ِلَمْجٍد     َخلََّفْتها يف دارِها 
 أي بذلٍى وخزٍي بدل اجملد ، وقال أيضاً :

 َوأَْعَطْوا أِبَْيِديِهْم َصغاراً َواتبَ ُعْوا     فََأْوىَل َلُكْم أَْوىَل ُحداَة الزَّواِملِ 
 أصحابِه . ( برسولنا وابملؤمنني من مبَا َكانُواْ مَيُْكُرونَ ( يف اآلخرة ) َوَعَذاٌب َشِديدٌ ( يف عامل الربزخ ) ِعنَد الِلىِ )
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ُ أَن يَ ْهِديَهُ ) -125 (  َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإِلْساَلمِ ( إىل اإلسالم بسبب عطفه على الفقراء والضعفاء وُحسن أخالقِه ) َفَمن يُرِِد الِلى
لمِه للناس واعتدائِه ( عن طريق احلقى بسبب ظُ  َوَمن يُرِْد أَن ُيِضلَّهُ أبن حُيبىب لُه اإلسالم ويُلقي نوراً يف قلبِه فيهتدي وُيسِلم )

( أي ُمتحرىجاً ال مييل إىل َحَرًجا( عن قبول الدعوة إىل اإلسالم ) جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِىًقاعلى الضعفاء يُلقي عليه مرضاً نفسيىاً )
َا َيصَّعَُّد يف السََّماءِ الدعوة وال يصغي إىل استماعها ) ا ضرب هللا مَثالً يف ضيق ( لِشدىة ضيقِه منها وحترىجِه فيها . وإّنى  َكَأّنَّ

الصدر ابلصعود إىل السماء ألنى األوكسجني يقلى كلىما ارتفع اإلنسان يف الفضاء فال جيد هناك من األوكسجني ما يكفي 
الستنشاقِه ، اثنياً كلىما ارتفع اإلنسان يصعب عليِه التنفىس ]بسبب اَّنفاض الضغط اجلوىي يف طبقات اجلوى العليا [ 

ُ الرىِْجسَ أي ِمثل ذلك املرض النفسي )( َكَذِلكَ )  ( ابآلخرة . الَ يُ ْؤِمُنونَ  الىذينَ َعَلى ( أي املرض ) جَيَْعُل الِلى

ن سلك هذا الطريق يوصْلُه إىل ربىِه وإىل اجلنان األثرييىة يف : مَ  واملعىن( أي طريق ربىك ،  َوَه َذا ِصرَاُط رَبِىكَ ) -126
( ال اعوجاج فيِه وال ميَل عن احلقى ،  ُمْسَتِقيًماحتت العرش ، والصراط يريد به دين اإلسالم )السماوات العالية فيكون جبواره 

( وأصلها يتذكىرون  َقْد َفصَّْلَنا اآلََيِت ِلَقْوٍم يَذَّكَُّرونَ كما مالت اليهود إىل عبادة األصنام والنصارى إىل عبادة املسيح واُمىِه )
 ، ومعناها يتىِعظون . فُحِذَفْت التاء تسهيالً للكالم 

 مثى بنيى ُسبحانُه ما هلؤالء املتىِعظني من الكرامِة عند هللا فقال :
( أي هللا يتوىلى  َوُهَو َولِي  ُهمْ ( يف اجلنان الروحانيىة حتت العرش ) ِعنَد َرهبِىِمْ ( أي دار السالمة واألمن ) هَلُْم َداُر السَّاَلمِ ) -127

 ( من أعمال صاحلة . انُواْ يَ ْعَمُلونَ مبَا كَ أمرهم وهو سيىدهم )

يًعا) يف احملشر ( أي جنمعهم َويَ ْوَم ََنُْشُرُهمْ ) -128 ََي ) من اجلنى  وذلك يوم القيامة فنقول للشياطني ، ( اجلنى واإلنسمجَِ
، وأبوهم  "أبوَن أمرَن بذلك فامتثلنا أمرهُ : "( أي قد أغويتم كثرياً من اإلنس ، فيقولون  َمْعَشَر اجلِْنِى َقِد اْسَتْكثَ ْرمُت مِىَن اإِلنسِ 

لي ومل سُ ملاذا مل تؤمنوا برُ : "ل فيقول هلم سُ اتىبعوا الشياطني ومل يؤمنوا ابلرُ  الىذينَ هو إبليس ، مثى يوجىه السؤال إىل اإلنس 
الشياطني  أتباعوقال  أي(  م مِىَن اإِلنسِ أَْولَِيآُؤهُ  َوقَالَ ) "ربىنا أطعنا سادتنا وكرباءَن فأضلىوَن السبيل" : فيقولون؟" تتىبعوهم 

استمتعنا حبديثهم ونتبع الُرُسل  الىذينَ يف احلديث واجملاَلسة والَسَمر فلم نتمكىن أن نرتك رؤساءَن (  َرب ََّنا اْسَتْمَتَع بَ ْعُضَنا بِبَ ْعضٍ )
( يعين وقد  َوبَ َلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذَي َأجَّْلَت لََنا) ، وقد أمروَن أن نُعادَي الُرُسل ونطردهم من أرضنا ففعلنا كما أَمرَتنا رؤساؤَن

ل لنعلم أنى ذلك العقاب كان بسبب سُ عاقبنا يف ذلك الوقت حني كذىبنا الرُ أمهلتنا وبقينا أحياء حّتى جاء أجلنا ابملوت ومل تُ 
ُ مبَا نَ ُقوُل { }َويَ ُقوُلوَن يِف  سورة اجملادلة، وُمىا يؤيىد هذا قولُه تعاىل يف تكذيبنا هلم  بُ َنا الِلَّ ، يعين مبا نتكلىم أَنُفِسِهْم َلْواَل يُ َعذِى

( أي  َخاِلِديَن ِفيَها( أي مصريكم ومقامكم ) النَّاُر َمثْ َواُكمْ ( هللا تعاىل )قَالَ )على حممىد وعلى املؤمنني بِه من كالم سيىء 
(  ِإنَّ َربََّك َحِكيمٌ ) مبعد تعذيبه م( أن يعفو عنه ِإالَّ َما َشاء الِلىُ ) اىلتع دين فقالدائمني فيها . مثى استثىن املذنبني من املوحىِ 

 . ( بعبادهِ َعليمٌ ) يف أفعالهِ 
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( أي تستويل  نُ َويلِى بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ ْعًضا( أي كما استمتَع بعضهم ببعض يف الدنيا كذلك يف عامل الربزخ )وََكَذِلكَ ) -129
 ( من أموال الناس ابلباطل . مبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ دهم )الشياطني عليهم وتستعب

كانوا قبلكم ويتلوَن   الىذينَ ( عليكم أخبار املكذىبني  ََي َمْعَشَر اجلِْنِى َواإِلنِس أملَْ ََيِْتُكْم ُرُسٌل مِىنُكْم يَ ُقص ونَ مثى يُقال هلم ) -130
بنا الُرُسل وقلنا ما  قَاُلواْ َشِهْدََن َعَلى أَنُفِسَنا( أي يوم احلساب ) َه َذا ِمُكمْ َعَلْيُكْم آََييت َويُنِذُروَنُكْم لَِقاء يَ وْ ) ( بذلك فقد كذى

نْ َياأنزل هللا من شيء إن أنتم إالى تكذبون ) ُْم َكانُواْ ( بزينتها وأمواهلا ) َوَغرَّهْتُُم احْلََياُة الد   ( يف الدنيا َوَشِهُدواْ َعَلى أَنُفِسِهْم َأهنَّ
 ( بِنَعم هللا وبُرُسلِه .َكاِفرِينَ )

اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها ( أهل ) ملَّْ َيُكن رَّب َك ُمْهِلكَ ( ال يقولوا يوم القيامة ما جاءَن من نذير )أَن( اإلنذار هلم )َذِلكَ ) -131
 راً فإذا عَصوُه أهلكهم .( ليس هلم نذير ينذرهم عن الظلم وعن عبادة األصنام ، بل يُرِسل هلم نذي َغاِفُلونَ 

ِبَغاِفٍل ( َي حممىد ) َوَما رَب كَ ( يعين على قدر أعماهلم ) ُمِىَّا َعِمُلواْ ( عند هللا )َدَرَجاتٌ ( من األنبياء والُرُسل )َوِلُكلىٍ ) -132
 ( هؤالء املشركون من قومك . َعمَّا يَ ْعَمُلونَ 

( أيىها  ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكمْ ( ومن رمحتِه أرسَل هلم ُرُسالً ُمبشىرين وُمنذرين ) و الرَّمْحَةِ ذُ ( عن عبادة خلقِه ) َوَرب َك اْلَغيِن  ) -133
( من أجناس البشر األربعة  َوَيْسَتْخِلْف ِمن بَ ْعدُِكم مَّا َيَشاءُ الناس ابلطاعون أو هبزىٍة أرضيىة أو بريٍح عاصفة أو بغري ذلك )

 ( كانوا قبلكم فماتوا . َكَمآ أَنَشَأُكم مِىن ُذرىِيَِّة قَ ْوٍم آَخرِينَ " من الكثرة ) مَّا َيَشاءُ  املوجودين على الكرة األرضيىة ، و"

( هللا مهما مبُْعِجزِينَ ( أيىها الكافرون ) َوَما أَنُتم( وقتُه )آلتٍ ( بِه من البعث والثواب والعقاب ) ِإنَّ َما تُوَعُدونَ ) -134
 مكم وأواثنكم .عصيتم وكذىبتم ودافعتم عن أصنا

( أي إعملوا على قدر َتكىنكم منىا من التعنىت والتكذيب واألذى فمهما ُقمتم  ُقْل ََي قَ ْوِم اْعَمُلواْ َعَلى َمَكانَِتُكمْ ) -135
ريبى من تبليغ ( مبا أمرين  ِإينىِ َعاِملٌ ِضدىَن من أعمال فلن تنفعكم وال ميكنكم أْن توِقفوا مسريتنا ألنى هللا معنا وَنصُرَن عليكم )

ارِ ( يف املستقبل ) َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ الرسالة وهو ُيساعُدين ) ِإنَُّه الَ يُ ْفِلُح ( يف اجلنان أنتم أم َنُن ) َمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدِى
 يظلمون الناس ويسلبون حقوقهم ، والظاملون أنتم أيىها املشركون . الىذينَ (  الظَّاِلُمونَ 

( أي من  ِمَن احْلَْرثِ ( يف األرض ، أي ُمىا خلَق ونشَر يف األرض ) ُمىِا َذرَأَ ( نصيباً وألصنامهم نصيباً ) واْ لِلِىِ َوَجَعلُ ) -136
ين جعلوا ( يعِلُشرََكآئَِنا( النصيب )َوَه َذا( يعين حبكمهم وشريعتهم ) لِلِِى ِبَزْعِمِهمْ ( النصيب ) َواألَنْ َعاِم َنِصيًبا فَ َقاُلواْ َه َذاالزرع )

َفالَ َيِصُل ِإىَل الِلِى َوَما َكاَن لِلِِى فَ ُهَو َيِصُل ِإىَل ( من نصيب ) َفَما َكاَن ِلُشرََكآئِِهمْ حصىة من األنعام هلل وحصىة ألصنامهم )
اخلصروات ( يعين إذا قصىرت عندهم حصىة األصنام َيخذون من حصىة هللا إلكمال ما حيتاجون إليِه من اللىحم أو  ُشرََكآئِِهمْ 
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ا ال توافق على ذلك بزعمهم  أو غري ذلك ، ولكن إذا قصىرت عندهم حصىة هللا فال ُيضيفون عليها من حصىة األصنام ألهنى
 ( أي ساَء احلكم حكمهم هذا . َساء َما حَيُْكُمونَ )

(  رٍي مِىَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل أَْواَلِدِهمْ ِلَكثِ ( الشيطان )زَيَّنَ ) أي كما جعلوا نصيباً من األنعام ألصنامهم كذلك (وََكَذِلكَ ) -137
أحد يذبح ينذر لألصنام أبن يُقرىب إبنُه أو بنتُه فإذا حصَل مرادُه ذبح ابنُه لألصنام ، وكان بعضهم  املشركني فكان بعض

 الكالم تقدمي وأتخري ، ويف( ُشرََكآُؤُهمْ ة خوف العار ، )حيى  ريش فكانت تدفن بناهتا وهيَ قرابَنً لألصنام ، أمىا قُ  أوالده
( أي ليوقعوهم يف الردى ، ِلرُيُْدوُهمْ )وتقديره : زيىن للمشركني شركاؤهم من اجلنى قتل أوالدهم يعين الشياطني زيىنت هلم ذلك 

ليهم دينهم احلقيقي ، (  أي وليلتبس ع َولِيَ ْلِبُسواْ َعَلْيِهْم ِدينَ ُهمْ : زيىنت هلم الشياطني قتل أوالدهم ليوقعوهم يف الردى ) واملعىن
م كانوا قبل ت دينهم ) ذلك ألهنى ( ولكن خلىى  َما فَ َعُلوهُ ( هدايتهم ) َوَلْو َشاء الِلىُ على دين إبراهيم فأغرهتم الشياطني وغريى

م ظاملون )  هبم .عقاعلى هللا فسيلَقون  ( أي اتركهم وما يكذبون بهِ  َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفرَتُونَ بينهم وبني أعماهلم ألهنى

( أي مواٍش  َه ِذِه أَنْ َعامٌ ( أي املشركون )َوقَاُلواْ من عقائدهم الفاسدة فقال ) اُخرىعقيدة  هممثى حَكى ُسبحانُه عن -138
( أي حمجورة عندَن لألصنام ، يعين حمجوزة ، ومن ذلك قول حامت ِحْجرٌ ( أي الزرع )َوَحْرثٌ وهي اإلِبل والبقر والغنم واملعز )

 ضاً :الطائي يصف أر 
 فَإْن َيُك أْمٌر أِبْعجازِها     فإينىِ َعَلى َصْدرِها حاِجرُ 

( أي حكموا بَِزْعِمِهمْ ( أي ال يُطَعُم ألباهنا إالى خَدَمة األصنام وخاصىًة الرجال منهم دون النساء ) الَّ َيْطَعُمَها ِإالَّ َمن نىَشاءُ )
( ال يركبوهنا ، وهَي السائبة والبِحرية  َوأَنْ َعاٌم ُحرىَِمْت ُظُهوُرَهاهنجهم )هبذا احُلكم أبهوائهم بال كتاب مساوي يعتمدون عليه يف 

َهاواحلامي ) ( وقت ذحبها . فاألنعام جُتىَن لثالث فوائد : إمىا لتحصيل اللىنب والصوف منها  َوأَنْ َعاٌم الَّ يَْذُكُروَن اْسَم الِلِى َعَلي ْ
مة األصنام ، وإمىا أن ُتستعمل للركوب ومحل األثقال وهي اإلبل وقد منعوا ركوهبا دَ وهي البقر والغنم وقد خصىصوا ألباهنا خلَ 

 َ إالى َخَدَمة األصنام ، وإمىا أن ُتستعمل للذبح ألجل اللىحم وقد ذكروا على ذحبها إسم الصنم ومل يذكروا إسم هللا ، وقد بنيى
م يقولون هللا أمرَن هبذا  اْفرتَاء َعَلْيهِ احلاالت الثالث )هللا ُسبحانُه أنى املشركني ال جيعلون شيئاً منها هلل يف هذه  ( ألهنى

 ( على هللا هبذِه األكاذيب . مبَا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ ( ابلعقاب )َسَيْجزِيِهم)

( َيكلوهنا  اِلَصٌة لِىذُُكورَنَ خَ ِحرية )يلة والبَ ( من أجنىٍة ، يعين يف بطن السائبة والوصِ  َوقَاُلواْ َما يف بُطُوِن َه ِذِه األَنْ َعامِ ) -139
َتةً ( أكلها ) َوحُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا) ( هذا  َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهمْ ( الرجال والنساء ) فَ ُهْم ِفيِه ُشرََكاء( يف بطنها ) َوِإن َيُكن مَّي ْ

 ( مبا يفعلونُه .َعِليمٌ ( يف أفعالِه ) إِنَُّه ِحِكيمٌ ابلعقاب )

 الىذينَ ( أي سفاهًة منهم ، يعين بناهتم وهي املوؤودة قتلوها خوف العار ، و  قَ تَ ُلواْ أَْواَلَدُهْم َسَفًها الىذينَ ِسَر َقْد خَ ) -140
( منهم  بَِغرْيِ ِعْلمٍ ذحبوا أوالدهم قرابَنً لألصنام أو نذراً هلا ، وكلمة "ولد" ُتطلق على كلى مولود سواًء ذكراً كان أو اُنثى )
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( ابدىعائهم  اْفرتَاء َعَلى الِلىِ ( من األنعام كالسائبة والوصيلة وغري ذلك ) َما َرَزقَ ُهُم الِلىُ ( على أنفسهم )َوَحرَُّمواْ ) رااُلمو لعواقب 
 ( إىل الصواب .َوَما َكانُواْ ُمْهَتِدينَ ( عن طريق احلقى ) َقْد َضل واْ أنى هللا أمرهم هبذا )

ض ِفرق اإلسالم تعمل كما كانت تعمل اجلاهليىة من تقدمي اهلداَي والنذور لألصنام أقول لقد أعاد التاريخ نفسه فأصبحت بع
ا الىيت جيعلوهنا رمزاً للمالئكة ، فكذلك اليوم يُقدىمون اهلداَي والنذور لقبور املشايخ واألولياء وجيعلوهنا رمزاً هلم ، وجيعلون هل

اجلاهليىة ، وال يكتفون هبذا بل يقتلون أنفسهم وأوالدهم ألجل  نصيباً من أنعامهم وحرثهم كما كانوا يفعلون ذلك يف زمن
احُلسني بن علي )ع( ظنىاً منهم أنى هللا تعاىل راٍض بذلك وأنى احُلسني يشفع هلم عند هللا يوم القيامة ، فرتى يوم عاشوراء 

سوها فرتاهم حبالٍة تشمئزى منها يضربون رؤوسهم ابلسيوف والدماء تسيل على وجوهم وعلى أكتافهم وعلى األكفان الىيت لب
م حُيسنوَن ُصنعاً ، فقد قال هللا تعاىل يف  سورة النفوس وتقشعر  منها اجلُلود فيموت كثرٌي منهم يف ذلك اليوم وهم حيسبون أهنى

ًعاَضلَّ َسْعيُ ُهْم يِف احْلََياِة الد   الىذينَ  }ُقْل َهْل نُ نَ بِىُئُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  الكهف ُْم حُيِْسُنوَن ُصن ْ  {  نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ

، وعرش البستان هو "السيباط" )أو "القمريىة"( الىيت  ( أي بساتني ذات ُعروش َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاتٍ ) -141
( يعين وأنشأ  َوالنَّْخَل َوالزَّرْعَ غري معروشات )( يعين وبعضها  َوَغرْيَ َمْعُروَشاتٍ يوضع فوقها الكرم )"أو شجرة العنب"( ، )

هو الثَمر ، واختالف الثمر يكون ابلطعم و ( يعين ما يؤكل منُه  ُُمَْتِلًفا ُأُكُلهُ لكم النخل إلنتاج التمر ، والزرع إلنتاج احلبى )
: إنى َثر الزيتون يشبه َثر النخيل  واملعىن( ، ُمَتَشاهِبًالك )( ُمتلفاً اُُكله كذ َوالزَّيْ ُتوَن َوالر مَّانَ ون واحلجم واجلنس والرائحة )واللى 

ون واحلجم ، وكذلك الرمىان يشبه الزرع يف تراكب احلبى ألنى حبى الرمىان مرتاكب بعضه فوق بعض  من حيث الشكل واللى 
ذلك عصري الزيتون زيت نقي كالذرة مَثالً ، وحيث أن الرمىان يعصر ولكن عصري الرمىان حامض ويسمىى "ُرب  الرمىان" ، وك

( يعين غري ُمتشابه يف اجلنس وال يف الطعم ،  َوَغرْيَ ُمَتَشاِبهٍ ُيستعمل يف األكل والطبخ وقلي اللىحم وألشياء كثرية ، وقوله )
ا التشابه بينهما يف اللون و  الشكل فقط ، فالزيتون ال يشبه التمر يف الطعم ألنى الزيتون ُمر  الطعم ، والتمر حلو الطعم وإّنى

ا  فالزيتونة تشبه التمرة وخاصًة منها َتر الرببن َتاماً ، وكذلك حبى الرمىان ال يشبه احلبوب النشويىة يف الطعم وال يف اجلنس وإّنى
يَ ْوَم َحَصاِدِه زكاتُه ) ( للفقراء واملساكني ، يعين أعطوا ُكُلواْ ِمن ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َوآُتواْ َحقَّهُ التشابه بينهما يف تراكب احلب فقط )

( بَِنثرِه على األرض ، يعين ال تُبذىروا احلبى وتتلفوُه إبمهالكم وانشغالكم عنُه فتصيبُه َنر وحُترقُه أو تصيبُه حشرة  َواَل ُتْسرُِفواْ 
 ذىرين .( أي املب إِنَُّه الَ حيُِب  اْلُمْسرِِفنيَ فتتلفُه أو ُيصيبُه ماء فيغرقُه أو مطر فيتعفىن ويفسد )

( أي ومنها تتىخذون فرشاً تفرشونُه على َوفَ ْرًشا( حتمل أثقالكم ، وهي اإلبل ) ِمَن األَنْ َعاِم مَحُوَلةً ( أنشأ لكم )وَ ) -142
األرض ، وهي الغنم يُ تىخذ من أصوافها أفرشة ، ومن وبر اإلبل أيضاً يتىخذون أفرشة وذلك كالُبُسط والسجىاد وغري ذلك 

( بتحرمي شيء منها أو  َوالَ تَ تَِّبُعواْ ُخُطَواِت الشَّْيطَانِ ( حالالً ) ُمَّا َرَزَقُكُم الِلىُ م األنعام واشربوا من ألباهنا )( من حلو ُكُلواْ )
 ( فَاْحَذُروه . إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ م ِبنيٌ نذرون منها لغري هللا أو ال تذكرون اسم هللا عليها وقت الذبح )تَ 
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َ ُسب -143 حانُه عدد األنعام الىيت كانت فوق اجلبل ونزلت منُه إىل األرض املنبسطة مع نزول آدم وحوىاء ، وقد ذكرها مثى بنيى
أي َثانية أفراد ، يعين أربعة منها ذكور وأربعة }َوأَنَزَل َلُكم مِىْن اأْلَنْ َعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواٍج { ابختصار فقال تعاىل  رمَ سورة الزُ يف 

زوج هو الىذي يزدوج مع صاحبِه فالذَكر زوج االُنثى واالُنثى زوج الذَكر . مثى فصىلها يف هذه السورة فقال إَنث ، ومعىن ال
( وهَي الىيت يكسو جلدها  َوِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ ( ذكر واحد واُنثى واحدة )اثْ َننْيِ ( أي من الغنم ) ََثَانَِيَة أَْزَواٍج مِىَن الضَّْأنِ تعاىل )

( هللا عليكم  آلذََّكَرْيِن َحرَّمَ حرىموا على أنفسهم حلمها وركوهبا ) الىذينَ ( َي حممىد هلؤالء املشركني ُقلْ يس والعنزة )شعر أي الت
منها أم  ( النعجة والعنزة ، يعين أيىهما حرىم عليكم أكل حلم الذكورأَِم األُنثَ َينْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم األُنثَ َينْيِ أكل حلمها )

( يف قولكم أبنى هللا حرىمهما ، يعين أخربوين َبرب  نَ بِىُؤوين بِِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ اإلَنث أم األجنىة الىيت يف بطن اإلَنث )
 حقيقي عن كتاب مساوي أبنى هللا حرىم هذه األنعام يف ذلك الكتاب إن كنتم صادقني يف دعواكم 

أَِم األُنثَ َينْيِ أَمَّا ( منها عليكم ) َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ َننْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرَّمَ ( ذكر واحد واُنثى واحدة ) َوِمَن اإِلْبِل اثْ َننْيِ ) -144
ُ هِبَ َذا( أي حضور ) أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء( الناقة والبقرة ) اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم األُنثَ َينْيِ  حرمي ، كالى مل يوِصكم ( الت ِإْذ َوصَّاُكُم الِلى

( عن طريق  َفَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذاًب لُِيِضلَّ النَّاسَ هللا هبذا ومل حُيرىمُه عليكم ولكنىكم تفرتون على هللا الكذب )
 ( إىل الصواب . الظَّاِلِمنيَ  ِإنَّ الِلىَ الَ يَ ْهِدي اْلَقْومَ ( منُه لكتاب مساوي بل هبَوى نفسه ) ِبَغرْيِ ِعْلمٍ احلقى )

( أي على آكٍل َيكلُه من  حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ ( شيئاً ) الَّ َأِجُد يف َما أُْوِحَي ِإيَلَّ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقل) -145
َتًة أَْو َدًما مَّْسُفوًحااألنعام ) ا خصى  ِإالَّ أَن َيُكوَن َمي ْ السائل ابلذِكر ألنى ما خيتلط ابللىحم منُه ُمىا ال ميكن  ( أي سائالً ، وإّنى

أَْو ( أي مرٌض فاجَتِنبوها )رِْجسٌ ( أي هذه احملرىمات الثالثة )فَِإنَّهُ ( فهذه الثالثة حُمرىمة حترمياً مؤكىداً ) أَْو حلََْم ِخنزِيرٍ إزالتُه ُمباح )
عرب "فسقت التمرة" إذا خرجت من قشرها ، و"فسقت النواة" إذا ( "الِفسق" معناه اخلروج عن الطاعة ، تقول ال ِفْسًقا

( يعين أو ُذِبَح شيٌء من األنعام لغري هللا قرابَنً كان أو نذراً فهو حرام ال جيوز أكلُه ،  أُِهلَّ لَِغرْيِ الِلِى بِهِ خرجت من التمرة ، )
ت أو من الفواكه أو غري ذلك ، ومعىن "اإلهالل  والنذر لغري هللا ال جيوز سواء من اللىحم كان أو من األطعمة أو من الُسكىرَيى

: ال تذحبوا األنعام قرابَنً لغري هللا وال تفرحوا وتبتهجوا بذبيحٍة لغري هللا  واملعىنابلشيء هو إظهار الصوت ابلفرح والبهجة ، 
( أي وال ُمعتٍد َواَل َعادٍ ( اللىذىَة ) رْيَ اَبغٍ غَ ( إىل أكل شيٍء من هذه احملرىمات ) َفَمِن اْضطُرَّ فإنى ذلك خروج عن طاعة هللا )

 ( ابجلائعني .رَِّحيمٌ ( للمضطرىيَن ) فَِإنَّ رَبََّك َغُفورٌ ُحدود هللا بل أجلأتُه اجملاعة إىل أكل شيٍء من هذه احملرىمات )

، أي كلى ذي ظفر غري مشقوق وجترتى ، وهي  ( من البهائم َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفرٍ ( أي اليهود ) َهاُدواْ  الىذينَ َوَعَلى ) -146
( من  َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ُظُهوُرمُهَااجلمل واألرنب والوبر ، وكذلك اخلنزير حُمرىم عليهم )

أَْو َما اْختَ َلَط اَي من الشحم فهو غري حُمرىم ، واحلواَي هَي املباعر )( أي ما محلتُه احلو  أَِو احْلََواَيَ الشحم ، وهو اللىحم السمني )
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م ) َجَزيْ َناُهم بِبَ ْغِيِهمْ ( التحرمي )َذِلكَ ( فهو غري حُمرىم ) ِبَعْظمٍ  ( فيما  ِوِإَنَّ َلَصاِدُقونَ ( أي بسبب بغيهم وعصياهنم أمَر رهبى
 نبيىهم فال يهمىَك تكذيبهم .أخربَنكم بِه عن بغيهم وعصياهنم وتعنىتهم على موسى 

، فقد جاَء يف ِسفر التثنية يف اإلصحاح ، وكذلك حترمي الشحوم حترمي بعض البهائم على اليهود ما جاء يف التوراة من وإليك 
ا جترت  الرابع عشر قال : ] لكنىها ال تشق  ظلفاً  هذِه ال أتكلوها ُمىا جيرت  وُمىا يشق  الظلَف املنقِسَم اجلمُل واألرنُب والوبُر ألهنى

 [  فهَي جنسٌة لكم ، واخلنزيُر ألنىُه يشق  الظلَف لكنىُه ال جيرت  فهو جنٌس لكم ، فمن حلمها ال أتكلوا وجثثها ال تلمسوا .
بين وكلىَم الرب  موسى قائاًل كلىم فهو يف ِسفر الويني يف اإلصحاح السابع قال ] حترمي الشحوم عليهموأمىا الىذي جاء يف 

إسرائيل قائالً كلَّ شحِم ثوٍر أو كبٍش أو ماعٍز ال أتكلوا ، وأمىا شحم امليتة وشحم املفرِتسِة فيستعمُل لكلِى عمٍل أو صناعٍة 
 [لكن أكالً ال أتكلوُه .

يعجل عليكم ابلعقوبة بل  ( ولذلك ال رَّب ُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعةٍ ( هلم )فَ ُقل( اليهود فيما أخربَنك بِه ) فَِإن َكذَّبُوكَ ) -147
 ( وهم أنتم . َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنيَ ( إذا جاء وقتُه ) َوالَ يُ َرد  أَبُْسهُ مُيهلكم إىل وقٍت آخر حمدود )

مثى أخرَب ُسبحانُه عن قول املشركني من العرب حني دعاهم النيبى إىل اإلميان وهناهم عن عبادة األواثن فقال تعاىل  -148
ُ َما َأْشرَْكَنا َوالَ آاَبُؤََن َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيءٍ  الىذينَ ( لك )لُ َسيَ ُقو ) ( يعين لو أمرَن هللا أن نرتك عبادة املالئكة  َأْشرَُكواْ َلْو َشاء الِلى

َنُن ، وإنى هللا أحبَّ ِحرية ألكلنا حلمها ولكنى هللا حرىم علينا حلومها فحرىمناها يلة والبَ لرتكناها ولو أحلى لنا حلم السائبة والوصِ 
 الىذينَ َكذََّب ( أي كما كذىبوك كذلك )َكَذِلكَ املالئكة وقرىهبا وأمرَن بتقديسها فعظىمناها وقدىسناها لكي تشفع لنا عند هللا )

( يف كتاب  ندَُكم مِىْن ِعْلمٍ َهْل عِ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ( أي عذابنا ) َحّتَّ َذاُقواْ أَبَْسَنا( كذىبوا أنبياءهم ) ِمن قَ ْبِلِهم
( يف عقائدكم  ِإن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ ( لنقرأُه كي يتبنيى كذبكم ، مثى أخرب عنهم فقال تعاىل ) فَ ُتْخرُِجوُه لََنامساوي يُثبت قولكم )

، وكذلك اليوم أصبحت  116يف آية ا ( أي تقطعون على الكذب وتصرىون عليِه . وقد سبق تفسريه َوِإْن أَنُتْم َإالَّ خَتُْرُصونَ )
أكثر ِفرق اإلسالم ُتشرك ابهلل فتعبد قبور املشايخ واألئمة واألنبياء وتقدىسها وتطوف حوهلا وتقبىلها وتتربىك برتبتها وتستعني 

راك الصريح مثى يقولون هؤالء ُشفعاؤَن عند ابملشايخ عند قيامهم وقعودهم وتنذر هلا وتسأل حوائجهم منها ، فهذا هو اإلش
يًعا لَُّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض {  رمَ سورة الزُ هللا ، فردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل يف   .}ُقل لِلىَِِّ الشََّفاَعُة مجَِ

م ذهبوا إىل اجلنان يف  تدعوهنم من دون هللا وتزورون قبورهم ال يسمعون ُدعاءكم وال يعلمون الىذينَ أقول إنى  مبجيئكم ألهنى
السماوات الُعلى حتت العرش ومل يبَق يف القبور منهم إالى األجسام البالية الىيت ال تسمع وال تُبصر ، والشاهد على ذلك قوله 

يعين عنده يف اجلنان يف {  ء ِعنَد َرهبِىِْم يُ ْرَزُقونَ قُِتُلواْ يف َسِبيِل الِلِى أَْمَوااًت بَْل َأْحَيا الىذينَ }َوالَ حَتَْسنَبَّ  سورة آل عمرانتعاىل يف 
ا ال تسمع وال تبصر وال تعقل بل تتبعثر  السماوات يُرزقون أي َيكلون من أَثار اجلنىة ، أمىا األجسام فال فائدة فيها ألهنى

ش تسأل حوائجها من املالئكة ، . وكذلك كانت قري افال يسمعوكم وال جُييبو  اوتستغيثو  اوتصرخو  اوتكون تراابً . فمهما تدعو 
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ا بنات هللا ، فنزل قوله تعاىل يف  ا كانت تعتقد أهنى م يف السماء  { }ِإن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءُكمْ  سورة فاطرألهنى ألهنى
َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن } ذلك { ألنى األمر كلىُه بيد هللا وليس أبيديهم شيء من َوَلْو مسَُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ } بعيدون عنكم

 ويتربىأون منكم ألنىكم أشركتم ابهلل ما مل يُنزىل بِه سلطاَنً .ِبِشرِْكُكْم { 

ب السماويىة املوجودة اليوم ومن مجلتها ( عليكم يف ِصحىة قويل وخطأ قولكم ، وهَي الكتُ  ُقْل فَِللىِه احلُْجَُّة اْلَبالَِغةُ ) -149
فوق األرض ومجيع املخلوقات من مجاد  الىذينَ منع هللا فيها عبادة املالئكة الىيت يف السماوات واإلنس واجلنى التوراة وقد 

ونبات وحيوان وإنسان حّتى احليواَنت الىيت حتت املاء ، مثى جاء القرآن مؤكىداً على ذلك ، وإنى األنعام الىيت حرىمتم أكلها مل 
القرآن بل هنجتم ذلك أبهوائكم وقلىدمت بِه آابءكم ، وقد ظهَر يف التوراة والقرآن بُطالن قولكم حُيرىمها هللا يف التوراة وال يف 

( ولكن ال تستحقىون اهلداية ألنىكم ظاملون تظلمون  هَلََداُكْم َأمْجَِعنيَ ( هللا ) فَ َلْو َشاءَ وادىعائكم أبنى املالئكة تشفع لكم )
 املساكني وتغصبون حقوق الُضعفاء .

 ( أي إحَضروا وهاتوا شهداءكم ، ومن ذلك قول اخلنساء : ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءُكمُ ) -150
 خرْبك ما َقد بَدا لَِيااُ يُك املناِدي ِبَسْحَرٍة     هلمى كذا ها الدِ أال أيُ 

فَِإن َشِهُدواْ َفالَ َتْشَهْد نعام واحلرث )( الىذي حرىمتموُه أنتم من األ أَنَّ الِلىَ َحرََّم َه َذا( بصحىِة ما تدىعون من ) َيْشَهُدونَ  الىذينَ )
( يعين فإن حضروا للشهادة فال حتضر معهم ألنى هلم نيىَة سوء معك ، فكلمة "َشِهدوا" بكسر اهلاء معناها َحَضروا ،  َمَعُهمْ 

 هري :والشاهد على ذلك قول كعب بن زُ 
 ُهُم وغابُواوإنَّ َسِبيَلنا َلَسِبيُل قَ ْوٍم     شِهْدََن األمَر بَ ْعدَ 

بُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ َوالَ تَ تَِّبْع أَْهَواء ) ( أي ال يؤمنون بوجود  الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخَرةِ  الىذينَ وَ ( يف شيء من أهوائهم إذا دَعوَك إليها ) َكذَّ
ِْم يَ ْعِدُلونَ األرواح والبعث واحلساب ) اً ، يعين َوُهم بَِرهبِى م .( أي جيعلون لُه عديالً وندى   يُشركون برهبى

ًئا( يف الكتاب ) َما َحرََّم رَب ُكْم َعَلْيُكمْ ( أي أقرأ لكم ) تَ َعاَلْواْ أَْتلُ َي حممىد هلؤالء املشركني )( ُقلْ ) -151 (  َأالَّ ُتْشرُِكواْ بِِه َشي ْ
ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَْواَلدَُكم مِىْن َوابِ من املخلوقني فال تعبدوا املالئكَة وال األصنام وال شيئاً آخر بل اعبدوا هللا وحدُه )

( "اإلمالق" هو الَفقر والِعَوز . ألنى بعض العرب كانوا يف حالة وحشيىة إذا رأى أحدهم شيئاً َثيناً بيد أحٍد من أوالد  إْماَلقٍ 
ً علي ِه ُجبىة َثينة وقد اختلى بِه فقتلُه وأخذ جبىتُه ولبسها ، العرب قتلُه وأخذ ما معه من املال ، حّتى أنى رجالً منهم رأى شاابى

ً كان البسها وسلبتها منه  وبعد زمن رآُه أبو املقتول وهو البس ُجبىَة ابنِه فقال لُه من أيَن لك هذه اجلُبىة ؟ قال قتلُت شاابى
ُه ، فأخذ  يقتلون  الىذينَ السيف منه وقتلُه بِه . أمىا بعد القتل ، فقال أبيِى شيٍء قتلتُه ؟ قال بسيفي هذا ، قال أِرين إَيى

أوالدهم ُمىا هبم من فقٍر فهم يقتلون األجنىة ، أي ُيسِقط اجلنني من بطن اُمىِه لئالى تكثر أوالدُه . وال غرابة من ذلك فاليوم  
ُهمْ َنَّْ كثرٌي من الناس يقتلون أوالدهم هبذه الطريقة ، وهذا ال جيوز وفاعلُه آمِث عند هللا . وقوله ) ( أي ال داعَي  ُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإَيَّ
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( أي  َوالَ تَ ْقَربُواْ اْلَفَواِحشَ أن يقتل بعضكم بعضاً ألجل املال ، إسَعوا يف األرض لتحصيل الرزق وَنن نرزقكم أنتم وأوالدكم )
ُ ِإالَّ اِبحلَْقىِ اكان ِسرىاً )( أي ماكان علناً منها وم َما َظَهَر ِمن َْها َوَما بََطنَ ) لزَنال تقربوا الزانيات اب  َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم الِلى

صاص يقوم به ويلى أمر ( يعين ال يقتل بعضكم بعضاً بسبب العداوة والبغضاء أو ألجل املال أو لسبب آخر إالى قتل القِ 
 ( وترتكون تلك العادات الوحشيىة . َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ( احلكم )َذِلُكمْ املسلمني )

( أي ال تتصرىفوا يف مال اليتيم إالى ابلطريقة احُلسىن ، يعين إالى  ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ( ابخليانة ) َوالَ تَ ْقرَبُواْ َماَل اْلَيِتيمِ ) -152
ربع الربح ولك الباقي وإن خسرَت فعليك اخلسارة بتثمري مالِه ابلتجارة أو الصناعة ليزداد ماله ويربح هبا ، فإن رحبَت فلُه 

ُلَغ َأُشدَّهُ وليس على اليتيم شيء منها . فالوصيى جيب عليه أن حُيافظ على مال اليتيم ) ( فحينئٍذ يدفع املال إليِه  َحّتَّ يَ ب ْ
( يف إّناء  الَ ُنَكلِىُف نَ ْفًسا( أي ابلعدل بال نقص ) َوأَْوُفواْ اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن اِبْلِقْسطِ وُيشهد عليه شاهَديِن بتسليم مالِه إليِه )

( قواًل يف شهادة أو  َوِإَذا قُ ْلُتمْ ( يعين إالى ما يسعها وتتمكىن عليه ) ِإالَّ ُوْسَعَهامال اليتيم ويف الكيل وامليزان فوق طاقتها )
( يعين ولو كان من  َذا قُ ْرََب ( احملكوم عليه ) انَ َوَلْو كَ ( يف قولكم ويف شهادتكم وُحكمكم )فَاْعِدُلواْ حكمتم بني خصمني )

}َوأَْوُفواْ ( يعين إذا عاهدمت أَحداً على شيء أوُفوا بعهدكم وال تنقضوا . وِمثُلها يف سورة النحل  َوبَِعْهِد الِلِى أَْوُفواْ أقرابئكم )
 ( أي لعلىكم تتىِعظون . َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ( الزِموُه ) بِهِ  َوصَّاُكم( احُلكم الىذي )َذِلُكمْ ، )ِبَعْهِد الِلِى ِإَذا َعاَهدمت ْ { 

( أي هو املنهج املستقيم  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما( الِدين ِدين اإلسالم الىذي أوصيُتكم بِه وأرشدُتكم إليِه هو ) َوأَنَّ َه َذا) -153
( أصلها فتتفرىق ، فُحِذَفْت إحدى التائني لتسهيل الكالم ،  َق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ فَ تَ َفرَّ ( الباطلة ) فَاتَِّبُعوُه َوالَ تَ تَِّبُعواْ الس ُبلَ )

: فتتفرىق اُمىة اإلسالم يف املستقبل عن الصراط املستقيم ألنى الُسُبل الباطلة تعمل ألجل تفرىقكم فتؤثىر فيكم دعاَيهتا  واملعىن
 ( كيدهم . بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ ( هللاُ )َوصَّاُكمنذار )( اإلَذِلُكمْ وتصيبكم مكايدها فُتفرىقكم عن سبيلِه )

 وىلاالُ وهذه عشر وصاَي أوصاَن هللا تعاىل حبفظها والقيام أبدائها ، فمن عمَل هبا وال خيالف بعضها فهو من أهل اجلنىة ، ف
ًئا (قولُه تعاىل  )َواَل تَ ْقَربُواْ اْلَفَواِحَش  4( ،  َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَْواَلدَُكم مِىْن إْماَلقٍ ) 3،  ًَن ()َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا 2،  )َأالَّ ُتْشرُِكواْ بِِه َشي ْ

 ُتْم فَاْعِدُلواْ )َوِإَذا قُ لْ  8، )َوأَْوُفواْ اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن (  7،  )َوالَ تَ ْقرَبُواْ َماَل اْلَيِتيِم ( 6،  ( )َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم الِلىُ  5،  (
 .(  َوأَنَّ َه َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ )  10،  )َوِبَعْهِد الِلِى أَْوُفواْ ( 9، ( 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ََتَاًما) -154 من  نيِ ( . أوىل ما جاء به موسى هي التوراة وهي عشر كلمات مكتوبة على لوحَ  مُثَّ آتَ ي ْ
ومعىن أحكام وقوانني يف الِدين ُمتفرىقة ابلتدريج ، فكان موسى يعطيها إىل يوشع فيكتبها يف الرىق .  حجر ، مثى نزلت عليه

( مع قومه  َعَلى الَِّذَي َأْحَسنَ ين حّتى متى الكتاب ، وذلك )يكون كما يلي : مثى أنزلنا على موسى أحكاماً ُمتفرىقة يف الدِ  اآلية
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( لبين إسرائيل  َوُهًدى َوَرمْحَةً ( من اُمور الِدين ) تَ ْفِصيالً لِىُكلِى َشْيءٍ كان الكتاب )  (وَ ) 45وصيى موسى ، وهو يوشع بن نون 
 ( أي ُيصدىقون . لََّعلَُّهم بِِلَقاء َرهبِىِْم يُ ْؤِمُنونَ )

دة والكثرة ، ومعىن "مبارٌك" ( يف املستقبل ، "الربكة" معناها الزَيُمَباَركٌ ( على حممىد ) ِكَتاٌب أَنزَْلَناهُ ( القرآن )َوَه َذا) -155
 ( يف اآلخرة . َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ( ُُمالفتُه )َوات َُّقواْ ( ابلعمل أبحكامِه )فَاتَِّبُعوهُ يعين يزداد القرآن بتفسريه والعلوم الىيت تنتج عنه )

َا أُنزَِل اْلكِ ( يعين أنزلنا إليكم القرآن لئالى تقولوا ) أَن تَ ُقوُلواْ ) -156 ( يعين اُنزَِلت التوراة على  َتاُب َعَلى طَآئَِفَتنْيِ ِمن قَ ْبِلَناِإّنَّ
( يعين وإَنى عن دراسة تلك الكتب واألدَين  َوِإن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهمْ اليهود واإلجنيل على النصارى ومل يُنَزْل علينا كتاب )

 والختالف ُلغاهتم عن لُغتنا اثنياً . ( ال يسعنا أن ندرسها النشغالنا بتحصيل املعاش أوىالً َلَغاِفِلنيَ )

ُهمْ ( َي أهل مكىة ) أَْو تَ ُقوُلواْ ) -157 َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْهَدى ِمن ْ فَ َقْد ( أي أهَدى من اليهود والنصارى ) َلْو أَنَّ أُنزَِل َعَلي ْ
( ملن يهتدي َوُهًدى( ملن أراد أن يتبنيى احلقى من الباطل ) بَ يِىَنٌة مِىن رَّبِىُكمْ ( الكتاب فليس لكم ُعذٌر بعد إنزالِه ، فهو ) َجاءُكم

َها( الىيت جاءت يف القرآن ) َفَمْن أَْظَلُم ُمَّن َكذََّب آِبََيِت الِلىِ ( ألتباعِه )َوَرمْحَةٌ بِه ) َسَنْجزِي ( أي وصدَّ عنها ) َوَصَدَف َعن ْ
 ن ذلك قول حسىان :( أي يصدىون عنها ، وم َيْصِدُفوَن َعْن آََيتَِنا الىذينَ 

 َلمىا رَأَْتيِن أُم  َعْمرٍو َصَدَفْت     َقْد بَ لََّعْت يب ُذْرأٌَة َفَأحْلََفتْ 
قول الشاعر " َصَدَفْت " أي صدىت عينى ، وقولُه "َقْد بَ لََّعْت يب" أي تكلىمت عليى ابلُفحش والكالم القبيح ، وهذه الكلمة 

( عن القرآن وعن الىذي اُنزِل  مبَا َكانُواْ َيْصِدُفونَ ( أي أسوء العذاب وأشدىُه ) اْلَعَذابِ  ُسوءَ ُمستعملة يف املوصل حّتى اآلن )
 عليه .

يشهدون أنىك رسول هللا أو َييت ربىك من السماء نزىل علينا مالئكًة لن نؤمن لك حّتى تُ )ع( : "قالت قريش للنيبى  -158
ِإالَّ أَن ( أي هل ينتظرون ) َهْل يَنظُُرونَ اآلية ) فنزلت هذهِ  فنؤمن لك" ، نناأبعي ني فنراهُ صفَ فيشهد بذلك أو تشقى القمر نِ 

أَْو ََيْيتَ ( فيشهد لك كما اقرتحوه عليك ) أَْو ََيْيتَ َرب كَ ( فتشهد هلم على صحىة نبوىتك فحينئٍذ يؤمنون ) أَتْتِيُهُم اْلَمآلِئَكةُ 
وهي انشقاق (  يَ ْوَم ََيْيت بَ ْعُض آََيِت رَبِىكَ ساعة ومن تلك العالئم إنشقاق القمر )( اليت هي من عالئم ال بَ ْعُض آََيِت رَبِىكَ 

(  أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاهِنَا َخرْيًا( حدوث تلك اآلية ) مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبلُ ، إن ) ( يف ذلك الوقتالَ يَنَفُع نَ ْفًسا ِإميَاهُنَا) القمر
مل تكن أعماهلا صاحلة وأرادت أن تتوب عن غيىها وتعمل الصاحلات يف  : إنْ  واملعىن،  إمياهنا خرياً يعين أو مل تكن كسبت يف 

حيث ال ينفع إميانكم يف ذلك اليوم  ة( حدوث تلك اآليانَتِظُرواْ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلِ ال تُقَبل توبتها )فذلك الوقت 
 له أقرب؟فأيىنا أجَ  نفوس عامل ال( موتكم كي نعذىبكم يف ِإَنَّ ُمنَتِظُرونَ )

                                                           

ا تزوىجوا أحسن إىل قومِه أبن أدخَل قومه األرض املقدىسة بعد وفاة موسى وهارون ، وانتصروا بقيادته على أعدائهم ، مثى وعظهم وأنىبه 45  م َلمى
 نساًء أجنبيىات ومالوا إىل عبادة األصنام فأثىرت فيهم املوعظة وتركوا عبادة األصنام يف حياته .
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( أي  وََكانُواْ ِشيَ ًعا( بسبب اختالفهم ) فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهمْ  الىذينَ ِإنَّ وَلمىا طال اجلدال بني النيبى والنصارى نزلت هذه اآلية ) -159
ُهْم يف َشْيءٍ مذاهب كثرية وعقائد ُُمتلفة ) وعن أعماهلم فتطيل احلديث معهم : لسَت مسؤوالً عنهم  واملعىن( ،  لَّْسَت ِمن ْ

َا أَْمُرُهمْ وتريد هدايتهم ) ( يوم  مُثَّ يُ نَ بِىئُ ُهم( إن شاَء هداهم وإن مل يشأ تركهم على كفرهم ) ِإىَل الِلىِ ( أي أمر هدايتهم ) ِإّنَّ
ها التأنيب فهي خاصىة ابلكافرين أو اجملرمني ، " معنايُ نَ بِىئُ ُهم ( . كلى مُجلة يف القرآن أتيت بلفظة " مبَا َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ القيامة )

ألنى الكافرين واملشركني ال حُياَسبون بل يدخلون جهنىم بال حساب ، ولكن تنبىئهم املالئكة جبرائمهم وكفرهم أتنيباً هلم 
 وتبكيتاً هبم .

( يف الدنيا وسبعمائة  فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا( منكم أيىها املسلمون ) َمن َجاء اِبحلََْسَنةِ مثى خاطَب املسلمني فقال تعاىل ) -160
 ( ابلزَيدة من العقاب على ما يستحقىونُه . َوَمن َجاء اِبلسَّيِىَئِة َفالَ جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ يف اآلخرة )

( ليس فيه َمْيٌل عن احلقى كما مالت اليهود م ْسَتِقيمٍ ) ( أي طريقٍ  إِنَّيِن َهَداين َريبِى ِإىَل ِصرَاطٍ ( لقومك َي حممىد )ُقلْ ) -161
وا وبدىلوا يف دينهم ) ( مجع "قيىم" ، وتقديرُه ِديناً لُرُسٍل قيىمٍة على أتباعها . وِمثلها يف  ِديًنا ِقَيًماوالنصارى عن االستقامة فغريى

( َحِنيًفا( أي شريعة إبراهيم ) مِىلََّة ِإبْ رَاِهيمَ )، ُسل القيىمة ، مجع قيىم أي دين الرُ {  }َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِىَمةِ قوله تعاىل  سورة البينة
 ( . َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ داً )أي موحىِ 

، وحيايت  ( يعين صاليت ونسكي لُه ِعبادةً  َوحَمَْياَي َوَُمَايت لِلِِى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي عباديت ) ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي) -162
 وُمايت بيدِه ُملكاً .

 ( . َوأَََنْ أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ ( أي بعبادتِه وحدُه اُِمرُت ) اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرتُ ) -163

ً ) ُقْل أََغرْيَ الِلِى أَْبِغي َرابًّ وَلمىا دَعوا النيبى إىل عبادة األصنام نزَل قولُه تعاىل ) -164 ُهَو َرب  ُكلِى َشْيٍء َوالَ وَ ( أي أطلُب رابى
َها( من اآلاثم ) َتْكِسُب ُكل  نَ ْفسٍ  مُثَّ ِإىَل َربِىُكم ( يعين ال يُعاَقب أحٌد بذنب غريه ) اُخرىَوالَ تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ( ِعقاهبا ) ِإالَّ َعَلي ْ

( من أمر  فَ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفونَ آاثمكم ) ( يعين إىل عامل النفوس يكون مرجعكم بعد املوت فيعاقبكم على مَّْرِجُعُكمْ 
 دينكم وعبادتكم لغري هللا .

( أي جعلكم خَلفاً ملن كان قبلكم أبن أماهتم وأنشأكم من بعدهم وأورثكم  َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اأَلْرضِ ) -165
ك والنساء واألوالد والِعلم أبن أعطى بعضكم أكثر لْ مُ ( يف دار الدنيا ابلْ  ْعٍض َدَرَجاتٍ َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق ب َ أرضهم ودَيرهم )

ُلوَُكمْ من بعض ) ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع ك فريى هل تشكرون على هذه الِنَعم أم تكفرون )( من اْلُملْ  يف َما آاَتُكمْ ( أي ليختربكم )لىِيَ ب ْ
 ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ ( للتائبني ) ُفورٌ َوإِنَُّه َلغَ ( للظاملني ) اْلِعَقابِ 
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ّاْلَعاَلِمنيّوّ،ّويليهاّتفسريّسورةّاألعرافّ،ت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاألنعامّ َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّسورةّاألعراف

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

الصادق أو  معناهُ و حممىد والصاد  معناهُ و ناس ، وامليم لل إقرأ ، والالم ومعناهُ  ( لقد سبق تفسري األلف ومعناهُ  ص م ل ا) -1
 .دىيق إقرأ للناس َي حممىد الصِ :  فيكون املعىندىيق ، الصىِ 

( يف تقصري يقع منك  َفالَ َيُكن يف َصْدرَِك َحرٌَج مِىْنهُ نزل إليك )اُ ذي هذا الكتاب الى  للناس ( أي إقرأ ِكَتاٌب أُنزَِل إِلَْيكَ ) -2
بعض الواجبات يف وقتها أو  تُ قصىراً يف أتدية الرسالة أو أمهلن النيبى حيدىث نفسه فيقول أخاف أن أكون مُ كا  . أو نسيان

اآلية )َفالَ َيُكن يف  هللا تعاىل هبذهِ  . وبذلك كان يضيق صدره فخاطبهُ  تقصريي نفأكون مسؤواًل عند هللا ع اُخرى نسيتُ 
بل  لنؤاخذك بهِ  ، ومل ننزلهُ  كلىفك أكثر من طاقتك، فال نُ الكتاب درك ضيق من ( أي فال يكن يف ص َصْدرَِك َحرٌَج مِىْنهُ 

 . ( يتىعظون بهِ لِْلُمْؤِمِننيَ ) ( أي موعظةً َوذِْكَرى( الكافرين واملشركني ) لُِتنِذَر بِهِ )

(  َما أُنزَِل إِلَْيُكم مِىن رَّبِىُكمْ لناس )( أيىها ااتَِّبُعواْ وَلمىا انتهى ُسبحانُه من خطاب النيبى وجىَه اخلطاب للناس فقال تعاىل ) -3
(  أَْولَِياء قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ ( يعين وال تتىبعوا غريُه من آراء وعقائد ابطلة وال تتىخذوا من دونِه ) َوالَ تَ تَِّبُعواْ ِمن ُدونِهِ وهو القرآن )

 أي قليٌل منكم يتىِعظون .

أَْو ُهْم ( أي ليالً وقت املبيت )بَ َيااتً ( أي عذابنا ) َفَجاءَها أَبُْسَنا( قبلكم َلمىا كذىبوا الُرُسل ) اَهاوََكم مِىن قَ ْريٍَة أَْهَلْكنَ ) -4
 ( هناراً ، أي وقت القيلولة ، وهي الراحة والنوم بعد الظهر وبعد الغداء ، ومن ذلك قول كعب بن زهري : َقآئُِلونَ 

 يالً فَأَنزِلُ يٍت أَو َمقِ ُمناَخ َمبِ     ى أَرَ ُغراٌب َوِذئٌب يَنظُراِن َمَّت 

نا أنفسنا أبن عرىضناها مْ نا الُرُسل بتكذيبهم وظلَ مْ ( إذ ظلَ  َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاءُهْم أَبُْسَنا ِإالَّ أَن قَاُلواْ ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ) -5
 للعذاب .

، وذلك يوم القيامة ويكون سؤال الكافرين منهم سؤال توبيخ  لسُ ( رُ  أُْرِسَل إِلَْيِهمْ  الىذينَ ) ااُلَمم( فَ َلَنْسأََلنَّ )مثى قال تعاىل  -6
( أيضاً فنقول هلم ماذا أجاب قومكم بعد التبليغ  َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ سئلون سؤال حماكمة )، أمىا املؤمنون منهم فيُ  وتقريع

ُ الر ُسَل فَ يَ ُقوُل  هبم منىا أعلمُ  لنا بذلك وأنتَ  لمَ فيقولون ال عِ  ؟واإلنذار . ويؤيىد ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة }يَ ْوَم جَيَْمُع الِلى
ُتْم قَاُلواْ اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ   { . َماَذا ُأِجب ْ
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وعن أعماهلم غيري أدَيهنم وتبديل أحكامها بعدهم من ت ل أخبار قومهم وما فعلوهُ سُ ( أي على الرُ  فَ َلنَ ُقصَّنَّ َعَلْيِهم) -7
مىيت ، اُ مىيت اُ ، فأقول َي ربى  دخلوهنم جهنىممىيت فيُ اُ من  ى بقومٍ يؤتَ : "أنىه قال )ع( عن النيبى  يَ وِ . رُ  ئة كي ال يشفعوا هلمالسيِ 

 . " ما صنعوا بعدك علمفيقول إنىك ال ت
 ( عنهم بل مالئكتنا حاضرة عندهم تكتبُ  َوَما ُكنَّا َغآئِِبنيَ شاهد ) لمَ هلم عِ هِبم وأبفعاهلم وأقوا نيَ ( أي عاِلمبِِعْلمٍ وقوله )

 . صي أقواهلم فال تشفعوا هلمأعماهلم وحتُ 

،  ، ومجعها موازين كمقانون احلُ  "امليزان"، و هو احملاكمة "الوزن"، و ( أي العدل ال ظلم فيه َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ احْلَق  ) -8
  :  ك قول امرئ القيسوالشاهد على ذل

 ِمْقياَسا النَّاسِ  َبنْيَ  الرَبِيَّةِ  َرب            أنَزهَلا والرَّمْحانُ  اْلَموازِينُ  تِْلكَ 
 :  ة ، وقال اآلخرة وما فيها من أحكام وقوانني تشريعيى يريد بذلك الكتب السماويى  

 َموازِيَنا كانُوا  ُحكِىُموا وإنْ  يَ ْوماً           َفراِعَنةً  كانُوا  اسُتْخِصُموا إذا قومٌ 
 النار .( بدخول اجلنىة واخلالص من  فَُأْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اكمُته )( يعين فمن طالت حمُ  َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنهُ )

 الىذينَ َفُأْولَ ِئَك وتقريع ) مون بل ُيسئلون سؤال توبيخ، ألنى الكافرين ال حُياكَ  اكمتهُ ( يعين قصرت حمُ  َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ ) -9
 . فهم ابقون يف جهنىم ال خيرجون منها ( َخِسُرواْ أَنُفَسُهم مبَا َكانُواْ آِبََيتَِنا ِيْظِلُمونَ 

ال ( من بناء البيوت عليها وحفر اآلابر فيها وإنبات الزرع عليها وإخراج املعادن منها واالنتق َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يِف اأَلْرضِ ) -10
قَِليالً )، ( من النبات واحليوان والطري . "معايش" مجع ومفردها معيشة  َوَجَعْلنَا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيشَ عليها من بلٍد إىل بلٍد آخر )

 ( عليها . وكلمة "ما" ُتستعمل للتنوىع .َتْشُكُرونَ ( أي قليالً من هذِه الِنَعم املتنوىعة ) مَّا

بتأليف تلك احُلجريات بعضها  –( على هيئة إنسان  مُثَّ َصوَّْرََنُكمْ ( من ُحجريات دقيقة يف الطني ) َوَلَقْد َخَلْقَناُكمْ ) -11
ا قال تعاىل ) –إىل البعض  مُثَّ قُ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة ( يعين خلقنا آدم فكنتم من نسلِه )َخَلْقَناُكمْ ويقصد بذلك أابَن آدم ، وإّنى

 ( ، وقد سبق تفسري ِمثل هذِه اآلية يف سورة البقرة . الَّ ِإبِْليَس مَلْ َيُكن مِىَن السَّاِجِدينَ اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ إِ 

( آلدم ، يعين : أي  شيء منعك من السجود ، ومن قال لك ال  َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجدَ ( هللا تعاىل إلبليس )قَالَ ) -12
ٍر ( إبليس )قَالَ ( ابلسجود ) ِإْذ أََمْرُتكَ ملة )تسجد؟ ولذلك جاء حرفان من حروف النفي يف اجل أَََنْ َخرْيٌ مِىْنُه َخَلْقَتيِن ِمن َنَّ

 ( . َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ 

َها( هللا تعاىل إلبليس )قَالَ ) -13 َفَما َيُكوُن ( أي من السماوات األثرييىة ، يعين من اجلنان الىيت تسكنها املالئكة ) فَاْهِبْط ِمن ْ
(  إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ ( من اجلنان وانزل إىل األرض )فَاْخرُجْ ( على املالئكة وعلى آدم ) َأن تَ َتَكربََّ ِفيَهاي ال حيق  لك )( أ َلكَ 
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ا قال تعاىل  ر نعيم والتكربى مذموم يف كلى مكان ، ألنى اجلنىة دا ( )َفَما َيُكوُن َلَك أَن تَ َتَكربََّ ِفيَهاأي من املستحَقرِين . وإّنى
: كيف تتكربى وتعصي أمري وأنَت تعرفين حقى معرفيت وقد عبدتين  فيكون املعىنوبقاء وال يدخلها إالى من عرف هللا وأطاعُه ، 

مئات السنني مثى إنىك يف دار النعيم والبقاء ولك املنزلة على املالئكة فكيف تعصي أمري وال ختاف أن تذهب منزلتك وُتطَرد 
 نىم دار الذلى واهلوان ؟من اجلنان وتسكن جه

َعُثونَ ( أي أمِهلين وال تعذىبين )فَأَنِظْرين ) إبليس( قَالَ ) -14  ( للحساب ، يعين إىل يوم القيامة . ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

 ( أي من املمَهلني . ُمنَظرِينَ ِإنََّك ِمَن الْ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -15

إن أَن  أنىك ال تطردين من منزليت قرييب منك وجعلتين رئيساً على املالئكة فظننتُ ( بت فَِبَما أَْغَويْ َتيِن ( إبليس )قَالَ ) -16
، فإنى هللا تعاىل ال يغوي أحداً ولكنى " أغويتين"فهذا معىن  . إن أَن مل أمتثل بعض أوامرك تركُت بعض واجبايت وال تُعاقبين

ه يف املعصيةوأوقعه  االُموربعواقب  إبليس أخذه الغرور مبنزلته فأغواه جهلهُ  (  ألَقْ ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ وقوله ) ، تكربى
  ذي يوصلهم إليك، يعين أصدىهم عن الدين املستقيم الى  فأصدىهم عنهتقديره ألقعدنى هلم على صراطك املستقيم 

صلتان مها الغرور ، واخلِ  ع إبليسصلتني على الدوام لئالى يقع يف اهلاوية كما وقهاتني اخلِ  يتجنىبفيجب على اإلنسان أن 
 . والتكربى 

( لكي أغويهم ، ُمفرد  مِىن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْيَاهِنِْم َوَعن مَشَآئِِلِهمْ ( يعين ألوالد آدم ) مُثَّ آلتِيَ ن َُّهموقوله ) -17
َوالَ جتَُِد اليمني ومن جهة الشمال إلغوائهم وتكفريهم ): آتيهم من جهة  واملعىناألميان ميني ، وُمفرد الشمائل مشال ، 

 ( بل أكثرهم كافرين . َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ 

َها َمْذُؤوًما( هللا تعاىل إلبليس )قَالَ ) -18 ُهمْ ( أي مطروداً ، والعقاب )مَّْدُحورًا( أي مذموماً ُمقواتً ) اْخرُْج ِمن ْ  لََّمن تَِبَعَك ِمن ْ
 ( يعين من اجلنى واإلنس ، ألنى إبليس أبو اجلنى .  أَلْمألنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأمْجَِعنيَ دم )( يعين من أوالد آ

( َفُكالَ ( املادىية ، وهي بستان وكانت فوق جبل ) َوََي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ مثى خاطَب آدم فقال هللا تعاىل ) -19
ُتَماأنت وزوجك ) ، ( علگة( وهي شجرة العلىيق ) َواَل تَ ْقَراَب َه ِذِه الشََّجَرةَ ( من أَثار اجلنىة ، أي من البستان ) ِمْن َحْيُث ِشئ ْ

ا منعهما من االقرتاب إىل شجرة العلىيق ألنى فيها شوكاً مُيزىق ثياهبما إن تناوال من  فَ َتُكوََن ِمَن الظَّاِلِمنيَ ) ( لنفسيكما ، وإّنى
  ُسبحانُه شفقًة هبما .َثرهتا ، فكان املنع منُه 

ُهَما) -20 ( أي  ِمن َسْوَءاهِتَِما( يعين ليكشَف هلما ما توارى وخفَي عنهما ) فَ َوْسَوَس هَلَُما الشَّْيطَاُن لِيُ ْبِدَي هَلَُما َما ُوورَِي َعن ْ
ٍذ تنكشف عورة أحدمها من عوراهتما إن أكال من توت العلىيق ، وذلك إن تناوال منُه ختلىل الشوك ثياهبما فمزىقها فحينئ
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ثلها يف اخللقة فحينئٍذ لآلخر فيعلم آدم أنى حوىاء اُنثى وليست مثلُه يف اخللقة وكذلك حوىاء تعلم أنى آدم ذكر وليس مِ 
ِة ِإالَّ أَن َما هَنَاُكَما َرب ُكَما َعْن َه ِذِه الشََّجرَ ( هلما ابلوسوسة )َوقَالَ يزدوجان كما تزدوج األنعام املوجودة على ذلك اجلبل )

 ال ميوتون .  الىذينَ ( أي من املخلىدين  َتُكوََن َمَلَكنْيِ أَْو َتُكوََن ِمَن اخْلَاِلِدينَ 

 ( . ِإينىِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنيَ هلما ابهلل حّتى خدعهما ) ( أي حلفَ َوقَامَسَُهَما) -21

بََدْت هَلَُما ( وهي توت العلىيق )الشََّجَرةَ ( طعم الثمرة من ) فَ َلمَّا َذاقَاِه )( أي خدعهما حّتى انقادا لرأي َفَدالَّمُهَا ِبُغُرورٍ ) -22
( أي حينئٍذ انكشفت هلما عوراهتما ، وذلك بسبب الشوك الىذي يف الشجرة مزىَق ثياهبما فظهرت عوراهتما ،  َسْوَءاهُتَُما

ذلك مل تنكشف ألحٍد منهما عورة صاحبِه ومل يدخل هبا  فصار آدم ينظر إىل عورة حوىاء وهَي تنظر عورة آدم ، إذ كاَن قبل
( يعين وأخذا يُرقىعان ثياهبما وهي عليهما من أوراق أشجار اجلنىة ،  َوطَِفَقا خَيِْصَفاِن َعلَْيِهَما ِمن َوَرِق اجْلَنَّةِ آدم قبل ذلك )

ذا غري  َُما أمََلْ َأهْنَُكَما َعن تِْلُكَما ها بعد ذلك احلادث )وَلمىا مل تنجح عمليىة الرتقيع ابلورق إنتزعا ثياهبما املمزىقة واختى َوََنَدامُهَا َرهب 
( فلماذا خالفتما أمري ودنوَتا من الشجرة مثى أكلتما من  َوأَُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيطَآَن َلُكَما َعُدوٌّ م ِبنيٌ ( واالقرتاب منها ) الشََّجرَةِ 

 أيديكما وحلى بكما ما قد حلى من ختديش لأليدي وَتزيق للثياب ؟توهتا فمزىَق شوكها ثيابكما وخدَش 

( بقبول ُعذرَن َوتَ ْرمَحَْنا( خطيئتنا ) َوِإن ملَّْ تَ ْغِفْر لََنا( ابقرتابنا من الشجرة وأكِلنا من توهتا ) قَاالَ َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا) -23
 ( . لََنُكونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ )

( جزاًء لعصيانكم ، فصار أوالد آدم  بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ( من اجلبل إىل األرض املنبسطة )اْهِبُطواْ هللا تعاىل ) (قَالَ ) -24
( تستمتعون بِه من لباس وأاثث وُحلي وغري َوَمَتاعٌ ( أي بيوت تستقرىون فيها ) َوَلُكْم يف اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ بعضهم يُعادي بعضاً )

( يعين إىل وقت ُمعنيى ، وهو يوم موتكم تنفصلون من متاعكم هذا ، ويوم القيامة تنفصلون من األرض  نيٍ ِإىَل حِ ذلك )
 وتصعدون إىل الفضاء حيث يكون احملشر ، ألنى األرض تتمزىق يف ذلك اليوم وتكون ِقطعاً صغرية .

 ( إىل الفضاء وأنتم يف ذلك اليوم نفوس أثرييىة . ا خُتَْرُجونَ ِفيَها حَتْيَ ْوَن َوِفيَها ََتُوتُوَن َوِمن ْهَ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -25

باس ، واللى  عوراتكم ( أي يسرتُ  ََي َبيِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يُ َوارِي َسْوَءاِتُكمْ )مثى خاطب هللا تعاىل أوالد آدم فقال  -26
 ، أمىا األثريي فهو خاصى  الناس ميع، فاملادىي هو عامى جلروحاين  أي املذكور هنا هو لباسان أحدمها مادىي واآلخر أثريي

رَينة فإن  ، ألنى اإلنسان إذا مات خرجت النفس من اجلسم وهي عُ  وذلك بعد املوت من الناس لألنبياء واألولياء والصاحلني
 الغنمباس املادىي فهو من صوف ا اللى . أمى  عورهتا تسرت بهِ و  تلبسهُ  من السماء صاحلني أنزلت هَلا املالئكة ثوابً كانت من ال

ا قال بعد الغزل والنسج وألبسة ووبر اإلبل ُتصنع منها ثياب ( ألنى األنعام نزلت من اجلبل  تعاىل )َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكمْ  هللا ، وإّنى
تلك األنعام إىل األرض  نزلت إىل األرض املنبسطة وَلمىا نزل آدم من ذلك اجلبل وحوىاء ، الذي خلق هللا تعاىل فيه آدم
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، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  املستوية ألنى املياه جفىت فوق اجلبل والنبااتت يبست فلم يبَق لألنعام ما أتكل وتشرب
ذ الناس من أص { أي أنزهلا من اجلبل سورة الزمر }َوأَنَزَل َلُكم مِىْن اأْلَنْ َعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواٍج ..اخل    . وافها لباساً وأاثاثً ، مثى اختى

، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة النحل  صنع من الصوف والشعر والوبراألفرشة واألاثث اليت تُ  ريد بهِ ( يُ َورِيًشاقوله )و 
 نساء :والشاهد على ذلك قول اخل{ .  }َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْواَبرَِها َوَأْشَعارَِها أاََثاًث َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنيٍ 

 أبِْلْغ َموالَِيُه فَ َقْد ُرزِئوا     موىًل يَرِيُشُهُم وال َيْشرِي
 أي وال َيخذ بدالً عن األرَيش ، وقال اآلخر :

 وإْن كاَنْت زَيرَُتُكْم ِلماَما    وَهَواَي َمْعُكْم  ي ِمْنُكمُ رِيشِ و 
 وقال اآلخر :

 ي َمْن يَرِيُش وال َيربِْ َموايل َخرْيُ الْ فَ     بَ َريْ َتيِن  دْ فرِْشين َبرٍي طاَلما قَ 
ذ الناس من ريشها مقاعد ومساند   ، وغري ذلك ومراوح وكذلك الطيور نزلت من ذلك اجلبل فاختى

:  واملعىن،  ، وهي الدروع واجملنى واخلوذ املصنوعة من احلديد ضرب عدوىكم ( أي وأنزل لكم لباساً تتىقون بهِ  َولَِباُس الت َّْقَوىَ )
ذمت منه دروعاً تتىقون هِبا ضرب عدوىكم وحتميكم من القتلأنزل عليكم  ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة  احلديد فاختى

 . { احلديد }َوأَنزَْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أَبٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 
ها أحياَنً على األرض فيجد الناس يف وتعليل ذلك أنى يف الفضاء نيازك تدور حول األرض كما يدور القمر وقد يسقط بعض

ألنى الناس كانوا قبالً ال يعرفون تعدين  ، اُخرىوآالت  دروعاً  ويعملون منهُ  طعاً من احلديد الطلق فيأخذونهُ تلك النيازك قِ 
ادهِ  وال يوجد احلديد طليقاً على وجه األرض لشدىةِ  احلديد من خاماتهِ  يف النيازك  هنفتىشون عابألوكسجني لذلك كانوا يُ  احتى

ا يوجد احلديد طليقاً يف النيازك ألنى األوكسجني  الساقطة من الفضاء  ،  يف الطبقة اليت فيها النيازك قليل، وإّنى
( َذِلكَ يصونكم من الضرب وحيرسكم من القتل ) لكم من الريش ألنىهُ  ( أي لباس التقوى خريٌ  َذِلَك َخرْيٌ أمىا قوله تعاىل )

ا  وإتقان مصنوعاته وهي النيازك تسري فوقنا كالسحاب وال تسقط ( أي من عجائبهِ  ْن آََيِت الِلىِ مِ احلديد والنيازك ) مع أهنى
 أي يتىعظون إذا عرفوا هذهِ  ( َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ ، وقوله ) شرحاً وافياً  الكون والقرآنعنها يف كتايب  تُ وقد شرح أجرام ثقيلة ،

  .  هلا على شيء من ذلك ، وأنى األصنام ال قدرةَ  م وفكىروا فيها تكفيهم داللًة على أنى هللا واحد ال شريك لهُ عَ النىِ 

حبىَب إليكم الدنيا حُببِى الدنيا فتخسروا اآلخرة ، يعين ال تتىبعوا الشيطان إذا   ( ََي َبيِن آَدَم الَ يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَانُ ) -27
( بعد  مِىَن اجْلَنَّةِ ( بوسوستِه ) َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكموزيىنها يف قلوبكم فحينئٍذ تتمسىكون ابلدنيا وال تعملون آلخرتكم فتخسروها )

ُهَما لَِباَسُهَماأن حبىَب إليهما شجرة العلىيق وحسىَن هلما أكَل توهتا فَخِسرا اجلنىة ) ِلرُيِيَ ُهَما َسْوءَاهِتَِما كرِه وخديعتِه )( مب يَنزُِع َعن ْ
( يعين  ِمْن َحْيُث الَ تَ َرْوهَنُمْ ) ، ( يعين هو وما شاكلُه من املخلوقات الروحانيىة )األثرييىة( يَ رَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلهُ ( أي الشيطان ) ِإنَّهُ 

م روحانيىون شفىافة أجسامهم كاهلواء ، ومن جه مُيكن رؤيتهم إذا جسىدوا أنفسهم ، أمىا  اُخرىة من جهٍة ال تَروهنم ألهنى

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ُسليماناألحياء من اجلنى ميكنها أن ترينا أشكاهلا بعد التمهيد ، واملالئكة بعد التجسيد . فإنى اجلنى كانوا حيضرون ُملس 
قدىَم هلم الطعام فلم َيكلوا ، مثى فرياهم ويكلىمهم وَيمرهم فيعملون لُه ، وإنى املالئكة جاؤوا إىل إبراهيم اخلليل وبشىروُه ابلولد و 

ذهبوا إىل لوط فرآهم وكلىمهم وكلىموُه ، وإنى جربائيل رأتُه بعض األنبياء ورأتُه مرمي بنت عمران حني كانت تغتسل فكلىمتُه 
ا نفوس بال أجسام ، فالشياطني هم من أموات اجلنى فال مي كن رؤيتها وكلىمها . ولكن األموات من اجلنى ال ميكن رؤيتها ألهنى

، وكذلك أموات البشر أي النفوس ال ميكن رؤيتها إالى يف املنام أو بعد موت اإلنسان فيصبح روحانيىاً مثلهم فحينئٍذ يرى 
يَن الَ ِإَنَّ َجَعْلَنا الشََّياِطنَي أَْولَِياء لِلَّذِ اجلميع من املالئكة واجلنى والشياطني والنفوس البشريىة وأرواح احليواَنت وأرواح الطيور )

 ( ابلُرُسل ، ومن أصبح عدوىُه والياً عليِه فكيف يكون حاله ! يُ ْؤِمُنونَ 

( وذلك عند طوافهم ابلبيت ، فكانوا  َوِإَذا فَ َعُلواْ فَاِحَشةً مثى بنيى هللا تعاىل بعض مساوئ املشركني من العرب فقال ) -28
تنا اُمىهاتنا وال نطوف ابلثياب الىيت اقرتفنا فيها الذنوب ، وكانوا يطوفون ُعراًة فتبدو عوراهتم ، يقولون نطوف ُعراًة كما ولد

يعملون شيئاً من سيور ُمقطىعة يشدىوهنا على حقَويهم  ُيسمىى "حوفاً " وإن كان من صوف ُيسمىى "رهطاً " وكانت املرأة 
 تضع على فرجها الِنسَعة فتقول :

 بََدا ِمْنُه َفاَل ُأِحل هُ  َماوَ     اْليَ ْوَم يَ ْبُدو بَ ْعُضُه أَْو ُكل هُ 
قَاُلواْ َوَجْدََن : إذا فعلوا فاِحشًة وهُنوا عنها ) واملعىن.  للىيلطُفَن ابتعين بذلك فرجها ، وكان الرجال يطوفون ابلنهار والنساء يَ 

َها آاَبءَنَ  ُ أََمَرََن هِبَا( فإن قيل هلم من أين أخذها آابؤكم ؟ قالوا ) َعَلي ْ ( هلم َي حممىد ُقلْ  عليهم قوهلم فقال تعاىل )( فردى هللا َوالِلى
َ الَ ََيُْمُر اِبْلَفْحَشاء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى الِلِى َما الَ تَ ْعَلُمونَ )  ( من كتاب مساوي بل تسريون على التقليد . ِإنَّ الِلى

ل الكعبة عارَيت ، فقد أصبحت فَن حو أقول ال تعجب أيىها القارئ الكرمي من تلك العادات ومن هاتيك النساء الىاليت يطُ 
اليوم نساء العامَل يطُفَن ابلشوارع واألزقىِة ُمستهرتات ويسبحَن يف األهنُِر والبحار مع الرجال عارَيت ويضعَن على فروجهنى 

يالً ابنعزال عن مِشاالً بدل احلوفة والرهط ، ولسان حاهلنى يقول : اليوم يبدو بعضُه أو كلىُه . فاملرأة اجلاهليىة إن كانت تطوف ل
الرجال فقد أصبحت املرأة املتمدىنة تسبُح هناراً يف البحريات مع الرجال وهي عرَينة إالى من لباٍس قصري ُمعدى للسباحة ، وهذا 

بعد إنزال الكُتب السماويىة وأمِر هللا فيها ابلتسرتى واحلجاب وبعد إرسال الُرُسل ابحِلكمِة واخلطاب وبعد أن ادىعت الناس 
تمدىن ودرست شّتى العلوم ، وإذا سألتهم عن هذه العادات الىيت أخذوها قال لسان حاهلم مل جند عليها آابَءَن بل َنُن ابل

ذَن عادات سيىئة َبالف ما أوصتنا  أحدثناها وإنى هللا مل َيمرَن هبا بل َنن ابتدعناها خالف ما أمرَن هللا بِه من حجاب واختى
 نا . فأي  الفريقني أعجب عادًة وأسوء أخالقاً أبناء اجلاهليىة أم أبناء التمدىن ؟بِه ُرُسلنا وعملنا هبوى أنفس

(  ِعنَد ُكلِى َمْسِجدٍ ( هلل يف العبادة ) َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهُكمْ ( أي ابلعدل يف احلكم بني املتخاصمني ) ُقْل أََمَر َريبِى اِبْلِقْسطِ ) -29
( وحدُه لكشف الض ِر عنكم َواْدُعوهُ هللا وال تقيموا العبادة يف املعابد الىيت فيها األصنام )تصلىون فيِه ، وال تقيموا وجوهكم لغري 
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ينَ ( لُه ابلقول والعمل )ُُمِْلِصنيَ ولقضاء حوائجكم وال تدعوا غريه ) َكَما ( أي لُه الطاعة واالنقياد يوم أتتونُه ُعراًة ) َلُه الدِى
 ( إليه ُعراًة بعد موتكم .تَ ُعوُدونَ هاتكم )( ُعراًة يوم َوَلدتكم اُمى  بََدَأُكمْ 

( أي هداهم هللا إىل اإلسالم فأسَلموا ، وذلك بسبب َهَدى( منهم )َفرِيًقامثى وجىه اخلطاب للنيبى )ع( فقال تعاىل ) -30
( بسبب ظُلمهم للضعفاء  َلةُ َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالَ ُحسِن أخالقهم وإشفاقهم على الفقراء واملساكني فلذلك هداهم هللا )

ُُم اختََُّذوا الشََّياِطنَي أَْولَِياء ِمن ُدوِن الِلىِ واملساكني واغتصاب حقوقهم ولذلك أضلىهم هللا ) م امتثلوا قول الدجىالني  ِإهنَّ ( يعين إهنى
ُم م ْهَتُدونَ وَ من الناس فيما دَعوهم إليِه من اإلشراك واألعمال الباطلة وأحبىوا الدجىالني من دون هللا ) ( إىل طريق  حَيَْسُبوَن أهنَّ

 احلقى ، ويريد ابلشياطني رؤساء الضالل والكهنة .

،  ، واملسجد كلى مكان يقوم الناس فيه للصالة والعبادة ( تصلىون فيه ََي َبيِن آَدَم ُخُذواْ زِينَ َتُكْم ِعنَد ُكلِى َمْسِجدٍ ) -31
بل تزيىنوا بلباسكم وتطهىروا وتعطىروا وصلىوا فإنى والنصارى الصوامع كما تفعل اليهود  سوح وتسكنوامُ : ال تلبسوا الْ  واملعىن

( من املشروابت الطيىبة إالى َواْشرَبُواْ هللا عليكم ) ( من طيىب الطعام وال حترىموا على أنفسكم إالى ما حرىمهُ وُكُلواْ ذلك مباح لكم )
ا حمُ مُ الْ  ( ألنى اإلسراف يف األكل والشرب  إِنَُّه الَ حيُِب  اْلُمْسرِِفنيَ ( يف األكل والشرب ) رُِفواْ َوالَ ُتسْ رىمة عليكم )سكىرات فإهنى

ا قال تعاىل )ََي َبيِن آَدَم( ومل يقل َي أيىها  يوقعكم يف املرض صىة آدم سبق ذكرها وألنى اخلطاب جلميع آمنوا ألنى قِ  الىذينَ . وإّنى
  . الناس

البيت للصالة يلبسون الصوف وال يلبسون الثياب القطنية ، وكانت صالهتم وقوفاً بال ركوع  كان املشركون إذا دخلوا  -32
وال سجود ، فلمىا رأوا املسلمني يلبسون الثياب القطنيىة يف الصالة ويركعون ويسجدون عابوهم وَسِخروا منهم ومن صالهتم ، 

( يعين اليت أخرجها من األرض زرعاً ، وذلك   الَّيِتَ َأْخرَجَ باس )ياب واللى ( من الث ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الِلىِ )فنزل قوله تعاىل 
ها ، يعين َمن حرىمها عليكم  َواْلطَّيِىَباِت ِمَن الرىِْزقِ تىان واإلبريسم النبايت واحلرير االصطناعي )كالقطن والكِ  ( اليت رزقكم هللا إَيى
نْ َيا) باحةٌ ( مُ  يهِ  ُقلْ )؟ على أنفسكم  أنتم اهحرىمو فتمن األنبياء  م جيدوهنا ) لِلَِّذيَن آَمُنواْ يف احْلََياِة الد  َخاِلَصًة يَ ْوَم ( وإهنى

ا أثريية تتلَ تلك األَثار وال ف فال تتعفىن ( أي خالصة من الشوائب والتعفىن والتلَ  اْلِقَياَمةِ  روحانيىة وهي خالصة ف ألهنى
 .(  لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ( أي نبيىنها على التفصيل ) ََيتِ َكَذِلَك نُ َفصِىُل اآل)للمؤمنني دون الكافرين 

َا َحرََّم َريبِىَ اْلَفَواِحشَ ) -33 َها َوَما بََطنَ ) الزَن( أي  ُقْل ِإّنَّ ماكان عادة  ، وذلك وما خفيَ  منها نَ علِ اُ ( أي ما  َما َظَهَر ِمن ْ
ويف ، سمىون اخلمر إَثاً نى بعض قبائل العرب يُ أي اخلمر ، أل( مثَْ َواإلِ رفيقة فيزين هِبا سرىاً ) أحدهم يتىخذ عند مشركي العرب
  :  ذلك قال األخفش

 اِبلُعُقولِ  يَْذَهبُ  اإلمثُْ  َكذاكَ            َعْقِلي َضلَّ  َحّتَّ  اإلمثَْ  َشرِْبتُ 
 :  وقال اآلخر    



301 
 

 الوِْزرَا يُوِجبُ  الَِّذي اإلمثَْ  َنْشَربَ  وأنْ           اخلََنا نَ ْقَربَ  أنْ  هللاِ  َرُسولُ  هَناَن
مل  إنساَنً  شتمُ وي ذي يضرب شخصاً مل يضربهُ ، وهو الى  ( أي بدون استحقاق بَِغرْيِ احْلَقىِ ( وهو التعدىي على الناس )َواْلبَ ْغيَ ) 
،  رهاَنً ( أي مل ينزىل به دليالً وال بُ  طَاَنً أَن ُتْشرُِكواْ اِبلِلِى َما ملَْ يُ نَ زىِْل بِِه ُسلْ ( حرىم عليكم )وَ ، فهذا تعدٍى بغري استحقاق ) هُ شتمي

أَن تَ ُقوُلواْ ( حرىم عليكم )وَ كراً أو بياَنً يف الكتب السماوية فهو إشراك )ذِ بِه لغري هللا مل ينزىل هللا  : كلى شيء تعملونهُ  واملعىن
 . يلة وغري ذلكة وذلك كالسائبة والوصِ السماويى حىتها ومل َيِت ذكرها يف الكتب ( صِ  َما الَ تَ ْعَلُمونَ ( أقواالً ) َعَلى الِلىِ 

الَ ( أي الوقت املقرىر لنزول العذاب عليهم ) فَِإَذا َجاء َأَجُلُهمْ ( ابلعذاب واهلالك )َأَجلٌ ( كذىبت رسوهلا ) َوِلُكلِى أُمَّةٍ ) -34
 قت املوعود بِه فيؤخِىرُه ساعة واحدة وال يُقدىمُه ساعة .( يعين ال يتمكىن أحد أن يُغريى الو  َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ َيْستَ ْقِدُمونَ 

( فتتىبعوهم إن كنتم  ََيْتِيَ نَُّكْم ُرُسٌل مِىنُكمْ ( أن تسريوا على هنج أبيكم آدم يف التوحيد والصالح وإمىا ) ََي َبيِن آَدَم ِإمَّا) -35
يىنوَن لكم أحكامي . فكلمة "إمىا" أتيت الختيار أحد األمرين ، ومن ( ويُب يَ ُقص وَن َعَلْيُكْم آََييت ال تعلمون طريق احلقى ، وهم )

}قَاُلواْ  سورة األعراف، وقولُه تعاىل يف }َحّتَّ ِإَذا رَأَْوا َما يُوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة {  سورة مرميذلك قولُه تعاىل يف 
َفاَل َخْوٌف ( أعمالُه )َوَأْصَلحَ ( منكم الشِىرك واحملرىمات ) َفَمِن ات ََّقى. ){  ُكوَن ََنُْن اْلُمْلِقنيَ ََي ُموَسى ِإمَّا أَن تُ ْلِقَي َوِإمَّا أَن نَّ 

 ( على فراق الدنيا . َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ ( من الشياطني يف عامل الربزخ ) َعَلْيِهمْ 

َها)( الىيت جاءت هبا ُرُسلنا  َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ وَ ) -36 أُْولَ َِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ( أي عن قبوهلا ) َواْسَتْكرَبُواْ َعن ْ
 ( أي ُملىدون دائمون . َخاِلُدونَ 

حممىد  ( اليت جاء هِبا أَْو َكذََّب آِبََيتِهِ ) البنات أو جعل له شريكاً ( أبن جعل هلل  َفَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذابً ) -37
الدنيا ُمىا كتب هللا هلم  من( أي يستوفون نصيبهم  يَ َناهُلُْم َنِصيبُ ُهم مِىَن اْلِكَتابِ ) واملشركون ( املكذىبونأُْولَ ِئكَ ل )سُ وغريه من الرُ 

ل سُ ( أي رُ  ُرُسلَُناَحّتَّ ِإَذا َجاءهْتُْم )، مثى أخرَب ُسبحانُه عن من مات منهم فقال مر مثى ميوتون ويدخلون جهنىم من الرزق والعُ 
( أي قَاُلواْ األثريية ) الروحانيىة ، ألنى اإلنسان احلقيقي هو النفس وهنم من أجسامهمقبض( أي ييَ تَ َوف َّْوهَنُمْ املوت وهم املالئكة )

كنتم تعبدوهنم من دون هللا   الىذينَ ( يعين أين شركاؤكم  أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلىِ قالت مالئكة املوت هلؤالء الكافرين )
( أي ذهبوا عنىا وافتقدَنهم فلم ينفعوَن  َضل واْ َعنَّا( أي الكافرون )قَاُلواْ إن كنتم صادقني يف دعواكم ) هِ خلىصوكم من عذابفليُ 

ُْم َكانُواْ َكاِفرِينَ بشيء )  وخطئهم .  همذنب( يعين اعرتفوا ب َوَشِهُدواْ َعَلى أَنُفِسِهْم َأهنَّ

ِمن قَ ْبِلُكم مِىن اجلِْنِى ( أي يف مُجلة أقواٍم قد مضت ) اْدُخُلواْ يِف أَُمٍم َقْد َخَلتْ ( مَلك العذاب هلؤالء املشركني )قَالَ ) -38
تقدىمها يف تلك ( يعين لعنت من  لََّعَنْت ُأْختَ َها( يف النار ) ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّةٌ السابقة ) ااُلَمم( يعين مع كفىار  َواإِلنِس يف النَّارِ 

وىل الىيت سبقتها ، ويريد بذلك اُختها يف الِدين ال يف النَسب ، فتقول هلم لوال أنتم العقائد الباطلة فكانت األخرية ُمقلِىدة لالُ 
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يًعاَحّتَّ ِإَذا ادَّارَُكواْ ِفيترتكون لنا هذه العادات والتقاليد الباطلة َلما كنىا ُمشركني وَلمىا دخلنا يف النار معكم ) ( يعين  َها مجَِ
سن وا منهج اإلشراك وابتدعوُه  الىذينَ ( أي قالت اُخراهم يف الزمن اُلوالهم  قَاَلْت أُْخرَاُهْم أُلواَلُهمْ تالحقوا واجتمعوا يف النار )

َنُن بعدكم وجدَن ، قالوا هلم أنتم سبب كفرَن وإشراكنا ألنىكم ابتدعتم هذا الِدين فجعلتم هلل شركاء وكفرمت بِه وَلمىا نشأَن 
آابَءَن سائرين عليه فِسرَن َنن أيضاً على هنجكم وكفركم وقلىدَنكم بِه فأنتم سبب كفرَن وإشراكنا ولوال أنتم ما كنىا مشركني ، 

ِلُكلٍى ( هللا تعاىل ) اِر قَالَ مِىَن النَّ ( أي ُمضاعفاً ) َفآهِتِْم َعَذااًب ِضْعًفا( عن ِدينك وعن عبادتك ) َرب ََّنا َه ُؤالء َأَضل وَنَ مثى يقولون )
  ذلك . ( ِضْعٌف َولَ ِكن الَّ تَ ْعَلُمونَ 

َفَما َكاَن ابتدعوا منهج اإلشراك للىذيَن اتىبعوهم يف منهجهم وقلىدوهم بِه ) الىذينَ ( أي قال  َوقَاَلْت أُواَلُهْم أُلْخرَاُهمْ ) -39
َنا ِمن َفْضلٍ ( أن تزيدوا ) َلُكمْ  : َنُن ابتدعنا شيئاً يسرياً من هذا املنهج  واملعىندة يف الكفر واإلشراك ، ( أي من زَي َعَلي ْ

فلماذا أنتم زِدمت عليه وكثىرَتوُه حّتى عملتم َتاثيل وعبدَتوها ، فنحن وضعنا األساس فلماذا أنتم بنيتم عليه وشيىدَتوُه ، فكان 
 ( من آاثم . اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْكِسُبونَ َفُذوُقواْ جيب عليكم أن تَقلعوا ذلك األساس وال تبنوا فوقُه )

َها  الىذينَ ِإنَّ ) -40 بُواْ آِبََيتَِنا َواْسَتْكرَبُواْ َعن ْ  هي، والسماء  ( ليدخلوا اجلنىة الَ تُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َواُب السََّماء( أي عن قبوهلا ) َكذَّ
 مفصىالً . شرحاً  الكون والقرآنو يف كتايب  اإلنسان بعد املوتتايب يف ك شرحُت عنهاوقد ، ، واجلنىة فوقها  الطبقات الغازية

، وهذا مثل  يف ثقب اإلبرة اجلمل( أي حّتى يدخل  اجْلََمُل يف َسمِى اخْلَِياطِ ( أي يدخل ) جَ َوالَ يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحّتَّ يَلِ وقوله )
، والشاهد على ذلك قول هو ثقب اإلبرة  "سمى اخلياط"و ، : ال يدخلون اجلنىة أبداً  واملعىن،  ُيضَرب يف املستحيالت

 الفرزدق :
ًئا َورَائِي َ  َوقُ ْلُت َلهُ       فَ نَ فَّْسُت َع ْن مَسَّْيِه َحّتَّ تَ نَ فََّس ا  اال خَتَْش َش ي ْ

جنزي  ذلك اجلزاءثل ( أي ومِ  وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْجرِِمنيَ )يُريد بسمىيِه ثقيَب أنفِه ، فالسمى معناُه الثقب ، واخلياط هي اإلبرة 
يدخلون اجلنىة فون تفتح هلم أبواب السماء تصعد إىل السماء فاملؤمن نفوس. فالمن قومك َي حممىد واُمىتك من بعدك اجملرمني 

 فيدخلون جهنىم .الكافرون ، أمىا 

( مجع غاشية ، وهي العذاب من  َوِمن فَ ْوِقِهْم َغَواشٍ ( أي هلم ِفراش من مجرها وحصبائها ) هَلُم مِىن َجَهنََّم ِمَهادٌ ) -41
}يَ ْوَم يَ ْغَشاُهُم  سورة العنكبوت، ومن ذلك قولُه تعاىل يف دخاهنا وهلبها والسوائل الىيت تغلي تغشاهم فال يَرون شيئاً غريها 

 أي يغمرهم العذاب ويُغطىيهم ، وقال جرير :اْلَعَذاُب ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهْم { 
ا الثْ     ثُ َرَيَّ جَتَلَّْت ِمْن ُغُيوٍم جُنُوُمَها ==== َلَقْد الَح َوْسٌم ِمْن َغَواٍش َكأهنَّ

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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لشاعر لقد الحت يل عالمة واضحة كالثرَيى من بني السحاب تبدو جنومها ، وهذه العالمة بدت من بني غيوم سوداء يقول ا
ُمظلمة ُمرتاكمة ال يكاد اإلنسان يَرى شيئاً يف تلك  الظُلمة ، فالغواشي أراَد هبا الشاعر الغيوم السوداء اْلُمظلمة . والبيت  

 ليِه مثى اتىضَح لُه .كلىُه تعبري عن أمٍر كان ُمبهماً ع
 َيتون بعدهم . الىذينَ (  جَنْزِي الظَّاِلِمنيَ ( أي كما جازينا هؤالء ابلعذاب كذلك )وََكَذِلكَ )

َ ُسبحانُه ما أعدىُه للمشركني يف اآلَيت السابقة عقىبُه ببيان ما أعدىُه للمؤمنني فقال تعاىل ) -42 ( ابهلِل  آَمُنواْ  الىذينَ وَ َلمىا بنيى
( املؤمنون أُْولَ ِئكَ ( يعين إالى قدر طاقتها وَتكىنها ) ِإالَّ ُوْسَعَها( منهم ) الَ ُنَكلِىُف نَ ْفًسا( يف الدنيا ) َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ ) ورسولهِ 

 ( . َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ )

( إىل طريق احلقى  رِي ِمن حَتِْتِهُم اأَلهْنَاُر َوقَاُلواْ احْلَْمُد لِلِِى الَِّذي َهَداَنَ جتَْ ( أي من ِحقٍد ) َونَ َزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهم مِىْن ِغلىٍ ) -43
( إليِه بفضلِه وألطافِه علينا  َلْوال أَْن َهَداََن الِلىُ ( إىل طريق احلقى ) َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِديَ ( النعيم الىذي َنُن فيِه اآلن )هِلَ َذافوصلنا )

( أي بِدين احلقى وقول احلقى حيث وجدَن ما وعدوَن بِه من اجلنىِة ونعيمها فكان كالمهم ِصدقاً  ءْت ُرُسُل رَبىَِنا اِبحْلَقىِ َلَقْد َجا)
ن أعمال صاحلة ( م أُورِثْ ُتُموَها مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( الىيت وعدَنكم هبا يف الدنيا ) أَن تِْلُكُم اجْلَنَّةُ ( من هللا )َونُوُدواْ ال خالف فيِه )

ا قال تعاىل ) ( ألنى مال الكافرين يكون إراثً للمؤمنني ، وهو األثريي منُه ال املادىي . قال النيبى )ع( : "من أُورِثْ ُتُموَها. وإّنى
 مات فقد قامت قيامتُه ." 

َ ُسبحانُه ما جرى من سؤال وجواب بني املؤمنني والكافرين فقال :  مثى بنيى
( من الثواب  أَن َقْد َوَجْدََن َما َوَعَدََن َرب  َنا( وذلك قبل دخوهلم فيها قائلني هلم ) اُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّارِ َوََنَدى َأْصحَ ) -44

نَ ُهمْ فََأذََّن ُمَؤذىِ ( وجدَن كما أخربتنا بِه ُرُسُلُه ) َحقًّا قَاُلواْ نَ َعمْ ( من العقاب ) َحقًّا فَ َهْل َوَجدمت  مَّا َوَعَد َرب ُكمْ ) ( أي بني  ٌن بَ ي ْ
 ( .   أَن لَّْعَنُة الِلِى َعَلى الظَّاِلِمنيَ املؤمنني والكافرين ، وهو نبيىهم ، قائالً )

ُغوهَنَا ِعَوًجا( يعين عن دينِه وطريقِه ومينعوهنم من اتىِباع رسولِه ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس ) َيُصد ونَ  الىذينَ ) -45 ( يعين  َويَ ب ْ
 ( أي ُمنكرون للبعث واحلساب . َوُهم اِبآلِخَرِة َكاِفُرونَ اعوجاج احلقيقة وإرجاعهم إىل عقائدهم الباطلة )غايتهم 

نَ ُهَما ِحَجابٌ ) -46 ، وذلك قوله تعاىل يف  سور األعرافوهو سور يسمىى ، ( يعين بني أهل اجلنىة وأهل النار حجاب  َوبَ ي ْ
نَ ُهم ِبُسورٍ  وكلى ُمرتَ َفع من األرض ُيسمىى { ،  لَُّه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَُة َوظَاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ  سورة احلديد }َفُضِرَب بَ ي ْ

 أعراف ألنىُه يُعرىفك الطريق ، ومن ذلك قول الشمىاخ :
َا     رِماٌح   زِ راكِ  حِ مْ الر   جهةَ ا وِ اهَ َنََ َوظَلَّْت أِبَْعراٍف تُعايل َكَأهنى

 : وقال اآلخر
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 ى اأَلْعرافِ لَ  عَ ُمويف الْ  الَعَلمِ كَ      اِف نِيَ  اٍز حلَُْمهُ ِكنَ   ل  كُ 
 وقال جرير :

 َل الَصريِف اأَلجارِعُ َوَحيُث َحبا َحوْ      َأال َحيِىيا اأَلعراَف ِمن َمنِبِت الَغضا
( من  يَ ْعرُِفوَن ُكالًّ ل )سُ م األنبياء والرُ داة ، وه( هُ رَِجالٌ ) املسمىى بسور األعراف ( أي وعلى ذلك السور َوَعَلى اأَلْعرَافِ )

َأْصَحاَب َنَدوا )، هم على األعراف  الىذينَ  ( الرجالُ َوََنَدْواْ جوههم )( أي بعالمات تبدو على وُ ِبِسيَماُهمْ املؤمنني والكافرين )
م سلموا من جهنىم وسيدخلون اجلنىة  هِ ( وهذ َساَلٌم َعَلْيُكمْ  أَنْ فقالوا هلم )، يف احملشر  نيزالو  ال الىذينَ (  اجْلَنَّةِ  بشارة هلم أبهنى

( يف دخوهلا ِلما  ملَْ يَْدُخُلوَها َوُهْم يَْطَمُعونَ ُسبحانُه أبنى هذا السالم يكون هلم قبل دخول اجلنىة فقال ) . مثى أخربَ  عن قريب
 .  رأوا من عالئم اخلري والبشارة هلم من املالئكة والسالم من األنبياء

أي َنوهم ، ومن ذلك قول  ( َأْصَحاِب النَّارِ  تِْلَقاءَ ) قبل دخوهلم فيها( أي أبصار أهل اجلنىة  ِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصاُرُهمْ وَ ) -47
  احلارث بن هشام :

 ومَشَْمُت رِيَح اْلَمْوِت ِمْن تِْلقائِهْم      يف َمأزٍِق واخلَْيُل مَلْ تَ تَ َبدَّدِ 
 .(  ْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ قَاُلواْ َرب ََّنا الَ جَتْعَ  )

 الىذينَ ( من املشركني والكافرين رَِجاالً َنَدوا ) ، هم على السور الىذينَ داة ( أي األنبياء واهلُ  َوََنَدى َأْصَحاُب اأَلْعرَافِ ) -48
م كافر  يَ ْعرُِفوهَنُْم ِبِسيَماُهمْ حملشر )ابهم  ( أي مل ينفعكم مجعكم  َما أَْغىَن َعنُكْم مَجُْعُكمْ رين )داة للكاف( أي قال اهلُ قَاُلواْ ن )و ( أهنى

 ، ومن ذلك قول عنرتة :اليوم ومل يدفع عنكم شيئاً من عذاب هللا 
 وكْم أْبِكي عَلى إْلٍف َشَجاين     وما يُ ْغيِن الُبكاُء وال الَعوِيلُ 

 .  ؤمنني( يف دار الدنيا على األنبياء وعلى امل َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكربُونَ )

( عليهم  أَْقَسْمُتمْ  الىذينَ أََه ُؤالء قائلني ) ، اطبني بذلك الكافرينُمُ  ، يف احملشر هم الىذينَ تشري األنبياء إىل املؤمنني مثى  -49
ُ بَِرمْحَةٍ يف دار الدنيا وقلتم ) م تركوا عبادة األصنام وكفروا هِبا الَ يَ َناهُلُُم الِلى اْدُخُلواْ اجْلَنََّة اَل َخْوٌف )هلم  فاليوم نقولُ  ؟ ( ألهنى

 .  عليكم من النار وال حتزنون على فراق اجلنىة ( أي ال خوفٌ  َعَلْيُكْم َوالَ أَنُتْم حَتَْزنُونَ 

َنا ِمَن اْلَماء أَْو ُمَّا َرَزقَ ( بعد أن دخلوها ) َوََنَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَّةِ ) -50 ( من الفواكه  ُكُم الِلىُ أَْن أَِفيُضواْ َعَلي ْ
َ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِينَ ) أصحاب اجلنىة( أي قال قَاُلواْ واألطعمة )  . ( ِإنَّ الِلى
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نْ َيا فَاْليَ ْوَم نَنَساُهمْ  الىذينَ ) -51 (  َنُسواْ لَِقاء يَ ْوِمِهْم َه َذا َكَما( أي نرتكهم يف النار ) اختََُّذواْ ِدينَ ُهْم هَلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّهْتُُم احْلََياُة الد 
 ُرُسلنا تنا ومعجزاتِ َيي كما كانوا آلأ(  َكانُواْ آِبََيتَِنا جَيَْحُدونَ ( أي وكما )َوَما) وهُ حّتى نسُ  بوا بيوم القيامة وأمهلوا أمرهُ أي كذى 

 .  نكرونيُ 

هم يف احملشر فيقولون هل أرشدَتوهم  الىذينَ  األنبياء عن أهل النار احملشر سألو ابهم  الىذينَ سأل أهل اجلنىة مثى  - 52
َناُهم ِبِكَتابٍ بلى أرشدَنهم وذكىرَنهم ) الو افق ؟وَن كي يؤمنوا كما آمنىاوهم هبذا اليوم كما أرشدَتُ موهم وذكىرَتُ وعلىمتُ  (  َوَلَقْد ِجئ ْ

 ( من هللا وليس هنجهُ  َعَلى ِعْلمٍ تفصيل وكان هنجه )على ال ، أي قرأَنه هلم وبي ىنىا هلم أحكامهُ  ( هلمَفصَّْلَناهُ أيضاً من عند هللا )
 .  واستكربوا واغرتىوا بكثرة أمواهلم وعددهم بهِ  ( ولكنىهم كذىبوا ُهًدى َوَرمْحًَة لىَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ فهو ) موضوعاً على جهلٍ 

 جود األرواحرة األدلىة والرباهني على و مع كث ابلبعث وبعامل النفوساستنكر هللا تعاىل امتناع املشركني عن اإلميان مثى  - 53
يعين إالى كشف حقيقة البعث وعامل النفوس فحينئٍذ يؤمنون حيث ال (  أَتِْويَلهُ  ِإالَّ ( أي هل ينتظرون ) َهْل يَنظُُرونَ فقال )

قوله تعاىل يف  ينفعهم إمياهنم يف ذلك الوقت . فالتأويل هو إظهار احلقيقة وكشف ما التبس علُمه على اإلنسان ، ومن ذلك
، يعين بكشِف حقيقة األحالم بعاملني ، وقال {  }َوَما ََنُْن بَِتْأِويِل اأَلْحاَلِم بَِعاِلِمنيَ حاكياً عن الكهنة قوهلم  سورة يوسف

 األعشى :
 اَُؤوِىُل احُلْكَم عَلى َوْجِهِه     ليَس َقَضاِئي اِبهلََوى اجلائِرِ 

انشغلوا ابلدنيا  الىذينَ أي (  َنُسوهُ  الىذينَ يَ ُقوُل ) يوم َيتيهم املوت تنكشف هلم عن احلقيقة فحينئذٍ  يعين(  يَ ْوَم ََيْيت أَتِْويُلهُ )
َقْد َجاءْت )يعين من قبل موهتم كانوا مشغولني ابلدنيا وَلمىا ماتوا ورأوا مالئكة املوت أببصارهم قالوا (  ِمن قَ ْبلُ )فنُسوا املوت 

م على حقى ) ( ُرُسُل رَبىَِنا اِبحْلَقىِ  أَْو ( عند هللا ) فَ َهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء فَ َيْشَفُعواْ لََناولكن كذىبناهم وسخرَن منهم واآلن عرفنا أهنى
م أوقعوها يف العذاب ) َقْد َخِسُرواْ أَنُفَسُهمْ ) فقال هللاُ تعاىل(  فَ نَ ْعَمَل َغرْيَ الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَملُ ( إىل الدنيا ) نُ َرد    َوَضلَّ َعن ُْهم( ألهنى

 .  من قوهلم هؤالء شفعاؤَن عند هللا أنفسهم( أي ما كانوا يكذبون به على  مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ عنهم ) وذهبَ  ( أي ضاعَ 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ مثى احتجى ُسبحانُه على املشركني مبخلوقاتِه فقال ) -54 لكواكب السيىارة ( أي ا ِإنَّ رَبَُّكُم الِلى
مٍ ومن مُجلتها األرض ، مثى بنيى املدىة الىيت خلق فيها هذه األجرام فقال ) م اآلخرة ، وكلى يوم مقابل ألِف  يف ِستَِّة أَيَّ ( من أَيى

 َوْعَدُه َوِإنَّ يَ ْوًما ِعنَد }َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلن خُيِْلَف الِلَُّ  سورة احل جى سنٍة من سنيىنا ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف 
  السماوات و العرش عن  لكون والقرآنايف كتايب ( لقد بيىنُت  مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ . ){  َربِىَك َكأَْلِف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ 

( أي يدور حولُه بسرعة وُيالِحقُه ، وذلك ألنى الظالم  يَْطلُُبُه َحِثيثًاأي يسرتُه ويُغطىيِه بظالمِه ) ( الن ََّهارَ  اللىيليُ ْغِشي ُمفصىالً )
خلف النهار  اللىيلعمى الفضاء ، والنور من الشمس ولوالها مل يكن هنار ، ولذلك قال تعاىل يطلبُه حثيثاً ، أي َيسري ي

 وُيالحقُه أينما سار ، ومن ذلك قول اخلنساء :

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
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 ٍع َحثيٍث ال َبكيٍء وال نَ ْزرِ مْ دَ بِ أعيينى هال تَ ْبِكياِن عَلى َصْخٍر     
 وقالت أيضاً :

 يرِ اتَك جيَ كِض اْو ألحثيَث الرى      ُه ألاتَك َيسَعىوَلْو َنَديْ تَ 
 وقال علقمة يصف جوادُه :

ياِه ِبصاِدٍق     َحثِيٍث َكَغْيِث الرَّاِئِح الْ   ُمَتَحلِىبِ فأتبَع أدابَر الشِى
 واملعىن( وليَس لغريه شيٌء منها ،  الَ َلُه اخْلَْلقُ أَ ( أي جارَيٍت يف أفالكهنى بتدبريِه ) َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالن ُجوَم ُمَسخَّرَاٍت أِبَْمرِهِ )

: هو خالق اخللق مل ُيشاركُه أحد يف ُملوقاتِه ومل ُيساعده على خلقتها أحد ومل ُيشاور يف تكوينها أحداً ، بل خلقها بعلمِه 
( أي  تَ َباَرَك الِلىُ ال ُمعارَض لُه يفعُل ما يشاء )( يف إبقائها أو نقلها أو تدمريها اأَلْمرُ ( لُه )وَ وكوىهنا بقدرتِه وأنشأها بتدبريِه )

( ، فكلمة "تبارك" معناها تكاثَر ، والربكة هي الكثرة ، وهذه ِصفة  َرب  اْلَعاَلِمنيَ أكثَر هللاُ من ُملوقاتِه يف الكون ، ذلك )
، يعين مكثِىراً ْلَنا ِمَن السََّماء َماء م َبارًَكا { }َونَ زَّ  سورة قألفعالِه تعاىل وليس ِصفة لذاتِِه ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 

 للزرع .

 ( ابلد عاِء على الناس ابلشرى . إِنَُّه اَل حيُِب  اْلُمْعَتِدينَ ( أي ُمتضرىعني جهراً وُمتذلىلني سرىاً ) اْدُعواْ َربَُّكْم َتَضر ًعا َوُخْفَيةً ) -55

بَ ْعَد العتداء على الناس إبتالف زرعهم أو قطع أشجارهم أو إضرارهم بشيء آخر )( اب َوالَ تُ ْفِسُدواْ يِف اأَلْرضِ ) -56
( أي ادعوُه يف حالة اخلوف من عدوٍى أو من وحش إو غري  َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا( ابلزرع وكثرة األشجار واألهنار ) ِإْصاَلِحَها

لب الولد أو املال أو غري ذلك ، وال تدعوا على الناس إبهالكهم ذلك ، ويف حالة الطمع إبنزال املطر أو إبدرار الرزق أو ط
حُيسنون إىل الناس وخاصىًة إىل املساكني والُضعفاء ، وبعيدة  الىذينَ (  مِىَن اْلُمْحِسِننيَ ( مناهُلا ) ِإنَّ َرمْحََت الِلِى َقرِيبٌ وإضرارهم )

 رمحتُه من الظاملني .

( ابملطر ، أي ُمبشىرات بنزول املطر ، مجع بشرية بُشر ، على وزن مُحرة ُبْشرًا( الطيىبة اللىينة ) حَ َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرىَيَ ) -57
( أي  َحّتَّ ِإَذا أَقَ لَّتْ ( أي ُمبشىرات قبل نزول رمحتِه ، ورمحتُه املطر ) َبنْيَ يََدْي َرمْحَِتهِ ومجعها مُحٌر ، وخضرة ومجعها ُخضٌر )

( أي ُُمِدب ليس فيِه زرع وال نبات  لِبَ َلٍد مَّيِىتٍ ( أي ُسقنا السحاب ابلرَيح )ُسْقَناهُ ( ابملاء ) ثَِقاالً َسَحااًب محلت الرَيح )
ُج الثََّمرَاِت َكَذِلَك َُّنِْر ( أنواع ) ِمن ُكلىِ ( أي ابملاء ) َفَأْخَرْجَنا بِهِ ( يعين فأنزلنا ابلرَيح املاء ، أي بسببها ) فَأَنزَْلَنا بِِه اْلَماءَ )

( من قبورهم بعد أن تتشقىق األرض عنهم يوم القيامة كما تنشقى األرض خلروج النبات منها بعد نزول املطر ، والدليل  اْلمْوَتى
َنا َيِسريٌ  سورة قعلى ذلك قوله تعاىل يف  ُهْم ِسرَاًعا َذِلَك َحْشٌر َعَلي ْ ، وكذلك الشاهد على {  }يَ ْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعن ْ

، واملقصود من ذلك خروج األرواح من {  }مُثَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا سورة عبساألرض يف اإلنبات قوله تعاىل يف انشقاق 
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 سي سورة وليس "َنيي املوتى" ، والشاهد اآلخر قوله تعاىل يف  )َُّنْرُِج اْلمْوَتى (القبور وليس األجساد وذلك لقوله تعاىل 
 .{  َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََن َهَذا َما َوَعَد الرَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ }قَاُلوا ََي َويْ َلَنا َمن ب َ 

: لكي تتىِعظوا ، وقد ضرب هللا مَثالً  واملعىن( وأصلها تتذكىرون ، فُحِذفت إحدى التاءين لتسهيل الكالم ،  َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ )
ض امليتة اجملِدبة كيف أحياها ابملطر فأصبحت خضراء ذات َثر تُبهج الناظرين هبذِه اآلية ملنكري البعث إبنزال املطر على األر 

 وتُفرح الزارعني ، فالىذي لُه هذه الُقدرة أبن أخرج الثمر من الطني أليس هو قادراً أن حُييَي املوَتى كما أحىَي النبات ؟ 

َواْلبَ َلُد الطَّيِىُب خَيْرُُج نَ َباتُُه فقون يف سبيل هللا فقال تعاىل )مينعون حقى الفقراء وال ين الىذينَ مثى ضرب هللا مَثالً للُبخالء  -58
( يعين والبلد الىذي تسكنُه أَنس طيىبون يُنفُق غنيىهم على فقريهم وقويىهم يرحم ضعيفهم خيرج نبات أرضهم جيىداً   إبِِْذِن رَبىِهِ 

لدهم فينزل املطر على أرضهم فينمو زرعهم ويكثر خصبهم كثرياً َنمياً ُمثمراً إبذن هللا ، وذلك أبن يسوق السحاب إىل ب
(  الَ خَيْرُجُ ( أي والبلد الىذي َخُبَث أهلُه فلم يرحم قويىهم ضعيفهم ومل ينفق غنيىهم على فقريهم ) َوالَِّذي َخُبثَ ويزداد َثرهم )

م منعوا حقى الفقري فمنعهم هللا بركَة زرعهم  ( يعين إالى عسرياً قليالً ال بركة فيِه ، ِإالَّ َنِكًدانباتُه أي نبات أرضهم ) وذلك ألهنى
 وخرياهتم ، فالنكد معناُه العِسر ، قليل اخلري ، قليل العطاء ، ومن ذلك قول الشاعر :

َتُه طَيِىباً  ْنُكوِد والنَّاِكدِ     وأَْعِط َما أَْعطَي ْ
ُ
 اَل َخرْيَ يف امل

 ل وال خرَي يف البخيل الىذي ال يُعطي إالى بكثرة السؤال ، وقالت اخلنساء :يعين ال خرَي يف السائل الىذي يلح  يف السؤا
َعْد وكل  مُ   مىٍر     َسَيذوُق كأَس َمِنيٍَّة بِتَ َنك دِ عَ فاذهْب وال تَ ب ْ

قون للفقراء واملساكني شاكرين ( على النِىَعم ، أي يُنف لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ ( أي نُبيىنها على أوُجٍه ُمتعدىدة ) َكَذِلَك ُنَصرِىُف اآلََيتِ )
م ، ألنى الُشكر نوعان : نوع ابللسان ونوع ابلعمل ، وجيب أن يقرتن القول ابلعمل .  بذلك نِعمَة رهبى

ِإىَل َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا مثى ذكىر هللا املشركني بقصىِة نوح مع قومه وكيف أغرقهم َلمىا كذىبوا ليعتربوا هبا وُيسِلموا فقال تعاىل ) -59
َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ( وحدُه واتركوا عبادة األصنام ) قَ ْوِمِه فَ َقاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلََّ  ( إن  َما َلُكم مِىْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه ِإينىِ

 بقيتم على كفركم وإشراككم .

 ( .م ِبنيٍ ( عن ديننا ) لٍ قَاَل اْلَمألُ ِمن قَ ْوِمِه ِإَنَّ لَنَ رَاَك يف َضالَ ) -60

ون ) قَاَل ََي قَ ْوِم لَْيَس يب َضالََلةٌ ) -61  ( أرسلين إليكم . َوَلِكينِى َرُسوٌل مِىن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ ( كما تتومهى

ِمَن الِلِى َما الَ ( ابلوحي )مُ َوأَْعلَ ( يف القول والعمل ) َوأَنَصُح َلُكمْ ( الىيت أرسلين هبا إليكم ) أُبَ لِىُغُكْم رَِسااَلِت َريبِى ) -62
 ( أنتم فاتىبعوين فيما أقول لكم وال خُتالفوا قويل . تَ ْعَلُمونَ 
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ُتمْ ) -63 ُتْم(( أي موعظٌة من ربىكم ، واأللف من قوله  أَن َجاءُكْم ذِْكٌر مِىن رَّبِىُكمْ ( يعين وعجبتم )أََوَعِجب ْ للسؤال  )أََوَعِجب ْ
( يف  َوَلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ( بذلك العذاب إن تركتم عبادهتا )َولِتَ ت َُّقواْ ( عن عبادة األصنام ) نُكْم لُِينِذرَُكمْ َعَلى َرُجٍل مىِ واالستفهام )

  الدنيا واآلخرة .

َناُه وَ ) -64 لك واركب فيه أنت ( يعين أجنيناهم من الغرق أبن قلنا لُه إصنع الفُ  َمَعُه يف اْلُفْلكِ ( آَمنوا ) الىذينَ َفَكذَّبُوُه فََأجَني ْ
ُْم َكانُواْ قَ ْوماً َعِمنيَ   الىذينَ ( الباقني )َوأَْغَرقْ َناومن معك من املؤمنني )  ( عن طريق احلقى ال تفيد معهم املوعظة . َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا ِإهنَّ

قَاَل ََي  46 َأَخاُهْم ُهوداً نا )( يعين وإىل قبيلة عاد بن عوص بن آرام بن سام بن نوح ، وهو مِلكهم ، أرسل َوِإىَل َعادٍ ) -65
 ( العذاب وترفضون األصنام ! َما َلُكم مِىْن إِلَ ٍه َغرْيُُه أََفالَ تَ ت َُّقونَ ( وحدُه وال ُتشرِكوا به شيئاً ) قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ 

(  ِوِإَنَّ لََنظُن َك ِمَن اْلَكاِذِبنيَ نكرَت آهلتنا ودعوتنا إىل تركها )( إذ أ َكَفُرواْ ِمن قَ ْوِمِه ِإَنَّ لَنَ رَاَك يف َسَفاَهةٍ   الىذينَ قَاَل اْلَمألُ ) -66
 يف دعواك .

 .( أرسلين إليكم  َوَلِكينِى َرُسوٌل مِىن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ ( كما تظنىون ) ََي قَ ْوِم لَْيَس يب َسَفاَهةٌ ( هود )قَالَ ) -67

 ( يف العمل .أَِمنيٌ ( يف القول ) ُكْم ََنِصحٌ أُبَ لِىُغُكْم رَِساالِت َريبِى َوأَََنْ لَ ) -68

ُتْم أَن َجاءُكْم ذِْكرٌ ) -69 ( عن عبادة األصنام وعن ُوقوع العذاب  مِىن رَّبِىُكْم َعَلى َرُجٍل مِىنُكْم لُِينِذرَُكمْ ( أي موعظٌة ) أََوَعِجب ْ
ِمن بَ ْعِد ( يعين جعلكم خَلفاً هلم فملىَكُكم األرض ) ُكْم ُخَلَفاءَ ِإْذ َجَعلَ ( نَِعم هللا عليكم )َواذُكُرواْ عليكم إن مل ترتكوا عبادهتا )

( عليكم ، أي اذكروا نَِعَمُه عليكم  فَاذُْكُرواْ آالء الِلىِ ك )لْ مُ ( أي زَيدًة يف القوىة واتىساعاً يف الْ  قَ ْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم يِف اخْلَْلِق َبْسطَةً 
 ( أي تنجحون . ْم تُ ْفِلُحونَ َلَعلَّكُ واشكروُه وال تعبدوا غريه )

َ َوْحَدُه َونََذرَ ) -70 تَ َنا لِنَ ْعُبَد الِلى ِإن ُكنَت ِمَن ( من العذاب ) َما َكاَن يَ ْعُبُد آاَبُؤََن َفْأتَِنا مبَا َتِعُدَنَ ( أي ونرتَك ) قَاُلواْ َأِجئ ْ
 ( يف قولك . الصَّاِدِقنيَ 

( يف األصنام َأجُتَاِدُلوَنيِن ( وهو العذاب )َوَغَضبٌ ( أي مرٌض ) مِىن رَّبِىُكْم رِْجسٌ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم ( هلم هود )قَالَ ) -71
ُتُموَها أَنُتْم َوآآَبؤُكموُتدافعون عنها ) ( ليس هلا من احلقيقِة شيء ، ما هَي إالى أحجار َنتىموها وجعلتم هلا أمساًء  يِف َأمْسَاء مَسَّي ْ

ُ هِبَا) ( يف كتاب مساوي ، يعين مل يُنَزْل ُحكٌم وال أمٌر وال بيىنٌة يف مدحها أو عبادهتا يف   ِمن ُسْلطَانٍ عبادهتا )( أي ب مَّا نَ زََّل الِلى

                                                           

سٌم آَمَن هود بن عابر بن شاحل بن أرفكشاد بن سام بن نوح ، وصار لقبُه فاجل ، ومعناه ابلعربيىِة قاِسم ، ألنى قومه انقسموا إىل ِقسَمني ، قِ  46 
ا قال هللا تعاىل ) وهاجر معهُ  ( ، ألنىُه من أوالد سام ، وقبيلة عاد أيضاً من سام فيكون  َأَخاُهْم ُهوداً وِقسٌم بقَي يف مكانه فهلك ابألعاصري ، وإّنى

 أخاهم يف النسب .
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( العذاب فَانَتِظُرواْ كتاب من الكتب السماويىة لكي تسريوا على هنجِه وُحكمِه بل عملتم ذلك أبهوائكم وعبدَتوها آبرائكم )
 .(  ينَ ِإينىِ َمَعُكم مِىَن اْلُمنَتِظرِ )

َناهُ ) -72 (  َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ َوَقطَْعَنا َدابَِر ( عليهم ) َمَعُه بَِرمْحٍَة مِىنَّا( آَمنوا )الىذينَ وَ ( من العذاب َلمىا وقع هبم ، هو )َفَأجَني ْ
 صدىقني هبا .( أي ما كانوا مُ ُمْؤِمِننيَ ( آبَيتنا ) َوَما َكانُواْ أي أهلكناهم أمجعني مل يبَق هلم نسٌل )

َما َلُكم ( وحدُه وال تشركوا به شيئاً ) َأَخاُهْم َصاحِلًا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ ( يعين إىل قبيلة َثود أرسلنا )47 َوِإىَل ََثُودَ ) -73
( أي الىيت طلبتموها من هللا ُمعجزة تدل  على  الِلىِ َه ِذِه ََنَقُة ( عالمة على صدقي ) مِىْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه َقْد َجاءْتُكم بَ يِىَنٌة مِىن رَّبِىُكمْ 

أَتُْكْل يِف أَْرِض الِلِى َوالَ ََتَس وَها ِبُسَوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب تركوها )اُ ( أي َفَذُروَها( أي ُمعجزًة كما طلبتم ) َلُكْم آيَةً ِصدقي ، هَي )
 .( أي مؤمل  أَلِيمٌ 

( أي مكىنكم يف األرض  َعاٍد َوبَ وََّأُكْم يف اأَلْرضِ ( إهالك قبيلة ) ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَ ْعدِ ليكم )( نَِعَم هللا عَواذُْكُرواْ ) -74
يكم ( أي نَِعَمُه عل اجْلَِباَل بُ ُيواًت فَاذُْكُرواْ آالء الِلىِ ( من أحجار ) تَ تَِّخُذوَن ِمن ُسُهوهِلَا ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتونَ لتتىخذوا فيها منازل )

 ( يعين ال تُفسدوا فينتشر فسادكم يف األرض بسبب انتقالكم يف الَسفر واحلَضر . َوالَ تَ ْعثَ ْوا يِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ )

ُهْم أَتَ ْعَلُموَن أَنَّ َصا( منهم ) اْسَتْكرَبُواْ ِمن قَ ْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفواْ  الىذينَ قَاَل اْلَمألُ ) -75 م ْرَسٌل مِىن رَّبىِِه قَاُلواْ  حِلًا ِلَمْن آَمَن ِمن ْ
 ( . ِإَنَّ مبَا أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنونَ 

 ( . اْسَتْكرَبُواْ ِإَنَّ اِبلَِّذَي آَمنُتْم بِِه َكاِفُرونَ  الىذينَ قَاَل ) -76

م وجاوزوا حدودُه بسرعة ، وال تزال هذِه الكلمة ( يعين خالفوا أمر  َوَعتَ ْواْ َعْن أَْمِر َرهبِىِمْ ( أي ذحبوها ) فَ َعَقُرواْ النَّاقَةَ ) -77 رهبى
" أي ُمسرعاً يف قصدِه ويف سريِه ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت :  ُمستعملة عند عرب البادية يقولون "جاء فالن إمِعتى

 ِل أْو َعثَ رَاوْ إذا اللىساُن َعتا يف القَ      َشى َجناِدَعهُ ُب ال َّنَ أْم َمْن نُعاتِ 
 ( حقىاً . ِإن ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ( من العذاب ) ََي َصاِلُح اْئِتَنا مبَا َتِعُدَنَ  َوقَاُلواْ )

 ( حتت األنقاض ، يعين موَتى . فََأْصَبُحواْ يف َدارِِهْم َجاَثِنيَ ( أي رجفة األرض ، يعين الزلزال ) َفَأَخَذهْتُُم الرَّْجَفةُ ) -78

ُهمْ ) -79  ( . َوقَاَل ََي قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم رَِساَلَة َريبِى َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكن الَّ حتُِب وَن النَّاِصِحنيَ صاحل ) ( النيبى  فَ تَ َوىلَّ َعن ْ

                                                           

يوم ابقية يف اجلبال إىل اليوم يف َثود بن عابر بن آرام بن سام بن نوح ، وكان ُملكُه بني الشام واحلجاز إىل ساحل البحر احلبشي ، وآاثرهم ال 47 
 وادي ُقرى وبعض بيوهتم منحوتة يف الصخر أببواب صغار .
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 واط .للىِ ( وكانت فاحشتهم ا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أأََتْتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم هِبَا ِمْن َأَحٍد مِىن اْلَعاَلِمنيَ  48 َوُلوطًا) -80

 ( بكثرة اآلاثم . مِىن ُدوِن النِىَساء بَْل أَنُتْم قَ ْوٌم م ْسرُِفونَ ( ابجِلماع ) إِنَُّكْم لََتْأُتوَن الرىَِجاَل َشْهَوةً ) -81

ُْم طاً وأهلُه من قريتكم )( يعين أخرِجوا لو  َأْخرُِجوُهم مِىن قَ ْريَِتُكمْ ( فيما بينهم ) َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ أَن قَاُلواْ ) -82 ِإهنَّ
  . ( أي يتحرىجون عن أدابر الرجال ويستنجسون منها أََُنٌس يَ َتَطهَُّرونَ 

َناُه َوأَْهَلهُ ) -83 ( أي من الباقني حتت األنقاض . فزلزَل هللا هبم األرض  ِإالَّ اْمرَأَتَُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ ( من الزلزال ) َفَأجَني ْ
 وهتم فوقهم ودفنتهم حتت أنقاضها .فتالميت بي

َكْيَف َكاَن ( َي حممىد )فَانظُرْ ( من احلجارة )مََّطرًاسلموا من الزلزال ) الىذينَ ( أي على الباقني منهم  َوأَْمطَْرََن َعَلْيِهم) -84
 ( أليس الدمار يف الدنيا والنار يف اآلخرة ؟ َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ 

ًباأرسلنا ) 49ن ديَ أي إىل قبيلة مَ  ( َوِإىَل َمْديَنَ ) -85 ( وحدُه وال ُتشركوا بِه شيئاً  قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ ) 50(  َأَخاُهْم ُشَعي ْ
ست ( أي ُمعجزة من ربىكم كما طلبتم ، وهي شجرة من شجر األيك قد يب َما َلُكم مِىْن إِلَ ٍه َغرْيُُه َقْد َجاءْتُكم بَ يِىَنٌة مِىن رَّبِىُكمْ )

وماتت ، فقالوا إن كنَت صادقاً فيما تقول أبنىك ُمرَسل من هللا فأحِي لنا هذه الشجرة ، فدعى هللا ُسبحانُه أن يعيد احلياة 
ا كانت عطشى  ، فقالوا هذا شيء طبيعي ألنىك سقيتها ماًء فأورقتْ  تْ قَ من جديد وأورَ  تْ فيها وسقاها ماًء فأفرعَ  إذ أهنى
 ت فيها احلياة ، ومل جيعلوها معجزة . وَلمىا سقيتها املاء عاد

(  َوالَ تَ ْبَخُسواْ النَّاَس َأْشَياءُهمْ ( إذا كلتم أو وزنتم للناس وال تسرقوا من الطعام حني الكيل أو الوزن ) َفَأْوُفواْ اْلَكْيَل َواْلِميزَانَ )
ابلسرقة من األطعمة فُيذهب هللاُ منكم الربََكة جبدب (  َوالَ تُ ْفِسُدواْ يِف اأَلْرضِ أي وال تنقصوا حقىهم ابلكيل أو ابمليزان )

 ( بقويل . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( من البخس بِه ) َخرْيٌ لَُّكمْ ( اإليفاء ابلكيل وامليزان )َذِلُكمْ ( ابخلصب ) بَ ْعَد ِإْصاَلِحَهااألرض )

( أي عن دينِه  َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )َوَتُصد ونَ ي تتوعىدون )( أُتوِعُدونَ ( أي بكلى طريق ) َوالَ تَ ْقُعُدواْ ِبُكلِى ِصرَاطٍ ) -86
( عن احلقى ، يعين : تريدون بذلك تغيري ِعَوًجا( أي الدعوة )َوتَ ب ُْغوهَنَا( أي ابهلل وحدُه وتَ َرَك عبادة األصنام ) َمْن آَمَن بِهِ )

َفَكث َّرَُكْم َوانظُُرواْ  ( يف عددكم ) ِإْذ ُكنُتْم قَِليالً ( نَِعم هللا عليكم )واْ َواذُْكرُ احلقيقة وإرجاع املؤمنني إىل شريعتكم العوجاء الباطلة )
 كانوا قبلكم ، أمل هُنلكهم بذنوهبم ؟  الىذينَ (  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

                                                           
  لوط ، بن هاران ، إبن أخي إبراهيم .  48
التكوين يف   سفرهو مدين إبن إبراهيم اخلليل واُمىُه قطىورة . مُسىيت القبيلة ابمسِه ألنىُه كان يرأسها قبل موتِه . جاء ذكرُه يف ُمموعة التوراة يف 49

 اإلصحاح اخلامس والعشرين ، وبلدة مدين تقع يف صحراء سيناء جنوب فلسطني تبعد بضعة فراسخ عن جبل الطور .
 شعيب بن تيما بن إمساعيل ، فهو أخوهم يف النسب ألنى مدين وإمساعيل أوالد إبراهيم اخلليل . 50
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( على  فَاْصربُواْ  ملَّْ يْ ْؤِمُنواْ ( منكم )َوطَآئَِفةٌ األصنام ) ( من التوحيد ونبذ َوِإن َكاَن طَآئَِفٌة مِىنُكْم آَمُنواْ اِبلَِّذي أُْرِسْلُت بِهِ ) -87
نَ َناأذى املشركني ) ُ بَ ي ْ َوُهَو َخرْيُ إمىا أن ينزىل عليهم العذاب فيهلكهم بِه )و ( إمىا أن يهديهم هللا إىل اإلميان  َحّتَّ حَيُْكَم الِلى

 ( . احْلَاِكِمنيَ 

(  آَمُنواْ َمَعَك ِمن قَ ْريَِتَنا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا قَالَ  الىذينَ واْ ِمن قَ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك ََي ُشَعْيُب وَ اْسَتْكربَُ  الىذينَ قَاَل اْلَمألُ ) -88
 ( ِلملىتكم وأعمالكم ، فكيف نعود إليها ؟ أََوَلْو ُكنَّا َكارِِهنيَ شعيب يف جواهبم )

َها َوَما َيُكوُن لََنا أَن ن َُّعوَد ِفيَها( بدعوتنا ) َقِد اْفرَتَيْ َنا َعَلى الِلِى َكِذابً ) -89 ُ ِمن ْ ( أي يف  ِإْن ُعْدََن يف ِملَِّتُكم بَ ْعَد ِإْذ جَنَّاََن الِلى
ُ رَب  َناقريتكم ، يعين سنخرج من قريتكم كما خرجنا من ِملىتكم وال نعود فيها ) ( أبن مييتكم وّنلك أرضكم  ِإالَّ أَن َيَشاء الِلى

ْلَنا( وهو أخربَن مبصريكم ) َوِسَع َرب  َنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًماركم )ودَي ( ابخلروج من قريتكم . وَلمىا قال املشركون منهم  َعَلى الِلِى تَ وَكَّ
نَ َنا ) مْ واحكُ  لْ ( أي إفصِ  رَب ََّنا افْ َتحْ َنُن على طريق احلقى وأنتم على الباطل ألنىكم كفرمت آبهلتنا ، فقال شعيب )  َوَبنْيَ قَ ْوِمَنابَ ي ْ

 ( أي احلاكمني . َوأَنَت َخرْيُ اْلَفاحِتِنيَ نجي اْلُمِحقَّ منىا )ل وتُ ( أبن هُتلك املبطِ اِبحْلَقىِ ( املشركني )

َاِسُرونَ إِنَّكُ ( يف نبذ األصنام ) لَِئِن ات َّبَ ْعُتْم ُشَعْيباً ( للىذيَن آَمنوا ) َكَفُرواْ ِمن قَ ْوِمهِ   الىذينَ َوقَاَل اْلَمألُ ) -90  ( . ْم ِإذاً خلَّ

 ( أي موَتى . فََأْصَبُحواْ يف َدارِِهْم َجاَثِنيَ ( أي رجفة األرض ، يعين الزلزال ) َفَأَخَذهْتُُم الرَّْجَفةُ ) -91

ًبا َكَأن ملَّْ يَ ْغنَ ْواْ ِفيَها  الىذينَ ) -92 ًبا َكانُواْ ُهُم   الىذينَ د )( يعين كأن مل يعيشوا فيها ُمستغنني ابملال واألوال َكذَّبُواْ ُشَعي ْ بُواْ ُشَعي ْ َكذَّ
 ( ال املؤمنون منهم . اخْلَاِسرِينَ 

ُهْم َوقَاَل ََي قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم رَِسااَلِت َريبِى َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قَ ْوٍم َكاِفرِينَ يب )عَ ( شُ فَ تَ َوىلَّ ) -93 ( يعين ال  َعن ْ
 سى هو احلزن ، ومن ذلك قول اخلنساء :أحزن عليهم ، فاأل

 رِب أْصَبَح اثِوَيَ لقَ على َميىٍت ابِ      يُغين الُبكاُء أِو األَسى أَي َصْخُر هلْ 
 وقال َطرَفة :

 يَ ُق ْوُلْوَن ال هَتِْلْك أسًى وجَتَلَّ دِ      ُوقُ ْوفاً هِبَا َصْحيب َعليَّ َمِطي َُّه مْ 

( يعين أخذَنهم ابجلدب واملرض  ِإالَّ َأَخْذََن أَْهَلَها اِبْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء( فكذىبوُه قومه ) يٍَة مِىن نَّيبىٍ َوَما أَْرَسْلَنا يف قَ رْ ) -94
 .( يعين لعلىهم يتضرىعون إىل هللا ويتوبون ُمىا هم فيه من الكفر واإلشراك  َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ )
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ْلَنا َمَكاَن السَّيىِ ) -95 ( يعين فإْن مل يتوبوا ويتضرىعوا ابجلدب واملرض عاملناهم ابلصحىة والرخاء ليشكروا هللا  َئِة احلََْسَنةَ مُثَّ بَدَّ
( يعين حّتى ذهب عنهم آاثر املرض واجلوع ونُسوا تلك الِشدىة ، يُقال "َعَفِت الدِىَير" أي  َحّتَّ َعَفواْ ويرتكوا تلك العادات )

 بن أيب سلمى : ُزهريذهبت آاثرها ، ومن ذلك قول 
َها األْرواُح والدِىميَُ  َيِر الِىيت مَلْ يَ ْعُفها الِقَدُم     بَ َلى وَغريَّ  قْف اِبلدِى

 وقال :
 ِلَمْن طََلٌل بِرميََة ال يَرمُِي     َعفا وَخال َلُه ُحُقٌب َقِدميُْ 

ا أصابنا من املرض واجلدب من دعاء رسولنا علينا بل هو شيء نا وليس م( من قبلِ  وَّقَاُلواْ َقْد َمسَّ آاَبءََن الضَّرَّاء َوالسَّرَّاء)
 ( بقدومِه . َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ ( أي فجأًة ابلعذاب )بَ ْغَتةً ( حينئٍذ )َفَأَخْذََنُهمطبيعي )

( أي  َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاتٍ ) ( الِشرك واملعاصيَوات ََّقواْ ( وصدىقوا رسولنا )آَمُنواْ ( الىيت أهلكناها ) َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى) -96
( بكثرة النبات واألشجار واألَثار واألنعام وغري ذلك اأَلْرضِ ( من )وَ ( إبنزال املطر والطري واملنى ) مِىَن السََّماءخريات َنمية )

 فات وتكذيب الُرُسل .خالَ ( من املعاصي وامل َفَأَخْذََنُهم مبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ ( الُرُسل ) َولَ ِكن َكذَّبُواْ )

( يف فراشهم  َوُهْم ََّنئُِمونَ ( يعين ليالً )بَ َيااتً ( أي عذابنا ) أَن ََيْتِيَ ُهْم أَبُْسَنا( املكذىبون لك َي حممىد ) أَفََأِمَن أَْهُل اْلُقَرى) -97
 ومنازهلم ؟

( وخيوضون يف أمور الدين  َوُهْم يَ ْلَعُبونَ هناراً عند ارتفاع الشمس )( أي  أََو أَِمَن أَْهُل اْلُقَرى أَن ََيْتِيَ ُهْم أَبُْسَنا ُضًحى) -98
 والدنيا ؟

م ال  ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلَاِسُرونَ ( الىذي وعَد بِه ) َفالَ ََيَْمُن َمْكَر الِلىِ ( بدل مكرهم ابملؤمنني ؟ ) أَفََأِمُنواْ َمْكَر الِلىِ ) -99 ( ألهنى
 ُيصدىقون بنزول العذاب .

، يعين أومل نبنيى يف القرآن من األدلىة والرباهني ما يكفي هلداية قومك َي حممىد فلماذا ال يؤمنون  ( القرآن أََومَلْ يَ ْهدِ ) -100
( أي من بعد زوال أهلها عن  ِمن بَ ْعِد أَْهِلَهاوهم قومك َي حممىد ) 51( يف املستقبل  لِلَِّذيَن يَرِثُوَن اأَلْرضَ هلم ) وقد فصىلناهُ 

َناُهم) إهالكهم ( لَّْو َنَشاء أَن)احلكم   ريد( ولكن ال ن َونَْطَبُع َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم الَ َيْسَمُعونَ ( أي بسبب ذنوهبم ) ِبُذنُوهِبِمْ  َأَصب ْ
 . إصابتهم ابلعذاب بل نريد هدايتهم كي يرثوا األرض من بعد أهلها

                                                           

َنا يف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذىِْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاحِلُوَن {وهذا هو مراد قوله تعاىل يف سورة األنبياء }َوَلَقْد كَ  51   . تَ ب ْ
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(  َوَلَقْد َجاءهْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِىَناتِ سبق ذكرهم ) الىذينَ ( وهم  َك ِمْن أَنَبآئَِهانَ ُقص  َعَليْ ( اليت أهلكناها ) تِْلَك اْلُقَرى) -101
بُواْ ِمن قَ ْبلُ وهم قوم شعيب وقوم لوط وصاحل وهود ونوح ) َكَذِلَك ( يعين مبا كذىب به أسالفهم ) َفَما َكانُواْ لِيُ ْؤِمُنواْ مبَا َكذَّ

ُ َعَلَى قُ ُلوبِ   .  يطبع ابلرىين على قلوهبم لئالى يفهموُه ، والرىين هو الصدأ ( يعين اْلَكاِفرِينَ  َيْطَبُع الِلى

لئن آاتهم من فضله به  هللا ، يعين أكثرهم خانوا العهد الذي عاهدوا ( يوفون بهِ  َوَما َوَجْدََن أَلْكَثرِِهم مِىْن َعْهدٍ ) -102
فضله َِبلوا ومل يوفوا مبا عاهدوا هللا عليه . وذلك قوله تعاىل يف سورة تصدىقوا على الفقراء واملساكني ، وَلمىا أعطاهم من 

َ لَِئْن آاَتََن ِمن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكونَنَّ ِمَن الصَّاحِلِنيَ التوبة  ُهم مَّْن َعاَهَد الِلى فَ َلمَّا آاَتُهم مِىن َفْضِلِه َبَُِلواْ بِِه َوتَ َولَّواْ وَُّهم .  }َوِمن ْ
 ْعرُِضوَن { م  
: ولكن  واملعىن ، م من قوله )َلَفاِسِقنَي(( للتأكيد وكذلك الالى  َوَجْدَنَ  " من قوله )َوِإنْ  ( و"إنْ َوِإن َوَجْدََن َأْكثَ َرُهْم َلَفاِسِقنيَ )

 . وجدَن أكثرهم فاسقني

َفظََلُمواْ ( أي مجاعتِه األمراء والرؤساء ) ىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ إِ ( أي ابملعجزات التسع ) مُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم م وَسى آِبََيتَِنا) -103
 ( . َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ ( َي حممىد )فَانظُرْ ( أي ظلموا أنفسهم بسبب تكذيبهم آلَيتنا فأهلكناهم ابلغرق ) هِبَا

 ( . رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ  مِىن( لك ) َوقَاَل ُموَسى ََي ِفْرَعْوُن ِإينىِ َرُسولٌ ) -104

أَن الَّ أَُقوَل َعَلى الِلِى ِإالَّ احلَْقَّ ( القول ، أي اُحقىق القول ابلعمل ولسُت ُمىن يقول وال يعمل )َعَلى( ابلعمل )َحِقيقٌ ) -105
ُتُكم بِبَ يِىَنٍة مِىن رَّبِىُكمْ   ( وال تعذىهبم ابألشغال الشاقىة . يِن ِإْسرَائِيلَ فََأْرِسْل َمِعَي بَ ( يعين ببيان ودالئل تُثِبُت قويل ) َقْد ِجئ ْ

 ( يف قولك . فَْأِت هِبَا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( أي مبعجزٍة ) ِإن ُكنَت ِجْئَت آِبيَةٍ ( فرعون )قَالَ ) -106

 ( أي بنيى ظاهر للعيان . فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن م ِبنيٌ ( على األرض ) فَأَْلَقى َعَصاهُ ) -107

 ( . فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاء لِلنَّاِظرِينَ ( من جيبِه ) َونَ زََع يََدهُ ) -108

 ( . َلَساِحٌر َعِليمٌ ( الرجل ) ِإنَّ َه َذا( أي األمراء والرؤساء منهم ) قَاَل اْلَمألُ ِمن قَ ْوِم ِفْرَعْونَ ) -109

: يريد أن يستويل على اململكة بسحرِه مثى خُيرجك من أرضك  واملعىن( بسحرِه ،  يُرِيُد أَن خُيْرَِجُكم مِىْن أَْرِضُكمْ ) -110
 ( أن نفعل بِه ؟ َفَماَذا أَتُْمُرونَ وينفيك من بالدك )

( َوأَْرِسلْ ( أي أبقِه وأخاُه واستمهلُه حّتى جنمع السىَحَرة فنأتيِه بسحٍر أعظم من سحرِه ) أَْرِجْه َوَأَخاهُ ( لفرعون )قَاُلواْ ) -111
 ( أي جامعني جيمعون السىَحرَة . اْلَمَدآئِِن َحاِشرِينَ يف َي فرعون )
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 ( . ََيْتُوَك ِبُكلِى َساِحٍر َعِليمٍ ) -112

 ( . ِإن ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبنيَ ( على عملنا )َوَجاء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن قَاْلواْ ِإنَّ لََنا أَلْجرًا ) -113

 ( عندَن إن غلبتم موسى وأخاُه . ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ نَ َعْم َوإَنَُّكْم لَ  ( فرعون )قَالَ ) -114

 .( حبالنا وعصيىنا  َوِإمَّا أَن نَُّكوَن ََنُْن اْلُمْلِقنيَ ( عصاك أوىالً )قَاُلواْ ََي ُموَسى ِإمَّا أَن تُ ْلِقَي ) -115

 ( .  النَّاِس َواْسرَتَْهُبوُهْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ فَ َلمَّا أَْلَقْواْ َسَحُرواْ أَْعنُيَ ( حبالكم قبلي ) أَْلُقْواْ ( موسى )قَاَل ) -116

َنا ِإىَل ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاكَ ) -117 ( يعين تلقُف ما  َما ََيِْفُكونَ ( بفمها ) فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقفُ ( فألقاها على األرض ) َوأَْوَحي ْ
ا حيىات وألفتوا النظر إليها  يُلفتون النظر إليه ، أي تلقف حباهلم الىيت أومهوا الناس هبا  .أهنى

 ( من السِىحر . َوَبَطَل َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( حينئٍذ موقعُه ، يعين : فوقع احلقى على السىَحرَة فآَمنوا ) فَ َوَقَع احْلَق  ) -118

َرة يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان ( كلمة "هنالك" ُتستعمل للمكان والزمان ، يعين : فغُِلبوا السىحَ  فَ غُِلُبواْ ُهَناِلكَ ) -119
م أيقنوا أنى الىذي جاَء بِه موسى ليس من السِىحر  َوانَقَلُبواْ َصاِغرِينَ الىذي اجتمعت فيه الناس ) ( أي خاضعني ملوسى ، ألهنى

نيىة .  بل هو ُمعجزة رابى

 ( أي ُمنقادين ملوسى . َوأُْلِقَي السََّحرَُة َساِجِدينَ ) -120

 ( .  آَمنَّا ِبِربِى اْلَعاَلِمنيَ قَاُلواْ ) -121

 ( . َربِى ُموَسى َوَهاُرونَ ) -122

(  َلَمْكٌر مََّكْرَُتُوُه يِف اْلَمِديَنةِ ( العمل منكم ) ِإنَّ َه َذا( ابإلميان ) آَمنُتم بِِه قَ ْبَل أَن آَذَن َلُكمْ ( للسىَحَرة ) قَاَل ِفْرَعْونُ ) -123
َها أَْهَلَها)أنتم وموسى كبريكم ابتىفاق بينكم   الىذينَ ( يعين تُناصرون موسى ليستويل على اململكة وخيرجنا منها َنُن  لُِتْخرُِجواْ ِمن ْ

 ( وهذا هتديد من فرعون للسىَحَرة . َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ أهلها وأحق  هبا )

( على  مُثَّ أُلَصلِىبَ نَُّكْم َأمْجَِعنيَ م وأيدي بعضكم )( يعين أقطع أرُجل بعضك ألَُقطِىَعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكم مِىْن ِخاَلفٍ ) -124
 هم من فرعون فلم ينفىذ ما هدىدهم به من القتل والتعذيب .جذوع النخل ، ولكنى هللا حرسَ 

ية وهَي اإلنسان : إن فعلَت ذلك بنا ال يهمىنا ألنى النفوس ابق واملعىن( أي راجعون ،  قَاُلواْ ِإَنَّ ِإىَل رَبىَِنا ُمنَقِلُبونَ ) -125
 احلقيقي وإنى نفوسنا ترجع إىل هللا وهو جيازينا ابإلحسان وأنَت تُعاَقُب على أفعالك هذه .
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( على يد موسى ، يعين فبدل أن  ِإالَّ أَْن آَمنَّا آِبََيِت رَبىَِنا َلمَّا َجاءتْ َنا( يعين وما سبب انتقامك منىا ) َوَما تَنِقُم ِمنَّا) -126
َنا َصرْبًا رَن ابإلميان تُريد أن تصلىبنا وتقطىع أيدينا . مثى سألوا من هللا أن يثبىتهم على اإلميان فقالوا )تؤمن أنت وأتم رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 ( أي ُمستسلمني ألمرَك ُمنقادين لدينك .ُمْسِلِمنيَ ( إذا توفىيتنا ) َوتَ َوف ََّنا

( أبن يدعوا الناس إىل ُُمالفتك  لِيُ ْفِسُدواْ يف اأَلْرضِ ( يعين أترتكهم ) َتَذُر ُموَسى َوقَ ْوَمهُ َوقَاَل اْلَمألُ ِمن قَ ْوِم ِفْرَعوَن أَ ) -127
َسنُ َقتِىُل ( فرعون )قَالَ األصنام ) ( أي ويرتك ُحكمك وعبادة آهلتكَ  َويََذَرَك َوآهِلََتكَ ك )وتغيري دينك فيفسدوا عليك ُملكَ 

( أي نستبقي بناهتم خلدمتنا  َوَنْسَتْحيِ ي ِنَساءُهمْ ددهم كما كنىا نفعل ذلك هبم يف املاضي )( الصغار كي ال يزداد ع أَبْ َناءُهمْ 
 ( يعين لنا القوىة والقدرة عليهم . َوِإَنَّ فَ ْوقَ ُهْم قَاِهُرونَ )

ِإنَّ اأَلْرَض لِلِِى خُيلىصنا من أيديهم )( حّتى ينصرَن هللا عليهم و َواْصربُواْ ( عليهم ) قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا اِبلِلىِ ) -128
 ( وليس للكافرين .لِْلُمتَِّقنيَ ( احَلَسنة ) يُورِثُ َها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبةُ 

تَ َنا( َي موسى )قَاُلواْ ) -129 رَب ُكْم أَن يُ ْهِلَك َعَسى ( موسى يف جواهبم ) قَالَ  أُوِذيَنا ِمن قَ ْبِل أَن أَتْتِيَنا َوِمن بَ ْعِد َما ِجئ ْ
 تكفرون . م( هل تشكرون أ فَ َينظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ ( من بعدهم ) َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم يِف اأَلْرضِ 

ِننَي ) -130  لكي يتىِعظوا وخَيضعوا .( أي  َونَ ْقٍص مِىن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ ( اْلُمجِدبة )َوَلَقْد َأَخْذََن آَل ِفْرَعوَن اِبلسِى

( يعين إذا أصاهبم خصٌب يف األرض وكثُ َر زرعهم وزادت أَثارهم قالوا هذه من  فَِإَذا َجاءهْتُُم احلََْسَنُة قَاُلواْ لََنا َه ِذهِ ) -131
ُهْم َسيِىَئةٌ أعمال أيدينا وُمداراتنا للزرع ابملاء واألمسدة فزاد حمصولنا ) ُواْ رض أو قحط )( من جدب أو م َوِإن ُتِصب ْ ( أي َيطَّريَّ

( أي يتشاءموا هبم ويُهدىدوهم ابلقتل والتعذيب إن مل يُزل الضر  عنهم ويقولون هلم إنى الىذي  مبُوَسى َوَمن مََّعهُ يتشاءموا )
َا طَائُِرُهْم ِعندَ أصابنا كان بسببكم ألنىكم كفرمت آبهلتنا . فقال هللا تعاىل ردىاً على قوهلم ) ( يعين تشاؤمهم وهتديداهتم  الِلىِ  َأال ِإّنَّ

َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ ابلقتل والتعذيب ُمعدٌّ هلم عند هللا وعن قريب سيغرقون يف البحر مثى جيدون العذاب أمامهم يف اآلخرة )
ا قال تعاىل  يَ ْعَلُمونَ  كمؤمن آل فرعون وزوجة فرعون والسىَحرَة ، ألنى بعضهم آَمَن   )َأْكثَ َرُهْم الَ يَ ْعَلُموَن (( عاقبة أمرهم . وإّنى

 وغريهم .

( ألنىك ساحر  لىَِتْسَحَرََن هِبَا َفَما ََنُْن َلَك مبُْؤِمِننيَ ( أي من ُمعجزة ) َمْهَما أَتْتَِنا بِِه ِمن آيَةٍ ( قوم فرعون ملوسى )َوقَاُلواْ ) -132
 يننا فال نتبعك فيما تدعوَن إليه .عليم وهذه األعمال من أعمال السىَحرَة ، وإنىنا ُمصرىون على د

( أي األمراض تطوف أبرضهم وبيوهتم وحقوهلم فُتميت كلى دابىٍة هلم من غنم وبقر ومحري  َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الط وفَانَ ) -133
م . مثى ظُلمة  م . مثى وغري ذلك ، وال ُيصيب دوابى بين إسرائيل شيٌء من املرض . مثى طاف عليهم غبار ثالثة أَيى ثالثة أَيى
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( يعين وَلمىا مل خيضعوا ملوسى بسبب موت ماشيتهم والغبار َواجْلَرَادَ طاف مرض على األوالد فماَت كلى بكر من أوالدهم )
( كلمة "ُقمىل" ُتطلق على مجيع احلشرات ، ومن َواْلُقمَّلَ الىذي أصاهبم والظُلمة والثلوج أرسلنا عليهم اجلراد فأكَل زرعهم )

 ل الشاعر :ذلك قو 
 وا  ب  َورَأَيْ ُتُم أَبْ َناءَُكْم شَ       ُكمُ  إَذا َقِمَلْت بُُطونُ ّتَّ حَ 

ُتْم َظْهَر املَِجنِى لََنا   نَّ اللَِّئيَم الَعاِجَز اخَلبُ إ      َوقَ َلب ْ
: وَلمىا مل خيضعوا ملوسى  عىنوامليقول الشاعر َلمىا دوىَدْت بطونكم من كثرة طعامنا وشبعت أوالدكم انقلبتم علينا ألنىكم لِئام . 

بسبب اجلراد الىذي أكل زرعهم أرسلنا عليهم الُقمىل أي احلشرات ، وهي البعوض والُذابب فدخل بيوهتم بكثرة حّتى تضجىروا 
أرسلنا  ( يعين وَلمىا مل خيضعوا ملوسى بكثرة البعوض والذاببَوالضََّفادِعَ من كثرهتا ، ومل يدخل بيوت بين إسرائيل واحدة منها )

عليهم الضفادع فخرجت من النيل بكثرة حّتى مألت بيوهتم وأسواقهم وحوانيتهم وصعدت على أسرىهتم وفُ ُرِشهم ويف أمتعتهم 
( يعين وَلمىا مل خيضعوا ملوسى بسبب كثرة الضفادع جعلنا ماء النهر الىذي يشربون منه دماً ، فجاء َوالدَّمَ حّتى ضجروا منها )

" ، فلم يسمع فرعون ل له : "هكذا قال الربى إالهنا إن مل ُتطلق بين إسرائيل ليصري النهُر دماً وينتى موسى إىل فرعون وقا
لقول موسى فضرب النهر بعصاُه وقال : "كن دماً إبذن هللا!" فصار املاء دماً ومات السمك املوجود هناك وانتى النهر فلم 

ب النهر وشربوا من مائها ومل خيضعوا ملوسى ، وكان فرعون يَِعُد موسى أبن يتمكىن أحٌد منهم أن يشرب منُه فحفروا آابراً قر 
يُطلق له بين إسرائيل إذا زال الضر  عنهم كاجلراد والُقمىل والضفادع ، ولكن َلمىا يزول عنهم ذلك الشرى يتعنىتون وخيلفون الوعد 

م مثى تزول بدعاء موس ( يف التوراة ، أي مكتوابت  آََيٍت م َفصَّاَلتٍ ى ، تلك )مع موسى ، وكان دوام كلى آيٍة منها سبعة أَيى
ا معجزات من هللا بل قالوا هذه من ِسحر موسى سحَرَن هبا  فَاْسَتْكرَبُواْ ومشروحات على التفصيل ) ( عن االعرتاف هبا أبهنى

ُمفصىالً يف اإلصحاح السابع وما بعده إىل احلادي ( . وقد جاء ذكرها يف ُمموعة التوراة يف ِسفر اخلروج  وََكانُواْ قَ ْوًما ُم ْرِِمنيَ )
 عشر .
( لرفع العذاب  قَاُلواْ ََي ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك مبَا َعِهَد ِعنَدكَ ( أي العذاب الىذي سبق ذكره ) َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرىِْجزُ ) -134

( أبنىك رسول من هللا  لَنُ ْؤِمَننَّ َلكَ لضفادع وغري ذلك ُمىا أصاهبم من شرى )( يعين اجلراد والقمىل وا لَِئن َكَشْفَت َعنَّا الرىِْجزَ )
 ( حيثما تريد هبم َولَنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك َبيِن ِإْسَرآئِيلَ )

ُهُم الرىِْجَز ِإىَل َأَجٍل ُهم اَبلُِغوهُ ) -135 م )( يعين إىل الوقت الىذي أوعدَنهم بِه ، وهي سبعة  فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعن ْ ِإَذا ُهْم أَيى
 ( الوعد والعهد الىذي عاهدوا به موسى من إرسال بين إسرائيل معُه . يَنُكثُونَ 

ُهْم َفَأْغَرقْ َناُهْم يف اْلَيمىِ ) -136 بُواْ ( أي يف البحر األمحر ) فَانتَ َقْمَنا ِمن ْ ُْم َكذَّ م كذىبوا ) أِبهنَّ َها ( أي بسبب أهنى آِبََيتَِنا وََكانُواْ َعن ْ
 ( يعين عن وقوع العذاب غافلني . ِفِلنيَ َغا
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َمَشارَِق اأَلْرِض ( يف مصر حتت حكم فرعون ، أورثناهم ) َكانُواْ ُيْسَتْضَعُفونَ   الىذينَ اْلَقْوَم ( بين إسرائيل )َوأَْوَرثْ َنا) -137
وغرهبا ، إذ كانت للعمالقة فصارت إراثً ( يعين أورثناهم أرض الشام ومشارقها ومغارهبا ، أي القرى الىيت تقع شرقها  َوَمَغارهَِبَا

( أي الىيت وعد هللا هبا موسى ابلنصر  َوََتَّْت َكِلَمُت رَبِىَك احلُْْسىَن ( من األشجار واألَثار ) الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَهالبين إسرائيل )
( من أصنام وَتاثيل وأبنية عالية  َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقَ ْوُمهُ   َعَلى َبيِن ِإْسَرآئِيَل مبَا َصرَبُواْ َوَدمَّْرََن َماوالظفر فكان كما وعد به )

 ( هلا من سقوف عالية . َوَما َكانُواْ يَ ْعرُِشونَ )

ُمْ  فَأَتَ ْواْ َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَنامٍ ( أبن جعلنا هَلم طريقاً فيه فعربوا ) َوَجاَوْزََن بَِبيِن ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحرَ ) -138 ( أي  هلَّ
( موسى قَالَ ( يعبدوهنا ) َكَما هَلُْم آهِلَةٌ ( نعبده ) ََي ُموَسى اْجَعل لََّنا إِلَ ًها( أي قال بنو إسرائيل )قَاُلواْ يعبدوهنا على الدوام )

 ( ربىكم وعظمته . ِإنَُّكْم قَ ْوٌم جَتَْهُلونَ )

م هالكون بسبب عملهم هذا )( من عبا ِإنَّ َه ُؤالء ُمَتربٌَّ مَّا ُهْم ِفيهِ ) -139 (  َواَبِطٌل مَّا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ دة األصنام ، يعين إهنى
 فال يؤَجرون عليه بل يُعاقَبون وخَيسرون .

النعم ، ( أي أعطاكم فضلة من  إِلَ ًها َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ( أي أطلب لكم ) أََغرْيَ الِلِى أَْبِغيُكمْ ( موسى )قَالَ ) -140
 يعين أعطاكم زَيدة على غريكم .

َناُكم مِىْن آِل ِفْرَعوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذابِ ( تقديرُه واذكروا إذ )َوِإذْ ) -141 ( يعين يُعاملونكم ُمعاملة من يُعذىبونُه  َأجَني ْ
 ( . ن رَّبِىُكْم َعِظيمٌ يُ َقتِىُلوَن أَبْ َناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َويف َذِلُكم َبالء مىِ )

َلةً ) -142 ( لياٍل  َوأََْتَْمَناَها ِبَعْشرٍ ( يبقى فوق جبل الطور كي نُعطيه التوراة نكتبها يف األلواح ) َوَواَعْدََن ُموَسى َثالَِثنَي لَي ْ
َلًة َوقَاَل ُموَسى أَلِخيِه َهاُرونَ بعدها ) ( أي كن  اْخُلْفيِن يف قَ ْوِميأراَد الذهاب إىل اجلبل ) ( َلمىا فَ َتمَّ ِميَقاُت رَبىِِه أَْربَِعنَي لَي ْ

( منهم . وَلمىا أراَد الذهاب إىل اجلبل ليأيت  َوالَ تَ تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ ( فيما بينهم )َوَأْصِلحْ خليفيت يف قومي ُمدىة غيايب )
 ميكنكم أن تَ َرْوُه وال أن تسمعوا صوته ألنىكم ابأللواح قال بعض قومه نذهب معك لنرى هللا كيف يكلىمك . فقال هلم ال

 َتوتون ُرعباً ، ولكنىهم أصرىوا على ذلك ، فاختار موسى منهم سبعني رجاًل فذهبوا معه إىل جبل الطور وصعدوا فوقه .

(  أَنظُْر إِلَْيَك قَالَ ( نفسك كي ) أَِرين  َربىِ ( موسى ) وََكلََّمُه رَب ُه قَالَ ( الىذي وعدَنُه به ) َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا) -143
( وهذه اجلملة هتديد ملوسى ووعيد بنزول  َمَكانَُه َفَسْوَف تَ رَاين ( يف ) َلن تَ رَاين َولَ ِكِن انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ هللا تعاىل )
( أي  فَ َلمَّا جَتَلَّى رَب ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّابل ): سرتى ما حيدث بك وأبصحابك السبعني حني يهتزى اجل واملعىنصاعقة ، 

ُمتهدىماً . فاهتزى اجلبل هزىة قويىة وهتدىم ونزلت صاعقة عليهم فُغِشَي على موسى ومات من كان معه من بين إسرائيل ، وذلك 
( من غشيتِه  فَ َلمَّا أَفَاقَ ة الىيت أصابتهم )( أي وقع على األرض مغشيىاً عليه بسبب الصاعق َوَخرَّ موَسى َصِعًقاقوله تعاىل )
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( أبنىك ال تُ َرى ابلعني . وَلمىا رأى أصحابه موَتى تضرىع إىل  َوأَََنْ أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ ( من قويل هذا ) قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت إِلَْيكَ )
 هللا أن حُيييهم ، فأحياهم هللا ونزلوا من اجلبل وذهبوا إىل قومهم .

( معك َوِبَكاَلِمي( إليهم ) َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَليت ( أي اخرتُتك لتسود ) ََي ُموَسى ِإينىِ اْصطََفي ُْتكَ ( هللا تعاىل )قَالَ مثى ) -144
 ( وال تسأل عمىا ال يَعنيك . وَُكن مِىَن الشَّاِكرِينَ ( من وصاَي يف األلواح ) َفُخْذ َما آتَ ي ُْتكَ )

َنا َلهُ ) -145 ( أي بقوىِة ِبُقوَّةٍ ( َي موسى ) تَ ْفِصيالً لِىُكلِى َشْيٍء َفُخْذَها( يف التوراة ) يف األَْلَواِح ِمن ُكلِى َشْيٍء مَّْوِعظًَة وَ  وََكتَ ب ْ
 َداَر اْلَفاِسِقنيَ بل )( يف املستقَسأُرِيُكمْ ( يعين ابلعفو عمىن أساَء إليهم بدل أن يقتصىوا منُه ) َوْأُمْر قَ ْوَمَك ََيُْخُذواْ أبَِْحَسِنَهاعزٍم )

 ( منكم َي بين إسرائيل ، وهذا هتديد هلم ابلذلى والتيه خلروجهم عن طاعة هللا وطاعة رسوله وعبادهتم للعجل .

(  َعْن آََييتَ األذى ) (َسَأْصِرفُ )وَلمىا أخذ بعض رؤساء قومه يؤذونه ابلكالم والعصيان كقارون وغريه نزل قوله تعاىل  -146
ُوَن يف اأَلْرضِ  الىذينَ ) واأللواح والتوراةوهي العصا  ون على (  بَِغرْيِ احْلَقىِ  يَ َتَكربَّ َوِإن يَ َرْواْ  ) بغري حقٍى هلم عليهموسى أي يتكربى

هم الَّ يُ ْؤِمُنواْ هِبَا) أو َييت هبا غريه من بعده( جاء هِبا موسى  ُكلَّ آيَةٍ   هلم(  اَل يَ تَِّخُذوهُ  دِ َوِإن يَ َرْواْ َسِبيَل الر شْ ) ( لِشدىة تكربى
ُمْ ) ِفعلهم(  َذِلكَ  َسبِيالً ) ( هلميَ تَِّخُذوهُ ( أي طريق الضالل ) َوِإن يَ َرْواْ َسِبيَل اْلَغيىِ  َسِبيالً ) م )أِبهنَّ َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا ( أي بسبب أهنى

َها) الىيت جاء هبا موسى(   .يفُكرون هبا وال يتىِعظون  ال ( َغاِفِلنيَ  ) أي عن حقيقتها(  وََكانُواْ َعن ْ

بُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ وَ ) -147 َحِبَطْت ( يعين ومل يعرتفوا بعامل النفوس واحلساب ) َولَِقاء اآلِخَرةِ ( من بين إسرائيل وغريهم ) َكذَّ
م أنكروا البعث و  أَْعَماهُلُمْ  ( يف  َهْل جُيَْزْونَ احلساب )( الصاحلة الىيت عملوها يف دار الدنيا ، أي ذهبت أدراج الرَيح ألهنى

 ( من سيىئات ، ألنى أعماهلم الصاحلة ذهبت فلم يبَق هلم غري السيىئات . ِإالَّ َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ اآلخرة )

ذوا ) َواختَََّذ قَ ْوُم ُموَسى ِمن بَ ْعِدهِ ) -148 ( الىيت  ِمْن ُحِليِىِهمْ ( أي من بعد ذهابه إىل جبل الطور ليأيت ابأللواح ، إختى
ذوا ) (  لَُّه ُخَوارٌ ( أي َتثاالً مسبوكاً من الذهب ) ِعْجاًل َجَسًدااستعاروها من نساء قوم فرعون ليلة خروجهم من مصر ، إختى

أي طريقاً ،  ( أَنَُّه الَ ُيَكلِىُمُهْم َوالَ يَ ْهِديِهْم َسبِيالً ( بنو إسرائيل ) أمََلْ يَ َرْواْ أي له صوت كصوت البقر ، وقد صنعُه السامري )
( ألنفسهم ولقومهم  وََكانُواْ ظَاِلِمنيَ ( معبوداً )اختََُّذوهُ فلو كان إالهاً كما زعموا لكلىمهم وهلداهم إىل شيء غاَب عن فكرهم )

. 

ل ( يعين أصبح ال قيمة لُه عندهم . تقو  يَف أَْيِديِهمْ ( العجُل )ُسِقطَ ( رجع موسى وأنىبهم على فعلهم هذا )َوَلمَّا) -149
ُْم َقْد َضل واْ العرب "سقَط زيٌد من عيين" أي أصبح ال قيمَة لُه عندي ) قَاُلواْ لَِئن ملَّْ يَ ْرمَحَْنا رَب  َنا ( عن احلقى ، حينئٍذ ) َورَأَْواْ أهنَّ

 ( . لََنُكونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ ( آاثمنا ) َويَ ْغِفْر لََنا
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عبدوا العجل ، ألنى هللا تعاىل أخربه بذلك ،  الىذينَ ( على َغْضَبانَ ( وكان ) ِإىَل قَ ْوِمهِ )( من اجلبل  َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى) -150
( عليهم أن يصدر منهم ذلك اإلشراك بعدما رأوا تلك اآلَيت الىيت جاء هبا موسى وبعد أن أجناهم هللا من فرعون َأِسًفاوكان )

بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمن ( موسى لقومِه )قَالَ من الذهب ويعبدونه ) وخلىصهم من االستعباد ، فبعد هذا كلىه يتىخذون ِعجالً 
( يعين هل استعجلتم  أََعِجْلُتْم أَْمَر رَبِىُكمْ ( أي بئَس القوم كنتم بعدي إذ خلىفتكم وذهبُت إىل اجلبل آلتيكم ابأللواح ) بَ ْعِدي

َوَأَخَذ ( من يدِه على األرض بعنٍف وكانت من حجر الكلس فتكسىرت ) َوأَْلَقى األْلَواحَ ُميئي واأللواح الىيت أمَر هبا ربىكم ؟ )
( ال تَ ُلْمين وال أتخْذ  اْبَن أُمَّ ( هارون ملوسى )قَالَ ( ويلومه على أفعال القوم من ِشدىِة غضبِه ) جَيُر ُه إِلَْيهِ ( هارون ) ِبرَْأِس َأِخيهِ 

( بفعلهم هذا  َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ( ُمشرتكاً ) يَ ْقتُ ُلوَنيِن َفالَ ُتْشِمْت يبَ األْعَداء َواَل جَتَْعْليِن  ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوين وََكاُدواْ برأسي )
 فقد هنيتهم ووعظتهم فلم يسمعوا لقويل .

 ( . َوأَنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ ك )( بعد موتنا ، أي يف جنىت َربِى اْغِفْر يل َوأَلِخي َوأَْدِخْلَنا يف َرمْحَِتكَ ( موسى )قَالَ ) -151

نْ َيا وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْفرَتِينَ ( معبوداً ) اختََُّذواْ اْلِعْجلَ  الىذينَ ِإنَّ ) -152  الىذينَ (  َسيَ َناهُلُْم َغَضٌب مِىن رَّهبِىِْم َوِذلٌَّة يِف احْلَياِة الد 
 يفرتون على هللا الكذب .

ِإنَّ َربََّك ِمن ( ابآلَيت الىيت جاء هبا موسى ) مُثَّ اَتبُواْ ِمن بَ ْعِدَها َوآَمُنواْ ( من بين إسرائيل ) السَّيِىَئاتِ  َعِمُلواْ  الىذينَ وَ ) -153
 ( ابلنادمني منهم .رَِّحيمٌ ( للتائبني )َلَغُفورٌ ( أي من بعد إمياهنم هبا ) بَ ْعِدَها

(  َأَخَذ األَْلَواحَ وَلمىا سكَت موسى عن أتنيبهم وسكن عنُه الغضُب ) ( تقديرهُ  َوَلمَّا َسَكَت َعن م وَسى اْلَغَضبُ ) -154
( أي خيشعون  َوَرمْحٌَة لىِلَِّذيَن ُهْم لَِرهبِىِْم يَ ْرَهُبونَ ( يعين وفيما كتبنا فيها هداية هلم ) َويِف ُنْسَخِتَها ُهًدىاحلجريىة الىيت تكسىرت )

 وخيضعون . 

َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي َرُجالً قالوا له أرَن هللَا جهرًة فقال ) الىذينَ ة السبعني من قومه مثى أخرَب ُسبحانُه عن قصى  -155
( يعين للوقت الىذي حدىدَنُه ملوسى فأخذهم معه وصعد هبم فوق اجلبل وقال ربِى أِرين أنظْر إليك ، فنزلت عليهم  لِىِميَقاتَِنا

َربِى َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهم مِىن ( موسى )قَالَ ( أي رجفة اجلبل ) فَ َلمَّا َأَخَذهْتُُم الرَّْجَفةُ هتدىم )صاعقة من السماء ُوزلزَِل اجلبل و 
يَ  مبَا فَ َعَل ( مجيعاً )أهَُتِْلُكَنا( أي أهلكتهم ابملوت من قبل ُميئنا إىل هذا املكان لئالى نتكلىم هبذا الكالم ونغيظك به ) قَ ْبُل َوِإَيَّ

نَ ُتكَ ( أي ما هَي ) اء ِمنَّا ِإْن ِهيَ الس َفهَ  ( أي تضل  من يستحقى  ُتِضل  هِبَا َمن َتَشاء َوهَتِْدي َمن َتَشاء( أي اختبارك ) ِإالَّ ِفت ْ
ا قال موسى : ما هَي إالى فتنتك ، ألنى هللا تعاىل قال له ،كما يف  ا هاسورة ط الضاللة وهتدي من كان مهيىأً للهداية . وإّنى

(  فَاْغِفْر لََنا( يعين متويلى أمرَن وسيىُدَن ) أَنَت َولِي  َنا، وقوله ){  فَِإَنَّ َقْد فَ تَ نَّا قَ ْوَمَك ِمن بَ ْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِي   }قَالَ 
 ( . َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخرْيُ اْلَغاِفرِينَ خطاَيَن )
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نْ َيا َحَسنَ ) -156 ( أي رجعنا بتوبتنا  ِإَنَّ ُهْدنَ ا إِلَْيكَ نة )( حياة حسَ  َويِف اآلِخَرةِ نة )عمة حسَ ( أي نِ  ةً َواْكُتْب لََنا يف َه ِذِه الد 
َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ ( يعين ُمىن يستحقى العذاب ) َعَذايب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاء( هللا تعاىل )قَالَ إليك ، و"اهلَود" الرجوع . )

: وسعت الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ، ورمحتُه هي اجلنىة ، ومثل هذه  واملعىن، ( أي وسعت كلى مادىة  َشْيءٍ 
، فالكرسي هو اجلنان السبع والعرش فوقُهنى }َوِسَع ُكْرِسي ُه السََّماَواِت َواأَلْرَض { اجلُملة يف آية الكرسي قوله تعاىل 

 ( أي ُيصدىقون . ُهم آِبََيتَِنا يُ ْؤِمُنونَ  الىذينَ َويُ ْؤتُوَن الزََّك اَة وَ ( الشِىرك واملعاصي ) لِلَِّذيَن يَ ت َُّقونَ ( يعين اجلنىة )َفَسَأْكتُ بُ َها)

ُدونَُه َمْكُتواًب ِعنَدُهْم يِف ( وهو الىذي ال يكتب وال يقرأ الكتاب )اأُلمِىيَّ حممىداً ) ( يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ  الىذينَ ) -157 الَِّذي جيَِ
يلِ الت َّوْ  َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِل  هَلُُم الطَّيِىَباتِ ( أي مكتوبة أوصافه ) رَاِة َواإِلجنِْ َوحُيَرىُِم َعَلْيِهُم ( من اللىحوم ) ََيُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ُهْم ِإْصَرُهمْ ( منها ) اخْلََبآِئثَ  ت عليهم سابقاً ، وذلك كالصوم عند ( أي ثقلهم وهي األحكام الثقيلة الىيت كان َوَيَضُع َعن ْ
، وحترمي بعض اللىحوم والشحوم ، واعتزال النساء وقت احليض أربعة عشر  اللىيلاليهود وهو ثالث وعشرون ساعة يف اليوم و 

يِت َكاَنْت َواأَلْغاَلَل الَّ يوماً حّتى أنىُه إذا ملس ثوهبا يتنجىس ، وقرض الثياب امللطىخة ابلدم ، وغري ذلك من أحكام شاقىة )
ئة الىيت وجدوا آابءهم سائرين عليها . وانتهى ما يف التوراة واإلجنيل من وصف التقاليد الباطلة والعادات السي ( وهي َعَلْيِهمْ 

َوات َّبَ ُعواْ الن وَر ) ( على أعدائهِ َوَنَصُروهُ أي ساعدوُه ابلقول والعمل ) ( آَمُنواْ بِِه َوَعزَُّروهُ  الىذينَ فَ ) الرسول حممىد ، مثى قال هللا تعاىل
 ( أي الفائزون ابجلنىة ونعيمها . أُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ : أُنزَِل عليه وهو اليوم معُه ) واملعىن( وهو القرآن ،  الَِّذَي أُنزَِل َمَعهُ 
  : ماّجاءّيفّالنيب ّوعالئمهّيفّالتوراةّواإلجنيلوإليك بعض 

أقيُم هلم نبيىاً من بني أخوهتم مثلَك إلصحاح الثامن عشر من التثنية قال هللا تعاىل ملوسى ]يف ا يفّجمموعةّالتوراةفقد جاء 
[ ، وأٌلقي كالمي يف فيِه فيخاطبهم جبميع ما آمرُه بِه ، وأي  إنساٍن مل يُطع كالمي الىذي يتكلىم بِه ابمسي فإينى أحاِسبُه عليهِ 

م" يعين يقيم من بني اليهود ، فالنيبى كان يقيم يف مدينة يثرب واليهود كثرٌي منهم فقوله تعاىل " أقيُم هلم نبيىاً من بني أخوهت
مقيمون فيها وحوهلا . أقول مل َيِت يف هذا الفصل إسم النيبى الىذي يُقيمُه الربى ، وقد جاءت أنبياء كثرية من بعد موسى 

لىذي قصدُه هللا تعاىل إمىا أن يكون عيسى بن مرمي وإمىا ولكن قوله "مثلَك" أي مثل موسى يف املنزلة ، وهذا يدل  على أنى ا
أن يكون حممىد بن عبد هللا ، ولكن قوله تعاىل "من بني إخوتك" دليل على أنىُه حممىد ، فلو قال تعاىل "ِمن إخوتَك" لدلى 

 الىيت مزىقها مِلك اببل . ذلك على أنىه من بين إسرائيل ، ولكنىه قال "من بني أخوتك" ، وقد ضاعت صفات حممىد يف التوراة
وأمىا إبن األَمِة فقد ابركُت عليِه جدىاً جدىاً وسيلُد اثين عشر عظيماً وجاء يف ِسفر التكوين يف اإلصحاح السابع عشر قال : ]

ة العظيمة فهم مى ء العظماء فهو حممىد ، وأمىا االُ [ ، فابُن األَمِة هو إمساعيل ، أمىا الثاين عشر من هؤالوأؤخىرُه ألمىٍة عظيمٍة 
 املسلمون .

احلمُد هلِل يف األعايل ، وعلى األرِض سالم فقد جاء يف النشيد املالئكي يف اإلصحاح الثاين من إجنيل لوقا ]  يفّاإلجنيلوأمىا 
وا معناها ابلرتمجة من اللغة السرَينيىة إىل اليوَننيىة مثى إىل العربيىة فكتبوا ]  وللناس أمحد،   يف األعايل ، وعلى احلمُد هللِ [ فغريى
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ملؤلىفه الِقس عبد األحد داُود . أقول أي   38[ راجع كتاب "اإلجنيل والصليب" صفحة  وللناس املسرىةاألرِض السىالم ، 
سالم على األرض وأي  مسرىة حدثت فيها أيف احلرب العامليىة األوىل كان السالم أم يف الثانية أم ابلقنابل الذريىة أو 

 ة ، وأي  مسرىٍة كانت للناس ابحلروب والزالزل أم ابألعاصري الىيت دمىرت القرى ومن فيها ؟اهليدروجينيى 

( اليهود والنصارى والصابئة  ُقْل ََي أَي  َها النَّاُس ِإينىِ َرُسوُل الِلِى إِلَْيُكْم مجَِيًعاهللا رسوله حممىداً فقال تعاىل ) مثى خاطبَ  -158
ال إِلَ َه ( يعين ُملك الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ )واملشركني من العرب وغريهم 

( أي ويؤمن هِ وََكِلَماتِ ( وال ُيشرك بِه شيئاً ) حُيْيِ ي َومُيِيُت َفآِمُنواْ اِبلِلِى َوَرُسولِِه النَّيِبِى اأُلمِىيِى الَِّذي يُ ْؤِمُن اِبلِلىِ ( وحده ) ِإالَّ ُهوَ 
 ( إىل طريق احلقى . َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ بكلمات هللا العشر الىيت جاءت يف األلواح )

( يَ ْهُدونَ ( أي مجاعة كانوا يؤمنون ابهلل أيضاً وكلماتِه العشر كما آمن حممىد هبا ، وكانوا ) َوِمن قَ ْوِم ُموَسى أُمَّةٌ ) -159
 جاؤوا بعد موسى  الىذينَ ( بني املتخاِصمني ، يعين وابحلقى حيكمون بني املتخاِصمني ، وهم األنبياء  بِِه يَ ْعِدُلونَ اِبحْلَقِى وَ قومهم )

( واألسباط هم أوالد يعقوب كانوا اثيَن عشَر ولداً  اثْ َنيَتْ َعْشرََة َأْسَباطًا( أي فرىقنا قوم موسى وقسىمناهم )َوَقطَّْعَناُهمُ ) -160
م من نسلِه ، فكانوا ) ، فكلى ِسبط َنا ِإىَل ( كثرية ، يعين مجاعات )أَُُمًامن بين إسرائيل ينتمي إىل أحد أوالد يعقوب ألهنى َوأَْوَحي ْ

( البارز من اجلبل فضربُه موسى  أَِن اْضِرب بىَِعَصاَك احلََْجرَ ( يعين طلبوا منه املاء ليشربوا ) ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَ ْوُمهُ 
( أي من احلجر ، و"االنبجاس" خروج املاء بقلىة ، و"االنفجار" خروجه بكثرة ، وكان يبتدئ املاء من  َسْت ِمْنهُ فَانَبجَ )

احلجر بقلىة مثى يتىسع حّتى يصري إىل الكثرة ، فلذلك ذكَر هللا ُسبحانُه يف هذه اآلية اإلنبجاس وذكَر يف سورة البقرة اإلنفجار 
ًناة ، وهي )، واآلية مفسىرة يف سورة البقر  ( من املاء ، وهذه العيون تقع ابلربى من القناة قريبة من السويس وهي  اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعي ْ

( من تلك األسباط  َقْد َعِلَم ُكل  أََُنسٍ شهرية ِب"عيون موسى" وقلى اليوم ماء هذه العيون وبعضها طمست آاثره . )
ُكُلواْ ِمن طَيِىَباِت َما َرَزقْ َناُكْم َوَما ( وقلنا هلم ) َلْيِهُم اْلَغَماَم َوأَنزَْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىَوظَلَّْلَنا عَ ( أي موضع شرهبم )مَّْشَرهَبُمْ )

م . ظََلُموََن َولَ ِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ   ( بسوء أعماهلم وعصياهنم أمَر رهبى

ُتْم َوُقوُلواْ ِحطٌَّة َواْدُخُلواْ اْلَباَب ُسجًَّدا ن َّْغِفْر َلُكْم َخِطيئَ َوِإْذ ِقيَل هَلُُم اْسُكُنواْ هَ ) -161 َها َحْيُث ِشئ ْ اِتُكْم  ِذِه اْلَقْريََة وَُكُلواْ ِمن ْ
 ( َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ 

ُهْم قَ ْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُْم فََأْرَسْلَنا عَ  الىذينَ فَ َبدََّل ) -162  ( لَْيِهْم رِْجزًا مِىَن السََّماء مبَا َكانُواْ يَْظِلُمونَ ظََلُمواْ ِمن ْ

 . 59و 58آية سبق تفسري ِمثل هاتني اآليتني يف سورة البقرة 
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( أي على شاطئ البحر  لَّيِت َكاَنْت َحاِضرََة اْلَبْحرِ َعِن اْلَقْريَِة اَي حممىد سؤال توبيخ ) قوم موسى( أي واسأل وَاْسَأهْلُمْ ) -163
يف صيد األمساك يوم السبت وكان حمرىماً عليهم الصيد  وجُياوزون احلدى  ونعتد( أي ي ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السَّْبتِ ) توهي قرية إيال

مساك قاصدات َنوهم لريموا هلنى طعاماً ، والشاهد على ذلك قول أتتيهم األ( أي  ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاً ) فيهِ 
 : لبيد بن ربيعة يصف اخليل 

 األنْيابِ  نَواِجذِ  َحدَّ  أْبَدْينَ      لُنُحورِها ُأْشرَِعتْ  األِسنَّةُ  وإذا
 حسان :وقال 

 َوُمرَنٍَّح ِفيِه األِسنَُّة ُشرَّعاً     َكاجلَْفِر َغرْيِ ُمَقابَِل اأَلْعَمامِ 
 وقال عنرتة :

 وَدََن الش جاُع من الش جاِع وأُشرَِعْت      مُسُْر الرىِماِح عَلى اْخِتالِف قَ َناَها
م ) َويَ ْوَم الَ َيْسِبُتوَن الَ أَتْتِيِهمْ ) ُلوُهم( وذلك لنختربهم هل يصيدون السمك أم ميتثلون أوامر رهبى ( أي َّنتربهم هبذا  َكَذِلَك نَ ب ْ
 . ( ُسُقونَ مبَا َكانُوا يَ فْ )

َوِإَذ عن ذلك وفرقة سكتوا ومل يصيدوا ) افرقة صادوا وفرقة هنَو  : قرَ ثالث فِ فصاروا فرتقوا إ ، وَلمىا صادوا السمك - 164
ُهمْ  (   ُمْهِلُكُهمْ ملَ تَِعظُوَن قَ ْوًما الِلىُ هنَوا عن الصيد ) ذينَ لى سكتوا ومل يصيدوا قالوا لِ  الىذينَ ، وهم  ( أي فرقة منهم قَاَلْت أُمٌَّة مِىن ْ

هُبُْم َعَذااًب َشِديًدايعنون من صاد السمك ) ( أي مهلكهم ابلطاعون أو معذىهبم يف اآلخرة إن مل يهلكوا ابلطاعون  أَْو ُمَعذِى
ألنا عن ذلك يوم ( يعين هنَيناهم عن ذلك ليكون لنا عذٌر عند ربىكم إذا س َمْعِذَرًة ِإىَل رَبِىُكمْ ( أي قالت الفرقة الناهية )قَاُلواْ )

عن صيد السمك يوم  ا( يعين ولعلى الصيىادين يتىقون عقاب هللا فينتهو  َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ القيامة فنقول هنَيناهم فلم ينتهوا )
 . السبت إذا هنَيناهم

م السبت واُوِعظ( يعين فَلمىا استمرىوا على ذلك حّتى نسوا ما  فَ َلمَّا َنُسواْ َما ذُكِىُرواْ بِهِ ) -165  به من النهي عن الصيد يف أَيى
َنا سلىطنا عليهم أعداءهم فقهروهم وقتلوهم وأسروهم و)حينئٍذ ،  َهْوَن َعِن الس وِء َوَأَخْذََن  الىذينَ َأجَني ْ  ( أنفسهم ظََلُمواْ  الىذينَ يَ ن ْ

 ك قول حسىان :ومن ذل ، أبيدي أعدائهم ُُمٍز ُمذلىٍ ( أي  بَِعَذاٍب بَِئيسٍ صادوا ) الىذينَ ، يعين 
َتِئٍس      ِمْنُه وأقْ ُعْد َكرمياً َنِعَم البالِ ما يقِسِم هللاُ أقبَ   ْل غرَي ُمب ْ

َتِئٍس " يعين غري حزين وال ذليل ، وقال احلُ   طيئة :فقول الشاعر " غرَي ُمب ْ
 ال َيْصربوَن وال َتزاُل ِنساُؤُهْم       َتْشُكو اهلَواَن إىَل الَبِئيِس اأَلأْبَسِ 

 ْهُط ابِن َجْحٍش يف اخلُُطوِب أِذلٌَّة     ُدْسُم الثِىياِب قَناهُتُْم مَلْ ُتَضرىسِ رَ 
 وقال حسىان :

 َفُكل  َمَعدٍى َقْد َجَزيْ َنا ِبُصْنِعِه     فَ بُ ْؤَسى بِبُ ْؤَساَها َواِبلن  ْعِم أَنْ ُعَما
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 . ( بني قومهم مبَا َكانُواْ يَ ْفُسُقونَ )

م (  فلمىا فَ َلمَّا َعتَ ْواْ ) -166 م السبت ( من الصيد والبيع والشراء يف أَيى  َعن مَّا هُنُواْ َعْنهُ ازدادوا يف عصياهنم )و  خالفوا أمَر رهبى
.  ةدَ رَ . وهذه كناية عن إذالهلم وحتقريهم وليس معناه ُمِسخوا قِ  ةدَ رَ ( أي مطرودين حقريين كالقِ  قُ ْلَنا هَلُْم ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ )

ُ  مجلة أتيت يف القرآن هبذه العبارة هي كناية عن إذالهلم فكلى  ، وهي )ُكونُواْ( ونظريها قوله تعاىل يف سورة البقرة }فَ َقاَل هَلُُم الِلى
سورة . وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية يف  { يعين أعزىهم ، }مُثَّ َأْحَياُهمْ  { فكلمة }ُموتُوْا{ كناية عن ذهلىم ُموتُواْ مثى َأْحَياُهمْ 

وسبقت  . { اْعَتَدواْ ِمنُكْم يِف السَّْبِت فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ  الىذينَ وهي قوله تعاىل }َوَلَقْد َعِلْمُتُم  [65آية ] البقرة
 معها . َنميا بن حكلياقصىة 

   : من ربىك يف قتاهلم فأذن هلم ء اليهوديعين وإذ استأذن أعدا َي حممىد ، ( ِإْذ أَتَذََّن َرب كَ وَ ) -167
ا بسهم فإذا وقع م"ال تفعل" مثى يرموهن ثانية"إفعل" ويكتبون على ال كان القدماء يتفاءلون ابلسهام فيكتبون على رقعةٍ     

. فأخذ نبوخذنصىر  ، وإذا وقع السهم على الثانية قالوا مل َيذن لنا يف ذلك كلنا ربىنا يف ذل نَ وىل يقولون أذِ السهم على االُ 
وحارهبم  وىل املكتوب فيها " إفعل"، فسار جبيشهِ االُ  الرقعة ى السهم فوقع علىسهماً واستأذن هللا يف قتال بين إسرائيل ورمَ 

َعَثنَّ . مثى أقسم هللا تعاىل ) هلم سألوه اإلذن يف قتاهلم فأذنَ  ( أي . وهذا معىن قوله تعاىل )َوِإْذ أَتَذََّن َرب كَ  وانتصر عليهم لَيَ ب ْ
َوإِنَُّه ) للظاملني(  ِإنَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقابِ ( أي من يعاملهم أبسوأ العذاب ) َعَلْيِهْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ 

 .  ( ابملؤمننيرَِّحيمٌ ( للتائبني ) َلَغُفورٌ 
رك رس وعرب وتُ غات منهم فُ ُمتلفة يف اللى أي مجاعات ( أَُُمًا( أي فرىقناهم ليكونوا ذليلني )َوَقطَّْعَناُهْم يف اأَلْرضِ ) -168

ُهُم الصَّاحِلُونَ وأكراد وغري ذلك ) ُهْم ُدوَن َذِلكَ ( يف أعماهلم )مِىن ْ  ( أيَسنَاِت َوالسَّيِىَئاتِ اِبحلَْ  َوبَ َلْوََنُهمْ ( أي غري صاحلني )َوِمن ْ
 . ( عن كفرهم وغيىهمَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ ) اُخرى لشرى ابو مرىة ابخلري  عاملناهم

،  ( عن آابئهم وأجدادهم َورِثُواْ اْلِكَتابَ ( يعين فذهب اآلابء وقام األبناء مقامهم ) َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلفٌ ) -169
( أي َيخذون املال رشوة يف حكمهم  ََيُْخُذوَن َعَرَض َه َذا األْدَنَ د بذلك علماء اليهود )، واملقصو  التوراة ووالكتاب ه

منه  ر َيكلُ حاضِ  ضٌ رَ "الدنيا عَ  ل :، يقال يف املثَ  زائل يف هذه الدنيا ضٌ رَ للناس فيحكمون ابطالً ألجل املال الذي هو عَ 
( يعين َيخذون الرشوة وحيكمون ابطالً مثى يقولون سيغفر هللا لنا هذه املرىة وال نعود  َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر لََنار" ، )والفاجِ  ر  االبَ 

ثل الذي جاءهم ابألمس ( أي مِ  َعَرٌض م ثْ ُلهُ ( يف الغد ) َوِإن ََيْهِتِمْ ، ولكنىهم يكذبون على أنفسهم ) َنخذ رشوة من أحد
أنبياؤهم العهود وتشدىد  عليهم ( يعين أمل أتخذ َخْذ َعَلْيِهم مِىيثَاُق اْلِكَتابِ أمََلْ يُ ؤْ ( وال خيَشون عقاب هللا )ََيُْخُذوهُ من املال )

عليهم املواثيق أبن يتىقوا هللا يف مجيع أوامره وحيكموا بني الناس ابحلقى وتلك العهود واملواثيق مكتوبة عندهم يف التوراة وهم 
، فلماذا حيكمون ابطالً وهم قد  ني( يف احلكم بني اخلصمَ  َعَلى الِلِى ِإالَّ احلَْقَّ  أَن الَّ يُِقوُلواْ يقرأوهنا ، أمل َنخذ عليهم امليثاق )
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اُر اآلِخَرُة َخرْيٌ ، وقليل منهم يتىقون هللا وال َيخذون الرشوة ) ( من أحكام وقوانني شرعية َوَدَرُسواْ َما ِفيهِ قرأوا الكتاب ) َوالدَّ
 ؟ ( َي أحبار اليهود وترتكون الرشوة وحتكمون ابلعدل أََفالَ تَ ْعِقُلونَ رشوة )( وال َيخذون ال لىِلَِّذيَن يَ ت َُّقونَ 

( وآَتوا الزكاة  َوأَقَاُمواْ الصَّاَلةَ ( يعين يتمسىكون ابلتوراة وأحكامها فال حيكمون ابطالً ) مُيَسَُّكوَن اِبْلِكَتابِ  الىذينَ وَ ) -170
 . زيهم على إصالحهم خري اجلزاءا( بل جنُ  ْجَر اْلُمْصِلِحنيَ ِإَنَّ الَ ُنِضيُع أَ مني )وأصلحوا بني املتخاصِ 

َناُكم بُِقوٍَّة وَ ) -171 ( سبق  اذُْكُرواْ َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ َوِإذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَن واْ أَنَُّه َواِقٌع هِبِْم ُخُذواْ َما آتَ ي ْ
 . 93و  63آية البقرة يف  تفسريها يف سورة

( أي من ظهرانيهم يعين من أسالف  ِمن ُظُهورِِهمْ ( املاضني )52 ِمن َبيِن آَدمَ ( العهود واملواثيق ) َوِإْذ َأَخَذ َرب كَ ) -172
(  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهمْ ( أي هم من ذرىية الظهور املاضني )ُذرىِي َّتَ ُهمْ ، واليهود املوجودون هم ) سبق ذكرهم لىذينَ االيهود 
، قال هللا تعاىل أتشهدون أينى واحد ال شريك يل؟ قالوا  نا( أنت رب  بَ َلى( أي قالت اليهود ) أََلْسُت ِبَربِىُكْم قَاُلواْ فقال )

غافلني فلم نعلم  يعين عن التوحيد(  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ )  تقولواالى لئيعين  ( أَن تَ ُقوُلواْ ( قال هللا تعاىل )َشِهْدَنَ )
 .  فإَنى أفهمناكم وعلىمناكم وأشهدَنكم على أنفسكم ، نا أحدفهمْ أن ال شريك لك ومل يُ 

َا َأْشَرَك آاَبُؤََن ِمن قَ ْبلُ القيامة )( يوم  أَْو تَ ُقوُلواْ ) -173 ( يعين وكنىا ذرىيتهم من  وَُكنَّا ُذرىِيًَّة مِىن بَ ْعِدِهمْ ( أي من قبلنا ) ِإّنَّ
،  ِجَدت، فإنىنا وصىينا آابءكم أن يعلىموكم ويرشدوكم إىل التوحيد ونبذ األصنام وحتطيمها أينما وُ  نا اإلشراك منهملىمْ عَ بعدهم فت َ 
 ؟ ( من آابئنا وأجدادَن أَفَ تُ ْهِلُكَنا مبَا فَ َعَل اْلُمْبِطُلونَ ) وافال تقول
شيئاً من املخلوقني واملخلوقات وأن  وال يشرِكوا بهِ  أن يعبدوا هللا وحدهُ  من هللا وهيَ  أخذها عليهم أنبياؤهم أبمرٍ  قدوالعهود 

 .  واثيق فيعبدوا غري هللاوا العهود وامليوصي اآلابء أبناءهم بذلك جيالً بعد جيل لئالى ينسَ 
ِسفر يشوع التوراة يف ُمموعة  : فقد جاء يف وأشهدهم على أنفسهم  وإليك بعض العهود اليت أخذها عليهم أنبياؤهم بذلك
 يف اإلصحاح الرابع والعشرين قال يشوع ُماطباً قومه :

 بَلِ . الَ : » لَِيُشوعَ  الشَّْعبُ  فَ َقالَ . «إِلَْيُكمْ  َأْحَسنَ  َأنْ  بَ ْعدَ  َويُ ْفِنيُكمْ  إِلَْيُكمْ  ُيِسيءُ ف َ  يَ ْرجعُ  َغرِيَبةً  آهِلَةً  َوَعَبْدمتُْ  الرَّبَّ  تَ رَْكُتمُ  َوِإَذا]
 ََنْنُ : »فَ َقاُلوا. «لِتَ ْعُبُدوهُ  الرَّبَّ  ألَنْ ُفِسُكمُ  اْخرَتْمتُْ  َقدِ  أَنَُّكمْ  أَنْ ُفِسُكمْ  َعَلى ُشُهودٌ  أَنْ ُتمْ : »لِلشَّْعبِ  َيُشوعُ  فَ َقالَ . «نَ ْعُبدُ  الرَّبَّ 

 الرَّبَّ : »لَِيُشوعَ  الشَّْعبُ  فَ َقالَ . «ِإْسرَائِيلَ  إِلهِ  الرَّبىِ  ِإىَل  قُ ُلوَبُكمْ  َوأَِميُلوا َوَسِطُكمْ  يف  الَّيِت  اْلَغرِيَبةَ  اآلهِلَةَ  اْنزُِعوا فَاآلنَ . »«ُشُهودٌ 
 َيُشوعُ  وََكَتبَ . َشِكيمَ  يف  َوُحْكًما َفرِيَضةً  هَلُمْ  َوَجَعلَ  اْليَ ْوِم، ذِلكَ  يف  لِلشَّْعبِ  ْهًداعَ  َيُشوعُ  َوَقَطعَ . «َنْسَمعُ  َوِلَصْوتِهِ  نَ ْعُبدُ  ِإهلََنا

                                                           

ا قال تعاىل )ِمن َبيِن آَدمَ  52  ( ، ومل يقل من بين إسرائيل ، ألنى بعض الناس أسلموا وحلقوا بِدين موسى وهم من غري بين إسرائيل ، ومن  وإّنى
من األقباط ، مثى تزوىج اإلسرائيليون نساًء أجنبيىات بعد وفاة موسى فَدَعْوَن أزواجهنى إىل عبادة األصنام واألواثن ، فأوحى مجلتهم السَحَرة وكانوا 

 هللا إىل يوشع بن نون أن جيمع الشعب ويؤنىبهم على أفعاهلم هذه وَيخذ العهد منهم واملواثيق برتك عبادة األصنام .
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 جِلَِميعِ  َيُشوعُ  لَ قَا. مثى الرَّبىِ  َمْقِدسِ  ِعْندَ  الَّيِت  اْلبَ ل وطَةِ  حَتْتَ  ُهَناكَ  َوَنَصَبهُ  َكِبريًا  َحَجرًا َوَأَخذَ . هللاِ  َشرِيَعةِ  ِسْفرِ  يِف  اْلَكاَلمَ  هَذا
 [" .ُمْلِكهِ  ِإىَل  َواِحدٍ  ُكلَّ   الشَّْعبَ  َيُشوعُ  َصَرفَ  مُثَّ 28. «ِإهلَُكمْ  جَتَْحُدوا لَِئالَّ  َعَلْيُكمْ  َشاِهًدا َيُكونُ  احلََْجرَ  هَذا ِإنَّ : »الشَّْعبِ 

( لليهود  نُ َفصِىُل اآلََيتِ سى ويوشع كذلك )كانوا يف زمن مو   الىذينَ ( أي كما فصىلنا اآلَيت هلؤالء اليهود وََكَذِلكَ ) -174
 ( عن غيىهم وعنادهم وُيسلموا . َوَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ املعاِصرين لك َي حممىد ليفكىروا هبا )

 ثلهممِ  ال يكونواو يف توراهتم لكي يفكىروا ويعتربوا كتوبة قرأ على اليهود َي حممىد أخبار املاضني املإ( أي  َواْتُل َعَلْيِهمْ ) -175
َناُه آََيتَِنا، ومن تلك األنباء )فيخسروا  ستجاب الدعوة وكان وكان رجالً عاملاً عابداً مُ  53( وهو بلعام بن بَعور نَ َبَأ الَِّذَي آتَ ي ْ
َها) يوشعيف زمن  ( أي  انُ َفأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَ ه من الطاعة إىل املعصية )خروج( أي فانُتزِعت منه تلك اآلَيت بسبب  فَانَسَلَخ ِمن ْ

أيىها اليهود فتغوون الناس  ثلهُ . فال تكونوا مِ  ( بعد أن كان من العابدين املتىقني َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ الشيطان حّتى أغواه ) هُ قَ حلَِ 
 .  ى عن عبادة األصناميدعو إىل عبادة هللا وحده وينهَ  وتصدىوهنم عن اإلميان بنيبىٍ 

َنا َلَرفَ ْعَنا) -176 ، يعين إىل اجلنان بسبب تقواه وعبادته  ( يعين لو نشاء لرفعنا بلعام إىل السماء بعد موتهِ  ُه هِبَاَوَلْو ِشئ ْ
املال الفاين  يعين اختار البقاء يف األرض على الصعود إىل السماء واختارَ أي ركَن إىل األرض ، (  ِإىَل اأَلْرضِ  َولَ ِكنَُّه َأْخَلدَ )

م مل يؤذوهُ  سرائيل ابهلالكإسوىلت له نفسه أن يدعَو على بين  حيثُ (  َوات ََّبَع َهَواهُ )هذه  على النعيم الباقي مبعصيتهِ   ، مع أهنى
أخذمت يف إيذاء حممىد وعاديتموه مع أنىه مل يؤذكم بل صدىق كتابكم  أيىها اليهود ومل حيملوا عليه بكالم رديء فكذلك أنتم

(  أَْو َترْتُْكُه يَ ْلَهث( أي ينبح )يَ ْلَهثْ ) لتضربهُ  ( َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن حَتِْمْل َعَلْيهِ ) ل بلعام يف ذلك( أي فمثَ َفَمثَ ُلهُ دينكم ) وأيىدَ 
بُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم ) أي ينبح  تتعرىض هلم أبذىً  ون بك وإن كنت ملئ( فهم يؤذونك ويسبىونك ويستهز  َكذَّ

 .  ( يف أمر بلعام وال يكونوا مثله فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ) لعامكما هلك بوبذلك يهلكون أنفسهم  
َلمىا سار بنو  ]، فقد جاء يف سفر العدد يف االصحاح الثاين والعشرين :  ذكرها ابختصارأمن التوراة  بلعام وإليك قصىة

خ والرؤساء وقال هلم لقد قدم بنو إسرائيل إىل دَيرَن إسرائيل قاصدي األردن قام ابالق بن صفور ملك موآب ومجع الشيو 
م ال يبقون لنا طعاماً وال شراابً لكثرهتم فنموت جوعاً فاذهبوا إىل بلعام وكلىموه وائتوا بهِ  فليدُع على بين إسرائيل ويلعنهم   وإهنى

فقال هلم ، وه بذلك وقدىموا له اهلداَي ، فساروا إىل بلعام وكلىم ، وبعث معهم هداَي لهُ  كي ننتصر عليهم ويرجعوا عن بالدَن
، وَلمىا  ، فأوحى هللا تعاىل إليه يف املنام أن ال تفعل ذلك وال تدُع على بين إسرائيل ة حّتى أنظر يف أمرياللىيلابتوا عندي 

 له إمِض معنا إىل ، فأخذوا يتوسىلون به ويتضرىعون إليه وقالوا أصبح الصباح قال هلم ال أذهب معكم ألنى هللا هناين عن ذلك
 .  ك وهناك إن شئت أن تدعَو وإن شئت ترك الدعاء فاألمر لكامللِ  مدَين إىل

                                                           

 . آرام وكان يف مدين جليه ابالق من 53 
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عن السري فضرهبا فلم تِسر وزجرها فلم تزدد إالى رسوخاً يف األرض  ويف منتصف الطريق وقفت بغلتهُ  فذهب معهم على بغلتهِ 
،  اىل وقالت إنى أمامي مالكاً ينهاين عن السري وأنت أتمرين بذلكفنزل عنها وأخذ يضرهبا ضرابً موِجعاً فنطقت بقدرة هللا تع
، فقال ابهلالك  وأكرمه وطلب منه أن يدعَو على بين إسرائيلاملِلك فرتكها وسار معهم حّتى وصلوا إىل امللك ابالق فاستقبله 

،  اهلداَي واألموال حّتى أغراه سىل إليه ويقدىم لهك لعلىها رؤَي كاذبة وأخذ يتو ال أفعل ذلك ألنى هللا هناين يف املنام ، فقال امللِ 
،  ك ألنىه مل ميتلك أمر لسانهعن على قوم امللِ ، فنطق ابلدعاء وابللى  فصعدوا فوق جبل وقدىموا قرابني هلل وأخذ بلعام يدعو

أقل لك أَن ال أقدر أن  : أمل ، فقال بلعام ك وضرب بيديه وقال ماذا تعمل وماذا تفعل؟ لقد دعوت علينا ولعنتنافصاح امللِ 
؟  ك وماذا نعمل اآلن، فقال امللِ  لطة مينى على لساين فصار ينطق بغري إراديتأعمل شيئاً إبراديت فإنى هللا تعاىل أخذ الس  

، ففعل ولكنىه مل ينجح أيضاً بل أخذ لسانه يلعن قوم  ونقدىم قرابني هلل وأدعو مرىة اثنية آخرفقال بلعام لنذهب إىل جبل 
 ، وميدح بين إسرائيل ويباركهم فصاح امللك ومزىق ثيابه ولطم وجهه وقال ماذا صنعت لقد أهلكتنا ولعنتنا ك ويدعو عليهملِ امل

  .  ك أيضاً ، فذهبوا ودعا على قوم امللِ  . فقال بلعام لنذهب إىل جبل اثلث
 : إمجعوا كلى امرأة حسناء منكم وليأخذنَ  القك ابوقال للملِ  اثنيةفلمىا رأى بلعام أنى خطىته هذه مل تنجح فكىر يف خطىة 

عليهم الفواكه فإذا أراد أحدهم أن جيامع إحداهنى فال َتتنع عن  إىل بين إسرائيل ويبعنَ  ويذهنبَ  ةمعهنى أطباقاً من الفاكه
معىن قوله تعاىل وهذا ،  . ففعلوا ذلك وجنحت خطىتهموا ل عليهم الطاعون فيهلكنزى ذلك فإذا زَن أحدهم فإنى هللا تعاىل يُ 

 .  ى عن الفحشاء أصبح عاصياً غاوَيً َيمر ابلفحشاءاً ينهَ )َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن( يعين بعد ما كان تقيى 

(  يَْظِلُمونَ َوأَنُفَسُهْم َكانُواْ ( قبلهم فظلموا هبا ) َكذَّبُواْ آِبََيتَِنا  الىذينَ اْلَقْوُم ( تقليد اليهود لبلعام وساَء مَثل ) َساء َمَثالً ) -177
 يعين مل يظلموَن بتكذيبهم بل ظلموا أنفسهم .

 . ( فَ ُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل فَأُْولَ ِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ ( إىل طريق احلقى ) َمن يَ ْهِد الِلىُ ) -178

هنىم كثرياً من نفوس الكافرين من اجلنى واإلنس ، فكلمة ( يعين نشرَن جل َوَلَقْد َذرَْأََن جِلََهنََّم َكِثريًا مِىَن اجلِْنِى َواإِلنسِ ) -179
ُذرى" معناها اللىجوء إىل مكان ، ويف ُمتار الصحاح قال " الَذرأ ابلفتح كلى  " يكون معناها النشر والتفريق ، وكلمة " "ذرأ

} فََأْصَبَح [ سورة الكهفوله تعاىل ]يف ، وق "ما استذريَت بِه ، يُقال أَن يف ظلِى فالن ويف َذراُه ، أي يف كنفِه وسرتِه ودفئهِ 
 أي تنشرُه الرَيح وتفرىقُه .َهِشيًما َتْذُروُه الرىََِيُح { 

َ ُسبحانُه أنى هؤالء  (  هَلُْم قُ ُلوٌب الَّ يَ ْفَقُهوَن هِبَاتركهم جلهنىم كانوا كافرين معاندين يف دار الدنيا ، فقال تعاىل ) الىذينَ مثى بنيى
َوهَلُْم أَْعنُيٌ الَّ يُ ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن هِبَا أُْولَ ِئَك َكاألَنْ َعاِم بَْل ُهْم َأَضل  ولكن ال يفقهون هبا ) يعين كانت هلم قلوب

 ( عن آَيتنا . أُْولَ ِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
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 الىذينَ َوَذُرواْ أبمساء غريه فتجعلوهنم واسطة لكم وشفعاء بزعمكم )( وال تدعوا  َولِلِِى اأَلمْسَاء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا) -180
( يعين اُتركوا عادات من مييلون عن أمساء هللا إىل أمساء غريِه من املخلوقني . فكلمة "إحلاد" معناها  يُ ْلِحُدوَن يِف َأمْسَآئِهِ 

( وهذا  َسُيْجَزْوَن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ فر يف جانب القرب )الُعدول عن االستقامة واالَنراف عنها ، ومنه مُسىَي اللىحد ألنىه حيُ 
 هتديد ووعيد هلم ابلعذاب .

( أي ابلدين احلقى اِبحْلَقىِ ( الناس )يَ ْهُدونَ ( أي مجاعة موحىدة ) َخَلْقَنا أُمَّةٌ ( سبق ذكره ، يعين من املشركني )َوُمَّنْ ) -181
: كان آابؤهم كافرين مشركني فأصبح أبناؤهم مسلمني  واملعىنتخاِصمني . وهم املسلمون ، ( يف احُلكم بني امل َوبِِه يَ ْعِدُلونَ )

 مؤمنني .

بُواْ آِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم  الىذينَ وَ ) -182 ( يعين هنلكهم ابلتدريج حّتى ال يبَقى  مِىْن َحْيُث الَ يَ ْعَلُمونَ ( ابملوت والقتل ) َكذَّ
 منهم أحد .

( أي قوي ال يتمكىن أحد أن يفلت منه ، وهي   ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ ( َي حممىد ، أي إقرأ عليهم وفهىمهم ) ي هَلُمْ َوأُْملِ ) -183
 كلمة هتديد ووعيد .

 ( . م ِبنيٌ  ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيرٌ ( يعين من جنون كما ينسبون إليه ذلك ) مِىن ِجنَّةٍ ( حممىد ) أََومَلْ يَ تَ َفكَُّرواْ َما ِبَصاِحِبِهم) -184

َوَما َخَلَق ) ( يعين الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( أي يف ُملك ) أََومَلْ يَنظُُرواْ يِف َمَلُكوتِ ) -185
ُ ِمن َشْيءٍ  ( َوأَنْ ) وحكمتهِ ( أي من مادىٍة فيهنى فيعلمون أنى الىذي خلقهنى واحد ويستدلىون َبلقتها وما فيها على قدرتِه  الِلى

(  فَِبَأيِى َحِديٍث بَ ْعَدهُ ) ( ابملوت فماذا يكون مصريهم بعد املوت َعَسى أَن َيُكوَن َقِد اْقرَتََب َأَجُلُهمْ ) ال شريك لُه يف ِخلقتها
 ( إن مل يؤمنوا ابلقرآن .يُ ْؤِمُنونَ ) أي بعد القرآن

ُ َفالَ َهاِدَي َلهُ ) -186 هم ) يِف طُْغَياهِنِمْ ( أي يرتكهم )َويََذُرُهمْ اس )( من الن َمن ُيْضِلِل الِلى ( أي يرتدىدون ال يَ ْعَمُهونَ ( أي تكربى
 يبصرون احلقى .

( َي حممىد َيْسأَُلوَنكَ ):  قريش سألوا النيبى )ع( فقالوا : "إن كنَت نبيىاً إخربَن مّت ّنوت" . فنزلت هذه اآليةنفر من  - 187
َن ُمْرَساَها) 54ُماهتم   عن ساعةيعين( َعِن السَّاَعةِ ) : يف أيِى وقت ترسو أجسامنا على  واملعىن( يعين يف أيى وقت يكون ،  أَيَّ

                                                           

، أي فجأة : فإنى املوت َييت  ( ِإالَّ بَ ْغَتةً  )الَ أَتْتِيُكمْ ابلقيامة ومرىة بساعة ُمات اإلنسان وُمىا يؤيىد ذلك قوله تعاىل  ةأتيت كلمة "الساعة" مرى  54 
 فجأة ، ومن ذلك قول الراجز :

َوَغرَُّه ُطوُل اأَلَملْ       ََي َمْن ِبُدنْ َياُه اْشتَ َغلْ   
 ُت ََيْيت بَ ْغَتًة     والَقرْبُ ُصْنُدوُق الَعَملْ اْلَموْ 
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َا ِعْلُمَها ُقلْ )األرض وال قياَم هلا  أي (  ِإالَّ ُهوَ  ِلَوْقِتَها اَل جُيَلِىيَهايل بذلك ) لمَ ( وال عِ  ِعنَد َريبِى ( يعين ِعلم ساعة ُماتكم )  ِإّنَّ
بوقت موتكم فيكشف للناس عن ذلك إالى هللا فهو العامل بوقت موتكم وموت كلى إنسان وحيوان ويف أيى أرٍض  ال أحد يعلم

َ َعِليٌم ... }ِإنَّ الِلََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة ميوت ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة لقمان  َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس أبَِيِى أَْرٍض ََتُوُت ِإنَّ الِلَّ
الكواكب  يف( أي  يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ )املوت على الناس  شأن مَ ظُ أمرها على الناس وعَ  ( أي ثقلَ ثَ ُقَلتْ )، { َخِبريٌ 

، أمىا القيامة فال تكون فجأة بل هلا عالئم وأدلىة وحوادث   ( يعين إالى فجأةً  ِإالَّ بَ ْغَتةً  الَ أَتْتِيُكمْ األرض ) من مجلتهاالسيىارة و 
َها)قها . فحينئٍذ قالوا كأنىك حفيٌّ عنها ، فنزل قوله تعاىل كونيىة تسب يعين كأنىك مل حُتط هبا (  َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ

}َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َريبِى إِنَُّه َكاَن يب علماً ، يُقال "حفى القوم بِه" أي أحاطوا به وداروا حوله ، ومن ذلك قول إبراهيم ألبيه 
  يصف بعض النساء احملجىبات : والشاهد على ذلك قول عنرتةأي كان حميطاً أبعمايل وأفعايل ،  { اَحِفيًّ 

 َحفَّْت هبنى َمناِصٌل وَذواِبٌل      وَمَشْت هبنَّ َذواِمٌل ونَواجِ 
والشاهد على ذلك ،  بِه و"حفيٌّ عنه" أي ال ِعلَم لُه بهِ  نى ، ويُقال "حفيٌّ بِه" أي عاملِ يعين أحاطت هبنى الرجال حيرسوه

 قول األعشى :
 فإْن َتْسأيل عينِى فيا ُربَّ سائٍِل     َحِفيٍى عِن األعَشى بِه حيُث َأْصَعَدا 

َن ُمْرَساَها قوله تعاىل  سورة النازعاتو"احلوفة" قُ بىٌة مستديرة ُتصَنع للعروس . وِمثل هذه اآلية يف  ، }َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّ
َا ِعْلُمَها ِعنَد الِلىِ )أي ليس عندك ِعلٌم بوقتها فتذكرها هلم {  أَنَت ِمن ذِْكرَاَها ِفيمَ  َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر ) وال ِعلَم يل بذلك(  ُقْل ِإّنَّ

ء فيسألون أسئلة اتفهة . ومن كناَيت العرب يكنىون اجلاهل ابلشيء "حايف" والعامل ابلشي ( احلقيقة الَ يَ ْعَلُمونَ  النَّاسِ 
 "ُمنتِعل" .

( يعين إالى ما أراد  ُقل الَّ أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا َوالَ َضرًّا ِإالَّ َما َشاء الِلىُ وَلمىا سألوا النيبى عن املغيىبات نزل قوله تعاىل ) -188
ِإالَّ ( أي ما أَن ) رْيِ َوَما َمسَّيِنَ الس وُء ِإْن أَنَْ َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اخلَْ هللا يل من نفع وما دفعه عينى من ُضرٍى )

 ( ابهلل ورسوله وال ُيشركون بِه أحداً . لِىَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( ابجلنىة والنعيم )َوَبِشريٌ ( لكم عن عبادة األواثن واألصنام ) نَِذيرٌ 

َهاُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِىن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل مِ ) -189 َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي ْ يرجع إىل النفس وزوجها  ]احلديث هنا[ ( إنى  ن ْ
: خلق كلى واحٍد منكم من نفس واحدة ولكلى نفس زوج هو منها أي من جنسها   واملعىن.  من ولد آدم ال إىل آدم وحوىاء

َها كما قال ُسبحانُه يف سورة الروم }َوِمْن آََيتِِه أَْن َخَلَق َلُكم مِىنْ  ( أي فلمىا  فَ َلمَّا تَ َغشَّاَها{ ، ) أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لىَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
كر أحد رؤساء قريش طلب من هللا الولد فلمىا أعطاه الولد مسىاه عبد العزىى وأشرك يف ، مثى خصى ابلذِ  وطأ كلى إنسان زوجته

( من اخلفىة مبعىن تقوم وتقعد وجتيء  تَ َغشَّاَها مَحََلْت مَحْاًل َخِفيًفافَ َلمَّا ، وذلك قوله تعاىل ) تسميته أبن جعله عبداً للصنم
َ ( ابحلمل واقرتب وضع احلمل ) فَ َلمَّا أَثْ َقَلت، ) ة بضعة أشهرفى ( أي استمرىت ابحلمل على اخلِ  َفَمرَّْت بِهِ وتذهب ) دََّعَوا الِلى

َُما تَ َنا( فقاال ) َرهبَّ  .  ( لك لََّنُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ  ليس به عاهة )( أي معاَفَ َصاحِلاً ( ولداً ) لَِئْن آتَ ي ْ
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( أي يف الولد الذي أعطامها  ُشرََكاء ِفيَما آاَتمُهَا( أي هلل ) َجَعالَ َلهُ  )( أي ولداً صاحلاً معاَفَ  فَ َلمَّا آاَتمُهَا َصاحِلاً ) -190
صنم من األصنام فقلىده قومه يف ذلك فصاروا يسمىون أوالدهم عبد  ، والعزىى فبداًل من تسميته عبد هللا أمسياه عبد العزىى

ُ َعمَّا ُيْشرُِكونَ ت وعبد العزىى وعبد مناة )الالى    .  ( قريش من قيامهم هبذا التقليد السيىء فَ تَ َعاىَل الِلى

: أيشركون معه األرواح اليت مل ختلق شيئاً من  واملعىن،  ( من املادىة َما الَ خَيُْلُق َشْيئاً ( معه )أَيُْشرُِكونَ قال تعاىل )مثى  -191
،  ( يعين وهم ُملوقون َوُهْم خُيَْلُقونَ نعه )املخلوقات املوجودة على األرض بل كلى ما يف الوجود هو من ُملوقات هللا وصُ 

ا قا واملعىن (  ل تعاىل )َوُهْم خُيَْلُقونَ : أيشركون معه ملوكهم ورؤساءهم األموات فصنعوا هلم َتاثيل وعبدوها من دون هللا . وإّنى
، وذلك  على صيغة املضارع يعين رؤساءهم األموات خُيَلقون يوم القيامة ألنى هللا تعاىل خيلق هلم جلوداً أثريية ويلقيهم يف النار

ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغرْيََها لَِيُذوُقواْ   . { اْلَعَذابَ قوله تعاىل يف سورة النساء }ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ

(  فينجون من  َنْصرًا َوالَ أَنُفَسُهْم يَنُصُرونَ ( يعين ملوكهم األموات ال يستطيعون للمشركني ) َوالَ َيْسَتِطيُعوَن هَلُمْ ) -192
 . العذاب

( الىذي أنتم عليه  ِإىَل اهْلَُدى( يعين تدعوا املشركني من أهل مكىة ) َوِإن َتْدُعوُهمْ املسلمني فقال تعاىل ) مثى خاطبَ  -193
قوله  سورة البقرة( ونظريها يف  َسَواء َعَلْيُكْم أََدَعْوَُتُوُهْم أَْم أَنُتْم َصاِمُتونَ ( إليه إلصرارهم على الكفر وعنادهم ) الَ يَ تَِّبُعوُكمْ )

 .{  }َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم أَْم مَلْ تُنِذْرُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ تعاىل 

بعض املشركني يصنعون َتاثيل مللوكهم وؤسائهم فيقدىسوهنا ، وبعد مرور األجيال يعبدها أوالدهم إذ يزداد كان   -194
التقديس والتعظيم هلا فتصبح عبادة ، كما هَي احلالة عند املسيحيىني إذ أصبحوا يعبدون املسيح واُمىُه ، وكذلك بعض ِفرق 

( يعين  َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلىِ  الىذينَ ِإنَّ ن هللا . فنزلت فيهم هذه اآلية )اإلسالم أصبحوا يعبدون املشايخ واألئمىة من دو 
( وال فرق بينكم وبينهم يف اخلِلقة فهم غري قادرين على  ِعَباٌد أَْمثَاُلُكمْ تدعوهنم لدفع الضرى عنكم أو جللب نفٍع إليكم ، هم )
م أرواح أثرييىة ) فَ ْلَيْسَتِجيُبواْ َلُكْم ِإن ُكنُتْم ( امتحاَنً إىل شيء من ذلك )اْدُعوُهمْ فَ نفعكم بشيء وال دفع الضرى عنكم ألهنى

م ينفعونكم ويضرىون .  َصاِدِقنيَ   ( يف دعواكم أبهنى

َ ُسبحانُه سبب عجزهم عن ُمساعدِة من يدعوهم ويستنجد هبم فقال :  مثى بنيى
ا ُمصطفىة  ملساعدِتكم ؟ كالى  األرض كي َيتوا( على  أهََلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هِبَا) -195 أرجلهم أثرييىة ال َتشي على األرض ألهنى

( ماديىة من حلم وعظام مثلكم  أَْم هَلُْم أَْيدٍ ، ){  }َواْلتَ فَِّت السَّاُق اِبلسَّاقِ  سورة القيامةمىن ابلُيسرى . وذلك قوله تعاىل يف اليُ 
يىة ال يقدرون على شيء من املادىة وال محل شيء منها ولو كانت ريشة طائر فإنى أيديهم أثري  ( أعداءكم ؟ كالى  يَ ْبِطُشوَن هِبَا )

ليس هلم أعني ماديىة تقاوم أشعىة الشمس وحرارهتا بل هلم أبصار تضجر من الشمس  ( ؟ كالى  أَْم هَلُْم أَْعنُيٌ يُ ْبِصُروَن هِبَا، )
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ليس هلم آذان ماديىة تقاوم األصوات العالية والضوضاء ، بل هلم أمساع  كالى ( ؟   َيْسَمُعوَن هِبَا( ماديىة ) أَْم هَلُْم آَذانٌ وأشعىتها )
( مبا دبىرمت ضدىي  مُثَّ ِكيُدونِ ( ليساعدوكم على قتايل ) اْدُعواْ ُشرََكاءُكمْ ( َي حممىد )ُقلِ أثرييىة ال تقاوم الضوضاء وتضجر منها )

: إنى هللا ُيساعدين وينصرين عليكم فال  واملعىنخر إن أمكنكم ذلك . ( أي فال تنتظرون إىل وقٍت آ َفالَ تُنِظُرونِ من مكيدة )
 تقدرون على قتلي مهما دبىرمت ِضدىي ولو جاءت شركاؤكم معكم .

ُ الَِّذي نَ زََّل اْلِكَتابَ فإن كنتم َوالَيُتم املوتى َف ) -196 يف اُمورهم وشؤوهنم (  َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحِلِنيَ ( أي القرآن ) ِإنَّ َولِيىِ َي الِلى
 الدنيويىة وااُلخرويىة .

م نفوس أثرييىة ) أرواح( ، ) َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصرَُكمْ  الىذينَ وَ ) -197 ( إن أصاهبم  َوآل أَنُفَسُهْم يَ ْنُصُرونَ ( ألهنى
 ما يكرهون .

 الَ َيْسَمُعواْ ( الىذي أنتم عليه ) ِإىَل اهْلَُدىين وإن تدعوا املشركني )( يع َوِإن َتْدُعوُهمْ املسلمني فقال تعاىل ) مثى خاطبَ  -198
( أي ليس هلم بصرية فيفكىروا فيما  َوُهْم الَ يُ ْبِصُرونَ ( أبعينهم ) يَنظُُروَن إِلَْيكَ ( َي حممىد )َوتَ رَاُهمْ ( ُدعاءكم لشدىِة عنادهم )

 تقول هلم ويعقلوا .

( الُعرف بضمى العني هو فعل  َوْأُمْر اِبْلُعْرفِ عُف عمىن أساء إليك )اُ ( مع الناس ، يعين َعْفوَ الْ ( َي حممىد طريق )ُخذِ ) -199
 اخلري واإلحسان إىل الناس ، ومن ذلك قول احلُطيئة :

 َمْن يَ ْفَعِل اخَلرْيَ ال يَ ْعَدْم َجوازِيَُه     ال يَْذَهُب الُعْرُف بنَي هللِا والناسِ 
َهُب الُعْرُف " يعين ال يذهب جزاء اإلحسان ، وقد فسىرها الشاعر يف الشطر األوىل من البيت وهو فقول الشاعر " ال يَذْ 

 قوله " َمْن يَ ْفَعِل اخَلرْيَ " ، وقال الفرزدق ينَعى عبد العزيز :
 إنَّ األراِمَل واأليْتاَم َقْد يَِئُسوا     وطاِليِب الُعْرِف إْذ القاُهُم اخلَْرَبُ 

 : وطاِليب الُعْرِف " يعين طاليب اإلحسان يئسوا من إحسانِه ألنىُه مات . وقال حامت الطائي فقول الشاعر " 
 تَ َغريَُّْت إينىِ َغرْيُ آٍت ِلرِيَبٍة     وال قاِئٌل يَ ْوماً ِلِذي الُعْرِف ُمْنَكرَا

 وقال حسىان :
 لُعْرِف إال َتَكل َماَأََب ِفْعلَُنا اْلَمْعروُف أْن نَ ْنِطَق اخلََنا     َوقَائُِلَنا ابِ 

 وقالت اخلنساء :
 ى ِصغارْ ِإىل ِعياٍل َويَتامَ      ُعرٍف ُكنَت َأسَديَتهُ  فَ ُربى 

: اُأمر الناَس ابإلحسان بعضهم لبعض كي يوسىع هللا هلم الرزق وال يكونوا َُبالء فيقرتى هللا عليهم معيشتهم  ومعىن اآلية
 ( . َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ )
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رُه بعدها ابلصرب والتجلىد َلمىا أمرُه هللا ُسبحانُه أن َيخذ فيهم طريق العفو عن إساءهتم وأن يُعِرض عن ُسفهائهم أمَ  -200
أن تغري القوم بكلمات فتحمل بعضهم  "النزغ"(  َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغٌ وأن ال يثري غضبُه الشيطان ، فقال تعاىل )

( من الشيطان وال  فَاْسَتِعْذ اِبلِلىِ : إذا وسَوَس لك الشيطان وأاثَر غضبك عليهم ) واملعىنلقي العداوة بينهم ، على بعض وتُ 
يعٌ تغضب )  ( مبا ُيصيبك .َعِليمٌ ( لُدعائك ) إِنَُّه مسَِ

ذكىر ، فالطائف مُ  سم من إغواء الشيطانقِ ( أي  طَاِئٌف مِىَن الشَّْيطَانِ ( أي أصاهبم ) ات ََّقواْ ِإَذا َمسَُّهمْ  الىذينَ ِإنَّ ) -201
 ، ومن ذلك قول األعشى :والطائفة مؤنىث 

ا     أملَّ هِبا ِمْن طَاِئِف اجِلنِى أَْوَلقُ   وُتْصِبُح ِمْن ِغبِى الس َرى وكأّنَّ
 . شد( للرُ  ونَ فَِإَذا ُهم م ْبِصرُ ) ما صدَر منهم فرتكوا املعصية وندموا على ( وعيد هللا وعقابهُ َتذَكَُّرواْ )

( يعين الشياطني يزيدون  مَيُد وهَنُْم يف اْلَغيىِ ويريد هبم املشركني )، ( يعين إخوان الشياطني يف الكفر والتكربى َوِإْخَواهُنُمْ ) -202
 .  ( يف الزَيدة من اإلغواء مُثَّ الَ يُ ْقِصُرونَ يف إغواء الكافرين )

تَ َها قَاُلواْ ( أي مبعجزة كما اقرتحوا عليك )آِبيَةٍ د )( َي حممى  َوِإَذا ملَْ أَتْهِتِم) -203 ( من هللا ، يعين قالوا لك لوال  َلْوالَ اْجتَ بَ ي ْ
َا أَتَِّبُع َما ِيوَحى ِإيَلَّ ِمن رَّيبِى ( َي حممىد هلم )ُقلْ عطيك إن كنت نبيىاً )طلبتها من هللا واخرتهتا فيُ  ( وليس يل االختيار يف ذلك  ِإّنَّ

 َوُهًدى َوَرمْحٌَة لىَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ احلقى ) طريق ( ملن أراد أن يبصر َبَصآئُِر ِمن رَّبِىُكمْ وهو )، عجزيت فهو معجزة علمية لقرآن مُ ( اَه َذا)
م وبرُ   . لهِ سُ ( برهبى

 ( من هللا . َوِإَذا قُرِىَء اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعواْ َلُه َوأَنِصُتواْ َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ) -204

( يعين بتضرىع وخوف من هللا  َتَضر عاً َوِخيَفةً ( ابلتسبيح والتهليل والتحميد واالستغفار ) َواذُْكر رَّبََّك يف نَ ْفِسكَ ) -205
ُه بصوت خافت وليس بصياح ، ألنىُه تعاىل يسمع الِسرَّ وأخفى منه ، ( أي وليكن ذِ  َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْولِ تعاىل ) كرك إَيى

 : واملعىن( الغد هو الصباح ومجعُه غدوٌّ ، واألصيل هو املساء ومجعُه آصال ،  اِبْلُغُدوِى َواآلَصالِ رُه وادُعُه على الدوام )ذكاُ 
 ( عن ذكرِه . َوالَ َتُكن مِىَن اْلَغاِفِلنيَ ذكرُه على الدوام )اُ 

 الَ َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدتِهِ ) ، أي يف اجلنانالسماوات األثريية  ( يف ِعنَد رَبِىكَ  الىذينَ ( املالئكة والُرُسل واملقرىبني )ِإنَّ ) -206
 ولكنىكم أتنفون من السجود لهُ  مع علوى شأهنم ومنزلتهم عنده ، ه ينقادون( أي ألمرِ  َوَلُه َيْسُجُدونَ ( على الدوام ) َوُيَسبِىُحونَهُ 

  . تى نمُ  وتعصون أوامره مع أنىكم ُخِلقتم من ماء حقري وطنيٍ 

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاألعراف َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّويليهاّتفسريّسورةّاألنفال

 سورةّاألنفال

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ا فذهبوا غِنَم املسلمون أمواالً من املشركني يوم بدر فقسىمها النيب بينهم فبقي منها زَيدة فطمَع بعض املسلمني أبخذه -1
( يعين عن الزائدات من الغنائم ، فكلمة "َنفلة" معناها  َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفالِ إىل النيبى يسألونُه عنها ، فنزلت هذِه اآلية )

َنا َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب ََنِفَلًة {  سورة األنبياءالزَيدة ، ومن ذلك قوله تعاىل يف   ُقلِ أنفال ونوافل ) أي زَيدًة ، ومجع َنفلة}َوَوَهب ْ
 َوَأْصِلُحواْ َذاَت بِْيِنُكمْ ( وال تسألوا النيب عنها ) فَات َُّقواْ الِلىَ ( أي يُنفقها الرسول يف سبيل هللا كيف يشاء ) األَنَفاُل لِلِِى َوالرَُّسولِ 

 ( حقاً .  ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ هاكم عنُه )( فيما ينَوَرُسولَهُ ( فيما َيمركم به ) َوأَِطيُعواْ الِلىَ ( وال تتشاجروا بسبب األنفال )

َا اْلُمْؤِمُنوَن مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف املؤمنني فقال ) -2 ( يعين إذا ذكر  َوِجَلْت قُ ُلوهُبُمْ ( عندهم ) ِإَذا ذُِكَر الِلىُ  الىذينَ ِإّنَّ
ل هو اخلوف ، وإذا ذُِكرت َلْت قلوهبم ، والوجَ املاضية اليت كذىبت الُرُسل َوجِ  الَُممعندهم  عقاب هللا وعذابه وما فعل اب

ِْم ( أي آَيت القرآن ) َوِإَذا تُِلَيْت َعلَْيِهْم آََيتُهُ عندهم اآلء هللا ورمحتُه وثوابه اطمأنىت قلوهبم ونفوسهم ) زَاَدهْتُْم ِإميَاًَن َوَعَلى َرهبِى
 فون أحداً . يف نشر دين اإلسالم واجلهاد يف سبيله وال خيا(  يَ تَ وَكَُّلونَ 

 ( للفقراء واحملتاجني . يُِقيُموَن الصَّالََة َوُمَّا َرزَقْ َناُهْم يُنِفُقونَ  الىذينَ ) -3

ُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرهبِىِمْ ) -4 يىد ( أي ج َورِْزٌق َكرميٌ ( لذنوهبم )َوَمْغِفَرةٌ ( أي منازل ورَُتب يف اجلنان ) أُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هلَّ
 يف اجلنة .

 َكَما َأْخَرَجَك رَب َك ِمن بَ ْيِتَك املسلمون على الكافرين يوم بدر نزل قوله تعاىل ) وَلمىا انتصرَ  -5

َوِإنَّ َفرِيقاً مِىَن اْلُمْؤِمِننَي ( وتقديرُه لقد نصرك هللا على أعدائك كما وعدك وأخرجك من بيتك لقتاهلم ابلوعد احلق ) اِبحلَْقىِ 
 ( اخلروج إىل القتال . ونَ َلَكارِهُ 

( يعين جيادلونك فيما وعدَنك بِه من النصر ، يقولون كيف ننتصر على املشركني وعددَن قليل  جُيَاِدُلوَنَك يِف احلَْقىِ ) -6
َ وليس لنا سالح يُذكر ، وهم أكثر منىا عدداً وأزيد سالحاً وأوفر ماالً ) ء كلمة املؤمنني ( هلم احلقى يف الدين وإعال بَ ْعَدَما تَ َبنيَّ

َ ُسبحانُه ِشدىة كراهتهم للخروج فقال ) َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم وازدَيدهم حيناً بعد حني واندحار املشركني . مثى بنيى َكَأّنَّ
 ( النصر أبعينهم .  يَنظُُرونَ 



333 
 

ُ ِإْحَدى الطَّائِ املؤمنني فقال تعاىل ) مثى خاطبَ  -7 َا َلُكمْ َوِإْذ يَِعدُُكُم الِلى ( إمىا الِعري وإمىا النفري ، "الِعري" هي القافلة  َفِتنْيِ أهنَّ
الىيت حتمل التجارة أليب سفيان مقبلة من الشام وذاهبة إىل مكىة ، و"النفري" اجليش الىذي جاء لقتال املسلمني . فإنَّ هللا 

ا التجارة الىيت حتملها القافلة وإمىا أن ينتصروا على تعاىل وعد املسلمني بواحدة من هاتني إمىا أن يظفروا ابلقافلة وَيخذو 
جيش املشركني ، ولكن هللا تعاىل أراد هلم النصر على املشركني ابلقتال لتقوى شوكة املسلمني ويقل عدد املشركني ابلقتل 

تَ َود وَن أَنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّوَْكِة وَ ولكن مل خيربهم بذلك لئالى خيافوا وميتنعوا عن القتال وليكونوا يف طمع أبخذ التجارة فيقاتلوا )
ا سهلٌة  معناها السالح والقوىة "شوكة"وكلمة ( ،  َتُكوُن َلُكمْ  ، يعين وتودىون أن تكون لكم القافلة الىيت حتمل التجارة ألهنى

ُ أَن حيُِقَّ احلَقَّ عليكم بال قتال وفيها ربٌح مادىي ) سورة ( السابقة ، وهي قوله تعاىل يف َكِلَماتِهِ بِ ) ( يعين يُظهر احلقى  َويُرِيُد الِلى
ُْم هَلُُم اْلَمنُصوُرونَ .  }َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا لِعَِباِدََن اْلُمْرَسِلنيَ  الصافات  َويَ ْقَطَع َدابَِر اْلَكاِفرِينَ ){ . َوِإنَّ ُجنَدََن هَلُُم اْلَغالُِبونَ  . ِإهنَّ

تريدون املال ألنىكم ال تعرفون العاقبة الىيت تنتج عن ذلك ، وهللا يريد نقص املشركني ابلقتل  : أنتم واملعىن( ابلقتل واملوت ، 
على أيديكم لتنكسر شوكتهم وتقلى كربَيؤهم وخِتفَّ وطأهتم عليكم ولذلك اختار لكم النصر عليهم فقتلتم رؤساءهم وأَسرمت  

 شونكم .كثرياً منهم فكانت هذه الوقعة رهبةً يف صدورهم وأصبحوا خي

ل دين الِشرك إبهالك أهلِه ولو  َر دين اإلسالم بنصرِه ويُبطِ ( يعين لُيظهِ  لُِيِحقَّ احْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ ) -8
 هؤالء اجملرِمون . كرهَ 

( يوم بدر ، يعين تطلبون منه املساعدة  ُكمْ ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَّ هم بتتابع نعمائه عليهم فقال )مثى أخَذ ُسبحانُه يُذكىر  -9
( أي متبوعني آبالف ُمْرِدِفنيَ ( لُنصرتكم ) َأينىِ ُُمِد ُكم أِبَْلٍف مِىَن اْلَمآلِئَكةِ ( دعاءكم إبنزالِه املالئكة وقال ) فَاْسَتَجاَب َلُكمْ )

 غريهم .

َولَِتْطَمِئنَّ بِِه قُ ُلوُبُكْم ( لكم ) ِإالَّ ُبْشَرىعن إنزال املالئكة لُنصرهتم )( يعين اخلرب الىذي أخرَب به رسوله  َوَما َجَعَلُه الِلىُ ) -10
َ َعزِيزٌ   .( يف أفعاله َحِكيمٌ ( يف ملكه يفعُل ما يشاء ) َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الِلِى ِإنَّ الِلى

يُكُم الن  َعاَس أََمَنًة مِىْنهُ  )ِ  -11 يف قلوبكم اإلطمئنان واألمان حّتى أخذكم الُنعاس ليالً فنام بعضكم ، ألنَّ ( يعين ألَقى  إْذ يُ َغشِى
َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز ( من األوساخ والتغوىط واجلنابة ) لىُِيَطهِىرَُكم بِهِ ( يعين املطر ) َويُ نَ زىُِل َعَلْيُكم مِىن السََّماء َماءً اخلائف ال ينام )

، وذلك ألنَّ املسلمني نزلوا أبرٍض ذات رمال ، واملشركني  اب ، والشيطان يريد بِه أاب سفيان( "الرىِجز" هو العذ الشَّْيطَانِ 
أراَد أبو سفيان أن يهجم جبيشِه على املسلمني غفلًة ويقتلهم وَيسر الباقني ألهنم  اللىيل، فلمىا صار  نزلوا أبرٍض صاحلة ُحرىة

لة ينزلق املاشي عليها فاستثىن أبو سفيان عن رأيِه ، أمىا أرض املسلمني قليلون ، فأنزل هللا املطر فصارت أرض املشركني وح
ا رمال ، فهذا معىن قوله تعاىل ) ( يعين كيد أيب  َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز الشَّْيطَانِ فرسخت ابملطر وثبتت أقدام املاشني عليها ألهنى

 ان ، ومن ذلك قول عنرتة :سفيان وعذابه ، ألنَّ العرب تسمىي الرجل الدىجال املكىار شيط
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 كم يُ ْبِعُد الدَّْهُر َمْن أْرُجو أُقارِبُُه     عينِى ويَ ب َْعُث َشْيطاَنً أحارِبُهُ 
يعين ولتطمئنى قلوبكم ابلنصر مبا استجاَب لكم من إنزال الغيث الىذي طلبتموُه من هللا ليكون عالمة  ( َوِلرَيِْبَط َعَلى قُ ُلوِبُكمْ )

( األَْقَدامَ ( أي ابملطر ) َويُ ثَ بِىَت بِهِ قدون أبنَّ الىذي استجاب لكم ابلغيث كذلك يستجيب لكم ابلنصر )لكم على النصر فتعت
 إذا مشيتم على األرض . 

ملساعدة ( اب َأينىِ َمَعُكمْ صرة املؤمنني )نزلوا لنُ  الىذينَ (  ِإْذ يُوِحي َرب َك ِإىَل اْلَمآلِئَكةِ مثى وجىه اخلطاب للنيبى فقال تعاىل ) -12
( ليخافوا  َكَفُرواْ الرَّْعبَ   الىذينَ َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب ( على القتال ابإلحياء إليهم وتشجعيهم وتقوية قلوهبم ) آَمُنواْ  الىذينَ فَ ثَ بِىُتواْ )

( أي كلى مفصل من  ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍ َواْضرِبُواْ ِمن ْ ( يعين اضربوا أعناق الكافرين ) فَ ْوَق اأَلْعَناقِ ( أيها املؤمنون )فَاْضرِبُواْ وينهزموا )
 أطرافهم وأعضائهم مُيكنكم ضربُه ، ومن ذلك قول مالك :

 ومل تَ ْرَعْش يََداَي وال بَ َناين      َصْلتاً  لسَّْيفِ يَعها ابِ مَحَْيُت مجَِ 
 أراد الشاعر وال مفاصلي . وقال حسىان بن اثبت :

 َضرابً يَطيُح لُه بَناُن اْلَمْفِصلِ   الضَّارِبُوَن الَكْبَش َيرْبُُق بَ ْيُضُه    

ُمْ ( القتل واخلزي هلم )َذِلكَ ) -13 م )أِبهنَّ َ َوَرُسوَلهُ ( أي بسبب أهنى َ َوَرُسوَلُه ( أي خالفوا هللا ورسوله ) َشآق واْ الِلى َوَمن ُيَشاِقِق الِلى
َ َشِديُد اْلِعَقابِ   ( . فَِإنَّ الِلى

 ( يف اآلخرة . َعَذاَب النَّارِ ( مثلكم ) ُه َوأَنَّ لِْلَكاِفرِينَ َفُذوُقو ( العقاب )َذِلُكمْ ) -14

( عليكم ، يعين هامجني عليكم ، ومن ذلك قول َزْحفاً ( يف ساحة القتال ) َكَفُرواْ   الىذينَ آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتُم  الىذينَ ََي أَي  َها ) -15
 عنرتة :

 اارَ صَ ْسُد هتَْتِصُر اْهتِ عليها األُ       ْيلٍ َِبَ وخْيٍل قد َزَحْفُت هلا 
 : فال تنهزموا أمامهم بل اثبتوا كي تنتصروا عليهم . واملعىن( أي فال تُعطوهم أقفيتكم ،  َفالَ تُ َول وُهُم اأَلْداَبرَ )

ِْم يَ ْوَمِئذٍ ) -16 ( يعين إالى أن تكون  فاً لِىِقَتالٍ ُمَتَحرىِ ( أن يكوَن )ِإالَّ ( فقد ابَء بغضٍب من هللا )ُدبُ َرهُ ( أي يوم القتال ) َوَمن يُ َوهلِى
( من أصحابِه ، يعين أو  أَْو ُمَتَحيِىزاً ِإىَل ِفَئةٍ له ِحرفة أو فنى يف القتال فينحرَف لغايٍة يف احلرب أو خديعة خيدع هبا الكافرين )

( أي رجَع  فَ َقْد اَبءَ سباب )يريد أن ينحاَز إىل مجاعتِه فيلتحق هبم فال أبَس عليه ، فإن مل يكن إدابرُه لسبٍب من هذه األ
 ( مصريُه . َوبِْئَس اْلَمِصريُ ( يف اآلخرة َيوي إليها ) بَِغَضٍب مِىَن الِلِى َوَمْأَواُه َجَهنَّمُ )

َ قَ تَ َلُهمْ ( أيها املسلمون ) فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهمْ ) -17 ِإْذ َرَمْيَت مىد )( َي حم َوَما َرَمْيتَ ( يعين أراَد قتلهم فنصركم عليهم ) َولَ ِكنَّ الِلى
( يعين إبرادتِه ونصره كان ذلك . فإنَّ النيبى )ع( أخَذ كفىاً من الرمل واحلَصى ورماُه يف ُوجوه املشركني وقال  َولَ ِكنَّ الِلىَ َرَمى
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ً . فألقى هللا الُرعَب يف قلوب املشركني فاهنزموا أمام املسلمني ) ( أي  نَي ِمْنُه َبالء َحَسناً َولِيُ ْبِلَي اْلُمْؤِمنِ شاهت الوجوه ُذالى
َ ليختربهم مبا عاملهم من إحسان أبن نصرهم على أعدائهم لريى هل يشكرون هللا على هذا اإلحسان أم يكفرون ) ِإنَّ الِلى

يعٌ   ( أبحواهلم .َعِليمٌ ) ( لُدعائهم مسَِ

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِي( النصر لكم من هللا )َذِلُكمْ ) -18  ( أي ُمبطل كيدهم وفاشي أسرارهم للمؤمنني . نَ َوأَنَّ الِلى

ر من هللا : إن تسألوا عن النصر والظفَ  واملعىن(  ِإن َتْستَ ْفِتُحواْ فَ َقْد َجاءُكُم اْلَفْتحُ وبعد وقعة اُُحد نزلت هذه اآلية ) -19
د فكان سبب اهلزمية من أنفسكم على أعدائكم فقد جاءكم النصر يوم بدر ، ألنىكم أطعتم نبيىكم فانتصرمت . أمىا يوم اُحُ 

( عن معصية الرسول يف املستقبل وَتتثلوا أوامره  َوِإن تَنتَ ُهواْ ألنكم خالفتم أمر نبيىكم فرتكتم أماكنكم وذهبتم وراء الغنيمة )
( ملثلها فترتكوا أماكنكم  واْ َوِإن تَ ُعودُ ( من العمل هبوى أنفسكم ألنَّ العاقبة تكون اهلزمية كما يف يوم اُُحد ) فَ ُهَو َخرْيٌ لَُّكمْ )
ًئا( أي مجاعتكم )ِفئَ ُتُكمْ ( حينئٍذ ) َوَلن تُ ْغيِنَ َعنُكمْ ( خلذالنكم وَّنلىي بينكم وبني أعدائكم )نَ ُعدْ )  َوَلْو َكثُ َرتْ ( من النصر )َشي ْ

َ َمَع اد والُعدىة ، ألنَّ اختالف اآلراء والعمل هبا يُسبىب الفشل )دَ ( يف العَ   الىذينَ ( ابلُنصرة ، يعين إنى هللا مع  ْلُمْؤِمِننيَ َوأَنَّ الِلى
 يؤمنون أبنَّ هللا ينصرهم فيثبتون لقتال أعدائهم .

 ( نداءُه .  َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ ( وقت القتال كما يف يوم اُُحد ) آَمُنواْ أَِطيُعواْ الِلىَ َوَرُسوَلُه َوالَ تَ َولَّْوا َعْنهُ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -20

ْعَنا الىذينَ ( اليهود )كَ  َوالَ َتُكونُواْ ) -21 َنا َوامْسَْع ( ، إشارًة إىل قوله تعاىل يف سورة النساء : } قَاُلوا مسَِ ْعَنا َوَعَصي ْ َويَ ُقوُلوَن مسَِ
 ( أي ال يؤمنون وال ينقادون للحقى . َوُهْم الَ َيْسَمُعونَ {، ) َغرْيَ ُمْسَمعٍ 

( يعين ُصٌم عن استماع احلقى  الص م  اْلُبْكمُ ( هم اليهود واملشركون ) ِعنَد الِلىِ الىيت تدب  على األرض ) ( ِإنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ) -22
 ال يستعملون عقوهلم وال يُفكىرون يف القرآن . الىذينَ ( أي  الَ يَ ْعِقُلونَ  الىذينَ ُبكٌم عن الُنطِق بِه )

مْسََعُهمْ ا مسعنا وهم ال يسمعون ، أتبعها بقوله تعاىل )قالو  الىذينَ َلمىا ضرب هللا مَثالً ابليهود  -23 ُ ِفيِهْم َخرْيًا ألَّ (  َوَلْو َعِلَم الِلى
يعين لو كان فيهم خرٌي للفقراء واحملتاجني يُنفقون يف سبيل هللا ألمسعهم ، يعين لرفَع الصَمم عن آذاهنم فاستمعوا إىل القرآن 

( عن القرآن وعن  وَُّهم م ْعرُِضونَ ( عنك َي حممىد )لَتَ َولَّواْ من الُبخل والظُلم وخلوىهم من اخلري )( على ما هم عليه  َوَلْو َأمْسََعُهمْ )
 تعاليمِه ألنَّ الشيطان لُه السلطة على الُبخالء والظاملني فال يرتكهم يؤمنون .

( يف الدنيا واآلخرة ، أمىا يف الدنيا  ِلَما حُيِْييُكمْ ( إىل اجلهاد ) اُكمآَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلِِى َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدعَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -24
 هي داء تدخلون اجلنىة وتلكلتم يف اجلهاد فأنتم ُشهَ فتنتصرون على أعدائكم ابجلهاد فتصبحون أعزىاء ُشرفاء ُسعداء ، وإذا قُتِ 

َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ حَيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء الئكة فال تُفْتكم هذِه الُفرصة )احلياة األبديىة والعيشة السعيدة يف عامل األثري يف اجلنان مع امل
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( فال تقولوا َنن مسلمون ندخل اجلنىة وإْن مل جناهد فإنَّ هللا قادٌر أن يُغريى آراءكم وعقائدكم وبذلك حيرمكم من دخول  َوقَ ْلِبهِ 
 قيامة فيجازيكم على أعمالكم .( يوم ال َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشُرونَ اجلنىة )

َنةً ) -25 (  َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َشِديُد اْلِعَقابِ ( بل تعم  اجلميع ) ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّةً  الىذينَ الَّ ُتِصينَبَّ ( أي جتنىبوا بليىًة ) َوات َُّقواْ ِفت ْ
 ملن عصاُه .

(  خَتَاُفوَن أَن يَ َتَخطََّفُكُم النَّاسُ ( أي يف أرض مكىة ) قَِليٌل م ْسَتْضَعُفوَن يف اأَلْرضِ ِإْذ أَنُتْم ( نِعمَة هللا عليكم )َواذُْكُرواْ ) -26
( يوم بدر  َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِهِ ( إىل مدينِة يثرب )َفآَواُكمْ أي ختافون أن يقبض عليكم املشركون من قريش فيضربوكم أو يقتلوكم )

 ( نَِعَمُه. َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوَرَزَقُكم مِىَن الطَّيِىَباِت )

نزلت هذه اآلية يف أيب لَُبابة بن عبد املنذر األنصاري ، وذلك أنَّ رسول هللا حاصر يهود قُريظة إحدى وعشرين ليلًة  -27
هلم ألنَّ مالُه  فسألوُه الُصلح ، فقال النيبى : "مبن تقبلون حَكماً بني الطرفني؟" ، قالوا : "نرضى أبيب لبابة" ، وكان ُمناصحاً 

وأوالدُه كانت عندهم ، فبعثُه رسول هللا إاليهم ، فقالوا : "ما ترى َي أاب لُبابة أننزل على حكم سعد بن معاذ؟" فأشاَر  وعيالهُ 
ما زالت  . فأتى جربائيل وأخرب النيبى بذلك ، قال أبو لبابة : "فوهللا أبو لبابة بيدِه إىل رقبتِه ، يعين إنَُّه الذبح فال تقبلوا

قدماي من مكاهنما حّت عرفُت إينى قد خنُت هللا ورسولُه " ، فلمىا نزلت اآلية شدَّ نفسُه على ساريٍة من سواري املسجد 
م ال يذوق فيها طعاماً وال شراابً  وقال : "وهللا ال أذوق طعاماً وال شراابً حّت أموت أو يتوب هللا عليَّ " ، فمكث سبعَة أَيى

عليِه ، مثى اتب هللا عليه ، فقيل لُه : "َي أاب لُبابة لقد اتب هللاُ عليك" ، فقال : "ال وهللا ال أحل  نفسي  حّتى خرَّ مغشياً 
حّتى يكون رسول هللا هو الىذي حيلىين" ، فجاء النيبى وحلىُه بيدِه ، مثى قال أبو لبابة : "إنَّ من إَتام توبيت أن أهجر دار قومي 

آَمُنواْ الَ  الىذينَ ََي أَي  َها وأن أخلع من مايل" ، فقال النيب )ع( : "جيزئك الثلث أن تتصدىق بِه" . )الىيت أصبُت فيها الذنب 
 ( ما يفَوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ ( الىيت ائتمنكم عليها ) َوخَتُونُواْ أََماََنِتُكمْ ( بكشِف أسرارِه أِلعدائِه )َوالرَُّسولَ ( بعصيان أوامرِه ) خَتُونُواْ الِلىَ 

 اخليانة من الذمى والعقاب .

َنةٌ ) -28 َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفت ْ ( لكم ، أي اختبار وامتحان فال تصدىكم عن طاعة هللا . فإنَّ أاب لبابة محلُه على  َواْعَلُمواْ أّنَّ
( ملن أطاعُه وجنَح يف  الِلىَ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  َوأَنَّ كانوا بني ظهرانيهم )  الىذينَ الىذي كان يف أيدي اليهود وأوالُده  ما فعلُه مالُهُ 

 هذا اإلمتحان .

قون هبما بني اخلرِي ( أي جيعل لكم بصريًة ونوراً تُفرىِ  الِلىَ جَيَْعل لَُّكْم فُ ْرقَاَنً ( معاصي ) آَمُنواْ إَن تَ ت َُّقواْ  الىذينَ َِي أَي  َها ) -29
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ( ما مَضى من ذنوبكم ) ُكْم َسيِىَئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكمْ َويَُكفِىْر َعنوالشرِى لئالى تقعوا فيه ) ( على عبادِه  َوالِلى

 املؤمنني .
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نزلت هذه اآلية يف حادثة دار الندوة ، وذلك أنَّ رؤساء قريش اجتمعوا يف دار ُقصي بن ِكالب وآتمروا يف إهالك  -30
بىص بِه ريب املنون ، وقال البحرتي أخرجوُه عنكم تسرتحيوا من أذاُه ، وقال أبو جهل ما النيبى )ع( فقال عروة بن هشام نرت 

هذا برأي ولكن اقتلوُه أبن جيتمع عليه من كل بطٍن رُجل فيضربوُه أبسيافهم ضربة رجل واحد ، فريضى حينئٍذ بنو هاشم 
ائيل وأخرب رسول هللا بذلك ، فخرج من داره إىل الغار ابلدية . فاتفقوا على هذا الرأي وأعدىوا الرجال والسالح . وجاء جرب 

ومعُه أبو بكر ، وأمَر علياً فباَت على فراشِه ، وأرسل هللا تعاىل محامة فباضت عند ابب الغار وجاء العنكبوت وسدىى 
ي ، فاقتصىوا أثَرُه وأرسلوا نسجُه على ابب الغار ، فلمىا أصبحوا وفتىشوا الفراش وجدوا عليىاً ، فقالوا اين حممىد؟ فقال ال أدر 

ومرىوا ابلغار رأوا على اببِه نسج العنكبوت وبيض احلمامة ، فقالوا لو كان هنا مل يبق نسج ثور يف طلبِه فلمىا وصلوا جبل 
م ومعه أبو بكر وبعدها هاجرا إىل املدينة ، وكانت بنت أيب  بكر على ابب الغار بل لتمزىق . فمكث النيبى يف الغار ثالثة أَيى

مَيُْكُر ِبَك ( تقديرُه واذُكْر َي حممىد نِعمة ربىك عليك إذ )َوِإذْ تراقبهما وأتتيهما مبا حيتاجان إليِه من طعام وشراب . اآلية )
( بك مَيُْكُرونَ وَ ( من مكىة إىل بلٍد آخر ) أَْو يَ ْقتُ ُلوَك أَْو خُيْرُِجوكَ ( أي ليحبسوك ويُقيىدوك )لِيُ ْثِبُتوكَ ( من ُقريش ) َكَفُرواْ   الىذينَ 

ُ َخرْيُ اْلَماِكرِينَ ( هبم ) َومَيُْكُر الِلىُ جهاًل منهم وعناداً ) ( أبن جعل ما أرادوُه بك وقع هبم وشرىهم عاَد عليهم فمكىنَك هللا  َوالِلى
 منهم فقتلَتهم وأَسرهَتم .

َلى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا قَاُلواْ ) -31 ْعَناَقْد ( أي قال املشركون ) َوِإَذا تُ ت ْ (  َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َه َذا( ِمثلها يف ِقصص املاضني ) مسَِ
}فَ ْلَيْأُتوا حِبَِديٍث [  سورة الطور( سطروها يف الكتب . فردَّ هللا عليهم فقال تعاىل ]يف  ِإْن َه َذا ِإالَّ َأَساِطرُي األوَِّلنيَ القرآن )

 . فلمىا عجزوا عن اإلتيان مبثلِه قالوا :  َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َه َذا ()بقوهلم مِىْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي { 

َنا ِحَجارًَة مِىَن السََّماء( أرسلَتُه إىل حممىد ) ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعنِدكَ ( القرآن ) َوِإْذ قَاُلواْ اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َه َذا) -32 ( كما  فََأْمِطْر َعَلي ْ
 قوم صاحل . فقال هللا تعاىل ُماطباً رسوله :  تيتَ أ( كما  أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ لوط وعلى أصحاب الفيل ) أمطرهَتا على قوم

هَبُْم َوأَنتَ ) -33 ُ لِيُ َعذِى هَبُمْ ( ُمقيٌم ) َوَما َكاَن الِلى ُ ُمَعذِى ُغفرانك ربىنا . ( فيقولون  َوُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ ( يف املاضي ) ِفيِهْم َوَما َكاَن الِلى
م يستغفرون وألنَّ البيت جعلناُه  واملعىن : ال نعذىهبم اليوم ألنىك ُمقيم بينهم وال أنزلنا عليهم عذاب االستئصال يف املاضي ألهنى

 أماَنً للناس فال يليق بنا أن ننزىل فيه العذاب .

هَبُُم الِلىُ ) -34 (  َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَما َكانُواْ ( أولياءُه ) َوُهْم َيُصد ونَ ستئصال )( أبيديكم بدل عذاب اال َوَما هَلُْم َأالَّ يُ َعذِى
 ( احلقيقة  ِإْن أَْولَِيآُؤُه ِإالَّ اْلُمت َُّقوَن َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ( أي أولياء املسجد وإن سَعوا يف عمارتِه )أَْولَِياءهُ هؤالء املشركون )

 : ( "املكاء" هو الصفري ، ومن ذلك قول عنرتة  اَن َصاَلهُتُْم ِعنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِديَةً َوَما كَ ) -35
 َصُتُه َكَشْدِق اأَلْعلَ مِ َفريِ  ََتُكوْ      الً وَحلِ يِل َغانِيٍة تَ رَْكُت ُُم دى 



338 
 

يكن هلؤالء املشركني صالٌة يف البيت احلرام  : مل واملعىنو"التصدية" هي التصفيق ، ومنه صوت الصدى يف اجلبال وَنوها ، 
 ( . َفُذوُقواْ اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ إالى الصفري والتصفيق ابأليدي ومع ذلك يطوفون ُعراة )

( وال َفَسيُنِفُقوهَنَاوالطريق املؤدىي إليِه ) ( يعين عن دينهِ  َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس ) َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصد واْ   الىذينَ ِإنَّ ) -36
 ( يف احلرب . مُثَّ يُ ْغَلُبونَ ( ألنَّ أمواهلم تذهب وغايتهم ال حتصل فيندمون ) مُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسرَةً جُيَزون عليها )

كَفُروا ( ، ألنَّ مجاعة ُمن أنفقوا   الىذينَ وله تعاىل )و ( أي جُيَمعون . وإّنىا أعاَد ق َكَفُرواْ ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُرونَ   الىذينَ وَ ) -37
أسلموا بعد ذلك فخصَّ منهم من مات على كفرِه بوعيد اآلخرة . ويف هذه اآلية حثٌّ للمسلمني على اإلنفاق يف سبيل هللا 

 . مثى قال تعاىل : 

ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِىبِ ) -38 ن الكرمي ابإلنفاق واألعمال ، فاخلبيث هو البخيل ، والطيىب هو ( يعين ليميىز البخيل م لَِيِميَز الِلى
فَ َيْجَعَلُه ( يعين جيعلهم ُمرتاكمني بعضهم على بعض ) بَ ْعَضُه َعَلَى بَ ْعٍض َفرَيُْكَمُه مجَِيعاً ( أي البخيل ) َوجَيَْعَل اخْلَِبيثَ الكرمي )

م تركوا أمواهلم لغريهم يتنعىمون هبا ، ومل ينفقوا منها  ُهُم اخْلَاِسُرونَ ( الُبخالء ) يف َجَهنََّم أُْولَ ِئكَ  ( خسروا الدنيا واآلخرة ، ألهنَّ
 يف سبيل هللا ليجدوها يف اآلخرة .

 غفر هلم ما سلف منهما( يعين  يُ َغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلفَ ( عن قتالك وُيسِلموا ) لِلَِّذيَن َكَفُرواْ ِإن يَنتَ ُهواْ ( َي حممىد )ُقل) -39
( ابلنىصر للمؤمنني وإهالك الكافرين كما نصرَن موسى  فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَِّلنيِ ( لقتالك ) َوِإْن يَ ُعوُدواْ معك من أذى )

 وقومه وأهلكنا فرعون وجندُه .
، يعين  ( منهم يف الناس َنةٌ الَ َتُكوَن ِفت ْ ( معناها كي )َحّتَّ )كفرهم وإشراكهم ( أي وقاتلوا املشركني إن أصرىوا على  َوقَاتُِلوُهمْ )

يُن ُكل ُه لِلِى نوا الناس إبغوائهم وبصدىهم عن دين اإلسالم )كي ال يفتِ  ( يف املستقبل أبن ينصر املسلمني فيزداد َوَيُكوَن الدِى
فيخرُب  (يَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ فَِإنَّ الِلىَ مبَا ( عن قتالكم وعن إشراكهم )فَِإِن انتَ َهْواْ هلك املشركني فتخلو األرض منهم )عددهم ويُ 

 رسولُه إن خانوا العهد معكم .

َ َمْوالَُكمْ وأصرىوا على قتالكم ) ( عن اإلسالم ومل ينقادوا لهُ َوِإن تَ َولَّْواْ ) -40 ( نِْعَم اْلَمْوىَل تويلى أموركم )( أي مُ فَاْعَلُمواْ أَنَّ الِلى
 . (َونِْعَم النَِّصريُ ها املسلمون )لكم أي  

َا َغِنْمُتم مِىن َشْيءٍ ها املسلمون )( أي  اْعَلُمواْ وَ ) -41 . ويدخل يف هذه اآلية كلى غنيمة من  ( من أموال املشركني يف احلربأّنَّ
 ، مثالً إذا اشرتيتَ  ، ويشمل كلى ربح ليس فيه تعب األموال إذا كان كثرياً ومقداره من مخسني ديناراً فما أكثر من ذلك

ا مخسني ديناراً فيجب عليك أن خترج من هذه هبِ  م مبائتني ومخسني ديناراً فقد رحبتَ بعتها بعد أَيى سلعة مبائيت دينار مثى 
منجماً  ، أو وجدتَ  ، أو وجدت آاثراً وبعتها مبائة دينار فيجب أن خترج منها عشرين ديناراً  اخلمسني عشرة دَننري وتنفقها
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بذلك  ملعدن منه أو استأجرته مثى استخرجت املعدن من املنجم ورحبتَ ألحد املعادن وأخذت امتيازاً من احلكومة ابستخراج ا
فيه أرابحاً كثرية  ، أو كان لك معمل لبعض املصنوعات ورحبتَ  س األرابح وتنفقهاأرابحاً كثرية فيجب عليك أن خترج مخُ 

أن خترج من  ها كثرياً فلكَ ، أو كانت لك أمالك كثرية وتربح من إجيار  س تلك األرابح وتنفقهارج مخُ فيجب عليك أن ختُ 
، وهكذا كلى مال حتصل يف كلى سنٍة مرىة واحدة  سها وتنفقهاالنقود ما يكفيك معاش ثالثة أشهر وما زاد من النقود خترج مخُ 

  .  سهعليه بال تعب وال مشقىة فعليك أتدية مخُ 
 َ ( أي  َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيلِ  فََأنَّ لِلِِى مُخَُسهُ مس فقال )م هذا اخلُ قسَ ُسبحانُه ِلمن يُ  مثى بنيى

. وال يصحى أن تعطيها بيد رجل  ص، فهذه ستى حصَ  مسافر عن أهله املسافر املنقطع ويدخل يف ذلك الضيف ألنىهُ 
ا َيخذها لنفسهِ  ( يعين إن   ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم اِبلِلىِ ، وقوله ) من أمانتهِ  كىدتَ وال يوزىعها على الفقراء إالى إذا أت ليوزىعها هو فرمبى

،  ( حممىد َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدَنَ حتصلون عليها ) مس من كلى غنيمةٍ فيجب عليكم أداء اخلُ  وبثوابِه وعقابهِ  كنتم مؤمنني ابهلل
، وهي اآلَيت  فيه الفرقان نزلَ اُ ( يعين يوم  يَ ْوَم اْلُفْرقَانِ وم بدر )ر يفَ من اآلَيت والظَّ يعين وكنتم مؤمنني مبا أنزلنا على عبدَن 

ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ، مجع املسلمني ومجع الكافرين ) ( للقتال يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعانِ املتفرىقة ) ( فهو قادر على نصركم إن  َوالِلى
 . يتمكم إن عصَ أطعتم وقادر على خذالنِ 

نْ َيا( تقديرُه واذكروا نِعمة هللا عليكم يوم بدر إذ أنتم ) أَنُتم ِإذْ ) -42 ( "الُعدوة" جانب الوادي ، و"الدنيا" يعين  اِبْلُعْدَوِة الد 
( يعين يف اجلهة البعيدة عن املدينة واألقرب منها إىل مكىة ، ومن  اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى( يعين املشركون )َوُهمالقريبة من املدينة )
 ذلك قول جرير : 

 َوَلسُت لِلجارَِة الُدنيا ِبَزوىارِ      َقد أَطُلُب احلاَجَة الُقصوى َفَأدرُِكها
( يعين لو كان بينكم وبني املشركني  َوَلْو تَ َواَعدمتَّْ ( ُمىا يلي البحر ) َأْسَفَل ِمنُكمْ ( يعين ركب أيب سفيان وجيشه )َوالرَّْكبُ )

( هللا َولَ ِكن( ألسباب الِصَدف واحلوادث اليت تعيق اإلنسان عن موعدِه ) تَ َلْفُتْم يف اْلِميَعادِ اَلخْ موعد على هذا االجتماع )
أَْمراً َكاَن ( هبذا االجتماع ) لىِيَ ْقِضَي الِلىُ هيىأ ذلك ونظىمُه فجاَء بكم إىل هذا الوادي وجاء هِبم أيضاً ومجعكم على غري ميعاد )

 من أمواهلم وتنكسر شوكتهم .  ايهم وتغنمو ( وهو أن ينصركم عل َمْفُعوالً 

( من الِدين وإظهار احلقى ابلنصر للمؤمنني مع ِقلىتهم واهلزمية للمشركني مع  َعن بَ يِىَنةٍ ( من املشركني ) لىِيَ ْهِلَك َمْن َهَلكَ ) -43
َ للناِس أنَّ حممىداً على حقى إذ لو مل يكن على حقى من دي نِه ملا انتصَر على املشركني مع كثرهتم كثرهتم . يعين : ابلنصِر تبنيى

صرة ( يعين ولُيسلَم من أسلَم منهم عن بيىنة ِلما يشاهد بعينِه من نُ  َعن بَ يِىَنةٍ ( من املشركني ) َوحَيْىَي َمْن َحيَّ وَوْفرة سالحهم )
َ َلَسِميعٌ  َوِإنَّ املؤمنني مع قلىِة عددهم على الكافرين مع كثرهتم . فاحلياة ُهنا أراد هبا اإلميان ) ( لدعائكم إذ دعوَتوُه  الِلى

 ( بضعفكم وقلىِة عددكم فنصركم على أعدائكم .َعِليمٌ صرتكم )لنُ 
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ُ يف َمَناِمكَ ) -44 ( يعين أراك املشركني يف املنام قليلني ليزداد عزم املؤمنني على قتاهلم وال قَِليالً ( َي حممىد ) ِإْذ يُرِيَكُهُم الِلى
( يعين جَلنُبَ املسلمون عن قتاهلم وتنازعوا فيما بينهم يف أمر  َكِثريًا لََّفِشْلُتْم َولَتَ َناَزْعُتْم يف اأَلْمرِ ( يف املنام ) اَكُهمْ َوَلْو أَرَ خيافوهم )

القتال فحينئٍذ يقول بعضهم ال طاقة لنا بقتاهلم ، ويقول اآلخر ليس لنا سالٌح يكفي للقتال ، ويقول اآلخر ليس لنا خيٌل 
َ َسلَّمَ لنقاتل ، وهكذا يكون النزاع بني املسلمني فيفشلوا ) نركبها ( املسلمني من هذا التنازع أبن أراك املشركني  َولَ ِكنَّ الِلى

 ( أي مبا تضمرُه القلوب الىيت يف الصدور . إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ قليلني يف منامك )

ُتمْ )( أيها املسلمون  َوِإْذ يُرِيُكُموُهمْ ) -45 َويُ َقلِىُلُكْم يِف ( لئالى ختافوهم ) يف أَْعُيِنُكْم قَِليالً ( ابملشركني للقتال فرتَوهنم ) ِإِذ اْلتَ َقي ْ
ُ أَْمرًا َكاَن َمْفُعوالً ( لئالى يستعدوا لقتالكم وال ُيكِثروا من آالت حرهبم ) أَْعُيِنِهمْ  ( يعين لينصركم عليهم وليذهلىم  لِيَ ْقِضَي الِلى
( بعد انفصاهلا من أجسامها فيجازيها مبا تستحقىُه من نعيم أو عذاب  ااُلمورَوِإىَل الِلِى تُ ْرَجُع شوكتهم بقتل رؤسائهم ) ويكسرَ 

. 

َ َكِثريًا َواذُْكُرواْ ( لقتاهلم وال تنهزموا )فَاثْ بُ ُتواْ ( أي مجاعًة كافرة جاءت لقتالكم ) آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةً  الىذينَ ََي أَي  َها ) -46 (  الِلى
 ( يعين لكي تظفروا هبم وتنجحوا يف ِخطٍَّة يهديكم هللاُ إليها يف الظَفر هبم . لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحونَ ُمستعينني بِه على قتاهلم )

( يف فَ تَ ْفَشُلواْ ( فيما بينكم ) َوالَ تَ َناَزُعواْ ( يف تعاليمِه وإرشاداتِه )َوَرُسوَلهُ ( فيما َيمركم بِه من الثبات ) َوَأِطيُعواْ الِلىَ ) -47
، وهذا مَثٌل ُيضرب عند العرب وال يزال شائعاً فيقولون ملن  ( أي قُ وَّتكم وعزميتكم َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ ِخطَِّتكم وختسروا احلرب )

 جنَح يف أمٍر ]هبَّْت رحُيَك[ أي ابنت قُ وَّتك وعزميتك ، والشاهد على ذلك قول عبيد بن األبرص :
َناَك يَ ْوَم الن َّْعِف ِمْن َشَطبٍ  َكَما  َوالَفْضُل لِلَقْوِم ِمْن رِيٍح َوِمْن َعَددِ      مَحَي ْ

 ( ابملعونة هلم . ِإنَّ الِلىَ َمَع الصَّابِرِينَ ( على قتال عدوىكم )َواْصربُواْ )

( بسبب النزاع الىذي وقع بينهم وخيانة العهد  َطرًاَخَرُجواْ ِمن ِدََيرِِهم بَ  الىذينَ كَ ( يف النزاع فيما بينكم ) َوالَ َتُكونُواْ ) -48
الىذي عاهدوا النيب بِه أبن ال ُيساعدوا أحداً على حربِه وقتاله فخانوا العهد وحاَلفوا قُريشاً على قتال رسول هللا ، وهم بنو 

ُيضايقهم أحد ومل يعتِد عليهم أحد النضري خرجوا من دَيرهم من يثرب إىل الشام وتركوها بطراً منهم وكانوا يف أماٍن وِعزٍى مل 
م خانوا العهد مع رسول هللا وحالفوا املشركني على قتال النيبى فحاصرهم وأخرجهم من دَيرهم ) ( يعين  َورَِئء النَّاسِ لوال أهنى

 وكان خروجهم بطراً ومبرأًى من الناس ، ومن ذلك قول األعشى :
ثَاَء إْذ كاَنْت وأَْهُلَك ِجريٌَة      رَِئٌء وإْذ يُ ْفِضي إلَْيَك َرُسوهُلَا  ِلَمي ْ

( يعين عن دينِه وطريقِه . ألنَّ اليهود كانوا يقولون إنَّ حممىداً ساحر فال يَ ُقْدكم بسحرِه  َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )َوَيُصد ونَ )
ُ مبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِيطٌ )  ( فال خَيَفى عليِه شيء من أعماهلم السيئة  َوالِلى
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َ ُسبحانُه أبنَّ شيطاَنً من اإلنس زيََّن هلؤالء اليهود أفعاهلم القبيحة ونقضهم للعهد وقال هلم إْن تعرىَض لكم حممىد مثى  -49  بنيى
بسوٍء فأَن اُساعدكم وأنصركم فال ختافوُه ، وَلمىا وقع القتال بني اليهود واملسلمني نكَص على عقبيِه ، أي خان العهد معهم 

( أي لبين النضري  َوِإْذ زَيََّن هَلُمُ وعدهم به من ُمساعدة وقال إين أرى ما ال تروَن ، وذلك قوله تعاىل ) وتراجع عن قوله وما
الَ َغاِلَب ( هلم )َوقَالَ ( الباطلة ونقضهم للعهد الىذي عاهدوا النيبى بِه )أَْعَماهَلُمْ ( هو عبُد هللا بن ايب رئيس املنافقني )الشَّْيطَانُ )

( ألينى  َوِإينىِ َجاٌر لَُّكمْ ( ألنكم أقوَيء وأثرَيء وكثريو العدد والُعدىة فال يتمكىن حممىد من أن يُقاتلكم ) َم ِمَن النَّاسِ َلُكُم اْليَ وْ 
فَ َلمَّا تَ رَاءِت ُمقيٌم يف مدينة يثرب وأنتم خارجها فمّت أراد حممىد أن يقاتلكم فأَن اُرسل أصحايب لنجدتكم وهم ثالَثائة رُجل )

( أي مل يِف مبا وعدهم من  َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيهِ ( واشتبك القتال بني اليهود واملسلمني وطلبت اليهود منه النجدة ) ئَ َتانِ اْلفِ 
 املساعدة والنجدة ، ومن ذلك قول األعشى ُمعتذراً :

َْتيِن   إليَك وما كاَن يل َمْنَكصُ       االُمورُ أَعْلَقُم َقْد َصريَّ
َ ( من الشجاعة والبسالة والنصر من هللا ) َما الَ تَ َرْونَ ( يف حممىد وأصحابِه ) رِيٌء مِىنُكْم ِإينىِ أََرىَوقَاَل ِإينىِ بَ ) َ َأَخاُف الِلى ِإينىِ

ُ َشِديُد اْلِعَقابِ   ( ملن عصاُه . فكان هذا القول ُعذراً منه هلم ولكنَُّه ُمنافٌق خدىاع .  َوالِلى
ومجاعتُه  عبد هللا بن ايبى { يعين  ََنفَ ُقوا الىذينَ مَلْ تَر ِإىَل أَ يف سورة احلشر يف ِقصَّة بين النضري }وُمىا يؤيىد هذا قول هللا تعاىل 

ْخَواهِنِمُ } {  لَِئْن ُأْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكمْ { يعين يهود بين النضري } َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ   الىذينَ { يف النفاق } يَ ُقوُلوَن إِلِ
{ يعين لئن قاتلكم  َأَحًدا أَبًَدا َوِإن ُقوتِْلُتْم لََننُصَرنَُّكمْ { أي يف ترك ُمساعدتكم } َواَل نُِطيُع ِفيُكمْ عين َّنرج ملساعدتكم }ي

ُْم َلَكاِذبُونَ حممىد لننصرنىكم } ُ َيْشَهُد ِإهنَّ  .{ َوالِلَّ

( وهو مرٌض نفسي ، يعين  يِف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ وُل اْلُمَناِفُقوَن وَ ِإْذ يَ قُ مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذم املنافقني واليهود فقال ) -50
م يُريدون أن يُقاتِلوا بين النضري . وذلك أنَّ رُجالً من بين ِدينُ ُهمْ ( املسلمني ) َغرَّ َه ُؤالءهبم اليهود ) ( أي غرَّهم دينهم حّتى أهنَّ

أصبتم نفراً من قُريش يوم بدر ال ِعلَم هلم ابلقتال؟" فردَّ هللا عليهم فقال تعاىل النضري قال جلماعة من املسلمني : "أغرىكم أن 
َ َعزِيزٌ : )  ( يف أفعالِه .َحِكيمٌ ( يف ُملكِه ينصر املؤمنني وإن قلَّ عددهم فال يغلبه أحد ) َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى الِلِى فَِإنَّ الِلى

َ ُسبحانُه حال من مات من املن -51 َكَفُرواْ   الىذينَ ِإْذ يَ تَ َوَفَّ ( حاهلم َي حممىد ) َوَلْو تَ َرىافقني واليهود الكافرين فقال )مثى بنيى
( أي  َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهْم َوُذوُقواْ َعَذاَب احْلَرِيقِ ( يعين حني كانت املالئكة تقبض نفوسهم من أجسامهم ) اْلَمآلِئَكةُ 

 اُلمحرق لكلِى مادىة .

مبَا َقدََّمْت ( العذاب احملرِق الىذي ذاقُه َمن مات منكم ُمَعدٌّ لكم أيضاً )َذِلكَ مثى خاطب األحياء منهم فقال تعاىل ) -52
َ لَْيَس ِبَظالٍَّم لىِْلَعِبيدِ ( من ظُلٍم وكفٍر ونفاق ) أَْيِديُكمْ   ( . َوأَنَّ الِلى
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( يعين دأهبم يف التكذيب آلَيت هللا   َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ قرآن فقال )ُسبحانُه يف ذم اليهود بسبب تكذيبهم ابل مثى أخذَ  -53
( فكذلك اليهود املعاصرون لك كفروا  ِمن قَ ْبِلِهْم َكَفُرواْ آِبََيِت الِلىِ  الىذينَ وَ هَو العادة املستمرىة ) "الدأب"كدأِب آل فرعون ، و
( أي بسبب ذنوهبم الىيت استحق وا عليها ِبُذنُوهِبِمْ رقهم يف البحر األمحر )( ابلعذاب وأغ َفَأَخَذُهُم الِلىُ آبَيت هللا وجحدوها )

 ( ملن يكفر آبَيتِه . َشِديُد اْلِعَقابِ ( يف املؤاخذة ) ِإنَّ الِلىَ َقِويٌّ العذاب )

ًا نىِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم حَ ( العذاب هلم )َذِلكَ ) -54 َ ملَْ َيُك ُمَغريِى ُواْ َما أِبَنُفِسِهمْ أِبَنَّ الِلى ( من صالٍح إىل فساد ،  ّتَّ يُ َغريِى
وكذلك بنو النضري مل يكن هللا لُيخرجهم من دَيرهم ويذهلىم لو مل يكفروا آبَيت هللا الىيت نزلت على حممىد مثى نقضهم ِلما 

َ مسَِيعٌ عاهدوُه فخانوا العهد وحالفوا قريشاً على ِقتالِه )  ( بنواَيهم الباطلة .َعِليمٌ فوا بِه قُريشاً )( ِلما حال َوأَنَّ الِلى

( مع موسى فكلَّما عاهدوُه أبن يُرسلوا معه بين إسرائيل إذا زال العذاب  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ دأهبم يف نقض العهود ) -55
بُواْ آبََيتِ  الىذينَ وَ عنهم نقضوُه ومل يُطلقوا بين إسرائيل من استعبادهم ) ِمْ  ِمن قَ ْبِلِهْم َكذَّ َفَأْهَلْكَناُهم ( الىيت جاءت هبا ُرُسُلُه ) َرهبِى

 ( . َكانُواْ ظَاِلِمنيَ ( ُمَّن َكذىب الُرُسل )وَُكلٌّ ( يف البحر ) ِبُذنُوهِبِْم َوأَْغَرقْ َنا آَل ِفْرَعونَ 

( بك وال ابلقرآن بسبب  فَ ُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ ن )( ابلقرآ َكَفُرواْ   الىذينَ ( اليهود ) ِعنَد الِلىِ ( على األرض ) ِإنَّ َشرَّ الدََّوابىِ  ) -56
 حَسدهم وعنادهم .

ُهمْ  الىذينَ ) -57 ( أي من اليهود على الص لح ونبذ القتال وأن ال يُعينوا على قتاله أحداً من املشركني ، وهم بنو  َعاَهدتَّ ِمن ْ
( عاقبة نقض العهد وما يقع  يف ُكلِى َمرٍَّة َوُهْم الَ يَ ت َُّقونَ  حممىد )( معك َي مُثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهمْ النضري وبنو قينقاع وبنو قُريظة )
 بعدُه من خراب وتدمري وقتل .

َفَشرىِْد هِبِم مَّْن ( يعين إن ظفرَت هبم وأدركتهم يف احلرب ) فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم يِف احْلَْربِ مثى خاطب هللا رسوله فقال تعاىل : ) -58
 ( أي لعلىهم يتِعظون وال خيونون بعد ذلك . َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ ين فنكىل هبم واضرهبم ِمْن خلفهم إذا اهنزموا أمامك )( يع َخْلَفُهمْ 

ك ( منك ومنهم ، يعين أعلمهم أبنى  َعَلى َسَواء( العهد ) فَانِبْذ إِلَْيِهمْ ( تبدو آاثرها عليهم ) َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمن قَ ْوٍم ِخَيانَةً ) -59
م يُريدون نقضُه ، وال تبدأهم ابلقتال قبل أن تُعلمهم برتك العهد والشروط الىيت بينك  تركَت العهد الىذي بينك وبينهم ألهنى

 ( سواًء يهوداً كانوا أو مسلمني . ِإنَّ الِلىَ الَ حيُِب  اخلَائِِننيَ وبينهم لئالى ينسبوك إىل اخليانة )

ُْم الَ يُ ْعِجُزونَ ( يف إعداد الُعدىة والسالح )َسبَ ُقواْ ( ينتصرون عليكم مهما ) َفُرواْ كَ   الىذينَ َوالَ حَيَْسنَبَّ ) -60 ( مهما زاد  ِإهنَّ
 . عددهم وكثُ َر سالحهم
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ابطة اخليىالِة ( أي ومن ُمر  َوِمن رىاَِبِط اخْلَْيلِ ( أي من ذخريٍة وسالح ) مَّا اْسَتطَْعُتم مِىن قُ وَّةٍ ( أي للمشركني ) َوأَِعد واْ هَلُم) -61
َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسراء ُماطباً إبليس } . فاخليل كناية عن اخليىالة يف حدوِد العدوِى ومقابلتهم

( وهم َوَعُدوَُّكمْ وهم اليهود )(  َعْدوَّ الِلىِ ( أي ختوىفون مبا تعدىونه هلم ) تُ ْرِهُبوَن بِهِ { يعين َبيىالتك ورجىالتك ، ) َِبَْيِلَك َوَرِجِلكَ 
م غري حاضرين معكم وال يف أرضكم الَ تَ ْعَلُموهَنُمُ ( أي غري ما ذكرَن ) َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِمْ مشركو العرب ) ، وهم أهل  ( ألهنَّ

ُ يَ ْعَلُمُهمْ فارس وغريهم ُمىا فتح املسلمون بعد وفاة النيبى )  ِمن َشْيٍء يف َسِبيِل الِلِى يُ َوفَّ إِلَْيُكمْ  َوَما تُنِفُقواْ ( فأخربكم عنهم ) الِلى
 . ( أي ال تُنَقصون شيئاً منه َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُمونَ ي تستوفون بدله الواحد بعشرة يف الدنيا وسبعمائة يف اآلخرة )أ( 

 :( يعين إْن مالوا للُصلح وترك الِقتال ، ومن ذلك قول عنرتة  َوِإن َجَنُحواْ لِلسَّْلمِ ) -62
 فسرِيي مسرَي األمِن َي ابنَة مالٍك     وال جتنِحي بعَد الرجاِء إىل اليأسِ 

 وقال حسىان :
 َوَأمْسََعَك الدَّاِعي الَفِصيُح ِبُفْرَقٍة     َوَقْد َجَنَحْت مَشُْس الن ََّهاِر لِتَ ْغُرابَ 

 ( بنواَيهم فيخربك هبا .اْلَعِليمُ ( ألقواهلم )  إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ َوتَ وَكَّْل َعَلى الِلىِ ( أي ِمل إليها واقبل منهم ابلُصلح ) فَاْجَنْح هَلَا)

( يعين فإنَّ هللا يكفيك شرَّهم فيخربك بنواَيهم  فَِإنَّ َحْسَبَك الِلىُ ( اِبسم الُصلح  والِسلم ) َوِإن يُرِيُدواْ أَن خَيَْدُعوكَ ) -63
( ومنهم األوس واخلزرج فأصبحوا  َوأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوهِبِمْ )( من أصحابك  رِِه َواِبْلُمْؤِمِننيَ ُهَو الَِّذَي أَيََّدَك بَِنصْ لتأخذ احلذر منهم )

( أي ما يف الكواكب  َلْو أَنَفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِيعاً إخواَنً يف الدين بعدما كانوا ُمتباغضني ُمتعادين يقتُل بعضهم بعضاً )
ِة العدواة الىيت كانت بينهم ) لََّفْت َبنْيَ قُ ُلوهِبِمْ مَّا أَ السيىارة أبمجعها من ماٍل ) نَ ُهمْ ( ِلشدى َ أَلََّف بَ ي ْ ( ابإلسالم فجعلهم  َولَ ِكنَّ الِلى

 ( ال ميتنع عليه شيٌء يُريد ِفعَلُه وال يفعل إالى ما تقتضيِه احِلكمة . إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ ُمتحابىني ُمتواِددين )

ََي أَي  َها النَّيب  ة أصحابِه وكثرة الكافرين يوم بدر سأل من هللا النصر على الكافرين ، فنزلت هذه اآلية )َلمىا رأى النيب قلى  -64
ُ َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ   ك يف ميدان القتال من املؤمنني .( أي يكفيك أن يكون هللا َنصراً لك ومن اتبعَ  َحْسُبَك الِلى

( وشوىقهم مبا أعدَّ هللا هلم من األجر يف اآلخرة ، مثى أخَذ ُسبحانُه يف تطمني  لنَّيِب  َحرِىِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتالِ ََي أَي  َها ا) -65
ٌة يَ ْغِلُبواْ أَْلًفا مِىَن يَ ْغِلُبواْ ِمئَ َتنْيِ َوِإن َيُكن مِىنُكم مِىئَ ( على القتال ) ِإن َيُكن مِىنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُرونَ قلب النيبى واملؤمنني فقال )

ُْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَقُهونَ   الىذينَ   ( ولذلك ال ينقادون لدين احلقى . َكَفُرواْ أبَِهنَّ

وَلمىا انتهت غزوة بدر وانتصر املسلمون فيها مع ِقلَّتهم على الكافرين مع كثرهتم  فقتلوا سبعني رجالً من املشركني  -66
ُ َعنُكمْ ة )وأَسروا سبعني نزلت هذه اآلي (  َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفا( بعض املشركني من أعدائكم ابلقتل واألسر ) اآلَن َخفََّف الِلى
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نْيِ إبِِْذِن مِىَئٌة َصابَِرٌة يَ ْغِلُبواْ ِمئَ َتنْيِ َوِإن َيُكن مِىنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبواْ أَْلفَ ( يف املستقبل ) فَِإن َيُكن مِىنُكمبقلىة العدد واملال والسالح )
ُ َمَع الصَّابِرِينَ   ( ابلُنصرة . الِلِى َوالِلى

وَلمىا أَتوا ابألسرى يوم بدر قال النيبى ألصحابِه : "إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم." فقالوا : "بل َنخذ الِفداء  -67
(  َما َكاَن لَِنيبٍى أَن َيُكوَن َلُه َأْسَرىهبذه اآلية )فنتَقوى بِه على أعدائنا" ، فأخذوا الِفداء وأطلقوهم . فعاتبهم هللا على ذلك 

له القوىُة والسيطرة عليهم وبعد ذلك إْن أراَد  ( يعين حّتى يُثخَن يف قتلهم وتكونَ  َحّتَّ يُ ْثِخَن يف اأَلْرضِ من املشركني ليفديهم )
نْ َياَعرَ ( أي ها املسلمون أبخذ الِفداء )تُرِيُدونَ الِفداء فال أبس بِه ) ( أي تريدون املال الىذي هو عَرٌض زائل وال تفكىرون  َض الد 

م سُيقاومونكم يف املستقبل ويقتلون منكم كما قتلتم منهم وهذا أكرب خطأ ارتكبتموُه يف فكى األسرى فكان  يف العاقبة ألهنَّ
ُ يُرِ األجدر بكم أن ُتطلقوا من ُيسلم منهم فقط وتقتلوا كلَّ كافٍر عنيد ) ( أي العاقبة ، يعين يُريد لكم اآلِخرَةَ ( لكم ) يدُ َوالِلى

م يضعفون وتنكسر شوكتهم ويقل  عددهم فتنتصرون عليهم يف كلِى حرٍب وقتال ) ُ َعزِيزٌ ُحسَن العاقبة بقتلهم ألهنَّ ( حيث  َوالِلى
 ( يف أفعالِه .َحِكيمٌ أخذهم وأذهلىم وسلىطكم عليهم )

داء ( من الفِ  َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمتُْ ) هللا لكم النصر وسبق أن وعدكم بهِ  ( يعين لوال أن كتبَ  َسَبقَ  لَّْواَل ِكَتاٌب مِىَن الِلىِ ) -68
م ينتصرون عليكم ويقتلونكم وَيسرونكم ويُ  ، ( من أعدائكم َعَذاٌب َعِظيمٌ )املشركني  وإطالق األسرى عذىبونكم وذلك ألهنى

 . لنصروعدكم اب ولكنى هللا ال يريد ذلك ألنىهُ 

َ ( يف أخذ شيٍء من الغنيمة بغري دراية النيبى ) َحاَلالً طَيِىًبا َوات َُّقواْ الِلىَ ( من أموال املشركني ) َفُكُلواْ ُمَّا َغِنْمُتمْ ) -69 ِإنَّ الِلى
 ( ملن يندم ويرجعها إىل النيبى ويتوب . َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

ُ يف قُ ُلوِبُكْم َخرْيًاأَسرهم املسلمون يوم بدر ) الىذينَ ( يعين  ْيِديُكم مِىَن اأَلْسَرىََي أَي  َها النَّيِب  ُقل لِىَمن يِف أَ ) -70 (  ِإن يَ ْعَلِم الِلى
ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ( ذنوبكم ) َويَ ْغِفْر َلُكمْ ( من الِفداء ) يُ ْؤِتُكْم َخرْيًا ُمِىَّا ُأِخَذ ِمنُكمْ يعين رغبًة يف اإلميان وِصحَّة نيىة ) ( ملن اتب  َوالِلى

وأسلم . روَي عن العبىاس بن عبد املطىلب أنَُّه قال نزلت هذه اآلية يفَّ ويف أصحايب وكان معي عشرون اُوقيىة ذهباً فُأِخَذْت 
مينى فأعطاين هللا مكاهنا عشرين عبداً كلٌّ منهم يضرُب مباٍل كثري وأدَنُهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين اُوقية 

 زم وما ُأِحبٌّ أنَّ يل هبا مجيَع أموال أهل مكىة وأَن أنتظر املغفرة ."وأعطاين زم

َ ِمن قَ ْبلُ لك أو ُيساعدوا عدوىاً عليك ) اُخرى( أبن يعد وا حرابً ِخَيانَ َتكَ ( هؤالء األسرى ) َوِإن يُرِيُدواْ ) -71 (  فَ َقْد َخانُواْ الِلى
ُهمْ أبن عبدوا غريُه ) ُنَك منهم إْن خانوَك ) ( أي أمكنكَ  فََأْمَكَن ِمن ْ ُ َعِليمٌ منهم يوم بدر وسُيمكِى ( فيما َحِكيمٌ ( بنواَيهم ) َوالِلى

 يفعلُه .
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يف ( الرسول  آَوواْ  الىذينَ َوَجاَهُدواْ أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يِف َسِبيِل الِلِى وَ ( من مكىة إىل املدينة ) آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ  الىذينَ ِإنَّ ) -72
( من أهل  ْ آَمُنوا الىذينَ وَ صرة واملساعدة والوراثة )( ابلنُ  أُْولَ ِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ ) يثرب( وهم أهل وََّنَصُرواْ )م ودَيرهم بلده

صرهتم لكم ، أي ما لكم من نُ  ( إىل املدينة َما َلُكم مِىن َوالَيَِتِهم مِىن َشْيٍء َحّتَّ يُ َهاِجُرواْ ) يثرب ( إىل مدينة َومَلْ يُ َهاِجُرواْ مكىة )
م بعيدون عنكم ال يقدرون على نُ  صرتكم هلم ( أي وإن طلبوا نُ  َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم يِف الدِىينِ صرتكم )وال من إرثهم شيء ألهنى

 ُسبحانُه مثى استثىَن ، (  فَ َعَلْيُكُم النَّْصرُ ، وذلك قوله تعاىل ) لوا املشركني من أعدائهمدوهم وقاتِ روهم وساعِ ساعدتكم فانصُ ومُ 
نَ ُهم مِىيثَاقٌ عهد وميثاق مع املسلمني على املهادنة وترك القتال فقال ) من كان لهُ  َنُكْم َوبَ ي ْ  نة( على املهادَ  ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ فال تقاتلوهم  وال تنقضوا امليثاق معهم ) وترك القتال  . ( َوالِلى

 ابملساعدة واملناصرة ، فأنتم أوىَل  ساعد بعضاً على قتالكم وأذاكم( أي بعضهم يُ  َكَفُرواْ بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ   ينَ الىذوَ ) -73
 رون . رون على أعمالكم ولكنى املشركني خيسرون وال يؤجَ بعضكم لبعض ألنىكم تؤجَ 

يعود إىل هنا  ( وضمري اهلاء ِإالَّ تَ ْفَعُلوهُ فقال ) ن واملشركنيولو كانت مع الكافري ى ُسبحانُه عن نقض العهود واملواثيقمثى هنََ 
نَ ُهم مِىيثَاقٌ  تعاىل امليثاق من قولهِ  َنُكْم َوبَ ي ْ  معهم دمتُ قموهم وتعان واثقتُ : ال تنقضوا امليثاق مع مَ  واملعىن ، ( )ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ

َنٌة )وقوله { ،  اء }َوأَْوُفواْ اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسر  على شيء َتُكن ِفت ْ
، ألنىكم تتعوىدون  ( يف دينكم َوَفَساٌد َكِبريٌ ؤدىي إىل القتال وسوء احلال )بسبب نقض امليثاق ألنى ذلك يُ  يعين ( يف اأَلْرضِ 

م يستحقرون دينكم فيعت على نقض املواثيق  .  ببطالنه إذا نقضتم املواثيق معهم قدون، وألهنى
 ِكَتاِب وقد قال أكثر املفسىرين أنى هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل يف سورة األحزاب }َوأُْوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يِف 

آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ أِبَْمَواهِلِْم  الىذينَ ِإنَّ . وقد قال تعاىل يف اآلية السابقة ) يف املرياث بعضٍ  بِ { يعين بعضهم أَوىَل  الِلَِّ 
 ( . آَوواْ وََّنَصُرواْ أُْولَ ِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ  الىذينَ َوأَنُفِسِهْم يِف َسِبيِل الِلِى وَ 

جعلهم  عانيهِ ملقيقة وعدم إدراكهم وال تبديل لكلمات هللا ولكن جهلهم ابحل يف القرآن كلىهِ  يف اآليتني وال أقول ال منسوخ  
ابدىعائهم الناسخ واملنسوخ يف القرآن ُما جعل اليهود والنصارى ينتقدوننا يف  لقائلها وزورٌ  إمثٌ  يت هيَ الى  اتينطقون هبذه الكلم

علهم يعتقدون وذلك ُمىا جذلك ويقولون إنَّ كتابكم فيه منسوخ أمىا كتابنا فُمحَكم ُمثَبت ليس فيِه َنسٌخ وال منسوخ ، 
 .  ومنسوخ َنسخٌ  املسلمني يقولون فيهِ  ببطالن القرآن ألنَّ 

  . لوىاً كبرياً ، فتعاىل هللا عمىا يقولون عُ  وعدم اإلدراك مبصريها بقوهلم هذا ااُلمورفقد نسبوا هلل اجلهل بعواقب 
آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل  ينَ الىذة )ِإنَّ بق، أمىا قوله تعاىل يف اآلية السا بنيى  ى اآلية واضحٌ مغزَ  وإنَّ 

م مُ  آَوواْ وََّنَصُرواْ أُْولَ ِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ  الىذينَ الِلِى وَ   إن كانوا مشركني بل املسلمون أوىَل  أهلهُ  سلمون واملسلم ال يرثهُ ( ألهنى
 أهلهُ  ، فاملسلم يرثهُ  سلمني{ يعين إن كان مجيعهم مُ  أُْوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يِف ِكَتاِب الِلَِّ . أمىا قوله تعاىل}وَ  بهِ 

 .  فاآلية واضحة بيىنة ليس فيها َنسخ ومنسوخ كما يدىعون مسلمني .وأقاربه إن كانوا 
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( وهم  آَوواْ وََّنَصُرواْ  الىذينَ وَ ( وهم املهاجرون ) َوَجاَهُدواْ يف َسِبيِل الِلىِ )( إىل مدينة يثرب  آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ  الىذينَ وَ  ) -74
 ( يف اجلنىة . أُولَ ِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هلَُّم مَّْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرميٌ األنصار آَووا النيبى ونصروُه )

( أي من املسلمني  فَُأْولَ ِئَك ِمنُكمْ ( أي مع املسلمني ) َوَجاَهُدواْ َمَعُكمْ  يثرب )( إىل آَمُنواْ ِمن بَ ْعُد َوَهاَجُرواْ  الىذينَ وَ ) -75
َ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ )  ( . َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يِف ِكَتاِب الِلِى ِإنَّ الِلى

ّاْلَعاَلِمنيّاحْلَْمد ّّلل ِّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتعاىلّتفسريّسورةّاألنفال ّّ،َّربِ 

ّالتوبةّسورةّتفسريّويليها

ّ

ّسورةّالتوبة

 تعاهد النيب )ع( مع املشركني من أهل مكة ابألمان بني الطرفني وأن ال يقتل بعضهما بعضاً وأن ال يؤذوا املؤمنني وال يسلبوهم أمواهلم
، فركَب عمرو بن سامل اخلزاعي حّتى َقِدَم  إالى فريقاً منهم . وبعد زمن خان املشركون عهودهم مع النيبى  وال ُيساعدوا أحداً على قتاهلم

 : ، فوقَف عليه وهو يف املسجد بني َظهراين القوم وأنشد ، وكان ذلك ُمىا سببَّ فتح مكىة املدينة وأتى رسول هللا
 ِحْلَف أَبِيَنا َوأَبِيِه األَتْ َلَدا ا       الُهمَّ ِإينى ََنِشٌد حممىد

 َونَ َقُضوا ِميثَاَقك اْلُموَكىَدا   َأْخَلُفوك اْلَمْوِعَدا إنى قُ رَْيًشا
ا مل َيِت يف أوىهلا البسملة ألنَّ فيها ذكر الرمحان الرحيم ، وإنَّ  خانوا العهود ونقضوا املواثيق الىذينَ فنزلت هذه السورة يف املشركني  . وإّنَّ

 .  ة، لذلك مل تبدأ السورة ابلبسمل املشركني ال تشملهم الرمحة

: تربىؤوا  واملعىن( واخلطاب للُمسلمني،  َعاَهدمت  مِىَن اْلُمْشرِِكنيَ  الىذينَ ِإىَل ( أي التربئة من التزامات العهود ) بَ رَاءٌة مِىَن الِلِى َوَرُسولِهِ ) -1
م نقضوا عهودهم  أمهلهم أربعة أشهر ليفكىروا يف القرآن . مثى  ُمىن كان بينكم وبينهم عهد من املشركني فإنَّ هللَا ورسولُه بريئان منهم ألهنَّ

ويتدبروا آَيتِه ويستشريوا عقوهلم يف التوحيد ويسيحوا يف األرض للتفتيش عن آاثر املكذبني للُرُسل كيَف أهلكهم هللا ودمىرهم لئالى 
 يكونوا مثلهم ، وبعدها إمىا أن ُيسلموا وإمىا أن يُقَتلوا إْن داوموا على كفرهم فقال تعاىل : 

( مهما َكثُ َر عددكم  َواْعَلُمواْ أَنَُّكْم َغرْيُ ُمْعِجزِي الِلىِ لوا )موا وإمىا أن تُقتَ ( آمنني وبعدها إمىا أن ُتسلِ  َفِسيُحواْ يف اأَلْرِض أَْربَ َعَة َأْشُهرٍ ) -2
َ ُُمْزِي اْلَكاِفرِينَ وزاَد سالحكم )  ( أي ُمذهلىم .  َوأَنَّ الِلى

َ ُسبحانُه أنىهُ   جيب إعالم املشركني برباءٍة منهم لئالى ينسبوا املسلمني إىل الغدر فقال :  مثى بنيى
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 ( أي وإعالٌم ، ومن ذلك قول امرئ القيس :َوأََذانٌ ) -3
م ورَبِْيِبِهْم     وال آَذنُوا جاراً فَ َيْظَعَن ساِلَما  فما قاتَلوا عن رهبى

م ال ينصرونُه لريحل عنهم ويسل ( يعين مجيع الناس من ُمشركني  مِىَن الِلِى َوَرُسولِِه ِإىَل النَّاسِ م من القتل . وقوله )يعين مل يُعِلموُه أبهنَّ
( واألكرب معناُه  يَ ْوَم احلَْجِى اأَلْكرَبِ وُمسلمني ليعلموا أنَّ العهود قد زالت بني املسلمني واملشركني وكان ذلك اليوم الىذي أمهلهم به هو )

 شهر ذي احِلجىة والىذي فيه يكون الوقوف بعرفات يوم اجلمعة ، واألصغر هو الُعمرة يف أيى وقٍت كان ، األعظُم أجراً ، وهو ما كان يف
َنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ { يعين أعظم . وقال } َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعنَد الِلىِ والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة } { أي  َواْلِفت ْ

ُتمْ ( أيضاً بريء )َوَرُسولُهُ ( أي من عهدهم ) أَنَّ الِلىَ بَرِيٌء مِىَن اْلُمْشرِِكنيَ م . واإلعالم هو )أعظ فَ ُهَو َخرْيٌ ( أي ها املشركون وآمنتم ) فَِإن تُ ب ْ
ُتمْ ( من البقاء على الشِىرك ) لَُّكمْ  ( أي ال تعجزونُه عن تعذيبكم وال  رْيُ ُمْعِجزِي الِلىِ فَاْعَلُمواْ أَنَُّكْم غَ ( عن اإلسالم ومل تؤمنوا ) َوِإن تَ َولَّي ْ

 ( يف اآلخرة .  َكَفُرواْ بَِعَذاٍب أَلِيمٍ   الىذينَ َوَبشِىِر ميكنكم أن هتربوا من ُسلطانِه )

ًئا َعاَهدمت  مِىنَ  الىذينَ ِإالَّ مل خيونوا العهد مع النيبى واملسلمني فقال تعاىل ) الىذينَ مثى استثىَن ُسبحانُه  -4 ( من  اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَنُقُصوُكْم َشي ْ
(  فََأَت واْ إِلَْيِهْم َعْهَدُهمْ ( يعين ومل ُيساعدوا عليكم أحداً يف القتال ) َومَلْ يُظَاِهُرواْ َعَلْيُكْم َأَحًداشروط العهد ، يعين مل خيونوا العهَد معكم )

َ حيُِب  اْلُمتَِّقنيَ الىيت وقع االتىفاق عليها ) ( ِإىَل ُمدَّهِتِمْ وال تتربىؤوا من عهدهم )  ( لنقض العهود . ِإنَّ الِلى

ُوُهمْ ( يعين إذا انتهت األشهر األربعة الىيت أمهلناهم فيها ) فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر احْلُُرمُ ) -5 ( من مكاٍن أو  فَاقْ تُ ُلواْ اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدَت 
( يعين يف كلِى طريٍق ميرىون فيه وعلى كلِى ُمرتفٍع تتسلىطون  َواقْ ُعُدواْ هَلُْم ُكلَّ َمْرَصدٍ ( يعين وحاصروهم )َواْحُصُروُهمْ أسرى ) (َوُخُذوُهمْ زمان )

كوا : ما أمكنكم من قتٍل أو أسٍر أو ِحصار أو سجن أو ُمراقبة فقوموا هبا عليهم واستعملوها معهم كي يرت  واملعىنعليهم وتراقبوهنم فيه ، 
( املفروضة  َوآتَ ُواْ الزََّكاةَ ( كما تقيموهنا ) َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ ( عن الِشرك وعبادة األواثن وآَمنوا ابهلِل ورسولِه ) فَِإن اَتبُواْ موا )دين الشِىرك وُيسلِ 

 ( ابلطائعني .ِحيمٌ رَّ ( للتائبني ) ِإنَّ الِلىَ َغُفورٌ ( يعين فاتركوهم وال تقاتلوهم ) َفَخل واْ َسِبيَلُهمْ )

: فإْن طلَب أحٌد من املشركني  واملعىن( يعين حّتى يسمع القرآن ،  َوِإْن َأَحٌد مِىَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحّتَّ َيْسَمَع َكاَلَم الِلىِ ) -6
نُه وبنيى لُه وأمِهلُه نها ويسمع آَيت القرآن فآمِ أمرُتَك بقتاهلم األمان من القتل بعد األشهر األربعة ليسمع دعوتك ويستفسر ع الىذينَ 

( يعين إْن دخل دين اإلسالم َنل خرَي الدارَين ، وإْن مل يدخل يف دين اإلسالم  مُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنهُ حّتى يسمَع كالَم هللا لعلىُه ُيسلم ويؤمن )
ُْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعَلُمونَ َيمن فيها على  نفسِه )فال تقتلُه فتكون قد غدرَت بِه ولكن أوصله إىل دَير قومِه الىيت  م  َذِلَك أبَِهنَّ ( احلقيقة ألهنَّ

 ُمقلِىدون آلابئهم . 

م مل خيونوا ( ف َعاَهدمت ْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  الىذينَ ِإالَّ ( وهم خيونون العهد ) َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد الِلِى َوِعنَد َرُسولِهِ ) -7 إهنَّ
َ حيُِب  اْلُمتَِّقنيَ ( أي ها املسلمون ) فَاْسَتِقيُمواْ هَلُمْ ( على العهد ) َفَما اْستَ َقاُمواْ َلُكمْ العهد معكم )  ال خيونون . الىذينَ (  ِإنَّ الِلى

( أي عهداً ، وهو أن  الَ يَ ْرقُ ُبواْ ِفيُكْم ِإالًّ ) ( أي يتسلىطوا عليكم َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ ( تواظبون على العهد مع من خان )َكْيفَ ) -8
 يقول "آليُت على نفسي أن أفعل كذا" ، والشاهُد على ذلك قوُل حسىان : 

 َوإْكراُمنا َأْضيافَنا َوَوفاُؤَن     مبَا كاَن ِمْن إلٍى َعَلْينا َوَمْوثِقِ 
 وقال اآلخر:
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 اَل َيْكِذبُ  لى َواْلَعْهدِ َوُذو اإْلِ      َوَجْدََنُهْم َكاِذاًب إهل ُْم 
 وقال األعشى ميدح سالمة ذا قائش :

 أبْ َيُض ال يَ ْرَهُب اهْلُزاَل وال     يَ ْقَطُع رمِْحاً وال خَيُوُن إالى 
 ( الِذمَّة هي الوفاء ابلدَّين ، والشاهد على ذلك قول طََرفة : َوالَ ِذمَّةً )، واآلُل القرابة 

 ْعِقُدوهَنا     وَخرْياً إذا ساَوى الذ َرى ابحْلَوارِكِ أَبَ رَّ وأَْوََف ِذمًًّة ي َ 
( بلني الكالم وإظهار  يُ ْرُضوَنُكم أِبَفْ َواِهِهمْ : إْن يستوِل عليكم املشركون ال مينْعهم من قتلكم وتعذيبكم عهٌد وال وفاٌء بَدْيٍن ) واملعىن

 هلم .  ( ال أخالقَ  َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقونَ ض العهد )( إالى العداوة والغدر ونق َوأَتََْب قُ ُلوهُبُمْ احملبىة لكم )

( وهو الرئسة واألموال الىيت  ََثًَنا قَلِيالً ( أي بتكذيبها ) آِبََيِت الِلىِ ( أي استبدلوا )اْشرَتَْواْ مثى أخَذ ُسبحانُه يف ذمى قادة املشركني فقال ) -9
( أي عن ِدين هللا وطريقِه الىذي يُوصل أتباعه إىل  َعن َسِبيِلهِ ( الناس )َفَصد واْ ) حصلوا عليها بسبب الرئسة ، وهي قليلة ابلنسبة لآلخرة

ُمْ اجلنىة )  ( أي ساءت أعماهلم . َساء َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( ظاملون )ِإهنَّ

 ( على املؤمنني وعلى ُضعفاء الناس . ُم اْلُمْعَتُدونَ َوأُْولَ ِئَك هُ ( سبق تفسريها قبل آيتني ) الَ يَ ْرقُ ُبوَن يف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َوالَ ِذمَّةً ) -10

ينِ ( هؤالء الرؤساء والقادة ) فَِإن اَتبُواْ ) -11 َونُ َفصِىُل إخوانكم يف الدين ) مْ ( يعين فهُ  َوأَقَاُمواْ الصَّاَلَة َوآتَ ُواْ الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يِف الدِى
 يىنها على التفصيل يف املستقبل ، وقد فصَّلُتها لكم .( يعين نُب اآلََيِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 

(  َوطََعُنواْ يِف ِديِنُكمْ ( أي من بعِد أن عقدوُه ) مِىن بَ ْعِد َعْهِدِهمْ ( أي عهودهم وما حلفوا عليه )أمَْيَاهَنُم( هؤالء القادة ) َوِإن نََّكُثواْ ) -12
( أي رؤساء املشركني وقادهتم ، ومنهم احلارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وعكرمة بن  ْفرِ فَ َقاتُِلواْ أَئِمََّة اْلكُ أي عابوُه وقدحوا فيِه )

ُمْ ُايبى وغريهم من رؤساء قريش ) ( عن أذاكم والطعن  َلَعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ ( أي ال حيفظون العهد واليمني ) الَ أمَْيَاَن هَلُمْ ( ُمشركون ُمنافقون )ِإهنَّ
 . يف دينكم إذا  قاتلتموهم

أَوََّل ( ابلقتل ) َوُهم بََدُؤوُكمْ ( من بيتِه ليقتلوُه ) َومَه واْ إبِِْخرَاِج الرَُّسولِ ( أي نكثوا عهودهم معكم ) َأالَ تُ َقاتُِلوَن قَ ْوًما نََّكثُواْ أمَْيَاهَنُمْ ) -13
م رؤساء َأخَتَْشْوهَنُمْ أن يهاجر املسلمون إىل املدينة )( فكان أوىل من قَتُلوُه من املسلمني َيسر وزوجتُه مُسيىة وذلك يف مكىة قبل  َمرَّةٍ  ( ألهنَّ

ُ َأَحق  أَن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم م ُؤِمِننيَ وقادة )  ( حقىاً . فَالِلى

ُ أِبَْيِديُكمْ ( أي قاتلوا املشركني )قَاتُِلوُهمْ ) -14 هْبُُم الِلى ( يف احلرب  َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهمْ ( ابألسر )َوخُيْزِِهمْ ( ابلضرب والطعن والقتل ) يُ َعذِى
 ( . َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم م ْؤِمِننيَ )
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ُ َعَلى َمن َيَشاءقتلوا إخواهنم املؤمنني ) الىذينَ ( أي غيظ املؤمنني بقتل الكافرين  َويُْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوهِبِمْ ) -15 ( استشهاده  َويَ ُتوُب الِلى
ُ َعِليٌم ) 55الشهادة وهي بشارة بدخول اجلنىة من املؤمنني ، فالتوبة هنا كناية عن ( يف أفعالِه إذ َحِكيمٌ ( مبن تشملُه الشهادة )َوالِلى

 أوصاكم بقتال املشركني .

ُتمْ ) -16 ( قاعدين يف  أَن ُترْتَُكواْ ( وهنا تقدير حمذوف وهو : أظننتم أن تثابوا بال عمل أم حسبتم أن تدخلوا اجلنىَة بال جهاد ) أَْم َحِسب ْ
ُ دَيركم ) (  مَلْ يَ تَِّخُذواْ ِمن ُدوِن الِلِى َواَل َرُسولِِه َوالَ اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجةً ) الىذينَ ( وَ ( يُثيبهم ويُدخلهم اجلنىة ) َجاَهُدواْ ِمنُكمْ  الىذينَ َوَلمَّا يَ ْعَلِم الِلى

ء الىذينَ :   واملعىنيَِلُجوَن معهم يف ِحزهبم وحمبىتهم ،  وأصدقاء وأحبىاء يتداخلون معهم غري رسول هللا ومن آمن بِه  ال يتىخذون أخالى
،  { اللىيليف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف  اللىيل}يُوِلُج فأوالئك يُثابون ويدخلون اجلنىة . فكلمة )َوجَلَ( معناها دخَل ، ومن ذلك قوله تعاىل 

ُ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ َواوالوليجة هي اجلماعة الىيت يتداخل معهم ويواددهم ) ُتْم أَن ( . ونظري هذه اآلية يف سورة آل عمران  لِلى }أَْم َحِسب ْ
 ُ  .{ َجاَهُدواْ ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّابِرِينَ  الىذينَ َتْدُخُلواْ اجْلَنََّة َوَلمَّا يَ ْعَلِم الِلى

( أي ال ينبغي  َما َكانَ احلرام وأداء شعائرهم الدينيَّة فيه ، فقال تعاىل ) مثى أمَر هللا املسلمني أن مينعوا املشركني من القيام ابملسجد -17
( عمارة املساجد تكون ابجتماع الناس فيها للعبادة وإقامة الشعائر الدينيَّة كالصالة والُدعاء  لِْلُمْشرِِكنَي أَن يَ ْعُمُرواْ َمَساِجَد هللا)

م كافرون ولكن مل يسمعوا لقوهلم ومل يعملوا  ُفِسِهْم اِبْلُكْفرِ َشاِهِديَن َعَلى أَنوالتسبيح وقراءة القرآن ) ( أي َشِهَدْت عليهم مجاعة منهم أبهنَّ
م كافرون ، وأخرياً َشِهَد عليهم حممىد و  هو أبمرهم ، وهم نفٌر من قريش كانوا قبل النيبى ومنعوهم من عبادة األصنام وصرىحوا هلم أبهنَّ

(  َويف النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ ( أي ذهبت أدراج الرَيح مل يؤَجروا عليها بل يُعاقَبون ) َحِبَطْت أَْعَماهُلُمْ ( الكافرون )أُْولَِئكَ قُ َرشي من أنفسهم )
 يوم القيامة .

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد الِلىِ ) -18 َوأَقَاَم ( يعين آمَن بيوم القيامة ) اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ ( أبنَُّه واحٌد ال شريك لُه ) َمْن آَمَن اِبلِلىِ ( ابلصالة والعبادة ) ِإّنَّ
( إىل  فَ َعَسى أُْولَ ِئَك أَن َيُكونُواْ ِمَن اْلُمْهَتِدينَ ( وحدُه خيشاُه ) ِإالَّ الِلىَ ( األنداد وما يعبدون من دون هللا ) الصَّالََة َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ خَيْشَ 

 طريق اجلنىة .

قالوا : "أيُنَسُب إلينا الكفر وَنن نقوم }َشاِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم اِبْلُكْفِر { السابقة وهي قوله تعاىل  وَلمىا مسع املشركون اآلية -19
( أي   َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِى َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َكَمْن آَمَن اِبلِلىِ َبدمة املسجد ونسقي احلاج ونفىُك العاين ؟ " ، فنزلت هذه اآلية )

الَ َيْستَ ُووَن ) ( مع رسولهِ  َوَجاَهَد يف َسِبيِل الِلىِ ( يعين وآمَن بيوم القيامة ) َواْليَ ْوِم اآلِخرِ ومل ُيشرك بِه شيئاً ) كإميان َمن آمَن ابهلل وحدهُ 
 ( يعين ليسوا سواًء ، ومن ذلك قول الصلتان العبدي : ِعنَد الِلىِ 

 يَتانُُه والضَّفادعُ حِ  يفما َتْسَتوِ     داً نِي واحِ يَّ فِإْن َيُك حَبُْر احلَْنظَلِ 
ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ )  . ( إىل طريق احلقى  َوالِلى

 أِبَْمَواهِلِْم َوَجاَهُدواْ يف َسِبيِل الِلىِ ( معه إىل املدينة )َوَهاَجُرواْ ( ابهلل ورسوله ) آَمُنواْ  الىذينَ مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف املؤمنني فقال ) -20
 ( بنعيم اجلنىة . َوأُْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ ( من غريهم ) َوأَنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد الِلىِ 

                                                           

على لسان موسى }فَاقْ تُ ُلواْ أَنُفَسُكْم فمن قُِتَل شهيداً يتوب هللا عليه وميحو سيىئاتِه . والدىليل على ذلك يف ِقصىة بين إسرائيل الىذيَن عبدوا العجل ، قال هللا تعاىل  55 
ا قُِتلوا اتَب هللا عليهم .َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم ِعنَد اَبرِ   ِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم { ، فَلمى
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ُم) -21 ( أي دائم ال يزول  نَِعيٌم م ِقيمٌ  َوَجنَّاٍت هلَُّْم ِفيَها( منُه عليهم )َورِْضَوانٍ ( يف اآلخرة ) بَِرمْحٍَة مِىْنهُ ( على لسان أنبيائِه ) يُ َبشِىُرُهْم َرهب 
. 

 ( أي كثري . ِإنَّ الِلىَ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ ( ال خيرجون منها ) َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا) -22

 أمر النيبى أصحابه ابخلروج إىل اجلهاد فأخذ بعض املنافقني ينَهون أبناءهم وإخواهنم عن اخلروج خوف القتل ، فنزل قوله تعاىل -23
( يعين ال تسمعوا لقوهلم وترتكوا قول رسول هللا  آَمُنواْ الَ تَ تَِّخُذواْ آاَبءُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياء إَِن اْسَتَحب واْ اْلُكْفَر َعَلى اإِلميَانِ  الىذينَ ََي أَي  َها )

 ( . فَُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ عِص رسول هللا )( ويسمْع لقوهلم ويَ  َوَمن يَ تَ َوهلَُّم مِىنُكمْ فإنَّ من عَصى الرسول فهو كافر )

( أي  َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقرَتَفْ ُتُموَهامنعوكم عن اجلهاد ) الىذينَ (  ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكمْ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) -24
( أي من طاعة هللا وطاعة رسوله فترتكون  خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْوهَنَا َأَحبَّ إِلَْيُكم مِىَن الِلِى َوَرُسولِهِ  َوجِتَارَةٌ اكتسبتموها ومجعتوها )

ألجل هذه : إذا كنتم تريدون البقاء يف الدنيا  واملعىن( يعين وهي أحبى إليكم من اجلهاد يف سبيله ،  َوِجَهاٍد يِف َسِبيِلهِ اجلهاد ألجلها )
وليست الدنيا دار خلود فيدوم لكم ما أحببتم ، ( أي انتظروا املوت ، ألنَّ َمن مل يُقَتْل مَيُْت َفرَتَبَُّصواْ األشياء الىيت حتبىوهنا وختافون القتل )

ُ أِبَْمرِهِ منها بل هَي دار انتقال وزوال ، إنتظروا ) : إنتظروا حّت يبعث هللا  واملعىناملالئكة ،  ( وكلمة "أَْمر" هَي كناية عن َحّتَّ ََيْيتَ الِلى
ُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ مالئكة املوت ألخذ أرواحكم وحينئٍذ تندمون على ما فاتكم )  منعوكم عن اجلهاد . الىذينَ (  َوالِلى

ُ يِف َمَواِطَن َكِثريَةٍ ) -25 اجلهاد وختافون القتل وقد نصركم هللا يف مواطن كثرية فلم تُقَتلوا فيها : ملاذا َتتنعون عن  واملعىن(  َلَقْد َنَصرَُكُم الِلى
ًئا( كنتم أكثر عدداً من عدوىِكم ) َويَ ْوَم ُحَننْيٍ ، وإنَّ الظَفر بيد هللا ال بكثرة العدد ) ( من الغَلبة  ِإْذ أَْعَجبَ ْتُكْم َكثْ رَُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم َشي ْ

( ِلما أصابكم من اخلوف ، أي وضاقت عليكم األرض مع ِسعتها ، وهذا مَثل  َعَلْيُكُم اأَلْرُض مبَا َرُحَبتْ َوَضاَقْت على عدوىِكم )
ُتم م ْدِبرِينَ ُيضرب ملن كان يف ضيق )  ( عن النيبى ، أي ُمنهزمني . مُثَّ َولَّي ْ

ُ َسِكينَ َتهُ ) -26 ( يعين مالئكة يُشجىعون املؤمنني على  َلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنَزَل ُجُنوًدا ملَّْ تَ َرْوَهاَعَلى َرُسولِِه َوعَ ( أي اإلطمئنان ) مُثَّ أَنَزَل الِلى
( الىذي وقع هبم من القتل واألسر والسلب َوَذِلكَ ( أبيديكم ) َكَفُرواْ   الىذينَ َوعذََّب القتال وَيمروهنم ابلثبات وبذلك نصركم على عدوىِكم )

 ( . َجزَاء اْلَكاِفرِينَ )

ُ ِمن بَ ْعِد َذِلكَ ) -27  الىذينَ أسلموا وعلى املؤمنني  الىذينَ ( من الكافرين  َعَلى َمن َيَشاء( أي من بعد القتال واألْسر ) مُثَّ يَ ُتوُب الِلى
ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ اهنزموا )  ( . َوالِلى
ّالِقصَّة

متوجىهاً إىل ُحنني لقتال هوازن وثقيف يف آِخر شهر  ذكر أهل التفسري وأصحاب السرَي أنَّ رسول هللا )ع( َلمىا فتح مكىة خرج منها
، وقد اجتمع رؤساء هوزان إىل مالك بن عوف النصري وساقوا معهم أمواهلم ونساءهم  رمضان وأوىل شوىال من سنة َثان من اهلجرة

برياً قد ذهَب بصرُه من الكرب فقال أبيِى يف القوم وكان رئيس جشعم وكان شيخاً ك ُدرَْيد بن الصِىمَّةوذراريهم ونزلوا أبوطاس ، قال وكان 
، ما يل أمسُع ُرغاء البعري وهنيق احلمري وخوار البقر  ، وال سهٌل َدِهسٌ  َضرسٌ  نعم ُمال اخليل، ال َحْزنٌ وادٍى أنتم ؟ قالوا أبوطاس ، قال 

ونساءهم ليقاتل كلٌّ منهم عن أهلِه ومالِه ،  وثغاء الشاة وبكاء الصبيان ؟ فقالوا إنَّ مالك بن عوف ساَق مع الناس أبناءهم وأمواهلم
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فقال ُدريد : راعي ضأن وربى الكعبة! مثى قال : إئتوين مبالك ، فلمىا جاءُه قال َي مالك إنَّك أصبحَت رئيس قومك وهذا يوٌم له ما 
بسيفهِ  وفرسِه فإْن كانت لك حلََِق بك َمن وراَءَك وإْن   بعده ُردَّ قومك إىل بالدهم َواْلَق الرجال على متون اخليل فإنَُّه ال ينفعك إالى رجل ٌ

كانت عليك ال تُكْن ُفِضحَت يف أهلك وعيالك ، فقال لُه مالك : إنَّك كربَت وذهب علمك وعقلك . وعقَد رسول هللا )ع( لواءُه 
قام مبكىة مخسة عشر يوماً وبعث إىل األكرب ودفعُه إىل عليى بن أيب طالب وكل  من دخل مكىة برايٍة أمرُه أن حيملها وخيرج بعد أن أ

 صفوان بن اُميىة فاستعاَر منه مائة درع ، فقال صفوان عارية أم غصب ؟ فقال النيب : "عارية مضمونة مؤدىاة" ، فأعارُه صفوان مائة درع
عشر ألفاً ، وبعث  وخرج معه ، وخرج من مسلمة الفتح ألفا رجل ، وكان )ع( دخل مكىة يف عشرة آالف رجل ، وخرح منها يف إثين

رسول هللا رجالً من أصحابه إىل مالك بن عوف وهو يقول لقومه : لُيصريى كل رجل منكم أهله وماله خلف ظهره واكسروا جفون 
سيوفكم وأكنىوا يف شعاب هذا الوادي ويف الشجر فإذا كان يف غبش الصبح فامحلوا محلَة رجٍل واحد فهدىوا القوم فإنَّ حممىداً مل يلَق 

حداً حُيسن احلرب . وملىا صلىى رسول هللا أبصحابه الغداة اَندَر يف وادي ُحنني فخرجت عليهم كتائب هوازن من كلِى َنحية واهنزمت أ
قاتلهم بنو سليم وكانوا على املقدىمة واهنزم ما وراءهم ، وخلىى هللا تعاىل بينهم وبني عدوىهم إلعجاهبم بكثرهتم ، وبقي علي ومعه الراية يُ 

نفٍر قليل ، ومرَّ املنهزمون برسول هللا ال يلوون على شيء وكان العباس بن عبد املطلب أخذ بلجام بغلة رسول هللا والفضل عن ميينِه  يف
مى اُ وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب عن يسارِه ونوفل بن احلارث وربيعة بن احلارث يف تسعة من بين هاشم وعاشرهم أمين بن 

 َل يومئٍذ ، ويف ذلك يقول العباس :أمين ، وقُتِ 
 َنَصْرَن رسوَل هللِا يف احلَْرِب ِتْسَعٌة     وَقْد فَ رَّ َمْن َقْد فَ رَّ َعْنُه فأقشُعوا

 َي بينى ِلرَيِْجُعوا اُخرىوقويل إذا ما الَفْضُل كرَّ ِبَسْيِفِه      َعَلى الَقْوِم 
 ِلما َنَلُه يف هللِا ال يَ تَ َوجىعُ    وعاِشُرَن الَقى احِلماَم بِنَ ْفِسِه            

ً صيىتاً إصعد هذا الضرب فناِد : َي معشر املهاجرين واألنصار َي أصح اب وَلمىا رأى رسول هللا هزمية القوم عنه قال للعباس وكان جهورَيى
س تراجعوا وقالوا لبيىك لبيىك ، وتبادر سورة البقرة َي أهل بيعة الشجرة إىل أين تفرىون هذا رسول هللا . فلمىا مسع املسلمون صوت العبا

من األنصار خاصًة وقاتَلوا املشركني حّتى قال رسول هللا : اآلن محَي الوطيس "أَن النيب  ال كذب أَن ابُن عبد املطىلب" ، ونزل النصر 
بن عوف فدخل حصن الطىائف وقُِتَل  عند هللا تعاىل واهنزمت هوازن هزميًة قبيحة فذهبوا يف كل وجٍه واملسلمون يف آاثرهم وذهَب مالك

م بديل بن منهم زهاء مائة رجل وَغِنَم املسلمون أمواهلم ونساءهم وأمَر رسول هللا ابلذراري واألموال أن حُتَدر إىل اجلعرانة ووىلى على الغنائ
، فلمىا دخل شهر  بقيىة الشهرورقاء اخلزاعي ومضى )ع( يف أثر القوم فواََف الطىائف يف طلب مالك بن عوف فحاصر أهل الطىائف 

ُحنني وأوطاس وكان معه من سيب هوازن ستة آالف من الذراري والنساء ومن اإلبل  ى اجلعرانة وقسىَم هبا غنائمَ ذي القعدة انصرف وأتَ 
َن حبيضٍة" ، ئاحلُباىل حّتى يستربِ  والشياه ما ال يدري ِعدىتُه ، مثى أمَر ُمنادَيً فنادى يوم أوطاس : " أال ال توطأ احلُباىل حّتى يضعَن وال غري

ا يف السباَي خاالتك وحواضنك  مثى أقبلت وفود هوازن وقدمت على رسول هللا ابجلعرانة مسلمني فقام خطيبهم وقال : َي رسول هللا إّنَّ
ي أصابنا منك رَجوَن عائدهتما وعطفهما ثل الىذالاليت كنَّ يكفلنك فلو أَنى َمَلَكنا ابُن أيب مسرة أو النعمان بن املنذر مثى أصابنا منهما مِ 

وا َي وأنَت خري الكفولني . مثى أنشد أبيااتً يستعطف فيها النيبى . فقال النيب )ع(: " أي  األمرين أحب  إليكم السيب أو األموال؟"، قال
تنا واحلسب أحب  إلينا وال نتكلم يف شاٍة وال بعري رسول هللا : أمىا الىذي لبين هاشم  . فقال رسول هللا : بني احلسب وبني األموال خريى

قد  فهو لكم وسوف ُأكلىم املسلمني وأشفع لكم فكلىموهم أنتم وأظِهروا إسالمكم . فلمىا صلىى النيبى اهلاجرة قاموا فتكلىموا فقال النيب :
أن يُعطي فليأخذ الفداء وعليَّ  كرهَ   ٍه فليفعل ومنرددُت الىذي لبين هاشم والىذي بيدي عليهم فمن أحبَّ منكم أن يُعطي غري ُمكرَ 
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فداؤهم . فأعطى الناس ما كان يف أيديهم من السباَي إالى قلياًل منهم سألوا الفداء . وأرسل رسول هللا إىل مالك بن عوف وقال : إْن 
َنقة  الُه وأعطاُه مائةَ ماً رددُت عليك أهلك ومالك ولك عندي مائة َنقة . فخرج عليه من الطائف فردَّ عليه أهلُه ومجئتين مسلِ 

 ه .ن قومِ مِ  ن أسلمَ ى مَ علَ  هُ واستعملَ 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَسٌ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -28 م مشركون وذلك خلبث اعتقادهم وأفعاهلم ومُيَنعون من دخول املساجد  آَمُنواْ ِإّنَّ ( أي أجناس ألهنى
م جُيِنبون وال يغتسلون ُغسل اجلنابة وحُيدثون َفالَ وال يتوضىؤون ، وعلى كلى من صافح املشرك ويده رطبة وجب أن يغسل يده ، ) ألهنى

َوِإْن ِخْفُتْم ( يعين إمنعوهم من الدخول إليِه ، وهو العام الىذي نزلت فيه سورة براءة ) بَ ْعَد َعاِمِهْم َه َذا( للحجى ) يَ ْقرَبُواْ اْلَمْسِجَد احْلَرَامَ 
َلةً   ومن ذلك قول الشاعر :، ( أي فقراً وحاجًة  َعي ْ

 وما يَْدرِي الَفِقرُي َمَّت ِغناُه     وما يَْدرِي الَغيِن  َمَّت يَِعيلُ 
ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاءوكانوا قد خافوا انقطاع املتاجر مبنع املشركني من دخول احلََرْم ) ِإنَّ ) اُخرى( أي يُغنيكم من جهٍة  َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم الِلى

 ( فيما َيمركم بِه .َحِكيمٌ ( مبصاحل العباد ) يمٌ الِلىَ َعلِ 

َلمىا أمَر هللا ُسبحانُه بقتال املشركني من العرب ومنعهم من دخول املسجد احلرام أمَر بعدها أبخذ اجلزية من مشركي أهل الكتاب  -29
م ِفرٌق كثرية بعضهم موحىدون وبعضهم مشركون وبعضهم كافرون ، وإن امتن عوا عن دفع اجلزية فقاتلوهم ، وذلك قوله وكفىارهم ، ألهنَّ

( يعين وال يؤمنون بيوم  َوالَ اِبْليَ ْوِم اآلِخرِ ( يعين ال يؤمنون بوحدانيىتِه بل يُثلىثون أو جيعلون لُه ولداً ) الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلىِ  الىذينَ قَاتُِلواْ تعاىل )
( الىذي بعث هللا بِه مجيع  َوالَ يَِديُنوَن ِديَن احلَْقىِ ( موسى بن عمران )َوَرُسولُهُ هبم ، أي يف التوراة )( يف كتا َواَل حُيَرىُِموَن َما َحرََّم الِلىُ القيامة )

(  ونَ َوُهْم َصاِغرُ ( منكم ، يعين عن قوىٍة منكم وُسلطٍة ) أُوتُواْ اْلِكَتاَب َحّتَّ يُ ْعطُواْ اجْلِْزيََة َعن يَدٍ  الىذينَ ِمَن األنبياء ، وهو دين التوحيد )
 .أي ذليلون 

َ ُسبحانُه بعض إشراك اليهود والنصارى فقال ) -30 ( ، وكان هذا القول منهم َلمىا   ُعزَيْ ٌر اْبُن الِلىِ ( يف زمن ِعزرا ) َوقَاَلِت اْليَ ُهودُ مثى بنيى
بها بقلم قدرتِه بعد أربعني يوماً فاتركوها كتَب هلم التوراة وترك كلمة }هللا{ فارغة مثى كتبها مبحلول نرتات الفضىة وقال هلم إنَّ هللا سيكت

( أكثر َوقَاَلتْ ِه )مفتوحة يف الشمس ، وَلمىا وجدوها مكتوبة كما قال هلم ِعزرا ، حينئٍذ قالوا ِعزرا إبُن هللا ألنَّ هللا أحبَُّه وكتَب لُه يف تورات
وليس عليه برهان ، مل َيهتم به كتاب مساوي وال رسول ، ما قالوا ( ال ِصحىَة لِ  ِهمْ النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الِلِى َذِلَك قَ ْوهُلُم أِبَفْ َواهِ ِفرق )

( من مشركي العرب إذ قالوا املالئكة بنات هللا ، فهؤالء جعلوا لُه األوالد وهؤالء جعلوا لُه  َكَفُرواْ   الىذينَ قَ ْوَل ( أي ُيشاهبون )ُيَضاِهُؤونَ )
نصارى ابلولد قبل قول العرب ابلبنات . أمىا عقيدهتم يف الصلب فقد أخذوها من اهلنود التابعني ( يعين قالت ال ِمن قَ ْبلُ البنات )
قَاتَ َلُهُم أبنَّ يف تعذيب األجسام غفران الذنوب فكذلك قالت النصارى أبنَّ املسيح ُصِلَب ويف صلبِه غفراٌن لذنوبنا ) "كرشنه"مذهب 

ُ َأَنَّ يُ ْؤَفُكونَ   بون .( يعين كيَف يكذ الِلى

}اذُْكْرين ِعنَد ( أي سادًة . ومن ذلك قول يوسف للساقي أَْراَبابً ( وِقسِىيسيهم )ُرْهَباهَنُمْ ( النصارى ) َأْحَباَرُهْم وَ ( اليهود )اختََُّذواْ ) -31
ذوُه إالهاً )(  مِىن ُدوِن الِلِى َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرميََ يعين عند سيىدك املِلك ، فعظَّموهم وقدَّسوهم )َربِىَك {  ( يف التوراة والزبور  َوَما أُِمُرواْ اختى

 ( بِه من ُملوقات مادىية . َعمَّا يُْشرُِكونَ ( أي تنزيهاً لُه ) ِإالَّ لِيَ ْعُبُدواْ ِإلَ ًها َواِحًدا الَّ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو ُسبحانهُ واإلجنيل )
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َوََيََْب أي أبقواهلم الكاذبة وبصدِى الناس عن دين هللا دين اإلسالم ، ويُريد ابلنور القرآن ) ( ِهمْ يُرِيُدوَن أَن يُْطِفُؤواْ نُوَر الِلِى أِبَفْ َواهِ ) -32
ُ ِإالَّ أَن يُِتمَّ نُورَهُ   ( . َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ ( على املسلمني بواسطة حممىد ) الِلى

( الىذي ال خيالطُه  َوِديِن احلَْقىِ ( أي ابلقرآن الىذي هو هدايٌة إىل الطريق املستقيم )ىاِبهْلُدَ ( حممىداً ) الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ ( هللا )ُهوَ ) -33
وا هنجهم فعبدوا البعليم وعشتاروث والِشعرى اليمانيىة  وغريها ابطل كما خالط دين اليهوديىة والنصرانيىة إذ جاءهم ُملوك بدىلوا دينهم وغريى

فخلطوا احلقى ابلباطل . مثى أخرَب ُسبحانُه أبنَّ احلقى سيعلو ودين اإلسالم سيسود مجيع  ، وكذلك النصارى عبدوا املسيح والصليب
يِن ُكلِىهِ األدَين يف املستقبل فقال ) ( يعين يُظهر هللا دين اإلسالم على سائر األدَين ويُعلي شأنُه فوق اجلميع ، وذلك  لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِى

 ( ذلك .  اْلُمْشرُِكونَ َوَلْو َكرَِه وقت ظهور املهدي )
سى بن مرمي ال يبقى أهل ي( قال : "إنَّ ذلك يكون عند نزول ع25جاء يف كتاب ُممع البيان للطربسي يف اجلزء اخلامس صحيفة )

حمىد دين إالى أسلم أو أدىى اجلزية"، عن الضحىاك ، وقال أبو جعفر : "إنَّ ذلك يكون عند خروج املهدي فال يبقى أحٌد إالى أقرَّ مب
)ع(" عن السدي، وقال الكليب: "ال يبقى دين إالى ظهَر عليه اإلسالم وسيكون ذلك ومل يكن بعد وال تقوم الساعة حّت يكون 
ذلك"، وقال املقداد بن األسود : مسعُت رسول هللا )ع( يقول "ال يبقى على ظهر األرض بيت َمَدر وال َوبَر إالى أدخلُه هللا كلمة 

 عزيز وإمىا بذلِى ذليل ." اإلسالم إمىا بعزىِ 

( أي َيكلوهنا اِبسم  ِإنَّ َكِثريًا مِىَن اأَلْحَباِر َوالر ْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس اِبْلَباِطلِ ( إحذروا األحبار والُرهبان ) آَمُنواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -34
( أي جيمعون  َيْكِنُزونَ  الىذينَ وَ ( يعين عن دين هللا دين اإلسالم ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )َوَيُصد ونَ الِدين وَيخذون الرِشى يف احلكم )

( يف اآلخرة سواًء  فَ َبشِىْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ ( على احملتاجني والفقراء واملساكني واأليتام واألرامل ) الذََّهَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقوهَنَا يف َسِبيِل الِلىِ )
 كانوا أو نصارى أو مسلمني ، ألنَّ هللا تعاىل يكرُه كلَّ َبيل .  يهوداً 

َها) -35 َما َكنَ ْزمُتْ ( جزاُء ) يِف ََنِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجنوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َه َذا( أي على الذهب والفضىة ) يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ
 ( من الذهب والفضىة . َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ )( عذاَب  ألَنُفِسُكْم َفُذوُقواْ 

َة الش ُهورِ ) -36 يَ ْوَم َخَلَق ( أي فيما أحكمُه هللا وأتَقنُه يف الكون ) ِعنَد الِلِى اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب الِلىِ ( للسنة الواحدة ) ِإنَّ ِعدَّ
َها أَْربَ َعٌة ُحُرمٌ مجلتها األرض )( أي خلق الكواكب السيىارة ومن  السََّماَوات َواأَلْرضَ  ( التحرمي َذِلكَ ( يعين حيرم فيها القتال والصيد ) ِمن ْ

( أي  َوقَاتُِلواْ اْلُمْشرِِكنَي َكآفَّةً ( ابلتعدىي على الناس ) َفالَ َتْظِلُمواْ ِفيِهنَّ أَنُفَسُكمْ ) 56( على أتباعه وأوالدهاْلَقيِىمُ ( للنيب إبراهيم )الدِىينُ هو )
فهو عاً عرابً كانوا أو يهوداً أو نصاَرى أو من غريهم . فكل  من يعبد َتثااًل ويقدىسُه فهو مشرك وكل  من يتخُذ أنداداً من دون هللا مجي

 َكآفَّةً َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم  مشرك وكل  من جيعل له واسطة بينه وبني هللا أو جيعل له شفعاء عند هللا فيعبدهم ويقدىسهم فهو مشرك . وقوله )
َ َمَع اْلُمتَِّقنيَ ( يعين كما يقاتلكم املشركون بكلِى ما لديهم من وسيلٍة للقتال ) ( ابلُنصرة . واألشهر احلُُرم ثالثة منها سرد  َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلى

 وهي ذو القعدة وذو احِلجىة واحملرىم ، وواحٌد فرد وهو شهر رجب .

                                                           

 القيىم هو الىذي يقوم برتبية األيتام ومداراهتم وأمر معاشهم . 56 
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م حيُ   -37 ا َتسَّكت بِه من شريعة إبراهيم وإمساعيل، ولكتهم رىمون القتال يف األشهر احلُرم األربعة وذلك ُمى كانت العادة عند العرب أهنَّ
وا بعد ذلك أبهوائهم فكان بعض رؤسائهم إذا أراَد احلرب مع قبيلٍة  وكان ذلك يف أحد األشهر احلُُرم قال لقومه نؤخىر ُحرمة  اُخرىغريى

مَثالً إذا كان الوقت شهر حُمرَّم قاتلوا فيه وجعلوا شهر صفر مكانُه فيقعدون فيه عن القتال ، وهكذا هذا الشهر إىل الشهر الىذي يليِه ، 
 يت :مَ يُبدلون شهراً بشهر على ما تقتضيِه مصلحتهم ، وتشهد بذلك أشعارهم ، ويف ذلك قال الكُ 

 اوَنُن النَّاِسُئوَن َعَلى َمَعدٍى      ُشُهوَر احِللِى جَنَْعُلها َحرامَ 
َا النَِّسيءُ فذمَّهم هللا تعاىل على هذه األعمال فقال ) والشاهد على ذلك قول األعشى ( أي التأخري يف ُحرمِة شهٍر إىل شهٍر آخر ،  ِإّنَّ

 : 
 أليَس أُخو اْلَمْوِت ُمْستَ ْوثِقاً     عَليى وإْن قُ ْلُت قْد أْنَسَأنْ 

 . وقال عمرو بن أمحر : َر عينى املوت إىل وقٍت بعيد اُخِ يعين وإن قلُت قد 
                 َهْل يُ ْهِلَكينِى َبْسُط َما يِف يَِدي    أَْو خُيِْلَدينىِ َمْنُع َما أَدَِّخر 

 َهْل أُْنَسَأْن يَ ْوِمي ِإىَل َغرْيِِه           َأينىِ َحَوايلٌّ َوَأينىِ َحِذرْ 
 وقال جرير : 

يَ ْومي أبُوَد وال أنسأُتكْم َغَضيب  لوال ِعظاُم طَرِيٍف ما َغَفْرُت لُكْم     
( من العرب ، يعين الرؤساء منهم  َكَفُرواْ   الىذينَ ( أي ابلتأخري ) ُيَضل  بِهِ ( على كفركم ) زََِيَدٌة يِف اْلُكْفرِ . ) يعين وال أجىلُت عنكم غضيب

( مبا تشتهي أنفسهم ، يعين يف  حيُِلِىونَُه َعاًما َوحُيَرىُِمونَُه َعاًمال )ُيِضلىون املرؤوسني هبذا التغيري والتأجيل ليتبعوهم فيما َيمروهنم بِه من القتا
َة َما َحرََّم الِلىُ عاٍم حُيلىون فيه القتال ويف عاٍم آخر حُيرىمون ، فيكون التحليل والتحرمي أبيديهم وكيفما يشتهون ، وذلك ) (  لىِيُ َواِطُؤواْ ِعدَّ

}َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدََيَرُهْم هذه األشهر احملرىمة . والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة األحزاب  أي ليدوسوا ويسحقوا ما حرىم هللا يف
 يعين مل تدوسوها أبقدامكم ، والشاهد على ذلك قول شاعرهم :َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرًضا ملَّْ َتَطُؤوَها { 

َتنا َوْطأً على َحَنقٍ   يَِّد َنِبَت اهلَْرمِ ُمقَ َوْطَء الْ       وَوِطئ ْ
ُ الَ ( أي زي ىَنت هلم رؤساؤهم هذِه اخلالفات يف الِدين واألعمال الباطلة ) زُيِىَن هَلُْم ُسوُء أَْعَماهِلِمْ ( أبهوائهم ) فَ ُيِحل واْ َما َحرََّم الِلىُ ) َوالِلى

م ظاملون يظلمون الن يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ   اس ويغصبون حقوقهم .( إىل طريق احلقى ألهنَّ

وَلمىا أراد النيب )ع( أن يذهب إىل غزوة تبوك وأمَر أصحابُه ابلتأهىب للخروج تثاقل بعض املسلمني وشقَّ عليهم ذلك لُبعدها  -38
يف َسِبيِل الِلِى ( إىل اجلهاد ) ِفُرواْ آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم ان الىذينَ ََي أَي  َها ولشدىة احلرى إذ كان الوقُت صيفاً ، فنزلت هذه اآلَيت )

قَ ْلُتْم ِإىَل اأَلْرضِ  نْ َيا ِمَن اآلِخَرةِ ( أي تثاقلتم وِملتم إىل اإلقامِة يف األرض الىيت أنتم عليها ) ااثَّ ( يعين آثرمت احلياة الفانية  أََرِضيُتم اِبحْلََياِة الد 
 ( . نْ َيا يِف اآلِخرَِة ِإالَّ قَِليلٌ َفَما َمَتاُع احْلََياِة الد  على اآلخرة الباقية )

ْبُكْم َعَذااًب أَلِيًمااجلهاد ) ( يعين لئن مل خترجوا إىل ِإالَّ تَنِفُرواْ ) -39 ( بعد ذلك َوَيْستَ ْبِدلْ ( ابلفقر والذلِى واملرض مثَّ القتل أو املوت ) يُ َعذِى
ًئا( مطيعني ) قَ ْوًما َغرْيَُكمْ ) قعودكم عن القتال بل تضرىون أنفسكم مبا يفوتكم من الغنيمة يف الدنيا والثواب يف اآلخرة ( ب َوالَ َتُضر وُه َشي ْ
ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ )  ( يعين على استبدالكم بغريكم قدير . َوالِلى
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  الىذينَ ِإْذ َأْخَرَجُه ابدئ األمر وسينصرُه إىل اآلخر )( يعين إْن مل تنصروا النيبى ابجلهاد فقد نصرُه هللا يف  ِإالَّ تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه الِلىُ ) -40
َ َمَعَنا( أيب بكر )ِلَصاِحِبهِ ( حممىد ) ِإْذ مُهَا يِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقولُ ( النيبى وأيب بكر ) اَثينَ اثْ َننْيِ ( من داره مبكىة ومها ) َكَفُرواْ  (  الَ حَتَْزْن ِإنَّ الِلى

ُ َسِكينَ َتهُ  فَأَنَزلَ ابحملافظة والُنصرة ) ا روحانيىة  ملَّْ تَ َرْوَها( من املالئكة ) َوأَيََّدُه جِبُُنودٍ ) ( يعين على رسولهِ َعَلْيهِ ( أي اإلطمئنان ) الِلى ( ألهنَّ
( يعين هي الكائنة الناجحة  اوََكِلَمُة الِلِى ِهَي اْلُعْليَ ( يعين جعل كلمتهم خاسرة مل تنجح خطَّتهم ) َكَفُرواْ الس ْفَلى  الىذينَ َوَجَعَل َكِلَمَة )
ُ َعزِيزٌ )  ( يف تدبريِه . َحِكيمٌ ( يف ُملكِه ينتقم من أهل الِشرك ) َوالِلى

َلمىا دخل النيبى الغار ومعه أبو بكر أرسل هللا العنكبوت فنسجت بيتاً على ابب الغار وجاءت محامة وابضت عند ابب الغار ، فلمىا 
ى بيض احلمام وبيت العنكبوت قال لو دخلُه أحٌد النكسَر البيض وتفسََّخ بيت العنكبوت جاء ُسراقة بن مالك يف طلبهما فرأ

 فانصرف . وقال النيبى : "اللَّهم أعِم أبصارهم عنىا" ، فَعِمَيْت أبصارهم عن دخول الغار وصاروا يضربون مييناً ومشاالً حول الغار .

إنفروا : هيجوا ، ثوروا ، قوموا ، يقال "نفَرْت الدجاجة" ، أي قامت من مكاهنا  ( إىل احلرب وقتال املشركني ، ومعىناْنِفُرواْ ) -41
( أي خفافاً عن احلديد أو ُمثقلني ابحلديد ، وهو ما كان ُيستعمل للحرب كالدروع  ِخَفافًا َوثَِقاالً وقولُه ) [أي سباهتا]وتركت ُكرَْكها 

لَّة السالح عن اخلروج للقتال فإنَّ هللا ينصركم ولو قاتلتم ابحلجارة دون السالح : ال مينْعكم قِ  واملعىنواخلُوذ والرتوس وغري ذلك ، 
( ما لكم عند  ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ ( عند هللا من القعود عن اجلهاد ) َخرْيٌ لَُّكمْ ( اجلهاد ) َوَجاِهُدواْ أِبَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم يِف َسِبيِل الِلِى َذِلُكمْ )

 جر يف اآلخرة .هللا من األ

: لو كان ما  واملعىن،  املال" هو ضرَ لعَ "ا ( َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًباهللا تعاىل عن سبب تثاقلهم وقعودهم عن اجلهاد فقال ) أخربَ مثى  -42
( فيما دعوهتم إليه طمعاً يف املال ُعوكَ الَّت َّب َ مطامع وأرابح مادىية ) فيهِ  صاحلاً ( أي  َوَسَفرًا قَاِصًداغنيمة قريبة تناهلا أيديهم ) م إليهِ دعوهتَ 

 امرئ القيس : ومن ذلك قولُ  ، بَ ُعَدْت عليهم املنطقة الىيت تقصدوهنا وطول املسافة يشق  عليهم( أي  َولَ ِكن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الش قَّةُ )
 ماذا َيُشق  َعَلْيَك ِمْن ظُُعٍن     إال ِصَباَك وِقلَُّة الَعْقلِ 

 صُف إِبالً :وقال لبيد ي
 والسَُّمومِ  اهلواِجر ِلَوْغراتِ      َنْصباً  َوَنَصنْبَ  لُشقَّةٍ  َرَحْلنَ 

. مثى  ( إىل القتال َلِو اْسَتطَْعَنا خَلََرْجَنا َمَعُكمْ ( قائلني )اِبلِلىِ ( لكم )َوَسَيْحِلُفونَ إىل الشام ) من املدينة ِمروا فيها ابخلروجاُ بوك وهي غزوة تَ 
م كاذبون يف ميينهمهللا تعا أخربَ  من  ( يف جهنىم بسبب اليمني الكاذبة والعذر الباطل وما اعتادوهُ  يُ ْهِلُكوَن أَنُفَسُهمْ ) فقال ىل عنهم أبهنى

ُْم َلَكاِذبُونَ النفاق ) ُ يَ ْعَلُم ِإهنَّ    ( يف عذرهم َوالِلى
{ يعين ليس عليهم حرج يف  ية }لَّْيَس َعَلى الض َعَفاء َوالَ َعَلى اْلَمْرَضى( منسوخة آب آية )اْنِفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقاالً  قال بعض املفسىرين أنَّ ، 

 .  التأخري عن القتال
ا أرادَ  ابح هلم أ، فقد  ابلثانية الضعفاء واملرضى ، وخصَّ  وىل مجيع من يستطيع القتالابالُ  أقول ال تناسخ ابألحكام يف اآليتني وإّنى

 . القعود عن القتال
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ُ َعنكَ َعَفا ا) -43 استأذنوُه يف القعود عن القتال أبعذار كاذبة  الىذينَ ( يف االنصراف ، يعين هلؤالء املنافقني  ملَ أَِذنَت هَلُمْ ( َي حممىد ) لِلى
َ َلَك )  ( منهم أيضاً . َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنيَ ( منهم ) َصَدُقواْ  الىذينَ َحّتَّ يَ تَ َبنيَّ

أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم ( معك ) أَن جُيَاِهُدواْ ( ِمْن ) يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  الىذينَ خلىف والقعود عن اجلهاد )( يف الت الَ َيْسَتْأِذُنكَ ) -44
ُ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقنيَ   ( . َوالِلى

َا َيْسَتْأِذُنكَ ) -45 ( أي يف  فَ ُهْم يف رَيِْبِهمْ ( بكثرة الشك ) َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْراَتَبْت قُ ُلوهُبُمْ  الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلىِ  الىذينَ ( يف القعود املنافقون ) ِإّنَّ
 ( أي يتقلىبون . فالريب معناُه الشكى ، ومن ذلك قول عنرتة :َيرَتَدَُّدونَ شكىهم )

 ي أنىين لسُت أْغَضبُ هم     توف ىُر ِحلمِ مايل ِعفىًة فرُييبُ يَروَن احتِ 

َولَ ِكن  ( أي هليىأوا له أسباب احلرب ولكنهم مل يتهيىأوا له ) أَلَعد واْ َلُه ُعدَّةً ( مع النيبى للقتال )اخْلُُروجَ ( أي املنافقون ) ُدواْ َوَلْو أَرَا) -46
ُ انِبَعاثَ ُهمْ  : جعل يف  واملعىنن اخلروج ، ( أي وقَّفهم عفَ ثَ بََّطُهمْ ( مع املؤمنني إىل القتال ِلما َعِلَم يف قلوهبم من نفاٍق وخيانة ) َكرَِه الِلى

 ( يف بيوتكم مع النساء والصبيان . اقْ ُعُدواْ َمَع اْلَقاِعِدينَ ( هلم )َوِقيلَ نفوسهم الكسل ويف قلوهبم اخلوف فتوقفوا عن اخلروج )

شرىاً وفساداً ، وقد سبق معىن "َخبال" يف سورة آل  ( أي إالى  ِإالَّ َخَباالً ( قوىًة ونصراً ) مَّا زَاُدوُكمْ ( أي ها املؤمنون ) َلْو َخَرُجواْ ِفيُكم) -47
( أي ولنشروا وبثىوا بينكم أخباراً كاذبة ، يُقال "هذا حديٌث موضوع" ، أي كاذب ال ِصحة لُه ، ومن  وأَلْوَضُعواْ ِخالََلُكمْ عمران أيضاً )

 ذلك قول األعشى خياطب رُجالً أحبَّ سلمى : 
 ْعَت يف إْعجاهِباأَْقِصْر فإنىَك طاَلما     أْوض

َنةَ يعين إنَّك مدحتها ابطالً مدحتها بشيٍء مل تستحقى املدح فيه ، ) ُغوَنُكُم اْلِفت ْ ( أي يُريدون أن يفتنوكم ويلقوا بينكم العداوة بتلك  يَ ب ْ
م صادقون يف قوهل َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُمْ األحاديث املوضوعة ) م وذلك جلهله هبم ومبا يضمرونُه يف ( أي وفيكم من ُيصغي لقوهلم ويظنى أهنى

ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنيَ قلوهبم )  ( فال خَتَفى عليه أعماهلم وال أسرارهم . َوالِلى

َنَة ِمن قَ ْبلُ ( ألصحابك ) َلَقِد ابْ تَ َغُواْ ) -48 اء الناس ابألكاذيب واألضاليل وصدىهم و هي إغ "الفتنة"، و ( أي من قبل غزوة تبوك اْلِفت ْ
( أي  َحّتَّ َجاء احْلَق  ) بكذهبم وسوء أخالقهم(  ااُلمورَوقَ لَُّبواْ َلَك ان وعن اجلهاد وإلقاء الشبهة يف قلوب ضعفاء املسلمني )عن اإلمي

ُهْم  وَ ) وعلت كلمتهُ  دينهُ  ( أي وغلبَ  َوَظَهَر أَْمُر الِلىِ ) هِ ، فاحلقى هو وعد هللا ابلنصر لرسول ذي وعدك هللا بهِ حّتى جاءك النصر الى 
  . : كان ذلك على رغٍم منهم واملعىن، لك ( نصرَن  َكارُِهونَ 

( يعين ال تُعذىبين ابخلروج معك إىل القتال حيث  مَّن يَ ُقوُل اْئَذن يلِى َوالَ تَ ْفِتينِى سبق ذكرهم ) الىذينَ ( يعين من املنافقني َوِمن ُْهم) -49
َنِة بن قيس أخو بين سلمة ، فأذَن لُه النيبى ابالنصراف )اقاهلا هو جد   احلر  شديد وليس يل طاقٌة على حتم ل احلرى ، والىذي َأالَ يف اْلِفت ْ

 ( وهذا هتديٌد هلم ووعيٌد ابلعذاب يف اآلخرة . َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة اِبْلَكاِفرِينَ ( يعين يف العذاب سقط هؤالء املنافقون ) َسَقُطواْ 
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( يعين  َوِإن ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ ( يعين إْن تَ نَ ْلَك نِعمة من هللا وفتح وغنيمة حيزن املنافقون ) َحَسَنٌة َتُسْؤُهمْ )َي حممىد  ( ِإن ُتِصْبكَ ) -50
وَُّهْم هم )( إىل أهلَويَ تَ َولَّواْ ( أي أخذَن احلذر ابلقعود من قبل هذه الَنكبة فسلمنا منها ) يَ ُقوُلواْ َقْد َأَخْذََن أَْمَرََن ِمن قَ ْبلُ ِشدىة وَنكبة )

 ( مبا أصابكم من سوء . َفرُِحونَ 

ُ لََنا( هلم َي حممىد )ُقل) -51  ااُلمور( من خريات وإْن أصابتنا سيىئة فمن أنفسنا وبسوء تصرىف أصحابنا يف  لَّن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب الِلى
 ُهَو َمْواَلَنَ { ، )َنٍة َفِمَن الِلِى َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيِىَئٍة َفِمن ن َّْفِسَك }مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحسَ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء . 

( يف اخلروج  َوَعَلى الِلِى فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ ( يعين هو متويلى أمرَن وُمساَعدتِنا وَنصُرَن على أعدائنا ، ومن كان هللا وليىُه فال خياف العاقبة )
 كني .إىل قتال املشر 

( يعين إحدى اخِلصلتني احلميدتني إمىا الغَلبة والغنيمة وإمىا الشهادة  ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَ َينْيِ ( أي تنتظرون لنا ) ُقْل َهْل تَ رَبَُّصوَن بَِنا) -52
ُ بَِعَذاٍب مىِ ( أي ننتظر لكم ) َوََنُْن َنرَتَبَُّص ِبُكمْ والفوز بنعيم اجلنىة ) ( كاملرض أو الفقر أو ِشدىة من شدائد الدنيا  ْن ِعنِدهِ أَن ُيِصيَبُكُم الِلى

 ( أي فانتظروا العاقبة إَنَّ معكم ُمنتظرون . َفرَتَبَُّصواْ ِإَنَّ َمَعُكم م رَتَبِىُصونَ ( إبقامة احلدى عليكم ضرابً ابلسياط )أِبَْيِديَنا( ُيصيبكم )أَوْ )

َ ُسبحانُه أنَّ هؤالء املنافقني ال -53 ( أي  ُقْل أَنِفُقواْ َطْوًعا أَْو َكْرًها ينتفعون مبا ينفقون مع إقامتهم على الكفر والعصيان فقال: )مثَّ بنيى
 ( أي خارجني عن طاعة هللا وطاعة رسوله . لَّن يُ تَ َقبََّل ِمنُكْم ِإنَُّكْم ُكنُتْم قَ ْوًما فَاِسِقنيَ طائعني أو ُمكَرهني )

( ال أَنيف املاضي لو كانوا مؤمنني ابهلل وبرسولِه ، ولكن امتناعهم عن اإلنفاق يف املاضي جعل )( من اإلنفاق  َوَما َمنَ َعُهمْ ) -54
ُهْم نَ َفَقاهُتُمْ ) م ينفقون رئء الناس ، وما كان سبب امتناعهم عن اإلنفاق ) تُ ْقَبَل ِمن ْ ُْم َكَفُرواْ اِبلِلِى َوِبَرُسولِهِ ( يف احلاضر ألهنى ( وهذا   ِإالَّ أهنَّ

ِإالَّ َوُهْم  ( اليوم ) َوالَ يُنِفُقونَ ( أي ُمتكاسلني ُمتثاقلني ) الَ ََيْتُوَن الصَّاَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساىَل ( لذلك )وَ سبب امتناعهم عن اإلنفاق ) كان
 ( . َكارُِهونَ 

هَبُم هِبَا يف م للجهاد وأوالدهم للقتال )( فرتيد أن ينفقوا من أمواهل أَْمَواهُلُْم َواَل أَْواَلُدُهمْ كثرة ) ( َفالَ تُ ْعِجْبكَ ) -55 ُ لِيُ َعذِى َا يُرِيُد الِلى ِإّنَّ
نْ َيا على أمواهلم بعد فقداهنا ، ويعطيهم  ا( وذلك أبن يُعطيهم الكثرة من املال مثَّ يسلبُه منهم بسبب من األسباب فيحزنو  احْلََياِة الد 

( على ذهاب أمواهلم وأوالدهم ، يعين ميوتون من ِشدىِة ما هبم من احلُزن والكآبة  َق أَنُفُسُهمْ َوتَ ْزهَ على فقداهنم ) ااألوالد مثَّ مُييتهم فيحزنو 
 لبيد : ، ومن ذلك قولُ 

تُ  ما الن َّْفسَ  َشَفى  َحرميُ  الن َخْيلِ  يَ ْومَ  َلِقَيتْ  وَما     اُْزِهَقتْ  َمرَّانُ  ُخربِى
 وقال جرير :

 يوَم ََتنىاََن فكاَن اْلُمزَهَقا          إنى أاب َمْنُدوَسَة اْلُمَعرَّقَا   
 َلمىا رَأَْوََن والس يوَف الرُبَّقَا   ِمَن املوِت َخليجاً ُمْتأَقَا  الَقى 

 شكرون عليها . م ال يَ م هللا عليهم ، أي ُمنِكرون للِنعَ ( لِنعَ  َوُهْم َكاِفُرونَ )

 مثَّ أظهر ِسرىاً من أسرارهم فقال تعاىل :
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ُْم َلِمنُكمْ  ُفوَن اِبلِلىِ َوحَيْلِ ) -56 َولَ ِكن َُّهْم قَ ْوٌم ( أي ليسوا مؤمنني كما آمنتم ) َوَما ُهم مِىنُكمْ ( أي من مُجلتكم مؤمنون ، فقال تعاىل ) ِإهنَّ
"( أي خيافون منكم ويهابون ، تقول العرب  يَ ْفَرُقونَ   يعين : أن هُتاَب خرٌي من أن حُتَبَّ . "فَ َرٌق خرٌي من ُحبٍى

ُدوَن َمْلَجأً ) -57 ( يف  أَْو ُمدََّخالً ( يف اجلبال َيوون إليها ) أَْو َمَغارَاتٍ ( يلجؤون إليِه ، يعين ِحصناً يف مدينٍة يتحصَّنون بِه ) َلْو جيَِ
( أي خيرجون  جَيَْمُحونَ  َوُهمْ ( يعين لذهبوا عنكم إىل امللجأ يتحصَّنون بِه عنكم ) لََّولَّْواْ إِلَْيهِ األرض ، يعين سراديب خيتفون هبا عنكم )

ومن ذلك قوهلم "فرٌس مجوح" يعين تغلىَب على عن طاعتكم وعن دينكم . فاجِلماح هو اخلروج عن طاعة الغري والعمل هبوى النفس ، 
اعرهم راكبِه وذهَب به ال ينثين ، و"مجحت املرأة من زوجها" أي خرجت من بيتِه قبل أن يُطلىقها ، وِمثله طمحت ، ويف ذلك قول ش

: 
 ومَجََحْت من َزْوِجها وأَنَّتِ       ذاُت ِضْغٍن َحنَّتِ إذا رَأَْتيِن 

 وقال اآلخر :
 ى َزْجُر زاِجرِ مَ ثاِل الد  مْ يِض أَ البِ  نِ عَ      يي جاحِم اً م ا يَ ُرد ن ِ َخَلْعُت ِعذارِ 

 وقال جرير :
َبعُ  إذْ  األْزمانَ  َتذُكرُ  أال  جاِمحُ  بكَ  َواهلَوى َصبٌّ  أْنتَ  وإذْ      الصِىَبا تَ ت ْ

 وقال جرير جلاريٍة اشرتاها ففركتُه :
 يقٌة      وإْن جَتَْمِحي تَ ْلَقْي جِلاَم اجلواِمحِ لِ فإْن َتقِصدي فالَقْصُد مينى خَ 

 وقال النابعة الذبياين ميدح قوماً : 
 حُ يَ ُقوُلوَن ِحْصٌن مُثَّ أَتََب نُ ُفوُسُهْم     وَكْيَف حِبِْصٍن واجلِباُل مُجُو 

 يقول الشاعر من َيَب الذلَّ ال يتحصَّن ابحلصون خوف القتل بل يذهب إىل اجلبال حيث هَي مكان اجلموح .

( أي يَعيبك فيها إذا رأى قسمتُه قليلة فيقول إنَّ النيبَّ ال يقسم ابلسويىة بل  مَّن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاتِ أي من املنافقني ) (َوِمن ُْهم) -58
َها َرُضواْ ( الكثري ) فَِإْن أُْعطُواْ ُه أكثر من غريه )يعطي ملن أحبَّ  ( عليك  ِإَذا ُهْم َيْسَخطُونَ ( كثرياً ) َوِإن ملَّْ يُ ْعَطْواْ ِمنَها( عنك ) ِمن ْ

 ويعيبونك .

ُْم َرُضْواْ َما آاَتُهُم الِلىُ ) -59 ُ ِمن َفْضِلهِ َوقَ ( من الصدقات )َوَرُسولُهُ ( من األموال والرزق احلالل ) َوَلْو أهنَّ ُ َسيُ ْؤتِيَنا الِلى ( يف  اُلواْ َحْسبُ َنا الِلى
 ( يف العطاء ، لكان خرياً هلم من أن يلمزوك يف الصدقات . ِإَنَّ ِإىَل الِلِى رَاِغُبونَ ( يف املرىة الثانية املقبلة وقالوا )َوَرُسولُهُ املستقبل )

َا ) -60 هو احملتاج وال  "املسكني"، و هو العامل ولكنىه حمتاج ألنى أجرة عمله ال تكفيه "الفقري"(  ِكنيِ لِْلُفَقرَاء َواْلَمَسا  الصََّدقَاتُ ِإّنَّ
َهاوقوت عياله ) عمل له أو ال يتمكىن على عمل ليحصل على قوتهِ  (  َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوهُبُمْ باهتا )عاة الزكاة أي جُ ( وهم سُ  َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

 شركنيوكان يعطيهم سهماً من الزكاة ليتألىفهم به على اإلسالم ويستعني هبم على قتال امل )ع( ف يف زمن النيبى وهؤالء قوم من األشرا
، ومن ذلك  همى عنهم َدينُ قضَ يُ فوال إسراف  هللا ( أي املديونني يف غري معصيةَواْلَغارِِمنيَ يف فكى الرقاب من األْسر )أي  ( َويِف الرىِقَابِ )

 وليد بن عبد امللك :قول جرير ميدح ال
ا تكُفوَنين     َعضَّ الزماِن وثِْقَل َدْيِن الْ   غَرمِ مُ أشُكو إليَك ورمبى
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 وقال احلُطيئة :
 فَ َباُتوا ِكراماً َقْد َقَضْوا َحقَّ َضْيِفِهْم     فَ َلْم يَ ْغرُموا ُغْرماً َوَقْد َغِنُموا ُغْنَما

ُ َعِليمٌ ( فرضها هلم ) فَرِيَضًة مِىَن الِلىِ ( أي املسافر املنقطع ) لسَِّبيلِ َواْبِن ا(  وهو اجلهاد ) َويِف َسِبيِل الِلىِ ) ( فيما َحِكيمٌ ( حبوائج خلقه ) َوالِلى
 .  هلم فرض عليهم وأوجبَ 

ُهمُ ) -61 أي أُذٌن سامعة ، يعين يستمع  ( َويُِقوُلوَن ُهَو أُُذنٌ ( ابلكالم اخلبيث فيما بينهم ) يُ ْؤُذوَن النَّيِبَّ  الىذينَ ( أي من املنافقني )َوِمن ْ
( يعين  يُ ْؤِمُن اِبلِلىِ ( ألنَُّه يقبل ُعذركم وال يؤاخذكم ) أُُذُن َخرْيٍ لَُّكمْ ( هلم َي حممىد )ُقلْ إىل ما يُقال لُه ويصغي إليِه ويقبله وإْن كان كذابً )

( يعين ويؤمن مبا َيتيِه من وحٍي للمؤمنني ، أي مبا َييت  ْلُمْؤِمِننيَ َويُ ْؤِمُن لِ لو مل يكن اُُذَنً سامعة ملا استمع للوحي وآمن بوحدانيىة هللا )
َوَرمْحٌَة من أخبار عن املستقبل ألجل خريهم وسعادهتم وانتصارهم وظهور دين اإلسالم على سائر األدَين وغري ذلك ُمىا هو يف شأهنم )

 ( يف اآلخرة . ُذوَن َرُسوَل الِلِى هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يُ ؤْ  الىذينَ وَ ( أي ها املسلمون ) لىِلَِّذيَن آَمُنواْ ِمنُكمْ 

( يعين حيلفون لكم ما قالوا شيئاً على النيبى وال تكلىموا بكالم يؤذيِه ولكنهم كاذبون ِلرُيُْضوُكمْ ( أي ها املؤمنون ) حَيِْلُفوَن اِبلِلِى َلُكمْ ) -62
ُ َوَرُسولُُه َأَحق  أَن يُ ْرضُ يف ميينهم )  ( . وُه ِإن َكانُواْ ُمْؤِمِننيَ َوالِلى

َ َوَرُسوَلهُ ( هؤالء املنافقون ) أمََلْ يَ ْعَلُمواْ ) -63 ََنَر ( يف اآلخرة ) فََأنَّ َلهُ ( يعين من يتجاوز حدود هللا الىيت حدَّها هلم ) أَنَُّه َمن حُيَاِدِد الِلى
 ( . َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اخْلِْزُي اْلَعِظيمُ 

بعد عودة جيش املسلمني من غزوة تبوك كان مجاعة من املنافقني يتكلىمون يف النيبى وأصحابه استهزاًء ويضحكون ، فقال  -64
حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن أَن بعضهم أال ختافون أن تنزل سورة على النيبى خترب عنكم وما أضمرمت يف قلوبكم . فنزل جربائيل على النيبى هبذه اآلية )

 ِإنَّ الِلىَ ُُمْرٌِج مَّا حَتَْذُرونَ ( فسرتون كيف تكون عاقبة استهزائكم ) ُقِل اْستَ ْهزُِؤواْ ئة )من نواَي سي(  َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة تُ نَ بِىئُ ُهْم مبَا يف قُ ُلوهِبِمتُ نَ زَّ 
 ( من كشف أسراركم .

َا ُكنَّا ََّنُوضُ لَيَ ُقوُلنَّ إِ ( عن سبب َضِحكهم واستهزائهم ) َولَِئن َسأَْلتَ ُهمْ ) -65 ( أي ّنزح ونلهو حبديثهم َونَ ْلَعبُ ( يف ِقصص املاضني ) ّنَّ
: مل تكونوا خائضني يف ِقصص  واملعىن(  ُكنُتْم َتْستَ ْهزُِؤونَ ( حممىد )َوَرُسولِهِ ( يعن آَيت القرآن ) ُقْل أاَِبلِلِى َوآََيتِهِ ، وهذا كان ُعذرهم )

 َيتِه وبرسولِه ، فكيف يكون حال من استهزأ آبَيت هللا يف اآلخرة ، أليس يف جهنىم وبئَس املصري ؟ املاضني بل كنتم تستهزؤون ابهلل وآب

م ظنىوُه من مجاعتهم ،  -66 وَلمىا تكلىموا وسخروا مسعهم أحد املسلمني فقال هلم مسعتكم تتكلىمون بكذا ، قالوا نعم تكلىمنا ، ألهنَّ
( ابملعاذير  الَ تَ ْعَتِذُرواْ هزائهم اعتذروا وقالوا كنىا َّنوض يف ِقصص املاضني ، فنزل قوله تعاىل )وَلمىا سأهلم النيبى عن سبب ضحكهم واست

( يعين قد أنكرمت بعد اعرتافكم ، فكلمة "كفر" معناها : الكتمان واإلنكار والتغطية ، وكلمة "إميان"  َقْد َكَفْرمُت بَ ْعَد ِإميَاِنُكمْ الكاذبة )
ُمْ ) اُخرى(  نُ َعذِىْب َطآئَِفةً ( إذا اتبت ) ن َّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِىنُكمْ ِإن معناها التصديق ) م )أِبهنَّ ( ُمستحقىني  َكانُواْ ُُمْرِِمنيَ ( أي بسبب أهنَّ

 للعذاب .

ء قرَب صحيحٍة ، خوفاً على تلك ( كما قيل يف املَثل "ال تربط اجلراب مِىن بَ ْعضٍ ( يتعلىم النفاق ) اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم) -67
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ الصحيحِة جترُب" ) ( أي َيمرون ابألعمال السيئة واألخالق الرذيلة وينهون عن األعمال  ََيُْمُروَن اِبْلُمنَكِر َويَ ن ْ
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( من فَ َنِسيَ ُهمْ ( وعقابُه فلم يذكروُه ومل يطيعوُه ) َنُسواْ الِلىَ ( عن االنفاق يف سبيل هللا ) َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهمْ الصاحلة واألخالق احلسنة )
 ( أي اخلارجون عن طاعة هللا . ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقونَ رمحتِه )

( أي  َوَلَعنَ ُهُم الِلىُ ( أي كفايتهم ) بُ ُهمْ ِهَي َحسْ يوم القيامة )(  َوَعَد هللا اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر ََنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها) -68
 ( أي دائم . َوهَلُْم َعَذاٌب م ِقيمٌ أبعدهم عن رمحتِه وأخزاهم )

( َِبَالِقِهمْ ( هؤالء ) تَ ُعواْ َوَأْكثَ َر أَْمَواالً َوأَْواَلًدا فَاْسَتمْ ( يف األبدان ) ِمن قَ ْبِلُكْم َكانُواْ َأَشدَّ ِمنُكْم قُ وَّةً  الىذينَ كَ مثَلكم أي ها املنافقون ) -69
ِمن قَ ْبِلُكْم  الىذينَ َكَما اْسَتْمَتَع ( أي بنصيبكم من احملرىمات والشهوات وتركتم الطاعات )َِبَالَِقُكمْ ( أنتم أيضاً )فَاْسَتْمتَ ْعُتمأي بنصيبهم )

هم الىذي خاضوا ، فاخلوض هو دخول املاء وعبور النهر مشياً ( أي كخوض َكالَِّذي َخاُضواْ ( يف احملرىمات والشهوات ) َِبَالَِقِهْم َوُخْضُتمْ 
 على األقدام ، مثَّ اْسُتِعرَي لدخول كلى حادثة فيها خطر ، ومن ذلك قول عنرتة : 

 وموْكٍب ُخْضُت أعالُه وأسَفَلُه     ابلضَّْرِب والطَّْعِن بنَي الِبيِض واألَسلِ 
 وقال أيضاً :

 فخاَضُه    والناُر تَ ْقَدُح من ِشفاِر األَْنُصلِ  وَرَمْيُت ُمْهرِي يف الَعجاجِ 
 َشِهَد الَوِقيَعَة عاَد َغرْيَ حُمَجَّلِ        خاَض الَعجاَج حُمَجَّالً حّتى إذا  

نيا واآلخرة روا الدُ ( خسِ  ُم اخْلَاِسُرونَ َوأُْولَِئَك هُ ( ال يُثابون عليها )اآلِخرَةِ ( يف )وَ ( فال يُعوىضون هبا ) أُْولَ ِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف ال دنْ َيا) 
. 

وا ويرتكوا كفرهم ظ( كيف أهلكناهم بسبب كفرهم ونفاقهم فيعتربوا أبنبائهم ويتىعِ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ نَ َبأُ ( هؤالء املنافقون ) أمََلْ ََيْهِتِمْ ) -70
( أهلكناهم َوََثُودَ ر ، أي ابألعاصري ، وهم قوم هود )رصَ م ابلريح الصَ ( أهلكناهَوَعادٍ ( أهلكناهم ابلغرق ) قَ ْوِم نُوحٍ ونفاقهم ، وهم )

( إبن إبراهيم ، أي قبيلتُه ورسوهلم ُشعيب بن تيما بن  وَِأْصَحاِب َمْدَينَ ( أهلكناهم ابلطاعون ) َوقَ ْوِم ِإبْ رَاِهيمَ ابلزلزال وهم قوم صاحل )
ُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِىَناتِ بات ، وهي أربُع قُرى ، وهم قوم لوط )( أي املنقلِ َواْلُمْؤَتِفَكاتِ إمساعيل ، أهلكهم هللا ابلزلزال ) ( أي ابألدلىة  أَتَ ت ْ

ُ لَِيْظِلَمُهمْ الواضحة واحُلجج الدامغة فكذىبوا هبا فأهلكناهم بذنبوهم ) (  َولَ ِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ ( مبا أصاهبم من دمار ) َفَما َكاَن الِلى
. 

ََيُْمُروَن ( أي بعضهم أنصار بعٍض ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ مثَّ أخَذ ُسبحانُه يف وصف املؤمنني فقال ) -71
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن الِلىَ  ( أي ويُطيعون الرسول َوَرُسوَلهُ فيما أمرهم بِه وهناهم عنه ) ( اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

َ َعزِيزٌ ( يف اآلخرة ) أُْولَ ِئَك َسرَيْمَحُُهُم الِلىُ يف إرشاداتِه وأوامرِه )  ( فيما يفعل .َحِكيمٌ ( يف ُملكِه ينتقم هلم من أعدائهم ) ِإنَّ الِلى

ُ اْلُمْؤِمِننيَ ) -72 جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن طَيِىَبًة يف َجنَّاِت ( يف اآلخرة ) ْلُمْؤِمَناِت َجنَّاتٍ َوا( يف القرآن ) َوَعَد الِلى
( أي يف اجلنان السبع . الَعدَّة والعدانة والعدن نظائر ، وكل ها أمساء ألعداد خاصة ، "الَعدَّة" بفتح العني أربعة يف العدد ،  َعْدنٍ 
ومن لَعْدن" سبعة ، و"العدانة" ما زاد على السبعة إىل العشرة ، ويف قاموس الفريوزآابدي قال : "الَعْدن" من الزمان سبع سنني ، و"ا

 ذلك قول األعشى :
 َعَدنْ  َقدْ  راِجحٍ  إىَل  ُيضاُفوا ُحْكِمِه     إىل َيْسَتِضيُفوا وإنْ 
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(  َورِْضَواٌن مِىَن الِلِى َأْكرَبُ ( ومل يقل جنىة َعْدن ) َجنَّاِت َعْدنٍ اجلمع فقال تعاىل ) أي قد زاد سبعة أضعاف ، وُمىا يؤيىد هذا ذكرها على
 ( يف اآلخرة . ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( النعيم والرضوان )َذِلكَ يعين ورضاء هللا عليهم أعظم عندهم من نعيم اجلنان )

 َوَمْأَواُهْم َجَهنَّمُ ( ابلقول وال تُعاملهم ابللىني ) َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ ( ابلزجر والتأنيب )َواْلُمَناِفِقنيَ ( ابلسيف ) ََي أَي  َها النَّيب  َجاِهِد اْلُكفَّارَ ) -73
 ( يكون مصريهم . َوبِْئَس اْلَمِصريُ ( يف اآلخرة )

من تبوك وعزموا أن يقطعوا أنساع راحلتِه نزلت هذِه اآلية يف أصحاب العقبة أرادوا أن يغتالوا رسول هللا يف العقبة عند رجوعهم  -74
قتُه مثى ينخسوا به َنقته فيسقط من فوقها ، فأطلعُه هللا تعاىل على ذلك ، فساَر رسول هللا يف العقبة وعمىار وُحذيفة معُه أحدمها يقود َن

ر رجالً ، وَلمىا سأهلم النيبى عن ما قالوُه فيِه مهىوا بقتلِه إثين عش الىذينَ واآلخر يسوقها ، وأمر الناس كلَّهم بسلوك بطن الوادي ، وكان 
م ما قالوا شيئاً فيه . فنزل قوله تعاىل ) (  َوَلَقْد قَاُلواْ َكِلَمَة اْلُكْفرِ ( شيئاً خيصى النيبى ، ولكنىهم كاذبون ) حَيِْلُفوَن اِبلِلِى َما قَاُلواْ حلفوا ابهلل أهنَّ

َومَه واْ مبَا مَلْ ( يعين أنكروا نبوىتُه بعد أن اعرتفوا له ابلنبوىة ) وََكَفُرواْ بَ ْعَد ِإْساَلِمِهمْ وا نبوىة حممىد ): أنكر  واملعىنأي كلمة اجلحود واإلنكار ، 
( من  نَ َقُمواْ  َوَما( يعين مهىوا بقتل النيبى ليلة العقبة والتنفري بناقتِه ولكن مل ينالوا ما أرادوا ألنَّ هللا أخربُه بذلك فأخذ احلذر منهم ) يَ َناُلواْ 

ُ َوَرُسولُُه ِمن َفْضِلهِ رسولنا ) م  واملعىن( يعين نقموا من حممىد ألنَّ هللا أغناهم وحممىد أعطاهم من الغنائم فطَغوا ،  ِإالَّ أَْن أَْغَناُهُم الِلى : أهنَّ
ُْم َوِإن أبدلوا احلسنة ابلسيئة والنعمة ابلُنكران ) ُ َعَذااًب أَلِيًما يف ( عن احلقى وعن الطريق املستقيم ) يَ تَ َولَّْوافَِإن يَ ُتوبُواْ َيُك َخرْيًا هلَّ هْبُُم الِلى يُ َعذِى

نْ َيا ( ينصرهم  َوالَ َنِصريٍ ( يتوىلى أمرهم وُمساعَدهتم ) َوَما هَلُْم يِف اأَلْرِض ِمن َويلىٍ ( بعذاب النار )َواآلِخَرةِ ( ابملرض والفقر والذلى ) الد 
 .وينجيهم من العذاب 

( أي لنتصدىق على الفقراء لََنصَّدََّقنَّ ( أي من رزقِه الواسع ) لَِئْن آاَتََن ِمن َفْضِلهِ ( قائالً ) مَّْن َعاَهَد الِلىَ ( أي من املنافقني )َوِمن ُْهم) -75
 ( . َولََنُكونَنَّ ِمَن الصَّاحِلِنيَ واملساكني )

( عن  َوتَ َولَّواْ ( ومل ينفقوا منه على الفقراء واملساكني كما عاهدوا هللا عليه ) َبَُِلواْ بِهِ سع )( من املال الوا فَ َلمَّا آاَتُهم مِىن َفْضِلهِ ) -76
 ( عن الِدين وعن ما أمر هللا بِه من الزكاة . وَُّهم م ْعرُِضونَ الفقراء لئالى يسألوهم من أمواهلم )

( يعين إىل يوم يلَقون عقاَب هللا على َُبلهم ونفاقهم ، وهو يوم موهتم وانتقاهلم  يَ ْوِم يَ ْلَقْونَهُ  نَِفاقًا يِف قُ ُلوهِبِْم ِإىَل ( الُبخُل )َفَأْعَقبَ ُهمْ ) -77
َ َما َوَعُدوهُ إىل عامل النفوس )  ( على هللا . َومبَا َكانُواْ َيْكِذبُونَ ( من اإلنفاق على الفقراء واحملتاجني ) مبَا َأْخَلُفواْ الِلى

َ يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهمْ  أمََلْ يَ ْعَلُمواْ ) -78 " هو النواَي الىيت يكتمها اإلنسان يف قلبِه ، و"النجوى" هَي األحاديث اخلفيىة  أَنَّ الِلى ( "الِسرى
 الشاعر : تكون بني شخصني أو أكثر فيتشاورون فيما بينهم ، ومن ذلك قولُ 

َيْه  ِإذا ما الَقْوُم كانُ ِإينىِ   راَب اأَلْرِشَيهْ الَقْوُم اْضطِ  بَ رَ واْضطَ      وا َأجنِْ
 . قعْ أم مل يَ  ( "الغيب" كل  حادٍث ال يعلمُه اإلنسان وقعَ  َوأَنَّ الِلىَ َعالَُّم اْلغُُيوبِ )

اْلُمْؤِمِننَي يف  ِمنَ ( أي املتطوىعني )اْلُمطَّوِىِعنيَ ( أي يعيبون ) يَ ْلِمُزونَ  الىذينَ مثَّ أخَذ ُسبحانُه يف ذمى قسم آخر من املنافقني فقال ) -79
ُدونَ  الىذينَ ( يعيبون الفقراء )وَ ( الىيت يُقدىموهنا للنيبى لكي يوزىعها على الفقراء ) الصََّدقَاتِ  (  ِإالَّ ُجْهَدُهمْ ( من املال ليتصدىقوا بِه ) الَ جيَِ

قراء وحيبىون أن يتصدىقوا فيأتون بشيٍء يسري ، يعين إالى قدر طاقتهم وَتكينهم ، ألنَّ بعض املؤمنني أغنياء فيأتون مباٍل كثري وبعضهم ف
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ذلك أتى فإذا رآهم املنافقون عابوهم لقلىِة ما قدىموُه من الصدقات ، ويعيبون من أتى ابلكثري أيضاً فيقولون إنَُّه حيب  الرَيء والسمعة ول
ُهمْ مباٍل كثري ) ُ ِمن ُْهمْ عني ابلصدقات ، فقال هللا تعاىل )( يعين املنافقون يسخرون من املؤمنني املتطوى  فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ ( أي من  َسِخَر الِلى

( يف اآلخرة . فَلمىا مسعوا هذه اآلية جاء بعضهم إىل النيبى وقال :  َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ) االُموراملنافقني ، يعين سخَر من جهلهم بعواقب 
 ذِه اآلية .فنزلت ه"إستغفر يل َي رسول هللا" ، فاستغفَر لُه النيبى ، 

ُ هَلُمْ ) -80 وِذكر  السبعني يف العدد َييت للُمبالغة يف الَكثرة   ( اْستَ ْغِفْر هَلُْم أَْو الَ َتْستَ ْغِفْر هَلُْم ِإن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلن يَ ْغِفَر الِلى
ُ الَ يَ هْ ) ُْم َكَفُرواْ اِبلِلِى َوَرُسولِِه َوالِلى  ( إىل طريق احلقى . ِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ َذِلَك أبَِهنَّ

( يعين  َفرَِح اْلُمَخلَُّفونَ ختلىفوا عن اجلهاد مع النيبى يف غزوة تبوك ورُضوا ابلقعود فقال ) الىذينَ مثَّ أخَذ ُسبحانُه يف ذمى املنافقني   -81
وََكرُِهواْ أَن جُيَاِهُدواْ ( أي بعد ذهاب رسول هللا إىل تبوك ) َف َرُسوِل الِلىِ ِخالَ ( أي بقعودهم يف املدينِة )مبَْقَعِدِهمْ املتخلىفون عن اجلهاد )

( هلم َي حممىد ُقلْ ( أي يف الصيف ) يِف احْلَرىِ ( أي ال خترجوا ) الَ تَنِفُرواْ ( أي قال بعضهم لبعٍض ) أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل الِلِى َوقَاُلواْ 
( يعين إْن كان ختلىفهم عن اجلهاد بسبب احلرى فماذا يكون مصريهم َلمىا يدخلون جهنىم وكيف  َأَشد  َحرًّا لَّْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ  ََنُر َجَهنَّمَ )

 يكون حاهلم حينئٍذ ؟

م من الفرح ، والبكاء كناية عن احلزن ، والالى  ( الضحك هنا كناية عن فَ ْلَيْضَحُكواْ قَِليالً َوْليَ ْبُكواْ َكِثريًا َجزَاء مبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ ) -82
: سنجعل حياهتم يف الدنيا قليلة األفراح وكثرية األحزان وبذلك يقل  َضحكهم ويكثر ُبكاؤهم  واملعىنقوله فليضحكوا الم العاقبة ، 

 وذلك جزاًء مبا كانوا يكسبون من آاثم .

ُهمْ ( املدينِة إىل )ِإىَل ( من غزوتك ) َعَك الِلىُ فَِإن رَّجَ مثَّ خاطب هللاُ رسولُه فقال تعاىل ) -83 ختلىفوا  الىذينَ ( أي من املنافقني  طَآئَِفٍة مِىن ْ
َرِضيُتم  َوَلن تُ َقاتُِلواْ َمِعَي َعُدوًّا ِإنَُّكمْ ( إىل غزوٍة ) فَ ُقل لَّن خَتُْرُجواْ َمِعَي أَبًَدا) اُخرى( معك إىل غزوٍة  فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروجِ عن النيبى )

 ( أي مع األطفال والصبيان ، فاخلَلف هم أبناء السَلف . َمَع اخْلَاِلِفنيَ ( اآلن )فَاقْ ُعُدواْ ( أي عن غزوة تبوك ) اِبْلُقُعوِد أَوََّل َمرَّةٍ 

( لقراءة الفاحتة والدعاء  الَ تَ ُقْم َعَلَى َقرْبِهِ وَ ( يعين إذا مات ) مَّاَت أَبًَدا( أي من املنافقني ) َعَلى َأَحٍد مِىن ُْهم( َي حممىد ) َوالَ ُتَصلىِ ) -84
ُْم َكَفُرواْ اِبلِلِى َوَرُسولِِه َوَماُتواْ َوُهْم فَاِسُقونَ له ) وا عاداهتم السيئة يعين بعضهم مات وبعضهم ابٍق مل ميت . ِإهنَّ  ( مل يتوبوا ومل يُغريى

نْ َيا َوتَ ْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرونَ َوالَ تُ ْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم َوأَْواَلُدُهْم إِ ) -85 هَبُم هِبَا يِف الد  ُ أَن يُ َعذِى َا يُرِيُد الِلى  (55يف آية )( سبق تفسريها  ّنَّ
 من هذه السورة .

َوَجاِهُدواْ َمَع ( أي صدىقوا ابلثواب الىذي أعدىُه هللاُ للمجاهدين ) لِلىِ َأْن آِمُنواْ ابِ ( يف شأن اجلهاد وذُِكَر فيها ) َوِإَذآ أُنزَِلْت ُسوَرةٌ ) -86
ُهمْ ( يف القعود عن اجلهاد ) َرُسولِِه اْسَتْأَذَنكَ  ( يف املدينة  َنُكن مََّع اْلَقاِعِدينَ ( أي اتركنا ) َوقَاُلواْ َذْرَنَ ( أي األغنياء منهم ) أُْوُلواْ الطَّْوِل ِمن ْ

 ج معك .وال نريد اخلرو 
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( ابلرىين ، يعين  َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِمْ ( أي مع األطفال والصبيان ألنَّ الرجال كلهم ذهبوا للجهاد ) َرُضواْ أِبَن َيُكونُواْ َمَع اخْلََواِلفِ ) -87
ي ال يعلمون ما للمجاهد عند هللا من ( أ فَ ُهْم الَ يَ ْفَقُهونَ هم ليخرجوا للجهاد )عْ دَ على قلوهبم ابلرىين فلم يَ  بعَ الُبخل وُحبى املال طَ 

 الثواب والنعيم يف اجلنان .

( يف  َوأُْولَ ِئَك هَلُُم اخلَْرْيَاتُ ( يف سبيل هللا أوالئك هلم أجرهم عند هللا ) آَمُنواْ َمَعُه َجاَهُدواْ أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهمْ  الىذينَ لَ ِكِن الرَُّسوُل وَ ) -88
 ( أي الظافرون ابلوصول إىل الُبغية . لَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوأُوْ الدنيا واآلخرة )

ُ هَلُمْ ) -89  ( . َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( يف اآلخرة ) أََعدَّ الِلى

م كا أخربَ  مثَّ  -90 : صنف ُمنافقون كاذبون على هللا وعلى رسوله ابدىعائهم اإلميان  نينوا صنفَ هللا تعاىل عن املتخلىفني عن القتال أبهنى
 ، صنف ضعفاء ومرضى وشيوخ ال يستطيعون القتال جاؤوا إىل النيبى يعتذرون فأذن هلم يف القعودو  قعدوا عن اجلهاد بغري استئذان ،

ُروَن ِمَن اأَلْعرَابِ تعاىل ) وذلك قوله يتعذىر  الىذينَ هلم ُعذٌر شرعي و  الىذينَ ، يعين  طت التاء لإلدغام، فأسقِ  رونتذِ أي املع ( َوَجاء اْلُمَعذِى
َسُيِصيُب ) بدون إذٍن من النيبى  ( َكَذبُواْ الِلىَ َوَرُسولَهُ   الىذينَ َوقَ َعَد هلم النيبى يف ذلك ) ( يف القعود فأِذنَ  لِيُ ْؤَذَن هَلُمْ ) عليهم اخلروج للقتال

        .  ( يف اآلخرة َعَذاٌب أَلِيمٌ املتخلىفني )من ( أي  مْ َكَفُرواْ ِمن ْهُ   الىذينَ 

وَلمىا أراد النيبى اخلروج إىل غزوة تبوك جاءُه نفٌر من األنصار ُضعفاء ال يستطيعون الذهاَب معُه ، ونفٌر مرضى يستأذنونُه يف  -91
اب يركبوهنا يف السفر وال مال لنفقة السفر ، فقالوا : َي رسول القعود عن اجلهاد فأِذَن هلم ، وجاءُه نفٌر من األنصار فقراء ليس هلم دو 

هللا امحلنا معك على دواب لنخرج إىل اجلهاد يف سبيل هللا ، فقال النيبى : ال أجُد ما أمحلكم عليه من دواب ، فرجعوا عنه وهم يبكون 
( حرج يف  َواَل َعَلى اْلَمْرَضى( حرج ) َس َعَلى الض َعَفاءلَّيْ ُحزَنً على فوات الُفرصة للخروج إىل اجلهاد ، فنزلت فيهم هذه اآلَيت )

ُدوَن َما يُنِفُقونَ  الىذينَ ( الفقراء ) َوالَ َعَلىالقعود عن القتال ) ِإَذا ( أي ليس عليهم إمثٌ يف التخلىف عن القتال )َحرَجٌ ( يف السفر ) اَل جيَِ
( أي من  َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمن َسِبيلٍ ، يعين إذا استمرىوا على هذه العقيدة وهذه النصيحة )( يف أقواهلم وأفعاهلم  َنَصُحواْ لِلِِى َوَرُسولِهِ 

م حُمسنون ال يقع عليهم العتاب وال العذاب ) ُ َغُفورٌ طريق إىل العتاب أو العذاب ألهنَّ  ( هبم .رَِّحيمٌ ( هلم ) َوالِلى

ُلُكْم َعَلْيهِ إىل اجلهاد ) ( على دواب ْحِمَلُهمْ ِإَذا َما أَتَ ْوَك لِتَ  الىذينَ َوالَ َعَلى ) -92 ( من خيل وال إِبل وال غري ذلك  قُ ْلَت الَ َأِجُد َما َأمحِْ
ْمِع َحَزَنً ) ُدواْ َما يُنِفُقونَ ( على فوات الُفرصة للخروج إىل اجلهاد ) تَ َولَّواْ وَّأَْعيُ نُ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ م ال  َأالَّ جيَِ جيدون ما ينفقون ( يعين ألهنَّ

 ر .يف السفَ 

َا السَِّبيلُ ) -93 ( قادرون على نفقة السفر  َوُهْم أَْغِنَياءُ ( يف القعود عن القتال ) َيْسَتْأِذنُوَنكَ  الىذينَ َعَلى ( يف التأنيب والعقاب ) ِإّنَّ
ُ َعَلى قُ ُلوهِبِمْ اخلَْ ( األطفال والصبيان ) َرُضواْ أِبَن َيُكونُواْ َمعَ وعلى شراء اخليل للركوب عليها ) ( ابلرىين ألجل َُبلهم  َواِلِف َوطََبَع الِلى

 ( العاقبة . فَ ُهْم الَ يَ ْعَلُمونَ وُحبىهم للمال وتركهم للجهاد )

ِإَذا َرَجْعُتْم جهاد )ختلىفوا يف املدينة ومل يذهبوا مع النيبى لل الىذينَ ( أي املنافقون  يَ ْعَتِذُروَن إِلَْيُكمْ املؤمنني فقال تعاىل ) مثَّ خاطبَ  -94
ُ ( أي لن ُنصدىقكم فيما تقولون ) َلن ن  ْؤِمَن َلُكمْ ( أبعذاٍر كاذبة ) الَّ تَ ْعَتِذُرواْ ( َي حممىد هلؤالء املنافقني )ُقل( من تبوك ) ِإلَْيِهمْ  َقْد نَ بََّأََن الِلى

ُ َعَمَلُكمْ ( وحقيقة أمركم ) ِمْن َأْخَبارُِكمْ  ( بعد  مُثَّ تُ َرد ونَ ( يشهد عليكم مبا عملتم يوم القيامة )َوَرُسولُهُ يه عليكم )( وحيص َوَسرَيَى الِلى
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فَ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم ( يعين عامل مبا غاب من أعمالكم عن الناس وما شاهَدتُه الناس أبعينها ) َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ( هللا )ِإىَل موتكم )
 يئة .( من أعماٍل س تَ ْعَمُلونَ 

ُتمْ ( أيها املؤمنون ) اِبلِلِى َلُكمْ ( املنافقون )َسَيْحِلُفونَ ) -95 ُهمْ ( يعين إىل املتخلىفني املنافقني )إِلَْيِهمْ ( من تبوك ) ِإَذا انَقَلب ْ (  لِتُ ْعرُِضواْ َعن ْ
ُهمْ وال تؤذوهم ) ُْم رِْجسٌ ( وال تقربوهم ) فََأْعرُِضواْ َعن ْ  َوَمْأَواُهْم َجَهنَّمُ فاحذروهم لئالى تصيَبكم منهم عدوى )( أي مرَضى مبرض نفسي  ِإهنَّ

 ( من أعمال سيئة وعادات ذميمة وكفٍر ونفاق . مبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ  َجزَاءً يوم القيامة )( َيوون إليها 

ُهْم فَِإنَّ الِلىَ الَ ي َ ) -96 ُهْم فَِإن تَ ْرَضْواْ َعن ْ  ( . ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ حَيِْلُفوَن َلُكْم ِلرَتَْضْواْ َعن ْ

َأَشد  ُكْفرًا كانوا حول املدينة )  الىذينَ ( يُريد ابألعراب اأَلْعرَابُ مثَّ وصَف املنافقني من األعراب وهم ُسكىان البوادي فقال تعاىل ) -97
نَّ ُسكىان البوادي إذا كانوا كفىاراً أو منافقني فهم أشد  كفراً : أ واملعىنسبق ذكرهم من املنافقني ،  الىذينَ ( من ُسكىان املدينة ، أي  َونَِفاقًا

 ج وُمشاهدة املعجزات . يُقال "رجٌل عريبى " إذا كان من ُسكىان املدنجَ من أهل احلَضر لُبعدهم عن أماكن الِعلم واستماع املواعظ واحلُ 
م )َوَأْجَدرُ َننيىة وقحطانيىة ، وقوله )إذا كان من ُسكىان البادية ، والعرب ِصنفان : عد ، و"رجٌل أعرايبى " َأالَّ يَ ْعَلُمواْ ُحُدوَد ( ابلكفر ألهنَّ

ُ َعَلى َرُسولِهِ  م ليسوا يف املدينة ليسمعوا املواعظ فيتَِّعظوا ويسمعوا القرآن فيعلموا حدود ما أنزل هللا فيِه من أحكام  َما أَنَزَل الِلى ( يعين ألهنَّ
ُ َعِليمٌ )  ( فيما يُعاملهم بِه .َحِكيمٌ م )( أبحواهل َوالِلى

( يعين ومنهم َمن حَيَسُب أنَّ الىذي أنفقُه من املال كان خسارًة عليه قد ذهَب أدراج  َوِمَن اأَلْعرَاِب َمن يَ تَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرًما) -98
َوائِرَ الرَيح فال يُثاب عليِه ) م ، يعين ينتظرون موت النيبى لريجعوا إىل ( أي ينتظر بكم صروف الز  َوَيرَتَبَُّص ِبُكُم الدَّ مان وحوادث األَيى

يعٌ ( يعين ما يتوقَّعونُه من بالٍء حيل  ابملسلمني فهو واقٌع هبم ) َعَلْيِهْم َدآئِرَُة السَّْوءِ دين املشركني ، مثَّ ردَّ عليهم ُسبحانُه فقال ) ُ مسَِ (  َوالِلى
  ( أبفعاهلم .َعِليمٌ ألقواهلم )

(  َوِمَن اأَلْعرَاِب َمن يُ ْؤِمُن اِبلِلِى َواْليَ ْوِم اآلِخرِ )بستاَنن فأهدى واحداً منهما إىل النيبى )ع( فنزلت هذه اآلية  يب الدَّْحَداحِ أِلَ كان   -99
أي الُبستان الىذي وصَل به الرسول  ( ولِ ِعنَد الِلِى َوَصَلَواِت الرَّسُ ) ( تقرىبهُ قُ ُراَبتٍ ( يف سبيل هللا ) َويَ تَِّخُذ َما يُنِفقُ ) أي ويؤمن بيوم القيامة

ا تقرىبُه عند هللا ، والتقدير : يتىخُذ ما ينفُق يف سبيل هللا قُ ُرابٍت عند هللا ويتىخذ الِصالت إىل الرسول قُ رُ   مثَّ  ابت أيضاً .أيضاً يعتقد أهنى
َا قُ ْربٌَة هلَُّمْ فقال ) نواَيهم سنَ هللا تعاىل حُ  أيىدَ  ُ يف َرمْحَِتهِ عتقدون )( كما ي َأال ِإهنَّ (  ِإنَّ الِلىَ َغُفورٌ ) جنىتهِ ، أي يف يف اآلخرة (  َسُيْدِخُلُهُم الِلى

  ابملؤمنني . (رَِّحيمٌ ) للُمنفقني يف سبيله

اأَلوَُّلوَن اإلميان )( إىل َوالسَّاِبُقونَ آمنوا ابهلِل واليوم اآلخر فقال : ) الىذينَ مثَّ عطَف ُسبحانُه على من تقدىم ذكرهم من األعراب  -100
ات َّبَ ُعوُهم  الىذينَ وَ ( يعين والسابقون إىل اإلميان من األنصار )َواألَنَصارِ هاجروا إىل احلبشة مثَّ إىل املدينة ) الىذينَ ( يعين  ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ 

ُهمْ  رَِّضَي الِلىُ ( أي أبعمال اخلري والدخول يف دين اإلسالم بعدهم وسلكوا هنجهم ) إبِِْحَسانٍ  م استجابوا هلل وللرسول ) َعن ْ َوَرُضواْ ( ألهنَّ
َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر ( أي هيىأ هلم ) َوأََعدَّ هَلُمْ ( ِلما أعطاهم من الكرامة والشرف يف الدنيا ومن الثواب والنعيم يف اآلخرة ) َعْنهُ 

 ( . َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدواْ َعَلى ( أي حول املدينة ) َوُمَّْن َحْوَلُكم مِىَن اأَلْعرَاِب ُمَناِفُقونَ مثَّ عاَد ُسبحانُه إىل ذمى املنافقني فقال ) -101
هُبُم مَّرََّتنْيِ ََنُْن ن َ ( أي ال تعرفهم )الَ تَ ْعَلُمُهمْ ( أي ُمرىِنوا على النفاق وتعوىدوا عليه ) النِىَفاقِ  ( األوىل يف الدنيا نعذىهبم ابملرض  ْعَلُمُهْم َسنُ َعذِى

 ( يوم القيامة . مُثَّ يُ َرد وَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيمٍ والذلى ، والثانية يف اآلخرة بعد املوت )

َ َغُفوٌر ( فيما مَضى ) َخَر َسيِىًئاَخَلطُواْ َعَمالً َصاحِلًا َوآ( قد ) اْعرَتَُفواْ ِبُذنُوهِبِمْ ( اتبوا )َوآَخُرونَ ) -102 ُ أَن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ الِلى َعَسى الِلى
 ( . رَِّحيمٌ 

اتبوا من املتخلىفني ومن املنافقني جاءوا أبمواهلم إىل النيبى لينفقها كفىارًة لذوهبم ، فامتنع النيبى عن ذلك ، فنزل قوله  الىذينَ و  -103
أي إبنفاقها على الفقراء فيصبحوا ( هِبَا) أنتَ  (َوتُ زَكِىيِهم) أي الصدقة تطهىرهم من دَنس الذنوب ( ْم َصَدَقًة ُتَطهِىُرُهمْ ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِ )تعاىل 
ُ ) نفوسهمل( أي سكون وطمأنينة  ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن هلَُّمْ ) يعين ِصْلُهْم ابلغنائم يف املستقبل ووزىع عليهم منها(  َوَصلِى َعَلْيِهمْ )أزكياء  َوالِلى

يعٌ   لث أمواهلم وأنفقها على الفقراء كفىارًة لذوهبم .فحينئٍذ أخذ النيبى ثُ . صدقاهتم ( بَعِليمٌ ) توبتهم( ل مسَِ

َ ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدهِ مل يتوبوا ) الىذينَ ( هؤالء املنافقون  أمََلْ يَ ْعَلُمواْ ) -104 (  َوََيُْخُذ الصََّدقَاتِ َب إخواهنم )( فيتوبوا كما ات أَنَّ الِلى
}يَ ْوَم جتَُِد ُكل  نَ ْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن ويدىخرها هلم يف اآلخرة ، يعين َيخذ الروحاين منها ، وُمىا يؤيىد هذا قولُه تعاىل يف سورة آل عمران 

َ ُهَو الت َّوَّابُ { ، )َخرْيٍ حم َْضرًا   ( ابلنادمني .يمُ الرَّحِ ( للتائبني ) َوأَنَّ الِلى

ُ ( ما عملتم من خرٍي أو شرى )اْعَمُلواْ ( هلم َي حممىد )َوُقلِ مل يتوبوا فقال ) الىذينَ مثَّ أخَذ ُسبحانُه يف هتديد املنافقني  -105 َفَسرَيَى الِلى
َعاملِِ اْلَغْيِب ( هللا )ِإىَل ( بعد موتكم )َوَسرُتَد ونَ يوم القيامة )( يشهدون عليكم مبا عملتم  َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ ( وحُيصيِه عليكم ) َعَمَلُكمْ 

 ( من أعماٍل سيئة وعادات ُُمزية .  َوالشََّهاَدِة فَ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 مثَّ أخرَب هللا ُسبحانُه عن قسٍم آخر من املنافقني فقال : 
ؤخىرون موقوفون ِلما يرُِد من أمر هللا تعاىل فيهم وهم هالل بن أميىة الواقفي ومرارة بن الربيع ( أي م َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر الِلىِ ) -106

هُبُمْ وكعب بن مالك ) ُ َعِليمٌ ( إن قبل توبتهم ) َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْيِهمْ ) ( إن مل يقبل توبتهم ِإمَّا يُ َعذِى ( َحِكيمٌ ( مبا حيدث يف املستقبل ) َوالِلى
 َيمُر بِه .فيما يفعلُه و

بنو عمرو بن عون بَنوا مسجداً يف املدينة ليجتمعوا فيه للصالة وقراءة القرآن وبعثوا إىل رسول هللا أن َيتيهم فأاتهم وصلىى فيِه  -107
َلمىا ، فحسدهم مجاعة من املنافقني من بين غنم بن عوف فقالوا نبين مسجداً كي جنتمع فيه وال َنضر مجاعة حممىد ، فبَنوا مسجداً ف

:  ال النيبى فرغوا من بنائِه أتوا رسول هللا وهو يتجهىز إىل تبوك فقالوا : "َي رسول هللا إنىنا بَنينا مسجداً ونريد أن أتتينا فتصلىي فيه"، فق
 الىذينَ وَ جد )"إينى على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء هللا"، فَلمىا انصرف رسول هللا من تبوك نزلت عليه هذه اآلية يف شأن املس

( يعين ليكونوا ِحزبني : حزب املؤمنني وحزب  َوتَ ْفرِيًقا َبنْيَ اْلُمْؤِمِننيَ ( بنبوىة حممىد )وَُكْفرًا( أي إضراراً ابملؤمنني ) اختََُّذواْ َمْسِجًدا ِضرَارًا
( والىذي حارب هللا ورسوله  ِمن قَ ْبلُ  َحاَرَب الِلىَ َوَرُسوَلهُ لِىَمْن ( يعين ليجعلوا املسجد حملَّ رصٍد ورقابة على املؤمنني )َوِإْرَصاًدااملنافقني )

حزاب مثَّ هو الراهب أبو عامر وكان من قصىتِه أنَُّه ترهىَب يف اجلاهلية ولبَس املسوح فَلمىا قدم النيبى )ع( املدينة حَسدُه وحزىَب عليه األ
لشام وخرَج إىل الروم ، وابُنُه حنظلة غسيل املالئكة الىذي قُِتَل مع النيبى هرب بعد فتح مكىة إىل الطائف فَلمىا أسلم أهل الطائف حلَق اب
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مىداً يوم اُُحد ، وكان أبو عامر قد أرسل إىل املنافقني أن استعدىوا وابنوا مسجداً فإينَّ أذهب إىل قيصر وآيت من عندِه جبنوٍد واُخرج حم
( هؤالء املنافقون نَّ َولََيْحِلفُ الروم ، ) كَ هم أبو عامر جبنودِه ، فماَت قبل أن يصل ملِ عون أن جييئمن املدينة ، فكان هؤالء املنافقون يتوقى 

ُْم َلَكاِذبُونَ ( يعين إالى الِفعلة احُلسىن ) ِإالَّ احلُْْسىَن ( أي ما أردَن ببناء هذا املسجد ) ِإْن أََرْدَنَ ) ُ َيْشَهُد ِإهنَّ  (. َوالِلى

 مثَّ خاطب رسوله فقال تعاىل :
( للصالة والعبادة ، يعين :   ُأسِىَس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن أَوَِّل يَ ْوٍم َأَحق  أَن تَ ُقوَم ِفيهِ ( غريه ) أَبًَدا لََّمْسِجدٌ ( للصالة ) الَ تَ ُقْم ِفيهِ ) -108

( أي يف ِفيهِ ناُه املؤمنون )كلى مسجد وِضَع أساسُه على التقَوى من أوىِل يوم أوىَل أبن تصلىي فيه ، ويريد بذلك مسجد قُباء الىذي ب
ُ حيُِب  اْلُمطَّهِىرِينَ ذلك املسجد )  ( ابملاء من األوساخ ومن اجلنابة . رَِجاٌل حيُِب وَن أَن يَ َتَطهَُّرواْ َوالِلى

َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن الِلِى َورِْضَوانٍ ) -109 نُه على تقَوى من هللا ورضواٍن كبين ( تقديرُه أفمن وضَع أساسُه وشاد بُنيا أََفَمْن َأسََّس بُ ن ْ
َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ املؤمنني ) نعمرو بن عو  ( كبين غنم بن عوف املنافقني ، يعين بناؤهم هذا كمن بىَن على  َخرْيٌ أَم مَّْن َأسََّس بُ ن ْ

يِف ( يعين فاهنار املسجد بصاحبِه ) فَاهْنَاَر بِهِ  قال تعاىل )شاطئ هنٍر فوق أرٍض رمليىة فإذا أصابُه املاء من النهر اهناَر البناء وهتدىم ، مثَّ 
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ( وصاحبُه أبو عامر الىذي أوعز إىل املنافقني أن يبنوا مسجداً ِضدى املؤمنني ) ََنِر َجَهنَّمَ  ( إىل طريق احلقى  َوالِلى

. 

َياهُنُُم الَّ ) -110 ال يعلمون  الىذينَ ( يعين ال يزال املسجد الىذي بَنوُه موضع شكى يف قلوب مجاعتهم  ِذي بَ نَ ْواْ رِيَبًة يِف قُ ُلوهِبِمْ الَ يَ زَاُل بُ ن ْ
َع ِإالَّ أَن تَ َقطَّ أبسرارهم وأليِى غرٍض بَنوُه فيقولون إنَّ مجاعتنا ليسوا مبؤمنني وال ُيصلىون فلماذا بَنوا هذا املسجد ، فهم يف شٍك من بنائِه )

( من الصرب فيحنئٍذ يبوحون هلم أبسرارهم والغاية الىيت بَنوا ألجلها هذا املسجد ، وهذا مَثٌل ُيضرب بنهاية الصرب فُيقال : "تقطىع  قُ ُلوهُبُمْ 
م كانوا يكتمون أمر املسجد أشدَّ الكتمان حّتى أكثر مجاعتهم كانوا ال يعلمون أليِى غ واملعىنقليب من االنتظار" ،  رٍض بَنوا هذا : أهنَّ

َ نواَيهم الباطلة ) ُ َعِليمٌ املسجد ولكن هللا كشف ِسرىهم وبنيى ( يف أفعاله معهم . وَلمىا رجع النيبى من تبوك أمَر َحِكيمٌ ( أبسرارهم ) َوالِلى
 بتهدمي املسجد فهدىموُه .

َ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم أبَِ ) -111 : إنَّ هللا استبدل  واملعىن( الشراء معناُه تبديل شيء بشيء آخر ،  نَّ هَلُُم اجلَنَّةَ ِإنَّ الِلى
آلخرة من املؤمنني أنفسهم أبن يستعملوها يف طاعته وجياهدوا يف سبيلِه ، واشرتى أمواهلم أبن يُنفقوها يف سبيله فيعطيهم بدهلا اجلنىة يف ا

َ ُسبحانُه يف أيِى شيٍء جيب أ ( يعين يُقاتِلون َويُ ْقتَ ُلونَ ( الكافرين ) يُ َقاتُِلوَن يِف َسِبيِل الِلِى فَ يَ ْقتُ ُلونَ ن يستعملوا نفوسهم فقال )، مثَّ بنيى
دين يف ( لليهود اجملاه يِف الت َّْورَاةِ ( وتقديرُه وعدهم هللا اجلنىة على نفسِه وعداً حقىاً ال ُخلف فيِه كما وعد ) َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّاحّتى يُقَتلوا )
( أي ال أحد  َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدِه ِمَن الِلىِ ( يف زمانكم )اْلُقْرآنِ ( كذلك يف )وَ ( للنصارى اجملاهدين يف زمن عيسى )َواإِلجِنيلِ زمن موسى )

هلل  ( ملن ابَع نفسه وأموالهُ  َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( يعين فافرحوا هبذِه املباَدلة ) فَاْستَ ْبِشُرواْ بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي اَبيَ ْعُتم بِهِ  بعهدِه من هللا )أوَفَ 
 وأبدهلا ابجلنىة .

( هلل وحده ال يُشركون يف عبادتِه اْلَعاِبُدونَ ( من السيئات )التَّائُِبونَ مثَّ أخَذ ُسبحانُه يف وصف هؤالء املؤمنني وأعماهلم فقال ) -112
( هلل خضوعاً وخشوعاً وانقياداً السَّاِجدونَ ( يف صالهتم )الرَّاِكُعونَ ( يف األرض للتبشري بدينِه )اِئُحونَ السَّ ( هلل نعماَءُه )احْلَاِمُدونَ أحداً )
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َبشِىِر وَ ( أي القائمون بطاعة هللا فال خُيالفون ما أمرهم بِه ) اآلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد الِلىِ لطاعتِه )
 ( َي حممىد ابحلياة األبديىة والنعيم الدائم . اْلُمْؤِمِننيَ 

( أي ال ينبغي  َما َكانَ فنزل قوله تعاىل ) " ماتوا يف اجلاهليىة؟ الىذينَ قال بعض املسلمني للنيبى )ع( : " أال تستغفر آلابئنا  -113
َ هَلُمْ ( يعين ولو كانوا من أقرب الناس إليهم ) رِِكنَي َوَلْو َكانُواْ أُْويل قُ ْرََب آَمُنواْ أَن َيْستَ ْغِفُرواْ لِْلُمشْ  الىذينَ لِلنَّيِبِى وَ ) ( إشراكهم  ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ

ُْم َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ و )  " فنزل قوله تعاىل : ( . فَلمىا نزلت هذه اآلية قالوا : "إذاً كيف استغفَر إبراهيم ألبيِه وهو ُمشرك؟ َأهنَّ

هُ ) -114 }َواْهُجْرين ( أي وعدها أبوُه هبا ، وهي قوله ]كما[ يف سورة مرمي  َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإَيَّ
نَّ إبراهيم أنَّ أابُه سيهتدي إىل أي اتركين مدىًة من الزمن كي اُفكىر يف ذلك وأرى ِصحىة قولك من عدمِه ، وَلمىا وعدُه بذلك ظ{  َمِليًّا

َ َلهُ ، مثَّ قال تعاىل ){  }َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َريبِى إِنَُّه َكاَن يب َحِفيًّاطريق احلقى إذا فكىَر فيما دعاُه إليه فقال لُه  ( يعين  فَ َلمَّا تَ َبنيَّ
( أي كثري التأوىه على أبيِه  ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم ألوَّاهٌ ( أي تربىأ من أبيِه ) َترَبَّأَ ِمْنهُ  يرتك عبادة األصنام )( ألنَُّه مل يؤمن ومل أَنَُّه َعُدوٌّ لِلِىِ إلبراهيم )
 ال يعجل . ااُلمور( يف َحِليمٌ : كثري التأسىف عليهم إذ مل يرتكوا عبادة األصنام ومل يسمعوا لقولِه ) واملعىنوقومِه ، 

ُ لِ ) -115 َ هَلُم مَّا يَ ت َُّقونَ كإبراهيم وغريه )  ( إليهِ  بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهمْ ( عن طريق احلقى ) ُيِضلَّ قَ ْوًماَوَما َكاَن الِلى ( يعين ال حيكم هللا  َحّتَّ يُ َبنيِى
،  ليه أبنَُّه ضالى إبضالل أحد من املؤمنني حّتى يُبنيى لُه ما جيب عليه أن يتجنىبُه فإذا عَصى أمر هللا ومل يتجنىب احملرىمات فحينئٍذ حيكم ع

َ َلهُ : إنَّ إبراهيم مل يكن يعلم أبنَّ االستغفار للمشركني ال جيوز وَلمىا بيىنا له ذلك تربىأ من أبيِه ، وذلك قوله تعاىل } واملعىن أَنَُّه  فَ َلمَّا تَ َبنيَّ
َ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ { ،  ) َترَبَّأَ ِمْنهُ  َعُدوٌّ لِلِىِ   ( . ِإنَّ الِلى

َ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -116 ( فيهنَّ َومُيِيتُ ( فيهنَّ ما يشاء )حُيْيِ ي( أي له ُملك الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ) ِإنَّ الِلى
( ينصركم على أعدائكم غري هللا  ريٍ َوالَ َنصِ ( يتوىلى أمركم وشؤونكم ) مِىن ُدوِن الِلِى ِمن َويلىٍ ( أي ها الناس ) َوَما َلُكممن األحياء ما يشاء )

. 

 يف َساَعِة اْلُعْسَرةِ ( يف اخلروج إىل تبوك ) ات َّبَ ُعوهُ  الىذينَ ( عن تباطئهم يف اخلروج ) َلَقد اتََّب هللا َعَلى النَّيبِى َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصارِ ) -117
من زاٍد يكفيهم وال من دواب لركوهبا إالى القليل ، مثَّ أصاهبم العطش  ( أي يف الوقت العِسر حيث كان الوقت شديد احلرِى ومل يكن هلم

ُهمْ فسأل النيبى من هللا أن يُنزىل عليهم الغيث فأمطرت السماء عليهم فشربوا وأرووا ِقَرهبم ) ( عن  ِمن بَ ْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق مِىن ْ
إِنَُّه هِبِْم َرُؤوٌف ( من بعد ذلك ) مُثَّ اَتَب َعَلْيِهمْ ٍن فثبىتهم هللا ابملطر ومَضوا مع النيبى )اجلهاد فهمىوا ابالنصراف من غزوهتم من غري إذ

 ( . رَِّحيمٌ 

ة ، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن اُميى   ( عن غزوة تبوك ، يعين اتب عليهم وهم : ُخلِىُفواْ  الىذينَ َوَعَلى الثَّالَثَِة ) -118
م ون ختلىفوا عن رسول هللا ومل خيرجوا معه وكان ختلىفهم عن تواٍن ال عن نفاق مث ندموا ، فَلمىا قِدَم النيبى املدينة جاؤوا إليِه يعتذر  وذلك أهنَّ

فلم ُيكلىمهم النيبى وأمَر املسلمني أبن ال ُيكلىموهم ، فهجرهم الناس حّتى الصبيان فضاقت عليهم املدينة فخرجوا إىل اجلبال وبقوا 
( أي ضاقت  َحّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرُض مبَا َرُحَبتْ ني يوماً يتضرىعون إىل هللا ويتوبون إليِه فَقِبَل توبتهم ، وذلك قوله تعاىل )مخس
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( يف املستقبل   إِلَْيِه مُثَّ اَتَب َعَلْيِهْم لِيَ ُتوبُواْ َوظَن واْ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن الِلِى ِإالَّ ( فخرجوا إىل اجلبال ) َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهمْ عليهم مع ِسعتها )
 ( . ِإنَّ الِلىَ ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ عن تكرار مثل ذلك )

وا هللا عليه ، فقاتِلوا صدقوا ما عاهد الىذينَ (  وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنيَ ( يف التخلىف عن النيبى ) آَمُنواْ ات َُّقواْ الِلىَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -119
 املشركني يف سبيله واخرجوا مع النيبى يف غزواتِه .

َوالَ يَ ْرَغُبواْ ( عند خروجه إىل تبوك ) أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُم مِىَن اأَلْعرَاِب أَن يَ َتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل الِلىِ ( أي ال ينبغي ) َما َكانَ ) -120
ُْم الَ ( النهي عن التخلىف )َذِلكَ ( بل جيب أن يواسوُه وُيساعدوُه وال يتخلىفوا عنُه ) َعن ن َّْفِسهِ عن احلرِى ومشقىة السفر )(  أِبَنُفِسِهمْ  أبَِهنَّ

( يعين وال  يَِغيُظ اْلُكفَّارَ يِف َسِبيِل الِلِى َوالَ َيَطُؤوَن َمْوِطًئا ( أي ُماعة ) َوالَ َُمَْمَصةٌ ( أي تعب ) َوالَ َنَصبٌ ( أي عطش ) ُيِصيبُ ُهْم َظَمأٌ 
( يعين وال ُيصيبون من املشركني أمراً من قتٍل أو جروٍح أو ماٍل  َوالَ يَ َناُلوَن ِمْن َعُدوٍى ن َّْيالً يطؤون أرضاً أو بلداً يغيظ الكفىار وطؤهم لُه )

 . ( ِسِننيَ ِإالَّ ُكِتَب هَلُم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ الِلىَ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمحْ )

( عمٌل صاحل  ِإالَّ ُكِتَب هَلُمْ ( من األوديِة )َواِدَيً ( ابملسري ) َصِغريًَة َوالَ َكِبريًَة َوالَ يَ ْقَطُعونَ ( يف سبيل هللا ) َوالَ يُنِفُقوَن نَ َفَقةً ) -121
 ( . َأْحَسَن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( يف اآلخرة ) لَِيْجزِيَ ُهُم الِلىُ )

كثر عدد املسلمني صار النيبى يبعث سراَي للجهاد فكان كلى واحد من املسلمني يقول أَن أذهب مع السراَي للجهاد ،   َلمىا -122
ُهْم طَآئَِفةٌ ( أي مجيعاً )َكآفَّةً ( للجهاد ) َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ فنزل قوله تعاىل )  من كلى قبيلة مجاعة ( يعين فَ َلْوالَ نَ َفَر ِمن ُكلِى ِفْرَقٍة مِىن ْ
ينِ ( الباقون )لىِيَ تَ َفقَُّهواْ يذهبون للقتال ) (  َولُِينِذُرواْ قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهمْ ( يعين ليتعلىم الباقون أحكام الِدين والقرآن ويتبصىروا بِه ) يف الدِى

 ( احملرىمات ويتجنىبوهنا . لَُّهْم حَيَْذُرونَ َلعَ من اجلهاد ، يعين لُينذروهم عن احملرىمات ويُبصىروهم ابلواجبات )

مييلون عليكم يف ميدان القتال ويُقاتلونكم بشدىة ، فقاتلوهم  الىذينَ ( أي  يَ ُلوَنُكم مِىَن اْلُكفَّارِ  الىذينَ آَمُنواْ قَاتُِلواْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -123
َكَفُرواْ َزْحفاً َفالَ   الىذينَ آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتُم  الىذينَ }ََي أَي  َها ىن يف سورة األنفال قوله تعاىل أنتم بشدىة وقسوة وال تولىوهم األدابر . وِمثلها يف املع

يُقال "ألوى يلوي ليىاً " أي ماَل مييُل َميالً ، ومن ذلك قوهلم "ألوى عنان جوادِه" ، أي ماَل الفارُس جبوادِه إىل جهٍة  { تُ َول وُهُم اأَلْداَبرَ 
 ن ذلك قول األعشى :، وم

 فإْن تَ ْعَهِدييِن ويل ِلمٌَّة      فإنَّ احلواِدَث أْلَوى هِبَا
 يعين حوادث الدهر أمالتها وأزالتها من الوجود . و"الِلمىة" ُخصلٌة من الشعر تكن خلف االُُذنني . وقال هللا تعاىل يف سورة النساء يف

َ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا}َوِإن تَ ْلُوواْ أَْو تُ ْعرُِضواْ فَ 135اآلية  يعين وإْن َتيلوا بشهادتكم عن احلقى فإنَّ هللا خبرٌي مبا تتكلَّمون من {  ِإنَّ الِلى
ْعَنا َوعَ  الىذينَ }مِىَن تغيري الشهادة . وقال تعاىل يف سورة النساء أيضاً  َنا َوامْسَْع َغرْيَ َهاُدواْ حُيَرىُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َويَ ُقوُلوَن مسَِ َصي ْ

 ن إىل الكالم املكروه . قال حسىان خُياطب املشركني : يالً أبلسنتهم من الكالم احلسَ { أي مَ  ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَيًّا أِبَْلِسَنِتِهمْ 
 يَ ُلوَنُكْم     إْذ تَ ْقِذُفون ِعَناَن ُكلِى َجوادِ  الىذينَ ُكنَّا ِمَن الرَّْسِل 

( أي قسوة يف القتال والضرب ،  َولَِيِجُدواْ ِفيُكْم ِغْلظَةً لون عليكم ابلضرب بشدىة وقت القتال فاهنزمتم أمامنا ، وقوله )ميي الىذينَ أي من 
 ومن ذلك قول حامت الطائي :ني ، لظة عكس اللىِ فالغِ 

ْهِر لِيناً وِغْلظًَة      وكالً َسقاَنُه ِبَكْأَسْيِهما الدَّْهرُ   َكَسْينا ُصُروَف الدَّ
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 ( ابلُنصرة . َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ َمَع اْلُمتَِّقنيَ )

 مَّن يَ ُقوُل أَي ُكْم زَاَدْتُه َه ِذهِ (  أي من املنافقني )َفِمن ُْهم( على حممىد ) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسوَرةٌ مثَّ عاَد ُسبحانُه إىل ذمى املنافقني فقال ) -124
 ( بنزوهلا . آَمُنواْ فَ زَاَدهْتُْم ِإميَاًَن َوُهْم َيْستَ ْبِشُرونَ  الىذينَ فََأمَّا هم فقال تعاىل )( فردَّ هللا عليِإميَاَنً ( السورة )

( َوَماتُواْ ( أي زادهتم مرضاً إىل مرضهم ) فَ زَاَدهْتُْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهمْ ( أي نفاق وهو مرض نفسي ) يِف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ َوأَمَّا ) -125
 ( . َوُهْم َكاِفُرونَ ) بغيظهم

: أال يرون ما يصيبهم يف كلى عام من بالء فيحذروا  واملعىن( هؤالء املنافقون ، أصلها أال يرون ، والواو للتحذير ،  أََوالَ يَ َرْونَ ) -126
ُْم يُ ْفتَ ُنونَ ِعقاب هللا )  َواَل ُهْم يَذَّكَُّرونَ ( عن غيىهم ونفاقهم ) َتنْيِ مُثَّ الَ يَ ُتوبُونَ يف ُكلِى َعاٍم مَّرًَّة أَْو َمرَّ ( أي يُعذَّبون ابملرض والفضيحة ) َأهنَّ

 . ( أي وال هم يتعظون

َهْل يَ رَاُكم مِىْن ( نظر تعىجب قائلني ) نَّظََر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعضٍ ( تُنِبُئ مبا أخَفوُه يف صدورهم من أسرار ) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسوَرةٌ ) -127
ُ قُ ُلوهَبُم( إىل كيدهم ونفاقهم ) مُثَّ انَصرَُفواْ ُيخرب حممىداً بذلك فيقول فينا آية )( ف َأَحدٍ  ُْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَقُهون( عن اإلميان ) َصَرَف الِلى (  أِبهنَّ

 أي ال يعلمون عاقبة كيدهم ونفاقهم إىل أين يقودهم .

َعزِيٌز ( أي من لغتكم ومن ساداتكم ، هو حممىد ) مِىْن أَنُفِسُكمْ ( عريبى ) ُسولٌ َلَقْد َجاءُكْم رَ مثَّ خاطَب مجيع العرب فقال تعاىل ) -128
اِبْلُمْؤِمِننَي ( أي حريٌص على إميانكم ) َحرِيٌص َعَلْيُكمهن )( يعين يعز  عليه ما أصابكم من َعَنت ، أي من ضيق وِشدىة ووَ  َعَلْيِه َما َعِنت مْ 
 ( . َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

( يف نشر  ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ ( يف الكون ) ال إِلَ هَ ( أي يكفيين هللا ) فَ ُقْل َحْسيِبَ الِلىُ ( عنك َي حممىد ومل يصدىقوك ) ن تَ َولَّْواْ فَإِ ) -129
 .   لكون والقرآنايف كتايب  العرش( وقد شرحُت عن  َوُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ الدعوة )

ّالعاَلِمني ّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالتوبةّ،ّواحلمد ّهلِلّربِ 

 

ّسورةّيونس

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

إقرأ  : فيكون املعىن،  ، والراء معناها الرسول لناسل، والالم معناها  ناها إقرأأنى األلف مع سبقفيما  تُ ( قل ا ل ر) -1
وتقديره آَيت الكتاب ذي احِلَكم ، أي ذي  ( آََيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ ت اليت سبق ذكرها )َي( اآلتِْلكَ للناس أيىها الرسول )

 ليم ، وملن كان ذا ُقدرة قدير .املواعظ . فُيقال ملن كان ذا ِحكم حكيم ، وملن كان ذا ِعلم ع
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ُهْم أَْن أَنِذِر النَّاسَ ) -2 َنا ِإىَل َرُجٍل مِىن ْ آَمُنواْ أَنَّ هَلُْم  الىذينَ َوَبشِىِر ( عن عبادة األصنام واألواثن ) َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا أَْن أَْوَحي ْ
م ، أوالً  َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرهبِىِمْ   بدخول اجلنىة قبل غريهم واثنياً ابملنزلة الرفيعة واثلثاً بكثرة العطاء ، ( أي هلم األقدميىة عند رهبى

 والشاهد على ذلك قول حسىان :" معناها األقدميىة  َقَدمَ فكلمة "
 أِلَوَّلِنا يف طاَعِة الَِلِ اتِبعُ     وىل إِلَيَك َوَخلُفنا لَنا الَقَدُم االُ 

خلون جنىة املأوى حني ُماهتم ، أمىا غريهم من املؤمنني املذنبني ال يدخلون اجلنىة إالى : هلم األقدميىة جبميع األشياء ويد واملعىن
، ففي ذلك اليوم  خرىسرمداً يف جهٍة منها والنهار سرمداً يف اجلهة االُ  اللىيلحني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون 

وم على األرض إىل السماوات األثرييىة وأتخذ معها نفوس حيل العذاب أبهل األرض فتصعد حينئٍذ املالئكة املوجودة الي
" معناها نصدقهم مبا وعدَنهم ، ومن ذلك قوله ِصْدقٍ املؤمنني وترتك الكافرين واجملرمني واملنافقني على األرض ، و كلمة "

َناُهْم َوَمن نََّشاءتعاىل يف سورة األنبياء  }َوقَاُلوا احْلَْمُد لِلَِِّ ر حاكياً عن أهل اجلنىة مَ يف سورة الزُ { ، و  }مُثَّ َصَدقْ َناُهُم اْلَوْعَد فََأجَني ْ
 ( . ِإنَّ َه َذا َلَساِحٌر م ِبنيٌ ( يف حممىد ) قَاَل اْلَكاِفُرونَ { ، )الَِّذي َصَدقَ َنا َوْعَدُه 

مٍ ) -3 ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يِف ِستَِّة أَيَّ }ُقْل أَئِنَُّكْم عند قوله تعاىل  يف سورة ُفصىلتجتد شرحها (  ِإنَّ َربَُّكُم الِلى
يف سورة و  الكون والقرآنيف كتايب  العرش( جتد معىن  مثى اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ { ، )لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يِف يَ ْوَمنْيِ 

نزىل املالئكة على األنبياء أي يُ ، من السماء إىل األرض (  َ َدبىُِر اأَلْمر، )يُ { اْلَعْرشِ  عند قوله تعاىل }مُثَّ اْستَ َوى َعَلى الرعد
ذي ال ، والى  يشفعون لهُ  بشفاعتهِ  هلمذي َيذن هللا ( فالى  َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَ ْعِد ِإْذنِهِ )والُرُسل لتعليم الناس إىل طريق احلقى 

( َذِلُكمُ ) وال إبراهيم ألبيهِ  بنهِ إلنوحاً الميكنه أن يشفع  ، فإنَّ  َيذن هلم بشفاعته ال يشفعون له ولو كان من أقرابئهم أو أبنائهم
ُ َرب ُكْم فَاْعُبُدوهُ ة أَيم هو )ذي خلق السماوات واألرض يف ستى الى   ؟  ظون( يعين أفال تتىعِ  أََفالَ َتذَكَُّرونَ ) ( وال تشركوا بعبادتهِ  الِلى

يًعا) بعد موتكم(  إِلَْيِه َمْرِجُعُكمْ ) -4  مُثَّ يُِعيُدهُ )األثري ( من  إِنَُّه يَ ْبَدأُ اخْلَْلقَ ) الف فيهِ ( ال خِ  قًّاَوْعَد الِلِى حَ ( اجلنى واإلنس )مجَِ
يعين خيلق النفوس من األثري مثَّ يُعيدها بعد املوت إىل عامل األثري ، عامل النفوس ، أمىا األجسام يعيدها إىل ، عامل األثري ( إىل 

َها َخَلقْ  ذلك قوله تعاىلو الرتاب .  نُعيد أجسامكم إىل األرض بعد املوت فتكون  يعين { َناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكمْ يف سورة ط ه }ِمن ْ
، يعين جيزي النفوس الىيت خلقها من األثري وليس اجلزاء  ( أي ابلعدل اِبْلِقْسطِ  آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ لَِيْجزَِي )تراابً 

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُواْ َيْكُفُرونَ   نَ الىذيوَ ) لألجسام الىيت صارت رَُِماً ابلية   . ( َكَفُرواْ هَلُْم َشرَاٌب مِىْن محَِ

 ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياءمثَّ أخَذ ُسبحانُه يُبنيى بعض آَيته للناس ليؤمنوا بوحدانيَّتِه ويستدلىوا هبا على خالقها فقال )-5
َوَقدََّرُه ) اللىيل( يكتسب النور من الشمس فيضيء لكم  َواْلَقَمَر نُورًاوئها يكون النهار )( أي مصدراً للضياء واحلرارة وبض

( بتلك املنازل الىيت ُقِدَرْت للقمر ودورانه حول لِتَ ْعَلُمواْ ( يتنقىل هبا حول األرض فيكمل دورتُه يف الشهر مرىة واحدة ) َمَنازِلَ 
ِننَي َواحلَِْسابَ األرض ) ا قال تعاىل قدىر القمر منازل ومل يقل الشمس قدىرها منازل ، ألنَّ  َعَدَد السِى م ، وإّنَّ ( يف األشهر واألَيى
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ُ َذِلَك ِإالَّ اِبحلَْقىِ الشمس اثبتة ال تدور حول األرض ، بل األرض تدور حوهلا ) ( يعين إالى ابلوعد احلقى الىذي وعَد  َما َخَلَق الِلى
}َوَسخََّر تنتهي حياهتا فيِه وللقمر أجالً تنتهي حياتُه فيِه . وذلك قوله تعاىل يف سورة الرعد  بِه يف القرآن أبنَّ للشمس أجالً 

(  يُ َفصِىُل اآلََيتِ { يعين كلٌّ منهما جيري لوقٍت حمدود تنتهي حياته فيه ويتمزىق ، ) الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي أَلَجٍل م َسمًّى
 . ( ِعلم الفلك فيوقنون هبا  ْوٍم يَ ْعَلُمونَ لِقَ أي يُبيىنها ابلتفصيل )

ُ يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( بواسطة دوران األرض حول نفسها ) َوالن ََّهارِ  اللىيلِإنَّ يف اْخِتاَلِف ) -6 ( أي يف  َوَما َخَلَق الِلى
( أي لعالمات آلََيتٍ وإنسان وغري ذلك )الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ، يعين ما خلق هللا فيهنَّ من نباٍت وحيواٍن 

 ( عذابه بطاعتِه .  لِىَقْوٍم يَ ت َُّقونَ واضحة تدل  على أنَّ هلا خالقاً خلقها وصانعاً صنعها وحكيماً أتقنها )

كذىبوا ابجلنىة والنعيم   نَ الىذي( يعين  الَ يَ ْرُجوَن ِلَقاءَنَ  الىذينَ إَنَّ املكذبني وهتديدهم ابلعذاب فقال ) ُسبحانُه يف ذمى  مثَّ أخذَ  -7
م ال يعتقدون بذلك ) نْ َيايف اآلخرة فهم ال يرجون النعيم ألهنَّ ( أي اطمأنىوا  َواْطَمأَن واْ هِبَا( دون اآلخرة ) َوَرُضواْ اِبحْلَياِة الد 

ا هو هتديد ووعيد يتوعىدَن بِه حممد ال ُهْم َعْن  الىذينَ وَ ِصحىَة لُه ) ابلدنيا فقالوا : ال حساب وال عقاب وال عذاب علينا وإّنَّ
 ( ال يفكىرون لكي يعلموا احلقى من الباطل .َغاِفُلونَ ( يعين عن التفكري فيها والتدبىر هلا ) آََيتَِنا

 ( من آاثم . مبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ ( َيوون إليها يوم القيامة ) أُْولَ ِئَك َمْأَواُهُم الن ارُ ) -8

ُمْ  الىذينَ ِإنَّ يف وصف املؤمنني وما أعدىُه هلم يف اآلخرة فقال ) مثَّ أخَذ ُسبحانهُ  -9 ( يف  آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرهب 
(  لنَِّعيمِ جَتْرِي ِمن حَتِْتِهُم اأَلهْنَاُر يِف َجنَّاِت ا( أي بسبب إمياهنم ابهلِل وبرسولِه )إبِِميَاهِنِمْ اآلخرة إىل طريق اجلنىة فيدخلوهنا )

 يتنعىمون فيها .

( يعين  ِفيَها َساَلمٌ ( أي حتية بعضهم لبعض ) ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِي َّتُ ُهمْ ( أي ذِكرهم يف اجلنىة وتسبيحهم ) َدْعَواُهْم ِفيَها) -10
 ( يعين وهذا أكثر ما يقولونه وُيكرىرونُه .  ِمنيَ أَِن احْلَْمُد لِلِِى َربِى اْلَعالَ ( فيها قوهلم ) َوآِخُر َدْعَواُهمْ يقولون سالٌم عليكم )

ُ لِلنَّاِس الشَّرَّ ) -11 َلُقِضَي إِلَْيِهْم ( أي كما يُعجىل هلم ابخلري ) اْسِتْعَجاهَلُم اِبخلَْرْيِ ( ِعقاابً على أعماهلم السيئة ) َوَلْو يُ َعجِىُل الِلى
( يعين  الَ يَ ْرُجوَن لَِقاءََن يِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهونَ  الىذينَ ( أي نرتك )فَ َنَذرُ اهلم )( وماتوا كلىهم ولكن مُيهلهم إىل انتهاء آج َأَجُلُهمْ 

هم وعنادهم يرتدىدون ، وِمثلها يف املعىن يف سورة النحل يف قوله تعاىل  ُ النَّاَس فنرتك املكذىبني ابآلخرة يف تكربى }َوَلْو يُ َؤاِخُذ الِلى
ُرُهْم إىَل َأَجٍل م َسمًّىِبظُْلِمِهم مَّا تَ َرَك َعلَ  َها ِمن َدآبٍَّة َوَلِكن يُ َؤخِى  { . ي ْ
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( يعين دعاَن وهو َنئٌم على فراش املرض  َدَعاََن جِلَنِبهِ ِشدىة )البالء و ال( يعين  اإِلنَساَن الض ر  ( أي أصاَب ) َوِإَذا َمسَّ ) -12
( دعاَن لكشف ما بِه من  أَْو َقآئًِمايستطيع القيام دعاَن لشفاء ساقيِه ) داً ال( يعين أو كان ُمقعَ  أَْو قَاِعًدالشفائِه من مرضِه )

 ( أي استمرَّ على كفرِه ونفاقِه ، ومن ذلك قول الفرزدق :َمرَّ ( الىذي كان يدعوَن ألجلِه ) فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّهُ ُضرٍى )
 عليِه وْهَو َظْمآُن جائِعُ وَقْد َمرَّ َحْوٌل بَ ْعَد َحْوٍل وَأْشُهٌر     َمَرْرَن 

 هلم الشياطني أعماهلم الباطلة . ( أي زيىنتْ  ُضرٍى مَّسَُّه َكَذِلَك زُيِىَن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( كشف ) َكَأن ملَّْ يَْدُعَنا ِإىَل )

مجع قرن وهو أهل كلى عصر مُسىوا بذلك ملقارنة بعضهم لبعض  "نالقرو "(  َوَلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواْ ) -13
 ومن ذلك قول حسىان بن اثبت :، 

 ُم َُمْداً تَِليداً وِعزىاً َأَشمْ   == =َفذِلَك ما أْوَرثَ ْتنا الُقُرو  
 إذا َمرَّ قَ ْرٌن َكَفى َنْسُلُه   وَخلََّف قَ ْرَنً إذا ما انْ َقَصمْ 

بتم ) ْلبَ يِىَناتِ َوَجاءهْتُْم ُرُسُلُهم ابِ ) (  َكَذِلَك جَنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ ( فأهلكناهم ابلعذاب ) َوَما َكانُواْ لِيُ ْؤِمُنواْ ( فكذىبوا هبا كما كذى
 منكم فنهلكهم إْن مل يتوبوا ويؤمنوا .

(  لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ لفوهنم وَتلكون أرضهم )( خت ِمن بَ ْعِدِهم( أي جعلناكم خَلفاً ) مُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف يِف اأَلْرضِ ) -14
 هل تقومون ابلصالح أم ابلفساد .

اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ ) جلزاءال يوقنون ابلبعث وا الىذينَ  ( أي الَ يَ ْرُجوَن لَِقاءَنَ  الىذينَ َوِإَذا تُ ت َْلى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا بَ يِىَناٍت قَاَل ) -15
ْلهُ هلتنا )آلبى ( ليس فيه س َه َذا َما ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ونتىبعك ) هِ ( فضع مكان السبى مدحاً آلهلتنا فنؤمن ب أَْو بَدِى

َلُه ِمن تِْلَقاء نَ ْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ِإينىِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِى يل ) ( أي ال حيق   َيُكوُن يل   تقولون ( فيما أَْن أُبَدِى
 . ( هو يوم القيامة َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ تقرتحون )و 

ُ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكمْ ) -16 ( أي لو شاء هللا مدح آهلتكم ما أنزل ذمىها عليى يف القرآن وحترمي عبادهتا وال قرأته  ُقل لَّْو َشاء الِلى
( أي من قبل نزول القرآن  مِىن قَ ْبِلهِ ( أربعني سنة ) فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا) ( أي وال أعلمكم هللا بهِ  َوالَ أَْدرَاُكم بِهِ عليكم )

م أينى رسول من هللا إليكم وهل منعتكم من عبادة األواثن ) ( يعين أال تستعملون  أََفالَ تَ ْعِقُلونَ فهل قلُت لكم يوماً من األَيى
 . عقولكم فتفكىروا يف هذا األمر لكي تصيبوا احلقيقة

(  أَْو َكذََّب آِبََيتِهِ ( فادىعى األلوهيىة يف األصنام أو جعل شريكاً هلل يف العبادة ) َفَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذابً ) -17
 مون .( يعين من جعل شريكاً هلل فهو ُُمرم وال يفلح اجملر  إِنَُّه الَ يُ ْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ الىيت جاَء هبا رسولُه )
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َويَ ُقوُلوَن ( شيئاً مهما استمر وا على عبادهتا ) َواَل يَنَفُعُهمْ ( شيئاً لو تركوا عبادهتا ) َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلِى َما الَ َيُضر ُهمْ ) -18
َ مبَا اَل ي َ ( هلم َي حممىد ) ُشَفَعاُؤََن ِعنَد الِلِى ُقلْ ( األصنام ) َه ُؤالء (  َواَل يِف اأَلْرضِ ( األثرييىة ) ْعَلُم يِف السََّماَواتِ أَتُ نَ بِىُئوَن الِلى

ت املادىية ، يعين أتنبىئون هللا بشريك وتَفرِضون عليه بشفيع تسمىونُه آبرائكم وتدىعونُه أبهوائكم الىذي ال ِعلَم له مبا يف السماوا
وإنسان ، ومن كان كذلك فكيف جتعلونه شفيعاً  األثرييىة من ُملوقات روحانيىة وال ِعلَم له مبا يف األرض من نبات وحيوان

 ( بِه من ُملوقات وُملوقني . َوتَ َعاىَل َعمَّا يُْشرُِكونَ ( أي تنزيهاً له عن الشريك )ُسبحانهُ عند هللا وكيف تعبدونه ؟ )

( بعد وفاة آدم إىل فَاْختَ َلُفواْ آدم ) نا، أي مسلمني موحىدين وذلك يف زم ين( يف الدِ  َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدةً ) -19
ُ النبيىنَي ُمَبشِىرِيَن َوُمنِذرِينَ  أدَين شّتى وأشركوا  ، ونظريها يف سورة البقرة وهي قوله تعاىل }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث الِلى

( يف إمهاهلم وأتخري  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِىكَ وقوله ) ،{  ا اْختَ َلُفواْ ِفيهِ َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب اِبحْلَقِى لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيمَ 
نَ ُهمْ ) ما بعد ُماهتمالعقوبة إىل  ( من التوحيد إىل  ِفيَما ِفيِه خَيَْتِلُفونَ هلم ) عقاابً ( إبنزال العذاب عليهم وإهالكهم  َلُقِضَي بَ ي ْ

 .  اإلشراك

( َي حممىد هلم قد فَ ُقلْ ( أي معجزة كونيىة فنؤمن بِه وُنصدىقُه ) َلْوالَ أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة مِىن رَّبىِهِ ( أي يقول املشركون )َويَ ُقوُلونَ ) -20
َا أوعدَنكم يف القرآن حبدوث آَيت من حوادث كونيىة خارقة للعادة تقع يف آخر الزمان ولكن مّت تكون فهو غيب ) ِإّنَّ

( فَانْ َتِظُرواْ يعين ال يعلم وقت حدوثها إالى هللا ، وُحدوثها يكون مبشيئتِه إن شاَء قرىَب وقتها وإن شاء أخىَر وقتها )(  اْلَغْيُب لِلِىِ 
( . واآلَيت الىيت تكون يف آخر الزمان هَي : اتىساق القمر ، وانشقاقه  ِإينىِ َمَعُكم مِىَن اْلُمنَتِظرِينَ حدوث تلك اآلَيت )

سرمداً يف جهٍة منها والنهار سرمداً يف  اللىيلاجنذابه للشمس ، ووقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون  فيكون ِنصَفني ، مثى 
 . لكون والقرآناُمىا شرحتُه يف كتايب ، وسقوط ذوات الذنب على األرض ، وغري ذلك  خرىاجلهة االُ 

َوِإَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة مِىن هذه اآلَيت يف عمرو بن العاص وأصحابه َلمىا ذهبوا إىل احلبشة يف طلب املؤمنني ) نزلت -21
ُهمْ  ( يعين إذا أنعمنا عليهم ابخلصب بعد اجلدب وابلرخاِء بعد الشِىدىة وابلصحىة بعد املرض فبدل أن يشكروا  بَ ْعِد َضرَّاء َمسَّت ْ

( يعين فإذا هم قد أعدىوا مكراً إلبطال آَيتنا . وذلك ما أعدىه عمرو  ِإَذا هَلُم مَّْكٌر يِف آََيتَِناالنِىعم ويؤمنوا آبَيتنا )هللا على تلك 
ُ َأْسرَُع َمْكرًابن العاص للَسفر إىل احلبشة واهلداَي الىيت أخذوها معهم إىل مِلك احلبشة ) ( من مكركم ، وذلك أبن  ُقِل الِلى

(  ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكتُ ُبوَن َما ََتُْكُرونَ احلبشة ويُلقي العطف يف قلبه على املؤمنني فيتحنىن عليهم وال ُيصيبهم مكروه ) يهدي مِلك
 فنعاقبكم عليه يف اآلخرة . 

َلم اّ(  ّتَّ ِإَذا ُكنُتْم يف اْلُفْلكِ حَ ) ؟ ( فلماذا تعبدون غريه ُهَو الَِّذي ُيَسريِىُُكْم يف اْلرَبِى َواْلَبْحرِ قل َي حممىد لكفىار قريش ) - 22
اخلطر عنكم ،  كم تغرق وقاربتم على اهلالك لوال أن دعومت هللا فدفعَ تنيوكادت سف سافرتّإىلّاحلبشةّيفّطلبّاملؤمنني

  من عبادَن ؟ إنكاركم آلَيتنا وبغيكم على املؤمننيعليكم نا شكر إنعامأهكذا يكون 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( أي بتلك  َوَفرُِحواْ هِبَا( أي ليىنة ) بِرِيٍح طَيِىَبةٍ ( تلك الفلك ) َوَجرَْيَن هِبِمالقصىة ُماطباً رسوله فقال )ُسبحانُه يف إَتام  مثى أخذَ 
ُْم أُِحيَط هِبِمْ ( أي حلقتها )َجاءهْتَاالريح ) ( أي أحاطت هبم أسباب  رِيٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكلِى َمَكاٍن َوظَن واْ أهنَّ

ينَ ) ، حينئذٍ  غرق واهلالكال َ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِى تَ َنا ِمْن َه ِذهِ ، قائلني ) دىة( ومل يذكروا أصنامهم يف تلك الشِ  َدَعُواْ الِلى (  لَِئْن َأجَني ْ
 .  عمائك( لنَ  لََنُكوَننِى ِمَن الشَّاِكرِينَ الشدىة )

 :لقص ةا
 هاجروا إليها ، وكان سفرهم حبراً ، الىذينَ  احلبشة يف طلب املؤمننيريش وعلى رأسهم عمرو بن العاص إىل سافر مجاعة من قُ 

لئن أجنيتنا من " : وا يدعون ويتضرىعون إىل هللا قائلنيأخذف نفلمىا توسىطوا الطريق هاجت ريح شديدة عاصفة وكادوا يغرقو 
، وَلمىا وصلوا إىل  وا من الغرقالريح وجنَ . فسكنت " ىهلم أبذَ  عماءك علينا ونرتك املسلمني وال نتعرىضْ نَ  دىة نشكرْ هذه الشِ 

أيىها امللك إنى قوماً خالفوَن يف ديننا وسبىوا آهلتنا وصاروا إليك " : ك احلبشة وقال عمرو بن العاصاحلبشة قدىموا هداَي إىل ملِ 
 ."  فردىهم إلينا

هم لْ فسَ " : ، قال" ال بل أحرار" : ل عمروفقا "هم أَنن عبيد هلم؟لْ ك سَ أيىها امللِ " : فبعث النجاشي إىل جعفر فجاءه فقال
" قال عمرو: "ال" فلكم يف أعناقنا دماء تطالبوننا هِبا؟" :، قال" ال ما لنا عليكم ديون" : قال "علينا ديون يطالبوننا هِبا؟ مْ أهلَُ 
األنداد وترك  نا نبيىاً أمرَن َبلعِ أيىها امللك بعث هللا في" : مثى قال ". يتموَن فخرجنا من دَيركمفما تريدون منىا؟ آذَ " : قال ،

. فقال " االستقسام ابألزالم وأمرَن ابلصالة والزكاة والعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرَب وهناَن عن الفحشاء واملنكر والبغي
فقرأ سورة مرمي  " ،نعم" : قال "هل حتفظ ُمىا أنزل هللا على نبيىك شيئاً؟" : ، مثى قال جلعفر" هبذا بعث هللا عيسى" :النجاشي

ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا  : . فقال عمرو" هذا وهللا هو احلقى " : { ، قال فلمىا بلغ إىل قوله تعاىل }َوُهزىِي إِلَْيِك جِبِ
بسوء ألفعلنى  بعدُ  كرتهُ وهللا لئن ذ  تْ اسكُ " : فرفع النجاشي يده فضرب هِبا وجه عمرو وقال " ،إنىه خيالف ديننا فردىه إلينا"

، وأمر هلم  والسيوم اآلمنون "مكثوا فإنىكم سيوماُ " : ، وقال جلعفر وأصحابه" عوا إىل هذا هديىتهأرجِ " حلاشيته : ، وقال" بك
 .  ، وأقام املسلمون هناك َبري ، فانصرف عمرو ومن معه خائبني مبا يصلحهم من الرزق

ُغوَن يف اأَلْرِض ِبَغرْيِ احلَْقىِ دىة )الشِ ( من تلك  فَ َلمَّا َأجَناُهمْ ) -23 نكرين على املؤمنني ( أي يف أرض احلبشة مُ  ِإَذا ُهْم يَ ب ْ
إىل  ( واخلطاب لكفىار قريش ومن ذهبَ  ََي أَي  َها النَّاسُ هلم على املؤمنني ) إبرجاعهم بدون حقىٍ  النجاشيإمياهنم ومطالبني 

َا بَ غْ احلبشة يف طلب املؤمنني ) مََّتاَع احْلََياِة ) فال تغرىنىكم احلياة الدنيا،  ( ألنىكم رجعتم خائبني مطرودين ُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكمِإّنَّ
نْ َيا  ئة .من أعمال سي ا( يف دار الدني فَ نُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( بعد املوت ) مُثَّ إِلَيَنا َمْرِجُعُكمْ لآلخرة ) ( قليل ابلنسبةِ  الد 

َا َمَثُل بقائهم يف الدنيا وغرورهم هبا مثى مصريهم إىل العذاب فقال تعاىل ) صرِ اآلية يف قُ  هللا مَثالً يف هذهِ  مثى ضربَ  -24 ِإّنَّ
نْ َيا (   ا ََيُْكُل النَّاسُ ُمَّ ( أي ّنَى بِه النبات ) َكَماء أَنزَْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَ َلَط بِِه نَ بَاُت اأَلْرضِ بقائها ) صرِ وقُ (  احْلََياِة الد 
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(  َحّتََّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخرُفَ َهاوالربسيم وغري ذلك ) ( كاحلشائش والقتى األَنْ َعامُ ( ُمىا أتكل )وَ كاحلبوب والبقول واألَثار )
ُْم قَاِدُروَن َعَلي َْهآكوها )( أي مالِ  َوَظنَّ أَْهُلَها( بكثرة النبات واألَثار )َوازَّي ََّنتْ ضرة النبات وألوان الزهور )َبُ  ( أي قادرون  أهنَّ

ا  لَْيالً أَْو هَنَارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا( إبتالف ِغلىتها ) أاََتَها أَْمُرَنَ على حصاد ِغلىتها واالنتفاع هبا ) ( يعين مل يبَق فيها أَثار كأهنى
ا مل تك َكَأن ملَّْ تَ ْغَن اِبأَلْمسِ ُحِصَدْت ) ( أي نُبيىنها على  َكَذِلَك نُ َفصِىُل اآلََيتِ ن غنيىة ابحلبوب واألَثار ابألمس )( يعين كأهنى
}َواْضِرْب هَلُم مََّثَل احْلََياِة قوله تعاىل  سورة الكهففيعرفوا احلقائق . ونظري هذه اآلية يف  ااُلمور( يف  لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ التفصيل )

نْ َيا َكَماء أَنزَْلَناُه ِمَن  ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء م قْ الد   { . َتِدرًاالسََّماء فَاْختَ َلَط بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرىََِيُح وََكاَن الِلَّ

ُ يَْدُعو ِإىَل َداِر السَّاَلمِ ) -25 ودار سالمة مصائب وأمراض ، واآلخرة دار راحٍة وهناء و : إنى الدنيا دار شدائد  واملعىن(  َوالِلى
أي من   ( َويَ ْهِدي َمن َيَشاءمن األمراض واملصائب فإنى هللا يدعوكم إىل دار السالم لرتاتحوا فيها وهتنأوا بعيشها ونعيمها )

   ( يعين إىل طريق احلقى طريق التوحيد الدائم الىذي ال يزول . ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ كان أهالً للهداية )

َ ُسبحان -26 ( يف احلُْْسىَن )إىل الفقراء واأليتام واحملتاجني (  لىِلَِّذيَن َأْحَسُنواْ )ُه ما هلؤالء املؤمنني يف دار السالم فقال مثى بنيى
َوالَ يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ على إحساهنم ) جزاءً  األجرمن  من هللا على ما يستحقىونهُ ( َوزََِيَدةٌ ) ، أي هلم معيشة ُحسىن اآلخرة
تقتري العيش ، ومن ذلك هو  "القرَت "و و التكليف مبا يشقى على اإلنسان ،ه "قفالرهَ "،  ( كما يرهق وجوه أهل النار ةٌ َواَل ِذلَّ 

 : هري يصف رجالً قول كعب بن زُ 
 وٌب إىل أْن َشبَّ ِمْن َكْسِب واِحٍد     حُمالُفُه اإلْقتاُر ال يَ َتَموَّلُ سُ كَ 

، {  }َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى ا هاطسورة قوله تعاىل يف والشاهد على ذلك 
  تقتري من العيش تظهر عالئمُه يف وجوههم ، ومن ذلك قول أيب قيس بن رفاعة : وال  أمٌر يشقى عليهم: ال يصيبهم  واملعىن

 يتُ بِ الرََّهِق النَّ  نَ  مِ يِن عُ ن َ وميَْ      يهِ َب فِ يْ ٌم ال عَ ي صارِ فِ يْ وسَ 
 . ( أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ )أي مينعين من التكليف التعب 

بني النفوس ، يعين والشيء (  َوتَ ْرَهُقُهْم ِذلَّةٌ ( يف اآلخرة ) َسيِىَئٍة مبِْثِلَها( كلى )َجزَاءُ ( يف الدنيا ) َكَسُبواْ السَّيِىَئاتِ   الىذينَ وَ ) -27
لىة بني النفوس ، فالرهق هو التكليف واملشقىة ، ومن ذلك قولُ   األعشى :  الىذي يكلىفهم ويصعب عليهم هو الذِى

َفُعيِن مْن ُدوِن ُرؤيِتها     هْل َيْشَتِفي واِمٌق ما مَلْ ُيِصْب َرَهَقا  ال َشْيَء يَ ن ْ
  ؟لَب احمِلبى وحيصل على حمبوبتِه بدون مشقىات : هل يشفي ق واملعىنالوامق هو احمِلبى ، 

َا أُْغِشَيْت ( أي ما هلم َمَلٌك حاِفٌظ من هللا حيفظهم من الشياطني كما للمؤمنني َحَفظَة ) مَّا هَلُم مِىَن الِلِى ِمْن َعاِصمٍ ) َكَأّنَّ
 يوم القيامة . (  َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ أُْولَ ِئَك َأصْ ( لشدىِة سوادها ) ُمْظِلًما اللىيلُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مِىَن 
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يًعا( القيامة )َويَ ْومَ ) -28  يف احملشرموا مكانكم ( أي الزِ  مُثَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكواْ َمَكاَنُكمْ ( العابدين واملعبودين ) ََنُْشُرُهْم مجَِ
نَ ُهمْ  )عبدَتوهم من دون هللا الىذينَ (  أَنُتْم َوُشرََكآؤُُكمْ ) ، ومن ، يعين بني األصنام واملالئكة  ( أي ففرىقنا بني املعبودين فَ َزي َّْلَنا بَ ي ْ

 ذلك قول اخلنساء : 
 تَ ْغُدو َعَلْينا فَتأََب أْن تُزايَلنا     للخرِي فاخلرُي منىا َرهُن أرماسِ 

ََن تَ ْعُبُدونَ ) للمشركني  قالت املالئكةيعين ( َوقَاَل ُشرََكآُؤُهم)من قوهلم زال يزوُل أي ماَل ، ذهَب ، تفرىَق  ( يعين مل  مَّا ُكنُتْم ِإَيَّ
 .   لنا بذلك لمَ َنمركم بعبادتنا وال عِ 

َنُكمْ ) ، تقديره كَفى االستشهاد ابهلل شهيداً  ( أي مراقباً  َفَكَفى اِبلِلِى َشِهيًدا) -29 نَ َنا َوبَ ي ْ ِإن ُكنَّا َعْن ( فهو يعلم ويرى ) بَ ي ْ
  .  ( ال علم لنا هِباَلَغاِفِلنيَ ( لنا ) ُكمْ ِعَباَدتِ 

ُلو) ، ُتستعَمل كلمة "هناِلَك" للمكان والزمان معاً ، أمىا كلمة "ُهناَك" فُتستعَمل للمكان فقط (ُهَناِلكَ ) -30  ( أي ختتربتَ ب ْ
( أي رجعوا إىل  ِإىَل الِلِى َمْواَلُهُم احلَْقىِ املعبودين )( املالئكة َوُرد واْ نيا )( أي ما عملت سلفاً يف دار الدُ  ُكل  نَ ْفٍس مَّا َأْسَلَفتْ )

( أي  مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ ( أي ضلى عن املشركني )َوَضلَّ َعن ُْهماكمة من عبدوهم )ة بعد سؤاهلم وحمُ مكاهنم يف السماوات األثرييى 
، وتشمل هذه اآلية كلى من عبد األنبياء  ؤوا منهمقوهلم هؤالء شفعاؤَن عند هللا ، فلم يشفعوا هلم بل تربى بما كانوا يكذبون 

واملشايخ واألئمىة ، فالنصارى عبدوا املسيح ، واملسلمون ]اليوم[ أكثرهم يعبدون قبور املشايخ واألئمىة ويقولون هؤالء شفعاؤَن 
 عند هللا كما قالت قريش يف املالئكة .

( ابلنبات والثمر ، فلو منع املطر عنكم َلما َواأَلْرضِ ( ابملطر ) م مِىَن السََّماءِ َمن يَ ْرزُُقكُ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -31
( يف عيونكم فلو ذهَب واألَْبَصارَ ( يف آذانكم ) أَمَّن مَيِْلُك السَّْمعَ اخضرى يف أرضكم نبات وال صاَر يف أشجاركم َثر )

( احليى كلى شيء ينمو ويتكاثر ،  ن خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِىتِ َومَ بسمعكم وأبصاركم فماذا يكون مصريكم غري الصمم والعمى )
: من خُيرج لكم النبات والشجر من األرض امليىتة فتأكلون منُه وتدىخرون لوقِت شتائكم  واملعىنوامليىت كلى شيء ال ينمو ، 

مي من اجلاموس ، يمر والْكرِ زبَد واجلنَب والدهَن من الغنم ، والقَ ( أي خُيرُج لكم اللىنب من البقر ، وال َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن احلَْيىِ )
لكم الصوف من الغنم ، والشعر من املعز ، والوبر من  نُه وتدىخرون لوقٍت آخر ، وخُيرجُ والعسل من النحل ، فتأكلون م

سكم ومنامكم ، واللىؤلؤ من حيوان اإلبل ، والقزى من دودة القز ، والريش من الطري ، لتعملوا منها مالبس لكم وأاثاثً جللو 
( من السماِء إىل  َوَمن يَُدبىُِر األَْمرَ صديف ، واملرجان من البحر ، والعاج من الفيل ، لزينتكم وقالئد تلبسها ِنساؤكم وبناتكم )

( َفَسيَ ُقوُلونَ ) ؟ربىكم األرض ، يعين : وَمن يُنزىل املالئكة إىل األرض إلنزال الوحي على أنيائكم لتعليمكم وإرشادكم إىل عبادة
( عذابه مبا يكره ومينع  أََفالَ تَ ت َُّقونَ ( هلم )فَ ُقلْ ( يرزقنا هذه األشياء وهو الىذي يُنزىل املطر علينا من السماء )الِلىُ يف جوابك )

 من عبادة األصنام .
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( يعين هو ربىكم احلقيقي ، أمىا  رَب ُكُم احْلَق   الِلىُ ( الىذي خلق لكم هذه األشياء وجعلها رِزقاً لكم وملنافعكم هو )َفَذِلُكمُ ) -32
َفَماَذا بَ ْعَد احلَْقِى ليسوا آهلة ومل خيلقوا شيئاً ُمىا أتكلون وما تلبسون وال غري ذلك ُمىا هو يف األرض )فتعبدوهنم من دونه  الىذينَ 

: فلمىا ثبَت أنى عبادتُه حقى ثبت أيضاً أنى  واملعىن،  ( يعين ليس بعد الذهاب عن احلقى إالى الوقوع يف الضالل ِإالَّ الضَّاَللُ 
( أي فكيف تعدلون عن عبادتِه إىل عبادة غريه مع وضوح الداللة على أنىُه  فََأَنَّ ُتْصرَُفونَ عبادة ما سواُه ابطٌل وضالل )

 خالق األشياء كلىها وال خالق للكون غريه ؟

( ابلعذاب  َحقَّْت َكِلَمُت رَبِىكَ الرازق كذلك يعرتفون أبنى هللا هو اخلالق ولكن )( أي كما اعرتفوا أبنى هللا هو َكَذِلكَ ) -33
ُْم الَ يُ ْؤِمُنونَ ( ألنى الفاسقني يظلمون الناس ) َفَسُقواْ  الىذينَ َعَلى )  سقهم ونفاقهم .( ابلُرُسل بسبب فُ  َأهنَّ

 مُثَّ يُِعيُدهُ ( من األثري ) مَّن يَ ْبَدأُ اخْلَْلقَ تعبدوهنم من دون هللا ) الىذينَ (  َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -34
ُ يَ ْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه فََأَنَّ تُ ْؤَفُكونَ ( إىل عامل األثري بعد املوت وكذلك خيلق األجسام من الرتاب مثى يعيدها إىل الرتاب )  ُقِل الِلى

 قى بعد ُمشاهدتكم هذه املخلوقات ؟ ( أي فكيف ُتصرَفون عن احل

أي يهدي (  ِإىَل احلَْقىِ ( الناس ) َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَ ْهِدييعبدون األصنام ) الىذينَ ( َي حممىد هلؤالء املشركني ُقلْ ) -35
ري هللا ابإلهلام أو ابلكتب إىل احلقيقة إذا ضلى عن طريق أو اشتبَه عليِه أمر أو التبَس عليه ُحكم ، فهل يُرشُد إىل الصواب غ

ُ يَ ْهِدي لِْلَحقىِ )السماويىة ؟ فإن قالوا ليس من شركائنا من يُرشد الناس إىل احلقيقة   ( أََفَمن يَ ْهِدي) ال شركاؤكم(  ُقِل الِلى
يهدي وال ( أي أم الذي ال  ِهدِىيَ أَمَّن الَّ يَ ) ( دينهُ  َأَحق  أَن يُ ت ََّبعَ )وهو رسول هللا حممىد بن عبد هللا  (ِإىَل احْلَقِى ) الناس

بعد ذلك بزمن ، يعين : إالى أن (  ِإالَّ َأن يُ ْهَدى) يهتدي وهو أبو سفيان ، فالتشديد يف الكلمة يكون للُمبالغة والتكثري
ا َلُكْم َكْيَف َفمَ )يهديه هللا يف املستقبل فُيسِلم ، وقد كان كما أخرب هللا عنه فقد أسلم أبو سفيان بعد اجلميع من أهل مكىة 

 أليب سفيان ابلعدل وتتىبعون أمرُه ؟(  حَتُْكُمونَ 

ًئا( منهم أنىه على حقى ) ِإالَّ ظَنًّا( أمَر أيب سفيان ) َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهمْ ) -36 ( فيجب على  إنَّ الظَّنَّ الَ يُ ْغيِن ِمَن احْلَقِى َشي ْ
ُمقلىداً لدين آابئِه وإن كان ابطالً بل جيب عليه أن يعرض عقائدُه على  اإلنسان أن يُفكىر ويتحرىى عن احلقيقة فال يبقى

القرآن فإن طابقت مع القرآن وأحكامه فهو على حقى ، وإن خالفت عقائده أحكام القرآن فهو على ابطل ، فيجب عليه 
َ َعَليٌم مبَا يَ ْفَعُلونَ أن يُغريى عقائده ويسري على هنج القرآن )  اقبهم على أفعاهلم يف اآلخرة .( فيع ِإنَّ الِلى

ون بل ُمنزٌل من ربى العاَلمني ، يعين مل َيِت حممىد ابلقرآن  َوَما َكاَن َه َذا اْلُقْرآُن أَن يُ ْفرَتَى ِمن ُدوِن الِلىِ ) -37 ( كما تتومهى
( يعين أنزل القرآن ُمصدىقاً حملمىد  ِذي َبنْيَ يََدْيهِ َتْصِديَق الَّ ( أنزلُه جربائيل أبمٍر من ربىِه )  َولَ ِكنمن نفسِه ُمدىعياً أنىُه من هللا )
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( أي ال شكى يف  اَل رَْيَب ِفيهِ ( يعين فيِه تفصيل ما يف الكُتب السماويىة السالفة ) َوتَ ْفِصيَل اْلِكَتابِ الىذي بني يديِه القرآن )
  يعلمُه إالى هللا .( ألنىُه خُيرب ابملغيىبات والغيب ال ِمن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ أنى القرآن )

 فَْأُتواْ ِبُسورَةٍ ( هلم َي حممىد )ُقلْ وقال هو من عند هللا ) ( أي جاء حممىد ابلقرآن من عندهِ اْفرَتَاهُ ( املشركون ) أَْم يَ ُقوُلونَ ) -38
احد فإن عجزمت عن فصاحًة وبالغة فأنتم عرب وحممىد عريب وكلىكم من قبيلة واحدة ولسان و  أي مثل القرآن( مِىْثِلهِ ( واحدة )

 الىذينَ إقناعه برأيكم وعقائدكم من رؤسائكم (  َواْدُعواْ َمِن اْسَتَطْعُتمذلك فاعلموا أنىه من هللا وليس من حممىد كما تزعمون )
ذَتوهم أولياء  نى حممىداً افرتاه( يف قولكم أب ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ) ليساعدوكم على إتيان سورة مثل سور القرآن(  مِىن ُدوِن الِلىِ ) اختى

. وذلك ألنى بعض املشركني اُعِجبوا ابلقرآن وأرادوا أن ُيسلموا وينقادوا لدين اإلسالم فتصدىى هلم بعض أصحاهبم وكلىموهم 
وأقنعوهم أبنى حممىداً ساحٌر والقرآن سحٌر ولذلك يكون وقُعه على القلوب ، وبذلك استطاعوا إرجاعهم إىل دين الشرك . 

ُتْم َصاِدِقنيَ آلية يف سورة البقرة قوله تعاىل وِمثل هذِه ا  .{  }فَْأُتواْ ِبُسوَرٍة مِىن مِىْثِلِه َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم مِىن ُدوِن الِلِى ِإْن ُكن ْ

مبعناها لماً يطوا عِ حيُ ، أي كذىبوا ابآلَيت املتشاهبة اليت مل يفهموها ومل  ( من كالم هللا بَْل َكذَّبُواْ مبَا مَلْ حيُِيطُواْ ِبِعْلِمهِ ) -39
 . أيضاً يكذىبون من القرآنوَلمىا َيهتم أتويل اآلَيت املتشاهبة  : ، يعين كذىبونأيضاً يُ  يف زمن املهدي ( َوَلمَّا ََيْهِتِْم أَتِْويُلهُ )

لهم سُ م أيضاً كذىبوا رُ ( أي أسالفه ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَذِلَك َكذََّب والشاهد على ذلك قوله تعاىل )، وهذا تقدير حمذوف 
  أليس اهلالك والدمار ؟(  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنيَ ) َي حممىد (فَانظُرْ )

بع يتى  فسد( ألنىه مُ  َوِمن ُْهم مَّن الَّ يُ ْؤِمُن بِهِ ويرتك املتشابه ) منهُ  ( أي ابلقرآن ألنىه يتىبع احملكم َوِمنُهم مَّن يُ ْؤِمُن بِهِ ) -40
 . هم يف اآلخرةفساد( فيعاقبهم على  َوَرب َك أَْعَلُم اِبْلُمْفِسِدينَ )بِه ليفت الناس ويصدىهم عن اإلميان ن القرآن املتشابه م

ا َعَمُلُكْم أَنُتْم بَرِيُئوَن ُمَّ ( جزاء )َوَلُكمْ ( أي يل جزاء عملي ) فَ ُقل يلِى َعَمِلي( َي حممىد فيما تدعوهم إليِه ) َوِإن َكذَّبُوكَ ) -41
: أنتم ال تؤاَخذون بذنيب إن كنُت ُمذنباً كما تزعمون وأَن ال اُؤاخُذ بذنبكم فكلى  واملعىن( ،  أَْعَمُل َوأَََنْ بَرِيٌء ُمِىَّا تَ ْعَمُلونَ 

َا َأِضل  َعَلى نَ ْفِسي َوِإِن اْهَتدَ قوله تعاىل  سورة سبأواحد يؤاخذ بذنبِه . وِمثلها يف  ْيُت فَِبَما يُوِحي ِإيَلَّ َريبِى }ُقْل ِإن َضَلْلُت فَِإّنَّ
 }. 

( كالى ال تقدر أن  أَفَأَنَت ُتْسِمُع الص مَّ َوَلْو َكانُواْ الَ يَ ْعِقُلونَ ( ولكن آبذاٍن صمىاء ) َوِمن ُْهم مَّن َيْسَتِمُعوَن إِلَْيكَ ) -42
 ُتسمعهم .

( فال تقدر أن هتدي إالى من  َت هَتِْدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُواْ الَ يُ ْبِصُرونَ أَفَأَن( ولكن أبعنٍي عمياء ) َوِمنُهم مَّن يَنظُُر إِلَْيكَ ) -43
 أحبىُه هللا وال ُتسمُع إالى من هداُه هللا . 
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ًئا َولَ ِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ ) -44 َ الَ يَْظِلُم النَّاَس َشي ْ  ( .  ِإنَّ الِلى

(  ِإالَّ َساَعًة مِىَن الن ََّهارِ ( يف الدنيا ) َكَأن ملَّْ يَ ْلبَ ُثواْ ( أي جيمعهم يف عامل الربزخ وهم نفوس أثرييىة )حَيُْشُرُهمْ ( ُماهتم )َويَ ْومَ ) -45
 ألنى املاضي كأن مل يكن فيحسبُه اإلنسان كالرؤَي مهما طال الزمن ، ويف ذلك قال الشاعر :

ا ِمنْ  مُ  ُقِضَيْت ُسُنوٌن اِبلِوصاِل واِبهلَنا     فكأهنَّ  ُقْصرِها أَيى
ا ِمْن ُطْوهِلَا أَْعَوامُ  ُم َهْجٍر بَ ْعَدَها      َفَكَأهنَّ  مُثى انْ َقَضْت أَيى
م أْحالمُ  ا وكأهنَّ  مُثى انْ َقَضْت تِْلَك الس ُنوُن وأْهُلَها     فكأهنَّ

نَ ُهمْ ) بينها ، وقد ُرِوَي عن النيبى )ع( أنىُه قال : ( وهذا يف عامل النفوس يعين بعد املوت تتعارف األرواح فيما  يَ تَ َعاَرُفوَن بَ ي ْ
بُواْ بِِلَقاء الِلىِ   الىذينَ َقْد َخِسَر "النفوس ُجنٌد ُُمنىدة ما تعارَف منها ائتلف وما تناكَر منها اختلف" ، ) كذىبوا   الىذينَ ( يعين  َكذَّ
م مل يستعدىوا هلا ومل يتزوىدوا من الزاد وا  ( إىل طريق احلقى . َوَما َكانُواْ ُمْهَتِدينَ ملتاع ألجلها )ابآلخرة واحلساب والعقاب ، ألهنى

َنا ( فنريك تعذيبهم يف اآلخرة ) أَْو نَ تَ َوف َّيَ نَّكَ ( من العذاب يف الدنيا ) بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ ( َي حممىد ) َوِإمَّا نُرِيَ نَّكَ ) -46 فَِإلَي ْ
ُ َشِهيٌد َعَلى َما يَ ْفَعُلونَ  الدنيا أو يف اآلخرة )( بعد موهتم وال يفوتوننا إن كانوا يف َمْرِجُعُهمْ  ( بعد وفاتك فال خَيَفى عليِه  مُثَّ الِلى

 شيء من أفعاهلم . 

نَ ُهم اِبْلِقْسطِ ( وبلىغ الرسالة ) رَُّسوٌل فَِإَذا َجاء َرُسوهُلُمْ ( ضالىة ) َوِلُكلِى أُمَّةٍ ) -47   رين لك الكاف( فننجي املؤمنني وهنُ  ُقِضَي بَ ي ْ
{  ( . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة القصص }َوَما َكاَن رَب َك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحّتَّ يَ ب َْعَث يِف أُمِىَها َرُسواًل  َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ )
. 

ا القول استهزاًء منهم ( الىذي تعدوننا بِه من نزول العذاب علينا ، وهذ َمَّت َه َذا اْلَوْعدُ ( أي املشركون )َويَ ُقوُلونَ ) -48
 ( يف قولكم ؟ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ابلعذاب )

(  ِلُكلِى أُمَّةٍ ) ، كين ذلك( يعين إالى ما شاء هللا أن مُيلىِ  الَّ أَْمِلُك لِنَ ْفِسي َضرًّا َوالَ نَ ْفًعا ِإالَّ َما َشاء الِلىُ ( هلم َي حممىد )ُقل) -49
 َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعةً ( أي الوقت اْلُمحدىد هلم ) ِإَذا َجاء َأَجُلُهمْ يوم ُمعنيى لوقوع العذاب ) ( ابلعذاب ، يعين هلاَأَجلٌ ُمكذىبة )

 ( . َوالَ َيْستَ ْقِدُمونَ ( عن وقتهم )

أَْو هَنَارًا مَّاَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنُه ( يعين ليالً ) ِإْن َأاَتُكْم َعَذابُُه بَ َيااتً يل رأيكم ماذا يكون مصريكم ) أَْبُدوا( يعين  ُقْل أَرَأَيْ ُتمْ ) -50
 ؟ ما الفائدة من استعجاهلم ابلعذاب وماذا يكون مصريهم غري الدمار واهلالك كما هلَك من كان قبلهم  : ( يعين اْلُمْجرُِمونَ 
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ُتم بِهِ ( العذاب ) أمَُثَّ ِإَذا َما َوَقعَ ) -51 نون بِه ؟ أي تؤمنون ابلقرآن ومبن نزل ( يعين مثى إذا وقع العذاب عليكم حينئٍذ تؤم آَمن ْ
( َتْستَ ْعِجُلونَ ( أي ابلعذاب ) َوَقْد ُكنُتم بِهِ ( آَمنتم )آآلنَ عليه القرآن حني ال يُقَبل إميانكم وال يفيد تضرىعكم ، بل يُقال لكم )

 سؤال استفهام . )أمَُثَّ(أي تطلبونُه ُمستعجلني ؟ واأللف من قوله 

َهْل جُتَْزْوَن ِإالَّ ( أي الدائم ) ُذوُقواْ َعَذاَب اخْلُْلدِ ( من هؤالء بعد موهتم وانتقاهلم إىل عامل النفوس ) يَن ظََلُمواْ مُثَّ ِقيَل لِلَّذِ ) -52
 ( من آاثم . مبَا ُكنُتْم َتْكِسُبونَ 

(  ُقْل ِإي َوَريبِى أواقٌع هو؟ ) ( يعين َأَحقٌّ ُهوَ ( َي حممىد ، أي يسألونك عن البعث واحلساب والعقاب )َوَيْسَتنِبُئوَنكَ ) -53
( يعين وما أنتم مبعجزينا يف الدنيا وال بفائتينا  َوَما أَنُتْم مبُْعِجزِينَ ( يعين إنىُه قوٌل ِصدٌق ال خالف فيِه ) إِنَُّه حلََقٌّ واقٌع ال حَمالة )

عضهم إن صحى ما قالُه حممىد من البعث فلمىا مسع املشركون هذه اآلية قال ب.  يف اآلخرة بل أنتم يف قبضتنا وحتت ُحكمنا
 واحلساب فإنىنا نفتدي ابملال وال نُعذىب ، فنزل قوله تعاىل :

َوَأَسر واْ ( عن العذاب ولكن ال يُقَبل منها الفداء ) الَفْ َتَدْت بِهِ ( من أموال ) َوَلْو أَنَّ ِلُكلِى نَ ْفٍس ظََلَمْت َما يف اأَلْرضِ ) -54
( يعين اتبَعوا الندامة بعضها إثَر بعض . فاألسرار بفتح األلف مجع ِسرى ، واإلسرار بكسر األلف  رَأَُواْ اْلَعَذابَ النََّداَمَة َلمَّا 

 تتابع السري ليالً ، وتتابع العمل ، ومن ذلك قول األعشى يصُف امرأة : 
 ثىلِ هَلَا َكِبٌد َمْلَساُء َذاُت أِسرٍَّة     وََنٌْر َكفاثُوِر الصَّرِيِف اْلُممَ 

فقول الشاعر "َذاُت أِسرٍَّة " يعين بطنها ذات خطوط مطويىة ُمتتابعة بسبب مِسنتها وبياضها ، يعين مثل خطوط اجلبني 
املتتابعة ، ويف ُمتار الصحاح قال : "الِسرار" واحد أسرار الكفى واجلبهة وهي خطوطها ، يعين التجعىدات الىيت فيها . وقال 

 جلبال الىيت حتتها وقت غروب الشمس وهي ُمكلىلة ابلغيوم : امرؤ القيس يصف السماء وا
ا  ُحُبكٌ  هلا      أِسرَّةٍ  ذاتِ  مَحْراءَ  ُمكلىلةً   حبائلِ  من كأهنى

نَ ُهم)  ( . َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ ( أي ابلعدل )اِبْلِقْسطِ ( أي بني التابعني واملتبوعني ) َوُقِضَي بَ ي ْ

( أي ما يف الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض من أمالك فال حاجة له ابملال  َماَواِت َواأَلْرضِ َأال ِإنَّ لِلِِى َما يف السَّ ) -55
(  َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ يَ ْعَلُمونَ ( أي كائٌن ال حَمالة )َحقٌّ ( يف البعث واحلساب والعقاب ) َأالَ ِإنَّ َوْعَد الِلىِ ليأخذ منهم الفداء )

 احلقيقة .

 .( بعد موتكم  َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ ( بعدىة أسباب )َومُيِيتُ ( أي يُنشئ من املاء والرتاب أحياًء ) حُيِْيي ُهوَ ) -56

( من األمراض النفسيىة واجلهل  لِىَما يف الص ُدورِ  مَّْوِعظٌَة مِىن رَّبِىُكْم َوِشَفاءٌ ( آَيت القرآن ) ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم) -57
 ( ينالوهنا يف اآلخرة . َوَرمْحٌَة لىِْلُمْؤِمِننيَ ( إىل طريق احلقى )َوُهًدىفاق )والن
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( الفضل الىذي تفضىل فَِبَذِلكَ ( يعيشون يف اآلخرة )َوبَِرمْحَِتهِ ( أسلم املؤمنون ) بَِفْضِل الِلىِ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -58
( أي خرٌي هلم ُمىا جيمع املشركون من  فَ ْليَ ْفَرُحواْ ُهَو َخرْيٌ ُمِىَّا جَيَْمُعونَ ها هلم يف اآلخرة )به هللا عليهم ابإلسالم وابلرمحة الىيت أعدى 

 أموال ، ألنى األموال تزول والرمحة تدوم .

ُ َلُكم مِىن رىِْزقٍ ) يعين أعطوين رأيكم يف ( ُقْل أَرَأَيْ ُتم) -59 هلا من اجلبل الذي خلق هللا األنعام اليت أنز من ( يعين  مَّا أَنَزَل الِلى
(  َفَجَعْلُتم مِىْنُه َحرَاًما َوَحاَلالً { ، ) ، وذلك قوله تعاىل يف سورة الزمر }َوأَنَزَل َلُكم مِىْن اأْلَنْ َعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواجٍ وحوىاء فيه آدم 

ُ أَِذَن لَ رية وَنوها )حِ يلة والبَ من السائبة والوصِ  هُ وذلك ما حرىمو  (  أَْم َعَلى الِلِى تَ ْفرَتُونَ ( يف ذلك التحرمي والتحليل ) ُكمْ ُقْل آلِلى
 ؟ أي تكذبون

م يُعاقَبون  ( يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( هل يُثابون أم يُعاقَبون على كذهبم ) يَ ْفرَتُوَن َعَلى الِلِى اْلَكِذبَ  الىذينَ َوَما َظن  ) -60 فإن ظنىوا أهنى
َ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ بتحرمي بعض األنعام وحتليل البعض اآلخر ) على كذهبم فكيف إذاً يكذبون على هللا ( بكثرة  ِإنَّ الِلى

 ( نِعم هللا عليهم . َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ َيْشُكُرونَ الِنعم وب تأجيل العقاب عنهم إىل اآلخرة )

( مع قومك من  يف َشْأنٍ ( َي حممىد ) َوَما َتُكونُ ُسبحانُه يف خطاب النيبى واملؤمنني على وجه املدح فقال ) مثى أخذَ  -61
ُلو ِمْنُه ِمن قُ ْرآنٍ شؤون الدين والقرآن ) (  ِمْن َعَملٍ ( أيىها املسلمون ) َوالَ تَ ْعَمُلونَ ( يعين وما تقرأ من سورٍة يف القرآن ) َوَما تَ ت ْ

( يعين إذ  ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ أعمالكم ونسمع تالوتكم للقرآن ) ( أي ُحضوراً ُنشاهد ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدايف سبيل هللا )
ُتكثرون يف قراءتِه بني الناس لكي يستمعوا إليِه . فالفيض معناُه الكثرة ، يُقال يف املَثل "غيٌض من فيض" ، يعين قليٌل من  

النهر" وال يُقال فاَض الرمل ، وُتستعمل  كثري ، وُتستعمل هذه الكلمة يف السوائل وال ُتستعَمل يف اجلمادات ، فيقال "فاضَ 
والشاهد ( "العازب" معناُه الغائب ، البعيد ، املنقطع ،  َوَما يَ ْعُزبُ يف الكالم فُيقال "أفاَض يف احلديث" ، أي أكثَر فيِه )

 على ذلك قول اخلنساء :
 ما ابُل عيِنِك منها الدمُع ُمهراِق     َسحىاً فال عاِزٌب منها وال راقِ 

ي فال ينقطع الدمع منها وال يقلى بل هو ُسحىاً على الدوام ، فقوهلا "وال راِق" من الرِقىة وهي اخلِفىة والِقلىة . وقال حسىان بن أ
 اثبت األنصاري :

 أقوُل وال يُلَفى لِقويَل عاِئٌب     ِمَن النَّاِس إال عاِزُب الَعْقِل ُمب َْعدُ 
( َعن( يعين وما يبعُد وال ينقطع ) َوَما يَ ْعُزبُ  بعيد القول عن الصواب . فقوله تعاىل )فقول الشاعر "إال عاِزُب الَعْقِل" يعين

( يعين ال من أعمال من سكن  يِف اأَلْرِض َوالَ يف السََّماء( أي ثقَل ذرىة فما أكرب منها وأثقل ) رَّبِىَك ِمن مِىثْ َقاِل َذرَّةٍ ِعلم )
( وتكتبها املالئكة ِإالَّ ( منها ) َوال َأْكرَبَ ( يعين أصغر من الذرىة ) الَ َأْصَغَر ِمن َذِلكَ وَ األرض وال من سكن السماء وهم اجلنى )
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: إنى هللا يُراقب أعمالكم واملالئكة تكتبها يف صحائف  واملعىن( أي يتبنيى ذلك للعيان يوم القيامة .  يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ )
 ون شيئاً منها . أعمالكم وتؤَجرون عليها يف اآلخرة وال تُنَقص

َ ُسبحانُه أبنى هؤالء املؤمنني هلم األمان يف اآلخرة فقال :  مثى بنيى
(  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ ( من الشياطني يف عامل الربزخ ) الَ َخْوٌف َعَلْيِهمْ حُيبىون هللا ويوالونُه ) الىذينَ ( يعين  َأال ِإنَّ أَْولَِياء الِلىِ ) -62

 د .على فراق األهل واألوال

 . ( معاِصيه وََكانُواْ يَ ت َُّقونَ ( ابهلِل ورسولِه ) آَمُنواْ  الىذينَ ) -63

نْ َيا( بدخول اجلنىة ) هَلُُم اْلُبْشَرى) -64 الَ ( تبشىرهم املالئكة بدخول اجلنىة ) َويف اآلِخرَةِ ( مبا صرىَح بِه القرآن ) يف احْلَياِة الد 
 ( يف اآلخرة .  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ( الثواب والبشارة )َذِلكَ ُخلَف ِلما وعد هللا بِه من الثواب )( أي ال  تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت الِلىِ 

( َي حممىد إذ قالوا ساحر  َواَل حَيْزُنَك قَ ْوهُلُمْ ى املشركني فقال تعاىل )وتطمينِه عن أذَ  رسولهِ  مثى أخذ ُسبحانُه يف تسليةِ  -65
 ( أبفعاهلم .اْلَعِليمُ ( ألقواهلم ) ُهَو السَِّميعُ ( فيمنعهم عنك بعزىتِه ويدفُع أذاهم عنك بقدرتِه ) يًعاِإنَّ اْلِعزََّة لِلِِى مجَِ )

 َأال ِإنَّ لِلِِى َمن يِف السََّماَواتتعاىل ) فنزل قولهُ ، أبَوا ومل ينقادوا  بربوبيىتِه ، َلمىا دعا هللا املشركني إىل عبادته وإىل التوحيد -66
 يسجدون وهو غينٌّ  ولهُ  ، فهؤالء يعبدونهُ  ، أي ومن يف الكواكب السيىارة ( كلىها َوَمن يِف اأَلْرضِ ، وهم املالئكة ) ةيى ( األثري 

. فقال تعاىل  : إَنى وجدَن آابءَن كذلك يفعلون . وَلمىا هناهم عن عبادة األواثن واألصنام قالوا كم أيىها املشركونعبادت عن
صيبون بذلك احلقيقة غري ( إالى ظنىاً منهم أبنى آابءهم مُ  يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلِى ُشرََكاء الىذينَ ( األبناء آابءهم ) َوَما يَ تَِّبعُ عنهم )

م على  ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ ، وذلك قوله تعاىل ) ضالىني عن احلقى  ( يعين وما يتىبع األبناء آابءهم يف دينهم إالى ظنىاً منهم أهنى
مثى ُيصرىون على قوهلم وال يستثنون عنُه . وقد سبق تفسري "خيرصون" ( أي يكذبون  ِإالَّ خَيُْرُصونَ ( أي اآلابء ) َوِإْن ُهمْ )حقى 

 . 116يف آية يف سورة األنعام 
لألواثن وشفاعة ، كذلك اليوم أخذ مبا يصفون هلم من قدرة على أبنائهم وقد أعاد التاريخ نفسُه فكما كانوا يكذبون 

هلم القدرة على املادىة فهم حُييون األموات ويصنعون  املشايخ واألولياء واألئمىةالشيوخ يقصىون علينا أحاديث موضوعة أبنى 
ر املعجزات إبذن هللا وهلم الشفاعة الكربى عند هللا . وبسبب هذه األقوال وهذه االفرتاءات أصبحت األبناء تُقدىس قبو 

املشايخ واألئمىة بل تعبدها وتسجد هلا وُتشرك املشايخ مع هللا يف العبادة وتتىخذهم شفعاء عند هللا كما كانت قريش وغريهم 
يًعا {  رمَ سورة الزُ من العرب يف زمن اجلاهليىة ، وقد قال هللا تعاىل يف  ، وقال تعاىل ُُماطباً رسوله الكرمي }ُقل لِلىَِِّ الشََّفاَعُة مجَِ

ُ َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمنَ  سورة األعراف يف اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ  }ُقل الَّ أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا َوالَ َضرًّا ِإالَّ َما َشاء الِلى
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هللا فكيف مبن هو دونه يف ، أقول إن كان حممىد ال يتمكىن على جلب نفع لنفسه وال دفع ُضرٍى عنُه إالى إبرادة الس وُء { 
 املنزلة يتمكىن على جلب نفٍع للناس ودفع ُضرٍى عنهم ؟

( أي ُمضيئاً لتبصروا طريقكم وتقوموا  َوالن ََّهاَر ُمْبِصرًا( أي لتهدأوا فيِه وتناموا ) لَِتْسُكُنواْ ِفيهِ  اللىيلُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ) -67
( كالم هللا  آلََيٍت لىَِقْوٍم َيْسَمُعونَ والنهار بسبب دوران األرض حول نفسها ) اللىيلتكوين  ( أي يف ِإنَّ يف َذِلكَ أبعمالكم )

 ويُفكىرون فيه فيصيبون احلقيقة .

جعلوا لُه أبناء فقال  الىذينَ جعلوا لُه ُشركاء ، مثى بنيىَ يف هذه اآلية عن  الىذينَ ذكَر ُسبحانُه فيما تقدىم عن املشركني  -68
ُ َوَلًداقَ تعاىل ) م قالوا املالئكُة بنات هللا ، واالُ  اُلواْ اختَََّذ الِلى النصارى  خرى( وهم طائفتان إحدامها كفىار قريش والعرب فإهنى

اذ الولد ) ُهَو اْلَغيِن  ( أي تنزيهاً لُه عمىا قالوا )ُسبحانهُ قالوا املسيح إبن هللا ) الىذينَ  غازيىة من ( ال َلُه َما يف السََّماَوات( عن اختى
( من أسباب مدمىرة   َوَما يِف اأَلْرضِ موادى ُمهلكة كالصواعق والنيازك واألعاصري وأشياء ُمتلفة كالرَيح واألمطار والثلوج والرَبَد )

وا هذه العقائد .  كالزلزال والسيول واخلسف وامليكروابت فيعذىبكم إبحدى هذه األسباب إن مل ترتكوا هذه األقوال وتغريى
َ اَثِلُث َثالَثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإن ملَّْ  الىذينَ }لََّقْد َكَفَر  سورة املائدةعلى ذلك قوله تعاىل يف والشاهد  قَاُلواْ ِإنَّ الِلى

ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   الىذينَ يَنتَ ُهواْ َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ  ( يعين ما عندكم من ُحجىٍة  ن ُسْلطَاٍن هِبَ َذاِإْن ِعندَُكم مىِ ، ) { َكَفُرواْ ِمن ْ
 ( حقيقتُه ؟ أَتُقوُلوَن َعَلى الِلِى َما الَ تَ ْعَلُمونَ وبرهان هبذا االدىعاء )

 ( . الَ يُ ْفِلُحونَ ( ابدىعائهم له الولد ) يَ ْفرَتُوَن َعَلى الِلِى اْلَكِذبَ  الىذينَ ُقْل ِإنَّ ) -69

نْ َيا) -70 َنا َمْرِجُعُهمْ ( قليل يتمتىعون فيها ) َمَتاٌع يِف الد  (  مُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد مبَا َكانُواْ َيْكُفُرونَ ( بعد موهتم ) مُثَّ إِلَي ْ
 أي بسبب كفرهم وإشراكهم .  

 َعَلْيُكم مََّقاِمي) مَ ( أي شقى وعظُ  ِإن َكاَن َكربَُ  نَ َبأَ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه ََي قَ ْومِ شركي مكىة )على مُ إقرأ ( أي  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ ) -71
فال تقدرون على  اعتصمتُ  وبهِ  نشر الدعوة( يف  آِبََيِت الِلِى فَ َعَلى الِلِى تَ وَكَّْلتُ  لكم )يِت ظَ ( أي عِ َوَتْذِكرِييبينكم ) أي إقاميت (

ُعواْ أَْمرَُكمْ عيين )قتلي ألنى هللا َنصري ومُ  طَلق على كلى ، فكلمة "أمر" تُ  يغوونكم الىذينَ جنىكم وشياطينكم عوا إمج( يعين  فََأمجِْ
{ أي  ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الرعد }َلُه ُمَعقِىَباٌت مِىن َبنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر الِلىِ ، ُملوق أثريي 

مُثَّ الَ َيُكْن تعبدوهنم من دون هللا ) الىذينَ ( أي وامجعوا شركاءكم رََكاءُكمْ َوشُ ) حيفظونه من األرواح الشرىيرة واجلنى والشياطني
أنفسها لكم وتشاوروا فيما بينكم واعملوا مكيدة ضدىي إن  ( أي مثى ال تكن اجلنى مستورة عنكم بل ُتظهرُ  أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةً 
: لو اجتمعتم أنتم  واملعىن،  ( أي ال تنتظرون َوالَ تُنِظُرونِ هنوا كيدكم يفى )أ أي، ( كيدكم  ِإيَلَّ  مُثَّ اْقُضواْ قدرمت على ذلك )
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. ونظريها  من ذلك ولن يصيبين إالى ما كتب هللا يل ءوجنىكم وشياطينكم وشركاؤكم ودبىرمت مكيدة ضدىي لن تقدروا على شي
يًعا مثى الَ تُنِظُروِن .  قوله تعاىل يف سورة هود  . ِإينىِ تَ وَكَّْلُت َعَلى الِلِى َريبِى َورَبِىُكم {}َفِكيُدوين مجَِ

ُتمْ ) -72 ( أي ال أطلُب منكم أجراً على تبليغ الرسالة فيثقل عليكم  َفَما َسأَْلُتُكم مِىْن َأْجرٍ ( عينى ومل تسمعوا لقويل ) فَِإن تَ َولَّي ْ
 ( أي من املستسلمني ألمر هللا املنقادين لطاعتِه . َن اْلُمْسِلِمنيَ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى الِلِى َوأُِمْرُت أَْن َأُكوَن مِ الطلب )

َناهُ ) -73 ي ْ ( يعين أقاموا مكان  يِف اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخالَِئفَ ( من املؤمنني ) َوَمن مََّعهُ ( أي جنىينا نوحاً ) َفَكذَّبُوُه فَ َنجَّ
بُواْ آِبََيتَِنا فَانظُرْ   الىذينَ قْ َنا َوأَْغرَ الكافرين وورثوا أرضهم ودَيرهم وأمواهلم ) ( يعين  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمنَذرِينَ ( َي حممىد ) َكذَّ

 أنذرهم نوح ابلغرق فلم يسمعوا لقولِه فكان عاقبتهم اهلالك والدمار . الىذينَ 

( أي ابألدلىة  َفَجآُؤوُهم اِبْلبَ يِىَناتِ ين كلى رسول إىل قومِه )( يع ُرُسالً ِإىَل قَ ْوِمِهمْ ( أي من بعد نوح ) مُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدهِ ) -74
َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى ( أي من قبلهم ) ِمن قَ ْبلُ ( أجدادهم ) لِيُ ْؤِمُنواْ مبَا َكذَّبُواْ بِهِ ( قومهم ) َفَما َكانُواْ الواضحة على ِصدقهم )

اصبني حقوقهم ، يعين جنعل أغطية على قلوهبم لئالى يفهموا القرآن وذلك ( على الناس الظاملني هلم الغ قُلوِب اْلُمْعَتِدينَ 
 لمهم وتعدىيهم على الضعفاء من الناس .قاابً لظُ عِ 

جزات ( أي ابملعآِبََيتَِنا( يعين ومجاعتِه ) م وَسى َوَهاُروَن ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ ( أي من بعد الُرُسل ) مُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم) -75
 (  وََكانُواْ قَ ْوًما ُم ْرِِمنيَ ( على موسى ومل يؤمنوا )فَاْسَتْكرَبُواْ الِتسع )

 .(  قَاُلواْ ِإنَّ َه َذا َلِسْحٌر م ِبنيٌ ( يعين ما أتى بِه موسى من املعجزات ) فَ َلمَّا َجاءُهُم احلَْق  ِمْن ِعنِدَنَ ) -76

( يعين أتقولون للمعجزات ِسحٌر والِسحُر ما هو إالى َتويه للعيون  ا َجاءُكْم َأِسْحٌر َه َذاقَاَل ُموَسى أَتُقوُلوَن لِْلَحقِى َلمَّ ) -77
حرهم ، يعين ويف العاقبة تظهر ( يف سِ  َوالَ يُ ْفِلُح السَّاِحُرونَ وخديعة لألبصار وأكاذيب ينشروهنا ال يعرف حقيقتها الناظرون )

 ارهم .للناس أكاذيب الَسَحَرة وخداعهم وتنكشف أسر 

تَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا َوَجْدََن َعَلْيِه آاَبءَنَ ه ملوسى )( أي قال فرعون ومألُ قَاُلواْ ) -78 َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكرْبََِيء يف ( من الِدين ) َأِجئ ْ
 صدىقني .( أي مب َوَما ََنُْن َلُكَما مبُْؤِمِننيَ ( يعين وتكون لكما الس لطة واحُلكم يف أرض مصر ) اأَلْرضِ 

 ( . ائْ ُتوين ِبُكلِى َساِحٍر َعِليمٍ ( لقومِه ) َوقَاَل ِفْرَعْونُ ) -79

َما أَنُتم ( على األرض من حبالكم وِعصيىكم ) قَاَل هَلُم م وَسى أَْلُقواْ روا حباهلم وعصيىهم )( وأحضَ  فَ َلمَّا َجاء السََّحرَةُ ) -80
 ( . م ْلُقونَ 
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َ اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ اهلم )( حب فَ َلمَّا أَْلَقواْ ) -81 َ َسيُ ْبِطُلُه ِإنَّ الِلى ُتم بِِه السِىْحُر ِإنَّ الِلى  ( . قَاَل ُموَسى َما ِجئ ْ

ُ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِهِ ) -82 ( يعين ولو كرَه  َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ ( أي ويُظهر هللا احلقى ملوسى إبرشاداتِه وتعاليمِه ابلوحي ) َوحيُِق  الِلى
 فرعون ومألُه . 

بين إسرائيل أظهروا إمياهنم أمىا الباقون فكانوا يكتمون ( يعين مجاعة من شباب  َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرىِيٌَّة مِىن قَ ْوِمهِ ) -83
ا مل يُظهر بنو إسرائيل َعَلى َخْوٍف مِىن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهمْ إمياهنم ، وذلك ) إمياهنم خوفاً من فرعون وخوفاً من مجاعتهم  ( يعين إّنى

( أي  َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يِف اأَلْرضِ ( يعين لئالى يُعذىهبم فرعون ) أَن يَ ْفِتنَ ُهمْ الفاسقني واملنافقني أن يشوا هبم عند فرعون وملئِه )
  الظلم .( يف الظلم ، يعين كثري َوإِنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ ُمتكربى يف أرض مصر )

( فيما أدعوكم إليِه من اخلروج من مصر والتخلىص من  ََي قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم اِبلِلِى فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلواْ ( لقومِه ) َوقَاَل ُموَسى) -84
 ( يعين إن كنتم ُمستسلمني ِلما أدعوكم إليِه . ِإن ُكنُتم م ْسِلِمنيَ يد فرعون )

َنًة لىِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ( يف الذهاب معك واخلروج من مصر )  تَ وَكَّْلَنافَ َقاُلواْ َعَلى الِلىِ ) -85 ( أي ال جتعلنا حتت  رَب ََّنا الَ جَتَْعْلَنا ِفت ْ
 ُحكم األقباط الظاملني يُهينوننا ويُعذىبوننا .

 تعبادهم ابهلجرة من مصر إىل أرٍض غريها . ( أي جنىنا من ظلمهم واس َوجَنِىَنا بَِرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ) -86

َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيهِ ) -87 ذا ) أَن تَ بَ وََّءا( هارون ) َوأَْوَحي ْ َواْجَعُلواْ بُ ُيوَتُكْم ( يف منطقٍة واحدة ) لَِقْوِمُكَما مبِْصَر بُ ُيواتً ( أي اختى
َلةً  ( ابلنجاح ،  َوأَِقيُمواْ الصَّالََة َوَبشِىِر اْلُمْؤِمِننيَ ا مع بيوت قومكما )( أي اجعلوا بيوتكم يُقابل بعضها بعضاً ، يعين بيوتكم ِقب ْ

 واخلطاب ملوسى .

نْ َيا رَب ََّنا ( يستمتعون هبا )َوأَْمَواالً ( من الذهب والفضىة ) َوقَاَل ُموَسى َرب ََّنا إِنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنةً ) -88 يف احْلََياِة الد 
( أي أتلْفها ، فصارت هلم ِفكرة أن يدفنوا  َرب ََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواهِلِمْ ( بكثرِة أمواهلم وزينتهم ) َعن َسِبيِلكَ ( الناس ) ل واْ لُِيضِ 

َواْشُدْد َعَلى أموال كلى إنسان ميوت ومعُه أموالُه من ذهب وفضىة وكلى شيء َثني ، وبذلك أخذت أمواهلم تقلى وتضمحلى )
( ابآلَيت التسع الىيت سبق ذكرها يف سورة األعراف . فإنى هللا تعاىل  َفالَ يُ ْؤِمُنواْ َحّتَّ يَ َرُواْ اْلَعَذاَب األَلِيمَ ( كما أخربتنا ) مْ قُ ُلوهبِِ 

وغري أخرَب موسى أبنىًه ُيشدىد قلب فرعون ويُقسىيِه فال يؤمن مهما أتتِه مبعجزٍة حّتى يذوق العذاب ابجلراد والضفادع والُقمىل 
 .(  َفالَ يُ ْؤِمُنواْ َحّتَّ يَ َرُواْ اْلَعَذاَب األَلِيمَ  َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِمْ ذلك مثى الغرق يف البحر مع جيشه ، فلذلك قال موسى )

الَ  الىذينَ آنِى َسِبيَل َوالَ تَ تَِّبعَ ( على الدعوة ) َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما( هللا تعاىل ُُميباً موسى وهارون )قَالَ ) -89
 ( احلقيقة . يَ ْعَلُمونَ 
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( أي عربوا البحر حّتى جاوزوُه ساملني أبن جعل هلم طريقاً يف البحر يَ َبساً فسلكوُه  َوَجاَوْزََن بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحرَ ) -90
آَمنُت أَنَُّه ال إِلِ َه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ( فرعون ) َحّتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَالَ ) لماً وراً وظُ ( أي جَ  فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا)

 ( أي من املستسلمني ألمر هللا . بِِه بَ ُنو ِإْسرَائِيَل َوأَََنْ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

 ( يف األرض ابلُكفر والظُلم ؟ وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل ( تؤمن )آآلنَ فقال هللا تعاىل ردىاً على قوله ) -91

 سورة احل ج( أي جبسمك البدين امليىت ، أي السمني الضخم ، ومن ذلك قوله تعاىل يف  فَاْليَ ْوَم نُ َنجِىيَك بَِبَدِنكَ ) -92
مان جعلناها لكم . فطفا جسمُه فوق املاء وساقُه املوج ، يعين البقر البدينات السىِ }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِىن َشَعائِِر الِلَِّ { 

( أي ليكون  لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً حّتى ألقاُه على اليابسة فلمىا رآُه األقباط أخذوُه وحنىطوُه واحتفظوا بِه عندهم ، وقوله )
ت يف مصر ، فكان جسمك ملن َييت خلفك عالمًة على ِصدقنا . وقد ُوِجَد جسمُه حُمنىطاً يف هذا  العصر يف أحد احلفرَيى

وجودُه آية واضحة على صدِق القرآن وما أخرَب بِه من قصىة فرعون ، ألنى التوراة ال تذكر انتشال جسمه من البحر . تذكر 
التوراة أنى فرعون مصر الىذي اضطهد بين إسرائيل كان يستخدمهم يف بناء مدينتني )فيتوم ورعمسيس( وقد ثبت من 

َيىت األثريىة وجود هاتني املدينتني اللىتني بنامها رعمسيس الثاين وكان ذلك بعد هرب موسى إىل مدين . وتذكر التوراة احلفر 
 . ِسفر اخلروج : اإلصحاح األوىل واإلصحاح الثاين –أنى ملك مصر مات" بعد ذلك "

روج الىذي أرسل هللا موسى إليه إلخراج وقد خلف منفتاح بن رعمسيس الثاين أابه يف احلكم فيكون منفتاح هو فرعون اخل
بين إسرائيل من مصر ، وهو الىذي حلق مبوسى عند البحر وغرق ، وبقيت جثىته إىل اآلن كما يذكر القرآن وكما حتقىق صدقه 

ر يف قرب بعد امليالد أي بعد ثالثة عشر قرَنً من نزول القرآن ، فقد ُعِثَر على جثىتِه يف احلفرَيىت يف األقص 1900يف سنة 
ئاً كما جيب آاثر قرب منفتاح أنىه مل يكن ُمهيى )إمنحتب الثاين( وجثىته اليوم ابملتحف املصري . واجلدير ابلذكر أنىه قد ظهر من 

 هيىأ له قرب خاصى .ٍك مثله ، ألنى موته مل يكن منتظراً فلم يُ لدفن ملِ 
 ( يعين ال يفكىرون فيها وال ينظرون إليها نظَر اعتبار .  نَ َوِإنَّ َكِثريًا مِىَن النَّاِس َعْن آََيتَِنا َلَغاِفُلو )

( أي  ُمبَ وَّأَ ِصْدقٍ ) يعين سورَي واألردن ، وهي أرض كنعان ( أي هيىأَن هلم مكاَنً وأنزلناهم فيه َوَلَقْد بَ وَّْأََن َبيِن ِإْسرَائِيلَ ) -93
َفَما ( أي من األنعام والطيور ) َوَرَزقْ َناُهم مِىَن الطَّيِىَباتِ َثار )قناهم فيه ما وعدَنهم به من كثرة األشجار واألصدَ  مكاَنً خصباً 

م ) اْختَ َلُفواْ  ن أنبيائهم أبن لم يف التوراة وعلى ألسُ ( يعين بعد ما جاءهم العِ  َحّتَّ َجاءُهُم اْلِعْلمُ ( يف دينهم وأشركوا بعبادة رهبى
م يفاختلفوا ، ولكنىهم  شركوا به شيئاً وال يُ  يعبدوا هللا وحدهُ  والشعرى  عبدوا البعليم وعشتاروثف،  دينهم وأشركوا بعبادة رهبى

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُواْ ِفيِه خَيَْتِلُفونَ ( َي حممىد ) ِإنَّ رَبَّكَ ) ذلك وغري اليمانيىة  . ( من أمر دينهم يَ ْقِضي بَ ي ْ

:  سِلموا وأخذوا يسخرون منه وقالوامر ودعا قومه إىل اإلسالم أبَوا أن يُ يف ابدئ األ )ع( َلمىا نزل الوحي على النيبى  -94
فرجع النيبى ويف  " ، مالئكةً  ل رسوالً ألنزلَ رسِ ، ولو أراد هللا أن يُ ة كئالمن املإنى الذي جاءك ابلوحي هو من اجلنى وليس "
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. فنزلت عليه " ه حقىاً آلمن يب هؤالء وصدىقوينما مسعتو  ُت نبيىاً لو كن":  يف نفسه وقال نفسه شكى من ذلك وقد تصاغرَ 
( اليهود فَاْسَألِ ( من الوحي ) فَِإن ُكنَت يِف َشكٍى ُمِىَّا أَنزَْلَنا إِلَْيكَ وال يرتدىد ) هِ تويثبت على دعو  هذه اآلية ليطمئنى يف نفسهِ 

مثلك؟ وهل كان األنبياء  من السماء أم هو بشرٌ  زلَ ( وقل هلم هل كان موسى مَلكاً ن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلكَ  الىذينَ )
م بشرٌ أ؟ فإن قالوا لك  جاؤوا من بعده مالئكة نزلوا من السماء أم بشراً  الىذينَ  مثلك فاعلم أنىك رسول فقم بواجبك وأنذر  هنى

َفالَ َتُكونَنَّ ِمَن جلنى كما يزعمون )( وليس من ا َلَقْد َجاءَك احلَْق  ِمن رَّبِىكَ داهم )يهدي من يشاء وليس عليك هُ  قومك وهللاُ 
عن الرسالة فإنى هللا خيتار هلا من يشاء من عباده وقد  ، يعين ال تشكى يف نفسك وال تتصاغرْ  ( أي من الشاكىني اْلُمْمرَتِينَ 

 . اختارك هلا

بُواْ آِبََيِت الِلىِ   الىذينَ َوالَ َتُكونَنَّ ِمَن ) -95 ا كان ذلك م َكذَّ ( فتخسر  فَ َتُكوَن ِمَن اخْلَاِسرِينَ ن اجلنى وليس مَلكاً )( فتقول رمبى
  .  النبوىة وقد اختارك هللا هَلا

 . ( الَ يُ ْؤِمُنونَ ( ابلعذاب ) َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربِىكَ  الىذينَ ( املشركني )ِإنَّ ) -96

مىا يف أمىا يف الدنيا ابلقتل واألسر و أ(   يَ َرُواْ اْلَعَذاَب األَلِيمَ َحّتَّ ) يطلبوهنا منك ( أي كلى معجزة َوَلْو َجاءهْتُْم ُكل  آيَةٍ ) -97
  .  اآلخرة يف جهنىم

 إىل اإلسالم بعزميةٍ  فأخذ يدعو قومهُ  العربأنىه نيبى ورسول إىل  ر واآلَيت اطمأنىت نفسه وأيقنَ وَلمىا كثر عليه إنزال السوَ 
تعاىل يف سورة البقرة }آَمَن  منهم فنزل قولهُ  كثريٌ    يهتمى بسخريتهم حّتى آمنَ وال يلتفت إىل أقواهلم وال قلبٍ  وينذرهم بقوىةِ 

 . { الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبىِِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبلِلِى َوَمآلِئَكِتِه ..اخل

 فَ نَ َفَعَها ِإميَاهُنَاقوم يونس ) كما آمنَ   لنفعها إمياهناالعذاب  لنزو  قبل( آَمَنتْ )من هؤالء املاضني  ( َكاَنْت قَ ْريَةٌ 57 فَ َلْوالَ ) -98
( رأوا العذاب  َلمَّآ 58ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنسَ ) ، مركوم وليس بعذاب حابٌ ( ولكن مل يؤمنوا عند رؤية العذاب بل كانوا يقولون سَ 

ُهْم َعَذاَب اخلِْزِي ) ( حينئذٍ آَمُنواْ ) قباًل عليهممُ  نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإىَل ِحنيٍ َكَشْفَنا َعن ْ  .  ( أي إىل انقضاء آجاهلم يِف احْلََياَة الد 

                                                           
" ، و "لوال ذهابك عينى ما سرقوا نقودي مينى   57   "كلمة "لوال" هلا جواب ، تقول العرب : "لوال ُميؤك يف هذا الوقت مل حتصل على الدراهم قطى

وتقديره : لو تضرىعوا لكشفنا عنهم العذاب ، وقال تعاىل يف }فَ َلْوال ِإْذ َجاءُهْم أَبُْسَنا َتَضرَُّعواْ {  سورة األنعام. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 
عين لوال أنىكم َتنعوننا عن اإلميان لكنىا مؤمنني . وأصلها "لو" وكلمة ي{  }يَ ُقوُل الىذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا َلْواَل أَنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ  سورة سبأ

 .{  }لَّْو َما أَتْتِيَنا اِبْلَمالِئَكِة ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ "ال" َنفية ومعناه مل يؤمنوا عند رؤية العذاب . ومثلها كلمة "لو مل" و"لوما" ويف سورة احلجر 
 ات ابلتفصيل .جتد قصىتُه يف سورة الصىافى  58
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يًعا( َي حممىد ) َوَلْو َشاء رَب كَ ) -99 " تعود  ُكل ُهمْ   ( يعين كلى من يف األرض مجيعها ، فكلمة " آلَمَن َمن يِف اأَلْرِض ُكل ُهْم مجَِ
يًعا  للناس ، وكلمة " أَفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحّتَّ َيُكونُواْ الكواكب السيىارة مجيعها ): آلمَن من يف  واملعىن، " تعود لألرض مجَِ

 ( . ُمْؤِمِننيَ 

نى هللا َيذن ملالئكتِه أن ُيشوىقوُه إىل اإلميان ويُرغىبوُه إ( يعين  ِإالَّ إبِِْذِن الِلىِ ( إبرادتك ) َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس أَن تُ ْؤِمنَ ) -100
ال يستعملون عقوهلم  الىذينَ ( أي  الَ يَ ْعِقُلونَ  الىذينَ َعَلى ( أي املرض النفسي ) َوجَيَْعُل الرىِْجسَ حياء إليِه فيؤمن ويستسلم )ابإل

 بل يتمسىكون بتقاليد آابئهم .

 ( يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ  انظُُرواْ َماَذا( هلم َي حممىد )ُقلِ َلمىا طلبت قريش املعجزة من النيبى ليسلموا نزلت هذه اآلية ) -101
فذلك  خلقها ؟ نَعها فهل أصنامكم أم هللاعها وإتقاهِنا وقولوا يف أنفسكم َمن خَلَقها وأتقَن صُ نوفكىروا يف صُ  من آَيت

ها لتيريد هِبا الكواكب السيىارة واألرض من مجُ  "فالسماوات واألرض"،  أحسن معجزة وأكرب دليل على قدرة هللا ووحدانيىتهِ 
، يعين إذا جاء العذاب حني تكذىبون ابملعجزة اليت اقرتحتم على  ( عنكم من شيء إذا جاء العذاب َوَما تُ ْغيِن اآلََيتُ )

( أيضاً ال يقدرون َوالن ُذرُ ) ؟هِبا لن تدفع العذاب عنكم ومل تؤمنوا أنتم حني رؤيتها إذاً فما الفائدة من اقرتاحكم هذا رسولنا
 اكم ويذهبو عذاب وال يقدرون على دفعه فيرتكو ، يعين أنبياؤكم أيضاً ال يشفعون لكم إذا جاءكم ال كمعلى دفع العذاب عن

 .  لهو ( ابهلل وال برس َعن قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤِمُنونَ )

م ، وذلك أن هُنلكهم ابألعاصري كما أهلكنا قوم هود فداَم العذاب عليهم سبع لياٍل وَثانية (  فَ َهْل يَنَتِظُروَن ِإالَّ ) -102 أَيى
ِم )قوله تعاىل  م الرَيح العواصف الىيت دمىرت قوم هود(  َخَلْواْ ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ ِمْثَل أَيَّ العذاب (  فَانَتِظُرواْ  ُقلْ ) يعين مثل أَيى

 هالككم .(  ِإينىِ َمَعُكم مِىَن اْلُمنَتِظرِينَ ) واهلالك

ل واملؤمنني معهم وهنلك سُ املكذىبة ننجي الرُ  ، يعين إذا نزل العذاب ابألمىةِ  ( معهم واْ آَمنُ  الىذينَ مُثَّ نُ َنجِىي ُرُسَلَنا وَ ) -103
َنا نُنِج اْلُمْؤِمِننيَ ( أمىتك َي حممىد )َكَذِلكَ املكذىبني هلم )  هبم . عذابال( منهم إذا نزل  َحقًّا َعَلي ْ

ُقْل ََي أَي  َها النَّاُس ِإن  يتُه ، فنزلت هذه اآلية ردىاً عليهم )قالت قُريش إنى املوت بيد املالئكة فمن مل يعبد املالئكة َتُ  -104
ا تنتقم منىا إن تركنا عبادهتا فتميتنا ،  ُكنُتْم يف َشكٍى مِىن ِدييِن  ( وترفضون قويل يف نبذ األصنام وترك عبادة املالئكة وتقولون إهنى

( فإن كانت ال توافق بذلك  ِمن ُدوِن الِلىِ ( أنتم ) تَ ْعُبُدونَ  الىذينَ ئكة )( املال َفالَ أَْعُبدُ فلنعمل جتربة تزيل الشكى عنكم وهَي )
ا توافق على  فلتنتقم مينى وَُتيتين بوقٍت ُمعنيى جتعلونُه أنتم وأجل حمدود فإن مل أُمت يف ذلك الوقت احملدود تعلمون حينئٍذ أهنى

التجربة جيب أن يزول الشكى عنكم وتؤمنوا مبا أقول لكم  ترك عبادهتا وال ترضى بعبادة من يعبدها بل تربأ منُه ، وهبذه
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َ الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكمْ ) َوأُِمْرُت أَْن ( يعين إنى املالئكة الىيت تقبض األرواح ليس ذلك ابختيارها بل أبمٍر من هللا ) َولَ ِكْن أَْعُبُد الِلى
 يد املالئكة .( أبنى املوت واحلياة بيد هللا ال ب َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

ينِ مث خصى النيبى ابخلطاب فقال تعاىل ) -105 ين من إرشاد الناس إىل طريق ( يعين قم بواجبك َنو الدِ  َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِى
أعمالك لغري هللا  ( يف َوالَ َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ داً )( أي موحىِ َحِنيًفااحلقى وهنيهم عن عبادة األواثن وتعليمهم شريعة اإلسالم )

. 

( إن أراد  َواَل َيُضر كَ ( إن أراد هللاُ بك ضرىاً  ) َما اَل يَنَفُعكَ ( حاجتك ) ِمن ُدوِن الِلىِ ( أي ال تسأل أحداً ) َوالَ َتدْعُ ) -106
هللا ، فإن أردَت شيئاً من  : ال تسأل أحداً شيئاً ، جللب نفٍع وال لدفع ضرٍى ألنى النفع والضرى كلىُه بيد واملعىنهللاُ لك نفعاً ، 

جتعلهم واسطة بينك وبني  الىذينَ ( ذلك وسألت حاجتك من املخلوقني  فَِإن فَ َعْلتَ ذلك فاسأل هللا وهو يُعطيك ما تُريد )
 ( لنفسك أيىها اإلنسان ألنىك ال حتقىق أملك فيما طلبَت . فَِإنََّك ِإًذا مِىَن الظَّاِلِمنيَ هللا )

ُ ِبُضرٍى َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن يُرِْدَك َِبَرْيٍ َفالَ َرآدَّ لَِفْضِلهِ َوِإن مَيَْسسْ ) -107 ( يعين فال يقدر أحد أن يردى اخلري  َك الِلى
وىة ، يعين ( يعين يُعطي اخلري ملن هو أهلُه ، واخلري يُريد بِه النب َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدهِ ( أي ابخلري ) ُيَصيُب بِهِ عنك ومينعُه منك )

( ملن  َوُهَو اْلَغُفورُ يُعطي اخلري ملن كان سليم القلب كرمي النفس صادق القول رحيماً ابلفقراء عطوفاً على الضعفاء واملساكني )
 ( مبن يرحم املساكني .الرَِّحيمُ يعطف على الضعفاء )

َا يَ ْهَتِدي ( بِه إىل طريق احلقى ) َفَمِن اْهَتَدىويُريد ابحلقى القرآن ) ( ُقْل ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءُكُم احلَْق  ِمن رَّبِىُكمْ ) -108 فَِإّنَّ
َها( عنُه ) َوَمن َضلَّ ( يعين فإنى نفعُه يعود عليه ) لِنَ ْفِسهِ  َا َيِضل  َعَلي ْ َوَما أَََنْ َعَلْيُكم ( أي على نفسِه ألنىُه جيين عليها ) فَِإّنَّ
 كم حبفيظ إذا وقع العذاب فال أقدر أن أدفعُه عنكم .( يعين وما أَن علي ِبوَِكيلٍ 

(  َحّتََّ حَيُْكَم الِلىُ ( على أذى قومك وتكذيبهم لك )َواْصربْ ( من ربىك وال تتماهل ) َما يُوَحى إِلَْيكَ ( َي حممىد )َواتَِّبعْ ) -109
 (  َوُهَو َخرْيُ احْلَاِكِمنيَ بينك وبينهم إبظهار دينِه وإعالء كلمتِه )

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّبعونّهللاّتفسريّسورةّيونسّتّ  َّربِ    احْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّهود

ِّبسِمّهللِاّالر ْحِنّالر حيم
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مت يف نظمها أبن ُجِعَلت على أبلغ وجوه حكِ اُ ( أي  ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آََيتُُه مثى ُفصِىَلتْ ) سبق تفسريها(  ا ل ر) -1
  ( ابلعبادَخِبريٍ ) اُلمور( ابِمن لَُّدْن َحِكيمٍ ، وهي ) آخر من القرآن ليفهموها صىلت يف مكانٍ ، مثى فُ  معجزاً  ّتى صارَ الفصاحة ح

يُطيع هللا وال  ( ابجلنىة والثواب ملنَوَبِشريٌ ( ابلعذاب ملن يُشرك يف عبادتِه ) إِنَّيِن َلُكم مِىْنُه نَِذيرٌ ( وحدُه ) َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ الِلىَ ) -2
 ُيشرك بعبادتِه .

مََّتاًعا ( يف الدنيا )مُيَتِىْعُكم( وال ُتشركوا بِه شيئاً يف املستقبل ) مُثَّ تُوبُواْ إِلَْيهِ ى من ذنوبكم )( عمىا مضَ  َوأَِن اْستَ ْغِفُرواْ َربَُّكمْ ) -3
( يعين ويُعطي هللا   َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلهُ م ابملوت )( يعين إىل وقت آجالك ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى( أي عيشًة حسنة ) َحَسًنا

َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َكِبريٍ ( عن اإلميان وطاعة الرمحان ) َوِإن تَ َولَّْواْ كلى ذي زَيدة يف األعمال الصاحلة أجر زَيدته )  فَِإينىِ
 ( أي يوم عظيم طولُه ألف سنٍة من سنيىكم .

َوُهَو َعَلى ُكلِى ( بعد املوت ، يعين إىل ُحكمِه مرجعكم فيعاقبكم على عصيانكم وينصرَن عليكم ) الِلِى َمْرِجُعُكمْ  ِإىَل ) -4
 ( .  َشْيٍء َقِديرٌ 

ُْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفواْ ِمْنهُ ) -5 ون ورأوه يثنُ  رسول هللاعلى  املشركني : إذا صار طريق واملعىن،  ( أي من حممىد َأال ِإهنَّ
م يضجرون من كالمه وال يقبلون  صنامفيكلىمهم ويدعوهم إىل اإلسالم وينهاهم عن عبادة األالنيبى أنفسهم لكيال يراهم  ألهنى

غطىون يُ  ( أي َأال ِحنَي َيْستَ ْغُشوَن ثَِياهَبُمْ ، وذلك قوله تعاىل )  يراه النيبى فيكلىمهُ الى ئوكان بعضهم يغطىي رأسه بعباءته ل ، دعوتهُ 
 ، ومن ذلك قول قيس بن امللوىح : رؤوسهم بثياهبم 

 اى َخيالِيَ قَ ِك يَ لْ َلَعلَّ َخياالً ِمنْ      َسةٌ ي َوما يبَ نَ عْ شِ تَ غْ َوِإينى أَلَسْ 
( أي ابلقلوب ِبَذاِت الص ُدوِر  إِنَُّه َعِليمٌ ) وقتاله ( من حربهِ  َوَما يُ ْعِلُنونَ ) للنيبى ( يف أنفسهم من العداوة َما ُيِسر ونَ ( هللا )يَ ْعَلمُ )

 يف سورة نوح قوله تعاىل }َوِإينىِ ُكلََّما َدَعْوهُتُْم لِتَ ْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم َواْستَ ْغَشْوا ذه اآليةه . ونظرياليت يف الصدور
 .ثَِياهَبُْم َوَأَصر وا َواْسَتْكرَبُوا اْسِتْكَبارًا { 

املشركون جيعلون من احلرث حصىة ألصنامهم ، فإذا دخلت دابىة من األنعام يف ذلك الزرع وأكلت منه أوقفوا تلك  وكان -6
(  َوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى الِلِى رِْزقُ َهاالدابىة لألصنام وحرىموا أكل حلمها عليهم ، فذمىهم هللا تعاىل على أفعاهلم فقال )

نبتُه والدابىة هو خلقها فأكلت من الزرع الىذي أنبتُه هللا فلماذا حُترىمون على أنفسكم حلمها وهَي من الطيىبات ولو فالزرع هو أ
( "املستَقرى " هو بيت  َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَهاعِلَم هللا فيها ما مُيرض حلرىَم عليكم أكل حلمها فاهللُ يعلُم ظاهرها وابطنها )

: يعلُم أيَن تكوىنت  واملعىنرحام تستقر  فيِه النطفة فتكون جنيناً ، و"املستودَع" هو ثدي أمىها أودع هللا فيه اللىنب لغذائها ، األ
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( ُكلٌّ وأيَن نشأت وأبيى لنٍب تغذىت فلو علَم يف ذلك ما مُيِرُض حلرىمها عليكم ولكن بنيى لكم احلالل من األنعام واحلرام منها )
 ( أي يف التوراة والقرآن . يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ ل واحلرام ذكرَنُه )من احلال

ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء) -7 ويف   قرآنالكون وال( سبق تفسريها يف كتايب  َوُهَو الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة أَيَّ
ُلوَُكمْ ، ) سورة الرعد ُعوثُونَ ( هلم ) َولَِئن قُ ْلتَ ( فيجازيه على قدر أعماله ) أَي ُكْم َأْحَسُن َعَمالً ( أي ليختربكم )لِيَ ب ْ (  ِإنَُّكم مَّب ْ

نحاسبها ( أي تُبعث النفوس من أجسامها بعد موت األجسام وتكون النفوس يف قبضتنا ف ِمن بَ ْعِد اْلَمْوتِ من أجسامكم )
( يعين ما هذه األقوال إالى أوهام ال ِصحىَة هلا  َكَفُرواْ ِإْن َه َذا ِإالَّ ِسْحٌر م ِبنيٌ   الىذينَ لَيَ ُقوَلنَّ على أعماهلا ونعاقبها على أفعاهلا )

. 

ُهُم اْلَعَذابَ ) -8 يعين إىل اُمىٍة ُمتعدىدة يف املذاهب (  ُدوَدةٍ أُمٍَّة مَّعْ  ِإىَل ) ا دار أمانألهنى  ( يعين عن أهل مكىة َولَِئْن َأخَّْرََن َعن ْ
م  ُمتشقىقة يف اآلراء يف زمن املهدي قبل أن تكون الُسلطة يف يدِه ، وذلك بسبب كفرهم ونفاقهم وظُلمهم وعصياهنم أمَر رهبى

عت . والعذاب هو عذاب االستئصال من خسٍف وزلزال وأعاصري وسيول جارفة ووابء ُمهلك وحروب طاحنة . وقد وق
، وذلك استهزاًء وحيبسُه منىا  ( يعين أيى شيء يؤخىر هذا العذاب عنىا َما حَيِْبُسهُ ( املعاندون )لَّيَ ُقوُلنَّ )مجيعها يف هذا العصر 

ُهمْ ) العذاب (ََيْتِيِهمْ ) موهتم ( َأالَ يَ ْومَ نني بنزوله )موقِ  ابلعذاب غريَ  ( أي  اَق هِبِمَوحَ ) مهما سألوا وتضرىعوا(  لَْيَس َمْصُروفًا َعن ْ
 .  ( من العذابَيْستَ ْهزُِؤونَ ) هِ نزولب أي ( مَّا َكانُواْ بِهِ وأحاط هبم )

(  مُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنهُ ( أي أحللنا بِه نِعمًة من الصحىة واملال والولد وغري ذلك من نَِعم الُدنيا ) َولَِئْن أََذقْ َنا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرمْحَةً ) -9
 ( للِنعم .َكُفورٌ نوط من رمحِة هللا )( أي قَ  إِنَُّه لَيَ ُئوسٌ ه لنختربُه هل يصرب أم يكفر )أي أخذَنها من

عمة من صحىِة جسٍم وماٍل وولد وغري ذلك بعد أن كان يف ( يعين لئن أعطيناُه نِ  َولَِئْن أََذقْ َناُه نَ ْعَماء بَ ْعَد َضرَّاء َمسَّْتهُ ) -10
( َفُخورٌ ( مبا أصابُه ) إِنَُّه َلَفرِحٌ ( أي ذهب الشرى عينى فال يعود بعد ذلك ) َب السَّيِىَئاُت َعينِى لَيَ ُقوَلنَّ َذهَ ضيق ومرض وفقر )

 على الفقراء ، أي يتكربى ويفتخر مبا لديِه من املال وال يؤدىي زكاتُه للفقراء .

( أي واظبوا على األعمال الصاحلة  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلواْ ( عند الِشدىة فهم يشكرون عند الرخاء ) َصرَبُواْ  الىذينَ ِإالَّ ) -11
 ( يف اآلخرة ، أي أجٌر كثري . أُْولَ ِئَك هَلُم مَّْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ )

فيكون معُه نذيراً فنصدىقُه  ريش ما هلذا الرسول َيكل الطعام وميشي يف األسواق لوال اُنزَِل إليِه مَلكٌ قال بعض أفراد قُ  -12
( يعين ترتكُه بني أصحابك وال  فَ َلَعلََّك اَترٌِك بَ ْعَض َما يُوَحى إِلَْيكَ ليِه كنٌز يُنفقُه علينا فنتبعُه ، فنزلت هذه اآلية )أو يُلَقى إ

 أُنزَِل َعَلْيِه َكنزٌ َصْدُرَك َأن يَ ُقوُلواْ َلْوالَ ( أي بقوهلم ) َوَضآئٌِق بِهِ ترسلُه إىل املشركني جتنىباً عن أقواهلم الالىذعة واقرتاحاهتم التافهة )
َا أَنَت باً رسوله )( يُنِذُر معه ويشهد بصحىِة قولِه فنصدىقه ، فقال هللا تعاىل ُُماطِ  أَْو َجاء َمَعُه َمَلكٌ ( فينفقُه علينا فنتبعُه ) ِإّنَّ

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء وَِكيلٌ ( وليس لك ُمىا اقرتحوُه شيء إذ ال مصلحة يف ذلك ) نَِذيرٌ  ي حفيظ ، يعين حيفظك من شرىهم أ(  َوالِلى
 ومكايدهم .

 ( َواْدُعواْ َمِن اْسَتطَْعُتم( بزعمكم ) فَْأُتواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِىْثِلِه ُمْفرَتَََيتٍ ( َي حممىد هلؤالء املشركني ) أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقلْ ) -13
ذَتوهم أولياء  الىذينَ من رؤسائكم  إقناعُه على رأيكم  ر القرآنر ِمثل سوَ سوَ  لُيساعدوكم على إتيان عشرِ  ( ن ُدوِن الِلىِ مىِ )اختى

 . 38. وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية يف سورة يونس يف آية  ( يف قولكم أبنى حممىداً افرتاهُ  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ )

َا أُنزِلَ ( أيىها املشركون )فَاْعَلُمواْ ) روَ س أولياؤكم ومل تتمكىنوا من إتيان عشرِ (  َلُكمْ  فَِإن ملَّْ َيْسَتِجيُبواْ ) -14 بِِعْلِم ( القرآن ) أّنَّ
رهان وهذا أحسن بُ  إالى هللا وحدهُ  والغيب ال يعلمهُ ، ا كان قبلكم ومبا يكون بعدكم مبِ  ( ابملغيىبات حيث أخربَنكم فيهِ  الِلىِ 

ستسلمون ( أي مُ  ِإالَّ ُهَو فَ َهْل أَنُتم م ْسِلُمونَ ) يف الكون (  هَ أَن الَّ ِإلَ ( اعلموا )وَ ) من هللا وليس من حممىد لكم على إنزالهِ 
 ؟ ومنقادون

نْ َيا َوزِينَ تَ َها( بعملِه الصاحل ) َمن َكاَن يُرِيدُ ) -15 ( أي جزاء أعماهلم من  نُ َوفِى إِلَْيِهْم أَْعَماهَلُمْ ( وال يريد اآلخرة ) احْلََياَة الد 
( أي ال يُنَقصون من جزاء أعماهلم  َوُهْم ِفيَها الَ يُ ْبَخُسونَ ( أي يف الدنيا )ِفيَهاوُمساعدة الضعفاء ) ِصلِة الرحم وإطعام الفقراء

 شيئاً .

يف  ( أي بطَل ما صنعوا َوَحِبَط َما َصنَ ُعواْ ِفيَها( ِعقاابً هلم على إشراكهم ) لَْيَس هَلُْم يف اآلِخَرِة ِإالَّ النَّارُ  الىذينَ أُْولَ ِئَك ) -16
م أخذوا أجرها يف الدنيا ومل يبَق آلخرهتم شيء )  ( لألواثن .  َواَبِطٌل مَّا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ الدنيا من حسنات ألهنى

 تعاىل ، فردى هللا عليهم وأنىبهم على ذلك فقال وعاَدوهُ  رسول هللا، وكذىبوا  ستمع املشركون لقول أيب سفيان واتىبعوهُ إ - 17
ذي الى  أترتكون حممىداً وتكذىبونهُ  : واملعىن، ينثين عن جهله وهو أبو سفيان ال  نْ ( وهو حممىد كمَ  َلى بَ يِىَنٍة مِىن رَّبىِهِ أََفَمن َكاَن عَ )

ُلوُه َشاِهٌد مِىْنهُ له بشيء من الدين ) لمَ بيىنة وال عِ  لهُ وتتىبعون أاب سفيان الذي ليس  هو على بيىنٍة من ربىهِ  ( يشهد له بصحىة  َويَ ت ْ
، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل  الشاهد هو املهديذلك يشهد له أبنىه رسول هللا ، و  مىتهِ اُ : ويتبع حممىداً شاهد من  واملعىن،  ولهق

َنُكمْ  بَ ْييِن  َشِهيًدا اِبلِلىِ  َكَفى  ُقلْ  يف سورة الرعد } ويىة فهو لم الكُتب السمااْلِكَتاِب { يعين ومن عنده عِ  ِعْلمُ  ِعنَدهُ  َوَمنْ  َوبَ ي ْ
أبنىه  ، أي من قبل حممىد يشهد لهُ  ( أيضاً  ِمن قَ ْبِلهِ ( شاهد آخر جاء )وَ ) يشهد يل يف آخر الزمان إذا جاء بتفسري القرآن ،

( يؤمتى إََماًماك الكتاب )ل، وذ تهِ ا( أي التوراة حيث جاء فيها ذكر النيبى وصف ِكَتاُب ُموَسىرسول هللا ، وذلك الشاهد هو )
يف املستقبل ، أي يؤمنون (  يُ ْؤِمُنوَن بِهِ الكتاب ) أصحاب( إشارة إىل أُْولَ ِئكَ ( هلم )َوَرمْحَةً ) بنو إسرائيل أبحكامهِ  ويعمل بهِ 

ومل يقل  )يُ ْؤِمُنوَن بِِه (والدليل على ذلك قوله تعاىل ابلكتب السماويىة كلىها ومن مجلتها القرآن ، وذلك يف زمن املهدي ، 
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الكتاب آَمنوا بكتاهبم ومل يؤمنوا ابلقرآن ولكن يف املستقبل يؤمنون بِه حيث تتىضُح هلم األدلىة على أنىه ُمنَزل  آَمنوا بِه ، فأهل
ون .  من هللا ومل خيتلقُه حممىد من نفسه كما يتومهى

فَالنَّاُر  أهل مكىة ومن حوهلا )( يعين ِمَن اأَلْحزَابِ ( أي ابلقرآن ) َوَمن َيْكُفْر بِهِ مثى أخَذ ُسبحانُه يف هتديد املشركني فقال )
كفرت   إذ( أي فال تُك يف شكى من نزول القرآن عليك  َفالَ َتُك يِف ِمْريٍَة مِىْنهُ ( يف اآلخرة فال حيزنك كفره َي حممىد ) َمْوِعُدهُ 

 وعنادهم . ( جلهلهم ابحلقيقة الَ يُ ْؤِمُنونَ احْلَق  ِمن رَّبِىَك َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ( أي القرآن )إِنَّهُ ) واؤمنياألحزاب ومل  بهِ 

( فادىعى له الولد أو ادىعى له البنات أو ادىعى أنى األصنام شفعاء عند هللا  َوَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلِى َكِذابً ) -18
( أي املالئكة احلََفظَة تشهد عليهم  َويَ ُقوُل اأَلْشَهادُ ب )يوم القيامة للتأنيب والعقا(  يُ ْعَرُضوَن َعَلى َرهبِىِمْ ( املفرتون )أُْولَ ِئكَ )

ِمْ   الىذينَ َه ُؤالء فتقول ) ظلموا أنفسهم هبذا االدىعاء  الىذينَ (  َأالَ َلْعَنُة الِلِى َعَلى الظَّاِلِمنيَ ( فادىَعوا لُه البنات ) َكَذبُواْ َعَلى َرهبِى
 وظلموا من اقتدى هبم .

ُغوهَنَا ِعَوًجا( يعين يصدىوهنم عن الطريق الىذي يوصلهم إىل دين هللا ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس ) َيُصد ونَ  الىذينَ ) -19 (  َويَ ب ْ
يعين يعكسون احلقيقة وُيشوىهون احلقى أبكاذيبهم وأضاليلهم للناس فيجعلون احلقى ابطالً والباطل حقىاً وبذلك يصدىوهنم عن 

 ( أي ُمنِكرون للبعث واحلساب والنعيم والعقاب . َكاِفُرونَ   َوُهم اِبآلِخرَِة ُهمْ سبيل هللا )

(  َوَما َكاَن هَلُم مِىن ُدوِن الِلِى ِمْن أَْولَِياء( فاهللُ أهلكهم بدقيقٍة واحدة ) يف اأَلْرضِ ( هللا ) أُولَ ِئَك مَلْ َيُكونُواْ ُمْعِجزِينَ ) -20
( يوم القيامة ، العذاب األوىل يف الدنيا عذاب  ُيَضاَعُف هَلُُم اْلَعَذابُ )يتولىون أمرهم وخُيلىصوهنم من العذاب حني وقع هبم 

( لسبِى أصنامهم ومنِعهم عن  َيْسَتِطيُعوَن السَّْمعَ ( يف الدنيا ) َما َكانُواْ االستئصال والثاين الَقوُه يف اآلخرة عذاب النار )
 ُحبىهم لألصنام أعماهم عن التبصىر .( طريق احلقى ، ألنى  َوَما َكانُواْ يُ ْبِصُرونَ عبادهتا )

ُهم مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ ( يف اآلخرة ) َخِسُرواْ أَنُفَسُهمْ  الىذينَ أُْولَ ِئَك ) -21 ( من قوهلم هؤالء شفعاؤَن عند هللا ، فلم  َوَضلَّ َعن ْ
 جيدوهم ُهناك ومل يشفعوا هلم ، وكلمة "ضلىوا" معناها ضاعوا ، اتهوا .

أي ال } َوَجَعَل هَلُْم َأَجالً الَّ رَْيَب ِفيِه {  سورة اإلسراء( أي ال شكى أو ال ريَب ، ومن ذلك قوله تعاىل يف  مَ اَل َجرَ ) -22
ُْم يِف اآلِخرَِة ُهُم اأَلْخَسرُ ، )}َفَكْيَف ِإَذا مَجَْعَناُهْم لِيَ ْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه {  سورة آل عمرانوقال تعاىل يف شكى فيِه .  (  ونَ أهنَّ

م سيخسرون اجلنىة يوم القيامة .   ألهنى

ِمْ  الىذينَ ِإنَّ ) -23 مو ( يعين  آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت َوَأْخبَ ُتواْ ِإىَل َرهبِى ، فكلمة )َأْخبَ ُتواْ( معناها  سكنت نفوسهم إىل لقاء رهبى
 عنرتة :  والشاهد على ذلك قولوهدأوا ، سكنوا 

 ُروَب إذا َخَبْت     ِقدماً ِبُكلِى ُمَهنٍَّد َفصَّالِ كانوا َيُشب وَن احلُ 



394 
 

م وإىل ما وعدهم بهِ إ:  واملعىن  ( . ونظريها قوله تعاىل  أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ من النعيم ) طمأنىوا إىل لقاء رهبى
 . { اْرِجِعي ِإىَل رَبِىِك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة . فَاْدُخِلي يِف ِعَباِدي . َواْدُخِلي َجنَّيِت يف سورة الفجر }ََي أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة . 

َهْل ( مَثل املؤمن ) َواْلَبِصرِي َوالسَِّميعِ ( مَثل الكافر ) َكاأَلْعَمى َواأَلَصمىِ ( أي الكافرين واملؤمنني ) َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ ) -24
( يعين هل يكون سواًء حال األعمى واألصمى وحال البصري والسميع عند رُجٍل عاقل ، فكما ال تستوي هااتن  َيْسَتِوََيِن َمَثالً 

 ظون ؟( يعين أفال تتىعِ  أََفالَ َتذَكَُّرونَ احلالتان عند الُعقالء كذلك ال تستوي حال الكافر واملؤمن عند هللا )

( أبينى ُمرَسل من هللا تشهد بذلك م ِبنيٌ ( عن عبادة األصنام ) ِإينىِ َلُكْم نَِذيرٌ فقال هلم ) ( َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَ ْوِمهِ ) -25
 بيىنايت .  

َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم أَلِيمٍ ) -26 َ ِإينىِ  ( أي مؤمل ، هو اليوم الىذي غرقوا فيِه . أَن الَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ الِلى

ُهْم  الىذينَ َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك ِإالَّ ( فلو كنَت مَلكاً لصدقناك ) َكَفُرواْ ِمن ِقْوِمِه َما نَ رَاَك ِإالَّ َبَشرًا مِىثْ َلَنا  الىذينَ  فَ َقاَل اْلَمألُ ) -27
ا اتىبعك الفقراء  أَرَاِذلَُنا ( أي األمُر ظاهٌر  ْأيِ اَبِدَي الرَّ ال مال هلم وال جاه ) الىذينَ ( أي مل يتىبعك الرؤساء واألشراف منىا وإّنى

م فقراء ضعفاء ، فكلمة "بدى" معناها ظهَر للعيان ، وكلمة  م اتىبعوك ألجل أن ُتساعدهم وتعطيهم من املال ألهنى وبنيى أهنى
م اتىبعوك ألجل املال واملساعدةاتىبعوك أمرُ  الىذينَ : إنى  واملعىن"رأي" معناها العلم والفكر ،   هم معروف وسرىهم مكشوف أبهنى

َنا ِمن َفْضلٍ ) ( أي ما نرى لكم من زَيدة علينا يف املال والعشرية واألوالد بل َنُن أكثر منكم أمواالً وأوالداً  َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
 ( فيما تدىعونُه من إسالمكم ونبوىة نوح فيكم . بَْل نَظُن ُكْم َكاِذِبنيَ وعدداً )

( يعين على بيان دائم  ِإن ُكنُت َعَلى بَ يِىَنٍة مِىن رَّيبِىَ ( يعين أعطوين رأيكم ماذا يكون مصريكم ) ََي قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتمْ ( نوح )قَالَ ) -28
}ُقْل أََرأَيْ ُتْم ِإن َكاَن  سورة فصلتووحٍي ُمتىصل من ريبى وكذىبتموين فماذا يكون مصريكم بعد التكذيب . وِمثلها يف املعىن يف 

َيْت َعَلْيُكمْ ( الرمحة هي النبوىة ) َوآاَتين َرمْحًَة مِىْن ِعنِدهِ ، ) {  بِِه َمْن َأَضل  ُمَّْن ُهَو يف ِشَقاٍق بَِعيدٍ ِمْن ِعنِد الِلَِّ مُثَّ َكَفْرمتُ  (  فَ ُعمِى
رمحة ( الأَنُ ْلزُِمُكُموَهاأي َخِفَيْت عليكم ألنىكم مل تفكىروا فيها ومل تستعملوا عقولكم بل ِسرمت على تقاليد آابئكم فخسرمت )

( يعين هل هي شيء مادىي فأضعُه يف أيديكم ابلقوىة أم هي شيء معنوي جيب أن تفكىروا فيها وتتدبىروا  َوأَنُتْم هَلَا َكارُِهونَ )
 أمرها وتستعملوا عقولكم فيها لكي تصيبوا احلقيقة ؟

ِإالَّ َعَلى الِلِى َوَمآ ( أي ما أجري بذلك )  ِإْن َأْجرِيَ َماالً ( أي على تبليغ الرسالة واإلنذار ) َوََي قَ ْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ ) -29
ِمْ ( كما تطلبون مينى ) آَمُنواْ  الىذينَ َأََنْ ِبطَارِِد  ُم م الَُقو َرهبِى  َولَ ِكينِىَ أَرَاُكْم قَ ْوًما جَتَْهُلونَ ( يف اآلخرة فيشكونين عندُه إن طردهتم ) ِإهنَّ
 . ااُلمور( عواقب 
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ُْم أََفالَ َتذَكَُّرونَ ( عذاب ) ْوِم َمن يَنُصُرين ِمنَ َوََي ق َ ) -30  ( أي أفال تتىِعظون ؟ الِلِى ِإن َطَردهت 

َنا ِمن َفْضٍل { ( ، وهذا ردىاً على قوهلم  َوالَ أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن الِلىِ ) -31 ، أي من زَيدٍة يف املال } َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
َوالَ ( فأخربكم ابلعذاب مّت يكون وقوعُه ) َوالَ أَْعَلُم اْلَغْيبَ لكم إينى أكثر منكم ماالً وعندي خزائن هللا ) ، فقال ال أقول
، فقال : أَن بشر مثلكم ولكنى هللا خيتار للرسالة من يشاء } َما نَ رَاَك ِإالَّ َبَشرًا مِىثْ َلَنا { ( وهذا ردىاً على قوهلم  أَُقوُل ِإينىِ َمَلكٌ 

م فقراء ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم :  الىذينَ ( يعين  لِلَِّذيَن تَ ْزَدرِي أَْعيُ ُنُكمْ ( للفقراء ) َواَل أَُقولُ عباده )من   حتتقروهنم ألهنى
 أبَِيِى َمِشَيئٍة َعْمرو ْبَن ِهْنٍد     ُتطيُع بِنا الُوشاَة وتَ ْزَدرِيَنا

ُ َخرْيًا) ُ أَْعَلُم مبَا يف أَنُفِسِهمْ ل ، بل كلى اخلري هلم ، والشرى  كلىُه لكم )( يف املستقب َلن يُ ْؤتِيَ ُهُم الِلى ( من ُحسن نيىة وصفاء  الِلى
 (  هلم .  ِإينىِ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ قلب وكرم أخالق ولذلك هداهم إىل اإلميان ، فإن طردهتم )

 ( .  ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( من العذاب ) َدالََنا َفْأتَِنا مبَا َتِعُدَنَ قَاُلواْ ََي نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا فََأْكثَ ْرَت جِ ) -32

ُ ِإن َشاءَ ( نوح يف جواهبم )قَالَ ) -33 َا ََيْتِيُكم بِِه الِلى  ( أي ال تفوتونُه ابهلرب . َوَما أَنُتم مبُْعِجزِينَ ( يعين مّت شاء ) ِإّنَّ

ُ يُرِيُد أَن يُ ْغِوَيُكمْ ( زَيدة على ما تقدىم من النصيحة ) أََردت  أَْن أَنَصَح َلُكمْ َوالَ يَنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن ) -34 (  ِإن َكاَن الِلى
 ( بعد موتكم ، يعين إىل ُحكمِه تُرجعون . ُهَو رَب ُكْم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ بسبب ظُلمكم )

( ابفرتائكم على هللا أبن جعلتم لُه  اْفرَتَيْ ُتُه فَ َعَليَّ ِإْجرَاِمي َوأَََنْ بَرِيٌء ُمِىَّا جُتَْرُمونَ  أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقْل ِإنِ مثى قال هللا تعاىل ) -35
 البنات .

َفالَ ) ( يف املاضي ِإالَّ َمن َقْد آَمنَ ( أحد يف املستقبل ) أَنَُّه َلن يُ ْؤِمَن ِمن قَ ْوِمكَ ( يعين أوَحى هللا إليِه ) َوأُوِحَي ِإىَل نُوحٍ ) -36
َتِئسْ   ( أي فال تغتمى وال حتزن ، ومن ذلك قول الشاعر : تَ ب ْ

ُ أَقْ َبْل َغرْيَ ُمبِتِئسٍ  ما يَ ْقِسمِ   مياً َنِعمَ رِ وأَقْ ُعْد كَ  هُ نْ مِ      الِلَّ
 ( من أفعال سيىئة . مبَا َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ )

ُم  الىذينَ َوالَ خُتَاِطْبيِن يِف ( أي وإرشاداتنا لك )َوَوْحِيَنااقبتنا )( أي مبر أِبَْعيُِنَنا( أي السفينة ) َواْصَنِع اْلُفْلكَ ) -37 ظََلُمواْ ِإهنَّ
م سيغرقون عن قريب . م ْغرَُقونَ   ( يعين ال تسألين العفَو عن هؤالء الكافرين من قومك وال تشفع ألحٍد منهم فإهنى
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قَاَل ِإن ( أي من نوح ) َسِخُرواْ ِمْنهُ ( الكافرين ) َعَلْيِه َمألٌ مِىن قَ ْوِمهِ  وَُكلََّما َمرَّ ) 59( هو وأصحابُه  َوَيْصَنُع اْلُفْلكَ ) -38
 ( اليوم .  َكَما َتْسَخُرونَ ( يف املستقبل ) ِمنُكمْ  فَِإَنَّ َنْسَخرُ ( اليوم ) َتْسَخُرواْ ِمنَّا

( يف اآلخرة ، أي  َوحيَِل  َعَلْيِه َعَذاٌب م ِقيمٌ ( يف الدنيا ) َمن ََيْتِيِه َعَذاٌب خُيْزِيهِ ( عاقبَة ُسخريتكم ) َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ ) -39
 عذاب دائم .

( وتقديرُه فذلك حالُه وحاهلم معُه حّتى إذا جاء أمرَن  َحّتَّ ِإَذا َجاء أَْمُرَنَ مثى أخرب هللا تعاىل عن إهالك قوم نوح فقال ) -40
عالمة ابلوقت احملدىد إلهالكهم أن ينبع املاء أوىالً من التنىور الىذي يف بيت جاره ، وكانت ال 60( ابملاء  َوفَاَر الت َّن ورُ إبهالكهم )

وكانت امرأة جاره مؤمنة بِه فأخربت نوحاً بذلك فاستعدى للركوب يف السفينة وتفجىرت العيون من األرض وهطلت األمطار 
( من األنعام  ِمن ُكلىٍ ( أي يف السفينة ) امحِْْل ِفيَها( لنوح )قُ ْلَنامن السماء أربعني يوماً بلياليها واَندرت السيول من اجلبال )

( يعين وأهل بيتك ، وهم امرأتُه وبنوُه ثالثة وهم سام وحام وَيفث ونسوة بنيِه ،  َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ َوأَْهَلكَ والدوابى والطيور )
 َوَمْن آَمنَ ( برتكِه وهي امرأتُه اخلائنة وامسها واغلة ، وكنعان ) َلْيِه اْلَقْولُ ِإالَّ َمن َسَبَق عَ وختلىَف امرأتُه الثانية اخلائنة وكنعان ابنُه )

 ( أي نفٌر قليل . َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليلٌ ( أي وامحل معك من آمن بك من قومك . مثى أخرَب ُسبحانُه عنهم فقال )

( أي ُمبتدئني بذكر هللا وقَت  ِبْسِم الِلِى َُمْرَاَها َوُمْرَساَهاي يف السفينة )( أ ارَْكُبواْ ِفيَهامن قومِه ) ( نوح ملن آمنَ َوقَالَ ) -41
 ( بنا إذ جنىاَن من الغرق .رَِّحيمٌ ( لنا عمىا سلَف من خطاَيَن ) ِإنَّ َريبِى َلَغُفورٌ َُمراها فوق املاء ووقَت ُمرساها فوق اجلبل )

ََي ( عن السفينة وعن أصحاب أبيِه ) َوََنَدى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن يف َمْعزِلٍ ( يف ارتفاعها ) الِ َوِهَي جَتْرِي هِبِْم يف َمْوٍج َكاجْلِبَ ) -42
 ( فتغرق . َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِينَ ( يف السفينة ) ُبيَنَّ ارَْكب مََّعَنا

( أي ُمىا  الَ َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن أَْمِر الِلىِ ( نوح )قَالَ ) ( يعين حيفظين من الغرق قَاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَ ْعِصُميِن ِمَن اْلَماء) -43
( يعين إالى من رمحُه هللا ابإلميان فآمَن وركَب يف  ِإالَّ َمن رَِّحمَ قضاُه هللا ُسبحانُه وتعاىل ابلغرق جلميع الكافرين من قوم نوح )

                                                           
فصنَع السفينة من خشب القطران أي السىاج ، والقطران هو الرتبنتاية ُتستخرج من شجر السىاج ، وكان طوهلا ثلثمائة ذراع وعرضها مخسني  59

ا ومن خارجها . راجع ذراعاً وارتفاعها ثالثني ذراعاً وجعل هلا غطاًء وجعل يف أسفلها ثالثة طوابق حلمل احليواَنت فيها وطالها ابلقار من داخله
 ِسفر التكوين من ُمموعة التوراة 

ان والىذي يظهر يل من العالئم أنى قوم نوح كانوا قرب املوصل يف منطقٍة تسمىى اليوم "عني ُسفين" ومعناها عني املاء والسفينة ، وهناك ك 60
ا منطقة جبليىة ، والدليل الثاين ترى آاثر املياه  التنىور، والدليل على ذلك قول ابن نوح }َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَ ْعِصُميِن ِمنَ  اْلَماء { ، فدليل قوله أهنى

ا تكوى  نت يف اجلبال املوجودة يف تلك املنطقة ويف جبال سنجار ، وقد أثىرت األمواج يف تلك اجلبال فصنعت فيها خطوطاً واضحة تدلى على أهنى
طلى بِه السفينة ، فالقري موجود بكثرة قرب املوصل . والىذي أعتقده أنى الطوفان مل يعمى  من اصطدام األمواج فيها ، والدليل الثالث القار الىذي

عني األرض كلىها بل قطراً من أقطارها وخاصىة العراق يف جهة املوصل ألنى السيول جاءت من تركيا ، وذلك بسبب كثرة األمطار الىيت دامت أرب
 .وم نوح وطافت السفينة فوق تلك املياه يوماً ، فاألمطار والسيول والينابيع أغرقت ق
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نَ ُهَماالسفينة ) ( يف املاء . ودام املاء على وجه األرض مائة  َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ كنعان )  ( يعين بني نوح وابنهِ  اْلَمْوجُ  َوَحاَل بَ ي ْ
 ومخسني يوماً .

وذهب بعضها إىل األحُبر واألهنُر ، ( فتسرىبت املياه يف جوف األرض  ََي أَْرُض ابْ َلِعي َماءكِ ( أي قالت املالئكُة )َوِقيلَ ) -44
( عن املطر ، أي أمسكي عن املطر  َوََي مَسَاء أَْقِلِعيص يوماً بعد يوم )وبعضها تبخىرت حبرارة الشمس فأخذت تنق، 
 ( أي نقَص املاء الىذي على وجه األرض ، ومن ذلك قول جرير :  َوِغيَض اْلَماء)

 َغيَّْضَن ِمْن َعرَبَاهِتنى وقُ ْلَن يل      ماذا لقيَت ِمَن اهلََوى وَلِقيَنا
( يعين رست السفينة على جبل اجلودي  َعَلى اجْلُوِديىِ ( السفينة )َواْستَ َوتْ افرين وجناة املؤمنني )( إبهالك الك َوُقِضَي اأَلْمرُ )
( أي أبعدهم هللا عنىا وأغرقهم يف املاء . وجبل اجلودي يف تركيا ، وجاء  بُ ْعداً لىِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ( أي وقال نوح ومن معُه )َوِقيلَ )

 ست على جبال أراراط ، وهذه اجلبال تقع يف تركيا .يف التوراة أبنى السفينة ر 

فيِه  ( ال خلفَ  َوِإنَّ َوْعَدَك احْلَق  وعدتين بنجاهتم من الغرق ) الىذينَ (  َوََنَدى نُوٌح رَّبَُّه فَ َقاَل َربِى ِإنَّ اُبيِن ِمْن أَْهِلي) -45
 . 61( يف قولك وفعلك  َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ فنجىِه )

هم ابلنجاة ، وذلك  ََي نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -46 )ِإالَّ قوله تعاىل فيما سبق ( أي ليس ُمىن وعدُتك إَيى
صاحل ،  ( يعين سؤالك هذا وطلب جناة ابنَك كنعان عمٌل غري إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصاِلحٍ برتكِه ، وقوله ) َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل (

 َلَك بِِه ِعْلمٌ  َما لَْيسَ ( ، والدليل على ذلك قول هللا تعاىل )ِعْلمٌ ( أي أبعمالِه ) َفالَ َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِهِ ولذلك قال بعدها )
 .: ال حتكم بصالح أحد جتهل أعماله أو تتجاهلها  واملعىن(  ِإينىِ أَِعُظَك أَن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ ( ، )

( يف  َوِإالَّ تَ ْغِفْر يل َوتَ ْرمَحْيِن َأُكن مِىَن اخْلَاِسرِينَ  ِعْلمٌ ( أي حبقيقتِه ) قَاَل َربِى ِإينىِ أَُعوُذ ِبَك أَْن َأْسأََلَك َما لَْيَس يل بِهِ ) -47
 اآلخرة . 

( من اجلبل إىل األرض  وُح اْهِبطْ ِقيَل ََي نُ مثى خاطبُه املَلك بعد أن استقرىت السفينة على اجلبل وذهب املاء فقال ) -48
( يعين وعلى  َوَعَلى أَُمٍم ُمِىَّن مََّعكَ ( أي ونِعم دائمة وخريات َنمية ) َوبَرَكاٍت َعَلْيكَ ( أي بسالمٍة وجناة ) ِبَساَلٍم مِىنَّااملنبِسطة )

عضهم من اجلنس األسود وبعضهم من ليسوا من نسل آدم بل كان ب الىذينَ ركبوا معك يف السفينة ،  الىذينَ  خرىاألجناس االُ 
اجلنس األصفر ، ألنى البشر املوجودين على أرضنا هم أربعة أجناس : األسود وهم احلبشة والسودان ، واألصفر وهم أهل 

من  اُخرى( يف أقطار َوأَُممٌ الصني ، واألمحر وهم اهلنود احلُْمر أهل أمريكا األصليني ، واجلنس األبيض وهم أوالد آدم )
                                                           

ه إن كا 61 ن والدُه إنى كنعان حفيد نوح وليس إبنُه ولكن َلمىا كان اجلدى يقوم مقام األب مسىاُه إبنُه ، وكذلك احلفيد له حصىة أبيِه من إرث جدى
نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب َكَما أَََتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمن قَ ْبُل  }َويُِتم  حاكياً عن قول يعقوب  سورة يوسفميىتاً ، وُمىا يؤيىد هذا قول هللا تعاىل يف 

ِه وليس أابُه ، ولكن َلمىا كان اجلدى يقوم مقام األب مسىاُه إبنُه .ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحَق {   ، فإنى إسحاق جدى يوسف وليس أابُه ، وإنى إبراهيم والد جدى
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( يف الدنيا ابملال واألوالد . وهذه تدلى على أنى الطوفان مل يشمل األرض كلىها بل كان َسُنَمتِىُعُهمْ رض مل يشملهم الطوفان )األ
مُثَّ يف قطٍر من أقطارها وقد كان فيها ُسكىان غري قوم نوح ولكنىهم يف قطٍر يبعد عن قوم نوح فلذلك مل يشملهم الطوفان )

 ( بسبب كفرهم وإشراكهم . اٌب أَلِيمٌ مَيَس ُهم مِىنَّا َعذَ 

نُوِحيَها ( أي ما غاَب عنك خربها ومعرفتها ) ِمْن أَنَباء اْلَغْيبِ ( األنباء )تِْلكَ مثى خاطِب رسولُه حممىداً فقال تعاىل ) -49
( اإلحياء الىذي أوحيناُه إليك وأعلمناك  َه َذا ِمن قَ ْبلِ ( من العرب يعرفوهنا ) َما ُكنَت تَ ْعَلُمَها أَنَت َوالَ قَ ْوُمكَ ( َي حممىد ) ِإلَْيكَ 

يتىقون عذاب هللا  الىذينَ ( لِْلُمتَِّقنيَ ( احُلسىن ) ِإنَّ اْلَعاِقَبةَ ( َي حممىد على أذى قومك كما صرَب نوح )فَاْصربْ بِه من ِقصصهم )
 بطاعتِه . 

 قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ ( أي أخاهم يف النسب ) َخاُهْم ُهوًداأَ ( أرسلنا ) َوِإىَل َعادٍ فقال ) اُخرىمثى ذكَر ُسبحانُه حادثة  -50
( على هللا الكذب ابدىعائكم لُه شركاء .  ِإالَّ ُمْفرَتُونَ ( أي ما أنتم ) َما َلُكم مِىْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه ِإْن أَنُتمْ ( وحده وال تشركوا بِه شيئاً )

 . 65يف آية ألعراف وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية يف سورة ا

( أي خلقين ، وجتد  َأْجرًا ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفطََرين ( أي على تبليغ الرسالة واإلنذار ) ََي قَ ْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ ) -51
 ( وترتكون عبادة األصنام ؟ أََفالَ تَ ْعِقُلونَ ، )}مُثَّ َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة { عند قوله تعاىل  نو يف سورة املؤمنشرح هذه الكلمة 

يُ ْرِسِل تقبل )( فال تعودوا إىل مثل ذلك يف املس مُثَّ تُوبُواْ إِلَْيهِ ( عن ما مَضى من آاثمكم ) َوََي قَ ْوِم اْستَ ْغِفُرواْ رَبَُّكمْ ) -52
 َوالَ تَ تَ َولَّْواْ ( يعين يزدكم مااًل وأوالداً وخياًل فتتقوىوَن هبا على أعدائكم ) َويَزِدُْكْم قُ وًَّة ِإىَل قُ وَِّتُكمْ ( ابملطر ) السََّماء َعَلْيُكم مِىْدرَارًا

 ( .  ُُمْرِِمنيَ ( عمىا أدعوكم إليِه وأنتم )

ت َ ) -53 ( أي لسنا بتاركي  َوَما ََنُْن بَِتارِِكي آهِلَِتَنا َعن قَ ْوِلكَ ( أي حبجىٍة ومعجزٍة تبنيى ِصدقك ) َنا بِبَ يِىَنةٍ قَاُلواْ ََي ُهوُد َما ِجئ ْ
 ( أي مبصدىقني .  َوَما ََنُْن َلَك مبُْؤِمِننيَ عبادة األصنام ألجل قولك )

( يعين لسنا نقول فيك إالى أنىه أصابك بعض آهلتنا بسوء  ِبُسَوءٍ  ِإالَّ اْعرَتَاَك بَ ْعُض آهِلَِتَنا( أي ما نقوُل ) ِإن ن َُّقولُ ) -54
ها ) فخبلَ   .(  ِإينىِ أُْشِهُد الِلِى َواْشَهُدواْ َأينىِ بَرِيٌء ُمِىَّا ُتْشرُِكونَ ( هود لقومِه )قَالَ عقلك لشتمك هلا وسبىك إَيى

( أنتم  َفِكيُدوين مجَِيًعات قاِدرة على االنتقام كما تزعمون )( يعين إينى بريء من أصنامكم فلتنتقم مينى إن كان ِمن ُدونِهِ ) -55
: أنتم وأصنامكم ال تقدرون أن تقتلوين  واملعىن( أي ال تنتظرون ،  مُثَّ الَ تُنِظُرونِ وأصنامكم إن قدرمت على مكيديت وقتلي )

 ألنى هللا َنصري عليكم .  



399 
 

( أي ما من  مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها( يف نشر الدعوة وال أخاف أحداً ) بِىُكمِإينىِ تَ وَكَّْلُت َعَلى الِلِى َريبِى َورَ ) -56
:  واملعىنحيوان يدبى على األرض أو إنسان إالى وهللا مالٌك هلا يصرفها كيف يشاء ، و"الناصية" هي شعر ُمقدىم الرأس ، 

 ( أي مع قدرتِه فهو عادل ال يظلُم أحداً . ْسَتِقيمٍ ِإنَّ َريبِى َعَلى ِصرَاٍط م  بيدِه زمامها )

( وال عتاَب عليى بعد ذلك ، أي ال تقصري مينى  فَ َقْد أَبْ َلْغُتُكم مَّا أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكمْ ( عينى ومل تسمعوا لقويل ) فَِإن تَ َولَّْواْ ) -57
ا التقصري منكم ) دونُه وال يشركون ( يعين يُهلككم ريبى بكفركم ويستبدل بكم قوماً غريكم يوحىِ  مْ َوَيْسَتْخِلُف َريبِى قَ ْوًما َغرْيَكُ وإّنى

ًئا) ( أي ُمتسلىط وقادر أن  ِإنَّ َريبِى َعَلَى ُكلِى َشْيٍء َحِفيظٌ ( إبعراضكم عن عبادته بل الضرر يعود عليكم ) َوالَ َتُضر ونَُه َشي ْ
 يفعل ما يشاء .

َنا ُهوًدا وَ لعذاب )( اب َوَلمَّا َجاء أَْمُرَنَ ) -58 َناُهم مِىْن َعَذاٍب ( يعين إبرشاداتنا ووحينا ) آَمُنواْ َمَعُه بَِرمْحٍَة مِىنَّا الىذينَ جَنَّي ْ َوجَنَّي ْ
 ( يعين كما جنىيناهم من عذاب الدنيا كذلك جنىيناهم من عذاب اآلخرة العذاب الشديد . َغِليظٍ 

(  َوَعَصْواْ ُرُسَلهُ ( أي أنكروا ُمعجزات هود الدالىة على ِصدقِه وِصحىة نبوىتِه ) ََيِت َرهبِىِمْ َعاٌد َجَحُدواْ آبِ ( ِقصىة )َوتِْلكَ ) -59
ا مجعَ  الُرُسل وهو واحد ألنى هوداً َلمىا وعدهم ابلعذاب خرج من بينهم هو ومن تبعُه من املؤمنني ، مثى أرسل من أصحابِه  وإّنى

ا يتوبو  مجاعة يُنذروهنم بقرب الوقت لنزول العذاب عبادة األصنام فعَصوهم ومل يسمعوا لقوهلم حّتى نزل العذاب  نويرتكو  نرمبى
( من رؤسائهم ، و"اجلبىار" معناُه الظامل واملتكربى ، ومن ذلك قول عنرتة يصف اخليل يف  َوات َّبَ ُعواْ أَْمَر ُكلِى َجبَّاٍر َعِنيدٍ هبم )

 احلرب : 
ماِء َتراُه ظاِميعليها كل  جبىاٍر عنيٍد       إىَل شُ   ْرِب الدِى

نْ َيا َلْعَنةً ) -60 َأال ِإنَّ َعاًدا  ( تلعنهم املالئكة ويلعنهم ُمقلىدوهم ) َويَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( يف التوراة ويف القرآن ) َوأُْتِبُعواْ يِف َه ِذِه الد 
ُمْ  م وأنكروه ، يعين قالوا ليس يف السماء إال َكَفُرواْ َرهبَّ ا اآلهلة يف األرض ( أي جحدوا رهبى (  َأالَ بُ ْعًدا لىَِعادٍ نعبدهم ) الىذينَ ٌه وإّنى

 ( . قَ ْوِم ُهودٍ أي أبعدهم هللا من رمحتِه ، وهم )

ِه ( وحدُه وال تشركوا ب َأَخاُهْم َصاحِلًا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ ( أرسلنا )62 َوِإىَل ََثُودَ فقال ) اُخرىمثى ذكر ُسبحانُه حادثة  -61
( أي خلقكم منها ، ألنى جسم اإلنسان مكوىن من عناصر أرضيىة   َما َلُكم مِىْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه ُهَو أَنَشَأُكم مِىَن اأَلْرضِ شيئاً )

كالكالسيوم والصوديوم والبواتسيوم والكربيت والفسفور واحلديد وغري ذلك ، وتدخل هذه العناصر يف جسم اإلنسان 
عن ما ( فَاْستَ ْغِفُروهُ كىن واحلرث والزرع وغري ذلك )ومكىنكم من عمارهتا ابلبناء والسُ ( يعين  ْعَمرَُكْم ِفيَهاَواْست َ بواسطة األغذية )

                                                           
ق م ( ويف مؤلىفات جغرافيىي اليوَنن والرومان  715قدمي ابَد أثرُه قبل اإلسالم وقد ثبَت وجودُه اترخييىاً يف كتابة سرجون ) َثود شعٌب عريبى  62

 . 120ويف الشعر اجلاهلي . ذكرُه صاحب املنجد يف صفحة 
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يبٌ ( من السائلني ) ِإنَّ َريبِى َقرِيبٌ ) ( فال تعودوا إىل مثل ذلك يف املستقبل مُثَّ ُتوبُواْ إِلَْيهِ مَضى من آاثمكم ) ( للداعني ُمِ 
 .  73ية آيف سورة األعراف ضطرىين . وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية دين املاملوحِى 

( أي كناى نرجو اخلري منك ِلما كنَت عليِه من اخِلصال احلميدة قبل هذا  قَاُلواْ ََي َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َه َذا) -62
َهاََن أَن ن َّْعُبَد َما يَ ْعُبُد آاَبُؤََن َوإِن ََّنا َلِفي َشكٍى ُمِىَّا َتْدُعوََن إِلَْيِه ُمرِيبٍ ك ومن خريك )القول فاآلن يئْسنا من يبة ب للرِ ( أي موجِ  أَتَ ن ْ

 والُتهمة .

( يعين على بيان  مِىن رَّيبِى  ِإن ُكنُت َعَلى بَ يِىَنةً ( أي أبدوا يل رأيكم ماذا يكون مصريكم ) ََي قَ ْوِم أََرأَيْ ُتمْ ( صاحل )قَالَ ) -63
َفَمن يَنُصُرين ِمَن ( هَي الرسالة ) َوآاَتين ِمْنُه َرمْحَةً دائم ووحٍي ُمتىصل من ريبى وكذىبتموين فماذا يكون مصريكم بعد التكذيب )

ُتهُ   ( أي خسارة على خسارة . ِسريٍ َغرْيَ ختَْ ( بذلك ) َفَما َتزِيُدوَنيِن راءكم ومسعُت لقولكم )آ( واتىبعُت  الِلِى ِإْن َعَصي ْ

( َفَذُروَها( أي داللة على ِصدقي ومعجزًة لكم ) َلُكْم آيَةً ( أي الىيت طلبتموها من هللا فخلَقها ) َوََي قَ ْوِم َه ِذِه ََنَقُة الِلىِ ) -64
َعَذاٌب ( إن فعلتم ) ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكمْ صيبوها )( أي وال تُ  َوالَ ََتَس وَها( من الُعشب والنبات ) أَتُْكْل يف أَْرِض الِلىِ أي اُتركوها )

 ل فيهلككم . ( أي عاجِ  َقرِيبٌ 

مٍ ( صاحل )فَ َقالَ ( أي ذحبوها وتقامسوا حلمها بينهم )فَ َعَقُروَها) -65 َذِلَك ( مثى ينزل بكم العذاب ) ََتَت َُّعواْ يف َدارُِكْم َثالَثََة أَيَّ
  ( عليكم . َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوبٍ 

َنا َصاحِلًا وَ ( ابلعذاب ) فَ َلمَّا َجاء أَْمُرَنَ ) -66 (  َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئذٍ ( يعين بوحينا وإرشاداتنا ) آَمُنواْ َمَعُه بَِرمْحٍَة مِىنَّا الىذينَ جَنَّي ْ
( يف ُملكه اْلَعزِيزُ ( ال يغلبه أحد ) ِإنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِوي  يعين وجنىيناهم من اخلزي الىذي أصاب املشركني بعد موهتم بني النفوس )

 ال ميتنع عليه شيء . فأهلكهم هللا ابلزلزال .

( يعين أخذوا يتصاحيون ويصرخون حني هتدىمت منازهلم فوقهم ، والشاهد على ذلك  ظََلُمواْ الصَّْيَحةُ  الىذينَ َوَأَخَذ ) -67
، ألنى الغريق ال ميكنُه أن يصرخ ويستنجد {  رِيَخ هَلُْم َواَل ُهْم يُنَقُذونَ }َوِإن نََّشْأ نُ ْغرِقْ ُهْم َفاَل صَ  سي سورة قوله تعاىل يف 

 ( حتت األنقاض ، أي خامدين موَتى ال حراَك هبم . فََأْصَبُحواْ يف ِدََيرِِهْم َجاَثِنيَ ألنى فمُه مليء ابملاء . )

ُمْ نني ابملال واألوالد )( يعين كأن مل يعيشوا فيها ُمستغَكَأن ملَّْ يَ ْغنَ ْواْ ِفيَها) -68 م  َأالَ ِإنَّ ََثُوَد َكفُرواْ َرهبَّ ( أي أنكروا رهبى
 ( من رمحة هللا .  َأالَ بُ ْعًدا لىَِثُمودَ وجحدوُه )

( يعين املالئكة ، وعددهم ثالثة وكانوا على صورة  َوَلَقْد َجاءْت ُرُسُلَنامثى ذكَر ُسبحانُه ِقصىة إبراهيم ولوط فقال ) -69
( عليكم ، فأجلسهم  قَاَل َساَلمٌ ( عليك َي إبراهيم ) قَاُلواْ َساَلًما( بشىروُه أبن سيكون لُه ولد ) ِإبْ رَاِهيَم اِبْلبُ ْشَرىن أتوا )الغلما
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رن الىذي ( يعين مشوي ابحلجارة وهي طريقة كانوا يستعملوهنا كالفُ  َفَما لَِبَث أَن َجاء بِِعْجٍل َحِنيذٍ يف اخليمة ودخل بيته )
 ومن ذلك قول علقمة :ستعملُه اليوم ، ن

 َفَظلَّ اأَلُكف  خَيَْتِلْفَن حِبانٍِذ     إىَل ُجْؤُجٍؤ ِمْثِل اْلَمَداِك اْلُمَخضَّبِ 
 وقال اآلخر : 

 هلم راٌح وفاُر اْلِمْسِك ِفيَها     وشاِوْيِهْم إذا شاووا َحِنيَذا
ً وخبزاً : جاءهم ابلطعام وكان عِ  واملعىن  وا .لُ وزبداً ولبناً فقدىمُه إليهم وقال كُ  جالً مشوَيى

( أي َنِكَرُهمْ ( يعين ال َتتدى إىل الطعام وال َيكلون منُه ) الَ َتِصُل إِلَْيهِ ( أي أيدي املالئكة )أَْيِديَ ُهمْ إبراهيم ) ( فَ َلمَّا رََأى) -70
ُهْم ِخيَفةً أنكرهم ) ِإَنَّ ( َي إبراهيم ) قَاُلواْ الَ خَتَفْ مل َيكلوا من طعامِه )( أي اعرتاُه بعض اخلوف منهم لكوهنم  َوأَْوَجَس ِمن ْ

 ( إلهالكهم . أُْرِسْلَنا ِإىَل قَ ْوِم ُلوطٍ 

( ُمستبشرًة هبالك قوم لوط ومتعجىبًة من َفَضِحَكتْ ( خلف ستار اخليمة تسمع كالمهم )َقآئَِمةٌ ( سارة )َواْمرَأَتُهُ ) -71
( . وكان ُعمر يَ ْعُقوبَ ( يعين ومن نسل إسحاق ) َوِمن َورَاء ِإْسَحقَ ( تلدُه ) َها إبِِْسَحقَ فَ َبشَّْرَنَ سفاهتهم وقباحة ِفعلهم )

 إبراهيم حينئٍذ مائة سنة ، وُعمر سارة تسعني سنة .

ِإنَّ َه َذا ( إبن مائة سنة )ْيًخاشَ ( إبراهيم ) ََي َويْ َلَّت أَأَِلُد َوأَََنْ َعُجوٌز َوَه َذا بَ ْعِلي( سارة َلمىا مسعت البشارة ابلولد )قَاَلتْ ) -72
 ( . َلَشْيٌء َعِجيبٌ 

( يعين بيت إبراهيم ،  َرمْحَُت الِلِى َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَ ْيتِ ( وقدرتِه ) أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر الِلىِ ( أي املالئكة )قَاُلواْ ) -73
( يستحقى  إِنَُّه محَِيدٌ رة عليكم )ُمتىصلة بكم وخرياتُه ُمباركة لكم وُمتكاثِ  : كيف تقنطني من أن يكون لِك ولد ورمحة هللا واملعىن

يدٌ احلمد منكم على عطائِه لكم )  ( جيب أن َُتجىدوُه وتعظىموُه على الدوام . ُمَِّ

( أي جُيادل ُرُسلنا  َنا يف قَ ْوِم ُلوطٍ جُيَاِدلُ ( ابلولد ) َوَجاءْتُه اْلُبْشَرى( أي اخلوف ) فَ َلمَّا َذَهَب َعْن ِإبْ رَاِهيَم الرَّْوعُ ) -74
ويسأهلم يف قوم لوط ، وتلك اجملادلة أنىه قال هلم إن كاَن يف القرية مخسون من املؤمنني أهُتلكوهنم ؟ قالوا : ال ، قال : 

ط وقال إنى يف قرية و لُ فأربعون ؟ قالوا : ال ، فمازال يُنقىص ويقولون ال ، حّتى قال فواحد ؟ قالوا : ال ، فاحتجى عليهم بِ 
 سدوم لوطاً ، قالوا َنُن أعلُم مبن فيها لننجىينىُه وأهلُه .

م مل يسمعوا لقولِه ومل يرتكوا أَوَّاهٌ ) ااُلمور( ال يعجل يف  ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم حَلَِليمٌ ) -75 ( أي كثري التأوىه والتأسىف على أبيِه وقومِه ألهنى
  هللا ابلطاعة والعبادة .( أي راجع إىلم ِنيبٌ عبادة األصنام )
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( ابلعذاب  إِنَُّه َقْد َجاء أَْمُر َربِىكَ ( القول واجملاَدلة يف قوم لوط ، وهذا من قول املالئكة ) ََي إِبْ رَاِهيُم أَْعِرْض َعْن َهَذا) -76
ُْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغرْيُ َمْرُدودٍ واهلالك فهو واقٌع هبم ال حمالة )  ( عنهم .   َوِإهنَّ

( يعين وَلمىا ذهبت  َوَلمَّا َجاءْت ُرُسلَُنا ُلوطًاوَلمىا انتهت قصىة إبراهيم أخَذ ُسبحانُه يُبنيى ِقصىة لوط وقومه فقال ) -77
( أي ساءُه ُميئهم ِلما رأى من ُحسِن مجاهلم ومل جيد سبيالً هِبِمْ ( لوط )ِسيءَ املالئكة من عند إبراهيم وجاؤوا إىل لوط )

 ( أي ضاق صدرُه بسببهم حيث مل جيد ُملصاً من شرى قومِه ، ومن ذلك قول حسىان :  َوَضاَق هِبِْم َذْرًعاحلفظهم من قومِه )
ُتُه      َوال ُكظَّ َصْدرِي اِبحلَِديِث اْلُمَكتَّمِ   َوال ِضْقُت َذْرعاً اِبهْلََوى إْذ َضِمن ْ

اإلنسان رأسُه بعصابٍة ِلما ُيصيبُه من صداع ، وهذا مَثل ُيضَرب ( أي يوم شرير كثري الشرى يعصُب  َوقَاَل َه َذا يَ ْوٌم َعِصيبٌ )
 عند العرب ، والشاهد على ذلك قول األعشى يصُف يوماً شديَد احلرى فيقول :

 َكَواِعُب َمْقُصوٌر َعَلْيها ُسُتوُرَها     ويوٌم ِمَن الشِىْعَرى َكَأنَّ ِظباَءُه   
 ُهَناِلَك ُحْرُجوجاً َبِطيئاً فُ ُتوُرَها    َعَصبُت لُه رَأِسي وَكلَّْفُت َقْطَعُه 

 وقالت اخلنساء : 
 رْ مُ رقيةُ  الرَّاقي وال عصُب اخلُ      َيْطَعُن الطىْعَنةَ  ال يُ ْرِقُئها

م مالئكة وخاَف عليهم من قومِه أن يفضحوهم . ا قال لوط ذلك ألنىُه مل يعلم أهنى  فاخلُُمر مجع مِخار ، وإّنى

 : ( أي ُيسرعون يف املشي لطلب الفاحشة هبم ، ومن ذلك قول ُمهلهل  ُه يُ ْهَرُعوَن إِلَْيهِ َوَجاءُه قَ ْومُ ) -78
 نُوفِ اال َعَلى َرْغمِ  ُهمُ ُقودُ ن َ      َفَجاُءوا يُ ْهَرُعوَن َوُهْم ُأَساَرى

ََي ( لوط لقومِه )قَالَ لفاحشة مع الذكور )( أي كانوا يعملون ا َكانُواْ يَ ْعَمُلوَن السَّيِىَئاتِ ( أي قبل ُميء املالئكة ) َوِمن قَ ْبلُ )
( من اللىواط ابلذكور ، وأراد بذلك بنات أهل القرية إذ أنى النيبى يقوم مقام األب لقومه ،  قَ ْوِم َه ُؤالء بَ َنايت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكمْ 
ء تشري إىل البعيد ]بنات أهل القرية أبعد ومل يقل هااتن إبنتاي . وكلمة هؤال)َه ُؤالء بَ َنايت ( والدليل على ذلك قوله تعاىل 

 .[ املراِجع –من إبنتيه اإلثنتني 
َ َوالَ خُتُْزوِن يف َضْيِفي) ( يعين أليس فيكم  أَلَْيَس ِمنُكْم َرُجٌل رَِّشيدٌ ( أي ال تُلحقوا يب العار بسبب أذيىتكم لضيفي ) فَات َُّقواْ الِلى

 يزجر هؤالء عن قبيح ِفعلهم ؟رجل عاقل َيمر ابملعروف وينهى عن املنكر و 

( أي ليس لنا حقى يف بنات القرية ألنىنا مل ندفع مهورهنى ، وليس املقصود  قَاُلواْ َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا يف بَ َناِتَك ِمْن َحقىٍ ) -79
( من هؤالء الثالثة  ْعَلُم َما نُرِيدُ َوِإنََّك لَت َ بذلك بنات لوط إذ لو كان كذلك َلما اعرتضوا عليه وقالوا ما لنا يف بناتَك من حقى )

 ضافوا عندك . الىذينَ 
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( يعين أو أنضمى إىل  أَْو آِوي ِإىَل رُْكٍن َشِديدٍ ( أي َمنَ َعة وُقدرة أدفعكم هبا عن ضيويف ) َلْو أَنَّ يل ِبُكْم قُ وَّةً ( لوط )قَالَ ) -80
 : عشرية منيعة تنصرين عليكم ، ومن ذلك قول اخلنساء َتدح أخاها 

 والَيثاً ِإذا نَ َزَل الِفتياُن أَو رَِكبُ       يَد الرُكِن ُُمَتِنعاً ناً َشدِ كاَن ِحصْ   َقدْ 

( بسوء ، ورفع أحد املالئكة قبضة من  َلن َيِصُلواْ إِلَْيكَ ( اُرِسلنا هلالكهم ) ََي ُلوُط ِإَنَّ ُرُسُل َربِىكَ ( أي املالئكة )قَاُلواْ ) -81
نا نَ لقوم فدخل الرتاب أعينهم فعُموا ورجعوا إىل أهلهم وهم يقولون إنى يف بيت لوط َسَحَرة عَموا أعي ُ الرتاب فضرَب بِه وجوه ا

( أي فاقطع مسافة بعيدة عنهم مبا استطعَت بوقٍت  اللىيلبِِقْطٍع مِىَن ( يعين اُخرج من بينهم أنت وأهلك ) َفَأْسِر أِبَْهِلكَ . )
 ِإالَّ اْمرَأََتكَ ( إىل مالِه وال إىل متاعِه ، أي ال يرجع أحد منكم لشيء نسيُه أو حلاجٍة تركها ) َأَحدٌ  َوالَ يَ ْلَتِفْت ِمنُكمْ ) اللىيلمن 

ا ستلتفت وترجع لشيء نِسيَ ْتُه ) ( أي موعد هالكهم  ُمِصيبُ َها َما َأَصاهَبُْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الص ْبحُ ( أي الزلزال )إِنَّهُ ( اخلائنة فإهنى
َناُهم  سورة القمر( . فخرج لوط وامرأته وابنتاُه وقت السَحر ، وذلك قوله تعاىل يف  ص ْبُح ِبَقرِيبٍ أَلَْيَس ال) } ِإالَّ آَل ُلوٍط جنََّّي ْ

. ويف منتَصف الطريق رجعت امرأته لتأيت بشيء من األاثث َنِسيَ ْتُه يف القرية ، فأصبح الصبُح وهي يف القرية  { ِبَسَحرٍ 
اتت معهم ، مثى أمطرت على الباقني منهم حجارة من السماء ، فدمىر الزلزال يف تلك البقعة من األرض فأخذهم الزلزال وم

 أربع قرى وهي سدوم الىيت كان لوط يسكنها ، وعمىورة ، وصبوييم واُدمة .

ت األرض هبم فَ سِ مَيت بيوهتم فوقهم مثى خُ هتزىت األرض هبم فتالإ(  َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها( ابلعذاب ) فَ َلمَّا َجاء أَْمُرَنَ ) -82
َهارية تسمىى اليوم ابلبحر امليىت )فصار مكاهنا حبُ   ِحَجارًَة مِىن ِسجِىيٍل مَّنُضودٍ ) يعين على أهل تلك الُقرى األربع ( َوأَْمطَْرََن َعَلي ْ

أي  )مَّنُضوٍد(لك قوله تعاىل والدليل على ذ ، ىهي احلصَ أي أحجار رسوبيىة ذات طبقات ُمرتاكمة بعضها فوق بعض و ( 
ا أحجار احلَصى قوله تعاىل يف سورة العنكبوت  }َفِمن ُْهم مَّْن من طني وموادى رسوبيىة تراكمت فصارت أحجاراً ، وُمىا يؤيىد أهنى

، فالسجلى هو الدلو {  ِطنيٍ }لِنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِىن  سورة الذارَيتيعين حَصى ، وقوله يف أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا { 
 الكبري املستعمل لسقي البستان واملزرعة ، والسجىيل هيى الرواسب الىيت تبقى يف أسفل السجلى أي الدلو بعد إَتام السقي .

ا أحجار رسوبيىة ، والعالمة الىيت فيها هي اخلطوط امللوىنة الىيتم َسوََّمةً ) -83 بني  ( أي فيها أومسة وعالئم تدلى على أهنى
 الىذينَ (  ِمَن الظَّاِلِمنيَ ( يعين احلجارة ) َوَما ِهيَ ( أي يف علم ربىك ، يعين عامل أبماكنها ومواقعها ) ِعنَد رَبِىكَ طبقاهتا ، وقوله )

( أي بزمن بعيد ، يعين وما وقعة أصحاب الفيل عنكم َي أهل مكىة بزمن بعيد بَِبِعيدٍ أرادوا هدم الكعبة وهم أصحاب الفيل )
 ذكروها وفكىروا واتىِعظوا وتوبوا إىل ربىكم لئالى يقع عليكم ما وقَع على من قبلكم من العذاب .فا

ًبا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدواْ الِلىَ ( أرسلنا ) َوِإىَل َمْديَنَ فقال ) اُخرىمثى ذكَر ُسبحانُه حادثة  -84 ( وحدُه وال تشركوا بِه  َأَخاُهْم ُشَعي ْ
َ أَرَاُكم َِبَرْيٍ َما َلُكم مىِ شيئاً ) ( أي برخص األسعار وخصب األرض فال حاجة  ْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه َوالَ تَنُقُصواْ اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينىِ
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يطٍ بكم إىل نقصان الكيل والوزن ) َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم حمِ  فسري ( إن مل تتوبوا وترتكوا هذِه العادات . وقد سبق ت َوِإينىِ
 . 85مثل هذه اآلية يف سورة األعراف يف آية 

( أي ال تنقصوا الناس أمواهلم  َواَل تَ ْبَخُسواْ النَّاَس َأْشَياءُهمْ ( أي ابلعدل ) َوََي قَ ْوِم أَْوُفواْ اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن اِبْلِقْسطِ ) -85
( يعين ال تُفسدوا فينتشر فسادكم يف األرض بسبب انتقالكم يف  ِدينَ َوالَ تَ ْعثَ ْواْ يف اأَلْرِض ُمْفسِ فتسرقوها ابلكيل والوزن )

 السَفر واحلَضر .

( أي ما أبقى هللا لكم من احلالل بعد إَتام الكيل والوزن خرٌي لكم من البخس والتطفيف ألنى  بَِقيَُّة الِلِى َخرْيٌ لَُّكمْ ) -86
(  َوَما َأََنْ َعَلْيُكم حِبَِفيظٍ ( بقويل ) ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ يِه ، فاتركوا هذه العادة )مال احلرام يُذهب الربكة ويُزيل النعمة وتُعاقَبون عل

 بكم العذاب . إن جاءكم العذاب ، يعين ال مُيكنين أن أحفظكم منُه واُخلىصكم إذا نزلَ 

أَْو أَن ن َّْفَعَل يِف أَْمَوالَِنا َما ( وهذا القول استهزاًء منهم بصالتِه ) ُؤَنَ قَاُلواْ ََي ُشَعْيُب َأَصالَُتَك أَتُْمُرَك أَن نَّرْتَُك َما يَ ْعُبُد آابَ ) -87
( يعين أنَت معروف ابحلِلم والُرشد من قدمي فكيف يصدر  إِنََّك أَلَنَت احْلَِليُم الرَِّشيدُ ( فتنهاَن أن نقرىب القرابني آلهلتنا ) َنَشاء

 منك هذا القول ؟ 

( يعين على بيان  ِإن ُكنُت َعَلَى بَ يِىَنٍة مِىن رَّيبِى ( أي أبدوا يل رأيكم ماذا يكون مصريكم ) قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتمْ  َيَ ( ُشعيب ) قَالَ ) -88
( يعين أال تَرون كيف  َوَرزََقيِن ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنادائم ووحٍي ُمتىصل من ريبى وكذىبتموين فماذا يكون مصريكم بعد التكذيب ؟ )

(  َوَما أُرِيدُ واسعاً حسناً ألينى مل اُنقص املكيال وال امليزان فاقتدوا يب كي يزيد هللا يف رزقكم وُيكثىر خرياتكم ) رزقين هللا رزقاً 
( يعين ال اُريد أن أجعل ِخالفاً بينكم فتكونون ِحزبني ُُمتلفني بسبب ما أهناكم  أَْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما َأهْنَاُكْم َعْنهُ بقويل هذا )

َوَما ( على ذلك ) َما اْسَتَطْعتُ ( لكم ) ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلحَ من عبادة األصنام وتقدمي القرابني هلا وتطفيف الكيل )عنه 
(  يف وعظكم وإرشادكم  َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ ( فهو املوفىق وامليسىر املسبىب لكلى خرٍي وصالح ) ِإالَّ اِبلِلىِ ( إلصالحكم ) تَ ْوِفيِقي

 ( يعين وإليِه أرجع يف استشارايت . لَْيِه أُنِيبُ َوإِ )

: ال خُتالفوين فيما آمركم بِه وال تعادوين فيما  واملعىن( "الِشقاق" هو املخالفة واملعاداة ،  َوََي قَ ْوِم الَ جَيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي) -89
 مِىْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم نُوحٍ ( يعين لئالى ُيصيبكم ) َبُكمأَن ُيِصيأهناكم عنه فإنى ذلك حيملكم على اإلجرام ويوقعكم يف املهالك )

( أي بزمٍن بعيد بل  َوَما قَ ْوُم ُلوٍط مِىنُكم بَِبِعيدٍ ( ابلزلزال ) أَْو قَ ْوَم َصاِلحٍ ( ابلريح العقيم ) أَْو قَ ْوَم ُهودٍ ( من اهلالك ابلغرق )
 مبدىٍة قريبة .

( َوُدودٌ ( ابملستغفرين ) ِإنَّ َريبِى َرِحيمٌ ( وال تعودوا ملثلها يف املستقبل ) مُثَّ تُوبُواْ إِلَْيهِ ذنوبكم )( من  َواْستَ ْغِفُرواْ َربَُّكمْ ) -90
 للتائبني .
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( ال قوىَة  ِعيًفاَوِإَنَّ لَنَ رَاَك ِفيَنا ضَ : ال نسمع لقولَك وال نعمل أبمرك ) واملعىن(  قَاُلواْ ََي ُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثريًا ُمِىَّا تَ ُقولُ ) -91
َوَما أَنَت هم على ِديننا لرمجناك ابحلجارة وقتلناك ) الىذينَ ( أي لوال عشريتك  َوَلْوالَ َرْهُطَك َلَرمَجَْناكَ لك تدفعنا عن قتلك )

َنا بَِعزِيزٍ   ( ألنىك على غري ِديننا . َعَلي ْ

( فترتكون قتلي ألجل رهطي وال حتفظوين هلل الىذي أرسلين إليكم بدين احلقى  قَاَل ََي قَ ْوِم أََرْهِطي أََعز  َعلَْيُكم مِىَن الِلىِ ) -92
ِإنَّ َريبِى مبَا تَ ْعَمُلوَن ( أي منبوذاً وراء ظهوركم ال تعملون بِه وال تقبلونه ) َورَاءُكْم ِظْهرَيًّ ( أي الِدين الىذي اُرِسلُت بِه )َواختََّْذَُتُوهُ )

 أعمالكم السيىئة .( ِعلماً فيعاقبكم على  حمُِيطٌ 

ِإينىِ ( أي اعملوا على قدر َتكىنكم مينى ومن قتلي فال أخافكم ألنى هللا ينصرين عليكم ) َوََي قَ ْوِم اْعَمُلواْ َعَلى َمَكانَِتُكمْ ) -93
( أَن  ََيْتِيِه َعَذاٌب خُيْزِيهِ َمن ( يف املستقبل ) َسْوَف تَ ْعَلُمونَ ( مبا أمرين ريبى من تبليغ الرسالة والنهي عن عبادة األصنام ) َعاِملٌ 

ا تنتقم منك ) م هدىدوُه آبهلتهم قالوا إهنى  ( .  ِإينىِ َمَعُكْم َرِقيبٌ ( العذاب )َواْرتَِقُبواْ ( أَن أم أنتم ) َوَمْن ُهَو َكاِذبٌ أم أنتم ، ألهنى

ًبا وَ ( ابلعذاب ) َوَلمَّا َجاء أَْمُرَنَ ) -94 َنا ُشَعي ْ ( أي بوحينا وإرشاداتنا هلم أبن قلنا هلم اُخرجوا  َمَعُه بَِرمْحٍَة مَّنَّا آَمُنواْ  الىذينَ جَنَّي ْ
فََأْصَبُحواْ ( يعين أخذوا يتصاحيون ويصرخون حني سقطت دَيرهم فوقهم ) ظََلُمواْ الصَّْيَحةُ  الىذينَ َوَأَخَذِت من بينهم فخرجوا )

 هبم . حراكَ ى ال ( حتت األنقاض ، أي موتَ  يف ِدََيرِِهْم َجاَثِنيَ 

( من رمحة هللا ، يعين لقبيلة  َأالَ بُ ْعًدا لِىَمْديَنَ ( أي كأن مل يعيشوا فيها ُمستغنني ابملال واألوالد ) َكَأن ملَّْ يَ ْغنَ ْواْ ِفيَها) -95
ه احلادثة بعد قوم ( من رمحة هللا . وكانت هذ َكَما بَِعَدْت ََثُودُ مدين ، أمىا مدين نفسه فرُجل صاحل هو إبن إبراهيم اخلليل )

 لوط وقبَل ُميء موسى .

( التسع  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى آِبََيتَِنامثى عطف ُسبحانُه بقصىِة موسى على ما تقدىم من قصص األنبياء فقال تعاىل ) -96
 ( أي وُسلطة ظاهرة بيىنة .  َوُسْلطَاٍن م ِبنيٍ )

( أي مبُصيب بَِرِشيدٍ ( هلم ) َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ ( وتركوا موسى وآَيتِه ) فَات َّبَ ُعواْ أَْمَر ِفْرَعْونَ ) ( أي ومجاعتهِ  ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ ) -97
 إىل احلقى بل أرشدهم إىل الضالل .

( الىذي أوردهم  َوبِْئَس اْلوِْردُ ربزخ )( يف عامل ال َفَأْوَرَدُهُم النَّارَ ( إىل جهنىم كما أضلىهم يف الدنيا ) يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ) -98
 ين وبئَس املكان الىذي وردوا إليِه . ( إليِه ، يعين بئَس الواردِ اْلَمْوُرودُ إليِه من العذاب )
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دوهم واتبعوهم يف دينهم ( تلعنهم املالئكة ويلعنهم ُمقلى  َويَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( يف التوراة والقرآن )َلْعَنةً ( الدنيا ) َوأُْتِبُعواْ يِف َه ِذهِ ) -99
هم اجلماعة الىيت أتيت بعدها مجاعة حّتى ترفَد عليها أي تصل  "الرِفد"( يعين بئَس التابع واملتبوع ، فَ  بِْئَس الرىِْفُد اْلَمْرُفودُ )

 والشاهد على ذلك قول دكني إليها ، 
هْ  ِمنْ  جاءَ  دْ ٍئ قَ رِ امْ  خريَ   بعِدهْ  نْ راِفٍد مِ  قَ ْبِلِه أَوْ  ِمنْ     َمَعدِى

 وقال عمرو بن كلثوم : 
 وََنُْن َغداَة أوِقَد يف َخزَاَزى     َرَفْدَن فَ ْوَق رِْفِد الرَّاِفِدينا

 كرمهم .فهم ويُ دون على رئيس أو كرمي فيضيىِ يفِ  الىذينَ فد "الرِفد" مثل الوَ 

َها َقآئِمٌ ) ( َي حممىد نَ ُقص ُه َعَلْيكَ ( الظاملة ) َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلُقَرى) -100 ( يعين بعضها َحِصيدٌ ( منها )وَ ( إىل اليوم ) ِمن ْ
 قائٌم بناؤُه مل يتهدىم وبعضها هتدىَم واندثر كالنبات احملصود .

ُهْم آهِلَت ُ ( بسبب كفرهم وعنادهم ) َولَ ِكن ظََلُمواْ أَنُفَسُهمْ ( إبنزال العذاب عليهم ) َوَما ظََلْمَناُهمْ ) -101 ُهُم َفَما أَْغَنْت َعن ْ
َوَما زَاُدوُهْم َغرْيَ ( ابلعذاب ) مَّا َجاء أَْمُر رَبِىكَ لَ ( يعين مل تدفع عنهم شيئاً من العذاب ) الَّيِت يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلِى ِمن َشْيءٍ 

  خازم : يبومن ذلك قول بشر بن أ( أي غري ختسري ،  تَ ْتِبيبٍ 
 ُكوا َبيِن َسْعٍد تَباابَ وُهْم تَ َر      ُهُم َجَدعوا األنوَف َفَأْوَعُبوها

( يعين وأهُلها ظََلَمة وَكَفَرة ُمنافقون  َوِهَي ظَاِلَمةٌ ( ابلعذاب ) ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى( يف املستقبل ) وََكَذِلَك َأْخُذ َربِىكَ ) -102
 الوقعة .  شديدُ  مؤمل ( يعين عذابهُ  ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ ُمشركون )

( أي عالمة واضحة على وجود العذاب يف اآلخرة آليَةً املكذىبة ) االَُمم( الىذي ذكرَنُه لك من قصص  َذِلكَ ِإنَّ يف ) -103
(  َوَذِلَك يَ ْوٌم مَّْشُهودٌ ( للحساب والعقاب ) َذِلَك يَ ْوٌم ُمَُّْموٌع لَُّه النَّاسُ ( فتجنىَب احملرىمات ) لِىَمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخرَةِ )

 كلىهم من اجِلنى واإلنس واملالئكة واألنبياء والُرُسل .يشهدُه اخلالئق  

 .  ( أي حمسوب ِإالَّ أِلََجٍل مَّْعُدودٍ ( أي يوم القيامة ) َوَما نُ َؤخِىرُهُ ) -104

  إبِِْذنِهِ ِإالَّ ني لتسهيل الكالم )ئإحدى التا تْ فَ ذِ ، فحُ  ، وأصلها ال تتكلىم نفسٌ  ( ابلشفاعة يَ ْوَم ََيِْت الَ َتَكلَُّم نَ ْفسٌ ) -105
 بشفاعةِ شفع له ، وإذا مل َيذن هللا لذلك الشفيع أن يشفَع ملن ارتضاُه هللا فحينئٍذ يَ ( يعين إالى إبذن من هللا لذلك الشفيع 

له أن  ال حيقى  اً ، فإنى نوح ه أو بعض أقاربهبن الشفيع أو أابإ له أن يشفع ولو كان املشفوع لهُ  من أهل احملشر فال حيقى  أحدٍ 
ُهْم َشِقيٌّ ) آزرَ  كنعان وال إبراهيم ألبيهِ   بنهِ فع اليش   . ( حبسناته فيدخل اجلنةَسِعيد( منهم )وَ ( بسيئاته ) َفِمن ْ
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 .، أي هلم فيها غازات خانقة  ( من النار َشُقواْ َفِفي النَّاِر هَلُْم ِفيَها زَِفرٌي َوَشِهيقٌ  الىذينَ فََأمَّا ) -106

:  واملعىن،  يف الكون كواكب سيىارة تدور حول الشمس ( أي ما دامَ  َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ  َخاِلِديَن ِفيَها َما) -107
، مثى استثىن ُسبحانُه : ما دامت يف الكون ُمموعة مشسيىة  واملعىنكواكب سيىارة تدور حول مشس ، ما دامت يف الكون  

 ( . ِإنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل لِىَما يُرِيدُ فيخرجهم من النار ) همعن ( أن يعفوَ  ِإالَّ َما َشاء رَب كَ املذنبني من املوحىدين فقال )

من يتكربى يف اجلنىة ُسبحانُه ( ، مثى استثىن  ُسِعُدواْ َفِفي اجْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ  الىذينَ َوأَمَّا ) -108
، وذلك قوله تعاىل  وتكربى على آدم هللاإبليس َلمىا عصى أمر  طردَ من اجلنىة كما  هُ در طبشيء في أو مل ميتثل أمر هللا إذا أمرهُ 

النابغة ، ومن ذلك قول  ( أي غري مقطوع وال منقوص َعطَاء َغرْيَ َُمُْذوذٍ وذلك اخللود ) . ( أن خيرجه منها ِإالَّ َما َشاء َرب كَ )
 الذبياين :

 َف َنْسُجُه     ويُوِقُد اِبلص فَّاِح َنَر احْلُباِحبِ ُمضاعِ جيذ  السَُّلوِقيَّ الْ 

قال بعض املشركني من العرب للنيبى )ع( َنن نعبد املالئكة وهذه األصنام رمٌز للمالئكة فأنت بسبىَك هلا تسب   -109
( املشركون  ُمِىَّا يَ ْعُبُد َه ُؤالءكى )( أي يف ش َفالَ َتُك يف ِمْريَةٍ )فنزلت هذه اآلية املالئكة وهل جيوز لك أن تسبى املالئكة ؟ 

م مقلىدون آلابئهم يف العبادة  َما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يَ ْعُبُد آاَبُؤُهم مِىن قَ ْبلُ ) َوِإَنَّ )وليس ما قالوُه لك إالى تربير وَتويه ( يعين إهنى
 .  اآلخرة من نصيب ( وما هلم يف َغرْيَ َمنُقوصٍ ( يف الدنيا ) َلُمَوف وُهْم َنِصيبَ ُهمْ 

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ) -110 وا وبدىلوا وعبدوا األصنام  ( أي اختلف قومهُ  فَاْختُِلَف ِفيهِ ( أي التوراة ) َوَلَقْد آتَ ي ْ من بعده وغريى
نَ ُهمْ ( بتأجيل العذاب إىل اآلخرة ) َوَلْوالَ َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِىكَ واألواثن ) اختلفوا  الىذينَ ، يعين ألهلكنا  ب( ابلعذا َلُقِضَي بَ ي ْ
ُمْ ) عليه وأبقينا املستقيمني يف الدين  .  يف( أي ُمُ ُمرِيبٍ ( أي من القرآن ) َلِفي َشكٍى مِىْنهُ ( أي اليهود واملشركني )َوِإهنَّ

( يعين يعاقبهم ربىك على  رَب َك أَْعَماهَلُمْ  لَيُ َوفِىيَ ن َُّهمْ ( ينتقلون إىل العامل األثريي )لَّمَّا( من اليهود واملشركني )َوِإنَّ ُك الًّ ) -111
ى عليه خافية من أعماهلم فَ ( فال ختَ  إِنَُّه مبَا يَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ م )م من قوله )لَيُ َوفِىيَ ن َُّهْم( الم القسَ والالى  ، أعماهلم عقاابً وافياً 

  .  وأسرارهم

 مْ ( من قومك من الشرك وأسلم فليستقِ  َوَمن اَتبَ ( يف القرآن ) ا أُِمْرتَ َكمَ ( َي حممىد على التبليغ واإلنذار )فَاْسَتِقمْ ) -112
( فيجازيكم  إِنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ ( أي ال تتجاوزوا حدود هللا فيما أمركم به وهناكم عنه ) َواَل َتْطَغْواْ ( على هنجك )َمَعكَ )

 .  على أعمالكم
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( أي ال َتيلوا إىل  ظََلُمواْ  الىذينَ َوالَ تَ رَْكُنواْ ِإىَل داَهنة يف الِدين وامليل إىل الظاملني فقال )مثى هَنى هللاُ ُسبحانُه عن امل -113
ظَلموا" املشركني من  الىذينَ الظاملني ابلعطف عليهم وال ُتصدىقوهم فيما يقولون وال تُناصروهم على ظُلمهم ، وتشمل كلمة "

م ظَلموا النيبى فغدروا حقى  مِىن ( حينئٍذ ) َوَما َلُكم( يف اآلخرة ِعقاابً لكم على ُمناَصَرهتم ) فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ ُه وحاربوُه )العرب ألهنى
   .( على أعدائكم إن ركنتم إليهم بشيء من اُمور الدين  مُثَّ الَ تُنَصُرونَ ( يدفعون عنكم عذاب هللا ) ُدوِن الِلِى ِمْن أَْولَِياء

، قبل طلوع  ( أي وقتني من أطراف النهار طََريفَِ الن ََّهارِ ، أي صلِى هِبم مجاعة ) ( ألصحابك َي حممىد َوأَِقِم الصَّاَلةَ ) -114
ِإنَّ وهي صالة املغرب ) اللىيل( أي قريباً من  اللىيلَوزَُلًفا مِىَن ، وقبل الغروب وهي صالة العصر ) بحالشمس وهي صالة الصُ 

يعين إذا صلىى اإلنسان دفع هللا عنُه بليىة وإذا تصدىق على فقري دفع هللا عنه مكروهاً وإذا أطعم  ( اتِ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّ يِىئَ 
. أمىا صالة الظهر  كرى ملن يذكر هللا ويعبدهُ ( أي ذِ  ذِْكَرى لِلذَّاِكرِينَ ( القيام ابلصالة )َذِلكَ ) جائعاً أجناه هللا من شرى متوقىع ،

{ ، فدلوك الشمس زواهلا  اللىيلسورة اإلسراء وهي قوله تعاىل }أَِقِم الصَّالََة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق ات يف رَ كِ والعشاء فقد ذُ 
. ويُباح ملن كان مشغوالً يف وظيفة أو يف معمل وال  صالة العشاءهي و  فهو ظالمهُ  اللىيل، أمىا غسق  صالة الظهر هيو 

 ُيصلىيها مع صالة العصر ، أي قبلها بدقائق . ميكنُه أن ُيصلىي صالة الظهر بوقتها أن

َ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ ( َي حممىد على الصالة مع املؤمنني من قومك وأحِسن إليهم )َواْصربْ ) -115  ( . فَِإنَّ الِلى

( من  ِمن قَ ْبِلُكْم أُْوُلواْ بَِقيَّةٍ يت أهلكناها )( الى  ِمَن اْلُقُرونِ ( يعين فلو كان ، وكلمة "ال" للنفي أي ما كان ) فَ َلْوالَ َكانَ ) -116
َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يِف اأَلْرضِ الح )جدان والصَ الوِ  : لو كان يف القرون املاضية أولو بقيىٍة من وجدان  واملعىن( َلَما أهلكناهم ،  يَ ن ْ

ُهمْ ِإالَّ قَِلياًل ُمِىَّْن َأجنَ ينَهون عن الفساد َلما أهلكناهم ابلعذاب ) َنا ِمن ْ  الىذينَ ( كانوا ينَهون عن الفساد ، يعين إالى املؤمنني  ي ْ
( يعين اتىبعوا الشهوات ولذلك كانوا ال ينَهون  ظََلُمواْ َما أُْترُِفواْ ِفيهِ  الىذينَ َوات ََّبَع أجنيناهم كانوا ينَهوَن عن الفساد وهم قليلون )

م أهل الفساد )  ( عالوًة على فسادهم . ِمنيَ وََكانُواْ ُُمْرِ عن الفساد ألهنى

 ( .  َوأَْهُلَها ُمْصِلُحونَ ( أي بال ذنٍب منهم ) َوَما َكاَن رَب َك لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلمٍ ) -117

ى بينهم بعضهم بعضاً فخلى  ( مسلمني موحىدين ولكن اختلفوا عن احلقى وظلمَ  َوَلْو َشاء رَب َك جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدةً ) -118
  . إىل اآلنعن احلقى (  َوالَ يَ زَاُلوَن ُُمَْتِلِفنيَ لمهم )وبني ابطلهم بسبب ظُ 

الفقراء واملساكني و]بسبب أنىه [ يرحم الُضعفاء بسبب عطفِه على احلقى  طريق إىل ( منهم فهداهُ  ِإالَّ َمن رَِّحَم َرب كَ ) -119
شفق بعضهم على بعض ( أي للرتاحم خلقهم فيجب أن يرحم بعضهم بعضاً ويُ  مْ َوِلَذِلَك َخَلَقهُ ) وُيساعدهم فلذلك هداُه هللا

: لقد امتألت  واملعىن(  ( والكلمة هي قوله تعاىل ُماطباً إبليس )أَلْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ  َوََتَّْت َكِلَمُة َربِىكَ )
 وعدُت إبليس بذلك . جهنىم من اجلنى والكافرين من الناس كما
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( لكي تتحمىل أذى  ِمْن أَنَباء الر ُسِل َما نُ ثَ بِىُت بِِه فُ َؤاَدكَ ( َي حممىد ) ن َُّقص  َعَلْيكَ صص )( من األنباء والقِ وَُك الًّ )  -120
( وليس احْلَق  ، وهو ) كىةأي يف مالبلدة ، (  يِف َه ِذهِ من هللا ) ( الوحيُ َوَجاءكَ ل )سُ من الرُ  قومك وتصرب كما صرب أولو العزمِ 

 .  ( ألنى الذكرى تنفعهم ويزداد بذلك إمياهنم َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ ) ظ بهِ ( ملن يتىعِ َوَمْوِعظَةٌ ابطالً كما يزعم املشركون )

ِإَنَّ دىَن )من السالح للحرب ضِ  ( أي على َتكينكم منىا وما هتيىئون َوُقل لىِلَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن اْعَمُلواْ َعَلى َمَكانَِتُكمْ ) -121
 .  ( ضدىكم َعاِمُلونَ 

  عليكم . النصر من هللا  ( ِإَنَّ ُمنَتِظُرونَ )الىذي ُيصيبكم سران اهلزمية واخلُ  (َوانَتِظُروا) -122

ى فَ فيهما ال خيَ  ما غابَ  لمُ ، يعين له عِ  األرضمن مُجلتها ( أي الكواكب السيىارة و  َولِلِِى َغْيُب السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -123
منها  فكلى ِقسمٍ  ،الروحانيىة فيما سبق أنى كلمة "أمر" كناية املخلوقات  تُ ( قل َوإِلَْيِه يُ ْرَجُع اأَلْمُر ُكل هُ عليه شيء منهما )

َوتَ وَكَّْل ( َي حممىد )هُ فَاْعُبدْ ازيها على أعماهلا )وجيُ  عدل: إليه ترجع أرواح اجلنى واإلنس فيحكم فيها ابل واملعىنُيسمىى "أمر" ، 
 .  ونشرك( أيىها امل َوَما رَب َك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ ) نشر الدعوة وتبليغ الرسالة( يف  َعَلْيهِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوهودّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّيوسف

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  . هاسبق تفسري (  تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ  ر ل ا) -1

 ( يعين لكي تفهموُه وتتىعظوا بِه . ِإَنَّ أَنَزْلَناُه قُ ْرآًَن َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ) -2

عين أصحىها وأوجزها وأكثرها فائدًة للسامع ، ويف ( ي َأْحَسَن اْلَقَصصِ ( َي حممىد َقصص املاضني ) ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيكَ ) -3
( " َنا إِلَْيَك َه َذا اْلُقْرآنَ املَثل يُقال "خري الكالم ما قلى ودلى ( يعين نقصىها ابلوحي الىذي أنزلناُه عليك بواسطة جربائيل  مبَا أَْوَحي ْ

 ( عن هذه املعلومات مل تسمعها ومل تعلم هبا . اْلَغاِفِلنيَ َلِمَن ( أي من قبل نزول الوحي ) َوِإن ُكنَت ِمن قَ ْبِلهِ فقرأُه عليك )

َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ( يف املنام ) ََي أَبِت ِإينىِ َرأَْيتُ ( يعقوب ، واسم اُمىِه راحيل ) ِإْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيهِ ) -4
 ( . َرأَيْ تُ ُهْم يل َساِجِدينَ 
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ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإِلنَساِن ( حسداً منهم ويؤذوك ) ََي ُبيَنَّ الَ تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدواْ َلَك َكْيًدا)( يعقوب قَالَ ) -5
 .( فإنى الشيطان يغويهم ويدهلىم على مكيدٍة يؤذونك هبا أو يقتلونك  َعُدوٌّ م ِبنيٌ 

َويُ َعلِىُمَك ِمن أَتِْويِل لم والنبوىة )( أي خيتارك ربىك للعِ  جَيَْتِبيَك رَب كَ كذلك )  ( أي كما أراك هللا هذه الرؤَيوََكَذِلكَ ) -6
( يعين وعلى  َوَعَلى آِل يَ ْعُقوبَ ( ابلنبوىة واحُلكم ) َويُِتم  نِْعَمَتُه َعلَْيكَ ( يعين من تعبري الرؤَي الىيت حُيدىثونك عنها ) اأَلَحاِديثِ 

َكَما أَََتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمن قَ ْبُل ِإبْ رَاِهيَم هم من الصاحلني )يزيد يف أمواهلم وُيكث ىَر نسلهم وجيعلَ إخوتك وبنيهم ونسائهم أبن 
ِإنَّ لم واملال الوفري واخلري الكثري وجعلهم من الصاحلني )( يعين على جدىيك إسحاق وأبيه إبراهيم فأعطاهم النبوىة والعِ  َوِإْسَحقَ 

 ( يف قضاَيهم .َحِكيمٌ حوال خلقِه )( أب َربََّك َعِليمٌ 

 .( أي ِعرَبٌ ومواعظ للسائلني عنهم  يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آََيٌت لىِلسَّائِِلنيَ ( ِقصىة ) يِف  لََّقْد َكانَ ) -7

( ، ألنى يعقوب كان  اَأَحب  ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّ ( بنيامني ) لَُيوُسُف َوَأُخوهُ ( إخوة يوسف ، يعين قال بعضهم لبعض ) ِإْذ قَاُلواْ ) -8
ُه )  ( َوََنُْن ُعْصَبةٌ حُيبى يوسف وبنيامني أكثر من أوالدِه اآلخرين ، وصنَع ليوسف قميصاً موشىى ابلذهب وملوىَنً وألبسُه إَيى

يف خطأ من الرأي يف  ( أي ِإنَّ أاََبََن َلِفي َضاَلٍل م ِبنيٍ أي مجاعة أقوَيء فنحُن أنفُع ألبينا من يوسف فلماذا حُيبىُه أكثر منىا )
 شأن أوالدِه .

( يعين يفرغ مكان  خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكمْ ( بعيدة فال يهتدي إىل الطريق لريجع إىل أبيِه ) اقْ تُ ُلواْ يُوُسَف أَِو اْطَرُحوُه أَْرًضا) -9
( عند أبيكم ، يعين يصلح  ْوًما َصاحِلِنيَ ق َ ( أي من بعد قتل يوسف ) َوَتُكونُواْ ِمن بَ ْعِدهِ أبيكم وحتلىون مكانُه ) ديوسف عن

 حالكم وأمُر دنياكم .

ُهمْ ) -10  ( يعين ألُقوُه يف أسفل البئر ، ومن ذلك قولُ  اَل تَ ْقتُ ُلواْ يُوُسَف َوأَْلُقوُه يِف َغَيابَِة اجلُْبىِ ( وامسُه راؤوبني ) قَاَل َقآئٌِل مَّن ْ
 األعشى : 

 قاَمًة     َورُقِىيَت َأْسباَب السَّماِء ِبُسلَّمِ لَِئْن ُكْنَت يف ُجبٍى ََثَاِننَي 
( يعين إن كنتم ُمصرىين على قتلِه فال تقتلوُه  ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنيَ ( يعين َيخْذُه بعض املارىِة يف هذا الطريق ) يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّارَةِ )

. وهذا ُمتصر جدىاً هلم يف أمر يوسف سوءاً القتل ومل يُرِد بِه  بل ألقوه يف اجُلبى . وأراَد راؤوبني هبذا الرأي خالص يوسف من
 . 

ََي أاََبََن َما َلَك الَ أَتَْمنَّا َعَلى ( إخوة يوسف ألبيهم يعقوب )قَاُلواْ مثى أخَذ ُسبحانُه يُبنيى الِقصىة على التفصيل فقال : ) -11
 ( أي ُُمِلصون .  يُوُسَف َوِإَنَّ َلُه لََناِصُحونَ 
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( من كلى  َوِإَنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ ( فيها )َويَ ْلَعبْ ( أي َيكل ويشرب يف تلك األرض املخِصبة النضرة ) ْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا يَ ْرَتعْ أَ ) -12
 حيوان ُمفرتس .

ئْ ( إىل املرَعى ) ِإينىِ لََيْحزُُنيِن َأن َتْذَهُبواْ بِهِ ( يعقوب )قَالَ ) -13 ( الهون برعي  ُب َوأَنُتْم َعْنُه َغاِفُلونَ َوَأَخاُف أَن ََيُْكَلُه الذِى
ا قال أخاف أن َيكلُه الذئب ، ألنىه رأى يف املنام عشرة ذئب التفىوا حول يوسف فأكلوُه .   الغنم . وإّنى

ْئُب َوََنُْن ُعْصَبةٌ ) -14 َاِسُرونَ ( أي مجاعة أقوَيء ) قَاُلواْ لَِئْن َأَكَلُه الذِى  .( أخاَن  ِإَنَّ ِإًذا خلَّ

(  أَن جَيَْعُلوُه يف َغَيابَِة اجلُْبىِ ( رأيهم )َوَأمْجَُعواْ ( أي بيوسف إىل املرعى ، وكان ُعمرُه سبعة عشر عاماً ) فَ َلمَّا َذَهُبواْ بِهِ ) -15
َنآ إِلَْيهِ يعين يف أسفل البئر ، وكانوا يسكنون األردن ) : سُنسلىطك  واملعىن(  ْم َه َذالَتُ نَ بِىئَ ن َُّهم أِبَْمرِهِ ( يعين إىل يوسف ) َوأَْوَحي ْ

ثلها كثري يف القرآن ، قال هللا تعاىل يف عليهم يف املستقبل فتعاقبهم على ِفعلهم هذا ، وهذه كلمة هتديد ووعيد ابالنتقام ، ومِ 
َعُثنَّ مُثَّ لَتُ نَ ب َُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم { سورة التغابن }فَ َلنُ نَ بِىَئنَّ  لتسورة فصى وقال تعاىل يف  ،مبا عملتم أي لُتعاَقنُبى  }ُقْل بَ َلى َوَريبِى لَتُ ب ْ

( ابلعاقبة ماذا تكون بعد ِفعلهم هذا  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ ). أي نُذكىرهم أبعماهلم السيىئة ونُعاقبهم عليها  َكَفُروا مبَا َعِمُلوا {  الىذينَ 
}قَاَل ام ألهلهم من مصر ، مثى أنىبهم على ِفعلهم هذا فقال . وقد نكىَل هبم يوسف بعض الشيء َلمىا ذهبوا إليِه ميريون الطع

}ََي أَي  َها اْلَعزِيُز َمسََّنا ، وذلك بعد أن خضعوا لُه وتوسىلوا بِه فقالوا  { َهْل َعِلْمُتم مَّا فَ َعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنُتْم َجاِهُلونَ 
َنا بِِبَضاَعٍة م   ِقنيَ َوأَْهَلَنا الض ر  َوِجئ ْ َنآ ِإنَّ الِلىَ جَيْزِي اْلُمَتَصدِى   { ْزَجاٍة فََأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْق َعَلي ْ

 ( بعد أن ألَقوُه يف اجُلب .   َوَجاُؤواْ أاََبُهْم ِعَشاء يَ ْبُكونَ ) -16

َنا َنْسَتِبقُ ) -17 ( يعين عند أمتعتنا لئالى  َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَناام )( أي نتسابق يف الركض على األقد قَاُلواْ ََي أاََبََن ِإَنَّ َذَهب ْ
ْئُب َوَما أَنَت مبُْؤِمٍن لىَِنايسرقها أحد )  ( يف قولنا .  َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنيَ ( أي مبصدىٍق لنا ) فََأَكَلُه الذِى

( أي  َبْل َسوََّلتْ ( يعقوب )قَالَ طىخوا قميصُه بدم التىيس )( أخذوا تَيساً فذحبوُه ول َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ ) -18
( يف يوسف وطََلَبْت منكم تنفيذُه ، وليس كما تزعمون أكله الذئب ، وذلك َلمىا رأى قميصُه غري  َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًازيىنت )

يلٌ  َفَصرْبٌ ُُمزىق إتىضَح له كذهبم فقال لو أكله الذئب كما تزعمون ملزىق قميصه ) ( "الصرب اجلميل" أبن ال يشكو اإلنسان  مجَِ
َا َأْشُكو بَ ثِىي َوُحْزين ِإىَل الِلِى {ما بِه إىل أحد إالى إىل هللا وحدُه ، ولذلك قال   ، وقال الشاعر : }قَاَل ِإّنَّ

 وما أحسَن الصرَب اجلَِميَل َمَع الت  َقى     وما َقدََّر اْلَمْوىَل َعَلى َعْبِدِه جَيْرِي
ُ اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ )  ( يعين ابهلل أستعني على إظهار احلقيقة وجناة يوسف من أيديكم . َوالِلى
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 َنً والذَ لساَنً وبَ  كعةً نَ  لةمى مساعيلية ومجاهلا حمُ قبلة من جلعاد تريد الذهاب إىل مصر إىل اإل( أي قافلة مُ  َوَجاَءْت َسيَّارَةٌ ) -19
( فََأْرَسُلوافوافق إخوته على ذلك ) ، في دمه تعالوا نبيعه إىل اإلمساعيلينيفائدة من أن نقتل أخاَن وَّنُ ، فقال يهوذا ما ال

يوسف  هُ مسكأ( يف البئر ف فََأْدىَلٰ َدْلَوهُ إىل البئر ليستقي هلم املاء ) ( أي ساقيهم أرسلوهُ َوارَِدُهمْ ار أصحاب القافلة )جى التُ 
 ( يعين إخوةُ  َوَأَسر وُه ِبَضاَعةً ) هُ ( هذا غالم قد سقط يف البئر فأخرجتُ  ََي ُبْشَرٰى َهٰ َذا ُغاَلمٌ ي )( الساققَالَ مع الدلو ) وصعدَ 

باع ار كما تُ على هؤالء التجى  ، مثى ابعوهُ  َق واختفى يف هذه البئرلنا أبَ  فلم يقولوا هو أخوَن بل قالوا هو عبدٌ  يوسف أسرىوا أمرهُ 
ُ َعِليالبضاعة )  . ( إخوة يوسف ٌم مبَا يَ ْعَمُلونَ َوالِلَّ

 ( ِفيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ ( إخوته )وََكانُوا( وهي عشرون درمهاً ) َدرَاِهَم َمْعُدوَدةٍ ( أي قليل ) بَِثَمٍن ََبْسٍ ) ( أي أبدلوهُ َوَشَرْوهُ ) -20
  . بعشرين درمهاً  عنهم فلذلك ابعوهُ  بل إبعادهُ  يعين مل تكن غايتهم َثنهُ 

 ( أي هيئي لهُ  َمثْ َواهُ  اِلْمرَأَتِِه َأْكرِِمي) ، قال فوطيفار وهو رئيس الشرطة ( وإمسهُ مِىْصرَ ) ( أهلِ  قَاَل الَِّذي اْشرَتَاُه ِمنوَ ) -21
( ِلكَ وََكذأوالد ) لهُ يىاً ليس صِ ، ألنه كان خِ  ( لنا أَْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدااَن )ني( يف أمور دُ  َعَسٰى أَن يَنَفَعَنا) موضعاً كرمياً وأحسين إليهِ 

(  َولِنُ َعلِىَمُه ِمن أَتِْويِل اأْلََحاِديثِ ( يعين يف أرض مصر ) َمكَّنَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرضِ كذلك )  بى من القتل ومن اجلُ  يناهُ أي كما جنى 
ُ َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِهِ هبا )  دىثونهُ يت حيُ من تعبري الرؤَي الى  مهُ أي نعلى  ، وهم رئيس الشرطة الذي  على أمراء يوسف لبٌ ( أي غا َوالِلَّ
 ما يريد حّتى  ويعطونهُ  وحيرتمونهُ  ُيكرمونهُ  هللاُ  ، إذ جعلهم ذي قصى له رؤَيهُ ك الى وامللِ  عندهُ  نَ ورئيس السجن الذي ُسجِ  اشرتاهُ 

 . ااُلمور( عواقب  َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ أصبح يوسف رئيس الوزراء )

َناُه ُحْكًما( وبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ) َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّهُ ) -22 ( يف تعبري الرؤَي وغريها َوِعْلًما( يف مصر ) آتَ ي ْ
م وحيُ حيُ  الىذينَ (  ِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ وََكذَ )  . سنون إىل الناسسنون أعماهلم وضمائرهم مع رهبى

أن  ، أي طالبتهُ  راراً عديدة( مِ  يِف بَ ْيِتَها َعن ن َّْفِسهِ ) قيمٌ ( مُ  الَّيِت ُهوَ زوجة فوطيفار رئيس الشرطة )ليخا ( زُ َورَاَوَدْتهُ ) -23
 أتُ ( أصلها هتيى  َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ األخرية وتزيىنت ولبست أحسن ثياهبا ) ةِ ( يف املرى  َوَغلََّقِت اأْلَبْ َوابَ امعها فأَب يوسف )جيُ 

ة يحَ حَ اُ ، والشاهد على ذلك قول  عينى  فال تبتعدْ  نُت لكَ أُت وتزيى : هتيى  واملعىن،  اء األوىل تسهيالً للكالمفت التذِ ، فحُ  لك
ح  : بن اجلالى

َتا ِلألَْبطالِ  ِقْيلَ  ما ِإذا     َدعاين  ِإذا اْلُمَضافَ  َأمحِْي بِهِ   َهي ْ
ذلك  ، ومن دي ومالكيسيى  ( أي إنىهُ  إِنَُّه َريبِى )  أِت فلزوجكِ ( أن أفعل ذلك إن هتيى  َمَعاَذ الِلَِّ ( يوسف )قَالَ ) . واأأي هتي

 : القيس ئمر ا قولُ 
م َعنْ  قاتَ ُلوا َفما  ساِلَما فَ َيظَفرَ  جاراً  آَذنُوا َوال      َورَبِْيِبِهم َرهبِِى

 : وقال النمر بن تولب
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 َنِصْيبِ ي كانَ   أَنْ َفْقتُ  الَِّذي وأنَّ       رَبَّهُ  أكُ  مل أَبْ َقْيتُ  ما أنَّ  تَ َريْ 
 . ( حلقوق الناس الظَّاِلُمونَ  إِنَُّه اَل يُ ْفِلحُ ) يف زوجتهِ  بيدي أفعل فيه ما أشاء فكيف أخونهُ  وملكهُ  ( وترك بيتهُ  َأْحَسَن َمثْ َوايَ )

إن مل يفعل ، وَلمىا  جُتربُه على أن جُيامعها وتوعىدتُه ابلضرب، يعين مهىت أن  ( بعد أن رفض طلبتها َوَلَقْد مَهَّْت بِهِ ) -24
( أي  َلْواَل َأن رََّأٰى بُ ْرَهاَن رَبِىهِ ) ي طاوعتُه نفسُه إىل ما تريد منهُ ( أ َوَهمَّ هِبَا)على ذلك همى أن جُييبها إىل طلبتها  رآها ُمِصرىةً 

تلك الغرفة اليت على املنضدة يف  ف إبراهيم وقد وضعهُ حُ ، وكان عند يوسف كتاب مساوي من صُ  لوال أن رأى كتاب ربىهِ 
فحينئٍذ استثىن عن الوعيد ابلعذاب ملن يزين و  الزَنمن النهي عن  ما فيهِ  على الكتاب فتذىكرَ  نظرهُ  فيها زليخا فوقعَ  أمسكتهُ 

فالربهان هو  فشقىتُه . من قميصهِ  يخا وأمسكتهُ لَ زُ  فلحقتهُ أن يفعل هبا وأخذه الُرعُب فنهَض قائماً وهرَب إىل ابب الدار 
، والشاهد على ذلك قول هللا تعاىل يف سورة النساء }َي أيها الناس  ، فالتوراة ُيسمى برهاَنً والقرآن برهاَنً  اب السماويالكت

 . { فالربهان هو القرآن قد جاءكم برهاٌن من ربىكم
ذي يلحقه من زوجها إن فعل العذاب الى  رف عنهُ ( يعين لنص لَِنْصِرَف َعْنُه الس وَء َواْلَفْحَشاءَ هان )إىل الربُ  نا نظرهُ تْ لفَ أ( ِلكَ َكذ)

 . ال يعبدون غري هللا الىذينَ ( لنا يف العبادة  إِنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنيَ ) الزَنمن الناس بسبب  صيبهُ والعار الذي ي

إىل الباب  ا أرادت أن تسبقهُ هو للهرب ، وإّنى و للطلب  ( أي تسابقا يف الركض إىل ابب الدار هيَ  َواْستَ بَ َقا اْلَبابَ ) -25
 منهُ  فصارت قطعةٌ  من قميصهِ  كتهُ سَ اخللف َلمىا مَ  من هُ ( أي شقىت َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمن ُدبُرٍ أن يهرب ) لكي تغلقه فال ميكنهُ 

 : ، ومن ذلك قول عنرتة القطعُ  وه ، فالقدى  يف يدها
 اجلِباال بِهِ  أَُقدى  ْزمٌ عَ  َويلْ      ِمثِلي يُِذلى  َكْيفَ   الدَّْهرَ  َعِتْبتُ 

، حينئٍذ رأت نفسها يف مأزق ماذا  قباًل عند ابب الدار( أي وجدا زوجها مُ  َوأَْلَفَيا َسيِىَدَها َلَدى اْلَبابِ اجلباال ) بهِ  ي أقطعُ أ
َما َجزَاُء َمْن ا )( زليخا لزوجهقَاَلتْ اجلرمية ) ئ نفسها منوم على يوسف لتربِ جتيب زوجها إن رآها يف تلك احلالة فألقت اللى 

. قالت هذا القول  ياط( يعين إمىا السجن وإمىا الضرب ابلسِ  ُسوءًا ِإالَّ أَن يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيمٌ ( أي بزوجتك ) أَرَاَد أِبَْهِلكَ 
  لتشوىه احلقيقة

،  ( بصدق يوسف َوَشِهَد َشاِهٌد مِىْن أَْهِلَها) تْ مَ عَ هبا سوءاً كما زَ  دْ رِ اُ ( ومل  ِهَي رَاَوَدْتيِن َعن ن َّْفِسيف )( يوسُ قَالَ ) -26
ح كان يعمل يف حديقة القصر وكان رجاًل حكيماً ومل تكن زليخا تعلم بوجودهِ  ، فقال  يف القصر يف ذلك الوقت وهو فالى

ح لقد مسعُت حماورهتما وفهمُت غاَيهتما والدليل على صِ  ليخا ( زُ  َفَصَدَقتْ  دَّ ِمن قُ ُبلٍ ِإن َكاَن َقِميُصُه قُ نظروا )اُ قويل  ةِ حى الفالى
 . ( يعين يوسف َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنيَ )

 ( . َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( زليخا ) َوِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َفَكَذَبتْ ) -27
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( أي الكيد الذي  إِنَّهُ ( لزوجته زليخا )قَالَ من اخللف ) وُمزىق ( أي ُقِطع َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبُرٍ ( زوجها ) فَ َلمَّا َرَأىٰ ) -28
 . ( ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ ( أي من كيد النساء ) ِمن َكْيدُِكنَّ سوءاً ) كَ أبهلِ  وهو قوهلا ما جزاء من أرادَ  ، ين بهِ يكدتِ 

، مثى  بني الناس ال يفشو خربهُ أحداً لئ ( األمر وال تكلىم بهِ  يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهٰ َذاإىل يوسف فقال ) التفتَ مثى  -29
( يف هذا  إِنَِّك ُكنِت ِمَن اخْلَاِطِئنيَ ُكفىي عن يوسف واستغفري لذنبِك )  ( وتقديرهُ  َواْستَ ْغِفرِي ِلَذنِبكِ فقال ) زوجتهُ  خاطبَ 

 األمر وليس هو اخلاطئ .

( وهو رئيس الشرطة ُيكىنى العزيز  اْمرَأَُة اْلَعزِيزِ عيلية )( أي مجاعة من النساء يف مدينة اإلمسا َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنةِ ) -30
( أي أحبىتُه ُحبىاً شديداً حّتى دخل احُلبى  َقْد َشَغَفَها ُحبًّا( أي تدعو ُملوكها إىل نفسها ليزين هبا ) تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعن ن َّْفِسهِ )

 ِشغاف قلبها ، ومن ذلك قول قيس بن امللوىح : 
يَ اِر َشَغْف َن قَ ْلبِ يَوَم ا ُح ب   يَ ارَا     الدِى  وَلِك ْن ُح ب  َمْن َسَك َن الدِى

 وقال األعشى : 
 فَ ْهَو َمْشُغوٌف هِبِْنٍد َهائٌِم     يَ ْرَعِوي ِحيناً وأْحَياَنً حيَِنْ 

 ( . ِإَنَّ لَنَ رَاَها يف َضاَلٍل م ِبنيٍ )

ا مسىاُه مكراً ألنى قصدهنى من هذا ( مبَْكرِِهنَّ ( زليخا ) فَ َلمَّا مسََِعتْ ) -31 ها وقصدهنى إشاعة أمرها ، وإّنى أي بتعيريهنى إَيى
َوأَْعَتَدْت ( اخلادمة فاستضافتهنى ) أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ القول أن تُريهنى يوسف ِلما ُوصَف هلنى من ُحسنِه فكان هذا مكراً منُهنى )

 ى ميمون : شاهد على ذلك قول أعشَ ( أي هيىأت هلنى وليمة ، وال هَلُنَّ ُمتََّكأً 
 َنَزْعتُ ُهْم ُقُضَب الرَّحْيَاِن ُمتَِّكئاً     وقَ ْهَوًة ُمزًَّة راُووُقها َخِضلُ 

يًنايعين بذلك اخلمرة ) ( وكانت قد  اْخرُْج َعَلْيِهنَّ ( زليخا ليوسف )َوقَاَلتِ ( لتقطَع هبا الفواكه ) َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِىن ُْهنَّ ِسكِى
َن يف مجالِه ) فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكرَبْنَهُ خفتُه يف الغرفة وألبستُه أحسن ثيابه ، فخرج )أ ( بتلك  َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ ( يعين أعظمنُه وحتريى

نى َن إال والدم يسيل من أيديهنى ومل جيدَن أمل القطع الشتغال قلوهبسْ السكاكني على جهة اخلطأ بدل قطع التفىاح فما أحسَ 
ِإْن ( ليميل قلبُه إىل النساء ) َما َه َذا َبَشرًا( أن يكون هذا هو املعتدي عليها ، وهذه تربئة ليوسف ) َوقُ ْلَن َحاَش لِلِىِ بيوسف )

 ( نزل من السماء على صورة بشر ، وذلك ِلما رأيَن من عفىتِه وحيائِه وُحسن أخالقِه . َه َذا ِإالَّ َمَلٌك َكرميٌ 

( أي  َعن ن َّْفِسِه فَاَستَ ْعَصمَ ( أَن ) َوَلَقْد رَاَودت هُ ( أي يف حمبىتِه ) َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَّيِن ِفيهِ زليخا لتلك الِنسوة ) (قَاَلتْ ) -32
ْسَجَننَّ َولََيُكوًَن مِىَن َولَِئن ملَّْ يَ ْفَعْل َما آُمرُُه لَيُ فامتنَع ، مثى توعىدتُه إبيقاع املكروه بِه إن مل يُطعها فيما تدعوُه إليِه فقالت )

 ( أي من األذالىء احلقريين . فلمىا رأى يوسف إصرارها على ذلك وهتديدها لُه اختار السجن على املعصية . الصَّاِغرِينَ 



415 
 

عليى ُمىا يدعونين إليِه من ( معناُه َي ربى إنى السجن أحبى إيلى وأسهل  قَاَل َربِى السِىْجُن َأَحب  ِإيَلَّ ُمَّا يَْدُعوَنيِن إِلَْيهِ ) -33
الفاحشة . وذلك ألنى الِنسوة أحببنُه وطمعَن فيِه وقلَن لُه أجب موالتك فيما تدعوك إليِه ، وأردَن بذلك ُمساعدة زليخا 

(  ْيَدُهنَّ َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِى كَ على يوسف لكي ُتساعدهنى هَي أيضاً وأتذن لُه يف زَيرهتنى إن مسع لقوهلنى وقضى حاجة زليخا )
 ور الشباب ، ومن ذلك قول جرير : ( أي أميل إليهنى ألينى يف زمن الِصبا ويف دَ  َأْصُب إِلَْيِهنَّ إبلطافك ، يعين كيد النسوة )

َبُع الصِىَبا  وإْذ أْنَت َصبٌّ َواهلَوى بَك جاِمحُ      أال َتذُكُر األْزماَن إْذ تَ ت ْ
  . االُمور( لعواقب  َوَأُكن مِىَن اجْلَاِهِلنيَ )

 ( بنواَيهم وأسرارهم .اْلَعِليمُ ( لدعاء املخلصني من ِعبادِه ) فَاْسَتَجاَب َلُه رَب ُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ) -34

( على ِصدقِه وبراءتِه  اآلََيتِ  مِىن بَ ْعِد َما رَأَُواْ ( رأٌي آخر ، يعين لزليخا وزوجها والقاضي بعد املشاورة ) مُثَّ بََدا هَلُم) -35
 ( يعين إىل ثالث سنني ، وأرادوا بسجنِه أن يومهوا الناس أبنىُه هو اجلاين وليس زليخا ، فسجنوه . لََيْسُجنُ نَُّه َحّتَّ ِحنيٍ )

( يف املنام  ِإينىِ أَرَاين لساقي )( وهو ا قَاَل َأَحُدمُهَآ( أحدمها ساقي امللك واآلخر خبازُه ) َوَدَخَل َمَعُه السِىْجَن فَ تَ َيانِ ) -36
َنا بَِتْأِويِلِه ِإَنَّ نَ رَاَك ِمَن اْلُمحْ ( وهو اخلبىاز ) أَْعِصُر مَخْرًا َوقَاَل اآلَخرُ ) زًا أَتُْكُل الطَّرْيُ ِمْنُه نَ بِىئ ْ  ِسِننيَ ِإينىِ أَرَاين َأمحُِْل فَ ْوَق رَْأِسي ُخب ْ

 ( بتأويل الرؤَي .

ِلك واخلبىاز أجرما إىل مِلك مصر فأمَر بسجنهما فُسجنا مع يوسف ، فرأى الساقي حلماً فقصىُه على : إنى ساقي امل القص ة
يوسف فقال : "رأيُت يف املنام كأنى يل جفنَة َكْرٍم بني يديى ويف اجلفنة ثالثة ُقضباٍن وكأينى هبا أفرعت وأقلعت ونضجت 

ها" . فقال لُه عناقيدها وصارت عنباً ، وكانت كأس املِلك يف يدي فأ خذُت العنَب وعصرتُُه يف كأس املِلك وَنولُتُه إَيى
م خترج من السجن وترجع إىل منزلتك وتُناول املِلك كأسُه   م ، فبعد ثالثة أَيى يوسف : "إنى القضبان الثالثة هَي ثالثة أَيى

محًة وأجِر ذكري لدى املِلك وأخرجين كالعادة األوىل حني كنَت ساقيِه ، فإذا جاَد أمرك فاذكرين يف نفسك واصطنع إيلى ر 
 من هذا السجن ألينى قد ُخِطفُت من أرض العربانيىني وهاُهنا أيضاً طرحوين يف هذا السجن من غري أن أفعل شيئاً ." 
من  وقال رئيس اخلبىازين : "رأيُت أَن أيضاً ُحلماً كأنى ثالث سالل حواري على رأسي ويف السلىة الُعليا خبزاً والطري أتكلهُ 

م يصلبك املِلك على خشبة  م ، بعد ثالثة أَيى السلىة من فوق رأسي ." فأجاب يوسف وقال : "الثالث سالل هي ثالثة أَيى
  فتأكل الطري حلمك ."

 فكان يف اليوم الثالث يوم مولد فرعون أنىُه صنع مأُدبًة لكلى عبيدِه فردى رئيس الُسقاة إىل سقايتِه فناول فرعون الكأَس ، وأمىا
 رئيس اخلبىازين فصلبُه على خشبٍة كما عربى يوسف هلم الرؤَي ، ونسَي رئيس الُسقاة يوسف ومل يذكرُه عند املِلك .



416 
 

 ( يف نَ بَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلهِ ( كما )ِإالَّ ( كما رأيتما يف املنام ) الَ ََيْتِيُكَما َطَعاٌم تُ ْرَزقَانِهِ ( يوسف حني عربىَ هلما الرؤَي )قَالَ ) -37
( قاال : "ومن  َذِلُكَما ُمَّا َعلََّميِن َريبِى بكاهن ؟ قال ) ( التأويل ، فقاال لُه كيَف عرفَت ذلك ولستَ  قَ ْبَل أَن ََيْتِيُكَمااليقظة )

 يعبدون ( ُمشركني ِإينىِ تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْومٍ ربىك من هذه األصنام ؟ إرشدَن إليِه كي يُعلىمنا تعبري الرؤَي كما علىمك" ، قال )
 ( أي ُمنكرون للبعث واحلساب . َوُهم اِبآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ ( وحده بل يُشركون بِه ) الَّ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلىِ األصنام )

( فال نعبد   ِمن َشْيءٍ أَن ن ْشرَِك اِبلِلىِ ( أي ال ينبغي لنا ) َوات َّبَ ْعُت ِملََّة آآَبئِ ي ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب َما َكاَن لََنا) -38
َنا َوَعَلى النَّاسِ األصنام وال األواثن ) ( نِعم هللا عليهم .  َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُرونَ دين )( املوحِ  َذِلَك ِمن َفْضِل الِلِى َعَلي ْ

ي تعبد األصنام بل نعُبد هللا ربى وهذا كان جواابً هلم على سؤاهلم : من ربىك ؟ فقال هلم أَن ال أعبد األصنام وال آابئ
ثلي فاعُبدوا هللا وحدُه واتركوا عبادة األصنام يُعِطكم السماوات واألرض فهو الىذي علىمين تعبري الرؤَي ، فإن أردمت أن تكونوا مِ 

 ما أردمت . مثى قال هلما :

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ ضىة وَناس ال تضرى وال تنفُع )( من حجر وف السِىْجِن أَأَْراَبٌب م تَ َفرىُِقونَ ( يف )ََي َصاِحيَبِ ) -39 (  َخرْيٌ أَِم الِلى
 الىذي حُييي ومُييت وبيدِه كلى شيء ؟

ُ هِبَا ِمن ُسْلطَانٍ  َما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأمْسَاءً ) -40 ُتُموَها أَنُتْم َوآآَبؤُُكم مَّا أَنَزَل الِلى يت تعبدوهنا ( يعين إنى األصنام الى  مَسَّي ْ
ِإِن الكتب السماويىة ) نوجعلتم هلا أمساء فهَي فارغة من املعاين ال حقيقة هلا ، ما أنزل هللا من ُحكٍم بعبادهتا يف كتاب م

اويىة ( يعين ال جيوز ألحٍد أن يعبَد شيئاً هبوى نفسه إالى مبا حكم هللا وأمَر بِه يف الكتب السم ِإالَّ لِلِىِ ( يف العبادة ) احلُْْكمُ 
هُ ( فيها )أََمرَ ) ينُ ( أي الىذي بيىنُت لكم من عبادة هللا وحدُه وترك عبادة األصنام هو )َذِلكَ ( وحدُه ) َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإَيَّ ( الدِى

 ( احلقيقة . َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ يَ ْعَلُمونَ ( على أوالدِه وقومِه )اْلَقيِىمُ للنيبى يعقوب )

مَخْرًا َوأَمَّا اآلَخُر فَ ُيْصَلُب فَ َتْأُكُل الطَّرْيُ ( أي سيىدُه ، يعين املِلك ) السِىْجِن أَمَّا َأَحدُُكَما فَ َيْسِقي رَبَّهُ ( يف )  َصاِحيَبِ َيَ ) -41
 ( من أمر الرؤَي . رَّْأِسِه ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه َتْستَ ْفِتَيانِ ( حلم ) ِمن

ُهَمالِ ( يوسف )َوقَالَ ) -42 ( يعين عند املِلك كي خُيرجين من  اذُْكْرين ِعنَد رَبِىكَ ( يعين للساقي ) لَِّذي َظنَّ أَنَُّه ََنٍج مِىن ْ
( يعين أنَسى يوسف أن يذكر هللا ويدعوُه لنجاتِه من السجن حّتى  فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ذِْكَر رَبىِهِ السجن ألينى غري ُمذنب )
( جزاًء على تلك الكلمة ، أي بقَي يوسف يف  فَ َلِبَث يِف السِىْجِن ِبْضَع ِسِننيَ رُه عند املِلك )التمَس من الساقي أن يذك

، ألنىُه قد أمضى سنة واحدة قبل أن يُعربى الرؤَي للساقي وَلمىا خرج الساقي من السجن نسَي أن  اُخرىالسجن ثالث سنني 
 لسبع فكانت املدىة سنتني فصار اجملموع ثالث سنني .يذكر يوسف عند املِلك حّتى رأى ما رأى من البقرات ا
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( أي مهازيل ِضعاف ، ومن ِعَجافٌ ( بقرات ) َسْبَع بَ َقرَاٍت مِسَاٍن ََيُْكُلُهنَّ َسْبعٌ ( يف املنام ) َوقَاَل اْلَمِلُك ِإينىِ أََرى) -43
 ذلك قول امرئ القيس : 

 يْتاِم والَكلِى الِعجافِ ثَ َوى ِعْنَد الَوِديَِّة َجْوَف ُبْصَرى    أبُو األ
( أي وأرى يف منامي أيضاً سبع ُسنبالت  َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضرٍ فدخلت الِسمان يف بطون املهازيل حّتى مل أَر منهنى شيئاً )

ضر ( أي فارغات من احلبى فاْلتَ َوت اليابسات على اخلََيِبَساتٍ ( أي وسبعاً اَُخر )َوأَُخرَ من احلنطة قد انعقَد حبىها )
وا ما رأيُت يف منامي ) ََي أَي  َها اْلَمألُ أَفْ ُتوين يِف ُرْؤََييَ فابتلعتُهنى ) ( يعين إن كنتم حُتسنون  ِإن ُكنُتْم لِلر ْؤََي تَ ْعرُبُونَ ( أي عربى

 تعبريها .

لعقل ، والشاهد على ذلك ( يعين قالوا هذه أخالط أفكار ، فكلمة "حلم" معناها الفكر وا قَاُلواْ َأْضَغاُث َأْحاَلمٍ ) -44
 قول ُزهري بن أيب سلمى : 

 حَيْلُ مِ  وإنَّ سفاَه الشَّْيِخ ال ِحْلَم بَ ْعَدُه     وإنَّ الَفَّت بَ ْعَد السَّفاَهةِ 
 وقال عنرتة : 

 ولِْلِحْلِم أوقاٌت وللَجهِل مثْ ُلها     ولكنَّ أوقايت إىل احلِْلِم أقْ َربُ 
( .  َوَما ََنُْن بَِتْأِويِل اأَلْحاَلِم ِبَعاِلِمنيَ ر يُفكىر هبا اإلنسان يف النهار فرياها يف منامِه ليالً ): إنى الرؤَي نتيجة أفكا واملعىن

 وحينئٍذ تذكىر الساقي قول يوسف فاخرب املِلك عنُه .

ُهَما( من القتل ، وهو الساقي ) َوقَاَل الَِّذي جَنَا) -45 ( أي وتذكىَر وصيىَة َوادََّكرَ ) ( أي الىلَذيِن قصىا رؤَيمها على يوسفِمن ْ
 يوسف لُه ، ومن ذلك قول اخلنساء تصُف بقرة أكَل إبنها السبُع :

ا ِهَي إْقباٌل وإْدابرُ   تَ ْرَتُع ما رَتَ َعْت حّتى إذا ادىكَرْت     فإّنى
 :  يعين إذا تذكىرت ولدها اثرت فتذهب مييناً ومشاالً تبحث عن ابنها . وقال حسىان بن اثبت األنصاري

 فَ َلِبْثُت أْزماَنً ِطوااًل ِفيِهُم     مُثَّ ادََّكْرُت َكأَنَّيِن مَلْ أَفْ َعلِ 
 وقال األعشى : 

 َخاَلَط الَقْلَب مُهُوٌم َوَحَزْن     وادىَِكاٌر بَ ْعَد ما َكاَن اْطَمَأنْ 
( أي بتأويل رؤَي  أَََنْ أُنَ بِىُئُكم بَِتْأوِيِلهِ وا تعبريها ، قال )مل يعرفوا رؤَي املِلك ومل يعلم الىذينَ ( أي بعد مجاعٍة من الكهنة  بَ ْعَد أُمَّةٍ )

( إىل يوسف كي أقصى عليِه الرؤَي وآتيكم ابجلواب . فإذَن له املِلك ابلذهاب إىل يوسف فلمىا وصل إليِه َفَأْرِسُلونِ املِلك )
 الساقي قال :
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يُق أَْفِتَنا) -46 يف َسْبِع بَ َقرَاٍت مِسَاٍن ََيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر وعربى لنا ) ( أي أخربَن يُوُسُف أَي  َها الصِىدِى
( فضلَك  َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُمونَ مجعهم لتعبري الرؤَي ) الىذينَ ( يعين إىل املِلك وأصحابِه الكهنة  َوُأَخَر ََيِبَساٍت لََّعلِىي أَْرِجُع ِإىَل النَّاسِ 

 وِعلمَك .

( أي ُمتواليات على عادتكم ، فكلمة "دأب" معناها العادة املستِمرىة ،  تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأابً ( يوسف )قَالَ ) -47
َفَذُروُه يف ( من الزرع ) َفَما َحَصدمت ْ ) ، " أي عاديت وعادتهُ  َوذلَك َدأيب ال يزاُل وَدأبُهُ  والشاهد على ذلك قول الشاعر "

 لوُه .( فدوسوُه وذرىوُه وكُ  ِإالَّ قَِليالً ُمِىَّا أَتُْكُلونَ يعين اُتركوُه يف سنابلِه وال تدوسوُه لئالى تتلفُه احلشرة ) ( ُسنبُِلهِ 

( أي سبع سنني ُُمدابت ال يكون فيهنى نبات وال ينزل فيهنى مطر فيشتدى اجلوع  مُثَّ ََيْيت ِمن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَدادٌ ) -48
ْمُتْم هَلُنَّ س )على النا ِإالَّ قَِليالً ُمِىَّا ( من طعام ، يعين َيكل الناس ما ادىخرمت من الطعام يف السنني املخِصبة ) ََيُْكْلَن َما َقدَّ
 ( يعين ُمىا أخفيتموُه يف احلصون وحافظتم عليِه . حُتِْصُنونَ 

( يعين يف ذلك العام ينزل عليهم الغيث ،  ِفيِه يُ َغاُث النَّاسُ ار )( جيىد خصب كثري األمط مُثَّ ََيْيت ِمن بَ ْعِد َذِلَك َعامٌ ) -49
 ( الفواكه لكثرهتا ، وهَي الرمىان والربتقال واللىيمون والعنب والزيتون وغري ذلك . َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ يعين املطر )

فَ َلمَّا ( أي بيوسف الىذي عربى رؤَيَي ) ُتوين بِهِ َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْ فرجع الساقي من عند يوسف وأخرَب املِلك بتأويل الرؤَي ) -50
( يعين  اْرِجْع ِإىَل رَبِىكَ ( يوسف لرسول املِلك )قَالَ ( أي فلمىا جاَء رسول املِلك إىل يوسف ليأخذُه إىل املِلك ) َجاءُه الرَُّسولُ 

ا امتنَع عن اخلروج من السجن وقال ذلك لرسول املِلك  ِديَ ُهنَّ فَاْسأَْلُه َما اَبُل النِىْسَوِة الالَّيت َقطَّْعَن أَيْ إىل سيىدك املِلك ) ( وإّنى
متُه هبا زُليخا ) ( فُيظهر براءيت اليوم أمام الناس . فرجَع الرسول إىل  ِإنَّ َريبِى ِبَكْيِدِهنَّ َعِليمٌ ليُثبَت براءتُه من الفاحشة الىيت اهتى
ى النسوة ] أو استدعاهنى [ وسأهلنى عن شأن يوسف وعن سبب تقطيع املِلك وأخربُه مبا قالُه يوسف ، فأرسل املِلك عل

 أيديهنى . 

( هل وجدُتنى  ِإْذ رَاَودت نَّ يُوُسَف َعن ن َّْفِسهِ ( أي ما ابلكنى وما ِقصىتكنى مع يوسف ) َما َخْطُبُكنَّ ( املِلك للنسوة )قَالَ ) -51
( أي مل نَر عليِه أيى دليل على أنىه الىذي أراَد هبا الفاحشة . وهذه  ا َعَلْيِه ِمن ُسوءٍ قُ ْلَن َحاَش لِلِِى َما َعِلْمنَ منُه َمْيالً إليكنى )

( أي ظهَر احلقى وتبنيى ، يعين   اآلَن َحْصَحَص احْلَق  يخا )( زُلَ  قَاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيزِ تربئة ليوسف من ارتكاب الفاحشة ، حينئٍذ )
 ( يف قولِه . أَََنْ رَاَودت ُه َعن ن َّْفِسِه َوإِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ ن احلقى بشهادهتا )كلى واحدة من النسوة أدىت حصىتها م

( أي مبا غاب  َأينىِ مَلْ َأُخْنُه اِبْلَغْيبِ ( يوسف )لِيَ ْعَلمَ ( الىذي طلبُتُه من إحضار الِنسوة والتحقيق معهنى يف شأين )َذِلكَ ) -52
: من كان من  واملعىن( إىل اخليانة بل الشيطان يهديهم إىل ذلك ،  الِلىَ الَ يَ ْهِدي َكْيَد اخْلَائِِننيَ  َوأَنَّ عنُه من مكاٍن أو زمان )

 ِحزب هللا ال خيون ، ولكن من كان من حزب الشيطان فهو خيون .  
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( ِلما فيها من  َس أَلمَّارٌَة اِبلس وءِ ِإنَّ الن َّفْ عن الشهوة اجلنسيىة وامليل إىل اجلمال من الرجال )(  َوَما أُبَ رىِىُء نَ ْفِسي) -53
 ( ابلتائبني .رَِّحيمٌ ( ِلما صدَر مينى ) ِإالَّ َما َرِحَم َريبِىَ ِإنَّ َريبِى َغُفورٌ الغريزة اجلنسيىة )

اململكة وأستشريُه يف ( أي أجعلُه خالصاً لنفسي يف تدبري  َأْسَتْخِلْصُه لِنَ ْفِسي( أي بيوسف ) َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوين بِهِ ) -54
أي  63(  ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا ِمِكنٌي أَِمنيٌ ( املِلك ليوسف ) َكلََّمُه قَالَ ( جاءُه يوسف و )فَ َلمَّاألنىه فاهم وأمني ال خيون ) ااُلمور

 إنىك عندَن ذو مكانة وأمانة فاصنع يف اململكة ما شئَت .

( أي على ُمازن نبات األرض ، يعين إجعلين وكياًل على بيادر  ى َخَزآئِِن اأَلْرضِ اْجَعْليِن َعلَ ( يوسف للمِلك )قَالَ ) -55
( َبزهنا وحفظها من احلشرات ، فجعلُه رئيساً للوزراء وألبسُه خاَتُه َعِليمٌ ( للحبوب ) ِإينىِ َحِفيظٌ ) خرىاحلنطة واحلبوب االُ 

وا أمامُه إركعوا ، وزوىجُه بعد ذلك أسنات بنت فوطيفارع كاهن أُوَن ووضع طوق الذهب يف عنقِه وأركبُه يف مركبتِه الثانية وَندَ 
 .فولدت لُه إبنني قبل أن تدخل سنة اجلوع فسمىى الِبكَر منسيى ومسىى الثاين إفرائيم 

راء ووكيل ( فأصبَح رئيس الوز  َمكَّنىا لُِيوُسَف يِف اأَلْرضِ ( أي كما أنعمنا عليِه ابخلروج من السجن كذلك )وََكَذِلكَ ) -56
َها َحْيُث َيَشاءاملِلك ) ( أي من هو  ُنِصيُب بَِرمْحَِتَنا َمن نََّشاء( أي يتصرىف فيها حيث يشاء وينزل منها حيث يُريد ) يَ تَ بَ وَّأُ ِمن ْ

 تاِجني .( إىل الفقراء واحمل َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ أهٌل للرمحة ، يعين نصيُب برمحتنا من كان حُمسناً مع الناس )

( عقابه ابمتثال  وََكانُواْ يَ ت َُّقونَ ( ابهلِل وحده ومل يُشركوا بِه شيئاً ) لىِلَِّذيَن آَمُنواْ ( من أجر الدنيا ) َوأَلَْجُر اآلِخَرِة َخرْيٌ ) -57
 أوامره واجتناب معاصيه .

فلم يبَق يف أرض كنعان طعام فقال وجاءت سبع سنني ُُمصبة فاشرتى يوسف الطعام وذخرُه ، مثى جاءت سبع سنني ُُمدبة 
 يعقوب ألوالدِه إذهبوا إىل مصر واشرتوا لنا طعاماً لئالى ّنوت جوعاً ، فذهَب أوالد يعقوب إىل مصر ليمريوا أهلهم ابلطعام .

( أي وهم مل  َلُه ُمنِكُرونَ  فَ َعَرفَ ُهْم َوُهمْ ( أي على يوسف ) َفَدَخُلواْ َعَلْيهِ ( العشرة إالى بنيامني ) َوَجاء ِإْخَوُة يُوُسفَ ) -58
يعرفوُه ، فكان ُعمرُه حينئٍذ ثالثني سنة ألنى املدىة كانت ثالثة عشر عاماً من وقت أن ألَقوُه يف اجُلبى إىل وقت ُميئهم إليه 

راء سبع سنني سنة واحدة يف بيت العزيز زوج زليخا مثى ُسجَن ثالث سنني مثى صار رئيس الوز  ليشرتوا منُه طعاماً ، ألنىُه بقيَ 
م رأوا عليه  اخلصبة ، وبعدها بسنتني من السنني اجملِدبة جاء أخوته ، فكان اجملموع ثالث عشرة سنة ُمدىة غياهبم عنُه ، مثى إهنى
لباس امللوك وجالساً على سرير امللك َيمُر وينَهى ومل خيطُر بباهلم أنىه يصري إىل تلك املنزلة ، وأنى يوسف تنكىر عليهم وختمىر 

ري ، ألنى وكان يكلىم الرتمجان ابللغِة القبطيىة والرتمجان ُيكلىمهم ابلِعربيىة لئالى يعرفوُه ، فاشرتَوا منه طعاماً كلى واحٍد منهم مِحل بع
 يوسف كان ال يبيع لكلى رُجل أكثر من محل بعري .

                                                           
 من .مل يكن ذلك امللك من الفراعنة بل كان من اهلكسوس وكانت هلم السىلطة على مصر يف ذلك الز  63
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(  ائْ ُتوين أبٍَِخ لَُّكم مِىْن أَبِيُكمْ ( يوسف ألخوتِه )قَالَ هم بِه )( يعين َلمىا كاَل هلم الطعام وجهىز  َوَلمَّا َجهََّزُهم جِبََهازِِهمْ ) -59  
 ( أي خري املضيىفني لكم .   َوأَََنْ َخرْيُ اْلُمنزِِلنيَ ( يعين أعطيكم الكيل وافياً كثرياً ) َأالَ تَ َرْوَن َأينىِ أُويِف اْلَكْيلَ يُريد بنيامني )

كىَر هلم وكلىمهم جبفاء وقال هلم : من أين قدمتم ؟ قالوا : من أرض كنعان لنبتاع : َلمىا رأى يوسف أخوته عرفهم فتن القص ة
ا  ا جئتم لتتجسىسوا ثغور األرض ، فقالوا إّنى طعاماً ، فتذكىر يوسف الرؤَي الىيت رآها من قبل ، فقال هلم : أنتم جواسيس إّنى

صغري منىا عند أبينا وواحٌد مفقود ، فقال يوسف بل األمر  جئنا لنبتاع طعاماً َنُن كلىنا بنو رجل واحد يف أرض كنعان ، وال
كما قلُت لكم أنتم جواسيس وهبذا َُتتَحنون ال خترجون من هنا حّتى َييت أخوكم الصغري إىل هنا . إبعثوا واحداً منكم َييت 

م ويف اليوم أبخيكم وأنتم تُقيىدون حّتى ّنتحن كالمكم هل أنتم صادقون وإالى فأنتم جواسيس . فجعلهم يف ا حلبس ثالثة أَيى
الثالث قال هلم يوسف : إصنعوا هذا فتحَيوا إينى أتىقي هللا فواحٌد منكم يبقى يف احلبِس رهينة وأنتم إنطلقوا وخذوا مريًة جملاعِة 

ون يف أخينا بيوتكم وائُتوين أبخيكم الصغري ليتحقىق كالمكم وال هتلكوا . فصنعوا كما قال هلم . وقال بعضهم لبعٍض أنىنا آلَث
 إذ رأينا نفسُه يف ِشدىٍة وقد اسرتمحَنا فلم نسمْع لُه لذلك َنلتنا هذه الِشدىة ، فأجاهبم راؤوبني قائالً أمل أقل لكم ال أتَثوا يف

وبينهم ، الولِد وأنتم مل تسمعوا لذلك َنُن ُمطالَبون بدمِه . ومل يكونوا يعلمون أنى يوسف يفهم كالمهم ألنىُه جعل ترمجاَنً بينُه 
فتحوىل عنهم وبكى مثى عاَد إليهم وخاطبهم وأخذ من بينهم مشعون فقيىدُه مبشهدهم ، وأمر يوسف أن َُتأل أوعيتهم قمحاً 

ساروا وتُردى ِفضىة كلى واحٍد منهم يف جوالقِه )ِعْدلِِه( وأن يُعَطوا زاداً للطريق ، فُصِنَع هلم كما أمر ، ومحلوا مريهتم على محريهم و 
 اك وجاؤوا أابهم وقصىوا عليه مجيع ما َنهلم . وهذا معىن قوله :من هن

 ( مصر .  َوالَ تَ ْقرَبُونِ ( يف املرىة الثانية ) َفالَ َكْيَل َلُكْم ِعنِدي( يعين أبخيِه بنيامني ) فَِإن ملَّْ أَتْتُوين بِهِ ) -60

 ( ما أمرتنا بِه . َوِإَنَّ َلَفاِعُلونَ ن يُرسلُه معنا )( أي سنطلبُه من أبيِه أ قَاُلواْ َسنُ رَاِوُد َعْنُه َأاَبهُ ) -61

َيانِِه اْجَعُلواْ ِبَضاَعتَ ُهمْ ( يوسف )َوقَالَ ) -62 ( مفردها رحل وهو ما ُيشدى  يِف رَِحاهِلِمْ ( يعين فضىتهم الىيت اشرتَوا هبا القمَح ) لِِفت ْ
( يعين لعلىهم يعرفون املكيدة الىيت عملناها معهم أبن طلبنا  يَ ْعرُِفوهَنَا َلَعلَُّهمْ على ظهر الدابىِة والبعري ، أي يف أاثثهم ومتاعهم )

ِإَذا منهم إحضار بنيامني ، فيقولون لو كان رُجالً أجنبيىاً ما أكَرمنا وأضافنا يف قصرِه وأعاَد فضىتنا إلينا فلعلىُه أخوَن يوسف )
ا مكيدة ومل يعرفوا  اُخرى( إىل مصر مرىًة  ْم يَ ْرِجُعونَ ِإىَل أَْهِلِهْم َلَعلَّهُ ( يعين إذا رجعوا ) انَقَلُبواْ  وال خيافون . ولكنىهم مل يفهموا أهنى

 أنىه أخوهم يوسف .

َوِإَنَّ َلُه ( طعاماً )لْ َنْكتَ ( بنيامني ) َفَأْرِسْل َمَعَنا َأَخاَنَ ( يف املستقَبل ) فَ َلمَّا َرِجُعوا ِإىَل أَبِيِهْم قَاُلواْ ََي أاََبََن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيلُ ) -63
 ( من أن ُيصيبُه مكروه . حَلَاِفُظونَ 
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ُ َخرْيٌ َحاِفظًا( يوسف ) َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما أَِمنُتُكْم َعَلى َأِخيهِ ( يعقوب )قَالَ ) -64 ( من حفظكم لُه  ِمن قَ ْبُل فَالِلى
 ينى ويردىُه عليى .رَب سعفي وكِ ( يرحم ضَ  َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ )

( أي ما نُريد من هذا الرجل  ُردَّْت إِلَْيِهْم قَاُلواْ ََي أاََبََن َما نَ ْبِغي( أي فضىتهم ) َوَلمَّا فَ َتُحواْ َمَتاَعُهْم َوَجُدواْ ِبَضاَعتَ ُهمْ ) -65
 فنتىهمُه بسوء ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

 ال يَ ْبِغنَي ِظالى  فقوِمي َي َصِفيىُة يف نساٍء     حِبَرِى الشمسِ 
َنا) نا يف بيتِه فلو كانت له نيىة سوء مع أخينا بنيامني مل يصنع معنا نا وأضافَ ( أي ردىها إلينا وأكرمَ  َه ِذِه ِبَضاَعتُ َنا ُردَّْت إِلَي ْ

 ألعشى :( ابلقمح ، أي َنيت هلم ابلطعام ، ومن ذلك قول ا ّنَِرُي أَْهَلَنا( بذهابنا إليِه )وَ معروفاً كما ترى )
 َلْسَنا ِبِعرٍي وبَ ْيِت هللِا مائِرٍَة     إالَّ َعَلْيها ُدُروُع الَقْوِم والزََّغفُ 

 يقول الشاعر : ليست قاِفلتنا حُممىلة ابلطعام لتنهبوها بل حُممىلة ابلدروع والسيوف فنقاتلكم هبا .
( َذِلكَ ( من القمح ابزدَيد شخٍص آخر فنكون أحد عشر رجالً ) َونَ ْزَداُد َكْيَل بَِعريٍ ( بنيامني من كلى سوء ) َوََنَْفُظ َأَخاَنَ )

 ( أي ميسور  َكْيٌل َيِسريٌ أي الطعام الىذي َنصل عليه بواسطة بنيامني )

( يعين  لََتْأتُ نَّيِن بِهِ  )( أي تُعطوين ُعهوداً ُمَوثىقة أبمياٍن من هللا َلْن أُْرِسَلُه َمَعُكْم َحّتَّ تُ ْؤتُوِن َمْوثًِقا مِىَن الِلىِ ( يعقوب )قَالَ ) -66
( مجيعاً ، يعين إالى أن حتيط بكم أعداء لكم أو لصوص فتأسركم مجيعاً فال َلوَم عليكم  ِإالَّ أَن حُيَاَط ِبُكمْ أبن ترجعوُه إيلى )

ُ َعَلى َما نَ ُقوُل َو ( يعقوب )قَالَ ( أي أعَطوُه عهودهم ) فَ َلمَّا آتَ ْوُه َمْوثَِقُهمْ حينئٍذ ) ( أي حافٌظ لقولنا وسامٌع لعهدَن  ِكيلٌ الِلى
 فإن أخلفتم إنتصَف يل منكم .

( وذلك َلمىا مسع أنى عزيز مصر قال  ََي َبيِنَّ اَل َتْدُخُلوا ِمن اَبٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبْ َواٍب م تَ َفرِىَقةٍ ( يعقوب لبنيه )َوقَالَ ) -67
، فقال ال تدخلوا مصر من  مكيدة دبىرها هلم عزيز مصر فرييد أن يسجنهمعلى أوالده من  ، خافَ  والده أنتم جواسيسأل

 ساعدوهُ من السجن أو يُ  طبعاً فيمكنهم أن خُيلىصوهُ  مكروه فإنى الباقني يعلمون بهِ  وأصابهُ أأحدكم  فإن ُسجنَ  واحدٍ  اببٍ 
يعين ما اُغين من قضاء هللا وقدرِه من  ( الِلَِّ ِمن َشْيءٍ  مِىنَ ة )الوصيى  ( هبذهِ  َوَما أُْغيِن َعنُكم) صهِ يلمن ختنوا مل يتمكى  بشيء إنْ 

( يف إرسال بنيامني  ِإالَّ لِلَِِّ َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ ( يف اهلالك والنجاة ) ِإِن احلُْْكمُ ذوا احلذر )بكم سوءاً ولكن خُ هللا إن أراد شيء 
 . م( يف شؤوهن َوَعَلْيِه فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكِىُلونَ معكم )

( مصر دخلوها  َوَلمَّا َدَخُلواْ مثى ساروا من أرض كنعان إىل مصر ليأتوا ابلطعام إىل أهلهم وأخذوا بنيامني معهم ) -68
ُهمُمتفرىقني ) ال يوسف أراد و سوءاً ( ألنى هللا مل يُرِْد هبم  مِىَن الِلِى ِمن َشْيءٍ ( تفرىقهم ) ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَبُوُهم مَّا َكاَن يُ ْغيِن َعن ْ

( يعين إالى غايًة يف نفسِه نفىذها بتلك الوصيىة ، وهي  ِإالَّ َحاَجًة يِف نَ ْفِس يَ ْعُقوَب َقَضاَهاليأخذوا احلذر منُه )سوءاً هبم 
( يعين أنىُه   ْمَناهُ َلُذو ِعْلٍم لِىَما َعلَّ ( يعين يعقوب )َوِإنَّهُ شكوك وقعت يف قلبِه خوفاً على أوالدِه فأزاهلا عن قلبِه بتلك الوصيىة )
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صيباً يف رأيِه ويف وصيىتِه ألوالدِه لو كان عزيز مصر غري يوسف ولكنىه مل يعلم أنى الىذي ابَع هلم الطعام وردى الفضىَة كان مُ 
اِس الَ َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّ إليهم هو أخوهم يوسف ، فلو َعِلَم بذلك َلما أوصاهم بتلك الوصيىة أبن يدخلوا مصر ُمتفرىقني )

ا أوصاهم أبوهم هبذه الوصيىة خوفاً من العني أو من احلَسد .ي( حّتى املفسىر  يَ ْعَلُمونَ   ن مل يعلموا تفسريها فقالوا إّنى

(  َأُخوكَ  أَنَْ ( الىذي تظنىين غريباً عنك )ِإينىِ ( يوسف لبنيامني )قَالَ ( بنيامني ) َوَلمَّا َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه َأَخاهُ ) -69
َتِئسْ يوسف ) ( أخوتك معي حيث ألَقوين يف اجُلبى وابعوين بعشرين  مبَا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ ( أي فال حتزن وال أتسف ) َفالَ تَ ب ْ

 درمهاً .

( أي الكأس الىذي  َقايَةَ َجَعَل السىِ ( ُمىا حيتاجون إليِه من متاع السفر ، مثى ) َجهََّزُهم جِبََهازِِهمْ ( كاَل هلم الطعام )فَ َلمَّا) -70
( يعين َي أصحاب  أَي َّتُ َها اْلِعريُ ( من غلمان يوسف قائالً ) مُثَّ أَذََّن ُمَؤذِىنٌ ( بنيامني ُخفيًة عنهم ) يِف َرْحِل َأِخيهِ يستقي فيِه )

  ِإنَُّكْم َلَسارُِقونَ الدوابى ، َي أهل القافلة )
ُ
 حمىلة ، ومن ذلك قول إبن الزبعري : ( فالعري هَي القافلة من البغال أو احلمري امل

 وأكلها اللَّْحَم حَبْتاً ال َخِلْيَط َلُه      وقَ ْوهلا َرَحَلْت ِعرْيٌ أََتْت ِعرْيُ 
 وقال َطرَفة : 

 َفَجُعوين يَ ْوَم َزم وا ِعريَُهْم     ِبَرِخيِم الصَّْوِت َمْلثُوٍم َعِطرْ 

مُتموَن ابلسرقة )( أصحاب الِعري لغلمان يوسف ماقَاُلواْ ) -71 ( أي رجعوا من  َوأَقْ بَ ُلواْ َعَلْيِهمذا تفقدون من أمتعتكم حّتى اهتى
م فأرسَل خلفهم يوسف وقال فتىشوا أوعيتهم ، فلمىا أخذوا  م خرجوا من مصر سائرين على دواهبى الطريق عليهم للمدينة ، ألهنى

 ( ؟  مَّاَذا تَ ْفِقُدونَ يُفتىشون قالوا )

( من  مِحُْل بَِعريٍ ( أي ابلكأس ) َوِلَمن َجاء بِهِ ( وهو كأس من فضىة ) نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ لمان يوسف )( غقَاُلواْ ) -72
( يعين وأَن كفيل أن أعطيه من الطعام محل بعري ، فالزعيم معناُه الكفيل ، قال هللا تعاىل  َوأَََنْ بِِه َزِعيمٌ احلنطة ُمىاَنً بال َثن )

  : أي كفيل . وقال الراعي  { ْلُهم أَي  ُهم ِبَذِلَك َزِعيمٌ }سَ  سورة القلميف 
ًة كالنىقِب َبنْيَ اْلَمخارِمِ   فإينى َزِعيٌم أَْن أُقوَل َقِصيَدًة     حُمَربَّ

 وقال اآلخر : 
 النَّْجرِ  ميِ كرِ   ِد اجلدىِ اجِ مبَِ       لِك أمَّ عمروٍ   زعيمٌ ينى إ

 وقال امرؤ القيس : 
 بَسرْيٍ تَ َرى ِمْنُه الُفرَانَِق أْزَورَا     َرَجْعُت ُُمَلَّكاً َوإين َزِعيٌم إْن 
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َنا لِنُ ْفِسَد يف اأَلْرضِ ( إخوة يوسف )قَاُلواْ ) -73 ( من قبل  َوَما ُكنَّا َسارِِقنيَ ( أبخذ أموال الناس ) اَتلِلِى َلَقْد َعِلْمُتم مَّا ِجئ ْ
 لنسرق اليوم كأس املِلك .

 ( يف قولكم وظهر الكأس يف أمتعتكم ؟  َفَما َجَزآُؤُه ِإن ُكنُتْم َكاِذِبنيَ ِلك )( غلمان املقَاُلواْ ) -74

( يعين يكون ُملوكاً ملن ُسرَِق منُه الكأس ، أي ُملوكاً ليوسف ،  يِف َرْحِلِه فَ ُهَو َجزَاُؤهُ ( الكأُس ) قَاُلواْ َجزَآُؤُه َمن ُوِجدَ ) -75
َكَذِلَك جَنْزِي اهيم )ع( أبنى السارق يكون ُملوكاً للىذي ُسرَِق منُه املال )وهذا حكم يعقوب الىذي جاء يف ُصُحف إبر 

 .( أي جنزي السارقني يف شرعنا وُحكمنا  الظَّاِلِمنيَ 

ِمن لِسقاية )( أي استخرج ا مُثَّ اْسَتْخَرَجَها( بنيامني ) قَ ْبَل ِوَعاء َأِخيهِ ( الىيت فيها الطعام )أِبَْوِعَيِتِهمْ ( املفتىش )فَ َبَدأَ ) -76
( أي ِكْدََن لُِيوُسفَ ( أي كما علىمناُه مكيدة أن َييت أبخيِه من أرض كنعان إىل مصر كذلك )َكَذِلكَ ( بنيامني ) ِوَعاء َأِخيهِ 

حقى يف شريعة  ( يعين ليس لهُ  َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلكِ علىمناُه هذه املكيدة الثانية أبن أخذ أخاُه وأبقاُه عندُه )
( فعلىمُه هذِه املكيدة ليأخذه  ِإالَّ أَن َيَشاء الِلىُ مِلك مصر أن يكون السارُق ُملوكاً ملن ُسرَِق منُه املال بل ُحكمُه السجن )

( جبميع املعلومات ، وهو يمٌ َعلِ ( من املخلوقني ) َوفَ ْوَق ُكلِى ِذي ِعْلمٍ ( ابلِعلِم والنبوىِة واهلداية ) نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت مِىن نََّشاءُ عنده )
 .هللا تعاىل . وَلمىا رأوا الكأس قد استخرجُه غلمان يوسف من وعاء بنيامني 

:  واملعىن،  يوسف ( يعنون بهِ  َأٌخ لَُّه ِمن قَ ْبلُ ( الرتافيم ) فَ َقْد َسَرقَ ( بنيامني الكأس ) ِإن َيْسرِقْ ( إخوة يوسف )قَاُلوا) -77 
ا سرق بنيامني اليوم   . يف السرقة فاقتدى بهِ  من قبلهِ  سرقَ  ألن أخاهُ  إّنى

"ترافيم" كان عند أبيها املسمىى "الابن"  سمىونهُ ة يُ : أنى راحيل أم يوسف اخذت َتثاالً صغرياً من الفضى  يف ذلك والقصة
 مىهُ اُ غرياً حني ماتت ، وكان يوسف ص ختها املسماة "ليئة" وأخفتهُ اُ ، وَلمىا ماتت راحيل أخذته  وأخفته عن أبيها وأنكرتهُ 

 أعجبه أن يلعب بهِ  ذي فيه التمثال فَلمىا رآهُ فق يوماً أنى يوسف فتح الصندوق الى ، فاتى  فأخذته خالته ليئة وقامت برتبيتهِ 
، فلما جاءت خالته ليئة إىل بيتها رأت  يعقوب إىل بيت أبيهِ  ى وذهب بهِ مَ وصار يلعب به كما تلعب األطفال ابلدُ  فأخذهُ 
، فذهبت  بيد يوسف يلعب بهِ  فتىش عنه وتسأل فقالوا رأيناهُ خذت تُ أوق مفتوحاً والرتافيم غري موجود يف الصندوق فالصند

 . منهُ  وأخذتهُ  إىل بيت أبيهِ 
سارقاً ومل  وهُ ( يعين أسرى كلمتهم هذه إذ جعلَفَأَسرََّها يُوُسُف يِف نَ ْفِسِه َومَلْ يُ ْبِدَها هَلُمْ ) فعدى أخوته تلك احلادثة سرقة عليهِ 

، والدليل  كيناً منه إذا َتكىنتم على شيء أن تفعلوهُ ( يعين أنتم شٌر َتقَاَل أَنُتْم َشرٌّ مََّكاَنً ، بل ) يكشف حقيقتها لئالى يعرفوهُ 
يت { ، يعين إعملوا على قدر َتكينكم من أذيى  على ذلك قوله تعاىل يف سورة هود }وَيقوم إعملوا على مكانتكم إين عاملٌ 

قة فأَن أخذته رِ ( يعين إن كانت حادثة التمثال جعلتموها سَ  . ومعىن قول يوسف )أَنُتْم َشرٌّ مََّكاَنً  وقتلي إن قدرمت على ذلك
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، اثلثاً إنى التمثال  فالً صغرياً ال لوم عليى يف ذلك، اثنياً أَن كنُت طِ  ومل تكن غاييت أن أسرقهُ  إىل مكانهِ  مثى أردىهُ  هِ بأللعب 
وأمىا أخي بنيامني مل يسرق الكأس بل أَن أمرُت غلماين  . خاليت فأَن أحقى به من خاليت ي بعد موهتا وأخذتهُ أمى  خلىَفتهُ 

 بى يف اجلُ  مثى ألقيتموهُ  كم سرقتم أخاكم من أبيكم وأردمت قتلهُ . ولكنى  عندي خذهُ آلوكانت هذه مكيدة مينى  يف وعائهِ  فوضعوهُ 
يتم على شد ولستم أطفاالً صغاراً وبذلك جنَ باع البضاعة وأنتم رجال ابلغو الرُ س األَثان كما تُ بعشرين درمهاً أبَب مثى بعتموهُ 

فهذا  ؟كاء ، فأينا شٌر َتكيناً من صاحبهِ من البُ  بصرهُ  ُعفَ زَنً عليه حّت ضَ وجلبتم حُ  أخيكم وعلى أبيكم فأصبحتم عاقىني لهُ 
، يعين هللا أعلم منكم بذلك فيعلُم أينى مل أسرق  ( من أمر السرقة  أَْعَلُم مبَا َتِصُفونَ َوالِلَُّ ). (  )أَنُتْم َشرٌّ مََّكاَنً معىن قوله 

التمثال بل أخدتُه أللعب بِه مثى أردىه إىل مكانِه ، وهللا أعلم أبخي بنيامني أبنىُه مل يسرق الكأس بل أَن أمرُت غلماين أن 
 يضعوُه يف متاعِه .

( وهذه كانت كناية الوزراء ، كما يكنىون اليوم الوزير بصاحب السعادة وصاحب   أَي  َها اْلَعزِيزُ َيَ ( إخوة يوسف )قَاُلواْ ) -78
ِإَنَّ نَ رَاَك ( أي بداًل عنُه ) َفُخْذ َأَحَدََن َمَكانَهُ ( يف السنى ) ِإنَّ َلُه أاًَب َشْيًخا َكِبريًااملعايل وغري ذلك من الكناَيت التفخيميىة )

 ( إلينا يف الكيل والضيافة وردى البضاعة ، فكما أحسنت إلينا يف ذلك فأحسْن إلينا اليوم وخذ أحدَن مكانُه . نيَ ِمَن اْلُمْحِسنِ 

ربيء ( يف حقى ال ِإنَّ آ ِإًذا لَّظَاِلُمونَ ( لو فعلنا كما طلبتم ) َمَعاَذ الِلِى أَن َنَُّْخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدََن َمَتاَعَنا ِعنَدهُ ( يوسف )قَالَ ) -79
 . 

يًّا( يعين فلمىا يئسوا منه أن جُييبهم إىل طلبتهم ) فَ َلمَّا اْستَ ْيَأُسواْ ِمْنهُ ) -80 ( أي اعتزلوا عن الناس وأخذوا يتناَجون  َخَلُصواْ جنَِ
(  َكِبريُُهمْ   قَالَ فيما بينهم ويتشاورون هل يذهبون إىل أبيهم بغري بنيامني أم يُقيمون يف مصر ، وما هو احللى يف هذه املشِكلة )

( أبن نُعيد بنيامني إليِه فكيف نرجع وحدَن ونرتك  أمََلْ تَ ْعَلُمواْ أَنَّ أاََبُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم مَّْوثًِقا مِىَن الِلىِ يف السنى وهو راؤوبني )
نتم قد عاهدمت أابكم أن تُعيدوُه إليِه ( يعين ما قصىرمت يف حقىِه فكيُوُسفَ ( حقى ) يف  َوِمن قَ ْبُل َما فَ رَّطُتمْ بنيامني يف مصر )

 فنقضتم العهد وألقيتموُه يف اجُلبى . فالتفريط معناُه التقصري والتضييع ، والشاهد على ذلك قول لبيد :
 ُلوَّاُمَها حِباجةٍ  يَلومَ  أنْ  أو     رِيبةً  أفرىِطُ  ال الل بانةَ  أْقِضي

 وقال جرير : 
 ِهْم      وطََغوا كما فَ َعلْت َثوُد فَباُرواآُل املَهلَِّب فَ رَُّطوا يف ِدينِ 

 ( يعين ال أخرُج من مصَر ، ومن ذلك قول األعشى :  فَ َلْن أَبْ رََح اأَلْرضَ )
ً وأَبْ َرْحِت َجارَا  أُقوُل هَلا ِحنَي َجدَّ الرِحيُل    أَبْ َرْحِت َرابى

 : يعين أخرجِت معِك سيىداً وأخرجِت جاراً حني خرجِت . وقالت اخلنساء 
 دقَّ َعْظِمي وهاَض مينى َجناِحي     ُهْلُك َصْخٍر فما أُطيُق براَحا
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ُ يل ( يف الرجوع إىل أرض كنعان ) َحّتََّ ََيَْذَن يل َأيب يعين فما أطيُق القيام من مكاين . ) ( مبا يُريد وما ُيسبىب يف  أَْو حَيُْكَم الِلى
ال راؤوبني أَن أبقى ُهنا وأنتم إمحلوا الطعام إىل أهلكم وأخربوا أابكم ابحلادثة . وذلك ( فق َوُهَو َخرْيُ احْلَاِكِمنيَ جناة بنيامني )

 قوله : 

ا ( يعين ما رأيناُه َلمى  ِإالَّ مبَا َعِلْمَنا( أبعيننا ) َوَما َشِهْدَنَ كأس املِلك )  ( اْرِجُعواْ ِإىَل أَبِيُكْم فَ ُقوُلواْ ََي أاََبََن ِإنَّ ابْ َنَك َسَرقَ ) -81
( يعين وما كنىا َنفظ بنيامني وقَت غيابِه عنىا إذا  َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحاِفِظنيَ سرق ولكن رأينا الكأس حني أخرجوُه من متاعِه )

ا كنىا َنفظُه وقت أن يسري معنا  اللىيلذهَب لقضاء حاجٍة أو يف  وقت املنام أو وقت دخوله على العزيز فينفرد بِه ، وإّنى
 ، فال نعلم ماذا صنَع وقت غيابه وحني سرق الكأس لكي ّننعُه عن ذلك . وجيلس معنا 

: إبعث اَنساً يسألوهنم  واملعىنأخرجوا الكأس من متاعِه ،  الىذينَ ( يعين أهل مصر  اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها( أهل )َواْسَألِ ) -82
( يعين واسأل أهل القافلة الىيت أقبلنا معهم وهم كنعانيىون  ْلَنا ِفيَهاَواْلِعرْيَ الَّيِت أَقْ ب َ عن ذلك ويتحقىقون هل هو صحيح )

 ( يف قولنا .  َوِإَنَّ َلَصاِدُقونَ فيخربونك عن احلادثة )

( يف بنيامني كما  َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا( أي زيىنت وحسىنت ) بَْل َسوََّلتْ ( يعقوب ألوالدِه حني كلىموُه بذلك )قَالَ ) -83
يًعالكم يف أخيِه يوسف ) سوىلت ُ أَن ََيْتَِييِن هِبِْم مجَِ ( حبايل  إِنَُّه ُهَو اْلَعِليمُ ( يوسف وبنيامني وراؤوبني ) َفَصرْبٌ مجَِيٌل َعَسى الِلى

 ( يف مصاحل العباد . احلَِْكيمُ )

ُهمْ ( يعقوب )َوتَ َوىلَّ ) -84 َوقَاَل ََي َأَسَفى َعَلى يُوُسَف نهم )( يعين أعرَض عن أوالدِه واعتزَل يبكي على املفقودين مَعن ْ
َناُه ِمَن احْلُْزنِ  ( يعين  فَ ُهَو َكِظيمٌ ( وهذا مَثل ُيضَرب بني الناس ، فيقول قائلهم "مل أجْدُه حّتى ابيضىت عيناي" ، ) َوابْ َيضَّْت َعي ْ

 يكتُم ُحزنُه يف قلبِه وال يشكو ألحٍد من الناس .

 ( أي ال تزال ، ومن ذلك قول أوس بن حجر يصُف حرابً :  ْفَتأُ اَتهلل ت َ ( أوالده )قَاُلواْ ) -85
َها الِحٌق وتَ َقطَّعُ      َفَما فَِتَئْت َخْيٌل تَ ُثوَب َوَتدَِّعي  َويَ ْلَحُق ِمن ْ

 وقال األعشى : 
ُنوَن يف كلِى ماٍء َجِديرَا  ََتَن َّْوَك اِبلَغْيِب ما يَ ْفتَ ُئوَن     يَ ب ْ

 " يعين ما يرتكون البناء بل مداومون عليِه ، وقال اآلخر :  فقول الشاعر "ما يَ ْفتَ ُئونَ 
 َلَعْمُرَك ما تَ ْفَتأُ َتْذُكُر خاِلداً     وَقْد غاَلُه ما غاَل تُ بىَع ِمْن قبلُ 

( أي من امليتني ،  أَْو َتُكوَن ِمَن اهْلَاِلِكنيَ ( يعين حّتى تشرف على املوت ) َحّتَّ َتُكوَن َحَرًضا( وتبكي عليه ) َتْذُكُر يُوُسفَ )
 فاحلَرض االقرتاب من املوت بسبب ِشدىة املرض أو بسبب ُمصيبة ُتصيب اإلنسان ، ويف ذلك قال العرجي : 
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  َقمُ  بَِلي ُت وَح ّتى َش فَّين السى َح ّتى      فَأْحَرَضين إنِى ي اْم ُرٌؤ لَ جى يب ُحبٌ 
 وقال الِطرمىاح : 

ْدهم مَ   ِل اأَلْحراضِ اِجي  َح مُحاًة للُعزى ===  رَ َمْن يَ ُرْم مَجَْعهم جيَِ
 عزلوهم عن الناس . وقال امرؤ القيس :  الىذينَ يعين للمرَضى 

َيِر َمرِيضِ   أََرى اْلَمْرَء َذا األْزواِد ُيْصِبُح حُمَْرضاً     َكإْحراِض َبْكٍر يف الدِى

َا َأْشُكو بَ ثِىي َوُحْزين ِإىَل الِلىِ ( يعقوب )قَالَ ) -86 "احلُزن" ما خفَي يف القلب من مهوم ، و"البثى " ما ال يُطيق إخفاءُه  ( ِإّنَّ
 ( أنتم وذلك ابلرؤَي الىيت رأيتها .  َما الَ تَ ْعَلُمونَ ( من شأن يوسف ) َوأَْعَلُم ِمَن الِلىِ من اهلموم فيبثىها للناس وخيربهم هبا )

( بنيامني ، أي جتسىسوا ، ولكن كلمة "حتسىسوا"  واْ ِمن يُوُسَف َوَأِخيهِ فَ َتَحسَّسُ ( إىل مصر ) ََي َبيِنَّ اْذَهُبواْ مثى قال ) -87
 تستعمل لتحصيل أخبار الشخص من أفواه الناس واستماع ما يتحدىثون عنُه ، ومن ذلك قول عنرتة : 

 فبَعثُت جارييت فقلُت هلا اْذهيب     فَتَحسَِّسي أخباَرها يل واْعَلِمي
 وقال اآلخر : 

ْعَن له َحِسيْ وْ ُجن ُ      هُ نْ  الِعَتاَق َيظَْلَن مِ تَ َرى الطَّرْيَ   َساحاً ِإْن مسَِ
سورة قوله تعاىل يف وصف جهنىم يف ُذن ، أي تسمعه اآلذان ، ومن ذلك أقول إنى التحسىس ما تنصُت لُه االُ  اُخرىوبعبارٍة 
لب آاثر الشخص والتفتيش عنُه برؤَي العني ، ومن ، وأمىا كلمة "جتسىسوا" فتستعمل لط}اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها {  األنبياء

}َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتب  سورة احلجراتذلك قوهلم "جسى الطبيُب يدي" أي ملسها بنفسِه ورآها بعينِه ، قال هللا تعاىل يف 
رُه هللاُ لكم من الراحة واالطمئنان بواسطة يوسف ، ( يعين ال تيأسوا ُمىا قدى  َواَل تَ ْيَأُسواْ ِمن رَّْوِح الِلىِ ، )ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا { 

، }َويُِتم  نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب { وبذلك ُيشري إىل الرؤَي الىيت رآها يوسف حني طفولتِه ووعدُه يعقوب ابخلري بقولِه 
 ها الراحة واالطمئنان ، والشاهد على ذلك قولهُ : فتىشوا عن يوسف ألنى اخلري َيتيكم على يدِه . فكلمة "َرْوح" معنا واملعىن

 ، وقال النابغة الذبياين ميدُح إبن اجلالح : {  }فََأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي فَ َرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ  سورة الواقعةتعاىل يف 
 عَمى وَلْسُت ِبشاِهدِ َفَسكَّْنَت نَ ْفِسي بَ ْعَدما طاَر َرْوُحها      وأْلَبْسَتيِن نُ 

 ( . مثى ساروا إىل مصر كما أمرهم أبوهم . إِنَُّه الَ يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح الِلِى ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ )

ا وأهلنا الِشدىة بفقدان أخينا ( أي أصابن قَاُلواْ ََي أَي  َها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوأَْهَلَنا الض ر  ( أي على يوسف ) فَ َلمَّا َدَخُلواْ َعَلْيهِ ) -88
َنا بِِبَضاَعٍة م ْزَجاةٍ يوسف وُحزن أبينا عليِه وأخذك بنيامني منىا وأصابنا اجلوع يف هذه السنني اجملِدبة ) ( أي مدفوعٍة لك  َوِجئ ْ

 سورة اإلسراءتعاىل يف ة يف حقىَك ، فاملزجاة معناها املدفوعة ، والشاهد على ذلك قوله لمن أبينا فتقبىلها منىا وإن كانت قلي
 أي يدفع لكم الُفلك بواسطة الرَيح ، ومن ذلك قول النابغة :  }رَّب ُكُم الَِّذي يُ ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك يِف اْلَبْحِر {
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 ِمْن ُصرَّاِدها ِصَرَما اللىيلَوَهبَِّت الرىِيُح من تِْلقاِء ِذي أُُرٍل     تُ ْزِجي ِمَن 
َنآ( بثمنِه ) َفَأْوِف لََنا اْلَكْيلَ ) ِقنيَ ( بعتِق أخينا بنيامني ) َوَتَصدَّْق َعَلي ْ ( َبرٍي من عندِه يف الدنيا واآلخرة  ِإنَّ الِلىَ جَيْزِي اْلُمَتَصدِى

 وفستقاً ولوزاً وبعض الفواكه . 66والذَنً  65ودبساً ونكعًة  64. وكانت بضاعتهم الىيت جاؤوا هبا إىل يوسف هديىًة : بلساَنً 

( َوَأِخيهِ ( من الضرب وإلقائِه يف اجُلبى وبيعه بعشرين درمهاً ) َهْل َعِلْمُتم مَّا فَ َعْلُتم بُِيوُسفَ ( يوسف ألخوتِه )قَالَ ) -89
 ( ما يؤول إليِه شأن يوسف . ِإْذ أَنُتْم َجاِهُلونَ بنيامني من اإلهانة بعد فراق أخيِه )

َناواملنزلة ) ( وهم ُمتعجىبون ُمىا هو فيِه من احُلكمقَاُلواْ ) -90 ُ َعَلي ْ (  أَإِنََّك أَلَنَت يُوُسُف قَاَل أَََنْ يُوُسُف َوَه َذا َأِخي َقْد َمنَّ الِلى
َ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ ( على ما ينالُه من مكروه )َوِيْصربْ ( احملرىمات ) إِنَُّه َمن يَ تَّقِ ابلسىالمِة والكرامة واالجتماع ) (  فَِإنَّ الِلى

  . الُضعفاء واملساكني إىل

َنا) -91 ُ َعَلي ْ (  َوِإن ُكنَّا خَلَاِطِئنيَ ( حُبسِن الصورة والسريرة وحماسن األخالق واملْلك وأحَوَجنا إليك ) قَاُلواْ اَتلِلِى َلَقْد آثَ َرَك الِلى
 يعين وقد كنىا خلاطئني يف شأنك وما صنعناُه معك .

ُ َلُكمْ ( أي ال لوَم وال توبيخ عليكم اليوم ) ُكُم اْليَ ْومَ الَ تَ ثْ رَيَب َعَليْ ( يوسف )قَالَ ) -92 ( ألنىكم اعرتفتم َبطيئتكم  يَ ْغِفُر الِلى
( ابلتائبني النادمني . مثى سأهلم عن حال أبيِه فقالوا َضُعَف بصرُه وَنَل  َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ وندمتم على ما مَضى منكم )

 ُبكائِه عليك فقال هلم :  جسمُه من ِشدىِة ُحزنِه وكثرة

: تذهب منه  واملعىن( لشدىِة ما ُيصيبُه من الفرح ، َبِصريًا( إيلى ) اْذَهُبواْ ِبَقِميِصي َه َذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأيب ََيْتِ ) -93
( إىل مصر . فأخذوا مريهتم وقميص  ِعنيَ أِبَْهِلُكْم َأمجَْ ( أيضاً )َوأْتُوين ) اُلموراألحزان ويعلوه الفرح والسرور فيعود متبصىراً اب

 يوسف معهم وتوجىهوا إىل أرض كنعان إىل أبيهم .

( أي أشمى  قَاَل أَبُوُهْم ِإينىِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسفَ ( أي انفصلت عن أرض مصر ودخلت أرض كنعان ) َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعريُ ) -94
 وال أن ختطىئوا رأيي ، ومن ذلك قول حسىان يذكُر غزوة بين قريظة : ( يعين ل َلْوالَ أَن تُ َفنِىُدونِ رائحة يوسف )

 فَ ُهْم َصْرَعى حَتُوُم الطرُي ِفيِهْم     َكذاَك يَُداُن ُذو الَفَنِد الَفُخورِ 
 يعين كذاك جُيازى بعملِه ذو الرأي اخلاطئ الفخور بنفسِه ، وقال عنرتة : 

 َفَما يَْدُخُل الت َّْفِنيُد فيِه َمساِمِعيُخِلْقنا هلذا احلبِى ِمْن قبِل يوِمنا     

                                                           
 هو ِعطٌر ُيستخرَج من زهٍر أبيض صغري هبيئة عناقيد مدالىة يف أشجار . ولعلىُه ورد رازقي . 64
 هو َثُر شجر أمحر اللىون . 65
 هو نوع من العلوك . 66
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 وقال اآلخر : 
 فَ َلْيَس َما فَاَت ِمْن أَْمرِي مبَْرُدودِ     يَ ا َصاِحيَبَّ َدَعا َلْوِمي َوتَ ْفِني ِدي

 وقال جرير : 
 طَاَل اهْلََوى َوأَطَْلُتَما الت َّْفِنيَدا     َوأَْقِصرَا  ََي َعاِذيَلَّ َدَعا اْلَماَلمَ 

( يعين ال زِلَت تعتقد أنى  اَتلِلِى إِنََّك َلِفي َضالَِلَك اْلَقِدميِ ( أي قال من كان حاضراً عنده من أهلِه وأحفادِه )قَاُلواْ ) -95
 يوسف حيى بعد هذه املدىة واآلن تشمى رائحتُه وقد مات وصار جسمُه رميماً .

( أي  أَْلَقاُه َعَلى َوْجِههِ وذا قبلهم ُمسرعاً ابلقميص إىل أبيِه لُيبشىرُه )( يه َجاء اْلَبِشريُ ( تعطىلوا يف الطريق ) فَ َلمَّا أَن) -96
بعد أن كان  الُمور( ابَبِصريًا( يعين فلمىا شمى رائحة يوسف من القميص عاَد يعقوب ) فَاْرَتدَّ ألقى القميص على وجه أبيِه )

قَاَل أملَْ أَُقل لَُّكْم ِإينىِ أَْعَلُم ِمَن الِلِى َما ِذهنُه من التفكري ، فحينئٍذ ): ذهَبْت عنُه األحزان واألوهام وصَفى  واملعىنحزيناً كئيباً ، 
 : أمل أقل لكم أنى يوسف حيٌّ يرزق وذلك مبا أوحاُه هللا إيلى وأرانيِه يف املنام ؟ واملعىن( أنتم ،  اَل تَ ْعَلُمونَ 

( يف حقى  ِإَنَّ ُكنَّا َخاِطِئنيَ ( أي إسأل من هللا أن يغفَر لنا ذنوبنا ) َنا ُذنُوبَ َناََي أاََبََن اْستَ ْغِفْر لَ ( أوالد يعقوب )قَاُلواْ ) -97
 يوسف .

رِضَي عنكم يوسف فحينئٍذ أستغفر لكم وذلك بعد  نْ إ( يعين أنتم أذنبتم مع يوسف ف قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َريبِىَ ) -98
( ابلنادمني . وكان يوسف الرَِّحيمُ ( للتائبني ) إِنَُّه ُهَو اْلَغُفورُ لكي يقول آمىني ) أن نذهب إىل مصر ليكون االستغفار حبضورِه

م إىل مصر أبمجعهم ، وكانوا سبعًة  أرسَل هلم عرابت لتحمَل أمتعتهم وأهاليهم وذراريهم وأمواهلم ، وساقوا مواشيهم ودواهبى
قوب َثانني نفراً دخلوا مصر ، وَلمىا خرجوا من مصر مع وسبعني نفراً ، ويوسف وولداه يف مصر ، فيكون ُمموع آل يع

 موسى كانوا ِستمائة ألف رجل عدا األطفال والنساء .

( يعين ضمىُهما إىل صدرِه وقبىلهما ، ومها أبوُه يعقوب وخالتُه ليئة  إِلَْيِه أَبَ َويْهِ ( يوسف ) فَ َلمَّا َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى) -99
ا قامت برتب اْدُخُلواْ ( يوسف ألهلِه )َوقَالَ يتِه بعد وفاة اُمىه راحيل ، وقد ماتت راحيل حني ولدت بنيامني عند نفاسها )، ألهنى

ُ آِمِننيَ  ألنى يوسف خرج الستقباهلم مع حاشيتِه وجيشِه إىل جاسان ، وهي يف مشال بلبيس ، ومن  67(  ِمْصَر ِإن َشاء الِلى
ا أرٌض خصبة ذات مرعى وكانت هلم مواشي كثرية فلذلك اختار مدهنا "سفط احلنة" ، وأسكنهم هناك يف  ابدئ األمر ألهنى

                                                           
زمان ق م عن طريق يوسف يف عهد امللك أبو فيس مِلك اهلكسوس يف ااُلسرة السادسة عشرة ، مثى دار ال 1656دخل اليهود مصر عام  67

بين إسرائيل وجاء أمحس األوىل أوىل ملوك األسرة الثامنة عشرة الىذيَن طَردوا اهلكسوس )امللوك الرعاة( ، مثى جاء رعمسيس الثاين فرأى أَن 
اف يتضاعف عددهم ويتزايد نسلهم وكانوا قد َنَصروا اهلكسوس من قبل فخاف أن يكونوا عوَنً ألعدائِه فاستخدمهم يف أشقى األعمال إلضع

 ق م مع موسى . 1218قوىهتم وأمعن يف تفريقهم شيعاً وأحزاابً . وخرجوا من مصر سنة 
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هلم ذلك املكان ، مثى أعطاهم ُملكاً يف أرض رعمسيس وأسكنهم فيها ، وأخذ معُه أابُه ومخسًة من أخوتِه إىل مصر وقدىَم اابُه 
على العرش ، أي على ختِت اململكة وقال حلاشيتِه إىل املِلك فقال هذا أيب ، فاحرتمُه املِلك وعظىمُه وأجلسُه إىل جنبه 

 قوله تعاىل : سجدوا ليعقوب سجود حتيىة " ، فسجدوا لُه . وهذا معىن اُ وعبيدِه ومن حضَر عندُه : "
عليه  ( يعين أجلَس أابُه يعقوب وخالته ليئة على العرش أي على كرسي احلكم الىذي جيلس َوَرَفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرشِ ) -100

( ما  ََي أََبِت َه َذا( يوسف ألبيِه )َوقَالَ ( يعين وخرىوا عبيد املِلك وحاشيته ليعقوب ُسجىداً حتيىًة لُه ) َوَخر واْ َلُه ُسجًَّدايوسف )
يتها من قبل ، وكانت املدىة ( أي تفسري منامي وعاقبتها الىيت رأ أَتِْويُل ُرْؤََيَي ِمن قَ ْبلُ ْلطة )تراُه اليوم ُمىا أَن فيِه من املْلك والسُ 

( أي قد حَتَقىَقْت إبرادة ريبى فسجدوا يل إخويت  َقْد َجَعَلَها َريبِى َحقًّابني الرؤَي وحتقيقها بسجود أخوتِه لُه أربعَة عشَر عاماً )
ما من أرض كنعان إىل مصر حتيىًة وتعظيماً كلىما دخلوا عليى قبل أن اُعرىفهم بنفسي ، وأمىا أنَت وخاليت فقد مسعتما لقويل وأتيت

ِإْذ َأْخَرَجيِن ِمَن السِىْجِن ( ريبى ) َوَقْد َأْحَسَن يَب لطة على املصريىني فهَي بيدي أحكم عليهم مبا اُريد وأفعُل ما أشاء )، وأمىا السُ 
( يعين من  شَّْيطَاُن بَ ْييِن َوَبنْيَ ِإْخَويت ِمن بَ ْعِد أَن نَّزَغ ال( أي من البادية من أرض كنعان ُقرب األردن ) َوَجاء ِبُكم مِىَن اْلَبْدوِ 

 بعد ما أغرى الشيطان وأفسَد بيين وبني أخويت بوساوسِه ، ومن ذلك قول سويد بن أيب كاهل يذمى رُجالً أعمى : 
 غْ ا نَ زَ ملِ  نَ ْفَسهُ  يْلحِ ي ُ فُهَو      ّتَّ ابْ َيضََّتا َكِمَهْت َعْيناُه حَ 

" يعين يُدين نفسُه ِلما أفسد ويلتصق بِه لئالى يرى احلاضرون ما أفسدُه ، فقولُه "  غْ ا نَ زَ ملِ  هُ نَ ْفسَ  يْلحِ فقول الشاعر " ي ُ 
 وأحوالكم وأنقذكم أحوايل( حيث لطَف يب وأصلَح  ِإنَّ َريبِى َلِطيٌف لِىَما َيَشاء) ، ي" ُمشتقىة من حلاء الشجر وهو ِقشرهُ ْلحِ ي ُ 

( يف تدبري اُمورهم وما حيتاجون إليِه من أمِر معاشهم احلَِْكيمُ ( بعبادِه ) إِنَُّه ُهَو اْلَعِليمُ جوعاً )من هذه السنني اجملِدبة لئالى َتوتوا 
 . مثى شكَر ربىُه فقال : 

َتيِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتيِن ِمن أَتِْويِل اأَلَحاِديثِ ) -101 فَاِطَر ها )( يعين من أتويل الرؤَي الىيت حُيدىثونين عن َربِى َقْد آتَ ي ْ
ا كانت أرضاً واحدًة ففطىرها وجعلها  السََّماَواِت َواأَلْرضِ  تسعة كواكب ( يعين الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ، ألهنى

نُ َيا َواآلِخَرةِ )سيىارة ، أي تسع أراضي  ( أي ُمستسلماً ًماُمْسلِ ( إذا توفىيتين )تَ َوفَّيِن ( أي تتوىلى شؤوين وترعاين ) أَنَت َولِيِىي يف الد 
( من أوليائك وأنبيائك ، يعين إمجعين معهم يف اجلنىة . ومكث يعقوب يف مصر  َوَأحْلِْقيِن اِبلصَّاحِلِنيَ ألمرك ُمنقاداً لطاعتك )

سبع عشرة سنة ومات وكان ُعمرُه مائة وسبعاً وأربعني سنة ، فأمَر يوسف املصريىني فحنىطوُه وبعد سنني محلُه إىل فلسطني 
 ىل اخلليل فدفنُه مع آابئِه إسحاق وإبراهيم ، وذلك عن وصيىٍة من أبيِه يعقوب .إ

( أي ما غاَب  ِمْن أَنَباء اْلَغْيبِ ( إشارة إىل ِقصىِة يوسف وإخوتِه )َذِلكَ مثى عاَد ُسبحانُه خُياطب رسولُه حممىداً فقال ) -102
( على بيعِه  َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَُعواْ أَْمَرُهمْ كنَت فيهم حنَي أرادوا قتلُه )( أي َّنربك بِه ابلوحي ما   نُوِحيِه ِإلَْيكَ عنك علمُه )

 ( بِه حني ألَقوُه يف اجُلبى .  َوُهْم مَيُْكُرونَ لإلمساعيليىني )

 ( لك .مبُْؤِمِننيَ ( على إمياهنم ) َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصتَ ) -103
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( أي لىِْلَعاَلِمنيَ ( أي موعظٌة ) ِإالَّ ِذْكرٌ ( أي القرآن ) ِإْن ُهوَ ( يعين على تبليغ الرسالة ) هُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ َوَما َتْسأَ ) -104
 للناس أمجعني .

َها( أي وكم من آيٍة ) وََكأَيِىن مِىن آيَةٍ ) -105 َها ُمْعرُِضونَ  َوُهمْ ( وُيشاهدوهنا ) يف السََّماَواِت َواأَلْرِض مَيُر وَن َعَلي ْ ( يعين  َعن ْ
 وهم عن التفكري فيها واالعتبار هبا ُمعرِضون .

( يعين أكثرهم يؤمنون أبنى هللَا خالقهم ورازقهم وهو الىذي أحياهم وبيدِه  َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم اِبلِلِى ِإالَّ َوُهم م ْشرُِكونَ ) -106
ثلها يف املعىن اخلالق فينذرون للمالئكة ويسألون حوائجهم منها ويُقدىسوهنا . ومِ  ُماهتم ولكن يُشركون املخلوقني يف العبادة مع

ُ فََأَنَّ  سورة العنكبوتقوله تعاىل يف  }َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ الِلَّ
ن عن عبادة هللا اخلالق إىل عبادة املخلوقني ؟ فكذلك اليوم أصبحت أكثر الناس يؤمنون أبنى أي فكيف ُيصرَفو  يُ ْؤَفُكوَن{

هللا خالقهم ولكن ُيشركون املشايخ واألئمىة يف العبادة مع هللا فيعبدون قبور األئمىة واملشايخ ويُقبىلوهنا ويتربىكون برتبتها 
عودهم ويسألون حوائجهم منها ويقولون هؤالء ُشفعاؤَن عند هللا . فرتى وجدراهنا وينذرون هلم ويستعينون هبم عنَد قيامهم وق

بعض املسلمني يبين مسجداً مثى يكتب على اببِه "مسجد وحسينيىة" فُيشرك احلسني مع هللا يف عملِه هذا ، أو ينذر نذراً هلل 
سني فيشرك هللا بنذرِه ، أو ُيشرك بسؤالِه فيشرك احلسني يف نذرِه مع هللا فيقول أنذر هلل والثواب للُحسني ، أو ينذر للحُ 

فيقول َي أهلل َي حممىد َي علي ، وهبذا السؤال أشرك اثنني من البشر مع هللا ، وهكذا جتد أكثر الناس يُشركون أبعماهلم مع 
 فون أبنى هللا خالقهم .هللا . أما املسيحيىون فقد أشركوا املسيح واُمىُه مع هللا يف العبادة ، وهكذا ابقي املَِلل والكلى يعرت 

( يعين هل أِمنوا أن َيتيهم نوٌع من العذاب يعمىهم  َأن أَتْتِيَ ُهْم َغاِشَيٌة مِىْن َعَذاِب الِلىِ ( هؤالء املشركون )أَفََأِمُنواْ ) -107
( أي ساعة املوت  السَّاَعةُ  أَْو أَتْتِيَ ُهمُ ويُغطىيهم كاألعاصري والزالزل والسيول وغري ذلك من العذاب الىذي يعمى املنطقة كلىها )

 ( هبا ، يعين ال يعلمون بوقت نزول العذاب وال بوقت ُماهتم .  َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ ( أي فجأًة )بَ ْغَتةً )

ونبذ  ( يعين إىل عبادتِه وحده ِإىَل الِلىِ ( الناس )أَْدُعو( أي هذِه طريقيت ) َه ِذِه َسِبيِلي( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -108
( نقوم هبذه الطريقة  أَََنْ َوَمِن ات َّبَ َعيِن ( من ريبى ، يعين على وحٍي ُمتىصل وبياٍن دائم من ريبى ) َعَلى َبِصريَةٍ األصنام واألواثن )

يف ( يعين وقل هلم سبحان هللا ك َوُسْبَحاَن الِلىِ ِشئتم أم أبَيتم سكتىم أم صرختم فال يُهمىنا ُصراخكم وال مينعنا جدالكم )
 ( بِه شيئاً من ُملوقاتِه . َوَما أَََنْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ تعبدون األصنام وأنتم صنعتموها أبيديكم ؟ فأَن أعُبد هللا وحده )

قوله قال املشركون من العرب لو شاَء ربىنا إرسال ُرُسل ألنزَل مالئكًة من السماء ومل يبعث رُجالً من الُقرى ، فنزل  -109
ما نُريد أن يُبلىغوا بِه قومهم ويُنذروهم عن  ( ن وِحي إِلَْيِهم( وليس مالئكًة ) ِإالَّ رَِجاالً ( ُرُسالً ) ْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلكَ َوَما أَ تعاىل )

م أرجُح عقاًل وِعلماً من أهل  مِىْن أَْهِل اْلُقَرىعبادة األصنام وعن عبادة املخلوقني ، وكلىهم ) ( يعين من أهل األمصار ألهنى
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( للسياحة والتنقيب عن آاثر املشركني  أَفَ َلْم َيِسريُواْ يف اأَلْرضِ ادي وألنى أهل البوادي يغلب عليهم القسوة واجلفاء )البو 
عذاب آَمنوا جَنوا من ال الىذينَ ؟ ولكنى بوا ُرُسلهم أليس اهلالك والدماركذى   الىذينَ (  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ فَ َينظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة )
 ( أيىها املشركون وترتكون عبادة املخلوقني وتقديسهم؟  أََفالَ تَ ْعِقُلونَ ( املعاصي ) َوَلَداُر اآلِخرَِة َخرْيٌ لىِلَِّذيَن ات ََّقواْ )

َ ُسبحانُه أبنى أكثر الناس كذىبوا الُرُسل ومل يؤمنوا حّتى جاءهم العذاب فقال ) -110 ( من  ُسلُ َحّتَّ ِإَذا اْستَ ْيَأَس الر  مثى بنيى
ُْم َقْد ُكِذبُواْ إميان قومهم ومل ُيصدىقوهم إالى القليل منهم ) ( يعين وأيقنوا أنى قومهم ال يؤمن منهم أحد بعد تلك الدعوة  َوظَن واْ َأهنَّ

فَ ُنجِىَي ُسل مع املؤمنني )( إبنزال العذاب على املكذىبني وجناة الرُ  َجاءُهْم َنْصُرَنَ وها معهم حينئٍذ )إليهم واملدىة الطويلة الىيت قضَ 
 ( املكذىبني للُرُسل .  َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنيَ ( أي عذابنا ) َوالَ يُ َرد  أَبُْسَنا( أي نُنجي من آمن منهم ) َمن نََّشاء

مىداً أبنىه اُمىيى ال ( ملن يعرف حمِعرْبَةٌ ( أي يف قصص األنبياء املاضني وقصىة يوسف وأخوتِه ) َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهمْ ) -111
يقرأ كتاابً وال يكتُب شيئاً وجاء بقصىِة يوسف كما هي يف التوراة مع أنى التوراة مكتوبة ابللىغِة الِعربيىة وحممىد عريب ال يعرف 

أنى القرآن ُمنزل من هللا من الِعربيىة شيئاً ، مثى مل ُترتجم التوراة إىل اللىغة العربيىة إالى يف هذا القرن القرن العشرين ، وبذلك يتىضح 
ُْويل األَْلَبابِ مل خيتلقُه حممىد كما يزعمون ، وهو عربٌة ) ( يف القرآن من  َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفرَتَى( أي لذوي القلوب الواعية ) ألِى

( يعين وفيه تفصيل َوتَ ْفِصيلَ رآن )( الكتاب ، أي الق الَِّذي َبنْيَ يََدْيهِ ( لدعوة حممىد )َتْصِديقَ ( ُمنزل من هللا )َولَ ِكنحممىد )
( بِه  لىَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( من هللا )َوَرمْحَةً ( ملن يهتدي بِه إىل طريق اجلنىة )َوُهًدى( عن قصص املاضني وأنباء املستقَبل ) ُكلَّ َشْيءٍ )

 ومبن نزل عليِه القرآن .  

ّالّْ،ّّويوسفّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ   َعاَلِمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالرعد

ّبسمّهللاّالرْحنّالرحيم

 فيكون املعىن( معناُه رسول ، ر( معناُه حُممىد ، )م( معناُه للناس ، )ل ( معناُه إقرأ ، )ا( قلُت فيما سبق أنى ) ر م ل ا) -1
 قبَل هذِه السورة وكتبتموها يف ر الىيت نزلت( أي تلك اآلَيت والسوَ  تِْلَك آََيُت اْلِكَتابِ : إقرأ للناس َي حممىد الرسول )

( فال تشكى فيِه وال تلتفت إىل أقواهلم إذ قالوا احلَْق  ( هو ) َوالَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ الكتاب إقرأها للناس لعلىهم يتىِعظون )
ولذلك جُيادلونَك أبقواهلم (  ِس اَل يُ ْؤِمُنونَ َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّا )ى إليك شيطان ، فالوحي الىذي جاءك هو من هللا إنى الىذي أوحَ 

 .الباطلة 
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ُ الَِّذي َرَفَع السََّماَواتِ ) -2 ( أي بغري أعمدٍة ألنىُه جعلها خفيفة الوزن فارتفعت عن  بَِغرْيِ َعَمدٍ ( الغازيىة الضارىة لإلنسان ) الِلَّ
( يف املستقَبل ، أي تعلمون بوجودها يف املستقَبل ، فكلمة "رأي" اتَ َرْوهنََ األرض لئالى هُتلك الناس بغازاهتا اخلانقة والسامىة )

، واملعىن : أمل تعلم؟ {  }أمََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل َرب َك أبَِْصَحاِب اْلِفيلِ معناها العلم ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة الفيل 
هبا الِغالف اجلوىي لألرض وهي سبع طبقات غازيىة ولذلك جاء ألنى النيبى مل يرهم بل مسَع بقصىتهم . فالسماوات هنا يريد 

مثى اْستَ َوٰى ، )}َوالسََّماء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن { ذكرها هنا على اجلمع وجاء يف سورة الرمحان على اإلفراد وذلك قوله تعاىل 
ت الىيت تسكنها املالئكة ، وقد شرحُت ( والعرش طبقة أثرييىة وموقعها فوق السماوات السبع األ َعَلى اْلَعْرشِ   العرشعن ثريَيى

( ألجِل منافعكم  َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ وافياً فإن شئَت زَيدة إيضاح فطالعُه ، ) شرحاً  لكون والقرآنايف كتايب  السماواتو 
الىيت منها ِحساابتكم وّنوى زرعكم وتيسري أمطاركم وسبٌب حلياتكم إذ لوال الشمس َلما بقَي إنسان حيى على وجه األرض 

( أي  أِلََجٍل م َسمًّى( يف فلكِه ، فالشمُس تدور حول حِمورها والقمُر يدور حول األرض )رِيجيَْ ( من الشمس والقمر )ُكلٌّ )
 إىل أجٍل حمدود ووقٍت معلوم عندَن فتنتهي حياهتما فيِه ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

 أبِكي فَّت احليى َنلْتُه مني َُّتُه     وكلى نفٍس إىل وقٍت ومقدارِ 
ني وجتذبُه الشمس إليها ، أمىا الشمس فتنتهي حياهتا ويربد وجهها فتكون أرضاً مثى تنفجر بواسطة أما القمر فينشقى ِنصفَ 

الغازات الىيت تنحصر يف جوفها فتتمزىق وتكون تسع عشرة ِقطعة وجتذهبنى أقرُب مشٍس إليهنى فيُدرَن حوهلا وتصبح ُمموعة 
من (  يَُدبِىُر اأْلَْمرَ ) ،  لكون والقرآناكتايب إيضاح عن ذلك طالع   مشسيىة جديدة بدل اجملموعة احلاليىة ، وإن أردَت زَيدة

}يَُدبىُِر اأْلَْمَر ِمَن  ومثلها يف سورة السجدة قوله تعاىل السماِء إىل األرِض ، يعين يُنزىل املالئكَة ألجل إرشادكم وتعليمكم ،
( يعين لعلىكم  َلَعلَُّكم بِِلَقاء َربِىُكْم ُتوِقُنونَ ( يعين يُبي ىُنها على التفصيل والتوضيح ) يُ َفصِىُل اآلََيتِ ، )َماء ِإىَل اأْلَْرِض { السَّ 

 توقنون بوجود عامٍل اثٍن غري عاملكم عامل املادىة ، وهو عامل النفوس عامل األثري وهناك يكون احلساب واجلزاء . 

ابملوادى الرُتابيىة واحلجريىة والغازات واملياه حّتى زادت ِقشرهتا الباردة وصُلحت للُسكىن ، واملَدد  ( الَِّذي َمدَّ اأْلَْرضَ  َوُهوَ ) -3
الىذي أنزلُه على األرض هو األحجار السماويىة والنيازك الىيت سقطت عليها يف ابدئ األمر ، مثى الذرىات املوجودة يف اهلواء 

فتزيد يف أحجامها ، مَثالً غاز  خرىبكثرة فتزيد يف قشرهتا الباردة ، مثى الغازات الىيت تتىحد مع العناصر االُ  تسقط على األرض
األوكسجني يتىحد مع احلديد فيزيد يف حجمِه مكوىَنً أوكسيد احلديد ، وغاز اثين أوكسيد الكاربون يتىحد مع الكلس فيزيد 

وهكذا أخذت القشرُة األرضيىة تزداد شيئاً فشيئاً بواسطة الغازات واألحجار يف حجمِه مكوىَنً كاربوَنت الكالسيوم ، 
أي جباالً للتوازن لئالى تتمايل  ( َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسيَ )الساقطة من الفضاء والذرىات واألمطار حّتى أصبحت صاحلة للُسكىن 
 اُخرىوا الطريق ، ولتربيد اجلوى وقت الصيف ، وملنافع وتدور بغري انتظام ، ولتكون اجلبال عالمات لكم يف األرض لئالى تضلى 

جتري ملنافعكم فمنها شربكم وفيها تسري ُسفُنكم ومن مائها تسقون أنعامكم وبساتينكم ومزارعكم ولوال املاء مل تبَق  (َوأهَْنَارًا)
منها لوقت شتائكم وتستخرجون منها  ( جعل يف أشجارِكم فتأكلون منها وتدىِخرون َوِمن ُكلِى الثََّمرَاتِ حياة على أرضكم )

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( بظالمِه ،  الن ََّهارَ  اللىيليُ ْغِشي نثى ، ليتمى التلقيح وتنشأ الثمرة )اُ ( ذكراً و  َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ شراابً وزيتاً لغذائكم و )
ِإنَّ وال النوم هللكتم من التعب )ألجل منامكم وراحتكم ابلنوم إذ ل اللىيلوذلك بسبب دوران األرض حول حمورها ، فجعلنا 

( أي لعالمات بيىنة ودالالت واضحة على أنى للكون خالقاً قادراً عليماً خلق هذه األشياء آَلََيتٍ ( الىذي ذكرَنُه ) يف َذِلكَ 
أمىا الغافلون فال يُفكىرون ( فيها ويف ُصنعتها ،  لىَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ملنافعكم فيجب عليكم أن تشكروُه وتعبدوُه على هذه الِنَعم )

     .فهم كالبهيمة املربوطة مهىها َعَلُفها

يف املكان ، أي جاوَر بعضها بعضاً ، وهي النيازك الىيت سقطت على ( م َتَجاِورَاتٌ ) من غري األرض ( َويف اأْلَْرِض ِقَطعٌ ) -4
( يعين وصار فوق تلك اجلبال  َجنَّاٌت مِىْن أَْعَنابٍ وَ األرض فصارت جباالً ، وَلمىا هطلت عليها األمطار طلَع فيها نبات )

َوانٍ ( يف األرض )وَ بساتني من أعناب ) َواٌن َوَغرْيُ ِصن ْ ( "الصنوان" هو الفسيل الىذي ينبت حول النخلة من  َزرٌْع َوَّنَِيٌل ِصن ْ
س وغريها من األقطار العربيىة "ِصنوان" غري نواة تُزرَع ، وُيسمىى عندَن يف العراق "اتل" ومفردها "اتلة" وُيسمىى يف األندلُ 

 ومفردها "ِصنو" ، ومن ذلك قول شاعرهم : 
َنا َجواٌب أعاَدَن     ِمَن الُقْرِب َكالصِىن َْويِن َضمَُّهَما َساقُ   لَيايلَ يُْدنِي ْ

َوانٍ والنوع اآلخر من النخيل يتكوىن من نواٍة تُزرَع ، وهذا معىن قوله تعاىل ) والكلى من األشجار والنبات  ( ، َوَغرْيُ ِصن ْ
( يعين يف األكل ، فهذا حامض وذاك حلو وتلك ماحلة  ُيْسَقى مبَاء َواِحٍد َونُ َفضِىُل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يِف اأُلُكلِ والنخيل )

طر واحد ولكنى وهذِه ُمرىة ، وهكذا خيتلف طعمها وألواهنا ورائحتها وأحجامها مع أنى األرض واملاء واهلواء واملناخ يف الق
ون لكان اجلميع على نسٍق واحد ولون واحد وطعم واحد ) ِإنَّ يف األَثار ختتلف ، فلو كان هذا من عمل الطبيعة كما يتومهى

 نَ لىَِقْوٍم يَ ْعِقُلو ( أي لعالماٍت واضحة على أنى هلا خالقاً خلقها وعاِلماً أتقَن ُصنعتها )آَلََيتٍ ( األكل من أنواع األَثار ) َذِلكَ 
 ( ويُفكىرون . 

( يعين  أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ ( بعد موتنا وَتزيق أجسامنا ) فَ َعَجٌب قَ ْوهُلُْم أَئَِذا ُكنَّا تُ رَاابً ( َي حممىد لشيء ) َوِإن تَ ْعَجبْ ) -5
 هل جتتمع تلك األوصال املتقطىعة وذلك الرتاب املنَتى ويكون إنساَنً من جديد فهذا غري ُُمكن .

م ) َكَفُرواْ بَِرهبِىِمْ   الىذينَ أُْولَ ِئَك ) -6 َوأُْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ( يف اآلخرة ) َوأُْولَِئَك اأَلْغاَلُل يِف أَْعَناِقِهمْ ( أي بقدرة رهبى
 ( يوم القيامة .   َخاِلدونَ 

( أي يستعجلونك بطلب العذاب قبل الرمحة واملغفرة ، وذلك َلمىا قال  ةِ اِبلسَّيِىَئِة قَ ْبَل احلََْسنَ ( املشركون )َوَيْستَ ْعِجُلوَنكَ ) -7
هلم رسول هللا إن آمنتم فإنى هللا يغفر ذنوبكم ويرمحكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن عصيتم أمري ومل تؤمنوا فإنى هللا يُنزل عليكم 

ان هذا هو احلقى من عندَك فأمِطر علينا حجارًة مى إن كللىهُ االعذاب ويهلككم كما أهلك أصحاب الفيل . فقال رُجٌل منهم 
(  َوَقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِهُم اْلَمُثاَلتُ من السماِء كما أمطرَت على أصحاب الفيل وعلى قوم لوط . وكان قولُه هذا استهزاًء منُه )
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ورَأوا آاثرهم فكيَف يتجاسرون السالفة الىيت كذىبت ُرُسلها وقد مسعوا بقصصهم  الَُممأي وقد مضت من قبلهم الُعقوابت اب
( أنفسهم إذا اتبوا  َوِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لىِلنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهمْ على طلب العذاب ومل يؤمنوا لينالوا الرمحة والُغفران من هللا )

 ( ملن بقَي على كفرِه ومل ُيسِلم . َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقابِ وأسلموا )

َا أَنَت ُمنِذرٌ )كعصا موسى وَنقة صاحل وغري ذلك عجزة  ( أي مُ  َكَفُروا َلْواَل أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة مِىن رَّبِىهِ   الىذينَ ُقوُل َوي َ ) -8 َي (  ِإّنَّ
ا ال أتيت بفائدٍة مَ  ُمبني ،  يىة عندهم بل يقولون عند رؤيتها هذا ِسحٌر ضِ رْ حممىد وليس لك ما طلبوُه من املعِجزات املادىية ألهنى

أي ُمرشداً يُرشدهم إىل طريق احلقى ، وكذلك أنَت ( َهادٍ )أرسلنا  ضالىني ( َوِلُكلِى قَ ْومٍ )السالفة  االَُممكما قال من سبقهم من 
 .  داً راً وُمرشِ َي حممىد أرسلناك ُمنذِ 

ُ يَ ْعَلُم َما حَتِْمُل ُكل  أُنَثى) -9 ( أي ويعلُم ما تنقص األرحام بسقوط أجنىتها ،  ْرَحامُ َوَما تَِغيُض األَ ( هل هو ذكر أم اُنثى ) الِلى
} َوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اأَلْمُر فالغيض هو نقصان الشيء ، والدليل على ذلك قولُه تعاىل يف ِقصىِة نوح ]يف هذه السورة[ 

 يعين نقَص املاء ، والشاهد على ذلك قول الراجز :  َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِى {
 اتَِغيضَ  أَنْ  ا خرٌي منْ تَ ْغرِضَ  أَنْ      يَِفيَضا  َحْوِض أَنْ لْ ََي لِ وِ ال أتَْ 

 يقول الشاعر أْن َتآلُه خرٌي من أْن تُنقصاُه . وقالت اخلنساء ختاطب عينها : 
 ففيِضي ابلدموِع عَلى كرمٍي     َرَمْتُه احلاِداثُت وال تَغيِضي

( من ُمركىبات العناصر  وَُكل  َشْيءٍ ى محلها فيكون يف بطنها اثنني أو أكثر من ذلك )( احلامل عل َوَما تَ ْزَدادُ أي وال تنقصي )
( ُمعنيى ال تُزاد وال تنقص ، إذ لو زاَد أو نقَص جلاَء املولود َنقصاً أو مريضاً ،  ِعنَدُه مبِْقَدارٍ واملوادى الىيت يتكوىن منها اجلنني )

 فتبارَك هللاُ أحسُن اخلالِقني . 

( فوق اْلُمتَ َعالِ ( ابإلجالل والعظمة ) اْلَكِبريُ ( أي يعلُم مبا غاَب عنكم وما حضَر عندكم ) َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ) -10
 اجلميع .  

 للىيلْخٍف ابِ َوَمْن ُهَو ُمْستَ ( أي سواٌء عندُه السرى يف القول والعالنية ) َسَواء مِىنُكم مَّْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمن َجَهَر بِهِ ) -11
ومن ذلك ( يعين ومن هو سائٌِر يف النهار ، واملسرب هو الطريق الضيىق الىذي يسري فيِه ، ومجعُه مسارب ،  َوَساِرٌب اِبلن ََّهارِ 
 قول األعشى : 

 َكلَّفُت أَعَيَس حَتَت الَرحِل نَ عىااب       َوَمهَمٍه َنزٍِح َقفٍر َمسارِبُهُ 
 وقال ابن ُدريد : 

 نا قَيَدُه فهو ساِربُ لْ لَ حَ وَنن      ِلِهْم حْ َنٍس قارَبوا قَ ْيَد فَ وُكل  أُ 
 كما يرى ما أظهرُه ضوء الشمس يف النهار .   اللىيل: إنى هللا تعاىل يرى ما أخفتُه ظُلمة  واملعىن
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عقىبات هم املالئكة الىيت َتشي خلفُه ، وامل(  َهادٍ  )َوِلُكلِى قَ ْومٍ ضمري "لُه " يعود للهادي من قوله تعاىل (  َلُه ُمَعقِىَباتٌ ) -12
( قلُت فيما سبق  ِمْن أَْمِر الِلَِّ )أي حيرسون ذلك اهلادي ، يعين حيرسون النيبى  ( مِىن َبنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظُونَهُ )لتحرسُه 

أمر واملالئكة أمر ونفوس البشر أمر  فكلى قسم منها ُيسمىى أمر ، فاجلنى  كناية املخلوقات الروحانيةهَي  أنى كلمة "أمر" 
يعين حيرسون النيبى من املخلوقات  ( حَيَْفُظونَُه ِمْن أَْمِر الِلَِّ )وهكذا كلى نوع منها ُيسمىى أمر ومجعها اُمور ، فقوله تعاىل 

ميع الناس ، والشاهد على الروحانيىة الشرىيرة كاجلنى والشياطني وغري ذلك . وحراسة املالئكة خاصىة لألنبياء واهلُداة وليس جل
ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمن َبنْيِ يََدْيِه  سورة اجلن }َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًداذلك قوله تعاىل يف 

َ الَ يُ َغريِىُ َما بَِقْومٍ  ِإنَّ ، يعين يبعث للرسول مالئكة حترسُه وترصدُه . ){  َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا َحّتَّ ( من نعمٍة أنعمها عليهم ) الِلى
ُواْ َما أِبَنْ ُفِسِهمْ  ُ بَِقْوٍم ُسوءًا( من عادات حسنة وأعمال صاحلة ) يُ َغريِى ( أي فال مردى  َفالَ َمَردَّ َلهُ ( بسبب ظلمهم ) َوِإَذا أَرَاَد الِلى

 ( أي فما هلم غري هللا من واٍل يتوىلى أمرهم وخُيلىصهم من ذلك الُسوء . لٍ َوَما هَلُم مِىن ُدونِِه ِمن َواللُسوء )

( الثِىَقالَ ( من البحار واألهنار ) َويُ ْنِشىُء السََّحابَ ( ابملطر )َوَطَمًعا( من الصواعق ) ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلرَبَْق َخْوفًا) -13
 ابملطر .

يعين صوت الرعد يُنزىه هللا عن أن يكون لُه شريك ، وذلك ملن نظَر وفكىَر يف الرعد كيف  ( َوُيَسبِىُح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ ) -14
حيُدث يف الفضاء بال آلٍة وال بوق خُيرج الصوت ومع ذلك فهو صوٌت شديد ُمرعب ، أليست هذه األصوات دالىة على قدرة 

َويُ ْرِسُل ( أي خوفاً من هللا ) ِمْن ِخيَفِتهِ ( يُسبىحون هلِل )ِئَكةُ َواْلَمالَ هللا ووحدانيىتِه حيث أخرجها بال آلٍة وكوىهنا بال تكلىف )
َوُهَو ( مع كثرة األدلىة على وحدانيىتِه ) جُيَاِدُلوَن يف الِلىِ ( أي املشركون )َوُهمْ ( قتلُه أو إضرارُه ) الصََّواِعَق فَ ُيِصيُب هِبَا َمن َيَشاء

 املرء وقلبِه ، أال خيافون أن حيوَل هللاُ بينهم وبني قلوهبم فحينئٍذ يعملون أبنفسهم كما ( أي شديد اإلحالة بني َشِديُد اْلِمَحالِ 
يعمل العدوى بعدوىِه فإذا أفاقوا من سكرهتم ورأوا ما فعلوا أبنفسهم أخذهتم الندامة واحلسرة على ما فرَط منهم ، وهذا أشدى 

}َواْعَلُمواْ أَنَّ الِلىَ حَيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء ذا آية يف سورة األنفال قوله تعاىل العذاب على اإلنسان وهو عذاب الضمري . وُمىا يؤيىد ه
 ، وقال األعشى ميدح األسود بن املنذر اللىخمي :  َوقَ ْلِبِه {

 فَ رُْع نَ ْبٍع يَ ْهتَ ز  يف ُغُصِن اْلَمْج === ِد َغزِيُر النََّدى َشِديُد املَِحالِ 
 حيول دوهنم ومينُع من يُريد الوصول إليهنى . يعين شديد الغرية على عيالهِ 

فإنى دعوته دعوة حقى ،  األصنام واألواثن ى عن عبادةيدعو الناس إىل عبادة هللا وحده وينهَ  يعين من(  َلُه َدْعَوُة احلَْقِى ) -15
األصنام  يدعون إىل عبادة الىذينَ ( أي  يَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ  الىذينَ وَ )وهو ُمصيب يف دعواُه وإذا سأَل من هللا حاجته استجاَب لُه 

ا مجاد ال تضرى وال تنفعُ  اَل َيْسَتِجيُبوَن هَلُم ِبَشْيءٍ ويسألون حوائجهم منها )واألواثن  أمىا املالئكة ،  ( من قضاء حوائجهم ألهنى
ا يف السماوات بعيدٌة عنهم ولو مسعوا ما استجابوا هلم ألنى األمر كلىهُ  بيد هللا وليَس بيد املالئكة وال  فال تسمع سؤاهلم ألهنى
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األماينى ، يعين ال فائدة هلم من سؤاهلم ( ِإالَّ ) ندادال فائدة من دعواهم لألبيد األنبياء وال غريهم من املقرىبني عند هللا ، ف
أنى األصنام تنصرَن على فكىر هبا هؤالء املشركون واألوهام اليت ختتلج نفوسهم إذ يقولون يت يُ الى لألواثن واألنداد إالى األماين 

َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإىَل )واألواثن ل هؤالء املشركني يف دعواهم لألصنام ، فيكون مثَ  أعدائنا وتقضي حوائجنا وتشفع لنا عند هللا
ولكن ال  إىل املاء ليغرتف ويشرب وهو عطشان فيدنو من النهر وميدى يديهِ  النفوسمبوته إىل عامل  ل انتقلَ ( أي مثل رجُ اْلَماءِ 

من ذلك  ، فإذا يئسَ  منهُ  واملاء ثقيل فلذلك الميكنه محل املاء وال الشربُ ، ألنىه أصبح روحانياً خفيفاً كاهلواء  ذلكه كنُ ميُ 
ويرجو أن منها  ويسأل حاجتهُ  املخلوقني، فكذلك الذي يبسط كفيىه لألصنام أو لغريها من  أملهُ  وخابَ  بعطشهِ  النهر رجعَ 

ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِبالِِغهِ ، وذلك قوله تعاىل ) سرانواخلُ  عنها ابخليبةِ  جعُ ير تقضي حوائجُه  ي ثقيل والنفس املاء مادى  نى ( أل لِيَ ب ْ
ا تشرب من ماء أثريي أتيت بهِ ، أمى  ربهُ ه وال شُ كنها محلُ ة خفيفة ال ميُ أثرييى  َوَما ) 68 ةاملالئكة من اجلنى  ا النفوس الصاحلة فإهنى

 . ( عن احلقى  ِإالَّ يِف َضاَللٍ ( لألصنام ) اِفرِينَ ُدَعاُء اْلكَ 

( أي من يف الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ، والسجود معناُه االنقياد  َولِلِِى َيْسُجُد َمن يِف السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -16
 ألوامره ، والشاهد على ذلك قول اخلنساء :

 احلِزامِ  ها وذواتِ هم ُسجىداً     أبْحداجِ وُسقنا كرائمَ 
 الىذينَ يسجدون طائعني هم املؤمنون ، وأمىا  الىذينَ ( يعين بعضهم يسجُد طائعاً وبعضهم يسجُد كارهاً ، ف َطْوًعا وََكْرًها)

( يعين وظالهلم تشهد هلم بسجودهم ، فالظلى َوِظالهُلُميسجدون ُمكَرهني هم الكافرون ينقادون للعذاب بعد موهتم كارهني )
 ومن ذلك قول عنرتة : فيء ، هو ال

 َصَدْمُت اجلَْيَش حّتَّ كلَّ ُمْهرِي     وُعْدُت فما َوَجْدُت هلم ِظالال
: على الدوام ، فالغدوى مجع غد  واملعىن( أي ابلصباح واملساء ،  اِبْلُغُدوِى َواآلَصالِ أي فما وجدُت هلم من بقيىٍة ابقية ، وقوله )

 ، واآلصال مجع أصيل .

الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ومن ( أي َمن خلَق  َمن رَّب  السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -17
والنهار ، مثى أدارها حول الشمس لتتكوىن الفصول األربعة ولتعرفوا حساب  اللىيلهو ماِلُكها ومن أدارها حول حِمورها ليتكوىن 

م ، وخلق فيها أنواع املخلوقات وأجرى فيها املياه وأنبَت أنواع النبات )السنني واألشُهر واأل ( الِلىُ أليس ذلك هو ) (ُقلِ َيى
( ومن كان   الَ مَيِْلُكوَن أِلَنُفِسِهْم نَ ْفًعا َوالَ َضرًّا( تُوالوهنم وحتبىوهنم وتعبدوهنم ) ُقْل أَفَاختََّْذمُت مِىن ُدونِِه أَْولَِياءفسيقولون بلى )

( يعين هل مها سواء يف ذلك  ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصريُ ؟ )لكم النفع أو يدفُع عنكم الضرى  فكيَف ميلكُ  كذلك
( يعين من عبَد التماثيل فقد وقَع يف ظُلمات  أَْم َهْل َتْسَتِوي الظ ُلَماُت َوالن ورُ فتعبدون التمثال األعمى وتعصون هللا البصري )
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فهل عندكم الظُلمات والنور  عبَد هللا نوىر هللاُ لُه الطريق فاهتدى إىل احلقى وألقى يف قلبِه نور العلم واهلداية ،اجلهل ، ومن 
 ؟سواء

قْت مثل : هل املالئكة الىيت يعبدها املشركون خلَ  واملعىن(  أَْم َجَعُلواْ لِلِِى ُشرََكاء َخَلُقواْ َكَخْلِقِه فَ َتَشابََه اخْلَْلُق َعَلْيِهمْ ) -18
 تُملوقات هللا فرأوها أبعينهم أو املالئكة أنبأهتم مبخلوقاٍت خَلَقْتها فلمىا رأوها اشتبَه على املشركني ُملوقات هللا من ُملوقا

ذوهم ُشركاء ) ُ َخاِلُق ُكلِى َشْيءٍ املالئكة فلذلك عبدوهم واختى وليس يف ( الىذي خيلق األحياء  َوُهَو اْلَواِحدُ ( يف الكون ) ُقِل الِلى
 مىا يف اآلخرة .إمىا يف الدنيا وإ( لعبادِه ، يعين كلىهم خيضعون لُسلطتِه اْلَقهَّارُ الكون غريُه خالق ، وهو )

األمطار من تلك مياه   سالتيعين(  َفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرَِهاعلى اجلبال )اً فسقط مطر  أي(  أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماءً ) -19
املاء الذي سال  ( أي فحملَ  فَاْحَتَمَل السَّْيلُ ) من الكثرة أو الِقلىة بالاجل تلكقدر فجرى املاء فيها على ودية األ إىلاجلبال 

ا قال تعاىل، من اجلبال  املاء إن محل شيئاً وهو راكد ال جيري يُقال فيِه "محل  ، ألنى ومل يقل فحمَل (  )فَاْحَتَمَل السَّْيلُ  وإّنى
ان جارَيً ومحَل شيئاً فيحنئٍذ يُقال "احتمَل املاء" ، فيكون محٌل وجرٌي ، والشاهد على ذلك قول علقمة املاء" ، ولكن إن ك

 يصُف رحيل أِحبىتِه : 

 ملَْ أَْدِر اِبلَبنْيِ َحّتَّ أَْزَمُعوا ظََعناً   ُكل  اجِلَماِل قُ بَ ْيَل الص ْبِح َمْزُمومُ 

ِت َمْعُكومُ َردَّ اإلماُء مِجَاَل احَليِى فَاْحَتَملُ   وا        َفُكل َها اِبلتَّزِيِدَيَّ

ُتم مِىن رِىاًب لِىرَيْبُ َو يف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل يَ ْربُو  ، والشاهد على ذلك69 ( أي َنمياً  َزبًَدا رَّابًِيا) قوله تعاىل يف سورة الروم }َوَما آتَ ي ْ
 احلُطيئة :  ومن ذلك قول . عند هللا { ، يعين فال ينمو ِعنَد الِلَّ 

 إذا واضحوُه اجملَد أَْرََب َعَلْيِهُم     مبستفرٍِغ ماَء الدََّنِب َسجيلِ 
 وقال اآلخر : 

 ى الَعْشرِ لَ عَ  رَاعاً ْرََب ذِ أَ  دْ ْسِب قَ ى القَ نَ وَ     كأنَّ ُكُعوبَُه   وأمْسََر َخطِىيىٍ 
د" هو كربيتات الكالسيوم وكربوَنت الكالسيوم وغري ذلك و"الزبَ يعين : قد زاَد هذا الُرمح ِذراعاً على ابقي الرماح العشر . 

اد عُ  األحجار امللوىنة واألحجار الكرمية كالعقيق  من ، وحيمل السيل أيضاً  نصرينُما يتكوىن يف األرض ويتكاثر من احتى
، واحللية هي  هو كربيتيد الفضةو (  اَء ِحْلَيةٍ ُمَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه يف النَّاِر ابِْتغَ ( حيمل السيل أيضاً )وَ والفريوز "شذر" وغري ذلك )

، وكان الناس قباًل ال يعرفون تعدين الفضة من خاماهتا سوى   أدوات الزينة كاألساور والقالئد واخلالخيل واألقراط وغري ذلك

                                                           

 . روا كلمة َنمياً بكلمة طافياً ، ففسى  وا أنى الزَبد هو الرغوة اليت تطفو فوق املاء فقالوا يعين طافياً رون معىن الكلمة فظنى مل يفهم املفسى  69 
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فيتطاير الكربيت بعد أن  مثى يوقدوا عليه النار 70فرة يف األرض فيضعوا فيها كربيتيد الفضةأن حيفروا حُ  : وهيَ  الطريقة هذهِ 
( يوقدون أَوْ فرة فيأخذوهنا ويعملون منها أدوات الزينة )ة يف احلُ ى الفضى إىل غاز اثين أوكسيد الكربيت وتبقَ  ل بتسخينهِ يتحوى 
،  د الكالسيومهو كربيتات الكالسيوم وكربوَنت الكالسيوم فإذا أوقدوا عليه النار صار أوكسيو (  َمَتاٍع زَبٌَد مِىثْ ُلهُ بتغاء )اعليه 

،  اُخرى، والثاين للقوالب ولتضميد الكسور يف املستشفيات وألشياء  ، فيستعمل األول للبناء واجلبس والنورة صى وهو اجلُ 
، أي ألشياء يتمتىع هبا  ها للمتاع، وكلى  اُخرىالكاوية واملسحوق القاصر "كلورين" وأشياء  والثالث يستعمل لتحضري الصودا

ا يوقدون عليه النار للمتاع أيضاً هو الكاؤولني وهو الطني األبيض تصنع منه . وُمى  منها وفوائدها كثريةد ياإلنسان ويستف
ُ احلَْقَّ َواْلَباِطلَ َكذاألواين اخلزفية )  دين اإلسالم يُريد بهِ  ، فاحلقى  والباطل ( أي كذلك يضرب هللا األمثال ابحلقى  ِلَك َيْضِرُب الِلَّ

جتفاه  ( أي يذهب أدراج الرَيح ابلتسخني وهو غازٌ  فَ َيْذَهُب ُجَفاءً ( وهو الكربيت ) فََأمَّا الزَّبَدُ ركني )، والباطل دين املش
 ب املوتسبى السىعال وإذا كان الغاز كثرياً يُ  ويشتد بهِ  صدر من يستنشقهُ  وكريه الرائحة يضيقُ  النفوس ألنىه سامى  الطباع وتكرههُ 

  وائب المعة جتذب األنظار ذات قيمة وفوائد كثريةة خالصة من الشى الفضى ، وتبقَ 
مثى ال يلبث  ، وكريه الرائحة هُ قالً لدين املشركني بغاز اثين أوكسيد الكربيت الذي هو سامى ملن يستنشمثَ  هللا تعاىل ضربَ  فإنى 

على  ة من الشوائب الثابتةِ ة النقيى ين اإلسالم ابلفضى الً لدِ مثَ  . وضربَ  ة ويذهب أدراج الرَيحأن يزول ابلتسخني عن الفضى 
َوأَمَّا ، )  ة ابلتسخنيين املشركني من العرب سيزول كما يزول الكربيت عن الفضى نى دِ إ:  واملعىن.  يت تستعمل للزينةاألرض الى 

( ِلكَ َكذَ ) د كثرية ملن اعتنقهُ ى يف األرض اثبتاً المعاً ذا فوائين اإلسالم فسيبقَ ا دِ أمى  يعين ( َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث يف اأْلَْرضِ 
ُ اأْلَْمثَالَ أي ِمثل هذا املَثل )  . ( للناس لعلىهم يهتدون إىل طريق احلقى  َيْضِرُب الِلَّ

ِمُ ) -20 إلميان ومل ُيصدىقوا ( اب مَلْ َيْسَتِجيُبواْ َلهُ  الىذينَ وَ ( يف اآلخرة )احلُْْسىَن ( ابإلميان وصدىقوا رسولُه هلم ) لِلَِّذيَن اْسَتَجابُواْ لَِرهبِى
( عن عذاب يوم القيامة ولكن أَنى هلم  الَفْ َتَدْواْ بِهِ ( من املال ) َوِمثْ َلُه َمَعهُ ( ُملكاً ) َلْو أَنَّ هَلُم مَّا يف اأَلْرِض مجَِيًعارسوله )
على األعمال ، فإن سبقتها كلمة  ( أي أسوء الِعقاب ، فكلمة "حساب" معناها اجملازاة أُْولَ ِئَك هَلُْم ُسوُء احلَِْسابِ ذلك )

َ َسرِيُع احلَِْساِب{خري دلى على ُحسن اجلزاء ، وإن سبقتها كلمة ُسوء دلى على العقاب ، ومن ذلك قوله تعاىل  أي  }ِإنَّ الِلى
 دوُه ألنفسهم . ( الىذي مهى  َوبِْئَس اْلِمَهادُ ( َيوون إليها ) َوَمْأَواُهْم َجَهنَّمُ سريع اجلزاء واملكافأة على األفعال )

َ ُسبحانُه الفرق بني املؤمن والكافر فقال ) -21 َا أُنزَِل إِلَْيكَ مثى بنيى ( فاستجاَب احْلَق  ( هو ) ِمن رَبِىكَ ( القرآن ) أََفَمن يَ ْعَلُم أّنَّ
َا يَ َتذَكَّ ( عن طريق احلقى فكذىَب وداهَن ال يستوون عند هللا ) َكَمْن ُهَو أَْعَمىوآَمَن ) ا يتىِعظ  ُر أُْوُلواْ األَْلَبابِ ِإّنَّ ( يعين إّنى

 ابلقرآن ذوو العقول الواعية .

                                                           

. رأيُت منه يف جبال إيران بني  مىاع مائل إىل السوادى وزَنً ، لونه رمادي لَ من احلصَ  ى كبرية ولكنىه أخفى موجود يف الطبيعة على هيئة حصَ  70 
 . طهران وخراسان
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( الىذي واثقوا النيبى  نُقُضوَن اْلِميثَاقَ َوالَ يَ ( أي ابلعهد الىذي عاهدوا النيبى عليِه أبن يُناصروُه ) يُوُفوَن ِبَعْهِد الِلىِ  الىذينَ ) -22
 بِه .

ُ بِهِ  َيِصُلوَن َما أََمرَ  الىذينَ وَ ) -23 ( مبا يتمكىن بِه اإلنسان من ُمساعدة أرحامِه الفقراء  أَن يُوَصلَ ( من ِصلة الرحم ) الِلى
ُمْ )  ( أي أسوء العقاب ، وهو الدخول يف جهنىم .  َوخَيَاُفوَن ُسوَء احِلَسابِ ( ابلغيب فال يعصونُه ) َوخَيَْشْوَن َرهبَّ

م يف السماوات األثرييىة  ابِْتَغاء َوْجِه َرهبِىِمْ  )( على ِقتال املشركني َصرَبُواْ  الىذينَ وَ ) -24 ( يعين طَلباً للجنىة الىيت هَي يف جهِة رهبى
( يعين سرىاً ملن ال يسأهلم وعالنية  ِسرًّا َوَعالَنَِيةً ( يف سبيل هللا ) ُمَّا َرَزقْ َناُهمْ ( على الفقراء والُضعفاء ) َوأَقَاُمواْ الصَّالََة َوأَنَفُقواْ )

( أي يدفعون السيىئة ابحلسنة ، يعين إذا شتمهم أحد من الناس قالوا لُه غفر  َويَْدَرُؤوَن اِبحلََْسَنِة السَّيِىَئةَ يسأل من الفقراء ) ملن
 نعيم .( يعين هلم يف اآلخرة دار الراحة وال أُْولَِئَك هَلُْم ُعْقىَب الدَّارِ هللا ذنبك ، وإذا عاملهم أحد ابإلساءة عاملوُه ابإلحسان )

َ ُسبحانُه ما هَي الدار الىيت يسكنوهنا يف اآلخرة فقال ) -25 يَْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح ( أي سبٍع يف العدد ) َجنَّاُت َعْدنٍ مثى بنيى
هِتِمْ  هلم ابجتماعهم مع ( يعين أوالدهم ، أي من آَمن منهم وصلحت أعماهلم ، وذلك ليتمى السرور  ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرىَيَّ
الَِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِىن ُكلِى اَببٍ آابئهم وزوجاهتم وأوالدهم )

َ
( من أبواب القصر للتهنئة ويُباركون هلم وُيسلىمون عليهم ،  َوامل

 فيقولون 

( أي نِعَم عاقبة  فَِنْعَم ُعْقىَب الدَّارِ بيلِه )( يف الدنيا على طاعة هللا وعلى الشدائد واملَِحن يف س َساَلٌم َعَلْيُكم مبَا َصرَبْمتُْ ) -26
 الدار الىيت ِصرمت إليها . 

مثى أخذ ُسبحانُه يف ذمى اليهود وما هلم يف الدنيا بسبب كفرهم وإشراكهم وما هلم يف اآلخرة بسبب نقضهم للعهود الىيت  -27
( يعين من بعد توكيدِه  ِمن بَ ْعِد ِميثَاِقهِ ( يف كلى مرىٍة ) َعْهَد الِلىِ  يَنُقُضونَ  الىذينَ وَ أخذها هللا عليهم بواسطة أنبيائهم فقال تعاىل )

، وذلك مبا عاهدوا هللا أبن يعبدوُه وحدُه وال ُيشركوا بِه شيئاً من املخلوقات ، ولكنىهم نقضوا املواثيق وخانوا العهود وعبدوا 
ُ بِهِ األصنام ) ( مبا يستطيعون أن يِصلوهم بِه  أَن يُوَصلَ رحم وُمساعدة الفقراء واحملتاجني )( من ِصلة ال َويَ ْقطَُعوَن َمآ أََمَر الِلى
( يف الكُتب  أُْولَِئَك هَلُُم اللَّْعَنةُ ( ابلِفت وعمل التماثيل واألصنام والسواري ليعبدوها ) َويُ ْفِسُدوَن يف اأَلْرضِ من املال )

 ( أي أسوء الدار يسكنوهنا وهي جهنىم . ُسوُء الدَّارِ ( يف اآلخرِة )َوهَلُمْ السماويىة لتكون ُذاًل هلم وعاراً عليهم يف الدنيا )

قال بعض اليهود للمسلمني : "لو كنتم على حقى ألعطاكم هللا من املال كما أعطاَن ومل يرتككم فقراء" ، فنزلت هذِه  -28
ُ يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمْن َيَشاء َويَ َقِدرُ اآلية ) وسىع الرزق على من يشاء من عبادِه وُيضيىقُه على آخرين امتحاَنً هلم ( يعين هللا ي الِلى

لريى هل يشكرون أم يكفرون ، وليست كثرة املال ملن هو على حقى ، بل يوسىع هللا املال للكافرين يف الدنيا ليخسروا اآلخرة 
نْ َيا( اليهود )َوَفرُِحواْ ) د ، اثنياً فرحوا ابألماين الباطلة أبن قالوا َنُن شعُب هللا املختار ( وفرحهم أوىالً ابملال واألوال اِبحْلََياِة الد 
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م ) بنا يف اآلخرة إالى سبعة أَيى نْ َيا يف اآلِخَرةِ وال يُعذى ( يعين كما َيخذ املسافر  ِإالَّ َمَتاعٌ ( أي ابلنسبة لآلخرة ) َوَما احْلََياُة الد 
 .أمىا متاع اآلخرة فهو ابٍق على الدوام ال يزول وال يفسد وال ينفد متاعُه للطريق فقط فينفد متاعُه مبدىٍة قصرية . 

( أي ُمعجزة من ربىِه كما جاَء موسى  َلْوالَ أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة مِىن رَّبىِهِ كفروا ابلقرآن )  الىذينَ ( أي  َكَفُرواْ   الىذينَ َويَ ُقوُل ) -29
َ ُيِضل  َمن َيَشاءُ  ِإنَّ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ابلعصا فنصدىقُه ونؤمن بِه ) : ليست اهلداية إىل طريق احلقى برؤية املعجزات  واملعىن(  الِلى

ولكن اهلداية بيد هللا فإنى هللا يهدي من كان أهالً للهداية ويضلى عن احلقى من يستحقى اإلضالل بسوء أخالقِه وظلمِه للناس 
مبوسى ولكنىُه مل يؤمن مع كثرة املعجزات الىيت جاء هبا موسى ألنى  ، فلو كانت اهلداية برؤية املعجزات الْهتَدى فرعون وآَمن

أي إىل دينِه  ( َويَ ْهِدي إِلَْيهِ فرعون ظامل ولذلك مل تشملُه اهلداية ، وكذلك أنتم مل تشملكم اهلداية لظلمكم وسوء أخالقكم )
إىل هللا ابألعمال الصاحلة ، فِمثل هذا اإلنسان  ( منكم أيىها الكافرون ، أي من اتب عن أفعاله السيىئة ورجعَ  َمْن أَََنبَ )

 يهديه هللا إىل طريق احلقى فيؤمن مبحمىد وُيسلم . 

( أي وهم على  َوَتْطَمِئن  قُ ُلوهُبُم ِبذِْكِر الِلىِ ( ابلقرآن ) آَمُنواْ  الىذينَ آمنوا من اليهود وغريهم فقال تعاىل ) الىذينَ مثى وصَف  -30
: تطمئنى قلوهبم  واملعىنيف القرآن من الثواب والنعيم ِلمن آَمن ، فكلمة "ذِكر" معناها املوعظة ،  ثِقٍة واطمئنان مبا جاء

 ( إىل رمحتِه وثوابِه .  َتْطَمِئن  اْلُقُلوبُ ( أي مبوعظة هللا يعين القرآن ) َأالَ ِبذِْكِر الِلىِ مبوعظِة هللا ويوقنون هبا )

(  َوُحْسُن َمآبٍ ب السماويىة )( أي هلم الذِكرَيت الطيىبة يف الدنيا يف الكتُ  صَّاحِلَاِت طُوََب هَلُمْ آَمُنواْ َوَعِمُلواْ ال الىذينَ ) -31
سورة يف اآلخرة ، يعين وهلم ُحسن املرجع ، فكلمة "طوََب" ُمشتقىة من العادات والذِكرَيت الطيىبة ، ومن ذلك قوله تعاىل يف 

ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ }َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها َساَل  الزمر تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة  الىذينَ } سورة النحل، وقال تعاىل يف  { ٌم َعَلْيُكْم ِطب ْ
 .طَيِىِبنَي يَ ُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم { 

تب بسم هللا الرمحان نزلت هذه اآلية يف ُصلح احلديبية حني أراد املشركون كتاب الُصلح ، فقال رسول هللا لعليى : " اُك -32
الرحيم" ، فقال سهيل بن عمرو واملشركون : "ما نعرف الرمحان ، اُكتب ابمسك اللىهمى " ، وهكذا كان أهل اجلاهليىة يكتبون 
، مثى قال رسول هللا : " اُكتب هذا ما صاحلَ عليِه حممىد رسول هللا " ، فقال مشركو قُريش : "لئن كنَت رسول هللا مثى قاتلناك 

( أي كما أرسلنا ُرُسالً يف اَُمٍم فكذىبوهم  َكَذِلكَ ددَنك لقد ظلمناك ، ولكن اكتب هذا ما صاحل حممىد بن عبد هللا" . )وص
ُلَو َعَلْيِهمُ ( كثرية كذىبت ُرُسلها ) ِمن قَ ْبِلَها أَُممٌ ( أي قد مَضْت ) أَْرَسْلَناَك يِف أُمٍَّة َقْد َخَلتْ كذلك )  ( أي لتقرأ عليهم لىِتَ ت ْ
َنا ِإلَْيَك َوُهْم َيْكُفُروَن اِبلرَّمْحَ نِ القرآن ) م مل يعرفوا قبل ذلك أنى كلمة "رمحان" من أمساء هللا  الَِّذَي أَْوَحي ْ ( أي يُنكرونُه ألهنى

( يعين وإىل الرمحان  إِلَْيِه َمَتابِ وَ ( يف نشر الدعوة إىل عبادتِه ) ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ ( يف الكون ) ُقْل ُهَو َريبِى ال ِإلَ هَ وصفاتِه )
 توبيت .
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نزلت هذه اآلية يف نفٍر من ُمشركي العرب منهم أبو جهل بن هشام وعبد هللا بن اُميىة املخزومي ، جلسوا خلف  -33
ل مكىة بقراءِتَك القرآن الكعبة مثى أرسلوا إىل النيبى )ع( فأاتهم فقال لُه عبد هللا بن اُميىة : "إْن َسرىَك أن نتىبعك فسريى لنا جبا

ا أرٌض ضيىقة واجعل لنا فيها عيوَنً وأهناراً فُنصدىقك ونتىبعك ، أو أحِي لنا جدىَك قصيىاً أو َمن  فأذِهبها عنىا حّتى تتفسىح فإهنى
 شئَت من مواتَن لنسألُه أحقى ما تقول أم ابطل!" فنزلت هذه اآلية :  

أَْو ُكلِىَم بِِه ( وتفجىرت منها الينابيع ) أَْو ُقطِىَعْت بِِه اأْلَْرضُ ( كما اقرتحوا عليك َي حممىد ) َبالُ َوَلْو أَنَّ قُ ْرآًَن ُسريِىَْت بِِه اجلِْ )
. ونظريها  صدىقوك إالى أن يشاء هللاك َي حممىد ومل يُ ب، مل يؤمنوا  وأجابتهم مواتهم إبنى حممىداً على حقى  اقرتحوا( كما  اْلَمْوَتىٰ 

قُ ُباًل مَّا َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإالَّ  وله تعاىل }َوَلْو أَن ََّنا نَ زَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتٰى َوَحَشْرََن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيءٍ يف سورة األنعام ق
يًعا. وقوله ) { َأن َيَشاَء الِلَُّ  وكذلك تسيري اجلبال وتقطيع األرض بيد هللا وهو  مهدايتهم وإضالهل أمرُ  عين( ي بَل لِلِىَِّ اأْلَْمُر مجَِ

 قادر على ذلك ولكن هذا ال يكون إالى عند اقرتاب القيامة .
كان بعض املسلمني يدعون أقارهبم من املشركني إىل اإلسالم وَيملون أن ُيسلموا فإذا صادفوهم يف ميدان القتال تردىدوا عن 

( من إميان أقرابئهم املشركني ويُقاتلوهم بعزٍم وِشدىٍة وال يتماهلوا عن قتاهلم  آَمُنواْ  الىذينَ َأِس أَفَ َلْم يَ يْ قتاهلم ، فنزل قوله تعاىل )
يًعا) ُ هَلََدى النَّاَس مجَِ ( ولكنى هللا يهدي من كان أهالً للهداية وُيضلى من يستحقى اإلضالل ، فال ترتاجعوا عن  أَن لَّْو َيَشاء الِلى

م ال ُيسلمو  ( معكم أيىها املسلمون حيث أخرجوكم من مكىة وآَذوكم ،  َكَفُرواْ ُتِصيبُ ُهم مبَا َصنَ ُعواْ   الىذينَ َوالَ يَ زَاُل ن )قتاهلم ألهنى
( وهَي الِشدىة الىيت تقرع أبواهبم ودَيرهم من قتٍل وهنٍب أو مرض وموت أو قحط وجدب أو غري ذلك من قَارَِعةٌ تصيبهم )

( وهي الوحوش الضارية ، يعين تسكن اجلبال القريبَة منهم وهتجم عليهم لياًل فتأكل  يًبا مِىن َدارِِهمْ أَْو حَتُل  َقرِ مصائب الدنيا )
(  َحّتَّ ََيْيتَ َوْعُد الِلىِ أنعامهم ودجاجهم ، وهَي الذئب والثعالب والثعابني وااُلسود ، وقد افرتس األسد بعضهم وأكلُه )

َ الَ خيُْ ابلنصر للمؤمنني )  ( وقد أجنز هللا وعدُه للمؤمنني ابلنصر على الكافرين وشتىَت مشل املشركني . ِلُف اْلِميَعادَ ِإنَّ الِلى

مُثَّ ( أي أمهلتهم ليتوبوا ولكنىهم ازدادوا كفراً ) فََأْمَلْيُت لِلَِّذيَن َكَفُرواْ ( َي حممىد ) َوَلَقِد اْستُ ْهزِىَء ِبُرُسٍل مِىن قَ ْبِلكَ ) -34
 ؟ ما وعدهُتم بِه من العقاب( يعين كيف وجدوا  َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ عذاب واهلالك )( ابل َأَخْذهُتُمْ 

صي أفعاهلا كمن ئات فريى أعماهلا وحيُ أو سيى  ( من حسناتٍ  َعَلٰى ُكلِى نَ ْفٍس مبَا َكَسَبتْ ) ( أي رقيبٌ  أََفَمْن ُهَو قَائِمٌ ) -35
اُنظُْر َي حممىد إىل هؤالء املشركني كيف جعلوا من  ؟عبدونهُ ت يف العبادة و شريكاً مع هللا جعلونهُ تبصر فهو مجاد ال يعقل وال يُ 

ئهم احلقيقيىة ، أي ( أبمسامس وُهمْ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ( من تلك األصنام ) َوَجَعُلوا لِلَِِّ ُشرََكاءَ )تلك األحجار ُشفعاء بزعمهم 
عاملة مبا هو موجود على األرض وما  خالقة أم ُملوقة وهل هيَ  هل هيَ  يت صنعتم منها األصنام لنرىة الى املادى اُذكروا يل إسم 

( يعين  أَْم تُ َنبِىُئونَهُ ) ؟فإن قالوا أحجار فقل كيف إذاً تعبدون األحجار وقد صنعتموها أبيديكم ؟أحجار هو يف السماء أم هيَ 
ئون ، أي تنبى  ( من ُملوق مبَا اَل يَ ْعَلُم يف اأْلَْرضِ رمت )، فلو فكرىمت وتدبى  ضون عليه مبا هتوى أنفسكمفرِ ربون هللا بذلك وتَ أم ختُ 

أَم ِبظَاِهٍر الكالم اخلفي للحيوان ) ، فهل تعلمُ  غاتد اللى م هلا بتعدى علم مبا يف األرض من ُملوقات وال علِ تهللا ابألصنام اليت ال 
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ا مج  ؟ ( يعين أم تفهم الكالم الظاهر املسموع مِىَن اْلَقْولِ  ، ومن يعبد الصوت امللي وال  لكالم اخلفياد ال تعلم ابكالى إهنى
 كَ مع( أي زيىن الشيطان هلم أعماهلم الباطلة فمكروا  َبْل زُيِىَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمْكُرُهمْ ) األحجار فهو ضالى عن طريق احلقى 

 . إىل طريق احلقى  ( يهديهِ   َفَما َلُه ِمْن َهادٍ َوَمن ُيْضِلِل الِلَُّ ) اإلميان( أي وصدىهم الشيطان عن  َوُصد وا َعِن السَِّبيلِ )

نْ َيا) -36 ُْم َعَذاٌب يف احْلََياِة الد  َوَما ( عليهم ، أي أشدى وأعظم ) َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشق  ( ابملرض والشدائد واألسر والقتل ) هلَّ
 ( يقيهم العذاب . هَلُم مِىَن الِلِى ِمن َواقٍ 

( كاجلنان الىيت عندكم يف الدنيا من حيث األشجار املثمرة ، ولكن الفرق بينهما أنى الىيت  نَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ مََّثُل اجلَْ ) -37
جَتْرِي ِمن حَتِْتَها عندكم مادىية تيبس أشجارها وَتوت ، والىيت عندَن أثرييىة ال تيبس وال َتوت أشجارها فهي ابقية إىل األبد )

( أي ما يؤكل من أَثارها دائم يف األشجار يف كلى حني حيث ال صيف يف اجلنىة وال شتاء بل ربيٌع  ُأُكُلَها َدآئِمٌ  اأَلهْنَارُ 
ا اثبتة يف مكاهنا يف الفضاء ال تدور حول نفسها كما تدور األرض لكي ينتقل ِوِظل َهاوخريف على الدوام ) ( دائم أيضاً ألهنى

( املعاصي ، أي تلك عاقبتهم يتنعىمون يف اجلنان  ات ََّقواْ  الىذينَ ُعْقىَب ( اجلنان )تِْلكَ آخر ) عليها الِظلى من مكان إىل مكانٍ 
 ( يُعذىبون فيها .  وَُّعْقىَب اْلَكاِفرِيَن النَّارُ )

َناُهُم اْلِكَتابَ  الىذينَ وَ ) -38 ( من القرآن  ا أُنزَِل إِلَْيكَ يَ ْفَرُحوَن مبَِ أسلموا وآَمنوا مبحمىد ) الىذينَ ( يعين اليهود والنصارى  آتَ ي ْ
( يعين من العرب  َوِمَن اأَلْحزَابِ عند مساع آية أو سورة ألنىه يدعو إىل التوحيد كما تدعو توراهتم إىل التوحيد ونبذ األصنام )

َا أُِمْرُت أَْن َي حممىد )( ُقلْ ( يعين ومنهم من يعرتض على اآلَيت املتشاهبة الىيت ال يفهم معناها فيُنكرها ) َمن يُنِكُر بَ ْعَضهُ ) ِإّنَّ
( يعين وإليِه مرجعي ومصريي  َوِإلَْيِه َمآبِ ( يعين إىل عبادتِه أدعو الناس ) ِإلَْيِه أَْدُعو( شيئاً ) َوال أُْشرَِك بِهِ ( وحدُه ) أَْعُبَد الِلىَ 

 بعد مويت فُيجازيين على قيامي ابلدعوة إىل دينِه .

( لتحكَم بينهم مبا أنزل هللاُ  أَنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّاا الكتب السماويىة بلسان قومهم كذلك القرآن )( أي كما أنزلنوََكَذِلكَ ) -39
(  َوالَ َواقٍ ( يتوىلى أمرك ) َما َلَك ِمَن الِلِى ِمن َويلىٍ ( ابحلقائق ) َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواءُهم بَ ْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ فيِه من أحكام )
 يقيك شرىهم . 

قال بعض املشركني من العرب لو كان حممىد نبيىاً َلما تزوىج بتلك الِنسوة ، أمل يكن عيسى أعزابً مل يتزوىج ؟ ولو كان نبيىاً  -40
(  ْم أَْزَواًجا َوُذرىِيَّةً َولََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسالً مِىن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هلَُ جلاءَن ابملعِجزات كما جاء هبا موسى وعيسى ، فنزلت هذه اآلية )

وزكرَيى وإسحاق ويعقوب وغريهم كثريون ومل يكن فيهم أعزب ِسوى  ُسليمانوهم نوح ولوط وإبراهيم وموسى وهارون وداُود و 
وكذلك جهلهم بعواقب  اُلموروما ذلك إالى جلهلهم اب هؤالء املشركون زواَجك َي حممىد؟حيىي وعيسى ، فلماذا يستنكر 

وعاملٌ ابملعجزات الىيت تصلح لكلى زمان وللرسول الىذي َييت هبا  االُمورت الىيت طلبوها منك ، ولكنى هللا عاملٌ بعواقب املعجزا
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عين إالى ( ي ِإالَّ إبِِْذِن الِلىِ ( أي مبعجزٍة من تِلقاء نفسِه وال ميكنُه ذلك ) َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأن ََيْيتَ آِبيَةٍ ولالُمىِة الىيت يُبعث هلا )
عصا املعجزة الىيت يُعطيها لُه َييت هبا إىل قومِه وال ميكنُه أن َييت بغريها . مَثالً لو أنى فرعون قال ملوسى أَن ال أقبل منك هذه ال

ترميها على األرض لتكون حيىة بل أعطيك عصا غريها وأنَت ألِقها على األرض لتكون حيىة ، فإذا رماها موسى على 
يىة . وهكذا كلى نيبٍى لُه معجزة خاصىة من هللا  ال ميكنُه أن َييت بغريها من نفسِه إال إبذن هللا ، مثى كلى اُمىٍة األرض ال تكون ح

يُناسب هلا نوع من املعجزات وذلك الختالف األزمنة واأللُسن والعقائد واملعلومات الىيت اكتسبتها تلك ااُلمىة ، وهذا معىن 
: لكلى زمن نوع من املعجزات الىيت تناسب ذلك الزمن  واملعىن( "األجل" هو الوقت والزمن ،  َتابٌ ِلُكلِى َأَجٍل كِ قوله تعاىل )

وكتاب يُناسب ذلك العصر ورسول يُناسب تلك االُمىة ، فالعصا تُناسب زمن فرعون ألنى الِسحَر كان منتشراً عندهم فجاء 
عيسى ألنى الِطبى كان منتشراً عندهم فعجزت األطبىاء أن أتيت موسى ابلعصا فأبطَل ِسحرهم ، وإحياء املوَتى يُناسب زمن 

م أهل فصاحٍة وبالغة فلذلك قال هللا تعاىل  مبا أتى بِه عيسى من إبراء األكمه واألبرص ، والقرآن يُناسب العرب ووقتهم ألهنى
 .}فَ ْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مِىْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي { [ سورة الطور]يف 

ُ َما َيَشاء) -41 ( من أحكام ذلك الكتاب الثقيلة على اُمىتك َي حممىد . يعين ما يف التوراة من أحكام ثقيلة كانت  مَيُْحو الِلى
( يف القرآن بعض تلك األحكام الىيت كانت على بين إسرائيل َويُ ْثِبتُ على بين إسرائيل فيأتيك أبحكام خفيفة على اُمىتك )

( أي أصل الكتاب  َوِعنَدُه أُم  اْلِكَتابِ و إسرائيل كالصوم والصالة والزكاة وغري ذلك من واجبات )لكي تؤدىوها كما أدىاها بن
 وهو اللىوح احملفوظ . 

َها أَْو ِمْثِلَها {وهذه اآلية نظري قوله تعاىل يف سورة البقرة  ُ َما )ميَْ فقوله تعاىل  }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها ََنِْت َِبَرْيٍ مِىن ْ ُحو الِلى
أي أو نرتكها كما هي يف  }أَْو نُنِسَها {نظري قوله )َويُ ْثِبُت( يعين يف التوراة ، وقوله  }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة {نظري قوله َيَشاء ( 

   التوراة فيكون احلكم يف القرآن يف ذلك كما يف التوراة .

( من العذاب ، وهو الُذلى هلم ابألسِر والقتل يف الدنيا . فكلمة "ما"  ي نَِعُدُهمْ بَ ْعَض الَّذِ ( َي حممىد ) َوِإن مَّا نُرِيَ نَّكَ ) -42
(  أَْو نَ تَ َوف َّيَ نَّكَ : إنى الىذي نُريك من العذاب للمشركني هو قليل يف الدنيا ابلنسبة لآلخرة ) فيكون املعىنُهنا مبعىن الىذي ، 

َنا احلَِْسابُ ون )فرتى بنفسَك ما وعدَنهم بِه من العذاب وكيف يستغيث َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلي ْ ( يعين وعلينا ِعقاهبم يف  فَِإّنَّ
 اآلخرة فال يهمىك تكذيبهم .

( أي ننقُص حجم األرض نَنُقُصَها) ( ابخلراب والعذاب وبذلك أَنَّ ََنْيت اأْلَْرضَ هؤالء املشركون املعاندون ) ( أََومَلْ يَ َرْوا) -43
بعد ما كانت أرضاً واحدة فصارت  أهلها ابملوت والطاعون . وقد قطىعها ُسبحانُه يف املاضي إىل ِتسع ِقطع ابلتقطيع وننقصُ 

 أَنَّ  َكَفُروا  الىذينَ  يَ رَ  أََوملَْ }تلك الِقطع كواكب سيىارة ، وبذلك جتزىءت ونقص حجمها ، وذلك قوله تعاىل يف سورة األنبياء 
ارة مع األرض كانت أرضاً واحدة فشقىقها وجعلها ِقطعاً  ، يعين الكواكب السيى  {فَ َفتَ ْقَنامُهَا  َرتْ ًقا َكانَ َتا  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ 
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كثرية . وَلمىا كانت تلك الِقطع غري كرويىة يف ابدئ األمر بل هلا أطراف وزوائد إنفصلت أطرافها منها بسبب دوراهنا حول 
وبذلك نقصت  ( ِمْن أَْطرَاِفَهاماراً تنرُي هلا ، وذلك معىن قوله تعاىل )نفسها وحول الشمس أيضاً فصارت تلك األطراف أق

 أحجامها أيضاً .
اثلثاً : إنى الغازات واملواد املنصهرة اليت خترج من الرباكني ُتسبىب فراغاً يف جوف األرض وبذلك يتقلىص وجه األرض شيئاً 

السلسليىة املسَتطيلة ويصغر وجه األرض . وأخرياً تتقطىع األرض إىل فشيئاً وتتكسىر ِقشرهتا الباردة ، وبذلك تتكوىن اجلبال 
َتا َواجْلَِبالُ  اأْلَْرضُ  َومحَُِلتِ } احلاقىة ِقطع صغرية وتنتثر يف الفضاء ، وذلك قوله تعاىل يف سورة ، أي { َواِحَدًة  دَكَّةً  َفدُكَّ

: من قدَر أن مُيزىق األرض على ِسعتها ويُقطىعها إىل  واملعىن. فتهدىمتا دفعًة واحدة . وهذا احلادث األخري يكون يوم القيامة 
( على املشركني ابلسجن املؤبىد يف جهنىم  حَيُْكمُ  َوالِلىُ ع صغرية ، أليَس هو على إهالك املشركني وَتزيق أجسامهم أقدر؟  )ِقطَ 
 ( أي سريع العقاب .احلَِْساِب  َسرِيعُ  َوُهوَ ( أي ال رادى لقضائِِه وال دافَع لعذابِه )حِلُْكِمِه  ُمَعقِىبَ  الَ )

يًعا( مثل مكرهم ابلُرُسل وابملؤمنني وآَذوهم ) ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َوَقْد َمَكَر ) -44 ( أي فللِه إبطال مكرهم مجيعاً  فَِللىِه اْلَمْكُر مجَِ
يَ ْعَلُم َما يعين وعند هللا إبطال مكرهم ، ألنىه )  َمْكُرُهْم {}َوَقْد َمَكُرواْ َمْكَرُهْم َوِعنَد الِلىِ قوله تعاىل  سورة إبراهيم. ونظريها يف 

(  َوَسيَ ْعَلُم اْلُكفَّاُر ِلَمْن ُعْقىَب الدَّارِ ( من إمٍث ومكٍر فُيخرب به ُرُسلُه وأنبياءُه ليأخذوا احلذر من الكافرين ) َتْكِسُب ُكل  نَ ْفسٍ 
 احلسنة فحينئٍذ يندمون .   

َنُكمْ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ( من هللا ) َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل   ذينَ الى َويَ ُقوُل ) -45  ( أي تكفيين شهادةُ  َكَفٰى اِبلِلَِّ َشِهيًدا بَ ْييِن َوبَ ي ْ
ل رسَ ( فهو يشهد يل أيضاً أبينى مُ  َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ يف القرآن وهو كالم هللا ) ، وشهادتهُ عندِه رسل من هللا يل أبين مُ 

ة لم الكتب السماويى عِ  ن عندهُ : ومَ  واملعىن،  جنيل والقرآنة كالتوراة والزبور واإل. والكتاب يريد به الكتب السماويى  من هللا
لم الكتاب وهداين . واحلمد هلل الذي أعطاين عِ  ، وهو املهدي الذي يهدي الناس إىل طريق احلقى  يل وتفسريها فهو يشهدُ 

 . الكرمي الوهىابإىل طريق الصواب إنىه هو 

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالرعد َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّإبراهيم

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ
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( أي من  اَس ِمَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ لُِتْخرَِج النَّ ( ابلوحي ، يعين القرآن ) ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيكَ ) سبق تفسريها(  رل  ا) -1
ِمْ ظلمات اجلهل إىل نور الِعلم واملعرفة ) من كان أهالً للهداية فإنى هللا تعاىل َيذن ملالئكتِه أن يُرغِىبوُه  ( يعين : إبِِْذِن َرهبِى

( أي احملمود على احْلَِميدِ ( يف ُملكِه )اْلَعزِيزِ ) ( هللا ِإىَل ِصرَاطِ وُيشوِىقوُه إىل اإلسالم فُيسِلم ويؤمن وذلك ابإلحياء فيهتدي )
 إنعامِه عند من ينعم عليهم ابإلسالم .  

 129آية وسورة آل عمران  428سورة البقرة آية ( سبق تفسريها يف  َوَما يِف اأَلْرضِ  الِلِى الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواتِ ) -2
 ( يف اآلخرة . َوَوْيٌل لىِْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديدٍ )

نْ َيا َعَلى اآلِخرَةِ  الىذينَ ) -3 ( أي خيتارون املقام يف الدنيا الزائلة على السىكون والراحة يف اآلخرة احلياة  َيْسَتِحب وَن احْلََياَة الد 
ُغوهَنَا ِعَوًجا( يعين عن طريقِه املؤدىي إىل جنىاتِه ) َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس )د ونَ َوَيصُ األبديىة ) ون احلقيقة على  َويَ ب ْ ( يعين يُغريى

 ( عن الصواب . بَِعيدٍ ( عن احلقى ) أُْولَ ِئَك يف َضاَللٍ الناس بكذهبم ومكرهم )

َ هَلُمْ ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِلِ ( قبلك ) َوَما أَْرَسْلَنا) -4 ( أحكام شريعتِه وال حيتاجون إىل ترمجان ، وكذلك أرسلناك  َساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِى
ُ َمن َيَشاء َويَ ْهِدي َمن َيَشاءَي حممىد عربيىاً بلسان قومك لتبنيى هلم ) ( يعين ُيضلى من يستحقى الضاللة بسبب  فَ ُيِضل  الِلى

أهالً للهداية بسبب إشفاقِه على الناس وعطفِه على الُضعفاء واملساكني  أعماله السيىئة وظُلمه للناس ، ويهدي من كان
 ( يف أفعالِه . احلَِْكيمُ ( يف ُملكِه يفعل ما يشاء ) َوُهَو اْلَعزِيزُ )

( يعين  َماِت ِإىَل الن ورِ أَْن َأْخرِْج قَ ْوَمَك ِمَن الظ لُ ( أي ابملعجزات ، وقلنا له )آِبََيتَِنا( إىل فرعون ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى) -5
ِم الِلىِ أخرجهم من الضاللة إىل اهلداية ومن االستعباد إىل احلريىة ) ْرُهْم أِبَيَّ م اخلري الىيت سبقت يف زمن يوسف إذ   َوذَكِى ( أي أبَيى

هلل ، ولكنىكم عصيتم  كان رئيس الوزراء وكانت لُه السىلطة على مصر وعلى أهلها وقد َنَل تلك املنزلة بسبب تقواُه وطاعتهِ 
أمَر ربىكم وكفرمت بِه فأذلىكم وترككم حتَت ُحكم فرعون يستعبدكم ، فاآلن توبوا إىل ربىكم واعملوا مبا َيمركم به لكي ينقذكم 

( احُلكم والُسلطة الىيت أعطاها ليوسف  ِإنَّ يِف َذِلكَ من يِد فرعون ومن العبوديىة ويُعيد ُمدكم كما كان يف زمن يوسف )
(  لِىُكلِى َصبَّارٍ ( أي لعالمات واضحة تدلى على أنى من يتىقي هللا ينال تلك املنزلة الىيت َنهلا يوسف بطاعتِه وصربه )آلََيتٍ )

 ( للِنَعم فيعطي للضعفاء واملساكني كما أعطاه هللا . َشُكورٍ يصرُب على املصائب كما صرَب يوسف )

اذُْكُرواْ نِْعَمَة الِلِى َعَلْيُكْم ِإْذ َأجَناُكم مِىْن آِل ن أخرجهم من مصَر وأنقذهم من يد فرعون )( بعد أ َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمهِ ) -6
( الصغار  َويَُذحبِىُوَن أَبْ َناءُكمْ ( أي يُعاملونكم وُيكلىفونكم أسوء األشغال واألعمال ) ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ 

( أي ابتالء وحِمنة ، وذلك بسبب   َويف َذِلُكم َبالء مِىن رَّبِىُكْم َعِظيمٌ ( أي يُبقوهننى أحياًء ألجل اخِلدمة ) مْ َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءكُ )
 كفركم وترككم إطاعة ربىكم .       
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ني حني ة الصيدونيى صى قِ  : واذكر هلم َي حممىد واملعىن،  ب هبذا اليهود. املخاطَ  ( بقتالكم فلم َيذن هلم َوِإْذ أَتَذََّن رَب ُكمْ ) -7
م استأذنوا هللا عليهم و  أقبلتم القاتكم ابلرتحيب والطعام والشراب يف مُ  ، مثى استأذنوهُ  قتالكم فلم َيذن هلم يفعلى بالدهم فاهنى
َولَِئن  ) عمةً نِ (  لَِئن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكمْ ، وقلُت لكم ) على ذلك ، وهذا من فضله عليكم فيجب أن تشكروهُ  هلم بذلك فأِذنَ 

  . " مبعىن استأذنوهُ . فكلمة "أتذىنَ  ( ملن كفر َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديدٌ 

ني مجع ملكهم الرؤساء والوزراء وقال هلم : َلمىا سار بنو إسرائيل حني خروجهم من مصر وأَتوا على قرية الصيدونيى ّالقصة 
ني تقعرُ  . فكتبَ  : تفاءل ا على قتاهلم فماذا نفعل؟ وبعد املشاورة قالوا لهُ لن درةَ بنو إسرائيل وهم كثريون وال قُ  لقد قربَ 

ى سهماً َنومها رمَ و ،  على الثانية ألقاهم ابلطعام والشراب والرتحيب ، وكتبَ  قاتلهماُ على األوىل  قهما ابجلدار فكتبَ وعلَ 
 . روجفر اخليف ُمموعة التوراة يف سِ تهم مذكورة صى وقِ  ، اهلمب، فأخذوا طعاماً وشراابً وخرجوا الستق على الثانية فوقع السهمُ 

َ َلَغيِنٌّ ( لقومِه ) َوقَاَل ُموَسى) -8 يًعا فَِإنَّ الِلى يدٌ ( عن ِعبادتكم ) ِإن َتْكُفُرواْ أَنُتْم َوَمن يف اأَلْرِض مجَِ ( عند مالئكتِه ، أي محَِ
 حتمدُه املالئكة وُتسبىحُه .

ِمن  الىذينَ وَ ( وذلك يف التوراة يف ِسفر التكوين ) ِمن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُودَ  الىذينَ نَ َبأُ ين إسرائيل )( َي ب أمََلْ ََيِْتُكمْ ) -9
( يعين املشركون  يف أَفْ َواِهِهمْ  َجاءهْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِىَناِت فَ َرد واْ أَْيِديَ ُهمْ ( يعين ال يعلُم عددهم إالى هللا ) بَ ْعِدِهْم الَ يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ الِلىُ 

َوقَاُلواْ ِإَنَّ َكَفْرََن مبَا أُْرِسْلُتم بِِه َوِإَنَّ هم على أفواه الُرُسل وقالوا هلم اُسكتوا وال تتكلىموا هبذا )ردىوا على الُرُسل قوهلم ووضعوا أيديَ 
 ( . َلِفي َشكٍى ُمِىَّا َتْدُعونَ َنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ 

( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض فجعلهنى تسعة  ُرُسُلُهْم َأيف الِلِى َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرضِ  قَاَلتْ ) -10
رَُكْم ِإىَل َأَجٍل م َس مًّى( لعبادتِه )يَْدُعوُكمْ أجرام بعدما كانت واحدة ) لكم وال ( يعين إىل يوم آجا لِيَ ْغِفَر َلُكم مِىن ُذنُوِبُكْم َويُ َؤخِى

ِإْن أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ لَُنا تُرِيُدوَن أَن َتُصد وََن َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آآَبُؤََن فَْأتُوََن ( يف جواب الُرُسل )قَاُلواْ يُعاجلكم ابلعذاب إن آمنتم )
 يِه .( أي حُبجىٍة واضحة بيىنة تدلى على ِصحىِة قولكم وبُطالن ما َنُن عل ِبُسْلطَاٍن م ِبنيٍ 

َ مَيُن  ) -11 ْتَِيُكم ( ابلرسالِة ) قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإن َنَُّْن ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ ُلُكْم َولَ ِكنَّ الِلى َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا أَن َنَّ
ها وأِذَن لنا إبظهارها وأمىا الىيت تطلبوهنا فال ُقدرَة لنا  ( يعين إالى املعِجزة الىيت ِإالَّ إبِِْذِن الِلىِ ( أي مبعجزٍة ) ِبُسْلطَانٍ  أعطاَن هللا إَيى

َوعَلى الِلِى ، )}َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن ََيْيتَ آِبيٍَة ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ {  سورة غافرعلى إتياهنا . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 
 ر الدعوة إىل ِدين اإلسالم . ( يف نش فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

َولََنْصربَنَّ َعَلى َما الح الىيت توصلنا إىل اجلنىة )( أي هداَن طُُرق الصَ  َوَما لََنا َأالَّ نَ تَ وَكََّل َعَلى الِلِى َوَقْد َهَداََن ُسبُ َلَنا) -12
ُلونَ َوَعَلى الِلِى فَ ْليَ ت َ ( فإنى هللا يكفينا أمركم وينصرَن عليكم ) آَذيْ ُتُموَنَ   ( يف إظهار دينِه وال خيافوا أحداً من الناس . وَكَِّل اْلُمتَ وَكِى
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ُمْ   الىذينَ َوقَاَل ) -13 ى للُرُسل فقال ( أي أوحَ  َكَفُرواْ ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَّ ُكم مِىْن أَْرِضَنآ أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يِف ِملَِّتَنا فََأْوَحى إِلَْيِهْم َرهب 
 كذىبوكم وآَذوكم .  الىذينَ (  اِلِمنيَ لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّ )

(  ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي( اإلنذار واإلخبار عن املاضني )َذِلكَ ( أي من بعد إهالكهم ) َولَُنْسِكنَ نَّ ُكُم اأَلْرَض ِمن بَ ْعِدِهمْ ) -14
 هم .( أي وخاف وعيدي للكافرين فيتىعظ بقصصهم وأخبارهم وال يكون مثل َوَخاَف َوِعيدِ وُقدريت )

 ُمعاند ( أي كلى متكربِى  َوَخاَب ُكل  َجبَّاٍر َعِنيدٍ ( الُرُسل ، أي طلبوا النصر من هللا على الكافرين فنصرهم )َواْستَ ْفَتُحواْ ) -15
. 

لعبور إىل ( يصدىُه ومينعُه عن ا ِمن مَّاء َصِديدٍ ( فيها )َوُيْسَقى( أي من بعِد موتِه يدخل جهنىم ) مِىن َوَرآئِِه َجَهنَّمُ ) -16
مكاٍن آخر لشدىِة حرارتِه ، فالصديد هو الىذي يصدى اإلنسان ومينعُه من اإلقرتاب أو من الذهاب ، ومن ذلك قول النابغة 

 الذبياين : 
 زعَم اهلماُم ومل أذقُه أنىُه     ُيْشَفى بَِرَيَّ رِيِقها الَعِطُش الصَِّدي

 وقال الفرزدق يصُف امرأة : 
 التَّماِم فَ َلْم َيَكْد     يُ َروِىي اْسِتقاِئي هاَمَة احْلائِِم الصَِّدي نَِعْمُت هِبا لَْيلَ 

 وُه عن املاء .يعين العطشان الىذي حيوم حول العني وقد صد  

 ( ُجرعًة بعد ُجرعة لشدىِة حرارته ، واجلُرعة ملء الفم من السائل فقط ، ومن ذلك قول عنرتة : يَ َتَجرَُّعهُ ) -17
 ي مْن يِد اْلَمْوِت ُجْرعًة     وُشلىْت يَداُه بعد َقْطِع اأَلصاِبعِ َسَقى هللاُ َعمىِ 

 وقال بسطام : 
 وغداً ُأْخربُكْم َعْن َعْنرَتٍ     أنىُه َقْد شِرَب اْلَمْوَت ُجرَعْ 

 ( يعين ويكاد ال يشربُه لوال ِشدىة العطش ، ومن ذلك قول اخلنساء :  َوالَ َيَكاُد ُيِسيُغهُ )
ثُتُم اْعرَتََضْت     َخْلَف اللََّهى مل َتَسوَّْغها الَبالِعيمُ إنى الشَّجَ   اَة اليت َحدى

 وقال اُميىة بن حراثن : 
 ا َشراابَ ِسيُغ هلَ َك ما تُ مَّ وأُ     داهُ تركَت أابك ُمْرِعَشًة يَ 

من كلى مكان ولكن ال ميوت ألنىه نفس أثرييىة ( يعين وأتتيِه أسباب املوت  َوََيْتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِى َمَكاٍن َوَما ُهَو مبَيِىتٍ )
 ( أي أشدى وأعظم .  َعَذاٌب َغِليظٌ ( يعين ومن بعد هذا العذاب ) َوِمن َوَرآئِهِ روحانيىة والنفوس ال تُعَدم من الوجود )
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( فذرىتُه على وجِه  ْت بِِه الرىِيُح يف يَ ْوٍم َعاِصفٍ َكَرَماٍد اْشَتدَّ ( الصاحلة )أَْعَماهُلُمْ ( يف عاقبة ) َكَفُرواْ بَِرهبِىِمْ   الىذينَ مََّثُل ) -18
م ُمشركون واملشرِك ال تُقَبل أعماله مهما كثُرت ) ُمَّا َكَسُبواْ َعَلى َشْيءٍ ( على حتصيل ) الَّ يَ ْقِدُرونَ األرض ) ( َذِلكَ ( منها ألهنى

 ( عن احلقى .  ُهَو الضَّاَلُل اْلَبِعيدُ اإلشراك ابهلل )
َ َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض اِبحْلقىِ ( يعين أمل تعلم ) أمََلْ تَ رَ طب املشرِك فقال تعاىل )مثى خا -19 وقد ( أي ابلوعد احلقى ،  أَنَّ الِلى

( أيىها املشركون  ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكمْ ، ) اِبحْلَقِى { }َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ عند قوله تعاىل  سورة األنعاميف سبق تفسريها 
 ( غريكم .  َوََيِْت َِبَْلٍق َجِديدٍ ابلطاعون أو ابلزلزال أو بغريمها )

 ( أي وما إهالككم على هللا بعزيز . َوَما َذِلَك َعَلى الِلَِّ بَِعزِيزٍ ) -20

يًعا َوبَ َرُزواْ مثى أخرَب ُسبحانُه عن املشركني فقال ) -21 ( التابعون واملتبوعون ، يعين برزوا يف الفضاء ، وهذِه اآلية  لِلِِى مجَِ
يًعا ( مثى عطَف عليها بقولِه  18آية  َكَفُرواْ بَِرهبِىِْم (  الىذينَ )مََّثُل معطوفة على ما تقدىم من قوله تعاىل  ، وِمثلها يف )َوبَ َرُزواْ لِلِِى مجَِ

ُهْم َشْيٌء { }يَ ْوَم هُ سورة غافر قوله تعاىل  ، أي ظاهر للعيان ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم م اَبرُِزوَن اَل خَيَْفى َعَلى الِلَِّ ِمن ْ
  : 

ذوا َُمافَ َتنا َقرِيْ َنا  تَ رَاََن ابرِزِْيَن وَُكلَّ َحيٍى     َقِد اختَّ
(  ِإَنَّ ُكنَّا َلُكْم تَ بَ ًعااستكربوا على الُرُسل ومل يؤمنوا هبم ) ينَ الىذ( أي قال الضعفاء لرؤسائهم  فَ َقاَل الض َعَفاء لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُواْ )

( وهذا القول قالوُه بعد ُماهتم َلمىا واَجهوا العذاب ، يعين هل  فَ َهْل أَنُتم م ْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب الِلِى ِمن َشْيءٍ يف دار الُدنيا )
َنآ َأَجزِْعَنا( أي قال الرؤساء ملرؤوسيهم )ُلواْ قَامُيكنكم أن تدفعوا عنىا شيئاً من العذاب ) ُ هَلََديْ َناُكْم َسَواء َعَلي ْ ( من  َلْو َهَداََن الِلى

يصٍ العذاب )  ( أي ما لنا من خالص . أَْم َصرَبََْن َما لََنا ِمن حمَِّ

َ َوَعدَُكمْ ) ( وحني ال فائدة من التوبِة والندامة َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأَلْمرُ ) -22 (  َوْعَد احْلَقىِ ( ابلثواب والعقاب ) ِإنَّ الِلى
( عن احلقى ، يعين جعلتكم تتخلىفون عنُه فََأْخَلْفُتُكمْ ( وعد الكذب واخلداع )َوَوَعدت ُكمْ فلم تسمعوا لقولِه ومل تعملوا أبمرِه )

( ابلوسوسة واإلغراء  ِإالَّ أَن َدَعْوُتُكمْ من ُسلطٍة وقوىٍة وإجبار )( يعين  َوَما َكاَن يلَ َعَلْيُكم مِىن ُسْلطَانٍ وتتىبعون أقوايل )
ُتْم يل ) ( إذ عدلتم عن أمر هللا إىل  َوُلوُمواْ أَنُفَسُكم( على ما حلى بكم من الِعقاب ) َفاَل تَ ُلوُموين ( بسوء اختياركم ) فَاْسَتَجب ْ

َوَما أَنُتْم مبُْصرِِخيَّ ِإينىِ َكَفْرُت مبَآ ( أي ما أَن مبغيثكم وُمنقذكم من العذاب ) ُكمْ مَّا أَََنْ مبُْصرِخِ اتىباعي من غري دليل وال بُرهان )
" يعين اُنكُر عليكم وألومكم َكَفْرتُ   ( يف دار الدنيا ، يعين مبا أشركتموين مع هللا يف الطاعة ، ومعىن " َأْشرَْكُتُموِن ِمن قَ ْبلُ 

( أي مؤمل  ِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ل . مثى أخرَب هللا ُسبحانُه عن أحوال الظاملني فقال )ابستجابتكم يل دون بُرهان وال دلي
. 
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إبِِْذِن )( أي ُُملىدين فيها إىل األبد  آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها الىذينَ َوأُْدِخَل ) -23
م ) َرهبِىِمْ   ( . حتَِي َّتُ ُهْم ِفيَها َساَلمٌ ( يعين ُتدخلهم املالئكة يف اجلنان إبذِن رهبى

ُ َمَثالً ) -24 ( يقوهلا اإلنسان ، وهي كلمة التوحيد ،  َكِلَمًة طَيِىَبةً ( لألعمال الصاحلة والكالم الطيىب ) أمََلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب الِلى
( وهي كلى شجرة هلا َثٌر وليس فيها  َكَشَجرٍة طَيِىَبةٍ  هللا ، أو غريها من ذِكر هللا كالتسبيح والتحميد )أن يقول ال إالَه إالى 

( يف األرض ، يعين الشجرة املادىية ابقية يف األرض يتفرىع منها  َأْصُلَها اَثِبتٌ شوك وُتظلى من جيلس حتتها عن الشمس )
( يعين ما يتفرىع منها من  َوفَ ْرُعَها يِف السََّماء) اُخرىنواة الىيت تُزرع فتكون شجرة أشجار كثرية وذلك بواسطة التقليم أو ال

أشجار أثرييىة تذهب هبا املالئكة إىل السماء فتكون من أشجار اجلنىة ، ألنى األشجار واألَثار هلا أرواح كما لإلنسان 
نيا وماتت فإنى روحها ال َتوت بل تبقى حيىًة مدى السنني واحليوان أرواح ، فإذا ُقِطَعْت شجرة من األشجار الىيت يف الد

والدهور وهَي غضىة ُمثمرة كثرية األغصان ُملوءة ابألَثار ، ال تسقط أوراقها وال تنفد أَثارها ، ال حتتاج إىل ماء وال مساد وال 
 شرحاً وافياً .   اإلنسان بعد املوتيف كتايب  أشجارها و  اجلنانعن مُييُتها برد وال داء . وقد شرحُت 

" ُأُكَلَها  ( يعين أنى األشجار األثرييىة تُعطيك الثمر على الدوام ليس هلا وقٌت حمدود ، فكلمة " تُ ْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍ ) -25
اكهتها موجودة يف األشجار على يعين ف} أُُكُلَها َدآئٌِم ِوِظل َها { يعين ما يؤكل منها . ومثلها يف سورة الرعد قوله تعاىل 

ُ اأَلْمثَاَل لِلنَّاسِ الدوام ) َا َوَيْضِرُب الِلى  ( أي لعلىهم يتىعظون . َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ ( تفهيماً وتقريباً لألذهان ) إبِِْذِن َرهبِى

 ( وهي كلى  َكَشَجرٍَة َخِبيثَةٍ هادة زور )وش ( وهي كلمة الكفر واإلحلاد وكلى كالم ابطل من كذبٍ  َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثَةٍ ) -26
، ومن تلك  ظلى من جيلس حتتها عن الشمس وتغريك بثمرها فإذا قطفَت من َثرهتا آذتَك بشوكهاشجرة ذات أشواك وال تُ 

بها بسب ةِ قت ثياهبما وخدشت أيديهما بشوكها وطُرِدا من اجلنى يت أكل منها آدم وحوىاء فمزى األشجار شجرة توت العلىيق الى 
 من مهوم بسببها ما أصابهُ ، ألنى آدم قلعها ورمى هبا على األرض وذلك لِ  من األرض تْ ( أي قُِلعَ  اْجتُ ثَّْت ِمن فَ ْوِق اأْلَْرضِ )

ا قال هللا تعاىل )ِمن فَ ْوِق اأْلَْرضِ  ، وقد ذكرُت  ، يعين قُِلعت من اجلبل الذي فوق األرض ، ومل يقل من األرض ( ، وإّنى
 ة هي البستان .، واجلنى  اء كانت على جبلهللا تعاىل فيها آدم وحوى  يت خلقَ ة الى اجلنى  سابقاً أبنى 

يف جهات ُمتلفة فتارة خيرج فرٌع منها عن ميينها واترة عن  تلك الشجرة يف مكاهنا بل َتتدى  ( أي مل تستقرى  َما هَلَا ِمن قَ رَارٍ )
بكالمهم الناس يغوون  الىذينَ هللا تعاىل يف املنافقني  ل ضربهُ ذا مثَ . وه مشاهلا وهكذا تنتشر يف األرض فتؤذي الناس بشوكها

ُرتىب فيوقعوهم يف املهالك حّتى 
وا كالمهم وقالوا مل نقل هذا بل قلنا   للناس كذهبم وابنَ   إذا ظهرَ املنمىق وكذهبم امل دَجلهم غريى

  : وفيهم قال الشاعر،  لقوهلم قرار ، فهم كذىابون مل يستقرى  غريىون املعىن، وأخذوا يُ  كذا
 الث َّْعَلبُ  يَ ُروغُ  كما  َعْنكَ  ويَ ُروغُ      َحالَوةً  اللِىسانِ  َطَرفِ  ِمنْ  يُ ْعِطيكَ 

http://quran-ayat.com/insan/4.html#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
http://quran-ayat.com/insan/4.html#%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://quran-ayat.com/insan
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27- ( ُ نْ َيا َويف اآْلِخَرةِ ( الذي ال يتغريى ) آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبتِ  الىذينَ يُ ثَبِىُت الِلَّ ،  ( وذلك من فضل هللا عليهم يِف احْلََياِة الد 
، وكذلك يف اآلخرة  فأسلمنا وآمنىا هلل الذي هداَن لإلسالم ، ففي الدنيا يقولون احلمدُ  منيالعالَ  ربىِ  هللِ  ذلك قوهلم احلمدُ و 

َن من النار، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة يونس }َوآِخُر ة وأنقذَ هلل الذي هداَن إىل طريق اجلنى  يقولون احلمدُ 
ُ الظَّاِلِمنيَ { ، وقوله ) ُد لِلِِى َربِى اْلَعاَلِمنيَ َدْعَواُهْم أَِن احْلَمْ  ،  يظلمون الناس ُيضلىهم هللا عن طريق احلقى  الىذينَ ( يعين  َوُيِضل  الِلَّ

ُ َما َيَشاءُ ) آمنوا فهم ُرمحاء ولذلك هداهم هللا إىل طريق احلقى  الىذينَ ا أمى  عمة  ونِ ( مع الفريقني يوم القيامة من خري َويَ ْفَعُل الِلَّ
 . وا من عقابهِ محاء فيما بينكم َي أوالد آدم كي تنالوا رمحة ربىكم وتنجُ ، فكونوا رُ  قمة للظاملنيونِ  ، وشرى  للمؤمنني

ُلوا نِْعَمَت الِلَِّ ُكْفرًا الىذينَ ( ملوك اليهود ورؤسائهم ) أمََلْ تَ َر ِإىَل ) -28 أن أجناهم هللا من فرعون وأنقذهم من  ( فبعدَ  بَدَّ
ربوهنم ى والصالح صاروا جيُ عم فبدل أن َيمروا قومهم ابلتقوَ ستعباده وأسكنهم أرض كنعان وجعلهم ملوكاً كفروا بتلك النِ ا

وا شريعة النيبى موسى )  َيمرون ابملعروف الىذينَ هىاد على عبادة األصنام وقتل األنبياء والزُ  ( أي  َوَأَحل وا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َوارِ ، وغريى
، تقول العرب "هذه أرض بور" أي خالية من النبات  ، يعين خالية من اخلريات كنوا قومهم يف اآلخرة دار الفراغسأو 

 : بن ربيعةا، ومن ذلك قول لبيد  واألشجار
 َأْحاَلُمَها اهلََوى َمعَ  ََتِيلُ  الَ  ِإذْ      فَ َعاهُلُمْ  يَ ُبورُ  َوالَ  يَْطبَ ُعونَ  الَ 

  . هلم" يعين ال ختلو فعاهلم من اخلرياتفقول الشاعر "وال يبور فعا

َ ُسبحانهُ   : ما هي دار البوار فقال مثى بنيى
 . ( مقرىهم فيها َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا َوبِْئَس اْلَقرَارُ ) -29

 ِه املؤدىي إىل جنىاتهِ عن طريق( أي َعن َسِبيِلهِ ( قومهم )لِىُيِضل وا، وهي َتاثيل يعبدوهنا ) ( أي أضداداً  َوَجَعُلوا لِلَِِّ أَنَداًدا) -30
( يف اآلخرة  فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإىَل النَّارِ نياكم ابألموال واألوالد )( يف دُ ََتَت َُّعواهؤالء اليهود املعاصرين لك ) ( َي حممىد لذريىةِ ُقلْ )

 . ألنكم اتىبعتم هنج ملوككم ورؤسائكم

فر امللوك األول يف سِ  ، فقد جاءَ  ل واألصنام اليت عبدوها من دون هللاوإليك ماجاء يف ُمموعة التوراة من صناعتهم للتماثي 
قرىبوا ليُ  الشعبُ  هذا د إن صعدَ إىل بيت داوُ  ترجع اململكةُ  اآلنَ  يف قلبهِ  71وقال يربُعام" : يف اإلصحاح الثاين عشر ما يلي

،  ك يهوذا ويقتلونينملِ  ُسليمانام بن عدهم إىل رحبُ هذا الشعب إىل سيى  قلبُ  يف أورشليم يرجعُ  ذابئح يف بيت الربى 
أصعدوك  الىذينَ َي إسرائيل  ، هوذا آهلتكَ  جَلي ذهٍب وقال هلم بعيٌد عليكم أن تصعدوا إىل أورشليمعِ  وعملَ  كُ امللِ  فاستشارَ 

                                                           

على سليمان  ، مثى َترىدَ  سليمان على كلى أعمال بيت يوسف فأقامهُ ،  مي من بلدة صردةي، وهو إفرائ عام بن َنابط عبداً لسليمانكان يربُ   71 
على  تنافساً معهُ رحبعام بن سليمان مُ  ورشليم وحاربَ اُ عام من مصر إىل ، وَلمىا مات سليمان رجع يربُ  ك مصر وأعطاهُ ملِ  ، فقرىبهُ  إىل مصر وذهبَ 
 . نقسمت بينهمااخرياً أ، و  اململكة
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ذهبون إىل ي ، وكان الشعبُ  ر خطيئةً ، وكان هذا األمُ  يف دانَ  ، وجعل اآلخرَ  إيلَ  واحداً يف بيتِ  . ووضعَ  من أرض مصر
عام عيداً يربُ  ، وعملَ  كهنًة من أطراف الشعب مل يكونوا من بين الوي  وصريىَ   بيَت املرتفعاتِ ، وبىَن   إىل دانَ أمام أحدمها حّتى 

 ".همالَ عمِ  ينِ ذَ اللى  للعجلنيِ  يف بيت أيَل بذحبهِ  ، هكذا فعلَ  صعدوا على املذبحِ أذي يف يهوذا و يف الشهر الثامن كالعيد الى 

ُمَّا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة مِىن قَ ْبِل ( على الفقراء واملساكني ) آَمُنواْ يُِقيُمواْ الصَّاَلَة َويُنِفُقواْ  الىذينَ لىِِعَباِدَي ( َي حممىد )ُقل) -31
( أي وال صداقة وحمبىة بني الكافرين ،  َواَل ِخاَللٌ ( أي ال تبادل فيِه كما يتبادلون ِسلعًة بسلعة ) َأن ََيْيتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيهِ 

 امرئ القيس :  فاخلالل مجع ِخلىة ، والشاهد على ذلك قولُ 

 َوَلسُت مبُقليِى اخِلالِل َوال قالِ       ىَصَرفُت اهلَوى َعنُهنَّ ِمن َخشَيِة الَردَ 

ء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض قوله تعاىل  الزخرفومثلها يف سورة  ، فاألخالىء مجع خليل وهو من حُتبىُه {  َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ }اأْلَِخالَّ
 .}مِىن قَ ْبِل أَن ََيْيتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة {  سورة البقرةوحُيبىك . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ ) -32 ( يعين املطر  َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماءً ( أي الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ) الِلى
 ( جتري مياهها لَِتْجرَِي يِف اْلَبْحِر أِبَْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأَلهْنَارَ ( أي الُسُفن ) َفَأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَُّكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلكَ )

 ملنافعكم . 

( أي دائَمنِي يف احلركة ، ألنى الشمس تدور حول نفسها ، والقمر يدور حول  َوَسخَّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآئَِبنيَ ) -33
( بواسطة دوران األرض حول حمورها ، فاجلهة الىيت تقع  َوالن ََّهارَ  اللىيلَوَسخََّر َلُكُم األرض ، واألرض تدور حول الشمس )

 تكون ليالً . خرىعليها أشعىة الشمس تكون هناراً ، واجلهة االُ 

آَمُنواْ  الىذينَ لىِِعَباِدَي  ُقل كرهم بقوله تعاىل }ب هبذا املسلمون حيث سبق ذِ ( واملخاطَ  َوآاَتُكم مِىن ُكلِى َما َسأَْلُتُموهُ ) -34
}َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذََن  وايف آخر سورة البقرة إذ قال جاء ذكرهُ  ماهو  هُ من هللا فأعطاهم إَيى  {. والشيء الذي سألوهُ  يُِقيُمواْ الصَّالَةَ 

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ، وكذلك أعطاهم كلى ما  { إىل آخر اآلية ِمن قَ ْبِلَنا الىذينَ  ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأََن رَب ََّنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ
، وذلك قوله  اإلمداد ابملالئكة لنصرهتم فأعطاهم الغيث فأنزل عليهم املطر وسألوهُ  قد سألوهُ ، ف سألوه لنصرهتم يوم بدر

  { . ِدِفنيَ تعاىل يف سورة األنفال }ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينى ُُمِد ُكم أِبَْلٍف مِىَن اْلَماَلِئَكِة ُمرْ 

نَسانَ ( عدداً لكثرهتا عليكم )  اَل حُتُْصوَهاَوِإن تَ ُعد وا نِْعَمَت الِلَِّ ) ( أي كثري َكفَّارٌ ) ( أي كثري الظلمَلظَُلومٌ ( املشرك ) ِإنَّ اإْلِ
  . الكفر
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ُه هللا ( فجعلآِمًنا( أي مكىة ) َربِى اْجَعْل َه َذا اْلبَ َلدَ ( تقديرُه واذكر َي حممىد لُقريش إذ قال إبراهيم ) َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيمُ ) -35
أماَنً ملن دخلُه ، حّتى كان الرُجل منهم يرى قاتل أبيِه يف البيت فال يتعرىض لُه بسوء ، ويدنو الوحش فيها من الناس فيأمنهم 

لى : إنىكم تقولون َنُن سائرون ع واملعىن( بلطٍف منك علينا ، وهذا خطاب ألهل مكىة ،  َواْجنُ ْبيِن َوَبيِنَّ أَن ن َّْعُبَد اأَلْصَنامَ )
ن كنتم على دينِه كما تزعمون فلماذا هبذه الدعوة فإدين إبراهيم فإنىه كان موحىداً يعبد هللا وحدُه وَلمىا بىن البيت دعى 

 ؟تعبدون األصنام 

ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا مِىَن النَّاسِ ) -36 م من النساء ( . يف زمن إبراهيم كانوا جيعلون َسَدنَة لألصنام أي اخلدم لألصنا َربِى ِإهنَّ
ُنَّ اجلميالت ، وكنى يدعون الناس إىل عبادة األصنام ، فقول إبراهيم ) ( يعين النساء الىاليت خيدمَن األصنام أضللَن   َربِى ِإهنَّ

كثرياً من الناس بدعواهنى إىل عبادة األصنام ، وكذلك إيزابل دعت زوجها املِلك آخاب إىل عبادة الصنم املسمىى بعل فتبعها 
( من الناس على هنجي وشريعيت  َفَمن تَِبَعيِن ن طريق احلقى ودعى قومه إىل عبادة الصنم أيضاً بعد أن سجَد لُه . )وضلى ع

 ( .   فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ ( يف شيٍء ) َوَمْن َعَصاين ( أي من أتباعي ) فَِإنَُّه ِمينِى )

ا قال هنا ربىنا وهناك قال ربِى ، رَّب ََّنا) -37 ( أي أسكنُت بعض أوالدي ،  ِإينىِ َأْسَكنُت ِمن ُذرىِيَّيِت أراَد هو ومن تبعُه )( وإّنى
( يُريد وادي مكىة ، فلم يكن حينئٍذ هبا ماء وال زرع وال  ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرْعٍ وهو إمساعيل مع اُمىِه هاجر وهو أكرب أوالده )

َد بناءُه إبراهيم بعد ( أي العظيم احلُرمة  ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَّمِ ضرع ) ، وكانت اُُسس البيت ظاهرة وقد بناُه آدم يف املاضي وجدى
( ابلزَيرة  فَاْجَعْل أَْفِئَدًة مِىَن النَّاِس هَتِْوي إِلَْيِهمْ ( أي أسكنتهم عند بيتك لُيداوموا على الصالة ) َرب ََّنا لُِيِقيُمواْ الصَّاَلةَ أن هتدىم )

 ( نِعمك عليهم . م مِىَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ َواْرزُقْ هُ والتجارة واحلجى )

: تزوىج إبراهيم هباجر بعد زوجتِه سارة فولدت لُه إمساعيل فاغتمىت سارة وغارت من هاجر وقالت إلبراهيم أبعدها  القص ة
وكان إبراهيم حينئٍذ يف احلجاز ، فذهب هبما إىل عينى ، فأوَحى هللاُ إليِه أن أسِكْنها وابَنَك إمساعيل يف مكىة قرَب بييت احملرىم ، 

رَّب ََّنا ِإينىِ َأْسَكنُت ِمن ُذرىِيَّيِت أرض مكىة وكانت خالية من املاء والنبات وترك هلما ِقربة ماء وخبزاً ورجع ، وعند رجوعِه قال ) 
، فلمىا نفَد ماء الِقربِة عطَش إمساعيل فقامت ( إىل آخر اآلية . وبقيت هاجر ومعها إمساعيل وهو طفل  ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرْعٍ 

هاجر يف الوادي تطلب املاء ذاهبًة إىل الصفا راجعًة إىل املروة تنظر إىل السراب تظنىُه ماًء وفعلت ذلك سبع مرىات ، فلمىا  
عت حوله رماًل وكان كان الشوط السابع وهَي على املروة نظرت إىل إمساعيل وقد ظهَر املاء من حتِت رجليِه فأقبلت عليه ومج

املاء جيري فزمىتُه مبا مجعت حولُه من الرمل ، فلذلك مُسىيت زمزم . وكانت قبيلة ُجرُهم َنزلة بذي اجملاز وعرفات فلمىا ظهر 
املاء مبكىة عكفت الطري والوحش على املاء ، فنظرت ُجرُهم إىل الطري تنزل على ذلك املكان فاتىبعوها حّتى نظروا إىل امرأة 

يبى نزوٌل يف ذلك املكان فسألوها عن سبب قعودها يف هذا الوادي فأخربهتم بقصىتها ، فقالوا هلا : أأتذنني لنا أن نكون وص
ابلقرب منكما ونسقي أنعامنا من هذه املاء ؟ فأذنت هلم مبوجب شروط فنزلوا أرض مكىة وصاروا يسقون أنعامهم من تلك 
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عامهم . وقد جاءت ِقصىة هاجر وإمساعيل يف التوراة أيضاً وذلك يف اإلصحاح العني ويُعطوهنا من األنعام بدل سقي أن
 احلادي والعشرين من سفر التكوين .

 ( أي وال يف الفضاء . َرب ََّنا ِإنََّك تَ ْعَلُم َما َُّنِْفي َوَما نُ ْعِلُن َوَما خَيَْفى َعَلى الِلِى ِمن َشْيٍء يَف اأَلْرِض َوالَ يِف السََّماء) -38

 ( فيستجيُب للموحىدين املطيعني . احْلَْمُد لِلِِى الَِّذي َوَهَب يل َعَلى اْلِكرَبِ ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإنَّ َريبِى َلَسِميُع الد َعاء) -39

( أي وتقبىل مينى  تَ َقبَّْل ُدَعاءِ رَب ََّنا وَ ( أي واجعل من ذرىييت اَنساً يقيمون الصالة ) َربِى اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّالَِة َوِمن ُذرىِيَّيِت ) -40
ا قال "  ُدعائي الناس إىل عبادتك ، يعين تقبىل مينى هذا العمل الىذي أقوم بِه وهو ُدعائي إىل دينك وعبادتك وحدك . وإّنى

دين هللا فيها مشقىات ئي" ، ومل يقل تقبىل عباديت ، ألنى الُدعاء إىل دين هللا أفضل من العبادة ، وألنى الدعوة إىل تَ َقبَّْل ُدَعا
 وإهانة من الناس ، ولكن العبادة وحدها ليس فيها أذًى من الناس .

 ( بني الناس يف احملشر ، يعين يوَم القيامة .   َرب ََّنا اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي يَ ْوَم يَ ُقوُم احلَِْسابُ ) -41

َ َغاِفاًل عَ ) -42 ُرُهمْ َواَل حَتَْسنَبَّ الِلَّ َا يُ َؤخِى ( يعين ليوم  لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأْلَْبَصارُ ( أي يؤخىر عقاهبم ) مَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإّنَّ
بل تبقى شاِخصة إىل األمام وال تطرف أبصارها  ال تدور مييناً ومشااًل  اثبتةنى النفوس تبقى أبصارها فإ،  يناُماهتم وانتقاهلم إل

 بل تبقى مفتوحة شاِخصة على الدوام إالى إذا أرادت أن تُغمَض بصرها ميكنها ذلك . دنيايف ال واكانكما  

 مَلك املوت، والشاهد على ذلك قول الشاعر: ما يقولهُ إىل ( أي منقادين ومنِصتني  ُمْهِطِعنيَ ) -43
 السََّماعِ  إىل ُمْهِطِعنيَ  ِبِدْجَلةَ      أُرَاُهمْ  وَلَقدْ  أْهُلَها ِبِدْجَلةَ 

تذلىاًل، األرض طأطئي رؤوسهم إىل مُ  مائلة رؤوسهم على القاع ، يعين ( أي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهمْ ) إىل السماِع ، عين منِصتنيي
  { .َوَلْو تَ َرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن ََنِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َرهبِىِْم  يعين إىل األرض، وُما يؤيد هذا قوله تعاىل يف سورة السجدة }

َوأَْفِئَدهُتُْم ) إىل األمام صةً شاخِ  على الدوام ىجفوهنم مثى تفتح ، يعين ال ترمش بل تبقَ  قُ بَ طْ ( أي ال تُ  يَ ْرَتد  إِلَْيِهْم طَْرفُ ُهمْ اَل )
.  حتتاج إىل استنشاق اهلواء ( يعين أفئدهتم فارغة من الدم ورئهتم فارغة من اهلواء ألنى النفوس ال أتخذ األوكسجني وال َهَواءٌ 

 وهذا مَثل ُيضَرب ملن هو شديد اخلوف ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري : 
 أال أَبِْلْغ أاب ُسْفياَن َعينِى     فَأَْنَت ُُمَوٌَّف َّنٌَِب َهواءُ 

 وقالت اخلنساء : 
 إنى أخي ليَس ِبرَتِْعيٍَّة ِنْكِس     هواِء القلِب ِذي ماِشَيهْ 
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فَ يَ ُقوُل ( أي حذىرهم من عذاب اآلخرة الىذي يلَقونُه يوم موهتم يف عامل النفوس ) َم ََيْتِيِهُم اْلَعَذابُ َوأَنِذِر النَّاَس يَ وْ ) -44
ْرََن ِإىَل َأَجٍل َقرِيبٍ ( حني يرون مالئكة املوت الىيت تقبض أرواحهم ) ظََلُمواْ  الىذينَ  ( أي أخِىرَن عن املوت وأبِقنا يف  رَب ََّنا َأخِى

ْب َدْعَوَتَك َونَ تَِّبِع الر ُسلَ قليل )الدنيا إىل زمن  أََوملَْ َتُكونُواْ ( فيما َيمروننا بِه من طاعتك ، فرتدى عليهم املالئكة بقوهلا ) جنِ 
ون دينكم الىذي أنت مِىن قَ ْبُل َما َلُكم مِىن َزَوالٍ ( أي حلفتم ) أَْقَسْمُتم م عليِه ( عن دينكم ، يعين أمل حتلفوا مييناً أبنىكم ال تُغريى

 من عبادة األصنام وال تتىبعون الُرُسل فكيف تراجعتم اآلن عن قولكم وتقولون ربىنا أخِىرَن جُنْب دعوتَك ونتىبِع الُرُسل ؟

َ َلُكْم َكْيَف فَ َعْلَنا هِبِمْ ( من قبلكم ) ظََلُمواْ أَنُفَسُهمْ  الىذينَ َوَسَكنُتْم يف َمَس اِكِن ) -45 ُرُسلنا أمل هُنلكهم  ( َلمىا كذىبوا َوتَ َبنيَّ
( يف القرآن لتتىِعظوا وال تكونوا مثَلهم  َوَضَربْ َنا َلُكُم اأَلْمثَالَ ابلزلزال وبعضهم ابألعاصري وبعضهم ابلسيول وبعضهم ابلطاعون )

. 

من ذلك ألنى هللا خيربك مبا ( فال ُيصيبونك بشيٍء َمْكُرُهمْ ( إبطال ) َوِعنَد الِلىِ ( معك َي حممىد ) َوَقْد َمَكُرواْ َمْكَرُهمْ ) -46
:  واملعىن( وهذا مَثٌل ُيضرب لعظيم األمر ،  َوِإن َكاَن َمْكُرُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه اجْلَِبالُ يريدون أن يعملوا معك من مكٍر وخديعة )

 مهما كان مكرهم َنفذاً وشديداً فإنى هللا يُبطلُه وخُيربك بِه لتأخذ احلذر منهم .  

َ َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ ( من النصر للمؤمنني واهلالك للكافرين )ُرُسَلهُ ( الىذي وعَد بِه ) نَبَّ الِلىَ ُُمِْلَف َوْعِدهِ َفالَ حَتْسَ ) -47 (  ِإنَّ الِلى
 ينتقُم من الكافرين يف اآلخرة .

رٍض غريها وكذلك السماوات الغازيىة أب( أي تتبدىل األرض  تُ َبدَُّل اأَلْرُض َغرْيَ اأَلْرِض َوالسََّماَواتُ ( القيامِة )يَ ْومَ ) -48
لكون اكتايب مقامها ، وقد سبق تفسري ِمثل هذه اآلية يف   اُخرىبغريها ، ألنى اجملموعة الشمسيىة احلاليىة تتمزىق فتقوم ُمموعة 

( أي صعدوا يف الفضاء إىل احملشر وظهروا للعيان فلم خيتِف أحٌد منهم عن  اِحِد اْلَقهَّارِ َوبَ َرُزواْ لِلِى اْلوَ التفصيل ) على والقرآن
 أبصارَن .

( أي ُمقيىدين ، فالصفد هو الِغلى الىذي يُقَرن به اليد  م َقرَِّننَي يف اأَلْصَفادِ ( أي يوم القيامة ) َوتَ َرى اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئذٍ ) -49
 أصفاد ، والشاهد على ذلك قول عمرو بن كلثوم  مع الُعنق ، ومجعهُ 

 فآبُوا اِبلنِىهاِب واِبلسَّباَي     وأُبْ َنا اِبْلُمُلوِك ُمَصفَِّديَنا

 ( السرابل هو اللىباس ، ومن ذلك قول امرئ القيس :  َسرَابِيُلُهم مِىن َقِطرَانٍ ) -50
 ْييِن إذا ُقْمُت ِسْرابيل وِمْثِلِك بَ ْيضاَء الَعواِرِض طَْفَلٍة     َلُعوٍب تُ َنسىِ 

( ألنى الشمس جتذهبم إليها  َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّارُ : ليس هلم ألبسة إالى ُهباب الدخان الىذي خيرج من النار ، ) واملعىن
 فيحومون حوهلا فتكون وجوههم مقابلة للشمس ولذلك تغشى وجوههم .

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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َ َسرِيُع احلَِْسابِ ( يف الدنيا من حسنات أو سيىئات ) ٍس مَّا َكَسَبتْ ُكلَّ نَ فْ ( يف اآلخرة ) لَِيْجزِي الِلىُ ) -51 ( أي  ِإنَّ الِلى
 سريع اجملازاة .

 َولُِينَذُرواْ بِهِ ( أي تبليغ للناس وإنذار هلم عن احلياة األبديىة لئالى يقعوا يف السجن والعذاب ) َباَلٌغ لىِلنَّاسِ ( القرآن )َه َذا) -52
َا ُهَو إِلَ ٌه َواِحدٌ )( أي وإنذاٌر هلم  ( أي ذوو  أُْوُلواْ األَْلَبابِ ( أي وليتىِعَظ بِه )َولَِيذَّكَّرَ ( يف الكون ال إالَه غريه ) َولِيَ ْعَلُمواْ أّنَّ

 القلوب الواعية .   

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوإبراهيمّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

 

ّسورةّاحِلجر

ّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِِّّبْسِمّهللاِّ

( يعين تلك اآلَيت الىيت كتبتموها يف الكتاب إقرأها للناس أيىها الرسول  تِْلَك آََيُت اْلِكَتابِ ) سبق تفسريها(  ر ل ا) -1
 على ِصدقَك ورسالتَك . َنً ( أي وهذه السورة الىيت أقراُها عليك أيضاً اقرأها للناس ألنى فيها بيا َوقُ ْرآٍن م ِبنيٍ )

 أسلموا ِلما يَرون من ِصحىِة قولك وظهورِ  الىذينَ ( قبل أصحاهبم  َكَفُرواْ َلْو َكانُواْ ُمْسِلِمنيَ   الىذينَ ( يف املستقبل ) ر مَبَا يَ َود  ) -2
 أمرك ولكن َتنعهم من ذلك األنَ َفة والكربَيء من أن ينقادوا ألمرك وخيضعوا لقولك .

( يف البقاء  َويُ ْلِهِهُم اأَلَملُ ( أبمواهلم ونسائهم ) ََيُْكُلواْ َويَ َتَمت َُّعواْ ( َي حممىد ، أي اتركهم بعد أن أبلغتهم وأنذرهتم )مْ َذْرهُ ) -3
. وهذا  ( وابل ذلك بعد موهتم وانتقاهلم من عامل املادىة إىل عامل األثري عامل النفوس َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ يف الدنيا عن اتىِباع دينك )

 هتديد هلم ووعيد ابلعذاب .

 ( يعين وقت معلوم مكتوب بنزول العذاب . قَ ْريٍَة ِإالَّ َوهَلَا ِكَتاٌب مَّْعُلومٌ ( أهل ) َوَما أَْهَلْكَنا ِمن) -4

 لوقت احملدود هلم .( ساعة واحدة بل ينزل العذاب اب َوَما َيْسَتْأِخُرونَ ( بنزول العذاب ) مَّا َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها) -5

قد ( وكاذب يف دعواك أبن  ِإنََّك َلَمْجُنونٌ ( أي القرآن ) ََي أَي  َها الَِّذي نُ زىَِل َعَلْيِه الذىِْكرُ ( أي قال املشركون للنيبى )َوقَاُلواْ ) -6
 نزَل عليك الذِكر . 
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( يف دعواك . فردى هللا عليهم  ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ قولك ) ( ُيكلموننا ويشهدون لنا بِصحىةِ  لَّْو َما أَتْتِيَنا اِبْلَمالِئَكةِ ) -7
 قوهلم فقال تعاىل :

( أي إالى ابلقول احلقى ، وهو الوحي لألنبياء والُرُسل ، وال نُنزهلم على الكافرين واملشركني  َما نُ نَ زىُِل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ اِبحلَقىِ ) -8
(  َما َكانُواْ ِإًذا م نظَرِينَ اهم على هؤالء املشركني ورأوهم أبعينهم لقالوا َسَحَرَن حممىد فرأينا هذا )( لو أنزلنوَ لريَوهم وُيكلىموهم )

 أي ماكانوا ُُمَهلني بل نُنزىُل عليهم العذاب وهُنلكهم . 
( يف اللىوح احملفوظ ، أي مكتوب  حَلَاِفظُونَ  َوِإَنَّ َلهُ ( أي القرآن ، وكلمة "ذِكر" معناها املوعظة ) ِإَنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذىِْكرَ ) -9

. والشاهد على  فإن زيَد فيِه حرٌف سهواً أو نقَص منه حرٌف سهواً فسُنعلىم املهدي بذلك فُيصلىحُه ويُبيىنُه هلمعندَن يف اللىوح 
 . { }َولِنُ بَ يِىَنُه ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ  سورة األنعامذلك قوله تعاىل يف 

( املاضني ، أي يف املذاهب الباطلة واألدَين املختِلفة  يف ِشَيِع اأَلوَِّلنيَ ( َي حممىد ) ِمن قَ ْبِلكَ ( ُرُسالً ) ْرَسْلَناَوَلَقْد أَ ) -10
 الىيت سنىوها أبهوائهم فكذىبوا ُرُسلنا واستهزؤوا هبم فأهلكناهم بذنوهبم . 

 ( فكذلك قومك استهزؤوا بك فال يهمىَك استهزاؤهم .  ْستَ ْهزُِؤونَ َوَما ََيْتِيِهم مِىن رَُّسوٍل ِإالَّ َكانُواْ بِِه يَ ) -11
 ( جزاء قوهلم إنىَك جملنون . يِف قُ ُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ ( أي نسلُك شيع األوىلني وعقائدهم ) َكَذِلَك َنْسُلُكهُ ) -12

ني ِلنيَ اأَلوَّ ( هللا يف ) َوَقْد َخَلْت ُسنَّةُ ( أي ابلقرآن ) الَ يُ ْؤِمُنوَن بِهِ ) -13 ( أي يف املاضني أبن يهدي لإلسالم ااُلَنس املرتمحى
ال يظلمون أحداً وال يغصبون حقىاً ، فكذلك قومك َي حممىد ال يؤمن بك إالى َمن   الىذينَ على الفقراء املشفقني على املساكني 

 كان على هذِه الِصفة . 

( أي يصعدون يَ ْعُرُجونَ ( املالئكة ) اَباًب مِىَن السََّماء َفظَل واْ ِفيهِ شركني )( أي على مرأًى من هؤالء امل َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيِهم) -14
سبق ذكرهم ولو فتحنا ابابً من السماء وظلىت املالئكة تصعد وتنزل  الىذينَ : ال يؤمن هؤالء اجملرمون  واملعىنإىل السماء ، 

 مون بل :عليك ابلوحي وهم ينظرون أبعينهم َلَما آَمَن بك هؤالء اجملر 

َرْت أَْبَصاُرَنَ ) -15 َا ُسكِى ( أي ُسرتَت أبصارَن بغطاء ومهي وليس ما نراُه من صعود املالئكة ونزوهلا على حممىد إالى  َلَقاُلواْ ِإّنَّ
 ( . بَْل ََنُْن قَ ْوٌم مَّْسُحوُرونَ أوهام وختيىالت ِسحريىة َسَحَرَن هبا حممىد ، وذلك قوله )

( أي زي ىنىا تلك الربوج َوزَي َّنَّاَها( أي قصوراً عالية )بُ ُروًجا( يريد هبا السماء األثرييىة أي اجلنان ) ا يف السََّماءِ َوَلَقْد َجَعْلنَ ) -16
يسكنوهنا من املالئكة واألنبياء والُشهداء والصاحلني وينظرون إىل تلك الزينة . والشاهد على أنى الربوج هَي  الىذينَ ( لِلنَّاِظرِينَ )

 يعين يف قصور ُمشيىدة . }أَيْ َنَما َتُكونُواْ يُْدرِكك ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف بُ ُروٍج م َشيََّدٍة { سورة النساءقوله تعاىل يف القصور 
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ا وال ( رمجتهم املالئكة ابلُشُهب فال ميكنهم الصعود إليه ِمن ُكلِى َشْيطَاٍن رَِّجيمٍ ( أي حفظنا تلك السماء )َوَحِفْظَناَها) -17
م طُرِدوا منها ، وذلك قوله تعاىل يف  َها فَِإنََّك َرِجيمٌ  سورة احلجرالدخول إىل تلك اجلنان ألهنى  . { }فَاْخرُْج ِمن ْ

، يعين إالى من صعَد يف الطبقات الغازيىة واقرتَب من  72( من هؤالء الشياطني يف الزمن املاضي  ِإالَّ َمِن اْسرَتََق السَّْمعَ ) -18
فَأَتْ بَ َعُه ثرييىة وأنصَت إىل كالم املالئكة وأحاديثهم وأراَد أن يسرق منهم بعض األخبار وينزل هبا إىل األرض )السماء األ

( أي بنيِى ، فإذا رأى الشيطان أنى الشهاب تبعُه فرى إىل األرض هارابً ، أمىا الشهاب فهو جاهز لالشتعال أبدَن  ِشَهاٌب م ِبنيٌ 
لثقاب جاهزة لالشتعال ولكن يلزمها احتكاك كي تشتعل . فإذا اقرتب أحد الشياطني من احتكاك ، كما أنى عيدان ا

السماوات األثرييىة أشعلت املالئكة أحد الُشُهب القريبة منها ابالحتكاك فيسقط على الشيطان ويتبعُه فريجع الشيطان إىل 
 يتبع الطائرة ويلحقها أينما ذهبت حّتى حيرقها . األرض هارابً . وال غرابَة يف ذلك فإنى إنساَنً ُملوقاً صنَع صاروخاً 

َنا ِفيَها َرَواِسيَ كىن ) أصبحت صاحلة للسُ ( ابملياه واهلواء واملواد الرتابية واحلجريىة حّتى  َواأْلَْرَض َمَدْدََنَها) -19 ( أي  َوأَْلَقي ْ
َنا ِفيَها ِمن ُكلِى َشْيٍء مَّْوُزونٍ جباالً ) ، يعين إنى  خرىالُ ا أوزاَنً دون اباهتِ ت واألَثار جعلنا ملركى اتمن النبا ( أي من كلى نوع َوأَنبَ ت ْ

 باهتا من املوادفاكهة ملركى  ، وهكذا كلى  ثرىاح ختتلف ابألوزان عن املواد اليت يتكون منها الكمى املواد اليت يرتكىب منها التفى 
.  ون والرائحةالطعم واللى  لفَ ختَ اَل  و نقص عن وزنهِ إذ لو زاد أحد العناصر أ خرىالعناصر أوزان خاصة هبا ختتلف عن االُ و 

 . { ردَ قَ بِ  ناهُ قْ لَ خَ  يءٍ شَ  لى ونظريها يف سورة القمر قوله تعاىل }إَنى كُ 

 زقهُ الرضيع فإنى هللا ير  ( وهو الطفل َوَمن لَّْسُتْم َلُه بِرَازِِقنيَ ( مجع معيشة )َمَعاِيشَ ( أي يف األرض ) َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها) -20
 . مىه ولستم ترزقونهُ اُ من ثدي 

( أي إالى وهو ُمزون عندَن يف الفضاء ،  ِإالَّ ِعنَدََن َخزَائُِنهُ ينمو ويتكاثر ) ذي هو غذاء للنبات وبهِ ( الى  َوِإن مِىن َشْيءٍ ) -21
. قال هللا  أغذية النباترتوجني الذي هو غذاء للنبات "أمسدة" وكذلك غاز اثين أوكسيد الكاربون هو من وهو املطر مثى النِ 

َناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُه َِبَازِِننيَ  َماءً  َفأَنزَْلَنا ِمَن السََّماءِ تعاىل يف نفس السورة }   . { فََأْسَقي ْ
وال يكون فيه  هُ ّنوى  تمى ( إذ لو زاد على ما يقتضيه النبات أو نقص مل ي ِإالَّ بَِقَدٍر مَّْعُلومٍ )، يعين املطر ( هذا املخزون  َوَما نُ َنزِىلُهُ )

  . بعد نضوجها أو لكانت َيبسة غري صاحلة لألكل أَثارهُ  َثر أو لتلفتْ 

( لألَثار ، فإذا مرىت الرَيح على األشجار والنبااتت محلت معها من طلع الذكور إىل اإلَنث  َوأَْرَسْلَنا الرىََِيَح َلَواِقحَ ) -22
ا حتمل بطريقها ذرىات الرتاب فإذا اصطدمت تلك الذرىات بذرىات الثلوج فتتلقىح وتكون أَثاراً ، أمىا تلقيحها لل سحاب فإهنى

                                                           
ْد َلُه  أمىا يف زمن نزول الوحي 72 على النيبى )ع( فال ميكنهم اسرتاق السمع ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة اجلن }َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن جيَِ

 . ق السمع{ ، أي يرصدُه الشهاب ومينعُه فال يدعُه يسرتَِ  ِشَهااًب رََّصًدا
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ا تذوب بسبب تلك الذرىات الرتابيىة وحرارة الرَيح فتكون مطراً ) ( أي من الطبقات  فَأَنزَْلَنا ِمَن السََّماءِ املنتشرة يف الفضاء فإهنى
َناُكُموُه َوَما أَنُتمْ  َماءً الغازيىة ) ُه يف األرض ويف اجلبال ويف البحار وأجرينا من ذلك املخزون  َلُه َِبَازِِننيَ  فََأْسَقي ْ ( بل َنن خزَنى

 أهناراً وينابيع فأسقيناكم من مياهها .

منها فتصعد هبا ( أموال الناس األثرييىة  َُنِْيي َوُّنِيُت َوََنُْن اْلَوارِثُونَ ( يعين هللا تعاىل ومالئكته يعملون أبمره ) َوإَنَّ لََنْحنُ ) -23
 املالئكة إىل اجلنان .

( عن القتال فنجازي كالً على  َولََقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِينَ ( للجهاد وقتال املشركني ) َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمنُكمْ ) -24
ا قال تعاىل "مُ  وما يستحقىهُ  عملهِ  دعاهم النيبى إىل  الىذينَ ، يعين  رينتأخىِ ني ومُ متقدى ستأخرين" ومل يقل مُ ستقدمني ، مُ . وإّنى

، فجاء ذكر اآلمر واملأمور يف كلٍى من  روارين دعاهم املنافق عبد هللا بن أيبى إىل ترك اجلهاد فتأخى ، واملتأخىِ  اجلهاد فتقدىموا
ال وملاذا نقتل أنفسنا فلنرجع إىل : ما لنا والقت ألصحابهِ  عبد هللا بن ايبى د قال حُ اُ ، وكان ذلك يف غزوة  ملتنيهاتني اجلُ 

  . نتصف الطريق، فرجعوا من مُ  املدينة

 ( . إِنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ ( أي جيمعهم للحساب يف اآلخرة ) َوِإنَّ رَبََّك ُهَو حَيُْشُرُهمْ ) -25

من صلصلة املاء ، أي املاء القليل ( الصلصال هو الطني املتكوىن  ِمن َصْلَصالٍ ( يعين آدم ) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَسانَ ) -26
 الىذي يبَقى يف احلَُفر من مياه األمطار ، والشاهد على ذلك قول لبيد يصف مياه األمطار : 

 َصالِصال إالَّ  والس ؤابنِ  احلَْوضِ  منَ      َعْهِدهِ   ِ بَِقيَّة ِمنْ  يَ َتذَكَّرْ  وملْ 
 ف اإلبل : يعين إالى قليالً من املاء يف احلَُفر . وقال جرير يص

 وإذا قَ رُْبَن َخواِمساً ِمْن َصْلَصٍل     َصبَّْحَن ُدوَمَة واحَلَصى مل يَ ْرَمضِ 
وال تزال هذه الكلمة ُمستعملة يف العراق إذ يقول الرجل لصاحبِه : "هل املاء قويى يف احلنفيىة ]أو صنبور املاء [ ؟ " فيجيبُه : 

َلمىا اختلط هذا املاء ابلرِمم البالية انتى وصار طيناً أسود ُمنتنىاً ، وذلك قوله "تصلصل أو تصنصل" يعين املاُء فيها قليل . و 
 فة : رَ ( أي أسود ، ومن ذلك قول طَ  مِىْن مَحَإٍ تعاىل )

 أَشَجاَك الرَّْبُع أْم ِقَدُمْه     أْم َرماٌد داِرٌس مُحَُمهْ 
 ( أي ُمنت ، يعين طني أسود منتى .مَّْسُنونٍ )
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ِر السَُّمومِ ( أي من قبل آدم ) آنَّ َخَلْقَناُه ِمن قَ ْبلُ َواجلَْ ) -27 ( يعين من مسوم النار ، أي من الغازات اخلارجة من النار  ِمن َنَّ
رٍ قوله تعاىل  الرمحنثلها يف سورة ، ومِ   . 73يعين من غازات خرجت من النار {  }َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمن مَّارٍِج مِىن َنَّ

 ( .  مِىن َصْلَصاٍل مِىْن مَحٍَإ مَّْسُنونٍ ( يعين آدم ) ب َك لِْلَمالَِئَكِة ِإينىِ َخاِلٌق َبَشرًاَوِإْذ قَاَل رَ ) -28

ا قال تعاىل  َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن ر وِحي( أي أكملُت خلقتُه ) فَِإَذا َسوَّيْ ُتهُ ) -29 ( أي من جربائيل الىذي هو مالكي ، وإّنى
َها جربائيل آمرُه فيفعل ، فالروح هو جربائيل ، ومن ذلك قوله تعاىل يف ِقصىِة مرمي ( يعين أبمٍر مينى على نَ َفْختُ ) }فََأْرَسْلَنا إِلَي ْ

 ( . فَ َقُعواْ َلُه َساِجِدينَ ، ){  ُروَحَنا فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسِوَيًّ 

 لىيت يف السماوات األثرييىة السبع .( أي مجيع أنواع املالئكة ا َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكل ُهْم َأمْجَُعونَ ) -30

 ( ألنىُه تكربى على آدم واستنكف أن يسجد لُه . َأََب أَن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ ( وهو أبو اجلنى ) ِإالَّ إِبِْليسَ ) -31

  ؟(  ََي ِإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -32

َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِىْن مَحٍَإ مَّْسُنونٍ ليس )( إبقَالَ ) -33  ( .  مَلْ َأُكن ألِى

اجلنان يف  التقرىب من لتَ حاو  ( يعين إن فَِإنََّك َرِجيمٌ ة السبع )( أي من اجلنان األثرييى  فَاْخرُْج ِمن َْها( هللا تعاىل )قَالَ ) -34
 . املستقبل تُرَجم ابلشهب

  القيامة ( يعين إىل يوم ِإىَلٰ يَ ْوِم الدِىينِ ويف الكتب السماوية ) أمجعني املالئكة ومن الناس هللا مثى  ( من َعَلْيَك اللَّْعَنةَ  َوِإنَّ ) -35

َعثُونَ )عذىبين ( أي أمِهلين فال تُ  َربِى فَأَنِظْرين ( إبليس )قَالَ ) -36  . ( للحساب واجلزاء ِإىَلٰ يَ ْوِم يُ ب ْ

ا أعطاهُ  لني كما طلبتَ ( أي من املمهَ  فَِإنََّك ِمَن اْلُمنظَرِينَ  تعاىل )( هللاقَالَ ) -37 وامتحاَنً هللا ما طلب جزاًء لعبادته  ، وإّنى
 بع الشيطان ُمىن يتىبع أوامر الرمحن .لبين آدم فريى من يتى 

 اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ ) خرىنهار سرمداً يف اجِلهة االُ فيها سرمداً وال اللىيلوقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون (  ِإىَلٰ يَ ْومِ ) -38
 . وح( عند املالئكة واملكتوب يف اللى 

                                                           
نُي واسعة ، لكن ليس هلم أقدام كما لإلنسان بل هلم حوافر مثل حوافر صورة اجلنى تشبه صورة اإلنسان ، هلم وجه ُمدوىر ووجنات ابرزة وأع 73

ا انتقلُت إىل عامل األرواح َلمىا كنُت طِ  فالً . راجع  اخليل . وقد رأيُت بعضهم يف الدنيا حيىاً ، ورأيُت بعض نفوسهم يف عامل النفوس ، وذلك َلمى
 .      موٌت أم إغماءحتت عنوان   سان بعد املوتاإلنكتايب 

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
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( أي مبا قرىبتين منك وجعلتين رئيساً للمالئكة فظننُت إن صدَر مين ذنب أو ُمالفة  َربِى مبَا أَْغَويْ َتيِن ( إبليس )قَالَ ) -39
زيىن هلم املعاصي وأحسىنها يف اُ ( يعين  يِف اأْلَْرضِ ( يعين ألوالد آدم ) يِىَننَّ هَلُمْ أَلُزَ ألمرك ال تؤاخذين عليه وبذلك أغويتين )

 .(  َوأَلُْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنيَ عيوهنم )

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ ) -40   . ( لك يف العبادة ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

 . ةإىل اجلنى  يوصلهُ  كهُ لَ ( فَمن سَ ُمْسَتِقيمٌ ) ناس هو دين التوحيد وهو صراطٌ ( بيانُُه لل َهٰ َذا ِصرَاٌط َعَليَّ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -41

 الىذينَ ( يعين من املرتَفني  ِإالَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلَغاِوينَ ( أي ُسلطٌة ) لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ ( املخلصني ) ِإنَّ ِعَباِدي) -42
 ينقادون لك بسبب شهواهتم وُحبىهم للمالذى . ف واملالذى الدنيويىة حُيبىون الرتَ 

 ( جيتمعون فيها . َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنيَ ) -43

َعُة أَبْ َوابٍ ) -44 ( أي سبع فتحات وهي الرباكني وكانت سبعة يف زمن النيبى حممىد مثى زادت بعده ، وجهنىم احلاليىة  هَلَا َسب ْ
ُهْم ُجْزٌء مَّْقُسومٌ بواهبا الرباكني )هي ابطن األرض وحرارهتا وأ  ( .  لِىُكلِى اَبٍب مِىن ْ

 ( ماء تنبع داخل اجلنان . ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) -45

 ( من األذى فيها ومن كلى مكروه .آِمِننيَ ( أي بسالمٍة من العذاب )ِبَساَلمٍ ( أي ادخلوا اجلنان )اْدُخُلوَهايُقال هلم ) -46

(  ِإْخَواًَن َعَلى ُسُرٍر م تَ َقابِِلنيَ ( أي من ِحقٍد وبُغٍض ليتحابىوا فيما بينهم فيصبحوا ) َونَ َزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهم مِىْن ِغلىٍ ) -47
 ر واحلديث فيما بينهم .وقت السمَ 

َها مبُْخَرِجنيَ ب )( أي تعَ  الَ مَيَس ُهْم ِفيَها َنَصبٌ ) -48  .ي ال خُيرجهم أحد من تلك اجلنان ( أ َوَما ُهم مِىن ْ

ْء ِعَباِدي) -49  ( ابلنادمني .الرَِّحيمُ ( للتائبني ) َأينىِ أَََن اْلَغُفورُ ( عينى َي حممىد ) َنىبِى

 ( ملن عصاين . َوأَنَّ َعَذايب ُهَو اْلَعَذاُب األَلِيمَ ) -50

ُهمْ ) -51  ثة .( الثال َعن َضْيِف إِْبراَِهيمَ ( أي أخربهم )َونَ بِىئ ْ

( أي خائفون ألنىكم  ِإَنَّ ِمنُكْم َوِجُلونَ ( إبراهيم ) قَالَ  فَ َقاُلواْ َسالًما( بيتُه بعد أن أِذَن هلم يف الدخول ) ِإْذ َدَخُلواْ َعَلْيهِ ) -52
 مل أتكلوا من طعامنا .

ُرَك بُِغالٍم َعِليمٍ ) -53  رة . ( تلدُه لك امرأتك سا قَاُلواْ الَ تَ ْوَجْل ِإَنَّ نُ َبشِى
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 (  فَِبَم تُ َبشِىُرونَ ( أي عندما أصابين الِكرَبُ وأصبحُت شيخاً ) أََبشَّْرَُتُوين َعَلى أَن مَّسَّيِنَ اْلِكرَبُ ( إبراهيم )قَالَ ) -54

 ليائسني .( أي من ا َفالَ َتُكن مِىَن اْلَقانِِطنيَ ( أي ابلقول احلقى لسنا كاذبني عليك ) قَاُلواْ َبشَّْرََنَك اِبحْلَقىِ ) -55

 ( عن طريق احلقى ، فحملت زوجته سارة إبسحاق . َوَمن يَ ْقَنُط ِمن رَّمْحَِة رَبىِِه ِإالَّ الضَّآل ونَ ( إبراهيم )قَالَ ) -56

 ( ؟   أَي  َها اْلُمْرَسُلونَ ( أي ما شأنكم وما ُمهمىتكم ) َفَما َخْطُبُكمْ ( إبراهيم لضيفِه )قَالَ ) -57

 ( لُنهلكهم ابلزلزال . أُْرِسْلَنا ِإىَل قَ ْوٍم ُم ْرِِمنيَ قَاُلواْ ِإَنَّ ) -58

 ( هو وابنتاُه . ِإالَّ آَل ُلوٍط ِإَنَّ َلُمَنج وُهْم َأمْجَِعنيَ ) -59

َا َلِمَن اْلَغاِبرِينَ ) -60 بيوهتم إذا أصاهبم  تدفنهم الغرباء ، يعين تدفنهم أنقاض الىذينَ ( أي من اهلالكني  ِإالَّ اْمرَأَتَُه َقدَّْرََن ِإهنَّ
 الزلزال ، والغرباء إسٌم لألرض .

 كانوا عند إبراهيم .  الىذينَ ( الثالثة  فَ َلمَّا َجاء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلونَ ) -61

 ( لستم جُتىاراً وال سيىاحاً حيث ليس معكم أمتعٌة وال جتارة وال دوابى تركبوهنا .إِنَُّكْم قَ ْوٌم م نَكُروَن ( )قَالَ ) -62

َناَك مبَا َكانُواْ ِفيِه مَيْرَتُوَن ) -63  ( أي جئناك ابلعذاب الىذي فيِه قومك يشكىون وجُيادلون .قَاُلواْ بَْل ِجئ ْ

َناَك اَبحْلَقِى ) -64 ( فيما َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن الة )( أي ابلقول احلقى ليس فيما نقول اختالف وال شكى فإنى العذاب واقٌع ال حمَ َوأَتَ ي ْ
 نقول .

وتنام الناس مثى أسِر أبهلك لئالى يراكم أحد  اللىيل( يعين حّتى يذهب بعض الوقت من  اللىيلَفَأْسِر أِبَْهِلَك بِِقْطٍع مِىَن ) -65
( أي ضع أهلك أمامك وامِش خلفهم لتكون عيناً عليهم َواتَِّبْع أَْداَبَرُهْم من قومك فيمنعوكم من الذهاب إىل خارج القرية )

( يعين إىل املكان الىذي َواْمُضواْ َحْيُث تُ ْؤَمُروَن ( إىل مالِه فريجع إىل القرية )َوالَ يَ ْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد أحد منهم )لئالى يرجع 
 أمرَنكم أن تذهبوا إليِه .

َنا إِلَْيِه َذِلَك اأَلْمَر ) -66 أبنى العذاب واقٌع ال حمالة  ( يعين وبي ىنىا لُه عن العذاب الىذي سيقع عند الصباح وأكىدَن لهُ َوَقَضي ْ
 ( يعين ال يبقى منهم أحد وقت الصباح بل كلىهم يهلكون .َمْقطُوٌع م ْصِبِحنَي ( القوم )أَنَّ َداِبَر َهُؤالِء )

ان ، ( يعين فرِحني بقدوم املالئكة الثالثة وهم على صورة ِغلمان ِحسَيْستَ ْبِشُرونَ ( وهي سدوم )َوَجاء أَْهُل اْلَمِديَنِة ) -67
 فجاؤوا يُريدون معهم الفاحشة .
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 ( بني الناس فيسمعوا بِقصىتنا .ِإنَّ َهُؤالء َضْيِفي َفالَ تَ ْفَضُحوِن ( لوط )قَالَ ) -68

َ َواَل خُتُْزوِن ) -69  ( .َوات َُّقوا الِلى

َهَك َعِن اْلَعاَلِمنَي ) -70  ( فقلنا لك ال تتعرىض لشأننا وعاداتنا .قَاُلوا أََوملَْ نَ ن ْ

 ( أي بنات سدوم اُطلبوهنى للزواج إن كنتم فاعلني واتركوا ضيفي .َهُؤالء بَ َنايت ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي ( لوط )قَالَ ) -71

 فقالت املالئة للوط :
 ( هذه كلمة ُمستعملة عند العرب ، وأصلها لك الُعمر املديد ، وهذا كدعاء لُه ابلُعمر املديد ، مثى اختصروهاَلَعْمُركَ ) -72

 فقالوا لعمُرَك ، ومن ذلك قول اخلنساء :  
ٍ     لَِنعَم الَفَّت أْرَديْ ُتُم آَل َخثْ َعَما  َلَعمري وما ُعمري عليى هبنيِى

 وقال األعشى : 
 ناِسُكها     خَتِْدي وِسيَق إليِه الباِقُر الغُُيلُ ي َخطَّْت مَ ذِ إينى لعمُر الى 

 داً           لََنقتُ َلنَّ ِمثْ َلُه ِمْنُكْم فَنْمَتِثلُ لَِئْن قَ تَ ْلُتْم َعِميداً مَلْ َيُكْن َصدَ 
 وقال النابغة : 

 َفال َلَعْمُر الَِّذي َمسَّْحُت َكْعبَ َتُه     َوما ُهرِيَق َعَلى األَْنصاِب ِمْن َجَسدِ 
ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يَ ْعَمُهوَن ) من الرتاب فضرَب بِه وجوه القوم فعميت ( أي لفي غفلتهم يرتدىدون ، فرفَع أحد املالئكة قبضة ِإهنَّ

 عيوهنم ورجعوا إىل أهلهم خائبني . 

( يعين أخذوا يتصاحيون ويصرخون حنَي سقطت جدران بيوهتم فوق ُرؤوِسهم ، وكان ذلك َفَأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقنَي ) -73
 احلادث وقت شروق الشمس ، يعين صباحاً .

( يعين َوأَْمطَْرََن َعَلْيِهْم ( يعين تالميت منازهلم واهنارت فوق رؤوسهم وماتوا حتت األنقاض )ا َساِفَلَها َفَجَعْلَنا َعالِيَ هَ ) -74
يٍل على أهل تلك الُقرى األربع َمن َسِلَم منهم من الزلزال ) ( فماتوا ، أي أحجار رسوبيىة ، وقد سبق تفسري  ِحَجارًَة مِىن ِسجِى

 أيضاً ." يف سورة هود ِسجِىيل كلمة "

( أي لدالالت واضحة على ُقدرة هللا يف اإلهالك والتدمري ملن يُفكىر فيهم آلََيٍت لىِْلُمتَ َومسِىِنَي ( احلادث )ِإنَّ يف َذِلَك ) -75
ني هم  يعرفون األشياء ابلوسام أي ابآلاثر والعالئم ، ومن ذلك قول  الىذينَ ويرى آاثرهم أو يسمع أخبارهم فيتىعظ ، فاملتومسى

 سىان بن اثبت : ح
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 ِلُكلِى أَنٍس َمْيَسٌم يَ ْعرُِفونَُه     ===       َوَميَسُمنا فينا الَقوايف اأَلواِبدُ 
 نا     َونَ ْعِرْف بِِه اْلَمْجُهوَل ُمَّْن نَُكاِيدُ ا َنِسْم ال يُ ْنِكر الناُس َومسَْ مّت م

ُعكاظ ، وكان طريف عليِه بُرقع لئالى يعرفونُه ألنىه قتل  وقال طريف بن َتيم العنربي حني جاء حصيصة يتفرىس فيِه يف سوق
 أاب حصيصة فلمىا أخذ يتفرىس فيِه ألقى طريف بُرقعُه وقال : 
 مُ بَ َعُثوا إيلَّ رُسوهَلُْم يتَوسى  ===  أْو ُكلََّما َوَرَدْت ُعَكاَظ قبيَلٌة 

 ُمْعِلمُ  شاٍك ِسالِحي يف احلواِدثِ     وين إنَّين أََن َذاُكُم فتَ َومسىُ 

َا) -76 ( أي يف طريق مسلوك تسلكُه الناس على الدوام لَِبَسِبيٍل م قيٍم ( أي الُقرى الىيت هتدىمت ابلزلزال وعددها أربع )َوِإهنَّ
 فريَون آاثرهم ، وموقعها قرب البحر امليىت من فلسطني . 

دىقني هبا على قدرة هللا ابهلالك والدمار يف ساعٍة واحدة بل أقلى ( أي عالمة واضحة للُمصِإنَّ يف َذِلَك آليًَة لىِْلُمؤِمِننَي ) -77
 منها . 

( بتكذيبهم رسولنا شعيباً ، وكانوا يسكنون يف َوِإن َكاَن َأْصَحاُب األَْيَكِة َلظَاِلِمنَي فقال ) اُخرىمثى بنيىَ سبحانُه واقعة  -78
 ل والسرو واألْرز وغري ذلك ، والشاهد على ذلك قول اُميىة صحراء سيناء جنوب فلسطني ، واأليك شجر ليس فيِه َثر كاألث

 ِع اأْلَْيِك يف اْلُغُصِن اجْلََواِنحْ  ===َكُبَكا احْلََماِم َعَلى فُ ُرو 
 وقال عنرتة : 

 أَفِمْن بكاِء محامٍة يف أيكٍة     ذرفْت ُدُموُعَك فْوَق َظْهِر اْلِمْحَملِ 
 وقالت اخلنساء : 

 تَ َغنَّْت مَحَاَمٌة     َهُتوٌف عَلى ُغْصٍن من األْيِك َتْسَجعُ  تذكىرُت َصْخراً إذْ 
يف سورة األعراف يف وتسمىى الُبقعة الىيت فيها شجر األيك "األيكة" أيضاً ، واأليكة معجزة شعيب ، وقد سبق الكالم عنها 

 { . رَّبِىُكمْ َقْد َجاءْتُكم بَ يِىَنٌة مِىن عند قوله تعاىل } 85آية 

ُهْم ) -79 َُما( فأهلكناهم ابلزلزال )فَانتَ َقْمَنا ِمن ْ ( أي لفي كتاٍب ُمبني لَِبِإَماٍم م ِبنٍي ( يعين قوم لوط وأصحاُب األيكة )َوِإهنَّ
ا مُسىَي التوراة إماماً ألنىه جاء قبل القرآن .  سبق ذكرمها فيِه ، وهو التوراة يف ِسفر التكوين ، وإّنى

 فقال :  اُخرىر سبحانُه حادثة مثى ذك
 ( وهم قبيلة َثود قوم صاحل . اْلُمْرَسِلنيَ ( يعين أصحاب البيوت احلجريىة )َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب احِلْجِر ) -80

َناُهْم آََيتَِنا ) -81 َها ُمْعرِِضنَي ( أي بيىناٍت لنا )َوآتَ ي ْ  ( ال ينقادون للحقى .َفَكانُواْ َعن ْ



464 
 

 ( من ختريبها ابألمطار والسيول ، فزلزلنا هبم األرض .بُ ُيواًت آِمِننَي ( أحجاراً ويبنون هبا )واْ يَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل وََكانُ ) -82

( يعين وقت الصباح أخذوا يتصاحيون ويصرخون حني هتدىمت دَيرهم فوق ُرؤوِسهم َفَأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحنَي ) -83
 وق رؤوسهم وماتوا .فتالميت بيوهتم ف

ُهم مَّا َكانُواْ َيْكِسُبوَن ) -84 ( من مال وبيوت ، أي مل تدفع عنهم بيوهتم احلجريىة شيئاً من العذاب وال أمواهلم َفَما أَْغىَن َعن ْ
 بل كانت بيوهتم سبباً ملوهتم وهالكهم .

نَ ُهَما من مجلتها األرض )( أي الكواكب السيىارة و َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواألَْرَض ) -85 ( يريد بذلك األقمار َوَما بَ ي ْ
ا واقعة ما بني الكواكب السيىارة )والشهُ  ثلها يف سورة ( يعين إالى ابلوعد احلقى ، وقد سبق تفسري مِ ِإالَّ اِبحلَْقِى ب والنيازك ، ألهنى

( َي حممىد عن من أسلم من فَاْصَفحِ ( فنعاقبهم على أفعاهلم )آلتَِيةٌ ( أي ساعة خراهبا وهو يوم القيامة )َوِإنَّ السَّاَعَة األنعام )
 ( أبن تُعاملهم ابإلحسان بدل اإلساءة .الصَّْفَح اجْلَِميَل املشركني وال تؤاخذهم عن املاضي )

وتدور حول الشمس  السماوات واألرض حبكمٍة وإتقاٍن فجعلها تسبح يف الفضاء ( فخلقَ ِإنَّ رَبََّك ُهَو اخلَْالَُّق اْلَعِليُم ) -86
 فيهما أنواع املخلوقات من حيوان ونبات وطيور وحشرات فتبارك هللا أحسُن اخلاِلقني .  وال تسقط يف الفضاء وخلقَ 

َناكَ ) -87 ًعا مِىَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ  َوَلَقْد آتَ ي ْ   . ( َسب ْ
، فقوله تعاىل  تنيمرى  فر التثنية يف ُمموعة التوراة إلنىه جاء ذكرهُ لك سِ ، ومن ذ ى تثنيةسمى يُ  أو كتابتهُ  كرهُ كلى حديث يُعاد ذِ 

ًعا مِىَن اْلَمثَاين  َناَك َسب ْ ، وَلمىا   يت ذكرَنها ملوسى فكتبوها يف التوراةصص من قصص األنبياء املاضني الى ، يعين سبع قِ  ( )آتَ ي ْ
 . التوراة ملوسى والثانية حملمىد يف القرآن ، يعين ذكرت مرتني األوىل يف يف القرآن صارت مثاين تْ بَ ُكتِ 
 

ُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب م َتَشاهِبًا مَّثَاينَ تَ ْقَشِعر  ِمْنُه ُجُلوُد د هذا قوله تعاىل يف سورة الزُ وُمىا يؤيى  ُْم مُثَّ  الىذينَ مر }الِلَّ خَيَْشْوَن َرهبَّ
  : ِذْكِر الِلَِّ { تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهُبُْم ِإىَل 

ُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديثِ فقوله تعاىل } <<  كَ مىتُ اُ يعين أحسن القصص من ذكر املاضني ليطمئنى قلبك َي حممىد ولتعترب {  الِلَّ
 صِ صَ القَ  نَ سَ أحْ  صى عليكَ نقُ  والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة يوسف }َننُ  ، مع أنبيائهم ااُلَمممبا حدث قبلهم من 

}  ، 
والدليل على  ، يعين ما ذكرَنه لك يف القرآن يشبه ما ذكرَنه يف التوراة من قصص األنبياء{  ِكَتااًب م َتَشاهِبًاوقوله } <<

 أَتْهِتِم بَيِىَنُة { ، وقوله أيضاً }أََوملَْ  ُصُحِف إِبْ رَاِهيَم َوُموَسىٰ :  ِإنَّ َهٰ َذا َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَلٰ ذلك قوله تعاىل يف سورة األعلى }
  { َما يف الص ُحِف اأْلُوىَلٰ 
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 .  ر ذكرها مرتني األوىل يف التوراة والثانية يف القرآن فصارت مثاينأي تكرى  مَّثَاينَ{فقوله تعاىل } <<
 ث كر احلديمن ذِ  : تقشعرى  ، واملعىن " يعود للحديث ِمْنهُ  ضمري اهلاء يف "{  تَ ْقَشِعر  ِمْنهُ وقوله } <<
ُمْ  الىذينَ ُجُلوُد } << ل وكيف أهلكهم هللا سُ املاضية اليت كذىبت الرُ  االَُمم: إنى املؤمنني إذا مسعوا قصص  واملعىن { خَيَْشْوَن َرهبَّ

م ويتىقون عذابه بفعل احلسنات واجتناب السيئات   ،أبنواع العذاب تقشعرى جلودهم لذكرها ومساعها وخيافون رهبى
 . سن الثواب يف اآلخرة والنعيم يف اجلنةما وعدهم هللا من حُ ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهُبُْم ِإىَل ِذْكِر الِلَِّ { لِ مُثَّ تَِلنُي  } <<

 
وبالغة وتشريع وإخبار عن  فصاحةٍ ثله من تيناك القرآن الذي مل يسبق ألحٍد من األنبياء مِ آ( يعين و  َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ وقوله )

 .وغري ذلك  قبلتَ املاضني وإنباء عن املس
ة آدم ونوح وإبراهيم صى قِ  هيَ جاء ذكرها يف ِسفر التكوين من ُمموعة التوراة وذُِكَرْت يف القرآن أيضاً ، و صص السبع والقِ 

قصصهم ملوسى فكتبها قومه يف ُمموعة تعاىل ، فهؤالء كلهم جاؤوا قبل موسى فذكر هللا  ولوط وإمساعيل ويعقوب ويوسف
إذ أنى عزرا بن سراَي غريى يف ، . وذُكرت يف القرآن أيضاً ولكن على أصحى الوجوه وأحسن القول  كوينالتوراة يف سفر الت

 ة ألنى سبعني سنة يف اببل أسرياً مل يقرأ التوراة األصليى  ص األنبياء متعمىداً أو َنسياً حيث بقيَ بعض الشيء من قصَ  توراتهِ 
 . َبتنصىر ملك اببل مزىقها

)ع( أربعة أوالد ذكور فماتوا صغاراً ، فكان إن رأى بعض أوالد املشركني يُطيل النظر إليهم ويتمىنى لو بقَي ُوِلَد للنيبى  -88
نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا بِهِ لُه ولٌد يف قيِد احلياة . فنزل قوله تعاىل ) ُهمْ ( أي الزوج والزوجة )أَْزَواًجا( أي ابلولد ) الَ ََتُدَّنَّ َعي ْ ( أي مِىن ْ

ماتوا ستجدهم أمامك يف اجلنىة وأتنس هبم وتالعبهم خرٌي  الىذينَ ( يعين ال حتزن على أطفالك  َوالَ حَتَْزْن َعَلْيِهمْ املشركني ) من
( أي اُرفْق هبم . وِمثل  َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننيَ لك من بقائهم يف الدنيا فيكربوا وتبقى يف اجلنىة بال أطفال يؤاِنسونك )

 .اآلية يف سورة طاها هذه 

 . نذركم ابلعذاب إن مل تؤمنوااُ (  ِإينى أَََن النَِّذيُر اْلُمِبنيُ ( َي حممىد للمشركني )َوُقلْ ) -89

، وهم قوم صاحل ،  ذحبوا َنقة صاحل واقتسموا حلمها فيما بينهم الىذينَ (  َعَلى اْلُمْقَتِسِمنيَ ( العذاب ) َكَما أَنزَْلَنا) -90
نَ ُهْم ُكل   سورة القمركان قسمًة بينهم يوٌم هلم ويوٌم للناقة ، وذلك قوله تعاىل يف   وكذلك املاء ُهْم أَنَّ اْلَماء ِقْسَمٌة بَ ي ْ }َونَ بِىئ ْ

 . {  ِشْرٍب حم َْتَضرٌ 

 هضال شوك العِ ث( أي جعلوه مِ  َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ  الىذينَ ة فقال )يف ذمى املشركني من أهل مكى  بحانهُ سُ  أخذَ مثى  -91
ي كثري الشوك وشوكه متني ضاه شجر برى . فالعِ هلم ظة ورمحة ، بينما جعله هللا موعِ  عقائدهم دُ آراءهم ويُفنى ئ يؤذيهم ألنىه خُيطى 

 : ويسمىى شوكه "عضني" و"عضوات" ومن ذلك قول الشاعر ، ل يف األذىاملثَ  طويل فلذلك ُيضرب بهِ 
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 اللَّهازَِما تَ ْقَطعُ  وَعَضواتٌ      املآزَِما أَتزِمُ  ِدَيرٌ  تِْلكَ 
يقول إنىه  ل هبذا الشوك لصالبتهِ . إنى الشاعر يضرب املثَ  هلازم اذن ومها هلزمتان ومجعهحى حتت االُ يف اللى  ئعظم َنت "اللهزمة"

 . منهُ  إذا أكلتْ  يقطع هلازم الدوابى 

 . ( فَ َوَربِىَك لََنْسأَلَن َُّهْم َأمْجَِعنيَ ) -92

سألون عن تبليغ ، واألنبياء يُ  اكمة، واملؤمن ُيسأل سؤال حمُ  ( فالكافر ُيسأل سؤال توبيخ وتقريع انُوا يَ ْعَمُلونَ َعمَّا كَ ) -93
  . ، وكل  راٍع مسؤول عن رعيته الرسالة

ني إىل ، فأمر هللا رسوله أنى يبعث املسلم ة فشَكوا إىل رهبماألمر لقي املسلمون األذى من املشركني يف مكى  ئيف ابد -94
 من(  مبَا تُ ْؤَمرُ ( َي حممىد )فَاْصدَعْ ونزلت هذه اآلية )، احلبشة حّت يزداد عدد املسلمني ويقَوى مجعهم مثى يعودوا من احلبشة 

، والشاهد على  هو شٌق يف الزجاج أو يف اجلدار أو يف غري ذلك دعُ . فالصى إىل احلبشة املشركني ابهلجرة عن ق املسلمني يفر ت
ْق بينهم وبني املشركني . : فرىِ  واملعىن،  { أي ذات التصدىع والتشقىق عاىل يف سورة الطارق }َواأْلَْرِض َذاِت الصَّْدعِ ذلك قوله ت

 : تان العبديذلك قول الصلَ  نوم
 صادعُ  ابحلَقىِ  فَ ْهوَ  حُيَكَّمْ  ما َمَّت      َعِلْمُتمُ  قد الَِّذي الصََّلَتاين   َأَن

 . وقال جرير: أي فاصلُ 
َحارِ  ِفَلقُ  ِعظَاَمَها َكأنى        َصَدْعنا قد اجلبابرِ  وهاماتِ 

َ
 امل

 وقال أيضاً : 
َدا  إذا َصدََع الَبنْيُ اجلَميَع وحاَوَلْت     بقوٍى مَشَالِيُل الن ىَوى أْن تَ َبدَّ

 ل أيضاً : فقول الشاعر " إذا َصدََع الَبنْيُ اجلَميَع " يعين إذا فرىقهم البعاد عن أرضهم ومساكنهم ، وقا
 ِلِك اهلَُمامِ مَ َوَنْصدَُع بَ ْيَضةَ الْ       ِقيُم َعلى ثُ ُغوِر َبين ََتِيمٍ نُ 

 يعين ال يهمىك قوهلم واستهزاؤهم وما يدعونك إليِه .(  َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ قال تعاىل ) مثى 

َناَك اْلُمْستَ ْهزِِئنيَ ) -95 كناهم ، وكانوا مخسة من قُريش وهم العاص بن وائل والوليد بن ( أي كفيناك شرىهم أبن أهل ِإَنَّ َكَفي ْ
 املغرية وأبو زمعة وهو األسود بن املطىلب واألسود بن عبد يغوث واحلارث بن قيس .

 ( حني يَرون العذاب يف عامل النفوس .  ونَ مُ لَ جَيَْعُلوَن َمَع الِلِى إِل ًها آَخَر َفَسْوَف يَ عْ  الىذينَ ) -96

 ( من التكذيب واالستهزاء بك .  نَ ْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك مبَا يَ ُقوُلونَ  َوَلَقدْ ) -97
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 ( لُه .  َفَسبِىْح حِبَْمِد رَبِىَك وَُكن مِىَن السَّاِجِدينَ ) -98

هللا وليس كما يزعم املشركون ( أبنىك ُمرَسل من هللا إليهم وأنى الوحي الىذي جاءك من  َواْعُبْد رَبََّك َحّتَّ ََيْتَِيَك اْلَيِقنيُ ) -99
أنىه من اجلنى والشياطني ، ألنى النيبى أخذُه الشكى يف نفسِه يف ابدئ األمر َلمىا رأى قومُه يسخرون منُه وقالوا إنى الىذي جاءَك 

 ابلوحي شيطان وليس من املالئكة . 

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّورّجت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاحلِّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

 

 

ّسورةّالنحل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 : رون القول على النيبى يف ابديء األمر كان اإلسالم ضعيفاً وكان املسلمون يسألون من هللا النصر على املشركني ويكرى  -1
، واخلطاب  لنصر لكم على أعدائكم فال تستعجلوهى أمر هللا اب( أي أتَ  أََتٰى أَْمُر الِلَِّ َفاَل َتْستَ ْعِجُلوهُ فنزلت ) ؟َيتينا النصر مَّت 

( فلو كان اخلطاب للمشركني لقال "عما  ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَلٰ َعمَّا يُْشرُِكونَ ، ولذلك قال بعدها ) للمسلمني وليس للمشركني
قوله تعاىل يف سورة مرمي  ملعىنيف ا ثلها. ومِ  منفعة لكم ال تعلموهنا ألنى يف أتجيلهِ  النصرَ  : ال تستعجلوا واملعىن ، تشركون"

َا نَ ُعد  هَلُْم َعدًّا}  . { َفاَل تَ ْعَجْل َعَلْيِهْم ِإّنَّ

ة الروح األمني جربائيل نزىل املالئكة من السماوات األثرييىة إىل األرض بتبعيى : يُ  واملعىن ( يُ َنزِىُل اْلَماَلِئَكَة اِبلر وِح ِمْن أَْمرِهِ ) -2
اإلنسان كتايب وقد شرحُت عن هذا يف  ،  ُملوق أثريي أي روحاين ، فكلمة "أمر" كناية كلى  ةالروحانيى  الذي هو من ُملوقاتهِ 

تعاىل ، فيقول هللا  أن يكون رسوالً أي على من خيتارُه هللا (  َعَلٰى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ وقوله )وافياً ،  شرحاً  بعد املوت
 . ( أَْن أَنِذُروا أَنَُّه اَل إِلَٰ َه ِإالَّ أَََن فَات َُّقونِ ل )سُ الرُ أن بلىغوا للمالئكة 

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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 َعمَّا يُْشرُِكونَ ( هللا )تَ َعاىَل ثلها يف سورة األنعام )( أي ابلوعد احلقى ، وقد سبق تفسري مِ  َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض اِبحْلَقىِ ) -3
 عن تلك املخلوقات احلقرية الىيت عبدوها من دون هللا . ( أي جَيلى ويعلو 

( حّتى أكمل خلقُه وهيىأ لُه اللىنب يف ثدي اُمىِه ورعاُه ورزقُه وحنىَن عليِه أبويِه حّتى نشأ وكرُبَ  َخَلَق اإِلنَساَن ِمن ن ْطَفةٍ ) -4
( ً ( أي ظاهر اخُلصومة والعداوة . والُنطفة ماء قليل ، ومن ذلك ِبنيٌ م  ( خُياصُم ُرُسلنا ) فَِإَذا ُهَو َخِصيمٌ وَلمىا صاَر رُجاًل قوَيى

 قول حسىان بن اثبت : 
 ألْنظَُر ما زاُد الَكرمِِي اْلُمساِفرِ       فَ َعجَّْت َوأَْلَقْت لِْلَجباِن َرِجيَلًة     

 ضامرِ  عوجاءَ  فوق صغريٌ  وقعبٌ       إذا َفضلٌة ِمن َبطِن زِقٍى ونُط   فٌة 
 طفة ِنطاف ، ومن ذلك قول الطُفيل : ومجع نُ 

 عن ُكلِى َمْشَربِ  َشاِرٌب      قَليالً وآٍب َصدى طاَف فَ َأََّنَْنا َفُسْمَناَها النِ 

َها لكم فيها ) اُخرى( َوَمَناِفعُ ( يعين يف أصوافها وأوابرها تتىخذون ألبسة للِدفء ) َواألَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفءٌ ) -5 َوِمن ْ
 ( اجلنب والزبد والزيت واخلاثر واللىنب . أَتُْكُلونَ 

( يعين حني ترجعون هبا من املرعى إىل  ِحنَي تُرحُِيوَن َوِحنَي َتْسَرُحونَ ( أي ُحسن منظر أتنسون بِه ) َوَلُكْم ِفيَها مَجَالٌ ) -6
 منازلكم مساًء وحني تسرحون هبا إىل املرعى صباحاً .

( يعين إالى ابملشقىات والتعب لُبعد املسافة  ِإىَل بَ َلٍد ملَّْ َتُكونُواْ اَبلِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِى األَنُفسِ ( وأمتعتكم )ثْ َقاَلُكمْ أَ ( اإلِبل )َوحَتِْملُ ) -7
 ( إذ خلَق لكم هذه األنعام وسخىرها لكم .   ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ )

َما الَ ( يف املستقبل )َوخَيُْلقُ ( وقت أعيادكم وأفراحكم )َوزِيَنةً ( يف أسفاركم )ِلرَتَْكُبوَهاَقها )( خل َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحْلَِمريَ ) -8
 ( جنسُه كالفيل والكركدن وغري ذلك .  تَ ْعَلُمونَ 

هللا إرشادكم إىل : على  واملعىن،  هو الطريق "السبيل"، و الصالح والرشاد معناهُ  "القصد" ( َوَعَلى الِلَِّ َقْصُد السَِّبيلِ ) -9
 : ماتوا فيقول الىذينَ ، ومن ذلك قول لبيد ميدح آابءه وأجداده  ل إليكم وعليكم الطاعة والتصديقسُ إبرسال الرُ  طريق احلقى 

 الَِّف لَيَس حِبَيَدرِ ِمَن السُ  َعَليِهِم      هَبِيٌّ َمَضوا َسَلفاً َقْصُد السَّبيِل 
 : فةرَ . وقال طَ  ناسرشدين للصلحني ومُ وا وكانوا مُ يعين مضَ 

 وَكْيَف َتِضل  الَقْصَد واحلَق  واِضٌح     ولِْلَحقِى َبنْيَ الصَّاحِلِنَي َسِبيلُ 
 : راقةوقال سُ  ؟ واضحٌ  ى عن الرشاد واحلقى يقول الشاعر كيف تتعامَ 

ينَ َها     َواحلُْْكُم يَ ْقِصُد َمرىًة َوجَيُورُ   أبِْلْغ ََتِيماً َغثَّها َومسَِ



469 
 

 : . وقال األعشى يكون على ضالل ى واترةً دَ يكون القول على هُ  ةً يعين اتر 
 قاِصَدا نَّ أِجدََّك َودىْعَت الصِىىَب َوالَوالئَِدا     وأْصَبْحَت بعَد اجلَْوِر فيهِ 

والصالح  إرشادكم إىل طريق احلقى : على هللا  واملعىن( .  ملة معطوفة على قوله تعاىل )يُ َنزِىُل اْلَماَلِئَكَة اِبلر وِح ِمْن أَْمرِهِ وهذه اجلُ 
 من ذلك أن تعبدوا هللا وحدهُ  فهموكم والقصدُ ل لكي يُعلىموكم ويُ سُ وذلك إبنزال الوحي والكتب السماوية على األنبياء والرُ 

ىن يف سورة ثلها يف املعومِ  ، ختيار إن أطعتم اهتديتم وإن عصيتم كفرمت، فعلى هللا بيان السبيل ولكم اإل شركوا به شيئاً وال تُ 
  . { ِإَنَّ َهَديْ َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًاتعاىل } اإلنسان قولهُ 

َها َجائِرٌ وقوله ) ذهتا الناس سُ بُ ( يعين ومن السُ  َوِمن ْ  : جرير . ومن ذلك قول ة عن طريق احلقى ضالى  لٌ بُ ل اليت اختى
  َمرُْكومُ  اللىيلأَنَّ اْهَتَدى وَسواُد     َي صاِحيبَّ َسال هذا املِلمَّ بَ َنا    

 ومُ يُ هْ ِد مَ صْ يِق القَ رِ طَ  نْ ٌر عَ جائِ  ِتِه     أمْ لَ ي ْ وَل لَ ي طُ رِ َيسْ  داً جاءَ أعامِ 
 : مرؤ القيسا، وقال  فقول الشاعر هل جاء صاحيب قاصداً إيلى أم ضلى الطريق فوصل َنوي صدفةً 

 السَِّبيِل وِمْنُه ذو َدَخلِ  وِمَن الطَّرِيَقِة جائٌِر وُهدًى     َقْصدُ 
 وقال النابغة الذبياين   . دًى وبعضها غٌش وخديعةوبعضها هُ  يعين بعضها ضالىة عن طريق احلقى 

َهِج احلَقِى جائِرَهْ   أال أَبِْلَغا ُذبْياَن َعينِى رِسالًة     فقد أْصَبَحْت َعْن َمن ْ
 وقال َطرَفة يصُف سفينة : 

 نِي اْبِن َيِمٍن     جَيُوُر هِبا اْلَمالَُّح َطْوراً ويَ ْهَتِديعُدولِيٌَّة أو ِمْن َسفِ 
على الفقراء  وعطفهِ  أخالقهِ  سنِ ولكن يهدي من كان أهالً للهداية حبُ إىل سبيل احلقى ، (  هَلََداُكْم َأمْجَِعنيَ ( هللا ) َوَلْو َشاءَ )

 . وسوء أخالقهِ  لمهِ الضاللة بسبب ظُ  ، ويضلى من يستحقى  واملساكني

( أي ومنُه سقٌي للشجر  َوِمْنُه َشَجرٌ ( تشربونُه ) لَُّكم مِىْنُه َشرَابٌ ( يعين املطر ) ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماءً ) -10
 ( أنعامكم ، أي ترَعون أنعامكم من غري كلفٍة والتزام مؤونٍة لعلفها ، ومن ذلك قول الشاعر :  ِفيِه ُتِسيُمونَ والنبات )

 ُكُن ما َسَكَنْت بَِبْطِن واٍد     وأَْظَعُن إْن َظَعَنْت َفال ُأِسْيمُ وَأسْ 
 أي فال أرعى األنعام .

( أي داللًة واضحة على خالٍق  يُنِبُت َلُكم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكلِى الثََّمرَاِت ِإنَّ يف َذِلَك آليَةً ) -11
األنعام واألشجار واألَثار والنبااتت وكلىها ملنافعكم فيجب أن تشكروُه على هذِه الِنعم الىيت أنعَم هبا عليكم وال خلق هذِه 

َ آَيتِه )  ( يف هذه املخلوقات فيشكروا خالقها . لِىَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ تعبدوا غريُه إذ ال يستحقى الِعبادة غري هللا الىذي بنيى
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( التسخري  ُمَسخَّرَاٌت أِبَْمرِِه ِإنَّ يِف َذِلكَ ( فتضيء لكم ليالً ) َواْلن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلن ُجومُ  اللىيل َوَسخََّر َلُكمُ ) -12
 ( فُيفكىرون ويدرسون ِعلم الفلك . آَلََيٍت لىَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ )

( وأجناسُه ال يشبُه  ُُمَْتِلًفا أَْلَوانُهُ يف األرض من نبات وحيوان ) ( أي وما خلَق ونشَر لكم َوَما َذرَأَ َلُكْم يف اأَلْرضِ ) -13
( على أنى هلا آليَةً ( النبات واألزهار واحليوان ) ِإنَّ يِف َذِلكَ بعضُه بعضاً من نبات وأزهار وأَثار وال ميكن حصرها وعدىها )

 ظون .( أي يتىعِ  لىَِقْوٍم يَذَّكَُّرونَ خالقاً خلقها وعاِلماً أبدعها )

ُ لكم وسهىَل لكم الطريق إىل ركوبِه واستخراج ما فيِه من املنافع ) َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحرَ ) -14 لَِتْأُكُلواْ ِمْنُه حلًَْما ( أي َذلِلَى
(  َمَواِخَر ِفيهِ ( أي الُسُفن والبواخر ) ْلكَ َوتَ َرى اْلفُ ( هي اللىؤلؤ واملرجان ) َوَتْسَتْخرُِجواْ ِمْنُه ِحْلَيًة تَ ْلَبُسوهَنَا( وهو السمك ) َطرَيًّ 

أي جواري فيِه بذهاب بعضها وإَيب البعض اآلخر ، َتخُر املاء أي تشقىُه بسريها وهلا أصوات من جرىاء اصطدامها ابملاء 
تَ ُغواْ ِمن َفْضِلهِ والرَيح )  ( هللا على هذه الِنعم . ْم َتْشُكُرونَ َوَلَعلَّكُ ( أي لرتكبوها للتجارة وتطلبوا بذلك الرزق من فضلِه ) َولِتَ ب ْ

ا قال تعاىل ) َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسيَ ) -15 ( ألنى أوىل جبال صارت على األرض كانت نيازك َوأَْلَقى( هي اجلبال ، وإّنى
 أَن ََتِيَد ِبُكمْ وافياً ) شرحاً   لكون والقرآناكتايب وأقسامها يف   اجلبالسقطت على األرض فصارت جبااًل ، وقد شرحُت عن 

 ( يعين لئالى تتمايل األرض وتضطرب بكم ، ومن ذلك قول عنرتة : 
ا مُ   لى ُغْصٍن من الباِن مائِدِ ِهالٌل ع    نَ عَّمُة ال َأْطراِف َخْوٌد كَأهنَّ

أهَْنَارًا ( جعل فيها )وَ : جعل هللا اجلبال توازَنً لألرض لتسري على نظام حول حمورها وحول الشمس ) واملعىنأي مائِِل . 
 ( إىل أماكنكم وإىل البلد الىذي تريدون الوصول إليِه . لََّعلَُّكْم هَتَْتُدونَ ( أي طُرُقاً ) َوُسُبالً 

( يعين وجعل يف األرض عالمات من تلول وجبال وِودَين وتغيري بُقعة األرض من ترابيىة إىل رمليىة إىل اتٍ َوَعالمَ ) -16
( ليالً إىل أماكنهم وإىل البلد الىذي  َواِبلنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدونَ حجريىة وإىل غري ذلك لئالى تضلىوا الطريق ولتهتدوا هبا إىل أماكنكم )

لُرحىل إذا ساروا ليالً يف الصحارى يهتدون ابلنجوم الثوابت يف طريقهم حّتى يصلوا املكان الىذي يقصدونُه ، فإنى العرب ا
 يُريدونُه ، والشاهد على ذلك قول لبيد : 

 بكوكبِ  َهَديتُ  وأصحايب َسَرْيتُ      وُسدفةٍ  عنه ، الَكبلَ  فَكْكتُ  وعانٍ 
 فاذهبِ  الص بحُ  نَ وَّرَ  لن َُّعوسُ ا وقال           جَنُمُهمْ  تغيَّبَ  حّتى  هِبمْ  َسَريتُ 

 دُه لياًل على َنقتِه : وقال علقمة بن النعمان خُياطب احلارث بن جبلة وقد قصَ 
 وبُ واِء املِتاِن ُعلُ َق َأصْ َلُه فَ وْ       َقداِن َوالِحٌب َك الَفرْ  إِلَيْ َهداين 

 والفرقدان من النجوم الثوابت .

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#الجبال_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( يعين  أََفال َتذَكَُّرونَ جعلتموهم ُشركاء هلل يف العبادة ) الىذينَ ( شيئاً وهم  َكَمن الَّ خَيُْلقُ ء )( هذه األشيا أََفَمن خَيُْلقُ ) -17
 ظون؟ أفال تتىعِ 

َ َلَغُفورٌ داً لكثرهتا )( عدَ  َوِإن تَ ُعد واْ نِْعَمَة الِلِى الَ حُتُْصوَها) -18 فقراء ( ملن يشكر نِعم هللا عليِه فينفق منها على ال ِإنَّ الِلى
 ( مبن يرحم الضعفاء واحملتاجني . رَِّحيمٌ واملساكني )

ُ يَ ْعَلُم َما ُتِسر ونَ ) -19  ( بني الناس فاحذروا وال ختالفوا أوامرُه . َوَما تُ ْعِلُنونَ ( يف صدوركم من نواَي ) َوالِلى

ذوا هلم َتاثيل فعبدوها من دون هللا ) نَ الىذي( يعين ملوكهم ورؤساءهم املوَتى  يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلىِ  الىذينَ وَ ) -20 اَل خَيُْلُقوَن اختى
ًئا ثل هذه ( أي خُيَلق هلم أحفاد وذرىَيىت جيالً بعد جيل . وقد سبق تفسري مِ  َوُهْم خُيَْلُقونَ ( ُمىا هو على وجه األرض ) َشي ْ

 ل تعاىل : ، مثى قا 191يف سورة األعراف يف آية اآلية 

ذوا هلم َتاثيل وعبدوها هم أموات ، يعين أرواح ال تتمكىن من شيء لكي  الىذينَ ( يعين ملوكهم  أَْمواٌت َغرْيُ َأْحَياءٍ ) -21 اختى
َعُثونَ ُتساعدهم أو تنصرهم على أعدائهم ) َن يُ ب ْ ( للحساب ، يعين وما تشعر تلك النفوس مّت تبعث  َوَما َيْشُعُروَن أَيَّ

 ، ومن كان كذلك فكيف يرجون شفاعتها ويعبدوهنا من دون هللا ؟ للحساب
وقد أعاد التاريخ نفسه يف هذا العصر فأصبحت أكثر الناس تعبد األموات من مشايخ وأئمىة وعلماء ويقدىسون قبورهم 

لمهم أبنى األولياء مل يف العبادة ، هذا مع عِ  وينذرون هلم ويسألون حوائجهم من هؤالء األولياء األموات وأشركوهم مع هللا
 خيلقوا شيئاً ُمىا يف األرض وال يعلمون مَّت يُبعثون للحساب .

( يعين  الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخرَةِ  الىذينَ فَ ( فال تعبدوا غريه وال تسألوا حوائجكم إالى منُه ) إَِلٌه َواِحدٌ ( أيىها الناس )ِإهَلُُكمْ ) -22
 ( عن االنقياد إليِه . َوُهم م ْسَتْكربُونَ ( أي جاحدة للحقى ) م م نِكَرةٌ قُ ُلوهبُُ ابحلياة األخرية الروحانيىة )

( فُيعاقبهم على أقواهلم  أَنَّ الِلىَ يَ ْعَلُم َما ُيِسر وَن َوَما يُ ْعِلُنونَ ( أي ال ريَب ، وقد سبق معناها يف سورة هود ) اَل َجَرمَ ) -23
 ( . ْكربِينَ إِنَُّه الَ حيُِب  اْلُمْستَ وأفعاهلم )

( أي أحاديث األوىلني  قَاُلواْ َأَساِطرُي اأَلوَِّلنيَ ( على حممىد من الوحي ) مَّاَذا أَنَزَل َرب ُكمْ ( أي للمشركني ) َوِإَذا ِقيَل هَلُم) -24
 املسطورة يف الكتب الىيت ال ِصحىَة هلا .

( ال ينقُص منها شيء مهما استغفروا هلم أوالدهم  َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ) ( أي ذنوهبم لَِيْحِمُلواْ أَْوزَاَرُهمْ فقال هللا تعاىل ) -25
َأالَ ( أي جاهلني العاقبة ) بَِغرْيِ ِعْلمٍ ُيضلىوهنم عن احلقى ) الىذينَ بسبب  اُخرى( يعين وحيملون أوزاراً  ُيِضل وهَنُم الىذينَ َوِمْن أَْوزَاِر )

 اهلم الىيت أعدىوها ليوم القيامة .      ( يعين ساءت أمح َساء َما يَزُِرونَ 
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هط من قوم الرى  وهم،  هؤالء املشركني مكروا أبنبيائهم وكذىبوهم قبل ، أي من ثل مكرهم( مِ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َقْد َمَكَر ) -26
َياهَنُم مِىَن اْلَقَواِعدِ ليالً ) تشاوروا على قتلهِ  الىذينَ صاحل  ُ بُ ن ْ ، وذلك أبن زلزل  سسُ نياهنم من االُ ين فهدىم هللا بُ ( يع فَأََتى الِلَّ

َوَأاَتُهُم ( وماتوا حتته ) َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمن فَ ْوِقِهمْ األرض هبم وهم جلوس يف بيٍت يتشاورون على قتل النيبى صاحل )
ة هؤالء قصى أمىا . و إالى وبيتهم يتهدىم فوق رؤوسهم ا لم يشعرو ف أاتهم الزلزال من حتتهم ( أي اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ 

.  ْصِلُحونَ الرهط فقد جاء ذكرهم يف سورة النمل وذلك قوله تعاىل }وََكاَن يِف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل يُ 
َلنَّ ِلَولِيِىِه َما َشِهْدََن َمْهِلَك أَْهِلِه َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن . َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرََن َمْكرًا َوُهْم اَل قَاُلوا تَ َقامَسُوا اِبلِلَِّ لَنُ َبيِىتَ نَُّه َوأَْهَلُه مثى لَنَ ُقو 

  . { َيْشُعُرونَ 

كنتم ُتشركوهنم مع هللا يف   الىذينَ (  أَْيَن ُشرََكآِئيَ ( املَلك املوكىل بتعذيبهم )َويَ ُقولُ ( أمام اجملتَمع ) مُثَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة خُيْزِيِهمْ ) -27
( يعين قال  أُوُتواْ اْلعِْلمَ  الىذينَ قَاَل ( أي كنتم تُعادون املؤمنني فيهم وُتدافعون عنهم ) ُكنُتْم ُتَشاق وَن ِفيِهمْ   الىذينَ و ) 74العبادة

ا جاء ِإنَّ اخْلِْزَي اْليَ ْوَم َواْلس وَء َعَلى اْلَكاِفرِينَ األنبياء ) ، يعين وقد قالت هلم أُوُتواْ اْلِعْلَم (  الىذينَ )قَاَل على املاضي  ( وإّنى
 أنبياؤهم ذلك يف املاضي يف حياهتم املادىية ولكنىهم مل يسمعوا لقوهلم ومل يعملوا أبمرهم . 

فَأَْلَقُواْ األواثن واألصنام ) ( بعبادة ظَاِلِمي أَنُفِسِهمْ ( أي تقبض نفوسهم من أجسامهم ) تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكةُ  الىذينَ ) -28
( ابعتقادَن ،  َما ُكنَّا نَ ْعَمُل ِمن ُسوءٍ ( حينئٍذ ، أي استسلموا للحقى وانقادوا حني ال ينفعهم االنقياد واإلذعان وقالوا ) السََّلمَ 

َ َعِليٌم مبَا ُكنُتْم تَ عْ ئة )( أعمالكم سيبَ َلىفرتدى عليهم املالئكة وتقول هلم )  ( يف الدنيا من الكفِر واإلشراك . َمُلونَ ِإنَّ الِلى

ِينَ ) -29  ( مثواكم أي منزلكم . فَاْدُخُلواْ أَبْ َواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَ َلِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكربِى

(  َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْواْ فقال )َلمىا قدىم هللا ُسبحانُه أقوال الكافرين فيما أنزلُه على رسولِه عقىبُه بذكر أقوال املؤمنني يف ذلك  -30
لىِلَِّذيَن ( أي أنزل هللا خرياً لنا ، مثى قال هللا تعاىل ) قَاُلواْ َخرْيًا( على نبيىكم ) َماَذا أَنَزَل َرب ُكمْ يعين قال املشركون للمؤمنني )
نْ َيا َحَسَنةٌ  ( أي واآلِخرة نِعَم الدار  َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقنيَ ( من دار الدنيا ) َخرْيٌ  َوَلَداُر اآلِخَرةِ ( يف الدنيا ) َأْحَسُنواْ يف َهِذِه الد 

 للمتىقني . 

يَْدُخُلوهَنَا ( أي سبع يف العدد ) َجنَّاُت َعْدنٍ مثى أخَذ ُسبحانُه يصُف تلك الدار الىيت يدخلوهنا ويقيمون فيها فقال ) -31
ُ اْلُمتَِّقنيَ ( من مأكٍل ومشرب وملبس وأزواج ُمطهىرة ) ِفيَها َما َيَشآُؤونَ جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأَلهْنَاُر هَلُْم   ( .  َكَذِلَك جَيْزِي الِلى

                                                           
م كان  74 وا يعبدون املالئكة ويقولون هي بنات هللا . فاملالئكة ُشركاء كلى آية َييت فيها كلمة "ُشركائي" فهَي من قول املَلك املوكىل بتعذيبهم ، ألهنى

َك َما ِمنَّا ِمن َشِهيدٍ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة ُفصىلت يف العمل ويف اجلنىة ،  فكلمة " {  }َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذَنَّ
ك" يعين أعلمناك ، واملخاَطب بذلك امل  َلك املوكىل بتعذيبهم .آذَنى
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( أي قلوهبم طاهرة من احلَسد والدَجل والكِذب والرَيء والِنفاق ، وِمثلها يف املعىن يف  تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة طَيِىِبنيَ  الىذينَ ) -32
َ بَِقْلٍب َسِليمٍ ،  }يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بَ ُنونَ ولُه تعاىل سورة الشعراء ق يَ ُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلواْ اجْلَنََّة ، ){  ِإالَّ َمْن أََتى الِلَّ
 ( يف دار الدنيا من أعمال صاحلة . مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

( يعين هل ينتظر هؤالء  َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ أَن أَتْتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكةُ ) ني فقاليصف املعاندين من املشرك بحانهُ سُ  أخذَ  مثى  -33
أَْو ََيْيتَ أَْمُر ) م ؟املشركون إالى أن أتتيهم مالئكة املوت فتقبض نفوسهم من أجسامهم فحينئٍذ يؤمنون حني ال ينفعهم إمياهن

هْبُُم  سورة التوبةوالنصر عليهم والدليل على ذلك قوله تعاىل يف  بتعذيب املشركني أبيدي املؤمنني بقتاهلم(  َربِىكَ  }قَاتُِلوُهْم يُ َعذِى
ُ أِبَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم م ْؤِمِننيَ  ِمن  الىذينَ ِلَك فَ َعَل َكذَ )فما هذا الِعناد وما هذا التعنىت؟ {  الِلى

ُ َولَٰ ِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ ُسلنا وآَذوهم فأهلكناهم بذنوهبم )علهم فكذىبوا رُ ثل فِ ( مِ  قَ ْبِلِهمْ   . ( َوَما ظََلَمُهُم الِلَّ

 َوَحاقَ ( يف دار الدنيا من أعمال سيئة وتكذيب للُرُسل ) َسيِىَئاُت َما َعِمُلواْ من قبلهم ) الىذينَ ( يعين فأصاب فََأَصاهَبُمْ ) -34
( يعين الىذي كانوا بوعد العذاب ووقوعِه يستهزئون وُيكذىبون  مَّا َكانُواْ بِِه َيْستَ ْهزُِؤونَ ( أي وأحاط هبم العذاب يف اآلخرة ) هِبِم
 . 

ُ َما َعَبْدََن ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء َنَُّْن َوال آاَبُؤَنَ  الىذينَ َوقَاَل ) -35 أمرَن هللا أن نرتك عبادهتم ( يعين لو  َأْشرَُكواْ َلْو َشاء الِلى
( ُمىا  ِمن َشْيءٍ ( أي من غري أمرِه ) َوالَ َحرَّْمَنا ِمن ُدونِهِ لرتكناها ولكنى هللا شرىفهم وأمرَن بعبادهتم وهم شفعاؤَن عند هللا )

م وجدوا ( وقالوا ِمثل  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَذِلَك فَ َعَل حرىمناُه ولكن هللاَ حرىمُه علينا فحرىمناُه ) ا قالوا ذلك ألهنى قوهلم ، وإّنى
ُ َما َعَبْدََن ِمن ُدونِِه آابءهم سائرين على هذا املنهج فظنىوا أنى هللا أمَر آابءهم بِه فسلكوه وساروا عليِه ولذا قالوا  )َلْو َشاء الِلى

: قد أبَلَغْتكم ُرُسلنا وأنَذَرتكم  واملعىن(  اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ  فَ َهْل َعَلى الر ُسِل ِإالَّ ، فقال هللا تعاىل )ِمن َشْيٍء َنَُّْن َوال آاَبُؤََن ( 
 فليس لكم عذٌر بعد هذا . 

( و"الطاغوت" هو الشيطان وكلى الطَّاُغوتَ ( اتِباع )َواْجَتِنُبواْ ( وحدُه ) َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِى أُمٍَّة رَُّسواًل أَِن اْعُبُدواْ الِلىَ ) -36
ُهم مَّْن َهَدى الِلىُ ُمتكربى عن اتِباع احلقى )رئيس أو َمِلك  ُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه ( إىل طريق احلقى فآمَن واتىبَع الرسول ) َفِمن ْ َوِمن ْ

َكاَن   فَانظُُرواْ َكْيفَ ( َي أهل مكىة إىل دَير هؤالء املكذىبني وآاثرهم ) َفِسريُواْ يف اأَلْرضِ ( بسبب ظُلمِه للناس ونفاقِه ) الضَّالَلةُ 
ِبنيَ   ؟ ، أليست عاقبتهم اهلالك والدمار ( ابلُرُسل َعاِقَبُة اْلُمَكذِى

َ الَ يَ ْهِدي َمن ُيِضل  مثى خاطَب رسولُه حممىداً فقال تعاىل ) -37 ( منهم مهما حرصَت ،  ِإن حَتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ الِلى
م ُمستحقىون للعذاب ): من ُيضلىُه هللا فال تقدر أنَت أن هتديه  واملعىن ِصرِينَ مهما نصحتُه ووعظتُه ألهنى (  َوَما هَلُم مِىن َنَّ

 ينصروهنم إذا نزل العذاُب هبم .
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ُ َمن مَيُوتُ ( يعين غاية اجتهادهم فيها قائلني ) َوأَْقَسُمواْ اِبلِلِى َجْهَد أمَْيَاهِنِمْ ) -38 َعُث الِلى ( يعين ليس بعد املوت حياة  اَل يَ ب ْ
َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا َول ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ( يُبَعثون ويُعاقَبون على أعماهلم )بَ َلى حساب وال عقاب ، فردى هللا عليهم فقال )وال اُخرى

 ( احلقيقة .      اَل يَ ْعَلُمونَ 

َ هَلُمُ ) -39 م . فالالى  ، وذلك يف زمن املهدي وحقيقتهُ  عرفتهُ ( من أمر البعث وغريه ُمىا اشتبه عليهم م الَِّذي خَيَْتِلُفوَن ِفيهِ  لِيُ َبنيِى
َ هَلُمُ  َنا ِإنَّ  مثى ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة القيامة } ( الم العاقبة من قوله )لِيُ َبنيِى { وقال تعاىل يف سورة  بَ َيانَهُ  َعَلي ْ

  { . َت َولِنُ َبيِىَنُه لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ِلَك ُنَصرِىُف اآْلََيِت َولِيَ ُقوُلوا َدَرسْ }وََكذَ  105األنعام آية 
ُْم َكانُوا َكاِذِبنيَ   الىذينَ َولِيَ ْعَلَم )   . ( يف قوهلم ال يبعث هللا من ميوت َكَفُروا أهنَّ

  : مثى توعىد الكافرين ابهلالك الدمار فقال تعاىل
َا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدََنُه أَن) -40  . ( كما أردَن بدقيقة واحدة ن َُّقوَل َلُه ُكن فَ َيُكونُ ) ( يكون خراابً  ِإّنَّ

( أي يف سبيل  َهاَجُرواْ يف الِلىِ  الىذينَ وَ عذىهبم املشركون مبكىة قبل اهلجرة إىل املدينة ) الىذينَ ونزلت هذه اآلية يف املؤمنني  -41
نْ َيا َحَسَنةً هم )( أي من بعد ما ظلمهم املشركون وعذىبو  ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُمواْ هللِا ) ( أي ُنسكنهم بلدًة حسنًة  لَنُ بَ وِىئَ ن َُّهْم يِف الد 

 ( . َوأَلَْجُر اآلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكانُواْ يَ ْعَلُمونَ بدل أوطاهنم ، وهي مدينة يثرب ونُعطيهم من املال ما حَيسُن حاهلم بِه )

 ( يف نشِر ِدين اإلسالم وال يُبالون .  َرهبِىِْم يَ تَ وَكَُّلونَ  َوَعَلى( على األذى يف سبيل هللا ) َصرَبُواْ  الىذينَ ) -42

َوَما إستنكر ُمشركو العرب رسالة حممىد )ع( وقالوا لو شاء رب نا أن يرسل رسوالً ألنزَل مالئكًة ، فنزلت هذه اآلية ) -43
أقواهلم َي حممىد واصدع مبا تؤَمر ، مثى خاطَب املشركني فقال تعاىل ( فال تلتفت إىل  أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجاالً ن وِحي إِلَْيِهمْ 

( يعين إسألوا أهل التوراة هل كانت أنبياؤهم مالئكًة نزلت من السماء أم هم بشٌر  فَاْسأَُلواْ أَْهَل الذىِْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ )
 مثلهم .

، والتقدير : ما أرسلنا ابلبيىنات والزُبُر من قبلك  )َوَما أَْرَسْلَنا (ة معطوفة على قوله تعاىل ( وهذِه اجلُمل اِبْلبَ يِىَناِت َوالز بُرِ ) -44
( أي القرآن الىذي الذىِْكرَ ( َي حممىد ) َوأَنزَْلَنا إِلَْيكَ إالى رجاالً نوحي إليهم ، فالبيىنات هَي األدلىة ، والزُبُر هَي الكتب مجع زبور )

َ لِلنَّاِس َما نُ زىَِل إِلَْيِهمْ ) هو موعظٌة ملن يتىعظ بهِ   ( يف آَيتِه فيؤمنوا .   َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ( من أحكام ومواعظ ليتىعظوا بِه ) لِتُ َبنيِى

ُ هِبُِم اأَلْرضَ أَن خَيْسِ دبىروا التدابري السيىئة ِضدى النيبى واملؤمنني ، من ) الىذينَ ( أي  َمَكُرواْ السَّيِىَئاتِ  الىذينَ أَفََأِمَن ) -45 (   َف الِلى
 ( أي من حيث ال يتوقىعون .   أَْو ََيْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُرونَ كما خسَف بقارون وغريه )
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( أي فما هم  َفَما ُهم مبُْعِجزِينَ ( أي يف أسفارهم للتجارة وغريها ذهاابً وإَيابً ) يف تَ َقل ِبِهمْ ( العذاب ) أَْو ََيُْخَذُهمْ ) -46
 بفائتني عذاب هللا .

( أي على نقصاهنم شيئاً فشيئاً حّتى َييت على آخرهم ، وذلك ابلطاعون أو  َعَلى خَتَو فٍ ( العذاب ) أَْو ََيُْخَذُهمْ ) -47
وا وترجعوا عن غيىكم وُكفرِكم ( ومن رأفتِه بكم أمهلكم لتتوب فَِإنَّ َربَُّكْم َلرُؤوٌف رَِّحيمٌ ابلقتل أو بغري ذلك من األمراض املعدية )

. 

ُ ِمن َشْيءٍ ( هؤالء املشركون ) أََو مَلْ يَ َرْواْ ) -48 ِظالَلُُه  75 يَ تَ َفيَّأُ ( على وجه األرض من نبات وحيوان وجبال ) ِإىَل َما َخَلَق الِلى
على  تقال الِظل من مكان إىل مكاٍن آخر دليالً ، أليس ان اُخرى( يعين يقع ِظلىها مييناً اترًة ومشاالً  َعِن اْلَيِمنِي َواْلشََّمآئِلِ 

 اللىيلأليس هللا هو الىذي خلقها وأتقَن ُصنعها وجعلها تدور حول حمورها ليتكوىن فيها  ؟حركة األرض ودوراهنا حول حِمورها
 ( أي وهم ُمنقادون .  اِخُرونَ َوُهْم دَ ( يعين النبات واحليوان خيضعون للغريزة الىيت ركىبها هللا فيهم ) ُسجًَّدا لِلِىِ ) ؟والنهار

سورة الرمحن ( الغازيىة من جنم ونيازك وُشُهب ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف  َولِلِِى َيْسُجُد َما يِف السََّماَواتِ ) -49
ها من حيواَنت ُمنقادين للغريزة ( تدبى علي َوَما يف األَْرِض ِمن َدآبَّةٍ ، وُسجود النجم ُسقوطُه ){  }َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ 
 ( عن عبادتِه .  َوُهْم الَ َيْسَتْكربُونَ ( يسجدون هلِل ومنقادون ألوامره )َواْلَمآلِئَكةُ الىيت ركىبها هللا تعاىل فيهم )

ُم مِىن فَ ْوِقِهمْ ) -50 مِىن ولذلك قال تعاىل )( ألنى املالئكة تسكن السىماوات األثرييىة السبع ، والعرش فوقهم ،  خَيَاُفوَن َرهبَّ
 ( أي يفعلون ما َيمرهم هللا بِه وال يعصونه يف شيء . َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ ( ، ) فَ ْوِقِهمْ 

َي فَاْرَهُبونِ ) -51 َا ُهَو إِلٌه َواِحٌد فَإَيَّ ُ الَ تَ تَِّخُذواْ ِإل َهنْيِ اثْ َننْيِ ِإّنَّ  .( أي خافوين وال ختافوا غريي  َوقَاَل الِلى

يُن َواِصًبا( ُملكاً وعبيداً ) َوَلُه َما يِف اْلسََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -52 ( ، "الوَصب" بفتح الصاد هو املرض ومجعُه أوصاب  َولَُه الدِى
 ، ومن ذلك قول األعشى : 

 َتقوُل بِْنيِت وقْد قَ رَّْبُت ُمْرحَتَالً     َي َربِى جنِىْب أيب األْوَصاَب والَوَجَعا
 يضاً : وقال أ

 َوَأحَدَث الَنأُي يل َشوقاً َوأَوصااب     ى َحبُلها راابُسعاُد َوأَمسَ  ابَنتْ 
 ر التعب ، ومن ذلك قول أيب األسود : ر الِشدىة وآخِ ر املرض وآخِ و"الوِصب" بكسر الصاد آخِ 

َتِغي ال  َواِصَبا أمَجعَ  الدَّْهرِ  ِبَذمى  يَ ْوما      بَقاُؤهُ  الَقِليلَ  احلَْمدَ  تب ْ
                                                           

دوران األرض حول نفسها ، وكلمة "يفء" كلمة "يتفيىأ" يعين يرتاجع الِظل إىل ما كان عليِه ابألمس وينتقل من مكان إىل مكان بسبب   75
  ، ومجع ظل ظالل . سورة احلجرات }َحّتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر الِلَِّ {معناها الرجوع ، قال هللا تعاىل يف 
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 يعين ال تبتِغ محداً على عمٍل حيمدوك بِه اليوم وغداً يذمىوك بِه ، وقال مليح : 
 ا مُثَّ يَ ْنُضبُ نَ لَ  السَّنا يْبُدوْ  رَِفيعِ       ُموِصبٍ  اللىيلآِخَر  تَ نَ بَّْه ِلرَبْقٍ 

 وقال حسىان : 
َْتُه الرىِيُح َتْسِفي بِِه     َوَهزمٌِي َرْعُدُه واِصبُ   َغريَّ

يُن َواِصًبا (ُمتأخىر . فقوله تعاىل  يعين رعدهُ  نون ذعِ نوا يف الدنيا فسيُ ذعِ أي لُه اإلذعان واالنقياد أخرياً ، يعين إن مل يُ  )َوَلُه الدِى
نون : حتذرون من املخلوقني وختافوهنم وال حتذرون ِعقاب هللا وأخرياً ُتذعِ  واملعىن( أي حتذرون ،  أَفَ َغرْيَ الِلِى تَ ت َُّقونَ يف اآلخرة )

 أي عذاٌب آخر . {  }ُدُحورًا َوهَلُْم َعَذاٌب َواِصبٌ  اتسورة الصافى لُه . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف 

ن ( يعين إليِه تصرخون ولُه تدعو  مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الض ر  فَِإلَْيِه جَتَْأُرونَ ( أنعَم هبا عليكم ) َوَما ِبُكم مِىن نىِْعَمٍة َفِمَن الِلىِ ) -53
: وقت الِشدىة تدعون هللا وتشكون إليِه ما بكم من ُضرى لينقذكم منُه ولكن وقت الرخاء  واملعىنليُنقذكم من الشدائد ، 
 تنَسونُه وتعبدون غريه . 

 ة .( فيجعلون لُه ُشركاء يف العباد مُثَّ ِإَذا َكَشَف الض رَّ َعنُكْم ِإَذا َفرِيٌق مِىنُكم بَِرهبِىِْم ُيْشرُِكونَ ) -54

َناُهمْ ) -55 ( يعين أرادوا ابإلشراك ُنكران نِعمتنا عليهم ، فقالوا أتتنا هذِه الِنعم بواسطة آهلتنا وبربكتها ، فقال  لَِيْكُفُرواْ مبَا آتَ ي ْ
 ( عاقبَة كفركم وإشراككم بربىكم .  َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ ( بدنياكم )فَ َتَمت َُّعواْ هللا تعاىل )

( يعين جيعلون نصيباً ِلشركائهم الىيت ال تعلم بفعلهم هذا وال ابلنصيب الىذي جعلوُه هلا  َما الَ يَ ْعَلُمونَ َوجَيَْعُلوَن لِ ) -56
( من األنعام واحلرث تقرىابً إليها بزعمهم ، كما ذكرها ُسبحانُه يف سورة األنعام ، وكذلك  ُمِىَّا َرَزقْ َناُهمْ ( أي حصىًة )َنِصيًبا)

اَتلِلِى لَُتْسأَُلنَّ َعمَّا  فيجعلون للمشايخ واألئمىة نصيباً من أنعامهم وأمالكهم يوقفوهنا وقفاً هلم ولقبورهم )تفعل اليوم أكثر الناس 
  .( على هللا من األكاذيب أبنى هللا أكرمها وأعطاها الشفاعة فتشفع لكم عند هللا بزعمكم  ُكنُتْم تَ ْفرَتُونَ 

اذ ُسْبَحانَهُ زعمهم ، فقالوا املالئكة بنات هللا وهي تشفع لنا عند هللا )( ب َوجَيَْعُلوَن لِلِِى اْلبَ َناتِ ) -57 ( أي تنزيهاً لُه عن اختى
 ( يعين ويُريدون هلم األوالد وال يُريدون البنات . َوهَلُم مَّا َيْشتَ ُهونَ البنات )

( من اخلجل ، وهذا مَثل ُيضَرب  َوْجُهُه ُمْسَودًّاي بقَي )( أَظلَّ ( أبن ولدت له زوجتُه بنتاً ) َوِإَذا ُبشِىَر َأَحُدُهْم اِبألُنَثى) -58
 ( أي ُمتلئ غيظاً وُحزَنً بسبب البنت الىيت ُوِلَدْت لُه .  َوُهَو َكِظيمٌ عند العرب يف العار واخلزي )

أمَُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم نهم وخجالً )( أي خيتفي عن قومِه لئالى يَروُه حياًء م يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما بُشِىَر بِهِ ) -59
َابِ  ( يعين ُيشاور نفسُه أمُيسكها يف بيتِه على ذلى وهوان الىذي أصابُه بسببها أم يدسىها يف الرتاب فتموت  يَُدس ُه يف الرت 

األرض ويدفه بنتُه وهَي  ويراتح من عارها ، وهذا ُيسمىى عندهم "الوأد" الىذي كان من عادة بعض القبائل فيحفُر ُحفرًَة يف
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( يعين ساَء احُلكم ُحكمهم هذا أبن جيعلون ألنفسهم ما يشتهون وهلِل ما يكرهون .  َأاَل َساء َما حَيُْكُمونَ حيىة خوف العار )
 مثى قال تعاىل : 

َظلَّ رة ، وهو املَثل الىذي ضربُه هلم بقولِه }( أي هلم سواد الوجه واخلزي يف اآلخ لِلَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخرَِة َمَثُل السَّْوءِ ) -60
( وهو الِعزىة والُسلطان ، فاملَثل األعلى الىذي ُيضَرب بني الناس يف الِعزىِة  َولِلِِى اْلَمَثُل اأَلْعَلىَ { ، ) َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ 

 ( يف خلقِه . احلَِْكيمُ ( يف ُسلطانِه ) َوُهَو اْلَعزِيزُ يقولون "عزيٌز كأنىه ُسلطان" ، )

ُ النَّاَس ِبظُْلِمِهم) -61 َها ِمن َدآبَّةٍ ( ُمعجىالً هلم العذاب ) َوَلْو يُ َؤاِخُذ الِلى ( أي ما ترك على ظهر األرض من دابىٍة  مَّا تَ َرَك َعَلي ْ
ُرُهمْ تدبى عليها بل ألهلكهم مجيعاً ) ( يعين إىل وقِت ُماهتم فُيعاقبهم يف عامل  َسمًّىإىَل َأَجٍل م  ( أي يؤخىُر ِعقاهبم ) َوَلِكن يُ َؤخِى

( يعين ال يتمكىن أحد أن يؤخىر ُماهتم ساعًة  َوالَ َيْستَ ْقِدُمونَ ( عنُه ) الَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعةً ( ابملوت ) فَِإَذا َجاء َأَجُلُهمْ النفوس )
 واحدة وال يُقدىمها ساعة .

( عند هللا ،  أَنَّ هَلُُم احلُْْسىَن ( بقوهلم ) َوَتِصُف أَْلِسنَ تُ ُهُم اْلَكِذبَ ( ألنفسهم ، يعين البنات ) نَ َوجَيَْعُلوَن لِلِِى َما َيْكَرُهو ) -62
( أي ال شكى وال ريَب ، وقد سبق معناها يف  اَل َجَرمَ يعين يقولون لنا العاقبة احُلسىن عند هللا ، فقال تعاىل ردىاً على قوهلم )

ُم م ْفَرطُونَ ( يف اآلخرة ) ْلنَّارَ أَنَّ هَلُُم اسورة هود )  ( أي ُمتفرىقون ُمتشتىتون ابملوت ال يدوم مشلهم وال يقوى مجعهم . َوَأهنَّ

وا منهم فانتقمنا ( الباطلة فكذىبوا ُرُسلنا وَسِخر  ِإىَل أَُمٍم مِىن قَ ْبِلَك فَ زَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماهَلُمْ ( ُرُسالً ) اَتلِلِى َلَقْد أَْرَسْلَنا) -63
( يف عامل النفوس ، أي يتوىلى أمرهم وحيكم عليهم ويذهلىم ، يعين يف الدنيا  َولِي  ُهُم اْليَ ْومَ ( أي الشيطان )فَ ُهوَ كذىبوا )  الىذينَ من 

 ( يوم القيامة .  َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يُغويهم ويف عامل الربزخ يستعبدهم فيخدمونُه )

ا قال تعاىل ) ا َعَلْيَك اْلِكَتابَ َوَما أَنزَْلنَ ) -64 ( ومل يقل القرآن ، معناُه أنزلنا عليك ما يف الُكُتب اْلِكَتابَ ( يعين القرآن ، وإّنى
َ هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفواْ ِفيهِ املاضية ) ااُلَممالسابقة من أحاديث وقصص   ( عن احلقى إىل عبادة األصنام وكثرة األوهام يف ِإالَّ لِتُ َبنيِى

 ( . َوُهًدى َوَرمْحًَة لىَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ احلالل واحلرام وإنكار البعث واحلساب ، فالقرآن نوٌر )

ُ أَنَزَل ِمَن اْلسََّماء َماء َفَأْحَيا بِِه اأَلْرضَ )  -65 ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة لىَِقْوٍم ( ابجلدب ) بَ ْعَد َمْوهِتَا( ابلنبات وكثرة اخُلضر ) َوالِلى
 ( ويعقلون . ُعونَ َيْسمَ 

 ن ْسِقيُكم ُمِىَّا يف بُطُونِِه ِمن َبنْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَّبَ ًنا َخاِلًصا( أي ِعظًة وداللة على قدرة هللا تعاىل ) َوِإنَّ َلُكْم يِف األَنْ َعاِم َلِعرْبَةً ) -66
واللىنب والباقي يكون فراثً )روث( ، فإنى هللا تعاىل  ( مل خُيالطُه فرث وال دم ، ألنى العلف الىذي أتكله األنعام يتكوىن منُه الدم

املكان الواقع بني الفرث والدم ، ولكن هذا مَثل ُيضَرب للقدرِة واالستطاعة ، تقول العرب "من  ( )ِمن َبنْيِ مل يقصد بقوله 
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ة على النجاح فنجحُت : كانت يَل االستطاع واملعىنبني املئات جنحُت أَن" ، و"من بني الناس رأيُت اهلالل وحدي" ، 
، يعين إنى الغذاء يتكوىن منه الدم والباقي يكون فراثً ، ولكن بقدرتنا واستطاعتنا  ( )ِمن َبنْيِ فَ ْرٍث َوَدمٍ ورأيُت . فقوله تعاىل 

 أنشأَن منهما نوعاً آخر وهو اللىنب ، وذلك أبن صنعنا جهازاً آخر لتكوين اللىنب يف ضرع االُنثى من األنعام وغريها
 ( أي طيىباً وهنيئاً للشاربني ، والشاهد على ذلك قول النابغة الذبياين :  َسآئًِغا لِلشَّارِِبنيَ فأسقيناكموُه )

 وساَغ يلَ الشَّراُب وُكْنُت قَ ْبالً     أكاُد أغص  اِبملاِء احلَِميمِ 
ا جاَء على التذكري قوله تعاىل ) :  واملعىنلتأنيث ، أراَد بذلك الضرع وهو إسٌم مذكىر ، ( ومل َيِت على ا ُمِىَّا يِف بُطُونِهِ وإّنى

 نسقيكم ُمىا يف بطن الضرع ، ألنى اللىنب ليس مكانه يف بطن األنعام بل يف ضرعها ولذلك جاء اللىفظ على التذكري . 

( وهو الدبس من التمر ، فبعضُه  ْنُه َسَكرًاَوِمن ََثَرَاِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب تَ تَِّخُذوَن مِ فقال ) اُخرىمثى عدىد سبحانه نِعمًة  -67
( أي وتتىخذون منهما رزقاً حسناً ،  َورِْزقًا َحَسًناُيصَنع من التمر وبعضُه ُيصَنع من العنب ، وسكىر الكلوكوز من العنب )

الدبس واللىيمون وذلك كاحللَوى واملربىيات ، فُيصَنع من الدبس والراشي )السمسم املطحون( حلوى راشيىة ، وُيصَنع من 
احلامض ُمرَبى ، وُيصَنع من الدبس وجريش الشعري سويق ، وُيصَنع من الدبس أو التمر اخللى والطُرشي . هذا بعض ما ُيصَنع 

ويُ تىَخذ من َتر النخيل ، أمىا األعناب وابقي األَثار ففي ذكر فوائدها من حلوَيىت ومشروابت ومربىيات كتاٌب خاصى هلا ال 
( أي لعالمة واضحة على أنى آليَةً ( الىذي تتىخذونُه من حلوَيىت ومربىيات ومشروابت ) ِإنَّ يف َذِلكَ عنها ُهنا ) يسعنا الشرح

هلا خالقاً خلَق هذِه األَثار وصانعاً صنعها وحكيماً أتقَن صناعتها ، كما أنى احللوَيىت واملربىيات واملشروابت مل أتِت ابلِصدفة 
مل تصنعوها أبيديكم ، مثى لو مل يُقْم بصناعتها اَنٌس هلم ِخربة ابلعمل الحرتقت تلك احللوَيىت وتلفت وال كوىنتها الطبيعة لو 

املربىيات وفسدت املشروابت ، فكذلك خالُق اخللق لو مل يُتِقْن ُصنعها لفسدت احلياة وماتت املخلوقات ومل يبَق حيى على 
( أي لقوٍم يستعملون ُعقوهلم فُيفكىروا يف هذه املخلوقات ويشكروا هللا  ِقُلونَ لِىَقْوٍم يَ عْ وجه األرض ، إنى يف ذلك آلَيٍت )

 خالقها .

ِذي ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيواتً ( ابلغريزِة والفطرة ) َوأَْوَحى َرب كَ ) -68 ( بيواتً  َوِمَن الشََّجرِ ( للُسكىن وإلنتاج العسل ) ِإىَل النَّْحِل أَِن اختَِّ
ذي بيواتً أيضاً ، العرش سقُف البيت ، والعريش ألواح يوَضع فوقها الكرم )سيباط( ،  َوُمَّا يَ ْعرُِشونَ ) : ومن  واملعىن( إختى

 البيوت الىيت يصنعوهنا لِك ويُعلىقوهنا يف ُعروشهم . 

ُرَق ربىِك الىيت سنىها لِك ، أراد ( أي فاسُلكي طُ  فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِىكِ ( أي من أنواع الثمرات ) مُثَّ ُكِلي ِمن ُكلِى الثََّمرَاتِ ) -69
( هو العسل  خَيْرُُج ِمن بُطُوهِنَا َشرَابٌ ( أي ُمطيعًة منقادًة للغريزة الىيت جعلها هللا فيِك ال َتلىي عن العمل )ُذُلالً بذلك الغريزة )

( النحل والعسل  ِإنَّ يف َذِلكَ عض األمراض )( من ب ِفيِه ِشَفاء لِلنَّاسِ ( فبعضُه أبيض وبعضه أمحر كالدبس ) ُم َْتِلٌف أَْلَوانُهُ )
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( تدلى على خالٍق خلقها وحكيم أهلمها فيجب عليكم أن تعبدوُه وتشكروُه على هذِه الِنعم ، آليَةً وبيوهتا املَسدىسة الشكل )
 ( .  لىَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ وهذه آية )

ّمنّفوائدّالعسل
دد األوىل للسنة الثانية ، مقال للدكتور عبد الرزىاق نوفل حتت عنوان "شراب أذكُر لك ما جاء يف ُملىة منار اإلسالم الع

 النحل" ، قال :
"وبتقدىم العلوم الطبيعيىة وابتىساع رقعة البحث يف عديد من الدول واألمصار ُعِرَف أن عسل النحل خيتلف لونُه ابختالف 

لذلك ، ويتدرىج من األبيض بكافىِة درجاتِه واألصفر بكلى  مراعي النحل من األزهار وأنىه َيخذ ألوان الطيف الضوئي تبعاً 
تركيزاتِه حّتى األمحر بكلى طبقاتِه ، بل وأصبح يُعَرف غذاء النحل بلون ما يفرزُه من عسل ، والشكى أنىه ما كان لِعلم رسول 

والدراسة يف العلوم التطبيقيىة وهو الىذي هللا أن يصَل إىل معرفة هذِه احلقيقة املشاَهدة ابلتجوىل يف عديد من الدول الزراعيىة 
نشأ يف صحراء بالد العرب ، ال يغادر هذه املنطقة الىيت ال ختتلف فيها الزراعات اختالفاً يُلمس ، وهو كذلك االُمىي الىذي 

َف أنى عسل النحل فيِه ال يقرأ وال يكتب لوال ما ذكرُه ربى الِعزىة يف كتابِه الكرمي ، وبتقدىم علوم الصحىة والطبى والغذاء ُعرِ 
شفاء للناس ، فيقرىر العلم احلديث أنى عسل النحل هو سالح الطبيب يف أغلب األمراض واستعماله يف ازدَيد ُمستمرى بتقدىم 

ً وم ذىَيً فيساعد اجلسم على الشفاء ، ويُعَطى ضدى غالطبى فهو يُعَطى ابلفم وابحلقن بكافىِة أنواعها ، ويُعطى بصفتِه مقوَيى
تسمىم الناشئ من موادى خارجيىة مثل الزرنيخ والزئبق والكلوروفورم وكذلك ضدى التسمىم الناشئ من أمراض أعضاء اجلسم مثل ال

التسمىم البويل الناتج عن أمراض الكبد واملعدة واألمعاء ويف احلمىيات واحلصبة وااللتهاب الرئوي والسحائي ويف االرتشاحات 
 الكَلى ويف احتقان املخى واألورام املخىية بل إنىه ُيستعَمل يف حاالت مرض البول الُسكىري . العموميىة الناجتة من التهاب

 :  الشفاءّابلعسل
ومازال علم الطبى يكتشف كلى يوم اجلديد يف شفاء الناس ابلعسل وآِخر ذلك ما أعلنُه أحد كبار اجلرىاحني يف إجنلرتا من أنىه 

روح الناجتة من العمليىات اجلراحيىة الىيت جُيريها بعد أن ثبَت أنىه ُيساعد على التئام اجلروح استخدَم عسل النحل لتغطية آاثر اجل
بسرعة وال ترتك آاثراً مكان اجلرح وأنى ابلعسل مادىة تساعد على ّنوى األنسجة البشريىة من جديد فتلتئم اجلروح بطريقٍة 

ن  لُه بكلى هذا العلم الىذي مل يصل إليِه العلم إالى أخرياً وبعد استخدام مستوية وهذا أيضاً يؤيىد نبوىَة رسول هللا )ع( فِمن أي
 وسائل الفحص وأجهزة البحث والتحليل .

ولكن مل يتساءل املسلمون ملاذا أطلق القرآن الكرمي لفظ "شراب" على ما خيرج من بطون النحل ، ومل يذكر أنىه العسل 
}َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اً ولفظاً صرحياً يف سورة حممد )ع( وذلك قوله تعاىل ابلرغم من أنى العسل جاء ذكرُه نصىاً واضح

ٍة لىِلشَّارِِبنَي َوأهَْنَاٌر مِىنْ اْلُمت َُّقوَن ِفيَها َأهْنَاٌر مِىن مَّاء َغرْيِ آِسٍن َوَأهْنَاٌر ِمن لَّنَبٍ ملَّْ يَ تَ َغريَّْ َطْعُمُه َوأهَْنَاٌر مِىْن مخَْ  ، َعَسٍل م َصفًّى {  ٍر لَّذَّ
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ولو اجتهدوا يف البحث لوصلوا إىل احلقائق العلميىة الىيت أفصَح عنها التقدىم العلمي احلديث فإن إبراز القرآن الكرمي للفظ 
ا قصَد بِه أالى يقتصر البحث على العسل وإالى ألورَد لفظُه ، ويُقرىر العلم حاليىاً أنى النحل خيرج من بطونه  أشربة "شراب" إّنى

ُمتعدىدة فيها شفاء للناس ، ومن هذه األشربة "الغذاء امللكي" ، وهو ليس بعسل يفرزه النحل من بطونِه ، وله قدرة على 
الشفاء تزيد على قدرة العسل عشرات املرىات ، ووجد أيضاً أنى النحل خيرج من بطونِه شراب آَخر هو "سمى النحل" الىذي 

هذا السمى ُيستعَمل يف عالج عديد من األمراض املستعصية كالروماتزم واللمباجو وعرق النسا يُفَرز عن طريق آلة اللىسع ، و 
 وآالم املفاصل ال سيىما تصلىبها والتهاهبا .

ومن عجب أنى ُمستشفيات أمريكا وأوراب وروسيا جلأت إىل العالج بسمى النحل بطرقِه الطبيعي أي عن طريق لسع النحل 
علَن مؤَتر علماء النحل منُذ بضعة أشهر عن اكتشاف جديد هو أنىه خيرج من بطون النحل ملكان مرض اإلنسان ، وأ

شراب مل يُعَرف من قبل هو "لنب النحل" الىذي ال يزيد على بضع قطرات على فرتات ُمتتابعة ، وأنى هذا اللىنب قد حُيقىق حلم 
كاملة وسريعة وقاطعة يف إابدة اجلراثيم وامليكروابت والِفطر . وهكذا البشريىة يف وجود مادىة ُتطيل الُعمر إذ أنى هلذا اللىنب قدرة  

يورد القرآن الكرمي يف لفظِه الدقيق أنىه خيرج من بطون النحل شراٌب ُمتلٌف ألوانُه فإذا كان اللىون هو لون الطيف الضوئي 
الشراب الىذي خيرج من بطن النحل ُمتلف فإنى العسل خيرج أبلوان الطيف كلىها ، وإن كان اللىون هو الشكل واهليئة فإنى 

الشكل واهليئة ِفعالً ألنىه عسل وغذاء ملكي وسم ولنب غري الشمع وخاصىيىتِه العالجيىة ال حتتاج إىل إيضاح . لقد مجع لفظ 
ن واحد يف القرآن الكرمي من اإلبداع ما يعجز الناس . ومن فوائد العسل إذا حدث ألحٍد شهيق دائم )وهو صوت يصدر م

 ( َيكل قليالً من العسل يبطل الشهيق ويراتح . 76الصدر ُمتالحق

ُ َخَلَقُكمْ ) -70 ( فيصبح هرِماً خرِفاً حاله   َوِمنُكم مَّن يُ َرد  ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمرِ ( ابملوت ) مُثَّ يَ تَ َوفَّاُكمْ ( من تراب األرض ) َوالِلى
ًئا( تعلىمُه يف املاضي ) ِلَكْي الَ يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلمٍ كحال األطفال ) ( يف املستقَبل ألنىه يكون ضعيف الذاكرة فال حيفظ شيئاً َشي ْ

( مبصاحل الِعباد  ِإنَّ الِلىَ َعِليمٌ من الِعلم ، وذلك لئالى يتكربى على الناس بسبب معلوماتِه كما تكربىَ إبليس على املالئكة )
 ( على إضعاف الذاكرة وتقويتها .َقِديرٌ )

 الىذينَ َفَما ( فمنكم غينى ومنكم فقري ومالك وُملوك ليمتحنكم بذلك )  َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض يف اْلرىِْزقِ َوالِلىُ ) -71
( يعين املالكني ال يُعطون ما زاد من رزقهم وأمواهلم إىل  ِبَرآدِىي رِْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُمْ ( على غريهم ابلرزق ) ُفضِىُلواْ 

م َينفون أن تكون املماليك ُشركاء معهم يف املْلك ، وذلك قوله تعاىل ) فَ ُهْم ِفيِه ُماليكهم ليكونوا ُمتساوين يف املْلك ألهنى
( أي يف املْلك سواء ، فإن كنتم أتنفون أن تكون املماليك شركاء معكم يف املْلك فكيف إذاً جتعلون هلل شركاء وكلىهم  َسَواء

 ( أي ينكرون نِعمة هللا عليهم وجيعلوهنا من آهلتهم . أَفَِبِنْعَمِة الِلِى جَيَْحُدونَ عبيدُه وُملوقاته )

                                                           
 املراِجع .  –ى "الشهىيقة" يف العراق ، ويف مصر "ُزُغطىة" ، ويف بعض األقطار "حازوقة" ُيسمى  76
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ُ َجَعَل َلُكم مِىْن أَنُفِسُكمْ ) -72 (  َوَجَعَل َلُكم مِىْن أَْزَواِجُكم بَِننيَ ( لتسكنوا إليها وأتنسوا هبا )أَْزَواًجا( أي من جنسكم ) َوالِلى
( أنواعاً   َوَرَزَقُكم مِىَن الطَّيِىَباتِ ( أي وجعل لكم من أبنائكم حفدًة ، وهم أوالد البنني )َحَفَدةً وَ ُتسرىون هبم وأتنسون فيهم )

ا تنفعهم  أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنونَ كثرية من النبات واألشجار واحليوان والطري ال حُتَصى وال تُعدى ) ( أي ابألصنام يعتقدون أبهنى
( وجيحدون ، ويُريد بنعمة هللا الوحي الىذي نزل على  َوبِِنْعَمِت الِلِى ُهْم َيْكُفُرونَ ات بربكتها )وتشفع هلم وأتتيهم هذِه اخلري 

أي حدىث الناس ابلوحي {  }َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربِىَك َفَحدِىثْ  سورة الضحىرسولِه وهو القرآن . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 
، يعين {  سورة القلم }َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبِىَك مبَْجُنونٍ منه خوفاً من ُقريش ، وقال تعاىل يف  الىذي أنزلناُه عليك وال تكتم شيئاً 

 الرسالة نعمة من هللا أنعمها عليك َي حممىد وليست جنوَنً كما يزعم هؤالء املشركون .

( أصلها  هَلُْم رِْزقًا مِىَن السََّماَواِت َواأَلْرضِ ين الىيت ال َتلك )( يع ِمن ُدوِن الِلِى َما الَ مَيِْلكُ ( املالئكة واألصنام )َويَ ْعُبُدونَ ) -73
}ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض { من السماء واألرض ، وقد شرحُت عن السماء يف سورة سبأ عند قوله تعاىل 

رزق لكي ترزقهم ابملطر من السماوات الغازيىة وابلنبات من وبيىنُت أبنى األصل مساء وليس مساوات . يعين ال َتلك شيئاً من ال
ًئااألرض )  ( على ذلك ، ألنى ذلك كلىُه بيد هللا وهو الرازق للعباد .  َوالَ َيْسَتِطيُعونَ ( من ذلك )َشي ْ

وهؤالء شفعاء ،  بن هللاإت هللا واملسيح ( أي ال جتعلوا هلل األشباه واألمثال فتقولوا املالئكة بنا َفاَل َتْضرِبُوا لِلَِِّ اأْلَْمثَالَ ) -74
ا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة الزخرف }َوِإَذا ُبشِىَر َأَحُدُهم مبَا َضَرَب ُمى وِ عند هللا ، فتعبدوهم وتقدىسوهم من دون هللا ، 

مثل الوالد  ونطبعاً يكون ون، واملولود ئكة بنات هللا. فاملَثل الذي ضربوه هلل هو قوهلم املال لِلرَّمْحَٰ ِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا {
َ يَ ْعَلمُ )  . ( ذلك بل جتهلونهُ  َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ابلشفاعة ) كرمهُ منزلة عنده ومن يُ  ( من لهُ  ِإنَّ الِلَّ

ُ َمَثاًل ) -75 ْلُ مها كان )من بين إسرائيل أحدُ  لنيِ ( للمؤمنني يف رجُ  َضَرَب الِلَّ  بعد أن أكرمهُ  عليهِ  فتمرىدَ  ُسليمان( ل وًكاَعْبًدا ُمَّ
َوَمن رََّزقْ َناُه ) وأشركَ  فكفرَ  وملىكناهُ  كم فأعطيناهُ ( من املال أو احلُ  الَّ يَ ْقِدُر َعَلٰى َشْيءٍ عام بن َنابط )، هو يربُ  وقرىبهُ  ُسليمان

عام مع يربُ  ( فتنافسَ  ِسرًّا َوَجْهرًا( يف سبيل هللا ) يُنِفُق ِمْنهُ  فَ ُهوَ ) ُسليمانعام بن ، وهو رحبُ  أبيهِ  ( من إرثِ  ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا
جلني من ذهب ودعاهم إىل هلم عِ  كافر فعملَ العام فاتىبع أكثر بين إسرائيل يربُ  على اململكة وحاربهُ  ُسليمانعام بن رحبُ 

عام الكافر اتىبعوا يربُ  الىذينَ ( عند هللا  َهْل َيْستَ ُوونَ ) الرجل الصاحل ُسليماناتىبعوا إبن  هموالقليل من،  واكفر ا فعبدومها و معبادهت
(  احْلَْمُد لِلَِّ ) اً حممىد اتىبعتم الىذينَ أيىها املؤمنون فقولوا  ، دينهم أحواهلم وحسىنَ  فأصلحَ  ُسليماناتىبعوا إبن  الىذينَ ، و  فكفىرهم

(  َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ وجنىاَن من هؤالء املشركني اجلاهلني ) وجعلنا من أتباع حممىد فأصلح ديننا الذي هداَن إىل طريق احلقى 
 ، أي أكثر الناس جَهَلة وال تعرف احلقيقة . وال يعرفون احلقيقة احلقى 

ُ َمَثاًل ) -76 (   يَ ْقِدُر َعَلٰى َشْيءٍ اَل ) ( فأطلقنا لسانهُ  َأَحُدمُهَا أَْبَكمُ ) كانَ   ( من بين إسرائيلرَُّجَلنْيِ ( للمشركني ) َوَضَرَب الِلَّ
 وقامَ   أمرهُ اً ثقيالً على من توىلى ( يعين وكان غبيى  َوُهَو َكلٌّ َعَلٰى َمْواَلهُ فأنعمنا عليه ابلصحة واملال فكفر ) من املال وحتصيلهِ 
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أينما يُرسلُه يف حاجٍة ال يرجع َبري وال  تربيته ( يعين ال منفعة ملن توىلى  أَيْ َنَما يُ َوجِىهه  اَل ََيِْت َِبَرْيٍ ، ألنىه كان يتيماً ) برتبيتهِ 
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء الثقيل ، فالَكلى هو الغيبى يهتدي إىل منفعٍة 

 َعَلى َصْخَر األَغرِى أيب اليَ َتاَمى      وحَيِمُل كلَّ َمعثَ رٍَة وَكالى 

َوُهَو َعَلٰى ِصرَاٍط ( هو هارون ) َو َوَمن ََيُْمُر اِبْلَعْدلِ َهْل َيْسَتِوي هُ ) ذي صنع العجل لبين إسرائيل فعبدوهُ هو السامري الى و 
، فالسامري دعا قومه إىل عبادة العجل  هل مها سواء يف اهلداية يعين :؟  ( يعين على منهج التوحيد وطريق احلقى  م ْسَتِقيمٍ 

.  وا من القتل ومن العذابفرحبوا وجنَ   يعبدوا العجلَ بعوا هارون وملاتى  اآلخر. والقسم  لواروا وقُتِ كثري فكفروا وخسِ   مجعٌ  بعهُ فاتى 
،  رواذي أضلى قومه بعبادة العجل فخسِ ريش فجعل أاب جهل مقام السامري الى هللا تعاىل للمشركني من قُ  ل ضربهُ وهذا مثَ 

 الىذينَ أصحاب هارون  وا كما ربحَ بعوا أنتم حممىداً لرتحبَ . فاتى  ى قومه عن عبادة العجل فرحبواذي هنََ هارون الى  وجعل حممىداً مقامَ 
 . مل يعبدوا العجلَ 

( فأخربَنَك َي حممىد مبا غاَب عنك ِعلمُه من ِقصىة السامري وهارون وغريمها ،  َولِلِِى َغْيُب السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) -77
َ ُسبحانُه قد رتُه على خراهبما بدقيقٍة واحدة فقال فالسماوات واألرض يُريد هبا الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض . مثى بنيى

ِإنَّ الِلىَ َعَلى ُكلِى َشْيٍء ( من ذلك ) أَْو ُهَو أَقْ َربُ ( يف ُسرعتِه ) ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصرِ ( أي ساعة موت اإلنسان ) َوَما أَْمُر السَّاَعةِ )
 (  َقِديرٌ 

ُ َأْخَرَجُكم مِىن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم الَ ت َ ) -78 ًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوالِلى ( األمساع  ْعَلُموَن َشي ْ
: بعد  واملعىنمن حواسى النفوس ُمفردها مسع ، واألبصار عيون النفوس ُمفردها بصر ، واألفئدة قلوب النفوس ُمفردها فؤاد ، 

رواحكم أمساعاً وأبصاراً وافئدًة ، ألنى النفس تتكوىن داخل اجلسم فتدخل ذرىات األثري خروجكم من بطون اُمىهاتكم جعلنا أل
ً يشبُه اجلسم َتام الشبه ، فاليد يتكوىن داخلها يٌد أثرييىة والعني يتكوىن داخلها  يف مسامات اجلسم فتبين داخله هيكاًل أثريَيى

كذا كلى أعضاء اجلسم وحواسىه ، ولكنى حواسى النفس ُتسمىى مسع وبصر عني أثرييىة واالُذن يتكوىن داخلها اُذٌن أثرييىة ، وه
 ْسُؤوالً سورة اإلسراء }َوالَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُولِئَك َكاَن َعْنُه مَ وفؤاد ، قال هللا تعاىل يف 

 : إنى النفوس ُتسأل عمىا عملت من خري أو شرى ال األجسام . واملعىن،  ، وهذه الثالثة من حواسى النفس{ 

يِف َجوِى السََّماء َما ( أبمرَن طائراٍت )ُمَسخَّرَاتٍ ( الىيت رمت أصحاب الفيل ابحلجارة ) ِإىَل الطَّرْيِ ( أهل مكىة ) أمََلْ يَ َرْواْ ) -79
ُ ِإنَّ ( عن قذفهم ابحلجارة ) مُيِْسُكُهنَّ  ( بوقوعها ونظري هذه  آَلََيٍت لىَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( القصف ألصحاب الفيل  ) يِف َذِلكَ  ِإالَّ الِلى

 . 19يف سورة املْلك آية اآلية 
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ُ َجَعَل َلُكم مِىن بُ ُيوِتُكْم َسَكًنا) -80 َوَجَعَل َلُكم ة لبناء البيوت )( أي موضعاً تسكنون فيِه أبن خلَق لكم املوادى اإلنشائيى  َوالِلى
( أي يوم ارحتالكم من مكاٍن إىل مكاٍن آخر  َتْسَتِخف وهَنَا يَ ْوَم ظَْعِنُكمْ ( وهي املنسوجة من شعِر املعز ) مِىن ُجُلوِد األَنْ َعاِم بُ ُيواتً 
( يعين من صوف الغنم ووبر اإلبل  ْواَبرَِها َوَأْشَعارَِهاَوِمْن َأْصَواِفَها َوأَ ( تنصبوهنا بسهولة ) َويَ ْوَم ِإقَاَمِتُكمْ ليسهل عليكم محلها )
( تتمتىعون بِه يف اللىباس َوَمَتاًعا( للبيت كالُبُسط واألفرشة واملخادى ]أو الوسائد [ واألكياس للحمل )أاََثاثً وشعر املعز تتىخذون )

 إىل عامل النفوس . ( ُماتكم وانتقالكم  ِإىَل ِحنيٍ والفرو ، أي تتىخذون منها ألِبسًة لكم )

ُ َجَعَل َلُكم ُمِىَّا َخَلَق ِظاَلالً ) -81 ( عن الشمس ، أي أشياء تستظلىون هبا عن حرارة الشمس كاجلبال واألبنية  َوالِلى
الطيور ، ( ، "الكنى" إسٌم لكلى بيٍت صغري كالبيت الىذي يوَضع فيه الدجاجة أو  َوَجَعَل َلُكم مِىَن اجْلَِباِل َأْكَناَنً واألشجار )

َوَجَعَل َلُكْم : جعل لكم من اجلبال كهوفاً ومغاراٍت أتووَن إليها عند احلاجة والضيق والسفر ) واملعىنومجعُه أكنان وأكنىة ، 
ا مل يذكر الربد يف هذِه اآلية ألنىُه سبق يف اآلية املتقدىمة بقوله  تَِقيُكُم احْلَرَّ ( أي ألبسة ) َسرَابِيلَ  (  َوَمَتاًعا أاََثاثً )( والربَد ، وإّنى

( أي وجعل لكم ألبسة  َوَسرَابِيَل تَِقيُكم أَبَْسُكمْ وهَي الفرو الىيت تُ تىَخذ من جلود الغنم وغريها فتمنعهم الربد يف الشتاء )
يُِتم  ) ( أي كما أعطاكم هذِه الِنعم يف املاضي كذلكَكَذِلكَ حديديىة تقيكم القتل تلبسوهنا وقت احلرب والقتال وهَي الدروع )

 ( وتنقادون للحقى  َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمونَ ( يف املستقبل إن آمنتم برسويل وتركتم عبادة األواثن ، وقد بي ىنىا لكم اآلَيت ) نِْعَمَتُه َعَلْيُكمْ 

َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ ( عنك َي حممىد ومل يسمعوا لقولك ) فَِإن تَ َولَّْواْ ) -82  .احلساب العسري  ( وعلينا فَِإّنَّ

( يعين يعرفون كلى الِنعم من هللا مثى يقولون جاءتنا بربكة األصنام وبواسطتها ، وال  يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت الِلِى مُثَّ يُنِكُروهَنَا) -83
ا يرزقنا هللا ويعطينا بربكة قبور األئمىة واملش ايخ ولوالها هللكنا يقولون بفضل هللا علينا . وكذلك اليوم أكثر الناس يقولون إّنى

يقولون ما أصابنا من املال فهو من علمنا ابلتجارة والصناعة وليس من هللا  الىذينَ ( لِنعم هللا عليهم ، وهم  َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَكاِفُرونَ )
. 

َعُث ِمن ُكلِى أُمٍَّة َشِهيًدا( القيامة )َويَ ْومَ ) -84 رُسوهلم واملالئكة احلََفظَة ( يشهد عليهم بكفرهم وإشراكهم ، والشاهد هو  نَ ب ْ
( أي ال ُيسرتَضون  َواَل ُهْم ُيْستَ ْعتَ ُبونَ ( ابلكالم ، أي ال يستمعون هلم ليعتذروا ) مُثَّ الَ يُ ْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُرواْ أيضاً تشهد عليهم )

تكليف بل دار حساب وعقاب ، وال ُيسَتصَلحون ، يعين ال يُطَلب منهم أن ُيصِلحوا أعماهلم هناك ألنى اآلخرة ليست بدار 
 ومن ذلك قول حسني بن الضحىاك : 

 ِخْلَسًة        فَ َلَها الُعْتىَب َلَديْ َنا والرىَِضا اُخرىَغِضَبْت أَْن ُزْرُت 

 َي َفَدْتِك الن َّْفُس كاَنْت َهْفَوًة     فَاْغِفرِيْ َها واْصَفِحي َعمَّا َمَضى
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َوالَ ( العذاب ) َفالَ خُيَفَُّف َعن ُْهمْ ( نِدموا وعضىوا على أيديهم وَتنىوا لو كانوا ُمسلمني ) َعَذابَ ظََلُمواْ الْ  الىذينَ َوِإَذا رَأى ) -85
 ( يعين وال مُيَهلون إىل وقٍت آخر .  ُهْم يُنظَُرونَ 

َرب ََّنا ( املشركون )قَاُلواْ يح واملشايخ )كانوا يعبدوهنم يف الدنيا كاملالئكة واملس  الىذينَ (  َأْشرَُكواْ ُشرََكاءُهمْ  الىذينَ َوِإَذا رَأى ) -86
( أي ردىوا عليهم  إِلَْيِهُم اْلَقْولَ ( املالئكة واملشايخ واألئمىة )فَأْلَقْوا( يف دار الدنيا ) ُكنَّا نَْدُعْو ِمن ُدوِنكَ   الىذينَ َه ُؤالء ُشرََكآُؤََن 
ندُعكم إىل عبادتنا ومل َنمركم بتقديس قبورَن بل أمرَنكم بعبادِة ربىكم ( فيما تقولون فإنىنا مل  ِإنَُّكْم َلَكاِذبُونَ القول فقالوا )

مت ِدينكم وبدىلتم هبوى أنفسكم فال تتىهموَن جبرائمكم .  وحدُه وأكىدَن لكم على ذلك ولكنىكم غريى

َوَضلَّ وانقادوا للعذاب قسراً ال اختياراً ) ( أي استسلموا حُلكم هللا ومشيئتهِ  ِإىَل الِلِى يَ ْوَمِئٍذ السََّلمَ ( املشركون )َوأَْلَقْواْ ) -87
ُهم مَّا َكانُواْ يَ ْفرَتُونَ  ( أي ذهَب عنهم ماكانوا يفرتون من األكاذيب أبنى شركاءهم يشفعون هلم عند هللا فذهبوا عنهم ومل  َعن ْ

 يشفعوا هلم .

( الىذي  فَ ْوَق اْلَعَذابِ ( بعد موهتم ) زِْدََنُهْم َعَذاابً قِه ودينِه )( أي عن طري َعن َسِبيِل الِلىِ ( الناس ) َكَفُرواْ َوَصد واْ   الىذينَ ) -88
 ( ويصدىون عن دين اإلسالم . مبَا َكانُواْ يُ ْفِسُدونَ أصاهبم يف الدنيا )

َعُث يِف ُكلِى أُمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهم( القيامة )َويَ ْومَ ) -89 ( أي من قومهم  أَنُفِسِهمْ مِىْن ( وهو رسوهلم الىذي كذىبوُه وآَذوُه ) نَ ب ْ
َنا ِبكَ ولساهنم ) ( املشركني مبا عملوا معك من األذى والتكذيب والسخرية  َعَلى َه ُؤالء( تشهد )َشِهيًدا( َي حممىد ) َوِجئ ْ

َياًَن لِىُكلِى َشْيءٍ ( أي القرآن ) َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ ) (  َوَرمْحًَة َوبُْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ ) ( ملن يهتدي بهِ َوُهًدى( من أمر الدين ) تِب ْ
 بدخول اجلنىة ملن َتسىَك ابلقرآن وعمَل أبحكامِه ومل ُيشرك بعبادة ربىِه .

َ ََيُْمُر اِبْلَعْدلِ ) -90 َوإِيَتاء ( مع الناس وخاصىًة الوالَدين والضعفاء واحملتاجني )َواإِلْحَسانِ ( يف احُلكم بني املتخاصمني ) ِإنَّ الِلى
واللىواط  الزَن( أي عن  َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء( أي وَيمركم إبعطاء الفقراء من أقاربكم من املال قدر َتكينكم ) ي اْلُقْرََب ذِ 
( هبذِه يَِعُظُكمْ ( أي ينَهى عن الظُلم للناس ابغتصاب حقوقهم )َواْلبَ ْغيِ ( وهو كلى شيء ينكرُه الشرع من املعاصي )َواْلُمنَكرِ )

 ( أي لكي تتىِعظوا وتتجنىبوا املعاصي والقبائح .   َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ) املواعظ

باعكم فال تقتلوا أنفسكم ابتى  كممن دىةً أمواالً وعُ و أكثر عدداً  جاء بعض املشركني إىل من آمن منهم وقالوا هلم َننُ  -91
فنزلت هذه اآلية واخلطاب للمسلمني ، ع إىل املشركني . فأراد بعضهم أن يرجتنجوا من القتل وارجعوا إلينا  تركوهُ فاحممىداً 

( أي بعد  بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها( يعين أميان البيعة ) َواَل تَنُقُضوا اأْلَمْيَانَ ( والعهد هو البيعة لرسول هللا ) َوأَْوُفوا بَِعْهِد الِلَِّ ِإَذا َعاَهدمت ْ )
َ يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ ( أي شاهداً ورقيباً ) ْيُكْم َكِفياًل َوَقْد َجَعْلُتُم الِلََّ َعلَ توثيقها إبسم هللا )  . بهِ  ( من نقض العهد أو الوفاءِ  ِإنَّ الِلَّ
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 وتنسجهُ  هي دودة القز تغزل القزى و (  َكالَّيِت نَ َقَضْت َغْزهَلَا ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة أَنَكااثً ان )( يف نقض العهد واألميْ  َواَل َتُكونُوا) -92
: ال تنقضوا  واملعىن،   يكون أنكااثً فتخرج منه وتطريحّتى  ه وتقطىعهُ تقرضُ  باهتا أخذتْ من سُ  تْ ستيقظَ اإذا مثى ،  نامتو حوهلا 

 دودة القزى  يت عاهدمت النيبى عليها فتذهب أتعابكم وأعمالكم أدراج الرَيح وختسرون كما خسرتْ ها املسلمون الى عهودكم أيى 
َنُكمْ  تَ تَِّخُذونَ ) غزهلا حني قطىعتهُ  ( يعين ألنى  أَن َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَْرََبٰ ِمْن أُمَّةٍ ومكراً ألجل ) ( أي خيانةً  أمَْيَاَنُكْم َدَخاًل بَ ي ْ

ُ بِهِ ) دىةً املشركني أكثر منكم ماالً وعدداً وعُ  ُلوُكُم الِلَّ َا يَ ب ْ ا خيتربكم هللا ابلعهد والوفاء بهِ  ِإّنَّ ا عاهدمت ون مبفُ فريى هل ت َ  ( يعين إّنى
يت كنتم عليها يف ( من أمر دينكم وعقائدكم الى  َولَيُ َبيِىَننَّ َلُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفونَ أم تنقضون العهد ) النيبى عليهِ 

 . الدنيا

ُ جَلََعَلُكمْ ) -93 ( أي  لِكن ُيِضل  َمن َيَشاء َويَ ْهِدي َمن َيَشاءوَ ( ُمسلمة موحىدة ) أُمًَّة َواِحَدةً ( أيىها الناس ) َوَلْو َشاء الِلى
ُيضلى من يستحقى الضاللة بسوء أعمالِه وُخبِث نواَيُه مع الناس ، ويهدي من كان أهالً للهداية بسبب ُحسن أخالقِه 

ُيسأل سؤال توبيخ وتقريع ، واملؤمن ( فالكافر  َعمَّا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( أيىها الناس )َولَُتْسأَُلنَّ وعطفِه على الضعفاء واملساكني )
 ُيسأل سؤال حُماكمة 

َوالَ تَ تَِّخُذواْ ين الكفر واإلشراك فقال تعاىل )هم املشركون فأرادوا إرجاعهم إىل دِ خدعَ  الىذينَ املسلمني  مثى خاطبَ  -94
َنُكمْ ( مجع ميني وهو احلِلف ابهلل ) أمَْيَاَنُكمْ  فَ َتزِلَّ َقَدٌم ون كاذبني وُتظهرون غري ما تُبطنون )( أي خديعة بينكم فتحلف َدَخالً بَ ي ْ

َوَتُذوُقواْ ( هذا مَثل ُيضَرب يف من حييد عن طريق احلقى ، ومعناُه فتضلىوا عن الُرشد بعد أن كنتم على ُهدًى ) بَ ْعَد ثُ ُبوهِتَا
( .  َعَذاٌب َعِظيمٌ ( يف اآلِخرة )َوَلُكمْ دين هللا )( أي بسبب رجوعكم عن  مبَا َصَددمت ْ َعن َسِبيِل الِلىِ ( أي العقاب ) اْلس وءَ 

وُملخىص اآلية يقول هللا تعاىل ال حتلفوا ابهلل كاذبني ألنى اليمني الكاذبة تورث النفاق يف القلب ، والنفاق يورث الكفر 
 ينكم ويكون مصريكم يف اآلخرة إىل النار . فتخسروا دِ 

( يعين ال حتلفوا ابهلل وتعاِهدوا مثى ختونوا العهد ألجل املال الىذي هو  بَِعْهِد الِلِى ََثًَنا قَِليالً ا )( أي ال تستبدلو  َوالَ َتْشرَتُواْ ) -95
َا ِعنَد الِلِى ُهَو َخرْيٌ لَُّكمْ قليل ابلنسبة لآلخرة ) ِإن  ( من مال الدنيا ألنىُه يزول وما عند هللا ابٍق ال يزول ألنىه أثريي روحاين ) ِإّنَّ

 ( عاقبَة أمركم . ْعَلُمونَ ُكنُتْم ت َ 

( يعين ما عندكم من مال ومتاع ال يدوم بل ينتهي ألنىه مادىي ، ومن ذلك قول األعشى يصف  َما ِعندَُكْم يَنَفدُ ) -96
 الشراب : 

 ِلَقْوٍم َفكانُوا ُهُم اْلُمْنِفِديَن     َشراهَبُُم قبَل إْنفاِدَها
 وقال أيضاً : 

َفَداَجَعَل اإلالُه طَعاَمنا يف   مالِنا     رِْزقاً َتَضمََّنُه لَنا َلْن يَ ن ْ
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َولََنْجزِيَنَّ ( ال ينفد وال يفسد مهما طاَل عليِه األمد ألنىه روحاين )اَبقٍ ( يف اجلنان األثرييىة من ماٍل ومتاع ) َوَما ِعنَد الِلىِ )
 ( .  ْعَمُلونَ َأْجَرُهم أبَِْحَسِن َما َكانُواْ ي َ ( على طاعة هللا ) َصرَبُواْ  الىذينَ 

(  َحَياًة طَيِىَبةً ( يف اآلخرِة )فَ َلُنْحِييَ نَّهُ ( ابهلل وبُرُسلِه ومل ُيشرك بِه شيئاً ) َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِىن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ ) -97
( يف الدنيا من أعمال  ْحَسِن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم أبَِ يعين جنعلُه يعيش هناك عيشة هنيئة سعيدة ال كدَر فيها )

 صاحلة .

( لئالى حيضر ُملسَك وُيشغل الكافرين عن استماع القرآن  فَِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبلِلِى ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ ) -98
 بوسوستِه هلم .

 (  آَمُنواْ َوَعَلى َرهبِىِْم يَ تَ وَكَُّلونَ  الىذينَ َعَلى ( أي ُسلطٌة ) طَانٌ لَْيَس َلُه ُسلْ ( أي الشيطان )إِنَّهُ ) -99

َا ُسْلطَانُُه َعَلى ) -100  ( .ُمْشرُِكونَ ( أي بسببِه ) ُهم بِهِ  الىذينَ وَ ( أي يتبعونُه ) يَ تَ َولَّْونَهُ  الىذينَ ِإّنَّ

َ  َحّتَّ  َواْشرَبُواْ  وَُكُلواْ  . فلما نزل قوله تعاىل } ةاللىيلالصيام عند اليهود ثالث وعشرون ساعة يف اليوم و  -101  َلُكمُ  يَ تَ َبنيَّ
فنزلت هذه  !"أنت مفرٍت ليس هذا حكم الصيام" { . قال اليهود للنيب )ع( اْلَفْجرِ  ِمنَ  اأَلْسَودِ  اخْلَْيطِ  ِمنَ  األَبْ َيضُ  اخْلَْيطُ 

ْلَنا آيَةً اآلية ) كماً من أحكام التوراة وفرضناه على املسلمني يف ، يعين إذا بدىلنا حُ  ( يف التوراة آيَةٍ مََّكاَن ( يف القرآن ) َوِإَذا بَدَّ
ُ أَْعَلُم مبَا يُ َنزِىلُ القرآن ) َا أَنَت ُمْفرَتٍ اليهود لرسولنا حممىد ) قال ( أيقَاُلوامىة )اُ  ( من األحكام اليت تليق بكلى  َوالِلَّ ( ألنى  ِإّنَّ

بَْل َأْكثَ ُرُهْم . وما ذلك االعرتاض إالى جهالً منهم ابلتوراة األصلية وأبوامر هللا ونواهيه ) التوراةأحكامك جاءت َبالف ما يف 
 . ( احلقيقة ولذلك يعرتضون عليك َي حممىد اَل يَ ْعَلُمونَ 

لِيُ ثَبِىَت ) ين احلقى ( أي ابلدِ  قِى ِمن رَّبِىَك اِبحلَْ ( يعين جربائيل ) ُروُح اْلُقُدسِ ( أي حكم الصيام يف القرآن ) ُقْل نَ زََّلهُ ) -102
  . ( بنعيم اجلنة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنيَ ) إىل طريق احلقى  ( ملن يهتدي بهِ َوُهًدى( على إمياهنم ) آَمُنوا الىذينَ 

ُمْ ) -103 َا يُ َعلِىُمُه َبَشرٌ ( أي اليهود ) َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأهنَّ . فردى هللا  ةلتوراة فلىما درسها إدىعى النبوى ( أي يعلىم حممىداً ا يَ ُقوُلوَن ِإّنَّ
 َواْشرَبُواْ  وَُكُلواْ قول هللا تعاىل } هِ في كم الصيام إىل القرآن إذ جاءَ نكرون حُ ( أي يُ  لِىَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيهِ عليهم قوهلم فقال )

َ  َحّتَّ  ة فكيف يفهم حممىد ربيى ( أي لغة عِ أَْعَجِميٌّ ) { ، والتوراة لسانٌ  اْلَفْجرِ  ِمنَ  َودِ اأَلسْ  اخْلَْيطِ  ِمنَ  األَبْ َيضُ  اخْلَْيطُ  َلُكمُ  يَ تَ َبنيَّ
 . رَينيىةة وال سِ ربيى ( ليس فيه كلمات عِ  ِلَساٌن َعَريبٌّ م ِبنيٌ ( القرآن )َوَهٰ َذاة لكي يدرس التوراة )ربيى اللغة العِ 

( يف  َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( إىل اإلسالم ) الَ يَ ْهِديِهُم الِلىُ ( أي بكتابِه ) ِت الِلىِ الَ يُ ْؤِمُنوَن آِبَيَ  الىذينَ ( الكافرين )ِإنَّ ) -104
 اآلخرة .
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َا يَ ْفرَتِي اْلَكِذَب ) -105 ( بقوهلم األصنام  َوأُْول ِئَك ُهُم اْلَكاِذبُونَ ( وليس حممىد كما يزعمون ) الَ يُ ْؤِمُنوَن آِبََيِت الِلىِ  الىذينَ ِإّنَّ
 لنا عند هللا ، وغري ذلك من األكاذيب واالفرتاءات . تشفع

( على الكفر فكفَر تقيىًة  ِإالَّ َمْن أُْكرِهَ ( وارتدى عن دين اإلسالم فعليِه غضٌب من هللا ) َمن َكَفَر اِبلِلِى ِمن بَ ْعِد إميَانِهِ ) -106
انِه وُمعتقٌد بِه فال إمثَ عليِه من كلمة الكفر إن كانت تقيىًة خوف القتل ( أي اثبٌت على إمي َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَانِ لئالى يُقَتل )

َعَذاٌب ( يف اآلخرِة ) فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مِىَن الِلِى َوهَلُمْ ( أي اتىَسَع قلُبُه للكفر وطابت نفُسُه بِه ) َولَ ِكن مَّن َشرََح اِبْلُكْفِر َصْدرًا)
 ( . َعِظيمٌ 

ُمُ جزاؤهم )( العذاب َذِلكَ ) -107 م )أبَِهنَّ َ الَ يَ ْهِدي ( أي آثروا )اْسَتَحب واْ ( أي بسبب أهنى نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة َوأَنَّ الِلى احْلََياَة اْلد 
 ( إىل طريق اجلنىة .  اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

ُ َعَلى قُ ُلوهِبِمْ  الىذينَ أُولَ ِئَك ) -108 َوأُولَ ِئَك ُهُم ( ابلعمى )َوأَْبَصارِِهمْ ( ابلصمم )ِعِهمْ َومسَْ ( ابلرىين بسبب نفاقهم ) طََبَع الِلى
م . ومن ذلك قوله تعاىل يف  اْلَغاِفُلونَ   . } َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرََِن َوات ََّبَع َهَواُه { سورة الكهف( عن ذكر رهبى

ُْم يِف اآلِخرَِة ُهُم ا يف سورة هود ويف هذه السورة أيضاً )( أي ال شكى وال ريَب ، وقد سبق معناه اَل َجَرمَ ) -109 أهنَّ
م خِسروا اجلنىة ونعيمها . اخْلَاِسرونَ   ( ألهنى

 ُدواْ مُثَّ َجاهَ ( أي من بعد ما ُعذىبوا ) ِمن بَ ْعِد َما فُِتُنواْ ( من مكىة إىل املدينة وحلقوا ابلنيبى ) مُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُرواْ ) -110
 ( هبم . رَِّحيمٌ ( هلم )َلَغُفورٌ ( أي من بعِد كلمة الكفر ) ِإنَّ رَبََّك ِمن بَ ْعِدَها( على الدين واجلهاد )َوَصرَبُواْ ( مع النيبى )

ا إىل ( أي جتادل من أغواها ودعاه جُتَاِدُل َعن ن َّْفِسَها( إىل عامل الفوس ) أَتْيت ُكل  نَ ْفسٍ ( ميوت اإلنسان )يَ ْومَ ) -111
( من حسنات أو سيىئات ، يعين تستويف  َوتُ َوَفَّ ُكل  نَ ْفٍس مَّا َعِمَلتْ اإلشراك والكفر فتقول هلم لوال أنتم لكنىا ُمسلمني )

 ( يف اجلزاء بزَيدٍة أو نقصان .  َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ جزاءها )

ُ َمَثاًل ) -112  ( من كلى م ْطَمِئنَّةً ( من األعداء ال يعتدي على أهلها أحد ) َنةً قَ ْريًَة َكاَنْت آمِ ة )( ألهل مكى  َوَضَرَب الِلَّ
ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا  ة )أهل مكى  ( كما كفرَ  ََيْتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا مِىن ُكلِى َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنْ ُعِم الِلَِّ عتٍد )مُ  غاصبٍ  فََأَذاقَ َها الِلَّ

مأرب" فذهبت مياههم ويبست أشجارهم  . وهم أهل سبأ هدىم هللا سدىهم "سدى  من َتاثيل فيعبدوهنا(  َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 
 . تواقوا وتشتى ى بينهم العداوة فتفرى ، وألقَ  وجدبت أرضهم وقلى زرعهم فأصاهبم اجلوع

بُوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم ظَ ) -113 ُهْم َفَكذَّ  ( .  اِلُمونَ َوَلَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مِىن ْ
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ضرب هللا مَثاًل ألهل مكىة بقرية سبأ ابليمن وكيف كان أهلها آمنني ُمطمئنىني َيتيهم رزقهم من كلى مكان وَلمىا أرسل هللا هلم 
  رسواًل كذىبوُه وآَذوُه فأذهلىم هللا ابجلوع واملرض وشتىتهم يف البالد ، فكذلك أهل مكىة كانوا آمنني ُمطمئنىني َيتيهم رزقهم من

. قال  كلى مكان فلمىا أرسل هللا هلم حممىداً كذىبوُه وآَذوُه فإن مل يرتكوا أذاُه ويؤمنوا بِه يُذهلىم هللا وُيشتىتهم كما شتىَت أهل سبأ
َأَحاِديَث َوَمزَّقْ َناُهْم ُكلَّ ُُمَزٍَّق  }فَ َقاُلوا رَب ََّنا اَبِعْد َبنْيَ َأْسَفارََِن َوظََلُموا أَنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهمْ [ سورة سبأهللا تعاىل يف ِقصىتهم ] يف 

 . { ِإنَّ يف َذِلَك آَلََيٍت لِىُكلِى َصبَّاٍر َشُكورٍ 

( ال حُترىموا على أنفسكم شيئاً منها   َحالالً طَيِىًبا( من األنعام ) َفُكُلواْ ُمَّا َرَزَقُكُم الِلىُ مثى خاطب املسلمني فقال تعاىل ) -114
ُه تَ ْعُبُدونَ )كما يفعل املشركون   ( . َواْشُكُرواْ نِْعَمَت الِلِى ِإن ُكنُتْم ِإَيَّ

َم َوحلََْم اخْلَنزِيِر َوَمآ أُِهلَّ لَِغرْيِ الِلِى بِهِ ) -115 َتَة َواْلدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ (  َفَمِن اْضطُرَّ ( أي وما ُذِبَح لغري هللا فأكلُه حرام ) ِإّنَّ
َ ( أي غري ُمتعدى بذلك حدود هللا ) َواَل َعادٍ ( اللىذة يف األكل ) َغرْيَ اَبغٍ رىمات من اللىحوم )إىل أكل بعض هذه احمل فَِإنَّ الِلى

 ( وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية يف سورة البقرة . َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

( أي ال تقولوا ِلما حلىلتموُه أبنفسكم مثل امليتِة هذا  ا َحرَامٌ َوالَ تَ ُقوُلواْ ِلَما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذَب َه َذا َحاَلٌل َوَه ذَ ) -116
يَ ْفرَتُوَن َعَلى الِلِى  الىذينَ ِإنَّ ( يف إضافة التحرمي إليِه ) لىِتَ ْفرَتُواْ َعَلى الِلِى اْلَكِذبَ حالل ، وِلما حرىمتموُه مثل السائبة هذا حرام )

 العذاب وال ينالون خرياً يف اآلخرة .( أي ال ينجون من  اْلَكِذَب الَ يُ ْفِلُحونَ 

 ( يف اآلخرة . َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( يتمتىعون بِه يف الدنيا مثى ميوتون ) َمَتاٌع قَِليلٌ ) -117

له تعاىل ( هذِه اآلية ، وذلك ما جاء يف  قو  َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن قَ ْبلُ ( أي اليهود ) َهاُدواْ  الىذينَ َوَعَلى ) -118
َوَما ، وكذلك امليتة والدم وحلم اخلنزير حُمرىم عليهم ){ .. إىل آخر اآليةَهاُدواْ َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر  الىذينَ }َوَعَلى  سورة األنعام

  ذكر التائبني فقال هللا تعاىل :( ابلعصيان والكفر بِنعم هللا . مثى  َولَ ِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ ( بتحرمي ذلك عليهم ) ظََلْمَناُهمْ 

ِمن بَ ْعِد َذِلَك ( عن املعصية ) مُثَّ اَتبُواْ ( أي جيهلون عواقبها ) لِلَِّذيَن َعِمُلواْ الس وَء جِبََهاَلةٍ ( لغفىاٌر ) مُثَّ ِإنَّ رَبَّكَ ) -119
 ( . ِإنَّ رَبََّك ِمن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ ( أعماهلم ) َوَأْصَلُحواْ 

( أي كان إماماً للُهدى يقتدي به أوالده وذرىيىته ومن تبعه من املؤمنني ، والدليل على ذلك يف  ِإنَّ إِبْ رَاِهيَم َكاَن أُمَّةً ) -120
هلل يف الطاعة والعبادة  ( أي ُمنقِطعاً  قَانًِتا لِلِىِ ، )}قَاَل ِإينىِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرىِيَّيِت { سورة البقرة ]قوله تعاىل[ 

 ( . َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ( أي موحىداً )َحِنيًفا)
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َنْ ُعِمِه اْجتَ َباهُ ) -121 ( يعين إىل  َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ ( أي اختارُه هللا للنبوىة حُلسِن سريرتِه وطيب أخالقِه ) َشاِكرًا ألِى
 طريق احلقى طريق التوحيد . 

نْ َيا َحَسَنةً ) -122 َناُه يِف اْلد  ( يف املكان وُحسن  َوإِنَُّه يف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ ( أي نِعمًة من املال واألوالد واجلاه ) َوآتَ ي ْ
 احلال ، يعين كما أصلحنا أحوالُه يف الدنيا كذلك أصلحنا أحوالُه يف اآلخرة وأعطيناُه املنزلة الرفيعة . 

َنا إِلَْيكَ مُثَّ ) -123  ( .  َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ( أي شريعتُه ) َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيمَ ( َي حممىد ) أَْوَحي ْ

سأل النيبى )ع( أحد أصحابه عن يوم االسرتاحة يف ااُلسبوع فقال اجلمعة ، فقال الصحايب إنى اليهود جيعلونُه يوم  -124
َا ُجِعَل السَّْبُت َعَلى اآلية ) السبت ، فنزلت هذه ا ُجِعَل ُحكم السبت ابلقعود عن العمل  واملعىن(  اْختَ َلُفواْ ِفيهِ  الىذينَ ِإّنَّ : إّنى

وترك البيع والشراء وحترمي الصيد فيِه على بين إسرائيل امتحاَنً هلم لنرى هل ميتثلون أوامرَن أم خُيالفون ، وبذلك االمتحان 
( ، يعين خالفوا ما أمرهم هللا بِه من ترك البيع والشراء والصيد  اْختَ َلُفواْ ِفيهِ وا أمر هللا ، وذلك قوله تعاىل )وجدَن أكثرهم خالف

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُواْ ِفيِه خَيَْتِلُفونَ وغري ذلك ) َروا وصادوا وا وشهللا فباعُ  فوا أمرَ ( يعين فيما خالَ  َوِإنَّ َربََّك لََيْحُكُم بَ ي ْ
 م .هِ السمك يف سبتِ 

سأل املشركون من النيبى ُمعجزة مادىية كعصا موسى وَنقة صاحل ليسِلموا ، فسأل النيبى من هللا ما أرادوا ، فنزل قوله  -125
( يعين اُدُعهم  ِعظَِة احلََْسَنةِ اِبحلِْْكَمِة َواْلَموْ ( أي إىل دينِه والطريق املؤدىي إىل جنىاتِه ) ِإىِل َسِبيِل رَبِىكَ ( الناس )ادْعُ تعاىل )

م إذا رأوها حصلت يقولون هذا ِسحٌر ُمبني وال يؤمنون  ابألدلىة العقليىة والرباهني العلميىة فال حاجة إىل املعجزات املادىية ألهنى
( أي ابلكلمة الىيت   ِهَي َأْحَسنُ َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت هم )هم للُرُسل وعنادِ أهلكناهم بسبب تكذيبِ  الىذينَ  ااُلَممهبا كمن تقدىمهم من 

ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم : عامْلهم ابللىني والرِفق وُحسن املنطق لكي ينقادوا لك وخيضعوا ألمرك ) واملعىنهي أحسن من كالمهم ، 
 مَتهم وأرشدهَتم إىل طريق احلقى .( أي القابلني للهداية فيهديهم إذا كلى  مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

َلمىا مثىَل املشركون ابلقتَلى يوم اُُحد وحبمزة عمى النيب فشقىوا بطنُه وجدعوا أنفُه واُذنُه وقطعوا مذاكريُه وأخذت هنُد  -126
موات ، فنزلت هذه بنت ُعتبة كبدُه فجعلت تلوكُه ، قال املسلمون لئن أمكننا هللا منهم لنمثىلنى ابألحياء منهم فضالً عن األ

ُتمْ اآلية ) ُتم بِِه َولَِئن َصرَبْمتُْ ( املشركني على ِفعلهم معكم ) َوِإْن َعاقَ ب ْ هَلَُو ( على ذلك ومل َُتثىلوا بقتالهم ) فَ َعاِقُبواْ مبِْثِل َما ُعوِقب ْ
 (  َخرْيٌ لىِلصَّابِرينَ 

( يعين  َوَما َصرْبَُك ِإالَّ اِبلِلىِ ذيب فإنى هللا َنصرك عليهم )( َي حممىد على ما َنلك من قومك من األذى والتكَواْصربْ ) -127
م دخلوا اجلنىة فرِحني ُمستبشرين ) الىذينَ ( أي على أصحابك  َوالَ حَتَْزْن َعَلْيِهمْ إالى بتوفيقِه ورعايتِه لك ) َواَل َتُك يف قُِتلوا فإهنى

 بك املشركون فإنى هللا ينصرك عليهم . ( يعين ُمىا ميكر  ُمِىَّا مَيُْكُرونَ ( صدٍر ) َضْيقٍ 
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َ َمَع ) -128 ( مع الناس وخاصىًة  ُهم حم ِْسُنونَ  الىذينَ وَّ ( الِشرك واملعاصي إنى هللا معهم ابلُنصرة هلم ) ات ََّقواْ  الىذينَ ِإنَّ الِلى
 الضعفاء واملساكني .  

ّاْلَعا،ّّونحلّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّال َّربِ  َّلِمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّاإلسراء

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( هو بيت  ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى( يعين من مكىة ) لَْياًل مِىَن اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ ( حممىد ) الَِّذي َأْسَرٰى بَِعْبِدهِ ( هللا )ُسْبَحانَ ) -1
( يف عامل األثري ِمْن آََيتَِنا ( أي لُِنرَِي حممىداً )لُِنرِيَهُ اليت حولُه بكثرة األشجار واألَثار )( أي املناطق الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه املقدس )

( مبصاحل عبده فاستجاَب له اْلَبِصريُ ( لدعاء عبده حممىد إْذ دعاُه أبن يريَُه النفوس واملالئكة )ُهَو السَِّميُع ( أي هللا تعاىل )إِنَّهُ )
   . دعاءهُ 
  :القصة

ن النيبى )ع( َنئماً على فراشِه لياًل فأاتُه جربائيل فانتزع نفسُه من جسمِه وقال له إمِض معي الُرَِيَك بعض آَيت هللا يف كا
، فذهب النيبى مع جربائيل يطريان يف جوى السماء ويندفعان َنو بيت املقدس حّتى وصال إليِه ، وبقي جسمُه َنئماً  عامل األثري

لنيبى يف بيت املقدس ركعتني ، مثى أخذُه جربائيل بصحبته وصعَد به إىل السماوات األثرييىة السبع الىيت على فراشِه ، فصلىى ا
هي مسكن املالئكة وهي اجلنان الىيت نسكنها يف اآلخرة إن شاء هللا ، فرأى النيبى املالئكة واألنبياء والشهداء وصلىى هبم يف 

عة فخاطبه هللا تعاىل وأوصاه بوصاَي مثى نزل مع جربائيل حّتى عاَد إىل مكىة تلك السماوات حّتى انتهى إىل السماء الساب
 .  اللىيلورجع إىل جسمِه يف فراشِه ، وطالت رحلتُه بضع ساعات من 

وقد وقعت يل حادثة هناراً يف مدينة كربالء وأَن طفل صغري تؤكد صحىة مسري النيبى من مكىة إىل بيت املقدس مثى عروجه إىل 
ساعة ذلك يف كتايب وك موت أم إغماءبعنوان  اإلنسان بعد املوتات األثرييىة ، وقد ذكرُت تلك احلادثة يف كتايب السماو 

  . فإن شئت زَيدة إيضاح طالع أحدمها رحلة يف عامل األرواحبعنوان  قضيتها مع األرواح

َنا ُموَسى اْلكِ ) -2 ( َوَجَعْلَناُه ُهًدى لىَِبيِن ِإْسرَائِيَل ( أي التوراة ، وهي األلواح احلجريىة الىيت كتَب هللا لُه فيها التوراة )َتاَب َوآتَ ي ْ
( يعين : ال تتىخذوا غريي حفيظاً حيفظكم من  َأالَّ تَ تَِّخُذواْ ِمن ُدوين وَِكيالً يهتدون ابلكتاب إىل طريق احلقى ، وكتبنا فيِه )

َ ُسبحانُه إىل من ينتمي نسبهم فقال  واملعىنينصركم عليهم ، أعدائكم و  : ال تعبدوا غريي وال تتىخذوُه حفيظاً لكم . مثى بنيى
  : تعاىل

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm#رحلة_في_عالم_الأرواح_
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( أي كثري الشكر على الِنعم ، فإنى بين إسرائيل ينتمي َكاَن َعْبًدا َشُكورًا ( يعين نوح )ُذرىِيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح إِنَُّه ) -3
سحاق وهو إبن إبراهيم بن اترَح بن َنحور بن سروج بن َرُعو بن فاِلج بن عابر بن شاحل بن إبهم إىل يعقوب بن نس

  . أرفكشاد بن سام بن نوح . وكان سام مع أبيه يف السفينة

. وذلك قولُه  سِلموا، دعى الباقني إىل اإلسالم فلم يستجيبوا لُه ومل يُ  َلمىا أسلم من اليهود عبد هللا بن سالم ومجاعتهُ  -4
َل َعَلٰى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكرَبْمُتْ  تعاىل يف سورة األحقاف }ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد الِلَِّ وََكَفْرمُت بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِىن َبيِن ِإْسرَائِي

َنا ِإىَلٰ َبيِن ِإْسرَائِيَل يِف ، فقال تعاىل ) م هللا ابلدمار يف هذه اآلَيتِإنَّ الِلََّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي { فحينئٍذ أنذره َوَقَضي ْ
. ومعىن  ، والكتاب هو القرآن كذىبوه ومل يؤمنوا بهِ   الىذينَ ( يعين بين إسرائيل املعاصرين لرسول هللا حممىد بن عبد هللا  اْلِكَتابِ 

َنا" : أنذرَنهم وحكمنا عليهم ابلدمار   . فالقضاء هو احُلكم القطعي الذي ال تغيري فيه إن مل ُيصلحوا أعماهلم ويُسِلموا"َقَضي ْ
ُه { أي حكم ربىك حكماً قطعياً  23. ومن ذلك قوله تعاىل يف آية  . ومن ذلك  من السورة }َوَقَضى َرب َك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإَيَّ

  :  قول عنرتة
 َننا     فَ َقَضْت وأَْطراُف الرىِماِح ُشُهودُ جاُروا َفَحكَّْمنا الصَّوارَِم بَ ي ْ 

م من قولِه ( فالالى لَتُ ْفِسُدنَّ يف اأْلَْرِض َمرََّتنْيِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبريًا مل ُيسِلموا ) الىذينَ : قل َي حممىد لبين إسرائيل املعاندين  واملعىن
، وتقديره لتفسُدنى إىل اإلسالم  ا ( وهذا إخبار عن املستقبلُعُلوًّا َكِبريً  َولَتَ ْعُلنَّ تعاىل )لُتفسدنى ( الم العاقبة وكذلك قوله )

، ألنى فسادهم يف املاضي   ]واملسلمني[ مرىتني يف املستقبل ، وليس هذا إخباراً عن املاضي كما ذهَب إليِه بعض املفسىرين
يف ُملة لواء اإلسالم يف العدد األول للسنة احلادية  . وقد أيىد هذا القول األستاذ عبد الرحيم فوده وذلك كثري وليس مرىتني

 . إنتَهى 55هجرية واملقال يف صحيفة  1386والعشرين واملؤرىخة ُغرىة رمضان سنة 

  :والدليل على أنى هذا إخبار عن املستقبل قوله تعاىل
إخباراً عن املاضي لقال تعاىل فلمىا جاء وعد ، فلو كان  ( فكلمة "إذا" ُتستعمل للمستقَبلفَِإَذا َجاَء َوْعُد أُواَلمُهَا ) -5

( فلو كان إخباراً عن املاضي لقال "بعثنا عليهم" ومل يقل  بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا أُويل أَبٍْس َشِديدٍ ، مثى قوله تعاىل ) أوالمها
 . من النيبى )ع( ومن َييت بعدهمكانوا يف ز   الىذينَ )بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم (، فكلمة "عليكم" تدلى على اليهود 

وقد جاءت اآلَيت القرآنية اليت خترب عن املاضي ُمبتدئة بكلمة "فلمىا" ومل أتِت ُمبتدئة بكلمة "إذا" ومن ذلك قوله تعاىل يف 
ُهْم فََأْغَرقْ َناُهْم َأمْجَِعنَي { وقال تعاىل يف سورة آ ُهُم سورة الُزخُرف }فَ َلمَّا آَسُفوََن انتَ َقْمَنا ِمن ْ ل عمران }فَ َلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ

َها ي َ  رُْكُضوَن { وكثري يف القرآن اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصارِي ِإىَل الِلِى { وقال تعاىل يف سورة األنبياء }فَ َلمَّا َأَحس وا أَبَْسَنا ِإَذا ُهم مِىن ْ
 . ثل هذه اآلَيت الىيت خُترب عن املاضيمِ 

ميالدية حيث قتلوا املسلمني يف فلسطني وأخرجوهم من دَيرهم  1948ابملسلمني كان يف سنة ففسادهم األول وغدرهم 
 . ، وذلك مبساعدة اإلجنليز ووعد بلفور هلم أبن جيعل هلم وطناً يف فلسطني وأخذوا أمواهلم ودَيرهم وتركوهم بال مأوى
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يهم ودخل اجليش أرض فلسطني وجاَس ِخالل فخرج جيش العرب حملاربتهم وخاصىًة جيش العراق وحاربوهم وانتصروا عل
، ولو مل تكن الُسلطة حينئٍذ بيد اإلجنليز واخليانة من بعض رؤساء العرب لقَضى جيش العراق  الدَير وكاَد يدخل تل أبيب

ىل ، ورجع اجليش إ ، فكانت اهلُدنة دسيسة وخديعة من اإلجنليز ، ولكنى اإلجنليز خدعوهم بكلمة اهلُدنة على الصهاينة
ََيِر  وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعواًل  الىذينَ . فجيش العراق هم  العراق عناهم هللا تعاىل بقولِه )عَباًدا لََّنا أُويل أَبٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الدِى

)  .  

  : أمىا قوله تعاىل
. وذلك بسبب  : مثى قوىيناكم على املسلمني ونصرَنكم عليهمواملعىن،  ( فاخلطاب لليهودمُثَّ َرَدْدََن َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم ) -6 

( أيها اليهود َوأَْمَدْدََنُكمتفرىق كلمتهم وتركهم للدين احلنيف وتقليدهم لألجانب والتزييى بزيىهم لتكون هذه النكسة أتديباً هلم )
ن إليكم من أبناء دينكم من كلى قطٍر من أقطار األرض . وُمىا يُؤيىد ( أي أكثر املهاجريأِبَْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفريًا )

َنا ِبُكمْ  104هذا قولُه تعاىل يف آية   من نفس السورة }َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه لَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْسُكُنوا اأْلَْرَض فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِجئ ْ
الف بالدهم وأجناسهم ولُغاهتم . وقد اجتمعوا يف فلسطني من كلى قطٍر من أقطار َلِفيًفا { و"اللىفيف" هم مجاعة على اخت

 .  مها هلم أمريكا وغريها من الدولعات اليت تقدىِ يطانيا وكثرت أمواهلم بسبب الترب األرض وزادت سطوهتم بسبب أمريكا وبر 

  : مثى أخَذ ُسبحانُه يف نصحهم وإرشادهم فقال
( ألنىكم ابإلحسان تزرعون املودىَة يف قلوهبم فينسجموا معكم وال َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم املسلمني ) ( معِإْن َأْحَسنُتْم ) -7

، ألنى من يزرع احلنظل ال جيين إال حنظالً فحينئٍذ يطرودنكم  ( إساءهتافَ َلَها( إىل املسلمني )َوِإْن َأَسْأمُتْ يطردوكم من أرضهم )
 . من أرضهم ويقتلونكم

ميالدية إذ غدروا ابملسلمني وضربوا مصَر واألرُدن وسورَي  1967ولة الثانية من فسادهم وغدرهم ابملسلمني سنة وكانت اجل
  . وىل والثانية عشرين سنة. فكانت املدىة الزمنيىة بني االُ  وقتلوا آالف األبرَيء وشرىدوا األطفال والنساء

 [ املر ةّاألخرية]
، يعين ليخزوا  ( أيها اليهودُوُجوَهُكمْ ( املسلمون )لَِيُسوُءوا( أي املرىة األخرية )َوْعُد اآْلِخَرِة  فَِإَذا َجاءَ مث قال هللا تعاىل )

  . . فالوجوه هم الرؤساء والقادة رؤساءكم ويذلىوهم ابألسر والقتل
ون ما َعَلوا تتبرياً ) يسوؤون وجوه اليهود يف املرىة األخرية وهم الىذينَ جاسوا خالل الدَير يف أوىل مرىة هم  الىذينَ ف َولَِيْدُخُلوا َسيُتربى

، فكذلك يف املرىة  ميالدية 1948( سنة أَوََّل َمرٍَّة ( العراقيون )َكَما َدَخُلوُه ( منتصرِين يعين املسجد األقصى )اْلَمْسِجَد 
 .  األخرية خيرجونكم منه ويذلىونكم ابألسر والقتل

يسوؤون وجوه اليهود يف اجلولة األخرية  الىذينَ وىل هم جاسوا خالل الدَير يف اجلولة االُ  الىذينَ ويف هذه اجلُملة أتكيد على أنى 
ُوا َما َعَلْوا تَ ْتِبريًا وهم العراقيون بعون هللا تعاىل ) ( من أمالك اليهود ، يعين ولُيدمىروا ما بناُه اليهود عالياً من أسوار َولِيُ َتربِى
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ني من أرض اليهود ومنازهلم تدمرياً . فالنصُر يكون على أيدينا َنن العراقيني يف هذه املرىة وُمرتفعات وما وطأتُه أقدام املسلم
 . بعون هللا تعاىل

ومّت رأيتم أورشليم حُماطًة " :وُمىا يؤيىد هذا قول السيد املسيح ، وذلك يف إجنيل لوقا يف اإلصحاح احلادي والعشرين قال
،  يف وسطها فليفرىوا خارجاً  الىذينَ يف اليهوديِة إىل اجلباِل ، و  الىذينَ خراهبا، حينئٍذ ليهرب  جبيوٍش فحينئٍذ اعلموا أنىه قد اقرتبَ 

، وويٌل للُحباىل واملرضعاِت يف تلك األَيِم ألنىه يكون  ويف الُكَوِر فال يدخلوها ألنى هذِه أَيم انتقاٍم ليتمى كلى ما هو مكتوبٌ 
وتكون اُورشليم مدوسًة  االَُممشعِب ، ويقعوَن بفِم السيِف وُيسَبوَن إىل مجيع ضيٌق عظيٌم على األرض وسخٌط على هذا ال

  ."  ااُلَممحّتى تكتمل أزمنة  االَُمممن 

( ريًاَحصِ ( منكم )َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن ( لالنتقام منكم )ُعْدَنَ ( إىل الفساد )َعَسى رَب ُكْم أَن يَ ْرمَحَُكْم َوِإْن ُعدمت ْ ) -8
م يعودون للفساد مرىتني أيضاً كما يف  حتصرهم ، يعين ُيسجنون فيها وحُياَصرون . فقولُه تعاىل )َوِإْن ُعدمت ْ ُعْدََن ( دليل على أهنى

السابق ، وكانت إعادهتم للفساد يف زمن النيب )ع( حيث آَذوُه وكفروا بِه وَنصروا املشركني على قتالِه ، فعاقبهم هللا ابلقتل 
واعتَدوا على املسلمني  اُخرىاجلالء من دَيرهم إىل الشام وهم بنو النضري ، وقتل بين قُريظة . وقد عاودوا الفساد مرة و 

الساكنني يف الُقدس وقتلوهم وطردوهم من دَيرهم وأخذوا أمواهلم بدون ذنٍب اقرتفوه وال إساءٍة أساؤوها معهم ، وسُيعاقبهم 
 فنشتىت مشلهم وّنزىق جيشهم كما شتىتهم ملك اببل من قبل وتسرتيح األرض منهم ومن هللا أبيدينا عن قريب إن شاء هللا

من السورة  104ُخبث نواَيهم وسوء أعماهلم وهللا الويلى وبِه نستعني على القوم الظاملني . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف آية 
َنا ِبُكْم َلفِ  يًفا { يعين جئنا بكم إىل فلسطني من كلى قطٍر من أقطار األرض لُنهلككم فيها نفسها }فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئ ْ

 .  عقاابً على فسادكم وظُلمكم

( أي للشريعة الىيت هَي أعدل وأصوب من الشرايع القدمية ألنىه خامت لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم ( الناس )ِإنَّ َه َذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ) -9
 .  ( يف اآلخرةيَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم َأْجرًا َكِبريًا  الىذينَ َويُ َبشِىُر اْلُمْؤِمِننَي تُه خاَتة الشرايع )الكتب السماويىة وشريع

 .  (َعَذااًب أَلِيًما ( أي هيىأَن هلم )الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة أَْعَتْدََن هَلُْم  الىذينَ وأَنَّ ) -10

وََكاَن اإِلنَساُن وقلىة صربه ) ااُلمور( وذلك جلهلِه بعواقب ُدَعاءُه اِبخلَْرْيِ ( لنفسِه ظناً منُه أنى )اِبلشَّرِى  َويَْدُع اإِلنَسانُ ) -11
يطلب ما هو شرى لُه ظنىاً منُه أنى ما طلبُه من هللا هو خرٌي لُه . وِمثلها يف املعىن يف سورة  الُمور( فبسبب استعجاله ابَعُجوالً 

ً حُيبى فتاة فيالبقرة }َوَعسَ  ُ يَ ْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن { ، مَثالً إنى شاابى ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالِلى سأل من هللا أن جيعلها ى أَن حتُِب واْ َشي ْ
ا سيىئة األخالق فإذا تزوىجها تكدى  ر عيشُه وتكون زوجة لُه ويلحى يف السؤال ، ولكنى هللا يعلم أنى هذه الفتاة ال تصلح لُه ألهنى

ا واباًل عليِه . واآلخر يطلب من هللا املال الكثري ظنىاً منُه أنى يف املال سعادته ، ولكنى هللا يعلم أنى املال الكثري ال ُيسعد هذ
اإلنسان بل يكون املال سبب شقائه فيدخلُه جهنىم ولذلك ال يعطيه املال الكثري . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة 
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ُ الرىِْزَق لِِعَباِدِه لَبَ َغْوا يف اأْلَْرِض َوَلِكن يُ نَ زىُِل بَِقَدٍر مَّا َيَشاء إِنَُّه بِِعبَ الشو  اِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي { . فهذا معىن قوله رى }َوَلْو َبَسَط الِلَّ
 .  تعاىل )َويَدُْع اإِلنَساُن اِبلشَّرِى ُدَعاءُه اِبخلَْرْيِ (

( من آَيت هللا ، أي عالمتني على قدرة هللا أبن جعل األرض تدور حول حمورها فتقع الن ََّهاَر آيَ َتنْيِ وَ  اللىيلَوَجَعْلَنا ) -12
والنهار بسبب دوران  اللىيلعليها أشعىة الشمس فتكون تلك اجلهة هناراً ، وأمىا اجلهة الثانية فتكون ليالً ، وهكذا يتداول 

َفَمَحْوََن آيََة ظالمُه وآية النهار ضوؤُه ) اللىيلانِه ملصنوعاتِه وُملوقاتِه ، فآية األرض حول حمورها ، وذلك من ِحكمة هللا وإتق
 َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرةً بنور القمر ، أي كشفناها وقلىلناها لتهتدي الناس بضوئِه إىل طريقهم ) اللىيل( أي حَمَْوَن ظلمة  اللىيل

تَ ُغواْ َفْضالً مِىن رَّبِىُكْم الشمس لكي تُبصروا طريقكم وتقوموا أبعمالكم و )( أي وجعلنا النهار ُمضيئاً بنور  ( ابلكسب لِتَ ب ْ
ِننَي َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء والنهار ) اللىيل( بتداول َولِتَ ْعَلُمواْ والعمل فيِه والتجارة ) ( يف َفصَّْلَناهُ ( من أمر الِدين والدنيا )َعَدَد السِى

 . ( أي بي ىنىاُه لكم وأوضحناُه على التفصيل لتفهموا وتتىِعظوا وتعملوا آلخرتكميالً تَ ْفصِ القرآن )

( أي كفره وأعماله السيئة ، فكلمة "طائر" يعنون هبا التشاؤم ، ومن ذلك أَْلَزْمَناُه َطآئِرَُه يِف ُعُنِقِه ( كافر )وَُكلَّ ِإنَساٍن ) -13
 َتَطريَََّْن ِبُكْم لَِئن ملَّْ تَنتَ ُهوا لَنَ ْرمُجَنَُّكْم { ، و"اإللزام" هو حتميل اإلنسان ما ال يُطيقُه قوله تعاىل يف سورة ي  اء سني }قَاُلوا ِإَنَّ 

: كلى إنسان ُمسيء حُتيط بِه سيىئاته كما حُييط الطىوق يف ُعُنق املرأة فيؤنىب ضمريُه ويلوم نفسُه على ما فاته من  واملعىنجرباً ، 
ه من العذاب بسبب سيئاته . ونظريها يف سورة فاطر قوله تعاىل }َواَل حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيِىُئ ِإالَّ أِبَْهِلِه { ، نعيم اآلخرة وما أصاب

ُه يَ ْلَقا( ُكِتبْت فيه أعماله )َوَُّنْرُِج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااًب وهذا اإللزام ابلطائر يكون بعد املوت ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل )
  : ( أي مفتوحاً ليقرأُه ، فُيقال لهُ َمنُشورًا 

: َنن  واملعىن( أي حُماِسباً ،  َعَلْيَك َحِسيًبا( أي يوم القيامة )َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم ( أي كتاب األعمال )اقْ رَأْ َكَتاَبَك ) -14
 .  نفسك بدخولك النار بل أنَت ظلمتَ  ال َُناسبك يكفي أن حُتاسب نفسك وتعرتف جبرائمك وتعلم أبنى هللا مل يظلمك

َا يَ ْهَتدي لِنَ ْفِسِه ( إىل طريق احلقى )مَِّن اْهَتَدى ) -15 َها ( يعين فالنفع يف ذلك يعوُد عليِه فَِإّنَّ َا َيِضل  َعَلي ْ ( )َوَمن َضلَّ فَِإّنَّ
ِبنَي ال حيمل أحٌد ذنب غريه )( يعين  اُخرىَواَل تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر يعين ضرر ضالله راجع إىل نفسِه ) ( قوماً بعذاب َوَما ُكنَّا ُمَعذِى

( يُنذرهم عن عبادة األواثن ويدعوهم إىل إطاعة الرمحان ، فإن مل يسمعوا لقولِه ومل َرُسوالً ( فيهم )َحّتَّ نَ ب َْعَث االستئصال )
 .  يعملوا أبمره أهلكناهم بذنوهبم

ِْلَك ) -16 ، وهو من اإلمرة وليس  ( أي أمىرَن مرتفيهاأََمْرََن ُمرْتَِفيَها ( من القرى بسبب ظُلمهم وكفرهم )قَ ْريًَة َوِإَذا أََرْدََن أَن هن 
( أي يف تلك القرية ووقعت فَ َفَسُقوا ِفيَها : جعلنا ُمرتَِفيها أمراء على ساكنيها ) واملعىن،  من األمر الذي هو ضدى النهي

َها اْلَقْوُل َفحَ مرائها فتقاتلوا )اُ العداوة بني    . (َفَدمَّْرََنَها َتْدِمريًا ( ابلعذاب والدمار )قَّ َعَلي ْ
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( بسبب ِمن بَ ْعِد نُوٍح ( أي من القرون املاضية ، والقرن مائة سنة ، وكلى رئيس ُيسمىى قرن )وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ) -17
 .  ( فيعاقبهم عليها ال يفوتُه شيء منها ِه َخِبرياً َبِصريًاوََكَفى بِرَبِىَك ِبُذنُوِب ِعَبادِ تكذيبهم للُرُسل )

( أي نُعطيِه من جَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ( أي الِنعم العاجلة ُمكافأًة ألعماله ، يعين يريد الدنيا )عَ مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة ) -18
( أي نُعطي الدنيا ونُعجىل لُه يف العطاء ملن نُريد ِلَمن ن رِيُد ، ولكن )املال واألوالد غري ذلك وليس لُه يف اآلخرة من نصيب 

( بني َمْذُموًما( أي يُعذىب بنارها )مُثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها أن نُعذىبُه يف اآلخرة بسبب نفاقِه وسوء أخالقِه وظُلمِه للناس )
َكَفُروا   الىذينَ ، أي مدفوعاً إىل النار . وِمثلها يف سورة الزمر قوله تعاىل }َوِسيَق ( من قَ َبل مالئكة العذاب مَّْدُحورًاالنفوس )

 .  ِإىَل َجَهنََّم ُزَمرًا {

( يعين وعمَل األعمال الصاحلة وأطاع هللا يف أوامرِه َوَسَعى هَلَا َسْعيَ َها ( أي ومن أراد نعيم اآلخرة )َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة )-19
  .  ( يعين سعيهم مقبول وأجرهم موفور فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكورًا( ابهلل وبُرُسلِه )ِمٌن َوُهَو ُمؤْ )

د  َه ُؤالء َوَه ُؤالء ) -20  من الفريقني الكافرين واملؤمنني ّندىهم ابخلريات ولكن الكافر نُعطيه يف الدنيا ، (  يعين كالىً ُكالًّ ّنِ 
( أي حمصورا ، يعين عطاؤُه يف الدنيا ِمْن َعطَاء رَبِىَك َوَما َكاَن َعطَاء رَبِىَك حَمُْظورًا ا ونزيده يف اآلخرة )واملؤمن نُعطيه يف الدني

  . عامى للكافرين واملؤمنني ، ولكن يف اآلخرة خاصى للمؤمنني

عضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم موايل ( ابلرزق ، فجعلنا بَكْيَف َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ( َي حممىد )انظُرْ ) -21
( من مراتب الدنيا ، فينبغي أن تكون َوَأْكرَبُ تَ ْفِضيالً ( للمؤمنني )َوَلآلِخرَُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت وبعضهم عبيداً ، كذلك يف اآلخرة )

 .  احملمود يف اجلنان العالية رغبتهم يف اآلخرة وسعيهم هلا أكثر ُمىا يسَعون لدنياهم لينالوا الدرجات الرفيعة واملقام

( بني الشياطني . قال هللا ُمَُّْذوالً ( يف اآلخرة بني النفوس )فَ تَ ْقُعَد َمْذُموًما ( أيىها اإلنسان )الَّ جَتَْعل َمَع الِلِى ِإلَ ًها آَخَر ) -22
ى حقرياً ذليالً ال ُمساعد لك وال َنصر ينصرك تعاىل يف سورة الفرقان }وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلإْلِنَساِن َخُذواًل { ، يعين : تبقَ 

 .  وخُيلىصك من عذاب هللا

  : ( أي وحكم ربىك ُحكماً قطعيىاً ، ومن ذلك قول عنرتةَوَقَضى رَب َك ) -23
َننا     فَ َقَضْت وأَْطراُف الرىِماِح ُشُهودُ   جاُروا َفَحكَّْمنا الصَّوارَِم بَ ي ْ

ُه ِإالَّ ( أحداً )َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ) ( يعين وحكم أيضاً أن حُتِسنوا مع الوالديِن َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن ( وحدُه ، يعين ال تعبدوا غريُه ) ِإَيَّ
ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ إحساَنً ) لمة تضجىر ، ( وهي كَأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا َفالَ تَ ُقل هلََُّمآ ُأفٍى ( يعين كرب السنى بطول الُعمر )ِإمَّا يَ ب ْ

َُما قَ ْواًل َكرميًا ( أي وال تزجرمها بكلمٍة غليظة وال صياح )َوالَ تَ ن َْهْرمُهَا : ال تؤِذمِها بقليل وال بكثري وال ابلكالم ) واملعىن ( َوُقل هلَّ
 .  أي وخاطبهما بكالٍم رقيق مجيل بتأدىب يكون فيِه كرامة هلما



496 
 

َوُقل ( أي وابلغ يف التواضع واخلضوع هلما قوالً وفعالً ِبرىاً هبما وشفقًة عليهما )ِمَن الرَّمْحَِة  َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذ لىِ ) -24
كرَّبِى اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياين َصِغريًا   .  ( يعين اُدُع هلما ابملغفرة والرمحة يف حياهتما وبعد ُماهتما جزاًء لرتبيتهما إَيى

( يف أعمالكم طائعني هلل  ِإن َتُكونُواْ َصاحِلِنيَ ( أي مبا تضمرونُه من الربى هلما أو الُعقوق )ا يف نُ ُفوِسُكْم رَّب ُكْم أَْعَلُم مبَِ ) -25
من ( أي للتائبني النادمني الراجعني إىل بِرى الوالَدين غفوراً ، فاألوىابني يعين الراجعني ، و فَِإنَُّه َكاَن ِلأَلوَّاِبنَي َغُفورًا فيما أمركم )

  : ذلك قول كعب بن سعد
 ِبَعْيينى أَْو مُيىََن يََديى وِقْيَل يل      ُهَو الَغاِِنُ اجلَْذاَلُن يَ ْوَم يَ ُؤْوبُ 

 . يعين حني يرجعُ 

( يعين أعِط الفقراء من أقرابئك حقىهم من الغنيمة والَفيء ، وذلك من قوله تعاىل يف سورة َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه ) -26
َا َغِنْمُتم مِىن َشْيٍء فََأنَّ لِلِِى مُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب { ، )األنف ( أي وأعِط الفقري حقىُه الىذي َواْلِمْسِكنيَ ال }َواْعَلُمواْ أّنَّ

ْر ( أي املسافر املنقطع أيضاً أعِطِه حقىُه )َواْبَن السَِّبيلِ أوجبُه هللا لُه من الزكاة ) ( يف األرض . "التبذير" تَ ْبِذيرًا( املال )َوالَ تُ َبذِى
هو املال الىذي يتلف ويذهب فال يستفيد منُه أحد ، و"اإلسراف" يف الشيء تبذير ، واملال الىذي يُنفق يف الباطل واحلرام 

 .  تبذير ومعصية

رِيَن َكانُواْ ِإْخَواَن الشََّياِطنِي ) -27 م امتثلوا أنفقوا أمو  الىذينَ ( يعين ِإنَّ اْلُمَبذِى اهلم يف الباطل واحملرىمات هم إخوان الشياطني ألهنى
( أي ُمنِكراً للجميل ألنى هللا أعطاُه منزلًَة يف اجلنىة وقرىبُه فلم وََكاَن الشَّْيطَاُن لِرَبىِِه َكُفورًا أمرهم وأتلفوا أمواهلم يف احملرىمات )

يُنفقوَن أمواهلم يف  الىذينَ ى ، فكذلك وعصَ  ا أمرُه ابلسجود آلدم امتنعَ يشكر هللا على تلك املنزلة بل تكربى على املالئكة وَلمى 
  . معصية هللا فبدل أن يشكروُه على نعمائِه يعصونهُ 

ُهُم ) -28 أمرتك إبيتاء حقوقهم ألنىك تريد أن تسافر إىل احلجى وال  الىذينَ ( يعين وإن تُعرْض عن هؤالء َوِإمَّا تُ ْعرَِضنَّ َعن ْ
ا قليلة ، وذلك قوله تعاىل )ميكنك أن تعط ( أي تريد أن تذهب إىل احلجى  ابِْتَغاء َرمْحٍَة مِىن رَّبِىَك تَ ْرُجوَهايهم من نقودك ألهنى

ُْم قَ ْوالً مَّْيُسورً لطلب املغفرة والرمحة ) ا ( أي ِعدهم وعداً حسناً فقل عند رجوعي من مكىة أعطيكم ما أَتكىن عليِه من فَ ُقل هلَّ
 . هللا املال إن شاء

كانت للنيبى )ع( ُجبىة البسها فأاتُه رجل فقري يسأل لباساً فنزَع ُجبىتُه وأعطاها للسائل فأصابُه الربد إذ كان الوقُت   -29
َرب عند العرب ( . هذا مَثل ُيضَوالَ جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوالَ تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط شتاًء ، فنزلت عليِه هذه اآلية )

  : فيقولون ملن كان َبيالً "يدُه مغلولة" ، وملن كان كرمياً "يدُه مبسوطة" ، والشاهد على ذلك قول اخلنساء
 َحسيٌب يُناُل اجملُد منُه ببْسطٍة      ويعُجُز عن إفضالِه كلى َشْيَظمِ 

  : وقال جرير
 ِشمالِهِ وابِسُط َخرٍي فيُكُم بَِيميِنِه     وقابُض شرٍى عنُكُم بِ 
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( عند الناس ألنىك  فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما: ال تكْن َبياًل وال تكْن ُمسرفاً بل كن ُمَتوسىطاً بني هذا وذاك ، وهو االقتصاد ) واملعىن
 .  ( من اللىباس ، أي عارَيً حمَُّْسورًاأعطيَت ُجبىتك ومل يكن عندك غريها فأصابك الربد )

ليختربهم هل يشكرون على الِسعِة ويصربون  اُخرى( يعين يوسىع مرىًة وُيضيىُق َق ِلَمن َيَشاء َويَ ْقِدُر ِإنَّ رَبََّك يَ ْبُسُط الرىِزْ ) -30
( أي عاملاً أبحواهلم بصرياً مبصاحلهم فيبسط الرزق على بعضهم وُيضيىُق  إِنَُّه َكاَن بِِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًاعلى التقتري أم يكفرون )

  . ُه من الصالحعلى آخرين على ما يرا

كان بعض الناس يف زمن اجلاهليىة إذا ُوِلَدت لُه بنٌت قتلها خوف العار ، وكان بعض الفقراء يقتلها لئالى تزداد عائلته   -31
فال يتمكىن أن يُعيلهم ، أو يقتل اجلنني الىذي يف بطن زوجتِه إبسقاطِه قبل إكمال شهوره . وال غرابة من ذلك ففي عصرَن  

لناس ُيسقطون جنينهم قبل والدتِه لغاَيٍت شّتى ، وكان بعضهم يقتل أوالد الناس إذا اختلى أبحدهم ويسلب ما كثرٌي من ا
( َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق عنده من مال أو أدوات الزينة املصنوعة من الذهب أو الفضىة ، وهذا معىن قوله تعاىل )

  : ول الشاعرأي خوف الفقر ، ومن ذلك ق
َواَء اْلُمَضهََّبا ْماَلِق ََي قَ ْوِم َماِجٌد     أُِعد  أِلَْضَيايِف الشِى  َوِإينى َعَلى اإْلِ

ُكم وكلمة " أوالد" ُتطلق على كلى مولود سواء ذكراً كان أم اُنثى ) ( يعين َنُن نرزقهم وليس أنتم فلماذا َنَُّْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإَيَّ
َلُهْم َكاَن ِخْطًءا َكِبريًا إنَّ ق َ تقتلوهنم )  .  ( أي ذنباً عظيماً ت ْ

( أي كان إِنَُّه َكاَن فَاِحَشًة وطء املرأة حراماً بال عقد ) "الزَن"، و الزَن( يعين ال تقربوا النساء بقصد َوالَ تَ ْقَربُواْ الزىَنَ ) -32
 الزَن( أي وبئَس الطريقة طريقة َوَساء َسِبيالً العار )واليزال فاحشة ، والفاحشة معناها العمل القبيح الىذي ُيصيب صاحبُه 

ا تقطع األنساب وتبطل املواريث وتقطع ِصلة الرحم وَتنع حقوق اآلابء على األوالد  .  ألهنى

ُ ِإالَّ اِبحلَقِى ) -33 َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما ارتكبها ) ( يعين إالى الىذي وجب عليه القتل بسبب جرميةَوالَ تَ ْقتُ ُلواْ الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم الِلى
( فيقتل يفىِ اْلَقْتِل ( الويلى )َفاَل يُْسِرف صاص )( أي جعلنا لوارثِه تسلىطاً على القاتل ابلقِ فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِىِه ُسْلطَاًَن ( بغري حقى )

 .  فال يستعجل فيقتل غري القاتل( على خصمِه إِنَُّه َكاَن َمْنُصورًا اثنني بدل الواحد أو يقُتل غري القاتل )

   :ابملناَسبة مسعتها فأقول وه ناّأذكرّاندرة
أفراد شرطة ذهبوا من بغداد إىل املوصل ومعهم موقوفون سلىموهم إىل شرطة املوصل وَلمىا أرادوا الرجوع إىل بغداد رأوا رُجالً 

بطاقة السفر يف القطار ، فقالوا لُه إركب معنا يف  يف حمطىة القطار يُريد الذهاب إىل بغداد ولكن ال تكفي نقوده لشراء
القطار ونضع احلديد يف يديَك )كلبجة( فإذا جاَء صاحب التذاكر نقول له هذا مسجون أرسلتُه احملاكم معنا إىل بغداد ، 

ضعوا احلديد يف فيرتكك وينصرف ، مثى َنلى احلديد من يديك بعد ذهابِه عنىا ، فوافق الرجل بذلك وركَب مهم يف القطار فو 
يديِه وقفلوه ، وسار القطار وجنحت اخلطىة وَلمىا صاروا يف بعض الطريق أخرج الشرطي الىذي عنده املفتاح رأسُه من الشبىاك 
لينظر شيئاً يف الصحراء والقطار يسري بسرعة سقط املفتاح من يدِه يف الصحراء وبقيت يدا الرجل يف احلديد وهو ُمقفل ، 
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وُه بدون مفتاح فلم يتمكىنوا ، فقالت لُه الشرطة إذا وصلنا إىل بغداد نذهب بك إىل أحد احلدىادين فيفتح فحاولوا أن يفتح
الُقفل من يديك ، فلمىا وصلوا بغداد أخذوُه إىل أحد احلدىادين وقالوا له إفتح هذا القفل من يد الرُجل ، فلمىا رآُه احلدىاد 

قتل أيب وهرب منُذ بضع سنني وفتىشُت عنُه فلم أجْدُه واآلن جاءين برجله إذهبوا عرفُه وقبض عليه وقال للشرطة هذا الرجل 
بنا إىل مدير الشرطة وال تفتحوا احلديد من يديِه ، فذهبوا هبما إىل مفوىض التحقيق وأثبَت احلدىاد دعواُه على الرجل يف 

 .  ن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِىِه ُسْلطَاًَن (احملاكمة واقتصى منُه . فهذِه احلادثة أتت مصداقاً لقولِه تعاىل )َومَ 

ُلَغ َأُشدَّهُ ) -34 َوأَْوُفواْ ، ) 152يف سورة األنعام يف آية ( سبق تفسريها  َوالَ تَ ْقَربُواْ َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحّتَّ يَ ب ْ
 .  ( عنهُ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً ( صاحب )ِإنَّ ( إذا عاهدمت )اِبْلَعْهِد 

( أي ابلِعيار املتَقن الثابت الىذي ال زَيدة فيِه اِبلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ( إذا وزنتم )َوزِنُواْ ( للناس )َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم ) -35
القسطاس" هو احلدائد الىيت توَضع يف كفىِة امليزان ُمقابلها الشيء املراد وزنُه ، والشاهد على ذلك قول النابغة وال نُقصان . "

  : الذبياين
 ختَِف  األرُض إن تَفِقدَك يْوماً    وتَبَقى ما بَقيَت هبا ثَقيال

 سطاِس منها       فَتمَنُع جانِبَ ْيها أْن ََتِيالألنىَك موِضُع القِ 
( لكم يف الدنيا عند الناس ألنىه يكسب إسم األمانة وتزداد عليِه الناس َخرْيٌ ( الوفاُء ابلكيل والوزُن ابلعدل بال نقصان )كَ َذلِ )

( أي وأحسن تبياَنً على أمانتِه فيحُسن حاله ويزداد ماله وينتشر صيته بني الناس ابألمانة . وقد َوَأْحَسُن أَتِْويالً ابلشراء )
 . أويل" يف سورة األعرافسبق معىن "الت

 :  ( . "التقفىي" هو اتىباع أقفية الناس ، ومن ذلك قول األعشىَوالَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ) -36
 يُقلَن َحَياٌة بَ ْعَد َمْوِتَك ُمرٌَّة     وُهنَّ إذا قَ فَّنْيَ َعْنَك َذواِهلُ 

وتكشف عوراهتم بل اسرت عورة أخيك املسِلم وال تفضْحُه ، ونظريها يف سورة : ال تتىبْع أيىها اإلنسان أدابر الناس  واملعىن
( . ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً احلجرات قوله تعاىل }َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا { ، )

: ُتسأل النفس يوم القيامة ال اجلسم . وقد شرحُت هذا البحث يف   واملعىنا من حواسى النفس ، السمع والبصر والفؤاد كلىه
   .اإلنسان بعد املوتكتايب 

اً )َوالَ ََتِْش يِف اأَلْرِض َمَرًحا ) -37 ن تشقى األرض بضرب قدمك عليها عند ( أي ل إِنََّك َلن خَتْرَِق اأَلْرضَ ( أي فخوراً ُمتكربى
ُلَغ اجْلَِباَل ُطوالً املشي وقوىتك فوقها بل أنت ضعيف عاجز )  .  ( فتتطاول وتتكربى وترفع رأسك مفتخراً مبالك وقوىتك َوَلن تَ ب ْ

لِلِى إِلَ ًها آَخَر ( إىل صلة من قوله تعاىل )الَّ جَتَْعل َمَع ا( الىذي منعناك عن فعلِه ، وهَي مخس وعشرون خِ ُكل  َذِلَك ) -38
( وذلك ألنى الكتابة مل تكن ُمنقىطة يف ابدئ األمر ، وَلمىا نقىطوها  اَكاَن َسيِىئًة ِعْنَد رَبِىَك َمْكُروهً ( أصلها )ُئُه َكاَن َسيىِ آخرها )

ا هاء  .  بعد زمن تركوا هذه التاء بال نُ َقط لظنىهم أهنى

http://quran-ayat.com/insan
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َوالَ جَتَْعْل ( أي من املوعظة )ُمَّا أَْوَحى إِلَْيَك رَب َك ِمَن احلِْْكَمِة ُه من األوامر والنواهي )( إشارة إىل ما تقدىم ذِكر َذِلكَ ) -39
  .  ( أي مطروداً من ِقَبل املالئكةَمَع الِلِى ِإهَلًا آَخَر فَ تُ ْلَقى يف َجَهنََّم َمُلوًما مَّْدُحورًا 

زعموا أنى املالئكة بنات هللا ، ومعناه  الىذينَ ( هذا خطاب للمشركني اختَََّذ ِمَن اْلَمآلِئَكِة ِإََناًث أَفََأْصَفاُكْم رَب ُكم اِبْلَبِننَي وَ ) -40
 .  ( أي عظيماً يف اإلمث واستحقاق العقوبة عليهِ إِنَُّكْم لَتَ ُقوُلوَن قَ ْوالً َعِظيًما هل اختار هللا لكم البنني واختار لنفسِه البنات )

َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ نُ ُفورًا ( أي لُيفكىروا ويتىِعظوا )لَِيذَّكَُّرواْ ( أي بي ىنىا وأوضحنا هلم من كلى مَثل )فْ َنا يف َه َذا اْلُقْرآِن َوَلَقْد َصرَّ ) -41
  . ( أي وما يزداد هؤالء املشركون بضرب األمثال واملواعظ إالى تباعداً عن االعتبار ونفوراً عن احلقى 

 الىذينَ ( يعين لطلبوا ِإًذا الَّبْ تَ َغْواْ ِإىَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً ( يعين كما يقول املشركون )َمَعُه آهِلٌَة َكَما يَ ُقوُلوَن  ُقل لَّْو َكانَ ) -42
 .  اُخرىجعلوهم آهلة طريقاً يوِصلهم إىل العرش لكي يزوروُه كما تتزاور امللوك فيما بينهم من ُملكٍة إىل ُملكٍة 

( يعين إنى ِصفاتِِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا يَ ُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبريًا ه من أن يكون لُه شريك يف االُلوهيىة فقال تعاىل )مثى نزىه نفس -43
 .  يف أعلى املراتب وال ُمساوَي لُه فيها

َوَمن ها ، يعين الكواكب السيىارة أبمجعها )( كلى َواأَلْرضُ ( األثريَيىت الىيت حتت العرش )ُتَسبِىُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع ) -44
ِإالَّ ُيَسبِىُح حِبَْمَدِه َولَ ِكن الَّ ( يعين وال من شيء ذي روح ) َوِإن مِىن َشْيءٍ ( من مالئكة وُرُسل وأنبياء وعباد صاحلني )ِفيِهنَّ 

( ملن َغُفورًا( بكم إذ أمهلكم إىل وقت آجالكم )ًما إِنَُّه َكاَن َحِلي( أي ال تفهمون تسبيحهم ولُغاهتم ) تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ 
  . يتوب منكم

َنَك َوَبنْيَ ( َي حممىد )َوِإَذا قَ رَْأَت اْلُقرآَن ) -45 ( عن ِحَجااًب مَّْسُتورًا ( وهم املشركون )الَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخرَِة  الىذينَ َجَعْلَنا بَ ي ْ
 . األنظار وال تراُه العيون

َوِإَذا ذََكْرَت ) يف سورة األنعام( أن يسمعوُه ، وقد سبق تفسريها َعَلى قُ ُلوهِبِْم َأِكنًَّة أَن يَ ْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوقْ رًا  َوَجَعْلَنا) -46
( أي أعرضوا عنك ُمدبرين ال ى أَْداَبرِِهْم نُ ُفورًا َولَّْواْ َعلَ ( وأنى آهلتهم ال قدرَة هلا على شيء )َوْحَدهُ ( ابلقدرة )َربََّك يف اْلُقْرآِن 

 .  يستطيعون مساع هذا القول منك

د َلمىا نزل قوله تعاىل ]يف سورة الطور[ }فَ ْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مِىْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي { ، اجتمع نفٌر من قريش يف املسج -47
حاديث مثل قرآن حممىد ونردى عليِه زعمُه ، فاتىفقوا على هذا وجلسوا ساعة ]احلرام يف مكىة [ وتشاوروا وقالوا فلنأِت أب

يُفكىرون فعجزوا عن اإلتيان مبثلِه فقال بعضهم لبعٍض لنذهب إىل استماع قرآنِه فإذا قرأ جنعل فيِه أغالطاً فنقول ليس هذا من  
د منهم أن يردى عليِه فقالوا هذا ِسحٌر ، فنزل قوله كالم العرب وهذه كلمات غري مسموعة . وَلمىا استمعوا لُه مل يتمكىن أح

( أي ابلغرض الىذي يستمعون القرآن ألجلِه ، ليس غرضهم التفكري فيِه واهلداية بسببِه بل َنَُّْن أَْعَلُم مبَا َيْسَتِمُعوَن بِِه تعاىل )
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( يتناَجون ِإْذ ُهْم جَنَْوى ( يعلُم )وَ وا يستمعون لقرآنك )( يعين حني جاؤ  ِإْذ َيْسَتِمُعوَن إِلَْيكَ غرضهم التكذيب له والردى عليِه )
  : فيما بينهم ويتشاورون ، فالنجوى هَي املشاورة بني اثنني أو أكثر وكتمان الِسرى فيما بينهم ، ومن ذلك قول عنرتة

 ْيُت مثى َكَتْمُت     ما أْلَقى ومَلْ يَ ْعَلْم بذاَك ُمناجِ أْبَصْرُت مثَّ َهوَ 
  : روقال جري

 يقوُل لنا َعالنيًة فنَ َرَضى     ويف النىْجَوى أخو ثَِقٍة أريبُ 
( أي علىموُه الِسحَر فجاء يسحُرَن ِإالَّ َرُجالً مَّْسُحورًا ( أي ما تتىبعون )ِإْن تَ تَِّبُعوَن ( بعضهم لبعٍض )ِإْذ يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن )

 .  بكالمهِ 

مىا عجزوا عن اإلتيان مبثله فقالوا علىموُه الِسحر فجاء يسحرَن بكالمهِ  ( لَ َلَك اأَلْمثَاَل  َكْيَف َضرَبُواْ ( َي حممىد )انظُرْ ) -48
( أي فال جيدون طريقاً لتكذيب القرآن والردى عليِه وال ميكنهم أن َيتوا مبِثلِه َفالَ َيْسَتِطيْعوَن َسِبيالً ( عن احلقى واحلقيقة )َفَضل واْ )
 .  يبونوا حائرين مباذا جيُ قُ فب َ 

ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا تااتً من الرتاب )( فُ ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَااًت ( ِمتنا و )َوقَاُلواْ أَئَِذا ) -49 ( يعين هل تعود تلك الِعظام أَِإَنَّ َلَمب ْ
 .  وذلك الرُفات فيكون إنساَنً من جديد فهذا غري ُمكن

 .  (ْو َحِديًدا ُكونُواْ ِحَجارًَة أَ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) -50

َفَسيَ ُقوُلوَن َمن يُِعيُدََن ( أي ُمىا يعظُم عندكم إعادتُه فإنى هللا ال يعجزُه شيء من ذلك )أَْو َخْلًقا ُمِىَّا َيْكرُبُ يِف ُصُدورُِكْم ) -51
( يعين حُيرىكون َفَسيُ ْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُؤوَسُهْم أَوََّل َمرٍَّة ( أي خلقكم )ُقِل الَِّذي َفطَرَُكْم ( يعين من يُعيد أجسامنا إىل احلياة اثنيًة )

  : ، ومن ذلك قول امرئ القيس رؤوسهم حتريك املستهزئ املستِخفى 
 وراَح كتَ ْيِس الرَّْبِل يَ ن ُْغُض َرْأَسُه     أََذاًة بِِه ِمْن صاِئٍك ُمَتَحلِىبِ 

  : وقال اآلخر
  َعَلْيها كاأُلُسوِد َضوارَيَ أتنُغُض يل يوَم الَفخاِر وقْد تَ َرى     ُخُيوالً 

( يعين عسى أن يكون يوم  ُقْل َعَسى أَن َيُكوَن َقرِيًبا( أي مّت يكون البعث واإلعادة إىل حياة جديدة )َويَ ُقوُلوَن َمَّت ُهَو )
ات قامت قيامتُه موتكم قريباً فتعود نفوسكم إلينا ونُعاقبكم على إنكاركم البعث وعلى أفعالكم هذِه . ألنى اإلنسان إذا م

فُيبعُث من جسمِه إىل عامل األثري ، أي ينتقل إىل عامل النفوس فيلقى جزاءُه إمىا العذاب وإمىا النعيم . ولكن املشركني ظنىوا 
ا قال تعاىل ) اُخرىبذلك أنى األجسام تعود إىل احلياة مرىًة  َجاَرًة ُقْل ُكونُواْ حِ فلذلك استنكروُه وكىذبوا ابلبعث واحلساب . وإّنى

( يعين إنى هللا قادر على إعادة األجسام من جديد ولكن ال فائدة من ذلك ألنى النفوس ابقية مل َتت وهَي أَْو َحِديًدا 
 .  اإلنسان احلقيقي فالنعيم والعقاب للنفِس وليس للجسم



501 
 

َوَتظُن وَن ِإن ن حُلكمِه وال مُيكنكم أن تعصوا أمره )( يعين تنقادو فَ َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه ( للحساب والعقاب )يَ ْوَم يَْدُعوُكْم ) -52
  . ( ألنى املاضي يُعدى قليالً ابلنسبة لآلخرةِإالَّ قَِليالً ( يعين ما لبثتم يف الدنيا )لَِّبثْ ُتْم 

دال واخلشونة لئالى تقع بينهم ( خللوىها من اجل الَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ( فيما بينهم الكلمة )يَ ُقوُلواْ ( املؤمنني )َوُقل لِىِعَباِدي ) -53
نَ ُهْم عداوة بسبب الكالم اخلشن ) ( فليحذروُه ، أي يُفسد بينهم ابحلمل على املخاشنة وهتييج املرء ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بَ ي ْ

  . العداوة( أي ظاهر ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوًّا م ِبيًنا فيتحوىل إىل العناد ويزداد الفساد )

ْبُكْم ( بفضلِه فيعفو عنكم )أَ ِإن َيَشْأ يَ ْرمَحُْكْم ( أي أعلم بذنوبكم )رَّب ُكْم أَْعَلُم ِبُكْم ) -54 ( بعدلِه بعد ْو ِإن َيَشْأ يُ َعذِى
 .  هدايتهم( يعين وما أرسلناك حفيظاً عليهم حتفظهم من العذاب فتحرص على َوَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم وَِكيالً موتكم )

( أي أعلُم أبعماهلم ، يعين مبن هم يف الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض َورَب َك أَْعَلُم مبَن يف السََّماَواِت َواأَلْرِض ) -55
( إبعطاء َلى بَ ْعٍض َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النَِّبيِىنَي عَ بكثرهتم فضالً عن هؤالء لِقلىتهم وأرسَل فيهم أنبياء لرُيشدوهم ويُعلىموهم )

َنا َداُووَد َزبُورًا املعجزات والبيىنات والكتب )   . ( وهو كتاب داُودَوآتَ ي ْ

ا بنات هللا وعبدَتوها )َزَعْمُتم  الىذينَ ( املالئكة )ُقِل اْدُعواْ ) -56 ( أي ادعوها لكشف الُضرى عنكم إن كنتم مِىن ُدونِِه ( أهنى
ا تقدر على ذلك ، وكذ ( يعين وال حتويل حالكم َفالَ مَيِْلُكوَن َكْشَف الض رِى َعنُكْم َواَل حَتْوِيالً لك املسيح وغريه )صادقني أهنى

  . من الفقر إىل الِغىن

م أبناء هللا وبناته كاملالئكة واملسيح وغريه ) الىذينَ ( يعين يَْدُعوَن  الىذينَ أُولَ ِئَك ) -57 تَ ُغوَن ِإىَل يدعوهنم املشركون أبهنى َرهبِىُِم يَ ب ْ
  : ( أي يطلبون التقرىب إىل هللا أبعماهلم الصاحلة ، فالوسيلة معناها التقرىب ، والشاهد على ذلك قول عنرتةاْلَوِسيَلَة 

 إنَّ الرىِجاَل هَلُْم إلَْيِك َوِسيَلٌة     إْن َيُخُذوِك َتَكحَِّلي وخَتَضَّيِب 
( بسبب بعض تقصري وقع  َوخَيَاُفوَن َعَذابَهُ ( يف اآلخرة )َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُه هللا منزلًة )( يعين لريَوا أيىهم أقرب عند أَي  ُهْم أَقْ َرُب )

تدعوهنم وتعبدوهنم فهم يعبدون هللا  الىذينَ : إنى  واملعىن( أي حيذرُه العقالء واملفكىرون . ِإنَّ َعَذاَب َربِىَك َكاَن حَمُْذورًا منهم )
  فلماذا ال تُقلىدوهنم يف أعماهلم لرتحبوا وتنجوا من العذاب ؟ويرجون رمحتُه وخيافون عذابُه 

( ابحلرى والعطش وذلك ملن يكون يف جهة ِإالَّ ََنُْن ُمْهِلُكوَها ( يعين وال من قريٍة على وجه األرض )َوِإن مِىن قَ ْريٍَة ) -58
ريىة فيكون ليٌل دائم يف جهٍة منها ال يعقبُه هنار ، ويف ( وذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملو قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة النهار )

بُوَها هناٌر دائم ال يعقبُه ليل ) خرىاجلهة االُ  ِلَك َكاَن ذَ ) اللىيل( وهذا ملن يكون يف جهة َعَذااًب َشِديًدا ( ابجلوع والربد )أَْو ُمَعذِى
ا قال تعاىل )( أي كتبناُه يف اللىوح احملفوظ فهو  يف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا  بُوَهاكائٌن ال حمالة . وإّنى ( ألنى املؤمنني يصعدون  أَْو ُمَعذِى

إىل السماوات يف ذلك اليوم ، يعين نفوسهم تصعد وال يبقى على األرض إالى الكافرون واملشركون واملنافقون فلذلك يُعذىبون 
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لكون ابحلرى والعطش ، وهذا احلادث يقع قبل يوم القيامة . يسكنون يف جهة النهار فيه الىذينَ . أمىا  اابجلوع والربد حّتى ميوتو 
 . لكون والقرآناوقد سبق تفسريها يف كتايب 

: إنى السبب الذي منَعنا أن نرسل رسوالً  عىنوامل( اِبآْلََيِت ِإالَّ أَن َكذََّب هِبَا اأْلَوَّلُوَن ( الُرُسل )َوَما َمنَ َعَنا أَن ن  ْرِسَل ) -59
كذىبوا ابملعاجز وقالوا ِسحٌر مبني ، فإن أعطيناكم ُمعجزة مادىية على يد حممىد كما طلبتم   الىذينَ مبعجزة مادية هم األوىلون 

نَ ورأيتموها أبعينكم لقلتم هذا ِسحٌر ُمبني كما قالت أسالفكم ، فحينئٍذ جيب علينا إهالككم ) ( آية ا ََثُوَد النَّاَقَة َوآتَ ي ْ
َوَما نُ ْرِسُل اِبآْلََيِت ( أي بسببها إذ قتلوها فأهلكناهم )هِبَا( أنفسهم )َفظََلُموا( أي واضحة كما اقرتحوا على رسوهلم )ُمْبِصَرةً )

 .  ( لتلك االُمىة كما أرسلنا موسى بتسع آَيت ختويفاً لفرعون وملئهِ ِإالَّ خَتْوِيًفا ( أي ابملعِجزات )

( ِعلماً وعرَف عاداهتم وتقاليدهم فلو ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاِس ( ال فائدة يف املعاجز املادية حيث )َوِإْذ قُ ْلَنا َلَك ) -60
أعطيناك ُمعجزة مادىية كعصا موسى وَنقة صاحل لكذىب هبا قومك ولقالوا هذا ِسحٌر ُمبني ، ولوجب علينا إهالكهم ، 

دُع إىل سبيل ربىك ابحلكمة واملوعظة احلسنة واترك املعاجز املادىية ، اُنظر كيف دخلوا يف دين هللا أفواجاً ولذلك قلنا لك اُ 
( عياَنً ليلة املعراج ، يعين ما رآه يف السماوات َوَما َجَعْلَنا الر ْؤََي الَّيِت أََريْ َناَك ابملعجزة العلمية اليت أنزلناها عليك وهَي القرآن )

َنًة لِىلنَّاِس ) وقت عروجهِ  َوالشََّجرََة اْلَمْلُعونََة ( يعين إالى اختباراً للناس فنعلم من يثبت على إميانِه وُيصدىق ومن يكذىب هبا )ِإالَّ ِفت ْ
( وهَي شجرة آدم قلعها ورَمى هبا من اجلبل الىذي كان يسكنُه رَمى هبا إىل األرض وأبعدها عن يِف اْلُقْرآِن ( اليت ذُِكَرت )

انه ، وهي شجرة توت العلىيق الىيت طُرِد من اجلنىة بسببها إذ أكل من َثرهتا وكذلك شجرة الزقىوم  كانت ِفتنة واختباراً مك
لقومك ، فقال بعض املشركني إنى حممىداً يزعم أنى اجلحيم حُترق احلجارة مثى يقول ينبُت فيها الشجر . وذلك قوله تعاىل يف 

َا َشجَ  َرٌة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم ، طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطنِي { يعين كرؤوس األفاعي ، ألنى العرب سورة الصافات }ِإهنَّ
  . تسمىي احليىة شيطاَنً 

وََن ِمَن الظَّاِلِمنَي { . مثى قلعها أمىا قوله تعاىل )الشََّجرََة اْلَمْلُعونََة( أي املبَعدة ، وذلك قوله تعاىل }َوالَ تَ ْقَراَب َه ِذِه الشََّجَرَة فَ َتكُ 
آدم ورمى هبا من فوق اجلبل إىل الوادي وأبعدها عنُه بعد حادثة األكل . فاللىعُن معناُه الطرد واإلبعاد ، ومن ذلك قول 

  : األعشى
 وال نَ ْلَعُن األْضياَف إْن نَ زَُلوا بَِنا      وال مَيَْنُع الَكْوَماَء منَّا َنِصريُها

 .  شاعر وال نلعن األضياف ، يعين ال نطردهم وال نبعدهم عن منزلنافقول ال
 .  (ِإالَّ طُْغَياًَن َكِبريًا ( ختويفنا )َفَما يَزِيُدُهْم ( ابلعذاب )َوَُّنَوِىفُ ُهمْ )

ّبنفسيوإليك  م كنُت يف دار ولدي مصطَفى يف احللىة أسقي األشجار الىيت يف حديقة ال بعضّماّشاهدت  دار يف بعض األَيى
فوقع نظري على مزهريىة وكان فيها نوع من الصرب )ُصبىري( وهو نبات ذو أشواك كثرية وهو ُمستدير الشكل لُه أضالع ، وإذا 

هلما حبي ىَتنِي يف املزهريىة قد رفعتا رأسيهما وانتصبتا ، فلمىا دنَوُت من املزهريىة وأمعنُت النظر فيهما وإذا بفرعني نبتا من الصربة و 
بهان رأس احليىة َتاماً ومُها ُمرقىطان بلون أسود كاحليىة َتاماً ، فعجبُت من ذلك املنظر ودعوُت من كان يف الدار إىل رأسان ُيش

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ُمشاهدة ذلك ، وتذكىرُت قوله تعاىل ]يف سورة الصافات [ }طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطنِي { . والصبىري أنواع كثرية منها
ستدير وغري ذلك وكلىها ذات أشواك ، ومنها يوضع يف أطراف البساتني كسياج مانع لدخول الناس أو املستطيل ومنها امل

  الدوابى لتلك البستان

( اَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا )قَ  يف سورة البقرة( سبق تفسريها َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ إالَّ إِبِْليَس ) -61
أي كيف أسجُد لُه وأَن أفضل منُه وأْصلي أفضُل من أْصلِه ألنىك خلقتين من الغازات اخلارجة من النار ، وخلقت آدم من 

 .  الطني املنَتى 

لتُه عليى وأمرتين ابلسجود لُه ، ومعناُه أخربين ( أي الىذي فضى َه َذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ ( َيربى )أََرأَيْ َتكَ ( إبليس )قَالَ ) -62
أليى سبب كرىمَت آدم عليى قبل أن يعبدك وقبل أن تصدر منُه ِخدمة يف سبيلك ، وأَن عبدتك مئات السنني فرضيَت عينى 

( أي ألستأِصلنى ِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإىَل يَ ْوِم الْ وأدخلتين جنىاتك وجعلتين رئيساً على املالئكة فلماذا تطردين اآلن ؟ )
 حتنكَ إصون هلل يف العبادة . و"االحتناك" معناُه االقتطاع من األصل ، يُقال "( منهم ، وهم املخلَإالَّ قَِليالً ( ابإلغواء )ُذرىِي ََّتهُ )

 .  اجلراُد الزرَع " إذا أكلُه كلىهُ 

ُهْم ثرييىة إىل األرض )( من اجلنان األاْذَهبْ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -63 فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم ( أي من أوالد آدم )َفَمن تَِبَعَك ِمن ْ
  . ( أي يزداد لكم العذاب فيها حيناً بعد حني ، و"الوفرة" معناها الكثرةَجزَاء مَّْوُفورًا 

عجهم مبنظرك وخيلك . والشاهد على ذلك قول ( أي خوىفهم بصوتك وأز َواْستَ ْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ُْهم ِبَصْوِتَك ) -64
  :  علقمة

 فَ ُقْلُت هَلا ِفيِئي َفما َتْسَتِفز ين     َذواُت الُعُيوِن والَبناِن اْلُمَخضَّبِ 
يقول الشاعر ال يُزعجَنيِن مهما فعلَن معي من مكروه . وهذا االستفزاز يكون حني موت الكافر واملشرك أتيت إليِه الشياطني 

ن بِه وخيوىفونُه ويربطونُه بسالسل وَيخذونُه معهم فيبَقى يف عامل النفوس حتَت ُسلطتهم فيكون خادماً للشياطني فيصرخو 
ُمنقاداً ألوامرهم ، هذا إن كان ذلك الكافر جباَنً ، أمىا إذا كان شجاعاً ال يرهب الثالثة واألربعة فيأتيِه مجٌع من الشياطني 

َوَأْجِلْب َعَلْيِهم يُرِهبونُه فينقاد هلم ويذهب معهم فيكون خادماً عندهم . وذلك قوله تعاىل )أبسلحتهم وخيلهم فيصرخون بِه و 
 :  ( أي َبيىالتك ورجىالتك ، يعين اخليىالة واملشاة ، ومن ذلك قول امرئ القيسَِبَْيِلَك َوَرِجِلَك 

يِسِه   َرْجِليفَ ْلَيْأِت َوْسَط ِقبابِِه ِخَيِمي      َولَيْأِت َوْسَط مخَِ
 .  فاجليش كان ُيسمىى قدمياً مخيس ، وقوله "َرجلي" أي جيشي من الرجىالة وهم املشاة

نسان اإل( أي يف عامل النفوس ُيشاركهم بذلك . وقد قلُت فيما سبق ويف كتايب َوَشارِْكُهْم يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد وقوله تعاىل )
أنى كلى شيء مادىي يتكوىن داخلُه هيكل أثريي ِمثلُه ، فإذا حتطىم املادىي فإنى األثريي يبَقى ال يتحطىم ، وبعبارة  بعد املوت

: كلى شيء له روح حّتى األشجار واألَثار واألواين واألِسرىة وغري ذلك ، فمن مجلة األموال اليت يشاركهم هبا الشيطان  اُخرى

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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إن كان ألحد من املشركني أو الكافرين خيٌل مثى ماتت فإنى الشياطني أتخُذ أرواحها وتركبها ، وكذلك األاثث هي اخليل ، ف
م َيخذون  واملتاع الذي ترتكه املالئكة لرداءته وال أتخذُه إىل اجلنان تستويل عليه الشياطني . أمىا ُمشاركتهم يف األوالد فإهنى

د يف الدنيا وكانوا سائرين على هنج آابئهم فيأخذوهنم بعد موهتم ليخدموهم يف عامل النفوس ، بلغوا الُرش الىذينَ أوالد الكافرين 
َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ( يف الدنيا مبا يشتهون )َوِعْدُهمْ مل يبلغوا الُرشد فيكونون خدماً ألهل اجلنىة . ) الىذينَ أمىا األوالد الصغار 

ا ال نِإالَّ ُغُرورًا  م أثرييون ، وال نسمع أصواهتم ألنى ذبذابت أصواهتم ختتلف عن ذبذابت أصوات األحياء منىا ( . وإّنى راهم إلهنى
فلذلك ال نراهم وال نسمع أصواهتم ، أمىا األموات منىا فريوهنم ويسمعوهنم . وقد رأيُت بعض اجلنى يف الدنيا ومسعُت أصواهتم 

 .  حوافر كحوافر اخليل وليس هلم أقدام كأقدام البشر ، ورأيُت بعض اجلنى يف عامل األرواح ورأيُت هلم

( هلم ، أي حفيظاً حيفظهم من وََكَفى بَِربِىَك وَِكيالً ( أي ُسلطة )لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ( املخلصني )ِإنَّ ِعَباِدي ) -65
  . شرى الشيطان ووسوستهِ 

  : هري( أي يسوق لكم الُسفن إبرسال الرَيح ، ومن ذلك قول كعب بن زُ رَّب ُكُم الَِّذي يُ ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ) -66
 فأصبَح ابِقي الُودِى بَييِن وبَيَنها     أماينَّ يُ ْزِجيها إيلى َكُذوهُبا

  : وقال أيضاً 
 الزالِت الرىِيُح تُ ْزِجي ُكلَّ ِذي جلٍََب     َغْيثاً إذا ما َونَ ْتُه ِدميٌَة َدفَ َقا

تَ ُغواْ ِمن َفْضِلِه يِف اْلَبْحِر لِ ) ( يف إِنَُّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ( ابلتجارة والربح وحتصيل ما حتتاجون إليِه ُمىا ليست عندكم )تَ ب ْ
 . تسخريها لكم لتيسري املعاش

( لَّ َمن َتْدُعوَن ضَ ( من خوف الغرق عنَد تالطم األمواج وهياج البحر )يِف اْلَبْحِر ( أي الِشدىة )َوِإَذا َمسَُّكُم الض ر  ) -67
ُه أي ذهب عن خواطركم كلى َمن تعبدون ) ( يعين إالى هللا وحده ال يزول عن خواطركم يف ذلك الوقت لعلمكم أبنىه ِإالَّ ِإَيَّ

من الغرق ( فَ َلمَّا جَنَّاُكْم وقعت لنفٍر من ُقريش مثل هذِه فقال تعاىل ) اُخرىالقادر على جناتكم . مثى ذكىرهم هللا تعاىل حبادثٍة 
( عن التوحيد ورجعتم إىل عبادة األصنام . والنفر هم عمرو بن العاص ومجاعة معُه ذهبوا إىل ِإىَل اْلرَبِى أَْعَرْضُتْم وأوصلكم )

{ . احلبشة يف طلب املؤمنني . وقد ذكرُت ِقصىتهم يف سورة يونس عند قوله تعاىل }َحّتَّ ِإَذا ُكنُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِم 
نَساُن َكُفورًا ( للِنَعم  .  )وََكاَن اإْلِ

( يعين إنى ِفعلكم هذا فعل من يتوهىم أنىُه إذا صار إىل الربى أِمَن من املكاره حّتى أَفََأِمنُتْم أَن خَيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلرَبِى ) -68
ها وتسافرون فيها من يهة الىيت تسريون علأعرضتم عن شكر هللا وطاعتِه إىل ِعصياِن أوامره فهل أمنتم أن خيسف بكم اجل

( كما أرسل على أصحاب الفيل احلصى مع الطري فأهلكهم ، فاحلاصب هو احلصى ، أَْو يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا الصحراء )
  : امرئ القيس يصُف جوادهُ  والشاهد على ذلك قولُ 

َيِة ُشْؤبُو   ٍب ِمَن الشَّدِى ُمْلِهبِ فَ َقفَّى َعَلى آاثرِِهنَّ حِباِصٍب     وَغب ْ
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( أي حافظاً حيفظكم منها بل هتلكون كما هلك من  مُثَّ اَل جتَُِدواْ َلُكْم وَِكيالً ) ، يعين يُثري احلصى حبوافره حني يعدو وُيسرع
 .  كان قبلكم هبا

َفرُيِْسَل اجة يف السفر فتسافرون ابلُسُفن )( أبن جيعل لكم ح اُخرىاَترًَة ( أي يف الُفلك )أَْم أَِمنُتْم أَن يُِعيدَُكْم ِفيِه ) -69
َنا ( أي بسبب كفركم )فَ يُ ْغرَِقُكم مبَا َكَفْرمُتْ ( أي رحياً شديدة تقصف سفينتكم )َعَلْيُكْم قَاِصفا مِىَن الرىِيِح  مُثَّ اَل جتَُِدواْ َلُكْم َعَلي ْ

تشلها من البحر وال َنن نرسل من ينتشلها كما هيىأَن لفرعون ( يعين ال جتدون من يُتابع أجسامكم وينتَِبيًعا( أي ابلغرق )بِِه 
 .  من انتشَل بدنُه من البحر بل تبقى أجسامكم للحيتان وحيوان البحر َيكلها

 الَبَشرة يضَ ( أي أكرمناهم بعدىِة أشياء أبن جعلنا منهم األنبياء ، وحسىنىا صورهم وجعلناهم بِ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم ) -70
( نباتيىة وحيوانيىة الطَّيِىَباتِ ( أنواع )َوَرَزقْ َناُهم مِىَن ( ابلُفلك والُسُفن ) ِ َواْلَبْحر( على الدوابى واخليل واإلبل )َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِى )
رضيىة هم على أربعِة أجناس ، وكلى من هذه ( . ألنى البشر املوجودين على الُكرة األَوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ُمِىَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيالً )

 :  األربعة لُه أبوان خاصىان غري أبينا آدم واُمىنا حوىاء وهم
وَتتاز أفرادها بشعرها اجملعىد ، وبشرهتا السوداء ، وأنفها الكبري املفرطح ، وشفاهها الغليظة ، وأعينها  –اجلنس الزجني  (1)

 .  ذا اجلنس هم ُسكىان أفريقيا الوسطى واجلنوبيىة وتسمانيا واُسرتاليا والفلبنيالبارزة ، وأسناهنا الكبرية . وأفراد ه
وهلؤالء شعٌر سبط أسود ، وبشرٌة صفراء ، ووجٌه ُمدوىر ابرز الوجنات ، وأنٌف صغري ، وأعنُي  –اجلنس األصفر املنغويل  (2)

  . والرُتكستان واإلسكيمو واملاليو عميقة ، وأسنان متوسىطة احلجم . وهم ُسكىان آسيا الوسطى والشماليىة
 .  وهم اهلنود احلُمر ُسكىان أمريكا األصليني –اجلنس األمحر  (3)
ويتىصف أفرادُه بشعٍر َنعم سِبط أو ُمتجعىد قليالً أشقر أو أسود ، وبشرٍة بيضاء أو مسراء ،  –اجلنس األبيض القوقاسي  (4)

وسىط احلجم ، وأسنان صغرية . وهم ُسكىان أوراب ومشال أفريقيا وغرب آسيا وحِلَى كاملة ، ووجنات غري ابرزة ، وأنف ُمت
وجنوهبا . فاجلنس القوقاسي من نسل آدم ، أمىا الثالثة املتقدىمة لكلٍى منهم أٌب خاصى هبم ، فإنى هللا تعاىل خلَق هؤالء الثالثة 

 خلقُه بعدهم . وقد شرحُت هذا البحث يف كتايب قبل أن خيلَق آدم آبالف السنني ولذلك صار آدم خليفة ألنى هللا تعاىل
     .لكون والقرآنا

يل )يَ ْوَم( القيامة )نَْدُعو ُكلَّ أََُنٍس إبَِِماِمِهْم ( أي ندعو وَُناكم كلى أمىٍة بكتاهبا ، أهل التوراة بتوراهتم ، وأهل اإلجن -71
َزْوَن َما  يلهم ، وأهل القرآن بقرآهنم . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة اجلاثية }ُكل  أُمٍَّة ُتْدَعى ِإىَل ِكَتاهِبَا اْليَ ْوَم جتُْ إبجن

مِه ، ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن { ، يعين ُتدعى إىل كتاهبا السماوي لُتحاَكم بِه ، فالكتاب ُيسمىى إماماً ألنى الناس أتمتى بِه وأبحكا
ون فيعطُ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة هود }َوِمن قَ ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرمْحًَة { . مثى تنقسم كلى اُمىٍة إىل قسمني 

 ِئَك يَ ْقَرُؤوَن  بَِيِميِنِه فَُأْولَ قسماً منهم كتاب أعماهلم بيمينهم والقسم اآلخر بشماهلم )َفَمْن أُويتَ ِكَتابَُه ( أي كتاب أعماله )
 . ط أيضاً ( أي ال يُنَقص من جزاء أعماهلم قدَر حبى الفتيل ، وُيسمىى حبى الُعرفُ  َوالَ يُْظَلُموَن فَِتيالً ني )حِ ( فرِ ِكَتاهَبُْم 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( الدنيا  َوَمن َكاَن يف َه ِذهِ مثى ذكَر ُسبحانُه أصحاب الشمال وأحواهلم يوم القيامة بعد أن ذكَر أصحاب اليمني فقال ) -72
عمي ( ألنى هلب النار ودخاهنا يُ َوَأَضل  َسِبيالً ( عن طريق اخلروج من جهنىم )فَ ُهَو يف اآلِخَرِة أَْعَمى ( عن طريق احلقى )أَْعَمى)

  . أبصارهم فال يَرون طريق اخلروج
ا تكون كالعمياء ال ترى شيئاً ، وقد أو الشمس فإهنى ذا واجهت الضياء الكثري كالنار ى أبصارها ولكن إعمَ إنى النفوس ال تَ    

حدث ذلك معي حني وقعُت من مكان مرتفع وخرجْت نفسي من جسمي فكنُت ال أرى شيئاً إن كان طريقي يف ضياء 
الشمس وإذا عدُت إىل الظلى كنت اُبصر األشياء كما هي وكان بصري يقوى إذا دخلُت يف مكان مظلم . وقد شرحُت عن 

  .[ ساعة قضيتها مع األرواح]وكذلك يف كتايب  اإلنسان بعد املوتهذه احلادثة يف كتايب 

كسىرَنها   جاء وفد ثقيف إىل النيبى )ع( وقالوا "أجىلنا بضعَة أشهر حّتى نقبض ما يُهَدى آلهلتنا فإذا قبضنا اهلداَي -73
وأسلمنا يعين نرتك أصنامنا فال َنطىمها حّتى نقبض ما يُهدى إلينا يف الوقت املقرىر للهداَي ، فإن سألت العرب عن سبب 

َنا إِلَْيَك ( املشركون )َوِإن َكاُدواْ أتجيلها فقل هللا أمر بذلك" . فنزلت هذه اآلية ) ا أن ( أي قارَبو لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحي ْ
َنا َغرْيَُه يوقعوك يف الفتنة ويصرفوك عن األمر الىذي أوحينا بِه إليك )  )َوِإًذا الَّختََُّذوَك َخِليالً  ( فتقول هللا أمَر بذلكلِتْفرَتَِي َعَلي ْ

ذوَك صديقاً هلم وحبيباً ألنىك تعطيهم ما أرادوا  .  ( يعين لو فعلت ما طلبوا منك من التأجيل الختى

َناَك  َوَلْوالَ ) -74 ًئا قَِليالً ( على طريق احلقى والُرشد )أَن ثَ ب َّت ْ ( يعين لقد قاربَت أن َتيل إىل قوهلم َلَقْد ِكدتَّ تَ رَْكُن إِلَْيِهْم َشي ْ
 .  وتعطيهم ُمهلة أقلى ُمىا طلبوا منك

ََذقْ َناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ) -75 لوا لعذىبناك ضعف عذاب احلياة وضعف ( يعين لو أعطيتهم ما سأِإذاً ألَّ
َنا َنِصريًا عذاب املمات )   . ( يعين مثى نرفضك فال أحد ينصرك ويساعدكمُثَّ اَل جتَُِد َلَك َعَلي ْ

يسكنون مدينة يثرب فتشاوَر معهم ِضدى النيبى  الىذينَ رئيس املنافقني إىل بين قُريظة من اليهود  عبد هللا بن ايبى ذهَب  -76
كيدة وقال هلم حتاَلفوا مع قريش على حرب حممىد لنخرجُه من أرضنا ابألسِر أو القتل . فأخرب هللا رسوله بذلك وعملوا م

( بكيدهم ، أي ليؤذوك ويُزعجوك ، والشاهد لََيْسَتِفز وَنكَ ( لك املنافقون )َوِإن َكاُدواْ ليأخذ احلذر منهم ونزلت هذه اآلية )
  : على ذلك قول اخلنساء

 جايل فباُدوا معاً     فأصبَح قليب هِبم ُمْستَ َفزىارِ وأفىَن 
  : وقال األعشى

 وَقْد يَِئَس األْعداُء أْن َيْسَتِفزَّين      ِقياُم اأُلُسوِد َوثْ بُ َها وزَِئريَُها
َها ( أي من أرض املدينة )ِمَن اأَلْرِض ) ( أي الَّ يَ ْلبَ ثُوَن ِخالَفَك ( يعين لو فعلوا ذلك )َوِإًذا( ابحلرب واألذى )لُِيْخرِجوَك ِمن ْ

ماً قليلة مثى هُنلكهم إمىا ابلطاعون وإمىا ابلزلزال وإمىا ابلقتلِإالَّ قَِليالً بعد خروجك من املدينة )  .  ( يعين إالى أَيى

http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/saa/


507 
 

َوالَ جتَُِد ِلُسنَِّتَنا أهلكناهم ) ( يعين مل نُرسْل قبلك من رسول فأخرجُه قومه إالى ُسنََّة َمن َقْد أَْرَسْلَنا قَ ب َْلَك ِمن ر ُسِلَنا ) -77
  . ( يعين ال جتد ملنهجنا تبديالً حَتِْويالً 

، فدلوك الشمس هو  اللىيل( يعين ظالم  اللىيلِإىَل َغَسِق ( أي من وقت دلوك الشمس )أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ) -78
  : زواهلا وقت الظهر ، والشاهد على ذلك قول الراجز

 ا َمقاُم َقَدَمي َرابِح     لِلشَّْمِس حّتَّ َدَلَكْت بَراحِ هذ
ِإنَّ قُ ْرآَن ( يعين تقرأ القرآن وقت الفجر بعد الصالة )َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر صالة العشاء ) اللىيلويُريد بذلك صالة الظهر ، وغسق 

عض املشركني بصحىتِه وحيضرون الستماعِه ويؤمنون بِه ( أي يشهُد بَكاَن َمْشُهوًدا ( أي القراءة للقرآن وقت الفجر )اْلَفْجِر 
 .  ، ألنى الناس َنئمة يف ذلك الوقت واألصوات هادئة فاملستِمع لُه يتقبىلُه وينصت لهُ 

أي  ( أي بقراءة القرآن ، واملتهجىد الىذي ترك اهلجودفَ تَ َهجَّْد بِِه ، ويُريد أوىلُه ) اللىيل( يعين ساعات من  اللىيلَوِمَن ) -79
  : ترك النوم ، فاهلجود هو النوم ، والشاهد على ذلك قول عنرتة

 هْل ِعيَشٌة طاَبْت لََنا إال وقْد     أبْ َلى الزماُن قدميَها وجِديَدها
َلةً أْو مُ   إال وأْعَقَبِت اخلُطُوُب ُهُجوَدها      ْقَلٌة ذاَقْت َكرَاَها لَي ْ

  : وقال احلُطيئة
َنا بعَد ما هَ   َجُدوا ِهْنُد     وَقْد ِسْرَن مَخْساً واْتأَلَبَّ بَِنا جَنْدُ أال طََرقَ ت ْ

َعَثَك ( أي زَيدًة على قراءتِه وقت الفجر ) )ََنِفَلًة لَّكَ واقرأ فيها من القرآن  اللىيل : ساِهْر ساعات من أوىل واملعىن َعَسى أَن يَ ب ْ
على ذلك العطاء . وِمثلها يف سورة الُضحى قوله تعاىل }َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك ( حتمدُه وتشكرُه َمَقاًما حمَُّْموًدا ( يف اآلخرِة )َرب َك 

 .  { َرب َك َفرَتَْضى

ُُمْرََج ( من مكىة )َوَأْخرِْجيِن ( أي إدخاالً َمْرِضيىاً ال أرى فيه ما أكره )ُمْدَخَل ِصْدٍق ( مدينة يثرب )َوُقل رَّبِى أَْدِخْليِن ) -80
( أي اجعل يل ُسلطة وقوىة تنصرين هبا  َواْجَعل يلِى ِمن لَُّدنَك ُسْلطَاًَن نَِّصريًاعلى خروجي منها ) ( ال أندم بعد ذلكِصْدٍق 

  . على األعداء

( يعين ذهَب الباطل وتالَشى ، وهو دين الِشرك َوَزَهَق اْلَباِطُل ( أي ِدين احلقى ، وهو ِدين اإلسالم )َوُقْل َجاء احلَْق  ) -81
  ( أي ُمضمِحالً ذاهباً ، ومن ذلك قول جريرَل َكاَن َزُهوقًا ِإنَّ اْلَباطِ )

 إنى أاب َمْنُدوَسَة املَعرَّقَا              يوَم ََتنَّاَن فكان اْلُمْزَهَقا
 الَقى ِمَن املوِت خليجاً ُمْتأَقَا     َلمىا رَأَْوََن والس ُيوَف الرُبَّقَا

 .  أيضاً عند قوله تعاىل }َوتَ ْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن { وقد سبق شرح كلمة اإلزهاق يف سورة التوبة
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م يدخلون اجلنىة  َوَرمْحٌَة لىِْلُمْؤِمِننيَ ( لألمراض النفسيىة واألخالق الذميمة )َونُ نَ زىُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء ) -82 ( ألهنى
م ال يؤمنون بِه فيخسرو لظَّاِلِمنَي َإالَّ َخَسارًا َواَل يَزِيُد اابتىباعهم للقرآن والعمل أبحكامِه )  .  آخرهتم ا( ألهنى

( أي ابتعَد عن َوََنَى جِبَانِِبِه ( عن ذِكر هللا والقيام ابلشكر لُه )أَْعَرضَ ( بِنعم الُدنيا )َوِإَذآ أَنْ َعْمَنا َعَلى اإِلنَساِن ) -83
( من مرض أو فقر أو سجن أو غري ذلك من َوِإَذا َمسَُّه الشَّر  ب )املساجد وحمالىت العبادة والزَم حمالت االُنس والطر 

  ( أي يئَس من رمحة هللاَكاَن يَ ُؤوًسا شدائد الدنيا )

هم على شاكلتِه ، فمن  الىذينَ ( يعين كلى إنسان يعمل ابلعادات الىيت اكتسبها من رُفقائِه ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه ) -84
( يعين هللا أعلُم فَ َرب ُكْم أَْعَلُم مبَْن ُهَو أَْهَدى َسِبيالً رار أصبح شريراً مثلهم ، ومن رافق األخيار أصبَح صاحلاً ِمثلهم )رافق األش

 مبن هو أتقى وأصلح فال تتفاخروا فيما بينكم ابلتقوى والصالح . وِمثلها يف سورة النجم قوله تعاىل }َفاَل تُ زَك وا أَنُفَسُكْم ُهوَ 
  . أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى {

َمن هو َلمىا نزلت اآلية يف سورة الشعراء }نَ َزَل بِِه الر وُح اأْلَِمنُي َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن { ، قالت قريش و  -85
( يعين عن جربائيل وصفاتِه ِن الر وِح َوَيْسأَُلوَنَك عَ الروح األمني وما صفاتُه ومل ال نراُه ؟ فنزلت هذه اآلية رداً على سؤاهلم )

( أي هو من ُملوقات ريبى الروحانيىة ولكنىكم ال تروهنم ألنى نظركم حمدود وال تعلمون هبم ألنىكم يف ُقِل الر وُح ِمْن أَْمِر َريبِى )
ُملوق أثريي روحاين . وقد سبق  مدرسة إبتدائية وسرتوهنم إذا انتقلتم إىل الثانوية ، يعين إىل اآلخرة ، فكلمة "أمر" كناية كلى 

( وستزداد معلوماتكم إذا انتقلتم إىل الثانوية إىل َوَما أُوتِيُتم مِىَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل الكالم عن ذلك يف ِعدىِة مواضع من القرآن )
 .  عامل النفوس ابملوت وتَ َرون تلك املخلوقات الروحانية وتَ َرون اجلنى والشياطني أيضاً 

َنا إِلَْيَك ) -86 َنا لََنْذَهنَبَّ اِبلَِّذي أَْوَحي ْ ُه وّنحوُه من صدَولَِئن ِشئ ْ مُثَّ ر أصحابك ومن الكتب الىيت كتبوها )و ( أبن نُنسيك إَيى
َنا وَِكيالً ( أي إبرجاعِه )اَل جتَُِد َلَك بِِه   .  ( أي ال جتد من يتكفىل إبرجاع الوحي إليكَعَلي ْ

( إذ أنزل ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبريًا ( أي لكن رمحتنا أدركتك فرتكناُه غري مذهوب به ألجلك )ن رَّبِىَك ِإالَّ َرمْحًَة مىِ ) -87
 .  القرآن عليك وجعلك خامت النبيىني

لَِّئِن شركني )( َي حممىد هلؤالء املُقلقال النضر بن احلارث لو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن ، فنزلت هذه اآلية ردىاً عليه ) -88
( يف فصاحتِه وبالغتِه وما فيه من إخبار عن املاضي وإنباء عن  اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجلِْن  َعَلى أَن ََيْتُواْ مبِْثِل َه َذا اْلُقْرآنِ 

 .  ً ( أي ُمعيناً ومساعداالَ ََيُْتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريًا املستقبل )

فََأََب َأْكثَ ُر النَّاِس ( لُيفكىروا هبا ويتىِعظوا ) ِمن ُكلِى َمَثلٍ ( أي بي ىنىا وأوضحنا للناس )َوَلَقْد َصرَّفْ َنا لِلنَّاِس يف َه َذا اْلُقْرآِن ) -89
 .  ( يعين إالى جحوداً للحقى ِإالَّ ُكُفورًا 

  . ( من املاءُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يَنُبوًعا َلن ن  ْؤِمَن َلَك َحّتَّ تَ فْ ( ُمشركو العرب )َوقَاُلواْ ) -90
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َر اأَلهْنَاَر ِخالهَلَا ( أي بستان )أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ) -91 يٍل َوِعَنٍب فَ تُ َفجِى ( أي خالل األشجار ، يعين ما بني مِىن َّنَِّ
  . ار( أي تتفجىر عيون املاء من األرض مثى جيري املاء يف األهنتَ ْفِجريًاأشجارها )

َنا ِكَسًفا ) -92 ( أي يُقابلوننا أَْو أَتْيتَ اِبلِلِى َواْلَمآلِئَكِة قَبِيالً ( أي ِقطعاً من األحجار )أَْو ُتْسِقَط السََّماء َكَما َزَعْمَت َعَلي ْ
  . فنراهم ويشهدون لنا أبنىك ُمرَسل من هللا

( أي تصعد إىل أَْو تَ ْرَقى يِف السََّماء ) ُسليمانابلذهب ِمثل قصر ف ( أي ُمزخرَ أَْو َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت مِىن ُزْخُرٍف ) -93
َنا ِكَتاابً ( لو ارتقيَت فيها )َوَلن ن  ْؤِمَن لِرُِقيِىَك السماء ) ُقْل ُسْبَحاَن ( فإن كان حقىاً آَمنىا )ن َّْقَرُؤهُ ( فيِه تصديقك ) َحّتَّ تُ نَ زىَِل َعَلي ْ

( يعين ما أَن إالى َهْل ُكنُت إالَّ َبَشرًا رَُّسواًل ، يعين عجباً لكم وِلما اقرتحتموُه من اآلَيت ) ( وهذه اجلملة تُقال للتعجىبَريبِى 
  . بشٌر كسائر الناس ورسوٌل كسائر الُرُسل

هلم الُسُبل إىل اهلداية  ( وأوضحناِإْذ َجاءُهُم اهْلَُدى ( يعين أيى شيء منعهم عن اإلميان ابهلل )َوَما َمَنَع النَّاَس أَن يُ ْؤِمُنواْ ) -94
ُ َبَشرًا رَُّسوالً )  .  (ِإالَّ أَن قَاُلواْ أَبَ َعَث الِلى

( يف عامل املادىة ال يؤذيهم شيٌء منها ويراتحون هلا كما تراتحون أنتم ُقل لَّْو َكاَن يِف اأَلْرِض َمآلِئَكٌة مَيُْشوَن ُمْطَمِئنِىنَي ) -95
 .  (َماء َمَلًكا رَُّسواًل لَنَ زَّْلَنا َعَلْيِهم مِىَن السَّ )

َنُكْم ) -96 إِنَُّه  ( يعين إنى هللا يعلُم ويرى أبينى بلىغُت وأنذرُت وأنتم عاندمت ومل تسمعوا لقويل )ُقْل َكَفى اِبلِلِى َشِهيًدا بَ ْييِن َوبَ ي ْ
 .  ( ال خيَفى عليِه شيء من أحوالكمَكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا 

ُ فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ي َ ) -97 ِمن ُدونِِه ( يهدوهنم )َمن ُيْضِلْل فَ َلن جتََِد هَلُْم أَْولَِياء ( ال يتمكىن أحد من الناس أن ُيضلىُه )وَ ْهِد الِلى
( عن طريق ُعْمًياب )( إىل جهنىم بال حُماكمة وال ِعتا)َعَلى ُوُجوِهِهْم ( ُمتىجهني َوََنُْشُرُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ( أي غري هللا هادَيً )

( َيوون إليها مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ( عن استماع الطرب وأصوات الفرح )َوُصمًّا( عن النطق ابالعتذار )َوُبْكًمااخلروج منها )
  : عديى بن زيد ( أي كلىما سكنت النار وهدأت ، والشاهد على ذلك قولُ ُكلََّما َخَبْت ويسكنون فيها )

 و ُسرُِج اْلَمْج === دِل ِحيناً خَيُْبو وِحيناً يُِنريُ َوْسطُه كالرَياِع أَ 
  : وقال اآلخر

 وُكنَّا َكاحلَرِيِق َأصاَب غاابً     فَ َيْخُبو ساَعًة ويُِنرُي ساعا
  : وقال حسىان

 َمَّت تَ َرََن اأَلْوُس يف بَ ْيِضنا      هَنُزى الَقنا خَتُْب ِنرياهُنا
 . (  زِْدََنُهْم َسِعريًا)
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ُمْ ( استحقىوُه )َجَزآُؤُهم( الِعقاب )َذِلكَ ) -98 م )أِبهنَّ أَئَِذا ُكنَّا ( ُمنكرين للبعث والعقاب ) َكَفُرواْ آِبََيتَِنا َوقَاُلواْ ( أي بسبب أهنى
  : ( . فردى هللا تعاىل عليهم قوهلم فقالِعظَاًما َورُفَااًت أَِإَنَّ َلَمب ُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا 

َ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض  أََوملَْ ) -99 ( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض مع ما فيهما من أنواع يَ َرْواْ أَنَّ الِلى
قهم ، ألنى ( ، ومل يقل يُعيد خلأَن خَيُْلَق ِمثْ َلُهْم ( . فتأمىل أيىها القارئ إىل قوله تعاىل )قَاِدٌر َعَلى أَن خَيُْلَق ِمثْ َلُهْم املخلوقات )

: كما خلقهم من ُمركىبات عناصر أرضيىة   واملعىنإعادة األجسام امليىتة ال فائدة منها ألنى النفس هَي اإلنسان احلقيقي . 
غري الىيت نشأت أوىل مرىة . وَلمىا تبنيى  اُخرىأبن يُنشئ فيها نفوساً  اُخرىكذلك قادر على إعادة تلك الرِمم إىل احلياة مرىًة 

صار غري واجب عليِه إعادهتا إىل احلياة اثنيًة فإن شاء  اُخرىتعاىل إذا أعاَد األجسام إىل احلياة ينشئ فيها نفوساً أنى هللا 
( َوَجَعَل هَلُْم َأَجالً أعادها وإن مل يشأ ال يُعيدها بل خيلق غريها ، ولذلك قال تعاىل يف سورة عبس }مُثَّ ِإَذا َشاء أَنَشرَُه { . )

كىروا ويتشاوروا لكي يعرفوا احلقى فيتىبعوُه ، ومدىة الوقت إلمهاهلم إىل يوم ُماهتم ، وبعده ال تُقبل توبتهم وال أي أمهلهم ليف
( أي ال شكى فيِه ، إذ ال أحد يشكى ابملوت فكلى الناس َتوت الَّ َرْيَب ِفيِه إمياهنم وليس هلم ُعذٌر بعد ذلك ، وهذا األجل )

 .  ( يعين إالى إنكاراً وجحوداً للحقى ُكُفورًا   فََأََب الظَّاِلُموَن إالَّ )

َْمَسْكتُ ( من الرزق واملطر وغري ذلك )ُقل لَّْو أَنُتْم ََتِْلُكوَن َخَزآئَِن َرمْحَِة َريبِى ) -100 ْم ( عن نشرها وَبلتم هبا على ِإًذا ألَّ
طلبوا منك أن تفجىَر هلم من األرض ينبوعاً  الىذينَ إنى :  واملعىن( أي خوفاً من نفادها ابإلنفاق ، َخْشَيَة اإِلنَفاِق الناس )

( أي قليل اإلنفاق شحيحاً وََكاَن اإلنَساُن قَ ُتورًا أرادوا بِه توسعة الرزق عليهم فهم من الشحى لو ملكوا خزائن هللا لبخلوا هبا )
  : قول اخلنساءيف العطاء ، يُقال "قرتىَ زيٌد على عيالِه" إذا َِبَل عليهم ابإلنفاق ، ومن ذلك 

 لِيَ ْبِكِه ُمْقرتٌ أْفىَن َحرِيبَ َتُه      َدْهٌر وحاَلَفُه بُ ْؤٌس وإْقتارُ 

َنا ُموَسٰى ِتْسَع آََيٍت بَيِىَناٍت ) -101 ( أي تسع ُمعجزات ومل ُيصدىق هبا فرعون ومل يؤمن بل قال لُه أنت ساحر . َوَلَقْد آتَ ي ْ
فَاْسَأْل وُيصدىقونك عليها؟ فاترك سؤالك للمعجزة ، وإذا مل يطمئن قلبك هبذا )فكيف يؤمن قومك َي حممىد مبعجزٍة واحدة 

 .  ( أي سحروك فُجِنْنتَ فَ َقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإينى أَلَظُن َك ََي ُموَسٰى َمْسُحورًا ( موَسى )ِإْذ َجاَءُهْم ( عن ذلك )َبيِن ِإْسرَائِيَل 

ِإالَّ َرب  السََّماَواِت َواأْلَْرِض ( األصنام الىيت حتسبوهنا آهلة )َما أَنَزَل َهٰ ُؤاَلِء  فرعون )( َيَلَقْد َعِلْمَت ( موسى )قَالَ ) -102
ا آهلة إالى ربى السماوات واألرض فإنىه أنزل بصائر للناس وُكتُباً َبَصائَِر  ( يعين مل تُنزل األصنام بصائر للناس وال أدلىة على أهنى

ُسالً وأنبياء وُهداة فأيىهما أحقى أن يُ تىبع؟ فالبصائر مجع بصرية ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام مساويىة وبراهني وأرسَل رُ 
  . }َقْد َجاءُكم َبَصآئُِر ِمن رَّبِىُكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَ ْفِسِه {

. ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان }َدَعْوا ( أي هاِلكاً بسبب كفرك وظلمك وعنادك َوِإينى أَلَظُن َك ََي ِفْرَعْوُن َمثْ ُبورًا )
: يدعون على أنفسهم ابهلالك أي ابملوت ليتخلىصوا  واملعىنُهَناِلَك ثُ ُبورًا الَّ َتْدُعوا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثريًا { . 

 .  من العذاب
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( أي أراَد أن يُزعجهم وخيوىفهم لئالى خيرجوا من أرض مصر ليخدموا قومه ، اأَلْرِض أَن َيْسَتِفزَُّهم مِىَن ( فرعون )َفَأرَادَ ) -103
فََأْغَرقْ َناُه َوَمن ) ،ومن بعض ختويفِه ملوسى قوله يف سورة الشعراء }قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلًا َغرْيِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي { 

يًعا( من اجلند )مََّعُه    . يف البحر األمحر (مجَِ

( يعين وعد املرىة فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة ( أي أرض كنعان وفلسطني )َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه لَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْسُكُنواْ اأَلْرَض ) -104
َنا ِبُكْم األخرية من فسادكم ) ككم فيها على يد املهدي ( من كلى قطٍر من أقطار األرض ليكون هال َلِفيًفا( إىل فلسطني )ِجئ ْ

. و"اللىفيف" معناُه اجلمع الكثري على اختالف أماكنهم وأنساهبم ولُغاهتم ، وقد جاؤوا يف هذا العصر إىل فلسطني من كلى 
َنا ِبُكْم لَ  ِفيًفا قطٍر من أقطار األرض اتركني بالدهم ُُمتمعني يف فلسطني بلفيفهم وتعدىد ُلغاهتم ، واتىضَح معىن قوله تعاىل )ِجئ ْ

  . ( فقد حان وقت إهالكهم وختليص البشر من شرىهم بعون هللِا تعاىل

 واملعىن( ،  َما أَنَزَل َهُؤالء ِإالَّ َرب  السََّماَواِت َواألَْرِض َبَصآئِرَ ( هذه اجلُملة معطوفة على قوله تعاىل ) َواِبحْلَقِى أَنزَْلَناُه ) -105
( موسى من اجلبل وذهَب إىل قومِه ، يعين َواِبحْلَقِى نَ َزَل َء بِه موسى ، وهي األلواح ): بدين احلقى أنزلنا الكتاب الىذي جا

وا وبدىلوا من بعدِه )  .  ( كما أرسلنا موسىِإالَّ ُمَبشِىرًا َونَِذيرًا ( َي حممىد )َوَما أَْرَسْلَناَك أوصاهم ابتىباع احلقى ، ولكنىهم غريى

( أي جزىأَنُه سوراً وآَيت حُمَكم وُمتشابِه مكىي فَ َرقْ َناهُ ليك ُقرآَنً كما أنزلنا على موسى التوراة )( يعين وأنزلنا عَوقُ ْرآَنً ) -106
( أي على قوٍم ماكثني معك يف قريتك ، يعين ُمقيمني معك وهم أهل مكىة ، ومن  )لِتَ ْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكثٍ ومدين 

هَلُْم َأْجرًا َحَسًنا َماِكِثنَي ِفيِه أَبًَدا { ، وقال تعاىل يف سورة طاء هاء حاكياً عن موسى ذلك قوله تعاىل يف سورة الكهف }َأنَّ 
 .  ( شيئاً فشيئاً على حسب احلاجة ووقوع احلوادثتَنزِيالً ( مع جربائيل )َونَ زَّْلَناهُ }فَ َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينىِ آَنْسُت ََنرًا { . )

( فإنى إميانكم ينفعكم وينجيكم من عذاب اآلخرة ، وترككم اإلميان يضرىكم ويوقعكم يف ِه أَْو الَ تُ ْؤِمُنواْ ُقْل آِمُنواْ بِ ) -107
( يعين أُوُتواْ اْلعِْلَم ِمن قَ ْبِلِه  الىذينَ ِإنَّ ) ، {َلن ن  ْؤِمَن َلَك َحّتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يَنُبوًعا }العذاب . وهذا جواب لقوهلم 

َلى َعَلْيِهْم أسلموا ) الىذينَ لماء أهل الكتاب ع ( أي يسجدون هلل شكراً لُه وتعظيماً خيَِر وَن ِلأَلْذقَاِن ُسجًَّدا ( القرآن )ِإَذا يُ ت ْ
 .  على هدايتِه هلم ، و"الذقن" معناُه اللىحية ، ومجعه أذقان

( يف احلساب والعقاب  ِإن َكاَن َوْعُد رَبىَِنااذ الشريك والولد والبنات )( أي تنزيهاً لُه عن اختى َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبىَِنا ) -108
 .  ( يعين إنى وعدُه كائن ال ُخلَف فيهِ َلَمْفُعوالً )

( ما يف القرآن من َويَزِيُدُهمْ ( خوفاً من التقصري يف طاعتِه وشوقاً إىل النعيم يف ِجنانِه )َوخيَِر وَن ِلأَلْذقَاِن يَ ْبُكوَن ) -109
 .  ه( أي تواضعاً هلل تعاىل واستسالماً ألمرِ ُخُشوًعااملواعظ )

كان النيبى )ع( ذات ليلٍة مبكىة يدعو َي رمحان َي رحيم ، فقال املشركون : "هذا يزعم أنى لُه إالهاً واحداً وهو اآلن   -110
َ أَِو اْدُعواْ الرَّ ثىن" . فنزلت هذِه اآلية )ثىن مَ يدعو مَ  ( يعين اخلالق واحد  مْحَ َن أَيًّ مَّا َتْدُعواْ فَ َلُه اأَلمْسَاء احلُْْسىَن ُقِل اْدُعواْ الِلى
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( يعين ال ترفع صوتك عالياً وال ختفض َواَل خُتَاِفْت هِبَا ( َي حممىد ) )َوالَ جَتَْهْر ِبَصالَِتكَ واألمساء كثرية وكلىها ِصفات ُحسىن 
( يعين خذ طريقة الوسط فال ترفع صوتك كثرياً وال ِغ َبنْيَ َذِلَك َسِبيالً َوابْ تَ صوتك حبيث من يكون بقربك ال يسمع قراءتك )

 .  ختفضُه كثرياً 

( لَّ َوملَْ َيُكن لَُّه َويلٌّ مِىَن الذ  ( فُينافسُه ) َومَل َيُكن لَُّه َشرِيٌك يِف اْلُمْلكِ ( فُيضاددُه )َوُقِل احْلَْمُد لِلِِى الَِّذي مَلْ يَ تَِّخْذ َوَلًدا ) -111
ُْه َتْكِبريًا : إنىُه القادر بنفسِه وكلى ما ُعِبَد من دونِه فهو ذليل ) واملعىنفيتعزىز بِه ، يعين مل يذلى فيحتاج إىل من يتعزىز بِه ،  ( وََكربِى

  . أي عظىمُه تعظيماً 

ّاْلَعاَلِمنيَّ َّربِ  ّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاإلسراءّ،ّواحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

ّسورةّالكهف

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( اْلِكَتابَ ( حممىد )الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه دوا هللا حيث بعث فيكم رسواًل فهداكم إىل طريق احلقى )( يعين إمحَ احْلَْمُد لِلَِِّ ) -1
: مل جيعل فيما أنزلُه عليه يف الكتاب  ملعىنوا( أي تكاليف ومشقىات ، ِعَوَجا( أي لعبده حممىد )َومَلْ جَيَْعل لَُّه يعين القرآن )

ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  { .  أحكاماً شاقىة ال تطيقون القيام هبا . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة البقرة }الَ ُيَكلِىُف الِلى

 مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف عبده حممىد فقال : 
د نفعكم وُحسن عاقبتكم كالقيىم على األيتام الىذي حُيافظهم ويُراقبهم ويتوىلى شؤوهنم ( يعين هو قَيٌم عليكم يُريقَ يِىًما) -2

ويعمل ملصاحلهم . فالقيىم هو الوكيل على األيتام واألرامل أو على شيء آخر يقوم حبراستِه ويعمل ألجلِه ، ومن ذلك قول 
 الشاعر : 

 زِي وأَِقلَّ َحْبِسيَي قَ يِىَم املاِء َفَدْتَك نَ ْفِسي      َعجِىْل َجوا
 واذُْكْر َمقاِمي اِبلرَِّحيِل أَْمِس     ورُدَّين قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمسِ 

 وقال األعشى : 
 َقْد آَب جاَرهَتا احلَْْسناَء قَ يِىُمها     رَْكضاً وآَب إليها الث ْكُل والت ََّلفُ 
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( يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم  الىذينَ َويُ َبشِىَر اْلُمْؤِمِننَي ( أي من عند هللا )ْنُه َشِديًدا ِمن لَّدُ ( أي عذاابً )أَبًْسا( الكافرين )لىُِينِذرَ )
 ( وهو نعيم اجلنىة .َأْجرًا َحَسًنا يف اآلخرة )

 ( أي ابقني فيه إىل األبد . َماِكِثنَي ِفيِه أَبًَدا ) -3

( وهم النصارى قالوا املسيح إبن هللا ، وكذلك العرب قالوا املالئكة بنات  َوَلًدا قَاُلوا اختَََّذ الِلَُّ  الىذينَ ( املشركني )َويُنِذرَ ) -4
 هللا .

( َكرُبَتْ ( بل يسريون على التقليد وينعقون مع كلى َنعق )َواَل آِلاَبئِِهْم ( حقيقي )ِمْن ِعْلٍم ( أي هبذا القول )مَّا هَلُم بِِه ) -5
ُ َوَلًدا ( ُج ِمْن أَفْ َواِهِهْم َكِلَمًة خَتْرُ أي عظمت عند هللا ) ( ال ِإالَّ َكِذاًب ( أي ما يقولون )ِإن يَ ُقوُلوَن ) ،( وهي قوهلم )اختَََّذ الِلَّ

 حىة لُه .صِ 

 ٌك نفسك أتسىفاً عليهم ، والشاهد على ذلك قول ذي الرمىة : ( أي ُمهلِ اَبِخٌع ن َّْفَسَك ( َي حممىد )فَ َلَعلَّكَ ) -6
َقاِدرُ أاَل أَي  َهَذا 

َ
 الَباِخُع الَوْجُد نَ ْفَسُه     ِلَشيٍء ََنَْتُه َعْن يََديِه امل

م مل يسمعوا لقولك ومل يرتكوا عبادهتا . َعَلى آاَثرِِهْم ) ( يعين على تقديسهم لآلاثر الىيت خلىفتها هلم آابؤهم وعبادهتم هلا ، وألهنى
( يعين ال حتزن عليهم وال أتسف جلهلهم ْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسًفا ِإن ملَّْ ي ُ واآلاثر هي األصنام أصبحت آاثراً للماضني )

وأعماهلم هذه فإنى هللا قادر على هدايتهم ولكن يهدي من كان ُمهيئاً للهداية حُبسن أخالقه وبعطفِه على الفقراء واملساكني 
. 

ُلَوُهْم )( من نبات وحيوان وإنسان ِإَنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض ) -7 ( كي أَي  ُهْم َأْحَسُن َعَماًل ( أي لنختربهم )زِيَنًة هلََّا لِنَ ب ْ
 جُنازي يف اآلخرة احملِسن على عملِه ونعاقب املِسيء على إساءتِه .

َها ) -8 ات وال حيوان وال ( يعين ّنيتهم كلىهم فال يبَقى عليها نبَصِعيًدا ُجُرزًا ( أي ما على األرض )َوِإَنَّ جَلَاِعُلوَن َما َعَلي ْ
 فيها ، ومن ذلك قول عنرتة :  إنسان ، فالصعيد هو األرض القاحلة الىيت ال نبتَ 

ُْم     أَْعجاُز ََّنٍْل يف َحِضيِض اْلَمْحجرِ   وَطَرْحتُ ُهْم فَ ْوَق الصَِّعيِد َكَأهنَّ

 ( . ا َعَجًبا أَْم َحِسْبَت أَنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آََيتِنَ ) -9
كان كهف يف األردن قرب قرية ُتسمىى قرية الرجيب ، تبعد عن عمىان مسافة ساعة على األقدام ، وكان قرب الكهف مقربة 

جاء ذكرهم يف هذه  الىذينَ ، أمىا "الرقيم" فهو حجر كبري كان قرب الكهف يكتبون عليه اتريخ مواتهم . وأصحاب الكهف 
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)يف القرن الثالث(   77بني من مِلك وثين من ملوك الرومان إمسُه داقيوس ن جلأوا إىل الكهف هارِ و دالسورة َثانية رجال موحىِ 
كان َيمر الناس بعبادة األواثن فمن أَب قتلُه ، وكانت حادثتهم بعد املسيح مبائتني وأربعني سنة على التقريب ، راجع كتاب 

 )إكتشاف كهف أهل الكهف( لاُلستاذ رفيق وفا الدجاين .

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة َوَهيِىْئ لََنا ِمْن أَْمرََِن َرَشًدا) -01  (  ِإْذ أََوى اْلِفت ْ
فأخربوا املِلك عنهم فجاء يطلبهم فوجدهم َنئمني داخل الكهف فقال ألصحابِه إبنوا عليهم ابب الكهف واتركوهم ليموتوا 

 . فبَنوا عليهم ابب الكهف ابحلجارة وسدىوُه سدىاً حمكماً وانصرفوا عنهم . جوعاً وعطشاً 

: ُسدىْت ابب الكهف عليهم وَنموا فلم يسمعوا بعدها صواتً  واملعىن( َفَضَربْ َنا َعَلى آَذاهِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا ) -11
فيف ، ألنى فيها اخل ذا زادت النقود عن الثالثني يزنوهنا وزَنً وال حديثاً . واملعدود عند العرب ماكان حتت الثالثني ، وإ

والثقيل وكانت درامههم من الفضىة ، وقد أشار القرآن إىل ذلك فقال هللا تعاىل يف قصىة يوسف }َوَشَرْوُه بَِثَمٍن ََبٍْس َدرَاِهَم 
ًما مَّْعُدوَداٍت { ، بينما ذكرها وقال تعاىل ]يف سورة البقرة [ يف صيَمْعُدوَدٍة { ، وكانت عشرين درمهاً ،  ام شهر رمضان }أَيَّ

ماً معدودات ، وذلك ألنى  اُخرىيف آية ]يف سورة البقرة أيضاً [ فقال }َشْهُر َرَمَضاَن { ، ففي آية قال شهر ويف آية  قال أَيى
ماً معدودات ، فكان املعدود عند العرب ك 29الشهر القمري قد يكون  لى شيء قليل ، ومن ذلك قول يوماً فلذلك قال أَيى

 جرير يهجو رجالً : 
 فما لَك من جنٍد حصاٌة تعد ها     ومالَك يف َغْوَرْي هُتاَمَة أْبَطحُ 

م َنموا يف الكهف أقلى من ثالثني سنة ، يعين بني العشرين والثالثني ، وأَن اُرجىح العشرين ، والدليل على  فاآلية تشري إىل أهنى
 }َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُواْ ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن { . ة يوسف ذلك قوله تعاىل يف قصى 

 ( من نومهم . مُثَّ بَ َعثْ َناُهْم ) -12
وبعد أن سدىوا عليهم ابب الكهف ببضع سنني ماَت ذلك املِلك الوثين وتغريى الوضع وذهبت ُسلطة الوثنيىة وأصبحت 

علوا املسيح إبَن هللا بل كانوا يعرتفون أنىه نيبى أرسله هللا إليهم . وكان هناك راعي غنم دين مل جيني وكانوا موحىِ الُسلطة للمسيحيىِ 
نزَل ابلقرب من الكهف فاحتاَج إىل أحجار فرأى اجلدار الىذي ُسدى بِه ابب الكهف فأخذ يف هتدميه ونقل حجارتِه ، فلمىا 

 جتدىد هلم اهلواء استيقظوا من نومهم ، 
( ألنى املسيحيىة الىيت كانت يف تلك البلدة القريبة من الكهف كانت طائفتني ي  احلِْْزَبنْيِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا أََمًدا لِنَ ْعَلَم أَ وقوله )

م يعرفون قصىتهم وهروهبم من املِلك الوثين ،  ُمتحزىبتني وكلى حزب منهم قد سجىل اتريخ أهل الكهف وزمن دخوهلم فيه ألهنى
ا مل يُنقىبوا عن موإّنى م أحياء عجبوا من ذلك وعظَُم  ]كانوا[ هم ألهنى م ماتوا يف كهفهم ، وَلمىا ظهر أمرهم ورأوا أهنى يعتقدون أهنى

                                                           
 وعاصمتُه إفسوس قرب أزمري ، والكهف يف جبل سريوس . وقيل إمسه )ديسيوس( 77
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قوله لديهم أمرهم وشأهنم فأخذت كلى فرقة منهما تريد أن تشيىد هلم قبوراً بعد أن عادوا إىل الكهف وماتوا فيه . ويؤيىد هذا 
نَ هُ }تعاىل  ُْم أَْعَلُم هِبِْم قَاَل ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ َياًَن رَّهب  َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم لَنَ تَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا  الىذينَ ْم أَْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيِهم بُ ن ْ

يكونوا حمطى أنظاٍر  ، فلمىا رجع صاحب الفتية الىذي اشرتى هلم الطعام وأخربهم ابلقصىة دَعوا هللا أن مييتهم يف مكاهنم لئالى  {
للناس ، فماتوا يف كهفهم ، وَلمىا علمت الفرقتان املسيحيىتان مبوهتم قالت فرقة منهما لَِننْبِ قبوراً هلم وجنعل فوقها عالئم ، 

ا كانت وقالت الفرقة الثانية بل َنن نبين ، وتشاجرت الفرقتان فيما بينهما وذهبتا إىل حاكم البلدة فحكم للفرقة ااُلوىل ، وَلمى 
استأنفت الدعوى وقالت َنن نبين كنيسة فوق الكهف فيكون النفع للجميع  الفرقة الثانية أكثر عدداً وأقوى من ااُلوىل

أي تغلىبوا على أمر  {َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم  الىذينَ قَاَل }قوله تعاىل وتكون حملى عبادة أيضاً ، فحينئٍذ حكم احلاكم هلم ، وذلك 
 يعين حملى عبادة وسجود ، وهي الكنيسة . {لَنَ تَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا }أن البناء الِفتية يف ش

َيٌة ( أي ابلقول احلقى )اِبحْلَقىِ ( أي خربهم وقصىتهم )ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك نَ َبَأُهم ) -13 ُْم ِفت ْ آَمُنوا ( أي مجاعة من الشباب )ِإهنَّ
 ( أي زدَنهم بصرية يف دينهم ورغبًة يف الثواب عليه . ْدََنُهْم ُهًدى َوزِ ( ال يشركون بِه )بَِرهبِىِْم 

ك ( من بالدهم وهربوا من املِلك املشرِ ِإْذ قَاُموا ( هذا مَثل ُيضرب يف قوىة القلب وِشدىة العزمية )َورَبَْطَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم ) -14
( أي لن نتىخذ غريه َلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه ِإهَلًا ( الىذي خلقهنى )َماَواِت َواأْلَْرِض فَ َقاُلوا رَب  َنا َرب  السَّ الىذي َيمر بعبادة األواثن )

( يعين إن دَعوَن مع هللا إالهاً آخر فلقد قلنا قوالً ابطالً بعيداً عن احلقى ، فالشطى هو الُبعد ، َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا َشَططًا معبوداً )
 أعشى ميمون :  ومن ذلك قولُ 

تَ ُهوَن واَل يَ ن َْهى َذِوي َشَطٍط    كالطَّْعِن يَْذَهُب ِفيِه الزَّيُت والُفُتلُ  َهلْ   تَ ن ْ
 وقال حسىان بن اثبت األنصاري : 

 َدارها إْذ تَ ُقوُل ما الْبِن َعْمرٍو     جلَّ ِمْن بَ ْعِد قُ ْربِِه يف َشطاطِ 
 أي يف بعاِد . 

ِبُسْلطَاٍن ) 78( يعين على عبادهتم لَّْواَل ََيْتُوَن َعَلْيِهم ( يعبدوهنا )آهِلَةً ( أي من دون هللا )ِه َهُؤاَلء قَ ْوُمَنا اختََُّذوا ِمن ُدونِ ) -15
 ٍ  ( فزعَم أنى لُه ولداً أو شريكاً يف العبادة .َفَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَى َعَلى الِلَِّ َكِذاًب ( أي بدليل بنيى وُحجىٍة ظاهرة )َبنيِى

 لفتية ألصحابه وهو َتليخا : مثى قال رئيس ا
َ ( يعين وَلمىا اعتزلتم قومكم املشركني وجنومت من شرىهم )َوِإِذ اْعتَ زَْلُتُموُهْم ) -16 دين ( يعين واعتزلتم املوحىِ َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ الِلَّ

يَنُشْر مأواكم لئالى يظفر بكم امللك فيقتلكم )( أي إجعلوُه فَْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف دين )أيضاً وابتعدمت عنهم . وكانوا نصارى موحىِ 
                                                           

ا قال تعاىل ) 78 ذوا من البشر آهلة فقالوا هذا إبن إاله اخلَعَلْيِهموإّنى م اختى ري وهذا إبن إاله الشر وذلك إبن إاله املطر ، ( ومل يقل "عليها" ، ألهنى
ذ النصارى ]بعد ذلك [ املسيح إبن هللا وعبدوه . ذوا من البشر آهلة كما اختى  وهكذا اختى
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( أي يُهيىئ لكم رفيقاً َيتيكم مبا حتتاجون إليِه ويُ َهيِىْئ َلُكم مِىْن أَْمرُِكم مِىْرفَ ًقا ( فتشربون منها ، يعين املطر )َلُكْم َرب ُكم مِىن رَّمحته 
 من طعام وشراب وغري ذلك فهيىأ هللا هلم راعي الغنم فرافقهم .

( أي َتيل وقت طلوعها عن كهفهم إىل جهة اليمني ، ومن َوتَ َرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت ت َّزَاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي ) -17
 هري يصف َنقتُه : ذلك قول كعب بن زُ 

 فإذا َرفَ ْعُت هلا الَيِمنَي تزاَوَرْت     عن فَ رِْج ُعوٍج بينُهنَّ َخِليفُ 
 الكهف ومرىة عن ني( يعين مرىة تكون عن ميَذاَت الشِىَماِل ( أي تقطعهم مسافة عن كهفهم وترتكهم )ت َّْقِرُضُهْم َوِإَذا َغَرَبت )

( الىذي َنهلم يف َذِلكَ ( أي يف فسحٍة من الكهف َتَسُعهم )يِف َفْجَوٍة مِىْنُه ( َنئمون )َوُهمْ مشالِه فال يصيبهم من حرارهتا )
ُ فَ ُهَو اْلُمْهَتِدي ( الدالىة على قدرته )ِمْن آََيِت الِلَِّ ) الكهف من النوم سنني معدودة ( ال يقدر أحد أن ًيضلىُه َمن يَ ْهِد الِلَّ

 ( يُرشدُه إىل طريق احلقى .فَ َلن جتََِد َلُه َولِيًّا م ْرِشًدا ( يعين ومن ُيْضِلْلُه هللا )َوَمن ُيْضِلْل )

 امرئ القيس :  ( أي نيام ، ومن ذلك قولُ َوُهْم رُُقوٌد رأيتهم حلسبتهم ُمنتبهني ) ( يعين لوَوحَتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا ) -18
ُلَك ابألَْثُِد     وََنَم اخلَِلُي َوملَْ تَ ْرُقدِ   َتطَاَوَل لَي ْ

 وقال األعشى : 
َلًة     فرَتُْقَدها َمع رُقَّاِدها  َأِجدََّك ملَْ تَ ْغَتِمْض لَي ْ

 وقال عنرتة : 
 وُم َي ابنَة ماِلٍك      وَمْن فَ ْرُشُه مَجُْر الَغَضا َكْيَف يَ ْرُقدُ حراٌم عليَّ الن

وََكْلبُ ُهم عن الشمال إىل اليمني ) عن اليمني إىل الشمال واترةً  ( معناُه ونقلىبهم اترةً َونُ َقلِىبُ ُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِىَماِل )
املؤدىي إىل الفجوة ، يعين بني الباب وبني الفجوة ، فالوصيد مكان سدى الباب ، ومن ( أي ابملسلك اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه اِبْلَوِصيِد 

َا َعَلْيِهم م ْؤَصَدةٌ  ُهْم ( أيىها السائل عنهم )َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم قة )طبَ { أي مُ  ذلك قوله تعاىل يف سورة اهلمزة }ِإهنَّ ( َلَولَّْيَت ِمن ْ
ُهْم ُرْعًبا ( عنهم )ِفرَارًااخلوف ) أي ألدبرَت عنهم ُمىا ُيصيبك من ( فإنى هللا تعاىل مأل الكهف ُرعباً ووحشًة لئالى َوَلُمِلْئَت ِمن ْ

 يدخل عليهم أحد فيؤذيهم .

ا لِيَ َتَساءُلو العجيبة وحفظناهم تلك املدىة  املديدة بعثناهم من ُسباهتم ) االُمور( يعين كما فعلنا هبم وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم ) -19
نَ ُهْم  ُهْم َكْم لَِبثْ ُتْم ( عن حاهلم ومدىة لبثهم ، فإذا علموا هبا ازدادوا يقيناً واعتقاداً بقدرة هللا تعاىل )بَ ي ْ ( يف نومكم قَاَل قَائٌِل مِىن ْ

قَاُلوا َرب ُكْم أَْعَلُم مبَا  هللا )( فلمىا نظروا إىل طول أظفارهم وشعرهم أحالوا الِعلم إىللَِبثْ َنا يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم ( أصحابُه )قَاُلوا)
( أي بفضىتكم فَابْ َعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ( وكانت مدىة نومهم سنني معدودة ، يعين ما بني العشرين والثالثني ، قالوا )لَِبثْ ُتْم 

 ، ومن ذلك قول اخلنساء : 
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 ن ماٍل وأوراقِ لو كاَن يُفَدى لكاَن األهُل كل ُهُم     وما أَثَر م
فَ ْلَينظُْر أَي  َها أَزَْكى ( القريبِة منىا )ِإىَل اْلَمِديَنِة وهي الدراهم وكان عليها رسم املِلك املشرِك الىذي كان يف زمن هروهبم منه )

َواَل ُيْشِعَرنَّ ول فال يُنازع البائع )( يف القَوْليَ تَ َلطَّفْ ( أي من الطعام )فَ ْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍق مِىْنُه ( يعين أطهر وأحسن طعاماً )َطَعاًما 
 ( أي ال خيرب بكم وال مبكانكم أحداً من أهل املدينة .ِبُكْم َأَحًدا 

ُْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ) -20 أَْو يُِعيُدوُكْم يِف ( ابحلجارة حّتى هتلكوا )يَ ْرمُجُوُكمْ ( يعين إن يطىلعوا عليكم ويعلموا مبكانكم )ِإهنَّ
( يعين إن علموا مبكانكم لن تنجحوا يف دينكم الىذي أنتم عليه من  َوَلن تُ ْفِلُحوا ِإًذا أَبًَدا( أي يردىوكم إىل دينهم )ْم ِملَِّتهِ 
 يد . التوحِ 

( أهل املدينة الِيَ ْعَلُمو ( أي كما أَّنْناهم وبعثناهم أْطَلْعنا أهل تلك املدينة على شأهنم وقصىتهم )وََكَذِلَك أَْعثَ ْرََن َعَلْيِهْم ) -21
( يعين ال اَل رَْيَب ِفيَها ( أي ساعة املوت )َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعَة ( ابلبعث واحلساب )أَنَّ َوْعَد الِلَِّ وغريهم ُمىن يسمع بقصىتهم )

 شكى فيها ، فإذا مات اإلنسان يُبَعث من جسمِه إىل عامل النفوس وهناك يلقى جزاءُه . 
الكهف وأخربهم ابلقصىة سألوا من هللا أن مييتهم لئالى يكونوا حمطى أنظار الناس ، فماتوا يف كهفهم وَلمىا رجع إىل أصحابه يف 

بل  خرى، وَلمىا أبطأوا دخل عليهم أهل املدينة فوجدوهم موَتى ، فقالت إحدى الطائفتني َنن نبين قبوراً هلم ، وقالت االُ 
نَ ُهْم أَْمَرُهْم ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن قوله تعاىل )َنن نبين ، وذلك  ( أهل املدينة ، أي قال بعضهم فَ َقاُلوا( يعين يتنازعون يف أمر البناء )بَ ي ْ

َياًَن لبعض ) ُْم أَْعَلُم هِبِْم ( أي ابنوا ابب الكهف عليهم واتركوهم فيِه )ابْ ُنوا َعَلْيِهم بُ ن ْ ( أي قَالَ ( هل ماتوا أم َنموا اثنيًة )رَّهب 
 ( أي مكاَنً لَنَ تَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا ( يعين غلبوا على أمر الفتية يف شأن البناء )َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم  ذينَ الى قالت الفرقة الثانية )

 للسجود والصالة ، فبَنوا فوق الكهف كنيسة .

َ ُسبحانُه اختالف الناس يف عددهم فقال ) -22 ( آخرون ابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن َثاَلثٌَة رَّ ( أي بعض الناس )َسيَ ُقوُلونَ مثى بنيى
َعٌة َواَثِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم ( آخرون )َويَ ُقوُلونَ ( أي على الظنى ال عن حقيقة )مَخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم َرمْجًا اِبْلَغْيِب ) ( وكان َسب ْ

يف عددهم ، فقال هللا تعاىل لرسوله إقطع  . وَلمىا جاء وفد نصارى جنران وقع هذا االختالف 79عددهم َثانية غري الكلب 
( أي فال جتادل َفاَل َُتَاِر ِفيِهْم ( من الناس )مَّا يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌل ( أي بعددهم )ُقل رَّيبِى أَْعَلُم ِبِعدَّهِتِم النزاع يف ذلك و )

 حسىان بن اثبت يرثي محزة عمى النيبى : اخلائضني يف عددهم وشأهنم ، فاملِراء هو اجلدال بني خصمني ، ومن ذلك قول 
ْرَوِة ِمْن هاِشٍم     مل مَيِْر ُدوَن احلَقِى اِبلباِطلِ   أَبْ َيَض يف الذِى

 أي مل جُيادل دون احلقى ، وقال جرير : 
 ِمراُء َوَقد َسَبقُت ُم جاِشعاً      َسبقاً تَ َقطَُّع دونَُه األَبصارُ فيَم الْ 

                                                           
 راجع كتاب )إكتشاف كهف أهل الكهف( لاُلستاذ رفيق وفا الدجاين . 79
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 غلي ابللىحم : وقال الفرزدق يصُف ِقدراً ت
 َكَأنَّ هَنِيَم الَغْلِي يف ُحُجراهِتَا     ََتَارِي ُخُصوٍم عاِقِديَن النَّواِصَيا

( أي ال تسأل عن أهل الكهف وتستفسر َواَل َتْستَ ْفِت ِفيِهم ( معناه إالى مبا أظهرَن لك من أمرهم وشأهنم )ِإالَّ ِمرَاء ظَاِهرًا )
ُهْم َأَحًدا عن َقصىتهم ) ( أي من النصارى أحداً ، َنن أعلمناك بقصىتهم . وَلمىا سألوه أهل مكىة عن قصىة أهل الكهف مِىن ْ

 قوله تعاىل : قبل نزول هذه اآلَيت قال النيبى غداً آتيكم هبا ، ومل يقل إن شاء هللا . فنزل 

 ( .َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينىِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا ) -23

ُ َواذُْكر رَّبََّك ول )( أن تقِإالَّ ) -24 َوُقْل َعَسى أَن يَ ْهِديَِن َريبِى ( أن تقول إن شاء هللا )ِإَذا َنِسيَت ( ابالستغفار )أَن َيَشاء الِلَّ
( يعين عسى أن يُرشدين َرَشًدا( أي من نبأ أهل الكهف )ِمْن َهَذا ( وقٍت )أِلَقْ َربَ ( إىل ما تطلبونه مينى من قصص املاضني )

ماً لكونه مل يقل إن  ريبى أبقرب وقٍت من حديث أهل الكهف وقصىتهم يف املستقَبل . ألنى الوحي يف إخبار قصىتهم تعطىل أَيى
 شاء هللا ، حّتى أخذ املشركون يسخرون منُه ويقولون لقد جفاَك ربىَك َي حممىد وقالك .     

( وهذه املدىة من وقت موهتم إىل حني نزول هذه   َواْزَداُدوا ِتْسًعاَثاَلَث ِمائٍَة ِسِننيَ ( بعد موهتم ) َولَِبثُوا يف َكْهِفِهمْ ) -25
، فقالت النصارى للنيب )ع( من أين جاءت التسع الزائدة وقد كان اتريخ ُماهتم ثلمائة سنة بال زَيدة وال نقصان؟  اآلَيت

 : فنزل قوله تعاىل

ُ أَْعَلُم مبَا لَِبُثوا َلُه َغْيُب السَّ ) -26 وبقي األمر ُمهوالً بني النصارى والقرآن فالنصارى تقول ثالث  ،(  َماَواِت َواأْلَْرضِ ُقِل الِلَّ
، حّتى هذا الزمن فظهر أمرها وابن سرىها وهو أنى الفرق بني األشهر القمريىة  ، والقرآن يقول وازدادوا تسعاً  مائة سنة بال زَيدة

،  80َيدة تسع سنوات حبساب األشهر الشمسية على القمرية ، فتكون الز  واألشهر الشمسية ثالث سنني لكل مائة سنة
َما هَلُم مِىن ُدونِِه ِمن َويلٍى ( أي بصىر الناس أبعمال هللا وأمسعهم أبفعاله ليعرفوا قدرته فيعظىموُه ويُقدىسوُه )أَْبِصْر بِِه َوَأمسِْْع وقوله )

: ال جتعلوا هلل شريكاً وال شفيعاً لكم عند هللا  واملعىن ، (َأَحًداالقيامِة ) ( يومَواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه ( يتوىلى أمرهم وشؤوهنم )
. وُما يؤيىد  يوم القيامة فاحلكم يف ذلك له وحده ال يشرك يف حكمه بني خلقه أحداً من املالئكة وال من األنبياء واملرسلني

نَ ُهْم يَ وْ  ُ حَيُْكُم بَ ي ْ  َم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُواْ ِفيِه خَيَْتِلُفوَن { .هذا قوله تعاىل يف سورة البقرة }فَالِلى

                                                           
بينهما مخسمائة وَثانني سنة ، ومن والدة املسيح إىل وفاته أربعني سنة ، فإذا نظرَن يف اتريخ والدة املسيح وهجرة النيبى حممىد)ع( جند الزمن  80

من  309وقد أخرب هللا تعاىل أبنى أصحاب الكهف لبثوا بعد موهتم إىل نزول هذه اآلَيت ثالَثائة وتسع سنوات . فإذا حذفنا هذا العدد وهو 
ة اليت َنموا  21فإذا حذفنا من العدد  311ة يكون الناتج سن 40فإذا أضفنا إليه مدة عمر املسيح وهو  271يكون الباقي  580 وهي املدى

 سنة بعد وفاة املسيح . وهذا اتريخ دخوهلم يف الكهف . 290فيها ابلكهف يكون الباقي 
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وقد ُعثَر على الكهف يف زمن األيىوبيىني وجدىدوا بناء املسجد الىذي فوق الكهف مثى تُرَِك وهتدىم بعد مرور السنني واندثر 
والكهف فوجدت ما يدلى  ميالديىة قامت دائرة اآلاثر األردنيىة ابلتنقيب وكشفت عن املسجد 1963املسجد ، ويف سنة 

نى الكهف هو مقربة هلم ، ووجدت لوحاً من احلجر مكتوب عليه : بسِم هللِا الرمحاِن الرحيم ، هذا ما أعلى ِصحىِة ذلك ، و 
 . هج 227أمَر بِه األمري هيبة لتجديد واجهات الكهف ... وقد جدىد عمارته على مسجد كهفهم أمحد بن حوىه سنة 

( أي ُمىا كتبُه هللا يف اللىوح احملفوظ من قصص َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبِىَك مىد ، أي اقرأ عليهم )( َي حمَواْتلُ ) -27
َل ِلَكِلَماتِِه األنبياء وأقوامهم السالفة ) ْل آية من القرآن وال كلمة واحدة ُمىا اقرتحوا عليك وال تسمع لقوهلم اَل ُمَبدِى ( أي ال تُ َبدِى

ْلُه { ، فإن فعلَت فال تَ إْذ قالوا }ا ( أي لن جتد حِلداً َوَلن جتََِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا من عقابِه ) نجُ ْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا أَْو بَدِى
 تلتحد فيه وختتفي بِه عن أبصارَن إذا بدىلَت شيئاً من كلمات ربىك .

ُم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِى يَ  الىذينَ َمَع ( أي صربِىْ نفسك )َواْصربْ نَ ْفَسَك ) -28 ( أي يذكرون هللا ابلصالة مرىة وابلدعاء ْدُعوَن َرهبَّ
( أي يريدون اجلنىة الىيت هي يف جهتِه ويف َوْجَههُ ( بذلك )يُرِيُدونَ فال ينَسونُه بل يذكرونه على الدوام ) اُخرىمرىة وابلتسبيح 

ُهْم ب معناه اجِلهة )جوارِه يف السماوات األثرييىة ، فالوجه يف لسان العر  َناَك َعن ْ تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة ( ابلنظر إىل غريهم )َواَل تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا  ( أي مريداً ُمالسة أهل الشرف والِغىَن ، وكان النيبى )ع( حريصاً على إميان رؤساء العرب طمعاً يف إميان أتباعهم وكان الد 

ه ( بسبب تكربىِ َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرََِن ة واُِمَر ابإلقبال على فقراء املؤمنني )يلنُي هلم يف الكالم فعوِتَب هبذه اآلي
( أي ضياعاً ، فُ ُرطًا( يف عبادهتم )وََكاَن أَْمرُُه ( يف عبادة األصنام واملالئكة وغريهم )َوات ََّبَع َهَواُه على الفقراء وظلمِه للُضعفاء )

 لُه وأتعابه وخدمته يف سبيل األصنام ضياعاً ال يستفيد منها شيئاً بل يُعاَقب عليها .يعين وكان ما

( اإلميان َفَمن َشاَء ( أي قل هلؤالء املشركني املعاندين إنى القرآن حقى وهو ُمنَزل من ربىكم )َوُقِل احْلَق  ِمن رَّبِىُكْم ) -29
( أي هيىأَن ِإَنَّ أَْعَتْدََن ر )فَ ن كَ مَ  فرُ ( فإنى هللا ال ينفعُه إميان من آَمَن وال يضرىُه كُ فَ ْلَيْكُفرْ ( الكفَر )فَ ْليُ ْؤِمن َوَمن َشاء )
رادق ابلبيت ، ( أي دخاهنا وهلبها ، فشبىَه إحاطة الدخان هبم كإحاطة السُ ََنرًا َأَحاَط هِبِْم ُسرَاِدقُ َها ( أي للكافرين )لِلظَّاِلِمنيَ )

  تكون حول بيت الشَّعر وهلا ابب أي فتحة للدخول منها إىل البيت ، ومن ذلك قول جرير رادق هي احُلُجب الىيتوالسُ 
 وُسْفياُن َخوىاٌض إىَل َحاَرِة الَوَغى      َوُلوٌج إذا ما ِهيَب ابُب الس رادقِ 

إذا أرادوا فصل  ( ،راشي)املغلي العكر ( أي كالزيت يُ َغاثُوا مبَاء َكاْلُمْهِل ( من ِشدىة العطش وحرارة النار )َوِإن َيْسَتِغيُثوا )
( أي حيرق اجلهة الىيت َيْشِوي اْلُوُجوَه الزيت عن تفلِه يُغلى الراشي على النار فينفصل زيت السمسم عن تفله ابلغليان )

كئاً هلم ، وهو ما يُ تىَكأ ( أي متى ُمْرتَ َفًقاق )رادِ ( تلك السُ َوَساءتْ ( ذلك املاء )بِْئَس الشَّرَاُب ُيالمسها من جلودهم وأمعائهم )
 والشاهد على ذلك قول أيب ذؤيب : عليه كاجلدار واحلجاب وغري ذلك . 

 ُمْرتَِفًقا     َكَأنَّ َعْييِنَ ِفيَها الصَّاُب َمْذبُوحُ  اللىيلَ ََنَم اخْلَِلي  َوِبت  
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 ( . ِإَنَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل ( هلم عند ربىك جنىات )آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت  الىذينَ ِإنَّ ) -30

جَتْرِي ِمن حَتِْتِهُم اأْلَهْنَاُر حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمن ( أي سبٍع يف العدد )هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن ( املؤمنون الصاحلون )أُْولَِئكَ ) -31
ليى أثرييىة نشأت يف ُحلي ذهبيىة ، ولذلك قال تعاىل )ِمْن َأَساوَِر ِمن ( أي يلبسون ُحليىاً يف تلك اجلنان وتلك احلُ َذَهٍب 
لىون فيها أساور ذهبيىة ، فيكون الكالم أوجز ومل يكرىر كلمة ( ، فلو أراد بذلك األساور الذهبيىة املادىية لقال تعاىل حيُ  َذَهبٍ 

( يعين ثياب أثرييىة نشأت يف ثياب مادىية ُسندسيىة ، نُدٍس َوِإْسَترْبٍَق َويَ ْلَبُسوَن ثَِيااًب ُخْضرًا مِىن سُ "ِمن" . وكذلك قوله تعاىل )
 والسندس نوع من نسيج اإلبريسم واحلرير وكذلك اإلستربق ويسمىى "ديباج" أيضاً ، ويف ذلك قال املرقىش : 

يَباِج َطْورًا لَِبا  ُسَهاتَ رَاُهنَّ يَ ْلَبْسَن اْلَمَشاِعَر َمرَّة    َوِإْسَترْبَُق الدِى
 األعشى :  ( أي على األسرىة ، "األريكة" سرير ُمزيىن فاخر ومجعه أرائك ، ومن ذلك قولُ م تَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك )

 وَسبَ ْتَك ِحنَي تَ َبسََّمْت     َبنَي األرِيَكِة والسِىتارَهْ 
 ي ُمتىَكئاً هلم .( أُمْرتَ َفًقا( األرائك )َوَحُسَنتْ ( ثواهبم )نِْعَم الث ََّواُب )

( ومها من أوالد سبأ بن يشُجب بن يعرب بن قحطان ، وُسكنامها ابليمن مََّثاًل رَُّجَلنْيِ ( أي للمشركني )َواْضِرْب هَلُم ) -32
أَْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَا ِمْن ( أي بستانني للُمشرك منهما )َجَعْلَنا أِلََحِدمِهَا َجن ََّتنْيِ داً مؤمناً )، وكان أحدمها ُمشرِكاً واآلخر موحىِ 

 ( أي جعلنا النخل حُميطاً هبما ، ومن ذلك قول عنرتة يصف بعض النساء : بَِنْخٍل 
 َحفَّْت هبنى َمناِصٌل وَذواِبٌل      وَمَشْت هبنَّ َذواِمٌل ونَواجِ 

نَ ُهَما يعين أحاط الرجال هبنى حيرسوهننى )  أي مزرعة . (َزْرًعا( أي بني اجلنىتني )َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

ًئا ( وافياً ، أي ما يؤكل منها وهو الثمر )ِكْلَتا اجْلَن ََّتنْيِ آَتْت أُُكَلَها ) -33  ( أي مل تنقص منه شيئاً .َومَلْ َتْظِلْم ِمْنُه َشي ْ

 ( أي أجَرينا بني اجلنىتني هنر ماء .َوَفجَّْرََن ِخاَلهَلَُما هَنَرًا ) -34

َأََن َأْكثَ ُر ِمنَك َمااًل ( أي يُفاِخرُه وجُياِدلُه )َوُهَو حُيَاِورُُه ( املؤمن )فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه ُه من اجلنىتني ليبيعُه )( مجعَ وََكاَن َلُه ََثٌَر ) -35
 ( أي أعزى خدماً وأوالداً .َوأََعز  نَ َفرًا 

( أي تتلف قَاَل َما َأُظن  أَن تَِبيَد قراء من جنىتيِه )( إبشراكه ومنع حقوق الفَجن ََّتُه َوُهَو ظَاملٌ لىِنَ ْفِسِه ( املشرك )َوَدَخلَ ) -36
 ( . أَبًَدا( اجلنىة )َهِذهِ )
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ون على أعماهلم فيقولون أنِفْق على ( يعين وما أظنى أنى قيامًة تقوم وحُياَسب الناس وجيازَ َوَما َأُظن  السَّاَعَة قَائَِمًة ) -37
َها ( يف اآلخرة )دت  ِإىَل َريبِى أَلَِجَدنَّ َولَِئن ر دِ الفقراء وهللا يعطيك يف اجلنىة ) ( يعين ُمنَقَلًبا( أي أحسن من هذه اجلنىة )َخرْيًا مِىن ْ

 عند مويت ورجوعي إىل اآلخرة ، كالى ما هذه إالى أقوال ال صحىة هلا .

( أي من عناصر أرضيىة أبن امتصىتها األشجار ن تُ رَاٍب َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك مِ ( املؤمن )قَاَل َلُه َصاِحُبُه ) -38
ً ، وهذا  من األرض فصارت فاكهة وأَثاراً فأكلها أبوك فصارت نطفة يف ُصلبِه مثى حتوىلت إىل رحم اُمىك مثى خلقك بشراً سوَيى

 ( .مُثَّ ِمن ن ْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل معىن قوله تعاىل )

ُ َريبِى َواَل أُْشرُِك بَِريبِى َأَحًدا ين أعرتف )( أي لكنى لَِّكنَّا) -39  ( .ُهَو الِلَّ

ُ اَل قُ وََّة ِإالَّ ( شكرَت هللا تعاىل على ما أعطاك من الِنعم لزادك نِعمًة و )َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجن ََّتَك ) -40 قُ ْلَت َما َشاء الِلَّ
الى إبرادة هللا وُمساعدتِه ، وكلمة "ال" من قوله َ)َلْواَل( َنفية ، ومعناها لكنىك مل ( أي ال قوىَة يل على حتصيل هذه األَثار إاِبلِلَِّ 

( وأشكر هللا تعاىل أَََن أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا ( يعين أمل ترين )ِإن تُ َرِن تشكر هللا ومل خُتلص له ابلعبادة بل أشركَت معه األصنام )
 نِفُق على الفقراء يف سبيل هللا ومل أَبْل .على ما أنعم به عليى ومل أكفر ، وأ

َها ) -41 ( أي عذاابً من السماء مل ُحْسَباًَن مِىَن السََّماء ( أي على جنىتِه )فَ َعَسى َريبِى أَن يُ ْؤِتنَيِ َخرْيًا مِىن َجنَِّتَك َويُ ْرِسَل َعَلي ْ
( جنىتَك فَ ُتْصِبحَ يَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب { ، )قوله تعاىل يف سورة الطالق }وَ ثل حتسبُه ومل خيطر على ابلك . وهذا مِ 

 بختها وملوحتها .( أي تصبح أرضاً صبخاء خالية من األشجار واألَثار حّتى أنى املاشي عليها يزلق لشدىة سَ َصِعيًدا زََلًقا )

( يعين ال يعود املاء خيرج من فَ َلن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا ) ( أي غائراً يف األرض ال خيرج من العنيأَْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا ) -42
  .وانتهت احملاورة بينهما  العني مهما وسىعَت العني وحفرَت األرض وأَزْلَت الرمل واحلَصى .

 مثى قال هللا تعاىل : 
( من املال ، َعَلى َما أَنَفَق ِفيَها ( أتسىفاً وندماً )ْيِه فََأْصَبَح يُ َقلِىُب َكفَّ ( الىذي مجعُه من اجلنىتني )بَِثَمرِهِ ( التلف )َوُأِحيطَ ) -43

وهذا مَثل ُيضَرب عند العرب يف خسارة أو ضرٍر مل يكن يتوقىعُه ، فيقلىُب كفىُه ويشمىها ويقول مل أكن أشم  قفا يدي ، وال 
ىل هذه احلال وإىل ما صرُت إليِه من : مل أكن أعلم أنى األمر يصل إ واملعىنتزال هذه العادة موجودة عندَن يف العراق ، 

( أي ُمتداعية سقطْت أبنيتها على أشجارها وأشجارها على أبنيتها ، فإنى هللا تعاىل أرسل َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها مكروه )
َتيِن ملَْ أُْشرِْك بَِريبِى َويَ ُقوُل السيل على جنىتيِه فذهبت أَثارمها وسقطت أشجارمها وتداعت جدراهنما وخِسَر ما أنفق فيهما ) ََي لَي ْ

 ( .َأَحًدا 
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َوَما  ( يعين مل تكن لُه مجاعة يدفعون عن أمواله السيل وخُيلىصوهنا من الغرق )َومَلْ َتُكن لَُّه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -44
 ر .( على صاحبِه بكثرة املال والنفَ َكاَن ُمنَتِصرًا 

( يعين وقت الِشدىة تكون الُنصرة من هللا ملن كان اْلَواَليَُة لِلَِِّ احلَْقِى يف تلك احلالة ويف ذلك الوقت تكون ) ( أيُهَناِلكَ ) -45
( للمؤمن ُهَو َخرْيٌ ثَ َوااًب على احلقى ، واخلذالن والدمار ملن كان على الباطل ، يعين الُنصرة للمؤمن ابهلل والدمار للكافر بِه )

 ( يعين وخرٌي لُه يف اآلخرة . ُعْقًبا َوَخرْيٌ يف الدنيا )

نْ َيا ( َي حممىد )َواْضِرْب هَلُم مثى ضرب هللا مَثالً للُمعتزىين ابلدنيا فقال تعاىل ) -46 َكَماء أَنزَْلَناُه ( وسرعة زواهلا )مََّثَل احْلََياِة الد 
ي نبَت بذلك املاء نباٌت التفى بعضه ببعض يروق ُحسناً وغضاضًة ( أفَاْختَ َلَط بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض ( وهو املطر )ِمَن السََّماِء 

ماً قليلة وجاء الصيف فَ يَ َبَس واصفرى من ِشدىة احلرى والعطش ) َتْذُروُه ( أي ُمتهشىماً ُمتكسىراً )فََأْصَبَح َهِشيًما فلم يبَق إالى أَيى
ُ َعَلى ُكلِى َشْيٍء فال تغرتىوا هبا ) ا ال تدوم ألحدٍ ( أي َتزىقُه الرَيح وتفرىقُه يف األرض ، فكذلك الدنيالرىََِيُح  ( من وََكاَن الِلَّ

يستنكفون أن  الىذينَ ( ال يصعب عليه شيء من ذلك . وهذا املَثل ضربه هللا تعاىل ألغنياء قريش م ْقَتِدرًااإلنشاء والتدمري )
 جيالسوا الفقراء من املؤمنني .

نْ َيا  اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنةُ ) -47 ( أي َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت ( وال ينفعك يف اآلخرة إالى ما قدىمَت منهما آلخرتك )احْلََياِة الد 
( من املال والبنني الىذي هلؤالء املشركني يف دار الدنيا َخرْيٌ ِعنَد رَبِىَك األعمال الصاحلة الىيت تبَقى لك مذخورة عند هللا )

ي لكم بوعده يف اآلخرة ، فِ ( يعين وخري من آمال املشركني يف آهلتهم ، ألنى هللا تعاىل ال خيلف امليعاد بل يَ اًل َوَخرْيٌ أَمَ  ثَ َواابً )
 املشركني ال يستفيدون شيئاً من آهلتهم فآماهلم هبا خائبة ال تتحقىق . ولكنى 

. ألنى جاذبيىة   النيازك َنو الشمس فتجذهبنى إليها( أي نسريى  ُنَسريِىُ اجْلَِبالَ ( وقوف األرض عن دروهتا احملورية )َويَ ْومَ ) -48
ثلها يف . ومِ  فلت النيازك من جاذبية األرض وتنقاد جلاذبية الشمساألرض تنتهي ابنتهاء احلرارة اليت يف جوفها فحينئٍذ تُ 

 . طاالقَ  { أي تسري َنو الشمس كأسراب َوُسريِىَِت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسرَاابً سورة النبأ قوله تعاىل }
، وذلك ألنى الصاحلني واملتقني من النفوس يصعدون إىل السماء حني وقوف األرض عن  ( يف الفضاء َوتَ َرى اأْلَْرَض اَبرِزَةً )

دورهتا احملورية مع املالئكة املوجودين اليوم على األرض فإذا صاروا يف السماء رأوا األرض ابرزة يف الفضاء تدور حول 
( أي مجعناهم يف مكان َوَحَشْرََنُهمْ عن من مات من املشركني فقال ) بحانهُ هللا سُ  . مثى أخربَ  ا للنيبى ، واخلطاب هن الشمس

ُهْم َأَحًدالتعذيبهم )  : . ومن ذلك قول عنرتة ( أي فلم نرتك منهم أحداً  فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ
 ِسراُت األَنُسرِ َكْم فاِرٍس غاَدرُت ََيُكُل حَلَمُه           ضارِي الذِىئِب وَكا



523 
 

( اجملرمون واملشركون واجلاحدون ، فتقول هلم املالئكة على وجه التأنيب َعَلى رَبِىَك َصفًّا ( احملشورون )َوُعرُِضوا) -49
ُتُموََن والتوبيخ ) مىهاتكم فأيَن ( حني خرجتم من بطون اُ َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة ( ُعراة ُحفاة ال مال لكم وال ولد )لََّقْد ِجئ ْ

 ( للحساب والعقاب .بَْل َزَعْمُتْم أَلَّن جنََّْعَل َلُكم مَّْوِعًدا ماكنتم تفتخرون بِه على املؤمنني من املال واألوالد مل تنفعكم اليوم )

ُمَّا ( أي خائفني )ْشِفِقنَي َفرَتَى اْلُمْجرِِمنَي مُ ( أي كتاب األعمال الىذي ُكِتَبْت فيه أعماهلم وجرائمهم )َوُوِضَع اْلِكَتاُب ) -50
ِإالَّ ( من الذنوب )َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ( أي ال يرتك )َويَ ُقوُلوَن ََي َويْ َلتَ َنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل يُ َغاِدُر ئات وجرائم )( من سيِفيِه 

( بدخوله النار بدون إجرام ا َواَل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا َحاِضرً ( أي جزاء ما عملوا )َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا ( يف الكتاب )َأْحَصاَها 
 وكفر . 

لِْلَماَلِئَكِة ( أي وذكىرهم َي حممىد إذ قلنا )َوِإْذ قُ ْلَنا بعداوة إبليس ألبيهم آدم ليحذروُه فقال تعاىل ) بحانهُ مثى ذكىرهم سُ  -51
( يف حياتِه املادىية وَلمىا مات وانتقل مبوتِه إىل احلياة َكاَن ِمَن اجلِْنِى   لسجود )( امتنع عن ااْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس 

( أي فخرج عن أمر ربىه ، تقول العرب "فسقت النواة فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبىِِه  األثرييىة أدخلُه هللا جنىاتِه وسكن فيها مع املالئكة )
: خرج عن مجع املالئكة  واملعىنناية املالئكة فكلى ِقسم منها ُيسمىى أمر ، من التمرة" أي خرجت بسرعة ، وكلمة "أمر" ك

َوُهْم  ( فتسمعون لقوهلم وتعملون أبمرهم )أَْولَِياء ِمن ُدوين  ( اجلنى والشياطني )أَفَ تَ تَِّخُذونَُه َوُذرىِي ََّتُه  بسبب عصيانه أمر ربىه )
ذوهم ) الىذينَ ( نيَ لِلظَّاِلمِ ( األولياء )َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس   ( عن والية املؤمنني . بََداًل اختى

ُْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم ) -52 الكواكب السيىارة ( أي ما أحضرُت إبليس وذرىيتُه على خلق َما َأْشَهدهت 
علماء فتستشريون اجلنى مبا عندكم من مشاكل  مومن مجلتها األرض وال أطلعتهم على ِخلقتها حني خلقتها فتظنىون أهنى 

ذهم ُمساعدين يل على شيء َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِىنَي َعُضًدا ) وتستعينون هبم يف أموركم وتسألوهنم عن الغيب ( أي مل أختى
م جنس ُمضِ  ملكي تتىخذوهم ُمساعدين لك ُمرشدين فال تسمعوا  لىون الناس عن احلقى وعن احلقيقة وليسوان ُيضِ و لى ، فإهنى

م أعداء لك  يُريدون ُخسرانكم وتعذيبكم يف النار . ملقوهلم ألهنى

ا تشفع لكم ، وقد سبق شرح  َزَعْمُتْم  الىذينَ ََنُدوا ُشرََكاِئَي ( املَلك املوكىل بتعذيبهم )يَ ُقولُ ( موت املشركني )َويَ ْومَ ) -53 ( أهنى
َوَجَعْلَنا ( ومل يشفعوا هلم )فَ َلْم َيْسَتِجيُبوا هَلُْم ماتوا قبلكم ) الىذينَ ( هؤالء َفَدَعْوُهمْ ) 27يف سورة النحل يف آية كلمة "شركائي" 

نَ ُهم مَّْوِبًقا  قوله تعاىل بعدما كانوا أصدقاء يف الدنيا . وِمثلها يف سورة الزخرف  اً ونفور  ( أي وجعلنا بني املشركني عداوةً بَ ي ْ
ء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ }اأْلَ   { . ِخالَّ

ُم م َواِقُعوَها ( بعد موهتم )َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر ) -54 َها َمْصرِفًا ( أي واقعون يف عذاهبا )َفظَن وا َأهنَّ ُدوا َعن ْ ( أي ال َومَلْ جيَِ
 صوا منها .جيدون موضعاً ينصرفون إليِه ليتخلى 
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ظوا ويؤمنوا ولكنىهم عاندوا واستكربوا ( ليتىعِ يِف َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِى َمَثٍل ( أي بي ىنىا وأوضحنا )َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ) -55
نَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل وجادلوا )  ( يعين أكثر ما عنده هو اجلدل .وََكاَن اإْلِ

ا جاءهم رسولنا حممىد ابلقرآن مى ( يعين أيى شيء منعهم عن اإلميان لَ اَس أَن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ َجاءُهُم اهْلَُدى َوَما َمَنَع النَّ ) -56
ُْم منوا بِه )ؤ لي ( ابلعذاب فجأًة من حيث ال ِإالَّ أَن أَتْتِيَ ُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي ( عن ما مَضى من ذنوهبم وإشراكهم )َوَيْستَ ْغِفُروا َرهبَّ

من حيث يَرونه كأصحاب الظُلىة كما  ةً ( أي َيتيهم العذاب عياَنً مقابلأَْو ََيْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب قُ ُباًل عرون كالزلزال واخلسف )يش
َما اْستَ ْعَجْلُتم بِِه رِيٌح   ُهوَ يف قوله تعاىل يف سورة األحقاف }فَ َلمَّا رَأَْوُه َعارًِضا م ْستَ ْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُم ِْطُرََن بَلْ 

 ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم { . 

( بنعيم اجلنىة ملن آَمن ِإالَّ ُمَبشِىرِيَن ( ليأتوكم َبوارق العادات وما تطلبونه منهم من املعجزات )َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ) -57
( دفاعاً عن عقائدهم الفاِسدة َكَفُروا اِبْلَباِطِل   الىذينَ جُيَاِدُل وَ ( ابلعذاب ملن كفر وعَصى أوامر هللا )َوُمنِذرِينَ وأطاع هللا )

( بِه َوَما أُنِذُروا ( الىيت يف القرآن )آََييت ( املشركون )َواختََُّذوا( أي ليبطلوا جبداهلم احلقى الىذي جاء بِه حممىد )لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ )
 ( أي ُهزءاً وسخرية .ُهُزًوامن العذاب )

َر آِبََيِت َربىِِه ) -58 َها ( الىيت نزلت على رسولِه )َوَمْن أَْظَلُم ُمَّن ذُكِى َمْت يََداُه ( ومل يؤمن هبا )َفَأْعَرَض َعن ْ ( من َوَنِسَي َما َقدَّ
الى يفقهوا القرآن ، وذلك بسبب ( يعين لئأَن يَ ْفَقُهوُه ( أي أغطية )ِإَنَّ َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم َأِكنًَّة الظُلم للضعفاء من الناس )

 ( . َوِإن َتْدُعُهْم ِإىَل اهْلَُدى فَ َلن يَ ْهَتُدوا ِإًذا أَبًَدا ( أي ثقالً لئالى يسمعوُه )َوقْ رًا( جعلنا )َويف آَذاهِنِْم ظلمهم للناس )

( َلْو يُ َؤاِخُذُهم مبَا َكَسُبوا مل يتوبوا فقال هللا تعاىل ) نَ الىذي( للنادمني ، مثى بنيى جزاء ُذو الرَّمْحَِة ( للتائبني )َورَب َك اْلَغُفوُر ) -59
ُدوا ِمن ُدونِِه َمْوِئاًل ( ُيالقون فيه العذاب وهو يوم ُماهتم )َلَعجََّل هَلُُم اْلَعَذاَب بَل هلَُّم مَّْوِعٌد يف الدنيا ) ( أي لن جيدوا لَّن جيَِ

نُه كشف العذاب عنهم . فاملوئل هو املرجع ، والشاهد على ذلك قول حسىان غري هللا مرجعاً يرجعون إليِه يف أمرهم ويسألو 
 بن اثبت 

ْد َعْنَدََن َمْثوًى َكرمياً َوَمْوِئال  َفَمْن ََيْتَِنا أَْو يَ ْلَقَنا َعْن ِجنايٍَة     جيَِ

( َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم ( ُرُسل هللا وجحدوا آَيتِه )ُموا أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظَلَ ( إشارة إىل قُرى عاد وَثود وغريهم )َوتِْلَك اْلُقَرى ) -60
 ( أي وعدَنهم بِه فكان كما وعدَنهم .مَّْوِعًداأي لوقت هالكهم )

 ( .أَْو أَْمِضَي ُحُقًبا  81اَل أَبْ رَُح َحّتَّ أَبْ ُلَغ َُمَْمَع اْلَبْحرَْيِن ( يوشع بن نون )َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِفَتاُه ) -61

                                                           

 ط .وأعتقد أبنى ملتَقى البحرين هو ما يُعرف اآلن َبليج العقبة يف األردن حيث ملتقى البحر األمحر والبحر األبيض املتوسى  81 
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والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة ط  ه ،  الُمور: قال هللا تعاىل ملوسى : أنَت عجول قليل الصرب واحللم اب ِقص ةال
{ ، قال موسى : وكيف يب َي ربى ؟ قال هللا تعاىل : إذهب إىل ُملتقى البحرين جتْد  }َوَما أَْعَجَلَك َعن قَ ْوِمَك ََي ُموَسى

ريك كيف تكون نتائج الصرب وعواقب احللم ، قال موسى : وما العالمة عند لقياُه ؟ قال هللا عبداً من عبادَن يُعلىمك ويُ 
تعاىل : خذ معك مسكة ميىتة فإذا وصلت ضعها يف املاء فعندئٍذ حتيا السمكة وتذهب يف البحر فهناك جتده . فلمىا رجع 

ألرى هذا الشخص الىذي هو أعلم مينى ، قال يوشع : موسى من املناجاة قال ليوشع : اُريد أن أذهب إىل ُملتقى البحرين 
اُترك هذا األمر ألنى املسافة بعيدة وإنىنا على جناح سفر من هذا املكان ، قال موسى : ال أبرح عن هذه األرض إىل غريها 

ا ال أذهب من هذا ى البحرين ولو أمضي سائراً ُحُقباً من الزمن . فكلمة "ال أبرح" معناهوال أترك طلبيت حّتى أصل ُملتقَ 
املكان حّتى أحصل على نتيجة ، ومن ذلك قوله تعاىل حاكياً عن إخوة يوسف قال كبريهم ]كما يف سورة يوسف [ }فَ َلْن 

 أَبْ رََح اأَلْرَض َحّتََّ ََيَْذَن يل { ، وقال جرير : 
 أبْ رَحُ  َصَحا القلُب عن َسْلَمى وقد بَ رََّحْت بِه     وما كاَن يَ ْلَقى ِمْن َُتاِضرَ 

 فقول الشاعر " وقد بَ رََّحْت بِه " ، يعين ذهبت بقلبِه من قبل .
 فذهبا اإلثنان معاً موسى ويوشع .

( أن يضعاُه يف املاء ، وكانت هناك َنِسَيا ُحوهَتَُما ( يعين فلمىا وصال عند ُملتَقى البحرين )فَ َلمَّا بَ َلَغا َُمَْمَع بَ ْيِنِهَما ) -62
وبعد بُرهٍة قفزت السمكة من الزنبيل ،  ]أو مستيقظاً [ سرتحيان مثى َنم موسى وبقي يوشع جالساً صخرة فجلسا عندها ي

ذ فَاختَََّذ َسِبيَلُه يِف اْلَبْحِر َسَراًب قوله تعاىل )الىذي فيه متاعهم وسقطت يف البحر وأخذت تسبح يف املاء ، فهذا معىن  ( أي اختى
. مثى استيقظ موسى من نومه وقاما ميشيان على حافىة  ةفيه . احلوت معناه السمك له يف املاء يسرُي ويسبح احلوت طريقاً 

ى هللا التعب واجلوع على موسى لريجع إىل مكانه عند الصخرة ، وذلك البحر ليجدا ذلك الشخص الىذي يطلبانه ، فألقَ 
 : قوله تعاىل 

( أي تعباً ، َتاُه آتَِنا َغَداءََن َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرََِن َهَذا َنَصًبا لِفَ ( موسى )قَالَ ( الصخرة وبُعدا عنها )فَ َلمَّا َجاَوزَا ) -63
 { . فالنَصب معناه التعب ، ومن ذلك قوله تعاىل ]يف سورة الشرح [ }فَِإَذا فَ َرْغَت فَانَصْب . َوِإىَل رَبِىَك فَاْرَغبْ 

أََرأَْيَت ِإْذ ( يوشع ملوسى )قَالَ احلوت وكيف سقطت يف البحر )فلمىا مدى يوشع يدُه إىل الزنبيل ليخرج له طعاماً تذكىر  -64
َواختَََّذ َسِبيَلُه يِف اْلَبْحِر ( لك وكيف سقط يف املاء )أََويْ َنا ِإىَل الصَّْخرَِة فَِإينىِ َنِسيُت احْلُوَت َوَما أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن أَْن أَذُْكَرُه 

 ياء السمكة وسقوطها يف البحر .( . تعجىب يوشع من إحَعَجًبا 

فَاْرَتدَّا َعَلى آاَثرمِِهَا َقَصًصا ( أي ما كنىا نطلب من عالمة وهي إحياء السمكة )َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ ( موسى ليوشع )قَالَ ) -65
 ( أي رجعا يتبعان آاثر أقدامهما حّتى وصال املكان األوىل الىذي جلسا فيه عند الصخرة .
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َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعنِدََن َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدَنَّ ِعْلًما فَ َوجَ ) -66 ( هو مَلك أرسلُه هللا تعاىل على صورة إنسان َدا َعْبًدا مِىْن ِعَباِدََن آتَ ي ْ
، فتبعُه موسى وبقي يوشع ينتظرُه على حافىة ااُلمورلرُيَي موسى بعض املعلومات لكي يتعوىد على الصرب وال يستعجل يف 

أَن يُ ْرِهَقُهَما طُْغَياًَن وَُكْفرًا ( ،  َفَخِشيَناحر إىل أن رجع موسى . والدليل على أنىه مَلك قوله )َوأَمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمَننْيِ الب
مثى قولُه )َفَأَرْدََن فقوله )َفَخِشيَنا( على اجلمع دليل على أنىه من املالئكة ، فلو كان من البشر لقال "فخشيُت" على اإلفراد ، 

َُما ( ، فلو كان من البشر لقال "فأردُت" على اإلفراد .     َأن يُ ْبِدهَلَُما َرهب 

 ( ؟َعَلى أَن تُ َعلِىَمِن ُمَّا ُعلِىْمَت ُرْشًدا فرك )( يف سَ قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك ) -67

 ( .َي َصرْبًا ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمعِ ( العامل )قَالَ ) -68

 ( أي كيف تصرب على شيء مل تعرف حقيقتُه وهو عندك ُمنَكر ؟وََكْيَف َتْصربُ َعَلى َما ملَْ حتُِْط بِِه ُخرْبًا ) -69

ُ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا ( موسى )قَالَ ) -70  ( .َسَتِجُدين ِإن َشاء الِلَّ

 ( يعين حّتى اُحدىثك عنُه واُفهمك بِه . َفاَل َتْسأَْليِن َعن َشْيٍء َحّتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكرًا فَِإِن ات َّبَ ْعَتيِن ( العامل )قَالَ ) -71

وَلمىا وصال املكان الىذي  اُخرى( للعبور إىل جهٍة َحّتَّ ِإَذا رَِكَبا يِف السَِّفيَنِة ( ميشيان على شاطئ البحر )فَانطََلَقا) -72
َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت ( له موسى ُمستنِكراً ِفعلُه )قَالَ ( العامل أبن قلَع لوحاً منها )َخَرقَ َهانها )قصداُه وأرادا النزول م

ًئا ِإْمرًا   ( أي شيئاً ُمنَكراً .َشي ْ

 ( ؟أملَْ أَُقْل إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًا ( العامل )قَالَ ) -73

( أي عاملين ابلُيسر وال ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا ( أي ال تكلىفين )اَل تُ َؤاِخْذين مبَا َنِسيُت َواَل تُ ْرِهْقيِن موسى ُمعتذراً لُه )( قَالَ ) -74
ك .  تعاملين ابلُعسر وال تضيىق عليى األمر يف ُصحبيت إَيى

( له موسى قَالَ عامل بضربٍة على قلبِه وتركُه ملقًى على األرض )( الَحّتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَ َقتَ َلُه ( ميشيان )فَانطََلَقا) -75
لََّقْد : إنىه مل يقتل أحداً لتقتصى منه فتقتلُه ) واملعىنصاص ، ( أي بغري قِ ِبَغرْيِ نَ ْفٍس ( أي ال ذنَب هلا )أَقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة )

ًئا ن ْكرًا   ( أي شيئاً ُمنكراً . ِجْئَت َشي ْ

 ( ؟أملَْ أَُقل لََّك إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعي َصرْبًا ( العامل )قَالَ ) -76

 ( أعتذُر بِه إليك . ُعْذرًا( أي من ِقَبلي )ِإن َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بَ َلْغَت ِمن لَُّدينىِ ( موسى )قَالَ ) -77
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فَأَبَ ْوا أَن ُيَضيِىُفومُهَا فَ َوَجَدا ( يعين طلبا منهم الطعام ضيافًة )أَتَ َيا أَْهَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْهَلَها  َحّتَّ ِإَذا( ميشيان )فَانطََلَقا) -78
( عليِه فيهدمه وَيخذ الكنز الىذي حتتُه ، ألنى جاره كان عاِلماً ابلكنز فكان أَْن يَنَقضَّ ( جارُه )يُرِيدُ ( مائالً )ِفيَها ِجَدارًا 

ب الفرصة ليهدىم اجلدار ويسرق الكنز ، فقوله تعاىل )يُرِيُد أَْن يَنَقضَّ ( ِصفة جلاره وليس صفة للجدار ، فلو كانت يرتقى 
َمْت َصَواِمُع للجدار لقال تعاىل "كاد أن يتهدىم" ، كما قال تعاىل يف سورة احل ج }َوَلْواَل َدْفُع الِلَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض هلَُّدىِ 

َيٌع { ، أمىا كلمة "اإلنقضاض" فمعناها اهلجوم على الشيء ، يُقال "إنقضى الصقُر على فريستِه" أي هجم عليها ، َوبِ 
 و"إنقضى الفارس على قرنِه" أي هجم عليه ، والشاهد على ذلك قول النابغة يصُف ثوراً : 

 يْباً إِبْحَضارِ إنقضَّ كالكوكِب الد رىِيِى ُمْنَصِلتاً     يَ ْهِوي وخَيِْلُط تَ ْقرِ 
 القتال :  يومَ  جوادهُ  وقال عنرتة يصفُ 

 فَ َعَلْيِه أقْ َتِحُم اهلِياَج تَ َقح ماً     ِفيها وأنْ َقض  اْنِقضاَض األْجَدلِ 
 هري يصف قطاًة وابزاً يُريد أن يصيدها : واألجدل ِصفة للصقر ، يعين انقضاض الصقر على فريستِه ، وقال كعب بن زُ 

 ٍر يَ ْهِوي ففاَجَأها     فانْ َقضَّ وهو ِبَوْشِك الصَّْيِد َقْد َوثَِقاَغَدا على َقدَ 
 وقال امرؤ القيس : 

َها وَجالىَها ِبطَْرٍف ُمَلْقِلقِ   َرَأى أَْرنباً فانْ َقضَّ يَ ْهِوي أماَمُه     إلَي ْ
 ( أي اُجرة على بنائِه .َت اَلختََّْذَت َعَلْيِه َأْجرًا َلْو ِشئْ ( موسى )قَالَ ( العامل ابلبناء والرتديد ألحجارِه املتساِقطة )َفأَقَاَمهُ )

َسأُنَ بِىُئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ ( أي هذا االعرتاض الثالث سبب الفراق بيين وبينك )َهَذا ِفرَاُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك ( العامل )قَالَ ) -79
 يت أنكرهتا عليى ومل تستطع الصرب على رؤيتها .خربَك عن نتائج أعمايل الى اُ ( أي سَتْسَتِطع عََّلْيِه َصرْبًا 

( َفَأَردت  أَْن أَِعيبَ َها ( ابُجرة ويعيشون عليها )يف اْلَبْحِر ( هبا )َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن ( الىيت خرقُتها )أَمَّا السَِّفيَنُة ) -80
 ( . َغْصًبا( صحيحٍة )َسِفيَنٍة  وََكاَن َورَاءُهم مَِّلٌك ََيُْخُذ ُكلَّ لئالى َيخذها املِلك )

( َنن َفَخِشيَنا( وكان الغالم كافراً وكنت مأموراً هبذا من هللا تعاىل )َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمَننْيِ ( الىذي قتلُتُه )َوأَمَّا اْلُغاَلُم ) -81
 ق الغالم أبويه إذا كرب ( يعين فخشينا أن يُرهِ وَُكْفرًا  طُْغَياَنً ( أي ُيكلىفهما )أَن يُ ْرِهَقُهَما املالئكة املوكىلني بشؤون املؤمنني )

 ويؤذيهما بكفره وطغيانِه .  

َُما ( َنن املالئكة )فََأَرْدَنَ ) -82 ( للنفس ، يعين ولداً صاحلاً زََكاةً ( أي خرياً من الىذي قتلُه )َخرْيًا مِىْنُه ( ولداً )أَن يُ ْبِدهَلَُما َرهب 
من أقاربه فولدت له ولداً فنشأ نشأًة  اُخرى( يعين وأقرب إىل األب من أرحامِه . فتزوىج أبوُه زوجًة مْحًا َوأَقْ َرَب رُ غري فاسق )

 حسنة فصار رجالً صاحلاً يدعو إىل هللا ويعبدُه . 



528 
 

ُتُه وبَنيُتُه )َوأَمَّا اجلَِْداُر ) -83 ( أي حتت وََكاَن حَتَْتُه الىيت بنينا اجلدار فيها )( َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة ( الىذي رُمى
َُما اجلدار ) ُلَغا َأُشدَّمُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزمُهَا ( قد دفنُه أبومها )َكنٌز هلَّ ( وكان ترميمي للجدار وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا فََأرَاَد َرب َك أَْن يَ ب ْ

ا فعلتُه أبمٍر من هللا تعاىل )ْلُتُه َعْن أَْمرِي َوَما فَ عَ ( هبما )َرمْحًَة مِىن رَّبِىَك ) ( الىذي قلتُه َذِلكَ ( أي وما فعلُت ذلك إبراديت وإّنى
 ( .أَتِْويُل َما مَلْ َتْسِطع عََّلْيِه َصرْبًا لك )

( أي سأقصى عليكم من مِىْنُه ِذْكرًا ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكم ( إسكندر امللقىب ِب )َعنْ ( النصارى )َوَيْسأَُلوَنَك ) -84
 أنبائِه خرباً وقصىًة .

َناُه ِمن ُكلِى َشْيٍء َسبَ ًبا ( أبن جعلناُه َمِلكاً وقائداً )ِإَنَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأْلَْرِض ) -85 ( أي هيىأَن لُه أسباب الظفر يف َوآتَ ي ْ
 فتوحاتِه وحروبِه .

 إسكندر تلك األسباب الىيت هيىأَنها لُه وساَر عليها فانتصر وظفر ابلكافرين وفتح البالد .( أي فاتىبَع فَأَتْ َبَع َسبَ ًبا ) -86

 ( أي جهة غروب الشمس ، يعين يف اجلهة الىيت تقع غرب بالدِه مكدونية .َمْغِرَب الشَّْمِس ( يف سريه )َحّتَّ ِإَذا بَ َلَغ ) -87
، اً ، وبىَن هناك مدينة األسكندريىة ، مثى واصل سفره إىل السودان خرج إسكندر من مقدونية إىل تركية مثى إىل مصر فاحت

َئٍة ( مراقبِة )َوَجَدَها تَ ْغُرُب يِف ) : وجدها  واملعىن( أي وجد الشمس تغرب يف مراقبِة امرأٍة سوداء وهي ملكتهم ، َعنْيٍ محَِ
سكندر إتؤمىهم فيقلىدوهنا وامسها كنداكة ، ألنى تغرب على قوم يُراقبون الشمس عند غروهبا فيسجدون هلا وهلم ملكٌة سوداء 

م جيتمعون يف يوم عيدهم خارج املدينة وقت غروهبا  َلمىا وصل السودان وجد ُسكىان ذلك القطر يعبدون الشمس ، وذلك أهنى
عناها املراقَبة ، يُقال وهم ينظرون إليها ويُرتىلون األَنشيد الدينيىة فإذا كادت ختتفي عن األنظار سجدوا هلا أبمجعهم . فالعني م

{ ، وقال تعاىل يف سورة  "زيٌد يف عيين" أي يف مراقبيت ، قال هللا تعاىل يف سورة القمر }جَتْرِي أِبَْعُيِنَنا َجزَاء لِىَمن َكاَن ُكِفرَ 
 الطور }َواْصربْ حِلُْكِم رَبِىَك فَِإنََّك أِبَْعُيِنَنا { ، ومن ذلك قول احلاجري : 

َها َحنْيَ تُ ْقِبُل جانَِباأخاُف َعَلي ْهَ   ا ِمْن ُعُيوِن ُوشاهِتَا     وآُخُذ َعن ْ
 عمرو بن كلثوم : واملعىن أخاف عليها من مراقبة وشاهتا ، وقال 

 تُرِْيَك إذا َدَخْلَت َعَلى َخالٍء     َوَقْد أَِمَنْت ُعُيوَن الكاِشِحيَنا
 وقال أيضاً : 

 أَقَ رَّ بِِه َموالِيِك الُعُيوَنَ   بِيَ ْوِم َكرِيَهٍة َضْرابً وَطْعناً   
م معناها السوداء ، يُقال "حتمىم اجلدار" أي صار أسود من الدخان ، ويُقال "محىَم الُغالم" أي بدت حليتُه ، واحِلمَ  "احلمئة"و

لسوداء قوماً يفعلون كفعلها ( يعين وجد إسكندر عند املرأة اَوَوَجَد ِعنَدَها قَ ْوًما الرماد والفحم وكلى ما احرتق ابلنار ، وقوله )
 ويُقلىدوهنا يف سجودها للشمس . 
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َوِإمَّا أَن يعبدون الشمس وذلك إن مل يؤمنوا ) الىذينَ ( هؤالء القوم ِإمَّا أَن تُ َعذِىَب ( وهذه كنية إسكندر )قُ ْلَنا ََي َذا اْلَقْرَننْيِ )
 ( إذا آَمنوا . تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا 

بُُه ( نفسه ابلشرك ومل يؤمن )أَمَّا َمن ظََلَم ر )( إسكندقَالَ ) -88 ( مُثَّ يُ َرد  ِإىَل رَبىِِه ( ابلضرب والسجن يف الدنيا )َفَسْوَف نُ َعذِى
بُهُ بعد موتِه )  ( أي عذاابً منكراً غري معهود .َعَذااًب ن ْكرًا ( يف اآلخرِة )فَ يُ َعذِى

َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمرََِن ( أي ُحسن اجلزاء وهو نعيم اجلنىة )َجزَاًء احلُْْسىَن ( يف اآلخرة )ُه َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ لَ ) -89
: فستحاسبُه مالئكتنا حساابً يسرياً ، وُمىا يؤيىد هذا  فيكون املعىن( . قلُت فيما سبق أنى كلمة " أمر" كناية املالئكة ، ُيْسرًا 

 . }فَأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه . َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا . َويَنَقِلُب ِإىَل أَْهِلِه َمْسُرورًا {قوله تعاىل يف سورة االنشقاق 

( مثى أتبَع سفره وفتوحاته َنو الشرق مبا يسىرَن لُه من أسباب الظفر والنجاح بعد أن مهىد جانب الغرب مُثَّ أَتْ َبَع َسبَ ًبا ) -90
تابع سفره وفتوحاته إىل سورَي والعراق وبىَن مدينة اإلسكندريىة بني بغداد واببل ، مثى اتبع سفره إىل إيران واهلند وهناك بىَن ، ف

السدى ملنع َيجوج ومأجوج قرب مدينة دربند . راِجع كتاب "اإلسكندر املقدوين" أتليف هارولد المب وترمجة الدكتور عبد 
 . 269صر الصانع صفحة اجلبىار املطىليب وحممىد َن

َوَجَدَها َتْطُلُع ( أي وصَل منطقة املشرق ، يعين وصل منطقة تقع شرق بالده مكدونيا )َحّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس ) -91
ترتون يف اجلبال عن ( أي ليس يف أرضهم جبال َتنع أشعىة الشمس عنهم ، أو يسَعَلى قَ ْوٍم ملَّْ جَنَْعل هلَُّم مِىن ُدوهِنَا ِسرْتًا 

 الشمس عند ِشدىة احلرى .

( أي ُخرْبًا( من نواَي حسنة وأعمال صاحلة )َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ( فعل هبم إسكندر كما فعَل أبهل املغرب )َكَذِلكَ ) -92
 وحاتِه .اختربَنُه فوجدَنُه صادقاً فلذلك ساعدَنُه وهيىأَن له أسباب الظَفر والنجاح يف أسفارِه وفت

 ( يعين مثى أتبَع ]اتبَع[ سريه وفتوحاتِه .مُثَّ أَتْ َبَع َسبَ ًبا ) -93

ْيِن ( أي وصَل إسكندر )َحّتَّ ِإَذا بَ َلَغ ) -94 ( . وقد بنيى موقع السدىين مؤلىف كتاب "اإلسكندر املقدوين" يف َبنْيَ السَّدَّ
ة اجلبليىة عند موقع زادرأكارات ، وكان يُدَعى يف األزمنة األخرية ، فقال ابلنصى : "وقد اُقيَم سور حُماٍذ للسلسل 269صفحة 

، وإن كانت قبائل الرتكمان تدعوُه اليوم ابحليىِة احلمراء ، وذلك ألنىُه ُبيَن من حجارة محراء يلتوي على  (سور اإلسكندر)
على اجلانب البعيد من حبِر قزوين ، قرب  اُخرىالسفوح جنويب سهول الرتكمان . ومن الغريب حقىاً أنى سوراً آخر بنتُه أيٍد 

  " ]إنتهى [ مدينة َدْربَ ْند ، يُدَعى بسور اإلسكندر ، وتقول القصىة أنىه بناُه ليصدى بِه قبائل َيجوج ومأجوج املخرىِبة .
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ضة فتغرقها ، وجد ( أي وجد قبل السدىين ، وهي سدود للمياه لئالى تتسرىب على األراضي املنخفَوَجَد ِمن ُدوهِنَِما وقوله )
( يعين مل تكن تلك القبائل تفهم لُغة إسكندر وجيشه حّتى وجدوا ترمجاَنً يفهم لغة هؤالء قَ ْوًما الَّ َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْواًل )

 القوم .

( ومها قبيلتان من الرتكمان ، ِإنَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض ) 82( و هذه كنية إسكندرقَاُلوا ََي َذا اْلَقْرَننْيِ ) -95
وقد جاء ذكرهم يف التوراة أيضاً يف ِسفر حزقيال يف اإلصحاح الثامن والثالثني ، ومأجوج هو إبن َيفث بن نوح النيبى وإليِه 

م ليسوا من ينتمي نسبهم . وقد وقعت بينهما حروب وقتال ال ُماَل لذكرها  ، وليس كما ذهَب إليه بعض املفسىرِين من أهنى
البشر وهلم أشكال خاصىة ، فمنهم الطوال كطول النخلة ومنهم ِقصار يساوي قصرُه ُعرضُه ، ومنهم طوال اآلذان حبيث 

م فهو فتح املياه عليهم فسادهم هلؤالء القو إ، وهذِه من اخلرافات وال ِصحىَة هلا . أمىا  خرىيفرش أحدى اُذنيِه ويتغطىى ابالُ 
من تلك الفتحة الىيت بني اجلبلني فيغرقوهنم ِلما كانت بينهم من عداوة ، وكلىما سدىوا تلك الفتحة ابحلجارة والرتاب رجعت 
قبيلة َيجوج أو مأجوج وهدموها فاَندرت املياه عليهم وأغرقتهم ، وذلك وقت الفيضان . فلمىا جاء إسكندر إىل أرضهم 

أمرهم وطلبوا منه أن يسدى تلك الفتحة الواقعة وسط اجلبل املمتدى ، على أن يقوموا هم بتكاليف ما يلزم لبناء عرضوا عليه 
نَ ُهْم َسدًّا احلاجز ، وذلك قوله تعاىل ) نَ َنا َوبَ ي ْ  ( لئالى جتري املياه علينا فتغرقنا .فَ َهْل جَنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى أَن جَتَْعَل بَ ي ْ

( من رجالكم فقط َفَأِعيُنوين بُِقوٍَّة ( ُمىا عندكم فال حاجة يل ابملال )َخرْيٌ ( من املال )َما َمكَّينِى ِفيِه َريبِى سكندر )( إقَالَ ) -96
نَ ُهْم َرْدًما ، يعين أعينوين ابلعمل دون املال ) َنُكْم َوبَ ي ْ  ( أي حاجزاً للمياه لئالى تغرقكم .َأْجَعْل بَ ي ْ

يعين ِقطعاً من احلديد ، فلمىا مجعوا له احلديد أخذ يصفىها يف تلك الفتحة وجيعل بعضها على  ( ِديدِ آتُوين زُبَ َر احلَْ ) -97
( يعين حّتى ارتفع احلديد وساوى بني جانيب اجلبل ، حينئٍذ طلب منهم احلطب فجعله َحّتَّ ِإَذا َساَوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ بعض )

( يعين حّتى صار احلديد أمحر كالنار َحّتَّ ِإَذا َجَعَلُه ََنرًا ( لتشتعل النار )اَل انُفُخوا قَ أمام احلديد وخلفه وأشعل النار فيه )
( وهو النحاس املذاب . وَلمىا صبى عليه النحاس َتاسك مع ِقْطرًا( أي على احلديد )قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه لشدىة االشتعال )

ً متيناً . وسدى درب ند يف اهلند يف دلتا هنر الكنج قرب مدينة كلكتىا ، اُنظر أطلس حافظ آخر صفحة منه احلديد فصار قوَيى
 ، و"دربند" كلمة فارسيىة ومعناها سدى الفتحة ، كلمة "َدر" معناها ابب أو فتحة ، وكلمة "بند" معناها سدىها . 97وهي 

                                                           
يه ، وعزَم هو إسكندر الكبري امللقىب بذي القرنني ، تويفى يف اببل ، تعلىم على يد أرسطوطاليس ، تبوىأ احلكم املَلكي يف مكدونيا حملى فيلبس أب 82

شهر( ، مثى يف ق م ( ، مثى يف سواحل فينيقيا )بعد أن حاصَر صور سبعة أ 334على فتح إمرباطوريىة الُفرس فكسرهم يف آسيا الُصغرى )إبسوس 
ق م( ، واتبَع زحفُه إىل أطراف فارس وجتاوزها  331مصر )أتسيس اإلسكندريىة( . أخرياً ضيىق على داريوس يف العراق فانتصَر عليه يف أربيل )

حاح الثامن من ِسفر إىل أطراف هنر هندوس . وذو القرنني من أعظم الغزاة وأشجعهم . وقد تنبىأ عنُه النيبى دانيال قبل مولده ، وذلك يف اإلص
وال منقَذ من يدِه  دانيال يف ُمموعة التوراة ، فرأى يف منامِه كبشاً لُه قرَنن طويالن ينطح هبما ، فنطَح غرابً ومشاالً وجنوابً فلم يقف حيوان أمامهُ 

 وفعل كما يُريد . فلذلك لُقىَب بذي القرنني .
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( َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا ين فما استطاعوا أن يعلوُه ليخرىبوُه )( َيجوج ومأجوج ، يعأَن َيْظَهُروُه ( حينئٍذ )َفَما اْسطَاُعوا ) -98
 لتخرج املياه من النقب على القوم ليغرقوهم بل صارت املياه تنحدر على َيجوج ومأجوج . وَلمىا متى السدى : 

ملكان فعملُت لكم هذا السدى وخلىصتكم ( حيث أرسلين إىل هذا امِىن رَّيبِى ( لكم )َرمْحَةٌ ( السدى )َهَذا( إسكندر )قَالَ ) -99
( أي جعلُه ُمتهدىماً فتنحدر املياه عليكم وتغرقكم . َجَعَلُه دَكَّاَء ( لتهدميِه قبل يوم القيامة )فَِإَذا َجاء َوْعُد َريبِى من الغرق )

ستقمتم على عبادة ربىكم بقَي أصلحتم أعمالكم وا : قال هلم إنْ  واملعىنوهذا هتديد هلم وإنذار عن الكفر والرجوع إليِه ، 
السدى على حاله حيرسكم من الغرق وإن رجعتم إىل الكفر والفساد فإنى هللا يهدمُه وتنحدر املياه عليكم فتغرقكم كما كانت 

 يكون ال حمالة .( فإذا وعَد بشيء وََكاَن َوْعُد َريبِى َحقًّا يف السابق فال تغرتىوا بقوىة السدى وتقولوا ال يتهدىم ألنىه من احلديد )

( يف احلرب والقتال ، ومن عالئم ظهور املهدي كثرة بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بَ ْعٍض ( َيجوج ومأجوج )َوتَ رَْكَنا) -100
( يعين يوم َونُِفَخ يف الص وِر احلروب ، وقد وقعت احلرب العامليىة األوىل والثانية وماجت الناس ابحلرب بعضها مع البعض )

 ( يف احملشر للحساب والعقاب . َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا القيامة )

ا جتذهبم إليها .لىِْلَكاِفرِيَن َعْرًضا ( أي يوم القيامة )َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يَ ْوَمِئٍذ ) -101  ( يف طريقهم ، ألهنى

 فيها تذكري ومواعظ ملن يُفكىر فيها ويتأمىل معانيها ، ( أي عن آَييت الىيتَكاَنْت أَْعيُ نُ ُهْم يف ِغطَاء َعن ِذْكرِي   الىذينَ ) -102
 ( هلا ألنى فيها ذمى آهلتهم الىيت يعبدوهنا من دون هللا .وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَن مَسًْعا وهي الكتب السماويىة )

ِمن كة واألنبياء )ئ( املالِعَباِدي  أَن يَ تَِّخُذوا( ينجون من العذاب بشفاعِة من يعبدوهنم )َكَفُروا   الىذينَ أََفَحِسَب ) -103
( أي هيىأَن ِإَنَّ أَْعَتْدََن ( كي يتولىوا أمرهم ويشفعوا هلم ، كالى إنى ِحساهبم خاطئ واعتقادهم ابطل وعملهم زائل )ُدوين أَْولَِياء 

 ( أي منزالً ينزلون فيِه ويقيمون بِه إىل األبد .َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ ُزاًل )

ذوا املالئكة و  الىذينَ ( هلؤالء ُقلْ ) -104 ذوا املسيح وليىاً من دون هللا و  الىذينَ اختى ذوا املشايخ واألئمىة أولياء من  الىذينَ اختى اختى
وغريها خسروا أعماهلم الصاحلة من أعمال الربى  الىذينَ ( أي اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل ( أي َُّنربكم )َهْل نُ نَ بِىُئُكْم دون هللا ، قل هلم )

م أشركوا يف أعماهلم غري هللا ) ( أي َضلَّ َسْعيُ ُهْم  الىذينَ فال يؤَجرون عليها ، فقد ذهبت أمواهلم وأتعاهبم أدراج الرَيح ألهنى
نْ َيا ضاعت أتعاهبم وأعماهلم ) ُْم حُيِْسُنوَن ( فال يؤجرون عليها )يِف احْلََياِة الد  ًعا( بذلك )َوُهْم حَيَْسُبوَن أهنَّ ( يعين إنى املشركني ُصن ْ

ا تشفع هلم عند هللا ولكنىهم خاِطئون يف حساهبم  ينذرون للمالئكة ويقرىبون هلا القرابني ويستعينون هبا ويُقدىسوهنا ظنىاً منهم أهنى
. 
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ي أنكروا عامَل النفوس واحلساب ( أَوِلَقائِهِ ( الىيت أنزهلا على رسوله حممىد )َكَفُروا آِبََيِت َرهبِىِْم   الىذينَ ( املشركون )أُولَِئكَ ) -105
( أي ضاعت أعماهلم وأتعاهبم فذهبت أدراج الرَيح فال َفَحِبَطْت أَْعَماهُلُْم والعقاب واجلزاء ، فقالوا ال بعث وال عقاب )

م أشركوا غري هللا هبا .   يؤَجرون عليها ألهنى
قيامهم وقعودهم ويتربىكون برتبِة قبورهم وأضرحتهم  وكذلك أصبحت أكثر الناس ينذرون لألنبياء واملشايخ ويستعينون هبم عند

ويسألون حوائجهم منها ويقدىسوهنا كما كانت قُريش تقدىس املالئكة وتعبدها . وكذلك النصارى أصبحت تعبد املسيح من 
. َنُسوا هللا فأنساهم  خرىدون هللا ، واملسلمون اليوم يُعظىمون قبور املشايخ واألئمىة ويقدىسوهنا من دون هللا . وكذلك املَِلل االُ 

 أنفسهم أوالئك هُم الغافلون .
( أي ال نقيم هلم حُماَكمة ليخرجوا من جهنىم . وِمثلها يف الدنيا املوقوفون يف السجن ال خيرجون َفاَل نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًَن )

 وإالى يبَقى موقوفاً يف السجن .  منه إالى بعد احملاكمة فإذا ثبتت براءة أحدهم اُطِلَق سراحهُ 

( َواختََُّذوا آََييت َوُرُسِلي ُهُزًوا ( أي بسبب كفرهم وإشراكهم )َجَهنَُّم مبَا َكَفُروا ( يف )َجزَاُؤُهمْ ( التوقيف )َذِلكَ ) -106
 يستهزئون هبم .

ُه للمؤمنني يف اآلخرة فقال ) -107 ( بوحدانيىة هللا ومل يشركوا بِه شيئاً من آَمُنوا  نَ الىذيِإنَّ مثى أخَذ ُسبحانُه يف وصف ما أعدى
( ينزلون فيها . "اجلنىة" هي البستان ، وكلمة "فردوس" معناها َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل املخلوقات )

من أشجار البساتني الىيت يف الدنيا . تقول العرب "رفعُه  : هلم ما تكسىَر وتفرىق واملعىناملَتكسىر املتَفرىق من األشجار ، 
 ففردسُه " أي ضرب بِه األرض فتكسىر ، ومن ذلك قول شاعرهم : 

 83والِبْشُر ُدْوهَنا    وأَْيهاَت مْن أَْوطاهِنا َحْيُث َحلَّتِ  ن  ِإىل الِفْرَدْوسِ حتَِ 
من هذا  أكل احلطب واألشجار املتكسىرة لِشدىة ما هبا من اجلوع ، وشبيهٌ  " يعين َتيل إىلن  ِإىل الِفْرَدْوسِ حتَِ  فقول الشاعر "

 ن قال : مَ  قولُ 
 َوَحْسُبَك َداًء أَْن تَِبْيَت بِِبْطَنة     َوَحْوَلَك َأْكَباٌد حتَِن  ِإىَل اْلِقدِى 

تكسىرة متفرىقة وقد وصفها هللا ولعلىك أنكرَت عليى أيىها القارئ لكتايب هذا القول فتقول كيف تصف يف اجلنان أشجاراً مُ 
فقلُت كلى شيء   اإلنسان بعد املوتتعاىل ابجلمال والبهجة وُحسن املنظر . فأَن اُبنيى لك تعليل ذلك وقد شرحتُه يف كتايب 

لى أقلى تقدير تتجاذب ذرىات األثري بعضها مع البعض من املادىة تتخلىلُه ذرىات األثري فتمأل مساماته وبعد أربعني يوماً ع
ً داخل اهليكل املادىي نسخة طبق األصل ، فإذا تكسىر اهليكل املادىي بقَي اهليكل األثريي حُمتفظاً بشكله  فيصبح هيكالً أثريَيى

ا أرواح فإذا ُقِطعْت شجرة من ُبستان  إىل األبد . فاألشجار هلا هياكل أثرييىة تشبهها َتام الشبه ، يعين هلفىَن ال يتكسىر وال يَ 

                                                           
  نصاري يف اجلزء الثامن . جاء يف )لسان العرب( ملؤلىفِه حممىد أبو الفضل األ 83
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أو كسرهتا الرَيح فإنى املالئكة أتخذ الشجرة األثرييىة الىيت كانت داخل الشجرة املادىية وتصعد هبا إىل السماء فيضعوهنا يف 
ْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل قوله تعاىل )َكاَنْت هلَُ اجلنىة ، وهكذا كلى شجرة طيىبة ذات َثر ورائحة طيىبة أو ألوان مجيلة . فهذا معىن 

. فاجلنان الىيت يف اآلخرة هي وليدة بساتيننا وأشجارَن الىيت يف الدنيا ، ألنى األشجار املادىية واألمتعة والنفوس وكلى شيء  (
ة الىيت يف اآلخرة ، أثريي ال يتكوىن إالى داخل قالب مادىي ، فالشجرة املادىية الىيت عندَن يف الدنيا هَي قالب للشجرة األثرييى 

َكِلَمًة طَيِىَبًة َكَشَجرٍة طَيِىَبٍة ال هللا تعاىل يف سورة إبراهيم }وجسم اإلنسان قالب للنفس ، وجسم احليوان قالب لروحِه . ق
هبا املالئكة إىل { يعين الشجرة اثبتة يف األرض وما يتفرىع منها من أشجار أثرييىة تصعد  َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ ْرُعَها يف السََّماء

 السماء فيضعوهنا يف اجلنىة .

َها ِحَواًل ( أي ُُملىدين يف تلك اجلنان األثرييىة )َخاِلِديَن ِفيَها ) -108 ُغوَن َعن ْ ( أي ال يُريدون حتوىاًل عن تلك اجلنان إىل اَل يَ ب ْ
الدنيا من بلد إىل بلٍد آخر للسياحة والتفرىج غريها لطيبها وُحسن منظرها ودوام نعيمها . وذلك ألنى اإلنسان يُريد التنقىل يف 

 َ  غريها وال يريد التنقىل إىل مكان آخر كما عندكم يف الدنيا . ىأبنى الىذي يسكن تلك اجلنان ال يهو  بحانهُ سُ  ، فبنيى

ماً حني سألوه عن أهل الكهف ، فقال النيبى غداً آتيكم ابجلواب  -109 ، ومل يقل إن َلمىا انقطع الوحي عن النيبى )ع( أَيى
شاء هللا ، فصار املشركون يسخرون من النيبى ويقولون لقد جفاك ربىك َي حممىد ، لقد َتىت كلماته ، لقد قالك ، فنزلت هذه 

ى والشاهد عل( أي ِحرباً ، لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا قالوا لقد َتىت كلمات ربىك ) الىذينَ ( َي حممىد هلؤالء املستهزئني ُقلاآلية )
 ذلك قول ابن الرقىاع : 

 تُ ْزِجي أَغنَّ كأنَّ إبْ رََة َرْوِقِه     قَ َلٌم َأصاَب ِمَن الدَّواِة ِمداَدَها
( يعين لذهَب ماء البحر كتابًة ومل تنتِه  اْلَبْحُر قَ ْبَل أَن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِى ( ماء )لََنِفدَ ( فتكتب بذلك املداد )لِىَكِلَماِت َريبِى )

َنا مبِْثِلِه يبى )كلمات ر   ( أي زَيدًة وإمداداً . َمَدًدا( أي مبثل ماء البحر )َوَلْو ِجئ ْ
َا يِف اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقاَلمٌ ومِ  َعُة  ثلها يف سورة لقمان قوله تعاىل }َوَلْو أّنَّ { ُيكتب هبا القرآن }َواْلَبْحُر مَيُد ُه ِمن بَ ْعِدِه َسب ْ

َ َعزِيٌز َحِكيمٌ   َأحْبٍُر مَّا نَِفَدتْ   { .  َكِلَماُت الِلَِّ ِإنَّ الِلَّ

َا أَََن َبَشٌر مِىثْ ُلُكْم ) -110 َا ِإهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ( ال ُقدرَة يل على شيء إالى إبرادة ريبى )ُقْل ِإّنَّ ( فال تعبدوا غريُه وال يُوَحى ِإيَلَّ أّنَّ
فَ ْليَ ْعَمْل ( ابلتهنئة حني يدخل اجلنىة وتلقاُه املالئكة ابلبشارة والسىالم )ْرُجو ِلَقاء رَبىِِه َفَمن َكاَن ي َ جتعلوا لُه شريكاً وال شفيعاً )

 ( من املخلوقني وال من املخلوقات .َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبىِِه َأَحًدا 

ّاْلَعالَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالكهف َّربِ  ِّمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ
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ّسورةّمرمي

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( قال بعض اليهود الساكنني يف مدينة يثرب لبعض األنصار إسألوا نبيىكم عن ِقصىة زكرَيى هل جُييبكم  ص ع ي ه ك) -1
ة النيب ، والياء معناها عنها . فسألوا النيبى عنها فنزلت هذه السورة : الكاف معناُه كلىم ، واهلاء معناها اهلادي وهَي كناي

: كلىم َي هادي اليهود عن الصدىيق زكرَيى  فيكون املعىناليهود ، والعني معناها عن ، والصاد معناه الِصدىيق ويقصد بِه زكرَيى ، 
  قوله تعاىل :، أي اُذكر هلم ِقصىة زكرَيى ، وذلك 

ْ ( أي بَ  ِذْكُر َرمْحَِة رَبِىَك َعْبَدُه زََكرَيَّ ) -2   .هلم حني ذكر هللا عبدُه زكرَيى ابلرمحة فأعطاُه الولد عند الِكرَب  نيِى

 ( أي ِسرىاً . ِإْذ ََنَدى رَبَُّه نَِداء َخِفيًّا) -3

ًبا( أي َضُعَف ) قَاَل َربِى ِإينىِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِى ) -4 مَلْ وَ ( معناه مأل الشيب رأسي ، والشيب نذير املوت ) َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ
 ( أي مل أكن خائباً فيما مَضى فال خُتيىبين اليوم فيما أدعوك وال حترمين إجابتك . َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِى َشِقيًّا

( أي بعد مويت ،  ِمن َورَاِئييلوَن األمر يف منهج الدين وتكون هلم السيطرة يف احلكم ) الىذينَ ( أي  َوِإينىِ ِخْفُت اْلَمَوايلَ ) -5
فَ َهْب ( ال تلد ، وامسها إليصاابت بنت فاقوذا من بنات هارون وهي اُخت َحنىة اُم مرمي ) وََكاَنِت اْمرََأيت َعاِقرًامىِه )يعين بين ع

  .( أي ولداً يتوىلى شؤوين عند الِكرَب َولِيًّا( أي من عندك ) يل ِمن لَُّدنكَ 

 ( أي اجعله مرضيىاً عندك ابلقول والعمل . َواْجَعْلُه َربِى َرِضيًّالم واملال )( العِ  يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ ) -6

يًّا( ويف اللىغة العربيىة يوحنىا ) امْسُُه حَيْىَي ( تلدُه لك امرأتك ) ِإَنَّ نُ َبشِىُرَك بُِغاَلمٍ ( بن برخيىا ) ََي زََكرَيَّ ) -7  مَلْ جَنَْعل لَُّه ِمن قَ ْبُل مسَِ
 ُه هبذا اإلسم .( يعين مل جنعل أحداً قبل

( أي جاوزُت احلدى يف  َيُكوُن يل ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرَأيت َعاِقرًا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّا( أي كيَف ) َربِى َأَنَّ ( زكرَيى )قَالَ ) -8
 عمري ، يعين جاوزُت املئة . 

ٌ جب كما قلُت لك يكون )( أي ال تعَكَذِلكَ ( جربائيل الىذي بشىرُه ابلولد )قَالَ ) -9 ( أي تكوين  قَاَل رَب َك ُهَو َعَليَّ َهنيِى
ًئا( َي زكرَيى ) َوَقْد َخَلْقُتكَ الولد يف بطن العجوز العاقر هنيى عليى ال صعوبة فيه )  ( يُذَكر . ِمن قَ ْبُل َومَلْ َتُك َشي ْ
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آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلِىَم ( جربائيل )قَالَ رف هبا أنى امرأيت قد حبلت )( أي عالمة على ذلك أع َربِى اْجَعل يلِى آيَةً ( زكرَيى )قَالَ ) -10
مها ) َثاَلَث لََيالٍ ( يعين ال ميكنك أن تتكلىم معهم فتكون كاألبكم ) النَّاسَ   ( أي ساملاً من غري ُبكٍم وال مرض . َسِوَيًّ ( مع أَيى

 فََأْوَحى إِلَْيِهمْ قدس فرِحاً ، وذلك يف اليوم الثاين ، وكانوا خارج املسجد )( من بيت امل َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَابِ ) -11
( يعين اُذكروا هللا ابحلمد والثناء على الدوام . فحبلت امرأتُه وولدت غالماً  أَن َسبِىُحوا ُبْكرًَة َوَعِشيًّا( أي أشاَر إليهم بيدِه )

 فسمىاُه يوحنىا ، الىذي معناه ابلعربيىة حيىي . 

 مثى أوحى هللا سبحانه إىل حيىي بعد أن كربَ ، فقال : 
َناُه احلُْْكَم َصِبيًّا( أي جبدٍى وعزمية )بُِقوَّةٍ ( أي التوراة ) ََي حَيْىَي ُخِذ اْلِكَتابَ ) -12 ( يعين حيكم بني الناس مبا يف التوراة من  َوآتَ ي ْ

 ين وهو شاب .أحكام الدِ 

أي حنىنا لُه القلوب ، فكان الناس حيبىونُه ويشفقون عليِه ، يعين يرأفون بِه ، فاحلنان هو العطف  ( َوَحَناًَن مِىن لَُّدَنَّ ) -13
 والرأفة ، ومن ذلك قول َطرَفة : 

 أاب ُمْنِذٍر أَفْ نَ ْيَت فَاْستَ ْبِق بَ ْعَضَنا     َحنانَ ْيَك بَ ْعُض الشَّرِى أَْهَوُن ِمْن بَ ْعضِ 
 وقال احلُطيئة لعمر بن اخلطىاب : 

 حَتَنَّْن َعَليَّ َهَداَك اْلَمِلْيُك      فَإنَّ ِلُكلِى َمَقاٍم َمَقاال
 ( يعين يتىقي احملرىمات فال يفعلها . وََكاَن تَِقيًّا( يعين عصمناُه من كبائر الذنوب )َوزََكاةً )

اً ) اَومَلْ َيُكن َجبَّارً ( أي ابرىاً بوالديه حُمِسناً إليهما ) َوبَ رًّا ِبَواِلَدْيهِ ) -14  ( أي مل يكن عاصياً لربىِه وال لوالديِه .َعِصيًّا( أي متكربى

( أيضاً لُه سالمة من الشياطني  َويَ ْوَم مَيُوتُ ( من شرى الشيطان ) يَ ْوَم ُوِلدَ ( منىا ، أي سالمة لُه ) َوَساَلٌم َعَلْيهِ ) -15
أي عزيزاً ولُه السالمة من العذاب ، واحلياة كناية عن العزى  (َحيًّا( للحساب وهو ) َويَ ْوَم يُ ب َْعثُ واستيالئهم على الكافرين )

قُِتُلواْ يف َسِبيِل الِلِى أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء  الىذينَ سورة آل عمران }َواَل حَتَْسنَبَّ والظَفر ابلُبغية ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 
 . {  ِعنَد َرهبِىِْم يُ ْرزَُقونَ 

( أي انفردت  ِإِذ انتَ َبَذتْ ( ووالدهتا بعيسى )َمْرميََ ( أي يف القرآن الىذي كتبُه أصحابك ِقصىة ) ْلِكَتابِ َواذُْكْر يِف ا) -16
 ( أي إىل مكاٍن شرقيى أهلها . ِمْن أَْهِلَها َمَكاًَن َشْرِقيًّاوابتعدت )

( يعين  فََأْرَسْلَنا إِلَي َْها ُروَحَناالناس لكي تغتسل )( أي فضربت ِسرتاً وحاجزاً بينها وبني  فَاختَََّذْت ِمن ُدوهِنِْم ِحَجاابً ) -17
 ( يعين كامل اخلِلقة ، ومن ذلك قول اخلنساء :  فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسِوَيًّ جربائيل )
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 أال لَْيَت اُمىي مَلْ تَِلْدين َسوِيىًة     وكنُت تُراابً بنَي أيِدي الَقواِبلِ 
 ئة بشر فلمىا رأتُه مرمي :يعين جسىَد نفسُه فصاَر على هي

 ( يعين إن كنَت ختاف هللا وتتىقي عذابُه فاذهب عينى وال َتسىين بسوء . قَاَلْت ِإينىِ أَُعوُذ اِبلرَّمْحَن ِمنَك ِإن ُكنَت تَِقيًّا) -18

َا أَََن َرُسوُل رَبِىكِ ( جربائيل )قَالَ ) -19  ي طاهراً من الذنوب .( أ أِلََهَب َلِك ُغاَلًما زَِكيًّا( أتيُت ) ِإّنَّ

( أي ومل أكن  َوملَْ َأُك بَِغيًّا( ابجِلماع ) َوملَْ مَيَْسْسيِن َبَشرٌ ( يعين كيف يكون يل ولد ) َأَنَّ َيُكوُن يل ُغاَلمٌ ( مرمي )قَاَلتْ ) -20
 زانية .

ٌ ( أي كما قلُت لِك يكون )َكَذِلكِ ( جربائيل )قَالَ ) -21  ( أي إحداث الولد من غري زوج عليَّ  قَاَل رَب ِك ُهَو َعَليَّ َهنيِى
 ٌ ( أي وكان ما قُلتُه لِك من أمر  وََكاَن أَْمرًا مَّْقِضيًّا( ملن يؤمن بنبوىتِه ) َوَرمْحًَة مِىنَّا( على ُقدرتنا ) َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِلنَّاسِ هل )سَ  هنيِى

 الغبار فدخل شيٌء منه يف فرجها فلقىحها .الغالم واقعاً ال تغيري فيه . فنفَخ جربائيل على األرض فتطاير 

( أي بعيداً عن الناس لَتَضَعُه ]أو لَِتِلَدُه[ ،  َمَكاًَن َقِصيًّا( أي انفردت بِه ) فَانتَ َبَذْت بِهِ ( أي فحبلت بعيسى )َفَحَمَلْتهُ ) -22
 وكانت مدىة محلِه سبعة أشهر .

 حسىان بن اثبت : والشاهد على ذلك قول ، ( يعين فأجلأها املخاض  َفَأَجاءَها اْلَمَخاضُ ) -23
 إْذ َشَدْدَن َشدًَّة صاِدَقًة     فََأَجْأَنُكْم إىَل َسْفِح اجْلََبلْ 

 يعين أجلأَنكم إىل سفح اجلبل . وقال ُزهري : 
 وجاراً ساَر ُمْعَتِمداً إلَْيُكْم     أجاءَْتُه اْلَمخاَفُة والرَّجاءُ 

( فالتجأت إليه لتستند عليِه عند الوالدة . وصلت مرمي بسريها إىل بستان  ِإىَل ِجْذِع النَّْخَلةِ ) يعين أجلأتُه املخافة والرجاُء ،
رية واستندت إىل أحد تلك اجلذوع ظرية )أي كوخ( مكوىنة من أربعة جذوع وحصران فدخلت مرمي تلك احلظوكان فيها ح

َتيِن ِمت  قَ ْبَل َهَذالتلَده ، حينئٍذ )  ( . وَُكنُت َنْسًيا مَّنِسيًّا( احلادث ) قَاَلْت ََي لَي ْ

( أي يسري ماؤُه ، َسرَيًّ ( هنراً ) َأالَّ حَتَْزين َقْد َجَعَل َرب ِك حَتَْتكِ ( حني ولدته قائالً ) ِمن حَتِْتَها( عيسى )فَ َناَداَها) -24
 فالسريى هو النهر اجلاري ، ومن ذلك قول لبيد : 

 يَ ُعومُ  السَّرِيى  ُعْرضَ  هبا َوَرَمى     لََبانِهِ  فَ ْوقَ  املاءِ  َوَضاِحي َفَمَضى
 وقال اآلخر : 

ُه اأْلَهْنَارُ     َسْهُل اخْلَِليَقِة َماِجٌد ُذو ََنئٍِل   ِمْثُل السَّرِيِى َتُِد 
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ذِْع النَّْخَلةِ ) -25 رية ، ألنى الوقت كان خريفاً ظجَنتُه احل( أي  ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا( الىذي إىل جنبِك ) َوُهزىِي إِلَْيِك جِبِ
رية ، فلمىا هزىت اجلذع سقط ظوكان وقت قصاص التمر من النخيل ، فلمىا جَنوا َترها سقط بعض التمر على تلك احل

 رية فتناولت مرمي منه وأكلت .ظالُرَطب الىذي كان فوق احل

ًناَوقَ رىِ ( من ماء النهر )َواْشَريب ( من الُرَطب )َفُكِلي) -26 (  فَِإمَّا تَ رَِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا( أي طييب نفساً وال ختايف عاراً ) ي َعي ْ
( يعين أحداً من  فَ َلْن ُأَكلِىَم اْليَ ْوَم إِنِسيًّا( إمساكاً عن الكالم ) ِإينىِ نََذْرُت لِلرَّمْحَِن َصْوًما( لُه ابإلشارة )فَ ُقويل فسألِك عينى )

 . الزَنعنك ليعلموا أنىِك بريئة من  اإلنس ، وأَن اُكلىمهم

ًئا َفرَيًّ ( على يدها ، فلمىا رأوُه ) قَ ْوَمَها حَتِْمُلهُ ( أي ابملسيح ) فَأََتْت بِهِ ) -27 ( أي أمراً قبيحاً  قَاُلوا ََي َمْرمَيُ َلَقْد ِجْئِت َشي ْ
 والشاهد على ذلك قول اخلنساء : يشقى علينا ، 

 اِء ُمْضطَِلٌع     يَ ْفرِي الرجاَل أبنياٍب وأظفارِ حاِمي الَعريِن لَدى اهليج
 يعين يشقى بطون الرجال كاألسد .

( أي مل تكن بَِغيًّا( َحنىة ) اْمرَأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُم كِ ( ِعمران ) َما َكاَن أَبُوكِ ( يف الصالح والعبادة ) ََي ُأْخَت َهاُرونَ ) -28
 زانية لتكوين ِمثلها .

( يعين كان صبيىاً يف السماء  قَاُلوا َكْيَف نَُكلِىُم َمن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّاموُه وهو جُييبكم )أن كلىِ ( إِلَْيهِ ( هلم )اَرتْ َفَأشَ ) -29
من ِقسم املالئكة وَلمىا دخل يف هذا اجلسم أصبح ِطفالً رضيعاً ، فإنى كلمة "كاَن " تدلى على املاضي . وتقديرُه : َمن كان 

ماء صبيىاً واليوم يف املهِد رضيعاً ، وهذا إخبار من هللا تعاىل أبنىه كان صبيىاً ، ألنى املالئكة والنفوس البشريىة كلىها صباَي يف الس
 جاؤوا إىل لوط وأوَصوُه أن خيرج من قرية سدوم كانوا على هيئة صباَي . الىذينَ ليس فيهم شيخ وال عجوز . ومنهم الثالثة 

 ( .  َوَجَعَليِن نَِبيًّا( أي ِعلَم التوراة )اْلِكَتابَ ( ِعلم ) آاَتينَ  اَل ِإينىِ َعْبُد الِلَِّ قَ فأجاهبم عيسى ) -30

( أن أحثى  َوأَْوَصاين اِبلصَّاَلةِ ( أي حيث ما توجىهُت أبمور الدين والدنيا ) أَْيَن َما ُكنتُ ( للناس ) َوَجَعَليِن ُمَبارًَكا) -31
 .( يف دار الدنيا  َما ُدْمُت َحيًّا( على إعطائها ِلُمستحقىيها )َكاةِ َوالزَّ الناس على أدائها )

اً ُمتعاظماً على الناس ) َوبَ رًّا ِبَواِلَديت َوملَْ جَيَْعْليِن َجبَّارًا) -32 يظلمون  الىذينَ ( يعين مل جيعلين من األشقياء َشِقيًّا( أي ُمتكربى
 الناس ويغصبون حقوقهم . 

( أي عزيزاً َحيًّا( للحساب ) يَ ْوَم ُوِلدت  َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعثُ ( أي السالمة يل من شرى الشيطان ) َليَّ َوالسَّاَلُم عَ ) -33
 َنجحاً راحباً .
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من أنىه  ( وليس ما يقوله النصارى ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ قَ ْوَل احْلَقىِ ( إشارة إىل القول الىذي قالُه عيسى أنىه عبد هللا )َذِلكَ ) -34
( أي جُيادلون . فاليهود قالوا فيِه ساحٌر كذىاب ،  الَِّذي ِفيِه مَيْرَتُونَ إبن هللا وال من قوهلم اثلُث ثالثة ، فقوهلم ابطل )

 والنصارى قالوا إبن هللا . مثى كذىهبم هللا تعاىل فقال : 

التوراة والزبور أنىه واحٌد ال شريك لُه وال والد وال ولد وال جتوز ( بعد أن أخربكم يف  َما َكاَن لِلَِِّ أَن يَ تَِّخَذ ِمن َوَلدٍ ) -35
اذ الولد )ُسْبَحانَهُ العبادة لغريه ) ( يعين إذا أراَد شيئاً من خوارق العادات وحكَم بتكوينِه  ِإَذا َقَضى أَْمرًا( أي تنزيهاً لُه عن اختى

َا يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكونُ )  ب عليِه شيء من ذلك . ( كما أراد ال يصع فَِإّنَّ

َ َريبِى َوَرب ُكْم فَاْعُبُدوهُ ( قال عيسى )وَ ) -36 ( من سلكُه يصل إىل  ِصرَاٌط م ْسَتِقيمٌ ( ديين )َهَذا( وال ُتشركوا بِه شيئاً ) ِإنَّ الِلَّ
 اجلنىة .

وأكثرهم ُمكذىبني بِه ، هذا يف حياتِه ، وكذلك ( ُمصدىقني لُه  ِمن بَ ْيِنِهمْ بين إسرائيل فيه )( من  فَاْختَ َلَف اأْلَْحزَابُ ) -37
م ) (  فَ َوْيٌل لىِلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهدِ بعد ُماته اختلفوا النصارى فيه فمن بينهم ُمعرتفون بنبوىتِه وأكثرهم ُمغالوَن فيِه كافرون برهبى

 ( هو يوم القيامة  يَ ْوٍم َعِظيمٍ أي من ُمشاهدِة )

ْع هِبِْم ) -38 ( معناه أمسِع الناس َي حممىد أبقوال هؤالء الكافرين ليفكىروا فيها ويتىعظوا فال يكونوا مثلهم ، وبصىرهم  َوأَْبِصرْ َأمسِْ
( يندمون ، يعين يوم موهتم  يَ ْوَم ََيُْتونَ َناأبعماهلم وَتاثيلهم الىيت عبدوها من دون هللا ليستنكروا أعماهلم فال َيتون مبِثلها )

يا إىل اآلخرة تنكشف هلم احلقيقة فحينئٍذ يندمون على أعماهلم الىيت عملوها لغري هللا ويؤمنون بوحدانيىة هللا وانتقاهلم من الدن
( أي بنيى لكلى م ِبنيٍ ( عن احلقى ) يِف َضاَللٍ ( يعين يف الدنيا ، هم ) َلِكِن الظَّاِلُموَن اْليَ ْومَ حيث ال ينفعهم الندم وال اإلميان )

م عبدوا املسيح واُمىُه والتماثيل من دون هللا ، وقد أنزل هللا تعاىل يف مجيع الكتب السماويىة أبنى عاقل ُمفكىر أبهنى  م ضالىون ألهنى
 هللا واحد ليس لُه شريك فال تعبدوا َتثاالً وال مَلكاً وال نبيىاً وال أحداً من املخلوقني واملخلوقات .

يوم الىذي ينتقلون فيِه من الدنيا إىل اآلخرة ابنفصال النفوس عن األجسام فيتحسىرون ( وهو ال َوأَنِذْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسرَةِ ) -39
( ابملوت فال إميان ينفعهم إن آَمنوا  ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمرُ على ما فاهتم من الوقت من قبول اإلميان وُحسن األعمال يف دار الدنيا )

( مهما أنذرهتم وخوىفتهم حّتى  َوُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ ( عن اآلخرة ) يف َغْفَلةٍ ) ( اليومَوُهمْ بعد ذلك وال أعماهلم تنفعهم إن عِملوا )
 يَروا العذاب األليم . 

َها) -40 ( ألنى كلى من عليها من األحياء ميوت وينتقل إىل العامل األثريي ، مثى تتمزىق األرض  ِإَنَّ ََنُْن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ
َنا يُ ْرَجُعونَ ى عليها حينئٍذ أحد من األحياء )فتكون نيازك فال يبقَ  ( بعد موهتم فنحكم فيهم ابلعدل ، ومعىن املرياث من  َوإِلَي ْ

َهاقوله تعاىل ) ( يعين نرث النفوس بعد انفصاهلا عن األجسام فتصبح كلىها حتت حكمِه وتصرىفِه وكلىها  نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ
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املؤمنون منهم يُدخلهم اجلنىة فيحمدونُه ويشكرونُه على عطائِه ، والكافرون يُدخلهم النار فيدعونه تذُكرُه ابلذِكر احلسن ، ف
ويتضرىعون إليِه ، فتصبح كلى الناس ُمطيعة هلل منقادة ألمرِه . وكذلك احليوان واألشجار واألمتعة املوجودة اليوم يف الدنيا 

ا تتمزىق وتتالشى . تكون إراثً ألهل اجلنىة ، يعين األثريي منها ،  أمىا املادىَيت من األمتعة واألجسام فال فائدة فيها ألهنى

( أي اُذكر لقريش قصىة إبراهيم وشأنه مع قومه ليتبنيى لقريش  إِبْ رَاِهيمَ ( أي يف قرآنَك ) يف اْلِكَتابِ ( َي حممىد )َواذُْكرْ ) -41
يقً كِذهبم إذ يقولون َنن نقتدي بِه )  ( أي ُُمرباً عن هللا مبا يوحى إليِه .نَِّبيًّا( أي صادق القول ال يكذب ) اإِنَُّه َكاَن ِصدِى

َواَل يُ ْغيِن َعنَك ( من يعبدُه ويتقرىب إليِه ) َواَل يُ ْبِصرُ ( دعاَء من يدعوُه ) ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه ََي أََبِت ملَ تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمعُ ) -42
ًئا  ( من اُمور الدنيا . َشي ْ

( أي  أَْهِدَك ِصرَاطًا َسِوَيًّ ( مبا أقول لك واقتِد يب ) َما مَلْ ََيِْتَك فَاتَِّبْعيِن ( ابهلل واملعرفة ) ََي أََبِت ِإينىِ َقْد َجاءين ِمَن اْلِعْلمِ ) -43
 اُرشْدَك طريقاً ُمستقيماً يوصلك إىل اجلنىة .

ماً . صنام فيستويل عليك الشيطان بعد ُماتك ويستعبدك فتخدمُه ُمرغَ ( أي ال تعبد األ ََي أََبِت اَل تَ ْعُبِد الشَّْيطَانَ ) -44
}فَ َقاُلوا أَنُ ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا فالعبادة يريد هبا اخلدمة ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون حاكياً عن قوم فرعون 

( أي عاِصياً إذ أمرُه أن يسجَد آلدم فعصى أمَر ربىِه  ْيطَاَن َكاَن لِلرَّمْحَِن َعِصيًّاِإنَّ الشَّ أي خادمون ، ){  َوقَ ْوُمُهَما لََنا َعاِبُدونَ 
. 

 ( بعد موتك يف عامل النفوس . مِىَن الرَّمْحَن فَ َتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا( يف اآلخرة ) ََي أََبِت ِإينىِ َأَخاُف أَن مَيَسََّك َعَذابٌ ) -45

( أي أُمعرٌض أنت عن عبادة آهليت ؟ يعين عن عبادة األصنام  أَرَاِغٌب أَنَت َعْن آهِليَِت ََي إِْبراِهيمُ اهيم )( اترح إلبر قَالَ ) -46
( ابحلجارة حّتى َتوت . وَلمىا أحلى إبراهيم على أبيِه برتك عبادة األصنام أَلَْرمُجَنَّكَ ( أي لئن مل َتتنع عن هذا القول ) لَِئن ملَّْ تَنَتهِ )

( أي اتركين مدىة من الزمن وال تكرىر عليى القول حّتى أنظر واُفكىر يف ذلك  َواْهُجْرين َمِليًّاسأنظر يف هذا األمر )قال لُه 
 وأستشري عقلي فيما تقول ، فحينئٍذ ظنى إبراهيم أنى أابه سيهتدي إىل طريق احلقى فقال لُه :

( أي كان يب حُميطاً ،  َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َريبِى إِنَُّه َكاَن يب َحِفيًّافيما أقول ) ( أي لك السالمة إن اتىبعتين قَاَل َساَلٌم َعَلْيكَ ) -47
: هو حُميٌط أبعمايل وأفعايل وأسراري . يُقال "حفى القوم بِه" أي أحاطوا بِه وداروا حولُه . وقد سبق معىن "احلفيى "  واملعىن

َها { }َيْسأَُلوَنَك كَ  عند قوله تعاىل سورة األعرافيف  ، فإنى إبراهيم مل يستغفر ألبيِه إالى بعد أن استمهلُه ووعدُه أَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ
سورة التوبة }َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها أبن يفكىر يف األمر ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف 

ُه {   .ِإَيَّ
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، واملعىن : سأعتزلكم ابهلجرة عنكم  ( )َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َريبِى ( معطوف على قوله َوأَْعَتزُِلُكمْ ( الواو من قوله )زُِلُكمْ َوأَْعتَ ) -48
 ( يعين أدعو الناس َوأَْدُعو َريبِى ( يعين وأعتزل األصنام الىيت تعبدوهنا من دون هللا ) َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ إىل أرض كنعان )

 ( كما شقيتم بدعائكم لألصنام .  َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاء َريبِى َشِقيًّاإىل عبادة ريبى )

َوَهب َْنا َلُه ِإْسَحَق ( أي فلمىا فارقهم وهاجَر من العراق إىل جهة األردن ) فَ َلمَّا اْعتَ َزهَلُْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -49
( أي  َجَعْلَنا نَِبيًّا( من إسحاق ويعقوب )وَُكالًّ : أطلنا عمرُه حّتى رأى إبن إبنِه ) واملعىنحفيداً لُه ، ( من إسحاق  َويَ ْعُقوبَ 

 جعلنامها نبيىنِي . 

َنا هَلُم) -50 ِصْدٍق  َوَجَعْلَنا هَلُْم ِلَسانَ ( يعين من نعيم اجلنىة ) مِىن رَّمْحَِتَنا( يف اآلخرة ، أي إلبراهيم وإسحاق ويعقوب ) َوَوَهب ْ
( يعين وعوىدَن لساهنم على الصدق واحِلكمة فال ينطقون ابلكذب وال ابلفحش . فاللىسان يُكىنى بِه عن الكالم ،  َعِليًّا

 والشاهد على ذلك قول عابر بن احلارث : 
 ِمن َعْلَو، ال َعَجٌب ِمْنها وال َسَخرُ     ِإينى أَتَ ْتيِن ِلساٌن ال ُأَسر  هِبا 

 قصيدة ال اُسرى هبا .يعين جاءتين 

( إىل فرعون وأهله وإىل  وََكاَن َرُسواًل ( هلل يف أقواله وأفعاله ) إِنَُّه َكاَن ُُمَْلًصا( بن عمران ) َواذُْكْر يِف اْلِكَتاِب ُموَسى) -51
 ( أي خُيرب عن هللا مبا يوحى إليِه . نَِّبيًّابين إسرائيل قومه )

( . الطور جبل يف صحراء سيناء بني فلسطني ومصر ، وُيسمىى جبل حوريب أيضاً  لط وِر اأْلَمْيَنِ َوََنَديْ َناُه ِمن َجاِنِب ا) -52
( يعين َنديناُه من ِجهة اليد اليمىن ملوسى ، وذلك َلمىا كان ُمتىجهاً من مدين إىل جهة مصر يسري يف صحراء اأْلَمْيَنِ ، وقوله )

يًّا، ) َلمَّا َأاَتَها نُوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن {}ف َ سيناء ، وِمثلها يف سورة القصص قوله تعاىل  ( أي وقرىبناُه  َوقَ رَّبْ َناُه جنَِ
 منزلًة حّتى أصبح مناجياً لنا يناجي فوق ذلك اجلبل . 

َنا َلُه ِمن رَّمْحَِتَنا) -53  ضاً . ( أينَِبيًّا( وزيراً لُه وجعلنا هارون ) َأَخاُه َهاُرونَ ( بِه ) َوَوَهب ْ

( إىل قوم  وََكاَن َرُسواًل ( إذا وعَد بشيء ال خيلف ) إِنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدِ ( بن إبراهيم ) َواذُْكْر يِف اْلِكَتاِب ِإمْسَاِعيلَ ) -54
 ( خيرب عن هللا مبا يوحى إليِه . نَِّبيًّام بن قحطان )]أو قبيلة[ ُجرهُ 

( يعين وكان هللا راضياً عنُه  وََكاَن ِعنَد رَبىِِه َمْرِضيًّا( أي إبقامة الصالة وإعطاء الزكاة ) اَلِة َوالزََّكاةِ وََكاَن ََيُْمُر أَْهَلُه اِبلصَّ ) -55
 . 
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يًقا نَِّبيًّا) -56 ، هو من  ( خُيرب عن هللا مبا يوحى إليِه ، وامسه يف اللىغة العربيىة إيليىا َواذُْكْر يِف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس إِنَُّه َكاَن ِصدِى
ق م ( حارب العبادات الوثنيىة الىيت أدخلتها إيزابل زوجة املِلك آخاب ، فُنفَي إىل صرفت  853-875أنبياء بين إسرائيل )

أرملة بدعائِه وأهطل املطر على األرض إبذن هللا بعد انقطاعِه عنها ثالث سنوات قرب جبل الكرمل  حيث ردى إىل احلياة إبنَ 
تاروث وأمر بقتلهم ، فلحقتُه إيزابل بوابل غضبها فهرَب إىل صحراء سيناء مثى عاَد فتنبىأ آلخاب ، وخذَل كهنة بعل وعش

 ابنتقام هللا عليِه ألنىه أشرك وعبَد البعَل مع زوجته إيزابل . رُِفَع إىل السماء بعد موتِه . خلفُه تلميذه إليشع .

السماوات األثرييىة بعد موتِه ، أي رفع نفسه إىل اجلنان ، وقد أخرب أصحابه بذلك  ( رفعُه هللا إىل َوَرفَ ْعَناُه َمَكاًَن َعِليًّا) -57
ردن هو وتلميذه اليشع ميشيان َنو اجلبال املقابلة للمدينة فجاءت عاصفة من الريح قبل يومِه فخرجا خارج املدينة من االُ 

ألتربة والرمال فلم يعثر أصحابه على جسمِه فحملت إيليىا وألَقْتُه على تلك اجلبال فمات وغطىت العاصفة جسمُه اب
وصعدت نفسه األثرييىة إىل السماء . وكان ضياع جسمه يف تلك اجلبال إبرادة من هللا كما مات هارون فوق اجلبل ومل يعثروا 

قبور على جسمِه ، وكذلك موسى وعيسى . والغاية من ذلك لئالى تعبد بنو إسرائيل قبورهم بعد موهتم كما أصبحت اليوم 
. ويف  يف ِسفر امللوك الثاين يف اإلصحاح الثايناألنبياء واملشايخ تُعبد من دون هللا . وقد ذُِكَرْت ِقصىة إيليىا يف ُمموعة التوراة 

 .  امللوك الرابع يف اإلصحاح الثاينيف  اُخرىترمجة 

ُ َعَلْيِهم الىذينَ أُْولَِئَك ) -58 ( النَِّبيِىنيَ ( مُجلة )مِىنَ سبق ذكرهم ) الىذينَ ال واألوالد ، يعين هؤالء لم وامل( ابلنبوىة والعِ  أَنْ َعَم الِلَّ
 ِمن ُذرىِيَِّة آَدمَ مل َيِت ذكرهم يف هذه السورة . مثى أخَذ ُسبحانُه يُبنيى أنساب هؤالء األنبياء إىل َمن ينتمون فقال تعاىل ) الىذينَ 

)ِمن ُذرىِيَِّة آَدَم أرضنا من أربعِة آابء أحدهم أبوَن آدم ، فلذلك قال تعاىل هم على  الىذينَ ( . وقد بيىنُت فيما سبق أبنى البشر 
َ ُسبحانُه من أيى أوالد آدم هم فقال )(  ا مل يقل من  َوُمَّْن مَحَْلَنا َمَع نُوحٍ ، مثى بنيى ( يف السفينة ، يعين هم من أوالد نوح ، وإّنى

َ  الىذينَ ذرىية نوح : أراد بذلك أوالدُه الثالثة  ركبوا معه ، وليسوا من ُذرىية كنعان الىذي بقي مع الكافرين وغرَق معهم . مثى بنيى
( وهم إمساعيل وإسحاق ويعقوب  َوِمن ُذرىِيَِّة ِإبْ رَاِهيمَ نهم من ذرىية إبراهيم وَمن هو من ذرىيِة يعقوب فقال تعاىل )ُسبحانُه َمن مِ 

َ ُسبحانُه مَ  ( وهم موسى وهارون وزكرَيى وحيىي وإدريس َوِإْسرَائِيلَ ن منهم ِمن أوالد يعقوب فقال )وهو املكىنى إبْسرائيل ، مثى بنيى
ذكرهم هللا تعاىل يف هذه السورة . مثى أخَذ ُسبحانُه يصف غريهم من اهلُداة  الىذينَ وعيسى واُمىه مرمي ، وعددهم أحد عشر 

َنا( إىل طريق احلقى ) اَوُمَّْن َهَديْ نَ واألنبياء والصاحلني ابختصار فقال تعاىل ) َلى( أي واْخرَتَْن للنبوىة والرسالة )َواْجتَ بَ ي ْ ( أي  ِإَذا تُ ت ْ
( أي يبكون خوفاً من العذاب وشوقاً إىل َوبُِكيًّا( هلل ) َخر وا ُسجًَّدا( املنزَلة يف الكتب السماويىة ) َعَلْيِهْم آََيُت الرَّمْحَنتُقرَأ )

 الثواب . 

م  َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِ ( برتكها ) َأَضاُعوا الصَّاَلةَ ( طاحل ) ْعِدِهْم َخْلفٌ َفَخَلَف ِمن ب َ ) -59 ( ابملواظبِة عليها وعَصوا أمَر رهبى
 ( أي شرىاً وخيبًة .َغيًّا( يف اآلخرة ) َفَسْوَف يَ ْلَقْونَ )
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فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَن ( يف حياته قبل ُماتِه ) َوَعِمَل َصاحِلًا( ابهلل وحده مل ُيشرك بِه شيئاً )َوآَمنَ ( عن سيىئاتِه ) ِإالَّ َمن اَتبَ ) -60
ًئا( بعد موهتم ) اجْلَنَّةَ   ( بنقٍص من ثواهبم .  َواَل يُْظَلُموَن َشي ْ

عنهم رؤيتها  ( أي مبا غابَ اِبْلَغْيبِ ( املؤمنني )ِعَباَدهُ ( هبا ) الَّيِت َوَعَد الرَّمْحَنُ ( أي سبع يف العدد ) َجنَّاِت َعْدنٍ ) -61
 ( أي آتياً ال ُخلَف فيه . إِنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّافصدىقوا هبا )

( من املالئكة ومن بعضهم لبعض  ِإالَّ َساَلًما( أي ُفحشاً وال كِذابً وال َشتماً )َلْغًوا( أي يف اجلنان ) اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها) -62
( هذا مَثل ُيضَرب عند العرب بقوهلم "بُكرًة وعشيىاً " ومعناُه على الدوام مَّت شاؤوا أكلوا من  َعِشيًّاَوهَلُْم رِْزقُ ُهْم ِفيَها بُْكَرًة وَ )

 أَثار اجلنىة . 

ذي ( يعين جنعلها إراثً للمتىقني من عبادَن ، ومعىن اإلرث هو املال الى  تِْلَك اجْلَنَُّة الَّيِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدََن َمن َكاَن تَِقيًّا) -63
ينتقل ابملرياث من شخص إىل آخر . وقد قلُت فيما سبق أبنى اجلنىة وليدة أرضنا وأشجارها وليدة أشجارَن وأمتعتها وليدة 

ت ، فكلى شيء مادىي يتالَشى ، ويبَقى كلى أثريي فتأخذُه  أمتعتنا الىيت على األرض ، ألنى املادىَيت هي قوالب لألثريَيى
ة ، فالكافرون هلم أموال يف الدنيا من بساتني وأمالك وأاثث وغري ذلك ، فما كان للكافرين يف دار املالئكة إىل اجلنان األثرييى 

 الدنيا يكون إراثً للمؤمنني يف اجلنىة ، يعين األثريي منها ال املادىي . 

َوَما جربائيل؟ " فأجاب )َلمىا نزل جربائيل ابلوحي بعد انقطاعِه مخسة عشر يوماً ، قال له النيبى )ع( : " أنِسيتنا َي  -64
( أي السماوات الىيت خلىفها وراءُه عند  َوَما َخْلَفَنا( يعين األرض الىيت هَي ما بني يديِه ) نَ تَ نَ زَُّل ِإالَّ أِبَْمِر َربِىَك لَُه َما َبنْيَ أَْيِديَنا

َت تصرىفه فال ميكننا أن نفعل شيئاً ابختيارَن إالى ( يعين وكلى شيء بني األرض والسماوات فهو ُملكُه وحت َوَما َبنْيَ َذِلكَ نزولِه )
( فإنى هللا مل ينَسَك ولكن أخىَر عنك الوحي ألنىك مل تقل إن شاء هللا آتيكم َنِسيًّا( َي حممىد ) َوَما َكاَن رَب كَ أبمٍر منُه )

 ابجلواب َلمىا سألوك عن ِقصىِة أصحاب الكهف وقصىة ذي القرنني .    

نَ ُهَما( أي ربى الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) َماَواِت َواأْلَْرضِ َرب  السَّ ) -65 ( من أقمار وُشُهب ونيازك  َوَما بَ ي ْ
يًّا( أي صربى نفسك وعوىدها على عبادتِه ) َواْصَطربْ لِِعَباَدتِهِ ( َي حممىد )فَاْعُبْدهُ ) ( يقوم أبعماله ؟ يعين : هل  َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَِ

 ُيسمىوهنم آهلة يقوم أبعمال كأعمال هللا فيخلق ويرزق وحُييي ومُييت غري هللا وحده ؟  الىذينَ حداً من تعلم أ

نَسانُ ) -66 َلَسْوَف ُأْخرَُج ( يعين إذا متى وصرُت ترااب وعظاماً ) أَئَِذا َما ِمت  ( الكافر املنكر للبعث واحلساب ) َويَ ُقوُل اإْلِ
ا أنكروا البعث واحلساب لظنىهم أنى البعث يكون لألجسام فلذلك ( من قربي ، ومعناه هذ َحيًّا ا أمٌر ال يكون أبداً . وإّنى

 مأنكروه ، فلو علموا أنى البعث للنفوس وعلموا حقيقتها لكان احملتَمل مل ينكروا البعث واحلساب ، وإنى هللا تعاىل مل يوضىح هل
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يجازيهم على ما يستحقىون ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف عن ذلك لريى من يؤمن ابلغيب ومن يكفر وينكر البعث ف
  . { ه }ِإنَّ السَّاَعَة ءاَتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكل  نَ ْفٍس مبَا َتْسَعى سورة ط 

نَسانُ ) -67 ًئاأَنَّ َخَلْقَناُه ِمن ق َ ( املنِكر للبعث ، يعين أال يتذكىر ِخلقتُه ) أََواَل يَْذُكُر اإْلِ ر ، فيستدلى ( يُذكَ  ْبُل َومَلْ َيُك َشي ْ
 ابالبتداء على اإلعادة ؟

ُْم َوالشََّياِطنيَ ) -68 ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّاأغَووهم ) الىذينَ ( أي جنمع املشركني مع شياطينهم  فَ َوَربِىَك لََنْحُشَرهنَّ ( أي  مُثَّ لَُنْحِضَرهنَّ
م ال يهتدون إ يدورون حوهلا ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة  تهاىل طريق اخلروج منها والتخلىص من جاذبيى ، ألهنى

َها ِمْن َغمٍى أُِعيُدوا ِفيَهااحلج } َنضرهم  :يعين،  ، واجلثوة هي اجلماعة م هي الشمس{. وجهنى  ُكلََّما أَرَاُدوا أَن خَيُْرُجوا ِمن ْ
 .اً مجاعات وأفواج

، أي َنخذهم من حول الشمس ونفصلهم عن جاذبيتها ونرميهم يف  هؤالء املشركني والكافرين ( من مُثَّ لََننزَِعنَّ ) -69
 : هري يصف الذئب، ومن ذلك قول كعب بن زُ  حزب ومجاعة ( أي من كلى  ِمن ُكلِى ِشيَعةٍ وسطها )

 ثِنِه هَنٌَر       وإْن َغَدا واِحداً ال يَ تَِّقي الظَُلَماإْن يَ ْغُد يف ِشيعٍة مل يُ 
وال  اللىيللمة قي ظُ يتى  ضوء النهار وال خياف من أحد وإذا كان واحداً ال ثنهِ من الذئب مل يُ  الذئب يف مجاعةٍ  عين إن جاءَ ي

 . خياف من أحد
ذوقوا شدىة وسطها لي عناداً لكتابه السماوي وجتاوزاً ألحكامه فنرميهم يف ( يعين أيىهم أشدى  أَي  ُهْم َأَشد  َعَلى الرَّمْحَٰ ِن ِعِتيًّا) 

 . عذاهبا

وسطها ليذوقوا شدىة  ( فننزعهم من جاذبيتها واحداً بعد اآلخر ونرميهم يف ُهْم أَْوىَلٰ هِبَا ِصِليًّا لىذينَ مُثَّ لََنْحُن أَْعَلُم ابِ ) -70
 . عذاهبا ويصطلوا حبرارهتا

م أالى ويكون طريقُه على جهنىم ، ألنى فيها قوىة جاذبة ( يعين وال واحٌد منك ِإالَّ َوارُِدَها( أيىها الناس ) َوِإن مِىنُكمْ ) -71
 ( أي كائناً ذلك واقعاً ال حمالة . َكاَن َعَلى رَبِىَك َحْتًما مَّْقِضيًّافتجذهبم إليها )

وأتخذهم إىل ( من جاذبيىة جهنىم ، وذلك أبن أتيت املالئكة فتلتقط املتىقني واحداً بعد اآلخر  ات ََّقوا الىذينَ مُثَّ نُ َنجِىي ) -72
( أي ونرتك الظاملني فيها مجاعات مرتاكمة بعضهم فوق البعض ُمزدمحني حمصورين ال اتىساع  وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّااجلنىة )

حتصرهم لكثرهتم يعين {  }َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريًا سورة اإلسراءوالشاهد على ذلك قوله تعاىل يف هلم يف املكان . 
سورة األنفال }َوجَيَْعَل اخْلَِبيَث بَ ْعَضُه َعَلَى بَ ْعٍض َفرَيُْكَمُه مجَِيعاً فَ َيْجَعَلُه يِف َجَهنََّم أُْولَِئَك فيضيق عليهم املكان . وقال تعاىل يف 

  .  { ُهُم اخْلَاِسُرونَ 
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َلى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا) -73 ( َنن  َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأي  اْلَفرِيَقنْيِ َخرْيٌ مََّقاًما  الىذينَ بَ يِىَناٍت قَاَل حممىد ) ( الىيت أنزلناها على َوِإَذا تُ ت ْ
( أي وأحسن َندَيً وُملساً ، فأنتم فُقراء ُضعفاء وَنُن أغنياء وأقوَيء فاتركوا حممىداً وكونوا معنا ،  َوَأْحَسُن نَِدَيًّ أم أنتم )

 ملكان الىذي جيتمعون فيه للحديث والتسلية ، ومن ذلك قول سالمة بن جندل : فاألندية مجع َندي وهو ا
 يوماِن يوُم ُمقاماٍت وأْنِديٍة     ويوُم َسرْيٍ إىل األْعداٍء أَتِويبُ 

 فردى هللا تعاىل عليهم فقال : 
َلُهم مِىن قَ ْرنٍ ) -74 ( أي كانوا أحسن أاثاثً وأحسن منظراً  َأاَثاًث َورِئْ ًيا) ( منهم ُهْم َأْحَسنُ ( كذىبوا ُرُسلهم ) وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ

 فماتوا ودخلوا جهنىم . 

َحّتَّ ِإَذا رَأَْوا َما يُوَعُدوَن  َمدًّا( من املال ) فَ ْلَيْمُدْد َلُه الرَّمْحَنُ ( عن احلقى والُعدول عن اتىباعِه ) ُقْل َمن َكاَن يف الضَّاَلَلةِ ) -75
( أي  َمْن ُهَو َشرٌّ مََّكاَنً ( حينئٍذ )َفَسيَ ْعَلُمونَ ( يعين ساعة املوت ) َوِإمَّا السَّاَعةَ ملرض واجلدب والشدائد )( اب ِإمَّا اْلَعَذابَ 

 ( املؤمنون أم الكافرون ، وهذا هتديد هلم ابلعذاب . َوَأْضَعُف ُجنًداَتكيناً من صاحبِه )

76- ( ُ ( مبا أنفقوا يف سبيل هللا ، أي بسبب إنفاقهم من أمواهلم على ُهًدىم من القرآن )( ابحملكَ  اْهَتَدْوا الىذينَ َويَزِيُد الِلَّ
( أي األعمال الصاحلة تبَقى مذخورة هلم عند هللا حّتى ينتقلوا إىل عامل األثري  َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاتُ الفقراء والُضعفاء )
 ( يعين وخرٌي هلم عند رجوعهم إلينا .  َوَخرْيٌ مََّردًّال الدنيا وزينتها )( من ما َخرْيٌ ِعنَد رَبِىَك ثَ َواابً فيجدوهنا أمامهم )

ونزل يف العاص بن وائل السهمي حني قال لُه بعض املسلمني إن أسلمَت وتركَت عبادة األصنام فإنى هللا سيزيدك ماالً  -77
قوله ماالً وولداً بدون أن اُسلم واُؤِمن مبحمىد ، فنزل وولداً ، فقال ما زلت اُحبى املالئكة وأعبدها فال جرَم أنى هللا سيزيدين 

 ( زَيدًة على مايل وأوالدي . َوقَاَل أَلُوَتنَيَّ َمااًل َوَوَلًدا( أي ابلقرآن ) الَِّذي َكَفَر آِبََيتَِنا( َي حممىد )أَفَ رَأَْيتَ تعاىل )

( بذلك ،  أَِم اختَََّذ ِعنَد الرَّمْحَِن َعْهًدا سيزيدُه أمواالً وأوالداً )( يعين هل اطىلع على الغيب فعِلَم أنى هللا أَاطََّلَع اْلَغْيبَ ) -78
 أي هل عاهدُه هللا أبن سيزيدُه أموااًل وأوالداً كما عاهَد إبراهيم ؟

ِمَن اْلَعَذاِب آلِخرة )( يف ا َوَّنُد  َلهُ ( من كفٍر وإشراك وكِذب ) َسَنْكُتُب َما يَ ُقولُ ( مل نُعاهدُه بذلك ولن نزيدُه )َكالَّ ) -79
ا  ( أي نزيُد لُه من العذاب زَيدًة على أصحابِه . َمدًّ

( بال مال  َوََيْتِيَنا فَ ْرًدا( من مال وولد بعد موتِه ، يعين تكون أمواله وأوالده إراثً لنا نُعطيها ملن نشاء ) َونَرِثُُه َما يَ ُقولُ ) -80
 وال ولد .
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( يف دار الدنيا ، يعين لُيساعدوهم وينصروهم  آهِلًَة لىَِيُكونُوا هَلُْم ِعزًّا( املالئكة ) ِمن ُدوِن الِلَِّ )( أي املشركون َواختََُّذوا) -81
 على أعدائهم ويشفوهم من األمراض .  

هم أعماهلم ( يعين املالئكة ستكفر بعبادة املشركني هلا وتنكر علي َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِمْ ( بل األمر عكس ذلك )َكالَّ ) -82
( يعين وتكون املالئكة ِضدىهم فتقوم بتعذيبهم  َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّافتقول هلم مل َنمركم بذلك ومل نرَض به وَنُن بُرآُء منكم )

ون .  بدل أن يكونوا ِعزىاً هلم كما كان املشركون يتومهى

، فاألزيز هو صوت  ( أي تؤذيهم وتزعجهم أبصواهتا َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَ ُؤز ُهْم أَزًّاأَنَّ أَْرَسْلَنا الشََّياِطنَي ( َي حممىد )أمََلْ تَ رَ ) -83
. وُما يؤيد  زعج نفوس الكافرين أبصواهتا املنَكرة، يعين الشياطني تُ  . ويكون ذلك يف عامل النفوس الطائرة والرَيح العاصفة

ُهْم ِبَصْوِتَك َواْستَ ْفزِْز َمِن اهذا قول هللا تعاىل ُماطباً إبليس }  . {ْسَتطَْعَت ِمن ْ

َا نَ ُعد  ( ابلعذاب ، أي فال تعجل على هؤالء الكافرين سيموتون ويلحقون مبن سبقهم ويُعذىبون ) َفاَل تَ ْعَجْل َعَلْيِهمْ ) -84 ِإّنَّ
م ) هَلُمْ   ( أي نعدى هلم ما بقَي من أعمارهم لنميتهم ونسوق نفوسهم إىل العذاب .َعدًّا( األَيى

 ( أي مجعاً . َوْفًدا( أي إىل جنانِه يف السماوات األثرييىة السبع فيكونون جبوار الرمحان ) يَ ْوَم ََنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَنِ ) -85

 ( أي يَرِدون عليها ويُعذىبون فيها . َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرًدا) -86

م يشفعون هلم عند هللا كاملالئكة واألنبياء واألولياء ، يعين ال  الىذينَ ( يعين  اَعةَ اَل مَيِْلُكوَن الشَّفَ ) -87 زعم عنهم املشركون أهنى
عاهدهم هللا يف  الىذينَ دين ( يعين إالى املتىقني املوحىِ  ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعنَد الرَّمْحَِن َعْهًداميلكون شفاعًة فيشفعوا وال جنىًة فُيدِخلوا )

السماويىة أبنى الصاحلني هلم اجلنىة يف اآلخرة فأوالئك َتلك األنبياء واملالئكة هلم الشفاعة وإدخاهلم اجلنىة بعد أن َيذن  الكتب
 هللاُ هلم يف ذلك .

ملسيح إبن هللا ( وهم ُمشركو العرب قالوا املالئكة بنات هللا ، وقالت النصارى ا اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلًدا( أي املشركون )َوقَاُلوا) -88
. 

ُتمْ ) -89 ًئا ِإدًّا( أيُها القائلون ابلولد ) َلَقْد ِجئ ْ ( أي لقد جئتم بقوٍل ثقيل عظيم عند هللا يُؤدىي بقائلِه إىل جهنىم ، ومن  َشي ْ
شاهد على أي وال يثقلُه ِحفظهما وال يصعب عليه سريمها . وال}َواَل يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما { قوله تعاىل يف آية الكرسي ذلك 

 ذلك قول حسىان بن اثبت : 
 وقاَمْت تُرائِيَك ُمْغَدْوِدفاً     إذا ما تَ ُنوُء بِِه آَدَها

 وقال اآلخر : 
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 ِإدًّا ِإْمرَا َدْهَياءَ  َداِهَيةً      َقْد َلِقَي اأْلَْعَداء ِمينِى ُنْكرا 

( أي تتقطىع فتكون نيازك  َوتَنَشق  اأْلَْرضُ قطىعن من عظيم قوهلم )( أي يت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنهُ ( الغازيىة ) َتَكاُد السََّماَواتُ ) -90
 يوم القيامة .( أي هتدىماً وتبعثراً ، وهذِه احلوادث تكون قبل  َوختَِر  اجْلَِباُل َهدًّا)

 ( يعين حني دَعوا .  أَن َدَعْوا لِلرَّمْحَِن َوَلًدا) -91

اذ الولد فيكون مثل املخلوقني جلى وعال عن ذلك فهو  ِخَذ َوَلًداَوَما يَنَبِغي لِلرَّمْحَِن َأن يَ تَّ ) -92 ( يعين ال يليق للرمحان اختى
 اخلالق القادر ال حيتاج إىل ولد وال ُمساعد وال ُمعني . 

( يعين   مْحَِن َعْبًداِإالَّ آيت الرَّ ) الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض يف ن( أي مَ  ِإن ُكل  َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -93
 كلى من ميوت من البشر إالى وينقاد بعد موتِه للعبوديىة ويعرتف أبنىه عبٌد هلل وخيضع لربوبيىتِه .

: إنىه عاملٌ هبم وأبفعاهلم فكأنىه عدىهم كما يعدى أحدكم أصابع يديِه  واملعىن(  َوَعدَُّهْم َعدًّا( يف العدد ) َلَقْد َأْحَصاُهمْ ) -94
 ا لِقلىتها .ويعرفه

( أي ُمنفرِداً بال مال وال أوالد وال عشرية وال أصدقاء ، فكلٌّ منهم مشغول بنفسِه عن  وَُكل ُهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرًدا) -95
 غريه . 

هم يف اآلخرة ُمتحابِبني ُمتآخني ال حيقد بعضهم ( يعين جيعل آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُودًّا الىذينَ ِإنَّ ) -96
 }َونَ َزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهم مِىْن ِغلٍى ِإْخَواًَن َعَلى ُسُرٍر م تَ َقابِِلنَي { قوله تعاىل يف سورة احلجر على بعض كما يف الدنيا . ويؤيىدُه 

َا َيسَّْرََنُه بِِلَسانِ مثى خاطَب رسوله فقال تعاىل ) -97 ( يعين يسىرَن قراءة القرآن بلسانك وأعطيناك ذاكرًة قويىة لتحفظُه  كَ فَِإّنَّ
َر بِِه اْلُمتَِّقنيَ ) عاَدوك  الىذينَ ( يعين  قَ ْوًما ل دًّا( أي ختوىف ابلقرآن وتنذرهم عذاب النار ) َوتُنِذَر بِهِ ( بنعيم اجلنىة ) لِتُ َبشِى

 .اوة واخلصومة وخاصموك ، تقول العرب "هذا عدوى لدود" أي شديد العد

َلُهم مِىن قَ ْرنٍ ) -98 ( من األموات  مِىْن َأَحدٍ ( حبركات ) َهْل حتُِس  ِمن ُْهم( يف املاضي بسبب تكذيبهم للُرُسل ) وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
 ابزاً  ، يعين هل تشعر حبركٍة من أحد النفوس األثرييىة ، واحِلس واحلسيس هو الصوت الواطئ ، ومن ذلك قول الشاعر يصفُ 

ْعَن له َحِسيْ وْ ُجن ُ      هُ نْ تَ َرى الطَّرْيَ الِعَتاَق َيظَْلَن مِ   َساحاً ِإْن مسَِ
م نفوس أثرييىة . يُقال "ركَز الرمح يف األرض" أي غرزُه يف  أَْو َتْسَمُع هَلُْم رِْكزًا) ( أي ال تسمع رِكز أقدامهم على األرض ألهنى

 ُيشعروك حبركاهتم وال أن ُيسمعوك رِكَز أقدامهم على األرض .: ال ميكنهم اليوم أن  واملعىناألرض . 
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ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّومرميّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّطاها

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

أيىها :  فيكون املعىن،  كناية النيبى ، واهلاء معناها اهلادي وهي أيضاً   كناية النيبى   ( الطاء معناها الطاهر وهيَ  ط ه) -1
  ! الطاهر اهلادي

رشدهم إىل عبادة الناس وتُ  ظَ عِ تَ عليك لِ  ، بل أنزلناهُ  ( أي لتُتعَب نفسك بكثرة صالتك َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقىٰ ) -2
 : ، وذلك من قوله تعاىل رهبم

 . ملن خياف عقاب هللا وخيشاهُ  ظةً إالى موعِ  ( أي ِإالَّ َتْذِكرًَة لِىَمن خَيَْشىٰ ) -3

 من هللا الذي خلق األرض والسماوات العالية عليك القرآن أبمرٍ  ( يعين نزلَ  تَنزِياًل ُمِىَّْن َخَلَق اأْلَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلى) -4
  . ةالسماوات الغازيى  ، وهيَ  يت تعلو األرض، أي الى 

ويف سورة مفصىالً  الكون والقرآنيف كتايب   العرشو   السماوات( ، وقد سبق الكالم عن  َعْرِش اْستَ َوىٰ الرَّمْحَٰ ُن َعَلى الْ ) -5
 . 2الرعد ُمتصراً يف آية 

نَ ُهَما( من دوابى تسري ) َوَما يف اأْلَْرضِ ( الغازيىة من طيوٍر تطري ) َلُه َما يِف السََّماَواتِ ) -6 َوَما ( من ُسُحٍب َتطر ) َوَما بَ ي ْ
: كلى هؤالء ُملوقاته وحتَت تصرىفِه فيهُب  واملعىن( أي وما حتت األرض من حيوان صغري يكمن يف ُجحره ،  حَتَْت الث ََّرى

 منها ما يشاء ملن يشاء .  

( أقوالك وَيجرك عليها وعلى قيامك ابلدعوة إىل دينِه  فَِإنَُّه يَ ْعَلمُ ( للمشركني وتدعوهم إىل الدين ) َوِإن جَتَْهْر اِبْلَقْولِ ) -7
( منُه ، يعين ويعلم قول الِسر الىذي تدعو بِه إىل هللا ويعلُم ما هو أخفى من الِسر وهو ما حتدىث به  السِىرَّ َوَأْخَفىويعلم )

.  ( )ِإالَّ َتْذِكَرًة لِىَمن خَيَْشىٰ قوله تعاىل نفسك فيجازيك عليه وال ينقصك شيئاً من األجر والثواب . واآلية معطوفة على 
ظ املشركني ابلقرآن وادُعهم إىل عبادة الرمحان جهراً وِسرىاً وإنى هللا َيجرك على قيامك ابلدعوة إىل دينِه وال يهمىك : عِ  واملعىن

 استهزاؤهم ، وقل هلم :

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ُ اَل إَِلهَ ) -8  ( فاعبدوُه وال تعبدوا غريُه .   ِإالَّ ُهَو َلُه اأْلَمْسَاء احلُْْسىَن ( يف الكون ) الِلَّ

بحانُه يُذكىرُه بقصىِة موسى وكيَف قام ابلدعوة جبدٍى وعزميٍة ومل يرهب فرعون املتكربى ليقتدي بِه يف القيام ابلدعوة مثى أخَذ سُ  -9
اُمىِه  سمُ ا( يعين أمل َيتَك خرب موسى بن عمران فيما سبق ، و  َوَهْل أاََتَك َحِديُث ُموَسىوال يرهب املشركني فقال تعاىل )

وكيف قاوم فرعون حّتى انتصَر عليه ، فكن ِمثله وقاوم املشركني وهللا ينصرك عليهم كما انتصر  يُوكابد وقصىتُه مع فرعون
 موسى على فرعون .

يف صحراء سيناء يف جهة جبل الطور ، وُيسمىى جبل حوريب أيضاً ، وكان قاصداً السَفر من بلدة (  ِإْذ رََأى ََنرًا) -10
( أي أبصرُت  ِإينىِ آَنْسُت ََنرًا( أي اقعدوا ُهنا ) فَ َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوالوقت ليالً )مدين إىل مصر وهو وزوجته وأوالده وكان ا

َها بَِقَبسٍ َنراً ) س هو اللىهب املِضيء ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف ( أي بشعلٍة يف رأس عود ، فالقبَ  لََّعلِىي آتِيُكم مِىن ْ
 ، ومن ذلك قول عنرتة : ن ن ورُِكْم { }انظُُروََن نَ ْقَتِبْس مِ  سورة احلديد

 ُشُهٌب أِبَْيِدي القاِبِسنَي إذا بََدْت     أبَُِكفِىِهْم هَبََر الظَّالَم َسَناها
 ( يعين أو أجُد أحداً عندها يهديين إىل الطريق . أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى)

نُوِدي ََي منها والشجرة ال حترتق فوقَف ُمتعجىباً من ذلك املنظر ، حينئٍذ ) ( وجَد شجرة زيتون والنار تتوقىد فَ َلمَّا َأاَتَها) -11
  :( وكان الصوت خيرج من الشجرة . فقال هللا تعاىل  ُموَسى

سيناء قرب  ( . إسم الوادي طوى ، وهَي بُقعٌة من صحراء ِإينىِ أَََن َرب َك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك اِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى) -12
ا أصبحت ُمقدىسة ألنى إبراهيم كان ُيصلىي ويتعبىد هللا فيها فأصبحت كاملسجد ، ولذلك قال هللا تعاىل  جبل الطور ، وإّنى

 ( .   ْخَلْع نَ ْعَلْيكَ ملوسى )إ

 ( إليك من القول .  فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى( للرسالة ) َوأَََن اْخرَتُْتكَ ) -13

ُ اَل إَِلَه ِإالَّ أَََن فَاْعُبْدين إِنَّيِن أَََن ) -14 ( أي ألْن تذكَرين فيها ابلتسبيح والتعظيم والتكبري  َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكرِي( َي موسى ) الِلَّ
.  

عن الناس  ى وقتهافَ ( أي قارَب أن خيَ  َأَكاُد أُْخِفيَها( يعين ساعة موت اإلنسان قائمة ال حمالة ) ِإنَّ السَّاَعَة ءاَتَِيةٌ ) -15
جزى يف اآلخرة كلى نفس ( أي لتُ  لُِتْجَزى ُكل  نَ ْفٍس مبَا َتْسَعىحلني اقرتاب آجاهلم . مثى بنيى سبحانه الغاية من إخفائها فقال )

ئات . ألنى من يُنكر البعث واحلساب يرتك احلسنات ويعمل املوبقات فيخسر سيمبا كانت تسعى يف الدنيا من حسنات أو 
 ابلبعث واحلساب يتجنىب املوبقات ويعمل احلسنات فينجح .   ، ومن ُيصدىق
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َها) -16 نََّك َعن ْ ( . الرتدىي هو السقوط  َمْن الَ يُ ْؤِمُن هِبَا َوات ََّبَع َهَواُه َفرَتَْدى( أي عن اإلميان ابلبعث واحلساب ) َفالَ َيُصدَّ
 من أعلى إىل أسفل ، ومن ذلك قول عنرتة : 
  أْو َدََن ِمْن ِشفائِها     تَ َردِىيِهُم ِمْن حاِلٍق ُمَتَصوِىبِ َشَفى الن َّْفَس ِمينِى 

 وقال أيضاً : 
ُتها يَ تَ َوهَّجُ أبَ   ْرٍض تَ َردَّى املاُء يف َهَضباهِتا     فَأْصَبَح فيها نَ ب ْ

 وقال حسىان : 
 ُه ِفيَهاهالى اْعَترَبْمُتْ َِبَْيِل هللِا إْذ َلِقَيْت     أَْهَل الَقِليِب وَمْن أَْرَديْ نَ 

: إن مل تؤمن ابلبعث واحلساب ومل تعبدين ومل تذكرين يف  واملعىنيعين ومن أسقطوُه قتيالً فيها ، والقليب بئر ال ماء فيها . 
صالتك وال يف غريها ختسر وتقع يف العذاب . واخلطاب وإن كان ملوسى فهو يف احلقيقة لسائر املكلىفني . وقال الطربسي يف  

ان ما نصىُه "ويف هذه اآلَيت داللة على أنى هللا تعاىل كلىم موسى وأنى كالمُه حُمَدث ألنىُه حلى الشجرة وهَي كتابه ُممع البي
 ، فالذِكر{  }َما ََيْتِيِهم مِىن ذِْكٍر مَّن رَّهبِىِم حم َْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَ ْلَعُبونَ حروف منظومة" . وقال هللا تعاىل يف سورة األنبياء 

 هو القرآن ، وذلك ألنى بعض املسلمني قالوا القرآن حُمَدث وبعضهم قالوا أزيل غري حُمَدث .

 ( ؟ َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك ََي ُموَسىٰ ) -17

ر يهجو شريك بن األعو  ، ومن ذلك قول ( أي أسوق هبا غنمي قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّأُ َعَلي َْها َوأَُهش  هِبَا َعَلٰى َغَنِمي) -18
 : معاوية

 أََيْشُتُميِن ُمعاِويَُة ْبُن َحْرٍب     وَسْيِفي صارٌِم وَمِعي ِلساين 
 وَحْويل ِمْن َبيِن َعمِىي لُُيوٌث     َضراِغَمٌة هَتش  إىل الطِىعانِ 

 . أي تسوق إىل الطعانِ 
  . اُخرى( أي حاجات  اُخرىٰ َويلَ ِفيَها َمآِرُب )

 يف ، ولكن عصا فأخذها يف طريقهِ  من مدين قاصداً مصر وجدَ  أبهلهِ  عيب وسارَ جل مع شُ ى موسى األضَلمىا ق :ّالقصة
، وهي طويلة غليظة هلا حراشف تكسو  خاصىة ملوسى لتكون له آيةتعاىل حيىة خلقها هللا  احلقيقة مل تكن عصا بل هيَ 

، وإذا أرادت أن  لقنفذ فصارت كالعصابها داخل احلراشف كالسلحفاة واجسمها فإذا أرادت أن تنام أخفت رأسها وذنَ 
، ولذلك قال هللا تعاىل وما تلك بيمينك َيموسى؟ فقال موسى هي  بها فظهرت أفعىرأسها وذنَ  ى الغنم أخرجتْ ترعَ 

ا أفعَ  عصاي ا عصا، ألنى موسى مل يكن يعلم أهنى  . ، ولكنى هللا تعاىل أعلُم هبا حيث هو الذي خلقها ى بل كان يعتقد أهنى
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 قال ، فإنى هللا تعاىل ذكرها ابلكناية ومل يسمىها عصا حّتى  ألِق عصاك يقلْ  مل( و  أَْلِقَها ََي ُموَسىٰ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -19
  . عصايَ  موسى هيَ 

ا حيىة َتشي على األرض وليست ع فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعىٰ ( موسى على األرض )فَأَْلَقاَها) -20  84صا( يعين فحينئٍذ تبنيى أهنى
. 

، يعين ختفي رأسها يف  ( أي سنعيدها على عادهتا األوىل ُخْذَها َواَل خَتَْف َسُنِعيُدَها ِسريهََتَا اأْلُوىَلٰ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -21
 . حراشفها فتكون كالعصا

( أي  ِمْن َغرْيِ ُسوءٍ للىون هلا شعاع )( ا خَتْرُْج بَ ْيَضاءَ لها حتت إبطَك مثى أخرجها )( أي أدخِ  َواْضُمْم يََدَك ِإىَل َجَناِحكَ ) -22
 ( .   اُخرىآيًَة من غري مرض وال برص تلك )

 ( غري هاتني اآليتني .  ِمْن آََيتَِنا اْلُكرْبَى( يف املسَتقبل )لُِنرَِيكَ ) -23

 ( .  اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى) -24

 يعين اجعلين مسروراً هبذا الواجب ألقوم بِه بقوىٍة وعزمية . (  َربِى اْشرَْح يل َصْدرِي( موسى )قَالَ ) -25

 ( أي هيىء يل أسباب النجاح والوصول إىل الغاية . َوَيسِىْر يل أَْمرِي) -26

 ( . َواْحُلْل ُعْقَدًة مِىن لِىَساين ) -27

 ( ألنى لسانُه كان فيه رتلة ال يفصح حرف الراء .قَ ْويل ( آل فرعون )يَ ْفَقُهوا) -28

 ( .  مِىْن أَْهِلي( أي ُمساعداً يؤازرين ) َواْجَعل يلِى َوزِيرًا) -29

 ( . َهاُروَن َأِخي) -30

 ( أي قوِى بِه ظهري ، يعين ساعدين بِه على القيام هبذا الواجب . اْشُدْد بِِه أَْزرِي) -31

 ( . َوَأْشرِْكُه يِف أَْمرِي) -32

                                                           

د هذا ما جاء يف كتاب الكشكول للشيخ البهائي قال كتب هرقل ملك الروم إىل معاوية أسئلة ومن مجلتها أربعة مل يكونوا من وُما يؤيى  84 
يَن يسأل عنهم هم آدم وحواء ، فقال يف جوابه إنى األربعة الىذ ألسئلة إىل ابن عباسا ه، فبعث معاوية هذ أصالب الرجال وال يف أرحام النساء

 . وعصا موسى والكبش الذي فدى به إمساعيل
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 نزىهَك عن الشريك عند فرعون وقومه ليرتكوا عبادة األصنام . ( يعين نُ  َكْي ُنَسبِىَحَك َكِثريًا) -33

 ( لينقادوا إىل طاعتك .َكِثريًا( عندهم ابحلمِد والثناء )َونَْذُكَركَ ) -34

 ( أي أبعمالنا بصرياً فتعلم هل نقوم هبذه املِهمىة أم نتكاسل عنها . إِنََّك ُكنَت بَِنا َبِصريًا) -35

 ( أي أعطيناك ما سألت . َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك ََي ُموَسى( هللا تعاىل )قَالَ ) -36

 ( كما مننىا عليك من قبل .  اُخرىَوَلَقْد َمنَ نَّا َعَلْيَك َمرًَّة ) -37

َنا ِإىَل أُمِىكَ ) -38 وله ( أي كما يوَحى إىل األنبياء . مثى فسىَر ذلك الوحي بق َما يُوَحى) ( يف شأنك ، وامسها يوكابد ِإْذ أَْوَحي ْ
 تعاىل : 

ط على املاء يف نيل فَ ط ُمستطيل مطلي ابلزفت مثى ألقي السَ فَ ( يعين ضعيِه يف سَ  أَِن اْقِذِفيِه يف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمىِ ) -39
ََيُْخْذُه َعُدوٌّ يلِى َوَعُدوٌّ ) ( يعين ستسوقُه الرَيح واألمواج إىل الساحل قرب قصر فرعون ، حينئذٍ  فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيم  اِبلسَّاِحلِ مصر )

( يعين َيخذه فرعون الىذي هو عدوى هلل وعدوى ملوسى . ألنى العرىافني أخربوُه أنى رجالً من بين إسرائيل يكون خراب  لَّهُ 
اُختُه تراقب  ط وألقتُه يف النيل ساقتُه األمواج إىل الساحل قرب قصر فرعون وبعثتْ فَ ُملكتك على يدِه ، فلمىا وضعتُه يف السَ 

ط ، وذلك بعد أن أرضعتُه ثالثة أشهر خفية عن الرُقباء ، وَلمىا خافت أن يعلموا بِه ألقتُه يف اليمى فخرجت بنت فرعون فَ السَ 
ن ط فقالت خلادمتها أخرجيِه من املاء لنرى ما فيِه ، فلمىا أخرجتُه رأت طفاًل رضيعاً حسَ فَ تتمشىى على الساحل فرأت السَ 

َوأَْلَقْيُت ماً فيِه فأحبىتُه وأخذتُه إىل اُمىها فعزموا على تربيتِه فجاؤوا له مبرضعات فلم يقبلهنى ألنىه تعوىد على ثدي اُمىِه )الصورة َنئ
على  ( أي ولتصنع تلك األفعال َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن ( يعين جعلتك حمبوابً عندهم ليأخذوك ويقوموا برتبيتك ) َعَلْيَك حَمَبًَّة مِىينِى 

ط وإلقاؤُه يف اليمى وُميء فَ ثالثة أشهر ووضُعه يف السَ  فيةً مراقبٍة مينى . فالعني معناها املراقَبة ، يعين كانت والدتُه وإرضاعه خُ 
 بنت فرعون لتأخذه كلى ذلك كان إبرادة هللا وحتت رعايتِه .

( لكم ابلرضاعة والرتبية ،  َهْل أَُدل ُكْم َعَلى َمن َيْكُفُلهُ ن )( ألهل فرعو فَ تَ ُقولُ ( مرمي تراقب مصريَك ) ِإْذ ََتِْشي ُأْخُتكَ ) -40
فَ َرَجْعَناَك ِإىَل أُمِىَك  فوافقوا على ذلك ، فجاءت ابُمىها ، فقالت هلا بنت فرعون أرضعي لنا هذا الولد وأَن اُعطيِك اُجرتِك )

نُ َها َناَك ِمَن اْلَغمىِ ( من األقباط َلمىا كربَت ) تَ ْلَت نَ ْفًساَوق َ ( على فراقك ) َواَل حَتَْزنَ ( برجوعك ) َكْي تَ َقرَّ َعي ْ ي ْ ( الىذي  فَ َنجَّ
َك إىل ما  َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتوَنً الزمَك بسبب القتل ) ( أي ابتليناك ابلقتل واخلوف لتخرج من مصر وتذهب إىل مدين لكي ُنسريى
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ا َثاين سنني وليست عشراً قوله تعاىل يف تر  85(  يف أَْهِل َمْديَنَ  ِسِننيَ ( َثاين )فَ َلِبْثتَ نريدُه ) سورة َعى الغنم ، والدليل على أهنى
( من الوقت املعنيى لك من عمرك حيث بلغَت ِسنى األربعني  مُثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدرٍ ، )اأْلََجَل {  }فَ َلمَّا َقَضى ُموَسى القصص

( . وقرية مدين تقع يف صحراء سيناء جنوب  ََي ُموَسى)بين إسرائيل من استعباده على يدَك وقد حاَن إهالك فرعون وجناة 
 فلسطني .

( أي جعلُت ما ُصِنَع بَك من تنقىالت من حاٍل إىل حال كلىها كانت لنفسي ، يعين ألجل أن  َواْصطَنَ ْعُتَك لِنَ ْفِسي) -41
 .تقوم بتبليغ رساليت وإنقاذ بين إسرائيل من استعباد فرعون وإرشادهم إىل ديين وعباديت 

( أي ال تتوانَيا وال تقصىرا يف بثى موعظيت لبين  َواَل تَِنَيا يِف ذِْكرِي( أي ابملعجزات التسع ) اْذَهْب أَنَت َوَأُخوَك آِبََييت ) -42
 إسرائيل وإرشادهم إىل طريق احلقى ، ومن ذلك قول اهلذيل : 

 اَأضاعَ والخاَم الِقتاَل وال      أُنَ ْيسٍ لَعْمُرك َما َوََن اْبُن َأيب 
 وقال حسىان : 

َنا َوَما مِخَْنا َوَما َخرَبُوا     ِمنَّا ِعثَاراً وُجل  الَقْوِم قد َعثَ ُروا  َفَما َونَ ي ْ
 وقال األعشى : 

 وآِس َسراَة احلَْيِى َحْيُث َلِقيتَ ُهْم     وال َتُك َعْن مَحِْل الرىابَعِة وانَِيا
 أي متوانيا .

 ( أي تكربى وجتربى .  َن إِنَُّه طََغىاْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعوْ ) -43

ا يتىعظ ويؤمن ) لََّعلَُّه يَ َتذَكَّرُ ( وال تغُلظا يف الكالم ) فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَّيِىًنا) -44  ( عذاب هللا فينقاد للحقى . أَْو خَيَْشى( أي رمبى

َنا َرب ََّنا إِن ََّنا ََّنَاُف أَن يَ ْفُرطَ ( أي قال موسى وهارون )قَااَل ) -45 ( علينا فيقتلنا  أَْو أَن يَْطَغى( ابلكالم فيشتمنا ويُهيننا ) َعَلي ْ
. 

 ( أفعالُه .َوأََرى( ما يقول لكما )َأمْسَعُ ( ابملساَعدة ) اَل خَتَافَا إِنَّيِن َمَعُكَما( هللا تعاىل )قَالَ ) -46

                                                           

كاهنم فأخذهم قبيلة مدين انقسموا ِقسمني ، ِقسٌم منهم آمنوا ابلنيبى ُشعيب فابتعدوا عن قومهم فنَجوا من الزلزال ، وِقسٌم مل يؤمنوا فبُقوا يف م 85 
ُميء موسى ، ولكن قوله تعاىل )يف أَْهِل َمْدَيَن ( يعين املؤمنني من أصحاب مدين الىذيَن جَنوا  الزلزال وماتوا ، وكانت احلادثة بعد قوم لوط ، وقبل

 وقد سبق الكالم عن مدينة مدين يف، ومل يقل يف قوم مدين .  )يف أَْهِل َمْدَيَن (زمان موسى ، ولذلك قال تعاىل  من الزلزال ونسلهم الباقي إىل
 . سورة األعراف
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َواَل ( أي أطِلْقهم ليذهبوا إىل حال سبيلهم ) َأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيلَ فَ ( أرَسَلنا إليك ) فَْأتَِياُه فَ ُقواَل ِإَنَّ َرُسواَل َربِىكَ ) -47
هْبُمْ  َناَك آِبيٍَة مِىن رَّبِىكَ ( ابألشغال الشاقىة ) تُ َعذِى ( أي سالمة من العذاب  َوالسَّاَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهْلَُدى( وهي العصا ) َقْد ِجئ ْ

 ملن اتىبع اهلُدى . 

َنا أَنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمن َكذَّبَ ِإَنَّ ) -48  ( عن اإلميان بُرُسلِه .َوتَ َوىلَّ ( آبَيت ربىِه )  َقْد أُوِحَي إِلَي ْ

 ( ؟ َفَمن رَّب ُكَما ََي ُموَسى( فرعون )قَالَ ) -49

الىيت هي على شكلِه ، وهي النفس  ( أي صورتهُ َخْلَقهُ ( من نبات وحيوان وإنسان ) قَاَل َرب  َنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيءٍ ) -50
 مُثَّ َهَدى: أعطى لكلى جسم حيى حياتُه إبدخال الروح فيِه فأصبح حيىاً ) واملعىناألثرييىة ، فكلمة "شيء" ُتطَلق على املادىة ، 

 والتفكري .( يعين مثى هداُه إىل اُمور معاشِه وكيفيىِة حتصيلها ، فاحليوان هداُه ابلغريزة ، واإلنسان هداُه ابلعقل 

( مل تتعذىب بل صاروا  قَاَل َفَما اَبُل اْلُقُروِن اأْلُوىَل ، أجابه فرعون ) {نَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمن َكذََّب إ}وَلمىا قال موسى  -51
اب والنعيم تراابً ؟ ومل يعلم فرعون أبنى النفس هَي اإلنسان احلقيقي وما اجلسم إالى قاَلب تتكوىن فيِه النفس ، ومل يعلم أنى العذ

 للنفوس خاصىة دون األجسام ، ولذلك اعرتض على موسى هبذا القول ، فأجابُه موسى . 

( يعين إنى النفوس ابقية ال تفىن وأمىا تعذيبها فذلك راجع إىل هللا إن شاء عذىهبا يف عامل الربزخ  قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َريبِى ) -52
(  َواَل يَنَسى( فيعذىب غري املذنب ) الَّ َيِضل  َريبِى ( أعماهلا ) يِف ِكَتابٍ هتا فمكتوبة )وإن شاء عذىهبا يوم القيامة ، وأمىا سيىئا

 فيرتك املذنب بال تعذيب . 

( أي جعَل َوَسَلكَ ( أي جعلها ُُمهىدة للزرع والُسكىن واملعاش والسفر وغري ذلك ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا) -53
 َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماءً ) اُخرى( وهي املسالك بني اجلبال واألودية والطُُرق يف الصحارى من بلدٍة إىل  يَها ُسُباًل َلُكْم فِ وسهىَل )

 ن والطعم والرائحة . و ( أي نبااتت ُُمتلفة يف اللى  مِىن ن ََّباٍت َشّتَّ ( أي أصنافاً ) َفَأْخَرْجَنا بِِه أَْزَواًجا( أي املطر )

( أي يف َتهيد األرض للزراعة وإنزال املطر من الفضاء  ِإنَّ يف َذِلكَ ( من نبااتهتا ) َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكمْ ( من أَثارها )ُكُلوا) -54
( أي ألدلىة واضحة على وجود مكوىن لألرض واملطر وخالق هلا وهلذه النبااتت واألنعام ، آَلََيتٍ وخروج النبات من األرض )

ينَهون عن املنَكر  الىذينَ ينَهون الناس عن ِفعل احملرىمات ، يعين  الىذينَ ( أي لذوي العقول  ْويل الن  َهىألِىُ فهذه كلىها آَيت )
 وَيمرون ابملعروف ، والشاهد على ذلك قول اخلنساء : 

 لِيَ ْبِك اخَلرْيَ َصْخراً ِمْن َمَعدٍى     َذُوو أْحالِمها وَذُوو هُنَاَها
 وقال األعشى : 
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 إنى الِعْلَم عنَد َذِوي الن  َهى     ِمَن الناِس كالبَ ْلقاِء ابٍد ُحُجوهُلَاَتعاَلوا فَ 

َها) -55 ( يعين نعيد أجسامكم الىيت خلقناها من األرض وذلك بعد املوت  َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكمْ ( أي من األرض )ِمن ْ
َها َُّنْرُِجُكْم اَتَرًة ) ض إىل الفضاء ، وذلك يوم القيامة ألنى األرض تتمزىق فتكون نيازك ( يعين َّنرجكم من األر  اُخرىَوِمن ْ

ويكون احملشر يف الفضاء . وأمىا اخلروج األوىل فهو خروج النفس من املادىة أي من اجلسم ، والثاين خروجها من األرض إىل 
 الفضاء .

سع وهي العصا واليد البيضا واجلراد والقمىل والدم والضفادع ( أي ُمعجزاتنا التآََيتَِنا( أي أرَينا فرعون ) َوَلَقْد أََريْ َناهُ ) -56
( أي امتنَع أن يستسلم وينقاد َوَأََب ( هبا ) ُكلََّها َفَكذَّبَ ) 133يف سورة األعراف يف آية وغري ذلك ُمىا سبق ذكرُه ُمفصىاًل 

 ائيل . للحقى ويُطلق بين إسر 

تَ َنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك ََي ُموَسى) -57 ( يعين تريد أن أتخذ بين إسرائيل فُتحاربنا هبم وتنتصر علينا وخترجنا  قَاَل َأِجئ ْ
 َك ال يؤثىر فينا .من أرضنا ابلقتل واألسر مثى تستويل على أمالكنا فإنى ِسحرَ 

َنَك َمْوِعًدافَ َلَنْأتِيَ نََّك ِبِسْحٍر ) -58 نَ َنا َوبَ ي ْ  الَّ َُّنِْلُفُه ََنُْن َواَل أَنتَ ( الجتماع الناس والَسَحرة يف اليوم املوعود ) مِىْثِلِه فَاْجَعْل بَ ي ْ
ُه . فوافق موسى على ذلك .  َمَكاًَن ُسًوى( َي موسى )  ( أي وكذلك املكان نتىفق عليِه سويىًة َنن وال أنت فال نغريى

( أي وقت الضحى ُضًحى( أي جتتمع الناس ) َوأَن حُيَْشَر النَّاسُ ( أي يوم العيد ) َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الزىِيَنةِ ى )( موسقَالَ ) -59
 من يوم الزينة . 

 ( الىذي أراَد أن يكيد بهِ  َفَجَمَع َكْيَدهُ ( عن اإلميان بعد تلك املواعظ واإلرشادات ومل ينَقْد للحقى ) فَ تَ َوىلَّ ِفْرَعْونُ ) -60
 ( ابلسَحرة إىل املكان املت ىَفق عليه بني الطرفني ويف اليوم املوعود .   مُثَّ أََتىموسى من الَسَحَرِة )

( أبن تَنِسبوا ُمعجزايت إىل الِسحر وتومِهوا الناس  َويْ َلُكْم اَل تَ ْفرَتُوا َعَلى الِلَِّ َكِذابً ( أي قال للَسَحرة ) قَاَل هَلُم م وَسى) -61
( يعين فيخرجكم هللا من دَيركم  فَ ُيْسِحَتُكْم بَِعَذابٍ ِلكم ، فيجب أن ُتظِهروا احلقيقة للناس وال تكذبوا عليهم )بسحركم ودجَ 

بعذاب ويهلككم ابلسيل أو ابلزلزال أو بغري ذلك ، يُقال "سحتُه من الدار" أي طردُه منها ، وال تزال هذه الكلمة ُمستعملة 
 ( أي مل ينجح من كذَب على هللا . َقْد َخاَب َمِن اْفرَتَىوَ عند العرب وخاصىة يف العراق )

نَ ُهْم َوَأَسر وا النَّْجَوى( أي اُمراؤهم )أَْمَرُهم( أي تشاجر السَحَرة )فَ تَ َناَزُعوا) -62  واملعىن( يعين وأخَفوا املشاورة فيما بينهم ،  بَ ي ْ
ا هو نيبى كما يقول . مثى أسرىوا : أنى الَسحرة َلمىا مسعوا قول موسى تنازعوا مع اُمرائهم و  قالوا ليس هذا بقول ساحر وإّنى

 النجوى فيما بينهم فقالوا إن غلبناُه فهو ساحر وإن غَلَبنا فهو نيبى وجيب علينا أن نتىبعُه . 
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أَن خُيْرَِجاُكم مِىْن أَْرِضُكم  يُرِيَدانِ ( وليسا نبيىنِي كما تظنىون ) ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانِ ( أي قال االُمراء للَسَحرة )قَاُلوا) -63
: يذهبا بشريعتكم ويُقيما  واملعىن( أي الُعليا الىيت هَي أحسن الشرايع ، اْلُمثْ َلى( أي بشريعتكم ) ِبِسْحرمِِهَا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكمُ 

 مكاهنا شريعتهما .

َوَقْد ( أي مصطفىات لرتهبوا هبنى موسى )َصفًّا( ابحليىات واألفاعي ) وامُثَّ ائْ تُ ( مبا جئتم بِه من الِسحِر ) فََأمجُِْعوا َكْيدَُكمْ ) -64
 ح .  ( أي من غلَب على صاحبِه فهو املفلِ  أَفْ َلَح اْليَ ْوَم َمِن اْستَ ْعَلى

 ( .  َقىَوِإمَّا أَن نَُّكوَن أَوََّل َمْن أَلْ ( عصاك على األرض ) ََي ُموَسى ِإمَّا أَن تُ ْلِقيَ ( الَسَحرة )قَاُلوا) -65

َا( أنتم أوىالً ، فألَقوا ) بَْل أَْلُقوا( موسى )قَالَ ) -66 ( على َتْسَعى( حيىات ) فَِإَذا ِحَباهُلُْم َوِعِصي  ُهْم خُيَيَُّل إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أهنَّ
ا َتشي على  : مل تكْن حيىات يف احلقيقة ومل َتِش على األرض ولكنى الناظر إليها واملعىناألرض ، أي َتشي ،  خُييىل إليِه أهنى

 األرض . 

( يعين َلمىا رآها موسى اعرتاُه بعض اخلوف ألنى عصاُه واحدة وعصيىهم كثرية فخاف  فََأْوَجَس يف نَ ْفِسِه ِخيَفًة م وَسى) -67
 أن تتغلىب على عصاُه .

 . ( أي أنَت الغاِلب اَل خَتَْف إِنََّك أَنَت اأْلَْعَلى( ملوسى )قُ ْلَنا) -68

ا حيىة َوأَْلِق َما يف مَيِيِنكَ ) -69 ( يعين احليىة الىيت قبضَت عليها يف يدك الُيمىن ، ومل يقل ألِق عصاك ، ألنى هللا تعاىل يعلم أهنى
ا ِإّنََّ ( من الِسحر ، يعين تلتقم تلك احلبال والِعصيى بفمها وتُقطىعها ِقطعاً كثرية ) َما َصنَ ُعوا( بفمها )تَ ْلَقفْ وليست عصا )

َواَل ( يعين إنى ما صنعوُه كان َتويهاً ومكيدة ومل تتحوىل تلك احلبال حيىات بل الناظر إليها يظنىها حيىات ) َصنَ ُعوا َكْيُد َساِحرٍ 
 ( من سحٍر عظيم ، ألنى احلقى يُبطلُه واحلقيقة تكشفُه . فألقى موسى حينئٍذ األفعى الىيت كانت يف يُ ْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى

يده على هيئة عصا فأخرجت رأسها من حراشفها وفتحت فمها وهَي تشُخر وتزُمر وكانت طويلة متينة وأقبلت على تلك 
 احلِبال والِعصي فأخذت تلتقمها بفمها وتقطىعها أبسناهنا وترميها على األرض ، فخافت الناس منها وهربوا من أمامها . 

 (  قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِى َهاُروَن َوُموَسى( أي ُمنقادين ملوسى و )جًَّداسُ ( حينئٍذ ) فَأُْلِقَي السََّحرَةُ ) -70

 الَِّذي َعلََّمُكُم السِىْحرَ ( يعين موسى ) إِنَُّه َلَكِبريُُكمُ ( يف اإلميان ) قَ ْبَل أَْن آَذَن َلُكمْ ( أي ملوسى ) آَمنُتْم َلهُ ( فرعون )قَالَ ) -71
َوأَلَُصلِىبَ نَُّكْم يِف ( يعين أقطُع أيدي بعضكم وأرجل بعضكم ) نَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكم مِىْن ِخاَلفٍ َفأَلَُقطِىعَ ( ولذلك آمنتم لُه  )

( أَن على  َولَتَ ْعَلُمنَّ أَي  َنا َأَشد  َعَذااًب َوأَبْ َقى( يعين يدقى املسامري أبيديهم يف جذوع النخل ويرتكهم ُمعلىقني فيها ) ُجُذوِع النَّْخلِ 
 انكم بدون إذٍن مينى أم ربى موسى على ترككم اإلميان ، فأيىنا يكون عذابُه أدَوم وأشدى ؟إمي
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( أي لن نفضىلَك على ما جاَءَن بِه موسى من األدلىة  َلن ن  ْؤثَِرَك َعَلى َما َجاءََن ِمَن اْلبَ يِىَناتِ ( السَحرة لفرعون )قَاُلوا) -72
( بنا ، أي فاصنع ما  فَاْقِض َما أَنَت قَاضٍ ( أي ومن األدلىة على هللا الىذي خلَقنا )َفَطَرَنَ َوالَِّذي على ِصدقِه وصحىِة نبوىتِه  )

نْ َياأنت صانع بنا من التعذيب ) َا تَ ْقِضي َهِذِه احْلََياَة الد  ا تتمكىن على األجسام فقط ولكن النفوس ال ُسلطة  واملعىن(  ِإّنَّ : إّنى
 آلخرة سواء أقتلتنا أم مل تقتلنا .لك عليها ، وَنن ُمنتقلون إىل ا

ُ ( يعين وما دَعوتنا إليِه من الِسحر ضدى موسى ) ِإَنَّ آَمنَّا بِرَبىَِنا لِيَ ْغِفَر لََنا َخطَاََيََن َوَما َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِىْحرِ ) -73 َوالِلَّ
 دنيا فانية واآلخرة ابقية .( ألنى الَوأَبْ َقى( يعين وثواب هللا خرٌي لنا من الدنيا ) َخرْيٌ 

 ( حياًة طيىبة بل يُعاَقب أبنواع العذاب . َواَل حَيْىي( فيسرتيح ) إِنَُّه َمن ََيِْت رَبَُّه ُُمْرًِما فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم اَل مَيُوُت ِفيَها) -74

 ( يف اجلنان .  احِلَاِت فَُأْولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىَقْد َعِمَل الصَّ ( أي ُمصدىقاً ابهلل وأبنبيائِه ) َوَمْن ََيْتِِه ُمْؤِمًنا) -75

( أي ُُملىدين  اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها( أي من حتت أشجارها مياه ) جَتْرِي ِمن حَتِْتَها( أي سبٍع يف العدد ) َجنَّاُت َعْدنٍ ) -76
َب على ظئات ووامن الذنوب ، يعين من جتنىَب السيِ أي من تطهىر  ( َوَذِلَك َجزَاء َمن تَ زَكَّىفيها مدى الدهور واألحقاب )

  الطاعات .

َنا ِإىَل ُموَسىمثى أخرَب هللا ُسبحانُه عن حال بين إسرائيل فقال ) -77 بعدما أرى فرعون تسع آَيت فلم يؤمن هبا  ( َوَلَقْد أَْوَحي ْ
هَلُْم َطرِيًقا يف اْلَبْحِر ( على املاء بعصاك واجعل )فَاْضِربْ ) أرض مصر بين إسرائيل ليالً من(  أَْن َأْسِر بِِعَباِدي) هو وال قومه

والدليل على ( حلاق فرعون بك ، فخوف الدرك هو من الغرق ،  َواَل خَتَْشى( من الغرق ) الَّ خَتَاُف َدرًَكا( أي َيبساً ) يَ َبًسا
 . ، فدخل موسى وقومه البحرَ ُق قَاَل آَمنُت { سورة يونس }َحّتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغرَ ذلك قوله تعاىل يف 

( أي ما مسعتم وعرفتم من ِقصىتهم فيما  َما َغِشيَ ُهمْ ( أي فغطىاهم من البحر ) فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن جِبُُنوِدِه فَ َغِشيَ ُهم مِىَن اْلَيمىِ ) -78
 مضى . فالغشاء معناُه الغطاء ، ومن ذلك قول عنرتة : 

 الصْبح حتَت َجبيِنها     فَ يَ ْغشاُه ليٌل ِمْن ُدَجى َشْعرِها اجلَْعدِ ويْطلُع َضوُء 

سورة غافر }َوَما ( إىل سبيل الرشاد كما وعدهم بقولِه ، وذلك يف  َوَما َهَدى( عن طريق احلقى ) َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن قَ ْوَمهُ ) -79
  . { أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ 

َناُكم مِىْن َعُدوىُِكمْ يف خطاب اليهود وذكىرهم بِنعمِه فقال تعاىل ) انهُ بحسُ  أخذَ  مثى  -80 ( فرعون وغريه  ََي َبيِن ِإْسرَائِيَل َقْد َأجَني ْ
 ( يعين الواقع عن ميني الطريق َجاِنَب الط وِر اأْلَمْيَنَ ( إبنزال األلواح الىيت كتبنا فيها التوراة فنزل هبا موسى من )َوَواَعْدََنُكمْ )
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َونَ زَّْلَنا املؤدىي إىل مصر ، وعن ميني موسى إْذ كان سائِراً من مدين إىل مصر ، وهو اجلبل الىذي كان موسى يُناجي ربىه فوقُه )
 ، وقلنا لكم :  يف سورة البقرة( بعض األوقات . وقد سبق الكالم عن املنى والسلوى َوالسَّْلَوى( سنني عديدة ) َعَلْيُكُم اْلَمنَّ 

(  فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيِب ( أي ال أتخذوا من املنى زَيدة على ما أتكلونُه ) ُكُلوا ِمن طَيِىَباِت َما َرَزقْ َناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيهِ ) -81
 ( أي فقد هلك . َهَوى َوَمن حَيِْلْل َعَلْيِه َغَضيِب فَ َقدْ يعين فينزل عليكم الطاعون إن خالفتم أمري )

( إىل إعطاء الزكاة واإلنفاق يف  َوَعِمَل َصاحِلًا مُثَّ اْهَتَدى( ابهلل وبُرُسلِه )َوآَمنَ ( عن املعاصي ) َوِإينىِ َلَغفَّاٌر لِىَمن اَتبَ ) -82
 سبيل هللا .

( أال  َعن قَ ْوِمَك ََي ُموَسى( ابجمليء ) أَْعَجَلكَ  َوَماوَلمىا ذهب موسى إىل اجلبل ليأيت ابأللواح قال هللا تعاىل ُُماطباً لُه ) -83
 ختاف أن يعصوا ويرتدىوا بعدك ؟ 

م يرتدىون ) ُهْم أُواَلء َعَلى أَثَرِي( موسى )قَالَ ) -84 ( ابجمليء َوَعِجْلتُ ( أي هم أصحايب سائرين على هنجي ال أظنى أهنى
 راة الىيت ختطىها وترمسها هلم .  ( عنهم إذا عملوا مبوجب التو  إِلَْيَك َربِى ِلرَتَْضى)

( أي اختربَنهم فوجدَنهم غري ُمستقيمني على التوحيد بل راغبني  فَِإَنَّ َقْد فَ تَ نَّا قَ ْوَمَك ِمن بَ ْعِدكَ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -85
 ونُه .  يعبد] أو أخذوا [ جاًل من ذهب وقاموا ( فصنَع هلم عِ  َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِي  لعبادة األصنام )

(  ِإىَل قَ ْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا( من اجلبل وهو حيمل األلواح الىيت هي من احلجر وقد كتب هللا فيها التوراة ) فَ َرَجَع ُموَسى) -86
ُكْم َرب ُكْم قَاَل ََي قَ ْوِم أمََلْ يَِعدْ ى األلواح على األرض فتكسىرت وصاَح بقومِه )جَل محَي غضبُه وألقَ وَلمىا وصل إليهم ورأى العِ 

( بصنيعكم  أَْم أََردمت ْ أَن حيَِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِىن رَّبِىُكمْ ( يعين هل طالت ُمدىة غيايب عنكم ) َوْعًدا َحَسًنا أََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهدُ 
 ( أي ما وعدَتىوين عليِه من ُحسن اخلالفة بعدي ؟ َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِديهذا )

جل وهم الالويىون إنىنا مل ميكنىا ردى هؤالء عن عبادهتم مل يعبدوا العِ  الىذينَ ( أي قال  َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك مبَْلِكَنا قَاُلوا) -87
( . وذلك َلمىا خرجوا من  رِي  َوَلِكنَّا مُحِىْلَنا أَْوزَارًا مِىن زِيَنِة اْلَقْوِم فَ َقَذفْ َناَها َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّامِ للعجل ألنىنا هنيناهم فلم ينتهوا )

مصر استعاروا ُحليىاً من األقباط أبن يتزيىنوا هبا يف عيدهم مثى يُعيدوها ألصحاهبا ، ولكنىهم مل يعيدوها ، فقام السامري وصنع 
احلُليى الىيت بودقة كبرية وصنع قالباً لتمثال عجٍل وأشعل َنراً داخل ُحفرٍة ووضع البودقة فيها ، مثى قال لبين إسرائيل إنى 

أخذَتوها من األقباط جنسٌة ورجٌس فألُقوها يف النار لتطهر ، وألَقى هو قبضة من ِقطع ذهبيىة يف النار ، فلمىا رأوا ذلك بنو 
إسرائيل أَتوا ابحلُليى الىيت أخذوها من األقباط ورَموها يف النار ، وَلمىا ذاب الذهب صبىُه يف القالب بعد أن صرفهم عنُه ، ويف 

 جالً من الذهب وقد وضَع شيئاً يف جوفِه فصار لُه صوت كصوت البقر ، وهذا معىن قول هللا تعاىل:ليوم الثاين أخرَج هلم عِ ا
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( أي ِعجالً مسبوكاً ، يعين َتثاالً ليس فيِه روح ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل  َفَأْخرََج هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُه ُخَوارٌ ) -88
أي مل جنعل األنبياء َتاثيل ال َيكلون الطعام بل هم بشٌر مثلهم  }َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا الَّ ََيُْكُلوَن الطََّعاَم {ياء يف سورة األنب

موسى قال لُه ال أتِت أنَت إىل اجلبل وأَن آيت إليك ، ولكنى موسى نسَي وذهَب إىل  . فقال السامري لبين إسرائيل إنى إالهَ 
َهَذا ( يعين فقال السامري ومن تبعُه )فَ َقاُلوابىُه وهاهو إالهكم وإالُه موسى ، وهذا معىن قوله تعاىل )جبل الطور يطلب ر 

فرحوا بِه وأخذوا يرقصون وُيصفىقون ويُقرىبون لُه القرابني ، فردعهم هارون ونصحهم  ( ، فلمىا رأوهُ  ِإهَلُُكْم َوإِلَُه ُموَسى فَ َنِسيَ 
ا فُِتنُتم ب َنا ُموَسى { ِه وإنى ربىكم الرمحان وليس هللا من ذهب ، وقال هلم إّنى  .}قَاُلوا َلن نَّرْبََح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحّتَّ يَ ْرِجَع إِلَي ْ

 ( .    نَ ْفًعاَواَل مَيِْلُك هَلُْم َضرًّا َواَل جل ال ُيكلىمهم )( يعين العِ  أََفاَل يَ َرْوَن َأالَّ يَ ْرِجُع إِلَْيِهْم قَ ْواًل مثى قال هللا تعاىل) -89

َا فُِتنُتم بِهِ ( أي من قبل عبادهتم للعجل ) َوَلَقْد قَاَل هَلُْم َهاُروُن ِمن قَ ْبلُ ) -90 َوِإنَّ رَبَُّكُم الرَّمْحَُن ( فال تعبدوُه ) ََي قَ ْوِم ِإّنَّ
 ( .   َوأَِطيُعوا أَْمرِي( مبا أقول لكم ) فَاتَِّبُعوين 

 ( أي قائمني بعبادتِه ، والشاهد على ذلك قول عنرتة :  ْيِه َعاِكِفنيَ قَاُلوا َلن نَّرْبََح َعلَ ) -91
 َوخالٌد قد ترْكُت الطَّرْيَ عاِكَفًة     عَلى ِدماُه وما يف جْسمِه َرَمقُ 

َنا ُموَسى)  ( من اجلبل .  َحّتَّ يَ ْرِجَع إِلَي ْ

( عن احلقى وعبدوا  ِإْذ رَأَيْ تَ ُهْم َضل وان عبادة العجل )( من إرشادهم ومنعهم م ََي َهاُروُن َما َمنَ َعكَ ( موسى )قَالَ ) -92
 العجل ،  

 ( ؟ َأالَّ تَ تَِّبَعِن أَفَ َعَصْيَت أَْمرِي) -93

( يعين  ولَ أَن تَ قُ ( أن أفعل شيئاً فيتفرىقوا ، مثى ) ََي اْبَن أُمَّ اَل أَتُْخْذ بِِلْحَييِت َواَل بِرَْأِسي ِإينىِ َخِشيتُ ( هارون ملوسى )قَالَ ) -94
 ( . مثى وجىَه اخلطاب للسامري :  فَ رَّْقَت َبنْيَ َبيِن ِإْسرَائِيَل َوملَْ تَ ْرُقْب قَ ْويل لئالى تقول )

 ( أي فما الىذي دعاك إىل هذا العمل ؟ َفَما َخْطُبَك ََي َساِمرِي  ( موسى )قَالَ ) -95

( أي وجدُت شيئاً مل يَروُه بنو إسرائيل . وذلك أنىه وجد آاثراً قدمية  َبُصْرُت مبَا ملَْ يَ ْبُصُروا بِهِ ( السامري )قَالَ ) -96
مسكوكات ذهبيىة مدفونة يف األرض ووجد معها َتثال عجٍل صغري من الذهب يرجع اترخيها إىل زمن النيب صاحل ، فجاء إليه  

ِمثلُه فلو صنعَت واحداً أكرب منه وتركته يف س لُه وقال اُنظر هذا التمثال فإنىه مجيل جدىاً هل ميكنك أن تصنع سوَ الشيطان فوَ 
جٍل من ذهب أكرب بين إسرائيل لصاَر تذكاراً لك وختليداً إلمسك مَدى األعوام . وسوىلت لُه نفسُه حّتى صمىم على صناعِة عِ 

( يعين من آاثر  ثَِر الرَُّسولِ مِىْن أَ ( يعين من تلك املسكوكات الذهبيىة الىيت وجدها ) فَ َقَبْضُت قَ ْبَضةً من الىذي وجدُه ، وقوله )
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آَمنوا ملوسى وخرج مع بين إسرائيل وكانت مهنتُه  الىذينَ زمن الرسول صاحل ، وكان السامري من قوم فرعون من الَسَحرة 
 ( .  يل نَ ْفِسيوََكَذِلَك َسوََّلْت جالً )( أي رَميُتها يف النار مع ُحلي بين إسرائيل فصنعُت منها عِ فَ نَ َبْذهُتَاالِصياغة ، وقوله )

( فعاقبُه هللا مبرض اجلذام ، فإذا اقرتب  أَن تَ ُقوَل اَل ِمَساسَ ( داًء ) فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك يِف احْلََياةِ ( موسى للسامري )قَالَ ) -97
د يتنجىس فلذلك منُه أحد قال لُه ال ِمساس ، أي ال َتسىين ، ألنى ُحكم اجملذوم يف التوراة أن يُعزل عن الناس وإذا مسىُه أح

( أي ال ميكنك أن  لَّْن خُتَْلَفهُ ( للعذاب ) َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدايقول ال ِمساَس ليعرفوا أنىه ُمذوم فال يقربوُه وال يتنجىسوا بِه )
َحرىِقَ نَُّه مُثَّ لََننِسَفنَُّه يِف اْلَيمِى لَّنُ ( أي الىذي بقيت عاكفاً على عبادتِه ) َوانظُْر ِإىَل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفاتتخلىص منُه )

( أمَر موسى أن يشعلوا النار حول العجل حّتى يذوب ويلتصق ابألرض مثى أمَر أن يربدوُه ابملربد ويذروه على ماء البحر  َنْسًفا
. 

ُ الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء عِ ) -98  َا ِإهَلُُكُم الِلَّ ( أي يعلُم بكلى األشياء ِعلماً كامالً بكلى نواحيها وأوصافها  ْلًماِإّنَّ
 ودقائقها .

صنا عليك من أنباء موسى وقومه نقصى عليك ( أي كما قصَ  ِمْن أَنَباء َما َقْد َسَبقَ ( َي حممىد ) َكَذِلَك نَ ُقص  َعَلْيكَ ) -99
َناَك السالفة ) االَُمميف املستقبل من أخبار   ( يعين أعطيناك القرآن الذي فيه موعظة للناس .  ِمن لَُّدَنَّ ِذْكرًاَوَقْد آتَ ي ْ

 ( أي مِحالً ثقيالً من الذنوب   فَِإنَُّه حَيِْمُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزرًا( ومل يؤمن بِه ) َمْن أَْعَرَض َعْنهُ ) -100

( أي ساءت  َوَساء هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة مِحْاًل امل الربزخ )( أي خالدين يف خزي الوزر وعذابِه ، وذلك يف ع َخاِلِديَن ِفيهِ ) -101
 أحواهلم بسبب أمحاهلم . 

وهو الِقشرة الباردة الىيت  ُمفصىالً ،  لكون والقرآناوبيانه يف كتايب  الصور( سبق الكالم عن يَ ْوَم يُنَفُخ يِف الص وِر ) -102
تتكوىن على وجه الشمس عند انتهاء حياهتا ، والنفخ يكون من داخلها بسبب الغازات الىيت خترج من شقى يكون هلا فينتج 

( أي سود الوجوه ، وهذه كناية ُمستعملة عند العرب وال تزال  ُزْرقًا َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئذٍ من ذلك احلادث صوٌت عظيم )
 ُتستعمل يف العراق فيقولون "فالنة زرقة" أي سوداء اللىون ، ومن ذلك قول عنرتة وقد رماُه وزر بن جابر : 

 َرماين ومل يَدهْش أِبَْزَرَق هَلَْذِم     َعِشيََّة َحل ْوا َبنْيَ نَ ْعٍف وُْمرمِ 
 الشاعر "ومل يَدهْش أِبَْزَرَق هَلَْذِم" ، فاألزرق كناية عن نفسِه ألنىه أسود اللىون .فقول 

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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نَ ُهمْ ) -103 ( أي يتحدىثون فيما بينهم بصوٍت خافت ، يعين ال ُيسمع صوهتم ، فيقول بعضهم لبعض كم  يَ َتَخافَ ُتوَن بَ ي ْ
( يعين ما لبثتم يف العذاب إالى عشر لياٍل من ليايل  ثْ ُتْم ِإالَّ َعْشرًاِإن لَّبِ ؟ فيقولون سنني عددا ، فيقولون )لربزخلبثتم يف عذاب ا

 اآلخرة .  

( يعين أحسنهم رأَيً ومذهباً ،  ِإْذ يَ ُقوُل أَْمثَ ُلُهْم طَرِيَقةً ( أي ليس كما قالوا ) ََنُْن أَْعَلُم مبَا يَ ُقوُلونَ فقال هللا تعاىل ) -104
 :  اللىيلامرئ القيس يتضجىر من طول  على ذلك قولُ فاألمثل معناه األحسن ، والشاهد 

 الطَّوِيُل أال اجْنَِل     ِبُصْبٍح وما اإلْصباُح ِمْنَك أِبَْمَثلِ  اللىيلُ أال أيها 
 من كلى يوم فتتأخىر وتطول علينا ، وقال كعب بن ُزهري :  يعين وما ضياء اليوم منَك أبحسنَ 

 َب َغرِيِك أَمَثلُ َوَهل أَنِت ِمين َويْ       رََأتْ  أََرنَّت ِمَن الَشيِب الَعجيِب الَّذي
قالوا لبثنا يف عذاب الربزخ سنني عددا ، مهما طال عذابكم يف الربزخ  الىذينَ ( يعين يقولون هلؤالء اجملرمني  ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ يَ ْوًما)

م القيامة وعذاهبا .   ال يساوي يوماً واحداً من أَيى

 .  ( فيجعلها كثيباً مهيالً  يَنِسُفَها َريبِى َنْسًفا( هلم )فَ ُقلْ ( الىيت يف مكىة ) َك َعِن اجْلَِبالِ َوَيْسأَُلونَ ) -105

( أي فيرتك أرضها ُمستوية ليس فيها تلى وال جبٌل وال نقرٌة وال ُحفرة ، فكلمة "قاع" ُتطَلق  فَ َيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا) -106
 رض كلىها ، ومجع القاع قيعان ، ومن ذلك قول اخلنساء ترثي أخاها : على قطعة من األرض وليس على األ

 شهىاُد أنديٍة محىاُل ألويٍة     قطىاُع أوديٍة ِسرحاُن ِقيعانِ 

تقف عن دورهتا احملورية حني انتهاء ( يعين ال ُمرتَفع وال ُمنَخَفض ، وذلك ألنى األرض  اَل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل أَْمًتا) -107
ليل دائم ال يعقبُه هنار ، فحينئٍذ تزداد  خرىرارة الىيت يف جوفها فيكون يف جهٍة منها هناٌر دائم ال يعقبُه ليل ، ويف اجلهة االُ احل

احلرارة يف جهة النهار وتلك احلرارة تكفي إلحراق الصخور وتفتيتها ، ألنى أكثر اجلبال مكوىنة من كربوَنت الكالسيوم ، فإذا 
ها غاز اثين أوكسيد الكاربون وبقَي أوكسيد الكالسيوم )نورة( وهو مسحوق أبيض مائل إىل الُصفرة قليالً . ُسخىنْت ذهب عن

اثنياً إنى احلرارة الىيت يف جوف األرض هي سبب اجلاذبيىة فإذا ذهبت وبرَد جوف األرض فإنى اجلاذبيىة الىيت لألرض تنتهي 
تصبح اجلبال ُعرضًة لعوامل التعرية والتآكل ، فإنى الرَيح تنسفها إىل البحار فحينئٍذ تصبح أجزاء اجلبال ُمتفكىكة ، وبذلك 

ونسفها يف كتايب  اجلبالعن واملنخفضات ، وبذلك تصبح األرض صفصفاً ال ترى فيها ِعوجاً وال أمتا . وقد سبق الكالم 
  . لكون والقرآنا

 اَل ِعَوَج لَهُ ( يعين يتىبعون صوت الداعي الىذي يدعوهم إليِه ، وهو إسرافيل ) يَ تَِّبُعوَن الدَّاِعيَ )يوم القيامة ( أي يَ ْوَمِئذٍ ) -108
}يَ ْوَم يَْدُعوُكْم  قوله تعاىل سورة اإلسراء وُه إىل الفضاء . ونظريها يف( أي ال مييلون عنُه مييناً وال مشاالً بل يصعدون َن

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#الجبال_تتبعثر_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( . اهلمس هو الكالم  َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّمْحَِن َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ مَهًْسا) ،{  فَ َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه َوَتظُن وَن ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ قَِليالً 
 "مهَس يف اُذين" يعين كلىمين بكالم واطئ الصوت ال يسمعُه إالى هو ، ومن ذلك قول الشاعر : اخلفي ، تقول العرب 

 ى هاٍد مَهُوسُ لد جَ رٌي ابِ َبصِ      يرِ وابَت َيسْ  ونَ وا يُْدجلُِ فباتُ 
 يعين يسمع األصوات اخلفيىة . واحملشر يكون يف الفضاء .

رضي هللا عنهم  الىذينَ ( يعين يف املوِحدين  َمْن أَِذَن َلُه الرَّمْحَنُ ( يف )ِإالَّ  أحٍد من الناس )( يف يَ ْوَمِئٍذ الَّ تَنَفُع الشََّفاَعةُ ) -109
داً يف دينِه مل ُيشرك بعبادِة ( يعين بشرط أن يكون ذلك اإلنسان صادقاً يف قولِه موحِى  َوَرِضَي َلُه قَ ْواًل تنفعهم شفاعة األنبياء )

 .شافعني ربىِه ، فذلك تنفعُه شفاعة ال

: يعلم ما قدىموُه بني أيديهم  واملعىنلألنبياء ، يعين الشافعني ، ( يعود أَْيِديِهمْ ( ضمري امليم يف ) يَ ْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهمْ ) -110
ِعلماً فال يعلمون ذاته  ( أي وهم ال حُييطون مبكنونهِ  َواَل حيُِيطُوَن بِِه ِعْلًما( من ُسَنن وشرايع )َخْلَفُهمْ ( تركوه )َوَمامن أعمال )

}تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َوالَ سورة املائدة  والدليل على ذلك قول عيسى بن مرمي كما يفوال يعلمون ما يف نفسِه من أسرار . 
 .{  أَْعَلُم َما يِف نَ ْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ 

( "العَنت" معناه الذلى واخلضوع ، و"الوجوه" هم رؤساء القوم وأشرافهم ، ُمفردها وجيه  َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِى اْلَقي ومِ ) -111
(  َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل ظُْلًما : خضعت وذلىت يف ذلك اليوم املُلوك والرؤساء لعظمة هللا وانقادت ملشيئتِه وُحكمِه ) واملعىن، 

 َر عمله .أي َمن ظلَم الناس واغتصَب حقوقهم خاَب أملُه وخسِ 

( أي ال خياف ظلماً من  َفاَل خَيَاُف ظُْلًما َواَل َهْضًما( ابهلل وبُرُسلِه وابآلخرِة ) َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمنٌ ) -112
غري ظامل حلقوق يوم القيامة أبخذ حسناتِه وإعطائها لغريه إن كان الشياطني يف عامل الربزخ ألنى املالئكة حترسه ، وال هضماً 

 الناس .

( أي  َوَصرَّفْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيدِ ( ليفهموُه ) أَنزَْلَناُه قُ ْرآًَن َعَربِيًّا( أي كما أخربَنك ابلقيامة وعالئمها كذلك )وََكَذِلكَ ) -113
( يعين أو جُيدىد القرآن هلم ِعظًة  ُث هَلُْم ِذْكرًاأَْو حُيْدِ ( الِشرك واملعاصي ) َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ وكرىرَن فيه من الوعيد أبساليب ُُمتلفة )

 السالفة فيرتكوا األنداد وال يعبدوها . الَُممواعتباراً اب

ُ اْلَمِلُك احْلَق  ) -114 َواَل تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآِن جعلوهم ُشركاء هلل ) الىذينَ ( أي ارتفعت ِصفاته عن صفات املخلوقني  فَ تَ َعاىَل الِلَّ
( أي ال تعجل بتالوتِه قبل أن يفرغ جربائيل من إبالغِه . ألنى النيبى كان يقرأ معه ُمافَة أن  أَن يُ ْقَضى إِلَْيَك َوْحُيهُ  ِمن قَ ْبلِ 
 ( مبا أنزلتُه على أنبيائك يف الكتب السماويىة وأخبارهم .  َوُقل رَّبِى زِْدين ِعْلًماينساُه )
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 خروجه من اجلنىة فقال تعاىل : وبعد التهديد والوعيد ذكىَرهم بقصىِة آدم و 
( أبن ال خُيرجُه الشيطان من اجلنىة إبغرائِه إىل االقرتاب من الشجرة واألكل من َثرهتا  َوَلَقْد َعِهْدََن ِإىَل آَدَم ِمن قَ ْبلُ ) -115

ْد َلُه َعْزًما( آدم قول هللا إنى هذا عدوى لك ولزوجك )فَ َنِسيَ ) مرَنُه وال حزماً . وهذا هتديد أيضاً ( على الثبات فيما أ َوملَْ جنَِ
هم وَُّنرجهم من مكىة كما أخرجنا آدم من اجلنىة َلمىا لألهل مكىة ، ومعناه إن مل يتوبوا ويرتكوا عبادة األصنام فسُنشتىت مش

 .عَصى أمر ربىه 

( أي واذكر هلم قصىة آدم ذْ َوإِ يف تفصيل ما أمجلُه من قصىة آدم وحذىرهم من إبليس فقال تعاىل ) بحانهُ سُ  أخذَ  مثى  -116
 ( أن يسجد . قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأََب وإبليس إْذ )

( فَ َتْشَقىِه وإغوائِه )( بوسوست َفاَل خُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اجْلَنَّةِ ( حوىاء ) َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجكَ ( إبليس ) فَ ُقْلَنا ََي آَدُم ِإنَّ َهَذا) -117
 يف حياتك الدنيويىة ، أي تتعب . 

( عن اللىباس ِلما فيها من أنعام تسرح وَترح فتصنع  َواَل تَ ْعَرى( أي يف اجلنىة لكثرة أَثارها ) ِإنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها) -118
 من أصوافها وجلودها ثياابً .

( أي وال ُيصيبك حرى الشمس لكثرة  َواَل َتْضَحىاملاء ِلما فيها من عيون وشالالت ) ( عن َوأَنََّك اَل َتْظَمأُ ِفيَها) -119
 أشجارها واعتدال مناخها .

ى ُُملىداً يف هذه ( إن أكلَت منها تبقَ  ََي آَدُم َهْل أَُدل َك َعَلى َشَجَرِة اخْلُْلدِ تِه )سَ سوَ ( يف وَ فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَالَ ) -120
َلى( هذا )وَ بستان ال خُيرجك منها أحٌد )ال  ( أي ال يَفىَن وال يزول ، ومن ذلك قول حسىان :  ُمْلٍك الَّ يَ ب ْ

 َوَأي  َجِديٍد لَْيَس يُْدرُِكُه الِبَلى     َوَأي  نَِعيٍم لَْيَس يَ ْوماً ِبزائِلِ 

َها) -121 ( بعد أن َتزىقت ثياهبما أبشواك  فَ َبَدْت هَلَُما َسْوآهُتَُما)( أي من شجرة توت العلىيق ، يعين آدم وحوىاء  َفَأَكاَل ِمن ْ
( ثياهبما ،  َوطَِفَقا خَيِْصَفانِ ، ألنى آدم مل يدخل هبا قبل ذلك الوقت ) آدم حلوىاءالشجرة ، يعين بدت عورة حوىاء آلدم وعورة 

( ابقرتابِه من الشجرة  َوَعَصى آَدُم رَبَّهُ ( أي من ورق التني )نَّةِ ِمن َوَرِق اجلَْ ( دون أن ينزعاها )َعَلْيِهَماأي يُرقىعان ثياهبما وهَي )
( زوجتُه حوىاء مبدحِه َثرهتا فأكلت هي أيضاً من توت الشجرة . ومضمون الِقصىة إنى هللا تعاىل حُيذىر فَ َغَوىوأكله من َثرهتا )

 ج أبويهم من اجلنىة يف الدنيا .الناس من اتىباع إبليس لئالى مينعهم من دخول اجلنىة يف اآلخرة كما أخر 

( أي هداُه إىل الكلمات الىيت دعا هبا فتاب َوَهَدى( أي قِبَل توبتُه ) فَ َتاَب َعَلْيهِ ( أي اختارُه للنبوىة ) مُثَّ اْجتَ َباُه رَب هُ ) -122
 عليِه .
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َها( هللا تعاىل آلدم وحوىاء بعد ذلك )قَالَ ) -123 يًعاكانت فوق جبل )( أي من البستان و  اْهِبطَا ِمن ْ ( يعين آدم وحوىاء مجَِ
واألنعام والطيور الىيت كانت فوق ذلك اجلبل ، ألنى املياه الىيت كانت تسقي األشجار وجدت طريقاً هلا يف ابطن اجلبل 

ار يف ذلك أصبحت أشجار وأهنار وخضفصارت تنبع من أسفلِه ، وسقطت بذور من تلك األشجار يف الوادي فنبتت ، ف
بسبب املياه املنحدرة أوىالً من اجلبل واملنبعثة من الينابيع الىيت انفجرت من أسفلِه أخرياً ، أمىا األشجار الىيت فوق اجلبل  الوادي

فقد يبست ومل يبَق فيها أَثار لألكل وال ماء فوق اجلبل للشرب ، فشكى آدم إىل ربىِه جوعه وعطشه ، فقال هللا تعاىل إهبطا 
بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض سطة يعين إىل الوادي جتدون ما أتكلون وتشربون ، فنزلوا كلىهم إىل أسفل اجلبل . وقوله )منها إىل األرض املنب

( أي سيكون بعضكم لبعض عدوىاً ، فصار أوالد آدم بعضهم يُعادي بعضاً ، وصار إبليس عدوىاً هلم يُريد إهالكهم  َعُدوٌّ 
( يف  َفاَل َيِضل  ( الىذي جاءت بِه الُرُسل ) َفَمِن ات ََّبَع ُهَدايَ ( بواسطة األنبياء والُرُسل ) ُهًدىفَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكم مِىينِى وتعذيبهم )

 ( يف اآلخرة .  َواَل َيْشَقىالدنيا )

َمِعيَشًة )( يف عامل الربزخ  فَِإنَّ َلهُ ( أي عن موعظيت الىيت جاءت هبا الُرُسل ومل يؤمن هبا ) َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكرِي) -124
 ابلعذاب واآلالم ، ومن ذلك قول اخلنساء :  أي عيشاً ضيىقاً ُمكدىراً ُمنغىصاً (  َضنًكا

 أبين ُسَلْيٍم إْن َلِقيُتْم فَ ْقَعساً    يف حَمَْبٍس َضْنٍك إىل َوْعرِ 
 وقال عنرتة : 

 زلِ إنَّ املِنيََّة لو َُتَثَُّل ُمثِىَلْت     ِمْثِلي إذا نَ زَُلوا ِبَضنِك املن
 ( عن طريق اخلروج من جهنىم . َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى) 

 ( أرى مجيع األشياء ؟َبِصريًا( يف الدنيا ) قَاَل َربِى ملَ َحَشْرَتيِن أَْعَمى َوَقْد ُكنتُ ) -125

وقلنا لك إن مل تؤمن آبَيت ربىَك  ن الُرُسل( أي كما أخربَنك يف الدنيا على ألسُ َكَذِلكَ ( املَلك يف جوابِه )قَالَ ) -126
( فنعرض  وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُنَسى( إلعراضك عنها ) أَتَ ْتَك آََيتُ َنا فَ َنِسيتَ َهافسُتحَشر أعمى ، وكما وعدَنك وافيناك ، ولقد )

 عنك مهما دَعوتنا لنجاتك من العذاب .

( الىيت  َوملَْ يُ ْؤِمن آِبََيِت رَبىِهِ ( أي من أكثَر املعاصي ) ْن َأْسَرفَ جَنْزِي مَ ( أي ِمثل جزاء املعِرض عن آَيتنا )وََكَذِلكَ ) -127
 ( أي وأدَوم . َوأَبْ َقى( من عذاب الربزخ ) َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشد  جاءت هبا ُرُسُلُه )

لَ ( يعين أمل يُبنيى القرآن ألهل مكىة ) أَفَ َلْم يَ ْهِد هَلُمْ ) -128 ( املاضية الىيت كذىبت ابلُرُسل ،  ُهم مِىَن اْلُقُرونِ َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
( وال يعتربون بِقَصَصهم وآاثرهم ، يعين أهل مكىة ميشون يف مساكن هؤالء املكذىبني  مَيُْشوَن يِف َمَساِكِنِهمْ والقرن مائة سنة )
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( األثر  ِإنَّ يف َذِلكَ وينظرون آاثرهم ) للُرُسل ، وذلك حني ُيسافرون من مكىة إىل الشام للتجارة فيمرىون مبساكن عاد وَثود
ُْويل الن  َهى( على هالك أهلها )آَلََيتٍ واملنظر )  ( أي لذوي العقول املتناِهية .    ألِى

السالفة  االَُمم( هلم كما أهلكنا من سبقهم من ِلزَاًما( اهلالك )َلَكانَ ( بتأخري العذاب ) َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِىكَ ) -129
 ( أي وألعطيناهم أجالً ُمعيىناً إلهالكهم ونزول العذاب عليهم ولكن ال نُريد ذلك .  َوَأَجٌل ُمَسمًّىالىيت كذىبت ُرُسلنا )

َل ُغُروهِبَا َوَسبِىْح حِبَْمِد رَبِىَك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَ بْ ( من التكذيب والسخرية ) َعَلى َما يَ ُقوُلونَ ( َي حممىد )فَاْصربْ ) -130
( مبا وعدك ربىك من النصر وإعزاز الدين يف  َلَعلََّك تَ ْرَضى( يعين سبىحُه على الدوام ) َفَسبِىْح َوأَْطرَاَف الن ََّهارِ  اللىيلَوِمْن آََنء 

 دين من اُمىتَك يف اآلخرة . الدنيا ومن الكرامة والشفاعة للموحِى 

َواَل )قوله تعاىل ِصغاراً ، فكان إذا رأى أوالد املشركني يُطيل النظر إليهم ، فنزل ُوِلَد للنيبى )ع( أربعة بنني وماتوا  -131
نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا بِهِ  ُهمْ ( يعين الزوج والزوجة )أَْزَواًجا( أي ابألوالد ) ََتُدَّنَّ َعي ْ ( يعين  َزْهرََة احْلََياِة الد نَيا( أي من املشركني )مِىن ْ

َورِْزُق ( أي لنختربهم يف هذا املتاع فنرى هل يشكرون أم يكفرون ) لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيهِ الدنيا َينس هبم أبواهم )األطفال هم زهرة 
  . 88ة يف سورة احلجر آيتفسري مثل هذه اآلية ( من رزق الدنيا . وقد سبق َوأَبْ َقى( لك )َخرْيٌ ( يف اآلخرة ) َربِىكَ 

َها) -132 ( لعبادَن بل اإلرشاد واهلداية إىل طريق احلقى  اَل َنْسأَُلَك رِْزقًا)أي داِوم عليها  ( َوْأُمْر أَْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَلي ْ
 ( أي ألهل التقوى .  َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقَوى( ال هتتمى أبمر معاشك ) َنَُّْن نَ ْرزُُقكَ )

( كعصا موسى وَنقة صاحل فنؤمن بِه ، فردى هللا عليهم قوهلم وكذىهبم  مِىن رَّبىِهِ ( أي مبعجزٍة ) وا َلْواَل ََيْتِيَنا آِبيَةٍ َوقَالُ ) -133
طلبوا  الىذينَ ضني : أمل أتهِتم أخبار املا واملعىن( يف التوراة والزبور واإلجنيل ،  أََومَلْ أَتْهِتِم بَ يِىَنُة َما يف الص ُحِف اأْلُوىَل فقال تعاىل )

املعجزات من أنبيائهم وَلمىا حصل ما طلبوا كذىبوا هبا وقالوا هذا ِسحٌر ُمبني ، فأهلكناهم بسبب كفرهم وتكذيبهم ، وحال 
َلُهم مِىن قَ ْريٍَة أهل مكىة كحال املاضني ابلكفر والتكذيب . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  سورة األنبياء }َما آَمَنْت قَ ب ْ

 .َلْكَناَها أَفَ ُهْم يُ ْؤِمُنوَن { أَهْ 

رَب ََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت ( بعد موهتم )َلَقاُلوا( أي من قبل مبعث حممىد ونزول  القرآن ) َوَلْو أَنَّ أَْهَلْكَناُهم ِبَعَذاٍب مِىن قَ ْبِلهِ ) -134
َنا َرُسواًل  (  ِمن قَ ْبِل أَن نَِّذلَّ ( أي نعمل مبا فيها من أحكام دينيىة ) ِتكَ فَ نَ تَِّبَع آَيَ ( يدعوَن إىل طاعتك ويُرشدَن إىل دينك ) ِإلَي ْ
 ( يف اآلخرة .َوََّنَْزىابلعذاب )
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( أي كلى مجٍع منىا ومنكم منتِظٌر ، فنحُن ننتظر وعد هللا ابلنصر لنا عليكم ، وأنتم  ُكلٌّ م رَتَبِىصٌ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) -135
( أي من هم أصحاب  َمْن َأْصَحاُب الصِىرَاِط السَِّويىِ ( بعد ذلك )َفَستَ ْعَلُمونَ ( أنتم مبا ميكنكم )ُصواَفرَتَبَّ ترتبىصون بنا الدوائر )

 ( إليِه أَنن أم أنتم .   َوَمِن اْهَتَدىطريق احلقى )

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوطّهّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّاألنبياء

ّْْحَِنّالرَِّحيمِِّبْسِمّهللِاّالرَّ

 ( عن احلقى .  مَّْعرُِضونَ ( عن العقاب )َوُهْم يف َغْفَلٍة ( أي ِعقاهبم )اْقرَتََب لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم ) -1

( ال ْلَعُبوَن مَّن رَّهبِىِم حم َْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم ي َ ( أي من ِعظٍة وتذكري ، ويقصد بذلك القرآن )َما ََيْتِيِهم مِىن ِذْكٍر ) -2
 يلتفتون إليِه وال يتىِعظون بِه . 

هناك اعتقاد سائد عند بعض الفرق اإلسالميىة من أنى القرآن مكتوب مسبقاً كلىه يف اللىوح احملفوظ وينزل منه سور أو آَيت 
لى النيبى مثى ُتكَتب ر تنزل يف وقتها عيف أوقات معيىنة كاحلرب أو غري ذلك ، وأَن أقول ليس هذا بصحيح بل هي آَيت وسوَ 

يف اللىوح احملفوظ حّتى صار كلى القرآن مكتوابً يف اللىوح احملفوظ يف السماء عند انتهاء نزول القرآن ، وإنى مجيع أحكامه 
 يوم القيامة .سارية املفعول ال تتغريى أحكامه إىل 

حسىان بن اثبت األنصاري  والشاهد على ذلك قولُ وقد قال هللا تعاىل )حم َْدٍث( ومل يقل أزيل ، واحملَدث معناه اجلديد ، 
 ميدح النيبى واألنصار : 

ُهم َغرْيُ حُمَْدثٍَة     إنَّ اخَلالئَِق فَاْعَلْم َشر ها الِبدَعُ   َسِجيٌَّة تِْلَك ِمن ْ
 وقال األعشى : 

 أَرَاَك َكربَت َواْسَتْحَدْثَت ُخْلقاً     وَودىْعَت الَكواِعَب واْلُمَداَما
   عادتك القدمية . وقال الفرزدق الشاعر " َواْسَتْحَدْثَت ُخْلقاً " يعين أتيَت بعادٍة جديدة غريفقول 

 ُكلَّ أَْمٍر     َجنَ ْوُه ِمَن احلَِديِث َمَع الَقِدميِ   َأََن احلاِمي اْلُمَضمَّنُ 

( أي تشاوروا فيما بينهم َوَأَسر واْ النَّْجَوى خرة )( حببى الدنيا ومجع املال ، غافلًة عن املوعظِة وطلب اآلاَلِهَيًة قُ ُلوهُبُْم ) -3
( فلو أراَد هللا أن يُرسَل رسواًل ألنزَل مالئكة ، َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ ُلُكْم ( حقىَك من أهل مكىة وقالوا )ظََلُمواْ  الىذينَ ابلِسرى )
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( يعين وأنتم ُعقالء ذوو تبصىر كيف تتىبعون َوأَنُتْم تُ ْبِصُروَن حِر )( يعين أتنقادون للسِ أَفَ َتْأُتوَن السِىْحَر وهذا رجٌل ساحر )
 ساحراً ؟  

( اْلَعِليمُ ( ِلما تقولون ) َوُهَو السَِّميعُ ين عن أقوالكم وأفعالكم )( فأخربَ َريبِى يَ ْعَلُم اْلَقْوَل يِف السََّماء َواأَلْرِض ( الرسول )قَالَ ) -4
 مبا تفعلون . 

َبِل ( يعين قالوا إنى القرآن جاَء بِه حممىد نتيجة أفكار وِعلم )َأْضَغاُث َأْحاَلٍم ( أي قال غريهم من املشركني )اْ بَْل قَاُلو ) -5
َكَما ( أي مبعجزة ) فَ ْلَيْأتَِنا آِبيَةٍ ( نَظمُه من ِشعرِه )بَْل ُهَو َشاِعٌر ( من نفسِه وليس من هللا كما يقول ، وقال آخرون )اْفرَتَاُه 

 ( ابملعاِجز ، كناقة صاحل وعصا موسى وغري ذلك .   َل اأَلوَُّلوَن أُْرسِ 

َلُهم مِىن قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها فردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل ) -6 سبقوهم يف طلب املعاِجز أنكروها َلمىا  الىذينَ ( يعين َما آَمَنْت قَ ب ْ
َلمىا رأوا الناقة وال قوم فرعون آَمنوا َلمىا رأوا العصا ، فأهلكناهم بسبب بني ، فال قوم صاحل آَمنوا حٌر مُ حصلت وقالوا هذا سِ 

بل يكون حاهلم ومصريهم   ( أي فهل أهل مكىة يؤمنون إذا أعطيناهم معجزًة مادىية ، كالى أَفَ ُهْم يُ ْؤِمُنوَن تكذيبهم للُرُسل )
 كمصري قوم صاحل وقوم فرعون . 

َلَك ِإالَّ ) -7 : َنن مل نرسل قبلك إىل الناس  واملعىن( . وهذا جواب لقوهلم هل هذا إال بشٌر مثلكم ، رَِجاالً  َوَما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ
( يعين فَاْسأَُلواْ أَْهَل الذىِْكِر تبليغ الرسالة )( ما يقومون بِه من ن وِحي إِلَْيِهْم أنبياء من املالئكة بل أرسلناهم رجااًل مثلك )

  ( حقيقة األنبياء .  ن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن إِ إسألوا أهل التوراة عن ذلك )

َوَما َكانُوا ( بل هم بشٌر مثلكم َيكلون ويشربون )الَّ ََيُْكُلوَن الطََّعاَم ( أي مل جنعل األنبياء َتاثيل )َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا ) -8
م يف اجلنان الروحانيىة .  ( يف دار الدنيا بل ماتوا وانتقلوا حني موهتم إىل عامَل األَخاِلِديَن   ثري إىل جوار رهبى

َناُهمْ ( يعين وفَينا هلم مبا وعدَنهم من النصر على أعدائهم املكذىبني هلم )مُثَّ َصَدقْ َناُهُم اْلَوْعَد ) -9 ( أي أجَنينا األنبياء فََأجَني ْ
أسرفوا يف املعاصي ، يعين أكثروا  الىذينَ ( أي الكافرين ِفنَي َوأَْهَلْكَنا اْلُمْسرِ ( يعين ومن آَمن هبم وعِمَل بقوهلم )َوَمن نََّشاُء )

 منها .

، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة الذاراَيت  ( أي فيه موعظٌة لكم وتذكري َلَقْد أَنزَْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتااًب ِفيِه ذِْكرُُكمْ ) -10
ْر فَِإنَّ الذىِْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننيَ }  . كر يُريد به القرآن فهو موعظة وإرشاد للناس( وتتىِعظون؟ فالذِ  أََفاَل تَ ْعِقُلونَ  )، {  َوذَكِى



567 
 

َ ُسبحانُه ما فعلُه ابملكذىبني فقال ) -11 ( ابلزلزال ، والقصم معناه التكسري ، يُقال "قصمُه وََكْم َقَصْمَنا ِمن قَ ْريٍَة مثى بنيى
قَ ْوًما و ) اُخرى( قرية َوأَنَشْأََن بَ ْعَدَها ( يعين كان أهلها ظاملني مكذىبني للُرُسل ) َكاَنْت ظَاِلَمةً نصَفني" أي كسرُه ، قطعُه )

 ( . آَخرِيَن 

َها ( يعين فلمىا شعروا ابلزلزال )فَ َلمَّا َأَحس وا أَبَْسَنا ) -12 ( إىل خارج القرية يُريدون يَ رُْكُضونَ ( أي من القريِة )ِإَذا ُهم مِىن ْ
 ون أمواهلم وبنيهم . فقالت هلم املالئكة على وجه الُسخرية : النجاة أبنفسهم د

( الىيت كنتم تسكنون فيها َوَمَساِكِنُكمْ ( يعين إرجعوا إىل أموالكم الىيت تنعىمتم هبا )اَل تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم ِفيِه ) -13
هبا عليكم فلماذا عبدمت غريُه  عليكم َنن أم أصنامكم ، فإن اعرتفتم أبنى هللا أنعمَ ( عن أموالكم من أنعَم هبا َلَعلَُّكْم ُتْسأَُلوَن )

ها فقد كذبتم .     وإن قلتم إنى األصنام أعطتكم إَيى

 ( للُرُسل إذ كذىبناهم وسخرَن منهم .قَاُلوا ََي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي حينئٍذ ) -14

َحّتَّ َجَعْلَناُهْم ( أي فما زالوا يُردىدون تلك الكلمة فيقولون )ََي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي ( ، )اُهْم َفَما زَاَلت تىِْلَك َدْعوَ ) -15
( يعين حّتى أهلكناهم عن آخرهم فأصبحوا موَتى ال حراك هبم ، ومن َخاِمِدينَ ( كما حتصدون احلنطة والشعري )َحِصيًدا 

 ى : ذلك قول لبيد يصُف قتلَ 
 وا ثِياهَبُُم على َعْوراهِتِْم     فُهُم أبفِنَيِة البُ ُيوِت مُخُودُ َخل  

نَ ُهَما ) -16 ( يعين بدون غاية ، وهذا هتديد للمشركني ، اَلِعِبنيَ ( من ُسُحب ورَيح )َوَما َخَلْقَنا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
ن فيهما ليلهَو هبا دون غاية منها فتظنىون ال حساب عليكم وال : هل تظنىون أنى هللا خلق السماوات واألرض وخلق م واملعىن

َنا اَل قوله تعاىل يف ِعقاب فتعملون مبا هتوى أنفسكم . وِمثلها يف املعىن  َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم إِلَي ْ ُتْم أّنَّ سورة املؤمنون }أََفَحِسب ْ
 { . تُ ْرَجُعونَ 

ختََّْذََنُه ِمن لَُّدَنَّ َلْو أََرْدََن أَن ن َّتَّ ) -17 عندَن يف السماوات األثرييىة ، يعين من املالئكة فنلهو  الىذينَ ( أي من ِخَذ هَلًْوا الَّ
: من يعمل أعماالً ال فائدة منها أو يصنع أشياء ال يستفاد هبا فهو يلهو هبا مع  واملعىن،  مبحادثتهم وتعليمهم مبا ال يعلمون

( يعين إن كنىا خلقنا أشياء ال فائدة فيها  ِإن ُكنَّا فَاِعِلنيَ ، وقوله ) ري مفكىرين ومل تنضج عقوهلمهون غ، وهؤالء الالى  نفسه
 . ، ولكن مل َّنلق شيئاً بال فائدة وال ُملوقاً بغري إتقان حينئٍذ نكون الهني

بين طا ها حاكياً عن لسان   يف سورة قوله تعاىلالقذُف واإللقاء والرمي مبعىن واحد ، ومن ذلك  (بَْل نَ ْقِذُف ) -18
أَْلَقى السَّاِمرِي  { . فتكون   إسرائيل }َوَلِكنَّا مُحِىْلَنا أَْوزَارًا مِىن زِيَنِة اْلَقْوِم فَ َقَذفْ َناَها { مثى فسىر هذه الكلمة بقوله تعاىل }َفَكَذِلكَ 
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}يُ ْلِقي الر وَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه كلمة "نقذُف " معناها نُلقي أي نُنزىل . وِمثلها قوله تعاىل يف سورة غافر 
 { . لُِينِذَر يَ ْوَم التَّاَلقِ 

( أي تزهق نفسه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق ( أي يضربُه على دماغِه )فَ َيْدَمُغهُ ( أي رئيس الكفر )َعَلى اْلَباِطِل ( أي مَلك املوت )اِبحْلَقىِ )
( أيىها َوَلُكُم اْلَوْيُل  نرتك املكذىبني للُرُسل يتمتىعون إىل األبد بل نُنزىل عليهم العذاب فنهلكهم ): ال واملعىنداً ، فيموت كمَ 

 ( هلل من بنات وشركاء .ُمَّا َتِصُفوَن املشركون ، أي ِشدىة العذاب لكم )

ن يف الكواكب السيىارة شاء أبقاهم ، يعين مَ  ( ُملكاً وعبيداً إن شاَء أماهتم وإنَوَلُه َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ) -19
( كما تستكربون اَل َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه ( يف السماوات األثرييىة ، وهم املالئكة واألنبياء )َوَمْن ِعنَدُه واألرض من مجلتها )
والندامة على كفركم وإشراككم ، وذلك بعد  ( على فوات الوقت كما ستأخذكم احلسرةَواَل َيْسَتْحِسُروَن أنتم أيىها املشركون )

 املوت وذهاب الوقت منكم .   

 ( عن التسبيح .اَل يَ ْفرُتُوَن ( أي على الدوام )َوالن ََّهاَر  اللىيلُيَسبِىُحوَن ) -20

إنى  ا فقلىدمت املالئكة يف ذلك ، كالى ( األموات وحُييوهنمِىَن اأْلَْرِض ُهْم يُنِشُروَن ( مادىية )آهِلَةً ( أي املالئكة )أَِم اختََُّذوا ) -21
 املالئكة مل تتىخْذ إالهاً غري هللا . 

ُ َلَفَسَداَت الكواكب السيىارة )( أي يف السماوات واألرض ، وهي َلْو َكاَن ِفيِهَما ) -22 ( بسبب تناقض آراء اآلهلة آهِلٌَة ِإالَّ الِلَّ
( أي تنزيهاً لُه عن ما َفُسْبَحاَن الِلَِّ َربِى اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن دت ُملوكها )وإراداهتا ملخلوقاهتا ، كما تفسد الرعيىة إذا تعدى 

  ينسبون لُه من ُشركاء وأوالد . 

  لة .يوم القيامة عن تبليغ الرسا( يعين األنبياء ُيسألون َوُهْم ُيْسأَُلوَن ( لعظمتِه وتفرىدِه ابالُلوهيىة )اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل ) -23

ذت إالهاً غري هللا فقلىدَتوهم يف ذلك؟ كالى بل هم عبدوا هللا وحده مل أَِم اختََُّذوا ِمن ُدونِِه آهِلًَة ) -24 ( يعين هل األنبياء اختى
أي هو موعظة وتذكري ملن ( ِذْكُر َمن مَِّعَي َوِذْكُر َمن قَ ْبِلي ( القرآن )َهٰ َذا( على ذلك ، )ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ُيشركوا بِه شيئاً )

كانوا على دينهم قبل دين اإلسالم   الىذينَ وموعظة ملن قبلي إن عملوا مبا فيِه ، يعين اليهود والنصارى والصابئة  ااُلَمممعي من 
م مقلىِ بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن احْلَقَّ )  . ( عن احلقى واحلقيقةفَ ُهم م ْعرُِضوَن دون آلابئهم )( إلهنى

( وال ِإالَّ أَََن فَاْعُبُدوِن ( يف الكون )ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه اَل إَِلَه ( إىل قومِه )ِمن رَُّسوٍل ( َي حممىد )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ) -25
 تعبدوا غريي .
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املالئكة بنات هللا ، وكلمة "ولد" ُتطلق على الذكر  ( وهم ُمشركو العرب قالوااختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلًدا ( أي املشركون )َوقَاُلوا) -26
اذ الولد )ُسْبَحانَهُ مولود ُيسمىى ولد ) واالُنثى ، أي كلى  ( يعين ليست املالئكة بنات بَْل ِعَباٌد م ْكَرُموَن ( أي تنزيهاً له عن اختى

 هللا كما يزعم املشركون بل هم ِعباد هللا أكرمهم هللا وأسكنهم جنىاتِه . 

من يشاء . ونظريها قوله تعاىل يف سورة النبأ يف ( أي ال يتكلىمون ابلشفاعة قبل أن َيذن هللا هلم اَل َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل ) -27
َوُهم أِبَْمرِِه لىمون ابلشفاعة ){ أي ال يتك }يَ ْوَم يَ ُقوُم الر وُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّا الَّ يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرمْحَُن َوقَاَل َصَواابً 

 ( ال خُيالفون أوامره فكيف جتعلوهنم بنات هللا وهم عبيده ؟يَ ْعَمُلوَن 

( ألحٍد َواَل َيْشَفُعوَن ( يعين يعلُم حاضرهم وماضيهم وما عملوا من أعمال حسنة )يَ ْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ) -28
( أي خائفون ُمْشِفُقونَ ( أي من مهابتِه وعظمتِه )َوُهم مِىْن َخْشَيِتِه ( يعين ملن رضي هللا عنهم )ِن اْرَتَضى ِإالَّ ِلمَ من الناس )

 وِجلون . 

ُهْم ) -29 ( ويُريد العَظمة لنفسِه كما فعل إبليس ِإينىِ إَِلٌه مِىن ُدونِِه ( أي من املالئكة أو األنبياء أو غريهم )َوَمن يَ ُقْل ِمن ْ
 يظلمون الناس ويغِصبون حقوقهم . الىذينَ ( َك جَنْزِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك جَنْزِي الظَّاِلِمنَي َفَذلِ )

َكانَ َتا َرتْ ًقا )الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ( يعين أمل يعلموا أنى َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض   الىذينَ أََومَلْ يَ َر ) -30
( أي كانتا ُملتحمات مع بعضهنى فكانتا أرضاً واحدة فشققناها وجعلناها ِقطعاً كثرية ، فالرتق عكس الفتق فَ َفتَ ْقَنامُهَا 

: َمن قدَر أن ميزىق األرض على ِسعتها وجيعلها ِقطعاً كثرية أليس  واملعىن( ؟ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍى أََفاَل يُ ْؤِمُنوَن )
هذه احليواَنت الكبرية كالفيل والبعري من قطرات ماء أليس هو على  ن خلقَ أجسامهم وإهالكهم ، ومَ  هو أقدر على َتزيق

 لكوناتفسري مثل هذه اآلية يف كتايب إعادهتا أقدر؟ فلماذا تُنكرون قدرتنا على إعادة األجسام بعد موهتا ؟ وقد سبق 
 .    والقرآن

 ( يعين لئال َتيل هبم ، ومن ذلك قول اُميىة بن أيب الصلت : أَن ََتِيَد هِبِْم ( أي جباالً )َوَجَعْلَنا يِف اأْلَْرِض َرَواِسَي ) -31
 ََتِيُد األْرُض إْن رَِكَبْت ََتِيٌم     وإْن نَ َزُلوا مسَِْعَت هَلَا أَنِيَنا

 وقال عنرتة : 
ا     ِهالٌل عَلى ُغْصٍن ِمَن الباِن مائِدِ ُمنَ عََّمُة األطْ   راِف ُخوٌد كأهنَّ

فإنى هللا تعاىل جعل اجلبال توازَنً لألرض لتسري بنظام وتدور حول حمورها بنظام فال تتمايل على ِجهة اليمني أو الشمال 
ض بني اجلبال ، ومن ذلك قول حسىان هو املنخفَ ( أي طُرُقاً بني اجلبال مفردها "فجى " و َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا فيختلى النظام )

 : 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 وكأنَّيِن رِْئباُل غاٍب َضيَغٌم     يَ ْقُرو األماِعَز اِبلِفجاِج األَفْ َيحِ 
َ ُسبحانُه ما هَي الفجاج فقال )  ( إىل دَيرهم ومقاصدهم .َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدوَن ( أي طُرُقاً ، مجع طريق )ُسُباًل مثى بنيى

( فوق األرض َسْقًفا( ويريد هبا الطبقات الغازيىة الىيت فوق طبقة اهلواء وهي غازات خانقة وسامىة )ا السََّماَء َوَجَعْلنَ ) -32
من صعود اجلنى ف( أي حافظاً وحمفوظاً ، فالسماء تدفع عنىا خطر اإلشعاعات الضارىة ، وأمىا كوهنا حمفوظاً حمَُّْفوظًا)

طر اإلشعاعات الضارىة فنحُن يف مأمٍن من أخطارها ألنىنا نعيش على األرض يف والشياطني إليها . فالسماء تدفع عنىا خ
ذ هذه اإلشعاعات ، وهو يف هذا يشبه املرشِىح الىذي مُيرىر املاء إىل الشاربني نقيىاً خالياً من نفِ محاية غالفها اجلوىي الىذي ال يُ 

عىة الشمس من معظم ما هبا من األشعىة فوق البنفسجيىة ومن كلى الشوائب واألمالح الضارىة . فاهلواء اجلوىي يُرشىح يُرشىح أش
اً ، وذلك أبن ُيشتىتها  ما حتتوي عليِه تقريباً من أشعىِة جاما القاتلة واألشعىة الكونيىة وأشعىة إكس ذات املوجات القصرية جدى

ذات املوجات القصرية إضراراً جبسم  يف طبقاته الُعليا فال تصل إىل األرض . واألشعىة البنفسجيىة هَي أخفى اإلشعاعات
( ال يُفكىرون هبا ، وآَيهتا هي َوُهْم َعْن آََيهِتَا ُمْعرُِضوَن اإلنسان وهي أقرهبا من حيث طول املوجة إىل اإلشعاعات امللوىنة . )

 حانيىة وليست مادىية . : كما لكم جنان يف الدنيا "بساتني" كذلك يف اآلخرة عندَن بساتني ولكنىها رو  واملعىنجنان الدنيا ، 

 اُخرى( للحرارة والضوء ومنافع َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر دوران األرض حول نفسها )( بسبب َوالن ََّهاَر  اللىيلَوُهَو الَِّذي َخَلَق ) -33
لكِه ، فالكواكب ( يف الفضاء ، أي كلى ُجرٍم منها يدور يف فيف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن ( من الكواكب السيىارة وتوابعها )ُكلٌّ )

السيىارة تدور حول الشمس ، واألقمار تدور حول الكواكب ، والشمس تدور حول نفسها من اليمني إىل الِشمال ، والكلى 
 معناه الدائرة الىيت يسري فيها اجلُرم بدورة كاملة .   "الَفَلك"يف حرَكة ُمستمرىة . و

( أي مل جنعل أحداً من البشر ُُملىداً ابقياً يف الدنيا بل كلىهم ماتوا وانتقلوا إىل عامل ْلَد َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِىن قَ ْبِلَك اخلُْ ) -34
 األثري عامل النفوس ، فاملسيح مات وإدريس مات وأنت َتوت ، ومن ذلك قول ُزهري : 

 َأال ال أََرى َعَلى احلَواِدِث ابِقَيا     وال خاِلداً إال اجلِباَل الرَّواِسَيا
ُم مَ ( كال سيموتون أيضاً ونُعاقبهم على أفعاهلم . ونظريها يف سورة الزُ ن مِىتَّ فَ ُهُم اخْلَاِلُدوَن أَفَإِ ) ر قوله تعاىل }إِنََّك َميِىٌت َوِإهنَّ

 .مَّيِىُتوَن { 

ُلوُكم( أي تذوق أمل املوت )ُكل  نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ) -35 لك قول لبيد خُياطب زوجته ( البالء معناه اإلختبار ، ومن ذَونَ ب ْ
 : 

 ولَقد بَ َلْوُتِك وابْ تَ َلْيِت َخِليَقيت     ولَقد كَفاِك ُمَعلِىمي تَ ْعليمي
َنةً ( مرىًة ، والغاية من ذلك )َواخلَْرْيِ ( مرىًة )اِبلشَّرىِ ) وتشكرون على اخلري أم تكفرون  ( أي اختباراً لنرى هل تصربون على الشرى ِفت ْ

 واملشكلة واالختبار ، ومن ذلك قول عنرتة :  . فالفتنة هي البليىة
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َنٍة بُِليُت هِبا     وُخْضُتها اِبْلُمَهنَِّد الذََّكرِ   َي عبَل َكْم ِفت ْ
َنا تُ ْرَجُعوَن )  .  هه والكافر على كفرِ م على أعمالكم ، الشاكر على شكرِ ( بعد موتكم فنجازيكَوإِلَي ْ

ِبذِْكِر ( أي املشركون )َوُهم( ابلسوء )أََهَذا الَِّذي يَْذُكُر آهِلََتُكْم ( قائلني )تَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َكَفُروا ِإن ي َ   الىذينَ َوِإَذا َرآَك ) -36
م مل يسمعوا قبل نزول القرآن أبنى هللا ُيسمىى الرمحان .  ( أي ُمنكِ الرَّمْحَِن ُهْم َكاِفُروَن   رون ، ألهنى

نَساُن ِمْن َعَجلٍ ) -37 ( أصلها "من َعِجٍل" بكسر اجليم ، أي من ماٍء َعِجل ، يعين سريع اإلنزال وسريع اخلروج  ُخِلَق اإْلِ
نَساُن ِممَّ ُخِلَق . ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفٍق { ، أي  قولُه تعاىلمن مكانِه وهو املين ، وُمىا يؤيىد هذا  يف سورة الطارق }فَ ْلَينظُِر اإْلِ

( يف آخر الزمان ، يعين من خوارق العادات كانشقاق القمر وتسيري النيازك َنو الشمس َسأُرِيُكْم آََييت سريع اخلروج . )
 ( ألنى يف التأينى السالمة ويف العجلة الندامة . َفاَل َتْستَ ْعِجُلوِن وتبعثر اجلبال ووقوف األرض عن دورهتا احملوريىة وغري ذلك )

( أي مّت تقوم الساعة الىيت تعدوننا هبا وابلعذاب الىذي ُيصيبنا فيها ، َصاِدِقنَي  َويَ ُقوُلوَن َمَّت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتمْ ) -38
 فأجاب هللا تعاىل عن سؤاهلم هذا فقال :   

انب فال ( يعين حتيط هبم النار من كلى جَكَفُروا ِحنَي اَل َيُكف وَن َعن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َواَل َعن ُظُهورِِهْم   الىذينَ َلْو يَ ْعَلُم ) -39
( أي ال ينصرهم أحد فيخلىصهم من النار ، َواَل ُهْم يُنَصُروَن يستطيعون اخلالص منها ، وذلك بعد موهتم يدخلون جهنىم )

 وتقديره لو يعلمون ذلك ما استعجلوا بطلب العذاب وال قالوا مّت هذا الوعُد إن كنتم صادقني .  

َهتُ ُهمْ تيهم ساعة املوت َفجأًة )( أي أتبَ ْغَتةً ( الساعة )بَْل أَتْتِيِهم ) -40 ( حني يَرون مالئكة املوت الىيت تقبض نفوسهم فَ تَ ب ْ
( أي وال َواَل ُهْم يُنَظُروَن ( أي ال يستطيعون ردى املالئكة عنهم )َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َردََّها من أجسامهم ، أي يبقون يف حرية )

 لون إىل وقٍت آخر ليتوبوا ويؤمنوا .مُيهَ 

ُهم  لىذينَ ابِ ( أي أحاط العذاب )َفَحاقَ ( َي حممىد كما استهزأ هؤالء بَك )َلَقِد اْستُ ْهزَِئ ِبُرُسٍل مِىن قَ ْبِلَك وَ ) -41 ( َسِخُروا ِمن ْ
 ( أي ُمكذىبني بوقوعه غري ُمصدىقني . َيْستَ ْهزُِؤون( أي ابلعذاب ووقوعِه )مَّا َكانُوا بِِه أي سِخروا من الُرُسل )

 ( أي َمن حيرسكم ، ومن ذلك قول ُزهري : َيْكَلؤُُكم  ُقْل َمن) -42
 وال َسُؤومُ  ف  َك منُه     َعِتيٌق ال ألَ َُمُوٌف أَبُسُه َيْكألْ 

 وقال ابن هرمة : 
ُ َيْكَلُؤها      َضنَّْت ِبَشْيٍء ما كاَن يَ ْرَزُؤَها  إنَّ ُسَلَيَمى والِلَّ
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يُريد بِه آخر ليل من ليايل األرض ، وكذلك  اللىيل( إذا نزل بكم وحلى أبرضكم . فنِ الرَّمحَْ ( عذاب )َوالن ََّهاِر ِمَن  للىيلابِ )
ُ َعَلْيُكُم  َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ..  اللىيلالنهار ، وسيأيت شرحهما يف سورة القصص وذلك قوله تعاىل }ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل الِلَّ

ار ابلسرمد أيضاً ، وهذا احلادث يكون عند وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون طول كلى إىل آخر اآلية{ ، مثى ذكر النه
من الربد  اللىيلألف سنٍة وحينئٍذ حيلى العذاب أبهل األرض ِلما يصيب أهل النهار من احلرى الشديد ، وأهل  والنهار اللىيلمن 

بَْل حلى العذاب بكم َمن حيرسكم منُه وينقذكم من عذابِه ؟ وقوله ): إذا صار ذلك اليوم و  واملعىنالشديد واجلوع فيهلكوا ، 
م وإرشادِه ُمعرضون ، ُهْم َعن ِذْكِر َرهبِىِم م ْعرُِضوَن   ن .و : عن القرآن ُمعرض واملعىن( أي عن وعِظ رهبى

 ليس يف الكون إالٌه غري هللا هم عن اتىباع ديننا ، كالى ( تقديرُه أم هلم آهلٌة من دوننا َتنعأَْم هَلُْم آهِلٌَة ََتْنَ ُعُهم مِىن ُدونَِنا ) -43
َواَل ُهم ( إذا نزل هبم العذاب وال ُشركاؤهم ميكنها أن تدفع العذاب عنهم )اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنُفِسِهْم وحدُه ، فاملشركون )

العذاب وترشدهم إىل طريق اجلنىة ، كما تفعل  ( يعين وال املشركون تصحبهم مالئكة من عندَن وتنجيهم منمِىنَّا ُيْصَحُبوَن 
ذلك مع املؤمنني فتأخذهم إىل اجلنىة بصحبتها ، ولكنى املشركني تصحبهم الشياطني ، فأيىهما أحقى ابألمن الىذي تصحبُه 

  ؟أعداؤُه الشياطني أم الىذي حترسُه املالئكة وأتخذُه إىل اجلنىة 

( أي طالت َحّتَّ طَاَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر ( يف الدنيا ابملال والبنني فلم نُعاجلهم ابلعقوبة )ْم بَْل َمت َّْعَنا َهُؤاَلء َوآاَبءهُ ) -44
َ أََفاَل يَ َرْوَن أَنَّ ََنْيت اأْلَْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها أعمارهم فغرىهم املال وطول الُعمر فكفروا وظلموا ) هللا تعاىل يف  ( . لقد بنيى

قوله تعاىل عند  43يف سورة الرعد يف آية قصان األرض ونقصان أهلها : أمىا نقصان األرض فقد شرحُت عنه هذه اآلية ن
( هؤالء  يَ َرْوَن أََفاَل }أََوملَْ يَ َرْواْ أَنَّ ََنْيت اأَلْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها { ، ويف هذه اآلية نبنيى نقصان أهلها وإليك شرح اآلية )

( نَنُقُصَها( ابلطاعون والزلزال والسيول وغري ذلك من أسباب اهلالك والدمار وبذلك )أَنَّ ََنْيت اأْلَْرَض املشركون املعانِدون )
فَ ُهُم أَ ( أي من أطراف مكىة ، يعين الُقرى الواقعة أطراَف مكىة )ِمْن أَْطرَاِفَها أي ننقص األرض ابخلراب وأهلها ابملوت )

م يغلبون رسولنا وقد يرون كيف ُّنيت الناس ابملئات ابلطاعون بل ابالُ اْلَغالُِبوَن  لوف يف يوم واحد ، ( يعين كيف يظنىون أهنى
   وابلزلزال يف دقيقة واحدة .    

َا أُنِذرُُكم اِبْلَوْحِي ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -45 َواَل هذا من عندي ، مثى قال تعاىل ) ( الىذي جاءين من ريبى وليسِإّنَّ
م مقلىدون آلابئهم فهم  ِإَذا َما يُنَذُروَن ( الىذي تدعوهم إليِه )َيْسَمُع الص م  الد َعاَء  ( يعين أكثرهم ال يسمعون دعوتك ألهنى

 عن استماع القرآن وكيف يسمعون اإلنذار وينقادون للحقى وهم الهون ابلدنيا عن اآلخرة .  كالُصمى 

ُهْم نَ ْفَحٌة مِىْن َعَذاِب رَبِىَك ) -46 ( يعين لئن أصابتهم موجة من احلرى الشديد أو عاصفة من الريح أو نوع آخر ُمىا َولَِئن مَّسَّت ْ
م ليزيل عنهلَيَ ُقوُلنَّ ََي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي ال يتحمىلون وقوعُه )  م العذاب .   ( يعين حينئٍذ يعرتفون َبطاَيهم ويدعون رهبى
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( يعين نُعاقب لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة ب السماويىة )( أي قوانني العدل يف احلكم بني الناس ، وهي الكتُ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط ) -47
نىة إذ مل املِسيء على إساءتِه يف عامل الربزخ والظامل على ظلمِه والغاصب حلقوق الناس ليكون جاهزاً ليوم القيامة ليدخل اجل

دين فقط ، أمىا املشركون فال حُياَسبون بل يدخلون جهنىم يبَق عليِه َدين وال سيىئات إال وقد استوََف حقىُه منها . وهذا يف املوحِ 
ًئا بال حساب ) نات ( لُه من احلسَوِإن َكاَن ( بنقصان من ثواهبا وال زَيدة على ما تستحقىُه من عقاهبا )َفاَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ

َنا هِبَا ( أي ثقَل )ِمثْ َقالَ ) ( أي ُُمازين احملِسن على إحسانِه واملِسيء وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي ( وجازيناُه عليها )َحبٍَّة مِىْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ
َا ِإن َتُك ِمثْ َقاَل َحبٍَّة مِىْن َخرْ ومِ على إساءتِه .  َدٍل فَ َتُكن يِف َصْخرٍَة أَْو يِف ثلها يف سورة لقمان قوله تعاىل }ََي ُبيَنَّ ِإهنَّ

َ َلِطيٌف َخِبريٌ  ُ ِإنَّ الِلَّ   . { السََّماَواِت أَْو يف اأْلَْرِض ََيِْت هِبَا الِلَّ

َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن ) -48 ( "الفرقان" ما جاًء ُمتفرىقاً من أحكام وتشريع وحتليل وحترمي فكتبوها يف ُمموعة َوَلَقْد آتَ ي ْ
( أي نوراً يهتدون بِه إىل طريق َوِضَياءً التوراة ، أمىا التوراة األصليىة فهَي عشُر كلمات ُكِتَبْت يف لوحني من حجر ، وقوله )

 ( يعين وموعظة للمتىقني .  َوذِْكرًا لىِْلُمتَِّقنَي احلقى )

ُم اِبْلَغْيِب  الىذينَ ) -49 ( يعين من ساعة َوُهم مِىَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن ال يعصونه )( أي خيافونُه يف حال خلوهتم فخَيَْشْوَن َرهبَّ
 .ن لئال يُعاقَبون على تقصري يف واجب حصل منهم و انتقاهلم إىل اآلخرة خائف

ْم َلُه ُمنِكُروَن أَفَأَنتُ ( إليكم من السماء )أَنزَْلَناهُ ( يف أتويلِه ، أي يزداد بتأويله )م َباَركٌ ( أي موعظٌة )ذِْكرٌ ( القرآن )َوَهَذا) -50
 ( يعين فلماذا تنكرونُه وجتحدونُه ؟

َنا ِإبْ رَاِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَ ْبُل ) -51 ( يعين أريناُه من آَيتنا وُقدرتنا لنرشدُه إىل احلقيقة فيثبت على إميانِه وال تُزعزعُه َوَلَقْد آتَ ي ْ
سماء وإىل األجرام السماويىة يُفتىش عن خالقه فأعطيناُه ُرشدُه ( حني كان ينظر إىل الوَُكنَّا بِه َعاِلِمنَي أقوال املشركني )

 وهديناُه إىل ما أراد .  

 ( أي عابدون على الدوام ؟ ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنُتْم هَلَا َعاِكُفوَن ) -52

 ( فعبدَنها .قَاُلوا َوَجْدََن آاَبءََن هَلَا َعاِبِديَن ) -53

 ( . م ِبنيٍ ( عن احلقى )َلَقْد ُكنُتْم أَنُتْم َوآاَبؤُُكْم يف َضاَلٍل ( إبراهيم )قَالَ ) -54

تَ َنا اِبحْلَقِى ) -55 ِعِبنَي ( فيما تقول )قَاُلوا َأِجئ ْ  ( يف قولك فتمزح معنا ؟أَْم أَنَت ِمَن الالَّ

( أي شقىقهنى فجعلهنى تسعة كواكب سيىارة بعد ما  َماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفطََرُهنَّ بَل رَّب ُكْم َرب  السَّ ( إبراهيم )قَالَ ) -56
( أي من املطىلعني على قدرتِه وبعض آَيتِه فأيقنُت أن ال إالَه يف الكون َوأَََن َعَلى َذِلُكم مِىَن الشَّاِهِديَن كانت أرضاً واحدة )
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}وََكَذِلَك نُرِي ِإبْ رَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرِض  قوله تعاىلرة األنعام من إال هو . ويف هذا ُيشري إىل ما جاء يف سو 
 { . َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 

( يعين أعمل مكيدة معكم فأكسىر أصنامكم ، قاهلا يف نفسِه ِسرىاً َواَتلِلَِّ أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم مثى أقسم إبراهيم فقال ) -57
 ( عن أصنامكم .ُمْدبِرِينَ ( إىل عيدكم )ْعَد أَن تُ َول وا ب َ )

فلمىا أرادوا اخلروج إىل مكان لعبهم وتسابقهم قالوا أال خترج معنا َي إبراهيم ؟ فنظَر نظرًة يف النجوم فقال إينى سقيم ال أَتكىن 
ويف يده طبق وفيِه طعام فقدىمُه إليهم وقال  من اخلروج معكم ، فرتكوُه وذهبوا ، فلمىا وجد فرصة لتحطيمهم أقبل إىل األصنام

 أال أتكلون ؟ فلم جُييبوُه بشيء ، فقال ما لكم ال تنطقون ؟ مثى أخذ الفأس واهنال عليهم ضرابً ابليمني .  

َلَعلَُّهْم إِلَْيِه لىق الفأس يف رقبتِه )( يعين إال صنماً كبرياً مل يكسىرُه وعِإالَّ َكِبريًا هلَُّْم ( أي ُحطاماً ُمتكسىرة )َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ) -58
ذوُه إالهاً . يَ ْرِجُعوَن  ( يف السؤال ، أي لعلىهم يرجعون إىل الكبري يف السؤال فيسألونُه وهو ال ينطق فيعلموا جهلهم إذ اختى

 فلمىا رجعوا من عيدهم وجدوا أصنامهم ُمكسىرة .

 ( ُه َلِمَن الظَّاِلِمنَي قَاُلوا َمن فَ َعَل َهَذا آِبهِلَِتَنا إِنَّ ) -59

ْعَنا َفًّت يَْذُكُرُهْم ( أي قال بعضهم لبعٍض )قَاُلوا) -60  ( ابلسوء ، ومن ذلك قول جرير : مسَِ
 راءِ مْ ين احلَ ن بَ ي مِ فسِ يِث ذََكْرُت مُحَرَة أمِىهْم     فشَفْيُت نَ وبَ ُنو  الَبعِ 

 ، أي ذكرهتا ابلسوء 

 ُيسمىى إبراهيم .( أي يُ َقاُل َلُه إِبْ رَاِهيُم )

 .( عليِه ومبا ذكرهم بِه من سوء . فذهبوا إىل إبراهيم قَاُلوا فَْأتُوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ) -61

 ( ؟ قَاُلوا أَأَنَت فَ َعْلَت َهَذا آِبهِلَِتَنا ََي ِإبْ رَاِهيُم ) -62

ِإن َكانُوا ( عن الفاعل )فَاْسأَُلوُهمْ ( غضباً لئالى تعبدوا معُه هذه الصغار وهو أكرب منها )ا قَاَل بَْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهذَ ) -63
 ( . أسند الفعل للكبري ليعلموا أنىه إذا مل يرَض ابإلشراك فكيف يرضى بِه هللا خالق الكائنات .   يَنِطُقوَن 

( بعبادتكم هلذه األصنام من ِإنَُّكْم أَنُتُم الظَّاِلُموَن أي قال بعضهم لبعٍض )( فَ َقاُلوا( يلوموهنا )فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنُفِسِهْم ) -64
 دون هللا .

 ( أي مثى رجعوا عن قوهلم وعادوا إىل عقائدهم وإىل كفرهم ، ومن ذلك قول عنرتة : مُثَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُؤوِسِهْم ) -65
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 ْنكاٍس وال أْوغالِ وَلُربَّ َشْرٍب قْد َصَبْحُت ُمداَمًة     لَيُسوا أبِ 
 والنكس عودة املرض بعد النقاهة ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

 يُ َؤرىُِقين التذكىُر حنَي أُْمِسي     فُأْصِبُح قد بُِليُت بَِفْرِط ُنْكسِ 
 ( فكيف أتمرَن بسؤاهلم ؟  َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطُقوَن فقالوا )

ًئا أَفَ ت َ ( هلم إبراهيم )قَالَ ) -66  ؟ ( شيئاً إن تركتم عبادهتاَواَل َيُضر ُكْم ( مهما عبدَتوها )ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ َما اَل يَنَفُعُكْم َشي ْ

؟ ( وترتكون عبادة األصنام َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ أََفاَل تَ ْعِقُلوَن ( وهذه كلمة تضجىر ومعناها تبىاً لكم )ُأفٍى لَُّكْم ) -67
 فلمىا مسعوا منُه هذا القول 

( ما قلناه لكم . ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي ( ابلدفاع عنها )َوانُصُروا آهِلََتُكْم ( ابلنار )َحرىُِقوهُ ( أي قال بعضهم لبعٍض )قَاُلوا) -68
 فجمعوا احلطب شهراً وأشعلوا النار فيه وألَقوُه فيها ابملنجنيق .

م ساملاً مل حيرتق ، فعجبوا من سالمتِه . بَ ْرًدا َوَساَلًما َعَلى ِإبْ رَاِهيَم قُ ْلَنا ََي ََنُر ُكوين ) -69  ( فخرج من النار بعد ثالثة أَيى

( أبن أهلكناهم ابلطاعون فخسروا الدنيا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِيَن ( بعد خروجِه من النار ليقتلوُه )َوأَرَاُدوا بِِه َكْيًدا ) -70
 واآلخرة .

َناهُ وَ ) -71 ( إبن أخيِه هاران آمَن بِه فخرجا من العراق من اُور الكلدانيىني ، مع سارة زوجة َوُلوطًا)، ( من ّنرود وكيدِه جَنَّي ْ
صحراء ( بكثرة األشجار واألَثار ، وهي األردن مثى انتقل إىل ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِمنَي إبراهيم إبنة عمىِه األكرب )

 سيناء ، وانتقل لوط إىل قرية سدوم قرب البحر امليىت .

َنا َلُه ِإْسَحَق ) -72 ( يعين وَُكالًّ َجَعْلَنا َصاحِلِنَي ( أي زَيدًة على طلبِه )ََنفَِلةً ( حفيداً )َويَ ْعُقوبَ ( ولداً بعد إمساعيل )َوَوَهب ْ
 .إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطاً جعلناهم صاحلني للرسالة 

َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْرْيَاِت ( أي مبا َنمرهم بِه )أِبَْمرََِن ( الناس إىل طريق احلقى )َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يَ ْهُدوَن ) -73 ( يعين األمر َوأَْوَحي ْ
 ُمتكاسلني .  ( غريَوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن ابملعروف والنهي عن  املنكر )

َناُه ُحْكًما ) -74 َناُه ِمَن اْلَقْريَِة ( يف اُمور الدين والدنيا )َوِعْلًما( حيكم بِه بني املتخاصمني )َوُلوطًا آتَ ي ْ الَّيِت  ( وهي سدوم )َوجَنَّي ْ
ُْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوٍء فَاِسِقنَي ( أي كان أهلها يعملون اخلبائث فيأتون الرجال شهوًة من دون النساء )َكاَنت ت َّْعَمُل اخْلََباِئَث  ( ِإهنَّ

    . 
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 ( .إِنَُّه ِمَن الصَّاحِلِنَي ( أي يف جنىتنا )يِف َرمْحَِتَنا ( بعد موتِه )َوأَْدَخْلَناهُ ) -75

َنا ( إبراهيم ولوط ) ِمن قَ ْبل( ربىُه قائالً إينى مغلوٌب فانتصر ، وذلك )َونُوًحا ِإْذ ََنَدى ) -76 َناُه ( ُدعاءُه )َلُه فَاْسَتَجب ْ فَ َنجَّي ْ
 ( أي من أذى قومِه واستهزائهم بِه .َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم 

ُْم َكانُوا لوف يف العدد )اُ : نصرَنه عليهم وهو واحد وهم  واملعىن( َكذَّبُوا آِبََيتَِنا   الىذينَ اْلَقْوِم ( بني )َوَنَصْرََنُه ِمَن ) -77 ِإهنَّ
 ( مل يبَق منهم أحد . ٍء فََأْغَرقْ َناُهْم َأمْجَِعنَي قَ ْوَم َسوْ 

( أي تفرىقت ِإْذ نَ َفَشْت ( أي يف أمر احلرث ، وهو الزرع )ِإْذ حَيُْكَماِن يف احْلَْرِث  ُسليمانَداُووَد وَ ( اذكر هلم ِقصىَة )وَ ) -78
 ذلك قول لبيد : ( فأكلتُه ، و"النفش" هو الرعُي ليالً ، ومن ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم )

 ِش الَوِجيَفا     وبعَد ُطوِل اخلربِة الصَّرِيَفابََذْلَن بعَد الن َّفَ 
 ى .تحاِكمني عندمها حاضرين نسمع ونر ( أي حلكم املوَُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن )

َنا ُحْكًما ) ُسليماند و ( من داوُ وَُكالًّ ( أي فهىمناُه احلكم الصحيح يف شأن الغنم ) ُسليمانفَ َفهَّْمَناَها ) -79 ( يف القضاء آتَ ي ْ
 ين وشؤون الدنيا . ( يف الدِ َوِعْلًما)

: إنطلقت غنٌم لراٍع يف زرٍع فأكلتُه ، فجاء صاحب الزرع وشكى صاحب الغنم ، فحكم داُود أبن تُعَطى  والَقصىة يف ذلك
ألبان الغنم وأصوافها على الزرع حّتى يعود كما  : ليس كذلك بل ُيصَرف من  ُسليمانالغنم لصاحب الزرع بدل زرعِه ، فقال 

( أي يردىدَن التسبيح معُه ، وهو صوت الصَدى ، وذلك َوَسخَّْرََن َمَع َداُووَد اجْلَِباَل ُيَسبِىْحَن كان مثى تعود الغنم ألصحاهبا . )
( ِمثل ذلك وَُكنَّا فَاِعِلنَي ح هلل أبصواهتا وترتىل )( أيضاً ُتسبى َوالطَّرْيَ حني جلأ داُود إىل اجلبال خوفاً من شاؤول إذ أراَد قتلُه )

 ألمثالِه . 

َعَة لَُبوٍس لَُّكْم ) -80 ( يعين لتحرسكم من القتل إذا دخلتم ميدان لُِتْحِصَنُكم مِىن أَبِْسُكْم ( وهي صنعة الدروع )َوَعلَّْمَناُه َصن ْ
 فة بن العبد : رَ القتال ، ومن ذلك قول طَ 

 ا ما لَِبُسوا     َنْسَج داُوَد لَِبأٍس حُمَْتِضرْ وُهُم ما ُهْم إذ
 ( نِعم هللا عليكم . فَ َهْل أَنُتْم َشاِكُروَن )

 ( .الرىِيَح َعاِصَفًة جَتْرِي أِبَْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِى َشْيٍء َعاِلِمنَي ( سخىرَن )ُسليمانَولِ ) -81
ناء بيت املقدس ولكن مل يتمى بناؤُه على يدِه لكثرة احلروب الىيت كانت يف زمانِه وانشغاله هبا ، وَلمىا مات داُود وقام ب أراد داُود

مكان أبيِه عزَم على إَتامِه ، فتقاوَل مع حريام ملك لبنان على أن يشرتي منُه أخشاابً من شجر األرز وشجر  ُسليمانابنُه 
وزيتاً ، فتكون األخشاب كمواد إنشائيىة لبناء بيت املقدس ، وكانت املسافة بني لبنان وفلسطني  السرو ويُعطيِه بدهلا حنطةً 
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ن السفينة ذهاابً  شهراً كامالً ابلُسُفن ، فكانوا حُيمىلون األخشاب ابلُسُفن الشراعيىة وكانت الرَيح تسوق الُسُفن كما يشاء رابى
قوله تعاىل  اهنا مبدىٍة قصرية . فهذا معىن ُملخىص لآلية . ونظريها يف سورة صوإَيابً ، وهبذه الواسطة كانت الُسُفن تصل مك

{ يعين حيث أراد وأصاب من املواد اإلنشائيىة لبناء بيت املقدس . وآية  }َفَسخَّْرََن َلُه الرىِيَح جَتْرِي أِبَْمرِِه ُرَخاء َحْيُث َأَصابَ 
الرىِيَح ُغُدو َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر { يعين مسافة شهر تغدوها الُسُفن بيوم  ُسليمانيف سورة سبأ وهي قوله تعاىل }َولِ  اُخرى

يف ِسفر واحد وتروحها بيوم واحد . وقد جاء ذكر الُسُفن الىيت تنقل األخشاب من لبنان إىل فلسطني يف ُمموعة التوراة 
ج بين إسرائيل من مصر أبربعمائة وأربعة وَثانني سنة ، . وكان بناء بيت املقدس بعد خرو  امللوك األوىل يف اإلصحاح اخلامس

 فيكون وقت بنائه قبل املسيح أبلف وثالثني سنة على التقريب .

َويَ ْعَمُلوَن َعَماًل ( يف البحر وخُيرجون له من الآللئ واملرجان )َمن يَ ُغوُصوَن َلُه ( يعين من فسقة اجلنى )َوِمَن الشََّياِطنِي ) -82
( أي غري ذلك كنحت الُصخور وصناعة القدور واألواين النحاسيىة وغريها . فإنى هللا تعاىل سخىَر لُه اجلنى ُدوَن َذِلَك 

والشياطني يعملون لُه ما يشاء ُمىا مل تقدر عليه الناس يف الزمن املاضي ، ومل يكن يراهم أحد بل كانوا جيدون تلك 
سورة سبأ }يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاء ِمن حمََّارِيَب َوََتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب قوله تعاىل يف املصنوعات حاضرة . وُمىا يؤيىد هذا 

يف ِسفر امللوك ( ال ميكنهم اهلروب منه واخلروج عن طاعته . وجاء يف ُمموعة التوراة وَُكنَّا هَلُْم َحاِفِظنَي َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت { ، )
البيت يف بنائِه ُبيِنَ حبجارٍة صحيحٍة ُمقتلعٍة ومل ُيسَمْع يف البيت عند بنائِه صوت ِمنحت و  قال ] األوىل يف اإلصحاح السادس

 بعد بناء املسجد األقصى ستىاً وثالثني سنة ومات .  ُسليمان[ . وعاش وال ِمعول وال أداة من حديٍد 

( حني أصابه ِإْذ ََنَدى َربَُّه ) 84يف سورة األنعام يف آية كر نسبه ( أي واذكر أيىوب وقصىته هلم ، وقد سبق ذِ َوأَي وبَ ) -83
 ي . رِ ( فارمحين واكشف عينى ضُ َأينىِ َمسَّيِنَ الض ر  َوأَنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي البالء فقال )

َنا َلُه ) -84 َناُه أَْهَلُه بِه من األوجاع واملرض ) ( أي أزلنا ماَفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍى ( ُدعاُه )فَاْسَتَجب ْ ( يف الدنيا يعين َوآتَ ي ْ
 الىذينَ ( يف اآلخرة ، يعين َوِمثْ َلُهم مََّعُهْم ماتوا حتت اجلدار وهم سبعة أوالد وثالث بنات ) الىذينَ أعطيناُه من األوالد بقدر 

َوذِْكَرى ( أي نِعمًة منىا عليِه )َرمْحًَة مِىْن ِعنِدََن ) اً ته ستى ه يف اآلخرة أربعة عشر وبناماتوا ِمثلهم يف العدد ، فيكون ُمموع أوالد
 ( أي وموعظة هلم يف الصرب ليصربوا على الشدائد إذا مسعوا بقصىتِه وال يكفروا . لِْلَعاِبِديَن 

سمائة فدان وكان أليىوب سبعة بنني وثالث بنات ، وكان له من األنعام سبعة آالف من الغنم وثالثة آالف من اإلبل ومخ
بقر ومخسمائة أاتن وله عبيد كثريون ، فحسدُه الشيطان على تقواُه وصالح سريرتِه مع هللا فقال لوال هذِه الِنعم مل يشكر . 

فقال هللا تعاىل للشيطان : لقد سلىطتك على أموالِه ، فوقع أهل سبأ وهنبوا أنعامه ومواشيِه وقتلوا غلمانه ، وكان أوالده وبناته 
ني يف بيت من بيوهتم َيكلون فهبىت عاصفة قلعت جدار البيت وسقط عليهم فماتوا ، فجاء رسول وأخربُه بذلك ُُمتمع

ر على ما أصابه ومل يكفر . كَ فسجد هلل وقال ُعرَيَنً خرجُت من بطن اُمىي وُعرَيَنً أعود ، الربى أعطى والربى أخذ ، فشَ 
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ن سلىطين على صحىته وانظر كيف يكون كفره . فقال هللا تعاىل : فقال الشيطان مادامت صحىتُه جيىدة ال يكفر ولك
سلىطتك على صحىتِه إال قلبُه وعينيه ولسانه . فجاء الشيطان وأصابه مبرض اجلُذام ويسمىى داء الفيل أيضاً ، فبقي زمناً على 

هبا جسمُه فقالت له : إىل اآلن أنَت  تلك احلالة ومل يكفر . فجاءت زوجته يوماً فرأته جالساً على الرماد ويف يده خزفة حيكى 
نقبل اخلري من هللا وال نصرب على الشرى ، ومل يكفر على كلى ما أصابه من بالء ، وَلمىا سأل هللا أصابر على البالء ، فقال هلا 

ب إليها أن يكشف عنه الضرى ويشفيه من املرض جاءه جربائيل وقال لُه : لقد نبعْت عني ماء قريبة من مكانك هذا فاذه
واغتسل فيها واشرب من مائها تربأ من مرضك ، فذهب إىل العني واغتسَل فيها فربئ من مرضِه ، وأعطاه هللا من األموال 

والثالثة قرن الفوك  ،واألنعام أكثر ُمىا كان له من قبل وُوِلَد لُه سبع أوالد وثالث بنات ، فسمىى األوىل مييمة ، والثانية قصيعة 
 النكبة مائة وأربعني سنة ، وقد جاءت ِقصىتُه يف ُمموعة التوراة يف ِسفر أيىوب . ، وعاش بعد هذه

( وامسُه حزقيل بن بوزي وهو َوَذا اْلِكْفِل ( وامسه ابلعربيىة إيليىا )َوِإْدرِيسَ ( إبن إبراهيم )ِإمْسَاِعيلَ ( اذكر يف الكتاب )وَ ) -85
ا صارت كنيتُه ذا الكفل ألنىه تكفىل بين إسرائيل عند بين إسرائيل وقصىتُه يف ُمموعة التورامن أنبياء  ة يف ِسفر حزقيال ، وإّنى

ُكلٌّ مِلك اببل أبن ال يُقاتلوه إذا أطلق سراحهم وأن يدفعوا له اجلزية ، وقربه يف العراق يف حمافظة اببل بني احللىة والنجف )
اعيل فإنىه صرَب ببلٍد ال زرع فيه وال ضرع وصرب أيضاً على فراق أبيه ( صربوا على األذى يف سبيل هللا ، أمىا إمسمِىَن الصَّاِبرِيَن 

وصرَب أيضاً عندما طلَب منه أبوُه أن يذحبُه قرابَنً هلل ، وقام ببناء الكعبة . وأمىا إدريس فصرَب على أذى اليهود وُحكم املِلك 
خاب وأرادت قتله فهرب إىل اجلبال خوفاً من القتل ، آخاب إذ كانوا يعبدون البعل يف زمانِه وضايقتُه إيزابل زوجة املِلك آ

 وكذلك حزقيل صرَب على األذى يف جنب هللا . 

ُم مِىَن الصَّاحِلِنَي ( بعد موهتم ، أي يف جنىتنا )َوأَْدَخْلَناُهْم يِف َرمْحَِتَنا ) -86  ( .ِإهنَّ

لعربيىة يوَنن بن أمتاي ، ويف العربيىة يونس ، هو من أواخر ( تقديره واذكر يف الكتاب ذا النون ، وامسُه ابَوَذا الن وِن ) -87
( لربىِه حني أمرُه أن يذهب إىل أهل نينوى فينذرهم عن عبادة األواثن ويدعوهم إىل ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا بين إسرائيل )أنبياء 

َيفا ووجد سفينة ذاهبة إىل ترشيش عبادة الرمحان ، فخاَف يوَنن أن يذهب إليهم وهرَب ومل يذهب إىل نينوى بل ذهب إىل 
( حني هرَب من أمامنا ومل ميتثل ألمرَن ، أي ظنى أن لن ُنضيىق عليه إذا مل يعمل مبا َفَظنَّ أَن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه فركب معهم )

ُ يَ ْبُسُط الرىِْزقَ  ِلَمْن َيَشاء َويَ َقِدُر { ، ومعناه  َنمره ، فكلمة "نقِدر" معناها نضيىق ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الرعد }الِلى
 وُل َريبِى أََهانَنِ : يبسط ملن يشاء ويضيىق على من يشاء . وقال تعاىل يف سورة الفجر }َوأَمَّا ِإَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فَ يَ قُ 

ادت السفينة تغرق ، فقال بعض من كان يف { . فلمىا سارت السفينة وتوسىطت البحر أرسل هللا رحياً عاصفة فهاج البحر وك
 السفينة : "لو مَل يكن فينا رجٌل ظامل َلما أرسل هللا علينا هذه العاصفة فلنقرتْع " ، فألَقوا الُقرعة فوقعت على يوَنن فألَقوُه يف

 بطنها ندَم على هروبه البحر ، فجاءت حوت كبرية وابتلعتُه ، فأوحى هللا إليها أن ال ترضىيِه وال تؤذيِه ، فلمىا صار يف
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( لنفسي ، ريبى جنىين من أَن الَّ إَِلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإينىِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي ( أي يف بطنها قائالً )فَ َناَدى يِف الظ ُلَماِت )
 بطن احلوت وأمضي إىل ما أمرتين بِه . 

َناُه ِمَن اْلغَ ) -88 َنا َلُه َوجَنَّي ْ ( من  الغمى إذا أَنبوا إلينا . فأوحى هللا تعاىل إىل احلوت أن مِى وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننَي فَاْسَتَجب ْ
اقذفيِه على الساحل ، مثى ذهَب إىل أهل نينوى يف املوصل وأنذرهم ابلعذاب إن مل ُيصلحوا أعماهلم ويتوبوا عن خطاَيهم ، 

ا يصيبهم من العذاب ، فأرسل هللا عليهم أحد املذنىبات لتهلكهم وحترقهم ، فكذىبوُه وآَذوُه فخرج من قريتهم لئال يصيبُه م
 فلمىا رأوا اقرتاب املذنىب من مسائهم ورأوا ضوءُه وشعروا حبرارتِه أَنبوا إىل هللا واستغفروا لذنوهبم وكسىروا أصنامهم وتضرىعوا إىل

 يف سريه وسقَط بعيداً عنهم .هللا فقِبَل هللا توبتهم ودفع العذاب عنهم ، فاستمرى املذنىب 
فلمىا علَم يوَنن أنى العذاب مل ينزل عليهم يف الوقت املوعود اغتاظ لذلك ، ومل يعلم بتوبتهم ، وكان قد عِمَل مظلىًة يف 

الصحراء لتظلىُه عن الشمس ، فأنبت هللا إىل جانب مظلىتِه شجرة من يقطني )قرع( وتسلىقت مظلىتُه وصارت تظلىه عن 
عن  الرَيح فابتهج َبضرهتا وفرَح هبا ، ولكنها ذبلت يف اليوم الثاين ويبست بسبب دودة قصمت ساقها فاغتمى الشمس و 

ألجلها ، فأوحى هللا إليِه : إنىك حزنَت لشجرٍة صغرية مل تزرعها ومل تتعب لغرسها فكيف تُريد أن اُهلك هذه ااُلمىة العظيمة 
م آمنوا واتبوا وهم يطلبونك لكي تعلىمهم وترشدهم إىل اُمور دينهم ، الىيت تزيد على مائة ألف نسمة ؟ قم وارج ع إليهم فإهنى

فقام وذهب إليهم ففرحوا بِه وأطاعوه . وقد جاءت قصىتُه يف ُمموعة التوراة يف ِسفر يوَنن ، وجاءت يف القرآن يف سورة 
 الصافىات .

 ( . َوأَنَت َخرْيُ اْلَوارِِثنَي ( بال ولد يرثين )فَ ْرًدا( أي ال ترتكين ) َوزََكرَيَّ ِإْذ ََنَدى رَبَُّه َربِى اَل َتَذْرين ) -89

َنا َلُه ) -90 َنا َلُه حَيْىَي ( ُدعاُه )فَاْسَتَجب ْ ( أي زوجتُه أبن جعلناها ولوداً بعد أن كانت َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ( ولداً صاحلاً )َوَوَهب ْ
ُْم َكانُوا ُيَسارِ عقيماً ) ( أي رغبًة يف َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا ( أي يُبادرون يف الطاعات وإعطاء الصدقات )ُعوَن يف اخلَْرْيَاِت ِإهنَّ

 ( أي متواضعني . وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي الثواب ورهبًة من العقاب )

 ، ومن ذلك قول جرير :  الزَنمنعت فرجها من ( من الفساد ، أي الَّيِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها ( اذكر يف الكتاب مرمي )وَ ) -91
ُْم     بَ ُنو حُمَْصناٍت مَلْ ُتَدنَّْس ُحُجوُرَها  َفال أَتَمَننَّ احَليَّ قَ ْيساً فَإهنَّ

ائيل : أجرَينا فيها روح املسيح كما يتحرىك اهلواء ابلنفخ وكان ذلك بواسطة جرب  واملعىن( جربائيل ، فَ نَ َفْخَنا ِفيَها ِمن ر وِحَنا )
 ( .َوَجَعْلَناَها َوابْ نَ َها آيًَة لىِْلَعاَلِمنَي )

( فلماذا َوأَََن َرب ُكْم ( فلماذا فرىقتموها ِفرقاً عديدة )ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة مثى خاطب علماء النصارى فقال تعاىل ) -92
 ( وال تعبدوا غريي .فَاْعُبُدونِ تعبدون املسيح واُمىه )
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نَ ُهمْ ) الىذينَ ( أي بسبب اُمرائهم وقادهتم أَْمَرُهم( ِفرقاً )َوتَ َقطَُّعوامثى وجىه اخلطاب لرسولِه فقال تعاىل ) -93 ( من أبناء دينهم بَ ي ْ
َنا رَاِجُعوَن ( من الرؤساء واملرؤوسني )ُكلٌّ ) َصْرََن ( بعد موهتم فنعاقبهم على كفرهم وإشراكهم ، فحينئٍذ يقولون }رَب ََّنا أَبْ إِلَي ْ

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا ِإَنَّ ُموِقُنوَن { ، فيقال هلم }اْخَسُؤوا ِفيَها َواَل ُتَكلِىُموِن { .   َومسَِ

( كصلة الرحم ومعونة الضعيف ونصر املظلوم والتنفيس عن املكروب وغري ذلك من َفَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت ) -94
( أي فال إنكار إلحسانِه بل يُثاب عليها َفاَل ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِه ( ابهلل وبُرُسلِه ومل ُيشرك بعبادتِه )ُهَو ُمْؤِمٌن وَ األعمال الصاحلة )

 ( يعين مالئكتنا تكتب أعماله فال يضيع لُه شيء منها .َوِإَنَّ لَُه َكاتُِبوَن )

ُْم اَل ي َ ) -95 ( يعين حرىمنا على من َسِلَم من قريٍة أهلكناها بعذاب االستئصال أن ْرِجُعوَن َوَحرَاٌم َعَلى قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها أهنَّ
مل يكونوا حاضرين يف  الىذينَ يرجعوا إليها بل ُنسقط عليهم حجارة من السماء فنهلكهم كما أهلكنا قوم لوط ابحلجارة ، وهم 

طنا مِلك اببل هم أعداءهم فيأخذوهم أسرى كما سلى تلك الُقرى حني أخذهم الزلزال ، أو نُبعدهم عن ُقراهم أبن ُنسلىط علي
: حرىمنا على أهل تلك القرى الرجوع  واملعىنمنهم بعد القتل أسرى إىل اببل يف العراق .  يَ قِ من بَ  على بين إسرائيل فأخذَ 

من مجلة القرى فلسطني إليها بعد أن أخرجناهم منها ، وحراٌم عليهم بناؤها بعد خراهبا واجتماعهم فيها بعد تفرىقهم منها . و 
واليهود ، وذلك حني هدىمها نبوخذنصىر وقتل من فيها من ا ليهود وأخذ الباقني أسرى إىل العراق إىل أرض اببل ، وبعضهم 

هربوا إىل مصر ، فبقوا ُمشرىدين ُمتفرىقني يف البالد أكثر من سبعني سنة ، مثى رجَع أوالدهم ومن بقَي منهم وأخذوا يف بناء 
 قدس وبناء أسوار املدينة وما هتدىم منها .  بيت امل

( على يد إسكندر املقدوين فحينئٍذ متى اجتماعهم يف فلسطني وذلك بعد ََيُْجوُج َوَمْأُجوُج ( بالد )َحّتَّ ِإَذا فُِتَحْت ) -96
إلسكندر وتسليمهم لُه ، أن سباهم نبوخذنصىر إىل اببل ، ومتى بناء ما هتدىم منها وصارت هلم ُسلطة دينيىة ومدنيىة بسبب ا

مِىن ُكلِى ( أي اليهود )َوُهم، ) 29ق م ، راجع كتاب اليهوديىة العامليىة للدكتور رَيض ابرودي ص  332وذلك يف سنة 
( ويرجعون إىل فلسطني يف ذلك احلني ، يعين يف ذلك التاريخ متى اجتماعهم وصارت هلم ُسلطة يَنِسُلونَ ( من األرض )َحَدٍب 

 نسلون" معناها ينسحبون أفراداً ومجاعات ، ومن ذلك قول عنرتة : . فكلمة "ي
 هلِل َدر  َبيِن َعْبٍس َلَقْد َنَسُلوا     ِمَن األكارِِم ما َقْد تَ ْنِسُل الَعَربُ 

 و"احلَدب" كلى ما ارتفَع من األرض ، ومن ذلك قول لبيد يصف محار وحش مع اُنثاُه : 
 حٌَّج     َقد رَابَُه ِعْصَياهُنَا َوِوَحاُمَهايَ ْعُلو هبا ُحْدُب اإلكاِم ُمسَ 

هنا :   وقال جرير يصف سفينة ورابى
 يُلِقي َصرارِي ُه واملوُج ذو َحَدٍب     يُ ْلُقوَن بِزَّهَتُْم إال الت ىَبابِيَنا

 مفردها تبىان وهو اللىباس القصري .
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( ينظرون َكَفُروا   الىذينَ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر عذاب ابقرتاب آجاهلم )( الىذي وعدَنهم بِه من الَواْقرَتََب اْلَوْعُد احْلَق  ) -97
( إذ كذىبنا الُرُسل بَْل ُكنَّا ظَاِلِمنَي ( الىذي نراُه اليوم يف عامل النفوس )ََي َويْ َلَنا َقْد ُكنَّا يِف َغْفَلٍة مِىْن َهَذا إىل مَلك املوت يقولون )

 فيقال هلم : وأشركنا بعبادة ربىنا . 

أَنُتْم هَلَا َوارُِدوَن ( أي تكون تلك التماثيل حَصى جلهنىم )َحَصُب َجَهنََّم ( من َتاثيل )إِنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -98
 ( أيىها الكافرون املكذىبون .

 .( أنتم وَتاثيلكم َها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن مَّا َوَرُدو ( كما تزعمون )آهِلَةً ( التماثيل )َلْو َكاَن َهُؤاَلِء ) -99

( وذلك لشدىة أصوات الغليان َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن ( وهو صوت غلياهنا واشتعاهلا )َزِفريٌ ( أي يف جهنىم )هَلُْم ِفيَها ) -100
 وتدفىق الغازات .

)ع( فقال َي حممىد ألسَت تقول أنى عيسى نيبى ورجٌل صاحل  نزلت هذه اآلية أَتى عبد هللا بن الزبعري إىل النيبى وَلمىا  -101
وأنى مرمي امرأة صاحلة ؟ قال بلى ، قال فإنى هؤالء يُعَبدون من دون هللا فهل هم يف النار ؟ فقال لُه : ما أجهلك بلغِة قومك 

( احلُْْسىَن ( الكلمة )َسبَ َقْت هَلُم مِىنَّا  الىذينَ ِإنَّ ، فإنى هللا تعاىل قال )َما تَ ْعُبُدوَن ( ومل يقل َمن تعبدون ، مثى نزلت هذه اآلية )
َعُدوَن أبن وعدَنهم بنعيم اجلنىة ) َها ُمب ْ  ( أي عن النار مبعدون . أُْولَِئَك َعن ْ

 ( أي أصواهتا ، ومن ذلك قول عبيد بن األبرص يصف ثعلباً وَحداًة : اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها ) -102
 ِمن َحسيِسها     َوِفعَلُه يَفَعُل اْلَمذؤوبُ  فَاْشتاَل َواْراتعَ 

 وقال اآلخر يصف ابزاً : 
ْعَن له َحِسْيَسا  تَ َرى الطَّرْيَ الِعَتاَق َيظَْلَن ِمْنُه     ُجنُ ْوحاً ِإْن مسَِ

 ( أي دائمون .َخاِلُدونَ ( من نعيم اجلنىة )َوُهْم يف َما اْشتَ َهْت أَنُفُسُهْم )

اجملموعة الشمسيىة أبسرها فتفزع النفوس ( أي اخلوف األعظم ، وهو اليوم الىذي تتمزىق فيه اْلَفزَُع اأْلَْكرَبُ  اَل حَيُْزهُنُمُ ) -103
م يدخلون  ا ال تفزع األنبياء والصاحلون من ذلك ألهنى من ذلك احلادث ومن الصوت الىذي حيدث من انفجار الشمس ، وإّنى

( بِه فأبِشروا َهَذا يَ ْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم تُوَعُدوَن ( ابلُبشرى فتقول هلم )تَ َلقَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة َوت َ اجلنىة قبل وقوعه فهم يف مأمٍن منُه )
  ابألمن والفوز ابجلنان .

ملصنوع ( "السماء" هي الطبقات الغازيىة ، و"السجلى " هو الدلو الكبري ايَ ْوَم نَْطِوي السََّماء َكَطيِى السِىِجلِى لِْلُكُتِب ) -104
 امرئ القيس : والشاهد على ذلك قول من اجللود املستعَمل لسقي املزرعة والبستان ومجعُه ِسجال ، 
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 َعْيناَك َدْمُعُهَما ِسَجاُل     َكَأنَّ َشأنَ ْيِهَما أَْوَشالُ 
 فالسجال مجع سجلى ، وقالت اخلنساء : 

 هِبا فُجوِديأهاَج لِك الدموَع على ابِن عمرٍو     َمصاِئُب قد ُرزِْئِت 
 ِبَسْجٍل منِك ُمنَحِدٍر عليِه                 فما ينفك  مثَل َعَدا الَفريدِ 

 وقال أعشى ميمون : 
 له رَِداٌف وَجْوٌز ُمْفَأٌم َعِمٌل    ُمَنطٌَّق ِبِسجاِل املاِء ُمتَِّصلُ 

 وقال النابغة الذبياين ميدح النعمان : 
 ْجالً     فَ َلْيَس َكَمْن يُ تَ يَُّه يف الضَّاللِ وَمْن يَ ْغِرْف ِمَن الن  ْعَماِن سَ 

و"الطيى " معناه االَنطاط   " يعين ومن ميأل دلوُه من عطاَي النعمان ،  وَمْن يَ ْغِرْف ِمَن الن  ْعَماِن َسْجالً  فقول الشاعر "
 قتيالً :  والتفسىخ يف الكتل ، والشاهد على ذلك قول لبيد يصُف رجالً  ااُلموريف القَوى والتدهور يف 

 َطَوْتُه اْلَمَناََي فَ ْوَق َجْرَداَء َشْطَبٍة     َتِدف  َدفيَف الرَّائِح اْلُمَتَمطِىرِ 
 وقال اآلخر : 

ْهُر َنْشراً وطَيىا  َطَوْتَك ُخطُوُبَك بَ ْعَد َنْشٍر     َكذاَك الدَّ
 وقال جرير يصُف َنقة هزيلة : 

 مَن الض ْمِر حّت ما تُِقرى هلا َضْفرَا     َطَواها الس َرى طيَّ اجلُفوِن َوأُدرِجتْ 
و"الكُتب" مجع كتاب ، وهو كلى شيء فيِه كتابة ، وكانت كتب العرب من ِعظام احليواَنت كعظام اللىوح وغريها ُمىا 
ميكن الكتابة عليِه ، أو من جريد النخل أو من احلجر األبيض أو احلَصى أو من جلود األنعام ، فهذه كانت كُتبهم 
حيث مل يكن يف ذلك الزمان قرطاس ميسور للجميع ، وكان السجلى عندهم كاحملفظة عندَن ، وهَي الىيت َنفظ فيها 

الكتب ، فكانوا يضعون كتبهم يف السجلى ، أي يف الدلو ولكن على غري ترتيب ، بل كانت ُملوطة احلجر فوق 
كتبهم ُملوطة بعضها مع البعض ، فمحفظتهم يف ذلك   اجلريد واجلريد فوق الِعظام والعظام فوق اجللود ، وهكذا جتد

 الزمان تشبه سلىة املهَمالت الىيت عندَن اليوم .
: يوم ُّنزىق الطبقات الغازيىة وَّنلُط بعضها مع البعض كما خيلُط ِسجلىكم الكتب . والدليل  ومعىن اآلية يكون كما يلي

( أي كما بدأَن تكوين الطبقات الغازيىة من الدخان كذلك نعيدها ن ِعيُدُه َكَما بََدْأََن أَوََّل َخْلٍق على ذلك قوله تعاىل )
َنا ِإَنَّ ُكنَّا فَاِعِلنَي يوم القيامة دخاَنً ) ا قال تعاىل )ُكنَّا فَاِعِلنَي ( على املاضي معناه إَنى فعلنا ذلك َوْعًدا َعَلي ْ ( ، وإّنى

ماوات الغازيىة الىيت كانت فوقهم ، وكذلك نفعل َلمىا تقوم قيامة فيمن مضى قبلكم َلمىا قامت قيامتهم وشققنا تلك الس
 أرضكم .  
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َنا يِف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد ) -105 ( ومن مجلتهم أَنَّ اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاحِلُوَن ( أي املوعظة )الذىِْكرِ ( كتابة )َوَلَقْد َكتَ ب ْ
 أصحاب املهدي .

ال تغار من األشرار وال يف هذا اخلصوص ، فقد جاء يف املزمور السابع والثالثني لداُود قال : ] وإليك ما جاء يف الزبور 
م ِمثل احلشيش سريعاً يُقَطعون وِمثل الُعشِب األخضِر يذبلون ، إتىكل على الربى وافعل اخلري ، إسكن  حتسد ُعمىال اإلمث فإهنى

قلبك ، سلىم للربى طريقَك واتىكل عليِه وهو جُيري وخُيرج ِمثل النور ِبرىَك  األرض وارَع األمانة ، وتلذىذ ابلربى فُيعطيك سؤل
وحقىَك ِمثل الظهريِة ، إنتظر الربى واصرب لُه وال تغار من الىذي ينجح يف طريقِه من الرجل العامل اْلُمكايد ، كفى عن 

ينتظرون الربى هم يرثون األرض ، بعد قليل  ذينَ الى طعون و قالغضِب واترك السخط وال تغار لفعل الشرى ، ألنى عاملي الشرى يُ 
 [ إنتهى . ال يكون الشريُر ، تطلىع يف مكانِه فال يكوُن ، أمىا الودعاء فهم يرثون األرض ويتلذىذون يف كثرة السالمة ."

لِىَقْوٍم ( أي لتبليغاً وإعالماً )الََباَلغً ( احلديث الىذي جاَء يف الزبور من أنى األرض يرثها عبادي الصاحلون )ِإنَّ يِف َهَذا ) -106
( وصاحلني . فتأمىل أيىها القارئ الكرمي إىل هذا احلديث واملوعظة الىيت جاءت يف الزبور وبعد االنتهاء من املوعظة َعاِبِديَن 
ذه معجزة ِعلميىة أليس هذا طبق ما أخرب هللا بِه يف القرآن اجمليد أليس ه ، "ينتظرون الربى هم يرثون األرض الىذينَ و قال : "

وأحسن دليل على صدق حممىد نبيىنا حيث أخرب مبا يف التوراة والزبور وهو رجل اُمىي ال يقرأ الكتب وال يكتب مع أنى التوراة 
من أي يف القرن ومل ُترتجم التوراة والزبور إىل اللىغة العربيىة إال يف هذا الز  ةوالزبور مل ُيكتبا ابللىغة العربيىة بل كانتا ابللىغة الِعربيى 

 { . ، ُصُحِف إِبْ رَاِهيَم َوُموَسى العشرين ، وقد صدق هللا تعاىل حيث قال : }ِإنَّ َهَذا َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَل 

 ( .ِإالَّ َرمْحًَة لىِْلَعاَلِمنَي ( َي حممىد )َوَما أَْرَسْلَناَك ) -107

َا ِإهَلُُكمْ ) -108 َا يُوَحى ِإيَلَّ أّنَّ  ( أي ُمستسلمون ُمنقادون ألمر هللا . إَِلٌه َواِحٌد فَ َهْل أَنُتم م ْسِلُموَن  ُقْل ِإّنَّ

( أي فقل هلم أمسعتكم على سواء مل اُخرب فَ ُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواٍء ( عنك َي حممىد ومل يسمعوا لقولك )فَِإن تَ َولَّْوا ) -109
 زة : رسلُت بِه إليكم ، ومن ذلك قول احلارث بن حلى شخصاً دون آخر بل أمسعتكم مجيعاً وأعلنُت لكم ما اُ 

 آَذنَ ْتنا بَِبيِنها َأمْساُء     ربى اثٍو مُيَلى ِمْنُه الثَّواءُ 
يعين أمسعتنا ، واملعىن : وصل خربها إىل آذاننا وأمساعنا ، فاْختَصروا الكالم فقالوا " آَذنَ ْتنا" ، ومن ذلك قوهلم "لعمُرَك" 

 ملديد" فاختَصروها فقالوا "لعمُرَك" . وقال قعنب بن اُمى صاحب : وأصلها "لَك الُعمر ا
 إْن ََيَذنُوا رِيَبًة طاُروا هِبا فَ َرحاً     ِمينِى وما مسَُِعوا ِمْن صاِلٍح َدفَ ُنوا
 ُصمٌّ إَذا مسَُِعوا َخرْياً ذُِكْرُت بِِه     وإْن ذُِكْرُت ِبُسوٍء ِعْنَدُهْم أَِذنُوا

أََقرِيٌب أَم بَِعيٌد مَّا ( أي وما أدري )َوِإْن أَْدرِي عوا عينى خرياً أخَفوُه وإن مسعوا شرىاً أعلنوُه بني الناس ، )يقول الشاعر : إن مس
 بذلك وأْدَرى .  ( بِه من العذاب ، فاهلل أعلمُ ُتوَعُدوَن 
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 دوركم من أسرار . ( يف صإِنَُّه يَ ْعَلُم اجْلَْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويَ ْعَلُم َما َتْكُتُموَن ) -110

َنٌة لَُّكْم ) -111 والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة العنكبوت }فَِإَذا أُوِذَي ( "الفتنة" عذاب الدنيا ، َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفت ْ
َنَة النَّاِس َكَعَذاِب الِلَِّ { يعين جعل أذى الناس لُه كعذاب هللا يف اآلخرة .  : لعلى العذاب الىذي وعدكم  املعىنو يف الِلَِّ َجَعَل ِفت ْ
( يعين وتبقون يف َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي هللا به يكون يف الدنيا من مرض أو قحط أو فقر أو ذلى أو غري ذلك من شدائد الدنيا )

 الدنيا إىل يوم آجالكم فيعذىبكم يف اآلخرة .

إسرائيل وأرادوا قتلُه فهرَب إىل اجلبال وصرَب حّتى صاَر مِلكاً  كر داُود وكيف آَذوُه بنوكر الزبور عقىبُه بذِ وَلمىا جاء ذِ  -112
َربِى ( داُود َلمىا أَذوُه قومه )قَالَ ) : عليهم ، وذلك تطميناً لقلب النيبى )ع( ليقتدي به ويصرب حّتى َيتيه النصر من هللا فقال

( َما َتِصُفوَن ( دفع )َعَلى( أستعني بِه عليكم و ) الرَّمْحَُن اْلُمْستَ َعانُ  َورَب  َنايُريدون قتلي ) الىذينَ ( بيين وبني اليهود اْحُكم اِبحلَْقِى 
 وهبتان إذ تتىهمونين أبينى اُريد قتل شاؤول مِلك اليهود . من كِذبٍ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاألنبياء َّربِ  ّ،ّواحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّاحلج

 ِحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَّ 

يف ( أي زلزلة األرض قبل القيامة وهَي من أشراط الساعة وسيأيت ذكرها  ََي أَي  َها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ زَْلزََلَة السَّاَعةِ ) -1
 النفوس ، وهذا إنذار للمشركني . وهذه احلوادث من مقدىمات ( أي حادث عظيم الوقع يف َشْيٌء َعِظيمٌ ) سورة الزلزال

   الساعة .

َتْذَهُل ُكل  ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل  َذاِت ( أي تَرون زلزلة األرض وتشاهدون ذلك احلادث حينئٍذ ) يَ ْوَم تَ َرْوهَنَا) -2
الزلزال إذا وقع يف منطقٍة مسكونٍة من األرض فإنى كلى امرأٍة مرضعٍة تذهُل عن عن حادث  ُسبحانهُ هللا  ( . أخربَ  مَحٍْل مَحَْلَها

ولدها وال تلتفت إليِه ، وذلك ِلما يصيبها من اخلوف ، فهَي مشغولة بنفسها عن غريها ، وكلى امرأة حامل تضع محلها ، 
( من ِشدىة اخلوف ُسَكاَرىاملصابني ابلزلزال )(  َوتَ َرى النَّاسَ أي ُتسقُط جنينها ِلما يلحقها من سقوط اجلدران عليها )

 ( .  َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب الِلَِّ َشِديدٌ والعذاب )
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بعد املوت  قالوا يف القرآن أساطري األوىلني ، وقالوا املالئكة بنات هللا ، وقالوا ال بعثَ  الىذينَ ونزل يف املشركني من العرب  -3
( أي كلى دجىال كذىاب  ُكلَّ َشْيطَانٍ ( يف جدالِه وأعمالِه ) يِف الِلَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبعُ ( النيبى واملؤمنني ) ن جُيَاِدلُ َوِمَن النَّاِس مَ )
 فيِه ، ( أي ُمتجرىد من اخلريات . يُقال "شاٌب أمرد" أي ال شعر يف وجهِه ، و"غصٌن أمرد" أي ال ورقَ مَّرِيدٍ )

هُ ( أي ُحِكَم على ذلك الشيطان ) ُكِتَب َعَلْيهِ ) -4 ( عن طريق احلقى  فَأَنَُّه ُيِضل هُ ( أي من تِبعُه وأحبىه ) أَنَُّه َمن تَ َوالَّ
 ( عذاب جهنىم .   ِإىَل َعَذاِب السَِّعريِ ( أي ويدلىُه )َويَ ْهِديهِ )

( يعين  فَِإَنَّ َخَلْقَناُكم مِىن تُ رَابٍ ( للنفوس واحلشر واحلساب ) مِىَن اْلبَ ْعثِ ( أي يف شكى ) ََي أَي  َها النَّاُس ِإن ُكنُتْم يِف رَْيبٍ ) -5
يُبنيى   ُسبحانهُ خلق آدم من تراب ، ومن قدر على خلق اإلنسان من الرتاب أليس هو على بعث النفوس أقدر؟ مثى أخَذ 

مُثَّ ِمْن ( وهَي املين ) مُثَّ ِمن ن ْطَفةٍ تعاىل ) كيفيىة خلق األجنىة يف األرحام واألطوار الىيت َترى على النطفة حّتى تصبح جنيناً فقال
َلََّقٍة ( أي ِقطعة حلٍم ُمضوغة يعين ليىنة ) مُثَّ ِمن م ْضَغةٍ ( أي ]ِمثل[ ِقطعة من الدم جامدة ]تشبه علقة الناموس [ ) َعَلَقةٍ  ُم 

َ َلُكمْ يسقط قبل إَتام اخلِلقة )( يعين فتسقط املرأة جنينها وهو اتمى اخلِلقة وبعضاً  َوَغرْيِ ُُمَلََّقةٍ  ( هبذا االنتقال من حال  لىِنُ َبنيِى
مُثَّ ( يعين إىل يوم والدتِه ) ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى( يعين من نريد أن يبَقى حيىاً ) َونُِقر  يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاءُ إىل حال كمال قدرتنا )

ُلُغوا َأُشدَُّكمْ ( نُعمىركم )مُثَّ د ِطفٍل )( بعِطْفاًل ( من بطون اُمىهاتكم ) َُّنْرُِجُكمْ  ( عند  َوِمنُكم مَّن يُ تَ َوَفَّ ( يف الكمال والقوىة ) لِتَ ب ْ
ًئامن اهلَرم ) ( أي أخسِىه َوِمنُكم مَّن يُ َرد  ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمرِ بلوغ األُشدى أو قبله ) ( أي لكيال  ِلَكْياَل يَ ْعَلَم ِمن بَ ْعِد ِعْلٍم َشي ْ

  يغرتى بعلومِه ويتكربى بنفسِه . د ِعلماً جديداً وينَسى ماكان بِه عاملاً وذلك لئالى يستفي
َها ( أي َيبسة ُمتفطىرة ال نبَت فيها ) َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدةً على البعث فقال ) اُخرىداللًة  ُسبحانهُ مثى ذكَر  فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَلي ْ

( أي زادت تربتها بسبب املياه وامتصاصها لغاز النرتوجني املوجود يف َوَرَبتْ حترىكت ابلنبات )( أي اْهتَ زَّتْ ( أي املطر ) اْلَماء
( هَبِيجٍ ( أي من كلى صنٍف ) ِمن ُكلِى َزْوجٍ ( تلك الرُتبة )َوأَنبَ َتتْ اهلواء وغاز اثين أوكسيد الكاربون الىذي أذابتُه األمطار بنزوهلا )

 العيون برؤَيُه . يبهج النفوس مبنظره اجلميل وُتَسرى 

( وأنى ما يدعون من دونِه  أِبَنَّ الِلََّ ُهَو احْلَق  ( إشارة إىل خلق األطفال من النطفة والنبات من الرتاب دليل واضح )َذِلكَ ) -6
 ( . َوأَنَُّه َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ( إذا شاء ) َوأَنَُّه حُيِْيي اْلَمْوَتىهو الباطل )

ا ساعة املوت وليس القيامة قوله ( يعين ساعة املوت آتية ال شكى فيها ،  َعَة آتَِيٌة الَّ رَْيَب ِفيَهاَوأَنَّ السَّا) -7 والدليل على أهنى
َعُث َمن يِف اْلُقُبورِ تعاىل ) َ يَ ب ْ ( من النفوس ، أي يبعثهم للمحشر واحلساب فإنى هللا تعاىل ذكر البعث بعد ذكر  َوأَنَّ الِلَّ

ابلساعة القيامة لذَكَرها بعد البعث من القبور مثى قوله تعاىل . فإنى هللا تعاىل مل يقل حُييي َمن يف القبور ،  الساعة ، فلو قصدَ 
َعُث َمن يِف اْلُقُبورِ  بل قال ) ( ، والبعث هو إرسال اإلنسان من مكان إىل مكان آخر ، وكلمة "َمْن" ُتستعَمل للعاقل  يَ ب ْ

، فلو قصَد بذلك األجسام الىيت يف القبور لقال تعاىل يبعُث ما يف القبور . ألنى األجسام ال وكلمة "ما" تستعمل لغري العاقل 
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تعقل وال تفهم . والبعث من القبور خاصى للكافرين واملشركني وال يشمل املؤمنني ، ألنى املؤمنني يصعدون إىل جنىة املأوى 
}ََي َويْ َلَنا ى على األرض إال املشركون والكافرون ، ولذلك يقولون حني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة مع املالئكة وال يبقَ 
 .{  َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََن َهَذا َما َوَعَد الرَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ 

( مساوي  َواَل ِكَتابٍ رسول هداُه إليِه ) ( من َواَل ُهًدى( عن حقيقة ) يف الِلَِّ بَِغرْيِ ِعْلمٍ ( املؤمنني ) َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدلُ ) -8
 ( فاستناَر بضوئِه بل جُيادل مبا وجد عليه آابءُه . م ِنريٍ دَرسُه )

م آَمنوا ) واملعىن( عن أرحامِه ، العطف هو الشفقة والتحنىن ،  اَثينَ ِعْطِفهِ ) -9 لُِيِضلَّ : مينع شفقتُه وعطاءُه عن أرحامِه ألهنى
نْ َيا ِخْزيٌ ( يعين غايتُه من ذلك أن يضلىهم عن دين هللا ويرجعهم إىل عبادة األصنام ) َعن َسِبيِل الِلَِّ  ( أي عار  َلُه يِف الد 

 ( يف جهنىم .  َونُِذيُقُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَرِيقِ وفضيحة )

ٍم لىِْلَعِبيدِ َوأَنَّ الِلََّ ( من آاثم ) مبَا َقدََّمْت يََداكَ ( العذاب جزاؤَك )َذِلكَ ) -10  ( .   لَْيَس ِبَظالَّ

َ َعَلى َحْرفٍ ) -11  ( أي على َطَرٍف ، ومن ذلك قول كعب بن زهري يصف َنقة هزيلة :  َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد الِلَّ
 وكأنَّ َموِضَع َرْحِلَها ِمْن ُصْلِبَها       َسْيٌف تَ َقاَدَم َجْفُنُه َمْعُجوفُ 

 ِبيٍط ذابٍل           َرفَ َقْت بِه قَ ْينيٌَّة َمْعُطوفُ أو حرُف ِحْنٍو من غَ 
 وقال الفرزدق : 

ُهُم َمْن َتَكلََّما  لَيَ ْقَتِطَعْن َحْريفَْ ِلساين الَِّذي بِِه     خِلِْنِدَف أَْرِمي َعن ْ
( كما طلَب من هللا  فَِإْن َأَصابَُه َخرْيٌ ): أكثر عبادتِه لألواثن واألصنام ، وَطَرٌف منها هلل ، مثى يدعوُه لزَيدة اخلري عليِه  واملعىن

َنةٌ ( أي اطمأنى قلبُه أبنى اخلري بيد هللا يعطيه ملن يطلبه ) اْطَمَأنَّ بِهِ ) ( كمرض أو جدب أو نقصان يف مالِه  َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ
نْ َيا( أي رجع على كفرِه وإشراكه ) انَقَلَب َعَلى َوْجِههِ وأوالدِه ) َذِلَك ُهَو ( بسبب كفره وإشراكه )َواآْلِخَرةَ ( لفقدها ) َخِسَر الد 

 ( .      اخلُْْسرَاُن اْلُمِبنيُ 

 َذِلَك ُهَو الضَّاَلُل اْلَبِعيدُ ( مهما طالت عبادته للصنم ) َوَما اَل يَنَفُعهُ ( لو ترك عبادتُه ) يَْدُعو ِمن ُدوِن الِلَِّ َما اَل َيُضر هُ ) -12
 ( عن احلقى . 

أَقْ َرُب رى )( يف الدنيا إبنفاق مالِه ألجلِه ، وتعذيبِه يف اآلخرة بسبب إشراكِه ، وذلك الضُ َضر هُ ( )َلَمنْ ( الناس )ْدُعويَ ) -13
 .( املعاِشر لُه  َولَِبْئَس اْلَعِشريُ ( الصنم الىذي يتوالىُه ) لَِبْئَس اْلَمْوىَل ( الىذي كان َيملُه من الصنم أبن يشفع له ) ِمن ن َّْفِعهِ 
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َ يُْدِخُل ) -14 َ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ  الىذينَ ِإنَّ الِلَّ ( أبوليائِه وأهل  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر ِإنَّ الِلَّ
 طاعتِه من الكرامة .

 ؟"وملَِ " : ، قال" أَن ال أخرج: "، فقال املنافق "إستعدى لنخرج غداً للجهاد" : قال أحد املؤمنني لواحد من املنافقني - 15
كيف يكون لنا النصر وهم أكثر منىا عدداً وُعدىة فال : "، قال " إنى هللا وعدَن ابلنصر" : ، قال املؤمن" أخاف القتل" : قال

َمن َكاَن يَُظن  )هذه اآلية  . فنزلت فيه" هذه أساطري: "، قال " تدخل اجلنة لتَ إن قُتِ " : ، قال املؤمن" قتلاُ جرم إن خرجُت 
نْ َيا َواآْلِخرَةِ  ُ يِف الد  وال ينصر املؤمنني على الكافرين يف الدنيا وكذلك ظنىه  أنى هللا ال ينصرهُ  ( يعين من يظنى  َأن لَّن يَنُصَرُه الِلَّ

( السبب هو الواسطة املوصلة  السََّماءِ  فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل يف اآلخرة أبنىه ال يدخل اجلنىة إن مات شهيداً وخياف القتل )
( هذا املنافق فَ ْلَينظُرْ ( املسافة ويبتعد عن األرض )مُثَّ ْليَ ْقَطعْ ) ق بهِ : فليمدد حبالً من األرض إىل السماء ويتعلى  واملعىن،  للغاية

،  من املوت وتذهب خوفهُ  ذه احليلة وختلىصهُ املكيدة وه هذه ( أي هل تنفعهُ  َهْل يُْذِهنَبَّ َكْيُدُه َما يَِغيظُ )من القتل اخلائف 
{ . ُقل لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفرَاُر ِإن فَ َرْرمُت مِىَن اْلَمْوِت أَِو اْلَقْتِل . ونظريها يف سورة األحزاب قوله تعاىل } من املوت كالى ال جناة لهُ 

 : هري بن أيب سلمىزُ  شري. وإىل ذلك يُ  له من املوت حّتى لو صعد إىل السماء : الجناةَ  واملعىن
 وَمْن هاَب َأْسباَب اْلَمناَي يَ نَ ْلَنُه      وإْن يَ ْرَق أْسباَب السَّماِء ِبُسلَّمِ 

َوأَنَّ ( تدلى على التوحيد والعدل ) أَنزَْلَناُه آََيٍت بَ يِىَناتٍ ( أي كما أنزلنا إليك يف املاضي سَوراً وآَيت كذلك )وََكَذِلكَ ) -16
 ( أي من كان ُمهيىئاً للهداية . َمن يُرِيدُ لدينِه )(  الِلََّ يَ ْهِدي

( وهم  َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوسَ ( أي الصابئة )َوالصَّابِِئنيَ ( يعين اليهود ) َهاُدوا الىذينَ وَ ( يعين املسلمني ) آَمُنوا الىذينَ ِإنَّ ) -17
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ِإنَّ الِلََّ ( من العرب وغريهم ) َأْشرَُكوا الىذينَ وَ عَبَدة النار ) ( أي حيكم بينهم فينتقم من الظامل للمظلوم  يَ ْفِصُل بَ ي ْ

َ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َشِهيدٌ ) : إنى هللا ينتقم للمظلوم من الظامل وإن   واملعىن( أي حاضر ُيشاهد أعماهلم ويسمع أقواهلم .  ِإنَّ الِلَّ
    مشركاً أو من عَبَدة النار .  ]املظلوم[ كان 

( األثرييىة وهم املالئكة  َمن يف السََّماَواتِ ( السجود معناُه االنقياد والطاعة ) أَنَّ الِلََّ َيْسُجُد َلهُ ( يعين أمل تعلم ) أمََلْ تَ رَ ) -18
سجدون لُه ( من ُملوقات روحانيىة وهم الصاحلون من اجلنى والنفوس البشريىة وغريهم ينقادون ألمر هللا وي َوَمن يف اأْلَْرضِ )
( يعين النيازك الىيت تدور حول األرض ، فهذه كلىها ُمسخىرات أبمرِه ُمنقادات لقانون  َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالن ُجوُم َواجْلَِبالُ )

( فهي شََّجرُ َوالر ُسكىان األرض فقال )من ذِكر األجرام السماويىة أخَذ يذكُ  ُسبحانهُ اجلاذبيىة والقوىة اإلنتباذيىة . وَلمىا انتهى 
َر فيها من ِحكمٍة وجعل يف أَثارها من نعمٍة ) ( وهو كلى حيوان يدبى َوالدََّواب  منقادة ألمر هللا تعطي أَثارها يف حينِه كما قدى

على األرض أيضاً منقادة حلكمِه مبا جعل فيها من غريزة ومنافع كثرية . ومن كثرة انقيادها تَرى صبيىاً واحداً يسوق أمامه 
 وََكِثرٌي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذابُ حقى هلم الثواب ) الىذينَ ( يسجدون هلل وينقادون ألمرِه ، وهم املؤمنون  وََكِثرٌي مِىَن النَّاسِ  بعرياً )مخسني
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ِإنَّ لنعيم والثواب )( يُكرمُه اب َفَما َلُه ِمن م ْكرِمٍ ( ابلعذاب ) َوَمن يُِهِن الِلَُّ ( المتناعهم عن السجود لعظمتِه واالنقياد لطاعتِه )
 ( من اإلنعام للمؤمنني والعقاب للكافرين .     الِلََّ يَ ْفَعُل َما َيَشاءُ 

  الىذينَ َرهبِىِْم فَ ( دين ) اْخَتَصُموا يِف ( ابلعداوة واجلدال واحلرب )َخْصَمانِ ( الوجهان أهل اإلميان وأهل الكفر )َهَذانِ ) -19
رٍ َكَفُروا ُقطِىَعْت هَلُْم ثَِياٌب مىِ  م ُعراة ال يسرت عوراهتم إالى النار والدخان ، ومن  ن َنَّ ( وهذا مَثل ضربُه هللا تعاىل ، واملعىن : أهنى

  ذلك قول جرير يهجو مجاعة : 
 قد اْرَتَدْوا بِرِداِء اللؤِم وات ىَزُروا     وُقطِىَعْت هَلُُم منُه َسرابيلُ 

 ي املاء املغلي .( أ ُيَصب  ِمن فَ ْوِق ُرُؤوِسِهُم احْلَِميمُ )

 ( .   َما يِف بُُطوهِنِْم َواجْلُُلودُ ( أي بذلك احلميم ) ُيْصَهُر بِهِ ) -20

 ( ُيضَربون هبا .  َوهَلُم مََّقاِمُع ِمْن َحِديدٍ ) -21

َها) -22 لىيت للشمس جتذهبم إليها وال ( ألنى اجلاذبيىة ا ِمْن َغمٍى أُِعيُدوا ِفيَها( أي من جهنىم ) ُكلََّما أَرَاُدوا أَن خَيُْرُجوا ِمن ْ
 ( أي احملرِق . ُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِيقِ ( قيل هلم )وَ ميكنهم أن يفلتوا منها )

َ يُْدِخُل ) -23 ا ِمْن اأْلَهْنَاُر حُيَلَّْوَن ِفيهَ ( أي من حتت أشجارها ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها الىذينَ ِإنَّ الِلَّ
، ومل يقل أساور ِمْن َأَساوَِر ِمن َذَهٍب ( ( أي أساور أثرييىة نشأت يف أساور ذهبيىة ، ولذلك قال تعاىل ) َأَساِوَر ِمن َذَهبٍ 

 ( .  َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ ذهبيىة ، فكان أوجز يف الكالم لو قال ذلك ، )

( يعين اُرِشدوا واُفِهموا إىل ِذكر هللا ابلتسبيح والتحميد ، وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف  اْلَقْولِ  َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِىِب ِمنَ ) -24
 ، {  نيَ َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن احْلَْمُد لِلِِى َربِى اْلَعاَلمِ { وقال أيضاً } }َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِي َّتُ ُهْم ِفيَها َساَلمٌ  سورة يونس

: واُرِشَد كلى واحد منهم إىل عمٍل  واملعىن( "الصراط" هو الطريق ، و"احلميد" معناه احملمود ،  َوُهُدوا ِإىَل ِصرَاِط احْلَِميدِ )
م يصبحون كاملالئكة فُيعَطى لكلى واحد وظيفة يقوم أبدائها ورُتبة ختصىُه دون غريه .  حممود ، يعين إىل وظيفٍة حممودة . ألهنى

 }َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ الشاهد على ذلك يف سورة الصافىات َلمىا سأل النيبى )ع( جربائيل قال : ألكم وظائف؟ قال : و 
 أي وال واحد منىا إالى ولُه وظيفة خاصىة بِه ومعلومة عند غريه من املالئكة .{ 

( أي عن دينِه  َعن َسِبيِل الِلَِّ ( الناس )َوَيُصد ونَ ( ابلقرآن ) َكَفُروا  ذينَ الى ِإنَّ حال الكفىار فقال ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -25
َسَواء اْلَعاِكُف ( معبداً يعبدون هللا فيه ) الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاسِ ( أي ويصدىون املؤمنني عن املسجد احلرام ) َواْلَمْسِجِد احْلَرَامِ )

آليت من بلٍد آخر للحجى ال حقى ألحد أن مينعه من احلجى . وكان املشركون مينعون املسلمني من ( أي املقيم فيِه وا ِفيِه َواْلَبادِ 
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( أي  إبِِحْلَاٍد ِبظُْلمٍ ( عمالً ) َوَمن يُرِْد ِفيهِ الصالة يف املسجد احلرام والطواف بِه ، ومن ذلك يوم احلديبية منعوهم من احلجى )
( يف  نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ فيظلم نفسه أو يظلم الناس بصدىهم عنه وعن الصالة فيِه )من يعبد األصنام فيِه أو يعبد املالئكة 

 اآلخرة .

بْ رَاِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيتِ ( تقديرُه واذكر هلم إْذ )َوِإذْ ) -26 ( أي وطىأَن إلبراهيم مكان البيت وعرىفناُه مكانُه يف الرؤَي ليبين  بَ وَّْأََن إِلِ
ًئاقلنا لُه )فوق أساسِه ، و  َوَطهِىْر ( من املخلوقات واملخلوقني . مثى وجىه اخلطاب إىل النيبى حممىد فقال ) أَن الَّ ُتْشرِْك يب َشي ْ

ن يركعو  الىذينَ ( أي  َوالر كَِّع الس ُجودِ ( فيِه للعبادة )َواْلَقائِِمنيَ ( حول الكعبة )لِلطَّائِِفنيَ (  من الِشرك وعبادة األواثن ) بَ ْييِتَ 
 ويسجدون يف الصالة .  

( وتقديرُه فحجى أنَت َي حممىد وأذىن يف الناس أبن حيجىوا ، أي أمِسعهم بوجوب احلجى  يف النَّاِس اِبحلَْجىِ ( َي حممىد )َوأَذِىن) -27
( "الضامر"  َعَلى ُكلِى َضاِمرٍ ) ( رُكباَنً وَ ( أي مشاة على أرجلهم ) ََيُْتوَك رَِجااًل . فأذىَن النيبى يف حجىِة الوداع وأعلمهم بوجوبِه )

 هو ضامر البطن من الدوابى أي ليس ابلسمني ، وال االُنثى احلامل واسعة البطن ، ومن ذلك قول عنرتة يصف جواده : 
َبنْيِ ُمْعَتِدِل الَقدىِ   فَِللِه َدرىي َكْم ُغباٍر َقَطْعُتُه     عَلى ضاِمِر اجلَن ْ

 وقال أيضاً : 
 ا ِشفاَر الَبواتِِر     ومُسَْر الَقنا فَ ْوَق اجلِياِد الضَّواِمرِ إذا ََنُْن حاَلْفن

 وقال أيضاً : 
ُنَّ َسعايل   ََنيت الصَّرِيَخ َعَلى ِجياٍد ُضمٍَّر    مُخِْص الُبطُوِن َكأهنَّ

( ََيِْتنيَ دوابى يركبوهنا ): على كثرهتم يركبون اجليىد من الدوابى واملهزول منها وبعضهم ميشون على أرجلهم إْذ ليس هلم  واملعىن
 ( أي من كلى طريق بعيد . والفجى هو الطريق بني جبلني ، ومن ذلك قول الشاعر :  ِمن ُكلِى َفجٍى َعِميقٍ أي الدوابى والنىوق )

 تِ َدابِ أبَِْجَساِد َعاٍد هَلَا آ     َحاُزوا اْلِعَياَل َوَسد وا اْلِفَجاَج 

َويَْذُكُروا ( أي ليحضروا ُمالس شورى ونوادي اجتماع فيها منافع هلم للتعاون والتوادد فيما بينهم ) مْ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هلَُ ) -28
ٍم مَّْعُلوَماتٍ ( ابحلمد والثناء والتهليل والتكبري والدعاء والصالة وعند ذبح األنعام ) اْسَم الِلَِّ  ( وهي العشر من أوىل ذي  يِف أَيَّ
َها( أي ويذكروا اسم هللا عند ذبح األنعام ) م مِىن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعامِ َعَلى َما َرَزقَ هُ احلجىة ) ( أي من حلمها ، إابحًة لكم  َفُكُلوا ِمن ْ

 فة رَ ( أي احملتاج الىذي ظهَر عليه أثر البؤس من الفقر ، ومن ذلك قول طَ  َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ )
 بُ جنُ  رٌ ُماوِ  وجارٌ  فُ  ===ي والضى  املدفىعُ  البائسُ  مُ غشاهُ يَ 

ولكن اليوم أكثر احلجىاج يذحبون أنعامهم ويرموهنا على األرض يف مىَن فال َيكلون منها وال يطعمون الفقري فتكون جيفة بعد 
ذلك فبدل أن يستفيد منها الفقري تكون ضَرراً على الناس برائحتها املنتنة وقد ُتسبىب أمراضاً للمجتمع وهذا ال جيوز وال 
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قَبل هديُه ، فيجب على احلاج الىذي يريد أن يقدىم هديه حيضر أحداً من الفقراء مثى يذبح هديُه ويعطيه للفقري ، وإذا مل جيد يُ 
فقرياً يف مىَن ليعطيه الذبيحة فعليه أن يدفع َثنها إىل الفقراء يف مكىة إذا مل جيد فقراء يف مىَن . واألحسن من هذا وأصوب أن 

جىاج يف كبش واحد أو عنز فيمدىون أيديهم عليه ويقولون "اللىهمى إنى هذا َهديُنا منك وإليك فتقبىل منىا يشرتك أربعة من احل
َهديَنا ، إنىك مسيٌع عليم" . مثى يُذَبح ويُطَبخ فيأكلون منُه ويوزىعون على الفقراء ، وإن مل جيدوا فقرياً حوهلم فيقدىم بعضهم 

 عند رجوعهم من مىَن إىل مكىة يدفع كلى واحد منهم ما تبقىى من َثن الكبش نقوداً لبعض من حلمه على سبيل اهلديىة . مثى 
إىل الفقراء ، يعين إن كان َثن الكبش الىذي ذحبوه عشرين ديناراً فعلى كلى واحد منهم أن يدفع مخسة عشر ديناراً للفقراء ، 

ينى أنىك مسيٌع عليم" . وبذلك يكون قد ذبح من األنعام وأكل منها فيقول "اللىهمى هذا بقاَي َهدِيي أنفقُتُه على الفقراء فتقبىل م
 كما أمر هللا وأفاد الفقراء مبا دفعُه هلم من نقود . 

: ما بيىنُه املفسىر من حلول هلذه املشكلة كان قبل أن تقوم احلكومة يف احلجاز حبلٍى هلذه املشكلة يتضمىن استالمهم  املراِجع]
 بذبح الذابئح يف أماكن ُمصىصة ومربىدة ومن مثى تصديرها للمسلمني الفقراء . [  ملبلغ اهلدي مثى قيامهم

( أي لينهوا إحرامهم حبلِق رؤوسهم وقصى شعٍر من شوارهبم وتقليم أظفارهم وغري ذلك ُمىا هو  مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ ) -29
( أي القدمي ، فهو أقدم  اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ( طواف وداع )َوْلَيطَّوَُّفوا) ( إن كان عليهم نذرٌ  َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهمْ ُمستعَمل يف احلجى )

 املساجد على األرض .

والدليل ( وهي املسجد احلرام والشهر احلرام والبلد احلرام ،  َوَمن يُ َعظِىْم ُحُرَماِت الِلَِّ ( البيت من ُحُرمات هللا )َذِلكَ ) -30
َوُأِحلَّْت َلُكُم ( يف اآلخرة ) َخرْيٌ لَُّه ِعنَد رَبىِهِ ( أي التعظيم )فَ ُهوَ ، )قرة }َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص { سورة البعلى ذلك قوله تعاىل يف 

( يف القرآن من حترمي بعضها . وهو ما جاء  ِإالَّ َما يُ ت َْلى َعَلْيُكمْ ( أي أكل حلومها ، وهي الغنم واملعز والبقر واإلبل ) اأْلَنْ َعامُ 
( أي اجتنبوا من أن ُيصيبكم مرض  فَاْجَتِنُبوا الرىِْجَس ِمَن اأْلَْواَثنِ ائدة من حترمي امليتة واملنخنقة واملوقوذة إىل آخره )يف سورة امل

من األواثن ، يعين مرض نفسي بعبادتكم هلا ومرض جسماين بلمسها وتقبيلها وذلك ابنتقال العدوى من املريض إىل السليم 
( أي الكِذب والبهتان ، وهو قول املشركني من العرب يف التلبية : "لبىيَك ال شريَك لك إال  قَ ْوَل الز ور( قوهلم )َواْجَتِنُبوا)

 شريكاً هو لك َتلكه وما ملك" يعنون بذلك الصنم ُهبل .

يف اهلاوية ويستويل عليِه الشيطان يف  ( يسقط لِلَِِّ َغرْيَ ُمْشرِِكنَي بِِه َوَمن ُيْشرِْك اِبلِلَِّ دين يف العبادة )( أي موحىِ ُحنَ َفاءَ ) -31
َاعامل الربزخ ) ( يعين من ُيشرك ابهلل فقد عرىَض نفسُه للخطر وألَقى هبا يف اهلاوية وذلك   َخرَّ ِمَن السََّماءِ ( بِه وقد )َفَكَأّنَّ

ابً تبعها أو مَلكاً كالنفوس الىيت تعبث هبا الشياطني وتضحك عليها فتصعد هبا إىل السماء لتسرتق السمع فإذا رأت شها
( يعين إذا صادفها طري يف طريقها خطفها فمزىَق أحشاءها ألنىُه يدخل يف  فَ َتْخطَُفُه الطَّرْيُ طردها َخرىْت إىل األرض ُمسرعة )

 بطنها وخيرج من ظهرها أو عكس ذلك ، فاخلطف معناه اإلصابة بسرعة من حيث ال يشُعر ، ومن ذلك قول عنرتة : 
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 ُت ُمَدرَّعاً ِمْن َسْرِجِه     يف احلْرِب وْهَو بِنَ ْفِسِه مَلْ َيْشُعرِ وَلَكْم َخِطفْ 
 وقال أيضاً : 

 َستَ ْعَلُم أي نا يَ ب َْقى َطرحياً     خَتْطَُفُه الذَّواِبُل والن ُصولُ 
 يعين َترى من فوقِه نصول السهام وذوابلها . وقال زهري يصف قطاة يتبعها صقر ليصيدها : 

 َنََب هَلَا َصْوٌت وأَْزَمَلٌة     َيكاُد خَيْطَُفها َطْوراً وهَتَْتِلكُ ِعْنَد الذ  
( يعين أو تصادفها رَيح عاصفة فتحمل تلك النفس إىل مسافات بعيدة وتُلقي هبا يف  أَْو هَتِْوي بِِه الرىِيُح يف َمَكاٍن َسِحيقٍ )

ا اتىبعت قول الشيطان ومل تسمع لوصاَي مكاٍن عميق فتسقط بني الصخور أو يف واٍد من الودَين فتتكسىر  وتتأملى وذلك ألهنى
َْصَحاِب السَِّعريِ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف الرمحان . فالسحيق معناه البعيد ،  أي أبعدهم {  سورة امللك }َفُسْحًقا ألِى

 هللا عن رمحتِه . وقال ُزهري : 
 النَّواِضِح َتْسِقي َجنًَّة ُسُحَقا َكَأنَّ َعْييَنَّ يف َغْريَبْ ُمَقت ََّلٍة     ِمنَ 

 أي تسقي بستاَنً بعيدة . وقال يصف َنقة تستقي املاء من البئر : 
 هَلا َمتاٌع وأَْعواٌن َغَدْوَن بِِه     ِقْتٌب َوَغْرٌب إذا ما أُْفرَِغ اْنَسَحَقا

 يعين إذا اُفرغ ماء الدلو سقَط إىل البئر .

(  َوَمن يُ َعظِىْم َشَعائَِر الِلَِّ ويى يف مكاٍن سحيق من مجلة العذاب للمشركني يف عامل الربزخ )( اخلطف من الطري واهلَذِلكَ ) -32
َاأي معامل دينِه من الفرائض والُسنن ) ( يعين من إميان القلوب هبا فلذلك تُعظىمها  ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ ( أي تعظيمها )فَِإهنَّ

 وتتىقي عذاب هللا يف تركها .

( يعين إىل  ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى( َي أهل مكىة ِلما لكم من الربح يف ذلك )َمَناِفعُ ( أي يف إقامتها وأدائها ) ْم ِفيَهاَلكُ ) -33
(  ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ( أي اإلحالل من اإلحرام ) مُثَّ حمَِل َهاانقضاء وقت احلجى ، واملنافع ألهل مكىة مبا ينتفعون بِه من احلاجى )

 ين ينتهي ابلطواف األخري يف بيت هللا القدمي ، وهو طواف الوداع .يع

لَِيْذُكُروا اْسَم الِلَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِىن هَبِيَمِة ( أي بيتاً للعبادة يعبدون هللا فيِه ) َجَعْلَنا َمنَسًكا) ااُلَمم( من  َوِلُكلِى أُمَّةٍ ) -34
( وإن اختلفت أدَينكم  إَِلٌه َواِحدٌ ( أيىها الناس )فَِإهَلُُكمْ ى ذحبها عند تقدمتها كقرابن )( يعين يذكرون اسم هللا عل اأْلَنْ َعامِ 

( أي الساكنة نفوسهم  َوَبشِىِر اْلُمْخِبِتنيَ ( أي استسلموا ألمرِه وانقادوا لدينِه ) فَ َلُه َأْسِلُمواومذاهبكم وأجناسكم ولغاتكم )
أيضاً عند  سورة هود يفوقد سبق شرح هذه الكلمة هللا من األجر والثواب يف اآلخرة ، بغري شكى واملطمئنىة قلوهبم مبا وعدهم 

ِْم { قوله تعاىل   .    23يف آية }َوَأْخبَ ُتواْ ِإىَل َرهبِى
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(  َوالصَّابِرِيَن َعَلى َما َأَصاهَبُمْ عين خافوا من ِعقابِه )( ي َوِجَلْت قُ ُلوهُبُمْ ( عندهم أبنىه شديد العقاب ) ِإَذا ذُِكَر الِلَُّ  الىذينَ ) -35
( أي يتصدىقون على الفقراء  َوُمَّا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقونَ ( يعين املداِومني عليها ) َواْلُمِقيِمي الصَّاَلةِ من مكروه يف طاعة هللا )

 واحملتاجني .  

فردها بدينة وابدن ، أي ذات جسٍم كبري ضخم ، ومجعها بُدن ، ومن ذلك ( هي اإلبل والبقر الِسمان ، مُ َواْلُبْدنَ ) -36
 قول األعشى : 

ُتها      وساَعْيُت َمْعِصيىاً َلَديْنا ُوشاهُتَا  وِمْثِلِك َخْوٍد ابِدٍن قْد طََلب ْ
مجلة الطاعات الىيت تؤَجرون عليها ، وهي ( أي جعلنا ذحبها من مُجلِة عالئم الطاعة ، يعين من  َجَعْلَناَها َلُكم مِىن َشَعائِِر الِلَِّ )

( أي يف  َلُكْم ِفيَهاالضحيىة يذحبها احلاجى عند رجوعِه إىل أهلِه ، وميكن أتجيلها إىل السنة القادمة إذا مل يتيسىر لُه يف سنتِه )
َها فَاذُْكُروا اْسمَ ( يف الدنيا وأجٌر يف اآلخرة )َخرْيٌ ذحبها وتوزيع حلمها على البائس والفقري ) ( عند الذبح ، فتقول "هللاُ  الِلَِّ َعَلي ْ

( أي مصفوفة يداها ورجالها ُمقيىدة ابحلبل فتُنَحر ، وهذا َصَوافَّ أكرب ، ال إاله إال هللا وهللا أكرب ، اللىهمى منَك وإليك" )
َهاَفكُ ( أي سقطت على جنبها على األرض بعد َنرها ) فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوهُبَاخاصى يف البقر ) ( َوأَْطِعُموا( إن شئتم ) ُلوا ِمن ْ

( أي وأطِعموا الفقري اْلُمعرتى ، وهو الىذي يسأل َواْلُمْعرَتَّ ( يعين أطِعموا الفقري القانع مبا أعطاُه هللا ويسىر لُه )اْلَقانِعَ منها )
 والشاهد على ذلك قول زهري : ويطرق األبواب ، 

 ِهُم     وِعْنَد اْلُمِقلِىنَي السَّماَحُة والَبْذلُ على ُمْكِثرِيِهْم رِْزُق َمْن يَ ْعرَتِي
( أي ذلىلناها لكم فال َتتنع من الذبح َبالف السباع  َسخَّْرََنَها َلُكمْ ( أي كما جعلنا لكم فيها خرياً كذلك )َكَذِلكَ )

 عمائِه .  نَ ( هللا على  َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ولتنتفعوا بركوهبا ومحلها ونتاجها نِعمًة منىا عليكم )

( أي ال يُريد هللا حلومها فأوصاكم بذحبها وال دماَءها ولكن  َلن يَ َناَل الِلََّ حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن يَ َنالُُه الت َّْقَوى ِمنُكمْ ) -37
ُوا الِلََّ َعَلى يد أن تطيعوُه و )( يعين كما جعلها ُمطيعة لكم كذلك ير  َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكمْ يُريد أن تتىقوُه وتطيعوا أوامره ) لُِتَكربِى

( إىل الضعفاء بدخول اجلنىة  َوَبشِىِر اْلُمْحِسِننيَ ( أي على هدايتِه لكم إذ كنتم ضالىني عن طريق احلقى فهداكم إليِه ) َما َهَداُكمْ 
  . 

َ يَُداِفُع َعِن ) -38 م كَفرَة َخَونَة ) ( أي يدفع عنهم كيد املشركني آَمُنوا الىذينَ ِإنَّ الِلَّ َ اَل حيُِب  ُكلَّ وينصرهم عليهم ألهنى ِإنَّ الِلَّ
 ( ، و"اخلوىان" هو الشخص الكثري اخليانة .   َخوَّاٍن َكُفورٍ 

كان املشركون يؤذون املسلمني مبكىة ويضربوهنم فيأيت املسلمون إىل رسول هللا ويشكون إليِه أحواهلم ويقولون ذرَن   -39
نزلت هذه اآلية وهي أوىل آية نزلت يف ل مل اُؤمْر ابلقتال ، إصربوا حّتى حيكم هللا ، فلمىا هاجروا إىل املدينة نُقاتلهم ، فيقو 
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ُْم ظُِلُموا( يعين اُِذَن للمؤمنني ابلقتال ) أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلونَ القتال ) م ظُِلموا من جهِة املشركني ) أِبهنَّ  َوِإنَّ الِلََّ ( أي بسبب أهنى
 ( وهذا وعٌد من هللا ابلنصر هلم على أعدائهم .  َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

( يعين ليس هلم ذنٌب  ِإالَّ أَن يَ ُقوُلوا رَب  َنا الِلَُّ ( للمشركني عليهم ) بَِغرْيِ َحقٍى ة )مكى  من ( أُْخرُِجوا ِمن ِدََيرِِهم الىذينَ ) - 40
م قالوا ربى  م رفضوا أن يعبدوا أصنامهم ) غريه نا هللا ال نعبدعندهم سوى أهنى ذ املشركون هذا القول ذنباً ألهنى َوَلْواَل َدْفُع الِلَِّ ، فاختى

ت كَ ( يعين لوال أن سلىط هللا املؤمنني على الكافرين فقتلوهم وأزالوهم من الوجود الزداد الكفر وتُِر  النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعضٍ 
َمْت َصَواِمعُ ، وذلك قوله تعاىل ) وأماكن العبادةالصالة وعبادة هللا وهتدىمت املساجد  ُدِى ( ومفردها صومعة وهي للنصارى  هلَّ

 : ، ومن ذلك قول الزبرقان بن بدر التميمي ( مفردها بيعة وهي الكنيسةَوبَِيعٌ تكون يف اجلبال أو يف الريف )
 َنا تُ ْنَصُب اْلِبَيعُ ََنُْن اْلِكرَاُم َفاَل َحيٌّ يُ َعاِدلَُنا     ِمنىا اْلُمُلوُك َوِفي

( يف  َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الِلَِّ َكِثريًا، مثى ذكر معابد اإلسالم فقال تعاىل ) ت الصالة والعباداتكَ ِر ( أي وتُ َوَصَلَواتٌ )
َ َلَقِويٌّ َعزِيأوقات الصالة مخس مرات يف اليوم ) ُ َمن يَنُصرُُه ِإنَّ الِلَّ . وتسمىى معابد اليهود "الكنيست" أما  ( زٌ َولََينُصَرنَّ الِلَّ

 . الصابئة يسموهنا "مندي"

ِإن مَّكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا  الىذينَ يف مدح هؤالء املهاجرين فقال ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -41
َولِلَِِّ مكىنهم هللا تعاىل يف األرض يف حياة الرسول وبعد وفاتِه فكانوا كما أخرب هللا عنهم ) ( وقد اِبْلَمْعُروِف َوهَنَْوا َعِن اْلُمنَكرِ 

 ( يعين وإىل هللا ترجع نفوسهم فيجازيهم على أعماهلم .   ااُلمورَعاِقَبُة 

بُوكَ ) -42 َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُو ( َي حممىد ) َوِإن ُيَكذِى َبْت قَ ب ْ  ( .   دُ فَ َقْد َكذَّ

 ( .  َوقَ ْوُم ِإبْ رَاِهيَم َوقَ ْوُم ُلوطٍ ) -43

َب ُموَسى( إبن إبراهيم ) َوَأْصَحاُب َمْديَنَ ) -44 مُثَّ ( أي أمهلتهم زمناً يسرياً ) فََأْمَلْيُت لِْلَكاِفرِينَ ( مع كثرة آَيتِه ) وَُكذِى
هم بُرُسلنا أمل للعذاب وتكذيبهم بوقوعِه واستهزاؤ ف كان إنكارهم ( أي فكي َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ ( ابلعذاب واهلالك ) َأَخْذهُتُمْ 

 ؟َيهِتم العذاب فجعلهم كعصٍف مأكول 

( أي  َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها( بتكذيِب ُرُسلنا ) أَْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ ( يعين فكم من قرية ) َفَكأَيِىن مِىن قَ ْريَةٍ ) -45
( أي وكم  َوَقْصٍر مَِّشيدٍ ( أي وكم من بئٍر ُمعطىلة فال ُمستقي منها وال وارَد هلا ) َوبِْئٍر م َعطََّلةٍ لى سقوفها )ُمتهدىمة جدراهُنا ع

من قصٍر ُمشيىد قد تداَعى للخراب هبالك أهلِه فلم يبَق فيه داٍع وال ُُميب . فأصحاب اآلابر هم ملوك البدو ، وأصحاب 
 القصور هم ملوك احلضر .   



594 
 

أهلكناهم من قبل فينظروا آاثرهم ويعتربوا  الىذينَ ( للبحث عن آاثر املكذىبني  يف اأْلَْرضِ ( كفىار مكىة ) أَفَ َلْم َيِسريُوا) -46
َا( أخبار املاضني ) أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا( ما نزل ابملكذىبني ) فَ َتُكوَن هَلُْم قُ ُلوٌب يَ ْعِقُلوَن هِبَابقصصهم ) اَل واس )( احلفَِإهنَّ

( بعدم  َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوبُ ( منها ، واألبصار من حواسى النفوس ، أمىا حواسى اجلسم فتسمىى عيون ) تَ ْعَمى اأْلَْبَصارُ 
 ( يعين القلوب الىيت يف صدور األجسام وليس األفئدة الىيت للنفوس .     الَّيِت يِف الص ُدورِ اإلدراك والتبصىر )

م غري ُمصدىقني بِه ، فنزلت هذه قال بعض مشرك -47 ي العرب للنيبى )ع( إن كنت نبيىاً فأنزل علينا العذاب . وذلك ألهنى
ُ َوْعَدهُ ( غري موقنني بوقوعِه ) َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذابِ اآلية ) ( يعين إنى هللا وعدهم ابلعذاب وسيالقونُه إمىا  َوَلن خُيِْلَف الِلَّ

م األرض ) َوِإنَّ يَ ْوًما ِعنَد رَبِىكَ ا آجالً يف اآلخرة )عاجاًل يف الدنيا وإمى  ( أي  َكأَْلِف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ ( وهو آخر يوم من أَيى
طوله مقابل ألف سنة من سنيىكم ُمعدى لعذاهبم ، وهو اليوم الىذي تقف فيه األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون يف اجِلهة املقابلة 

ليٌل دائم ال يعقبه هنار ، فتبقى على هذه احلالة ألف سنة مثى تتمزىق  خرىال يعقبُه ليل ، ويف اجلهة االُ للشمس هناٌر دائم 
: هلم يوم يتعذىبون فيِه طوله ألف سنة ، ألنى احلرارة تزداد يف جهة  واملعىناجملموعة الشمسيىة أبسرها وتقوم حينئٍذ القيامة . 

 اللىيليف جهة  الىذينَ وتيبس األهنار فيهلكون من ِشدىة احلرى واجلوع والعطش ، أمىا  النهار فتتبخىر املياه وَتوت األشجار
  فيهلكون من ِشدىة الربد واجلوع .

مُثَّ ( للُرُسل ابلتكذيب والسخرية ) َوِهَي ظَاِلَمةٌ ( أي أمهلتها ) أَْمَلْيُت هَلَا( أي وكم من قريٍة كافرٍة ) وََكأَيِىن مِىن قَ ْريَةٍ ) -48
 ( يعين إيلى صار مصريهم فعاقبُتهم على كفرهم وتكذيبهم .   َوِإيَلَّ اْلَمِصريُ ( ابلعذاب واهلالك ) ْذهُتَاَأخَ 

َا أَََن َلُكْم نَِذيرٌ ( َي حممىد )ُقلْ ) -49 ( أي بنيى اإلنذار مبا أعطاين ريبى من م ِبنيٌ ( من هللا أرسلين إليكم ) ََي أَي  َها النَّاُس ِإّنَّ
 اآلَيت . 

م ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُم مَّْغِفرَةٌ  الىذينَ فَ ) -50  ( يف اآلخرة .  َورِْزٌق َكرميٌ ( من رهبى

 .( يف اآلخرة  أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ ( أي غايتهم بذلك إعجاز رسولنا ) آََيتَِنا ُمَعاِجزِينَ ( إبطال ) َسَعْوا يف  الىذينَ وَ ) -51

( ذلك اإلنسان أن يكون نبيىاً أو رسوالً فإذا رأيناُه  ِإالَّ ِإَذا ََتىنَّ  86ِمن رَُّسوٍل َواَل َنيِبىٍ ( َي حممىد ) ا أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلكَ َومَ ) -52
، وكذلك أنت  الئقاً للنبوىة أو للرسالة قاِدراً على حتمىل مشاقىها صابراً على أذى قومه أنزلنا عليه الوحي وبعثناُه نبيىاً أو رسوالً 

أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف َي حممىد َتنىيَت فأعطيناك ما َتنىيت فقم بواجبك وال خَتْف من هؤالء املشركني فاهلل ينصرك عليهم ، وقوله )
زمه ويُلقي إليِه قوالً : وَلمىا نُرسلُه إىل قومِه َييت شيطان من اجلنى أو من اإلنس فيخوىفُه ويثبىط ع واملعىن( أي يف نبوىتِه ،  أُْمِنيَِّتهِ 

                                                           
" الىذي يوَحى إليِه يف املنام ، فكلى رسول نيبى وليس كلى نيبى رسواًل ، والرسول أفضل من النيبّ " الىذي تنزل عليِه املالئكة ابلوحي ، و"الرسول" 86

 النيبى . 
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م كثريون وأنت واحد وكيف مُيكنَك أن ختطىئ آراءهم  ُموفاً لريدىُه عن اُمنيىتِه ويُغريى آراءُه فيقول لُه ال تذهب إىل هؤالء ألهنى
 وتسفىَه أحالمهم وتكفر آبهلتهم وهم أقوَيء أشدىاء فيضربوك ويقتلوك ، إرجع من حيث أتيت لئال يسخروا منك وينسبوا لك

ُ َما يُ ْلِقي الشَّْيطَانُ اجلنون . وبذلك يوهُن عزمُه ) ( أي فيزيل هللا ما يُلقي الشيطان على ذلك النيبى من اخلوف  فَ َينَسُخ الِلَّ
ُ آََيتِهِ واألوهام ) اآلَيت حّتى ( أي دالئلُه حُيكمها يف قلب النيبى ويثبىتُه على نشِر دعوتِه وذلك ابألدلىة والرباهني و  مُثَّ حُيِْكُم الِلَّ

يعتقد أنىه نيبى وإن كان بشراً فيثبت حينئٍذ على كالمِه وال يرتاجع عن قوله وال خياف قومه مهما كثروا وال يرهبهم مهما تعنىتوا 
ُ َعِليمٌ )  ( يف أفعاله فال يُرسل إال من هو قادر على حتمىل مشاقىها .َحِكيمٌ ( مبن هو قابل للنبوىة ) َوالِلَّ

َنةً ( من االعرتاضات على املشركني ) َما يُ ْلِقي الشَّْيطَانُ هللا ) (لَِيْجَعلَ ) -53 ( أي  لىِلَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ ( وتشكيكاً )ِفت ْ
 ( أي لفي َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ يظلمون الناس ) الىذينَ (  َوِإنَّ الظَّاِلِمنيَ ( على الضعفاء واملساكني ) َواْلَقاِسَيِة قُ ُلوهُبُمْ نفاق )

: إنى الشيطان يُلقي على املشركني من االعرتاضات كما ألقاها على النيبى فيقول هلم إنىه  واملعىناختالف بعيد عن احلقى . 
بشٌر مثلكم َيكل ُمىا أتكلون منُه ويشرُب ُمىا تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنىكم إذاً خلاسرون . وبذلك يُلقي الشكى يف 

ن األخالق طيىب النفس رحيم القلب ، ويرتك من كان ُمنافقاً أو َبيالً أو  يهدي منهم من كان حسَ قلوهبم ، وإنى هللا تعاىل
ُ َما والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف ظاملاً للناس فال يهديِه إىل طريق احلقى ،  ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل الِلى سورة إبراهيم }َوُيِضل  الِلى

 .{  َيَشاء

( يعين ليعلم  أَنَُّه احْلَق  ِمن رَّبِىكَ ( بتحكيم اآلَيت يف قلب النيبى وإنزاهلا بكثرة ) أُوتُوا اْلِعْلمَ  الىذينَ ( املؤمنون )َولِيَ ْعَلمَ ) -54
( أي فيزداد إمياهنم  فَ يُ ْؤِمُنوا بِهِ املؤمنون أن القرآن حقى ُمنزٌل من هللا وليس كما يزعم املشركون أنىه من حممىد قاله من نفسِه )

( أي تسكن وتطمئنى قلوهبم مبا جاء بِه حممىد وال يعرتيهم شكى ، فكلمة "خبت" معناها السكون  فَ ُتْخِبَت َلُه قُ ُلوهُبُمْ ابلقرآن )
 ، ومن ذلك قول عنرتة : 

 كانوا َيُشب وَن احلُُروَب إذا َخَبْت     ِقدماً ِبُكلِى ُمَهنٍَّد َفصَّالِ 
َ هَلَاِد ) ( يعين يُدمي هلم اهلداية فيستقيمون على طريق احلقى وال يرتدىون  ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ ( يف املستقبل ) آَمُنوا الىذينَ َوِإنَّ الِلَّ

 عنُه .

م يف جدال  واملعىن( أي من القرآن ، و"املرية" هي اجلدال ،  يف ِمْريٍَة مِىْنهُ ( أي املشركون ) َكَفُروا  الىذينَ َواَل يَ زَاُل ) -55 : إهنى
ما بينهم فبعضهم يقول ِسحٌر ، وبعضهم يقول كهانة ، وبعضهم يقول افرتاء ، وبعضهم يقول حممىد صادق مل نعهد منه  في

( أي عذاب  أَْو ََيْتِيَ ُهْم َعَذاُب يَ ْوٍم َعِقيمٍ ( أي فجأًة )بَ ْغَتةً ( أي ساعة املوت ) َحّتَّ أَتْتِيَ ُهُم السَّاَعةُ كِذابً منُذ نشأتِه )
 {  }َويِف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرىِيَح اْلَعِقيمَ  الذارَيتقوله تعاىل يف سورة  يبَقى أحٌد منهم ، ومن ذلك االستئصال فال

حَيُْكُم يوم القيامة )ماتوا بعذاب االستئصال فتكون خالصًة للمؤمنني  الىذينَ ( أي ُملك الكافرين  اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ لِلىَِّ ) -56
نَ هُ    ( يتنعىمون فيها . يف َجنَّاِت النَِّعيمِ ( يُدخلهم هللا ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ فَ ( ابلعدل ، أي حيكم بني النفوس ) مْ بَ ي ْ

 ( أي فيِه إهانة هلم .  َكَفُروا وََكذَّبُوا آِبََيتَِنا َفُأْولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب م ِهنيٌ   الىذينَ وَ ) -57
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( من  مُثَّ قُِتُلوا أَْو َماُتوا َلرَيْزُقَ ن َُّهُم الِلَُّ ( ومرضاتِه ) يف َسِبيِل الِلَِّ ( من مكىة إىل املدينة والتحقوا ابلنيبى ) َهاَجُروا نَ الىذيوَ ) -58
 ( . رِْزقًا َحَسًنا َوِإنَّ الِلََّ هَلَُو َخرْيُ الرَّازِِقنيَ أَثار اجلنىة )

َ َلَعِليمٌ م  ( اجلنىة )لَُيْدِخَلن َُّهم) -59  ( إذ غفر هلم ذنوهبم ومل يُعاقبهم عليها .َحِليمٌ ( أبحواهلم ) ْدَخاًل يَ ْرَضْونَُه َوِإنَّ الِلَّ

: ذلك ُحكم هللا يف الكافرين  واملعىنن للمهاِجرين ، ( إشارًة إىل ما سبق من تعذيب الكافرين والرزق احلسَ َذِلكَ ) -60
( اثنيًة ، يعين مثى اعتَدوا عليه  مُثَّ بُِغَي َعَلْيهِ ( أي مبِثل ما اعتَدوا عليِه ) مبِْثِل َما ُعوِقَب بِهِ )( الكافرين  َوَمْن َعاَقبَ واملؤمنني )

َ َلَعُفوٌّ ( عليهم ) لََينُصرَنَُّه الِلَُّ ) اُخرىالكافرون مرىًة  نزلت هذه اآلية يف مجاعة من ُمشركي ( لذنوهبم . َغُفورٌ ( للمؤمنني )ِإنَّ الِلَّ
رب لُقوا نَفراً من املسلمني لَِليلتنِي بقيتا من شهر حمرىم فقالوا إنى أصحاب حممىد ال يقاتلون يف هذا الشهر ، فحملوا عليهم الع

     فناشدهم املسلمون أن ال يُقاتلوهم يف الشهر احلرام فأبَوا ، فنصر هللا املسلمني عليهم فقتلوهم .

( أي  اللىيليف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف  اللىيليُوِلُج ( وعدهم ابلنصر يف املستقبل ) أِبَنَّ الِلََّ ( النصر للمؤمنني )َذِلكَ ) -61
م حّتى َييت يوم النصر  واملعىندوران األرض حول حمورها ، يُدخُل بعضهما يف بعض وذلك بسبب  : إنى هللا تعاىل يُداول األَيى

ُم نَُداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس { ه تعاىل قول آل عمرانوِمثلها يف سورة للمسلمني .  يعٌ ، )}َوتِْلَك األَيَّ َ مسَِ ( لدعاء املؤمنني  َوأَنَّ الِلَّ
 ( هبم ومبن بَ َغى عليهم .َبِصريٌ )

َن ِمن ُدونِِه ُهَو َوأَنَّ َما يَْدُعو ( وأنى هللا ال خيلف امليعاد ) الِلََّ ُهَو احلَْق  ( وعد )أِبَنَّ ( الوعد ابلنصر للمؤمنني )َذِلكَ ) -62
َ ُهَو اْلَعِلي  اْلَكِبريُ ( ومن َتسىك ابلباطل ال ينتصر ) اْلَباِطلُ   ( ال يغلبُه أحد .  َوأَنَّ الِلَّ

: ال  عىنوامل( ابلنبات ،  أملَْ تَ َر أَنَّ الِلََّ أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض ُُمَْضرَّةً مثى خاطب رسوله فقال تعاىل ) -63
م قليلون واملشركني كثريون ، فإنى هللا جيعل سبباً فتكثر أصحابك كما يكثر النبات  تستبعد أن يكون النصر ألصحابك ألهنى

َ َلِطيفٌ وينمو ابملطر )  ( أبحواهلم . َخِبريٌ ( بعبادِه املؤمنني ) ِإنَّ الِلَّ

( من دوابى تسري وُملٍك كثري فيهُب ما يشاء منهما لك  َوَما يِف اأْلَْرضِ ( الغازيىة من طرٍي يطري ) َلُه َما يف السََّماَواتِ ) -64
َ هَلَُو اْلَغيِن  وألصحابك املؤمنني ) ( على عطاَيُه فيجب أن احْلَِميد( فُيعطيكم من ُملكِه ويرزقكم من فضلِه ، وهو ) َوِإنَّ الِلَّ

 حتمدوُه .  

َ َسخََّر َلُكم) -65 ( أي َواْلُفْلكَ ( من نبات وحيوان ، وما يف البحر من أمساك ولؤلؤ ومرجان ) مَّا يف اأْلَْرضِ  أمََلْ تَ َر أَنَّ الِلَّ
( أي الطبقات الغازيىة  َومُيِْسُك السََّماءَ ( أي بتقديرِه وابلرَيح الىيت تسوق الُسُفن الشراعيىة ) جَتْرِي يِف اْلَبْحِر أِبَْمرِهِ الُسُفن )
يوم القيامة ( يعين قبل  ِإالَّ إبِِْذنِهِ ( فتموت الناس خنقاً وتسمىماً ابستنشاقها ) َعَلى اأْلَْرضِ لئال تقع ) ( يعين أَن تَ َقعَ اخلانقة )

َ اِبلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ فإنىه تعاىل َيذن هلا يف الوقوع فتقع ) ( إْذ جعل تلك الغازات خفيفة الوزن فارتفعت إىل األعلى  ِإنَّ الِلَّ
 ابستنشاقها .لئال ختتنقوا 
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( بعد بضع قرون ، أي  مُثَّ مُيِيُتُكمْ ( أي أعزىكم بدين اإلسالم ) َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكمْ مثى خاطب املسلمني فقال هللا تعاىل ) -66
نَساَن لَ ( يف زمن املهدي بسبب ُدعائكم وتضرىعكم إىل هللا ) مُثَّ حُيِْييُكمْ يذلىكم بسبب كفركم ونفاقكم ) ( للِنعم .  َكُفورٌ ِإنَّ اإْلِ

َخَرُجواْ  الىذينَ }أمََلْ تَ َر ِإىَل بين إسرائيل قوله تعاىل فاحلياة واملمات هنا كناية عن الِعزى والذلى . وِمثلها يف سورة البقرة يف وصف 
ُ ُموُتواْ مُثَّ َأْحَياُهْم {   أذهلىم بسبب عنادهم مثى أعزىهم أبوالدهم بعد يعينِمن ِدََيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَ َقاَل هَلُُم الِلى

َها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلونَ ي سورة أربعني سنة . مثى قوله تعاىل يف  َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتُة َأْحيَ ي ْ ُُم اأْلَْرُض اْلَمي ْ ، فموت {  س }َوآيٌَة هلَّ
قد ساَد وارتَقى مدىة سبعة قرون ففتحوا البالد وسادوا األرض كناية عن جدهبا ، وإحياؤها كناية عن خصبها . فاإلسالم 

وا وبدىلوا وزادوا يف الرتف والطرب وشربوا اخلمور وفسدوا يف  ااُلَمم ماداموا سائرين على طريقٍة مستقيمة ودين قومي . وَلمىا غريى
ك من ملوك هم ، وذلك يف زمن آخر ملِ األرض حينئٍذ سلىط هللا عليهم الترت فقتلوهم وأذلىوهم ومزىقوا ُكتُبهم وخرىبوا مساجد

بين العبىاس ، ومن ذلك الوقت أخذ املسلمون يف النزول واالَنطاط حّتى أصبحوا ُمستعَبدين للنصارى وغريهم سبعة قرون 
َذ يف أيضاً ، وبعد ما ذاقوا أمل االستعباد ومرارة العيش تضرىعوا إىل هللا وشَكوا ما هبم من ذلٍى وضيق فاستجاب هللا هلم وأخ

فكى رقاهبم من يد املستعِمرين وسيحَيون ابملهدي حياًة سعيدة وتكون هلم اليد الُعليا ويسود دين اإلسالم مجيع األدَين ، 
يِن ُكلِىِه وََكَفى اِبلِلَِّ َشِهيًداوذلك معىن قوله تعاىل يف  الً . وسيمأل هللا بِه الدنيا ِقسطاً وعد { سورة الفتح }لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِى

  بعد ما ُملئت ظلماً وجورا .

ِلُكلِى أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم جادل نفٌر من اليهود مجاعة من املسلمني يف أمر القبلة وبيت املقدس فنزلت هذه اآلية ) -67
املسلمون مكىة يف بيت هللا ( أي لكلى ِملىٍة جعلنا بيتاً للعبادة هم ُمالزموُه ، فاليهود مكان تعبىدهم يف بيت املقدس و  ََنِسُكوهُ 
ين ( دِ  َوادُْع ِإىَل ( أي فال داعي إىل هذا النزاع واجلدال يف هذا املوضوع فال تلتفت إىل أقواهلم ) َفاَل يُ َنازُِعنََّك يف اأْلَْمرِ العتيق )

فاملهمى يف ذلك كلىه هو عبادة هللا وحده البسيطة  االُمور( فال تشغلك هذه  إِنََّك َلَعَلى ُهًدى م ْسَتِقيمٍ ( وإىل عبادتِه )رَبِىكَ )
 وترك عبادة األواثن واألصنام .  

ُ أَْعَلُم مبَا تَ ْعَمُلونَ ( هلم )فَ ُقلِ ) اُخرى( مرىًة  َوِإن َجاَدُلوكَ ) -68 ( من تغيري وتبديل عملتموُه أبهوائكم فقد أخذمت الراب  الِلَّ
 ة وهو واجب عليكم وِمثل ذلك كثري . وشربتم اخلمر وهو حُمرىم عليكم وتركتم ُغسل اجلناب

َنُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفونَ ) -69 ُ حَيُْكُم بَ ي ْ  ينكم .( من أمر دِ  الِلَّ

َ يَ ْعَلُم َما يِف السََّماء َواأْلَْرضِ ) -70 وُه ) أمََلْ تَ ْعَلْم أَنَّ الِلَّ ( أعماهلم  يف ِكَتابٍ ( التغيري والتبديل ) ِإنَّ َذِلكَ ( فيعلم ما بدىلوُه وغريى
 ( أي سهل ال صعوبة فيه .  َعَلى الِلَِّ َيِسريٌ ( العقاب ) ِإنَّ َذِلكَ مكتوب ال يفوتنا شيٌء منها فنعاقبهم عليها )

( يف توراهتم ، أي ُسْلطَاَنً أي بعبادتِه )(  َما مَلْ يُ نَ زىِْل بِهِ ( البعَل وعشتاروث والِشعرى اليمانيىة ) َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -71
( يعين ويعبدون شيئاً حديثاً مل يكن موجوداً قبلهم ِعْلمٌ ( أي بوجودِه ) َوَما لَْيَس هَلُم بِهِ ما مل يُنزىل بعبادهتا بياَنً وال ُحكماً )

ن من ذهب صنعهما هلم يربُعام بن الآابءهم بعبادتِه بل صنعوُه أبيديهم وعبدوُه أبنفسهم قبل غريهم . وهي عج الكي يُقلىدو 
 ( ينصرهم وينجيهم من عذاب هللا .  َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصريٍ َنابط )
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َلى َعَلْيِهْم آََيتُ َناعن ِشدىِة عنادهم فقال ) ُسبحانهُ مثى أخرَب  -72 ا على حقى ، بَ يِىَناتٍ ( من القرآن ) َوِإَذا تُ ت ْ ( أي واضحات أهنى
القرآن يُطابق ما جاَء يف التوراة من أمر التوحيد ونبذ األصنام فكان جيب أن يقبلوها ال أن يُنكروها  ألنى ما جاَء يف

( أي اإلنكار آلَيتنا ِلما يظهر على وجوههم من اإلنكماش  َكَفُروا اْلُمنَكرَ   الىذينَ تَ ْعِرُف يِف ُوُجوِه ويرفضوها ، حينئٍذ )
ُلوَن َعَلْيِهْم آََيتَِنا لىذينَ ابِ ثِبون ويبِطشون )( أي يَ  َيَكاُدوَن َيْسطُونَ والتعبىس ) ( هلم َي حممىد ُقلْ ( من ِشدىة الغيظ واحلَسد ) يَ ت ْ

ُ ( أي بشرٍى من غيِظكم هو ) أَفَأُنَ بِىُئُكم ِبَشرٍى مِىن َذِلُكمُ ) (  َوبِْئَس اْلَمِصريُ ( وأصلها للذىيَن كفروا ) َكَفُروا  الىذينَ النَّاُر َوَعَدَها الِلَّ
 مصريهم يف اآلخرة .   

سورة العنكبوت }َمَثُل ( استماع أتمىل وتفكىر ، واملَثل الىذي ضربُه هو يف  ََي أَي  َها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلهُ ) -73
ًتا {  الىذينَ  ( وتعبدوهنم سواء مالئكة   َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ  الىذينَ  ِإنَّ ، )اختََُّذوا ِمن ُدوِن الِلَِّ أَْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت بَ ي ْ

( أي ألجلِه يتشاورون ويتعاونون على خلق  َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ ( ]ولو [ ذاببًة واحدًة ) َلن خَيُْلُقوا ُذاَبابً كانوا أم من األصنام )
ًئاذاببة واحدة لن يقدروا ) من عافيتهم أبن ينقل نوعاً من امليكروابت إليهم فيطرحهم على فراش (  َوِإن َيْسُلب ُْهُم الذ اَبُب َشي ْ

( أي عجَز العابد واملعبود ، فالعابد  الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ املرض ال ميكنهم القيام منه وال القعود )
 ة .  عاجز عن ردع الذابب وطرده ، واملعبود عاجز عن خلق ذاببة واحد

ِإنَّ ( أي ما عظىموُه حقى عظمتِه وال عرفوُه حقى معرفتِه إْذ جعلوا لُه ُشركاء وعبدوهم من دونه ) َما َقَدُروا الِلََّ َحقَّ َقْدرِهِ ) -74
 ( ينتقم منهم يف اآلخرة . الِلََّ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

ُ َيْصَطِفي) -75 ( ُرُسالً يبعثهم إىل املشركني  َوِمَن النَّاسِ يبعثهم ابلوحي إىل األنبياء ) ( ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل ( أي خيتار ) الِلَّ
يعٌ والكافرين ) َ مسَِ  ( أبعماهلم .  َبِصريٌ ( ألقواهلم ) ِإنَّ الِلَّ

( أي ويعلُم ما  َفُهمْ َوَما َخلْ ( أي يعلُم ما قدىمتُه الُرُسل بني أيديها من مواعظ وإرشادات لقومها ) يَ ْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهمْ ) -76
( أي ترجع النفوس إليِه فيجازيها على أعماهلا  ااُلمورَوِإىَل الِلَِّ تُ ْرَجُع خلىفتُه الُرُسل من أحكام وتشريع إىل أتباعها بعد موهتا )

. 

( مع  َوافْ َعُلوا اخلَْرْيَ ح والتكبري والتهليل )( ابلتسبي َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكمْ ( يف صالتكم ) آَمُنوا ارَْكُعوا الىذينَ ََي أَي  َها ) -77
 ( يف اآلخرة .    َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ موا أحداً )الناس وال تظلِ 

( يعين وليكن جهادكم يف سبيلِه ال يف سبيل املال والسلب  َحقَّ ِجَهاِدهِ ( أي يف سبيلِه وإعالء دينِه ) َوَجاِهُدوا يِف الِلَِّ ) -78
يِن ِمْن َحرَجٍ ( أي اختاركم لدينِه ) ُهَو اْجتَ َباُكمْ ) ىاُخر أو لغايٍة  ين يقاً يف الدِ ( أي مل جيعل عليكم ضِ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِى

بل سهىلُه عند الضرورات كأكل امليتة عند اجملاعة ، وصالة القصر عند اخلوف ، والتيمىم لعدم وجود املاء ، واإلفطار يف حالة 
}َرب ََّنا  سورة البقرة( وذلك قوله يف  أَبِيُكْم إِبْ رَاِهيَم ُهَو مَسَّاُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن قَ ْبلُ ( أي شريعة )مِىلَّةَ وغري ذلك ) املرض والسفر

لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا ِه )( اإلسالم داِوموا وحاِفظوا علي َويف َهَذا، ) َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذرىِيَِّتَنا أُمًَّة م ْسِلَمًة لََّك {
ُيسلمون  الىذينَ (  َعَلى النَّاسِ ( يف املستقبل )ُشَهَداءَ ( أنتم )َوَتُكونُوايوم القيامة )( أي شهيداً على إسالمكم عند هللا  َعَلْيُكمْ 
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اخلوف ينجيكم  ( وقتَ  َواْعَتِصُموا اِبلِلَِّ تبخلوا هبا )( للفقراء وال  َوآُتوا الزََّكاةَ ( وال ترتكوها ) فَأَِقيُموا الصَّاَلةَ ينكم )وينقادون لدِ 
   ( ملن استنصرُه .  َونِْعَم النَِّصريُ ( ملن توالىُه ) فَِنْعَم اْلَمْوىَل ( أي وليىكم وَنصركم ) ُهَو َمْواَلُكمْ من أعدائكم )

ّاْلَعاَلِمنيَّّواحلجّ،ّّت ّبعونّهللاّتفسريّسورة َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّاملؤمنونسورةّ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 آمنوا بكتاب هللا وبرسولِه .  الىذينَ ( َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ) -1

 ( أي خاضعون متواضعون متذلىلون .ُهْم يِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن  الىذينَ ) -2

 م ال فائدة فيه .( "اللىغو" كلى كالُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن  الىذينَ وَ ) -3

م يعملون الطعام ويُ  واملعىن( أي عاملون ، ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن  الىذينَ وَ ) -4  عطوهنا للُعراة . يىطون الثياب ويُ عطونُه للجياع وخيُ أهنى

 تسمىى فرجاً ، ومن ذلك ( الفرج هو الفتحة ما بني الفخذين ، وكلى فتحة مابني شيئنيُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  الىذينَ وَ ) -5
 قوله تعاىل يف سورة املرسالت }َوِإَذا السََّماء فُرَِجْت { أي فُِتَحت ، والشاهد على ذلك قول كعب بن ُزهري : 

 َمْعزاِء بني ُفروِجها     إذا ما اْرََتْت َشْرواهتنى الَقَوائمُ َيَظل  َحَصى الْ 
 ين ، وهذه العبارة جتمع عورات الرجال والنساء .مابني الفخذَ  : لعوراهتم حافظون ، ألنى العورة تكون واملعىن

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي ( من اإلماء )ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُْم ) -6  ( أي ال لوم عليهم يف ذلك . فَِإهنَّ

( أي املتعدىون فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن ت واإلماء اململوكات لُه )( أي فمن طلَب لنفسه غري الزوجاَفَمِن ابْ تَ َغى َورَاء َذِلَك ) -7
 حدود هللا .

 ( أي حافظون ، يعين يُراعون حقوق الناس وال يغصبوهنا . ُهْم أِلََماََنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن  الىذينَ وَ ) -8

 ن فرضاً منها . ( ال يرتكو ُهْم َعَلى َصَلَواهِتِْم حُيَاِفُظوَن  الىذينَ وَ ) -9

 .  يف سورة مرمي( وقد بيىنُت معىن اإلرث أُْولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن ) -10

 . 071يف سورة الكهف يف آية ( وقد بيىنُت عن الفردوس اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( جنىة )يَرِثُوَن  الىذينَ ) -11
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نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِىن ِطنيٍ ) -12 ،  ، أي ُمتسلساًل ُمىن كان قبلهُ  ، وقوله من ُساللةٍ  ( اإلنسان يُريد بِه آدم َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
،  تعاقب النسل الواحد بعد اآلخر . فالُساللة هي يعين من جسم إنسان مات وصار طيناً فخلق هللا آدم من ذلك الطني

  على ذلك قول الشاعر:والشاهد 
 وَهْل أَْنِت إالى ُمْهَرٌة َعَربِيٌَّة      َسِليَلُة أَْفراٍس حَتَلََّلها بَ ْغلُ 

، ومن  قليل ، والنطفة ماء ( أي مثى جعلنا نسلُه من نطفٍة تستقرى يف بيت األرحام مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يِف قَ رَاٍر مَِّكنيٍ ) -13
 : َقطا وأفراخها ذلك قول كعب بن زهري يصف

 َجَوانُح كاألَفَاين يف أَفاِحِصها      يَ ْنظُْرَن َخْلَف َرَواََي َتْسَتِقي نُطََفا
   احلياة انتقاليةحتت موضوع   الكون والقرآن. وقد سبق هذا املوضوع يف كتايب  والنطفة هي املين

حلًَْما مُثَّ أَنَشْأََنُه َخْلًقا آَخَر فَ تَ َباَرَك  مُثَّ َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْوََن اْلِعظَامَ ) -14
لقد " أحد العلماء :، وإليك ما قاله  54يف سورة األعراف يف آية ( ، وقد سبق شرح كلمة "تبارك"  َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي الِلَُّ 

هذا اجلنني ذكر هللا تعاىل األدوار الىيت ميرى هبا اجلنني وهو يف عامل الغيب ، وقبل أن تتمكىن علوم التشريح والطب من تصوير 
اجلنني ،  فيقول هللا تعاىل )مُثَّ َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة ( ... وقد أوضح علم التشريح واألجنىة أنى ما ورَد يف القرآن هو ترتيب خلق

صغري احلجم ،  مليون حيوان منوي 26وأنىُه مل ميكن االستعاضة عن ألفاظ القرآن بغريها . فعند التناسل يفرز الرجل 
يوان رأس ُمفلَطح وذيل طويل ، وتتمى حركتُه  بواسطة قوىة اندفاع ولولبيىة ذيله ، ومَّت وصلت إىل مهبل االُنثى قابلت للح

بويضة االُنثى فيندمج فيها حيوان واحد ، وأتخذ البويضة امللقىحة يف االنقسام إىل إثنني مثى أربع فثمان فستى عشرة ، وهكذا 
الىيت تُعرف ابلريقان ، ويستمرى اجلنني علقة بشكلِه املستطيل ُمدىة تقرب من  اً لعلقة الناموسشكالً ُمستطيالً ُمشاهبيكوىن 

األربعني يوماً ، وبعد ذلك تستدير هذه العلقة الىيت زادت ابنقسامها وتكون كرويىة بغري انتظام ، وتشابه عندئٍذ ِقطع اللىحم 
، وال يزيد طوهلا عن ربع بوصة ، وبذلك يكون قد زاَد حجم البويضة  ملضغةاملمضوغة يف كرويىتها وليونتها ، وُتسمىى اب

 امللقىحة مخسني ضعفاً ، ويزداد وزهنا َثانية آالف ضعف !! 
وأتخذ بعد ذلك املضغة يف االنقسام إىل عديد من اخلالَي ، وتتىحد فئات هذه اخلالَي ، إْذ تتخصىص كلى فئة منها إلنتاج 

منها يكوىن العظام  اجلزء األوسطمن املضغة يقوم بعمل اجللد واجلهاز العصيب ، و  اجلزء اخلارجي. فأجزاء ُمعيىنة من اجلنني .
يكوىن األحشاء . وهكذا ميرى خلق اجلنني من نطفة إىل علقة إىل مضغة وبعد ذلك  اجلزء الداخليوالعضالت واألوعية ، و 

ينشأ أوىالً طراز من العظم أكثر شفىافيىة منُه وأقلى صالبة  . ويف معظم أحوال النموى العظمي تنشأ العضالت ومعها العظام
وأشدى رخاوة هو الغضروف الىذي يرتسىب حولُه مادىة العظم ، ويف الشهر الثالث تنشأ أماكن األسنان يف عظام الفكىني 

كافىة أجزاء املضغة مكوىنًة وتتكوىن براعم األسنان اللىبنية ، وتتكوىن عظام األصداغ والعظام األنفيىة ، وتنشط اخلالَي يف  
. وبذلك يتكوىن اجلنني على الصورة الىيت أوردها القرآن دون تغيري أو  تكسو العظام املتكوىنة حلماً األجهزة واألنسجة الىيت 

 تبديل .

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#الحياة_انتقاليّة_
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الِعلم : أنى املضغة  أمىا "القرار املكني" الىذي ورَد يف هذه اآلية فال يشهد بدقىتِه إال من درَس علم التشريح واألجنىة ، إذ يقول
، أسفلُه كهف يسمىى "الكيس الصفاري" الىذي ينفصل يف الشهر الثاين للمضغة ، وأعالُه   "ُقرص مضغي" تتكوىن من 

كهف آخر تنشأ منُه ِقربة ُُمتلئة ابملاء تسمىى "السلى" حتيط ابملضغة إحاطة اتمىة إال حيث يتىصل هبا احلبل السري الغليظ ، 
 غة يف غالف مائي مينع عنها الصدمات أو االرتطامات !!وهكذا تسبح املض

 ( عند انقضاء آجالكم . َلَميِىُتونَ ( أي بعد إَتام اخللقة )مُثَّ إِنَُّكْم بَ ْعَد َذِلَك ) -15

َعثُوَن ) -16  ( للحساب واجلزاء .مُثَّ إِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تُ ب ْ

، أي  ، ولكلى طبقة منهم طريقة يسريون عليها ( أي سبع طبقات غازيىة لُسكىن اجلنى  طَرَاِئقَ  َوَلَقْد َخَلْقَنا فَ ْوَقُكْم َسْبعَ ) -17
، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة اجلنى  . فكلمة طرائق مجع ومفردها طريقة وهي الشريعة واملذهب مذهباً يدينون بهِ 

( ال عن اجلنى وال عن  َوَما ُكنَّا َعِن اخْلَْلِق َغاِفِلنيَ ) ، ذاهب ُُمتلفة متقطىعة{ أي كنىا م ُكنَّا َطرَائَِق ِقَدًداحاكياً عن لساهنم }
 . اإلنس

( على اجلبال هبيئة فََأْسَكنَّاُه يف اأْلَْرِض ( أي بقدر احلاجة )َماًء ِبَقَدٍر ( أي من الطبقات الغازيىة )َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء ) -18
َوِإَنَّ َعَلى ة ينابيع وبني اجلبال جيري على هيئة أهنار وما زاَد يذهب إىل املنخفضات فيكون أحبراً )ثلوج ويف داخلها على هيئ

( أبن نبخىرُه حبرارة الشمس وال نعيده مطراً أو نُلقيِه على األقطاب الباردة على هيئة ثلوج ُمرتاكمة بعيداً َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن 
 نفعل ذلك .   عنكم ، ولكن من رمحتنا بكم مل

َها أَتُْكُلوَن ( أي ابملاء )فَأَنَشْأََن َلُكم بِِه ) -19 يٍل َوأَْعَناٍب لَُّكْم ِفيَها فَ َواِكُه َكِثريٌَة َوِمن ْ ( يعين ومن البساتني َجنَّاٍت مِىن َّنَِّ
 ء والبطىيخ والطماطة وغري ذلك .غري الفواكه الىيت يف األشجار ، ويريد بذلك املخضىرات كاخليار والِقثا اُخرىأتكلون أَثاراً 

َناَء ) -20 ( وهي شجرة الزيتون ، وسيناء إسم الصحراء الىيت فيها جبل الطور ، وقوله )خَتْرُُج ِمن َوَشَجرًَة خَتْرُُج ِمن ُطوِر َسي ْ
َناَء ( يعين أصلها من ذلك اجلبل مثى سقطت َثرهتا يف الوادي القريب من اجلبل فنبتت نواهتا  يف الوادي وتكاثرت فيه ُطوِر َسي ْ

( "الدهن" هي الُنقر واملنخفضات بني اجلبال جتتمع فيها مياه األمطار وكلمة "دهن" هي عامىية تَنُبُت اِبلد ْهِن ، وقوله )
والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة الن  ور }َيَكاُد زَيْ تُ َها وليست فصيحة حيث أنى الكلمة الفصيحة هي كلمة "زيت" 

( يعين وزيتها صبغ لآلكلني ، أي يصبغ اللىقمة بغمسها َوِصْبٍغ لِىآْلِكِلنَي َوَلْو مَلْ ََتَْسْسُه ََنٌر ن وٌر َعَلى نُوٍر { ، وقوله ) ُيِضيءُ 
 فيِه وهو الزيت ، ويف ذلك قال الراجز : 

 تَ زَجَّ ِمْن ُدنْياَك ابلَبالِغ         وابِكِر املِْعَدَة ابلدِىابغِ 
 لَ يِىَنِة ال َم ض اِغ    ابملِْلِح أْو ما َخفَّ ِمْن ِصَباغِ ِبِكْس َرٍة 
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َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع  ( وهو اللىنب )ن سِقيُكم ُمِىَّا يِف بُُطوهِنَا ( أي داللًة على قدرة هللا وحكمتِه )َوِإنَّ َلُكْم يِف اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَة ) -21
َها أَتُْكُلوَن والوبر واجللود )( غري اللىنب كالصوف والشعر َكِثريٌَة  ( أي من ُجبنها وزبدها ودهنها وخاثرها أتكلون عالوًة َوِمن ْ

 على حلمها .

َها) -22 ( يعين يف البحر حُتَملون على الُفلك وهي السُفن ، ويف الربى حتَملون َوَعَلى اْلُفْلِك حُتَْمُلوَن ل )( أي على اإلبِ َوَعَلي ْ
 ل . على اإلبِ 

 أنى أكثر الناس كفروا هبذِه الِنعم وعبدوا األصنام وكذىبوا الُرُسل فقال تعاىل :   بحانهُ سُ مثى بنيىَ 
23- ( َ ( َما َلُكم مِىْن إَِلٍه َغرْيُُه أََفاَل تَ ت َُّقوَن ( وحده واتركوا عبادة األصنام )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَ ْوِمِه فَ َقاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا الِلَّ

 عذاب هللا وترتكون عبادة األصنام ؟ 

( أي َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ ُلُكْم يُرِيُد أَن يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكْم ( أي قال بعضهم لبعض )َكَفُروا ِمن قَ ْوِمِه   الىذينَ فَ َقاَل اْلَمأَلُ ) -24
ُ يرتأىس عليكم ) ْعَنا هِبََذا ( من السماء )ًة أَلَنَزَل َماَلِئكَ ( أن يبعث رسوالً )َوَلْو َشاء الِلَّ ( القول الىذي يدعوَن إليِه من مَّا مسَِ

 ( .   يف آاَبئَِنا اأْلَوَِّلنَي التوحيد )

( أي انتظروا َفرَتَبَُّصوا بِِه َحّتَّ ِحنٍي ( أي أصابتُه اجلنى فُجنى وأصبح يهذي )ِإالَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة ( أي ما هو )ِإْن ُهَو ) -25
 سرتحيوا منُه .موته فت

بُوِن ( عليهم )َربِى انُصْرين ( نوح )قَالَ ) -26 ي .  مبَا َكذَّ  ( أي بتكذيبهم إَيى

َنا إِلَْيِه أَِن اْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعُيِنَنا ) -27 ( فَِإَذا َجاء أَْمُرََن ( أي وإرشاداتنا لك على كيفيىِة ُصنعها )َوَوْحِيَنا( أي مبراقبتنا )فََأْوَحي ْ
َزْوَجنْيِ ( من احليوان واألنعام والطري )ِمن ُكلٍى ( أي فأدِخل يف السفينة )فَاْسُلْك ِفيَها  87الت َّن ورُ ( املاء من )َوفَارَ هالكهم )إب

ُهْم  ( أي ال تكلىمين يف ظََلُموا  الىذينَ َواَل خُتَاِطْبيِن يِف ) يف سورة هود( سبق تفسريها اثْ َننْيِ َوأَْهَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمن ْ
ُم م ْغرَُقوَن شأهنم )  ( يف املاء .  ِإهنَّ

 ( .ْوِم الظَّاِلِمنَي أَنَت َوَمن مََّعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي جَنَّاََن ِمَن اْلقَ ( أي ركبَت وجلسَت )فَِإَذا اْستَ َوْيَت ) -28

( بعد اخلروج من السفينة ، يعين منطقة جيدة صاحلة للُسكىن وللزراعة ُمنَزاًل م َبارًَكا ( بعد الطوفان )َوُقل رَّبِى أَنزِْليِن ) -29
 ( . َوأَنَت َخرْيُ اْلُمنزِِلنَي أنزل فيها )

دق ( أي لعالمات واضحة على ُقدرتنا وصِ آَلََيتٍ كذىبني بِه )( أي يف جناة نوح وأصحابِه وإغراق املِإنَّ يف َذِلَك ) -30
َتِلنَي رسولنا )  ( أي وقد كنىا َلُمخَتربيَن القوم إذ أرسلنا إليهم نوحاً لنعلم من يؤمن ومن يكفر .   َوِإن ُكنَّا َلُمب ْ

                                                           
م كانوا حيفرون حفرة يف األرض فيبنون فيه تنىورهم 87 ا فار املاء أوىالً من التنىور ألهنى فيخبزون وهم جلوس على األرض ، وال تزال هذه العادة  وإّنى

األرض وهالك مستعملة عند الرببر يف أفغانستان ، ولذلك فار املاء من التنىور ألنىه يف نقرة من األرض ، وهو العالمة أيضاً لبداية خروج املاء من 
 الكافرين ابلغرق .
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الثاين بعد وفاة نوح ، وهم قبيلة عاد ورسوهلم هود .  ( أي قوماً آخرين يف القرنمُثَّ أَنَشْأََن ِمن بَ ْعِدِهْم قَ ْرًَن آَخرِيَن ) -31
ُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِىن رَّبِىُكْم َعَلى َرُجٍل مِىنُكْم لُِينِذرَُكْم َواذُكُرواْ ِإْذ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  سورة األعراف }أََوَعِجب ْ

 َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح { .

ُهْم ( أي يف قبيلة عاد )ْرَسْلَنا ِفيِهْم فَأَ ) -32 َ ( وامسه هود فقال )َرُسواًل ِمن ْ َما َلُكم مِىْن إَِلٍه َغرْيُُه أََفاَل ( وحده )أَِن اْعُبُدوا الِلَّ
 ( عذابه برتك عبادة األصنام .تَ ت َُّقوَن 

بُوا بِِلَقا  الىذينَ َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمن قَ ْوِمِه ) -33 نْ َيا ( أي كذىبوا ابلبعث واحلساب )ء اآْلِخَرِة َكَفُروا وََكذَّ ( أي َوأَتْ َرفْ َناُهْم يف احْلََياِة الد 
( َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ ُلُكْم ََيُْكُل ُمَّا أَتُْكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ُمَّا َتْشرَبُوَن أعطيناهم كثرياً من املال فتنعىموا يف الدنيا بضروب املالذى )

. 

َاِسُروَن ) -34  ( إبطاعتِه .َولَِئْن أَطَْعُتم َبَشرًا ِمثْ َلُكْم إِنَُّكْم ِإًذا خلَّ

 ( من قبوركم أحياء .أَنَُّكم ُم َْرُجوَن رة )( َّنِ أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمت ْم وَُكنُتْم تُ رَااًب َوِعظَاًما ) -35

َهاَت ِلَما تُوَعُدوَن ) -36 َهاَت َهي ْ  كلمة تُقال يف املسَتحيالت ، يعين هذا أمٌر ال يكون ، ومن ذلك قول عنرتة : ( وهذه  َهي ْ
ِمَك اأُلَولِ   َمْن يل ِبَردِى الصِىبا واللَّْهِو والَغَزِل     َهْيهاَت ما فاَت ِمْن أَيى

نْ َيا َّنُوُت َوََنَْيا ( أي ما هَي )ِإْن ِهَي ) -37 َوَما ََنُْن يا أبناؤَن ، يعين تقوم أبناؤَن مقاَمنا )( يعين ّنوت َنن وحتِإالَّ َحَياتُ َنا الد 
ُعوِثنَي   ( بعد املوت .مبَب ْ

 ( أي مبصدىقني .َوَما ََنُْن َلُه مبُْؤِمِننَي ( ابدىعائِه الرسالة )اْفرَتَى َعَلى الِلَِّ َكِذاًب ( يعنون النيبى هوداً )ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ) -38

بُوِن  َربىِ ( هود )قَالَ ) -39  ( .انُصْرين مبَا َكذَّ

 .( فزلزل هللا هبم األرض فتالميت بيوهتم فوقهم وماتوا لَُيْصِبُحنَّ ََنِدِمنَي  88َعمَّا قَِليلٍ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -40

( أي حْلَقىِ ابِ ( أي أخذوا يتصارخون ويتصاحيون خوفاً من سقوط دَيرهم فوق رؤوسهم ، وقوله )َفَأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُة ) -41
( و"الغثاء" كلى ما حيملُه السيل من أشجار ُمتكسىرة وعيدان وقصب وغري َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء ابستحقاقهم كان ذلك الِعقاب )

 ( أي أبعدهم هللا من رمحتِه . فَ بُ ْعًدا لىِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي : تكسىرت ِعظامهم حتت األنقاض وماتوا ) واملعىنذلك ، 

 ( . أَنَشْأََن ِمن بَ ْعِدِهْم قُ ُروًَن آَخرِيَن  مُثَّ ) -42

 ( ساعة واحدة . َوَما َيْسَتْأِخُروَن ( إذا جاء العذاب )َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها ) -43

                                                           
)َعمَّا والدليل على ذلك قوله تعاىل ر وأنواع اإلشراك ليصبحنى َندمني بعد زمن قليل ، : عن كثرة الكف واملعىنكلمة "ما" تستعمل للتنوىع ،   88

 ( ومل يقل بعد قليل . قَِليلٍ 
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( ومل يؤمنوا مبا جاَء بِه ُسوهُلَا َكذَّبُوُه ُكلَّ َما َجاء أُمًَّة رَّ ( أي متواترة يتبُع بعضهم بعضاً يف الزمن )مُثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َترْتَا ) -44
( للناس َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث ( يف اهلالك والدمار ، أي أهلكنا بعضهم يف إثر بعض )َفأَتْ بَ ْعَنا بَ ْعَضُهم بَ ْعًضا ين )من دِ 

 األنصاري :  حسىان بن اثبتب هبم األمثال يف الشرى ، مجع اُحدوثة ، ومن ذلك قول ضرَ يتحدىثون هبم وتُ 
 َوتَ رَْكنا يف قُ رَْيٍش َعْوَرًة     يَ ْوَم بَْدٍر وأحاِديَث َمَثلْ 

 ( آبَيتنا وال بُرُسلنا . فَ بُ ْعًدا لِىَقْوٍم الَّ يُ ْؤِمُنوَن )

 نة .( أي وقوىٍة بيى َوُسْلطَاٍن م ِبنٍي ( أي مبعجزاتنا )مُثَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن آِبََيتَِنا ) -45

ين . وََكانُوا قَ ْوًما َعاِلنَي ( عليهما )ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فَاْسَتْكرَبُوا ) -46  ( أي ُمتجربى

 ( أي خادمون . فَ َقاُلوا أَنُ ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقَ ْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَن ) -47

بُومُهَا َفَكانُوا ِمَن اْلُمْهَلِكنَي ) -48  ( يف البحر ابلغَرق . َفَكذَّ

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ) -49  ( وُيصلحون أعماهلم .يَ ْهَتُدونَ ) بين إسرائيل( َلَعلَُّهمْ ( أي التوراة )َوَلَقْد آتَ ي ْ

َذاِت ( ابلشام ) َربْ َوةٍ  ِإىَلٰ ( بعد ِقصىة الصلب )َوآَويْ َنامُهَا( على قدرتنا إذ ُوِلَد من غري أب )َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيًَة ) -50
، وهي نقرة جيتمع فيها املاء من منبع صغري يف أسفلها ولكن ال جيري  ، "القرار" مجع قرارة ( أي وماء معني قَ رَاٍر َوَمِعنيٍ 

، والشاهد على ذلك قول عنرتة بن شدىاد يصف روضة وفتيات يسقني تلك الروضة من  ، أو جيتمع فيها ماء املطر ماؤها
 ، قال :  القرار

ْرَهمِ   جاَدْت َعَلْيِه ُكل  ِبْكٍر ُحرٍَّة     َفرَتَْكَن ُكلَّ َقراَرٍة كالدِى
َها املاُء مَلْ يَ َتَصرَّمِ   َسحىاً وِتْسكاابً َفُكل  َعِشيٍَّة     جَيْرِي َعَلي ْ

ولذلك قال بعدها "َفرَتَْكَن ُكلَّ َقراَرٍة   فقول الشاعر "جاَدْت َعَلْيِه" يعين جادت تلك الفتيات على الزرع ابملاء من كلى قرارٍة ،
ْرَهِم" يعين مل يبَق فيها ماء إال قليالً يف أسفلها بقدر الدىرهم . وقال اآلخر :  كالدِى

 وما الن َّْفُس إالى نُْطَفٌة ِبَقرارٍة     إذا مْل ُتَكدَّْر كاَن َصْفواً َغِديُرَها
 يارة وخيار وقصرية وِقصار، والشاهد على ذلك قول َطرَفة :وخ ، على وزن حجارة وأحجار ومجع القرارة قرار

 والَقرَاُر َبْطُنُه َغَدٌق      َزي ىَنْت َجْلَهاتِِه أَكُمهْ 
 وقال الفرزدق :

 َلْيٍب َعرْكًة     َوتَ رَْكتُ ُهْم فَ ْقعاً ِبُكلى قَ رَارِ َوَلَقْد َعرَْكُت َبين كُ 
 قول عبيد بن األبرص : و"املعني" هو املاء اجلاري ، والشاهد على ذلك

 َعيناَك َدمُعُهما َسُروُب    َكَأنَّ شانَيِهما َشِعيبُ 
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 واِهيٌة أو َمِعنُي َمْعٍن       أَو َهْضَبٍة دوهَنا هُلُوبُ 
 وقال جرير :

 َغَدوا بِلُبِىَك غاَدروا      َوَشالً ِبَعيِنَك ما يَزاُل َمِعيَنا الىذينَ ِإنَّ 
 وقال  أيضاً :

 نا أْن َمنَ ْعنا ُُماِشعاً      َقدمياً َمِعنَي املاِء فاحتَ َفُروا الضَّْحالَغِضْبَت علي
نة ، ويقع ساقية حسَ  وقد بىَن الناس يف تلك الربوة مسجداً صغرياً يسمىى اليوم مسجد الربوة ، يف آخر جبل قاسيون ، وفيه

 هذا اجلبل مشايل دمشق والصاحلية .

ُكُلوا ِمَن : بعد وفاة املسيح قلنا هلم َي أيها الُرُسل ) واملعىند هبم ُرُسل املسيح وهم احلواريىون ، ( يريََي أَي  َها الر ُسُل ) - 51
 فأجازيكم على أعمالكم . (ِإينى مبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم ( وال تفسدوا هذه االُمىة ابلتفرقة )الطَّيِىَباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا 

 ( وال تعصوِن  َوأَََن رَب ُكْم فَات َُّقونِ ( فال تفرىقوها ) أُمًَّة َواِحَدةً ( النصرانيىة ) ُتُكمْ َوِإنَّ َهٰ ِذِه أُمَّ ) - 52

م تفرىقوا إىل مذاهب كثرية فقال تعاىل ) مثى أخربَ  - 53 ( أي أَْمَرُهم( وصاروا أحزاابً وذلك بسبب )فَ تَ َقطَُّعواهللا عنهم أبهنى
نَ ُهمْ ) الىذينَ بسبب أمرائهم  ، وهي إجنيل لوقا ويوحنىا وميتى ومرقس  ، فكتبوا أربعة أَنجيل ، مجع زبور ( أي كتُباً زُبُ رًاوكتبوا )( بَ ي ْ

م على طريق الصواب .َفرُِحونَ ( من األَنجيل ) ُكل  ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهمْ )  ( أي مسرورون أبهنى

( أي غارقني يف حبر اجلهل وقد غمرهتم مياهُه  َغْمَرهِتِْم يِف ، أي اتركهم بعد أن أبلغتهم وأنذرهتم ) ( َي حممىدَفَذْرُهمْ ) - 54
يف سورة األنعام عند قوله ( يعين حّتى ينصرك هللا عليهم فتقتلهم وأتسرهم . وقد سبق شرح معىَن كلمة "الَغمرة" َحّتَّٰ ِحنٍي )

 . تعاىل }ِإِذ الظَّاِلُموَن يِف َغَمرَاِت اْلَمْوِت {

َا ّنُِد ُهم بِِه ِمن مَّاٍل َوبَِننَي ) -55  (  َأحَيَْسُبوَن أّنَّ

ا ّندىهم ابملال والبنني ُمازاًة ألعماهلم أو لكرامتهم علينا ؟ كال )ُنَسارُِع هَلُْم يِف اخلَْرْيَاِت ) -56 ( األمُر بَل( يعين أيظنىون أّنى
 ( . الَّ َيْشُعُروَن عكس ذلك ولكن )

57-  َ َ  ُسبحانهُ  مثى بنيى ُهم مِىْن َخْشَيِة  الىذينَ ( املؤمنني )ِإنَّ حال املشركني الفجىار فقال تعاىل ) حال املؤمنني األخيار بعدما بنيى
 ( أي خائفون من أعماهلم لئال يقع منهم خطأ أو نسيان فُيعاقَبون عليه .َرهبِىِم م ْشِفُقوَن 

 ( .يُ ْؤِمُنونَ جاءت يف القرآن ) ( الىيتُهم آِبََيِت َرهبِىِْم  الىذينَ وَ ) -58

 ( أحداً يف العبادة . ُهم بَِرهبِىِْم اَل يُْشرُِكوَن  الىذينَ وَ ) -59
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( أي خائفة لئال يقع منهم تقصري يف أداء واجب أو َما آَتوا وَّقُ ُلوهُبُْم َوِجَلٌة ( الواجبات والطاعات )يُ ْؤُتوَن  الىذينَ وَ ) -60
ُْم ِإىَل رَ عمل َنقص )  ( بعد موهتم فيجازيهم على أعماهلم ويُدخلهم جنىاته . هبِىِْم رَاِجُعوَن أهنَّ

 .( يسبقون غريهم أبلف سنة َساِبُقونَ ( أي للِجنان )اخلَْرْيَاِت َوُهْم هَلَا ( عمل )أُْولَِئَك ُيَسارُِعوَن يِف ) -61

( أي ابلقول احلقى َوَلَديْ َنا ِكَتاٌب يَنِطُق اِبحلَْقِى دون طاقتها ) ( يعين إالِإالَّ ُوْسَعَها( من الطاعات )َواَل ُنَكلِىُف نَ ْفًسا ) -62
( يف زَيدٍة أو نُقصان ، وهو كتاب أعماهلم . وال غرابة يف الكتاب إذا نطق فإنى عندَن يف الدنيا كتاابً ينطق َوُهْم اَل يُْظَلُموَن )

 بُه ، وهو املسجىل والشريط كتابُه .ويشهد عليك مبا تكلىمَت ونطقَت حّتى الصفري ال يرتكُه بل يكت

مرة هي املاء الكثري الىذي يغمر اإلنسان كالُبحرية ، ( أي يف غفلٍة تسبح يف حبر الشهوات . فالغَ بَْل قُ ُلوهُبُْم يف َغْمَرٍة ) -63
 الفرزدق :  ومن ذلك قولُ 

 َذرَّعُ وجَنَّى أاب اْلِمْنهاِل اثٍن َكأَنىُه     يَدا ساِبٍح يف َغْمَرٍة يَ تَ 
 ( .ُهْم هَلَا َعاِمُلوَن ( أي وهلم أعمال سيىئة غري اإلشراك )َوهَلُْم أَْعَماٌل ِمن ُدوِن َذِلَك ( الكتاب )مِىْن َهَذا )

بنا رؤساءهم املكذىبني لُرُسلنا )َأَخْذََن ُمرْتَِفيِهم اِبْلَعَذاِب ( ماتوا )َحّتَّ ِإَذا ) -64 ( ْم جَيَْأُروَن ِإَذا هُ ( يف عامل النفوس ، أي عذى
 أي يصرخون ويتضرىعون . فقلنا هلم : 

 ( أي ال ندفع العذاب عنكم ألنىكم ُمستحقىون لُه . اَل جَتَْأُروا اْليَ ْوَم إِنَُّكم مِىنَّا اَل تُنَصُروَن ) -65

َلى َعَلْيُكْم ) -66 ( أي ترجعون إىل الوراء أَْعَقاِبُكْم تَنِكُصوَن َفُكنُتْم َعَلى ( أي تُقرأ عليكم يف دار الدنيا )َقْد َكاَنْت آََييت تُ ت ْ
 ُمنهزمني لئال تسمعوها . 

وتتحدىثون  للىيل( أي تتسامرون ابَساِمرًاين ابحلَرم على حممىد وأصحابه ال تسمعون لقولِه )ستكربِ ( أي مُ ُمْسَتْكربِيَن بِِه ) -67
 حباب ، ومن ذلك قول حسىان : بني األ للىيليف ذمى حممىد وأصحابه . "السَمر" طول احلديث اب

 فَِلَوى اخلُْربَِة إْذ أْهلُنا     كلَّ ُمًُْسى ساِمٌر الِعبُ 
 ( أي ترتكون القرآن واالستماع إىل ما فيه من موعظة ، فاهلجران هو ترك احلبيب . هَتُْجُرونَ )

ب َُّروا اْلَقْوَل ) -68  ي قول هللا ويفكىرون فيها فيهتدوا إىل احلقى . وِمثلها يف( يعين أال يتدبىرون آَيت القرآن الىيت هأَفَ َلْم يَدَّ
مَّا مَلْ ( من الدِىين )أَْم َجاءُهم قوله تعاىل }أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن { يعين أال يتدبىرون القرآن ، والفاء للتفكري . ) سورة حممد

د خُيالف دين إبراهيم ونوح وغريمها من الُرُسل فينكرون عليِه دينُه وال ( يعين هل جاَء حممىد بدين جديََيِْت آاَبءُهُم اأْلَوَِّلنَي 
 يؤمنون بِه؟ 

 ( أمل يعرفوه صادقاً أميناً فلماذا يُنكرون عليه رسالتُه ؟فَ ُهْم َلُه ُمنِكُروَن ( حممىداً ابلصدق واألمانة )أَْم مَلْ يَ ْعرُِفوا َرُسوهَلُْم ) -69
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م َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِى َكارُِهوَن ( أي بدين احلقى )بَْل َجاءُهم اِبحْلَقِى رٌب من اجلنى )( أي بِه ضَ ٌة أَْم يَ ُقوُلوَن بِِه ِجنَّ ) -70 ( ألهنى
 خيافون على ُسلطتهم ورئستهم أن تذهب منهم .

َوَمن الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )( أي َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ( ابلشفاعة )َوَلِو ات ََّبَع احْلَق  أَْهَواءُهْم ) -71
ا تشفع لنا عند هللا فُيعطينا ِفيِهنَّ  ( من األحياء . فاحلقى هو هللا ، وأهواؤهم هي الشفاعة حيث جعلوها يف املالئكة فقالوا أهنى

ا يريدون بشفاعة املالئكة وغريها هللا ما نريد بشفاعتها . فردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل : لو اتىبع احلقى أهواءهم فيعطيهم م
من األنبياء لفسدت الكواكب السيىارة ومن فيهنى من األحياء ، وذلك ألنى الناس ُُمتلفون فيما بينهم ابختالف آرائهم 

إذا وعقوهلم وبطلباهتم فكلى منهم يطلب من هللا ُحكماً ضدى قبيلِه وكلى واحد منهم يريد أن يكون مِلكاً ورئيساً على بالده ، ف
ع فيما بني الناس ، ولذلك فإن هللا ال يقبل د والتنازُ أعطاهم هللا طلباهتم فسدت الكواكب السيىارة ومن فيهنى بسبب التضادُ 

َناُهم ِبذِْكرِِهْم شفاعة مَلك من املالئكة وال نيبى من األنبياء يف ذلك لئال خيتلى النظام وتفسد احلياة ) ( يعين بل جئناهم َبْل أَتَ ي ْ
( يعين عن القرآن فَ ُهْم َعن ِذْكرِِهم م ْعرُِضوَن آن الىذي هو موعظة هلم فيزيل عنهم األوهام ويكشف هلم عن احلقيقة )ابلقر 

 ُمعرضون .

( لك من خراجهم َفَخرَاُج َربِىَك َخرْيٌ تبليغ الرسالة فيثقل عليهم ولذلك ال يؤمنون )( أي أجراً على أَْم َتْسَأهُلُْم َخْرًجا ) -72
  ( فُيعطيك من فضلِه وال حتتاج إىل أمواهلم . ُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنَي وَ )

 ينك ؟ ( يعين إىل طريق احلقى فلماذا ميتنعون عن إجابتك واتىباع دِ َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم ) -73

( أي عن طريق احلقى مائلون يعين هم على جانب من الصِىرَاِط لََناِكُبوَن  اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَِة َعنِ  الىذينَ ( املشركني )َوِإنَّ ) -74
قوله تعاىل يف سورة امللك }ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يِف احلقى ، فاملنكب هو جانب الشيء ، ومن ذلك 
 ويف تعاليم اجليش يُقال "َنكِىب سالح" أي ضع سالحك على منكبَك . َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رىِْزِقِه { أي إمشوا يف جوانبها .

( الىذي أصاهبم وهو اجلدب واملرض والذئب الىيت أخذت تالحقهم وأتكل َوَلْو َرمِحَْناُهْم وََكَشْفَنا َما هِبِم مِىن ُضرٍى ) -75
 هلم يرتدىدون ، ومن ذلك قول عنرتة : ( أي لتماَدوا يف ضاللََّلج وا يِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهوَن أنعامهم )

 أال َي َعْبُل َقْد زاَد التَّصايب     َوجلَّ اليوَم قَ ْوُمِك يف َعذايب 
 أي زادوا يف عذايب .

ِْم ( أي ابجلدب واملرض والضيق )َوَلَقْد َأَخْذََنُهم اِبْلَعَذاِب ) -76 َوَما ا )( أي فما تواضعوا وال انقادو َفَما اْسَتَكانُوا لَِرهبِى
 ( إليِه ابلدعاء ليكشف عنهم العذاب . يَ َتَضرَُّعوَن 

سون ( أي ُمفلِ ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن ( أي عذاابً آخر أشدى من األوىل )َحّتَّ ِإَذا فَ َتْحَنا َعَلْيِهم اَباًب َذا َعَذاٍب َشِديٍد ) -77
 َيئسون من رمحة هللا .
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( أي قليل منكم يشكرون فالسمع اُذن النفس ، السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل مَّا َتْشُكُروَن  َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َلُكمُ ) -78
: هللا الىذي جعل لنفوسكم آذاَنً لتسمعوا وعيوَنً لتبصروا وقلوابً لتفقهوا كما جعل هذه  واملعىنوالبصر عينها والفؤاد قلبها ، 
 حواسى اجلسم ما هي إال قوالب تكوىنت فيها حواسى النفس .األعضاء ألجسامكم ، ألنى 

 ( أي نشرَكم وفرىقكم ، والشاهد على ذلك قول اُميىة بن أيب الصلت َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم يِف اأْلَْرِض ) -79
َنا  وأْذَرهْتا َحواِفُل ُمْعِصفاٌت     كما تُْذرِي اْلُمَلْمِلَمُة الطَِّحي ْ

 وقال عنرتة : 
 َتْذرِي ِمْن ِخيَفِة البُ ْعِد َدْمعاً      ُمسَتِهالً بَِلْوَعٍة َوُسهادِ  َوهيَ 

 وقال األخطل : 
اَب كما  يُْذرِي َسباِئَخ ُقْطٍن نَْدُف أْواترِ     فَأْرَسُلوُهنَّ يُْذرِيَن الرت 

فُيحاسبكم على أعمالكم ويعاقبكم على أفعالكم  ( بعد موتكم ، يعين إىل العامل األثريي تصريون وفيِه جُتَمعونَوإِلَْيِه حُتَْشُروَن )
 ، وهذه الِعبارة من ُحسن البالغة إذ جاء يف أوىهلا النشر والتفريق ويف آخرها اجلمع والتحقيق . 

والنهار .  لاللىيكر يف اختالف ( أي ولُه جيب الذِكر والشُ َوالن ََّهاِر  اللىيلَوُهَو الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت َوَلُه اْخِتاَلُف ) -80
{ ،  َوالن ََّهاَر ِخْلَفًة لِىَمْن أَرَاَد أَن يَذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًا اللىيلوالشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان }َوُهَو الَِّذي َجَعَل 

حمورها فهل كان ذلك من  والنهار بسبب دورهتا حول اللىيل( يعين أفال تفكىرون يف تكوين األرض وحدوث أََفاَل تَ ْعِقُلوَن )
  ؟الصدفة أم هلا خالٌق خلَقها وحكيٌم أتقَن صنعتها ، فتعبدوُه وتشكروه على هذه الِنعم 

 ( يف إنكار البعث واحلساب . بَْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَل اأْلَوَُّلوَن ) -81

َنا وَُكنَّا تُ رَااًب َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمب ْ ) -82   هذا غري ُمكن . كالى   ؟( من قبورَن أحياء ُعوثُوَن قَاُلوا أَئَِذا ِمت ْ

ِإْن َهَذا ( ُميء حممىد فما َصَدقوا ومل يُبعث آابؤَن من قبورهم )ِمن قَ ْبُل ( الوعد ابلبعث )َلَقْد ُوِعْدََن ََنُْن َوآاَبُؤََن َهَذا ) -83
 .  ( أي أكاذيبهم الىيت سطروها يف الكتبِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي 

 ( احلقيقة ؟لِىَمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ( َي حممىد )ُقل) -84

 ( أي أفال تتىِعظون وتفكىرون أبنى القادر على اخللق ابتداًء أليس قادراً على اإلعادة اثنيةً َسيَ ُقوُلوَن لِلَِِّ ُقْل أََفاَل َتذَكَُّروَن ) -85
 ؟

( الىذي فوق  َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ كها )( الىيت تسكنها املالئكة ، يعين َمْن مالِ السَّْبعِ ( األثرييىة )لسََّماَواِت ُقْل َمن رَّب  ا) -86
 السماوات السبع ؟ 

 ( عقابه على جحود توحيدِه واإلشراك يف عبادتِه وإنكاركم للبعث ؟ َسيَ ُقوُلوَن لِلَِِّ ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقوَن ) -87
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رُي ( يف الكون )ُكلِى َشْيٍء ( أي ُملك )ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ) -88 ( يعين إذا َواَل جُيَاُر َعَلْيِه ( من استجاَر بِه )َوُهَو جيُِ
أنبيائِه فال يتمكىن ذلك النيبى أن خُيلىصُه من عذاب هللا بقوىتِه وال بشفاعتِه ألنى إرادة هللا  من خلقِه عند أحدِ  استجاَر أحدٌ 

 ( احلقيقة وتسريون عليها ؟ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن فوق إرادة األنبياء )

حر؟ وذلك قوهلم ]كما يف سورة املدثىر [ ( أي فكيف تنسبون القرآن للسِ ُقْل َفَأَنَّ ُتْسَحُروَن ( اإلرادة )َسيَ ُقوُلوَن لِلَِِّ ) -89
 { . : }ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يُ ْؤثَ رُ 

ُْم َلَكاِذبُوَن ( يعين بل جاءهم حممىد من عندَن ابلقول احلقى مل يكذب عليهم )َناُهم اِبحْلَقِى بَْل أَتَ ي ْ ) -90 ( يف ادىعائهم أبنى َوِإهنَّ
 .املالئكة بنات هللا 

ُ ِمن َوَلٍد ) -91 ا تزعم النصاَرى أبنىه اثلث ( كمَوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إِلٍَه ( كما تزعم العرب أبنى املالئكة بنات هللا )َما اختَََّذ الِلَّ
( أي مليىز كلى إالٍه خلقُه عن خلِق غريِه ومنعُه عن االستيالء عليِه ِإًذا لََّذَهَب ُكل  إَِلٍه مبَا َخَلَق ثالثٍة ، فلو كان كما يزعمون )

الُقدرة واحلكمة فتكون الغلبة ( يف َوَلَعاَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ووقع بينهما التحارب والتغالب كما هو حال ملوك األرض )
اذ الولد والشريك فهو واحد ال ولد لُه وال شريك يف اخللق . ُسْبَحاَن الِلَِّ َعمَّا َيِصُفوَن لألقدر واألعلم )  ( أي تنزيهاً لُه عن اختى

لة ( أي ال ُمناَسبة وال ُماثَ يُْشرُِكوَن  فَ تَ َعاىَل َعمَّا( أي يعلُم ما غاَب عنكم وما حضر عندكم )َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ) -92
 جيعلوهنم ُشركاء مع هللا . الىذينَ بني اخلالق واملخلوقني 

( من االستدراج ابملرض أو ابملوت والقتل واألسر أو ابلفقر ، وكلمة "ما" تُرَِيينِى َما يُوَعُدوَن ( يعين إْن )ُقل رَّبِى ِإمَّا ) -93
بُواْ آِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِىْن َحْيُث الَ يَ ْعَلُمونَ   الىذينَ اىل يف سورة األعراف }وَ لتنوىع العذاب ، وذلك قوله تع  .{  َكذَّ

 ( بل جنىين منهم ابهلجرة إىل مدينة يثرب . َربِى َفاَل جَتَْعْليِن يِف اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي ) -94

 ( ولكن ال نُعاجلهم ابلعقوبة لعلىهم ُيسلمون . َلَقاِدُرونَ ن االستدراج )( مَوِإَنَّ َعَلى أَن ن رَِيَك َما نَِعُدُهْم ) -95

قوله تعاىل }َواَل ئاهتم معك إبحسانك إليهم . وِمثلها يف سورة ُفصىلت ( أي إدفع سياْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّيِىَئَة ) -96
يمٌ َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيِىَئُة اْدَفْع اِبلَّيِت  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ َنَك َوبَ ي ْ ( ََنُْن أَْعَلُم مبَا َيِصُفوَن { ، )  ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

 لك من ِصفات ذميمة فيقولون ُمنون ويقولون ساحر ويقولون كذىاب . 

( أي من شياطني اإلنس ومهزاهتم ، واهلمىاز الىذي يعيب َياِطنِي ِمْن مَهَزَاِت الشَّ ( أي أعتصم بك )َوُقل رَّبِى أَُعوُذ ِبَك ) -97
 الناس ويسخر منهم . 

 عن حال الكافرين والُبخالء ساعة املوت فقال :  ُسبحانهُ ( ُملسي . مثى أخرب َوأَُعوُذ ِبَك َربِى أَن حَيُْضُروِن ) -98

( يعين َي مالئكة ريبى ارجعوين إىل قَاَل َربِى اْرِجُعوِن ف على املوت )( يعين َلمىا أشر َحّتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت ) -99
 الدنيا .
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( ال َكالَّ ( من املال فاُنفقُه يف سبيل هللا على الفقراء واحملتاجني ، فقالت املالئكة )َلَعلِىي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تَ رَْكُت ) -100
َا َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَهارجعَة لك ) ( َوِمن َورَائِِهم ( ولكن ال ِصحىَة هلا ، والكلمة قوله )َلَعلِىي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تَ رَْكُت ( ، ) ِإهنَّ

َعثُوَن على أمواهلم ومانع هلم من اإلنفاق ، يعين لو رجعوا ) 89( هلم ، أي حاجزبَ ْرزَخٌ الشيطان هو ) ( من ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ
قوله تعاىل يف سورة األنعام }َوَلْو ُرد واْ َلَعاُدواْ ِلَما فوس فلذلك ال ينفقون . وُمىا يؤيىد هذا أجسامهم إىل عامل األثري ، عامل الن

ُْم َلَكاِذبُوَن { .  هُنُواْ َعْنُه َوِإهنَّ

هو الِقشرة الباردة الىيت تتكوىن على وجه الشمس ، والنفخ يكون  الصور يوم القيامة ، و( يعين فَِإَذا نُِفَخ يِف الص وِر ) -101
من جوفها يف صدٍع يكون لقشرهتا ، وذلك بسبب الغازات املنَبِعثة من جوفها فيكون هلا صوت عظيم يُزعج أهل السماوات 

نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َواَل يَ َتَساءُلوَن ، وقوله )  لكون والقرآناواألرض ، وقد شرحُت هذا املوضوع يف كتايب  :   واملعىن( َفاَل أَنَساَب بَ ي ْ
  كلى إنسان مشغول بنفسِه يف ذلك اليوم ال يسأل عن قريبِه وال عن صديقِه .   

 ( بدخول اجلنىة .فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن تُه يف احملشر )( يعين فمن طالت حُماكمَفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه ) -102

فَُأْولَِئَك ( يعين ومن قُصرت حماكمتُه ، ومعناه ال حُياكم أبداً ولكن ُيسأل سؤال توبيخ وتقريع )َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه ) -103
 ( .َم َخاِلُدوَن يف َجَهنَّ ( أبن أوقعوها يف العذاب )َخِسُروا أَنُفَسُهْم  الىذينَ 

( أي سود الوجوه ِلما ُيصيبهم من دخاهنا . يُقال "أسود كاحل" أي النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاحِلُوَن ( ألِسنُة )تَ ْلَفُح ُوُجوَهُهُم ) -104
 شديد السواد ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

 هوضِ اً     ومَشََّر ُمْشِعُلوها للنُ َكُلوح  إذا صارتْ  لحربِ لِ  نْ فمَ 

َلى َعَلْيُكْم فقال تعاىل ) -105 بُوَن ( أي تُقرأ عليكم يف دار الدنيا )أمََلْ َتُكْن آََييت تُ ت ْ  ( ؟َفُكنُتم هِبَا ُتَكذِى

َنا ِشْقَوتُ َنا ) -106  ( عن طريق احلقى .وَُكنَّا قَ ْوًما َضالِىنَي علينا جهلنا فشَقوَن ) بَ لَ ( أي غَ قَاُلوا رَب ََّنا َغَلَبْت َعَلي ْ

َها ) -107  ( نستحقى حينئٍذ العذاب .فَِإَنَّ ظَاِلُموَن ( إىل ما هنَيتنا عنُه )فَِإْن ُعْدََن ( أي من جهنىم )َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ

( وهي كلمة زجر للكالب ، وإذا قيلت لإلنسان تكون له على وجه اْخَسُؤوا ِفيَها ( هللا تعاىل يف جواهبم )قَالَ ) -108
 ( بكلى كالم . َواَل ُتَكلِىُموِن قري )اإلهانة والتح

َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخرْيُ ( ذنوبنا )فَاْغِفْر لََنا ( مبا أنزلَت واتىبعنا الرسول )إِنَُّه َكاَن َفرِيٌق مِىْن ِعَباِدي يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا آَمنَّا ) -109
 ( ملن يُطيع أوامرك . الرَّامِحِنَي 

                                                           
نَ ُهَما بَ ْرزٌَخ الَّ يَ ْبِغَيانِ .  }َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقَيانِ  سورة الرمحنقوله تعاىل يف "الربزخ" معناُه احلاجز ، ومن ذلك  89  ينهما حاجز .يعين ب{  بَ ي ْ

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ُهْم ) 90( الشياطنيَحّتَّ أَنَسوُْكْم ( أي كنتم تسخرون هبم وهتزؤون منهم )ِسْخرَيًّ فَاختََّْذَُتُوُهْم ) -110 ( أي ذِْكرِي وَُكنُتم مِىن ْ
 ( .َتْضَحُكونَ من املؤمنني )

ُْم ُهُم اْلَفائُِزوَن خريتكم )( على سُ مبَا َصرَبُوا ( اجلنىَة )ِإينىِ َجزَيْ تُ ُهُم اْليَ ْوَم ) -111  نىة .( بنعيم اجلَأهنَّ

( ملاذا مل تتفكىروا وتتىِعظوا َعَدَد ِسِننَي ( يف حياتكم املادىية )َكْم لَِبثْ ُتْم يف اأْلَْرِض ( مَلك العذاب ملنِكري البعث )قَالَ ) -112
 ؟وتقدىموا آلخرتكم 

م ومل يَ يعدىون  الىذينَ ( أي قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم فَاْسَأْل اْلَعادِىيَن ) -113 َسْعنا أن نفكىر يف اآلخرة ونتزوىد هلا . األَيى
ا يوم واحد . ا قالوا يوماً أو بعض يوم ، النقضائها بسرعة وانشغاهلم جبمع املال فكأهنى  وإّنى

( احلقيقة ُكْم ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن لَّْو أَنَّ  ( ابلنسبة لآلخرة )ِإالَّ قَلِياًل  ( أي ما لبثتم يف دار الدنيا )ِإن لَِّبثْ ُتْم  ( املَلك )قَالَ ) -114
 جهلكم وعنادكم أوقعكم يف العذاب . كم ُحبى الدنيا عن اآلخرة ولكنى َلما شغلَ 

َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا ) -115 ُتْم أّنَّ َنا اَل تُ ْرَجُعوَن ( بغري غاية وال هناية )أََفَحِسب ْ م ( بعد موتكم ، يعين ظننتم أنىكم أجساَوأَنَُّكْم إِلَي ْ
بال نفوس وتنتهي حياتكم عند موتكم ومل تعلموا أنى النفس هَي اإلنسان احلقيقي وعند انفصاهلا من اجلسم تكون يف قبضتنا 

 وحتت ُحكمنا .

ُ اْلَمِلُك احْلَق  ) -116 اْلَعْرِش اْلَكرمِِي  ِإالَّ ُهَو َرب  ( يف الكون )اَل إَِلَه  من أن خيلق شيئاً عبثاً بال فائدة )( أي تعاىَل فَ تَ َعاىَل الِلَّ
 تَلئِلئ .مُ ( أي صاحب العرش اجلميل الْ 

َا ِحَسابُُه ( أي ال ُحجىَة لُه فيما يدىعيِه )َوَمن يَْدُع َمَع الِلَِّ ِإهَلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن لَُه بِِه ) -117 ( يف ِعنَد رَبىِِه ( أي عقابُه )فَِإّنَّ
 ( بل خيسرون .وَن إِنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفرُ اآلخرة )

 ( ملن سألك الرمحة .َوأَنَت َخرْيُ الرَّامِحِنَي ) الفقراء من أصحايب (َواْرَحمْ ) للمؤمنني من قومي (َوُقل رَّبِى اْغِفْر ) -118

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاملؤمنون َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

   

ّسورةّالنور

ّالرَِّحيمِِّّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَنِّ

                                                           
 . ( ِمْن مَهَزَاِت الشََّياِطنيِ  َوُقل رَّبِى أَُعوُذ ِبكَ قوله تعاىل )وقد سبق ذكر الشياطني عند  90
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( على  َوأَنزَْلَنا ِفيَها آََيٍت بَ يِىَناتٍ ( عليكم ، أي أوجبنا عليكم العمل مبا فيها من أحكام ) ُسوَرٌة أَنزَْلَناَها َوفَ َرْضَناَهاهذه ) -1
 ( أي لكي تتىِعظوا .   لََّعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ وحدانيىة هللا وُقدرتِه )

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتخذَُكم هِبَِما َرأَْفٌة يف ِديِن الِلَِّ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَا) -2 ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن ( أي يف ُحكم هللا ) ْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِىن ْ
ة ، والغاية من حضورهم ليعتربوا ويتىِعظوا ( أي مجاع َعَذاهَبَُما طَائَِفٌة مِىَن اْلُمْؤِمِننيَ ( أي وليحَضْر ) اِبلِلَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهدْ 

 فال يكونوا مثلهما .  

: ال جيوز للرُجل الصاحل أن يتزوىج امرأًة  واملعىن(  الزَّاين اَل يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة اَل يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن أَْو ُمْشرِكٌ ) -3
لزاين السيىء األخالق أو يتزوىجها الرُجل املشرِك ، وذلك ألنى اإلثنني يف النار ، وال جيوز للمرأة زانية ، بل يتزوىجها الرجل ا

(  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ ( النكاح )َوُحرىَِم َذِلكَ ، بل تتزوىجُه من كانت زانية مثله أو مشركة ) الزَنالصاحلة أن تتزوىج برجل زاٍن قد تعوىد 
 الصاحلني .

م  مُثَّ مَلْ ََيُْتوا أِبَْربَ َعِة ُشَهَداءَ ) لزَن، أي يقذفون العفيفات اب لزَن( اب يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ  الىذينَ ( ُحكم )وَ ) -4 ( يشهدون أبهنى
أي ( فَاْجِلُدوُهمْ ، وكذلك يف التوراة جيب اإلثبات على من زََنْت أبربعة شهود ) الزَنقد ضبطوا املرأَة والرجل ُمتلبىَسنِي جبرمية 

( . وهذه خاصىة مبن َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ( بعد ذلك ) ََثَاِننَي َجْلَدًة َواَل تَ ْقبَ ُلوا هَلُمْ ) لزَنفاجلدوا قاذف احملَصنة اب
ا زنت . لزَنيقذف نساء املسلمني اب  وليس مبن يدىعي على زوجتِه أهنى

 ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ ( للتائبني ) فَِإنَّ الِلََّ َغُفورٌ ( أعماهلم ) ِد َذِلَك َوَأْصَلُحوااَتبُوا ِمن بَ عْ  الىذينَ ِإالَّ ) -5

ِإالَّ أَنُفُسُهْم ( يشهدون هلم على ِصحىة قوهلم ) َومَلْ َيُكن هلَُّْم ُشَهَداءُ ) لزَن( أي يرمون زوجاهتم اب يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهمْ  الىذينَ وَ ) -6
 ( أبنى زوجته زنت .  اِبلِلَِّ إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ ( أي ُيكرىر شهادتُه أربع مرىات يُقسم ) ِهْم أَْربَُع َشَهاَداتٍ َفَشَهاَدُة َأَحدِ 

حينئٍذ حيقى له ( يف قولِه وادىعائِه ، ف أَنَّ َلْعَنَت الِلَِّ َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ ( أي والشهادة اخلامسة يقوهلا )َواخْلَاِمَسةُ ) -7
 أن يُطلىقها وإن كانت حامالً .

َها اْلَعَذابَ  َويَْدرَأُ ) -8 ( أي أَْربََع َشَهاَداٍت اِبلِلَِّ ) لزَن( زوجتُه املتىهمة اب أَْن َتْشَهدَ ( أي ويَدفع عنها الضرب ابلسياط ) َعن ْ
 .  زَنال( يف ادىعائِه  َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ ( يعين زوجها )إِنَّهُ تقسم ابهلل )

َها ِإن َكانَ ( أي واملرىة اخلامسة تقول )َواخْلَاِمَسةَ ) -9 ( يف قولِه هذا . فحينئٍذ  ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( زوجها ) أَنَّ َغَضَب الِلَِّ َعَلي ْ
 يُطَلق سراحها وال جُتَلد .

لَتهالَك الناس ولفسَد النسل وانقطَعت اإلنساب  والفواحش وإقامة احلدود الزَن( ابلنهي عن  َوَلْواَل َفْضُل الِلَِّ َعَلْيُكمْ ) -10
َ تَ وَّابٌ ) الزَنخرة على ( عليكم أبن جعل عقابكم اجللد يف الدنيا لعذىبكم يف اآلَرمْحَُتهُ ( لوال )وَ ) ( َحِكيمٌ ( للتائبني ) َوأَنَّ الِلَّ

 فيما فرضُه من احلدود .
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َي رسول هللا إن "، قال عاصم بن عديى :  ْحَصَناِت مُثَّ ملَْ ََيُْتوا أِبَْربَ َعِة ُشَهَداَء (يَ ْرُموَن اْلمُ  الىذينَ )وَ قوله تعاىل َلمىا نزل  -11
وإن التمس أربعة ُشهداء كان الرجل قَضى حاجتُه مثى مَضى!" فقال النيبى ، رأى رجل منىا مع امرأتِه رجالً فأخرب ُجِلَد َثانني 

،  6اآلية السابقة رقم  ( يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكن هلَُّْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنُفُسُهمْ  نَ الىذي)وَ . فنزل بعدها :  "كذلك اُنزِلت" )ع( 
فقال عبد هللا بن أيب سلول رئيس املنافقني لبعض أصحابِه زوىروا على حممىد يف زوجاتكم لننظر كيف حيكم فيكم . فجاء 

ماذا يقول : "مسحا على بطن امرأيت خولة . فبعث النيبى إليها فقال  هالل بن اُميىة إىل النيبى وقال : وجدُت شريك بن
ا تركُه عندي وخرج زوجي "فقالت :  " زوجِك ؟ َي رسول هللا إنى ابن مسحا كان َيتينا فينزل بنا فيتعلىم الشيء من القرآن فرمبى

وقال : "إينى جئُت أهلي عشاًء فوجدُت معها  . وجاء رُجٌل آخر إىل النيبى  ! "فال أدري أدركتُه الغرية أم َبَل عليى ابلطعام
رجالً رأيتُه بعيين ومسعتُه ابُُذين" . فكرَه ذلك رسول هللا حّتى رأى الكراهة يف وجهِه ، فقال : "إينى ألرى الكراهة يف وجهَك 

ْفِك ُعْصَبٌة مِىنُكمْ جَ  الىذينَ ِإنَّ وهللا يعلم إينى لصادق" . وهكذا أخَذوا يُزوىرون على نسائهم . فنزلت هذه اآلية ) ( أيىها  اُؤوا اِبإْلِ
موا نساءهم اب  الىذينَ املسلمون ، واإلفك معناُه الكِذب والُبهتان ، وهم  ( أيىها  اَل حَتَْسُبوُه َشرًّا لَُّكم) لزَنكذبوا على النيبى واهتى

ُهما أنزل هللا عليكم فيه من أحكام )( يف املستقَبل ألنىكم عرفتم احُلكم فيه مب بَْل ُهَو َخرْيٌ لَُّكمْ املؤمنون ) ( أي  ِلُكلِى اْمرٍِئ مِىن ْ
ُموهنى اب الىذينَ من هؤالء املنافقني  ( يعين له عقوبة إَثِه ال يتخلىص  مَّا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِمثِْ ) لزَنافرتَوا الكذب على نسائهم واهتى

ُهمْ منها )  ( يف اآلخرة .     َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ بن أيب سلول الىذي دعاهم إىل هذا اإلفك )( وهو عبد هللا  َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه ِمن ْ

ْعُتُموهُ ) -12 (  َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت أِبَنُفِسِهْم َخرْيًازوىروا على نسائهم ) الىذينَ ( أي مسعتم قول هؤالء املنافقني  َلْواَل ِإْذ مسَِ
  . ٌب بنيِى ( أي كذِ  َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك م ِبنيٌ ) ومل ُيصدىقوا قول املنافقني

فَُأْولَِئَك ِعنَد الِلَِّ ُهُم ( ) فَِإْذ مَلْ ََيُْتوا اِبلش َهَداءِ ( يشهدون هلم ) أِبَْربَ َعِة ُشَهَداءَ ( أي على ادىعائهم ) َلْواَل َجاُؤوا َعَلْيهِ ) -13
 ( . اْلَكاِذبُونَ 

نْ َيا َواآْلِخَرِة َلَمسَُّكْم يف َما أََفْضُتْم ِفيهِ ( بدين اإلسالم )َوَرمْحَُتهُ ( أيىها املؤمنون ابلقرآن )  َعَلْيُكمْ َوَلْواَل َفْضُل الِلَِّ ) -14 (  يف الد 
 . ( يف اآلخرة َعَذاٌب َعِظيمٌ أي فيما تكلىمتم بِه وأذعتم خربُه من أمر هؤالء املنافقني الكاذبني إْذ صدىقتم بقوهلم بغري شهود )

( أي  َوتَ ُقوُلوَن أِبَفْ َواِهُكم مَّا لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُه َهيِىًنا( أي يُلقيِه بعضكم إىل بعض ) ِإْذ تَ َلقَّْونَُه أِبَْلِسَنِتُكمْ ) -15
 ( .  َوُهَو ِعنَد الِلَِّ َعِظيمٌ تظنىون أنى ذلك سهٌل ال إمَث على نقل احلديث )

ْعُتُموُه قُ ْلُتم مَّا َيُكوُن لََنا أَن ن ََّتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتاٌن َعِظيمٌ  َوَلْواَل ِإذْ ) -16  ( . مسَِ

ُ أَن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أَبًَدا) -17 (  ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ ( يعين ال تصدىقوا قول أحد حّتى تَروا أبعينكم أو مبوجب شهود ) يَِعُظُكُم الِلَّ
 هللا .  بكتاب

ُ َلُكُم اآْلََيتِ ) -18 ُ الِلَّ ُ َعِليمٌ ( أي يبنيى لكم احُلكم فيمن يفرتي على نساء املؤمنني وفيمن يدىعي على زوجتِه ) َويُ َبنيِى (  َوالِلَّ
 ( فيما َيمركم بِه . َحِكيمٌ مبا يكون منكم )
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هَلُْم ( بكذهبم ونفاقهم ) آَمُنوا الىذينَ َن أَن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف حيُِب و  الىذينَ ِإنَّ مثى توعىد املنافقني القاذفني فقال تعاىل ) -19
نْ َيا ُ يَ ْعَلمُ ( عذاب النار )َواآْلِخرَةِ ( إبقامة احلدى عليهم ) َعَذاٌب أَلِيٌم يِف الد  َوأَنُتْم اَل ( ما يف تلك اإلشاعة من عاقبٍة سيىئة ) َوالِلَّ

 ( ذلك .    تَ ْعَلُمونَ 

( لعاجلكم ابلعقوبة ولكن برمحتِه أمهلكم لتتوبوا وتندموا على ما  اَل َفْضُل الِلَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوأَنَّ الِلَّ َرُؤوٌف َرِحيمٌ َوَلوْ ) -20
 قلتم . 

ِبْع ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه ََيُْمُر َوَمن يَ تَّ ( مبا يُ َوسِوُس لكم ويُغويكم ) آَمُنوا اَل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَانِ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -21
مِىْن َأَحٍد ( من الذنوب ) َما زََكا ِمنُكم( عليكم ابهلداية )َوَرمْحَُتهُ ( إبرسال الرسول ) اِبْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلْواَل َفْضُل الِلَِّ َعَلْيُكمْ 

َ يُ زَكِىي َمن َيَشاءُ  يعٌ علُه تقيىاً )( أبن جي أَبًَدا َوَلِكنَّ الِلَّ ُ مسَِ  ( بسرائركم .  َعِليمٌ ( ألقوالكم ) َوالِلَّ

 ولو الِغىن والَسعة يف املال ، ومن ذلك قول اخلنساء : اُ ( أي وال ينسحب  َواَل ََيَْتِل أُْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعةِ ) -22
 يرِ ي يف َجْوَدٍة جيَ لِ تَ وجنا ربيعُة يوَم ذلَك ُمرَهقاً     ال َيَ 

 امرؤ القيس : وقال 
 أال ُربَّ َخْصٍم فيِك أْلَوى َرَدْدتُُه     َنِصْيٍح َعَلى تَ ْعذالِِه َغرْيَ ُمؤتَِلي

 أي غري ُمنسحٍب عنِك . وقال األعشى يصُف ثور وحش حُيارب كالب الصيد : 
 ابَ أَلَيً جياهُدها ال ََيتَِلي طََلباً        َحّتَّ إذا َعْقُلُه بعَد الَوََن اث

: إذا كان أحٌد منكم يِصل أقرابءه الفقراء ابملال فال ينسحب عنهم ويرتكهم ألسباب اتفهة  واملعىن( ،  أَن يُ ْؤُتوا أُْويل اْلُقْرََب )
ا هو يُعطيهم يف سبيل هللا وهللا َيجرُه على عطائِه فال يهمىُه قول الناس فيهم وال قوهلم يف شيء من اُمور الدنيا  دنيويىة فإّنى

ا أجرُه على هللا )يف َسِبيِل الِلَِّ ( يعين وكذلك الىذي ينفق على املساكني واملهاجرين ) َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِينَ ) ( َوْليَ ْعُفوا( فإّنى
 َأاَل ( عن أخطاء الفقراء ليصفح هللا عن ذنوب األسخياء )َوْلَيْصَفُحواعن أخطاء املساكني واملهاجرين وال ينسحبوا بعطائهم )

ُ َلُكمْ  ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ( أيىها األسخياء ) حتُِب وَن أَن يَ ْغِفَر الِلَّ  ( .  َوالِلَّ

( ابهلل ورسوله واليوم اْلُمْؤِمَناتِ ( عمىا يُنَسب إليهنى من فاحشة )اْلَغاِفاَلتِ ) لزَن( اب يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ  الىذينَ ِإنَّ ) -23
نْ يَ اآلخر )  ( يف جهنىم . َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ( يُبَعدون عن اجلنىة )اآْلِخَرةِ ( يف )وَ ( أي اُبِعدوا من رمحة هللا ) الُِعُنوا يف الد 

 ( يف دار الدنيا من أعمال سيىئة . َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَ تُ ُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( موهتم )يَ ْومَ ) -24

ُ ِدينَ ُهمُ ي َ ) -25 ( َويَ ْعَلُمونَ ( أي العادل مبا يستحقىونُه من العذاب )احْلَقَّ ( أي عقاهبم الىذي يُدانون بِه ) ْوَمِئٍذ يُ َوفِىيِهُم الِلَّ
  ( أي يُظهر عدلُه للناس ويبنيى هلم ذلك .اْلُمِبنيُ ( أي العادل ينتقُم من الظامل للمظلوم ) أَنَّ الِلََّ ُهَو احلَْق  حينئٍذ )

(  اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيِىَباُت لِلطَّيِىِبنَي َوالطَّيِىُبوَن لِلطَّيِىَباتِ يف ذمى اخلبيثات فقال ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -26
النفس سيىء األخالق : إذا كانت بنتك صاحلة األعمال طيىبة النفس تقيىة عفيفة فال تزوىجها من رجل خبيث  واملعىن

واألعمال ، وكذلك إن كان ابنك صاحلاً تقيىاً فال تزوىجُه امرأًة خبيثة سيىئة األخالق لئال ختونَُه وتكوَن حياتُه معها شقاًء ، بل 
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ُمَّا ( أي بريئون )ُمرَبَُّؤونَ ( الطيىبون والطيىبات )أُْولَِئكَ زوىجُه امرأًة طيىبة صاحلة زكيىة لتكون حياهتما سعيدة وذرىيتهما صاحلة )
 ( يف اآلخرة .  َورِْزٌق َكرميٌ ( يف الدنيا ) هَلُم مَّْغِفَرةٌ ( فيهم أعداؤهم من اخليانة والفساد ) يَ ُقوُلونَ 

أهل البيت مثى تستأذنوا ( أي حّتى تتحقىقوا من وجود  آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيواًت َغرْيَ بُ ُيوِتُكْم َحّتَّ َتْسَتْأِنُسوا الىذينَ ََي أَي  َها ) -27
فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل والدليل على ذلك قوله تعاىل بعد هذه اآلية )منهم للدخول ، فإذا دخلتم فسلىموا عليهم . 

 قول كعب بن ُزهري : والشاهد على ذلك ( يعين حّتى تتحقىقوا ،  َحّتَّ َتْسَتْأِنُسوا، فقوله ) ( َتْدُخُلوَها َحّتَّ يُ ْؤَذَن َلُكمْ 
 وَمْرقَ َبٍة َعْيطاَء ابَدْرُت ُمْقِصراً     أَلْسَتْأِنَس األْشباَح أو أتَ نَ وَّرَا

 وقال حسىان : 
 َمْن َذا الَِّذي ِعْنَدُه َرْحِلي َوراِحَليِت     َورِْزُق أَْهِلي إذا مَلْ يُ ْؤِنُسوا اْلَمطَرا

ا قال هللا تعاىل ) ( ومل يقل حّتى تعلموا ألنى الِعلم قد يكون ابلدراية دون املشاهدة ، ولكن كلمة  واَحّتَّ َتْسَتْأِنسُ وإّنى
"االستئناس" تدلى على الِعلم ابلشيء مع املشاهدة ابلعني أو ابلسمع ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف قصىِة موسى يف 

واملعىن َعِلَم بوجود َنر ِعلم ُمشاِهد ِمن َجاِنِب الط وِر ََنرًا {  آَنسَ اأْلََجَل َوَساَر أِبَْهِلِه  }فَ َلمَّا َقَضى ُموَسىسورة القصص قال 
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعواْ ِإلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم {  آَنْسُتم}فَِإْن  سورة النساء ، وقال تعاىل يف ُحكم األيتام يف   .مِىن ْ

 ( .  ُكْم َتذَكَُّرونَ َوُتَسلِىُموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم َلَعلَّ )

ُهَو ( وال تدخوهلا ) َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا( يف الدخول ) فَِإن ملَّْ جتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحّتَّ يُ ْؤَذَن َلُكمْ ) -28
ُ مبَِ ( أي أطهر لكم يف دينكم وأسلم عاقبة يف اُموركم ) أَزَْكى َلُكمْ   .( فيجازيكم على نوع أعمالكم  ا تَ ْعَمُلوَن َعِليمٌ َوالِلَّ

( وذلك يف احملالت العامىة "كالسِىيف"  أَن َتْدُخُلوا بُ ُيواًت َغرْيَ َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع لَُّكمْ ( أي حرٌج ) لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ ) -29
تجارة أو املعمل أو املصنع أو الفندق أو غري ذلك من احملالت الىذي توضع فيه احلبوب واألطعمة أو اخلان الىذي توضع فيه ال

ا موضوعة للجميع ) ُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ العامىة فليس عليكم حرج أن تدخلوها بال استئذان ألهنى  ( من أسرار .  َوالِلَّ

( عن الشهوات والنظر إىل احملرىمات ، فالبصر هو من أعضاء ارِِهمْ أَْبصَ ( نظر ) لىِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغض وا ِمنْ ( َي حممىد )ُقل) -30
النفس والعني من أعضاء اجلسم ، وال يتمى النظر لألحياء إال ابلبصر ألنى العني تقوم مقام النظىارات السوداء الىيت تقلىل الضوء 

السوداء ، فإذا مات اإلنسان زال  وحتجب أشعىة الشمس عن البصر ، فالعني غطاء نصف شفىاف يغطىي البصر كالنظىارات
هذا الغطاء عن بصره فيكون بصره أقوى يف الظالم وقليالً يف الضياء ومعدوماً يف الشمس فال يرى شيئاً . قال هللا تعاىل يف 

وما العني إال قالب  أي حادى البصر قويى النظر .}َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديٌد { سورة ق ، ُماطباً من مات 
ا يكون خلٌل يف عينِه فيحجب عن بصره ، قال هللا تعاىل يف  سورة احل ج تكوىن فيها البصر ، فاألعمى ال يذهب بصرُه وإّنى

َا اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الص ُدورِ  ل غضى بصرُه . وأصل الغض التقليل من الشيء ، يُقا{  }فَِإهنَّ
 أي قلىل من صوتك ، وقال حسىان : }َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك { قوله تعاىل حاكياً عن لقمان وغضى صوتُه ، ومنه 

 تَ ُغض  الطَّْرَف أَْن أَْلقاَك ُدوين     َوتَ ْرِمي ِحنَي أُْدِبُر ابللِىحاظِ 
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( من الفساد وأطهر من األمراض وأنفع  أَزَْكى هَلُمْ ( احلِفظ )َذِلكَ ) واللىواط وكشفها ملن يَرى الزَن( عن  َوحَيَْفُظوا فُ ُروَجُهمْ )
 ( فيوفىيهم أعماهلم .  ِإنَّ الِلََّ َخِبرٌي مبَا َيْصنَ ُعونَ لألهل واألوالد )

( للرجال األجانب ، والزينة كلى  ينَ تَ ُهنَّ أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِ ( نظر ) َوُقل لىِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمنْ ) -31
شم ، ضاب والوَ حل واحلُمرة واخلِ ما تزيىنت بِه املرأة من أساور وخالخيل وأقراط وخوامت وغري ذلك من لباس وجتميل كالكُ 

َهاِإالَّ َما َظهَ فكلى ذلك جيب عليها أن ختفيِه حتت ردائها لئال تراُه الرجال عند خروجها من البيت ، وقوله ) ( فال حرَج  َر ِمن ْ
عليها من ذلك ، والظاهر من الزينة هو اخِلمار والِقطع الذهبيىة الىيت توضع يف اخلمار فوق الرأس و"الُعصابة" الىيت تشدىها 

بعض النساء على رأسها ، و"الچرغد" الىذي تلبسه بعض  النساء برأسها وتضع فيه ِقطع ذهبيىة ، و"العباءة" ويُعلىق بعضهنى 
( "اخلُُمر" هَي املقانع ُمفردها مِخار ، تلبسُه املرأة على رأسها  َوْلَيْضرِْبَن َِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ "بالبل ذهبيىة" و"احلذاء" ) فيها

 فتلفى بِه رأسها وتسرت بِه صدرها ووجهها إال عينيها ، ومن ذلك قول اخلنساء : 
 َءَك فيها مِخارَاوهاِجرٍَة َحر ها صاِخٌد     َجَعْلَت رِدا

 و"اجليوب" هي فتحات الثياب الىيت تُلبس منها مفردها جيب وفيه تكون األزرار ، ومن ذلك قول اخلنساء : 
 ُيَشقِىْقَن اجلُُيوَب وكلَّ َوجٍه     طَِفيٌف أْن َتَصلَّى لُه وقالَّ 

ِإالَّ ( التكرار للتوكيد ) َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ستثناء عيوهننى ): فليَ ْلَبْسَن املقانع برؤوسهنى ويسرتَن هبا صدورهنى ووجوههنى اب واملعىن
أَْو آاَبئِِهنَّ أَْو آاَبء بُ ُعولَِتِهنَّ أَْو أَبْ َنائِِهنَّ أَْو أَبْ َناء بُ ُعولَِتِهنَّ أَْو ِإْخَواهِنِنَّ أَْو ( أي ألزواجهنى ، مفردها بعل وهو الزوج ) لِبُ ُعولَِتِهنَّ 
( يعين أو قريباهتنى من النساء وصديقاهتنى فيباح هلنى أن يتعرىيَن أمامهنى ، أمىا  اهِنِنَّ أَْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ َبيِن ِإْخوَ 

الكافرات أو الفاسقات فال جيوز هلنى أن يتعرىيَن أمامهنى ، وذلك لئال ينقلَن ألزواجهنى أوصاف املسِلمات وما يف أجسامهنى 
ويستشهدون على قوهلم ابلعالئم والوشم الىذي يف جسم املسلمة الىيت  لزَنووشم فيتىهموهنى أزواج الكافرات اب من عالئم

ْربَِة ِمَن الرىِ ( هلنى يف اخلدمة ) أَِو التَّاِبِعنيَ ( من اإلماء ، يعين اخلادمات ) أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُنَّ ) لزَنيتىهموهنا اب  َجالِ َغرْيِ أُْويل اإْلِ
}َويلَ  اهاسورة طليس هلم حاجة يف النساء كاخلنَثى واخلِصي والَشيخ اهلرِم ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف  الىذينَ ( أي 

 . وقال حسىان ميدح عبد هللا بن عبىاس :  اُخرىأي حاجات  {اُخرىِفيَها َمآِرُب 
 البٍَة يف الَقْوِل ِجدىاً وال َهزْ إرْ  َكَفى َوَشَفى ما يف الن  ُفوِس فَ َلْم يَدَْع     ِلِذي

 الىذينَ ( الصغري ) أَِو الطِىْفلِ فقول الشاعر " ِلِذي إْربٍَة" أي لذي حاجٍة . فهؤالء يُباح للمرأة أن ُتسِفَر أمامهم وُتظهر زينتها )
َواَل ، فهؤالء يُباح للمرأة أن تتعرىى أمامهم ) ( أي مل مُييىزوا عورات النساء من عورات الرجال ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النِىَساء

َوتُوبُوا ِإىَل ( أي ليسمع الرجال صوت اخللخال ) لِيُ ْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ ( األرض إذا خرجَن من بيوهتنى ) َيْضرِْبَن أِبَْرُجِلِهنَّ 
يًعا أَي  َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ   ( بنعيم اجلنىة .   الِلَِّ مجَِ

( "األَيمى" مجع ومفردها أميى ، وهي املرأة الىيت ال زوج هلا سواء بكراً كانت أو ثيىباً ، ويف  َوأَنِكُحوا اأْلَََيَمى ِمنُكمْ ) -32
 ذلك قال مجيل : 

َنُة أميٌِ َيمَ األَ  بى ُأحِ   ايَ مَّا أَن َغِنيِت الَغوانِ وَأْحبَ ْبُت لَ       ى إْذ بُ ثَ ي ْ
 اآلخر :  وقال
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ي   يََدا الدَّْهِر َما مَلْ تَ ْنِكِحي أأََتميَِّ      فَِإْن تَ ْنِكِحي أَْنِكْح َوِإْن تَ َتَأميَِّ
 ومعناه إن تتزوىجي أتزوىْج وإن بقيِت بال زوج فأَن أبَقى كذلك بال زواج . وقالت سلمى تصُف معركة الغميصاء : 

 غداتَِئٍذ َمْن كاَن يف احَليِى َنِكَحا     تْ ى وطُلِىقَ ْت َُبطَّاِب اأَلَيمَ َأحاطَ 
  تقول كم رجل كان خاطباً ملرأٍة غري ُمتزوىجة فُقِتَل وبَِقَيْت بال زوج ، وكم ُمتزوىج قُِتَل يف هذه املعركة فبقيْت زوجته بال زوج

ا ُمطلىقة .  ( أي  الصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكمْ وَ : زوىجوا أيىها املسلمون َمن ال زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ) واملعىنكأهنى
ُ ِمن ( األزواج ) ِإن َيُكونُوا( ُمفردها أَمة وهي اخلادمة )َوِإَماِئُكمْ وزوىجوا الصاحلني من عبيدكم ، يعين اخلدم ) فُ َقرَاء يُ ْغِنِهُم الِلَّ

 ( أبحوال عبادِه . َعِليمٌ ( الفضل والعطاء )  َواِسعٌ َوالِلَُّ ( فال َتتنع املرأة من زواج الفقري فإنى هللا يُغنيِه يف املستقَبل ) َفْضِلهِ 

ُ ِمن َفْضِلهِ  الىذينَ َوْلَيْستَ ْعِفِف ) -33 ُدوَن ِنَكاًحا َحّتَّ يُ ْغِنيَ ُهْم الِلَّ ال جيدون ماالً ليتزوىجوا بِه  الىذينَ ( يعين وليصرب  اَل جيَِ
تَ ُغوَن اْلِكَتابَ  الىذينَ وَ من املال أو جيعل هلم سبباً لتحصيلِه )وال يقربوُه حّتى يُعطيهم هللا  الزَنوليكونوا أعفىاء عن  ( أي  يَ ب ْ

( أي أمانًة وقدرًة على القيام ابلعمل  َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا( من العبيد واخلدم ) ُمَّا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ يطلبون املكاتبة )
شتغلوا بِه ويكسبوا لكم يف التجارة أو يف الصناعة إن علمتم فيهم أمانة وقدرة على العمل . : أعطوهم من املال لي واملعىن، 

ِل الِلَِّ الَِّذي َوآتُوُهم مِىن مَّا، وقوله )َعَقَدْت أمَْيَاُنُكْم {  الىذينَ }وَ قوله تعاىل  دعن 33يف سورة النساء يف آية وقد سبق شرحها 
(  َعَلى اْلِبَغاءِ ( أي بناتكم ) َواَل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكمْ ( أي أعطوهم حصىة من املال الىذي رحبوا بِه يف التجارة أوالصناعة ) آاَتُكمْ 

ال تضطروهنى إىل أن يكنى  : واملعىن، والباغية هي الزانية ،  الزَنإن أردَن زواجاً . فالبغاء هو  الزَنأي ال تلجئوهنى إىل إتيان 
هنى من الزواج إن أردنُه ، وذلك قوله تعاىل ) ( فاحملَصنة هي املتزوىجة ألنى الزوج  ِإْن أََرْدَن حَتَص ًنازانيات بسبب منعكم إَيى

نْ َيايكون للزوجة كاحلصن املنيع ) تَ ُغوا َعَرَض احْلََياِة الد  : ال  واملعىنٌض زائل ، ( أي لتطلبوا بذلك املال الىذي هو عرَ  لىِتَ ب ْ
بسبب طلبكم املهر الكثري الىذي ال يستطيع الرجل أن يؤدىيِه واالستئثار ابلراتب  الزَنَتنعوهنى من  الزواج فتوِقعوهنى يف 

َ ِمن( على ذلك بسبب منعهنى من الزواج ) َوَمن يُْكرِهه نَّ الشهري الىذي تتقاضاُه املعلىمة أو العاملة ) بَ ْعِد ِإْكرَاِهِهنَّ  فَِإنَّ الِلَّ
 ( بعبادِه املظلومني .  رَِّحيمٌ ( هلنى إن ُتنَب ) َغُفورٌ 

( لتعتربوا هبا  َخَلْوا ِمن قَ ْبِلُكمْ  الىذينَ َوَمَثاًل مِىَن ( أي ُمفصىالت )م بَ يِىَناتٍ ( يف األحكام ) َوَلَقْد أَنَزْلَنا إِلَْيُكْم آََيتٍ ) -34
 ( لتتىِعظوا وتتجنىبوا املنَكرات . تَِّقنيَ َوَمْوِعظًَة لىِْلمُ وتفكىروا )

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -35 : هو اهلادي ملن يف السماوات واألرض وذلك بواسطة  واملعىن( "النور" هو اهلداية ،  الِلَّ
ُ َلُه نُورًا ورة يُرسلهم إىل الناس لريشدوهم إىل طريق احلقى ، ومن ذلك قوله تعاىل يف هذه الس الىذينَ الُرُسل  }َوَمن ملَّْ جَيَْعِل الِلَّ

 .واملعىن : ومن مل جيعل هللا له هادَيً فما له من هاٍد {  َفَما َلُه ِمن ن ورٍ 
( "املشكاة" غرفة صغرية تكون فوق الُغرف أو فوق املمرى تشرف على الدار أو تكون على  َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ )

، وتسمىى اليوم عند الناس "كبشكان أو كمشكان" فإذا ُوِضَع فيها مصباح أضاَء الدار فيهتدي أهل الدار بضوئِه الطريق 
ليالً ، وإذا كانت املشكاة تطلى على الطريق أضاء املصباح للمارىة فيهتدون إىل طريقهم بضوئِه ، وهذا مَثٌل ضربُه هللا تعاىل 

ة ابملشكاة واملالئكة ابلزجاجة الىيت حتفظ املصباح من املؤثىرات اخلارجيىة . والدليل على أنى للناس فشبىَه حممىداً ابملصباح ومكى 
 . فالسراج هو املصباح . {  سورة األحزاب }َوَداِعًيا ِإىَل الِلَِّ إبِِْذنِِه َوِسرَاًجا م ِنريًااملصباح يريد بِه حممىداً قوله تعاىل يف 
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 َ ( حتفظُه من  اْلِمْصَباُح يِف ُزَجاَجةٍ رسوله َحَفظَة حترسُه من أعدائِه ومن اجلنى والشياطني فقال )أبنىه جعل ل ُسبحانهُ مثى بنيى
ا حتيط ابلنيبى وحترسُه كالزجاجة الىيت حتفظ املصباح .  والشاهد على ذلك املؤثىرات اخلارجيىة ، ويريد ابلزجاجة املالئكة ألهنى

أي حيفظون النيبى من اجلنى  اٌت مِىن َبنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر الِلِى {سورة الرعد }َلُه ُمَعقِىبَ قوله تعاىل يف 
 والشياطني . 

َ قوىة تلك الزجاجة يف الدفاع والذىود عن املصباح فقال تعاىل ) َا َكوَْكٌب ُدرىِيٌّ مثى بنيى ( يف رجم الشياطني ومنعهم  الز َجاَجُة َكَأهنَّ
 صعود إىل السماء ، فالكوكب الدرىي هو الشهاب املشتعل ليالً ، والشاهد على ذلك قول النابغة يصف ثوراً : من ال

 إِبْحَضارِ  تَ ْقرِيْباً  وخَيِْلطُ  يَ ْهِوي     ُمْنَصِلتاً  الد رىِيىِ  كالكوكبِ   إنقضَّ 
نى الشهاب يطرد الشياطني ومينعهم من الصعود إىل : إنى الزجاجة حتفظ املصباح وتدفع عنُه املؤثىرات اخلارجيىة كما أ واملعىن

السماوات األثرييىة . فإنى هللا تعاىل بنيىَ يف هذه اآلية أبنىه يهدي الناس إىل طريق احلقى بواسطة الُرُسل وقد أرسَل هلم حممىداً 
م ال  اللىيللريشدهم إىل طريق احلقى فيسريون هبديِه كما يسريون بنور املصباح املوضوع يف املشكاة وقت  . مثى بنيىَ هلم أهنى

 يقدرون على قتلِه ألنى هللا جعل لُه مالئكة حترسُه من أعدائِه كما أنى الزجاجة حترس املصباح من الرَيح فال ينطفئ ، 
 َ زعمون عن مصدر الوحي الىذي يتلقىاُه حممىد أبنىه َيتيِه من السماء وليس من النصارى وال من اليهود كما ي ُسبحانهُ مثى بنيى

 ( أي ُيضيُء هذا النور ويتألأل من شجرة ، والشاهد على ذلك قول قيس بن اخلطيم : يُوَقدُ فقال تعاىل )
 َوِجيٍد كِجيِد الرىِئِم َصاٍف، يَزِيُنُه   تَ َوق ُد َيُقوٍت وَفْصِل زَبَ ْرَجدِ 

 يى تَ َوق دِ كأنَّ الث  َرَيى فَ ْوَق ثُ ْغَرِة ََنْرِها        تَ َوقَُّد يف الظَّْلماء أ
ا قال ) ُسبحانهُ ( وهي شجرة الزيتون الىيت كلىم هللا  ِمن َشَجرٍَة م َبارََكٍة َزيْ ُتونِةٍ ) ( ألنى م َبارََكةٍ وتعاىل منها موسى بن عمران ، وإّنى

  ،موسى ابركها َلمىا خاطبُه هللا منها يف وادي طوى يف صحراء سيناء 
: إن حممىداً قد جاءكم ابحلقى من ربىكم وليس هبوى  واملعىن( أي ال شرقي مكىة وال غرهبا ،  يَّةٍ الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِ وقوله )

رفضوا نبوىة املسيح ونبوىة حممىد ألنى األقطار الىيت تقع شرقي مكىة كلىها كانت  الىذينَ يثلىثون وال هبوى اليهود  الىذينَ النصارى 
 غريب مكىة تقع فلسطني وكانت مسكن اليهود نصارى كاحلبشة وإيطاليا وغري ذلك ، وأمىا 

رهتا ألنى الزيتون مرى ال يؤكل إال بعد عمليىة جُترى له والناتج من الزيتون ( ، الزيت هو َث َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو مَلْ ََتَْسْسُه ََنرٌ )
: قُرَب للمؤمنني  واملعىنجربائيل من تلك الشجرة ، هو الزيت ، وَثرة تلك الشجرة هم املؤمنون ابلُرُسل وابلوحي الىذي يتلقىاُه 

م ،   مبحمىد أي ُيضيئوا الدنيا بنور إرشاداهتم وينقذوا الناس من اجلهالِة بعلمهم ويرشدوهم إىل طريق احلقى إبذِن رهبى
 ،بقلم قدرته يف احلجر  ( أي نور القرآن على نور التوراة وهي التوراة األصليىة الىيت كتبها هللا ن وٌر َعَلى نُورٍ وقوله )

ُ لُِنورِِه َمن َيَشاءُ ) ( أي يهدي هللا إىل دين اإلسالم وإىل تعاليم القرآن من كان ُمهيىئاً للهداية حُبسن أخالقِه وعطفِه  يَ ْهِدي الِلَّ
 .على الفقراء 

ُ اأْلَْمثَاَل لِلنَّاسِ ) ُ ِبُكلِى شَ ( يقرىهبا إىل األفهام ) َوَيْضِرُب الِلَّ ( فيختار من يصلح للرسالة ويتمكىن من القيام  ْيٍء َعِليمٌ َوالِلَّ
 أبدائها .       
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ُ أَن تُ ْرَفعَ ( يعين اهلداية تكون يف بيوٍت ، وهي املساجد واجلوامع ) يِف بُ ُيوتٍ ) -36 َويُْذَكَر ( يعين أن ُتشيىد ابلبناء ) أَِذَن الِلَّ
( الغد هو الصبح  ُيَسبِىُح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدوِى َواآْلَصالِ لتسبيح والتكبري وقراءة القرآن )( أي إسم هللا ابلصالة والدعاء وا ِفيَها امْسُهُ 

 : يُسبىح له فيها على الدوام .  واملعىنومجعُه غدوى ، واألصيل هو وقت غروب الشمس ومجعُه آصال ، 

( يف  جِتَاَرٌة َواَل بَ ْيٌع َعن ذِْكِر الِلَِّ لهم )شغَ ( أي ال تَ  ْلِهيِهمْ رَِجاٌل الَّ ت ُ من هم املسبىحون هلل فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -37
 الىذينَ سورة آل عمران }والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف مجيع األوقات عند قيامهم وقعودهم ومسريهم واضطجاعهم ، 

َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوهِبِْم {  ( يف أوقاهتا ، وعند فراغهم ُيصلىون النافلة استحباابً ال وجوابً ،  الصَّاَلةِ َوإِقَاِم ، )يَْذُكُروَن الِلى
 ويف ذلك قال بعض احلكماء : 

 إْغَتِنْم رَْكَعَتنْيِ زُْلَفى إىَل هللِا       إذا ُكْنَت فارِغاً ُمْسرَتِحَيا
 وإذا مَهَْمَت اِبلَقْوِل يف الباِطِل     فاْجَعْل َمكانَُه َتْسِبيَحا

( أي تتغريى فيِه القلوب واألبصار ، وهو يوم ُماهتم ،  خَيَاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ ( ملستحقىيها ) إِيَتاء الزََّكاةِ وَ )
هم ألنى فالقلب يقف عن احلركة فال يدفع الدم إىل األوردة والشرايني ، أمىا األبصار فتشخص إىل األمام فال يرتدى إليهم طرف

 النفوس ال تطرف أبصارها . 

مِىن َفْضِلِه ( عطاًء )َويَزِيَدُهم( يف الدنيا ، أي أحسن ُمىا َعِملوا ) َأْحَسَن َما َعِمُلوا( يف اآلخرة بعد ُماهتم ) لَِيْجزِيَ ُهُم الِلَُّ ) -38
ُ يَ ْرُزُق َمن َيَشاء بَِغرْيِ ِحَسابٍ   ( أي بغري تقتري .  َوالِلَّ

ا طاعات ) َكَفُروا أَْعَماهُلُمْ   الىذينَ وَ ب مَثالً يف أعمال املشركني فقال تعاىل )مثى ضر  -39  َكَسرَاٍب ( الىيت يعملوهنا ويعتقدون أهنى
( "السراب" أرٌض ذات رمل أو حَصى تقع عليها أشعىة الشمس فإذا رآها اإلنسان من بعيد يظنىها ماًء ، ويف ذلك  ِبِقيَعةٍ 
 حسىان بن اثبت : قال 

 َكالسَّراِب َشِبيهاً اِبلَغديِر وإْن     تَ ْبِغ السَّراَب فال َعنْيٌ وال أَثَ رُ َو 
ًئا( أي يظنىُه العطشان ماًء ) حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماءً و"القاع" األرض املستوية ) ْدُه َشي ْ ( ُمىا حِسبُه ، فكذلك  َحّتَّ ِإَذا َجاءُه ملَْ جيَِ

ًا لُه وإنى لُه أجرًا عليِه ، ولكن ال جيد شيئًا من أعماله يف اآلخرة ألنىه عملها لغري هللا املشرِك يظنى ما قدىَم من عمل َنفع
( أي سريع  َوالِلَُّ َسرِيُع احلَِْسابِ ( أي وافاُه ِعقابُه ) فَ َوفَّاُه ِحَسابَهُ ( ابملرصاد ) َوَوَجَد الِلََّ ِعنَدهُ وأشرك يف بعضها مع هللا )

 العقاب .

( أي عميق الغور ، ومن ذلك  َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جل ِىيىٍ ( مثَلُه )أَوْ الً آخر يف ضياع عمله ، فقال تعاىل )مثى ضرَب مثَ  -40
 النابغة الذبياين يعاتب امرأًة : قول 

 فإْن كاَن الدَّالُل َفال تَ ُلجِىي     َوإْن كاَن الَوداُع فِبالسَّالمِ 
( أي من  مِىن فَ ْوِقِه َمْوجٌ ( أي يُغطىيِه موج املاء ) يَ ْغَشاُه َمْوجٌ عمىقي فيِه وال ُتكثري )فقول الشاعر " َفال تَ ُلجِىي" يعين ال تت

( يعين من فوق موج اهلواء سحاب ، والوقت ليالً فكانت  مِىن فَ ْوِقِه َسَحابٌ فوق موج املاء موج آخر وهو موج اهلواء )
( لشدىة الظالم ،  ِإَذا َأْخرََج يََدُه مَلْ َيَكْد يَ رَاَهالمة السحاب وظلمة البحر )وظ اللىيل( ظلمة  ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعضٍ )
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وكان هذا املشرِك راكباً سفينًة وهَي سائرة وسط البحر وقد سقط متاعُه يف البحر فهل جيدُه ؟ كالى ال جيد منُه شيئاً ، وذلك 
فيفاً ذهبت بِه األمواج وخِسر متاعُه . فكذلك املشرِك تذهب إن كان املتاع ثقياًل فقد نزل إىل قعر البحر ، وإن كان خ

ُ َلُه نُورًاأعماله الصاحلة أدراج الرَيح فال جيد منها شيئاً يف اآلخرة ، وقوله ) (  َفَما َلُه ِمن ن ورٍ ( أي هادَيً ) َوَمن ملَّْ جَيَْعِل الِلَّ
اإلنسان أن يسأل من هللا اهلداية إىل طريق احلقى فيقول ريبى إن   أي فليس لُه هاٍد وُمرشد يرشده إىل طريق احلقى . فيجب على

كنُت على طريق ُمستقيم فثبىتين عليِه ، وإن كنُت على ضالل فاهِد قليب إىل طريق احلقى واجعل يل سبباً هلدايتك ووفىقين إىل 
ط أن يكون ذلك اإلنسان رحيم القلب ما حُتبى وترضى إنىَك على كلى شيٍء قدير . فإنى هللا تعاىل يستجيب له ، ولكن بشر 

يعطف على الفقراء واملساكني غري ظامل وال منافق وال َبيل ، ألنى هللا تعاىل يكره املنافقني والظاملني والُبَخالء وال يهديهم ، 
ُ َما َيَشاءوذلك قوله تعاىل يف  ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل الِلى  .{  سورة إبراهيم }َوُيِضل  الِلى

الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ( أي من يف  أَنَّ الِلََّ يَُسبِىُح لَُه َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ( يعين أمل تعلم ) أمََلْ تَ رَ ) -41
 ، فاملؤمنون ُيسبىحون هللا يف الدنيا واآلخرة ، والكافرون ينقادون إىل احلقيقة بعد موهتم وانتقاهلم إىل عامل النفوس ولكن ال

 َقْد َعِلَم َصاَلتَُه َوَتْسِبيَحهُ ( من الطري واإلنسان )ُكلٌّ ( يف جوى السماء )َصافَّاتٍ ( تسبىحُه بلغاهتا وهَي )َوالطَّرْيُ فائدة من ذلك )
ُ َعِليٌم مبَا يَ ْفَعُلونَ ( وهو تغريدها واختالف أصواهتا )  ( فال خَتَفى عليه خافية .  َوالِلَّ

( أي مصري النفوس  َوِإىَل الِلَِّ اْلَمِصريُ ( يهُب من ُملكِه ملن يشاء وينزعُه ُمىن يشاء ) لسََّماَواِت َواأْلَْرضِ َولِلَِِّ ُمْلُك ا) -42
 فيحكم فيها ابلعدل .

َ يُ ْزِجي َسَحاابً ) - 43 ومن ،  معناها يسوق ، فكلمة "يزجي" سحاابً من البحار مثى يسوقه إليكم ئنش( أي يُ  أمََلْ تَ َر َأنَّ الِلَّ
 ذلك قول جرير:

زِجي َمِطي ىَتُه      بَلِىغْ 
ُ
 حتَِي َّتَ َنا ُلقىيَت مُحْالَنَ  َي أَي ها الرَّاِكُب امل

َنهُ ) ، فاجلديد منه املرتفع من البحار جيذب  ، وتدلى هذه الكلمة على أنى السحاب فيه جتاذب ( أي جيمع بينه مُثَّ يُ َؤلِىُف بَ ي ْ
( أي   مُثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًماجيذب البارد ) السحاب ، فالساخن من ون ساخناً والقدمي يكون ابرداً السحاب اجلديد يك ، ألنى  القدمي

 : ، من ذلك قول الشاعر ( أي املطر القريب من األرض َفرَتَى اْلَوْدقَ فوق بعض ) رتاكماً بعضهُ كثرياً مُ 
 وال أرض أَبْ َقَل إبَقاهَلا    فال ُمْزنٌَة َوَدَقْت َوْدقَ َها 

 : وقالت اخلنساء
َيانِ ===اُل اْلَوِديَقِة ِمعْ َحاِمي احلَِقيَقِة َبسى   اَتُق الَوِسيَقِة َجْلٌد َغرْيُ ثُ ن ْ

   . ، يعين يعزل من كانت قريبته فينجيها من أسر األعداء "اُل اْلَوِديَقةِ َبسى "فقوهلا 
ة ( أي من الفضاء من الطبقات الغازيى  َنزِىُل ِمَن السََّماءِ َوي ُ ( يعين من خالل السحاب وينزل إىل األرض ) خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ )
العامىة "حالوب" يف أوقات معينة  د وهو ما يسمى عندن الربََ ، وهي السحب ومنها يتكوى  ( أي يف السماء ِمن ِجَباٍل ِفيَها)

، والرَبَد يتكوىن  ية تسقط مع األمطار، وهو كرات ثلج دالربََ بعض ( أي  ِمن بَ َردٍ وغالباً يف فصل اخلريف وذلك قوله تعاىل )
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َوَيْصرِفُُه َعن ( إتالف زرعه ) َمن َيَشاءُ د )( أي ابلربََ  فَ ُيِصيُب بِهِ ) من األمطار عند نزوهلا َترى بطبقة ابردة فتجمد وتكون بَ َرداً 
ان الشرارة الكهرابئية شديدة اإلَنرة حني : ملع واملعىن،  ( ضمري اهلاء من "برقه" تعود للسحاب مَّن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا بَ ْرِقهِ 

، ومن  . و"السنا" هو الشعاع والنور يف الظالم وبريقهِ  تهِ دى وشِ  تهِ ( لقوى  يَْذَهُب اِبأْلَْبَصارِ ، يكاد ملعاهنا ) تكوينها ابلسحاب
 : مرئ القيساذلك قول 

  َحيِبٍى ُمَكلَّ لِ َكَلْم ِع الَيَدْيِن يف       أَصاِح تَ َرى بَ ْرقاً أُرِْيَك َوِمْيَض هُ 
اَبِل الْ    ِضيُء َسَناُه أَْو َمَصابِْيُح رَاِه بٍ يُ   ُمَفتَّ لِ أََماَل السَِّلْي َط اِبلذ 

 : وقال عنرتة
 ىَن َأسْ  حِ الص بْ  ياضِ ي مْن بَ لِ عْ فِ بِ         غرَي َأينى ين وْ لَ  اللىيليُه بِ شَ 

 : وقال أبو سفيان بن احلارث
 يَ ْبِغي بِِه بََدالً        جَيُْلو ِبَضْوِء َسناُه داِجَي الظ َلمِ  يَْدُعو إىَل احلَقِى ال

44- ( ُ ( ابختالفهما وزَيدة أحدمها على اآلخر ، وذلك بسبب حركة األرض ودوراهنا حول حمورها  َوالن ََّهارَ  اللىيليُ َقلِىُب الِلَّ
ُْويل ( التقلىب ودوران األرض ) ِإنَّ يِف َذِلكَ )   .  وتعاىَل  ُسبحانهُ يتبصىرون يف آَيت هللا  الىذينَ ( أي  اأْلَْبَصارِ  َلِعرْبًَة ألِى

ُ َخَلَق ُكلَّ َدابَّةٍ ) -45 ( وهي  َفِمن ُْهم مَّن مَيِْشي َعَلى بَْطِنهِ ( وهي الُنطفة ) ِمن مَّاءٍ ( أي كلى حيوان يدبى على األرض )َوالِلَّ
( وهي األنعام  َوِمن ُْهم مَّن مَيِْشي َعَلى أَْربَعٍ ( وهم اإلنس واجلن والطري ) ى رِْجَلنْيِ َوِمن ُْهم مَّن مَيِْشي َعلَ احليىة والدود والسمك )

ُ َما َيَشاءُ والوحوش والسباع واخليل واحلمري وغري ذلك ) َ َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ) اُخرى( من ُملوقات  خَيُْلُق الِلَّ  ( .   ِإنَّ الِلَّ

ُ يَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصرَاٍط ( لتفكىروا وتتىِعظوا هبا ، واملبيىنات هي اآلَيت احملَكمات ) م بَ يِىَناتٍ  َلَقْد أَنزَْلَنا آََيتٍ ) -46 َوالِلَّ
 ( . م ْسَتِقيمٍ 

ُهممُثَّ ي َ ( أمرمها ) َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا اِبلِلَِّ َواِبلرَُّسوِل َوأَطَْعَنايف ذمى املنافقني فقال ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -47 ( عن  تَ َوىلَّ َفرِيٌق مِىن ْ
 ( حقيقًة . َوَما أُْولَِئَك اِبْلُمْؤِمِننيَ ( أي من بعد قوهلم آمنىا ) مِىن بَ ْعِد َذِلكَ طاعتهما )

نَ ُهمْ ( كتاب ) َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل ) -48 ُهم م ْعرِ ( فيما تشاجروا فيِه ) الِلَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ ( عن احلقى وعن  ُضونَ ِإَذا َفرِيٌق مِىن ْ
 ُحكم الرسول .

ُُم احْلَق  ) -49 ( أي ُمْذِعِننيَ ( يعين إىل النيبى ) ََيُْتوا إِلَْيهِ ( يعين وإذا َعِلموا أنى احلقى يكون هلم والنيبى حيكم هلم ) َوِإن َيُكن هلَّ
 ُمسرعني ُمنقادين .
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( يف عدلك ، أي هل رأوا  أَِم اْراَتبُوا( أي شكى يف نبوىتك ) م مََّرضٌ َأيف قُ ُلوهبِِ مثى أنكَر عليهم أعماهلم هذه فقال تعاىل ) -50
ُ َعَلْيِهمْ منك ُحكماً غري عادٍل ) ( يف احُلكم فيظلمهم وال حيكم هلم ابلعدل َوَرُسولُهُ عليهم ) ( أي جيورَ  أَْم خَيَاُفوَن َأن حيَِيَف الِلَّ

 ( .  ْل أُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ بَ أبن ليس شيء من ذلك فقال ) ُسبحانهُ . مثى أخرَب 

َا َكانَ ) -51 نَ ُهمْ ( أي إن كانوا مؤمنني حقىاً ) قَ ْوَل اْلُمْؤِمِننيَ ( ينبغي ) ِإّنَّ ( فيما تشاجروا  ِإَذا ُدُعوا ِإىَل الِلَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
ْعَنافيِه ) ( أي الفائزون بنعيم  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ( املطيعون )َوأُْولَِئكَ ، كغريهم من املؤمنني )( أمرُه َوَأطَْعَنا( قول النيبى ) أَن يَ ُقوُلوا مسَِ

 اجلنىة . 

َفُأْولَِئَك ُهُم ( أي ويتىِق عقابُه يف ُمالفِة رسوله )َويَ ت َّْقهِ ( يف ُمالفِة أمرِه ) َوخَيَْش الِلََّ ( يف أمرمها ) َوَمن يُِطِع الِلََّ َوَرُسوَلهُ ) -52
 ( . ئُِزونَ اْلَفا

قوله كراهتهم حلُكمِه يف اآلية السابقة قالوا للنيبى لو أمرتنا ابخلروج من دَيرَن وأموالنا لفعلنا . فنزل   ُسبحانهُ وَلمىا بنيىَ  -53
( على الكِذب ، إن كانت  تُ ْقِسُموا ُقل الَّ ( من دَيرهم )لََيْخُرُجنَّ ( ابخلروج ) َوأَْقَسُموا اِبلِلَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِْم لَِئْن أََمْرهَتُمْ تعاىل )

( فيعاقبكم على أفعالكم  ِإنَّ الِلََّ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ ( ابألفعال وال يكفي ابألقوال )مَّْعُروَفةٌ ( كما تقولون فهَي )طَاَعةٌ لديكم )
 هذِه .

( عنُه وتُعرِضوا  فَِإن تَ َولَّوا. مثى وجىه الكالم إليهم فقال تعاىل ) ( يف أوامرِه َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ ( يف كتابِه ) ُقْل أَِطيُعوا الِلََّ ) -54
َا َعَلْيهِ عن طاعتِه فلن تضرىوُه شيئاً ) ( من الطاعة واملتابعة  َوَعَلْيُكم مَّا مُحِىْلُتمْ تبليغ الرسالة )( من  َما مُحِىلَ ( أي على النيبى ) فَِإّنَّ

( وقد بلىَغ  َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ ( إىل الُرشد والصالح )هَتَْتُدوافيما يقول )( أي تطيعوا الرسول  َوِإن ُتِطيُعوهُ )
 وأنَذر .

55- ( ُ يتصرىفون  ( أي جيعلهم ُخلفاء َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهم يف اأْلَْرضِ ( إمياَنً صادقاً ) آَمُنوا ِمنُكمْ  الىذينَ َوَعَد الِلَّ
بين إسرائيل بدالً عن الفراعنة مبصر والعمالقة ابألردن (  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَما اْسَتْخَلَف يف األرض فيخلفون من سبقهم )

لبالد فيملكوها ( وهو دين اإلسالم أبن يُظهرُه على مجيع األدَين ويُوسىَع هلم يف ا َولَُيَمكِىَننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُمْ )
لَن َُّهم مِىن بَ ْعِد َخْوِفِهمْ ) ًئا( وقد أجنز هللا ما وعدهم )أَْمًنا( من مشركي العرب ) َولَيُ َبدِى ( وهذا شرٌط  يَ ْعُبُدوَنيِن اَل يُْشرُِكوَن يب َشي ْ

روا ( . وقد كفَ  ْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ فَأُ ( اإلنعام ) َوَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلكَ لدوام املْلك فإن أشركوا ذهبت ُسلطتهم وزال ُملكهم )
  قوا يف زمن ُملوك بين العبىاس فسلىط هللا عليهم الترت واملغول فهجموا عليهم ودمىروهم تدمريا .   بِنَعم هللا وفسَ 

 ( . َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ) -56

( يف  َوَمْأَواُهُم النَّارُ ( أي ال يفوتوننا فاملوت يلحقهم حيثما ذهبوا ) يِف اأْلَْرضِ ( لنا ) َكَفُروا ُمْعِجزِينَ   الىذينَ اَل حَتَْسنَبَّ ) -57
 ( مصريهم فيها .  َولَِبْئَس اْلَمِصريُ اآلخرة )
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ََي أَي  َها أوقااتً من ذلك فقال ) ُسبحانهُ استثىن هللا  َلمىا تقدىم أحكام النساء والرجال ومن اُبيَح لُه الدخول على النساء -58
: ُمروا عبيدكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إىل مواضع  معناهُ (  َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ  الىذينَ آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم  الىذينَ 

ُلُغوا احْلُُلَم ِمنُكمْ  الىذينَ وَ خلواتكم ) ترتاوح أعمارهم بني الثانية عشرة والرابعة عشرة ، مثى  الىذينَ ركم ، وهم ( أي من أحرا ملَْ يَ ب ْ
 َ ( حيث كانت املرأة َنئمة  ِمن قَ ْبِل َصاَلِة اْلَفْجرِ ( يف اليوم ، وهي ) َثاَلَث َمرَّاتٍ مّت جيب االستئذان فقال ) ُسبحانهُ بنيى

ا كانت عرَينة فيجب على من أراد الدخول إىل غرفتها أن ي َوِحنَي س تأذن لكي تسرت نفسها قبل الدخول إىل غرفتها )وُرمبى
( يعين عند النوم بعد الظهر فيجب عليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم  مِىَن الظَِّهريَةِ ( للقيلولة ) َتَضُعوَن ثَِياَبُكم

حينئٍذ جيب عليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول ( حيث يكون وقت النوم واختالء الزوج بزوجتِه ف َوِمن بَ ْعِد َصاَلِة اْلِعَشاءِ )
لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ( فال تكشفوها لعبيدكم وال لصبيانكم ) َثاَلُث َعْورَاٍت لَُّكمْ إىل غرفتكم ملشورٍة أو قضاء عمٍل ، تلك )

( يف اخلدمة  َطوَّاُفوَن َعَلْيُكماألوقات الثالثة ، هم )( أي ليس عليكم َحرٌَج وال عليهم بدون استئذان بعد هذه  ُجَناٌح بَ ْعَدُهنَّ 
، أي ُمكثرون اجمليء إليكم والذهاب عنكم فال داعَي يف هذه األوقات إىل االستئذان حيث أنتم قاعدون غري َنئمني 

ذنوا إذا أردمت الدخول ( جيب عليكم أن تستأَكَذِلكَ ( يعين أنتم تطوفون عليهم وهم يطوفون عليكم ) بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعضٍ )
ُ َلُكُم اآْلََيتِ على عبيدكم وهم نيام مع أزواجهم ) ُ الِلَّ ُ َعِليمٌ ( يف األحكام ) يُ َبنيِى ( فيما َحِكيمٌ ( ابلعواقب إن مل تستأذنوا ) َوالِلَّ

 فرضُه عليكم من أمر االستئذان .      

( يف كلى األوقات إذا أرادوا الدخول يف بيوتكم ويف فَ ْلَيْسَتْأِذنُوامن األحرار ) ( يعين َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم احْلُُلمَ ) -59
ُ َلُكْم ( أنتم جيب عليكم االستئذان )َكَذِلكَ بين إسرائيل )( يعين من  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَما اْسَتْأَذَن حضور نسائكم ) ُ الِلَّ يُ َبنيِى

ُ َعِليمٌ ( يف أحكام املاضني وشرايعهم ) آََيتِهِ    ( فيما َيمركم بِه .َحِكيمٌ ( مبصاحلكم ) َوالِلَّ

يت اَل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا( أي العجائز ، وهي الىيت قعدت عن احليض وعن احلمل ) اْلَقَواِعُد ِمَن النِىَساءِ ( أمىا )وَ ) -60 (  الالَّ
( الظاهرة من اجللباب والرداء ، وال  َناٌح َأن َيَضْعَن ثَِياهَبُنَّ فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ جُ لعدم رغبتهنى يف الزواج وعدم رغبة الرجال فيهنى )

( يعين غري البسات أدوات الزينة كالسوار واخللخال واألقراط وغري ذلك ُمىا تتزيىن بِه  َغرْيَ ُمَترَبىَِجاٍت بِزِيَنةٍ تضع مجيع ثياهبا )
ُ مسَِيعٌ ( من ثياب التزيني ) نَّ َخرْيٌ هلَُّ ( بثياب الَوقار ) َوأَن َيْستَ ْعِفْفنَ النساء )  ( بسرائرهنى .    َعِليمٌ ( ألقواهلنى ) َوالِلَّ

إنى امرأًة من املؤمنني حلَفْت على شيء مثى حنثْت ، فعملت وليمة لعشرة مساكني كفىارًة ليمينها فجاء زَيدة ثالثة  -61
كلوا مع العشرة فتحرىجت املرأة من الزَيدة على أنفار فقراء ، أحدهم أعمى واآلخر أعرج والثالث مريض ، يطلبون أن َي

( من أن َيكلوا مع املساكني  لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرَجٌ العشرة فنزلت اآلية )
عشرة ، فقال هذا طعام املساكني وليس يل العشرة ، مثى جاء زوجها لكي يتناول طعام الغداء فقالت له كل مع املساكني ال

( حرَج َواَل قوله تعاىل )حقى أن آكل معهم ، فقالت أضُع لك طعاماً يف إَنء وكل وحدك ، قال ال آكل من حقىهم . فنزل 
بيت الزوجة وبيوت ( وإن كان الطعام كفىارة لعشرة مساكني ، وكلمة "بيوتكم" تشمل  َعَلى أَنُفِسُكْم أَن أَتُْكُلوا ِمن بُ ُيوِتُكمْ )

اِمُكْم أَْو بُ ُيوِت َعمَّاِتُكْم أَْو أَْو بُ ُيوِت آاَبِئُكْم أَْو بُ ُيوِت أُمََّهاِتُكْم أَْو بُ ُيوِت ِإْخَواِنُكْم أَْو بُ ُيوِت َأَخَواِتُكْم أَْو بُ ُيوِت أَْعمَ األوالد )
حد هذه البيوت وليمة وهي كفىارة ملساكني وُدعيتم هلا فال حرج عليكم ( يعين إذا كان يف أبُ ُيوِت َأْخَواِلُكْم أَْو بُ ُيوِت َخااَلِتُكمْ 

( إذا دعاكم إىل الوليمة فال حرَج  أَْو َصِديِقُكمْ ( معناُه أو بيوت عبيدكم وُماليكم ) أَْو َما َمَلْكُتم مََّفاحِتَهُ أن أتكلوا معهم )
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يًعا أَْو َأْشَتااتً لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَن عليكم أن أتكلوا مع املساكني ) ( يعين ليس عليك حرج أن أتكل مع املساكني  أَتُْكُلوا مجَِ
( يعين فلُيسلىم بعضكم على بعض ، فالىذي  فَِإَذا َدَخْلُتم بُ ُيواًت َفَسلِىُموا َعَلى أَنُفِسُكمْ العشرة أو أتكل وحدك ُمنفرداً عنهم )

ا تُبارك يف األحباب واألصدقاء ، أي ُتكثر ُمَبارََكةً ( أمرَكم أبدائها ) نِد الِلَِّ حتَِيًَّة مِىْن عِ يدخل الدار يسلىم على أهل الدار ) ( ألهنى
ا كالم طيىب )طَيِىَبةً منهم ) ُ َلُكُم كذلك )  االَُمم( أي كما بنيىَ هذه اإلرشادات ملن كان قبلكم من َكَذِلكَ ( أي أهنى ُ الِلَّ يُ َبنيِى

  ( . اآْلََيِت َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلون

يستأذنون من النيبى إذا أرادوا الذهاب إىل شؤوهنم وقضاء حوائجهم ،  كان املؤمنونوَلمىا حفروا اخلندق حول املدينة   -62
َا اْلُمْؤِمُنونَ قوله تعاىل )أمىا املنافقون فال يس تأذنون ، فنزلت هذه اآلية يف مدح املؤمنني وهي   آَمُنوا اِبلِلَِّ  الىذينَ ( يف احلقيقة ) ِإّنَّ

( لقضاء  ملَْ يَْذَهُبوا( كحفر اخلندق أو اجلهاد أو غري ذلك ) َعَلى أَْمٍر َجاِمعٍ ( أي مع رسوله ) َوَرُسولِِه َوِإَذا َكانُوا َمَعهُ 
( إمياَنً صادقاً   َوَرُسولِهِ يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلَِّ  الىذينَ أُْولَِئَك ( َي حممىد يف الذهاب ) َيْسَتْأِذنُوَنكَ  الىذينَ َحّتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ حوائجهم )

ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُُم الِلََّ ) َ َغُفورٌ ( أي واطلب هلم املغفرة من هللا ) فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَ ْعِض َشْأهِنِْم َفْأَذن لِىَمن ِشْئَت ِمن ْ (  ِإنَّ الِلَّ
 ( ابملتىقني .  رَِّحيمٌ للمؤمنني )

َنُكمْ عاىل )املسلمني فقال ت مثى خاطبَ  -63 َكُدَعاء بَ ْعِضُكم ( إذا دعاكم إىل عمٍل تقومون بِه ) اَل جَتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل بَ ي ْ
ُ ( فإنى أمرُه واجب اإلطاعة والذهاب عنُه بدون إذٍن منه حرام ) بَ ْعًضا ( أي يذهبون ُخفيًة  يَ َتَسلَُّلوَن ِمنُكمْ  الىذينَ َقْد يَ ْعَلُم الِلَّ

( أي ُمسترتين ابلنخيل أو بغريهم من أصحاهبم ، من قوهلم "الَذ يلوُذ ِلواذاً" إذا جلأ إىل لَِواًذار اتركني عملهم )واحداً بعد اآلخ
َنةٌ ( يعين عن أمر الرسول وال ميَتِثلون ) خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ  الىذينَ فَ ْلَيْحَذِر َّنلٍة أو جداٍر واسترت خلفُه ) دنيا  ( يف ال أَن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 ( يف اآلخرة . أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ كمرض أو فقر أو بليىة )

قوله إن نذهب نبيع ونشرتي لنكسب املال . فنزل ، وَلمىا نزلت اآلية السابقة قال بعض املسلمني يف نفسِه َنُن فُقراء  -64
وتصرىفاً فيغنيكم من فضله يف املستقَبل فال تعجلوا على حتصيل املال ،  ( ُملكاً  َأاَل ِإنَّ لِلَِِّ َما يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ تعاىل )

يف هتديد  ُسبحانهُ ( من الفقر فاصربوا وال تستعجلوا . مثى أخَذ  َقْد يَ ْعَلُم َما أَنُتْم َعَلْيهِ فحفظ النفس أوجب من مجع املال )
( تقديرُه سُتصيبهم فتنة يف  َويَ ْوَم يُ ْرَجُعوَن إِلَْيهِ لعمل فقال تعاىل )خُيالفون أمر الرسول ويتسلىلون ُمنهزمني عن ا الىذينَ املنافقني 

( أي فيعاقبهم على أعماهلم السيىئة ، وذلك ألنى الكافرين واملنافقني ال  فَ يُ نَ بِىئُ ُهم مبَا َعِمُلواالدنيا ويوم يُرَجعون إليه يندمون )
ُ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ هبا على وجه التوبيخ والتأنيب ) حُياَسبون بل تُنبىئُهم املالئكة أبفعاهلم وتذكىرهم ( ال خَيَفى عليه شيء من  َوالِلَّ

 .أعماهلم 

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّونورّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّال َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالفرقان
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ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن ر نزوالً من هللا )وَ أي أكثَر من اآلَيت والس : "فيكون معىن "تباركَ  ( معىن الربكة هو الكثرة ،تَ َباَركَ ) -1
 ن واألصنام ، و"الفرقان" هي السَور( ابلعذاب ملن ال يؤمن وال يرتك عبادة األواثلَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيرًا ( حممىد )َعَلى َعْبِدِه 

ة الىيت يقرأها جربائيل على النيبى ، فإذا ُكِتَبْت يف الورق حينئٍذ ر السو ة ، و"القرآن" هو اآلية أو واآلَيت الىيت جاءت ُمتفرىق
 ُتسمىى "ِكتاب" .

 َوملَْ يَ تَِّخْذ َوَلًدا َومَلْ َيُكن لَّهُ الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )( أي ُملك الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض هللا ) -2
( أي فقدىر فَ َقدََّرُه تَ ْقِديرًا ( يف الكون )َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء ( فال تدعوا لُه ولداً وال ُتشركوا يف عبادتِه أحداً )َشرِيٌك يِف اْلُمْلِك 

 فيِه وال نقصان .  ُمدىة بقائِه تقديراً كامالً ال زَيدةَ 

ًئا ( من حجر )ُذوا ِمن ُدونِِه آهِلًَة َواختََّ يف ذمى املشركني فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -3 َوُهْم ( ُمىا يف األرض )الَّ خَيُْلُقوَن َشي ْ
ُفِسِهْم َضرًّا )َواَل مَيِْلُكوَن أِلَن.  20يف سورة النحل يف آية ثل هذه اآلية تفسري مِ ( أي ُملوقني مصنوعني . وقد سبق خُيَْلُقوَن 

  َواَل نَ ْفًعا َواَل مَيِْلُكوَن َمْواًت َواَل َحَياًة َواَل ُنُشورًا ( .

( ِإالَّ ِإْفٌك اْفرَتَاُه ( يعين ما هذا القرآن )َكَفُروا ِإْن َهَذا   الىذينَ َوقَاَل عن تكذيبهم ابلقرآن فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى أخرَب  -4
( لرسولنا ظُْلًما( بقوهلم هذا )فَ َقْد َجاُؤوا ( من النصارى ، فردى هللا عليهم وقال )َعَلْيِه قَ ْوٌم آَخُروَن َوأََعانَُه حممىد من نفسِه )

 ( عليِه . َوُزورًاحممىد )

َفِهَي َُتَْلى ا )نسخه( أي وقالوا أيضاً هذِه أحاديث املتقدىمني وما سطروُه يف كتُبهم استَ َوقَاُلوا َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي اْكتَ تَ بَ َها ) -5
 : على الدوام .    واملعىن( أي صباحاً ومساًء ، بُْكَرًة َوَأِصياًل ( أي تُقرأ عليِه )َعَلْيِه 

( فأخربكم فيِه عن املاضي الَِّذي يَ ْعَلُم السِىرَّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ( أي هللا أنزل القرآن )أَنزَلَهُ هلم َي حممىد )( ُقلْ ) -6
 ( مبن أسلَم وآَمن .  رَِّحيًما( ملن اتب )إِنَُّه َكاَن َغُفورًا بل فكيف تنسبونُه إىل حممىد وهو ال يعلم الغيب )واملستق

َمَلٌك َلْواَل أُنزَِل إِلَْيِه ( لطلب املعاش كما ّنشي )َومَيِْشي يف اأْلَْسَواِق ( كما َنكل )َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل ََيُْكُل الطََّعاَم ) -7
 ( أي معيناً لُه على اإلنذار .فَ َيُكوَن َمَعُه نَِذيرًا 

َها ( يستغين بِه عن طلب املعاش )أَْو يُ ْلَقى إِلَْيِه َكنٌز ) -8 َوقَاَل ( أي بستان َيكل من أَثارها )أَْو َتُكوُن لَُه َجنٌَّة ََيُْكُل ِمن ْ
 ( يعين سحروُه فُجنى . ِإالَّ َرُجاًل مَّْسُحورًا ( أي ما تتىبعون ) ِإن تَ تَِّبُعونَ ( أي املشركون للمؤمنني )الظَّاِلُموَن 

( هبذا القول عن َفَضل وا( فقالوا مسحور وقالوا حُمتاج مرتوك وقالوا ُمنون )َكْيَف َضرَبُوا َلَك اأْلَْمثَاَل ( َي حممىد )انظُرْ ) -9
 حِض ُحجىتك .( إىل إبطال أمرَك ودَفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل اهلُدى )
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( أي ُمىا قالوُه من الكنز َخرْيًا مِىن َذِلَك ( يف الدنيا )الَِّذي ِإن َشاء َجَعَل َلَك ( أي تكاثر عليك اخلري من هللا )تَ َباَركَ ) -10
( كثرية ، ولكن ال فائدة يف  جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َوجَيَْعل لََّك ُقُصورًا( كثرية بدل الواحدة )َجنَّاتٍ والُبستان ، فيجعل لك )

 ى . مال الدنيا ألنىك غري ُُملىد فيها بل تنتقل إىل اآلخرة واآلخرُة خرٌي وأبقَ 

 ( هي جهنىم َوأَْعَتْدََن ِلَمن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا ( أي ابلقيامة والبعث )بَْل َكذَّبُوا اِبلسَّاَعِة ) -11

ُعوا هَلَا تَ َغي ظًا َوَزِفريًا ( زادوا يف سعريها حّتى )ن مََّكاٍن بَِعيٍد مىِ ( خَزنَتها )ِإَذا رََأهْتُم ) -12 ( أي الكافرون يسمعون صوت مسَِ
 يطبخون اللىحم :  الىذينَ زفريها وشهيقها من بعيد ، فالتغيىظ هو صوت غلياهنا ، ومن ذلك قول الفرزدق يصف الطبىاخني 

 َظْت     َعَلى اللَّْحِم َحّتَّ َترْتَُك الَعْظَم اَبِدَيَ إذا اْسَتْحَمُشوَها اِبلَوُقوِد تَ َغيَّ 
َشُقواْ َفِفي النَّاِر هَلُْم ِفيَها َزِفرٌي  الىذينَ هود قوله تعاىل }فََأمَّا و"الزفري" صوت الغازات واللىهب املتَدفِىق منها . وِمثلها يف سورة 

 { .  َوَشِهيقٌ 

َها َمَكاًَن ضَ ) -13 ( أي ُمقيىدين جباذبيىة الشمس ال ُمَقرَِّننيَ ( أي من جهنىم فيضيق عليهم املكان لكثرهتم )يِىًقا َوِإَذا أُْلُقوا ِمن ْ
( أي دَعوا على أنفسهم ابهلالك ، يعين يدعون من هللا أن يعدمهم من الوجود َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا ميكنهم اإلفالت منها )

 :   لرياتحوا من العذاب . فتجيبهم املالئكة قائلةً 

 .: ال ينفعكم ُدعاؤكم وإن كثُ َر منكم  واملعىن (اَل َتْدُعوا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثريًا ) -14

( َوَمِصريًاى أعماهلم )( علَخرْيٌ أَْم َجنَُّة اخْلُْلِد الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن َكاَنْت هَلُْم َجزَاًء ( العذاب )أََذِلكَ هلم َي حممىد )( ُقلْ ) -15
 يصريون إليها ويسكنون فيها ؟

( يعين وعدهم َكاَن َعَلى رَبِىَك َوْعًدا َمْسُؤواًل ( أي ُُملىدين فيها إىل األبد )َخاِلِدينَ ( ويشتهون )هَلُْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن ) -16
[ }َرب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك { : رة آل عمران يف الدنيا بنعيم اآلخرة فوََف هلم بوعدِه كما سألوُه بقوهلم ]كما يف سو 

. 

( هللا تعاىل فَ يَ ُقولُ ( يعين املالئكة الىيت عبدوها من دون هللا )َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ ( أي جيمعهم )َويَ ْوَم حَيُْشُرُهْم ) -17
 ؟  ( أي ضلىوا الطريقأَْم ُهْم َضل وا السَِّبيَل ( عن طريق احلقى )ِدي َهُؤاَلِء أَأَنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباهلؤالء املعبودين )

( أي ال يليق بنا أن نتوىلى أحداً ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يَنَبِغي لََنا أَن ن َّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن أَْولَِياَء ( أي قال املعبودون )قَاُلوا) -18
َن )غريك فكيف َنمر أحداً أبن يتوَ  َحّتَّ م وطول الُعمر يف الدنيا فاستغرقوا يف الشهوات )( أبنواع الِنعَ َوَلِكن مَّت َّْعتَ ُهْم َوآاَبءُهْم الى

 والشاهد على ذلك قولُ ( أي فارغني من العقل والتفكري ، وََكانُوا قَ ْوًما بُورًا ( أي غفلوا عن القرآن ومل يتىِعظوا بِه )َنُسوا الذىِْكَر 
 : ابن الزبعري 

 ََي َرُسوَل اْلَمِليِك ِإنَّ ِلَسانِ ي     رَاتٌِق َما فَ تَ ْقُت ِإْذ أَََن بُ  ورُ 
 حسىان يذمى اليهود : وقال 
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 ُهُم أُوتُوا الِكتاَب َفَضيىعُوُه     فَ ُهْم ُعْمٌي ِمَن الت َّْوراِة بُورُ 
 يعين : فارغون من العقول .

بُوُكم مبَا ) مثى وجىه الكالم إىل املشركني فقال تعاىل -19 م ُشفعاؤَن عند هللا ، فلم يشفعوا لكم تَ ُقوُلونَ ( كنتم )فَ َقْد َكذَّ ( من أهنى
َوَمن املسلمني فقال تعاىل ) ( لكم . مثى خاطبَ َواَل َنْصرًا ( للعذاب عنكم )َصْرفًا( اليوَم )َفَما َتْسَتِطيُعوَن بل تربىأوا منكم )

َعَذااًب َكِبريًا ( يف اآلخرة )نُِذْقهُ أو يظلم نفسه أبن ُيشرك يف عبادته غري هللا أو يرتكب جرائم ) ( أحداً من املسلمنيَيْظِلم مِىنُكْم 
 ( أي شديداً دائماً .

ُْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم إىل ُُماطَبة النيبى فقال ) ُسبحانهُ مثى عاَد  -20 َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإهنَّ كما أتكل أنت   (َوما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ
َنًة األكل واملشي ) يكنكرون علست( كما َتشي ، فلماذا يَومَيُْشوَن يف اأْلَْسَواِق ) ( أي جعلنا الُرُسل َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ

لنختربهم هل يؤمنون  : نُرسل الرسول إىل قومهِ  واملعىنألقوامهم فتنة وجعلنا األقوام لُرُسلهم فتنة ، و"الفتنة" معناها االختبار ، 
أم يصدىون عن اإلميان ، وَّنترب الرسول أبذى قومِه هل يصرب على أذاهم أم جيزع ، فاملراد من الُرُسل الصرب على أذى قومهم 

وََكاَن ( أيىها الُرُسل أم جتزعون ، هذا اختبارَن لكم )أََتْصربُونَ ، واملراد من القوم اإلميان برسوهلم ، وبذلك َّنترب بعضهم ببعض )
 ( بعبادِه فيختار منهم للرسالة من كان صبوراً ال جيزع . َبِصريًا( َي حممىد )َرب َك 

َنا اْلَماَلِئَكُة ( أي ال يؤمنون ابلبعث واجلزاء )اَل يَ ْرُجوَن لَِقاءََن  الىذينَ ( املشركون )َوقَالَ ) -21 ( فيشهدون أبنى َلْواَل أُنزَِل َعَلي ْ
( فيكلىمنا أبنى حممىداً رسول أرسلُه إلينا فنؤمن برسالتِه . فقال هللا أَْو نَ َرى َرب ََّنا ل فحينئٍذ نؤمن برسالتِه )حممىداً صادٌق فيما يقو 

 ( أي جاوزوا احلدى يف املخاَلفة والطُغيان . يف أَنُفِسِهْم َوَعتَ ْو ُعتُ وًّا َكِبريًا ( هبذا القول )َلَقِد اْسَتْكرَبُوا تعاىل )

، يعين خُترج نفوسهم من  ( اليت تقبض أرواحهم يَ َرْوَن اْلَماَلِئَكةَ ( موهتم )يَ ْومَ هم ابلعذاب فقال تعاىل )مثى توعىد -22
: العذاب للُمجرمني والُبشرى  واملعىن،  ( وهذا مَثل ُيضَرب لوقوع العذاب عليهم اَل بُْشَرٰى يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمْجرِِمنيَ أجسامهم )

( أي تقول املالئكة هلؤالء اجملرمني ِحجزاً لكم وسجناً من ِقَبل الشياطني  يَ ُقوُلوَن ِحْجرًا حمَُّْجورًاوَ للصاحلني بدخول اجلنىة )
، أي  . يُقال "حجر القاضي عليه" : إنى الشياطني ستستويل عليكم وحتجزكم إىل يوم القيامة واملعىن،  حمجوراً إىل يوم القيامة

عمرو بن   ُه " أي حجزُه ، و"املرأة حمجورة يف دارها" أي ال خترج منها ، ومن ذلك قولُ ، و"َحَجرَ  منعُه من التصرىف يف مالهِ 
 كلثوم :

 وَسيِىِد َمْعَشٍر َقْد تَ وَُّجوُه      بِتاِج اْلُمْلِك حَيِْمي اْلُمْحَجرِيَنا
 وقال األعشى :

 أْكَبادِ  َحَجُروا َعلى أْضَياِفِهْم َوَشَوْوا هلْم      ِمْن َشطى ُمْنِقَيٍة َوِمنْ 
 يعين منعوا أضيافهم من املسري وشَووا هلم أكباد الغنم فأكلوا .
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( أي ُغباراً ُمنتشراً يف اجلوى ال يستفيدون منُه َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثورًا ( صاحل )ِمْن َعَمٍل ( املشركون )َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ) -23
 قَبل أعماله . وال يؤَجرون عليِه ، ألنى املشرك ال تُ 

( من َوَأْحَسُن َمِقياًل ( من املرتَفني يف الدنيا )َخرْيٌ م ْستَ َقرًّا ( أي يوم موهتم وانتقاهلم إىل اآلخرة )َأْصَحاُب اجْلَنَِّة يَ ْوَمِئٍذ ) -24
 ومن ذلك قول عنرتة :  املشركني املتنعىمني يف الدنيا . "املقيل" معناُه الراحة ، و"القيلولة" النوم القليل بعد الُظهر ،

ا     َمِقيِلي وإْخفاُق البُ ُنوِد ِخياِمي  وُحطَّا عَلى الرَّْمضاِء َرْحِلي فإهنَّ
 كعب بن ُزهري : وقال  

 ُغراٌب وِذئٌب يَ ْنظُراِن مّت أَرى     ُمَناَخ َمِبيٍت أو َمِقيالً فأْنزِلُ 
ن اجلنان األثرييىة . أمىا املذنبون من الناس املوحىدين فينقسمون إىل إنى األنبياء والشهداء واألولياء والصاحلني حني موهتم يدخلو 

يوم ِقسمني فبعضهم يدخلون اجلنىة حني تقف األرض عن دورهتا احملوريىة ، والِقسم الثاين وهم اجملرمون من املوحىدين يدخلوهنا 
 القيامة بعد أن يستوفوا عذاهبم على األرض .

، يعين تتشقىق  ، فالسماء هي الطبقات الغازيىة ( أي ابلضباب والدخانقَُّق السََّماُء اِبْلَغَماِم َتشَ ( القيامة )َويَ ْومَ ) - 25
 والشاهد على ذلك قول عنرتة : ، وخيتلط بعضها ابلبعض فتكون كالدخان أو كالغمام أي السحاب األسود املتكاثف
 َس واِد َغم امِ  َوبِيُض ُسيوٍف يف ِظالِل َعجاَج ٍة      َكَقْطِر َغ واٍد ف ي

م .تَنزِياًل ( من السماوات األثريية إىل احملشر )َونُزِىَل اْلَماَلِئَكُة )  ( إبذن رهبى

( يهبُه ملن يستحقىُه لِلرَّمْحَنِ ( أي املْلك احلقيقي الىذي يبَقى وال يزول هو األثريي فهو ُملٌك )اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ احْلَق  ) -26
 ( لشدىِة أهوالِه .  وََكاَن يَ ْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا نان األثرييىة )أبعماله ، وهو ما يف اجل

 ( ندماً وأسفاً على ما فاته ، ومن ذلك قول عنرتة : َويَ ْوَم يَ َعض  الظَّاملُ َعَلى يََدْيِه ) -27
 مِ وَكْم فاِرٍس َي َعْبَل غاَدْرُت اثِوَيً     يَ ُعض  على َكفَّْيِه َعضََّة َندِ 

 كعب بن ُزهري يصف صيىاداً أفلَت منُه مُحُر الوحش وذهَب سهمُه بال إصابة : وقال  
 يعض  إبهباِم اليَديِن تند ماً     وهَلََّف ِسرىاً أُمَُّه وهو َنِدمُ 

َتيِن اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل ) ذُت معُه سبييَ ُقوُل ََي لَي ْ  .الً إىل اهلُدى ( أي ليتين اتىبعُت حممىداً واختى

ْذ ُفاَلًَن َخِلياًل ) -28 َتيِن ملَْ َأختَِّ  أضلىوهم ومنعوهم عن اإلميان ابلنيبى  الىذينَ ( وفالن كناية عن أحد رؤسائهم وقادهتم ََي َويْ َلَّت لَي ْ

( بِه حممىد من عند هللا ، َجاءين  بَ ْعَد ِإذْ ( أي عن القرآن الىذي هو موعظة وتذكري )َعِن الذىِْكِر ( ُفالن )َلَقْد َأَضلَّيِن ) -29
نَساِن َخُذواًل وأغواين الشيطان )  ( أي يتربىأ منُه بعد أن يوقعُه يف املهالك .وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلإْلِ

 نوا بِه ومل يقبلوه . ( يعين مرتوكاً مل يؤمََي َربِى ِإنَّ قَ ْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ( حممىد )َوقَاَل الرَُّسوُل ) -30

 ( ليشيع أمر النيبى ويُذاع خربُه ، كما قال الشاعر :ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِى َنيِبٍى َعُدوًّا مِىَن اْلُمْجرِِمنَي وََكذَ ) - 31
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 وإذا أراَد هللا َنْشَر َفِضيَلٍة    طُوَِيْت أاتَح هَلا ِلساَن َحُسودِ 
 ( أي حسبك هللا هادَيً وَنصراً لك وملن آمن برسالتك .ا وََكَفٰى بَِربِىَك َهاِدًَي َوَنِصريً  )

( أي دفعة واحدة مكتوابً يف كتاب ، فردى هللا عليهم قوهلم فقال َكَفُروا َلْواَل نُ زىَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة   الىذينَ َوقَاَل ) -32
َي حممىد يف املستقَبل وال ننزلُه مجلة واحدة كما يقرتحون ، والغاية من ( أي كما أنزلناُه متفرىقاً كذلك نُنزلُه عليك َكَذِلكَ )

 ( أي وفصىلناُه تفصيالً . َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل ( على اإلميان واالطمئنان ابلرسالة ولتحفظُه وال تنساُه )لِنُ ثَ بِىَت بِِه فُ َؤاَدَك ذلك )

َناَك اِبحْلَقِى إبطال أمرك وُُماصمتك ) ( يضربونُه لك يفَواَل ََيُْتوَنَك مبََثٍل ) -33 ( أي ابجلواب احلقى الىذي يُبطل أمثاهلم ِإالَّ ِجئ ْ
 ( أي وأحسن شرحاً وكشفاً عن املقصود .َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا ويدحضها )

 اوال مشاالً ، ألنى جاذبيىتها جتذهبم إليه( ال مييلون عنها مييناً ِإىَل َجَهنََّم ( أي ُمتىجهني )حُيَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم  الىذينَ ) -34
 ( أي وأخطأ طريقاً .َوَأَضل  َسِبياًل ( مكاهنم فيها وَتكينهم من الطعام والشراب )أُْولَِئَك َشرٌّ مََّكاًَن )

َنا مُ يف حديث األنبياء وقصصهم تسليًة وتثبيتاً لرسوله حممىد فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -35 ( أي وَسى اْلِكَتاَب َوَلَقْد آتَ ي ْ
 ( أي ُمساعداً ُيساعده على التبليغ للرسالة .َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيرًا التوراة )

بُوا آِبََيتَِنا   الىذينَ فَ ُقْلَنا اْذَهَبا ِإىَل اْلَقْوِم ) -36  ( .ْدِمريًاتَ ( يف البحر )َفَدمَّْرََنُهمْ يعين إىل فرعون وقومه ، فلم يؤمنوا )( َكذَّ

بُوا الر ُسَل أَْغَرقْ َناُهْم ) -37 ا مجَع كلمة "ُرُسل" وهو واحد ، أراد بذلك نوحاً واملالئكة الىيت نزلت عليِه َوقَ ْوَم نُوٍح لَّمَّا َكذَّ ( وإّنى
( لِلظَّاِلِمنَي َعَذااًب أَلِيًما ( أي هيىأَن )َوأَْعَتْدَنَ ( أي ِعربًة وِعظًة )َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس آيًَة ابلوحي وابإلرشادات لصناعة السفينة )

 غري ما حلى هبم يف الدنيا . 

 الىذينَ ( أهلكناهم مجيعاً بتكذيبهم للُرُسل ، و"الرسى " هو السيل ، وأصحاب الرسى هم َوَعاًدا َوََثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسِى ) -38
 دمىرهم السيل وأهلكهم . والشاهد على ذلك قول ُزهري : 

 عاِقُلهْ لُْه     َعفا الرَُّس ِمْنها فالرَِّسيُس فَ نازِ ِلَمْن طََلٌل َكالَوْحِي عاٍف مَ 
َعفا الرَُّس ِمْنها" أي حَمى آاثرها السيل ، والرسيس هو املرض ، وقوله " فعاِقُلْه " يعين  العف حمو اآلاثر من الدَير ، وقوله "

 حّتى جاءهم السيل فأغرقهم . وقال ذو الرمىة :  فعاَق املرض لُه ، أي عاقهم املرض عن  الرحيل
 َخناطيُل َيْسَتقرِْبَن كلَّ َقراَرٍة      وَمْرٍت نَ َفْت عنها الُغثاَء الرىواِئسُ 

نَ َفْت عنها الغُثاَء الرىواِئُس " يعين أزالت القشى مياه السيول الىيت جاءت من الروائس أي من رؤوس  الغثاء هو القشى ، وقوله "
 . وقال كعب بن ُزهري يصُف محار وحش :  اجلبال

 أتى ُدوَن ماِء الرَّسِى ابٍد وحاِضٌر     وفيها اجِلماُم الطاِمَياُت اخَلضارِمُ 
َوقُ ُروًَن َبنْيَ َذِلَك  هم أهل سبأ أاتهم سيل العرِم فهدىم السدى وأغرقهم وأتلَف مزارعهم وبساتينهم ، وقوله ) واملقصود يف اآلية

 وأهلكنا أيضاً كثرياً من الناس بني عاد وأصحاب الرسى بسبب ظلمهم وكفرهم .( أي َكِثريًا 
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( من وَُكالًّ ( مبَن مَضى قبلهم وأنذرَنهم ونصحناهم فلم يؤمنوا بل ازدادوا طغياَنً وكفراً )َضَربْ َنا َلُه اأْلَْمثَاَل ( منهم )وَُكالًّ ) -39
 تدمريا . والشاهد على ذلك قول حسىان : ( أي دمىرَنهم َتربَََّْن تَ ْتِبريًا املعاندين )

َيِر ِدَيرُ   َحّتَّ تُباَر قَِبيَلٌة بَِقِبيَلٍة     قَ َوداً َوخُتَْرَب اِبلدِى

( أهل مكىة ا أَفَ َلْم َيُكونُوا يَ َرْوهنََ ( وهي قُرى لوط األربع )َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء ( أهل مكىة )َوَلَقْد أَتَ ْوا ) -40
م ال يعتقدون ابلبعث بَْل َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ُنُشورًا يف أسفارهم حني مرىوا هبا فيخافوا ويعتربوا ) ا مل يعتربوا ألهنى ( يعين بل رأوها وإّنى

 وال ابلعامَل الثاين عامَل النفوس لكي خيافوا من العقاب وَيملوا الثواب .

ُ ( أي ُمستهزئني بك قائلني )ِإن يَ تَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا ائراً يف الطريق )( َي حممىد سَوِإَذا رَأَْوَك ) -41 أََهَذا الَِّذي بَ َعَث الِلَّ
  !؟( َرُسواًل 

َها ( يعين عن عبادهتا )لَُيِضل َنا َعْن آهِلَِتَنا ( معناها لقد كاَد )ِإن َكاَد ) -42 فردى هللا  ( ومل نسمع لقولِه .َلْواَل أَن َصرَبََْن َعَلي ْ
( حممىد َمْن َأَضل  َسِبياًل ( بعد موهتم وانتقاهلم إىل عامَل النفوس )َوَسْوَف يَ ْعَلُموَن ِحنَي يَ َرْوَن اْلَعَذاَب عليهم قوهلم فقال تعاىل )

 أم هم الضالىون .

أَفَأَنَت َتُكوُن و فضىة أو حجر أو غري ذلك )( أي من عبَد ما يهوى من ذهب أَمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه ( َي حممىد )أَرَأَْيتَ ) -43
 ( يعين تكون حارساً عليِه تُنقذُه من عذاب هللا يف اآلخرة . فالوكيل معناُه احملاِفظ على الشيء .َعَلْيِه وَِكياًل 

ملون عقوهلم فيما تدعوهم إليِه ،  ( يعين أو يستعأَْو يَ ْعِقُلوَن ( أي ُيصغون لقولك )أَْم حَتَْسُب أَنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن ) -44
 ( .بَْل ُهْم َأَضل  َسِبياًل ( الضالىة عن طريق املرَعى )ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم كالى فهم ُمقلىدون )

كيف جعل ( بسبب دوران األرض حول حمورها ، واملدى من اإلمداد أي  رَبِىَك َكْيَف َمدَّ الظِىلَّ ( أعمال )أمََلْ تَ َر ِإىَل ) -45
( أبن جَلََعَلُه َساِكًنا ( ربىَك )َوَلْو َشاَء ) اللىيلال ينقطع ، وظلى األرض هو  اُخرىالِظلى يف األرض ُمتىصالً ينتقل من جهٍة إىل 

يوقف األرض عن دورهتا احملوريىة فيبَقى الظلى اثبتاً يف جهٍة واحدة فحينئٍذ يهلك من شدىِة احلرى من هو يف جهِة النهار ، 
( يعين جعلنا اُفول الشمس دليالً على قدوم مُثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِياًل ) اللىيلهلك من ِشدىِة الربد من هو يف جهة  وي

   . اللىيل

َنا ) -46 هالً بال ( أي سقَ ْبًضا َيِسريًا ( أي قبضنا الِظلى بشروق الشمس على تلك اجِلهة فزال الظلى منها )مُثَّ قَ َبْضَناُه إِلَي ْ
 مشقىة وال تكليف . 

( تنتشرون فيِه على َوَجَعَل الن ََّهاَر ُنُشورًا ( أي راحًة )َوالن َّْوَم ُسَبااًت ( أي ِسرتاً )لَِباًسا  اللىيلَوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ) -47
 األرض لطلب رزقكم وقضاء حوائجكم .

( أي قبل نزول املطر بقليل ، واملطر هو رمحة َبنْيَ يََدْي َرمْحَِتِه ي ُمبشىرات ابملطر )( أَوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الرىََِيَح بُْشرًا ) -48
 ( أي طاهراً وُمطهىراً .   َطُهورًا  ِمَن السََّماء َماءً ( ابلرَيح )َوأَنزَْلَناللناس )
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ًتا ) -49 لكالم ، وحياة األرض كناية عن خصبها ، ( أصلها ميتًة فُحِذفت إحدى التائني لتسهيل الُِنْحِيَي بِِه بَ ْلَدًة مَّي ْ
( أي واَنساً كثريين ، فاَنسيى مجع اَنس ، ومن ذلك قول  َونُْسِقَيُه ُمَّا َخَلْقَنا أَنْ َعاًما َوأَََنِسيَّ َكِثريًا وموهتا كناية عن جدهبا )

 كعب بن ُزهري : 
عُتُه     إذا ليَس فيِه ما أِبنُي ف  َأْعِقلُ حديُث أَنِسيٍى فلمىا مسَِ

نَ ُهْم ) -50 ني فبعضُه جيري على وجه األرض فتكون مَ سمناُه بينهم على قِ ( أي صرىفنا املاء يف األرض وقسى َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه بَ ي ْ
ف يف ابطن األرض ويف اجلبال هم وزرعهم ، والِقسم الثاين يتصرى أنعام امنه األهنار والبحار فيشربوا منها ويتطهىروا ويسقو 

( أي ليتىِعظوا ويذكروا لَِيذَّكَُّرواأنعامهم وزرعهم ، كلى هذه الِنعم جعلناها هلم ) امنها ويسقو  اه الينابيع واآلابر فيشربو فتكون من
 ( هلذِه الِنعم . فََأََب َأْكثَ ُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا ها فيشكروُه )مَ هللا ُمنعِ 

َنا لَبَ َعثْ َنا يِف ُكلِى قَ ْريَةٍ ) -51 ( لُيساعدوك على تبليغ الرسالة ولكن ال داعَي إىل ذلك فاهلل هو املساعد لَك نَِذيرًا  َوَلْو ِشئ ْ
 وَنصرَك على أعدائك .

 ( أي شديداً .ِجَهاًدا َكِبريًا ( أي ابلقرآن )َوَجاِهْدُهم ِبِه ىل ما يريدون )إجابة ست(  يف املداَهنة واإلَفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن ) -52

( "مرُج البحر" هياجُه واضطرابُه ابلعواصف واألمواج ، ومن ذلك قوهلم "يف املدينة هرج ِذي َمرََج اْلَبْحَرْيِن َوُهَو الَّ ) -53
 ومرج" أي قتال وُمشاجرة وضوضاء ، ومن ذلك قول أيب داُود : 

يُن فَأْعَدْدُت له      ُمْشِرَف احلارِِك حَمُْبوَك الَكَتدْ   َمرَِج الدِى
ذي أهاج البحرين ابلعواصف فتالطمت أمواجهما وارتفعت الُسحب منهما فصارت أمطاراً غزيرة لريدع فرعون : هللا الى  واملعىن

َهَذا َعْذٌب فُ رَاٌت َوَهَذا ِمْلٌح وجيشه هبا ويؤخىرهم عن اللىحاق مبوسى ومن معُه ، وَلمىا مل يرتدعوا أغرقهم هللا يف أحد البحرَين )
ٍل من األمالح وصاحل للشرب وهو نيل مصر ، واآلخر ماحل فيِه مرارة وهو البحر األمحر ، ( يعين أحدمها ابرد وخاُأَجاٌج 

 فالعذب معناه البارد ، والشاهد على ذلك قول النابغة الذبياين يصف امرأة : 
 ي  اْلَمْورِدِ هِ َزَعَم اهْلَُماُم أِبَنَّ فاها ابرٌِد     َعْذٌب ُمَقب َُّلُه شَ 

 من فمها شهيىة ابردة ، والدليل على ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري يقول الشاعر التقبيلة 
 تَ بَ َلْت ُفؤاَدَك يف اْلَمناِم َخرِيَدٌة     َتْسِقي الضَِّجيَع بِبارٍِد َبسَّامِ 

ا يكون املاء ابرداً ألنىه جيري ، وعادًة اجلاري يكون أبرد من الراكد على الدوام . وكلمة "فرات" معناها خال ص أي خاٍل وإّنى
 من األمالح . وقال حسىان يهجو أاب سفيان : 

 َولِكْن َهِجنٌي ُذو َدَنٍة ِلُمْقِرٍف     ُُماَجَة ِمْلٍح َغرْيِ صاٍف وال َعْذبِ 
نَ ُهَما بَ ْرَزًخا )   ( أي وحجاابً مانعاً من وصول املياه من أحدمها إىل اآلخر .َوِحْجرًا حمَُّْجورًا ( أي حاجزاً )َوَجَعَل بَ ي ْ

( َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا ( يعين أوالد آدم خلقهم من ماٍء دافق ، وهي الُنطفة )َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشرًا ) -54
اتىصلوا بك ابملصاَهرة أي ابلزواج  الىذينَ "النَسب" هم أقرابؤك ما تناَسل من جدىك يعين أعمامك ، و"الصهر" أخوالك يعين 

 : م امرأة أو أعطيتهم امرأة ، والشاهد على ذلك قول حسىان فأخذَت منه
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 يَ ْعتاُدين َشْوٌق فََأذُْكُرها     ِمْن َغرْيِ ما َنَسٍب وال ِصْهرِ 
 يعين ليس بيين وبينها قرابة وال ُمصاهرة ، وقال امرؤ القيس : 

 أَلٍخ َرِضْيُت بِِه وشاَرَك يِف ال === أنساِب واأَلْصهاِر والَفْضلِ 
فتزوىج بعضهم من بنات الصني اجلنس األصفر فصاَر  خرىالد آدم يرجع نسبهم إىل آدم ولكنىهم صاَهروا األجناس االُ فأو 

( على خلق اإلنسان من املاء مرىة ومن وََكاَن َرب َك َقِديرًا ِصهراً هلم ، وتزوىج بعضهم من اجلنس األسود فصار ِصهراً هلم )
 .  اُخرىالطني 

( يعين على وََكاَن اْلَكاِفُر َعَلى رَبىِِه َظِهريًا ( من األصنام واألواثن )َن ِمن ُدوِن الِلَِّ َما اَل يَنَفُعُهْم َواَل َيُضر ُهْم َويَ ْعُبُدو ) -55
 : إنى الكافر ُيساعد املشرك على إشراكِه وحيارب املؤمن على إميانِه .  واملعىنحماربة ربىِه ُمعيناً ، 

 ( ابلعذاب ملن امتنَع عن اإلميان وكفر .َونَِذيرًا( ابجلنىِة ِلَمن آمن )َك ِإالَّ ُمَبشِىرًا َوَما أَْرَسْلَنا) -56

( املودىة يف القرَب ، يعين ِصلة الرحم ، ِمْن َأْجٍر ِإالَّ ( أي على القرآن وتبليغ الوحي إليكم )ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ) -57
( َمن َشاء أَن يَ تَِّخَذ ِإىَل رَبىِِه َسِبياًل }ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يِف اْلُقْرََب { ، )ومثلها يف سورة الشورى قوله تعاىل 

 يعين من شاء أن يتىخذ طريقاً يوصلُه إىل اجلنان فيكون جبوار ربىِه فليصل رمحُه ويوادد أقاربه إن كان مؤمناً .

م َعَلى احلَْيِى الَِّذي اَل مَيُوُت يامك ابلتبشري واإلنذار )( يف قَوتَ وَكَّلْ ) -58 ( وهو ُيساعدك وال ختف من هؤالء املشركني فإهنى
 ( فيحاسبهم عليها .وََكَفى بِِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ( عند صالتك )َوَسبِىْح حِبَْمِدِه ميوتون )

نَ ُهَما الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض )أي  (الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ) -59 ٍم ( يعين األقمار )َوَما بَ ي ْ يف ِستَِّة أَيَّ
( تقديرُه فاسأل أبفعالِه وُقدرتِه َمن كان خبرياً هبا ، أي فاسأل جربائيل الىذي مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّمْحَُن فَاْسَأْل بِِه َخِبريًا 

 بىِه وقدرته . هو خبري أبفعال ر 

( ونرتك آهلتنا أََنْسُجُد ِلَما أَتُْمُرََن ( إنىنا ال نعرفه )اْسُجُدوا لِلرَّمْحَِن قَاُلوا َوَما الرَّمْحَُن ( أي هلؤالء املشركني )َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ) -60
 ( عن احلقى . نُ ُفورًا( قولك )َوزَاَدُهمْ )

( أي جعل يف اجلنىِة قصوراً ُمشيىدة الَِّذي َجَعَل يِف السََّماء بُ ُروًجا منني يف اآلخرة )( أي تكاثر عطاؤُه لك وللمؤ تَ َباَركَ ) -61
 بُ ُروٍج ، فالربوج هي القصور ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء }أَيْ َنَما َتُكونُواْ يُْدرِكك ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف 

( أي يف َوَجَعَل ِفيَها ) 16يف سورة احلجر أيضاً يف آية دة ، وقد سبق شرح كلمة "الربوج" م َشيََّدٍة { أي يف قصور ُمشيى 
ا يَرون الشمس قليلة ِسرَاًجا َوَقَمرًا م ِنريًا السماء ) ( ُيضيئان ألهل اجلنىة أي جنىة املأوى وهي أوىل جنىة فوق األرض . وإّنى
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م يف الفضاء مل يسكنوا على أرٍض مادىية تعكس األشعىة فيزداد شعاعها فلذلك يَروهنا كالسراج الضياء كالِسراج أل . وقد  91هنى
ا سراج يضيء والفضاء أظلم م رأوا الشمس كأهنى  . اللىيلك  ] أو ُمظِلم [ قال ُروىاد الفضاء َلمىا صعدوا إىل القمر أهنى

( أي ملن أراد أن يتىِعظ ويذكر ربىه لِىَمْن أَرَاَد أَن يَذَّكََّر ( خيلُف أحدمها اآلخر )ِخْلَفًة  َوالن ََّهارَ  اللىيلَوُهَو الَِّذي َجَعَل ) -62
 ( على نعمائِه .أَْو أَرَاَد ُشُكورًا ابلصالِة والتسبيح والتكبري )

مَيُْشوَن  الىذينَ والشاكرون هم ) ( الذاكرونَوِعَباُد الرَّمْحَِن يف مدح هؤالء الذاكرين والشاكرين فقال ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -63
 ( ، "اهلَون" بفتح اهلاء الرِفق والدعة ، ومن ذلك قول الشاعر : َعَلى اأْلَْرِض َهْوًَن 

 ُهْوَنُكما ال يَ ُرد  الدَّْهُر ما فاات     ال هَتِْلَكْن أَسفاً يف إْثِر َمْن ماات
 ( يف جواهبمقَاُلواكالسبى والشتم والُسخرية )  ( بكالم غري ُمناسبَوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن )
 ( منىا عليكم ، ويف هذا قال بعض احُلكماء :َساَلًما)

 وذي َسَفٍه خُياِطُبيِن جِبَْهٍل     فآَنُف أْن أكوَن َلُه ُمُِيَبا
 يَزِيُد َسفاَهًة وأَزِيُد ِحْلماً     َكُعوٍد زاَدُه اإلْحراُق ِطيَبا

 ( يعين مرىًة يسجدون ومرىًة يقومون لقراءة سورة الفاحتة .َوِقَياًما( يف صالهتم )َن لَِرهبِىِْم ُسجًَّدا يَِبيُتو  الىذينَ وَ ) -64

( "الغرامة" هي  ِإنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغرَاًما( يف اآلخرة )َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ( يف ُدعائهم )يَ ُقوُلوَن  الىذينَ وَ ) -65
 ازم : خ يبمن ذلك قول بشر بن أاخلسارة ، و 

 ويوُم النِىساِر ويوُم اجلِفاِر     كاَن َعذاابً وكاَن َغراَما
 ين أاتهم ضيف فاصطادوا غزاالً وذحبوُه لضيفهم : زِ عوِ مُ  وقال احلُطيئة يصف أهل بيتٍ 

 َغِنُموا ُغْنَما فَ َباُتوا ِكراماً َقْد َقَضْوا َحقَّ َضْيِفِهْم     فَ َلْم يَ ْغرُموا ُغْرماً َوَقدْ 
 : من دخل جهنىم خِسَر اجلنىة . واملعىن

َا َساءْت ُمْستَ َقرًّا ) -66  ( ملن يُقيُم فيها . َوُمَقاًما( ملن يسكن فيها )ِإهنَّ

ون )مَلْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يَ ْقرُتُوا ( من أمواهلم )ِإَذا أَنَفُقوا  الىذينَ وَ ) -67 ( أي َبنْيَ َذِلَك قَ َواًما إنفاقهم ) (وََكانَ ( أي ال يُبذىرون وال يُقرتى
 .قائماً بني اإلسراف والتقتري 

ُ ( لقضاء حوائجهم وال يعبدون غري هللا )اَل يَْدُعوَن َمَع الِلَِّ ِإهَلًا آَخَر  الىذينَ وَ ) -68 ( قتلها َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم الِلَّ
( الىذي سبق ذكرُه من اخِلصال الذميمة َواَل يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ستحقى القتل بسبب إجرامِه )( يعين إالى من يِإالَّ اِبحْلَقِى )
 ( يف عامل النفوس ، أي يلقى عقاابً على آاثمِه .يَ ْلَق أاََثًما )

                                                           
ولُه مقبضة يُرفع منها ، ُيصنع من الفخىار املدهون أو من النحاس ، يوضع فيِه زيت وفتيلة من القطن "السراج" إَنء صغري مستطيل الشكل  91

 ضوؤُه على ضياء الشمعة ، يوضع على املنضدة ، كان الُقدماء يستعملونُه ، وَلمىا ظهرت أنواع املصابيح تُرَِك السراج . ويوقد ، وال يزيد 
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( أي ويدوم يف ذلك َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهاًَن لربزخ )( يعين يزداد عذابُه على ماكان عليِه يف اُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ) -69
 العذاب ُمهاَنً ذليالً .

َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا فَُأْولَِئَك ( بربىِه )َوآَمنَ ( عن ذنبِه )ِإالَّ َمن اَتَب عن التائبني من هؤالء فقال ) ُسبحانهُ مثى استثىن  -70
ُ َسيِىَئاهِتِْم َحَسَناٍت  ُل الِلَّ ئات فيعملون بدهلا حسنات حُبسِن هدايتِه الىيت اعتادوا عليها من عمل السيأي يبدىل عاداهتم ( يُ َبدِى

ُ َغُفورًا هلم )  ( ابلنادمني . رَِّحيًما( للتائبني )وََكاَن الِلَّ

( من أعمال الِشرك كما  يَ ُتوُب ِإىَل الِلَِّ ( جيب عليِه أن )َصاحِلًا فَِإنَُّه ( عمالً )َوَعِملَ ( من قول الِشرك )َوَمن اَتَب ) -71
( أي توبًة اثبتًة ال يعود بعدها إىل عمٍل يُشرك بِه أحداً مع هللا ، وذلك كالنذر لغري هللا ، واالستعانة َمَتاابً اتَب من القول )

 عند قيامِه وقعودِه بغري هللا ، والتعظيم لغري هللا ، وغري ذلك من أعمال الِشرك املنتشرة اليوم بني الناس . 

( يعين إذا َوِإَذا َمر وا اِبللَّْغِو ( فمن شهَد زوراً فعليِه أربعون جلدة ويُسجن سنتني )الز ورَ ( شهادة )اَل َيْشَهُدوَن  الىذينَ وَ ) -72
( ال جيلسون معهم وال يشرتكون يف ُمالسهم ، وُمالس اللىغو هي الىيت يقرأون َمر وا ِكرَاًما صار طريقهم على ُمالس اللىغو )

 فيها القصص اخلياليىة وُمالس الطرب واملزاح وُمالس اللىهو )ابلشطرنج والطاويل والدومنة( وغري ذلك ُمىا ال فائدة فيها .

ِمْ  الىذينَ وَ ) -73 ُروا آِبََيِت َرهبِى م عند عزم أحدهم على ارتكاب معصية ) ِإَذا ذُكِى َها( أي ُوِعظوا آبَيت رهبى ( أي  مَلْ خيَِر وا َعَلي ْ
( عن النظر إىل احلقى ، بل يسمعون املوعظة َوُعْمَياَنً ( عن استماع الوعظ )ُصمًّااملعصية كما خيرى الصقر على فريستِه )على 

 ويرتكون العمل ابملعصية .

تَِنا( من )وَ ( أوالداً )َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا ( يف ُدعائهم )يَ ُقوُلوَن  الىذينَ وَ ) -74 ( لنا يف قُ رََّة أَْعنُيٍ داً واجعلهم )( أحفاُذرىَيَّ
 ( َيَتىون بنا يف األعمال الصاحلة .َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما الدنيا واآلخرة )

 ، والغرفة بناية يف اجلنىة أحسن من القصر الىذي السيئات( على الطاعات واجتناب  أُْولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصرَبُوا) -75
ُْم هَلُْم ُغَرٌف مِىن فَ ْوِقَها ُغَرٌف مَّْبِنيٌَّة { أي ُمرتاصفة غرفة  الىذينَ يف الدنيا ، ونظريها قوله تعاىل يف سورة الزمر }َلِكِن  ات ََّقْوا َرهبَّ

 ( من بعضهم لبعض .َوَساَلًما( من املالئكة )َويُ َلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة فوق غرفة )

 ( يُقيمون فيها َوُمَقاًما( هلم يستقرىون فيها )َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا ( أي يف اجلنىة ) َخاِلِديَن ِفيَها) -76

: مل يكن  واملعىن،  ( لُه وتضرىعكم إليِه عند الشدائدَما يَ ْعَبأُ ِبُكْم َريبِى َلْواَل ُدَعاؤُُكْم ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) - 77
ن تطلبوا منه أن دىة وتضرىعكم إليه عند الفاقة أب يُرسل لكم رسوالً لوال ُدعاؤكم له عند الشِ يبايل بكم ريبى وال يلتفت إليكم ومل

د كلمتكم ، وَلمىا بعثُه إليكم كذىبتموُه يُرسل لكم الرسول الىذي وعدكم بِه أهل الكتاب لينصركم على أعدائكم ويوحىِ 
بْ ُتْم َفَسْوَف َيُكوُن ، وذلك قوله تعاىل ) رُه عليكموعاديتموه وأردمت قتلُه لوال أن جنىاُه هللا من أيديكم ونص ( العذاب فَ َقْد َكذَّ

َمْت أَْيِديِهْم } ( عليكم ، أي مالزماً لكم . وُما يؤيد هذا قوله تعاىل يف سورة القصصِلزَاًما) َوَلْواَل أَن ُتِصيبَ ُهم م ِصيَبٌة مبَا َقدَّ
َنا َرُسواًل فَ نَ تَِّبَع آََيِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ فَ يَ ُقوُلوا رَب ََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِ   { . لَي ْ
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ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالفرقان َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالشعراء

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . طهارة وسالمة َي حممىد : فيكون املعىن،  حممىد معناهُ  ، وامليم سالمة ، والسني معناهُ  طهارة ( الطاء معناهُ  ط س م) -1

( يعين من قرأ تلك اآلَيت اليت كتبتها قبل أَيم يف كتابك َي حممىد وعمل هبا تكون طهارة  تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ ) -2
هي سالمة للنفوس يف اآلخرة تسلم من  ، وكذلك ين وُمىا عال قلبه من االعتقادات الباطلة واألوهام الفاسدةلقلبه من الرى 

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة الواقعة }َوأَمَّا ِإن َكاَن ِمَن  والشياطني وتسلم من عذاب النار يوم القيامة أذى اجلنى 
  َفَساَلٌم لََّك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي { . َأْصَحاِب اْلَيِمنيِ 

م مل يؤمنوا ابهلل وحده ]أو ُمهِلٌك [ ( أي لعلك هالٌك  َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  َلَعلََّك اَبِخٌع ن َّْفَسكَ ) -3 نفسك أسفاً عليهم إلهنى
 . ويرتكوا عبادة األصنام

له أرَن هللا  ( َّنوىفهم هبا كما أرسلنا الصاعقة على السبعني من قوم موسى َلمىا قالوا ِإن نََّشْأ نُ َنزِىْل َعَلْيِهم مِىَن السََّماِء آيَةً ) -4
. وُما يؤيد هذا  ( أي منقادين متواضعني َفظَلَّْت أَْعَناقُ ُهْم هَلَا َخاِضِعنيَ ، فخضعوا ملوسى بعد نزول الصاعقة عليهم ) جهرة

 { . َوَما نُ ْرِسُل اِبآلََيِت ِإالَّ خَتِْويًفاقوله تعاىل يف سورة اإلسراء }

 ( .  ِإالَّ َكانُوا َعْنُه ُمْعرِِضنيَ ( أي جديد ) مِىَن الرَّمْحَِن حُمَْدثٍ ٍظ )( أي من وع َوَما ََيْتِيِهم مِىن ِذْكرٍ ) -5

بُوا) -6 ( أي فسيأتيهم يف املستقبل أنباء  َفَسَيْأتِيِهْم أَنَباء َما َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزِئُون( ابآلَيت املتشاهِبَة واستهزؤوا هبا ) فَ َقْد َكذَّ
َفَسَيْأتِيِهْم أَنَباء َما َكانُوا بِِه يت كانوا يستهزئون هبا . وإذا حسبَت حروف هذه اجلُملة وهَي )اآلَيت املتشاهِبة وتفسريها الى 

وهذا اتريخ والديت على احلساب اهلجري اإليراين أي الشمسي ، وإذا  1325( حبساب اجلُمل جتد الناتج  َيْستَ ْهزِئُون
لكون اكتايب هجري قمري وهو اتريخ طبع   1366ريىة فيكون اجملموع وهو الفرق بني األشهر الشمسيىة والقم 41أضفَت هلا 

هجري مشسي اتريخ والديت ، ويف ذلك التاريخ ولكن على  1325وفيه تفسري بعض اآلَيت املتشاهبة ، ففي سنة   والقرآن
}بَْل َكذَّبُواْ سورة يونس قوله تعاىل يف ، وُمىا يؤيىد هذا   اإلنسان بعد املوتوكتايب  لكون والقرآناحساب القمر طُِبَع كتايب 

{ وهنا تقدير  َوَلمَّا ََيْهِتِْم أَتِْويُلهُ لماً مبعناها ومل يفهموا مغزاها }طوا عِ { أي كذىبوا ابآلَيت الىيت مل حيي مبَا ملَْ حيُِيطُواْ بِِعْلِمهِ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://quran-ayat.com/insan
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: وَلمىا َيتيهم املهدي بتأويل تلك اآلَيت الىيت مل حييطوا هبا ِعلماً أيضاً ُيكذىبون ،  واملعىنحمذوف وهو "أيضاً يكذىبون" ، 
 السالفة أيضاً كذىبت ُرُسلها .                      ااُلَممأي  ِهْم {ِمن قَ ْبلِ  الىذينَ َكَذِلَك َكذََّب ولذلك قال بعدها }

َنا ِفيَها ِمن ُكلِى َزْوٍج َكرميٍ ( هؤالء املشركون ) أََومَلْ يَ َرْوا) -7 ( أي َحَسن املنظر ، والنبااتت أزواج ذكر  ِإىَل اأْلَْرِض َكْم أَنبَ ت ْ
 ح . واُنثى كاحليواَنت وال تتمى األَثار بدون تلقي

 .( آبَيت هللا  َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( أي داللة على خالقها وُمبدعها )آَليَةً ( النبات ) ِإنَّ يف َذِلكَ ) -8

 ( ابملؤمنني .الرَِّحيمُ ( يف خلقِه ) َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيزُ ) -9

يضاً لُه على الصرب ليكون واثقاً ابلنصر ، وابتدأ بقصىِة موسى وفرعون أقاصيص ُرُسلِه تسليًة للنيبى وحتر  ُسبحانهُ مثى ذكَر  -10
 ( أي اذهب إليهم .  َوِإْذ ََنَدى رَب َك ُموَسى أَِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ فقال تعاىل )

  ائيل وال يُعذىبوهم .بين إسر ( يعين أما آَن هلم أن يتىقوا عذاب هللا ويرتكوا  قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َأاَل يَ ت َُّقونَ ) -11

بُونِ ( موسى )قَالَ ) -12  ( مبا أقول . َربِى ِإينىِ َأَخاُف أَن ُيَكذِى

َي ) َوَيِضيُق َصْدرِي) -13  ( أخي لُيساعدين .  فََأْرِسْل ِإىَل َهاُرونَ ( ابلكالم ألينى أرتل ) َواَل يَنطَِلُق ِلَساين ( بتكذيبهم إَيى

 ( ِقصاصاً بِه . َفَأَخاُف أَن يَ ْقتُ ُلونِ قتِل رجٍل منهم )( ب َوهَلُْم َعَليَّ َذنبٌ ) -14

ا  ِإَنَّ َمَعُكم م ْسَتِمُعونَ ( التسع ) فَاْذَهَبا آِبََيتَِنا( ال ختافا )َكالَّ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -15 ( يعين مالئكيت معكم ُمستمعون . وإّنى
م ( َمَعُكم)ِإَنَّ مجَع بقوله تعاىل  صاروا ثالثة ، وهم موسى وهارون واحليىة أي العصا ، فلذلك جاء ذكرهم  ، ومها إثنان ، ألهنى

 على اجلمع .

ا قال ) فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ ُقواَل ِإَنَّ َرُسوُل َربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -16 ( على اإلفراد ومل يقل "َرُسوال" ألنى موسى هو الرسول َرُسول( وإّنى
 وهارون وزيرُه ومساعده .

 ( .  ْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيلَ أَْن أَ ) -17

( وهي ثالثون سنة ، فكيف جئَت اآلن  َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننيَ ( صغرياً ) أمََلْ نُ رَبِىَك ِفيَنا َولِيًدا( فرعون )قَالَ ) -18
 تدىعي أنىَك رسول من هللا ؟ 

 .( لنعمتنا وحقى تربيتنا  َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ ( من قتل نفٍس ) الَّيِت فَ َعْلتَ ( العظيمة ) َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتكَ ) -19

( للصواب ، يعين َلمىا رأيتُه يضرب اإلسرائيلي ويعتدي عليه  َوأَََن ِمَن الضَّالِىنيَ ( أي حينئٍذ ) فَ َعْلتُ َها ِإًذا( موسى )قَالَ ) -20
 مينى . قتلُه ولكنىُه مات ِصدفًة دون قصدٍ فقدُت شعوري فضربتُه ومل أشعر ماذا يكون مصريُه ومل أقصد 
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َوَجَعَليِن ِمَن ( مبا أعطاين من املعجزات ) فَ َوَهَب يل َريبِى ُحْكًما( أن تقتلوين ) َلمَّا ِخْفُتُكمْ ن )( إىل مديَ  فَ َفَرْرُت ِمنُكمْ ) -21
 ( إليكم . اْلُمْرَسِلنيَ 

(  َبيِن ِإْسرَائِيلَ ( يعين إْن َجهىزَت ) نِْعَمٌة ََتُن  َها َعَليَّ أَْن َعبَّدتَّ ( ، ) ا َبيِن ِإْسرَائِيلَ أَْن أَْرِسْل َمَعنَ ( إشارة إىل قوله )َوتِْلكَ ) -22
 للَسفر معنا . يُقال "هذا طريق ُمعبىد" أي جاهز ملرور الناس عليه 

 ىل عبادتِه ؟ ( يعين أيى جنٍس هو الىذي تدعوين إ قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َرب  اْلَعاَلِمنيَ ) -23

نَ ُهَما إن ُكنُتم م وِقِننيَ ( موسى يف جوابه )قَالَ ) -24  ( بقويل . َرب  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

 ( ما يقوله موسى . ِلَمْن َحْوَلُه َأاَل َتْسَتِمُعونَ ( فرعون )قَالَ ) -25

 ( .   َرب ُكْم َوَرب  آاَبِئُكُم اأْلَوَِّلنيَ ( موسى )قَالَ ) -26

 ( . ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم َلَمْجُنونٌ ( فرعون )قَالَ ) -27

نَ ُهَما ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلونَ ( موسى )قَالَ ) -28 ( يعين إن استعملتم عقولكم وفكىرمت يف الكون .  َرب  اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ ي ْ
 فلمىا طال االحتجاج على فرعون :

 ( . لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلًا َغرْيِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننيَ ( ُمهدىداً ملوسى )قَالَ ) -29

ُتَك ِبَشْيٍء م ِبنيٍ ( موسى )قَالَ ) -30  ( يُثبُت صدقي ؟ أََوَلْو ِجئ ْ

 ( . َفْأِت بِِه ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( فرعون )قَالَ ) -31

 ( وليست عصا . فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن م ِبنيٌ ( على األرض )َعَصاهُ ى )( موسفَأَْلَقى) -32

 ( . فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاء لِلنَّاِظرِينَ ( من جيبِه بعد أن أدخلها ) َونَ زََع يََدهُ ) -33

 ( ابلِسحر . لِْلَمإَلِ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ ( فرعون )قَالَ ) -34

( يعين يريد أن يستويل على اململكة بِسحره مثى خُيرجكم من أرضكم وينفيكم من  رَِجُكم مِىْن أَْرِضُكم ِبِسْحرِهِ يُرِيُد أَن خيُْ ) -35
 ( يف حقىِه وجوابِه ؟ َفَماَذا أَتُْمُرونَ بالدكم )

( حيشرون الَسَحرَة من كلى بلدة  ِن َحاِشرِينَ َوابْ َعْث يف اْلَمَدائِ ( أي أخىْر أمرمها حّتى جنمع الَسَحَرة ) قَاُلوا أَْرِجِه َوَأَخاهُ ) -36
 يف مصر .

 ( . ََيُْتوَك ِبُكلِى َسحَّاٍر َعِليمٍ ) -37
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 ( هو يوم الزينة .  َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يَ ْوٍم مَّْعُلومٍ ) -38

 (   َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنُتم ُم َْتِمُعونَ ) -39 

 (  َحَرَة ِإن َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنيَ َلَعلََّنا نَ تَِّبُع السَّ ) -40

 ( ؟ ِإن ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبنيَ ( عندك ) فَ َلمَّا َجاء السََّحرَُة قَاُلوا لِِفْرَعْوَن أَئِنَّ لََنا أَلَْجرًا) -41

 .( عندَن  لَِّمَن اْلُمَقرَِّبنيَ ( يعين إن غلبتم ) نَ َعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا( فرعون )قَالَ ) -42

 ( من احلبال والِعصي . قَاَل هَلُم م وَسى أَْلُقوا َما أَنُتم م ْلُقونَ ) -43

 ( على موسى . َوقَاُلوا بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإَنَّ لََنْحُن اْلَغالُِبونَ ( على األرض ) فَأَْلَقْوا ِحَباهَلُْم َوِعِصي َُّهمْ ) -44

( أي ما يومهون ، يعين ما موىهوا بِه على  َما ََيِْفُكونَ ( بفمها ) َذا ِهَي تَ ْلَقفُ فَإِ ( على األرض ) فَأَْلَقى ُموَسى َعَصاهُ ) -45
 الناس .

 ( أي ُمنقادين ملوسى .َساِجِدينَ ( حينئٍذ ) فَأُْلِقَي السََّحرَةُ ) -46

 (  قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -47

 (  َربِى ُموَسى َوَهاُرونَ ) -48

( ولذلك  َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِىْحرَ ( يعين موسى )إِنَّهُ ( يف اإلميان ) آَمنُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ ن )( فرعو قَالَ ) -49
 ( كيف اُعذىبكم . فَ َلَسْوَف تَ ْعَلُمونَ آمنتم لُه )

 ( على جذوع النخِل . َوأَلَُصلِىبَ نَُّكْم َأمْجَِعنيَ ذيب )( أي من بعد التع أَلَُقطِىَعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكم مِىْن ِخاَلفٍ ) -50

 والشاهد على ذلك قول ّنر بن تولب : ( أي ال رهَن ،  اَل َضرْيَ ( الَسَحرَة )قَاُلوا) -51
 إذا َرَهُنوا رِم اَحُهُم بِ َزبْ   ٍد     فإنَّ رِماَح تَ ْي ٍ  م ال َتِضريُ 

رَة لفرعون أنىنا لسنا رهناً عندك فتعذىبنا بل سننتقل مبوتنا إىل عامَل األثري ونصري إىل ربىنا : قالت الَسحَ  واملعىنأي ال تُرَهن . 
ا تفعل ما تفعل ابألجسام ولكن النفوس ال  ِإَنَّ ِإىَل َربىَِنا ُمنَقِلُبونَ فريمحنا برمحتِه ويدخلنا اجلنىة بفضلِه ، وذلك قوهلم ) ( يعين إّنى

  .  فيجازيها على صربها وتقواها تقدر عليها وهَي ترجع إىل هللا
 ( يعين أوىل َمن صدىق موسى برسالتِه .  ِإَنَّ َنْطَمُع أَن يَ ْغِفَر لََنا رَب  َنا َخطَاََيََن أَن ُكنَّا أَوََّل اْلُمْؤِمِننيَ ) -52

َنا ِإىَل ُموَسى) -53 ِإنَُّكم ) بين إسرائيل ليالً  ( ِر بِِعَباِديأَْن َأسْ ( بعد أن أَرينا فرعون تسع آَيت من خوارق العادات ) َوأَْوَحي ْ
 ( يعين سيتبعكم فرعون جبنودِه . م ت َّبَ ُعونَ 
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 ( جيمعون اجليش ليخرجوا وراء بين إسرائيل ، وقال هلم :   يِف اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ ) ( اُمراءَ  فََأْرَسَل ِفْرَعْونُ ) -54

( سننتصر عليهم وَنيت هبم ُمقيىدين ، "الشرذمة" هم القليلون ، ومن  ْرِذَمٌة قَِليُلونَ َلشِ ( يعين بين إسرائيل ) ِإنَّ َهُؤاَلءِ ) -55
 ذلك قول الفرزدق : 

 وما تَ رََكْت ِمْن قَ ْيس َعْيالَن اِبلَقنا     واِبهْلُْنُدوانِيَّاِت غرَي الشَّراِذمِ 

ُْم لََنا َلَغاِئظُونَ ) -56 م على غري ديننا مثى خلرو  َوِإهنَّ  جهم من أرضنا على ُكرٍه منىا وذهاهبم ابحلُلي .( ألهنى

( أي عندَن آالت احلذر ، وهي الدروع والرتوس واخلوذ احلديديىة الىيت تقي ضرب السيوف . مثى  َوِإَنَّ جَلَِميٌع َحاِذُرونَ ) -57
 عن كيفية إهالكهم فقال تعاىل : ُسبحانهُ أخرَب 

 ( ماء ، أي ينابيع . َوُعُيونٍ ( أي بساتني ) َجنَّاتٍ مِىن ( يعين آل فرعون )َفَأْخَرْجَناُهم) -58

( كانوا يُقيمون فيه ، وهَي األندية وُمالس االُمراء  َوَمَقاٍم َكرميٍ ( أي أموال ُُمبىأة من ذهب وفضىة وُموهرات )وَُكُنوزٍ ) -59
 واملتنزىهات والقصور .

}َكْم قوله تعاىل  الدخانهذِه الِنعم . وِمثلها يف سورة ( أي كما أغرقناهم يف البحر كذلك أخرجناهم من َكَذِلكَ ) -60
( بعد ذلك ، يعين أورثهم  َوأَْوَرثْ َناَها َبيِن ِإْسرَائِيلَ ، ){  تَ رَُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرمٍِي َونَ ْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهنيَ 

}َوقَاُلوا احْلَْمُد حاكياً عن أهل اجلنىة سورة الزمر آلخرة ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف األثريَيىت منها وليس املادىَيت وذلك يف ا
ً ، وقال تعاىل يف   يعين أورَثَنا ما لِلَِِّ الَِّذي َصَدقَ َنا َوْعَدُه َوأَْوَرثَ َنا اأْلَْرَض { سورة مرمي }ِإَنَّ ََنُْن نَِرُث اأْلَْرَض كان روحانيىاً أثريَيى

َنا يُ ْرَجُعونَ َوَمْن َعَلي ْ  َها فَانٍ يف  ُسبحانهُ بينما يقول هللا  { َها َوإِلَي ْ يعين كلى شيء على األرض من  { سورة الرمحن }ُكل  َمْن َعَلي ْ
سورة مرمي }تِْلَك ى ويبقى كلى أثريي روحاين فيكون إراثً للمؤمنني يف اآلخرة ، وذلك قوله تعاىل يف املادىَيت يتمزىق ويتالشَ 

 .{  الَّيِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدََن َمن َكاَن تَِقيًّا اجْلَنَّةُ 

 ( يعين قوم فرعون أدركوا قوم موسى حني أشرقت الشمس . فَأَتْ بَ ُعوُهم م ْشرِِقنيَ ) -61

( أي سيدركنا جيش  قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإَنَّ َلُمْدرَُكونَ ( أي تقابال حبيث يَرى كلى فريق عدوىُه ) فَ َلمَّا تَ رَاءى اجْلَْمَعانِ ) -62
 فرعون وال طاقة لنا بقتاهلم .

 ( إىل طريق النجاة . ِإنَّ َمِعَي َريبِى َسيَ ْهِدينِ ( لن يدركوَن )َكالَّ ( موسى )قَالَ ) -63

َنا ِإىَل ُموَسى أَِن اْضِرب بىَِعَصاَك اْلَبْحرَ ) -64 (  َفَكاَن ُكل  ِفْرقٍ اً )( املاء وظهَر فيِه إثنا عشَر طريقفَانَفَلقَ ( فضربُه ) فََأْوَحي ْ
 ( أي كاجلبل الكبري الطويل . فالطود هو اجلبل ، ومن ذلك قول احلارث بن ِحلىزة :  َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ منها )

 لَْيَس يُ ْنِجي ُمواِئالً ِمْن ِجذاٍر     رَْأُس َطْوٍد وَحرىٌة َرْجالءُ 
 وقال األسود بن يعفر : 
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 َعَلْيِهُم     ماُء الُفرَاِت جَييُء ِمْن أْطوادِ َحل وا أبْنِقرٍَة َيِسيُل 

 ( أي قرىبنا ، ومن ذلك قول الشاعر : َوأَْزَلْفَنا) -65
َلٍة َسَلَفْت     ِفيَها الن  ُفوُس إىَل اآلجاِل تَ ْزَدِلفُ   وكل  يوٍم َمَضى أْو لَي ْ

 : أتبعناهم يف الطريق الىذي ساَر فيِه قوم موسى .  واملعىن( يعين قوم فرعون ، اآْلَخرِينَ ( أي ُهناَك )مَثَّ ) ، أي تقرتبُ 

َنا ُموَسى َوَمن مََّعهُ ) -66  ( .َأمْجَِعنيَ ( من البحر ) َوَأجَني ْ

 ( يعين قوم فرعون أبن اهناَلْت عليهم املياه فغرقوا . مُثَّ أَْغَرقْ َنا اآْلَخرِينَ ) -67

( يعين وماكان أكثر بين إسرائيل مؤمنني مع  َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ) ( على ُقدرتناآَليَةً ( احلادث ) ِإنَّ يف َذِلكَ ) -68
 رؤيتهم لتلك اآلَيت وخوارق العادات فال تعجب من إنكار قومك للقرآن حيث نسبوُه إىل الِسحر .  

 ( ابملؤمنني .ِحيمُ الرَّ ( يف ُملكِه فينتقم من الكافرين يف اآلخرة ) َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيزُ ) -69

 ( أي خربُه وقصىتُه . نَ َبأَ ِإبْ رَاِهيمَ ( َي حممىد ) َواْتُل َعَلْيِهمْ ) -70

 ( ؟  ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما تَ ْعُبُدونَ ) -71

 ( أي ُمداِومني على عبادهتا . هَلَا َعاِكِفنيَ ( أي فنبَقى ) قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظل  ) -72

 ( يعين حني تدعوهنا . َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعونَ ( إبراهيم )قَالَ ) -73

 ( ؟ أَْو َيُضر ونَ ( بشيء ) أَْو يَنَفُعوَنُكمْ ) -74

 ( . قَاُلوا بَْل َوَجْدََن آاَبءََن َكَذِلَك يَ ْفَعُلونَ ) -75

( أي أعطوين رأيكم يف هذه األصنام الىيت ال تسمع وال  ُكنُتْم تَ ْعُبُدونَ   مَّا 92 أَفَ رَأَيْ ُتم( إبراهيم ُمنكراً عليهم التقليد )قَالَ ) -76
 تنفع كيف تعبدوهنا ؟  

 ( . أَنُتْم َوآاَبؤُُكُم اأْلَْقَدُمونَ ) -77

ُْم َعُدوٌّ يلِى ) -78 ( فأَن ال اُعاديِه  نيَ َربَّ اْلَعاَلمِ ( من عبد )ِإالَّ ( يعين إينى عاَديُت آابءكم وعاديت األصنام الىيت عبدوها ) فَِإهنَّ
 . مثى أخذ يُعدىد نَِعم هللا عليِه فقال : 

 ( إىل طريق اخلري . الَِّذي َخَلَقيِن فَ ُهَو يَ ْهِدينِ ) -79

                                                           
 : فكىروا مثى أبدوا يل رأيكم . واملعىنأصلها أرأيتم ، ومعناها أعطوين رأيكم ، والفاء من قوله )أَفَ رَأَيْ ُتم( للتفكري ،  92
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 ( يعين يُهيىئ يل الطعام والشراب أبسباب . َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُميِن َوَيْسِقنيِ ) -80

 يُهيىئ يل أسباب الشفاء .( يعين  َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ ) -81

سورة األنعام }َوُهَو ( ابلنهار ، أراد بذلك النوم والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  مُثَّ حُيِْينيِ ) للىيل( اب َوالَِّذي مُيِيُتيِن ) -82
 َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتم اِبلن ََّهاِر {  للىيلالَِّذي يَ تَ َوفَّاُكم ابِ 

ينِ ( يف اآلخرة ) يَ ْغِفَر يل َخِطيَئيِت  َوالَِّذي َأْطَمُع أَن) -83  ( أي يوم اجملازاة على األعمال  يَ ْوَم الدِى

 مثى سأل أسئلة من هللا فقال : 
ين من احلالل واحلرام ، فأعطاُه هللا الُصُحف ، ين ، أي أعطين كتاابً فيِه أحكام الدِ ( يف الدِ  َربِى َهْب يل ُحْكًما) -84

َوَأحْلِْقيِن ، ){  ُصُحِف ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى،  سورة األعلى }ِإنَّ َهَذا َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَل عاىل يف والشاهد على ذلك قوله ت
 ثلهم يف الصالح . ( من عبادك ، يعين وفىقين إىل الطاعات واألعمال الصاحلة حّتى أحلَق هبم وأكون مِ  اِبلصَّاحِلِنيَ 

َيتون بعدي .  الىذينَ ( أي واجعل أقوايل وإرشادايت مقبولة وُمصدىقة يف اآلِخرين   اآْلِخرِينَ َواْجَعل يلِى ِلَساَن ِصْدٍق يف ) -85
 فأعطاه هللا سؤلُه وذكَر إرشاداتِه يف التوراة والقرآن فصار أهل األدَين يُثنون عليِه وُيكرىمونُه .

  يتنعىم فيها أنبياؤك وُرُسلك . ( الىيت ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ ( يف اآلخرة )َواْجَعْليِن ) -86

( عن طريق احلقى ، وهذا االستغفار صدَر من إبراهيم قبل أن يتبنيى لُه إصرار أبيِه  َواْغِفْر أِلَيب إِنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِىنيَ ) -87
 على عبادة األصنام . 

َعثُونَ ) -88 : ال تُبِقين عرَيَنً بني النفوس بل أعطين لباساً  واملعىن النفوس ، ( من أجسامهم ابملوت إىل عاملَ  َواَل خُتِْزين يَ ْوَم يُ ب ْ
من ألبسة اجلنىة أسرُت بِه عوريت . ألنى اإلنسان إذا مات يبَقى عرَيَنً بني النفوس إالى إذا أتتُه املالئكة بثوب أثريي من اجلنىة 

 فيلبسُه ويسرت بِه عورتُه .

 (  ُنونَ يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل ب َ ) -89

َ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ) -90 ( من  الِشرك والنفاق والظُلم والبخل ، وهي أربع ِخصال على عدد حروف )س ل ي  ِإالَّ َمْن أََتى الِلَّ
 م( .

م انتقلوا إىل العامَل األثريي فصاروا قريبني من الوصول إل اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنيَ ( أي قرَُبْت )َوأُْزلَِفتِ ) -91 يها ، ومن ذلك قول ( ألهنى
 اخلنساء : 

َعى ََنَْوها ُمْزَدلَِفهْ   ميأل اجلَْفَنَة َشْحماً فرَتاها َسِدَفْه     وترى اهلالىَك َشب ْ
 أي ُمقرتبة .
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يغوون الناس ويصدىوهنم عن  الىذينَ ( لِْلَغاِوينَ ( أي ظهرت وابنت بعد أن كانت ُمهولة عند الناس ) َوبُ رىَِزِت اجلَِْحيمُ ) -92
 احلقى دين التوحيد . دين

 ( ؟ أَْيَن َما ُكنُتْم تَ ْعُبُدونَ ( أي قالت املالئكة هلم حني انتقلوا إىل اآلخرة مبوهتم ) َوِقيَل هَلُمْ ) -93

( اليوم فيدفعون  َهْل يَنُصُروَنُكمْ صنعتم هلم التماثيل وعبدَتوها ) الىذينَ ( من رؤساء وملوك وغريهم  ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -94
 ( ألنفسهم فيدفعون العذاب عنهم ؟ أَْو يَنَتِصُرونَ ب عنكم )العذا

( أي يف اجلحيم ، تقول العرب "أكبىُه على رأسِه" أي أنكسُه فجعل رأسه إىل األسفل ورجليِه إىل  َفُكْبِكُبوا ِفيَها) -95
 األعلى ، ومن ذلك قول النابغة : 

َهِتِه     ِعنْ   َد الُكماِة َصرِيعاً َجْوفُُه دامِ َولَّْوا وََكْبُشُهُم َيْكُبو جِلَب ْ
َهِتهِ  فقول الشاعر "  " أي يسقط على وجهِه . وقال لبيد يصف اخليل : َيْكُبو جِلَب ْ

 خَيُرْجَن ِمن َخَلِل الغُباِر َعواِبساً     حَتَْت الَعجاَجِة يف الُغباِر الكايب 
(  ُهْم َواْلَغاُوونَ وسهم مجاعة بعد مجاعة إىل آخر واحد منهم ): يُلَقوَن فيها منكوسني على رؤ  واملعىنأي يف الغبار الساقط . 

 يعين الرؤساء واملرؤوسني . 

 ( وهم أتباعه من اجلنى ، ألنى بعض اجلنى مؤمنون ال يتبعون أابهم إبليس . َوُجُنوُد إِبِْليَس َأمْجَُعونَ ) -96

( يعين  خَيَْتِصُمونَ ( أي يف اجلحيم ) َوُهْم ِفيَهار الدنيا )عبدوهم يف دا الىذينَ رؤوسون لرؤسائهم وملوكهم ( املقَاُلوا) -97
 بعضهم خُياصم بعضاً .

 ( يعين َلَقْد كنىا يف ضالٍل ُمبني .  اَتلِلَِّ ِإن ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل م ِبنيٍ ) -98

 ء .( فجعلناكم يف ذلك سوا ِبَربِى اْلَعاَلِمنيَ ( يف العبادة واإلطاعة ) ِإْذ ُنَسوِىيُكم) -99

 شوىهوا علينا احلقائق وحسىنوا لنا الباطل  الىذينَ (  ِإالَّ اْلُمْجرُِمونَ ( عن الطريق ) َوَما َأَضلََّنا) -100

 دين .ا كما تشفىعوا ابملوحىِ ن( يشفعون ل ِمن َشاِفِعنيَ ( اليوم ) َفَما لََنا) -101

يمٍ ) -102 يشفع لنا ، بل عاَديناهم أمجعني . "احلميم" هو القريب ( من هؤالء األنبياء لكي نسألُه أن  َواَل َصِديٍق محَِ
 والصديق والرفيق ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

يِه مبَْن يلَ ِمْن محَِيمِ اُ ِفدًى للفارِس اجُلَشِميِى نفِسي       َفدِى

حِىدين املتىقني لكي ننجو من العذاب وَنَظى ( املو  فَ َنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( أي رجعة إىل الدنيا ) فَ َلْو أَنَّ لََنا َكرَّةً ) -103
 ابلثواب .
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( أي لعالمة وداللة واضحة على آَليَةً ( أي يف ِقصىة إبراهيم وما تلوَنُه عليك من تعذيب اجملرِمني ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ) -104
 ( . ْؤِمِننيَ َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م  وجود العذاب والنعيم يف اآلخرة ، وهو خاصى للنفوس دون األجسام )

 ( ابملؤمنني .الرَِّحيمُ ( يف ُملكِه ينتقم من الكافرين ) َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيزُ ) -105

َبْت قَ ْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلنيَ قصىة نوح فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكَر  -106 ( يعين كذىبوا نوحاً واملالئكة الىيت أرسلناها ابلوحي  َكذَّ
 إليِه . 

 !؟( عذاب هللا يف تكذييب  ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأاَل تَ ت َُّقونَ ) -107

 ( على الرسالة فيما بيين وبني ربىكم .أَِمنيٌ ( من هللا ) ِإينىِ َلُكْم َرُسولٌ ) -108

 ( فيما آمركم بِه من ترك عبادة األصنام . َوَأِطيُعونِ ( يف ُُمالفيت ) فَات َُّقوا الِلََّ ) -109

 ( . ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي على التبليغ ) َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ ) -110

َ َوأَِطيُعونِ ) -111  ( والتكرار للتأكيد . فَات َُّقوا الِلَّ

ة ، وكانوا يستحقرون احلالىق واحلجىام واحلائك ن كانت مهنتُه حقري ( أي مَ  قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك اأْلَْرَذُلونَ ) -112
ا اتىبعك هؤالء الفقراء لتساعدهم ابملال وليسوا مبؤمنني على احلقيقة . خرىواإلسكايف وبعض املهن االُ   ، وقالوا إّنى

ا غاييت ( أي وما شأين أبعماهلم إن كان الفرد منهم ح َوَما ِعْلِمي مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( نوح )قَالَ ) -113 الىقاً أو اتجراً وإّنى
 هدايتهم إىل طريق احلقى فأجابوين ِلما دعوهتم إليِه .

: جزاؤهم  واملعىن( واحلساب معناُه اجلزاء على األعمال ،  ِإالَّ َعَلى َريبِى َلْو َتْشُعُرونَ ( أي ما حساهبم ) ِإْن ِحَساهُبُمْ ) -114
 ا كاذبني فاهلل يعلم سرائرهم .عند ريبى إن كانوا صادقني يف إمياهنم أو كانو 

 ( ألجلكم . َوَما أَََن ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِننيَ ) -115

 ( أنذركم عذاب هللا . ِإْن أَََن ِإالَّ نَِذيٌر م ِبنيٌ ) -116

 ( ابحلجارة . لََتُكونَنَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ ( عن قولك ) قَاُلوا لَِئن ملَّْ تَنَتِه ََي نُوحُ ) -117

بُونِ ( نوح )الَ قَ ) -118  ( . َربِى ِإنَّ قَ ْوِمي َكذَّ

نَ ُهْم فَ ْتًحا) -119 َوجَنِىيِن ) : إجعل بيين وبينهم حاداثً يكون النصُر لنا فيه واملعىن( "الفتح" معناُه النصر ،  فَافْ َتْح بَ ْييِن َوبَ ي ْ
 ( من أيدي الكافرين . فقال هللا تعاىل : َوَمن مَِّعي ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 



644 
 

َناُه َوَمن مََّعهُ ) -120 ( أي اململوء ابلناس واحليواَنت ، ومن ذلك قول عبيد بن  يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ ( من املؤمنني ) َفَأجَني ْ
 األبرص : 

 َشَحنَّا أَْرَضُهْم اِبخْلَْيِل َحّتَّ     تَ رَْكَناُهْم أََذلَّ ِمَن الصِىرَاطِ 

 مل يركبوا معه يف الفلك . الىذينَ (  نيَ مُثَّ أَْغَرقْ َنا بَ ْعُد اْلَباقِ ) -121

 ( بل كانوا مكذىبني  َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( على ُقدرتنا )آَليَةً ( احلادث ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ) -122

 . ( ابملؤمننيالرَِّحيمُ ( يف ُملكِه ينتقم من الكافرين ) هَلَُو اْلَعزِيزُ ( َي حممىد ) َوِإنَّ رَبَّكَ ) -123

 ( . َعاٌد اْلُمْرَسِلنيَ ( قبيلة )َكذََّبتْ فقال تعاىل ) اُخرىحادثة  ُسبحانهُ مثى ذكَر  -124

 !؟( عذاب هللا وترتكون عبادة األصنام  ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأاَل تَ ت َُّقونَ ) -125

 ل .وال اُبدىِ  ( على الرسالة ال اُغريى أَِمنيٌ ( من هللا ) ِإينىِ َلُكْم َرُسولٌ ) -126

 ( فيما آمركم بِه . َوأَِطيُعونِ ( يف تكذييب) فَات َُّقوا الِلََّ ) -127

 ( . َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -128

ُنوَن ِبُكلِى رِيٍع آيًَة تَ ْعبَ ثُونَ ) -912  : الُرمىة ياهد على ذلك قول ذ، والش هو التل "يعالرِ "(  أَتَ ب ْ
 َطرىاُق اخلَوايِف ُمْشِرٌف فَ ْوَق رِيَعٍة      نََدى لَْيِلِه يف رِيِشِه َيرَتَقْ َرقُ 

، أي أبنية  رتفعات وسواريسمىوهنا مُ ، وهو ما كانوا يبنون لألصنام من أبنية فوق التالل واجلبال يُ  واآلية هي العالمة املرتفعة
.  ، فيقرىبون فيها القرابني لألصنام ويبخىرون البخور ويوقدون الشموع رها يف التوراة يف عدىة أسفار، وقد جاء ذك سوىرةمُ 

، وقوله  ، ومقام الصادق وغري ذلك من قبور املشايخ ، ومقام علي ونظريها اليوم عند الناس ما ُيسمىى ابملقام كمقام اخلضر
على ذلك كما  ون وال أجرَ ال فائدة فيها كما تظنى  إذْ  لون أنفسكم يف خدمتهاشغِ ( اي عبثاً تبذلون األموال ألجلها وتُ تَ ْعبَ ُثونَ )

  رون .ؤجَ بون عليه وال تُ تعتقدون بل تُعاقَ 

، وهي القصور واألبنية املنحوتة واملنقوشة  ة من التصنيعشتقى مُ  "املصانع"(  َوتَ تَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ ) -130
 : والشاهد على ذلك قول امرئ القيس يذمى الدهر ، فةواملزخرَ 

 أزاَل ِمَن اْلَمصانِِع ذا رَيٍش      وقْد َمَلَك الس هولَة واجلِباال
 : . وقال لبيد وذو رَيش كناية أحد ملوك اليمن التبابعة

َقى اجلِباُل بَ ْعَدََن واْلَمصانِعُ   بَِلينا وَما تَبَلى النىجوُم الطَّواِلُع     وتَ ب ْ
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. وكانت أصحاب القصور يف املاضي تزيىن قصورها  سىنهاع لزوجها" أي تتزيىن وتصبغ وجهها مبا حيُ تقول العرب "فالنة تتصنى و 
ا ب َ  : ُتصنىعون أبنيتكم وقصوركم  واملعىن،  كة يف الدار وحفظ من املوتَر بتماثيل وتصاوير ألصنامهم على اجلدران بزعمهم أهنى

ا ختُ  يف بيوهتم تربكاً وحفظاً  مىهِ اُ . وكذلك النصارى يضعون َتاثيل املسيح و  دكم يف الدنيا وال َتوتونلى ابلتماثيل ظناً منكم أهنى
 . بزعهم

،  تكربى بال رمحة وال شفقة( يعين إذا ظفرمت أبعدائكم بطشتم هبم بطش جبىار مُ  َوِإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ ) -131
 : ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم ال رمحة وال شفقةنتقام من العدوى بوالبطش هو اال

َها       ونَبِطُش ِحنْيَ نَ ْبِطُش قاِدرِيَنا  لَنا الد نْيا وَمْن أَْمَسى َعَلي ْ

َ َوأَِطيُعونِ ) -132  ( فيما أدعوكم إليِه . فَات َُّقوا الِلَّ

 رة الِنعم .( من كث الَِّذي أََمدَُّكم مبَا تَ ْعَلُمونَ ( هللا )َوات َُّقوا) -133

 ( . أََمدَُّكم أِبَنْ َعاٍم َوبَِننيَ ) -134

 ( ماء . َوَجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) -135

 ( . َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ( إن عصيتموين ) ِإينىِ َأَخاُف َعَلْيُكمْ ) -136

َنا أََوَعْظَت أَْم مَلْ َتُكن مِىَن اْلَواِعِظنيَ ) -137  ولك وال نعمل أبمرك ( فال نسمُع لق قَاُلوا َسَواء َعَلي ْ

( يعين هو عادات أجدادَن األوىلني وَنن سائرون عليها ، وِمن  ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَِّلنيَ ين الىذي َنُن عليِه )( الدِ  ِإْن َهَذا) -138
 ذلك قول اخلنساء : 

 ُه غضباَن من ِعزىِه     ذلَك منُه ُخلٌق ما حَيُولْ بُ سَ حتَْ 
ل :   وقال أبو الذَيى

 وِمييِن َعَلى ُخُلقي      واْقيَنْ َحياَء اْلَكرمِي واقْ َتِصِديَفال تَ لُ 
 وقال ُزهري بن أيب سلمى : 

 وَعوََّد قَ ْوَمُه َهرٌِم َعَلْيِه     وِمْن عاداتِِه اخلُُلُق الَكرميُ 
 ومفردها خليقة وهَي العادة الىيت اعتاَد عليها ، ومن ذلك قول حسىان ميدح النيبى )ع(  

 الِل ُمبارَكاً ذا َرمْحٍَة     مَسَْح اخْلَِليقِة طَيِىَب اأَلْعوادِ ِمْثَل اهلِْ 
 وقال النابغة : 

 َسْهِل اخلَِليَقِة َمشَّاٍء أِبَْقُدِمِه     إىَل َذواِت الذ رى مَحَّاِل أَثْ َقالِ 

 ( على عادات آابئنا وأجدادَن .  َوَما ََنُْن مبَُعذَِّبنيَ ) -139
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بُوُه فَ ) -140  ( . َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( على قدرتنا )آَليَةً ( احلادث ) ِإنَّ يف َذِلكَ ( ابألعاصري ) َأْهَلْكَناُهمْ َفَكذَّ

 .(  َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ) -141

 ( . ََثُوُد اْلُمْرَسِلنيَ ( قبيلة ) َكذََّبتْ فقال ) اُخرىحادثًة  ُسبحانهُ مثى ذكَر  -142

 !؟(  ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأاَل تَ ت َُّقونَ ) -143

 .(  ِإينىِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنيٌ ) -144

َ َوأَِطيُعونِ ) -145  .(  فَات َُّقوا الِلَّ

 . سبق تفسري مثل هذه اآلَيت(  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -146

 يف تعديد تلك الِنعم فقال : ُسبحانهُ ( من العذاب . مثى أخَذ آِمِننيَ ( من الِنَعْم ) أَُترْتَُكوَن يف َما َهاُهَنا) -147

 .(  يِف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) -148

 :  بشر بن أيب خازمتداخل بعضُه يف بعض لكثرتِه ، والشاهد على ذلك قول ( أي مُ  َوُزُروٍع َوََّنٍْل طَْلُعَها َهِضيمٌ ) -149
 َداٌر لِبَ ْيضاِء الَعَوارِض طَْفَلٍة     َمْهُضومِة الَكْشَحنْيِ َرَيَّ املِْعَصمِ 

 و"الطلع" معروف فهو الىذي يكون َتراً بعد ذلك .

 ( أي حاذقني يف َنتها وبنائها . ِهنيَ اجْلَِباِل بُ ُيواًت فَارِ ( أحجار ) َوتَ ْنِحُتوَن ِمنَ ) -150

َ َوأَِطيُعونِ ) -151  ( . فَات َُّقوا الِلَّ

 ( وهم تسعة من قبيلة َثود ، مثى وصفهم هللا تعاىل فقال : اْلُمْسرِِفنيَ ( رؤسائكم ) َواَل ُتِطيُعوا أَْمرَ ) -152

 .(  يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحونَ  الىذينَ ) -153

َا أَنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ ( يف جوابِه )قَاُلوا) -154 ا قالوا  الىذينَ ( أي من اجملانني  ِإّنَّ جيلسون من نومهم وقت السَحر ، وإّنى
م رأوُه جيلس كلى يوم وقت الفجر ُيصلىي ويعبد هللا ، والشاهد على ذلك قول لبيد :   ذلك ألهنى

 ُمَسحَّرِ رُي ِمْن هذا األَنِم الْ فإْن َتسألِينا فيَم ََنُْن فإن ىَنا     َعصاف
جيلسون وقت السَحر ، ألنى العصافري تقوم من أوكارها وتزقزق قبل مطلع الشمس بربع ساعة ، هذا يف الصيف ،  الىذينَ أي 

أمىا يف الشتاء فتزقزق مع بزوغ الشمس ، ولكنى الُغراب يقوم قبل طلوع الشمس بنصف ساعة ، ولكن يف اللىيايل الِبيض ليس 
 من الشهر القمري .  15و 14و 13، وهنى ليلة  اللىيللُه وقت ُمعنيى بل طول 

 ( يف قولك . ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( أي مبعجزة ) َما أَنَت ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ لَُنا فَْأِت آِبيَةٍ ) -155
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 ( يعين يوم هلا ويوم لكم . يَ ْوٍم مَّْعُلومٍ  َوَلُكْم ِشْربُ ( من املاء ) َهِذِه ََنَقٌة هلََّا ِشْربٌ ( صاحل )قَالَ ) -156

 .(  َواَل ََتَس وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاُب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ) -157

 ( . فََأْصَبُحوا ََنِدِمنيَ ( أي قتلوها )فَ َعَقُروَها) -158

 ( .  َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( على قدرتنا )يَةً آَل ( احلادث ) ِإنَّ يف َذِلكَ ( وماتوا ابلزلزال ) َفَأَخَذُهُم اْلَعَذابُ ) -159

 . يف سورة األعراف( ، وقد سبق تفسري مثل هذه اآلَيت  َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ) -160

( يعين كذىبوا لوطاً واملالئكة  َكذََّبْت قَ ْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلنيَ  : )قوماً آخرين كذىبوا رسوهلم فقال تعاىل ُسبحانهُ مثى ذكَر  -161
ا كذىبوا املالئكة أيضاً . م َلمىا كذىبوُه فكأّنى  الىيت نزلت عليه ابلوحي ، ألهنى

 !؟ ( ُلوٌط َأاَل تَ ت َُّقونَ ( يف املواطَنة ) ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهمْ ) -162

 ( على وحيه . أَِمنيٌ ( من هللا ) ِإينىِ َلُكْم َرُسولٌ ) -163

َ َوأَِطيُعونِ ) -164  .(  فَات َُّقوا الِلَّ

  .(  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -165

  ؟ًة ابجِلماع ( يعين أأتتون الذكور من الناس شهو  أأََتْتُوَن الذ ْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمنيَ ) -166

( أي ُمتعدىون احلدى يف الشهوة عن  َما َخَلَق َلُكْم رَب ُكْم ِمْن أَْزَواِجُكم َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم َعاُدونَ ( أي وترتكون )َوَتَذُرونَ ) -167
 سائر احليواَنت فكلىها أتيت الُقُبل وأنتم أتتون الُدبُر .

 ( من قريتنا . لََتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ عن قولك ) ( قَاُلوا لَِئن ملَّْ تَنَتِه ََي ُلوطُ ) -168

 ( أي من الكارهني املبِغضني . مثى دعا ربىُه فقال :  ِإينىِ لَِعَمِلُكم مِىَن اْلَقاِلنيَ ( لوط )قَالَ ) -169

 . ( َربِى جَنِىيِن َوأَْهِلي ُمَّا يَ ْعَمُلونَ ) -170

َناُه َوأَْهَلُه َأمْجَعِ ) -171  .(  نيَ فَ َنجَّي ْ

سقطوا على األرض  الىذينَ ( وهَي امرأتُه . "الغرباء" إسٌم من أمساء األرض ، و"الغابرين"  ِإالَّ َعُجوزًا يف اْلَغاِبرِينَ ) -172
 حتت األنقاض عند حدوث الزلزال ، وهذه العجوز سقطت معهم .

 ( ابلزلزال .  مُثَّ َدمَّْرََن اآْلَخرِينَ ) -173
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 الىذينَ ( أي  َفَساء َمطَُر اْلُمنَذرِينَ ( من حجارة )مََّطرًاجَنوا من الزلزال ) الىذينَ ( أي على الباقني منهم   َعَلْيِهمَوأَْمطَْرَنَ ) -174
 أنذرهم لوط فلم يسمعوا لقولِه ، فهلكوا أمجعني .

 ( . َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( على قدرتنا )آَليَةً ( احلادث ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ) -175

 ( . َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ) -176

( "األيك" نوع من الشجر  َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلنيَ قوماً آخرين كذىبوا رسوهلم فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكَر  -177
 ة ، ومن ذلك قول شاعرهم : ، ُمفردها أيكة ، والُبقعة الىيت فيها شجر األيك أيضاً ُتسمىى األيك

 جَتلو بِقاِدَميَت مَحاَمِة أَيَكٍة       بَ َرداً ُأِسفَّ لِثاتُُه اِبإِلَِثدِ 
 ، وتقع قريتهم على وادي سيناء وامسها مدين . 78يف سورة احِلجر يف آية وقد سبق الكالم عن أصحاب األيكة 

 ( . اَل هَلُْم ُشَعْيٌب َأاَل تَ ت َُّقونَ ِإْذ قَ ) -178

 .(  ِإينىِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنيٌ ) -179

َ َوأَِطيُعونِ ) -180  .(  فَات َُّقوا الِلَّ

  .(  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -181

 ني للكيل . صِ ( أي من املنقِ  َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِينَ ا ِكلتم )( للناس إذ أَْوُفوا اْلَكْيلَ ) -182

يف سورة اإلسراء ( أي ابلعيار املتَقن الىذي ال زَيدة فيه وال نقصان . وقد سبق تفسريها  َوزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ ) -183
 . 35يف آية 

َواَل تَ ْعثَ ْوا يف اأْلَْرِض ( أي ال تنقصوهم شيئاً من ُحقوقهم غصباً أو سرقًة أو خديعًة ) َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءُهمْ ) -184
 .( أي ال تُفِسدوا فينتشر فسادكم يف األرض بسبب انتقالكم يف السفر واحلضر  ُمْفِسِدينَ 

 املتقدىمني .   االَُمم( يعين وخلَق اأْلَوَِّلنيَ ( أي اخلليقة ) َخَلَقُكْم َواجْلِِبلَّةَ الَِّذي ( هللا )َوات َُّقوا) -185

َا أَنَت ِمنَ ) -186 جيلسون من نومهم وقت الَسَحر ، يعين وقت الفجر حيث   الىذينَ ( أي اْلُمَسحَّرِينَ ( اجملانني ) قَاُلوا ِإّنَّ
 كان جيلس للصالة .

 ( . َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ ( يعين وقد نظنىك ) َشٌر مِىثْ لَُنا َوِإن نَّظُن كَ َوَما أَنَت ِإالَّ بَ ) -187

َنا ِكَسًفا مِىَن السََّماءِ ) -188  ( يف دعوتك . ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ عاً من األحجار السىماويىة )( أي ِقطَ  َفَأْسِقْط َعَلي ْ
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( معي من املكر واإلنكار واالستهزاء فيعاقبكم على أعمالكم . مثى أخرَب هللا  ونَ َريبِى أَْعَلُم مبَا تَ ْعَملُ ( ُشعيب )قَالَ ) -189
 عنهم فقال تعاىل : 

بُوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظ لَّةِ ) -190 ( وهَي السحابة رمتهم ابلصواعق فكانت النار تنزل عليهم كاملطر ، مثى زلزلت  َفَكذَّ
 ( .  ُه َكاَن َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ إِنَّ أرضهم فماتوا حتت األنقاض )

 ( . َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِننيَ ( على قدرتنا )آَليَةً ( احلادث ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ) -191

 ( . َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ) -192

 ( . لََتنزِيُل َربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي القرآن )َوإِنَّهُ ) -193

 ( ُجربائيل . نَ َزَل بِِه الر وُح اأْلَِمنيُ ) -194

 ( لقومك . لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ ( َي حممىد ) َعَلى قَ ْلِبكَ ) -195

 ( . بِِلَساٍن َعَريبٍى م ِبنيٍ ) -196

( يعود َوإِنَّهُ ضمري اهلاء من قوله )( "الزُبُر" مجع ومفردها زبور ، وهَي الكُتب السماويىة ، و َوإِنَُّه َلِفي زُبُِر اأْلَوَِّلنيَ ) -197
: وإنى ما يف القرآن من ِقصص األنبياء وأخبارهم مذكورة ومسطورة يف كتب األوىلني كالتوراة والزبور واإلجنيل  واملعىنللقرآن ، 

ا ُكِتبْت ابللىغة الع ربيىة والسرَينيىة ، وُصُحف إبراهيم ، أليست هذِه ُمعجزة لك َي حممىد إذ أعلمناك مبا يف الكتب على أهنى
وأنَت رجل عريب ال تعرف من تلك اللىغات شيئاً ، مثى أنَت رجل اُمىي ال تقرأ وال تكتب ومع ذلك فقد جاءت أخبار 

املاضني وقصصهم ابلتفصيل يف قرآنك َي حممىد على الوجه الصحيح ، ولكن يف زُبُر األوىلني حدث فيها بعض األغالط ُمىا 
ت لتُه األيدي وغريى  ُه األقالم ، أليست هذه ُمعجزة ِعلميىة فلماذا ال يؤمنون ؟بدى

( يعين  أَن يَ ْعَلَمُه ُعَلَماء َبيِن ِإْسرَائِيلَ دق حممىد )( أي عالمة واضحة على صِ آيَةً ( أي للمشركني ) أََومَلْ َيُكن هلَُّمْ ) -198
 طورة يف توراتنا ومذكورة يف اترخينا . يعلمون هبذه الِقصص ويؤيىدوهنا ، وقد سألوهم فقالوا نعم هذه الِقصص مس

 ( ، َعَلى بَ ْعِض اأْلَْعَجِمنيَ ( أي القرآن ) َوَلْو نَ زَّْلَناهُ ) -199

م ال يفهمونُه وال يفهمون اللىغة األعجميىة . مَّا َكانُوا بِِه ُمْؤِمِننيَ ( أي على أهل مكىة ) فَ َقرَأَُه َعَلْيِهم) -200  ( ألهنى

( يعين كما لو كان أعجميىاً ال يفهمونُه كذلك سلكناُه يف قلوهبم فجعلنا عليها  َناُه يف قُ ُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ َكَذِلَك َسَلكْ ) -201
م ُمرمون وإنى هللا يُبغض اجملرِم وال يهديه إىل طريق احلقى  بل  أكنىًة لئالى يفهموُه ويف آذاهنم وقراً لئالى يسمعوُه ، وسبب ذلك ألهنى

 ألخالق طيىب النفس رحيم القلب . يهدي من كان حَسن ا

 ( بعد موهتم فحينئٍذ يؤمنون حيث ال ينفعهم اإلميان . َحّتَّ يَ َرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ ( أي ابلقرآن ) اَل يُ ْؤِمُنوَن بِهِ ) -202
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 ( مبجيئِه .   َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ ( أي فجأًة )بَ ْغَتةً ( املوت )فَ َيْأتِيَ ُهم) -203

 ( أي ُُمَهلون إىل وقٍت آخر لكي نؤمن بِه ونعمل مبا يُريد هللا منىا . َهْل ََنُْن ُمنَظُرونَ ( حينئٍذ )ُقوُلوافَ ي َ ) -204

ْن }َوِإْذ قَاُلواْ اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ مِ [ سورة األنفال( بقوهلم ]كما يف  أَفَِبَعَذابَِنا َيْستَ ْعِجُلونَ مثى قال هللا تعاىل ) -205
َنا ِحَجارًَة مِىَن السََّماء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ   {  ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ

 ،( ِسِننيَ ( يف الدنيا ) ِإن مَّت َّْعَناُهمْ ( َي حممىد )أَفَ رَأَْيتَ ) -206

، وهل  ا تُنجيهم من العذاب ؟ كالى اهم هب( من العذاب فهل تلك السنني الىيت متىعن مُثَّ َجاءُهم مَّا َكانُوا يُوَعُدونَ ) -207
 : ال تعجل هلم بنزول العذاب بل اصرب ليزداد أصحابك . ومعناهُ ،  أنَت من تعجيل العذاب هلم ؟ كالى  تستفيد

 ( يف الدنيا مهما طال مكثهم فيها . مَّا َكانُوا مُيَت َُّعونَ ( التمتىع يف الدنيا من العذاب شيئاً ) َما أَْغىَن َعن ُْهم) -208

 ( يُنذروهنم .   ِمن قَ ْريٍَة ِإالَّ هَلَا ُمنِذُرونَ ( قبلهم ) َوَما أَْهَلْكَنا) -209

السالفة ويعظوهم ليرتكوا عبادة األواثن فإن أبَوا وعاندوا أهلكناهم  ااُلَمم( أي نُرسل املنَذرين لُيذكىروهم مبصري ذِْكَرى) -210
 نرسل هلم ُمنذرين .( أبن هنلكهم بدون أن  َوَما ُكنَّا ظَاِلِمنيَ )

(  َوَما تَ نَ زََّلْت بِِه الشََّياِطنيُ قوله تعاىل )وَلمىا قالت ُقريش للنيبى إنى الىذي جاءك ابلوحي هو شيطان وليس مَلكاً ، نزل  -211
. 

 .(  َوَما يَنَبِغي هَلُْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ) -212

ُْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلونَ ) -213  .(  ِإهنَّ

 ( يف اآلخرة . َفاَل َتدُْع َمَع الِلَِّ ِإهَلًا آَخَر فَ َتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبنيَ ) -214

 ( بذلك . َوأَنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ َرِبنيَ ) -215

 ( أي تواضع هلم وأشِفْق عليهم . َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ) -216

 . ( فَ ُقْل ِإينىِ بَرِيٌء ُمِىَّا تَ ْعَمُلونَ ( أقاربك بعد اإلنذار ) فَِإْن َعَصْوكَ ) -217

 ( ابملؤمنني .الرَِّحيمِ ( وهو ينصرك عليهم ) َعَلى اْلَعزِيزِ ( يف القيام بنشر الدعوة وإنذار عشريتك )َوتَ وَكَّلْ ) -218

 ( إبنذار قومك . الَِّذي يَ رَاَك ِحنَي تَ ُقومُ ) -219
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( تَ َقل َبكَ ( يعين ويرى تصرىفك يف أصحابك املصلىني املنقادين لك الطائعني هلل . فكلمة ) يِف السَّاِجِدينَ  َوتَ َقل َبكَ ) -220
، وكلمة {  َكَفُرواْ يِف اْلِباَلدِ   الىذينَ سورة آل عمران }الَ يَ ُغرَّنََّك تَ َقل ُب قوله تعاىل يف معناها تصرىفك فيهم ، ومن ذلك 

 والطاعة . "سجود" معناها اإلنقياد

 ( بنواَيكم . اْلَعِليمُ ( لصالتكم ) إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ) -221

 (  َعَلى َمن تَ نَ زَُّل الشََّياِطنيُ ( أيىها املشركون ) َهْل أُنَ بِىُئُكمْ ) -222

فتغويكم وليس كما تزعمون تنزل  : تَ نَ زىُل عليكم واملعىن( أي كثري اآلاثم ، أَثِيمٍ ( أي كذىاٍب ) تَ نَ زَُّل َعَلى ُكلِى أَفَّاكٍ ) -223
 على رسولنا .

 اُخرىون السمع إىل أصحاهبم واتبعيهم ابلوسوسة فيخربوهنم أبخبار كاذبة و لقُ ( يعين الشياطني يُ  يُ ْلُقوَن السَّْمعَ ) -224
( َكاِذبُونَ ب الشياطني )( يعين أكثر أصحاَوَأْكثَ ُرُهمْ صادقة ليشوىهوا عليهم احلقيقة ويصدىوهم عن احلقى ويرموهم يف املهالك )

، 

( اْلَغاُوونَ ( يف ذلك )يَ تَِّبُعُهمُ بون فيمدحون الوضيع ألجل املال ويذمىون الرفيع لعداوهتم لُه )كذِ ( أيضاً يَ َوالش َعرَاء) -225
 يُغوون الناس ويدعوهنم إىل الباطل ويصدىوهنم عن احلقى . الىذينَ 

ُْم يِف ُكلِى َوا) -226  ( ليجدوا من ميدحونُه لكي يعطيهم من املال .  ٍد يَِهيُمونَ أمََلْ تَ َر َأهنَّ

ُْم يَ ُقوُلوَن َما اَل يَ ْفَعُلونَ ) -227 املؤمنني من  ُسبحانهُ ( ومن مجلة أقواهلم الكاذبة يِعدون وال يوفون بوعدهم . مثى استثىن  َوأهنَّ
 الُشعراء فقال تعاىل :

َ َكِثريًاآَمُنوا َوَعِمُلوا ال الىذينَ ِإالَّ ) -228 ( أي وطلبوا النصر للمؤمنني َوانَتَصُروا( يف صالهتم وتسبيحهم ) صَّاحِلَاِت َوذََكُروا الِلَّ
ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب  الىذينَ َوَسيَ ْعَلُم ( من جهة املشركني ) ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُموامبا َتكىنوا عليِه من ِشعٍر أو مال أو غري ذلك )

 بعد موهتم وانتقاهلم إىل عامَل النفوس . ( إليهِ  يَنَقِلُبونَ 

ّاْلَعاَلِمنيََّّرب ِّّّلل ِّّواحْلَْمدّ ّالشعراءّ،ّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ 

 

ّسورةّالنمل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ
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. "القرآن" ما يقرأُه جربائيل على النيبى ،  الشعراء يف سورة( سبق تفسريها  تِْلَك آََيُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب م ِبنيٍ  طس) -1
 و"الكتاب" ما يكتبُه أصحابُه يف الورق من القرآن فحينئٍذ ُيسمىى كتاابً ، فالقرآن ال ُيسمىى كتاابً ما مل ُيكَتْب .

ن اتىبَع أحكامه وآمن بِه . مثى أخَذ ( يعين القرآن هداية إىل طريق احلقى وبشَرى بنعيم اجلنىة مل ُهًدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ ) -2
 يف وصف املؤمنني فقال :  ُسبحانهُ 

( يعين  َوُهم اِبآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ ( وال يقطعوهنا عن ُمستحقِىيها ) َويُ ْؤتُوَن الزََّكاةَ ( وال يرتكوهنا ) يُِقيُموَن الصَّاَلةَ  الىذينَ ) -3
 ابلبعث واحلساب واجلزاء يوقنون . 

( أي تركنا بينهم وبني الشيطان فزيىن هلم ، ومعناُه مل تشملهم هدايتنا  اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَِة َزي َّنَّا هَلُْم أَْعَماهَلُمْ  الىذينَ  ِإنَّ ) -4
م ظاملون يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم )  ( أي يرتدىدون يف كفرهم . فَ ُهْم يَ ْعَمُهونَ ألهنى

م أبدلوا الصيت احلَسن  َوُهْم يف اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ لمهم وكفرهم )( بسبب ظُ  ُسوُء اْلَعَذابِ هَلُْم  الىذينَ أُْولَِئَك ) -5 ( ألهنى
   .ابلعار واجلنىة ابلنار 

ُه جربائيل ) لَتُ َلقَّى اْلُقْرآنَ ( َي حممىد )َوإِنَّكَ ) -6  ( هو هللا . ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليمٍ ( يعين يُلقىنك إَيى

َها َِبَرَبٍ أَْو آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَ َبسٍ ( أي أبصرُت َنراً ) ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه ِإينىِ آَنْسُت ََنرًا) -7 علٍة منها ( يعين بشُ  َسآتِيُكم مِىن ْ
 فة بن العبد : رَ ، ومن ذلك قول طَ 

 ُدوَن ُسَهاِدي َكُشْعَلِة اْلَقَبسِ     َهمٌّ َعرَاين فَِبت  أَْدفَ ُعُه 
 ( أي لكي تستدفئوا هبا .  لََّعلَُّكْم َتْصطَُلونَ )

نُوِدَي ( يعين فلمىا اقرتب موسى من النار رأى شجرة زيتون تتوقىد ابلنار وال حترتق فوقَف ُمتعجىباً ، حينئٍذ ) فَ َلمَّا َجاءَها) -8
من جهة النار وبورك السامع الىذي هو حول النار ، وهو  ( أي بورك كالم هللا الىذي تسمعه َأن بُورَِك َمن يِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا

ُق الَِّذي َبنْيَ يََديِْه {  سورة األنعاموالدليل على ذلك قوله تعاىل يف موسى ،  ، فاملباَرك هو  }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرٌك م َصدِى
مُه من فوق العرش إىل تلك الشجرة فسمعه موسى يف وادي كالم هللا . فإنى هللا تعاىل مل يكن على تلك الشجرة بل وجىَه كال

 ( .  ُسْبَحاَن الِلَِّ َربِى اْلَعاَلِمنيَ ( قل )وَ طوى . ومعناُه إخلع نعليك َي موسى ألنىك يف واٍد ُمباَرك ُمقدىس )

ُ اْلَعزِيزُ ( الىذي ُيكلىمَك ) ََي ُموَسى إِنَّهُ ) -9 ( يف أفعايل ال احلَِْكيمُ ك واُسلىطك عليهم )( يف ُملكي أنتقم من أعدائ َأََن الِلَّ
 أفعل شيئاً إال حبكمة .

َا َجانٌّ ( وتسري ) فَ َلمَّا َرآَها هَتْتَ ز  ( على األرض ، فألقاها ) َوأَْلِق َعَصاكَ ) -10  َوىلَّ ُمْدِبرًا( يف سرعِة حركاهتا ، حينئٍذ ) َكَأهنَّ
 ( . ََي ُموَسى اَل خَتَْف ِإينىِ اَل خَيَاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلونَ لتفت إىل ورائِه )( أي ومل ي َومَلْ يُ َعقِىبْ ( عنها خوفاً منها )
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(  فَِإينىِ َغُفورٌ ( فتاب كآدم وغريه ) مُثَّ بَدََّل ُحْسًنا بَ ْعَد ُسوءٍ ( نفسُه بسيىئٍة عملها فإنىه خياف من العقاب ) ِإالَّ َمن ظََلمَ ) -11
 ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ للتائبني )

ِإىَل ( أي ُمعجزات ) يف ِتْسِع آََيتٍ ( أي من غري مرض وال بَرص ) َوأَْدِخْل يََدَك يف َجْيِبَك خَتْرُْج بَ ْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوءٍ ) -12
ُْم َكانُوا قَ ْوًما فَاِسِقنيَ   ( .  ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه ِإهنَّ

 ( . قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر م ِبنيٌ ( أي واضحة ال َتويه فيها وال شكى )ِصرَةً ُمبْ ( أي ُمعجزاتنا ) فَ َلمَّا َجاءهْتُْم آََيتُ َنا) -13

ا من هللا ) َوَجَحُدوا هِبَا) -14 َها أَنُفُسُهمْ ( أي أنكروا أهنى َقنَ ت ْ ا أشياء حقيقيىة ليست من أعمال الِسحر  َواْستَ ي ْ ( يعين عرفوا أهنى
( عليهم ، أي َوُعُلوًّا( لبين إسرائيل ، يعين ألجل أن خيدموهم )ًماظُلْ ولكن قالوا هذه من أعمال موسى وليست من هللا )

 ( أليس الدمار واهلالك ؟  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ ( َي حممىد )فَانظُرْ لتكون هلم الُسلطة عليهم )

َنا َداُووَد وَ ) -15  ( . َعَلى َكِثرٍي مِىْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ ( ابلِعلم )  الَِّذي َفضََّلَناِعْلًما َوقَااَل احْلَْمُد لِلَِّ ( إبنُه ) ُسليمانَوَلَقْد آتَ ي ْ

( أي  ََي أَي  َها النَّاُس ُعلِىْمَنا َمنِطَق الطَّرْيِ على عرش اململكة ) َلمىا جلسَ  ُسليمان(  َداُووَد َوقَالَ ) ( أابهُ  ُسليمانَوَوِرَث ) -16
 : لبيد، ومن ذلك قول  أصواهتا وتغاريدها

 = ِد وَضْرُب النىاُقوِس فاْجتُِنَبا===فَصدَُّهْم َمنِطُق الدَّجاِج عِن الَعه 
ة ظَ فَ رسل حَ هللا تعاىل يُ  . قلُت فيما سبق أنى  ( علينا من هللا ِإنَّ َهٰ َذا هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنيُ لماً وماالً )( عِ  َوأُوتِيَنا ِمن ُكلِى َشْيءٍ )

 ُسليمان مُ صوت طائر فإنى أحد املالئكة يُفهِ  ُسليمان، فإذا مسع  والشياطني من اجلنى  ورسول حيفظونهُ  نيبى  من املالئكة لكلى 
، والغراب يقول كذا  قدىوس فيقول سبىوحٌ  ح هللا عند صياحهِ سبى الً الديك يُ ، مثَ  كذا وكذا  أبنى هذا الطائر يقول يف هلجتهِ 

 . ورهلجات الطي ، وهكذا يفهمهُ  والعصفور يقول كذا

َع )َوُحِشرَ ) -17 نِس َوالطَّرْيِ فَ ُهْم يُوَزُعونَ  ُسليمانلِ ( أي مجُِ ( أي يوزىعون مينًة ويسرة ، أي مُينعون من  ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِى َواإْلِ
 اهلروب ، ومن ذلك قول العجري السلويل : 

 ورُ تُ ف ُ ياِم  القِ يف  ٌف أوْ عْ ي     بِه ضَ ذِ ُع الَ وِز ا يُ  إّنَّ ييِن عِ وزِ فال تُ 
 وقال َطرَفة : 

 نَ زَُع اجلاهَل يف َُمِْلِسنا     َفرَتَى اْلَمْجِلَس ِفينا َكاحلََرمْ 
 وقال اآلخر : 

 ِإَذا َما اْلَقْوُم َشد وا بَ ْعَد مَخْسِ      َوزِْعُت َرِعيَلَها أِبََقبَّ هَنٍْد 
 وقال جرير : 

 و أَزَُع الُفَؤادافكيَف إذا ََنْت وََنَْيُت عنها     أَُعزىِي النفَس أ
 جبيشِه على اخليل واجلنى معهم ولكن ال يراهم أحد من الناس . ُسليمانفساَر 
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ََي أَي  َها ( من ذلك النمل جلماعتها وأبناء جنسها ) قَاَلْت َّنَْلةٌ ( أي واٍد كثري النمل ) َحّتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِدي النَّْملِ ) -18
( مبوتكم وحتطيمكم . فسمعها أحد  َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ ( حبوافر خيلهم ) َوُجُنوُدهُ  ُسليمانَنُكْم اَل حَيِْطَمنَُّكْم النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِ 

 فأخربُه مبا قالت .   ُسليمانكانوا مع   الىذينَ املالئكة 

 حسىان بن اثبت : والشاهد على ذلك قول هلِْمين ، ( أي أ َضاِحًكا مِىن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِى أَْوزِْعيِن ) ُسليمان( فَ تَ َبسَّمَ ) -19
 ُتوزُِعين هِبا أْحالِمي اللىيلأمىا النهاُر فال أَُفرتِىُ ذِْكَرها     و 

َوأَْدِخْليِن بَِرمْحَِتَك  أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاهُ أي تُلهمين وتذكىرين هبا أحالمي )
 ( .  يف ِعَباِدَك الصَّاحِلِنيَ 

حديقة وفيها أنواع الطيور وضعها للُنزهِة والتفرىج ، وكان مراقب الطيور والوكيل على  ُسليمان( . كانت ل َوتَ َفقََّد الطَّرْيَ ) -20
د الطيور الىيت يف تلك احلديقة مل يَر العفريت فيها تلك احلديقة عفريت من اجلنى إمسُه ُهْدُهد ، فلمىا دخل تلك احلديقة وتفقى 

م ( أي العفريت الىذي إمسه ُهدُهد ، واأللف والالى  فَ َقاَل َما يلَ اَل أََرى اهْلُْدُهدَ ووجد نقصاَنً يف الطيور فسأل اخلدم عنه )
( عن األنظار؟ فقالوا :  اَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ أَْم كَ للتعريف ، وتقديرُه العفريت الىذي إمسُه ُهدُهد ، هل ذهب لقضاء بعض شؤونِه )

م مل نَرُه ، فاغتاظ   على ُهدُهد مراقب الطيور ألنىه ذهَب ومل يستأذن منُه فقال :    ُسليمانُمنُذ ثالثة أَيى

بَ نَُّه َعَذااًب َشِديًدا أَْو أَلَْذحَبَنَُّه أَْو لََيْأتَِيينِى ِبُسْلطَاٍن م ِبنيٍ ) -21  أي بُعذٍر مقبول .(  أَلَُعذِى

وكان منه غري بعيد املسافة ألنىُه كان راجعاً يف  ُسليمان( أي وقتاً قصرياً وحضر عند  َغرْيَ بَِعيدٍ ( ُهدُهد وقتاً )َفَمَكثَ ) -22
ُتَك ِمن َسَبإٍ ( ِعلماً ) فَ َقاَل َأَحطُت مبَا مَلْ حتُِْط بِهِ وقال أين كنت ؟ ) ُسليمانذلك الوقت ، فسألُه  ( وهي بلدة ابليمن  َوِجئ ْ

 ( أي َبرٍب صحيح ال شكى فيه  بِنَ َبٍإ يَِقنيٍ )

( من  َوأُوتَِيْت ِمن ُكلِى َشْيءٍ ( أي َتلك أمرهم وهم يُطيعوهنا مبا تقول ) َوَجدت  اْمرَأًَة ََتِْلُكُهمْ ( كنُت يف اليمن )ِإينىِ ) -23
 ( أي ختت َثني . َوهَلَا َعْرٌش َعِظيمٌ املال )

َا َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن الِلَِّ َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماهَلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَّ َوَجد) -24 ( أي عن طريق احلقى  ِبيلِ هت 
 ( أي ال يعرفون احلقيقة .  فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدونَ )

الكواكب ( أي خُيرج النبات املخبوء حتت الرتاب يف  َء يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِِّ الَِّذي خُيْرُِج اخلَْبْ ) -25
 ( . َوَما تُ ْعِلُنونَ ( يف أنفسكم ) َويَ ْعَلُم َما خُتُْفونَ السيىارة ومن مجلتها األرض )

ُ اَل إَِلهَ ) -26 ويف سورة  لكون والقرآنايف كتايب  العرشالم عن وقد سبق الك(  ِإالَّ ُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ( يف الكون ) الِلَّ
   الرعد .

 ( . ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ   أَمْ ( يف قولك هذا ) َسَننظُُر َأَصَدْقتَ يف جواب ُهدُهد ) ُسليمان( قَالَ ) -27

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ُهمْ ( يعين إىل بلقيس وحاشيتها ) فَأَْلِقْه إِلَْيِهمْ ( إىل اليمن ) اْذَهب بِىِكَتايب َهَذا) -28 فَانظُْر ( أي إسَترتْ عنهم ) مُثَّ تَ َولَّ َعن ْ
 قيس .( أي ماذا جُييبون على املكتوب ] أو الرسالة [ . فلمىا قرأتُه بل َماَذا يَ ْرِجُعونَ 

أَلُ ِإينىِ أُْلِقَي ِإيَلَّ ِكَتاٌب َكرميٌ ) -29
َ
 ( أي حَسن اخلطى و]فيِه [ جودة اللىفظ . قَاَلْت ََي أَي  َها امل

 ( .  ِبْسِم الِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ( مكتوب فيِه ) َوإِنَّهُ  ُسليمانإِنَُّه ِمن ) -30

وا عليى وائتوين ُمستسلمني ألمري منقادين لطاعيت .  ِلِمنيَ َأالَّ تَ ْعُلوا َعَليَّ َوأُْتوين ُمسْ ) -31  ( أي ال تتكربى

أَلُ أَفْ ُتوين يف أَْمرِي( بلقيس حلاشيتها )قَاَلتْ ) -32
َ
( أي قاضيًة  َما ُكنُت قَاِطَعًة أَْمرًا( أي أشريوا عليى ابلصواب ) ََي أَي  َها امل

 كم .( يعين إالى حبضور  َحّتَّ َتْشَهُدونِ أمراً )

إِلَْيِك ( موكوٌل )َواأْلَْمرُ ( أي وأصحاب شجاعة يف احلرب ) َوأُوُلوا أَبٍْس َشِديدٍ ( يف كثرة اجليش ) قَاُلوا ََنُْن أُْوُلوا قُ وَّةٍ ) -33
 ( من املقاتَلة أو الُصلح فنحن نتبع رأيِك .  فَانظُرِي َماَذا أَتُْمرِينَ 

( أي أهانوا  َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلَّةً ( أي خرىبوها )أَْفَسُدوَها( ابحلرب والقتال ) وا قَ ْريَةً قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخلُ ) -34
 ( إن قاتلناهم . وََكَذِلَك يَ ْفَعُلونَ أشرافها وسجنوهم كي يستقيم هلم األمر )

فَ َناِظَرٌة ِِبَ يَ ْرِجُع ُرُسلي ، وكانت اهلديىة أطياابً وأحجاراً َثينة وذهباً ) ( َثينة تليق ابمللوك مع َوِإينىِ ُمْرِسَلٌة إِلَْيِهم هِبَِديَّةٍ ) -35
ابهلديىة فيرتكنا أو يقاتلنا حّتى نستسلم ألمره ، فإذا رجعت ا لُرُسل يتبنيى لنا حينئٍذ  ُسليمان( يعين نرى هل يقبل  اْلُمْرَسُلونَ 

 وغايته فنعمل مبا هو األصلح لنا . ُسليمانمقصد 

من املال (  َفَما آاَتينَ الِلَُّ ( فال حاجة يل ابملال ) أَتُِد وَنِن مبَالٍ ( هلم )قَالَ ( ابهلديىة )ُسليمان( الوفد إىل ) فَ َلمَّا َجاءَ ) -36
لبعض . مثى قال للرسول ( يعين أنتم تفرحون ابهلداَي إذا أهدى بعضكم  َخرْيٌ ُمِىَّا آاَتُكم بَْل أَنُتم هِبَِديَِّتُكْم تَ ْفَرُحونَ ك )وامللْ 

 رئيس الوفد :  

( أي ال ُقدرَة هلم على ُمقابلتها  الَّ ِقَبَل هَلُم هِبَا( كثريٍة ) فَ َلَنْأتِيَ ن َُّهْم جِبُُنودٍ ( مبا جئَت بِه من اهلداَي ) اْرِجْع إِلَْيِهمْ ) -37
َها)  ( . ونَ أَِذلًَّة َوُهْم َصاِغرُ ( أي من بلدة سبأ ) َولَُنْخرَِجن َُّهم مِىن ْ

  نقادينستسلمني مُ مُ  يأ(  ََي أَي  َها اْلَمأَلُ أَي ُكْم ََيْتِييِن بَِعْرِشَها قَ ْبَل أَن ََيْتُوين ُمْسِلِمنيَ حلاشيته ) ُسليمان( قَالَ مثى ) - 38

:  واملعىن،  يوم كلى   نتهاء وقتك املعتاد عليه( أي قبل ا قَاَل ِعْفرِيٌت مِىَن اجلِْنِى أَََن آتِيَك بِِه قَ ْبَل أَن تَ ُقوَم ِمن مََّقاِمكَ ) - 39
  . ُموهراته ( ال أسرق شيئاً من َلَقِويٌّ أَِمنيٌ ( أي على محله ) َوِإينى َعَلْيهِ الدوام ) هيَ قبل أن ينتَ 

أَََن آتِيَك بِِه الرمل ) مل، وهو عِ  من الكتاب لمٌ وقال عفريت آخر عنده عِ  ( تقديرهُ  قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِىَن اْلِكَتابِ ) - 40
 ُسليمان منهم فيما يطلب قبل يومه وفكىرَ  يف رملهِ  . وكان العفريت قد حسبَ  ( أي قبل طرفة عني قَ ْبَل أَن يَ ْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرُفكَ 
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العفريت يف ، فذهب  ، فرأى أنىه يطلب منهم عرش بلقيس ليكون من املقرىبني عنده ُسليماندمة ليف الغد فيقوم بعمٍل أو خِ 
، قال  قبل أن يرتدى إليك طرفك ، فلىما قال أَن آتيك بهِ  ُسليمانيف غرفة من قصر  ليلته ونقله من اليمن إىل فلسطني وأخفاهُ 

قصره  ( يف غرفةِ  ُمْسَتِقرًّا ِعنَدهُ ) ُسليمان(  فَ َلمَّا َرآهُ ، قال يف الغرفة ) ، قال أين هو ، قال العفريت ها هو ذا آِتين بهِ  ُسليمان
ُلَوين ( عليى ) ِمن َفْضِل َريبِى طان واخلدم واحلشم )للطة والسُ ( املال الذي عندي والسُ  قَاَل َهٰ َذا) ( أََأْشُكرُ ( أي ليختربين )لِيَ ب ْ

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسهِ على هذا العطاء ) عمة النِ  عين ومن أنكرَ ( ي َوَمن َكَفرَ ) نى نفع ذلك يعود عليهِ ( أل أَْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر فَِإّنَّ
 ( على عباده ال ينفعهُ َكرميٌ ه )كرِ ( عن شُ  فَِإنَّ َريبِى َغيِنٌّ نعيت وقدريت على حتصيل  املال )من صَ  وقال ليست من هللا بل هيَ 

 . الكافرين كفرُ   كر الشاكرين وال يضرىهُ شُ 
(  يف تلك اللحظة قوله تعاىل )فَ َلمَّا َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعنَدهُ  العفريت ليل على أنى عرش بلقيس كان حاضراً يف الغرفة ومل َيِت بهِ والدى 

يف  بل يضعونهُ  باشرةً مُ  منهم بيدهِ  اإلنسيى  عطون الشيء الذي يطلبهُ . ومن عادة اجلنى ال يُ  ، ومل يقل "فَلمىا جاءه ابلعرش"
، وكذلك ال  ألمتعة حممولة ومل يَر من حيملها يرهتب اإلنسان فريى ا، وذلك لئالى  حبضوره مثى خيربونهُ  مكان ُمفي قريب منهُ 

، وقد شاهدَن ذلك  يُظهرون أنفسهم للناس لئالى خيافوهم إالى إذا َتثىل بشكل طائر أو حيوان أو غري ذلك فال مانع لديهم
 . أبعيننا ومسعنا آبذاننا

إىل املوصل قبل أربعني سنة وكان عمري ة ة من احللى مرى  : "سافرتُ  تكون من املوقننيكي أَن بعيين ل بعضّماّشاهدتهوإليك 
، فكنُت سائراً يف بعض أزقىتها ليالً راجعاً  ، ومل تكن مصابيح كهرابئية يف مجيع أزقىة املوصل حينئٍذ عشرين سنة على التقريب

و يسري يف ذلك عمامة بيضاء كأنىه من أئمة اجلوامع وه من عني الكربيت إىل الفندق فرأيُت يف طريقي رجاًل وقوراً على رأسهِ 
،  على التقريب الطريق ورأيُت مصباحاً "فانوس" ُمعلىقاً ابهلواء على ارتفاع مرت عن األرض يسري أمامه على مسافة مرتين منهُ 

، فلم  أمام ذلك الرجل ابهلواء ومسريهِ  فعجبُت من ذلك املنظر وصرُت أتبع املصباح وأمعن النظر فيه لعلىي أجد سبب تعليقهِ 
املصباح يسري وحده  دُت أنى حّتى أتكى  لىق به املصباح وال عصا حتمله وال شيئاً أخر يدفعهُ هناك عُ  لذلك فال خيطَ أجد سبباً 

حيمل املصباح ولذلك  رى املصباح فقال شخٌص من اجلنى م عن سِ مى رافق الرجل املعَ ن كان يُ ، فسألُت مَ  من الناس أحدٌ  لهُ ممل حي
 . سألُت عن ذلك الرجل فقالوا هو حممىد أفندي الرضواين خطيب أحد اجلوامع يف املوصل. مثى  لهُ مترى حا ترى املصباح وال

، وكان هلا [  يف العراق]، وكانت متزوجة يف املسيىب وهو قضاء اتبع حملافظة اببل  وقعت إلحدى قريبايت ا خرىوحادثةّ
 يسيل من فمهِ  و يلتفت مييناً ومشاالً دون غرض ولعابهُ ة وكأنىه مريض أو فيه جنون فهل مرى أوالد فرأيُت يوماً أحد أوالدها ألوى 

، فقلُت جيب أن حتدىثيين  ة غريبةصى : إنى له قِ  مىه عن سبب مرضه فقالتاُ ، فسألت  شيء ال جييبك عنه عن هوإذا سألتَ 
ا إنسان وكانت تُ هلا  ة سوداء يف بيتنا تفهم ما نقول طى دَن قِ عن، قالت كانت  عنها وتؤانسهم وكانت جتلس أطفايل  العبُ كأهنى

، وكنُت أضع  اُخرى، ولنا فيها فوائد  إذا بكى اإلصطناعية يف فمهِ  لمةَ أحدهم من نومه وتضع احلِ  كلىما انتبهَ   قرب املهد وهتزىهُ 
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أضع  ، وَلمىا أردُت أنمشغولة هبم  يوماً جاءَن ضيف وكنتُ  فقَ تى ا، ف  تشبعهلا طعاماً يف إَنء كلىما طبخُت طعاماً فتأكل حّتى 
وصارت َتوء وتشتكي جوعها فلم ألتفت هلا ومل أضع هلا الطعام من الِقدر يف اإلَنء إىل ضيفنا جاءت الِقطىة على عادهتا 

 ةٍ عليى بصوهتا ضربتها على رأسها "ابلكفكري" فرمقتين بعينها ونظرت إيلى حبدى  ، وملا أحلىتْ  طعاماً إذ كنت مشغولة أبضيايف
ا تشتكي مينى  لسوق إىل حانوت زوجي تنظر إليهِ وغضب وتركتين وذهبت إىل ا ، فعِلَم  وحترىك رأسها وتصيح بلهجتها فكأهنى

ة مل نعد نراها طى القِ  ، ولكنى  ة فأخربته مبا حدث فعاتبين على ذلك، فلمىا عاد إىل الدار سألين عن القصى  زوجي أبينى ضربتها
أمل أكن  لُه : وتشتكي مينى وقالت عاتبهُ امرأة تُ  وَنم زوجي رأى يف منامهِ  اللىيل، وَلمىا صار  بعد ذلك اليوم ومل ترجع إىل الدار
ا كانت مشغولة ابلض : ملاذا تضربين زوجتك على رأسي؟ قال : ، قالت أخدم أطفالك وأالعبهم؟ قال بلى وف وقد يألهنى

زوجي  راخ إبين الصغري وانتبهَ صُ مثى انتبهُت من نومي على . سأضرب إبنها الصغري كما ضربتين : ، قالت  وقعت غلطة منها
 وصار يف عقلهِ   أصبح الصباح فذهبنا إىل الطبيب فلم ينفع التداوي معهُ فلم يسكت حّتى  ، وكلىما حاولت أن أسكتهُ  أيضاً 

 . من مرضهِ  شفَ وعرضناه على األطباء مل يُ  شلل كما ترى وكلىما داويناهُ  خلل ويف أعصابهِ 

وا بعض ألوان سريرها ) َنكِىُروا هَلَا َعْرَشَهاحلاشيتِه ) ُسليمان( قَالَ ) -41 أَْم َتُكوُن ِمَن ( إىل معرفتِه ) نَنظُْر أهََتَْتِدي( أي غريى
 ( إىل معرفة أمواهلم ، أراَد بذلك اختبار ذكائها وفراستها . اَل يَ ْهَتُدونَ  الىذينَ 

( يعين ِمثل هذا السرير سريرِك  أََهَكَذا َعْرُشكِ اشيتِه )( أي قال هلا بعض حِقيلَ ) ُسليمان( بلقيس إىل  فَ َلمَّا َجاءتْ ) -42
( يعين من قبل ُميء بلقيس أبنى  َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلَهامن اإلنس ) ُسليمان( بعينِه ، فقال العفريت حلاشية  قَاَلْت َكأَنَُّه ُهوَ )

ُمنقادين  ُسليمان( أي ُمستسلمني َنُن اجلنى ِلما يريد منىا  وَُكنَّا ُمْسِلِمنيَ سيطلب منىا إحضار عرشها فأحضرتُُه ) ُسليمان
 ألوامره .

ت مذهبها ) َما َكاَنت ت َّْعُبُد ِمن ُدوِن الِلَِّ عن ) ُسليمان( َوَصدََّها) -43 َا  ( أي منعها عن عبادة الشمس فامتنعْت وغريى ِإهنَّ
 ( . َكاَنْت ِمن قَ ْوٍم َكاِفرِينَ 

(  فَ َلمَّا رَأَْتهُ جعل فيِه بُركة ماء وغطىاها بلوح من الزجاج الشفىاف ) ُسليمان( وهو قصر ل ي الصَّرْحَ ِقيَل هَلَا اْدُخلِ ) -44
َها( أي حُبرية ) َحِسبَ ْتُه جلَّةً بلقيس ) َرَّدٌ ) ُسليمان( لتخوض املاء ، فلمىا رآها  وََكَشَفْت َعن َساقَ ي ْ ( أي ُُملىس  قَاَل إِنَُّه َصرٌْح ُم 

لِلَِِّ َربِى  ُسليمانَمَع ( اآلن )َوَأْسَلْمتُ ( بعباديت للشمس ) َربِى ِإينىِ ظََلْمُت نَ ْفِسي( بلقيس )قَاَلتْ ( أي من بلىور ) ارِيرَ مِىن قَ وَ )
 ( مثى عادت إىل بلدها .  اْلَعاَلِمنيَ 

( وحده واتركوا عبادة  َد َأَخاُهْم َصاحِلًا أَِن اْعُبُدوا الِلََّ ََثُو ( قبيلة ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإىَل قصىة َثود فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكَر  -45
 ( فيما بينهم املؤمنون والكافرون وكلى منهم يقول احلقى معنا .  فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن خَيَْتِصُمونَ األصنام )

َلْواَل ( أي ابلعذاب قبل الرمحة ) َئِة قَ ْبَل احلََْسَنةِ ََي قَ ْوِم ملَ َتْستَ ْعِجُلوَن اِبلسَّيىِ ( النيبى صاحل للفريق املكذىب )قَالَ ) -46
 ( بدفع العذاب عنكم .  َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ( قبل نزول العذاب ) َتْستَ ْغِفُروَن الِلََّ 
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واجلدب بسبب ( من املؤمنني ، أي تشائمنا بك ومبن تبعك على دينك فأصابنا املرض  قَاُلوا اطَّريَََّْن ِبَك َومبَن مََّعكَ ) -47
( أي  بَْل أَنُتْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ ُنونَ ( أي الُشؤوُم أتتكم من عند هللا بسبب كفركم ) طَائِرُُكْم ِعنَد الِلَِّ ( صاحل )قَالَ دينك اجلديد )

 تُعذىبون المتناعكم عن اإلميان .

( "الرْهط" مجاعة من الثالثة إىل العشرة إالى إذا ذُِكَر ْهطٍ رَ ( نفٍر يؤلىفون )ِتْسَعةُ ( الىيت يُقيم هبا صاحل ) وََكاَن يِف اْلَمِديَنةِ ) -48
 كعب بن ُزهري : عددهم ، ومن ذلك قول  

 حُتَضِىُض َجبىاراً عَليَّ وَرْهطَُه     وما ِصرَميِت فيهم ألوىِل َمْن َسَعى
 َ (  َواَل ُيْصِلُحونَ نوا من غواة قوم صاحل )( وكا يُ ْفِسُدوَن يِف اأْلَْرضِ أنى رهطهم كان مؤلىفاً من تسعة أشخاص ) ُسبحانهُ فبنيى

 أي ال يُطيعون صاحلاً فيما يقول .

( َوأَْهَلهُ ( أي لنقتلنى صاحلاً بيااتً ، يعين ليالً )لَنُ بَ يِىتَ نَّهُ ( أي إحلفوا ابهلل ) تَ َقامَسُوا اِبلِلَِّ ( أي قال بعضهم لبعض )قَاُلوا) -49
( أي نُقسم ابهلل ما حضرَن ذلك  َمْهِلَك أَْهِلهِ ( أي ما حضرَن ) َما َشِهْدَنَ أي لويلى دمِه إذا طالبنا )(  مُثَّ لَنَ ُقوَلنَّ ِلَولِيِىهِ معه )

 ( يف قولنا . فكان هذا مكراً عزموا عليِه ، فقال هللا تعاىل : َوِإَنَّ َلَصاِدُقونَ فضالً عن املباَشرة )

( مبكر هللا هبم فزلزل هللا  َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ زيناهم جزاء مكرهم بتعجيل ُعقوبتهم )( أي جا َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرََن َمْكرًا) -50
ُ  الىذينَ سورة النحل }َقْد َمَكَر قوله تعاىل يف هبم األرض فسقط السقف عليهم وماتوا أبمجعهم ، وذلك  ِمن قَ ْبِلِهْم فَأََتى الِلى

َياهَنُم مِىَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَليْ   .{  ِهُم السَّْقُف ِمن فَ ْوِقِهْم َوأاََتُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُرونَ بُ ن ْ

( ابلزلزال فأهلكناهم َوقَ ْوَمُهمْ ( بسقوط السقف عليهم ) َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّ َدمَّْرََنُهمْ ( َي حممىد )فَانظُرْ ) -51
 ( .َأمْجَِعنيَ )

ِإنَّ يِف ( أي بسبب ظُلمهم وكفرهم وإشراكهم ابهلل ) مبَا ظََلُموا( أي ُمتهدىمة خالية من الُسكىان ) ْم َخاِويَةً فَِتْلَك بُ ُيوهتُُ ) -52
 ( أي لِعربة ملن يُفكىر ويعترب . لىَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ( على ُقدرتنا )آَليَةً ( احلادث ) َذِلكَ 

َنا ) -53  ( وقوعُه . َكانُوا يَ ت َُّقونَ َو ( من الزلزال ) آَمُنوا الىذينَ َوَأجَني ْ

 أأََتْتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم تُ ْبِصُرونَ ( ُمنكراً عليهم أفعاهلم ) َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمهِ ِقصىة قوم لوط فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكر  -54
 ( أي بعضكم يَرى بعضاً وال يُنكر عليِه أفعاله .

 ( العاقبة . الرىَِجاَل َشْهَوًة مِىن ُدوِن النِىَساء َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم جَتَْهُلونَ  أَئِنَُّكْم لََتْأتُونَ ) -55

ُْم أََُنٌس ( سدوم ) َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِىن قَ ْريَِتُكمْ ( أي قال بعضهم لبعض ) َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ أَن قَاُلوا) -56 ِإهنَّ
 ل يف أدابرهم .( عن إتيان الرجا يَ َتَطهَُّرونَ 

َناُه َوأَْهَلهُ ) -57  نقاض .( أي من املندثرين حتت األ ِإالَّ اْمرَأَتَُه َقدَّْرََنَها ِمَن اْلَغابِرِينَ ( من الزلزال ) َفَأجَني ْ
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أنذرهم لوط فلم يسمعوا  الىذينَ (  َفَساء َمطَُر اْلُمنَذرِينَ ( وهو احلَصى )مََّطرًا( أي على الباقني منهم ) َوأَْمطَْرََن َعَلْيِهم) -58
 لقوله .  

َساَلٌم َعَلى ( قل )وَ لفسدت األرض ومن عليها ) تْ يَ قِ الكافرة إْذ لو بَ  االَُمم( على إهالك  احْلَْمُد لِلَِّ ( َي حممىد )ُقلِ ) -59
ُ َخرْيٌ أَمَّا لى هنجهم وقل )اختارهم هللا للرسالة واهلداية وَمن آمَن برسالتهم وساَر ع الىذينَ ( أي  اْصطََفى الىذينَ ِعَباِدِه  آلِلَّ

( يعين قل هلؤالء املشركني هللا خرٌي ملن عبَدُه أم األصنام ملن عبدها إذ كانت عاقبتهم اهلالك ، وعاقبة املؤمنني النجاح  ُيْشرُِكونَ 
 والفوز ابجلنىة . 

( وتقديره  أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ فقال ) الشاملة على عبيدهِ  الدالئل على توحيدِه ونَِعمه ُسبحانهُ مثى عدىَد هللا  -60
( أي َماءً ( أي من الفضاء ) َوأَنَزَل َلُكم مِىَن السََّماءِ الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض؟ )أمىا ُتشركون خرٌي أم من خلَق 

َنا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجةٍ مطراً ) ( أي ما كانت  مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِبُتوا َشَجَرَهابه من رآُه )( أي ذات منظر حسن يبتهج  فَأَنبَ ت ْ
أَإَِلٌه مََّع لكم معرفة بغرس أشجارها لو مل يُعلىمكم هللا كيفيىة ذلك ، وال ُقدرَة لكم على إنباهتا لو مل جيعلها هللا ُمهيىأًة لإلنبات )

  لون لُه عديالً يعبدونُه كما يعبدون هللا .( أي جيع بَْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلونَ ( تدىعون ) الِلَِّ 

( أي بني  َوَجَعَل ِخاَلهَلَا( تستقرىون عليها ، أي مهىدها لكم لتسكنوا فيها وتستقرىوا عليها ) أَمَّن َجَعَل اأْلَْرَض قَ رَارًا) -61
لتقيكم حرى الصيف ، وُمازن ملياه الينابيع ، وعالئم  ( من فوقها ، أي جباالً  َوَجَعَل هَلَا َرَواِسيَ ( جارية )أهَْنَارًاجباهلا وأوديتها )

للمسافرين على الطريق ، وتبنون من أحجارها قصوراً ، وتستخرجون منها معادن تصنعون منها أمتعتكم وأدوات منازلكم 
يف سورة تفسريها د سبق ( أي بني العذب واملاحل حاجز ال يتعدىى أحدمها على اآلخر ، وق َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا)

( احلقيقة  بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ( يُريدون ) أَإَِلٌه مََّع الِلَِّ ، )}َوُهَو الَِّذي َمرََج اْلَبْحرَْيِن { عند قوله تعاىل  53الفرقان يف آية 
م ُمقلِىدون .  ألهنى

يُب الْ ) -62 (  َوَيْكِشُف الس وءَ ( أي جُييب املكروب املغموم الىذي وقع يف ِشدىة فيزيل عنُه غمىُه ) ُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاهُ أَمَّن جيُِ
قليل  ( أي قَِلياًل مَّا َتذَكَُّرونَ ( يُريدون ) أَإِلٌَه مََّع الِلَِّ ( بعد املشركني فتملكون دَيرهم وأمواهلم ) َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرضِ عنُه )

 من املشركني يتىِعظون . 

( إذا سافرمت فيهما ليالً لو مل جيعل النجوم لتهتدوا هبا إىل قصدكم والقمر لُينرَي  أَمَّن يَ ْهِديُكْم يف ظُُلَماِت اْلرَبِى َواْلَبْحرِ ) -63
ُ َعمَّا يُْشرُِكونَ ( يُريدون ) أَإَِلٌه مََّع الِلَِّ  َبنْيَ يََدْي َرمْحَِتهِ ( أي ُمبشىرات ابملطر ) َوَمن يُ ْرِسُل الرىََِيَح ُبْشرًاطريقكم ) ( بِه  تَ َعاىَل الِلَّ

 غريه .

( أبنواع َواأْلَْرضِ ( ابهلواء واملطر ) َوَمن يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماءِ ( إىل عامل األثري ) مُثَّ يُِعيُدهُ ( من األثري ) أَمَّن يَ ْبَدأُ اخْلَْلقَ ) -64
ِإن ُكنُتْم ( على ذلك ) ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكمْ فإن قالوا بلى ) ؟( يقدر على ذلك  أَإَِلٌه مََّع الِلَِّ لنبات والشجر )األَثار واألنعام وا

 ( .  َصاِدِقنيَ 
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الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض من جنٍى وإنس ، ال ( أي َمن يف  ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -65
َعثُونَ ( وحده ) اْلَغْيَب ِإالَّ الِلَُّ يعلمون ) َن يُ ب ْ ( يعين يف أيى وقت ميوتون ويبعثون من أجسامهم إىل عامَل النفوس  َوَما َيْشُعُروَن َأَيَّ

.  

ذلك قول  ( أصلها تدارك ، فاُبِدلت التاء ابأللف فاُدِغمت لتسهيل الكالم ، ومن بَِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم يف اآْلِخرَةِ ) -66
 اخلنساء : 

 ولو َتداَرَك رَأيُنا يف خالٍد     ما قاَد َخْيالً آِخَر الدَّْهرِ 
َها: بل أدركوا آابءهم وأخذوا هذه العقائد يف إنكار اآلخرة من آابئهم ) واملعىن ( أي من وقوعها  بَْل ُهْم يِف َشكٍى مِىن ْ

َها َعمُ وحقيقتها ) َعِمَيْت قلوهبم دون أعينهم ، ونظري هذه اآلية يف املعىن قوله تعاىل يف ( أي كالُعمي حيث  ونَ َبْل ُهم مِىن ْ
نْ َيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن {   .سورة الروم }يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا مِىَن احْلََياِة الد 

 ( من قبورَن أحياء . ُجونَ َكَفُروا أَئَِذا ُكنَّا تُ رَااًب َوآاَبُؤََن أَئِنَّا َلُمْخرَ   الىذينَ َوقَاَل ) -67

 ( سطىروها يف الكتب . ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنيَ ( فلم نَر أحداً خرج من قربه ) َلَقْد ُوِعْدََن َهَذا ََنُْن َوآاَبُؤََن ِمن قَ ْبلُ ) -68

( يعين اُنظروا آاثرهم ودَيرهم اخلرِبة كيف  اْلُمْجرِِمنيَ  ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ ) هلم َي حممىد( ُقلْ ) -69
 أهلكناهم بسبب تكذيبهم وإجرامهم . 

( بك  ُمِىَّا مَيُْكُرونَ ( يعين وال يِضْق صدرك ) َواَل َتُكن يف َضْيقٍ ( أي على تكذيبهم وتركهم اإلميان ) َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهمْ ) -70
 . فإنى هللا حيفظك وينصرك عليهم

 ( يف قولكم . ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( الىذي تعدوننا بِه من العذاب ) َويَ ُقوُلوَن َمَّت َهَذا اْلَوْعدُ ) -71

( بوقوعِه ، وقد وقَع  بَ ْعُض الَِّذي َتْستَ ْعِجُلونَ ( أي ُمرادفاً من العذاب بعضُه يتبع ) ُقْل َعَسى أَن َيُكوَن َرِدَف َلُكم) -72
 واألسر حّتى مل يبَق منه أحد . هبم املوت والقتل 

 ( . َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل َيْشُكُرونَ ( بتأجيل العذاب عنهم ليتوبوا ) َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ ( َي حممىد ) َوِإنَّ رَبَّكَ ) -73

 ( من أخبار . ِلُنونَ َوَما يُ عْ ( من أسرار )ُصُدوُرُهمْ ( أي ما خُتفي ) َوِإنَّ رَبََّك لَيَ ْعَلُم َما ُتِكن  ) -74

( من حجارٍة أو صاعقٍة تنزل  يِف السََّماءِ ( أي من وقعٍة وبليىٍة غائبٍة عنهم ال يعلمون زمن وقوعها هبم ) َوَما ِمْن َغائَِبةٍ ) -75
ذاب من ( يعين أو َيتيهم العَواأْلَْرضِ عليهم أو ُمذنىب حيرقهم أو ريح صرصٍر ُتدمىرهم أو سحابٍة شديدة احلرى حتمسهم )

( يعين ال َيتيهم ذلك إالى يف حيِنِه  ِإالَّ يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ األرض كالسيل والغرق واخلسف والزلزال والطاعون والقتل وغري ذلك )
 ويف اليوم املقدىر لُه الىذي كتبناُه عندَن يف اللىوح احملفوظ فإذا جاءهم العذاب حينئٍذ يتبنيى هلم صدقنا فيندمون . 
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:  واملعىن( من أمر دينهم وتوراهتم ،  َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفونَ ( ويُبنيى هلم ) َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقص  َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيلَ  ِإنَّ ) -76
ن القرآن لو أنى حممىداً أخذ القرآن من التوراة كما يزعم بعضهم لكان القرآن مطابقاً للتوراة َتاماً مل يقع فيهما اختالف ، ولك

 جاَء ابحلقائق ، أمىا التوراة فقد وقع فيها اختالف وخالف احلقى مبا كتبُه ِعزرا بيده فشوىَه احلقيقة مبا بدىل فيها من ألفاظ وغريى 
 .  من معاٍن ، وذلك بعد أن مزىقُه نبوخذنصىر ملك اببل

 ا مع القرآن وحتكم بوجدانك أيىهما الصحيح . لتقارهن بعضّاالختالفاتّال يتّوقعتّيفّالتوراةوإليك أيىها القارئ الكرمي 

[ فقد جاء يف ُمموعة التوراة يف ِسفر التكوين يف اإلصحاح )الفصل( الثامن عشر يف ِقصىة إبراهيم واملالئكة الثالثة  أو الّا] 
ودفعُه إىل الغالم فأسرَع يف إصالحِه  وابدَر إبراهيم إىل البقر فأخَذ ِعجالً رخصاً طيىباً جاؤوا إليِه وبشىروُه ابلولد ، قال ]  الىذينَ 

[ . وهذا ُمىا يناقضُه  فأكلوا، مثى أخذ زبداً ولبناً والعجل الىذي أصلحُه وجعل ذلك بني أيديهم ووقَف أمامهم حتت الشجرة 
ُهْم ِخيَفًة { سورة هود }فَ َلمَّا َرَأى أَْيِديَ ُهْم الَ َتِصُل ِإلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَوْ القرآن حيث قال هللا تعاىل يف  يعين مل َيكلوا من َجَس ِمن ْ

م مالئكة أثرييىون وليسوا ِمثلنا أجساماً مادىية فيأكلون من طعامنا بل طعامهم أثريي من طعام اجلنىة يناسبهم العِ  جل شيئاً ألهنى
. 

جالً راتِه أنى هارون صنع هلم عِ يف زمن موسى ، قال عزرا يف تو  جلبين إسرائيل َلمىا عبدوا العِ ما جاء يف قصىة ّاخلالفّالثاينو
ورأى الشعُب أنى موسى قد أبطأ من ذهب وقدىمُه لقومِه فعبدوه . وذلك يف ِسفر اخلروج يف اإلصحاح الثاين والثالثني قال ]

 يف النزول من اجلبِل فاجتمع الشعُب على هارون وقالوا لُه قم فاصنع لنا آهلًة تسرُي أمامنا فإنى ذلك الرجل موسى الىذي
أخرجنا من مصر ال نعلُم ماذا أصابُه ، فقال هلم هارون إنزعوا شنوف الذهب الىيت يف آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وائتوين 
هبا ، فنزع مجيع الشعب شنوف الذهب الىيت يف آذاهنم وأَتوا هبا هارون فأخذها من أيديهم وصوىرها يف قالٍب وصنعها عجالً 

إسرائيل الىيت أخرجتك من أرِض مصر ، فلمىا رأى ذلك هارون بىَن أمامُه مذحباً وَندى هارون  مسبوكاً فقالوا هذه آهلتَك َي
وقال غداً عيٌد للربى ، فبكىروا يف الغِد وأصَعدوا حُمَرقاٍت وقرىبوا ذابئح سالمٍة وجلس الشعُب َيكلون ويشربون مثى قاموا يلعبون 

هم موسى على عملهم هذا [ . وهذا ُمىا يناقضُه القرآن حيث قال هللا تعا }قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ىل يف سورة طا ها َلمىا وَبى
وا َهَذا ِإهَلُُكْم َفَأْخرََج هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر فَ َقالُ .  مبَْلِكَنا َوَلِكنَّا مُحِىْلَنا أَْوزَارًا مِىن زِيَنِة اْلَقْوِم فَ َقَذفْ َناَها َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِي  

آَمنوا ملوسى  الىذينَ رة حَ جل صنعُه السامريى الىذي هو أحد السَ ، فإنى هللا تعاىل بنيى يف هذه اآلية أبنى العِ {  َوِإَلُه ُموَسى فَ َنِسيَ 
َلَقْد قَاَل هَلُْم َهاُروُن ِمن وَ بين إسرائيل ، مثى إنى هللا تعاىل نَفى اجلرمية عن هارون وبرىأُه منها فقال تعاىل )واتىبعوُه ومل يكن من 

َا فُِتنُتم بِِه َوِإنَّ َربَُّكُم الرَّمْحَُن فَاتَِّبُعوين َوأَِطيُعوا أَْمرِي( أي من قبل أن يعبدوُه ) قَ ْبلُ  قَاُلوا َلن نَّرْبََح ( وال تعبدوا العجل ) ََي قَ ْوِم ِإّنَّ
َنا ُموسَ  ( فانظر أيىها القارئ وفكىر واحكم أيىهما الصحيح ، فهل من املعقول أنى نبيىاً من  ىَعَلْيِه َعاِكِفنَي َحّتَّ يَ ْرِجَع إِلَي ْ

جالً من ذهب ليعبدوه من دون هللا ، مثى يبين لُه مذحباً ليقرىبوا لُه القرابني ، مثى ينادي يف من هللا يصنع لقومِه عِ  الً األنبياء ُمرسَ 
املعقول ؟ فكيف يكون هذا من هارون ومجيع األنبياء تدعو إىل عبادة هللا  جل ، فهل هذا منقومِه غداً عيٌد مبُناسبة العِ 

وحدُه وأتمر بنبذ األصنام وحتطيمها وترك عبادهتا ؟ مثى إنى التوراة نفسها تُناقض ذلك ، فقد جاء يف اإلصحاح نفسِه يف آية 
دوا سريعاً عن الطريِق الىذي أَمرهَتم بسلوكِه فقال الربى ملوسى هلمى إنزل فقد فسَد شعبك الىذي أخرجَتُه من مصَر ، حا] 7
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صنعوا هلم [ . فانظر إنى هللا تعاىل مل يقل صنع هلم هارون عجالً بل قال ] جالً مسبوكاً فسجدوا لُه وذحبوا لهُ وصنعوا هلم عِ 
 [ .جاًل عِ 

يف ِسفر التكوين يف اإلصحاح التاسع الىذي افرتاُه ِعزرا على األنبياء هو ما جاء يف ِقصىِة لوط حيث قال  االفرتاءّالثالثو
هو وابنتاه ،  يف املغارةِ  أقامَ يف صوغر ف قيمَ أن يُ  خافَ  إذ معهُ  هو وابنتاهُ  يف اجلبلِ  أقامَ لوط من صوغر و  وصعدَ عشر قال ]

َن مخراً نسقي أاب تعايل،  هاليدخل علينا كعادة األرض كلى  وليس يف األرض رجلٌ  َن قد شاخَ أابإنى  ىللصغر  ىرب قالت الكُ ف
ها وال قيامها بنيامها ومل يعلم جَعْت أاباضف ىرب ت الكجاءة و اللىيلمن أبينا نسالً ، فسقتا أابمها مخراً يف تلك  ونُقيمُ  هجعاونض

من  لنقيمَ  هِ جعياضف وتعايل أنتِ ة أيضاً اللىيلمخراً  لنسقهِ فأيب  أمسجعُت اض هاأنذا ىللصغر  ىرب قالت الكُ  الغدُ  فلمىا كان، 
ها وال قيامها ، فحبلت ابنتا لوط بنيامومل يعلم  هجعتاوض ىلصغر اة أيضاً وقامت اللىيلا نسالً ، فسقتا أابمها مخراً يف تلَك أبين

بنعمىي وهو أبو  ومسىتهُ بناً إأيضاً ولدت  ىلصغر اني إىل اليوم ، و بيى وآب وهو أبو املوآم ومسىتهُ بناً إ ىكرب ولدت الو من أبيهما ، 
مَ ليوم .بين عمىون إىل ا مع ابنتيِه أبنىه مل يعلم بذلك ألنىه كان يف حالة ُسكر . أقول هل يفقد  لزَنالنيبى لوطاً اب [ اُنظر كيف اهتى

السكران شعورُه حّتى أنىُه ال يعرف بنتيه من غريمها ؟ ولو فرضنا أنى الُسكر زاَد بِه حّتى أمَسى ال يشعر بشيء فحينئٍذ تذهب 
 وليس يف األرض رجلٌ للجماع خاصىًة وأنى ابنتيِه ابكراتن مل يتزوىجا من قبل . اثنياً : قول ابنتيِه ] قواُه فال تكون لُه حركة

[ فإنى الزلزال مل يِصب األرض كلىها بل أربع قُرى فقط وكانت مكان البحر امليىت ، أمىا الباقون فلم ُيصبهم  ليدخل علينا
 ذ كانوا يف األردن . ونفس التوراة تناقض قوليهما حيث جاَء يف اإلصحاح نفسه ]الزلزال ، وكان قريباً منهما إبراهيم وعبيدُه إ

فبكىَر إبراهيم يف الغِد إىل املوضع الىذي وقف فيِه أمام الربى ، وتطلىَع إىل جهِة سدوم وعمورة وسائر أرض الُبقعِة ونظَر فإذا 
 [ . دخاُن األرض صاعٌد كدخان األتوِن 

 كتبها ِعزرا يف توراتِه ، وقد كشف القرآن عنها وأظهَر حقيقتها .  فهذه بعض اخلالفات الىيت

،  ُسليمان[ وقد ابلَغ عزرا يف وصفِه بعض األشياء يف توراتِه بشكٍل ال يقبلُه العقل ، ومن ذلك ما ذكرُه يف أزواج ّرابعاّا] 
مئٍة من  وثالثُ  السيىدات مئٍة من النساءِ  سبعُ  وكانت لهُ فقد قال يف ِسفر امللوك األوىل يف اإلصحاح احلادي عشر ما يلي : ]

[ . اُنظر أيىها القارئ وفكىر هل يتمكىن إنسان أن يتزوىج هذا املقدار من النساء وهل يستطيع أن جُيامعهنى أو  السراري
من املعقول سنني ، وهل هذا يساوي بينهنى يف ُمدىٍة وجيزة ، وهل هذا من الوجدان أن َييت لكلى واحدة منهنى يف كلى ثالث 

 ، ما هَي إالى ُمبالغات كتبها عزرا يف توراتِه . ؟ كالى مثى كالى 

 ( بِه . َوَرمْحٌَة لىِْلُمْؤِمِننيَ ( إىل احلقائق )هَلًُدى( أي القرآن )َوإِنَّهُ مثى قال هللا تعاىل ) -77

نَ ُهم( َي حممىد ) ِإنَّ رَبَّكَ ) -78 وا يف ال الىذينَ ( أي بني  يَ ْقِضي بَ ي ْ ( يوم القيامة حِبُْكِمهِ توراة وبدىلوا أحكامها ومعانيها )غريى
 ( أبفعاهلم .اْلَعِليمُ ( يف ُملكِه ينتقم منهم ) َوُهَو اْلَعزِيزُ )

إِنََّك يقولون أخذ القرآن من التوراة ) الىذينَ ( يف نشر الدعوة وال تلتفت إىل أقوال هؤالء املشركني  فَ تَ وَكَّْل َعَلى الِلَِّ ) -79
 ( . احلَْقِى اْلُمِبنيِ َعَلى 
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ِإَذا َولَّْوا  َواَل ُتْسِمُع الص مَّ الد َعاءَ ( يعين هؤالء املشركون كاملوَتى ال يسمعون ما تقول هلم ) إِنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى) -80
ا قال تعاىل ) ُمْدِبرِينَ  ل اإلنسان يف إمساعِه ولكن إذا أدبر وتباعَد إنقطع ( ألنى األطرش إذا كان قريباً َيم ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ ( وإّنى

 املصمىم على اجلهل كاألطرش الىذي ابتعَد عنك ومل يسمع ما تقوله . ُسبحانهُ أملُه يف إمساعِه ، فجعل 

ن كاألعمى الضالى عن الضالى عن الِدي ُسبحانهُ ( يف الِدين ، فشبىَه  هِبَاِدي اْلُعْمِي َعن َضاَللَِتِهمْ ( َي حممىد ) َوَما أَنتَ ) -81
 ( أي ُمستسلمون منقادون لديننا .  ِإالَّ َمن يُ ْؤِمُن آِبََيتَِنا فَ ُهم م ْسِلُمونَ ( أي ما ُتسِمُع ) ِإن ُتْسِمعُ الطريق )

قع القول عليهم : وحني و  فيكون املعىن( . قلُت فيما سبق أنى كلمة "إذا" أتيت مبعىن احلني ،  َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ ) -82
، أي على املشركني أصحاب املِلك ابالق أبن يرتكوا بلعام وال ُيكلىفوه أبن يدعَو على بين إسرائيل فلم يرتكوه بل أحلىوا عليِه 

إىل ( أي من أرض فتور ، وهي بغلتُه فذهب عليها بلعام  َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابًَّة مِىَن اأْلَْرضِ ابلذهاب معهم فذهَب ، فحينئٍذ )
( وَتنع بلعام من الذهاب معهم ، ولكنى بلعام ُتَكلِىُمُهمْ مدين إىل املِلك ابالق ، ففي منتصف الطريق نطقت الدابىة وصارت )

مل يعمل بقوهلا وال أصحاب ابالق رجعوا عن طلبتهم حّتى وصلوا مدَين وواجهوا املِلك ابالق وامتثل بلعام قول املِلك ابالق 
سورة يف ( ولو رأوها أبعينهم ومسعوها آبذاهنم . وقد سبقت ِقصىة بلعام مع املِلك ابالق  وا آِبََيتَِنا اَل يُوِقُنونَ أَنَّ النَّاَس َكانُ )

َها { عند قوله تعاىل  األعراف َناُه آََيتَِنا فَانَسَلَخ ِمن ْ  .}َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ الَِّذَي آتَ ي ْ

( لكي  ِمن ُكلِى أُمٍَّة فَ ْوًجا ُمِىَّن ُيَكذِىُب آِبََيتَِنا( أي جنمُع )ََنُْشرُ )ظهور املهدي وتقليده احلكم والُسلطة  (َويَ ْومَ ) -83
( أي يوزىعون على الُسجون ، ويُزجرون ومُينعون من تلك العادات السيىئة والعقائد  فَ ُهْم يُوَزُعونَ حُياكمهم املهدي ويُعاقبهم )

. والدليل على أنى اآلية تشري إىل زمن املهدي قوله  ةر السو من هذه  17يف آية بق شرح كلمة "يوَزعون" الباطلة . وقد س
ُب آِبََيتَِنا (تعاىل  ٍة )ِمن ُكلِى أُمَّ على صيغة املضارع ، ومل يقل "ُمىن كذىب آبَيتنا" على املاضي ، اثنياً قوله تعاىل  )ُمِىَّن ُيَكذِى
ُهْم َأَحًداومل جيمع كما يف سورة الكهف قوله تعاىل  ( فَ ْوًجا  )فَ ُهْم يُوَزُعوَن (، اثلثاً قوله تعاىل {  }َوَحَشْرََنُهْم فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ

 ومل يقل " يُعذىبون أو حُيَرقون يف النار" كما قال ذلك يف كثري من اآلَيت .

( هللا قَالَ ( املكذىبون إىل عامَل النفوس ) َحّتَّ ِإَذا َجاُؤوابني يف زمن حممىد فقال تعاىل )مثَ ذكَر من مات أو قُتل من املكذى  -84
بْ ُتم آِبََييت تعاىل ُمؤنىباً هلم ) ( أمل تظهر اليوم لكم واضحة جليىة ؟ فاليوم ال ينفعكم إميانكم  َومَلْ حتُِيطُوا هِبَا ِعْلًما( املتشاهبة ) َأَكذَّ

 !( يف زمانكم من التكذيب للنيبى والسخرية واألذى للمؤمنني  أَمَّاَذا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ م )وال تُقَبل توبتك

م نفوس أثرييىة ، والنفوس ال ميكنها أن تنطق بصوت  مبَا ظََلُموا فَ ُهْم اَل يَنِطُقونَ ( ابلعذاب ) َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهم) -85 ( ألهنى
 مهم ابهلمس .يسمعُه أهل الدنيا بل يكون كال

( أي مضيئاً  َوالن ََّهاَر ُمْبِصرًا( ويناموا ) لَِيْسُكُنوا ِفيهِ ( ُمظلماً ) اللىيلأَنَّ َجَعْلَنا ( أهل مكىة املكذىبون لك ) أمََلْ يَ َرْوا) -86
(  لِىَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( على ُقدرتنا )تٍ آَلَيَ ( التغيري من ليل إىل هنار ومن ظُلمٍة إىل ضياء ) ِإنَّ يف َذِلكَ ليشتغلوا فيِه ويطلبوا رزقهم )

. 
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( الغازيىة ، وهم اجلنى  فَ َفزَِع َمن يِف السََّماَواتِ ( تتمزىق اجملموعة الشمسيىة فال ليل يبَقى وال هنار ) َويَ ْوَم يُنَفُخ يف الص ورِ ) -87
م يف أمان من تلك ( وهم سكىان ال ِإالَّ َمن َشاء الِلَُّ ( وهم اإلنس ) َوَمن يف اأْلَْرضِ ) سماوات األثرييىة فهم ال يفزعون ألهنى

 ( أي أذالىء صاغرين . َداِخرِينَ ( إىل عامَل النفوس )أَتَ ْوهُ ( من اجلنى واإلنس )وَُكلٌّ احلوادث والتقلىبات الكونيىة )

( أي تسري فوقكم كالسحاب ، وهي  السََّحابِ  َوِهَي ََتُر  َمرَّ ( أي اثبتة يف مكاهنا ) َوتَ َرى اجْلَِباَل حَتَْسبُ َها َجاِمَدةً ) -88
النيازك تسري يف أفالكها وتدور حول األرض كما يدور القمر ، وكذلك اجلبال الىيت على األرض رآها ُروىاد الفضاء تسري  

ا البارزة من  كالسحاب وذلك َلمىا صعدوا مبركبتهم إىل الفضاء ، ألنى األرض تدور حول نفسها فرتى اجلبال تسري ألهنى
( ومن إتقانِه ملصنوعاته جعل النيازك تدور يف الفضاء حول األرض وال  ُصْنَع الِلَِّ الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ األرض ، ذلك )

 ( . إِنَُّه َخِبرٌي مبَا تَ ْفَعُلونَ تسقط عليها )

( أي ابألعمال  ن َجاء اِبحلََْسَنةِ مَ عن ُسكىان السماوات األثرييىة أبيى سبب أسكنهم فيها فقال ) ُسبحانهُ مثى بنيى  -89
َها َوُهم مِىن فَ زٍَع يَ ْوَمِئذٍ ( يف اجلنىة )فَ َلهُ احلَسنة ) م بعيدون آِمُنونَ ( أي يوم تتمزىق اجملموعة الشمسيىة ) َخرْيٌ مِىن ْ ( ال يفزعون ألهنى

 عن تلك احلوادث . 

 ل :عن َسَكَنة جهنىم أبيى سبب أسكنهم فيها فقا ُسبحانهُ مثى بنيىَ 
( أي ألقيناهم يف النار منكوسني على وجوههم ،  َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّارِ ( أي ابألعمال السيىئة ) َوَمن َجاء اِبلسَّيِىَئةِ ) -90

رك ابهلل أدخلناُه ( فمن عِمَل احلسنات ومل يُش ِإالَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( أيىها السامعون ) َهْل جُتَْزْونَ يُقال " أكبىُه على وجهِه" )
 اجلنىة مع احملِسنني ، ومن عمل السِيئات وأشرك ابهلل أدخلناُه جهنىم مع املِسيئني .

َا أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدةِ قل هلم َي حممىد ) -91 ا ال أن أعبد  واملعىن( يعين مكىة ،  ِإّنَّ : اُمرُت أن أعبد هللا رهبى
( أي جعلها َحَرماً آِمناً ال ُيسَفك فيها دم إنسان ، فيأمن فيها الوحش  الَِّذي َحرََّمَهاموها فوق الكعبة )أصنامها الىيت وضعت

 ( أي من املستسلمني ألمرِه املنقادين لدينِه . َوأُِمْرُت أَْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ( يف الكون ) َوَلُه ُكل  َشْيءٍ والطري )

َا أَََن ِمَن اْلُمنِذرِينَ ( منكم ) َفَمِن اْهَتَدى( عليكم َي أهل مكىة ) ْلُقْرآنَ َوأَْن أَتْ ُلَو ا) -92 َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمن َضلَّ فَ ُقْل ِإّنَّ  فَِإّنَّ
 ( وقد أنذرُت فال لوَم عليى بعد اإلنذار .

، أمىا أنتم أيىها املشركون فقد كذىبتم ابملتشابِه من آَيت  ( الىذي هداين إىل طريق احلقى واختارين للرسالة َوُقِل احْلَْمُد لِلَِّ ) -93
( الىيت كذىبتم هبا ومل حتيطوا هبا ِعلماً وذلك  َسرُيِيُكْم آََيتِهِ القرآن وقلتم ليس هذا من قول هللا بل هو من قول البشر ، ولكن  )

 ( . َوَما رَب َك بَِغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ ينذاك )( وتؤمنون هبا ولكن ال ينفعكم إميانكم حفَ تَ ْعرُِفوهَنَايف زمن املهدي  )

ّاْلَعاَلِمنيََّّرب ِّّّلل ِّّواحْلَْمدّ ّالنملّ،ّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ 
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ّسورةّالقصص

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . ( ط س م) -1

 . يف سورة الشعراءتفسريها  ( سبق تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ ) -2

ُلوا َعَلْيَك ) -3 ( أي ِلَقْومٍ ( أي ابلقول احلقى الىذي ليس فيه زَيدة وال نقصان )ِمن ن ََّبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن اِبحْلَقِى ( َي حممىد )نَ ت ْ
 ، وهم أصحابك .( هبا يُ ْؤِمُنونَ لتتلوها على قوٍم )

( أي ِفرقاً ُيكرُم قوماً ويستخدُم قوماً َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيَ ًعا أي تكربى يف أرض مصر ) 93( ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض ) -4
ُهْم آخرين ) أي يُبقيهنى أحياء  (ْحِيي ِنَساءُهْم َوَيْستَ ( املولودين )يَُذبِىُح أَبْ َناءُهْم بين إسرائيل )( يعين هبم َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِىن ْ

 ( .إِنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن )

ُنَّ َعَلى ) -5 َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي ( يف الدين )َوجَنَْعَلُهْم أَئِمًَّة ( إبنقاذهم من أبس فرعون )اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض  الىذينَ َونُرِيُد أَن ّنَّ
 لك فرعون . مُ ( لِ 

بين إسرائيل ( أي من َوُجُنوَدمُهَا ِمن ُْهم ( وزيرُه )َونُرِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن ( من الزرع والضرع واملال )َوُّنَكِىَن هَلُْم يِف اأْلَْرِض ) -6
 فرعون وسطوِة هامان .لك مُ لِ ( من ذهاٍب مَّا َكانُوا حَيَْذُروَن )

ر لليهود وكان وزيراً عند امللك أحشوروش ، هو هامان بن مهداات كان هامان وزيراً لفرعون ، وهامان آخر بعد زمن ظه
ااُلجاجي ، إغتاظ على اليهود ألنى ُمردكاي عمى إستري زوجة املِلك مل يكن حيرتم هامان ومل يسجد لُه سجود حتيىة ، أي مل 

ن الفت ويفسدون يف األرض ينحِن لُه ابلسالم ، فخدَع هامان املِلك أحشوروش وقال لُه إنى اليهود شعٌب خبيث يعملو 
ا أجيب قتلهم وإابدهتم منها . فقال املِلك لك ذلك ، وأِذَن لُه بقتلهم ، فلمىا مسعت  ستري زوجة املِلك ومل يكن يعلم أهنى

يهوديىة فجاءت تسرتحم منه وتستعطف وقالت لُه إنى هامان عدوى لنا وقد خدعَك هبذا القول ، فاستثىن املِلك عن قتل 
مَر بصلب هامان ، فصلبوُه على خشبٍة طوهلا مخسون ذراعاً كان قد أعدىها هو ليصلب عليها ُمردكاي فصارت اليهود وأ

 ستري من ُمموعة التوراة .أنصيبُه وُصِلَب عليها يف العاصمة شوشن . والِقصىة مذكورة يف ِسفر 

                                                           

ق م وهو اإلبن الثالث عشر لرمسيس الثاين ، وكان قائداً عسكرَيً  1223بتاح بن رمسيس الثاين توىلى احلكم عام إنى فرعون موسى هو مرن 93 
سم والقائد األعظم للجيش والكاتب امللكي وحامي مقدىسات املعبد" ، وقد  -عظيماً أثناء حكم أبيِه ومن ألقابِه "الكاهن األكرب لآلهلة يتاح

 سنة . 58هر ، وكان ُعمرُه عندما توىلى احلكم سنة وستىة أش 19حكم مصر 
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َنا ِإىَل أُمِى ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه ) -7 ( أي فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِى ( من فرعون أن يقتلُه )فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه ة أشهر )تُه ثالث( فأرضعَ َوأَْوَحي ْ
( يف َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ( عن قريب )ِإَنَّ رَاد وُه إِلَْيِك ( لفراقِه )َواَل حَتَْزين ( عليِه من الغَرق )َواَل خَتَايف يف نيل مصر )

 فت .طلي ابلزِ ط مَ فَ لنيل يف سَ املستقَبل ، فألقتُه يف ا

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا  ( عند بلوغِه األربعني من الُعمر )لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّا َوَحَزًَن ( من النيل )فَاْلتَ َقطَُه آُل ِفْرَعْوَن ) -8
 ( يف هنجهم وعداوهتم لبين إسرائيل . َكانُوا َخاِطِئنَي 

( أنى هالكهم على ُعُروَن اْمرََأُت ِفْرَعْوَن قُ رَُّت َعنْيٍ يلِى َوَلَك اَل تَ ْقتُ ُلوُه َعَسى أَن يَنَفَعَنا أَْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم اَل َيشْ َوقَاَلِت ) -9
 يديِه . 

َلْواَل أي لُتخرب بِه فتقول أعطوين ولدي ) (ِإن َكاَدْت لَتُ ْبِدي بِِه ( من الصرب على فراقِه )َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُمِى ُموَسى فَارًِغا ) -10
 ( إبرجاعِه إليها . لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي به ) ومل تُبدِ  تْ ( ابلثبات فثبتَ َأن رَّبَْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها 

( َوُهْم اَل َيْشُعُروَن منهم ) ن جانبٍ ( أي عفَ َبُصَرْت بِِه َعن ُجُنٍب بعي أثرُه وتعرىيف خربُه )( أي إتى َوقَاَلْت أِلُْخِتِه ُقصِىيِه ) -11
ا مرمي اُختُه . هبا وال يَ   علمون أهنى

( ردىِه إىل اُمىِه ِمن قَ ْبُل ( لريجع إىل اُمىِه ، يعين جعلناُه يشمئزى من ثداَي النساء فال يقبلهنى )َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضَع ) -12
 ( ابلرتبية . َوُهْم َلُه ََنِصُحوَن ( ابلرضاعة والرتبية )ى أَْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َهْل أَُدل ُكْم َعلَ ( اُختُه )فَ َقاَلتْ )

نُ َها ) -13 ِه ( ال ُخلَف فيَحقٌّ ( إذا وعَد )َولِتَ ْعَلَم أَنَّ َوْعَد الِلَِّ ( على فراقِه )َواَل حَتَْزَن ( برؤيتِه )فَ َرَدْدََنُه ِإىَل أُمِىِه َكْي تَ َقرَّ َعي ْ
 ( العواقب وال احلقائق .َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن )

َناُه ُحْكًما ( عقلُه يف األربعني )َواْستَ َوى( بثالثني من عمرِه )َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَُّه ) -14 ( يف الدين َوِعْلًما( يف املعجزات )آتَ ي ْ
 تَك َي حممىد .( من اُمى وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي والتوراة )

َعَلى ) 94( أي مصر َوَدَخَل اْلَمِديَنَة حادثة وقعت ملوسى قبل أن َيتيه احُلكم والِعلم فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكر  -15
( إذ كان ذلك وقت القيلولة بعد الظهر وكان الوقت صيفاً والناس يف بيوهتم من ِشدىة احلرى ، وكان ِحنِي َغْفَلٍة مِىْن أَْهِلَها 

( فَ َوَجَد ِفيَها َرُجَلنْيِ يَ ْقَتِتاَلِن موسى قد خرج من املدينة قبل ذلك ليتفقىد أقرابءُه من بين إسرائيل فلمىا رجع ودخل املدينة )
لَِّذي ِمن فَاْستَ َغاثَُه ا( يعين أحدمها من بين إسرائيل واآلخر ِقبطي من أعدائِه )َهَذا ِمن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوىِِه أي يتضارابن )

( بيدِه ، يعين فضربُه فَ وََكَزُه ُموَسى ( يعين طلَب من موسى أن ُيساعدُه ابلضرب على الِقبطي )ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوىِِه 
                                                           

وُمىا يؤكىد ذلك ، وهي املدينة والىيت مجع فيها فرعون بين إسرائيل ليكونوا حتت رقابته  ، واملدينة هي "سكوت" وتسمىى حاليىاً "تلى اليهوديىة" 94 
ا واقعة على احلدود الشرقيىة ملصر حيث هي قريبة إىل الصحراء الىيت هرب من كما أنى املدينة الىيت كانت عاصمة الفراعنة هي ،  ها إىل مدين أهنى

فوجد أمامه ، ويعتقد من سياق القصىة أبنى موسى قد دخل مدينة رعمسيس العاصمة والىيت كان مينع دخوهلا من قبل بين إسرائيل ، )رعمسيس( 
 هده لدخوله املدينة املمنوعة عليه فوكزه موسى وقتله .. إخل .فشاهده أحد األقباط وأخذ يضط ، لسةً رجالً من قومه هو أيضاً دخل املدينة خِ 

 



667 
 

فنه يف الرمل واحدة ، فالتفَت مييناً ومشاالً فلم يَر أحداً فد ( من احلياة ، يعين أماتُه بلكمةٍ فَ َقَضى َعَلْيِه بلكمٍة على قلبه )
( يعين هذا احلادث كان من عمل الشيطان حيث هيىج غضيب قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن وذهَب إىل حال سبيله ، مثى )

 ( أي ظاهر العداوة واإلضالل . م ِضلٌّ م ِبنٌي ( لبين آدم )إِنَُّه َعُدوٌّ فضربتُه فمات )

( للتائبني إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ( ربىُه )فَ َغَفَر َلُه ( خطيئيت )فَاْغِفْر يل ( بقتل هذا القبطي )نَ ْفِسي  قَاَل َربِى ِإينىِ ظََلْمتُ حينئٍذ ) -16
 ( ابلنادمني . الرَِّحيمُ )

( أي ُمساعداً اَظِهريً ( بعد اليوم )فَ َلْن َأُكوَن رت ومل يعلم أحد أبينى قتلتُه )( ابلسَ َربِى مبَا أَنْ َعْمَت َعَليَّ ( موسى )قَالَ ) -17
( كصاحيب الىذي ساعدتُه ابألمس . وذلك ألنى موسى خرج من املدينة يف اليوم الثاين يتفقىد أقاربه فعِلَم منهم أبنى لىِْلُمْجرِِمنيَ )

بين إسرائيل ومل يكتمُه كما أوصاُه موسى ، فكان ذلك إجراماً منه يف حقى الىذي استنصرُه ابألمس قد أشاع خرب القتل يف 
وسى ، وَلمىا عاتبُه على ذلك اعتذر منه وقال مل أقل ذلك ألحد من األقباط بل أعلمُت بذلك إخوتك فقط وهللا ُيساعدك م

 ويكتم أمرك . فرجع موسى إىل املدينة ليالً .

فَِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه اِبأْلَْمِس ) ( خرب القتل هل علموا به األقباط أم ال يعلمون قاتلهُ فََأْصَبَح يِف اْلَمِديَنِة َخائًِفا َيرَتَقَُّب ) -18
( لقد أغويتين قَاَل لَُه ُموَسى إِنََّك َلَغِويٌّ م ِبنٌي ( أي يُناديِه ويستغيث بِه لُيساعدُه على رُجٍل آخر من األقباط )َيْسَتْصرُِخُه 

 ابألمس واليوم تُناديين وتستغيث يب .

َُما ( موسى )أَرَادَ غاثتُه )( َكرىَر ُصراخُه واستفَ َلمَّا أَْن ) -19 ََي بطي )( القِ قَالَ ( ألنىه من األقباط )أَن يَ ْبِطَش اِبلَِّذي ُهَو َعُدوٌّ هلَّ
ُد أَن َتُكوَن ِمَن ِإالَّ َأن َتُكوَن َجبَّارًا يف اأْلَْرِض َوَما تُرِي( أي ما تريد )ُموَسى أَتُرِيُد أَن تَ ْقتُ َليِن َكَما قَ تَ ْلَت نَ ْفًسا اِبأْلَْمِس ِإن تُرِيُد 

 ( بني الناس .اْلُمْصِلِحنَي 

( قَاَل ََي ُموَسى ِإنَّ اْلَمأَلَ بين إسرائيل )( أي ُيسرع يف املشي وكان من مِىْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى ( آخر )َوَجاء َرُجٌل ) -20
 ( .ِإينىِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي ( من أرض مصر )تُ ُلوَك فَاْخرُْج لِيَ قْ ( القتل ، أي يتشاورون فيك )ََيََْتُِروَن ِبَك أي رؤساء األقباط )

َها ) -21 قَاَل َربِى جَنِىيِن ِمَن اْلَقْوِم ( الطلب )َيرَتَقَّبُ ( من القتل )َخائًِفا( أي من مدينة فرعون قاصداً مدين )َفَخرََج ِمن ْ
 ( .  الظَّاِلِمنَي 

، وقال  ( وهي قرية واقعة يف صحراء سيناء تبعد بضع فراسخ عن جبل الطوراَء َمْديََن تِْلقَ ( موسى )َوَلمَّا تَ َوجََّه ) -22
قَاَل َعَسٰى َريبِى أَن ).  عند هنايته الشمالية" "وهي واقعة حول خليج العقبة 223مؤلىف كتاب )مع األنبياء( يف صفحة 

 .  إىل قرية مدين( أي الطريق املستقيم الذي يوصلين يَ ْهِدَييِن َسَواَء السَِّبيِل 

( أنعامهم َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة مِىَن النَّاِس َيْسُقوَن ( أي وصل البئر الىيت يستقون منها أهل تلك القرية )َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْديََن ) -23
 أبغنام الُرعاة ، ومن ذلك قول جرير :  ( أي َتنعان ابلعصا أغنامهما عن املاء لئالى ختتلطَوَوَجَد ِمن ُدوهِنُِم اْمرَأَتنْيِ َتُذوَداِن )

 فَ َقْد َسَلَبْت َعَصاَك بَ ُنو ََتِيٍم      َفَما َتْدرِي أبيِى َعصاً َتُذودُ 
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 كعب بن ُزهري : وقال  
 ما أَرى ذائِداً يَزِيُد عليِه     غاَب عنُه أنصارُُه َمْكُثورَا

 وقالت اخلنساء : 
 كاللَّيِث حَيِْمي َعريناً ُدوَن أشبالِ      يَُذوُدها عْن مِحَاِم املوِت ذائُِدُه  

( يعين حّتى َحّتَّ ُيْصِدَر الرىَِعاُء ( عند املزامَحة )قَالََتا اَل َنْسِقي ( ال تسقيان مع الناس )َما َخْطُبُكَما ( موسى هلما )قَالَ )
 عمرو بن كلثوم : ينصرف الرعاة أبغنامهم فحينئٍذ نسقي الغنم ، ومن ذلك قول 

 ورُِد الرَّاَيِت بِْيضاً     وُنْصِدُرُهنَّ مُحْراً قْد َرِويَناأبَنى نُ 
 وقال احلارث : 

 َكَتَكالِيِف قَ ْوِمنا إْذ َغزا اْلُمْنِذ === ُر َهْل ََنُْن الْبِن ِهْنٍد رِعاءُ 
 

 هري : وقال زُ 
 فَ َلْيَس بِغاِفٍل َعْنها ُمِضيٍع      رعي ىَتُه إذا َغَفَل الرىِعاءُ 

 ( السنى ال يستطيع أن خيرج للسقي ، فرقى هلما موسى .َشْيٌخ َكِبرٌي  َوأَبُوَنَ )

فَ َقاَل َربِى ِإينىِ ِلَما أَنَزْلَت ِإيَلَّ ِمْن ( فجلس فيِه وهو جائع )مُثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظِىلِى ( حّتى ارتَوْت أغنامهما )َفَسَقى هَلَُما ) -24
. فلمىا رجعتا إىل أبيهما قال ما ابلكما أسرعتما يف اجمليء اليوم ؟ فأخرباتُه مبن سَقى  ( أي حُمتاج ال أملُك شيئاً َخرْيٍ َفِقرٌي 

 هلما األغنام ، قال شعيب إلحدامها عليى بِه 

ام معها إىل دار أبيها ( فقَفَجاءْتُه ِإْحَدامُهَا ََتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء قَاَلْت ِإنَّ َأيب يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا ) -25
ُشعيب ، وامسُه ابلعربي رعوئيل ، وهذا غري شعيب بن تيما بن إمساعيل الىذي جاء ذكرُه يف القرآن يف سورة األعراف إْذ كان 

َعْيب ( شُ قَالَ ( من أمر القتل وغريه )َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص ( موسى )فَ َلمَّا َجاءُه ذلك قبل موسى . وكانت لُه سبع بنات . )
 ( يعين من فرعون وقومِه فال ُسلطاَن لُه أبرضنا ولسنا يف ُملكتِه .   اَل خَتَْف جَنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي ملوسى )

ْذُه أجرياً يرعى الغنم )قَاَلْت ِإْحَدامُهَا ََي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ) -26 ي هذا الرُجل فهو ( يف املاضِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت ( أي اختى
أمانتُه ؟ قالت سقط السوار من يدي ومل  ( يف نفسه ، فقال أبوها وكيف عرفتِ اأْلَِمنيُ ( يف دالئِه وسقيِه ال يتعب )اْلَقِوي  )

ُه ومل خُيفِه عينى   .أعلم بِه فوجدُه وأعطاين إَيى

( أي تكون راعياً ابْ َنيَتَّ َهاَتنْيِ َعَلى أَن أَتُْجَرين ََثَاينَ ِحَجٍج ِإْحَدى ( أي اُزوىجك )ِإينىِ أُرِيُد أَْن أُنِكَحَك ( شعيب )قَالَ ) -27
َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ ( أي ذلك تفضىل منك وليس بواجب عليك )فَِإْن أََْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك عندي ترَعى الغنم َثايَن سنني )

ُ ِمَن الصَّاحِلِنيَ َسَتِجُدين ِإن شَ ( إبَتام عشر سنني )َعَلْيَك   ( يف ُحسِن الُصحبة والوفاء ابلعهد .اء الِلَّ

َنَك ( الىذي شارطىتين عليِه قائٌِم )َذِلكَ ( موسى )قَالَ ) -28 َا اأْلََجَلنْيِ ( ال أخرج عنه أَن وال خترج عنه أنَت )بَ ْييِن َوبَ ي ْ ( أميَّ
ُ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيٌل ( يف طلب الزَيدة عليه )اَن َعَليَّ َفاَل ُعْدوَ ( يف رعي الغنم )َقَضْيتُ الثماين أو العشر ) ( أي حافٌظ َوالِلَّ



669 
 

زر لعهدَن سامٌع لقولنا . فزوىجُه ابنتُه صفىورة وأقاَم عنده يرَعى الغنم ، فولدت لُه إبناً مسىاُه جرشوم مثى ولدت آخر فسمىاُه أليعا
 رعوئيل املكىنى "شعيب" .   رو بنثب فصاَر يرعى غنم محيىِه ي، مثى ماَت ُشعي

، والدليل على ذلك قوله تعاىل )َقَضٰى ُموَسى  ( وهي َثاين سنني اليت وقع االتىفاق عليهافَ َلمَّا َقَضٰى ُموَسى اأْلََجَل ) -29
د موت شعيب والد ( يعين بزوجته وولديه وغنمه قاصداً السفر إىل مصر وذلك بعَوَساَر أِبَْهِلِه ، ومل يقل األجَلني ) اأْلََجَل (

ِإينى آَنْسُت ََنرًا لََّعلِىي ( أي اقعدوا هنا )ِمن َجاِنِب الط وِر ََنرًا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ( أي أبصر )آَنسَ زوجته وقام ابنه مقام أبيه )
َها َِبَرَبٍ  مِىَن النَّاِر َلَعلَُّكْم مجرة يف رأس خشبة )( أي  أَْو َجْذَوةٍ ) اللىيل( عن الطريق، وكان أخطأ الطريق بسبب ظالم آتِيُكم مِىن ْ

 ( أي توقدون منها ، ومن ذلك قول عنرتة :َتْصطَُلوَن 
يها إذا بَرَدْت       وأْصطَِلي َنَرها يف ِشدَِّة اللََّهبِ   ُخِلْقُت لْلَحْرِب َأمحِْ

 : وقال األعشى
 فاٍع حُتْرِقُ َلَعْمرِي لقد الَحْت ُعُيوٌن َكِثريٌَة    إىل َضوء َنٍر يف يَ 

ْقُرورَْيِن َيْصطَِلَياهِنَا      َواَبَت َعَلى النىاِر النىَدى َواحمَللِىقُ 
َ
 ُتَشب  مل

، و"احمللىق"  القتلى ، و"الندى" الكَرم للوحوش اليت أتكل من جثث ، و"املقروَرين" اللىَذيِن أصاهبما الربد "القرى " هو الربد
 ل من جثث القتَلى .الطري اليت حتلىق يف اجلو أتيت فتأك

( أي الذي يقع عن ميني اأْلَمْيَنِ ( أي من طرف الوادي املالمس جلبل الطور )فَ َلمَّا َأاَتَها نُوِدَي ِمن َشاِطِئ اْلَواِد ) -30
  ث كان سائراً من مدين قاصداً مصر.يموسى ح

. وقال تعاىل يف  اأْلَمْيَِن { يعين يقع اجلبل عن ميني موسىولذلك قال هللا تعاىل يف سورة مرمي } َوََنَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الط وِر 
َنا ِإىَل ُموَسى اأْلَْمرَ ر السو من هذه  44آية  .  { يعين جبانب الطور الذي يقع غريب موسى ة }َوَما ُكنَت جِبَاِنِب اْلَغْريبِى ِإْذ َقَضي ْ

  ، وقرية مدين خلفُه ، يث كان متىجهاً إليها، أي َنو مصر ح وهبذا الوصف يكون اجلبل عن ميينه ووجهه َنو اجلنوب
سة ومباركة ألنى إبراهيم . وإّنا صارت مقدى  ( أي اليت حتت اجلبل واليت تسمى وادي طوىيِف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة وقوله تعاىل )

،  ، ولذلك مسىاها هللا ُمباركة تون( وهي شجرة الزيِمَن الشََّجرَِة ، مثى حلى نور هللا يف هذه الشجرة ) اخلليل كان يصلىي فيها
 ،  } يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة م َبارََكٍة َزيْ ُتونٍِة { وذلك يف سورة النور يقول تعاىل

ُ َرب  اْلَعاَلِمنيَ ألنى هللا تعاىل كلىم موسى منها فقال )   ( . أَن ََي ُموَسى ِإينىِ أَََن الِلَّ
ألنى هذه الشجرة ُمبأ للخنازير، وهي شجرة خبيثة ذات  هَي شجرة العلىيقوقد أخطأ عزرا بن سراَي يف توراته حيث قال 

،  ، وقد لعنها أبوَن آدم َلمىا أكل من َثرهتا مثى قلعها ورَمى هبا أشواك معكوفة َتزىق ثياب من يدنو منها أو يقطف من َثرهتا
ا كانت سبب خروجه من اجلنة  . ألهنى
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َا َجانٌّ َوىلَّٰ ُمْدبِرًا، فألقاها ) ض( على األر  َوأَْن أَْلِق َعَصاكَ ) -31 ( أي ومل يلتفت  َومَلْ يُ َعقِىبْ ( عنها ) فَ َلمَّا َرآَها هَتْتَ ز  َكَأهنَّ
 ( . ََي ُموَسٰى أَْقِبْل َواَل خَتَْف إِنََّك ِمَن اآْلِمِننيَ إىل الوراء فناداه هللا تعاىل فقال )

ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة  ، ( أي يف فتحة القميص، ومجعها جيوب ْيِبكَ يف جَ دِخْل يدك )أ( أي  اْسُلْك يََدكَ ) -32
 : { . وقالت اخلنساء }َوْلَيْضرِْبَن َِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ  النور

 ُيَشقِىْقَن اجلُُيوَب وكلَّ َوجٍه     طَِفيٌف أْن َتَصلَّى لُه وقالَّ 
كناية عن اليد ألهنا   ( اجلناح َواْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهبِ ي من غري مرض وال بَرص )( أ خَتْرُْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوءٍ ) 

 َفَذاِنَك بُ ْرَهاََننِ : إذا أخذتك الرهبة عند رؤيتها أدِخْلها حتت إبطك تُعْد إىل حالتها األوىل ) واملعىن،  تقوم مقام اجلناح للطري
ُْم َكانُوا قَ ْوًما فَاِسِقنيَ ِمن رَّبِى ( العصا واليد البيضاء )  ( . َك ِإىَلٰ ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإهنَّ

ُهْم نَ ْفًسا فََأَخاُف أَن يَ ْقتُ ُلوِن ( موسى )قَالَ ) -33  ( .َربِى ِإينىِ قَ تَ ْلُت ِمن ْ

ُقيِن عيناً )( أي اتبعاً ومَوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِى ِلَساًَن فََأْرِسْلُه َمِعَي رِْدًءا ) -34 ( فيما أقول عند فرعون ، فالردء ُيَصدِى
بُوِن والردف مبعىن التابع إالى أنى الردف يكون خلف اإلنسان والردء يكون معُه يتبعُه ويساعدُه )  ( .ِإينىِ َأَخاُف أَن ُيَكذِى

ِه قلبك ، فالعضيد هو املساعد والناصر ( أي سنجعلُه مساعداً لك ليقوى بَسَنُشد  َعُضَدَك أبَِِخيَك ( هللا تعاىل )قَالَ ) -35
 النابغة الذبياين : ، ومن ذلك قول 

 يف ِذمٍَّة ِمْن َأيب قَابُوَس ُمْنِقَذٍة     لِْلَخائِِفنَي َوَمْن لَْيَسْت َلُه َعُضدُ 
( أي بسبب آَيتنا التسع فيخافوا آِبََيتَِنا) ( أبذىً َفاَل َيِصُلوَن إِلَْيُكَما ( أي ُسلطًة ابملعجزات التسع )َوجَنَْعُل َلُكَما ُسْلطَاًَن )

( عليهم . فذهَب موسى إىل مصر من وقتِه وترك أهلُه فرجعوا إىل مدين إىل أَنُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن منكما ويرهبوكما )
 خال األوالد وأخي صفىورة زوجة موسى . 

( إفرتيَت بِه ِإالَّ ِسْحٌر م ْفرَتًى ( الىذي جئتنا بِه )قَاُلوا َما َهَذا ( أي ابملعجزات ) َناتٍ فَ َلمَّا َجاءُهم م وَسى آِبََيتَِنا بَ يىِ ) -36
ْعَنا هِبََذا على ربى السماء )  ( . يِف آاَبئَِنا اأْلَوَِّلنَي هذا القول ) مبثل( أي َوَما مسَِ

: ريبى أعلُم يب حيث هو أرسلين ابهلُدى  واملعىن ، (اِبهْلَُدى ِمْن ِعنِدِه  َريبِى أَْعَلُم مبَن َجاءُُميباً هلم )(  َوقَاَل ُموَسى) -37
اِر إليكم ) ( إِنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن دين من عبادِه )( يعين ويعلم أنى العاقبة احلميدة تكون لنا وللموحِ َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

 . يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم الىذينَ 

ََي أَي  َها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت ( ُمنكراً ما أَتى بِه موسى من آَيت هللا َلمىا أعياُه اجلواب وعجَز عن حماَجَجتِه )َوقَاَل ِفْرَعْوُن ) -38
( "الصرح" هو َصْرًحا( منها ) فَاْجَعل يلِى ( ليكون أحجاراً )َغرْيِي فََأْوِقْد يل ََي َهاَماُن َعَلى الطِىنِي ( يف األرض )َلُكم مِىْن إَِلٍه 

 الشاعر :  البناء العايل ، ومن ذلك قولُ 
 هِبِنَّ نَعاٌم بَ َناَها الرىِجا === ُل حَتَسُب أْعالَمُهنَّ الص ُروَحا
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( يعين موسى  أَلَظُن ُه َوِإينىِ ( فأسألُه هل هو أرسلُه )ُموَسى( السماء إالِه )لََّعلِىي أَطَِّلُع ِإىَل إَِلِه : إبِن يل صرحاً عالياً ) واملعىن
 السماء .  ( مل يُرسلُه إالهُ ِمَن اْلَكاِذِبنَي )

َنا اَل يُ ْرَجُعوَن فرعون وهو مرنبتاح بن رمسيس )( َواْسَتْكرَبَ ) -39 ُْم إِلَي ْ ( بعد موهتم ُهَو َوُجُنوُدُه يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِى َوظَن وا أهنَّ
 م ، يعين ظنىوا أن ال بعث للنفوس وال حساب وال عقاب بعد املوت .فنعاقبهم على ظلمهم وكفره

 أيب األسود :  ( أي فطرحناهم يف البحر األمحر ، ومن ذلك قولُ فَ نَ َبْذََنُهْم يِف اْلَيمِى ( ابلِعقاب )َفَأَخْذََنُه َوُجُنوَدُه ) -40
 ْت ِمْن نِعاِلَكاَنَظرَت ِإىل ِعنوانِِه َونَ َبذتَُه     َكَنبِذَك نَعالً ُأْخِلقَ 

 ( أليس العذاب واخلسران ؟ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنَي ( َي حممىد )فَانظُرْ )

( كما دَعوهم يف الدنيا ِإىَل النَّاِر ( قومهم )يَْدُعونَ ( أي سابقني غريهم يف عامل النفوس إىل العذاب )َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة ) -41
َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة اَل { ، ) قوله تعاىل }يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُرودُ  سورة هود إىل الكفر . وِمثلها يف

   ( بدفع العذاب عنهم .يُنَصُروَن 

نْ َيا َلْعَنًة ) -42 ( أي من َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُهم مِىَن اْلَمْقُبوِحنَي ة ولعنىاهم يف القرآن )( فلعنىاهم يف التوراَوأَتْ بَ ْعَناُهْم يِف َهِذِه الد 
 املفضوحني يف احملشر أمام الناس .  يىنيَ املخزِ 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ) -43 ( ذكرَن لُه كيف ِمن بَ ْعِد َما ( يعين أعطيناُه األلواح اليت كتبنا له فيها الكلمات العشر )َوَلَقْد آتَ ي ْ
جاء ذكرهم  الىذينَ ، وهم  ( يعين ذكرَن له أخبار القرون األوىل وِقصصهم قبل أن نكتب لُه يف األلواحْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُوىَلٰ أَ )

، ورمبا كانت كتابته يف زمن يعقوب أو كان من صحف  وجدوه مكتوابً من قبل فأحلقوه يف ُمموعة التوراة ِسفر التكوينيف 
فتنقىلت تلك األسفار من اآلابء إىل األبناء واألحفاد حّت وصلت إىل موسى فأحلقوها  دوا ِسفر أيوبوكذلك وج،  إبراهيم
وكذلك كتبت من أخبار وحوادث وأحكام تشريعية من احلالل واحلرام اليت أمرهم هللا هبا  كتبوا ِسفر اخلروج وغريه، مثى   بتوراته

الذي كتب ُمموعة التوراة املوجودة حالياً بعد أن  ى إىل زمن عزرا بن سراَيبنو إسرائيل احلوادث اليت وقعت هلم بعد وفاة موس
مزىق األصلية نبوخذنصر ملك اببل َلمىا حارب اليهود واستوىل عليهم وقتل أكثرهم وأخذ الباقني أسرى إىل اببل فكان عزرا 

فقد ذكرها يف  الكلمات العشرتوراة" أما ، وُختمت التوراة به فسميت مجيع األسفار "ُمموعة ال بن سراَي من مجلة األسرى
حكام ومواعظ إىل أ، ألنى األلواح احلجرية تكسىرت فنقلوا ما فيها من  ِسفر اخلروج وهو الِسفر الثاين من ُمموعة التوراة

  . ُمموعة التوراة

( إىل طريق احلقى َوُهًدىيكونوا مثلهم )( يعين ليتبصىر بقصصهم بنو إسرائيل وغريهم ويعتربوا وال َبَصائَِر لِلنَّاِس وقوله تعاىل )
  . ظون( أي يتىعِ لََّعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن ( ملن عمل أبحكامها )َوَرمْحَةً ) يت كتبها عزرايهتدون ابلتوراة األصلية وليس ابلى 
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يقع غريب موسى الذي َنداه هللا  ( أي الذياْلَغْريبِى ( الطور )َوَما ُكنَت جِبَاِنِب خاطب هللا تعاىل رسوله الكرمي فقال )مثى  -44
، ألنى موسى كان متىجهاً من مدين إىل مصر فكان اجلبل عن ميني الطريق الذي يسري فيه موسى ويكون عن ميني موسى  فيه

،  ، ومدين خلفه ، ومصر أمامه ، وبذلك تكون ميني موسى َنو الغرب ومشاله َنو املشرق أيضاً ووجه موسى َنو اجلنوب
 . وصف ميكن حتديد الوادي ابلضبطوعلى هذا ال

َنا ِإىَلٰ ُموَسى اأْلَْمَر ) ( أي من احلاضرين هناك لرتى بعينك فتخربهم َوَما ُكنَت ِمَن الشَّاِهِديَن ( إبرساله إىل فرعون )ِإْذ َقَضي ْ
  . مبا جرى

( أي فطال على بين إسرائيل العهد اَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر فَ َتطَ ، أي خلقنا قرَنً بعد قرٍن ) ( بعد موسىَولَٰ ِكنَّا أَنَشْأََن قُ ُروًَن ) -45
وا شريعته ) ُلو َعَلْيِهْم ( كي )يف أَْهِل َمْديََن ( أي ُمقيماً )َوَما ُكنَت اَثِوًَي مبوسى فنسوا عهده وبدىلوا بعض أحكامه وغريى ( تَ ت ْ

ى هلما الغنم مثى تزوىج إحدامها نيَت ُشعيب حني سقَ بِ ، يعين تقرأ عليهم قصىة موسى مع  ( هذهآََيتَِناأي على أهل مكة )
 كما أعطينا موسى األلواح  ، وأعطيناك القرآن معجزةً  ( فأرسلناك إىل قومك كما أرسلنا موسى إىل فرعونَولَٰ ِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلنَي )

. والدليل على ذلك  كالم هللا  نهُ ، والقرآن ابٍق إىل آخر الدهر ال يذهب وال يزول أل األلواح تكسىرت وذهبت . ولكنى 
، وجاء القرآن مبا هو صحيح بينما توراة عزرا وقعت فيها أغالط   إيضاح القرآن بقصص األنبياء مبا مل توضىح هبا توراة عزرا

  . كثرية

: مل  واملعىنناُه إىل فرعون ، ( موسى فكلىمناُه وبعثِإْذ ََنَديْ َنا( وُيسمىى ابلعربي جبل حوريب )َوَما ُكنَت جِبَاِنِب الط وِر ) -46
تكن حاضراً هناك لتسمع تلك احلوادث أو تراها فتخرب هبا قومك ولكن َنُن أخربَنك مبا جرى من قصص األنبياء لتكون 

ا مَّا َأاَتُهم مِىن قَ ْومً ( هبا )لِتُنِذرَ ( إذ قصى عليك أخبارهم ابلوحي )َولَٰ ِكن رَّمْحًَة مِىن رَّبِىكَ ، وذلك قوله تعاىل ) لك معجزة ِعلميىة
( أي َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن  إبراهيم البيت مع إمساعيل إىل زمن حممىد )( وهم أهل احلجاز مل َيهتم رسول منذ بىَن نَِّذيٍر مِىن قَ ْبِلَك 

  . يتىعظون بتلك األخبار

،  ( من الظُلم والكفر والنفاق َلَما أرسلنا هلم رسوالً ْت أَْيِديِهْم أَن ُتِصيبَ ُهم م ِصيَبٌة مبَا َقدَّمَ ( أهنم حيتجىون علينا )َوَلْواَل ) -47
َنا َرُسواًل ولكنهم حيتجىون علينا ) ( نَ تَِّبَع آََيِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( قبل املصيبة وقبل العذاب )ف َ فَ يَ ُقوُلوا رَب ََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِلَي ْ

 سورة ط ه قوله تعاىل. ونظريها يف املعىن يف  هلم حممىداً لئال تكون هلم ُحجىة بعد الُرُسل برسالة رسولك ، فلذلك أرسلنا
َنا َرُسواًل فَ نَ تَِّبَع آَيَ   . { ِتَك ِمن قَ ْبِل أَن نَِّذلَّ َوََّنَْزىٰ }َوَلْو أَنَّ أَْهَلْكَناُهم بَِعَذاٍب مِىن قَ ْبِلِه َلَقاُلوا رَب ََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِلَي ْ

 ، واحلقى هو القرآن كالم هللا ، والباطل كالم الشياطني ، ( على لسان حممىداحْلَق  ِمْن ِعنِدَنَ ( قول )فَ َلمَّا َجاَءُهمُ ) -48
يف سورة  وجاءوالدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة يونس }ََي أَي  َها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم احلَْق  ِمن رَّبِىُكْم { ، فاحلقى كالم هللا ، 

   .كالم هللا  الرعد قوله تعاىل }َوالَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىَك احلَْق  { يعين القرآن ألنهُ 
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( من املعاجز فإنى القرآن وحده ال يكفي ِمْثَل َما أُويتَ ُموَسٰى ( حممىد من املعاجز )َلْواَل أُويتَ ( أي قال مشركو العرب )قَاُلوا)
( يعين أمل يكفروا ابلتوراة وكذلك  أََومَلْ َيْكُفُروا مبَا أُويتَ ُموَسٰى ِمن قَ ْبُل . فرىد هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل ) داللة على دعوته

را بني الناس وعال ظاهَ ( أي قالوا إنى التوراة والقرآن ِسحران أتى هبما موسى وحممىد تَ قَاُلوا ِسْحرَاِن َتظَاَهرَا كفروا ابلقرآن إذ )
: إنى املشركني يطلبون منىا معجزة مثل عصا موسى  واملعىن.  ( أي ابلتوراة والقرآن كافرونَوقَاُلوا ِإَنَّ ِبُكلٍى َكاِفُروَن ما )شأهن

م آمنوا مبوسى وتوراته لرتكوا عبادة األصنام ألنى التوراة  فهل هم آمنوا مبوسى وكتابه إذ جاء ابلعصا ؟ كالى مل يؤمنوا به ، فلو أهنى
عن عبادة األصنام وتدعو إىل عبادة هللا وحده وكذلك القرآن يدعو إىل عبادة هللا وحده ، فما طلبهم للمعجزات إال  تنَهى

 ردىاً عليك وجدااًل لك .

ُهَما أَتَِّبْعُه ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -49 التوراة والقرآن ، فإن ى من ( أي أهدَ فَْأُتوا ِبِكَتاٍب مِىْن ِعنِد الِلَِّ ُهَو أَْهَدى ِمن ْ
ما ِسحران .ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي جئتم بِه فأَن أتبعُه وأسرُي على هنجِه )  ( يف زعمكم أهنى

َا يَ تَِّبُعوَن أَْهَواءُهْم م إليِه من اإلميان أو الكتاب )( مبا دعوهتَ فَِإن ملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلَك ) -50 عهم ( أي ما َتيل إليِه طبافَاْعَلْم أّنَّ
َ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ( أي ال أحَد أضلى منُه )َوَمْن َأَضل  ُمَِّن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهًدى مِىَن الِلَِّ ) ( إىل طريق احلقى ِإنَّ الِلَّ

م يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم .   ألهنى

 ( أي لكي يتىِعظوا .َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن م فال ُعذَر هلم بعد ذلك )( إبنذارك هلَوَلَقْد َوصَّْلَنا هَلُُم اْلَقْوَل ) -51

 :  يصف أهل الكتاب من آمن منهم ابلقرآن فقال تعاىل ُسبحانهُ مثى أخَذ 
َناُهُم اْلِكَتاَب  الىذينَ ) -52 ( أي من ْبِلِه ِمن ق َ أسلموا من اليهود والنصارى ، والكتاب يريد بِه التوراة ) الىذينَ ( يُريد هبم آتَ ي ْ

  ( أي ابلقرآن يصدىقون .ُهم بِِه يُ ْؤِمُنوَن قبل القرآن )

َلٰى َعَلْيِهْم ) -53 ( أي كنىا ُمستسلمني ألمر ربىنا قَاُلوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه احْلَق  ِمن رَّبِىَنا ِإَنَّ ُكنَّا ِمن قَ ْبِلِه ُمْسِلِمنَي ( القرآن )َوِإَذا يُ ت ْ
حيد ال ُنشرك بعبادة ربىنا ، وملا مسعنا القرآن آمنىا بِه ألنُه يدعو إىل التوحيد كما تدعو التوراة إىل التوحيد ُمنقادين بشأن التو 

  ونبذ األصنام .

لقرآن إبمياهنم اب خرى( مرىة بتمسىكهم ابلتوحيد َلمىا كانوا على دينهم واالُ أُْولَِئَك يُ ْؤتَ ْوَن َأْجَرُهم مَّرََّتنْيِ مبَا َصرَبُوا ) -54
( َوُمَّا َرزَقْ َناُهْم يُنِفُقوَن نة )ئة بكلمة حسَ ( أي يدفعون الكلمة السيِ َويَْدَرُؤوَن اِبحلََْسَنِة السَّيِىَئَة عليِه القرآن ) ن نزلَ واتىباعهم مَ 

 على الفقراء واحملتاجني .  

غني )اُلواَوقَ ماً )( تكرى اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه ( كالم )َوِإَذا مسَُِعوا ) -55  ( سالمَ لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم ( لالى
َتِغي اجْلَاِهِلنَي ُمتارَكة ، أي سلمتم منىا ابملقابلة ابملِثل )  ( أي ال نرَضى ابلتخلىق أبخالقهم وال نريد ُصحبتهم . اَل نَ ب ْ
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ِإنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكنَّ الِلََّ يَ ْهِدي َمن قوله تعاىل )ية ، فنزل وكان النيبى )ع( يدعو لعمىِه أيب طالب ابهلدا -56
ئقني للهداية . َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن ( أي من كان أهالً للهداية )َيَشاء   ( أي الالى

( أي َيخذوننا أسرى فيضربوَن نُ َتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا ِإن ن َّتَِّبِع اهْلَُدى َمَعَك ( أي قال بعض املشركني للنيبى )َوقَاُلوا) -57
( أي بيتاً من دخلُه كان آمناً من َحَرًما آِمًنا ( أي جنعل هلم مكاَنً )أََومَلْ ُّنَكِىن هلَُّْم ويقتلوَن ، فقال هللا تعاىل ردىاً على قوهلم )

( ُمىا حيتاجون إليِه من الطعام واألَثار وغري ذلك ََثَرَاُت ُكلِى َشْيٍء ( أي جُيَلب إليِه )جُيْىَب إِلَْيِه عدوىِه فكيف خيافون اآلن )
 ( عاقبة كفرهم .   َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن ( أي عطاًء من عندَن جارَيً عليهم )رِْزقًا ِمن لَُّدَنَّ )

هلها فأهلكناهم ، "الَبطَر" هو تغيري اآلراء والعادات احلسنة إىل ( وكفَر أوََكْم أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَ َها ) -58
 عادات سيئة ، ومن ذلك قول األعشى يصف فتاة : 

 هَتاَلُك حّتَّ تُبِطَر اْلَمْرَء َعْقَلُه     وُتْصيب احلليَم ذا احِلَجى ابلت ََّقت لِ 
( منها ، وتلك إشارة إىل دَير عاد وَثود وقوم لوط ، وكانت ِإالَّ قَِلياًل  مَلْ ُتْسَكن مِىن بَ ْعِدِهمْ ( خاوية )فَِتْلَك َمَساِكنُ ُهْم )

 ( لدَيرهم وأمواهلم .وَُكنَّا ََنُْن اْلَوارِِثنَي ُقريش َترى بتلك الدَير واآلاثر وقت سفرهم للتجارة )

َعَث يِف أُمِىَها َرُسواًل ) -59 ُلو َعَلْيِهْم آََيتَِنا أي يف عاصمتها رسوالً ) (َوَما َكاَن َرب َك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحّتَّ يَ ب ْ ( ويبنيى هلم يَ ت ْ
 ( أي يظلُم قويُهم ضعيَفهم .  َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها ظَاِلُموَن مقاصدَن )

نْ َيا وَ ( مادىي )مِىن َشْيٍء ( أيىها الناس )َوَما أُوتِيُتم ) -60 ( ولكنىه يُغريكم ويُلهيكم عن ذكر هللا مثى زِينَ تُ َها َفَمَتاُع احْلََياِة الد 
 وال يزول فىَن ( منُه ألنىه ال يَ َوأَبْ َقى( من متاع الدنيا املادىي )َخرْيٌ ( من متاع أثريي )َوَما ِعنَد الِلَِّ ترتكونُه وتنتقلون إىل اآلخرة )

 ريي ؟  ( فتستبدلون املتاع املادىي ابألثأََفاَل تَ ْعِقُلوَن وال ينفد )

( يف اآلخرة فَ ُهَو اَلِقيِه ( من ثواب اآلخرة ونعيم اجلنىة جزاًء على طاعتِه ، وهو املؤمن )أََفَمن َوَعْدََنُه َوْعًدا َحَسًنا ) -61
نْ َيا ( ابملال )َكَمن مَّت َّْعَناُه ) يل اآلخرة ، وهو ( مثى يرتكها وينتقل عنها ابملوت فيندم على ما فاتُه من حتصَمَتاَع احْلََياِة الد 

 . كالى   ؟يف اآلخرة  ( للعقاب حول جهنىم ، يعين أيكون حال املؤمن والكافر سواءً مُثَّ ُهَو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن املشرك )

م ي95ُكنُتْم تَ ْزُعُموَن   الىذينَ يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي ( القيامِة )َويَ ْومَ ) -62 ؟ فيقولون : "ضلىوا عنىا" ، أي  مشفعون لك( أهنى
 افتقدَنهم .

( ابلعذاب َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل  الىذينَ قَاَل عن حال من مات من املشركني ومن أغواهم فقال تعاىل ) ُسبحانهُ  مثى أخربَ  -63
( أنفسنا برتك طاعتك أَْغَويْ َناُهْم َكَما َغَويْ َنا ن اإلنس )( ُيشريون إىل أتباعهم مأَْغَويْ َنا  الىذينَ َرب ََّنا َهُؤاَلء من اجلنى والشياطني )

ََن يَ ْعُبُدوَن ( اليوم )َترَبَّْأََن إِلَْيَك ) ( يف املاضي ، أي تربىأَن إليك منهم ومن عبادهتم لنا . ألنى الكافرين خيدمون َما َكانُوا ِإَيَّ
                                                           

م كانوا يعبدون املالئكة ويقولون هَي بنات هللا . ف  95  املالئكة ُشركاء كلى آية َييت فيها كلمة "ُشركائي" فهَي من قول املَلك املوكىل بتعذيبهم ، ألهنى
َك َما ِمنَّا ِمن َشِهيٍد { ، فكلمة يف العمل ويف اجلنىة ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  سورة فصلت }َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذَنَّ

ك" يعين أعلمناك ، واملخاَطب بذلك املَلك املوكىل بتعذيبهم .     "آذَنى
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عاىل عن لسان املالئكة وذلك يف سورة سبأ }قَاُلوا ُسْبَحاَنَك والشاهد على ذلك قوله تالشياطني جرباً يف عامَل النفوس ، 
 { . أَنَت َولِي  َنا ِمن ُدوهِنِم َبْل َكانُوا يَ ْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثَ ُرُهم هِبِم م ْؤِمُنونَ 

( فتمنىوا ْسَتِجيُبوا هَلُْم َوَرأَُوا اْلَعَذاَب َفَدَعْوُهْم فَ َلْم يَ ( ليشفعوا لكم كما كنتم تزعمون )اْدُعوا ُشرََكاءُكْم ( للمشركني )َوِقيلَ ) -64
ُْم َكانُوا يَ ْهَتُدوَن )  ( الطريق فيخرجوا من النار . َلْو أهنَّ

ُتُم اْلُمْرَسِلنَي ( املَلك )يُ َناِديِهمْ ( القيامة )َويَ ْومَ ) -65 َنا ( حني دَعوكم إىل اإلميان ؟ فيقولون }َرب ََّنا َغَلبَ فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجب ْ ْت َعَلي ْ
 { . ِشْقَوتُ َنا وَُكنَّا قَ ْوًما َضالِىنيَ 

( يعين أنباء الشفاعة الىيت كانوا يتنبىؤون عنها بقوهلم هؤالء شفعاؤَن عند هللا ، يعين مل فَ َعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَنَباء يَ ْوَمِئٍذ ) -66
 األعرافثلها يف املعىن يف سورة ومِ حالمهم عندها . تتحقىق أنباؤهم ابلشفاعة من أصنامهم بل ذهبت آماهلم فيها وضاَعْت أ

َعنَّا { يعين افتقدَنهم فال نعلم  }َحّتَّ ِإَذا َجاءهْتُْم ُرُسلَُنا يَ تَ َوف َّْوهَنُْم قَاُلواْ أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلِى قَاُلواْ َضل واْ  قوله تعاىل
فَ ُهْم ِمن ُدوِن الِلَِّ قَاُلوا َضل وا َعنَّا { ، وقوله ) تعاىل }مُثَّ ِقيَل هَلُْم أَْيَن َما ُكنُتْم ُتْشرُِكونَ  مبصريهم . ونظريها يف سورة غافر قولهُ 

 ( عن أهلهم وذويهم بل كلى واحد منهم مشغول بنفسِه عن غريه . اَل يَ َتَساءُلوَن 

ا أتى بلفظة َعِمَل َصاحِلًا فَ َعَسى أَن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحنَي وَ ( ابهلل وبرسوله )َوآَمنَ ( من اإلشراك )فََأمَّا َمن اَتَب ) -67 ( وإّنى
 ح ، وقد يزلى عن اإلميان فيما بعد فيخسر . "عَسى" مع أنىه مقطوع بفالحِه ألنىه إن داوم على ذلك يفلِ 

 َعِظيٍم { ، فاختاروا الوليد بن املغرية من مكىة وعروة بن ونزل فيمن قال }َلْواَل نُ زىَِل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِىَن اْلَقْريَ َتنْيِ  -68
( أي ليس هلم َما َكاَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ( منهم ُرُسالً ، )َوخَيَْتارُ ( من اخللق )َوَرب َك خَيُْلُق َما َيَشاءُ مسعود الثقفي من الطائف )

ية وال يكون معناها وخيتار من كان هلم اخلرية ، كما ذهب إليِه االختيار على هللا بل هلل اخلرَية عليهم . ألنى كلمة "ما" َنف
 ( أي تقدىَس وتنزىه عن أن يكون له شريك يف خلقِه .ُسْبَحاَن الِلَِّ َوتَ َعاىَل َعمَّا يُْشرُِكوَن بعض املفسىرين )

 ( من أخبار . َوَما يُ ْعِلُنونَ ( من أسرار ) ُدوُرُهمْ َورَب َك يَ ْعَلُم َما ُتِكن  صُ مثى  أقاَم الربهان على صحىة اختياره فقال تعاىل ) -69

ُ اَل إَِلَه ) -70 ( أي يِف اأْلُوىَل ( عليكم ، يعين جيب عليكم أن حتمدوه على نعمائِه )ِإالَّ ُهَو َلُه احْلَْمُد ( يف الكون )َوُهَو الِلَّ
 ( بعد موتكم فيجازيكم على أعمالكم .َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن يستحقىون ) ( يف عبادِه حيكم هلم مباَواآْلِخرَِة َولَُه احلُْْكُم يف الدنيا )

ُ َعَلْيُكُم يل رأيكم كيَف يكون مصريكم ) ا( أي أبدو ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ) -71 ( أي دائماً ال يعقبُه هنار ، َسْرَمًدا  اللىيلِإن َجَعَل الِلَّ
ِة الربد وال ينبت لكم وذلك عند وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فتجمد حينئ ٍذ مياهكم وَتوت أنعامكم وأشجاركم من ِشدى

أََفاَل ( أي بنهاٍر )ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلَٰ ٌه َغرْيُ الِلَِّ ََيْتِيُكم ِبِضَياٍء ) اللىيلنبات فتهلكوا من ِشدىة الربد واجلوع ، ويدوم ذلك 
  .  الكون والقرآنيف كتايب وقد سبق تفسري هذِه اآلية  ( ؟َتْسَمُعوَن 
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ُ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا من يكون يف جهة النهار فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى خاطب  -72 ( أي دائماً ُقْل أََرأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل الِلَّ
من ِشدىة احلرى وتيبس أشجاركم وَتوت أنعامكم فتهلكوا من شدىة احلرى واجلوع والعطش ،  اثبتاً ال يعقبُه ليل فتتبخىر مياهكم

( فتؤمنوا بربىكم وال تشركوا بِه شيئاً َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفاَل تُ ْبِصُروَن  ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلَٰ ٌه َغرْيُ الِلَِّ ََيْتِيُكم بَِلْيلٍ ويدوم ذلك النهار )
  .  الكون والقرآنملخلوقني واملخلوقات ؟ وقد سبق تفسري هذِه اآلية يف كتايب من ا

تَ ُغوا مِ ) اللىيل( أي يف لَِتْسُكُنوا ِفيِه َلنِي )( ُمتداوِ َوالن ََّهاَر  اللىيلَوِمن رَّمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم ) -73 ( ابلنهار لطلب ن َفْضِلِه َولِتَ ب ْ
 ( هللا على ما أنعَم بِه عليكم .َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن الرزق )

م يشفعون لكم وكنتم تعبدوهنم من دون هللا ؟ ُكنُتْم تَ ْزُعُموَن   الىذينَ يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي ( القيامِة )َويَ ْومَ ) -74 ( أهنى
 مل نعلم مبصريهم . فيقولون : ضلىوا عنىا و 

قومِه واملكذىبني برسالتِه  ( أي أخذَن من كلى أمىة شهيداً يشهد على الكافرين واملشركني من َونَ َزْعَنا ِمن ُكلِى أُمٍَّة َشِهيًدا) -75
 . 96، والشهيد هو الرسول

َعُث يِف ُكلِى أُمٍَّة َشِهيًدا عَ  ونظريها يف سورة النحل قولهُ   َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلٰى َهٰ ُؤاَلِء { ،  َلْيِهم مِىْن أَنُفِسِهمْ تعاىل }َويَ ْوَم نَ ب ْ َوِجئ ْ
م كانوا مشركني . فحينئٍذ يقولون : "مل نعبدهم ألهنم آهلة ولكن ليشفعوا لنا عند هللا" ، فتقول فالرُ  ُسل تشهد عليهم أبهنى

ا املالئكة : " أمل يرسل هللا لكم ُرُسالً أنذرتكم عن عبادهتم وتقديس قب ورهم؟ " فيقولون : "بلى ولكن مسعنا آابءَن يقولون أهنى
، يعين هاتوا كتاابً مساوَيً مكتوابً فيه أنى األنبياء واألولياء يشفعون ملن حُيبىون  ( على شفاعتها فَ ُقْلَنا َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكمْ )" ،  تشفع

 . ال يشفعون إالى ملن أذن هللا هلم بشفاعته . كالى ال برهان لكم على ذلك فإنى األنبياء واألولياء وملن يُريدون
، وجاء يف سورة األنبياء قوله تعاىل }اَل َيْشَفُعوَن }َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه { يف سورة البقرة قوله تعاىل  فقد جاءَ 

ِمْ  الىذينَ  يف سورة األنعام }َوأَنِذْر بِِه ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهم مِىْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن { ، وقال تعاىل لَْيَس  خَيَاُفوَن أَن حُيَْشُروا ِإىَلٰ َرهبى
اختََُّذوا ِدينَ ُهْم َلِعًبا َوهَلًْوا  الىذينَ من سورة األنعام }َوَذِر  70هَلُم مِىن ُدونِِه َويلٌّ َواَل َشِفيٌع لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن { ، وقال تعاىل يف آية 

نْ َياَوغَ  ْر بِِه أَن تُ ْبَسَل نَ ْفٌس مبَا َكَسَبْت لَْيَس هَلَا ِمن ُدوِن الِلَِّ َويلٌّ َواَل َشِفيٌع َوِإن تَ ْعِدْل ُكلَّ عَ  رَّهْتُُم احْلََياُة الد  ْدٍل الَّ يُ ْؤَخْذ َوذَكِى
يٍم َواَل َشفِ  َها { ، وقال تعاىل يف سورة غافر }َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن محَِ أَنَّ احلَْقَّ لِلَِِّ َوَضلَّ َعن ُْهم ( حينئٍذ )فَ َعِلُموا) ،يٍع يُطَاُع { ِمن ْ

 ( من أمر الشفاعة .مَّا َكانُوا يَ ْفرَتُوَن 

( أي اعتَدى على فَ بَ َغى َعَلْيِهْم ( وامسُه ابلِعربي قورح بن يصهار بن قهات بن الوي )ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قَ ْوِم ُموَسى ) -76
 اعتِه ، ألنىه حزىَب ِحزابً وآتَمروا ضدى موسى ، فالبغي هو االعتداء على الناس ، ومن ذلك قول عنرتة : موسى ومج

 وما راَع قَ ْوِمي غرُي قَ ْوِل ابِن ظامٍل          وكاَن َخِبيثاً قولُُه قَ ْوُل ماِكرِ 

                                                           

ليوم احلشر واحلساب لكي  يشهد على  وأعددَنهُ  ، اديامل من جسمهِ  ابملوت نزعناهُ  من بني قومهِ  واّنا قال تعاىل )َونَ َزْعَنا( يعين أخذَنهُ  96 
 . واملكذىبني برسالتهِ  املشركني من قومهِ 
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 َفْخُر اْلُمفاِخرِ  بَ َغى وادََّعى أْن ليَس يف األْرِض ِمثْ ُلُه     فَلمَّا اْلتَ َقْينا ابنَ 
َناُه مع أمواهلم وخيامهم إذ كانوا يف الصحراء يف التيه ) خسَف هللا هبم األرض قارون وأهله ومجاعتهفدَعى موسى عليهم ف َوآتَ ي ْ

لكنوز وكشفها اليوم ال يتمكىن على ( يعين إذا اُريَد فتح تلك الَتَ ُنوُء اِبْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَِّة ( اليوم )ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه 
والدليل على ذلك قوله تعاىل قوىة ، فالُعصبة هم اجلماعة القويىة ، وقوله )َمَفاحِتَُه( يعين فتحها وكشفها ،  وذلك إالى مجاعة اُول

إالى هللا ، والنوء معناه التعب والتكليف ،  يف سورة األنعام }َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو { يعين ال يكشفها لنبيىهِ 
 ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

َنا  وَمْتيَنْ َلْدنٍَة مَسََقْت وطاَلْت     َرواِدُفها تَ ُنوُء مبا َولِي ْ
 امرؤ القيس : وقال 

 ََتِْشي فَ تُ ْثِقُلها َعِجيَزهُتا      َمْشَي الضَّعيِف يَ ُنوُء ابلَوْسقِ 
َ اَل حيُِب  اْلَفرِِحنَي ( َي قورح ابملال وتتكربى علينا )اَل تَ ْفرَْح ( من بين إسرائيل )قَ ْوُمُه ِإْذ قَاَل َلُه ) ين .ِإنَّ الِلَّ  ( أي البِطرين املتكربى

ُ ( أي واطلب )َوابْ َتغِ ) -77 اَر اآْلِخَرَة ( من املال )ِفيَما آاَتَك الِلَّ جدها يف اآلخرة ( يعين أنفْق من أموالك يف سبيل هللا لتالدَّ
نْ َيا ) ( أي وأبِق شيئاً منها ملعيشتك ، يعين خذ منها ما يكفيك وأنِفق الزائد على الفقراء واحملتاجني َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الد 
ُ إِلَْيَك َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض ( هبا إىل الناس )َوَأْحِسن) َ اَل حيُِب  اْلُمْفِسِديَن إِ ( ابملعاصي )َكَما َأْحَسَن الِلَّ  ( . نَّ الِلَّ

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي ( قارون )قَالَ ) -78 ( . وهو وجد منجماً من الذهب فصار َيخذ منه ويصفىيِه من األتربة ِإّنَّ
َ َقْد  تعاىل )بين إسرائيل . فقال هللاواألحجار مثى يُذيبُه ابلبوتقة وجيعله سبائك ، ومل يكن أحد يعلم بذلك من  أََومَلْ يَ ْعَلْم أَنَّ الِلَّ

وا )َمْن ُهَو َأَشد  ِمْنُه قُ وًَّة َوَأْكثَ ُر مَجًْعا ( املاضية )أَْهَلَك ِمن قَ ْبِلِه ِمَن الُقُروِن  َواَل يُْسَأُل ( لألموال فأهلكهم هللا َلمىا طَغوا وتكربى
: ال ُيسئلون سؤال حماكمة بل  واملعىنموَن بسيماهم فيؤخذوا ابلنواصي واألقدام ، ( بل يُعَرُف اجملر َعن ُذنُوهِبُِم اْلُمْجرُِموَن 
 سؤال توبيخ وتقريع .

يُرِيُدوَن احْلََياَة الد نَيا ََي  الىذينَ قَاَل ( أي يف اللىباس واخلدم واحلشم )يِف زِيَنِتِه بين إسرائيل )( َعَلى قَ ْوِمِه ( يوماً )َفَخرَجَ ) -79
 ( يف الدنيا ، يعين لُه النصيب األوفر من املال .إِنَُّه َلُذو َحظٍى َعِظيٍم ( من املال )ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن  لَْيَت لََنا

( ابهلل  لِىَمْن آَمنَ ( من مال الدنيا )َخرْيٌ ( يف اجلنىة )َويْ َلُكْم ثَ َواُب الِلَِّ بين إسرائيل )( أي ُعلماء أُوُتوا اْلِعْلَم  الىذينَ َوقَاَل ) -80
 ( على طاعة هللا وعن زينة الدنيا .ِإالَّ الصَّابُِروَن ( يعين اجلنىة )َوَعِمَل َصاحِلًا َواَل يُ َلقَّاَها وبَرسولِه موسى )

 َوَما َكاَن ِمَن َفَما َكاَن لَُه ِمن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن الِلَِّ ( فابتلعتهم )َوِبَدارِِه اأْلَْرَض ( أي بقارون )َفَخَسْفَنا بِِه ) -81
نَتِصرِيَن 

ُ
 ( على موسى وهارون .امل

( وهي كلمة ُتستعمل للتعجىب ، وال يَ ُقوُلوَن َوْي ( حني خرَج عليهم يف زينتِه )ََتَن َّْوا َمَكانَُه اِبأْلَْمِس  الىذينَ َوَأْصَبَح ) -82
َكَأنَّ أو حمافظة ذي قار من حمافظات العراق [ ، ) ] تزال تستعمل هذه الكلمة يف لواء املنتفج )الناصرية( من ألوية العراق

( أي وُيضيىُق على من يشاء ال هلواٍن بل ليختربهم بذلك َويَ ْقِدرُ ( ال لكرامته عند هللا )الِلََّ يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه 
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َنا ) ُ َعَلي ْ ين على رسول هللا )( ابملال كما أعَطى قارون ألَلْواَل أَن مَّنَّ الِلَّ ( األرض كما خسَف خلَََسَف بَِنا صبحنا ِمثلُه متكربى
 ( لِنعم هللا . َوْي َكأَنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن بقارون )

 . يف ُمموعة التوراة يف ِسفر العدد يف اإلصحاح السادس عشروقد جاءت َقصىة قارون 

اُر اآْلِخَرُة ) -83 اً على الناس )جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض ة )( يعين اجلنى تِْلَك الدَّ اً وتكربى ( َواَل َفَساًدا ( أي جتربى
املتىقني  ُسبحانهُ يتىقون الِشرك ويتجنىبون املعاصي . مثى وصف  الىذينَ ( لِْلُمتَِّقنيَ ( احُلسىن )َواْلَعاِقَبةُ أبعمال الشرك واملعاصي )

  :فقال تعاىل

فَ َلُه َخرْيٌ ال يُريدون علوىاً يف األرض وال فساداً ) الىذينَ ( يعين ابألعمال احلَسنة من هؤالء املتىقني َمن َجاء اِبحلََْسَنِة ) -84
َها  َفاَل ) ( أي ابألعمال السيىئةَوَمن َجاء اِبلسَّيِىَئِة ( أي خرٌي دائم يف اجلنىة . مثى وصف املفسدين يف األرض فقال تعاىل )مِىن ْ
 ( يعين ال جُيَزون َبري بل يكون جزاؤهم العذاب يف النار . ِإالَّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  السيئاتَعِمُلوا  الىذينَ جُيَْزى 

َلمىا نزل النيبى اجُلحفة وهَي بقعة بني مكىة واملدينة وعرف الطريق إىل مكىة إشتاق إليها ، فأاته جربائيل فقال أتشتاق  -85
: إنى الىذي  واملعىن( ،  اْلُقْرآَن َلرَاد َك ِإىَلٰ َمَعادٍ ( قراَءة )ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيكَ ، قال فإنى هللا تعاىل يقول ) قال نعم إىل بلدك؟

. وملا قال املشركون لرسول هللا  أوجب عليك قراءة القرآن على الناس سُيعيدَك إىل مكىة ُمنتصراً عليهم فال حتزن على فراقها
  ( أَن أم أنتم . ُقل رَّيبِى أَْعَلُم َمن َجاَء اِبهْلَُدٰى َوَمْن ُهَو يِف َضاَلٍل م ِبنيٍ ت ضالى عن احلقى قال هللا تعاىل )أن

  ( يعين ماَوَما ُكنَت تَ ْرُجو أَن يُ ْلَقى إِلَْيَك اْلِكَتاُب نِعمتُه على النيبى بنزول القرآن عليه فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى ذكر  -86
ِإالَّ كنَت أتمل أن يُلَقى إليك ما يف الكتب السماويىة من أخبار املاضني وقصص األنبياء السالفني وما جَرى هلم مع قومهم )

 ( . لىِْلَكاِفرِينَ ( أي ُمساعداً )َفاَل َتُكونَنَّ َظِهريًا ( عليك )َرمْحًَة مِىن رَّبِىَك 

( بقوهلم إنى الىذي أاتك ابلوحي هو من اجلنى وليس مَلكاً الِلَِّ بَ ْعَد ِإْذ أُنزَِلْت ِإلَْيَك  َعْن آََيتِ ( املشركون )َواَل َيُصد نََّك ) -87
 ( .  رَبِىَك َواَل َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ( عبادِة )َوادُْع ِإىَل )

( يعين يتمزىق ويتالَشى فال يبَقى شيء من َهاِلكٌ ( من املادىِة )َواَل َتدُْع َمَع الِلَِّ ِإلَٰ ًها آَخَر اَل إِلَٰ َه ِإالَّ ُهَو ُكل  َشْيٍء ) -88
ونظريها يف املعىن قوله تعاىل يف سورة الرمحن  املادىة على حالتِه حّتى األجرام السماويىة فإهنا تتمزىق وتتبعثر بعد انتهاء حياهتا .

َها فَانٍ  ، وهم املالئكة والنفوس  ( إال من كان يف جهتِه ال يهلك وال يفىَن  ِإالَّ َوْجَههُ ) . { أي يتمزىق ويتالَشى }ُكل  َمْن َعَلي ْ
  . هم حتت العرش يف السماوات الروحانيىة الىذينَ ، أي  الصاحلة اليت تسكن اجلنان كاألنبياء واألولياء والشهداء

َقى َوْجُه رَبِىَك ُذو اجلَْاَلِل وَ ومِ  ر مَ اإْلِْكرَاِم { ، وكذلك قوله تعاىل يف سورة الزُ ثلها يف املعىن يف سورة الرمحن قوله تعاىل }َويَ ب ْ
ُ { ، يعين إال َمن سكن السما وات األثريية وهي }َونُِفَخ يِف الص وِر َفَصِعَق َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاَء الِلَّ

  . هتدمي األجرام وتبعثرهابشواهد وأدلة حتت عنوان   الكون والقرآنبق شرح كلمة "إال وجَهُه " يف كتايب س . وقد اجلنان
 . ( بعد موتكمَوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ( يف اآلخرة )َلُه احلُْْكُم )

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#تهديم_الأجرام_وتبعثرها_


679 
 

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّّبعونّهللاّتفسريّسورةّالقصصتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالعنكبوت

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . يف سورة البقرة( سبق تفسري هذه احلروف  ل م ا) -1

:  واملعىن،  ( ابجلهاد أَن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُ ْفتَ ُنونَ ) دجرى مُ ين لِ ( قاعد أَن ُيرْتَُكواأسلموا ) الىذينَ (  َأَحِسَب النَّاسُ ) -2
 . مياهنم ابلقول دون العملإاليكفي 

ُ ) يعين بين اسرائيل حني أمرَنهم بقتال العمالقة ودخول أرحيا ( ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ ختربَن )ا( أي  َوَلَقْد فَ تَ نَّا) -3 فَ َليَ ْعَلَمنَّ الِلَّ
 . ( َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ ( منكم ابالختبار ) َصَدُقوا الىذينَ 

( مبا نريد من تبليغ رسالة رسولنا حممىد فحكموا عليه  أَن َيْسِبُقوَنَ  السيئاتيَ ْعَمُلوَن  الىذينَ ( املشركون ) أَْم َحِسبَ ) -4
، فقد أجنيناه من  قضاء على املسلمني ابلتعذيب والتشريد( من قتل الرسول وال َساَء َما حَيُْكُمونَ ابلقتل يف دار الندوة )

 . حكمهم فيه فشتىتنا مشلهم وأهلكنا املعاندين منهم أيديهم ومل تنجح خطتهم وال

 فيسكن يف اجلنان الروحانية فليعبد هللا وحدهُ  هِ أي من كان َيمل أن يكون يف جوار ربى  ( َمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء الِلَِّ ) -5
(  َوُهَو السَِّميعُ خرة ابملوت )ىل اآلإنسان من الدنيا ( حني انتقال اإلآَلتٍ ( ابلثواب ) فَِإنَّ َأَجَل الِلَِّ ج إىل شفيع )والحيتا 

 . ( بتقواهماْلَعِليمُ لصالهتم )

َا جُيَاِهُد لِنَ ْفِسهِ ( منكم أيىها املسلمون ) َوَمن َجاَهدَ ) -6 ِإنَّ لِعزى يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة )( ألنى النفع يعود عليِه فينال ا فَِإّنَّ
 ( .  الِلََّ َلَغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

ُهْم َسيِىَئاهِتِْم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  الىذينَ وَ ) -7  ( . َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( يف اآلخرِة ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَُنَكفِىَرنَّ َعن ْ

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإن َجاَهَداكَ َوَوصَّي ْ ) -8 ( أي حبقيقتِه  َما لَْيَس َلَك بِهِ ( يف العبادة ) لُِتْشرَِك يب ( بكلى ُمهودمها ) َنا اإْلِ
( يف دار الدنيا ، يعين  تَ ْعَمُلونَ  َفأُنَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتمْ ( مجيعاً بعد املوت ) ِإيَلَّ َمْرِجُعُكمْ ( إىل ما يدعوانك إليِه ) ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما)

 فاُعاقبكم على إشراككم إْن أشركتم .

 ( يعين يف اجلنىة .الصَّاحِلِنيَ ( مدخل ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَُنْدِخَلن َُّهْم يف  الىذينَ وَ ) -9
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(  فَِإَذا أُوِذَي يِف الِلَِّ ( ولكن مل يدخل اإلميان يف قلبِه ) اِبلِلَِّ  َمن يَ ُقوُل آَمنَّا( يعين من أهل مكىة َمن أسلَم ) َوِمَن النَّاسِ ) -10
َنَة النَّاِس َكَعَذاِب الِلَِّ أي يف ِدين هللا ) ( يعين جعل أَذى الناس لُه كعذاب هللا يف اآلخرة فيرتك اجلهاد يف سبيل هللا  َجَعَل ِفت ْ

 كون مبعىن األَذى ، والشاهد على ذلك قول األعشى : خوَف األَذى . فالِفتنة تكون مرىة مبعىن االختبار ومرىة ت
َنًة     هكذا تُ ْعَرُض لِلنَِّاس الِفَتْ   ُخِلَقْت ِهْنٌد لَِقْليب ِفت ْ

ُ أَ ( طمعاً منُه يف الغنيمة . فكذىبُه هللا تعاىل فقال ) لَيَ ُقوُلنَّ ِإَنَّ ُكنَّا َمَعُكمْ ( للمؤمنني ) َولَِئن َجاء َنْصٌر مِىن رَّبِىكَ ) َولَْيَس الِلَّ
 ( من اإلميان وعدمه .  أِبَْعَلَم مبَا يِف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ 

11- ( ُ  ( ابالختبار . َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنيَ ( إمياَنً صادقاً ) آَمُنوا الىذينَ َولَيَ ْعَلَمنَّ الِلَّ

( إن كان يف ذلك خطأ ، فردى  َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكمْ ( يعين ديننا وطريقتنا ) يَلَناَكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسبِ   الىذينَ َوقَاَل ) -12
ا كرىر كلمة "مِ  َوَما ُهم حِبَاِمِلنَي ِمْن َخطَاََيُهم مِىن َشْيءٍ هللا عليهم بقوله ) ن" ألنى اخلطاَي ليست مادىية لكي حيملها ( وإّنى

كفر أحٌد من الناس فكلمة الكفر خترج من فمِه ، فالفم شيء مادىي ، وكلمة اإلنسان بل نشأت داخل املادىة ، مثىالً إذا  
( األوىل للتقليل والثانية ِمنْ الكفر قول معنوي ، وتقديرُه وما هم حباملني بعض خطاَيهم الىيت نشأت من املادىة ، فكلمة )

ُْم َلَكاِذبُونَ للتعريف و )  ( فيما ضمنوا من محل خطاَيهم . ِإهنَّ

أضلىوهم عن طريق احلقى  الىذينَ بسبب  اُخرى( يعين حيملون أوزارهم وأوزاراً  َيْحِمُلنَّ أَثْ َقاهَلُْم َوأَثْ َقااًل مََّع أَثْ َقاهِلِمْ َولَ ) -13
َولَُيْسأَُلنَّ ، )ُيِضل وهَنُم {  ينَ الىذ}لَِيْحِمُلواْ أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر بغوايتهم . وِمثلها يف سورة النحل قوله تعاىل 

 ( من األكاذيب على ضعفاء العقول فيصدىوهم عن طريق احلقى .  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يَ ْفرَتُونَ 

ْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسنَي فَ َلِبَث ِفيهِ ( يدعوهم إىل عبادة هللا وحيذىرهم عن عبادة األصنام ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَ ْوِمهِ ) -14
 ( ألنفسهم ولنوح . َوُهْم ظَاِلُمونَ ( جزاًء على كفرهم ) َفَأَخَذُهُم الط وفَانُ ( فلم ُيصدىقوُه وكفروا بِه ) َعاًما

َناهُ ) -15 ( على ُقدرتنا  آيًَة لىِْلَعاَلِمنيَ ثة )( تلك احلادَوَجَعْلَناَهاركبوا معُه ) الىذينَ ( أي  َوَأْصَحاَب السَِّفيَنةِ ( من الغَرق )َفَأجَني ْ
يف اإلهالك والتدمري . بقَي نوح يدعو قومُه إىل اإلميان ستىمائة سنة فأخذهم الطوفان ، وعاش بعد الطوفان ثالَثائة ومخسني 

ا كان الناس يعيشون تلك السنني الكثرية ألنى  دورة األرض حول  سنة وتُويفَى ، فكانت سنيىُه ألف سنة إال مخسني عاماً . وإّنى
نا جند حمورها وحول الشمس كانت أسرع من اليوم فكانت سنيىهم مقابل شهرين من شهورَن ، فإذا قارَنى سنيىهم بسنيى 

أعمارهم أكثر من أعمار هذا الزمن بقليل أو مطابقة هلا . وذلك َلمىا هطلت األمطار بغزارة على األرض وصار الطوفان برَد 
والنهار  اللىيلوىل بسبب املياه فكانت تلك الربودة سبباً يف ُبطء حركة األرض يف الدوران فطال وجُه األرض أكثر من األ

والنهار أكثر ُمىا  اللىيلوطالت السنني فقُصَر عمر اإلنسان عمىا كان عليِه قبالً ابلنسبة للحساب . وسيأيت زمان يطول فيه 
فكلىما قلىت حرارهتا قلىت حركتها ابلدوران حول حمورها حّتى َييت  َنن عليه اليوم وذلك بسبب برودة جوف األرض ابلتدريج

م األرض ، وإليِه أشاَر هللا تعاىل يف سورة احلجى بقوله  }َوِإنَّ يوم يكون طوله مقابل ألف سنٍة من سنيىنا وهو آخر يوم من أَيى
}يَُدبىُِر اأْلَْمَر ِمَن السََّماء ِإىَل اأْلَْرِض مُثَّ يَ ْعرُُج إِلَْيِه يف يف سورة السجدة ، وقال أيضاً  { يَ ْوًما ِعنَد رَبِىَك َكأَْلِف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ 
. وميكن االستدالل على طول العمر وقصرِه بتصفىح التوراة فرتى أنى ُعمر نوح ومن  {  يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ 
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ني ، ولكن من بعد نوح ترى أعمارهم ابلعشرات ، وما ذلك إالى بسبب تباطؤ حركة األرض يف كان قبلُه ابملئات من السن
 الدوران فطالت السنني بعد ما كانت قصرية . 

َ َوات َُّقوهُ ) -16  ( العاقبة  نُتْم تَ ْعَلُمونَ ِإن كُ ( من الكفر واملعاصي ) َخرْيٌ لَُّكمْ ( التقوى ) َذِلُكمْ  َوِإبْ رَاِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا الِلَّ

َا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ أَْواَثَنً ) -17 أبن تسمىوا هذه األواثن آهلة  ( أي تفتعلون كذابً  َوخَتُْلُقوَن إِْفًكا( ال تضرى وال تنفع ) ِإّنَّ
ا ال تقدر  ُغوا ِعنَد الِلَِّ الرىِْزقَ تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ اَل مَيِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَابْ ت َ  الىذينَ ِإنَّ ) ( يعين ال تطلبوا الرزق من األواثن ألهنى

 ( بعد موتكم فيعاقبكم على أفعالكم هذه . َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه إِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ على ذلك ، ولكن اطلبوا الرزق من هللا )

بُوا) -18 َوَما َعَلى الرَُّسوِل ( ُرُسلهم فأهلكهم هللا بسبب تكذيبهم ) َكذََّب أَُمٌم مِىن قَ ْبِلُكمْ فَ َقْد  ( مبا أدعوكم إليِه ) َوِإن ُتَكذِى
 ( . ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ 

ُ اخْلَْلَق مثى يُِعيُدهُ ة )( أهل مكى  97أََومَلْ يَ َرْوا ) -19 اب بعد إىل الرت  بدئ اخللق من الرتاب مثى يعيدهُ ( يعين يُ  َكْيَف يُ ْبِدُئ الِلَّ
( يعين إفناء هؤالء املشركني وإابدهتم من  ِلَك َعَلى الِلَِّ َيِسريٌ ِإنَّ ذَ ، ) 4يف سورة يونس يف آية . وقد سبق تفسريها  املوت

 . فيها صعوبةَ  األرض يسرية على هللا ال

نظروا إىل آاثرهم اُ ،  بتملهم كما كذى سُ كانوا قبلكم فكذىبوا رُ   الىذينَ  ( َف بََدأَ اخْلَْلقَ ُقْل ِسريُوا يِف اأْلَْرِض فَانظُُروا َكيْ ) -20
، فإن أصررمت على تكذيبكم ومل تؤمنوا برسولنا  بة كيف أهلكناهم وبقيت دَيرهم خالية مل ُتسكن من بعدهمودَيرهم اخلرِ 

ُ يُنِشُئ النَّ حممىد هنلككم كما أهلكنا هؤالء )   قوماً آخرين غريكم فريى أعماهلم . ئنش( يعين يُ  ْشَأَة اآْلِخَرةَ مُثَّ الِلَّ
يضا }ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أ{ ، وقال  تعاىل }َفَأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم َوأَْنَشْأََن ِمن بَ ْعِدِهْم قَ ْرًَن آَخرِينَ  ثلها يف سورة األنعام قولهُ ومِ 

 { . َشاء َكَمآ أَنَشَأُكم مِىن ُذرىِيَِّة قَ ْوٍم آَخرِينَ َوَيْسَتْخِلْف ِمن بَ ْعدُِكم مَّا يَ 
َ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ )  . ( أي قادر على إهالك الكافرين وإنشاء قوم آخرين بدهلم ِإنَّ الِلَّ

َوإِلَْيِه ( من املذنبني )َيَشاءُ  َمنرة )( ابلعفو واملغفِ َويَ ْرَحمُ شفيع ) مني ال يردىه عن مشيئتهِ ( من اجملرِ  يُ َعذِىُب َمن َيَشاءُ ) -21
  . ، مثى إىل احملشر للجزاء والعقاب وذلك يوم القيامة  النفوس تنقلبون بعد املوتيعين إىل عاملَ  (تُ ْقَلُبونَ 

، يعين  أي الروحانية يف حياتكم األثريية 98( َواَل يف السََّماءِ ( يف حياتكم املادية ) يِف اأْلَْرضِ ( هللا ) َوَما أَنُتم مبُْعِجزِينَ ) -22
ويف  كمهِ وحتت حُ  والملجأ تلجؤون إليه فيعجز عن القبض عليكم بل أينما ذهبتم فأنتم يف قبضتهِ  ليس لكم مهرب منهُ 

                                                           

 ؟ وا ذلك فيحذروا العاقبة، وتقديره أمل يرَ  ، والواو للتحذير واأصلها أمل يرَ  97 
ا قال تعاىل )َواَل يف السََّماءِ  98  ا خفيفة الوزن سريعة االوتنزل إ تصعد يف اجلوى  األرواح ميكنها أنْ  ( ألنى  وإّنى ال  ، نتقالىل األرض كالطري ألهنى

 . والشياطني وتسمعهم ترى املالئكة واجلنى  ، َتنعها ابب وال يصدىها حجاب
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( ينصركم  َواَل َنِصري أمركم ويدافع عنكم )( يتوىلى  ِمن َويلٍى ه )( أي من غريِ  َوَما َلُكم مِىن ُدوِن الِلَِّ فينتقم منكم ) ُملكتهِ 
  . صكم من عذاب هللالى وخيُ 

أُْولَِئَك ماتوا قبلكم ) الىذينَ ( يعين وأنكروا البعث واحلساب َولَِقائِهِ ( الىيت جاءت هبا ُرُسُلُه ) َكَفُروا آِبََيِت الِلَِّ   الىذينَ وَ ) -23
 ( . أَلِيمٌ  َوأُْولَِئَك هَلُْم َعَذابٌ ( يعين يِئُسوا من املغِفرة ومن اجلنىة ) يَِئُسوا ِمن رَّمْحَيِت 

(  اقْ تُ ُلوُه أَْو َحرىُِقوهُ ( أي قال بعضهم لبعض ) َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ أَن قَاُلواإىل َقصىة إبراهيم فقال ) ُسبحانهُ مثى عاَد  -24
ُ ِمَن النَّارِ فألَقوُه يف النار ) لِىَقْوٍم أي أدلىة وعالمات على قدرة هللا ) (آَلََيتٍ ( احلادث ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ( بقدرتِه ) َفَأجَناُه الِلَّ

 ( هبا .  يُ ْؤِمُنونَ 

َا اختََّْذمُت مِىن ُدوِن الِلَِّ أَْواَثَنً ( إبراهيم لقومِه )َوقَالَ ) -25 ( أي لتتحاببوا فيما بينكم ابجتماعكم  مََّودََّة بَ ْيِنُكمْ ( تعبدوهنا ) ِإّنَّ
نْ َيا مُثَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَ ْعُضُكم بِبَ ْعضٍ يف إىل عبادهتا الرؤساء واملرؤوسون ، وذلك ) َويَ ْلَعُن ( الرؤساء واملرؤوسون )  احْلََياِة الد 

ِصرِينَ ( مجيعاً ) بَ ْعُضُكم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّارُ   ( ينصرونكم وخُيلىصونكم من عذاب هللا . َوَما َلُكم مِىن َنَّ

( إبراهيم َوقَالَ ( يعين صدىق بقولِه وساَر على هنجِه ، وكذلك زوجته سارة آمنت لُه )ُلوطٌ اهيم )( أي إلبر  َفآَمَن َلهُ ) -26
( يف إرسايل إىل أرض كنعان احلَِْكيمُ ( يف ملكِه ينتقم منكم ) َريبِى إِنَُّه ُهَو اْلَعزِيزُ ( حيث أمرين ) ِإينىِ ُمَهاِجٌر ِإىَل ألبيِه وقومِه )

99. 

َنا َلهُ ) -27 الن  بُ وََّة ( أي يف ذرىية إبراهيم ) َوَجَعْلَنا يِف ُذرىِيَِّتهِ ( حفيداً لُه من إسحاق )َويَ ْعُقوبَ ( من بعِد إمساعيل ) ِإْسَحقَ  َوَوَهب ْ
نْ َيا( يعين الكُتب السماويىة ) َواْلِكَتابَ  َناُه َأْجرَُه يِف الد  نَُّه يِف اآْلِخرَِة َوإِ ن والولد الصاحل واملال الكثري )( وهو الذِكر احلسَ  َوآتَ ي ْ

 .أسكنىاهم جنىة النعيم  الىذينَ ( أي من مجلة الصاحلني  َلِمَن الصَّاحِلِنيَ 

 ( . َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه إِنَُّكْم لََتْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم هِبَا ِمْن َأَحٍد مِىَن اْلَعاَلِمنيَ ) -28

( بفعلكم هذا ، أي تقطعون الطريق على املساِفرين  َوتَ ْقطَُعوَن السَِّبيلَ ( شهوًة من دون النساء ) َجالَ أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرىِ ) -29
َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ( ابلُفحش وكشف العورات ) َوأَتْتُوَن يف ََنِديُكُم اْلُمنَكرَ فال ميرىون على قريتكم إذا مسعوا بفعلكم هذا )

 ( فيما تدىعيِه من الرسالة . اْئِتَنا بَِعَذاِب الِلَِّ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( قول ُمستهزئ ) ِإالَّ أَن قَاُلوا

 ( . َربِى انُصْرين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدينَ ( لوط )قَالَ وعند ذلك ) -30

ِإَنَّ ( أي املالئكة )قَاُلواة إىل إبراهيم وبشىرتُه ابلولد )( أي َلمىا جاءت املالئك َوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ِإبْ رَاِهيَم اِبْلُبْشَرى) -31
م َيتون املساِفرين شهوًة يف أدابرهم .  ِإنَّ أَْهَلَها َكانُوا ظَاِلِمنيَ ( يعين قرية سدوم ) ُمْهِلُكو أَْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ   ( ألهنى

                                                           

 ق. م. 1805هاجَر إبراهيم وعشريته من العراق إىل أرض كنعان حوايل سنة  99 
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يَ نَُّه َوأَْهَلُه ِإالَّ اْمرَأَتَُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ ِإنَّ ِفيَها ُلوطًا قَاُلوا َنَْ ( إبراهيم للمالئكة )قَالَ ) -32 ( أي من  ُن أَْعَلُم مبَن ِفيَها لَنُ َنجِى
 املندثريَن حتت األنقاض .

( يعين وَلمىا جاءت املالئكة إىل لوط ختربُه حبلول العذاب لكي يرحتل من تلك القرية  َوَلمَّا أَن َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا) -33
( ِلما رأى فيهم من ُحسٍن ومجال وما كان يعلم من عادات قومه يف  هِبِْم َذْرًعا( صدرُه )َوَضاقَ ( أي ساَءُه ُميئهم ) ِسيَء هِبِمْ )

وَك َواَل حَتَْزْن ِإَنَّ ُمَنج  ( علينا ) َوقَاُلوا اَل خَتَفْ املساِفرين والُضيوف ، فلمىا رأت املالئكة آاثر اخلوف على وجه لوط طمىنوُه )
 ( .  َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ ( العجوز ) ِإالَّ اْمرَأََتكَ ( من الزلزال ) َوأَْهَلكَ 

 الىذينَ ( أي عذاابً من الفضاء لُنهلك الباقني  رِْجزًا مِىَن السََّماءِ ( بعد خراهبا ابلزلزال ) ِإَنَّ ُمنزُِلوَن َعَلى أَْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ ) -34
( فاخرُْج أنَت وأهلك من القرية وابتعد عنها لئالى ُيصيبك الزلزال . فخرج منها لوط  مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ )ينجون من الزلزال 

وأهله وقت الَسَحر وابتعَد عنها ، ويف الصباح تزلزلت األرض وتالميت بيوهتم فوقهم وماتوا حتت األنقاض ، وهي أربع قُرى 
، وأمساء القرى سدوم  يف التوراة يف ِسفر التكوين يف اإلصحاح التاسع عشررها وكانت مكان البحر امليىت ، وقد جاء ذك

 وهَي مسكن لوط ، وعمورة وأدمة وصبوييم .

َها) -35 ( أي عالمة بيىنة ، وهو اخلسف الىذي غمرتُه املياه فأصبح  آيًَة بَ يِىَنةً ( أي من تلك الُقرى األربع ) َوَلَقد ت َّرَْكَنا ِمن ْ
( يعين من يستعمل عقلُه ويرتك تقليدُه آلابئِه ويسمع بقصىِة هؤالء فيتىِعظ ويتجنىب املعاصي ويواظب  ْوٍم يَ ْعِقُلونَ لىِقَ حُبرية ، )

 على الطاعات ويربح يف الدنيا واآلخرة 

ًبا( أرسلنا ) َوِإىَل َمْديَنَ ) -36 فَ َقاَل ََي قَ ْوِم ) سورة األعرافو  يف سورة هودتفسري ِمثل هذه اآلية ( وقد سبق  َأَخاُهْم ُشَعي ْ
( يعين وارجوا الثواب والنعيم يف آخر يوم من أعماركم حيث  َواْرُجوا اْليَ ْوَم اآْلِخرَ ( وحدُه واتركوا عبادة األصنام ) اْعُبُدوا الِلََّ 

( يعين ال تُفسدوا فينتشر فسادكم يف األرض بسبب انتقالكم يف  تَ ْعثَ ْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ  َواَل تنتقلون فيِه إىل عامَل النفوس )
 الَسفر واحلَضر .

 .( حتت األنقاض  فََأْصَبُحوا يف َدارِِهْم َجاَثِنيَ ( يعين الزلزال ) َفَكذَّبُوُه فََأَخَذهْتُُم الرَّْجَفةُ ) -37

َ َلُكمكناهم قبل ذلك )( أهل َوَعاًدا َوََثُودَ ) -38 ( اخلرِبة وآاثرهم املنَدثِرة  مِىن مََّساِكِنِهمْ ( َي أهل مكىة ِصحىة ذلك ) َوَقد ت ََّبنيَّ
سواء ( املسَتقيم إىل  َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيلِ ( كما زيىنها لكم يف عبادة األصنام ) َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماهَلُمْ وأخبارهم املتواتِرة )

م  وََكانُوا ُمْستَ ْبِصرِينَ اجلحيم ) ( يعين وكانوا ُعقالء ميكنهم التمييز بني احلقى والباطل ولكن مل يستعملوا عقوهلم يف الِدين ألهنى
 مقلىدون آلابئهم كما قلىدمت أنتم .

فَاْسَتْكرَبُوا يف ( الدالىة على صدقِه ) ى اِبْلبَ يِىَناتِ َوَلَقْد َجاءُهم م وسَ ُه )( وزيرَ  قَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَمانَ ( كذلك أهلكنا )وَ ) -39
  . ( لنا ، أي ما كانوا بفائتني عذابنا اأْلَْرِض َوَما َكانُوا َساِبِقنيَ 
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ُهم مَّْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا( من هؤالء )َفُكالًّ ) -40  مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحةُ  َوِمن ُْهمأي حَصى وهم قوم لوط ) ( َأَخْذََن ِبَذنِبِه َفِمن ْ
ُهم مَّْن َخَسْفَنا بِِه اأْلَْرضَ ( أي صيحة األرض ودويىها َلمىا وقع الزلزال أبرضهم ) ُهم مَّْن أَْغَرقْ َنا( وهو قارون وأصحابُه ) َوِمن ْ  َوِمن ْ

ُ لَِيْظِلَمُهمْ ( ابملاء وهم قوم نوح وفرعون وجندُه ) ( بكفرهم  َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ ن الدمار )( مبا أصاهبم م َوَما َكاَن الِلَّ
 وإشراكهم وسوء أعماهلم . 

ذت بيتاً يت اختى خيدموهنا ويدعون الناس إىل عبادهتا كالعنكبوت الى  الىذينَ الً بسدنة األصنام واألواثن ضرب هللا مثَ مثى  -41
َكَمَثِل ( وهي األصنام واألواثن ومن يدعو إىل عبادهتا ) ا ِمن ُدوِن الِلَِّ أَْولَِياءَ اختََُّذو  الىذينَ ة )نَ دَ ( السَ َمَثلُ للصيد فقال تعاىل )

ًتا وال ليحميها عن الرَيح بل  خذه ليحميها من برد وحرى ، ومل تتى  لتصيد به الذابب واحلشرات 100( اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت بَ ي ْ
ذوها وسيلة لكسب املال من ضعفاء العقول فيجلبون هلم النذور مة األصنام واألواثن اختى دَ ، فكذلك خَ  ألجل الصيد فقط

َ .  واهلداَي والقرابني وغري ذلك من أفرشة ومتاع ويعيشون على مال احلرام ة قصرية دى أبنى ذلك ال يدوم هلم إال مُ  ُسبحانهُ مثى بنيى
لَبَ ْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكانُوا (أي أدقىها ) ْوَهَن اْلبُ ُيوتِ َوِإنَّ أَ وينتقلون مبوهتم إىل عامل النفوس فيعاقبهم على أفعاهلم فقال تعاىل )

ُملوق فهي ال ميكنها أن تدافع عن نفسها إذا أصاهبا خطر من  : إنى األصنام أضعف من كلى  واملعىن،  ( احلقيقة يَ ْعَلُمونَ 
 واحدٍ  لكلى  سة وعشرين خيطاً . وخيط العكبوت مكوىن من مخ حتطيم أو كسر فكيف ميكنها أن تدافع عنكم أو تشفع لكم

من قبل لو مل  حدٌ أ، وهذا مل يكن يعلمه  خيط واحد من مخسة وعشرين ، فكيف بدقىةِ  قىة، فرتى اجلمع هبذه الدِ  منها
ه الذي يغزل اخليوط الشيخ طنطاوي جوهري يف كتابه نبَ العنكبوت وذَ  لنا آالت التكبري يف هذا العصر ، وقد رسمَ  تكشفهُ 

ابختالف األقطار اليت تعيش  أجناسها اآلية . والعناكب أجناس كثرية ختتلف تفسري القران( عند تفسري هذهِ  )اجلواهر يف
 ، فبعض العناكب ضارىة سامىة تلدغ كالعقرب وبعضها َنفعة تنسج احلرير مثل دودة القز . فيها
ا قبور األولياء ألجلِ م إىل عبادة القبور حبجى يغوون الناس ويدعوهن الىذينَ الني صبح اليوم الكثري من هؤالء الدجى أولقد      ة أهنى

َييت إىل  أهلهُ  ونبذهُ  الدهرُ  ء األخالق رذياًل قد عافهُ ، فرتى رجالً سيى  حساابً  أن يعيشوا على املال احلرام وال حيسبون للعاقبةِ 
 ، مثى َييت بشمعةٍ  فوق القرب املصطنع فيجمع الرتاب ويبين هناك قرباً وَييت َبرقة خضراء فيضعها مكان يقع على طريق مارىةٍ 

عن  ، فإذا مرى به أحد من الناس وسألهُ  ، مثى يضع له إمساً وينسبه ألحد أبناء األنبياء أو املشايخ أو االئمة فيوقدها فوق القرب
ى زات فشفَ املعجِ  رَ إىل غريه من األئمة مثى َيخذ يف مدح ذلك القرب فيقول أنىه أظه ن ، أو ينسبهُ بن احلسَ إالقرب فيقول هو 

ن يف القرى واملدُ  فينتشر خربهُ  لهِ ودجَ  غوي الناس بكذبهِ ، وهكذا يُ  ي وأقام املقعدين فقاموا ميشونمْ ى وفتح عيون العُ املرضَ 
، فال يذهب من الوقت سنة واحدة إال وأصبح ذلك  فتأيت الناس ابهلداَي والنذور والذابئح والشموع وغري ذلك اجملاورة لهُ 

 ى نفسهُ وألقَ  بدنياهُ  ، واليعلم أنىه قد ابع آخرتهُ  رتماً بني الناس له أنعام وأمالك ونقود وغري ذلك من مال الناساً حمُ غنيى الرجل 
  . املصري م وبئسَ جهنى  ، فهو شيطان من شياطني اإلنس حسبهُ  عبدوا القبور وقدىسوها الىذينَ ى مجعاً غفرياً من م وألقَ يف جهنى 

                                                           
 .كل بعضاً فراخ بعضها َي، واأل رأتكل الذكَ نثى ، واالُ  نثى هي اليت تنسج البيت، ألنى االُ  والتاء للتأنيث 100
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َ يَ ْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِمن َشْيءٍ يف هتديد املشركني ابلعذاب فقال ) نهُ ُسبحا أخذَ  مثى  -42 صنام ( فيجعل األ ِإنَّ الِلَّ
 وكلمة "شيء" معناها املادة . ( يف أفعالهِ احلَِْكيمُ ) ( يف سلطانهِ  َوُهَو اْلَعزِيزُ حصباء جلهنم والداعني لألصنام واألواثن حطبها )

. 

 الىذينَ ( أي ومايفهمها إال  َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ م )افهأل اىلإ( تقريباً  َنْضرهُِبَا لِلنَّاسِ يت سبقت )( الى  اأْلَْمثَالُ َوتِْلَك ) -43
  . { يَ ْعَلُمونَ  تعاىل يف سورة األنعام }َولِنُ بَ يِىَنُه ِلَقْومٍ  والشاهد على ذلك قولهُ  . لمهخصىهم هللا بعِ 

ُ السََّماَواِت َواأْلَْرضَ  َخَلقَ ) -44 ، يعين َبراب  (  أي ابلوعد احلقى اِبحْلَقِى ( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) الِلَّ
ن تعاىل يف سورة األنعام }َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض اِبحْلَقِى َويَ ْوَم يَ ُقوُل كُ  د هذا قولهُ . وُما يؤيى  اجملموعة الشمسية

عن الكون  . وقد شرحتُ  ، وهو يوم القيامة الذي تتمزىق فيه الشمس وتوابعها خراابً فيكون { أي يقول للكون كنْ  فَ َيُكونُ 
( على قيام آَليَةً ( اخلراب ) ِلكَ يف ذَ  ِإنَّ شرحاً وافياً ) الكون والقرآنوالسماوات واألرض وغري ذلك من عالئم القيامة يف كتايب 

 . ( بوقوعهالِىْلُمْؤِمِننيَ الساعة )

َوأَِقِم صص األنبياء اقرأها على قومك )قِ  ، وهيَ  ب السماوية القدمية( أي من الكتُ  اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتابِ ) -45
كم برمحتهِ  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر الِلَِّ ( صاحبها )تَ ن َْهىٰ لة )( املقبو  ِإنَّ الصَّاَلةَ صحابك )أ( يف  الصَّاَلةَ  ( أي َأْكرَبُ ) ( إَيى

ُه [ أكثر من ذكركم  { }فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُرواْ يل َوالَ َتْكُفُرونِ  تعاىل . ونظريها يف املعىن يف سورة البقرة قولهُ  بطاعتهِ  ] إَيى
  . ( من خري أو شرى فيجازيكم على أعمالكم إمىا عاجالً او آجالً   يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعونَ َوالِلَُّ ) .

ابلشرى وهي النفس }ِإنَّ الن َّْفَس أَلمَّارٌَة  ل َيمرُ ، فاألوى  : إنى هللا نصب لك شيئني أحدمها آمر واألخر َنهٍ  قال بعض احلكماء
نفسك ابملعاصي  { وكلىما أمرتكَ  لصالة }ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ ى عن الشرى وهي ا{ واآلخر ينهَ  ِ اِبلس وء

  . عليها ابلصالة نْ ستعِ اوالشهوات ف

جاوبوهم  ( من طريقتهم ، يعين ِهَي َأْحَسنُ ( أي ابلطريقة الىيت ) ِإالَّ اِبلَّيِت ( يف أمر الِدين ) َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتابِ ) -46
ُهمْ  الىذينَ ِإالَّ ابألدلىة العقليىة والرباهني الِعلميىة ) ( فغصبوا حقىكم أو اعتَدوا عليكم أو نقضوا عهودكم فأوالئك ال  ظََلُموا ِمن ْ

َنا( لغري الظاملني منهم )َوُقوُلوايفيد معهم اجلدال بل يفيد القتال ) ( أي  أُنزَِل إِلَْيُكمْ وَ ( أي ابلقرآن ) آَمنَّا اِبلَِّذي أُنزَِل ِإلَي ْ
ا التوراة األصليىة )  ( أي مستسلمون ُمنقادون .  َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحٌد َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ ابلتوراة ، يعين ما جاء يف األلواح ألهنى

َناُهُم اْلِكَتابَ  الىذينَ فَ ( كما أنزلنا على موسى التوراة ) وََكَذِلَك أَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتابَ ) -47 أسلموا من  الىذينَ ( يُريد هبم  آتَ ي ْ
 ( لِنعمتنا . َمن يُ ْؤِمُن بِِه َوَما جَيَْحُد آِبََيتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُرونَ ( العرب ) َوِمْن َهُؤاَلءِ ( أي ابلقرآن ) يُ ْؤِمُنوَن بِهِ اليهود والنصارى )

َوَما قرآن بيدِه دون أصحابِه ِحرصاً عليه من التغيري ، فنزلت هذه اآلية )َتىنى النيبى )ع( لو كان يعلم الكتابة فيكتب ال -48
ُلو ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتابٍ ( َي حممىد ) ُكنتَ  َواَل خَتُط ُه ( أي مل جنعلك تقرأ قبل القرآن كتاابً ال التوراة وال اإلجنيل وال غريمها ) تَ ت ْ

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ْراَتَب اْلُمْبِطُلونَ ألنىك مل تتعلىم الكتابة وذلك إبرادتنا ، فلو كنَت كاتباً )( أي وما كنَت تكتبُه بيدك الُيمىن  بَِيِميِنكَ  (  ِإًذا الَّ
يعين لو كنَت تقرأ أو تكتب لوجد املبِطلون طريقاً إىل اكتساب الشكى يف أمرك وإلقاء الريبة يف قلوب الناس ليصدىوهم عن 

 لكتب .اإلميان بك ، ولذلك مل نُعلىمك الكتابة وال القراءة ل

( يعين ال ختْف على تغيري شيء من القرآن ألنى العلماء من  أُوُتوا اْلِعْلمَ  الىذينَ بَْل ُهَو آََيٌت بَ يِىَناٌت يف ُصُدوِر ) -49
لى ( فننتقم من ك ِإالَّ الظَّاِلُمونَ ( أي بتغيري شيء منها ) َوَما جَيَْحُد آِبََيتَِناأصحابك حفظوُه يف صدورهم وال يهمىَك ذلك )

 ظامل يف اآلخرة .  

، يعين كاأللواح  هبا موسى من عند هللا ( مكتوبة يف احلجر كما نزلَ  َلْواَل أُنزَِل َعَلْيِه آََيٌت مِىن رَّبِىهِ ( اليهود )َوقَاُلوا) -50
َا اآْلََيُت ِعنَد الِلَِّ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) نصدىقهُ  فحينئذٍ  عصر احلجري وهذا عصر العلم هلا كيف يشاء وقد ذهب النزِ ( يُ  ِإّنَّ

، مثى لو كنتم صادقني أبنىكم تؤمنون عند رؤيتها ملا كذىبتم موسى َلمىا نزل  واملعرفة والبالغة فال داعي إىل نزول األحجار
ا من عند هللا م صاحوا آمنى ، فانشقى اجلبل ومالت الشقى  ابأللواح فقال آابؤكم من يصدىق أهنى صدىقنا ا و ة عليهم لتقتلهم لوال أهنى

َا أَََن نَِذيٌر م ِبنيٌ )   .ومن أراد النار وجحيمها فليكفرْ  اآلخرة ونعيمها فليؤمنْ  دِ رِ ( فمن يُ  َوِإّنَّ

َلٰى َعَلْيِهمْ ) على صدقكَ  داللةً  101(  أََومَلْ َيْكِفِهمْ ) -51 رجل  ( فيخربهم مبا يف توراهتم مع أنىكَ  أَنَّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُ ت ْ
على ذلك إنى التوراة أصبح فيها أغالط كثرية من تبديل وتغيري وقد جاء القرآن  ، وعالوةً  مىي عريب والتوراة مكتوبة ابلعربياُ 

( َلَرمْحَةً ( أي يف إنزال الكتاب وكشف النقاب ) ِلكَ ِإنَّ يِف ذَ غالط اليت كتبها عزرا بن سراَي )النقاب عن األ ابحلقيقة وكشفَ 
 . ( ابهلل وبرسولهِ  لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( ألويل األلباب )َوذِْكَرىٰ فقدوا الصواب )للمؤمنني لئالى ي

َنُكْم َشِهيًدا) -52 يَ ْعَلُم َما يِف ( أي حاضراً يسمُع أقوالكم ويرى أفعالكم فيعاقبكم عليها بعد ُماتكم ) ُقْل َكَفى اِبلِلَِّ بَ ْييِن َوبَ ي ْ
( وهم املشركون من العرب سألوا بعض اليهود : "ما  آَمُنوا اِبْلَباِطلِ  الىذينَ وَ ى عليِه أسراركم )( فال ختفَ  السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 

:  واملعىنتقولون يف حممىد هل هو نيبى كما يدىعي أم هو ساحر؟" قالوا : "لو كانت نبوىة لنزلت فينا ، بل هو ساحر" . 
م مسعوا لقولكم وأنتم أضللتموهم عن احلقى كما  لِلَِّ أُْولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ وََكَفُروا ابِ آمنوا بباطلكم أيىها اليهود ) الىذينَ و  ( ألهنى

 ضللتم أنتم .   

َنا ِحَجاَرًة مِىنَ  ( وذلك قول النضر بن احلارثاِبْلَعَذابِ ( قومك )َوَيْستَ ْعِجُلوَنكَ ) -53 السََّماء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب  : }أَْمِطْر َعَلي ْ
عنيى ، أي إىل وقٍت مُ  رَن عنهم العذاب إىل أجٍل معدود( يعين لوال أن أخى  َوَلْواَل َأَجٌل م َسمًّىفقال هللا تعاىل ) ، { أَلِيمٍ 

َاَءُهُم اْلَعَذابُ ) َوُهْم اَل جأًة عند موهتم )( أي فَ  َولََيْأتِيَ ن َُّهم بَ ْغَتةً خر ملصلحٍة اليعلموهنا )آولكن أخرىَنه عنهم إىل وقت  ( جلَّ
 . ( اليوم مبالئكة العذاب بني أيديهم تكتب أعماهلم وحتصي عليهم أقواهلم وتقبض نفوسهم حني آجاهلم َيْشُعُرونَ 

                                                           
 ؟  فيحذروا عقاب هللا يف ُمالفتك على صدقكَ  أمل يكفهم القرآن داللةً  ، وتقديرهُ  ، والواو للتحذير أصلها أمل يكِفهم 101
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كانوا قبلكم   الىذينَ ن و ، يعين الكافر  ( يف اآلخرة َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة اِبْلَكاِفرِينَ ( يف الدنيا ) َيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذابِ ) -54
 ، فالنار حتيط هبم من كلى  األرض فهم معذىبون يف النار اليت يف جوفها ويف َنر الرباكني اليت خترج من جوف األرض بتلعتهما

 . املستعجلون ابلعذاب ، وكذلك أنتم َلمىا َتوتون تعذىبون بتلك النار أيىها مكان

دورهتا احملورية فيكون النهار سرمداً وتزداد  عذاابً أخر يصيبهم بعد ذلك وهو يوم تقف األرض عن ُسبحانهُ ذكر هللا مثى  -55
(  ِمن فَ ْوِقِهمْ غطىيهم )( أي يغمرهم ويُ  يَ ْوَم يَ ْغَشاُهُم اْلَعَذابُ فيكون طوله مقابل ألف سنة من سنيىنا فقال تعاىل ) احلرارة فيهِ 

َما  ( أمل العذاب جزاء )ُذوُقوا( مَلك العذاب )َويَ ُقولُ ( حبرارة األرض وتوهىجها ) َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهمْ حبرارة الشمس وأشعىتها )
  . ( يف دار الدنيا من أعماٍل سيئة ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

( فإن منعوكم عن  آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ  الىذينَ ََي ِعَباِدَي أن ال ُعذَر لعبادِه يف ترك طاعته فقال ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -56
َي فَاْعُبُدونِ خر أتَمنون فيه من عدوىكم )طاعيت فهاجروا إىل بلٍد آ  .( وال تعبدوا غريي  فَِإَيَّ

(  ُكل  نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ أبنى املوت قريب فال ينتظروا حّتى يتغريى الوضع وال يتماَهلوا يف اهلجرة فقال ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -57
َنا تُ ْرَجُعونَ  مُثَّ فباِدروا إىل عبادة هللا وطاعتِه قبل أن يُدرككم )  ( بعد موتكم فُتالقوا جزاء أعمالكم . إِلَي ْ

( "الغرفة" هَي احُلجرة الىيت تكون يف الطابق  مِىَن اجْلَنَِّة ُغَرفًا( أي لننزلنىهم ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَنُ بَ وِىئَ ن َُّهم الىذينَ وَ ) -58
( أجرهم فيها  جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ ا عاليل )الثاين ، يعين فوق السطح وتسمىى الُعلىية ومجعه

 . 

( يف نشر دين اإلسالم وال خيافون  َوَعَلى َرهبِىِْم يَ تَ وَكَُّلونَ ين )( على أذى املشركني واهلجرة إلظهار الدِ  َصرَبُوا الىذينَ ) -59
 لومَة الئم . 

ُ يَ ْرزُقُ َها( إىل جحرها وُمبئها ) اَل حَتِْمُل رِْزقَ َها( أي وكم من دابىٍة يف األرض ) َكأَيِىن ِمن َدابَّةٍ َو ) -60 ( حني تبحُث عنُه  الِلَّ
ُكمْ ) م ( أبحوالكاْلَعِليمُ ( ألقوالكم حني تطلبون ) َوُهَو السَِّميعُ ( حني تطلبون رزقكم ، فال تكونوا حريصني على الدنيا )َوِإَيَّ

 حني جتوعون .

( الِلَُّ ( يف جوابك ) مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ ( أي املشركني ) َولَِئن َسأَْلتَ ُهم) -61
 ( أي فكيف ُيصرَفون عن عبادتِه إىل عبادة غريه . فََأَنَّ يُ ْؤَفُكونَ خلقهنى وسخىرهنى )

ليمتحنُه بذلك هل يشكر أم  اُخرى( يعين يوسىع لُه مرىًة وُيضيىق  يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلهُ  الِلَُّ ) -62
َ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ يكفر )  ( يعلم مصاحل عباده فريزقهم حبسب املصلحة . ِإنَّ الِلَّ

ُ ُقِل احْلَْمُد لِلَِّ َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّن ن َّزََّل ِمَن ) -63 ( على هدايتِه وجزيل  السََّماء َماء َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِد َمْوهِتَا لَيَ ُقوُلنَّ الِلَّ
م ُمقلِىدون . بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ نِعمِه وإنزال آَيتِه )  ( أي ال يستعملون عقوهلم يف ذلك ألهنى
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نْ َيا ِإالَّ هَلْوٌ َوَما َهِذِه احْلَيَ ) -64 ( ابألوالد مثى ترتكوهنما وتنتقلون عنهما إىل اآلخرة ، فاإلنسان العاقل َوَلِعبٌ ( ابملال ) اُة الد 
اَر اآْلِخرََة هلََِي احْلَيَ َوانُ م آلخرتِه وال تشغلُه دنياُه عن آخرتِه )الرشيد الىذي يُقدىِ  انُوا َلْو كَ ( يعين هَي احلياة األبديىة ) َوِإنَّ الدَّ

 ( احلقيقة ، فاعملوا حلياتكم األبديىة وال تشغلوا أنفسكم ابحلياة الزائلة الىيت تنتقلون منها عن قريب . يَ ْعَلُمونَ 

ُُمِْلِصنَي َلُه ( وقت اخلطر وعند هياج العواصف وتالطم أمواج البحر ) َدَعُوا الِلََّ ر )فَ ( عند السَ  فَِإَذا رَِكُبوا يِف اْلُفْلكِ ) -65
 ( حني ذهبوا إىل احلبشة يف طلب جعفر بن أيب طالب واملؤمنني من أصحابهِ فَ َلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِى ) ( ال يدعون غريهُ  ينَ الدِى 

 . 22يف سورة يونس يف آية ا تهم ذكرهتُ ( وقصى  ِإَذا ُهْم يُْشرُِكونَ )

َناُهمْ ) -66 فينسبوها من األصنام  م هللا عليهمعَ شركون األصنام مع هللا ليجحدوا نِ : يُ  واملعىن،  معَ ( من النىِ  لَِيْكُفُروا مبَا آتَ ي ْ
 . يدخلون النار ( عاقبة كفرهم وإشراكهم حني َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ ( برؤيتها )َولِيَ َتَمت َُّعواها )وبُيمنِ 

 ( َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهِلِمْ على أنفسهم من القتل والسلب ) ( َيمنون فيهِ  َحَرًما آِمًنا( هلم )  َجَعْلَناأََومَلْ يَ َرْوا أَنَّ ) -67
 ةيت حول مكى رى واألودية الى ، وذلك يف القُ  ، أي يضرب ويقتل بعضهم بعضاً وخيطفون أمتعتهم وأمواهلم ةيعين من حول مكى 

َوبِِنْعَمِة الِلَِّ صدىقون )يعين ابألوهام يُ  ( أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنونَ ) ؟ ويرتكون عبادة األصنام واألواثن م، أال يعبدون ربى هذا احلرَ 
 . م هللا عليهم فيجعلوهنا من مُين األصنام وبركتهاعَ نكرون نِ ( يعين يُ  َيْكُفُرونَ 

، فإذا سألت  زق َيتيهم بربكة األئمىة واملشايخ وبُيمنهام والرِ عَ وكذلك يف عصرَن هذا يعتقد بعض الناس بل أكثرهم أنى النىِ    
خر يقول "بربكة احلسني يف خري وعافية" وإذا خرج من داره أحداً عن أحواله أجاب قائالً "بربكة احلسني كلىش زين" واآل

و قعد يقول "َي علي" صباحا يقول "توكلنا عليك َي علي بن أيب طالب" وإذا وقع يف شدىة يقول "َيعلي أدركين" وإذا قام أ
م  ثل هذا القول كان رجال اجلاهلية يقولون. أليس هذا هو اإلشراك الصريح؟ ومِ  ورزقهُ  ذي خلقهُ ومل يستعن ابهلل الى  ، أال إهنى

 . هم اخلاسرون

( يعين ابلقرآن  أَْو َكذََّب اِبحْلَقِى يقة )لٍم ابحلقفعاء بدون عِ ركاء وشُ وادىعى له شُ  ( َوَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَٰى َعَلى الِلَِّ َكِذابً ) -68
 . ( أي مسكناً يسكنون فيه أَلَْيَس يِف َجَهنََّم َمثْ ًوى لِىْلَكاِفرِينَ ( من عند هللا ) َلمَّا َجاَءهُ )

ليهتدوا إىل  االُمورامض ( يعين نكشف هلم عن غو  لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا( يعين جاهدوا يف سبيل هللا ) َجاَهُدوا ِفيَنا الىذينَ وَ ) -69
َ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ احلقيقة فيعملوا مبا هو األصلح من األعمال ليزداد ثواهبم يف اآلخرة )  . ة واملعونةصرَ ( ابلنُ  َوِإنَّ الِلَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالعنكبوت َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 



689 
 

ّسورةّالروم

ِّنّالرَِّحيمِِّبْسِمّهللِاّالرَّْحَّْ

 . يف سورة البقرة( سبق تفسريها  أ ل م) -1

رس ودخلوا ، وكان بينهم وبني فارس قتال فغلبهم الفُ  ( وهي اململكة الرومانية وكان دينهم النصرانية ُغِلَبِت الر ومُ ) -2
، واملسلمون هلم  رس، وكانت لقريش صداقة مع بعض الفُ  رس على دين اجملوس يعبدون النار واألصنامفُ ال، وكانت  فلسطني

 . ةر السو ، فنزلت هذه  صداقة مع الروم

 رس .( الفُ  مِىن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبونَ ( يعين الروم )َوُهمفلسطني ) أي يف أقرهبا إليكم وهيَ  ( يِف أَْدََن اأْلَْرضِ ) -3

بة ( أي من قبل غلَ  ِمن قَ ْبُل َوِمن بَ ْعدُ ( يف النصر ) لِلَِِّ اأْلَْمرُ ة والسبعة يف العدد )( والبضع بني الثالث يِف ِبْضِع ِسِننيَ ) -4
  ( يَ ْفرَُح اْلُمْؤِمُنونَ رس )( يعين يوم ينتصر الرومان على الفُ َويَ ْوَمِئذٍ الروم ومن بعد ذلك ) 

 اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  ۖ  يَنُصُر َمن َيَشاُء شركون يعبدون النار ) الروم أهل كتاب فينتصرون على اجملوس وهم م ( ألنى بَِنْصِر الِلَِّ ) -5
 .( الرَِّحيُم 

ُ َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاسِ ( ذلك ) َوْعَد الِلَِّ ) -6 ( ِصحىَة ما أخربَنهم بِه  اَل يَ ْعَلُمونَ ( يعين هبم كفىار مكىة ) اَل خُيِْلُف الِلَّ
 جلهلهم ابحلقيقة .

نْ َيا يَ ْعَلُمونَ ) -7 ( يعين يعلمون ما ظهَر هلم ابلعيان وهي املادىَيت وال يعلمون عن الروحانيىات ، وذلك  ظَاِهرًا مِىَن احْلََياِة الد 
( يعين عن عامَل النفوس غافلون ، فال يعلمون أنى احلياة األبديىة هي اآلخرة وما الدنيا  َوُهْم َعِن اآْلِخرَِة ُهْم َغاِفُلونَ تعاىل ) قولهُ 

 إالى مزرعة لآلخرة .  

نَ ُهَما( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )  السََّماَواِت َواأْلَْرضَ الِلَُّ  َخَلقَ  مَّا ۖ  أََومَلْ يَ تَ َفكَُّروا يِف أَنُفِسِهم ) -8 (  َوَما بَ ي ْ
، أي وجعل هلنى  ( هلنى َوَأَجٍل م َسمًّى ن )على خراهب ( يعين االى ابلوعد احلقى  ِإالَّ اِبحلَْقِى ب ومذنىبات )من أقمار ونيازك وشهُ 

مْ ، وهو يوم القيامة )  أجالً تنتهي حياهتن فيه  األرواح والبعث واحلساب ) ( يعين بعاملَ  َوِإنَّ َكِثريًا مِىَن النَّاِس بِِلَقاِء َرهبِِى
 . يف سورة األنعام. وقد سبق تفسري مثل هذه اآلية  ( أي منكرونَلَكاِفُرونَ 

ل كيف سُ كذىبوا الرُ   الىذينَ ( ِمن قَ ْبِلِهْم  الىذينَ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ( لآلاثر فيعلموا )  أََومَلْ َيِسريُوا يِف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا ) -9
( َوَأاَثُروا اأْلَْرَض ين من مشركي العرب ) ( يع َكانُوا َأَشدَّ ِمن ُْهْم قُ وَّةً أهلكناهم وبقيت بيوهتم خاوية مل ُتسَكْن من بعدهم )  

( أي جعلوا فيها عمارات من دور وقصور وأندية وغري  َوَعَمُروَها، يعين حرثوها للزرع وقلىبوا تربتها لغرس األشجار ) للزرع
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بوهم ة على صدقهم فكذى ( الدالى  اِبْلَبيِىَناتِ َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهم ة ومشركو العرب يف عهد النيبى ) ( أهل مكى  َأْكثَ َر ُمَّا َعَمُروَهاذلك )
ُ لَِيْظِلَمُهْم فأهلكناهم )   .  (َولَٰ ِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَن ( بذلك العذاب واخلراب )َفَما َكاَن الِلَّ

 : ، يف ذلك قال شاعرهم ء( وهو مجع سو ىالس وآ املؤمنني )إىل( َأَساُءوا  الىذينَ ( الكافرين )  مُثَّ َكاَن َعاِقَبةَ ) -10
 َأَنَّ َجَزْوا َعامراً ُسوآى بِِفْعِلِهُم     أَْم كيف جَيُْزوَنين الس وآى ِمَن احَلَسنِ 

. ومثلها يف املعىن قوله تعاىل يف سورة طا ها  : كانت عاقبتهم احلياة السيىئة واملعيشة السيىئة والدار السيىئة يف اآلخرة واملعىن
 . { ، هذا يف عامل الربزخ ، ويوم القيامة يف النار ن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا}َوَمْن أَْعَرَض عَ 

بُوا آِبََيِت الِلَِّ )   . ( عالوًة على التكذيبوََكانُوا هِبَا َيْستَ ْهزِئُوَن بوا آبَيت هللا ) ( يعين كان هذا جزاؤهم ألهنم كذى أَن َكذَّ

( أي ترجع نفوسكم للحساب إِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ( اىل الرتاب بعد املوت ) مثى  مُثَّ يُِعيُدهُ ( من الرتاب )يَ ْبَدأُ اخْلَْلَق  هللاُ ) -11
 .  واجلزاء يف عامل النفوس عامل األثري

 ( أي يفلسون من رمحة هللا . يُ ْبِلُس اْلُمْجرُِمونَ ( أي القيامة )  َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعةُ ) -12

(  وََكانُوا ِبُشرََكائِِهْم َكاِفرِينَ ( كما كانوا يزعمون يف الدنيا أبنى شركاءهم يشفعون هلم ) ن هلَُّم مِىن ُشرََكائِِهْم ُشَفَعاءُ َومَلْ َيكُ ) -13
اذ الشركاء فكفروا هبم يف عامَل الربزخ ، ولذلك جاء اللىفظ على املاضي بقوله  م كانوا خاطئني يف اختى يعين َلمىا ماتوا عرفوا أهنى

 ( .َكانُواَو )

 ( ِفرقَتني : فريٌق يف اجلنىة وفريٌق يف السعري . يَ ْوَمِئٍذ يَ تَ َفرَُّقونَ ( أي القيامة ) َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعةُ ) -14

 ن .( أي يفرحون ويبتهجو حُيْرَبُونَ ( من رَيض اجلنىة ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ ُهْم يف َرْوَضةٍ  الىذينَ فََأمَّا ) -15

بُوا آِبََيتَِنا َولَِقاء اآْلِخَرِة فَُأْولَِئَك يِف اْلَعَذاِب حُمَْضُرونَ   الىذينَ َوأَمَّا ) -16 ا قال تعاىل ) َكَفُروا وََكذَّ ( ومل يقل  يف اْلَعَذابِ ( ، وإّنى
م يُعذىبون من يوم ُماهتم إىل يوم القيامة فُيحَضرون للمحشر وهم يف عذا ب مل يراتحوا منُه ، ومعناه للعذاب حُمضرون ، ألهنى

م ينتقلون من عذاب الربزخ إىل عذاب القيامة .   أهنى

حوُه مساًء ( يعين سبىِ  َفُسْبَحاَن الِلَِّ ِحنَي َُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحونَ التسبيح وذكىَرَن بِه فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى علىَمنا  -17
 على الدوام .:  واملعىنوصباحاً ، 

َوَعِشيًّا ( يعين ولُه َوَجَب احلمُد على من سكن الكواكب السيىارة وأهل األرض ) احْلَْمُد يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ  َوَلهُ ) -18
سبىحوُه على كلى آيٍة تَروهنا وامحدوُه على كلى :  واملعىنالظُهر ،  حوُه أيضاً وقت الِعشاِء ووقتَ ( يعين وسبىِ  َوِحنَي ُتْظِهُرونَ 
 لكم ويف أيديكم . نِعمٍة حصلت
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( من  ِلَك خُتَْرُجونَ وََكذَ  ( ابجلدب ) بَ ْعَد َمْوهِتَا( ابملطر )  َوخُيْرُِج اْلَميِىَت ِمَن احلَْيِى َوحُيِْيي اأْلَْرضَ  خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِىتِ ) -19
جسامكم بعد موهتا ومن أكم من جُ رِ يىت كذلك خيُ من امل ج احليى : كما خُيِر  واملعىن،  األرض إىل الفضاء إىل احملشر يوم القيامة

 . يف سورة آل عمرانثل هذه اآلية ، وقد سبق تفسري مِ  واخلطاب للنفوس ، األرض امليتة اليت ال نبات فيها

ياة كلىها تتكوىن من األرض ولكن تكون يف تنقىالت وأدوار من تُراب إىل ( ألنى احل َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَقُكم مِىن تُ رَابٍ ) -20
واملاء نبات إىل أَثار إىل غذاء إىل َمين مثى تنتقل إىل رِحم االُنثى مثى يكون جنيناً مثى طفالً مثى يكرب ، فاملوادى األوىلية هي الرتاب 

 ( يف األرض .    مُثَّ ِإَذا أَنُتم َبَشٌر تَنَتِشُرونَ )

َها( يعين زوجات )أَْزَواًجا( أي من جنسكم ) َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِىْن أَنُفِسُكمْ ) -21 َوَجَعَل ( وأتنسوا هبا ) لىَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
َنُكم ( اإلزدواج  يِف َذِلكَ  ِإنَّ ( لتكون االُلفة بينكم وثيقة وال يقع تنافر فيما بينكم ) مََّودًَّة َوَرمْحَةً ( أي بني الزوج وزوجته ) بَ ي ْ

 ( يف ُملوقات هللا فيعتربون . لِىَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ( على ُقدرة هللا وِحكمتِه )آَلََيتٍ والتواُدد )

تالف ( يعين إخ َواْخِتاَلُف أَْلِسنَِتُكمْ ( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) َوِمْن آََيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -22
( يعين واختالف ألوانكم ، وهَي أربعة َوأَْلَواِنُكمْ ُلغاتكم وأصواتكم فال صوت أحدكم يشبه صوت اآلخر مع كثرة املخلوقني )

(  ِإنَّ يف َذِلكَ اجلنس األبيض واألسود واألصفر واألمحر ، فال أحد منكم يشبه اآلخر مع وجود املاليني من الناس )
 ( هبذه القدرة واحلكمة . لىِْلَعاِلِمنيَ درة هللا وِحكمته )( على قُ آَلََيتٍ اإلختالف )

( النوم  ِإنَّ يف َذِلكَ ( يعين طلب املعاش ابلنهار والعمل فيِه ) َوالن ََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكم مِىن َفْضِلهِ  للىيلَوِمْن آََيتِِه َمَناُمُكم ابِ ) -23
 ( كالم هللا وميتثلون أوامره . لىَِقْوٍم َيْسَمُعونَ  وحكمتِه )( على قدرة هللاآَلََيتٍ وطلب املعاش ابلنهار ) للىيلاب

( أي  َويُ نَ زىُِل ِمَن السََّماءِ ( إبنزال املطر )َوَطَمًعا( من الصواعق ) يُرِيُكُم اْلرَبَْق َخْوفًا( الدالىة على وحدانيىتِه ) َوِمْن آََيتِهِ ) -24
( على آَلََيتٍ ( الربق والسحاب واملطر ) ِإنَّ يِف َذِلكَ ( ابجلدب ) ْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَافَ ُيْحِيي بِِه اأْلَ ( هو املطر )َماءً من الفضاء )

 ( أي يستعملون ُعقوهلم ويُفكىرون يف هذه احلوادث . لىَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ ُقدرة هللا وحكمتِه )

ريد يُ  "األرض"يت فوق األرض ، وة الى ريد هبا الطبقات الغازيى يُ  "اءالسم"(  َوِمْن آََيتِِه أَن تَ ُقوَم السََّماُء َواأْلَْرُض أِبَْمرِهِ )  -25
من حركات ودوران حول  ، تقوم يف الفضاء مبا اُِعدىت لهُ  ةتقوم الكواكب السيىارة مع طبقاهتا الغازيى  واملعىن:،  هبا كلىها

، وَترى  والنهار اللىيلليتكوىن بذلك ورها ، وكذلك تقوم بدوراهنا حول حِم  الشمس ابنتظام فتكون من ذلك الفصول األربعة
ق اجملموعة الشمسية دىهتا فتتمزى تفرت عن احلركة والتكل  عن السري والدوران حّت تنتهي مُ  احلالة ال  والدهور على هذهِ نيالسن

مون يها اجملرِ أأنتم  ( حينئذٍ ا أَنُتْم َدْعَوًة مِىَن اأْلَْرِض ِإذَ ( إسرافيل )) مثى ِإَذا َدَعاُكْم  وحكمتهِ  ذلك أبمرهِ  ، وكلى  وتقوم القيامة
  . ( من األرض وتصعدون الينا إىل احملشر للحساب واجلزاءخَتُْرُجونَ )

يف { يعين مالبثتم  سراء }يَ ْوَم يَْدُعوُكْم فَ َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه َوَتظُن وَن ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ قَِليالً د هذا قوله تعاىل يف سورة اإلوُما يؤيى 
 . ة. والداعي هو إسرافيل يدعوهم ليصعدوا إىل احملشر وهم نفوس أثرييى  األرض إال قليالً من الزمن



692 
 

بعضهم  دْ ة فإن مل ينقَ بوديى ابلعُ  نقادون لهُ نقطعون هلل مُ ( أي مُ  ُكلٌّ لَُّه قَانُِتونَ ( عبيداً ) َوَلُه َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ )  -26
  . يف اآلخرةيف الدنيا فسينقاد 

 ( أي اإلعادة إىل عاملَ َوُهوَ  النفوس )األثري عاملَ  عاملَ  ( إىلمُثَّ يُِعيُدُه ( من األثري يعين األرواح )َوُهَو الَِّذي يَ ْبَدأُ اخْلَْلَق ) -27
انفصاهلا عن  نى ، ولك (  ألنى إنشاء النفوس داخل األجسام ال تتمى وتكرب االى يف سنني معدودة أَْهَوُن َعَلْيهِ النفوس ) 

ب بني الناس يف ذي ُيضرَ ل األعلى الى ة والسلطان ، فاملثَ زى ( هو العِ  َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلىٰ األجسام ابملوت يتم  بدقيقة واحدة ) 
َوُهَو ألرض )الكواكب السيىارة ومن مجلتها ا يف ( أييِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض لطان" ) سُ  "فالن عزيز كأنهُ  : ة يقولونزى العِ 

 . (  يف خلقهِ احلَِْكيمُ ، )  لكهِ ( يف مُ  اْلَعزِيزُ 

( من  َهل لَُّكم مِىن مَّا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكم( أي من عاداتكم وتقاليدكم ) ِمْن أَنُفِسُكمْ ( أيىها املشركون ) َضَرَب َلُكم مََّثاًل ) -28
( يعين يف املْلك ُمتساوون ،  فَأَنُتْم ِفيِه َسَواءٌ ن املال واألمالك وغري ذلك )( م مِىن ُشرََكاء يِف َما َرَزقْ َناُكمْ عبيدكم وإمائكم )

: هل تَرَضون أن ُتشارككم عبيدكم يف أموالكم فتكونون ُمتساوين يف املْلك واملنزلة فال ُحرمَة لكم عندهم حينذاك  واملعىن
( يعين كما خياف بعضكم من بعض أن يتصرىف ابملال بغري أن يستشري  َكِخيَفِتُكْم أَنُفَسُكمْ ( يف التصرىف واإلرث )خَتَاُفوهَنُمْ )

َكَذِلَك شريكُه ، فإن كنتم ال تقبلون أن تكون عبيدكم ُشركاء معكم يف املْلك فكيَف جتعلون ُشركاء هلل من عبيدِه وُملوقاتِه )
 زون بني احلقى والباطل .( فُيميى  لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ ( أي نبي ىُنها على التفصيل ) نُ َفصِىُل اآْلََيتِ 

 َفَمن يَ ْهِدي َمْن َأَضلَّ الِلَُّ ( من كتاب مساوي وال تدبىر عقلي ) بَِغرْيِ ِعْلمٍ ( يف الِشرك ) ظََلُموا أَْهَواءُهم الىذينَ بَِل ات ََّبَع ) -29
ِصرِينَ َوَما هَلُم ( أي ال هادَي ملن أضلىُه هللا بسبب ظُلمِه للناس ولُه عذاب النار يف اآلخرة ) ( ينصروهنم ويدفعون  مِىن َنَّ

 العذاب عنهم .

ر قصدك يف هذا السفَ  ( أي ليكنْ  فأَِقْم َوْجَهكَ ة نزلت عليه هذه اآلية )اجلرىار يوم فتح مكى  رسول هللا جبيشهِ  ا سارَ مى لَ  -30
يِن َحِنيًفا ة ) وأنت قاصٌد مكى  َها) وهيَ  ، ( يعين أن تسري على دين إبراهيم احلنيف وشريعتهِ لِلدِى  ِفْطَرَت الِلَِّ الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَلي ْ

( أي  اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق الِلَِّ ، وشريعته شريعة التوحيد ) ، وهم املسلمون ( أي شريعة إبراهيم اليت سريى هللا أتباع إبراهيم عليها
نَس ، ذلك قو  العبادة التبدىلوا خلق هللا من الغاية اليت خلقهم ألجلها وهيَ  له تعاىل يف سورة الذارَيت }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

ينُ ذَ ) ، { ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل وأوالده كالقيىم على األيتام ) ( على أتباعهِ اْلَقيِىمُ ( هو دين إبراهيم ) ِلَك الدِى
 . ( حقيقته فيتىبعون ديناً غريهُ  يَ ْعَلُمونَ 

 ( . َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ )  ( والختالفوا أوامرهُ َوات َُّقوهُ ( أي راجعني اىل هللا ابلتوبة )  ُمِنيِبنَي إِلَْيهِ ) -13
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اليهود تفرىقوا يف الدين بعد ، وهم  ومذاهب عديدة ( أي أحزاابً  وََكانُوا ِشيَ ًعا( بعد التوحيد )  فَ رَُّقوا ِدينَ ُهمْ  الىذينَ ِمَن ) -32
ني الذهبيىني جلَ ، وبعضهم عبدوا العِ  ةى اليمانيى عرَ وبعضهم عبدوا الشِ  ثوبعضهم عبدوا عشتارو  فعبدوا البعلَ  ُسليمانموت 

  ا.( هبَفرُِحونَ ابطلة )وعقائد ( من أصنام  َلَدْيِهمْ  مبَا( منهم ) ُكل  ِحْزبٍ عام بن َنابط )يِن صنعهما هلم يربُ ذَ اللى 
تكم فتنذرون هلم : ال تكونوا مثلهم أيها املسلمون يف املستقبل فتغريون دينكم وتعبدون سادتكم ومشاخيكم وقبور أئمى  واملعىن

بون هلم سون قبورهم وتقرى النذور وتشيىدون هلم القبور وتستعينون هبم عند قيامكم وقعودكم وتسألون منهم حوائجكم وتقدى 
وتوقدون الشموع وتقيمون ألجلهم الوالئم وتنصبون عليهم املآمت وتضربون على الصدور وختمشون رون البخور القرابني وتبخى 

سلىط عليكم الوجوه وتشقىون عليهم اجليوب وتفجىون الرؤوس فتسيل الدماء عالوًة على الدموع فيغضب عليكم ربكم ويُ 
 لى  تذوقوا عذاب الذُ يسمع لدعائكم حّتى  لكم وال يستجيبُ  رى عنكم فاليرمحكم فتدعون لكشف الضُ  ن العدوىكم ومَ 

  . واالستعباد جزاًء ألفعالكم

ُمة ) ة كمرض أو فقر أو بليى دى ( يعين شِ  َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ ) -33 ( أي  م ِنيِبنَي إِلَْيهِ عنهم )  رى ( لكشف الضُ  َدَعْوا َرهبَّ
ِإَذا ة ) دى هم من الشِ هم من الفقر وينجيَ هم من املرض ويغنيَ يَ ف( أبن يش م مِىْنُه َرمْحَةً مُثَّ ِإَذا أََذاقَ هُ عاء منه )ابلتوبة والدُ  ليهِ إراجعني 

ْم ُيْشرُِكونَ  ُهم بَِرهبِِى  . إلشراكإىل ا( يعين يعودون  َفرِيٌق مِىن ْ

َناُهمْ ) -34 ركائهم فيقولون جاءتنا هذه من شُ يعين غايتهم من اإلشراك كفران نعمتنا ليجعلوها  م ،( من النِىعَ  لَِيْكُفُروا مبَا آتَ ي ْ
 ُسبحانهُ مثى هدىدهم وكذلك اليوم يقولون أتتينا هذه الِنعم بربكِة قبور املشايخ واألئمىة وبُيمنها . .  م بربكة شركائنا وبُيمنهاالنِىعَ 

 ( عاقبةَ  َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ هم )، أي استمِتعوا برؤيت ( بشركائكم وبدنياكمفَ َتَمت َُّعواابلعذاب إن مل يرتكوا اإلشراك فقال تعاىل )
 . إشراككم حني َتوتون وتنتقلون إىل عامل النفوس

فَ ُهَو ( أي أم أنزلنا عليهم كتاابً من السماء على رجٍل منهم يدعوهم إىل اإلشراك فأشركوا )أَْم أَنزَْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَاًَن ) -35
مل  ؟ كالى  عين فكان ذلك الرجل صاحب الكتاب َيمرهم ابإلشراك مبا جاء يف ذلك الكتاب( ي يَ َتَكلَُّم مبَا َكانُوا بِِه يُْشرُِكونَ 

. فالسلطان هو الكتاب ومن ذلك قوله  ل عليهم كتاابً بذلك ومل َنمرهم بتقديس البشر وال املالئكة وال عبادة احلجرنزى نُ 
  . السلطان ابلكتاب ففسىرَ  ،{  ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ فَْأتُوا ، تعاىل يف سورة الصافات }أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن م ِبنٌي 

صب بعد ( أي نِعمًة من عافيٍة بعد مرض أو َسعة رزٍق بعد فقر أو أمن بعد خوف أو خِ  َوِإَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحَةً ) -36
َمْت أَْيِديجدب ) ُهْم َسيِىَئٌة مبَا َقدَّ ( أي  ِإَذا ُهْم يَ ْقَنطُونَ ( من الظُلم والفساد ، يعين إذا أصابتهم ِشدىة ) ِهمْ َفرُِحوا هِبَا َوِإن ُتِصب ْ

 حينئٍذ ييأسون من رمحة هللا .

َ يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاءُ ) -37 ( أي ويضيىُق الرزق على من يشاء ليختربهم بذلك هل َويَ ْقِدرُ ( من عبادِه ) أََومَلْ يَ َرْوا أَنَّ الِلَّ
 ( هبا . لِىَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ( على قدرة هللا )آَلََيتٍ ( البسط يف الرزق والتضييق ) ِإنَّ يف َذِلكَ م يكفرون )يشكرون أ
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}َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه ند قوله تعاىل ع يف سورة اإلسراء( سبق تفسريها  َفآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيلِ ) -38
 لىِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه الِلَِّ هللا من إعطائِه لألغنياء ، بل أعِط ) د( لك عنَخرْيٌ ( العطاء للفقراء واملساكني )َذِلكَ ، )َواْلِمْسِكنَي { 

َوأُْولَِئَك ُهُم ة هللا الواقعة حتت عرشِه فيكونوا جبوارِه )( يعين للىذيَن يريدون أن يسكنوا يف اجلنان الروحانيىة الىيت هَي يف ِجه
 ( يف اآلخرة . اْلُمْفِلُحونَ 

( أي لينمو ماُلكم ويزداد ابملعاملة احملرىمة أبن أتخذوا منُه  مِىن رىاًِب لِىرَيْبُ َو يِف أَْمَواِل النَّاسِ ( أيىها الناس ألحٍد ) َوَما آتَ ي ُْتم) -39
ُتم مِىن زََكاةٍ يعين فال ينمو عند هللا وال تؤَجرون عليِه بل تُعاقَبون عليِه ) ( َفاَل يَ ْربُو ِعنَد الِلَِّ ) أكثر ُمىا أقرضتموهُ  (  َوَما آتَ ي ْ

ُهُم ( املعطُون للزكاة )فَُأْولَِئكَ ( أي تريدون اجلنىة الىيت هي يف ِجهة هللا ) َوْجَه الِلَِّ ( بذلك )تُرِيُدونَ للُفقراء واحملتاجني )
 ( أي ُيضاَعف هلم األجر والثواب .  ْلُمْضِعُفونَ ا

ُ الَِّذي َخَلَقُكْم مثى َرَزَقُكْم مثى مُيِيُتُكمْ ) -40 و"احلياة" اليقظة من  ( هناراً . "فاملوت" هنا يريد به النوم مُثَّ حُيِْييُكمْ ( ليالً ) الِلَّ
َعُثُكْم ِفيِه  للىيللَِّذي يَ تَ َوفَّاُكم ابِ }َوُهَو ا . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام النوم َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتم اِبلن ََّهاِر مثى يَ ب ْ

 .  هبا احلياة املادية يف هذه اآلية أرادَ  ُسبحانهُ فاحلياة اليت ذكرها  ،{  لِيُ ْقَضى َأَجٌل م َسمًّى
( يعين هل تتمكىن أصنامكم وأواثنكم ومن عبدَتوهم من دون هللا أن  ءٍ ِلُكم مِىن َشيْ َهْل ِمن ُشرََكاِئُكم مَّن يَ ْفَعُل ِمن ذَ وقوله )

 ؟ تنفع وال تضرى  فكيف تعبدوهنا وهي ال فإذا علمتم أهنا غري قادرة على شيء من ذلك ؟ ختلق وترزق وحتيي وَتيت
 ( . َعمَّا يُْشرُِكونَ ( أي وتعاظم ) َوتَ َعاىَلٰ ( أي تنزيهاً له )ُسبحانهُ )

  . لم والكفر والنفاق( من الظُ  ْلَفَساُد يِف اْلرَبِى َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ َظَهَر ا) -41
، وكذلك احلشرات اليت تنقل العدوى من  َثار واحملصوالت الزراعيةابحلشرات الضارة اليت تفتك ابألشجار واأل د الربى افس

، مثى احليواَنت الضارة اليت تبيد  ل والقراد والفسفس وغريهاوالقمى  الذابب والبعوض والربغوث ، وهيَ  املريض اىل السليم
ة وهي األفاعي والعقارب ، مثى احليواَنت السامى  احملصوالت الرزراعية وتتلف األموال وهي الفئران والثعالب واألرضة وغريها

  . ه الوجوه وَتيت األحياءب األمراض وتعمي العيون وتشوى ، مثى فساد امليكروابت اليت تسبى  بري وغريهاالزَنو 
لهارزَي ب األمراض ومن تلك األمراض البِ فهي امليكروابت اليت تنتشر يف مياه األهنار واملستنقعات فتسبى  فساد البحرا أمى 

 " تعمى  رى ب َ  فكلمة " . ب أضراراً كثرية ابألموال واملزارع والنفوسمثى الفيضاَنت اليت تسبى  ، والدزنرتي والكولريا وغري ذلك
 . فهذا الفساد الذي ظهر يف الربى  املياه كلىها األهنار والبحار والبحريات واملستنقعات وغريها ، وكلمة "حبر" تعمى  اليابسة كلىها

 ( َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ ( من أعماٍل سيئة )بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا ( عقاب )لُِيِذيَقُهم ه بسبب كفر الناس ونفاقهم وظلمهم )والبحر كلى 
 . ىل هللا من خطاَيهمإعن غيىهم وكفرهم ويتوبون 

ِمن ( كذىبوا ) الىذينَ فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ( لإلطىالع على اآلاثر ) ِسريُوا يِف اأْلَْرضِ ( َي حممىد هلؤالء املشركني )ُقلْ ) -42
 راكهم وتكذيبهم للُرُسل .( ِمثلكم فأهلكناهم بسبب كفرهم وإش قَ ْبُل َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْشرِِكنيَ 
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ينِ ) -43 ه َنو قومك وادعُ  : قمْ  واملعىن،  اه َنو القصدجتِى معناها اإل "وجه"( فكلمة  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِى هم للدِىين َي حممىد واجتى
.  رجعة لذلك اليوم من بعد ( أي ال َن الِلَِّ ِمن قَ ْبِل أَن ََيْيتَ يَ ْوٌم الَّ َمَردَّ َلُه مِ ) 102 وأوالدهِ  ( على أتباعهِ اْلَقيِىمِ ين إبراهيم )دِ 

، ألنى األرض تتمزىق  مردى هلما هنار يف األرض وال ى ليل والة أبسرها فاليبقَ وهو يوم القيامة يوم تتمزىق اجملموعة الشمسيى 
بون الضالىون ، وف قون( أي يتفرىقون فريٌق يف اجلنة وهم املؤمنون املتى  يَ ْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ  فتكون نيازك ) ريٌق يف السعري وهم املكذِى
  . عن طريق احلقى 

َنا إِلَْيَك قُ ْرآًَن َعرَبِيًّا لىِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمنْ   َحْوهَلَا َوتُنِذَر يَ ْوَم اجْلَْمِع اَل وُما يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة الشورى }وََكَذِلَك أَْوَحي ْ
 { . ِة َوَفرِيٌق يِف السَِّعريِ َرْيَب ِفيِه َفرِيٌق يف اجْلَنَّ 

( أي يوطىئون ويهيىئون األاثث واألمتعة لآلخرة ،  ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا َفأِلَنُفِسِهْم مَيَْهُدونَ ( وابل ) َمن َكَفَر فَ َعَلْيهِ ) -44
 لروحاين منه ال املادىي .يعين ما يُعطونُه للفقراء واحملتاجني من ألبسة وأاثث جيدونه أمامهم يف اآلخرة ولكن ا

 ( لنعمائِه بل حيبى الشاكرين . آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن َفْضِلِه إِنَُّه اَل حيُِب  اْلَكاِفرِينَ  الىذينَ ( هللا )لَِيْجزِيَ ) -45

( يعين يُذيقكم من األَثار الىيت نتَجْت  مِىن رَّمْحَِتهِ طر )( بعد املَولُِيِذيَقُكم( ابملطر ) َوِمْن آََيتِِه َأن يُ ْرِسَل الرىََِيَح ُمَبشِىرَاتٍ ) -46
تَ ُغوا ِمن َفْضِلهِ ( أي إبرادتِه وتدبريه )أِبَْمرِهِ ( يف األهنار والبحار بكثرِة األمطار ) َولَِتْجرَِي اْلُفْلكُ بسبب تلك األمطار ) (  َولِتَ ب ْ

 على حتصيلكم املال بسبب التجارة يف األسفار . ( هللا َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ بركوب الُفلك للتجارة )

( الدالىة على صدقهم فكذىبوهم وأجرموا يف  ُرُساًل ِإىَل قَ ْوِمِهْم َفَجاُؤوُهم اِبْلبَ يِىَناتِ ( َي حممىد ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلكَ ) -47
نَ  الىذينَ فَانتَ َقْمَنا ِمَن حقىهم )  ( فنصرَنهم . ا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ َأْجَرُموا وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ

ُ الَِّذي يُ ْرِسُل الرىََِيَح فَ تُِثرُي َسَحاابً ) -48 ( أي يف الفضاء ، يعين يف جوى األرض  فَ يَ ْبُسطُُه يف السََّماءِ ( أي فتهيىج سحاابً ) الِلَّ
( أي من  خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ أي قطرات املطر القريب من األرض )(  َفرَتَى اْلَوْدقَ ( أي ِقطعاً كثرية ) َكْيَف َيَشاء َوجَيَْعُلُه ِكَسًفا)

ِخالل السحاب ، ألنى السحاب اجلديد املتصاعد من األرض مع الرَيح الساخنة يُذيبان الثلوج املنتشرة يف الفضاء "وفر" 
 ( بنزولِه    َيْستَ ْبِشُرونَ  َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهمْ ( أي ابملطر ) فَِإَذا َأَصاَب بِهِ فتنزل مطراً )

 ني .( أي كانوا آيسني قانطَلُمْبِلِسنيَ ( بزمن بعيد ) مِىن قَ ْبِلهِ ( املطر ) َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبِل أَن يُ نَ زََّل َعَلْيِهم) -49

( يعين بعد يبسها وخلوىها  بَ ْعَد َمْوهِتَا) ( ابملطر فينبت الكأل والشجر فَانظُْر ِإىَل آاَثِر َرمْحَِت الِلَِّ َكْيَف حُيِْيي اأْلَْرضَ ) -50
( من املسلمني ، أي َلُمِعزى املؤمنني بعد ذهلىم وَنصُرهم  َلُمْحِيي اْلَمْوَتى( الىذي أحىَي األرض ابملطر ) ِإنَّ َذِلكَ من النبات )

 ( .  ْيٍء َقِديرٌ َوُهَو َعَلى ُكلِى شَ بعد ِقلىِتهم وُمغنيهم بعد فقرهم . فاحلياة هنا كناية عن الِعزى )

 (  لَّظَل وا ِمن بَ ْعِدِه َيْكُفُرونَ ( من العطش ) فَ رَأَْوُه ُمْصَفرًّا( عاصفًة على زرعهم بدل املطر ) َولَِئْن أَْرَسْلَنا رحًِيا) -51
                                                           

 القيىم هو الوكيل على األيتام الذي يقوم برتبيتهم ومراعاة شؤوهنم وتعليمهم حّت يكربوا . 102 
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م كاملوَتى ال يسمعون ما الىذينَ ( يعين املشركني  فَِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى) -52 َواَل ُتْسِمُع الص مَّ تقول هلم ) ال يعقلون ألهنى
 ( عنك ، و"األصمى " هو األطرش ، و"الُصمى " مجع أَصمى . الد َعاء ِإَذا َولَّْوا ُمْدبِرِينَ 

( أي  ْسِلُمونَ فَ ُهم م  ( املنزَلة ) هِبَاِدي اْلُعْمِي َعن َضاَللَِتِهْم ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ َمن يُ ْؤِمُن آِبََيتَِنا( َي حممىد ) َوَما أَنتَ ) -53
 ُمستسلمون منقادون للحقى . 

ُ الَِّذي َخَلَقُكم مِىن َضْعفٍ ) -54 ( وذلك بعد الوالدة فيقوى الطفل ابلتدريج  مُثَّ َجَعَل ِمن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وَّةً ( هو املين ) الِلَّ
َبةً ( للشيخ ) مُثَّ َجَعلَ حّتى يكون رُجالً ) ( من ضعفاء  خَيُْلُق َما َيَشاءُ ( يعين حال الشيخوخة والِكرَب ) ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشي ْ

 ( على ما يشاء اْلَقِديرُ ( بتدبري خلقِه ) َوُهَو اْلَعِليمُ واقوَيء )

من الزمن  ( َغرْيَ َساَعةٍ ( يف الدنيا )يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبثُوا إلنسان ) لمات امل( أي ساعة  َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعةُ ) -55
  . ( أي يكذبون يف الدنيا ِلَك َكانُوا يُ ْؤَفُكونَ َكذَ )

هللا لكم  ( أي فيما كتبهُ  يِف ِكَتاِب الِلَِّ ( يف الدنيا ) َلَقْد لَِبثْ ُتمْ ( وهم املالئكة واألنبياء ) أُوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِميَانَ  الىذينَ َوقَاَل ) -56
( الذي وعدَنكم به وهو  فَ َهٰ َذا يَ ْوُم اْلبَ ْعثِ ) ثتم من أجسامكم إىل عامل النفوسعِ ( يعين إىل يوم بُ  ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلبَ ْعثِ مر )من العُ 

 . ( احلقيقة َولَٰ ِكنَُّكْم ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ يوم موتكم )

هللا .  يرضيُ  ىل ماإ، يعين الرجوع  تىَب أي اليُطلب منهم العُ ( ظََلُموا َمْعِذَرهُتُْم َواَل ُهْم ُيْستَ ْعتَ ُبوَن  الىذينَ فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ يَنَفُع ) -57
 . يف سورة النحلوقد سبق شرحها 

يسمعوُه  ( تقريباً لألذهان وتوضيحاً للبيان ولكنىهم سدىوا آذاهنم لئالى  َوَلَقْد َضرَبْ َنا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِى َمَثلٍ ) -58
تَ ُهم آِبيَةٍ ) ( يعين ما تريدون بذلك إالى إبطال  َكَفُروا ِإْن أَنُتْم ِإالَّ ُمْبِطُلونَ   الىذينَ لَيَ ُقوَلنَّ ( ُمىا اقرتحوا عليك َي حممىد ) َولَِئن ِجئ ْ

 ديننا .  

ُ َعَلى قُ ُلوِب ( أي كما قالوا من إبطال ِدينهم يكون ، و )َكَذِلكَ ) -59 ليس هلم   الىذينَ ( وهم  اَل يَ ْعَلُمونَ  الىذينَ يَْطَبُع الِلَّ
 وهم أهل مكىة .الَ يَ ْعَلُموَن ِمْثَل قَ ْوهِلِْم {  الىذينَ } َكَذِلَك قَاَل  سورة البقرةقوله تعاىل يف كتاب فيعملون بِه . ومن ذلك 

( أي  َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّنَّكَ نصِر لك ولدينك )( ابل ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ ( َي حممىد على تكذيب قومك واستهزائهم بك )فَاْصربْ ) -60
: ال يوِقعوا الشكى يف قلبك  واملعىن( بنبوىتك وال يوقنون ابآلخرة ،  اَل يُوِقُنونَ  الىذينَ ال حيملنىك على اخلِفىة وترك الصرب )

 ذلك تشكى يف رسالتك . بتكذيبهم واستهزائهم وقوهلم إنى الىذي جاءك ابلوحي هو من اجلنى وليس من املالئكة ، وب

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالرومّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّسورةّلقمان

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . يف سورة البقرة( سبق تفسريها  ا ل م)  -1

(  آََيُت اْلِكَتاِب احلَِْكيمِ ة وكتبها أصحاب النيبى يف الرقوق )ر السو قبل هذه  واآلَيت اليت نزلت السَور( إشارة اىل تِْلكَ ) -2
 . ، وهو القرآن كم واملواعظأي ذي احلِ 

( مع الضعفاء واحملتاجني ، فهم يهتدون بِه إىل طريق احلقى ألنى هللا تعاىل حُيبى احملسِنني  ُهًدى َوَرمْحًَة لىِْلُمْحِسِننيَ ) -3
 ٍق ُمستقيم . فيهديهم إىل طري

 ( . ُهْم يُوِقُنونَ ( يؤمنون وابجلنىِة ) يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهم اِبآْلِخَرةِ  الىذينَ ) -4

 ( يف اآلخرة .  َعَلى ُهًدى مِىن رَّهبِىِْم َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ( سائرون )أُْولَِئكَ ) -5

، فأَن أحدىثكم حبديث  ثكم حبديث عاد وَثوددى حيُ  حممىدٌ  كان  ل للمشركني من أهل مكة إنْ كان النضر بن احلارث يقو   -6
َوِمَن النَّاِس َمن اآلية ) هذهِ  فيهِ  ، فنزلت ويرتكون استماع القرآن . فيستمعون حديثهُ  ستم وإسفندَير وأخبار األكاسرةرُ 

َعن ( الناس )لُِيِضلَّ ذلك )  من، وغايته  هو هبا اإلنسان مبواعظ القرآن( أي يستبدل األحاديث اليت يل َيْشرَتِي هَلَْو احْلَِديثِ 
( أي يتىخذ تلك األعمال اليت يقوم هبا  َويَ تَِّخَذَها ُهُزًوا( من كتاٍب مساوي )  ِبَغرْيِ ِعْلمٍ )  ( أي عن دين هللا وشريعتهِ  َسِبيِل الِلَِّ 

 .  ( يف اآلخرة هَلُْم َعَذاٌب م ِهنيٌ )  عون لهُ ث واملستمِ دىِ حَ مُ الْ ( أي أُولَ ِٰئكَ دى اإلسالم )ضِ  ضدى القرآن ملعبةً 

َلٰى َعَلْيِه آََيتُ َنا ) -7 فَ َبشِىْرُه ( أي ثقالً ) َوىلَّٰ ُمْسَتْكربًا َكَأن ملَّْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يف أُُذنَ ْيِه َوقْ رًا( أي تُ َقرأ عليه آَيت القرآن )َوِإَذا تُ ت ْ
 . ( يُعذَّب به بعد موته ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

 ( ، َجنَّاُت النَِّعيمِ ( يف اآلخرة ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُمْ  الىذينَ ِإنَّ ) -8

 ( يف أفعالِه .احلَِْكيمُ ( يف ُملكِه ) َوُهَو اْلَعزِيزُ ( ال ُخلَف فيِه ) َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد الِلَِّ َحقًّا) -9
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إذ جعلها خفيفة الوزن فارتفعت فوق األرض )  ( أي بغري أعمدةٍ  ِبَغرْيِ َعَمدٍ ( الغازية ورفعها ) اَواِت َخَلَق السَّمَ ) -10
، فما  تكاثف الغازات بعضها فوق بعض رقة اليت  نراها يف الفضاء هيَ الزُ  ، وهيَ  ل أي تعلمون بوجودهاقبَ ( يف املستَ تَ َرْوهَنَا

َوأَْلَقٰى يِف )  ، وهي مسكن اجلنى  فصارت سبع طبقات غازيىة ا كان أثقل اَّنفض حتتهُ كان منها خفيفاً ارتفع إىل األعلى وم
( يعين لئال تتمايل بكم األرض ولكي تسري يف فلكها أَن ََتِيَد ِبُكْم ( وهي اجلبال رست على األرض )  اأْلَْرِض َرَواِسيَ 

، أي من كلى حيوان  ( تدبى عليها ِمن ُكلِى َدابَّةٍ يف األرض )  ( أي ونشرَ  َوَبثَّ ِفيَهاابنتظام وتدور حول حمورها ابَنراف )
َنا ِفيَها( هو املطر )َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ميشي عليها ) ( أي حسن املنظر  ِمن ُكلِى َزْوٍج َكرميٍ ( من األشجار واألَثار ) فَأَنبَ ت ْ

 . لذيذ الطعم

( أيها  َخْلُق الِلَِّ فََأُروين السماوات واألرض واجلبال واألمطار واألشجار واألَثار ) ( إشارة إىل ما سبق ذكره من َهٰ َذا) -11
( عن احلقى )  بَِل الظَّاِلُموَن يِف َضاَللٍ يت كانوا يعبدوهنا ) ( يعين آهلتهم الى  ِمن ُدونِهِ ( تدعون ) الىذينَ َماَذا َخَلَق املشركون )

  . فكىرعاقل مُ  ( أي بنيى لكلى م ِبنيٍ 

َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمةَ ) -12 هومن بين إسرائيل من سبط نفتايل  . لم واملوعظة، أي أعطيناه العِ  هرىِ وبِ  ( جزاًء لتقواهُ  َوَلَقْد آتَ ي ْ
، وإّنا مسىاه هللا تعاىل لقمان ألنىه كان يُطِعم الفقراء  طوبيىا وامسهُ  ُسليمانعام بن فلسطني يف اجلليل يف زمن رحبُ  مسكنهُ 

،  ابناً مسىاه ابمسه ايضاً  ، وزوجته امسها حنىة فولدت لهُ  سن أخالقهوحُ  نفسهِ  ساكني فيضع اللقمة يف أفواههم من طيبةِ وامل
يف ُمموعة التوراة يف سفر مذكورة  تهُ صى طاعة هللا . وقِ إب اً ابرىاً َيمر ابملعروف وينَهى عن املنكر وَيمر قومهُ تقيى  وكان رجالً 

 .  لتفصيلاعلى  ابمسهِ طوبيىا 
َوَمن َيْشُكْر كمة والولد الصاحل )احلِ  لك وإعطائكَ  ( يعين أوحينا إليه أن اشكر هلل على هدايتهِ  أَِن اْشُكْر لِلَِّ وقولُه تعاىل )

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسهِ  }لَِئن اهيم ( يعين ثواب شكره يعود عليه ويزداد نعمة من هللا . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة إبر  فَِإّنَّ
 . عمةعمة على نِ يعين أزيدكم نِ {  َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكمْ 

َ َغيِنٌّ ) يدٌ ( عن شكر الشاكرين ) َوَمن َكَفَر فَِإنَّ الِلَّ  . ستحقٌّ  للحمد على نعمائهِ ( أي مُ محَِ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ قَاَل ُلْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه ( يعين واذُكْر هلم َي حممىد إْذ )َوِإذْ ) -13  (  ََي ُبيَنَّ اَل ُتْشرِْك اِبلِلَِّ ِإنَّ الشِى

نَسانَ ) -14 َنا اإْلِ ( أي ُجهداً على ُجهٍد ، ومن ذلك  مَحََلْتُه أُم ُه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ ( إحساَنً )ِبَواِلَديْهِ ( لُقمان وغريه ) َوَوصَّي ْ
 قول احلُطيئة : 

 واِهُن الُقوى     وال ُهَو لِْلَمْوىَل َعَلى الدَّْهِر خاِذلُ  َلَعْمرِي لَِنْعَم اْلَمْرءُ 
 وقال حسىان : 

ُن قُ وََّة الصَّارِعِ   ال يَ ْرَفُع الرَّمْحاُن َمْصُروَعُهْم     وال يُوهِى
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( أي فطامُه عن  َوِفَصالُُه يِف َعاَمنْيِ فاألوىل وهن احلمل والثاين وهن الوالدة والثالث وهن الرضاعة ، فكلىها أتعاب ومشقىات )
( فشكر هللا ابحلمد والطاعة واإلنفاق يف سبيلِه ، وشكر الوالدين ابلربى  أَِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيكَ الرضاعة يف انقضاء عاَمني )

 ( أي إيلى مرجعكم بعد املوت فُاجازيكم على حسب أعمالكم . ِإيَلَّ اْلَمِصريُ والِصلة واالنقياد هلما ابلطاعة )

( يف اإلشراك  ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما( أي بِصحىتِه ) َعلى أَن ُتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك بِهِ ( أيىها اإلنسان ) َوِإن َجاَهَداكَ ) -15
نْ َيا َمْعُروفًا) ُهَما يف الد  ( أي اسلْك  َب ِإيَلَّ َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَ الدنيويىة ) ااُلمور( أي أحِسْن إليهما وارُفْق هبما يف  َوَصاِحب ْ

 ( يف دار الدنيا . فَأُنَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( بعد املوت ) مُثَّ ِإيَلَّ َمْرِجُعُكمْ طريقة املطيعني العابدين )

َا)إىل ِذكر املوعظة ، فقال لقمان البنِه  ُسبحانهُ مثى عاَد  -16 ة ر السو ه تعاىل يف أوىل ، إشارة اىل قول ( أي احلسنة ََي ُبيَنَّ ِإهنَّ
 يِف َصْخَرةٍ نة )( احلسَ  فَ َتُكن 103مِىْن َخْرَدلٍ ) ( أي ثقل حبىةٍ  ِمثْ َقاَل َحبَّةٍ ر )غَ ( يف الصِ  ِإن َتكُ )،  { }ُهًدى َوَرمْحًَة لىِْلُمْحِسِننيَ 
،  دي به املسافرين الضالىني عن الطريق( تنظر إىل النجوم لياًل فتعرف الطريق وهت أَْو يف السََّماَواتِ ( ترفعها عن طريق املارىة )

عن وقت  رشد سائالً اذا سألكَ ، أو تُ  { }َوَعالَماٍت َواِبلنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدونَ تعاىل يف سورة النحل  والدليل على هذا قولهُ 
( هتدي  ْرضِ أَْو يف اأْلَ السحور فتنظر إىل السماء فتعرف الوقت وختربه ابلوقت لكي يتسحىر أو ليصلىي صالة الفجر )

( مكتوبًة  ََيِْت هِبَا الِلَُّ الضالىني عن الطريق أو ُتطِعم أحداً من اجلائعني أو تكسو أحداً من العراَي أو غري ذلك من احلسنات )
َ َلِطيفٌ يف صحائف أعمالك وجيازيك عليها ) سبق تفسري . وقد  ى واملساكنيقني على اليتامَ ( ابملنفِ َخِبريٌ نني )( ابحملسِ  ِإنَّ الِلَّ

 . 47يف سورة األنبياء يف آية اآلية  ثل هذهِ مِ 

 ِلَك ِمْن َعْزمِ ذَ ) بهِ  ( الذي وعظتكَ  ََي ُبيَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَك ِإنَّ ) -17
( أي هذه الصفات احلميدة من صفات األنبياء أويل العزم ومن صفات املالئكة وعزمهم عليها وهبذه الصفات  ااُلمور

 . واألعمال وصلوا إىل هذه املنزلة عند هللا

ل . وهذا مثَ  ن هللاعطوك بل سْل حاجتك م( أي الَتُِْل برقبتك تذلىالً للناس لتسأَل شيئاً ليُ  َواَل ُتَصعِىْر َخدََّك لِلنَّاسِ ) -18
 : ب يف الذلى ، ومن ذلك قول الشاعرضرَ يُ 

 ِعْش عزيزاً أو ُمْت محيداً َبرٍي     ال تضْع للسؤاِل والذلِى خدىا
 َكْم ِكرمٍي أضاَعُه الدَّْهُر َحّتَّ       َأَكَل الَفْقُر ِمْنُه حلَْماً وِجْلَدا

 َد يف نَ ْفِسِه ُعُلوىاً وَُمَْداُكلَّما زاَدُه الزَّماُن اتِىضاعاً             زا
 : ، والشاهد على ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري ر هو الذي مييل برقبته إمىا تذلىاًل وإمىا ملرٍض أصابهُ فاألصعَ 

                                                           
، وأوراقه كبرية تشبه أوراق الفجل وحتتوي أوراقه على فيتامني )سي( تستعمل األوراق يف امللح   صغري جداً أسود اللون مقرًح حبٌ  : اخلردل 103

 . ، وهو نوعان اخلردل األبيض واخلردل األسود ، طعمها حاد مثل الرشىاد كمخلل وتؤكل
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ُُم ُصْعرُ   َتُصد  إذا ما واَجَهْتين ُخُدوُدهْم    َلَدى حَمَْفٍل َعينِى كأهنى
إذا واجهوين يف حمفٍل أمالوا برؤوسهم  : . يقول الشاعر ته على الدوام ملرض أصابه، وهو الذي مييل برقب مفرد الُصعر أصعر

 : . وقال حسىان أيضاً  جيعلها مائلة اً يعين كأنى يف رقاهبم مرض،  قدهم عليى كأهنم ُصْعرٌ بغضهم وحِ  عين لشىدةِ 
 َتماِيلِ َوإينىِ َلَسْهٌل لِلصَِّديِق وإنَّيِن     أَلْعِدُل رَْأَس اأَلْصَعِر اْلمُ 

}َوِإَذا ِقيَل هَلُْم . قال هللاُ تعاىل يف سورة املنافقون  ى بهِ عن احلقى واليرضَ  ويف هذا البيت ضرب الشاعر مَثالً مبن مييل برأسهِ 
  : سيدي. وقال الفرزدق ميدح عمرو االُ  أي أمالوا رؤوسهم عنك{  تَ َعاَلْوا َيْستَ ْغِفْر َلُكْم َرُسوُل الِلَِّ َلوَّْوا ُرُؤوَسُهمْ 

 وَبْكٌر وَعْبُد الَقْيِس وابْ َنُة وائٍِل      أَقَ رَّْت لَُه اِبلَفْضِل ُصْعراً ُخُدوُدَها
: ال تتذلىل يف السؤال اذا سألت وال تفتخر  واملعىن.  حاً فخوراً مشية املتكربى ( أي فرِ  َواَل ََتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحاوقوله تعاىل )

َ اَل حيُِب  ُكلَّ ُُمَْتالٍ  ِإنَّ لعطاء اذا أعطيت )اب  : امرئ القيس ، والشاهد على ذلك قولُ  ( أي خدىاع الِلَّ
 أال حَيِْبُس الشَّْيُخ الَغُيوُر بناتُه     َُماَفَة َجْنيبِى الشَّمائِِل ُُمْتالِ 

 . من املال ى( أي يفتخر على الناس مبا أْعطَ َفُخورٍ )

شرح كلمة ، وقد سبق  اإلصالح واإلرشاد ، فالقصد معناهُ  كَ شيِ أصلح بني الناس يف مَ ( يعين و َواْقِصْد يِف َمْشِيَك ) -19
، أي الترفع  ( عند التكلىم َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ . ) { }َوَعَلى الِلِى َقْصُد السَِّبيلِ عند قوله تعاىل  القصد يف سورة النحل

 .( ْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي ِإنَّ أَنَكَر اأْلَ ) صوتك عالياً 
م وإليك بعض وصاَي ُلقمان البنِه من ُمموعة التوراة من ِسفر طوبيىا يف اإلصحاح الرابع قال ] فليكن هللا يف قلبك مجيع أَيى

، َوِحيَنِئٍذ الَ  َواَل حُتَوِىْل َوْجَهَك َعْن َفِقريٍ  َتَصدََّق ِمْن َماِلكَ ،  أَْن تَ ْرَضى اِبخْلَِطيَئِة َوتَ تَ َعدَّى َوَصاََي الرَّبِى ِإهلَِناحياتك ، واحذر 
، فَاْجَتِهْد أَْن  ؛ َوِإْن َكاَن َلَك قَِليلٌ  ، فَاْبُذْل َكِثرياً  ِإْن َكاَن َلَك َكِثريٌ ،  ُكْن َرِحيماً َعَلى َقْدِر طَاقَِتكَ ،   حُيَوَُّل َوْجُه الرَّبِى َعْنكَ 

أَلنَّ الصََّدَقَة تُ َنجِىي ِمْن ُكلِى َخِطيَئٍة َوِمَن  ، فَِإنََّك َتدَِّخُر َلَك ثَ َواابً مجَِيالً ِإىَل يَ ْوِم الضَُّرورَةِ ،  يِىَبةٍ تَ ْبُذَل اْلَقِليَل َعْن نَ ْفٍس طَ 
ِاْحَذْر لِنَ ْفِسَك ََي ُبيَنَّ ،  ِليِى جِلَِميِع َصانِِعيَهاِإنَّ الصََّدَقَة ِهَي َرَجاٌء َعِظيٌم ِعْنَد هللِا اْلعَ ،  اْلَمْوِت َوالَ َتدَُع الن َّْفَس َتِصرُي ِإىَل الظ ْلَمةِ 

" َوالَ َتدَِع اْلِكرْبَ ،  ِمْن ُكلِى ِزًَن َوالَ تَ َتَجاَوِز اْمرَأََتَك ُمْسَتِبيحاً َمْعرَِفَة اإِلمثِْ أَبَداً  َيْستَ ْويل َعَلى أَْفَكارَِك أَْو أَقْ َواِلَك أَلنَّ  "يعين التكربى
ُكل  َما َتْكرَُه أَْن ،   ِعْنَدَك أَبَداً  ْبقِ ، َوأُْجَرُة َأِجرِيَك الَ ت ُ  وَُكل  َمْن َخَدَمَك ِبَشْيٍء فََأْوِفِه ُأْجرَتَُه ِلَساَعِتهِ ،  ْبَدأُ ُكلِى َهاَلكٍ اْلِكرْبَ مَ 

َك أَْن تَ ْفَعَلُه أَْنَت بَِغرْيِكَ  َزَك َمَع ،   يَ ْفَعَلُه َغرْيَُك ِبَك فَِإَيَّ َزَك وَ ،  اجْلَِياِع َواْلَمَساِكنِي َواْكُس اْلُعرَاَة ِمْن ثَِياِبكَ ُكْل ُخب ْ َك شرابَ َضْع ُخب ْ
ُهَما َمَع اخْلَطََأةِ  َعَلى َمْدِفِن اْلَبارىِ  ِشْدُه َواَبرِِك هللاَ يف ُكلِى ِحنٍي َواْسرتَْ ،  اِْلَتِمْس َمُشوَرَة احلَِْكيِم َدائِماً ،  ، َوالَ أَتُْكْل َوالَ َتْشَرْب ِمن ْ

 [ .  لِتَ ْقِومِي ُسبُِلَك َوِإقْ رَاِر ُكلِى َمُشورَاِتِك ِفيهِ 
فانظر أيىها القارئ الكرمي هل نقل حممىد هذه الِعبارات من التوراة كما زعَم بعض املشركني وهو رُجل اُمىي ال يقرأ وال يكتب ، 

َجم التوراة إىل العربيىة إالى يف عصرَن هذا ، فلو أنىه نقل من التوراة  مثى إنىه رُجل عريب ال يعرف اللىغة الِعربيىة وال كتابتها ، ومل ُترت 
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كما زعَم بعض املشركني وامللحدين جلاَء ابلنقل حرفيىاً ومل يكن فيِه تغيري ، وأهمى من ذلك األمساء فلو كان نقالً جلاَء ابألمساء  
سها فلم يكن أحٌد يعلم من قبل أن طوبيىا يُكىنى لُقمان ألنىه كان كما هَي ومل َيِت ابلكناَيت الىيت مل ُتصرىح هبا حّتى التوراة نف

ُفالن "يُطعم الفقراء وخُيرج اللىقمَة من فمِه فيضعها يف فم الفقري ، وهذا مَثل ُيضرب عند العرب ابلسخاء والكَرم فيقولون 
يكن أحد يعلم أنى شاؤول يُكىنى طالوت  ، يعين ترك نفسه جائعاً وأشبع غريُه ، ومل "أخرج اللىقمة من فمِه وأعطاها لفالن

وله ألنىه رجل طويل القامة ، وال أحد يعلم أنى النيبى إيليىا ُيكىنى إدريس ألنىه درىَس التوراة ، أليس هذا إخباراً من هللا أخرب به رس
تِيَنا آِبيٍَة مِىن رَّبىِِه أََومَلْ أَتْهِتِم بَ يِىَنُة َما يف ه }َوقَاُلوا َلْواَل َيَْ  سورة ط لتكون ُمعجزًة ِعلميىة تدلى على صدقِه ؟ قال هللا تعاىل يف 

 .{  الص ُحِف اأْلُوىَل 

َ َسخََّر َلُكم مَّا يِف السََّماَواِت ( أيها املسلمون )أمََلْ تَ َرْوا ) -20 (  َوَما يِف اأْلَْرضِ ة من رَيح وسحاب ومطر )( الغازيى أَنَّ الِلَّ
 ةٍ حى ( فالظاهرة نَِعم الدنيا من صِ  ظَاِهرًَة َواَبِطَنةً ) ( أي وسىع عليكم نَِعَمهُ  َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمهُ ) من أهنار وحبار ودواب وبقر

ين اإلسالم عند ، اذ ال تنكشف حقيقة دِ  عمة اإلسالم واهلداية إىل طريق الصالحا الباطنة فهي نِ ، أمى  ومال وولد وغري ذلك
َمن جُيَاِدُل يِف ( أي من املشركني ) َوِمَن النَّاسِ األدَين ) لعيان إال يف اآلخرة فيعلمون هو خريُ وتظهر ل خرىأهل األدَين االُ 

(  َواَل ِكَتابٍ ) من هللا ، أي وال وحيٍ  ( من هللا َواَل ُهًدى( مبا يقول والدليل معقول )بَِغرْيِ ِعْلٍم ين هللا )اصم يف دِ ( أي خيُ  الِلَِّ 
 . ، يعين واضح الداللة ق( للطريم ِنريٍ مساوي )

( من الِدين والعقائد ، فردى هللا  قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما َوَجْدََن َعَلْيِه آاَبءَنَ ( على رسولِه ) َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الِلَُّ ) -21
( ببقائهم على تقليد آابئهم . مثى أثىَن على املؤمنني  اِب السَِّعريِ أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن يَْدُعوُهْم ِإىَل َعذَ عليهم قوهلم فقال تعاىل )

 فقال تعاىل :  

( مع الناس حُمِْسنٌ ( مع ذلك )َوُهوَ اىل هللا ) ( يعين ومن ينقاد اىل دين هللا ويتجه بقلبهِ َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل الِلَِّ ) -22
، وهذا مَثل  روة الوثيقة اليت التنفصم( أي فقد تعلىق ابلعُ  َتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىٰ فَ َقِد اسْ ابألخصى الفقراء منهم واحملتاجني )

 دالة فمن قبضَ رًى مُ ، ودين اإلسالم كالسفينة السائرة يف البحر وفيها عُ  املشرك كالغريق يف البحر ، فشبىهَ  هللا تعاىل ضربهُ 
( أي إىل هللا ترجع النفوس بعد املوت فيجازيها على  االُمورىَل الِلَِّ َعاِقَبُة َوإِ من تلك الُعَرى جنا من الغرق )  على واحدةٍ 

 . حسب أعماهلا

َنا َمْرِجُعُهمْ ) -23 ِإنَّ ( يعين نُعاقبهم ونذكىرهم أبفعاهلم السيىئة ) فَ نُ نَ بِىئُ ُهم مبَا َعِمُلوا( بعد املوت ) َوَمن َكَفَر َفاَل حَيْزُنَك ُكْفرُُه إِلَي ْ
 ( أي عليم أبسرارهم .  َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ الِلََّ 

هم  ِإىَل َعَذاٍب َغِليظٍ ( يف اآلخرة ) مُثَّ َنْضطَر ُهمْ ( من الزمن )قَِلياًل ( يف الدنيا ابملال واألوالد )تِىُعُهمْ ّنَُ ) -24 ( أي ُنصريى
 ُمكَرهني إىل عذاب يغلظ عليهم ويصعب . 
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ُقِل ( خلقهنى ) لَيَ ُقوُلنَّ الِلَُّ ) الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض( أي  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ  َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّنْ ) -25
( طريق احلقى بسبب  بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ( الىذي هداين من بني قومي وأعطاين الكتاب وعلىمين ما مل أكن أعلم ) احْلَْمُد لِلَِّ 

 ابئهم .تقليدهم آل

َ ُهَو اْلَغيِن  ( ُملكاً وعبيداً ) لِلَِِّ َما يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -26 ( أي املستحقى للحمد احْلَِميدُ ( عن عبادة الكافرين ) ِإنَّ الِلَّ
 على نَعمائِه خللقِه . 

، قال املشركون لقد نفدت كلمات ربىك  اً َلمىا انقطع الوحي عن النيبى أَيماً ألنه مل يقل إن شاء هللا آتيكم ابجلواب غد -27
َوَلْو أَنى َما يِف اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اآلية ردىاً على قوهلم واستهزائهم )  . فنزلت هذهِ  ، لقد قالك ، لقد جفاك ربىك َي حممىد

( أي من بعد نفاد البحر األوىل كتابًة ْعِدِه مَيُد ُه ِمن ب َ رباً يُكَتب به على الورق )داداً أي حِ ( مِ َواْلَبْحرُ ( ُيكَتب هبا ) أَْقاَلمٌ 
َعُة َأحْبٍُر ) ر كتابًة وما ا( يعين لتكسىرت األقالم ونفد ماء البح مَّا نَِفَدْت َكِلَماُت الِلَِّ ) كلمات هللا  رباً ُيكَتب هباحِ  اُخرى( َسب ْ

. وقد سبق  ُسل إىل الناس( يف إرسال الرُ َحِكيمٌ املشركني ) ينتقم منف( يف ملكه  ِإنَّ الِلََّ َعزِيزٌ ، أي مل تنتِه ) نفدت كلمات هللا
 . يف سورة الكهفثل هذه اآلية تفسري مِ 

ِإنَّ واحدة يف قدرتِه ) ( يعين إال كخلق وبعث نفس ِإالَّ َكنَ ْفٍس َواِحَدةٍ ( أيىها املنكرون للبعث ) مَّا َخْلُقُكْم َواَل بَ ْعُثُكمْ ) -28
 ( أبفعالكم . ِصريٌ بَ ( ألقوالكم ) الِلََّ مسَِيعٌ 

َ يُوِلُج  104أمََلْ تَ رَ قوله تعاىل ) بة على املشركني يف ابدئ األمر نزلَ بطأ املسلمون النصر والغلَ َلمىا استَ و  -29 يف  اللىيلأَنَّ الِلَّ
: ال تستعجل َي  واملعىن،  داخُل أحدمها يف اآلخر بسبب دوران األرض حول حمورها( أي يت اللىيلالن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يِف 

}َحّتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل . وُمىا يؤيىد هذا قولُه تعاىل يف سورة البقرة  قريب حممىد ابلنصر فإنى األَيم َتضي والشهور تذهب والنصرُ 
 . { نَّ َنْصَر الِلِى َقرِيبٌ آَمُنواْ َمَعُه َمَّت َنْصُر الِلِى َأال إِ  الىذينَ وَ 
 ( يف فلكهِ جَيْرِي( منهما )ُكلٌّ م واألشهر )وحلساب األَيى  اللىيل( لضياء َواْلَقَمرَ ) اُخرى( لضياء النهار ولفوائد َوَسخََّر الشَّْمَس )
أَجٌل ووقت حمدود  كلى شيء لهُ   :واملعىن،  حمدود تنتهي حياهتما فيه ويبطل جريهما عندهُ  ( يعين إىل وقتٍ  ِإىَلٰ َأَجٍل م َسمًّى)

َ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ ) أجٌل حمدود كما لغريهِ  لهُ  حّتى الشمس والقمر هلما أَجل فال تستعجْل فالنصرُ   ( وليس بغافلٍ  َوأَنَّ الِلَّ
 عنكم أيها املسلمون وسينصركم عن قريب .

                                                           
أومل يروا(  -روا( ، وإن كان اخلطاب للمشركني أو للمنافقني أتِت كلمة )أفلم يرواامل ي –إذا كان اخلطاب للنيب أو للمؤمنني أتيت كلمة )أمل تر  104

 ، أالحيذرون العاقبة ؟ يفكرون يف األمر الأ:  . واملعىن ، والواو للتحذير فالفاء للتفكري
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َ ُهَو احْلَق  ر وتسخري الشمس والقمر دليل واضح )والنها اللىيلسبق من تكوين  اىل ما ( إشارةً ِلكَ ذَ ) -30 ( أي هو  أِبَنَّ الِلَّ
َوأَنَّ الِلََّ ُهَو ختلق شيئاً وال تستحقى العبادة ) ( ملَوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه اْلَباِطُل اخلالق هلذا الكون وهو املستحقى للعبادة )

 . ( أي العظيماْلَعِلي  اْلَكِبرُي 

( يف  ِلرُيَِيُكم مِىْن آََيتِهِ سافروا فيها للتجارة ) لكم لتُ  ( عليكم وإحسانهِ  مَلْ تَ َر أَنَّ اْلُفْلَك جَتْرِي يِف اْلَبْحِر بِِنْعَمِت الِلَِّ أَ ) -31
 .  ( للنِىَعموٍر لِىُكلِى َصبَّاٍر َشكُ ( على قدرة هللا )آَلََيتٍ فر وعجائب البحر )( السَ ِلكَ ِإنَّ يف ذَ ) البحر وعجائب ُملوقاتهِ 

َدَعُوا لك أمواج البحر والرَيح وغطىتهم كالسحاب )( يعين اذا َعال املشركني الراكبني يف الفُ  َوِإَذا َغِشيَ ُهم مَّْوٌج َكالظ َللِ ) -32
ينَ  ا ذهبوا مى اص وأصحابه لَ عمرو بن الع : . وهم نقادين لدينهِ ( أي ُملصني يف الدعاء ال يدعون غريه مُ  الِلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِى

 الىذينَ ( أي من  ِإىَل اْلرَبِى َفِمن ُْهم( من البحر )فَ َلمَّا جَنَّاُهْم : جعفر بن ايب طالب وأصحابه ) إىل احلبشة يف طلب املسلمني
. والشاهد على  حاملصلِ  د معناهُ . فاملقتصِ  وأكثرهم جاحدون آلَيتنا صلحٌ ( أي مُ  ْقَتِصدٌ ركبوا يف الفلك وجنىاهم من الغرق )م  

 : ذلك قول لبيد بني ربيعة يرثي أخاه أربَد
 إذا اقْ َتَصدوا فُمْقَتِصٌد أرِيٌب     وإْن جاُروا َسواَء احلَقِى جارَا

 : وقال جرير
 وعاِذَلٍة تَ ُلوُم فَ ُقْلُت َمْهالً        َفال َجْورِي َعَلْيِك وال اْقِتصاِدي

فاطمة بنت يسار إذ أخذت َتدح دين اإلسالم  يف مجاعة عمرو بن العاص زوجتهُ ح ، وكان املصلِ  فاالقتصاد عكس اجلَْور
. وقد سبق تفسري هذه  ، مثى أسلمت وبقيت يف احلبشة مع املسلمني ومل ترجع مع زوجها إىل مكىة وترغىب زوجها إىل ذلك

 . 69يف سورة املائدة يف آية الكلمة 
 : ومن ذلك قول امرئ القيس ، ُمادع ( أي كلى  َحُد آِبََيتَِنا ِإالَّ ُكل  َختَّارٍ َوَما جيَْ )

 أملَْ ُأْخربَْك أنَّ الدَّْهَر ُغْوٌل      َخُتوُر الَعْهِد يَ ْلَتِهُم الرىَجاال
 : وقال عمرو بن معدي كرب

 ْدٍر َوَخرْتِ َمأَلَْت يََدْيَك ِمْن غَ       فَإنََّك َلْو َرأَْيَت أاََب ُعَمرْيٍ 
 .  أي من غدٍر وخداع

 . عم( للنِ َكُفورٍ )

َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه ( شيئاً ) َواِلٌد َعن َوَلِدهِ ( أي ال يُغين ) ََي أَي  َها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم َواْخَشْوا يَ ْوًما الَّ جَيْزِي) -33
ًئا ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ  َفاَل ( أي صدٌق ال ُخلَف فيِه فاستعدىوا آلخرتكم ابألعمال الصاحلة )َحقٌّ ب والعقاب والثواب )( يف احلسا َشي ْ

نْ َيا ( فيدعوكم إىل اْلَغُرورُ ( أي مبعصيتِه ، الشيطان ) َواَل يَ ُغرَّنَُّكم اِبلِلَِّ ( بزينتها فتشغلكم عن ذكر هللا ) تَ ُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الد 
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ن لكم من احملرىمات . وإليك هذه األبيات للشيخ حسن بن زين الدين العاملي يف ذمى الدنيا ، من كتاب  معصية هللا مبا حُيسى 
 كشكول البهائي : 

نَيا وُسن َُّتها           ِمْن قَ ْبُل حَتُْنو َعَلى اأَلْوغاِد والسََّفلِ   وهَذِه ِشيَمُة الد 
 ِمَن الَبالَي وأَْثواابً ِمَن العَِللِ          وتُ ْلِبُس احْلُرَّ ِمْن أَْثواهِبا ُحَلالً        

ِة الُعْمِر ال يُ ْفِضي إىَل َجَذلِ   يَِبيُت ِمْنها وَيْضَحى وْهَو يف َكَمٍد     يف ُمدَّ
 فَاْصربْ َعَلى ُمرِى ما تَ ْلَقى وُكْن َحِذراً    ِمْن َغْدرِها فَ ْهَي ذاُت اخَلرْتِ والِغَيلِ 

 ى فيها يََدْيَك      فما جُيِْدي هِبا اْلَمْرَء إالى صاِلُح الَعَملِ َواْشُدْد حِبَْبِل الت  قَ 
 وارَْكْب ِغماَر اْلَمعايل َكْي تبلَغَها           وال َتُكْن قانِعاً ِمْن ذاَك اِبلبَ َللِ 
 وإْن َعراَك الَعنا والضَّْيُم يف بَ َلٍد        فَاهْنَْض إىَل َغرْيِها يف اأَلْرِض َوانْ َتِقلِ 

َ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ ) -34 َويَ ْعَلُم ( على من يشاء ، يعين املطر ) َويُ نَ زىُِل اْلَغْيثَ ( أي ساعة ُمات اإلنسان مّت ميوت ) ِإنَّ الِلَّ
َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس ) ( من خرٍي أو شرى  َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا( من ذكر أو اُنثى ُمنفرد أو ُمتعدىد ) َما يف اأْلَْرَحامِ 

( فيجعل ما هو األصلح من هذه الصفات اخلمس  ِإنَّ الِلََّ َعِليٌم َخِبريٌ ( يعين أبيى مكان من األرض َتوت ) أبَِيِى أَْرٍض ََتُوتُ 
 للمتىقني .  

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّلقمان َّربِ   احْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالسجدة

ّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِِّّبْسِمّهللاِّ

 . ( ا ل م) -1

 . ثلهاسبق تفسري مِ (  تَنزِيُل اْلِكَتاِب اَل رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ )  -2

ِمن رَّبِىَك لُِتنِذَر قَ ْوًما مَّا أاََتُهم مِىن نَِّذيٍر مِىن ( يعين القرآن ، ُمنزٌل ) بَْل ُهَو احلَْق  ( حممىد من نفسِه ) أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاهُ ) -3
 ( إىل طريق احلقى .   َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدونَ ( أي مل َيهتم رسول من قبلك من زمن إبراهيم إىل زمن حممىد ) قَ ْبِلكَ 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -4 نَ ُهَماالكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) ( أي الِلَّ مٍ ( من أقمار ) َوَما بَ ي ْ  يِف ِستَِّة أَيَّ
م اآلخرة ، أي يف ستىة آالف سنة ) يف كتايب  العرشعن ( وقد سبق الكالم  َعَلى اْلَعْرشِ ( أي جلَس ) مُثَّ اْستَ َوى( من أَيى

( يف اآلخرة  َواَل َشِفيعٍ ( يتوىلى أمركم يف الدنيا وينصركم على أعدائكم غري هللا ) َما َلُكم مِىن ُدونِِه ِمن َويلىٍ )  لكون والقرآنا
 أفال تتىِعظون ؟ ( يعين  أََفاَل تَ َتذَكَُّرونَ يشفع لكم عند هللا )

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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( ومعناُه ليس لكم ويلى يتوىلى اُموركم ويُدبىر  َما َلُكم مِىن ُدونِِه ِمن َويلٍى َواَل َشِفيعٍ إلتفت أيىها القارئ الكرمي إىل قوله تعاىل )
الشفاعة إبذنِه وليس ل شفاعتُه فيكم إال إبذنِه . فالوالية لُه و شؤونكم يف الدنيا إال هللا وحده وليس لكم شفيع يف اآلخرة تُقبَ 

 ألحٍد من األنبياء والُرُسل واألولياء أن يشفَع ملن يهوى وملن يُريد بل هلل أمُر الشفاعة مجيعاً .

، أي األثريية كاملالئكة والنفوس واجلن  ةأمر" كناية املخلوقات الروحانيى  ( قلُت فيما سبق أنَّ كلمة "يَُدبِىُر اأْلَْمَر ) -5
( لعدىة  ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرضِ : ينزىل املالئكة ) واملعىن ، ابردْ ة من اإلر" معناها ينزىِل ، مشتقى يدبى ، وكلمة " والشياطني

صرة ، ومنها لنُ  ىل األنبياءإل من هللا تنزل ابلوحي سُ ، ومنها رُ  أعمال الناس بة تكتبُ تَ ، ومنها كَ  س للنيبى رَ أسباب منها حَ 
يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه يف السماء ) هتهِ ( أي تصعد املالئكة إىل جِ  مُثَّ يَ ْعرُُج إِلَْيهِ ها لعذاب الكافرين )، ومن املؤمنني على الكافرين

يت يف جوف األرض تنتهي ابلتدريج احلرارة الى  ، ألنى  ، وهو آخر يوم من أَيم األرض كم( من سنيى  أَْلَف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ 
 هنار دائم اليعقبهُ  ليلٌ  خرى، ويف اجلهة االُ  ليل دائم اليعقبهُ  منها هنارٌ  ة فيكون يف جهةٍ دورهتا احملوريى تقف األرض عن  فحينئذٍ 

، وتصعد املالئكة إىل  والربد ة احلرى دى ، فتهلك الناس من شِ  اللىيل، ويزداد الربد يف جهة  ، فرتتفع درجة احلرارة يف جهة النهار
بون حبرارة الشمس وتبقى على األرض نفوس الكافرين واجملرمني واملشركني واملنافقني يتعذى ،  السماء والنفوس الصاحلة معها

 . الشديدة

( أي عامل مبا غاَب عنكم وما حضَر  َعاملُ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ( الىذي نزىل املالئكة من السماِء إىل األرض هو )َذِلكَ ) -6
 ( ابملؤمنني . الرَِّحيمُ ملشركني )( يف ُملكِه ينتقم من ااْلَعزِيزُ عندكم )

نَساِن ِمن ِطنيٍ ( يعين أتقَن َخلقُه ) الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ هللا ) -7  ( وهو آدم . َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ

ج بعضهم من بنات ( أي من ُساللة اجلنس األسود واجلنس األصفر ، ألنى أوالد آدم تزوى  مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلةٍ ) -8
السودان وبعضهم تزوىج من بنات الصني فصار اختالط بني نسل آدم وبني اجلنس األسود واألصفر ، والشاهد على ذلك 

هم أوالد آدم ب ، فالنسَ {  سورة الفرقان }َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن رَب َك َقِديرًاقوله تعاىل يف 
 الىذينَ ألنى نسبهم يرجع إليِه ، والصهر ما تناسل من أوالد آدم وبنات السودان أو بنات الصينيىني ، فالُساللة هم األحفاد 

 تناسلوا من أجداد ابلتسلسل جيالً بعد جيل ، ومن ذلك قول الشاعر خُياطب امرأة أصيلة تزوىجها رُجل غري أصيل : 
 لُ غْ ها ب َ لَ لَّ راٍس حتََ فْ ُة أَ يلَ لِ ٌة      سَ يَّ بِ رَ ٌة عَ رَ هْ ِت إالى مُ نْ أَ  لْ وهَ 

 ( يعين النطفة وهي املين . مِىن مَّاء مَِّهنيٍ " يعين من نسل أفراس أصيالت عربيىات ، وقوله )راسٍ فْ ُة أَ يلَ لِ سَ  فقول الشاعر "

ا قال تعاىل ) مُثَّ َسوَّاهُ ) -9 ( ألنى اجلنس  مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلةٍ ( بعد أن قال ) هُ مُثَّ َسوَّا( يعين سوىى آدم من طني ، وإّنى
( يعين من جربائيل كان النفخ فهو الروح  َونَ َفَخ ِفيِه ِمن ر وِحهِ األسود واألصفر كاَن موجوَدين قبل أن خيلق هللا آدم ، وقوله )

( يعين قليٌل منكم يشكرون نِعم هللا عليهم . وقد سبق شرح   قَِلياًل مَّا َتْشُكُرونَ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة األمني )
 كلمة "الُساللة" يف سورة املؤمنون أيضاً . 
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، أي  قت أجسامنا واتهت يف األرض( يعين إذا متنا وَتزى  أَِإَذا َضَلْلَنا يف اأْلَْرضِ ( أي قال منكرو البعث ) َوقَاُلوا) -10
قت بعد أن َتزى  َلق أجسامنا من جديد وتعود للحياة اثنيةً ( يعين هل ختُْ  أَِإَنَّ َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ ها يف األرض )انتثرت أجزاؤ 

ْم َكاِفُرونَ . فقال هللا تعاىل ) ستحيلذلك مُ  نى إوتناثرت أجزاؤها يف األرض؟ كال  ( أي بل هم للبعث  بَْل ُهم بِِلَقاِء َرهبِِى
ذي يتمزىق ، واإلنسان احلقيقي هو النفس الروحانيىة وليس اجلسم الى  نكروا وجود النفوس بعد املوتنكرون ألهنم أواحلساب مُ 

 . بعد املوت ويكون تراابً 

آجالكم  ( يعين وقتَ يَ تَ َوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِىَل ِبُكْم ( َي حممىد يف جواب سؤاهلم وإنكارهم للبعث )ُقلْ ) -11
 نفوسكم ألنى اإلنسان ومل يقل يتوَفى  (يَ تَ َوفَّاُكم)، وإّنا قال تعاىل  أي يقبض نفوسكم ، وت من أجسامكمك امليقبضكم ملَ 

مُثَّ ) ، ويكون تراابً  خ بعد خروج النفس منهُ نت فيه النفس فهو يتفسى االى قالب تكوى  احلقيقي هو النفس الروحانيىة وما اجلسمُ 
عيد األجسام امليتة اىل ون من أننا نُ : ليس األمر كما تظنى  واملعىن . فصالكم من أجسامكم ابملوت( بعد انِإىَلٰ َربِىُكْم تُ ْرَجُعوَن 

نفصلت عن األجسام أخذهتا املالئكة إىل عامل األثري عامل احيث ال فائدة من إحيائها بل النفوس ابقية فإذا  احلياة اثنيةً 
 . على أفعاهلا وجنازيها على أعماهلافنا فنحاسبها ناك يف قبضتنا وحتت تصرى النفوس فتكون هُ 

مْ  ِإِذ اْلُمْجرُِموَن ََنِكُسو ُرُءوِسِهمْ ( َي حممىد )َوَلْو تَ َرٰى ) -12 رَب ََّنا ) الً وخجالً يقولون النفوس تذلى  الربزخ عاملَ ( يف عاملَ  ِعنَد َرهبِِى
ْعَنا فَاْرِجْعَنا  . ( اآلن ابجلزاء والعقاب َنَّ ُموِقُنونَ نَ ْعَمْل َصاحِلًا إِ ( إىل الدنيا ) أَْبَصْرََن َومسَِ

َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها َولَٰ ِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِى اً على قوهلم )مثى قال هللا تعاىل ردى  -13 َنا آَلتَ ي ْ ( أي لقد قلُت وقويل حٌق َوَلْو ِشئ ْ
 . (ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي من الظاملني ) (أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ، واآلن ) اىل الدنيا بعد املوت رجعةَ  أبن ال

( أي مبا فعلتم ِفعَل من نسَي لقاء هذا اليوم فرتكتم ما أمركم هللا بِه  َفُذوُقوا مبَا َنِسيُتْم ِلَقاء يَ ْوِمُكْم َهَذامثى يقال هلم ) -14
( من  مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( أي الدائم ) َوُذوُقوا َعَذاَب اخْلُْلدِ م هذا )( من رمحتنا كما نسيتم لقاء يومك ِإَنَّ َنِسيَناُكمْ وعصيتموُه )

 الظلم مع الضعفاء والكفر واملعاصي .

َا يُ ْؤِمُن آِبََيتَِنا عن أحوال املؤمنني وأعماهلم فقال ) ُسبحانهُ مثى أخرَب  -15 ا َخر و ( أي َوَعُظوهم هبا ) ِإَذا ذُكِىُروا هِبَا الىذينَ ِإّنَّ
(  َوَسبَُّحوا حِبَْمِد َرهبِىِْم َوُهْم اَل َيْسَتْكربُونَ ابإلسالم ) م( على وجوههم شكراً هلِل على هدايتهم لإلميان وما أنعَم عليه ُسجًَّدا

 عن عبادتِه وال يستنكفون .

ن ، ومجعُه مضاجع ، وهذا مَثل ُيضَرب ( "املضجع" هو الفراش الىذي ينام عليه اإلنسا تَ َتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ) -16
 الىذينَ ، فكذلك  ريد قضاءُه فال يراتح حّتى يقضيهملن كان قِلقاً يتقلىب على فراشِه اترًة على ميينِه واترة على مشالِه ألمٍر يُ 

 عة يصف جوادُه : وصفهم هللا تعاىل يتقلىبون على فراشهم قِلقني ينتظرون وقت الصالة ليصلىوها . ومن ذلك قول لبيد بن ربي
 ُملَهبِ  َعْجالنَ  التىقريبِ  منَ  بشدىٍ      ِعَنانُهُ  واتَّقاين َعْنهُ  جَتَافَيتُ 
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م يُفضىلون العبادة على النوم ) اللىيل: تشغلهم صالة  واملعىن ُْم َخْوفًاعن النوم ألهنى ( يف رمحتِه َوَطَمًعا( من ِعقابِه ) يَْدُعوَن َرهبَّ
 ( على الفقراء واحملتاجني . يُنِفُقونَ َوُمَّا َرَزقْ َناُهْم )

( أي ما تقرى بِه أعينهم من الفرح والبهجة ، وهذا مَثل  مِىن قُ رَِّة أَْعنُيٍ ( يف اآلخرِة ) َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّا ُأْخِفَي هَلُم) -17
( من أعمال  مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ) ( هلمَجزَاءً ُيضرب عند العرب يف األفراح واملسرىات فيقولون "قرىت عيناك بنجاح ولدك" )

 صاحلة .

( عند هللا ، أي ليسوا  الَّ َيْستَ ُوونَ ( أي خارجاً عن طاعة هللا ) َكَمن َكاَن فَاِسًقا( ابهلل ورسوله ) أََفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا) -18
 سواًء . 

 :  ما لكلى من الفريقني من اجلزاء يف اآلخرة فقال تعاىل ُسبحانهُ مثى بنيىَ 
مبَا َكانُوا ( ينزلون فيها وَيووَن إليها يف عامَل الربزخ ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ َلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نُ ُزاًل  الىذينَ أَمَّا ) -19

 ( من أعمال صاحلة .  يَ ْعَمُلونَ 

َها أُِعيُدوا ِفيَهاَفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما أَرَاُدو  الىذينَ َوأَمَّا ) -20 م ُمنقادون إىل جاذبيىتها فال ميكنهم أن  ا أَن خَيُْرُجوا ِمن ْ ( ألهنى
بُونَ يفلتوا منها )  ( يف الدنيا . َوِقيَل هَلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُتم بِِه ُتَكذِى

( أي غري العذاب األكرب ، فاألدَن يعين األقرب وهو عذاب  اأْلَْكرَبِ َولَُنِذيَقن َُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدََن ُدوَن اْلَعَذاِب ) -21
 ( عن غيىهم وينقادون لرسوهلم .  َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ الدنيا ، والعذاب األكرب يف اآلخرة )

َر آِبََيِت َربىِهِ ) -22 العقليىة ودَعوُه إىل اإلميان ابهلل وبرسولِه  أظلُم ُمىن وعظوُه ابلقرآن واألدلىة ( أي ال أحدَ  َوَمْن أَْظَلُم ُمَّن ذُكِى
َها)  ( يف اآلخرة .  ِإَنَّ ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمنَتِقُمونَ ( فلم يستمع هلا ومل يُفكىر فيها ) مُثَّ أَْعَرَض َعن ْ

ابلوحي  كذي جاءلى وقالوا إنَّ ا ستهزؤوا بهِ ابوه و األمر وأخرب قومه بذلك كذى  ئنزل الوحي على النيبى )ع( يف ابد َلمىا -23
وتصاغر فقال لو   شكٌّ يف نفسهِ  . فحينئٍذ اعرتاهُ  هِ قه أحٌد االى زوجته وابن عمى . ومل يصدى  وليس من املالئكة هو من اجلنى 

لتها ومن مجُ  ي عزميتهُ قوى وتُ  ت قلبهُ ثبىِ . فنزلت عليه آَيت كثرية تُ  ريش كلىها وصدىقين غريهم أيضاً كنت نبيىاً حقاً لصدىقتين قُ 
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ هذه اآلية ) (  َفاَل َتُكن يف ِمْريٍَة مِىن لِىَقائِهِ َي حممىد كما ألقينا عليك القرآن مع جربائيل ) ( من قبلكَ  َوَلَقْد آتَ ي ْ

 . تكن يف شك من إلقاء الوحي عليك وإنزال القرآن على قلبك : فال واملعىن.  أصلها من إلقائه
}ِإَنَّ ل وقال تعاىل يف سورة املزمى  { }َوِإنََّك لَتُ َلقَّى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليمٍ  يف سورة النمل د هذا قوله تعاىلوُما يؤيى 

.  { بِىكَ وقوله تعاىل يف سورة القصص }َوَما ُكنَت تَ ْرُجو أَن يُ ْلَقٰى إِلَْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرمْحًَة مِىن رَّ  ، { َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقياًل 
  هو القرآن . { واحلقى  َفاَل َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمرَتِينَ   تعاىل }احْلَق  ِمن رَّبِىكَ  ونظري هذه اآلية يف املعىن يف سورة البقرة قولهُ 

 . ق احلقى إىل طري ( يهتدون أبحكامهِ ُهًدى لِىَبيِن ِإْسرَائِيَل ، يعين التوراة ) ( أي الكتابَوَجَعْلَناهُ  )وقوله تعاىل 
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ُهْم أَئِمَّةً ) -24 ى ( على أذَ  َلمَّا َصرَبُوا( أي يرشدون قومهم اىل أحكام التوراة أبمرَن ) يَ ْهُدوَن أِبَْمرَنَ ( أي أنبياء ) َوَجَعْلَنا ِمن ْ
 ( . آِبََيتَِنا يُوِقُنونَ ، يعين أنبياء بين إسرائيل ) ة( األئمى وََكانُوا) قومهم

نَ ُهمْ ِإنَّ رَبََّك ُهَو ) -25 م ) ( أي بني املشركني من بين إسرائيل ألهنم مل يسمعوا ألنبيائهم ومل يعملوا بقولِ  يَ ْفِصُل بَ ي ْ يَ ْوَم رهبى
  م( من تغيري دينهم وإشراكهم بعبادة رهبى  اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 

بنيى ملشركي العرب ، يعين أمل يُ  ( القرآنأََومَلْ يَ ْهِد هَلُْم ل تعاىل )ة من التقليد للماضني واألجداد فقاحذىر هللا أهل مكى مثى  -26
( املاضية بسبب كفرهم وإشراكهم وتكذيبهم َكْم أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مِىَن اْلُقُروِن وغريهم؟ والواو من قوله )أََوملَْ( للتحذير )

ِإنَّ يف  ميشون يف مساكن القرون املاضية وينظرون إىل آاثرهم وقت أسفارهم )( يعينيِف َمَساِكِنِهْم ة )( أهل مكى مَيُْشونَ لنا )سُ لرُ 
 ؟ ( أبخبارهم فيتىعظوا وال يكونوا مثلهم أََفاَل َيْسَمُعونَ درتنا )( على قُ آَلََيتٍ ( اإلهالك والتدمري )ِلَك ذَ 

له تعاىل يف سورة األعراف }َحّتَّٰ ِإَذا أَقَ لَّْت َسَحااًب ثَِقااًل ومن ذلك قو  ، بحُ ( يف السُ أََومَلْ يَ َرْوا أَنَّ َنُسوُق اْلَماَء ) -27
ُ الَِّذي أَْرَسَل الرِىََيَح فَ ُتِثرُي َسَحااًب َفُسْقَناُه ِإىَلٰ بَ َلٍد مَّيِىتٍ ،  { ُسْقَناُه لِبَ َلٍد مَّيِىٍت فَأَنَزْلَنا بِِه اْلَماءَ   وقال تعاىل يف سورة فاطر}َوالِلَّ

( وهو الكالء والربسيم  فَ ُنْخرُِج بِِه َزْرًعا أَتُْكُل ِمْنُه أَنْ َعاُمُهمْ فيها ) ( يعين اليابسة اليت ال نبتَ  ىَل اأْلَْرِض اجْلُُرزِ إِ وقوله )، { 
حني  ( خضرة النبات أََفاَل يُ ْبِصُرونَ ة وغري ذلك )رَ كاحلنطة والشعري والرز والذ    بى ، وهو احلَ  ( َيكلون منهَوأَنُفُسُهمْ والقتى )

  والواو من قوله ) أومل( للتحذير، فال( للتفكري أوالفاء من قوله تعاىل )،  ينمو

دوننا به من فتح البالد وإعالء  الذي تعِ   هذا النصرُ ( أي مَّت َمَّتٰ َهٰ َذا اْلَفْتُح ( أي املشركون من العرب )َويَ ُقوُلونَ ) -28
 ( يف قولكم؟ ْم َصاِدِقنيَ ِإن ُكنتُ ه على مجيع األدَين )كلمة اإلسالم وإظهارِ 

ويقصد بذلك ، آخر  إىل وقتٍ أي وال مُيهلون ( َواَل ُهْم يُنظَُرونَ ( اذا آمنوا ) َكَفُروا ِإميَاهُنُمْ   الىذينَ ُقْل يَ ْوَم اْلَفْتِح اَل يَنَفُع ) -29
  إمياهنم ال يُقَبل بعد املوت . ماتوا أو قتلوا من الكافرين واملشركني أبنى  الىذينَ 

}يَ ْوَم ََيْيت بَ ْعُض آََيِت رَبِىَك الَ يَنَفُع نَ ْفًسا ِإميَاهُنَا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت د هذا قوله تعاىل يف سورة األنعام ا يؤيى وُمى 
  . { يف ِإميَاهِنَا َخرْيًا

. وقال تعاىل يف سورة  ذابه َنو الشمسل آية تظهر يف الكون هي وقوف القمر عن دورته مثى انشقاقه نصفني مثى اجنوأوى 
َل َغرْيَ الَِّذي  َنُسوُه ِمن قَ ْبُل َقْد َجاءْت ُرُسُل رَبىَِنا اِبحْلَقِى فَ َهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء فَ َيْشَفُعواْ لََنا أَْو نُ َرد  فَ نَ ْعمَ  الىذينَ }يَ ُقوُل األعراف 
 . {  ُكنَّا نَ ْعَملُ 

َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ   اَتبُوا ِمن قَ ْبِل أَن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهمْ  الىذينَ سورة املائدة }ِإالَّ تعاىل يف  د هذا قولهُ وُما يؤيى  . فاإلميان  { فَاْعَلُموا أَنَّ الِلَّ
لطة ولذلك ال يُقبل إميان بل هو خوف من السُ  ل ألنى ذلك ال يكون إمياَنً صادقاً قبَ ة ال تُ لطة والقوى أو التوبة وقت السُ 
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. فقد جاء يف كتاب "بشارة  لطة بيد املهدي وأوهلىا فتح فلسطني وختليصها من أيدي اليهود تكون السُ الكافرين حني
على معاين الكتاب املسطور  حديث لعلي بن أيب طالب )ع( يف وصف املهدي قال "فانه يقفُ  83صحيفة  اإلسالم"

: يفهم معانيهما  واملعىن،  ، والَرقى املنشور هو التوراة لقرآنفالكتاب املسطور هو ا، املنشور مثى يدخل البيت املعمور"  قىِ والرَّ 
دخل بيت املقدس فاحتاً ومنتصراً على : يَ  واملعىن.  ، والبيت املعمور هو بيت املقدس ويشرح مافيهما من كلمات غامضة

تعاىل يف سورة  ، وذلك قولهُ  مرانشقاق الق . وكذلك ال يُقبل إميان الكافرين حني تظهر عالمة من عالئم القيامة وهيَ  اليهود
ُقِل انَتِظُروا ِإَنَّ   ِإميَاهِنَا َخرْيًااألنعام }يَ ْوَم ََيْيت بَ ْعُض آََيِت رَبِىَك اَل يَنَفُع نَ ْفًسا ِإميَاهُنَا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يِف 

 . { ُمنَتِظُرونَ 

ُهمْ ) -30 ُم م نَتِظُرونَ من هللا عليهم ) ( النصرَ َوانَتِظرْ هم )أن أبلغت ( بعدَ َفَأْعِرْض َعن ْ  . ( موتكِإهنَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالسجدة َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

 حزابألسورةّا
ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

عبد هللا ر السلمي، قدموا املدينة ونزلوا على عو ألة يف أيب سفيان بن حرب وعكرمة بن أيب جهل وأيب ار السو ل نزل أوى  -1
وعبد هللا بن سعد بن أيب سرح  عبد هللا بن ايبى فقاموا وقام معهم  موهُ بعد غزوة اخلندق أبمان من رسول هللا ليكلى  بن ايبى 

َنن نذكرك  بسوء والَي حممىد دعنا وآهلتنا وندعك وربىك فال تذكرها " : ، فدخلوا على رسول هللا فقالوا بريقاُ عمة بن وطُ 
َ ية ) آلنزلت هذه ا" .فبسوء  ( فيما يدعونكَ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي ى هللا )( أي إثبت على تقوَ ََي أَي  َها النيبى اتَِّق الِلَّ

ن يعبدها فهو من اخلاسرين وال تنفع وم من تركهم على دينهم وعبادهتم لألصنام بل علىمهم وفهىمهم أبنى األصنام ال تضرى  إليهِ 
َ َكاَن َعِليًما ) ثلها يف املعىن يف سورة القلم قوله . ومِ  وينهاك عنهُ  ( فيما َيمرك بهِ َحِكيًما( بغاَيهتم قبل سفرهم إليك )ِإنَّ الِلَّ

 . : ودىوا لو ترتكوهنم وآهلتهم فيرتكوكم وشأنكم واملعىن { }َود وا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ تعاىل 

( فيجازيكم على أعمالكم  ِإنَّ الِلََّ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا( يف نبذ األصنام وتكسريها ) َواتَِّبْع َما يُوَحٰى إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ ) -2
  . يف اآلخرة
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( لك على  ٰى اِبلِلَِّ وَِكياًل وََكفَ ( يف نشر دينك والتلتفت إىل أقوال املشركني وهللا ينصرك عليهم ) َوتَ وَكَّْل َعَلى الِلَِّ ) -3
 .  أعدائك

 : مثى وجىه اخلطاب اىل املشركني فقال تعاىل
ُ ِلَرُجٍل مِىن قَ ْلَبنْيِ يف َجْوِفِه ) -4 نسان إ، بل جعل لكلى  ة هللاة األصنام واآلخر يف حمبى ( لكي تصرفوا قلباً يف حمبى مَّا َجَعَل الِلَّ

 : ، ومن ذلك قول الشاعر وَتلؤوها مبحبىتهِ  إليهِ هوا قلوبكم وجى قلباً واحداً لكي تُ 
 ُمعذَّبُ  َهواكِ  يف قَ ْلباً  وَخلَّْفتُ              ِبواِحدٍ  َلِعْشتُ  قَ ْلبانِ  يل  كانَ   َلوْ 

 يَ ْقُربُ  اْلَمْوتُ  وال يل  َيْصُفو الَعْيشُ  فال       اهلََوى إىَل  مَيِيلُ  قَ ْلباً  يل  ولِكنَّ 
ِئي ُتظَاِهُروَن ِمن ُْهنَّ أُمََّهاِتُكمْ وا يستعملوهنا فقال تعاىل )كان  اُخرىمثى ذمى عادات  ( . كانت العرب  َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ

ُتطلىق نساءها يف زمن اجلاهليىة هبذا اللىفظ ، وهو أن يقول هلا "أنِت عليى كظهر اُمىي" ، فلمىا جاء اإلسالم هُنوا عن ذلك 
(  َوَما َجَعَل أَْدِعَياءُكمْ من ظاهَر من امرأتِه ، ومعناُه أنى الزوجة ليست اُمىاً وأنى أمىهاهتم الالىئي ولدهَنم )واُوِجبت الُكفىارة على 

( يف احلقيقة ، كزيد بن حارثة الىذي تبنىاُه الرسول قبل النبوىة ، ألنىُه ُسيَب أَبْ َناءُكمْ مجع دعي ، وهو الىذي يُدَعى لغري أبيِه إبناً )
م أبوُه وعمىُه فطلباُه من رسول هللا  فاشرتاهُ  حكيم بن حزام فوهبُه لعمتىِه خدجية زوجة النيبى وهي وهبتُه للنيبى ، فجاَء بعد أَيى

وُه فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارين دعوُه عندي ، فقاال رضينا ، فلمىا سألوه اختاَر رسول هللا وقال إينى رأيُت منُه  فقال خريى
من أبويِه ، فقال حارثة َي معشر قُريش إشهدوا أنىه ليس ابين ، فقال النيبى )ع( إشهدوا أنىه إبين ، فكان  شيئاً مل يرُه أحدٌ 

يُدَعى زيد بن حممىد ، فلمىا تزوىج النيبى زينب بنت جحش بعد أن طلىقها زيد بن حارثة قال املنافقون تزوىج امرأة ابنِه وهو 
ُ ( ال ُمستنَد لُه ) َذِلُكْم قَ ْوُلُكم أِبَفْ َواِهُكمْ ا جعل هللا من تدىعونُه ولداً يف احلقيقة )ينهى الناس عن ذلك ، فقال هللا تعاىل م َوالِلَّ

( أي هللا  َوُهَو يَ ْهِدي السَِّبيلَ ( يعين يقول احلقيقة فالزوجة ال تصري ابلظهار اُمىاً ، والدعيى ال يصرُي ابلتبينى إبناً ) يَ ُقوُل احلَْقَّ 
 قيقة ويهدي إليها .يُرشد إىل احل

(  فَِإن ملَّْ تَ ْعَلُموا آاَبءُهمْ ( أي أعدل ) ُهَو أَْقَسُط ِعنَد الِلَِّ ولدوهم ) الىذينَ ( أي إنسبوهم آلابئهم  اْدُعوُهْم آِلاَبئِِهمْ ) -5
ينِ فتنسبوهم إليهم ) َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما بىيكم )( أي أنصاركم وحمُ َوَمَوالِيُكمْ ( يعين فنادوُه َي أخي ) فَِإْخَواُنُكْم يِف الدِى

مَّا تَ َعمََّدْت ( اجلُناح )َوَلِكن( أي فيما فعلتموُه من ذلك قبل النهي ُُمطئني أو بعده على النسيان أو سبق لسان ) َأْخطَْأمُت بِهِ 
ُ َغُفورًا( فيِه ) قُ ُلوُبُكمْ   فاصيل دينكم . ( بكم إْذ علىَمكم ترَِّحيًما( للُمخطئ ) وََكاَن الِلَّ

النَّيِب  َلمىا أعدى النيبى )ع( لغزوة تبوك وأمر الناس ابخلروج ، قال بعضهم نستأذن بذلك آابءَن واُمىهاتنا ، فنزلت هذه اآلية ) -6
( يف  اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعضٍ َوأَْزَواُجُه أُمََّهاهُتُْم َوأُْوُلو ( فهو أحقى ابالستئذان من آابئهم ) أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهمْ 

( يعين بشرط  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمَهاِجرِينَ حقة ، يعين يف التوراة والقرآن )( أي يف كُتب هللا السابقة والالى  يِف ِكَتاِب الِلَِّ املرياث )
ِإالَّ أَن تَ ْفَعُلوا املشرك ال يرث املسلم ) املشرك ولكنى أن يكونوا من املؤمنني مجيعاً فريث األرحام بعضهم بعضاً ، فاملسلم يرث 
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( يعين إالى إذا كان أحد أقرابئك من املشركني يتودىد إليك ومل يُعاِدَك وهو فقري احلال وتريد أن تُعطَيُه شيئاً  ِإىَل أَْولَِياِئُكم مَّْعُروفًا
( أي كما كتبناُه يف  يِف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا( احُلكم ) َذِلكَ  َكانَ من املال املنقول فال أبس من ذلك ، أمىا اإلرث فال يرث )

 الكُتب السماويىة السالفة كتبناُه عليكم أيضاً .

( أي أخذَن عليهم العهد وامليثاق أبن ال يُشركوا ابهلل شيئاً وأن يُرشدوا قومهم إىل عبادة  َوِإْذ َأَخْذََن ِمَن النَِّبيِىنَي ِميثَاقَ ُهمْ ) -7
َوِمن ن وٍح َوإِبْ رَاِهيَم ( َي حممىد أخذَن امليثاق على ذلك )َوِمنكَ وحده وينبذوا األصنام وحُيطىموها ويُعلىموهم اُمور دينهم ) هللا

ُهم مِىيثَاقًا َغِليظًا  ( على نبذ األصنام . َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوَأَخْذََن ِمن ْ

فيقول هلم هل بلىغتم  لوا بهِ رسِ اُ هلم يوم القيامة عمىا أ، فإن هللا يس ( وهم األنبياء َعن ِصْدِقِهمْ الصَّاِدِقنَي ( هللا )لِىَيْسَألَ ) -8
 بحانك ال ِعلمَ ؟ فيقولون سُ  جبتماُ ، فيقول ماذا  رَن؟ فيقولون بلى َيربىنا بشىرَن وأنذَ  وهل بشىرمت وأنذرمت قومكم مبا أُرسلتم بهِ 

ُ الر ُسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ا يؤيى فر. وُمى لنا ابحلقائق فبعضهم آمن وبعضهم ك د ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة }يَ ْوَم جَيَْمُع الِلَّ
ُتمْ  ُم اْلغُُيوبِ  قَاُلوا اَل ِعْلَم لَنَا ُأِجب ْ ٌة للمشركني أبن يقولوا مل ى حجى ا يسأهلم هللا تعاىل عن ذلك لئال تبقَ ّنى إ{ . و  ِإنََّك أَنَت َعالَّ

. فتكون األنبياء شهوداً على الكافرين واملشركني أبهنم أنذروهم عن  ىل عبادتك وينذرَن عن عبادة غريكإرشدَن ن يُ ترسل لنا م
مون يوم القيامة اكَ . فاملؤمنون حيُ  ( يف اآلخرة َوأََعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب أَلِيًماعبادة األصنام واألواثن ولكن مل يسمعوا لقوهلم )

 . مون بل يدخلون جهنىم بغري حماكمةا الكافرون واملشركون فال حُياكَ . أمى  وُيسألون

حتزىبوا على رسول هللا أَيم  الىذينَ ، وهم  ( من املشركني آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة الِلَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنودٌ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -9
ريدون حصارها فأقاموا أَيماً فمنعهم اخلندق من العبور إليها فنزلوا قرب اخلندق يُ  حفر اخلندق وأرادوا أن يهجموا على املدينة

، قتله علي بن أيب  ل فيها عمرو بن عبد الودى العامريناوشات بينهم وبني املسلمني فُقتِ ، فدارت مُ  نوا على شيءمل يتمكى 
،  لعت خيامهم ومزىقتهم فرجعوا اىل أهلهم خائبنيدورهم وقشديدة قلبت قُ  عاصفةً  ، وبعدها أرسل هللا عليهم رحياً  طالب

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريًاصرة املؤمنني )( وهم املالئكة أرسلهم هللا لنُ  َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رحًِيا َوُجُنوًدا ملَّْ تَ َرْوَهاتعاىل ) وذلك قولهُ   وََكاَن الِلَّ
 .    كمل ( فاذكروا تلك احلادثة واشكروا هللا على نصرهِ 

، وغطفان قائدهم ُعيينة  ريش قائدهم أبو سفيانكانت الواقعة يف السنة اخلامسة للهجرة يف شهر شوىال ، وكان على رأس قُ 
دهم حييى بن أخطب حزىبوا األحزاب بسبب إجالئهم من املدينة اىل خيرب وسيى  الىذينَ النضري من اليهود  و، وبن بن حصن

آالف  ، وخرج النيبى إليهم يف ثالثةِ  لفاً أ مع رسول هللا فظاهروهم وكانوا زهاء اثين عشرَ ة عهدهم ظريفبسببه نقضت بنو قُ 
ابردة سفىت الرتاب يف   بعث هللا عليهم رحياً عاصفة يف ليلةٍ ون كلى يوم ابلنبال واحلجارة حّتى ى قريب من شهر يرتامَ ومضَ 

 .   ىل دَيرهم خائبنيإعض فرجعوا وجوههم وأطفأت نرياهنم وقلعت خيامهم وماجت اخليل بعضها يف ب
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، وهم غطفان ومن اتبعهم من أهل جند  ( أي من فوق الوادي من ِقَبل املشرقمِىن فَ ْوِقُكْم ( املشركون )ِإْذ َجاُءوُكم ) -10 
ش ومن ري، وهم قُ  ةهة الغرب من َنحية مكى ( أي من أسفل الوادي من جِ َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم ة )ظقري والنضري وبن ووبن

َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب ) َنو العدوى  ، أي مالت عن كلى شيء وشخصتْ  ( يعين أبصار املسلمني َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصارُ شايعهم )
ي ( أ َوَتظُن وَن اِبلِلَِّ الظ ُنوَنَ نجرة هي البلعوم ومجعها حناجر )، واحلُ  ة اخلوفب لشدى ل ُيضرَ ، وهذا مثَ  ( من اخلوف احْلََناِجرَ 

، وبعضكم ظنَّ  ، وبعضكم ظنَّ القتل ختلفت الظنون بينكم فبعضكم ظنَّ أنى املشركني ينتصرون على املسلمني لكثرهتما
 .  النصر للمؤمنني

 لكَ  ، فظهرَ  إمياهنم وصربهم سنُ ( أي اختربَنهم ليظهر لك حُ  ابْ ُتِلَي اْلُمْؤِمُنونَ ( أي يف ذلك املكان والزمان )ُهَناِلكَ ) -11 
 . جوا إزعاجاً شديداً زعِ اُ ( أي ُحرِىكوا ابخلوف و  َوزُْلزُِلوا زِْلزَااًل َشِديًدا) كان اثبتاً يف اإلميان ومن كان ضعيفاً فيهِ من  

ُ َوَرُسولُُه ( أي شٌك وهو مرض نفساين ) يف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ َوِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن وَ ) -12 ِإالَّ ) لنصرِ ( ابمَّا َوَعَدََن الِلَّ
 . ( يعين إال خديعةً  ُغُرورًا

ُهْم ) -13 ( أي ال إقامة لكم اَل ُمَقاَم َلُكْم رة )( وهو إسم املدينة املنوى ََي أَْهَل يَ ْثِرَب ( أي من املنافقني )َوِإْذ قَاَلت طَّائَِفٌة مِىن ْ
نوا يف بيوتكم وحتفظوا إرجعوا اىل املدينة لكيى تتحصى  ، املكان: الفائدة من بقائكم يف هذا  واملعىن،  ىل املدينةإ( فَاْرِجُعوانا )هُ 

ُهُم النيبى  )جيش املسلمني كان خارج املدينة قرب اخلندق  . وذلك ألنى  عيالكم ،  ىل املدينةإ( يف الرجوع  َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق مِىن ْ
َوَما ، فكذىهبم هللا تعاىل بقوله ) ري حصينة َّنشى عليها من العدوى ( أي غيَ ُقوُلوَن ِإنَّ بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة وهم بنو حارثة وبنو سلمة )

 . ( من اجلهاد خوفاً من القتلِإن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفرَارًا  ِهَي ِبَعْورَةٍ 

هم يف املدينة مثى ، يعين لو أذنت هلم يف الرجوع إىل دَير  ( يعين من جوانبها َعَلْيِهم مِىْن أَْقطَارَِها( املدينة ) َوَلْو ُدِخَلتْ ) -14
م يتى  الىذينَ جاءهم بعض  ، وذلك  بعون الكثرةيقاتلونك من األحزاب وسألوهم أن يرتكوك ويذهبوا معهم حملاربتك لفعلوا ألهنى

َنَة آَلتَ ْوَهاقوله تعاىل ) َوَما ب )ة عنكم وعن نصرتكم لفعلوها وذهبوا مع األحزا( يعين لو سأهلم أحد أعدائك الردى  مُثَّ ُسِئُلوا اْلِفت ْ
ين ليس خيسرون املعسكرَ  ، وحينئذٍ  ( وينهزمون كما اهنزم األحزاب ورجعوا خائبنيِإالَّ َيِسريًا ة )ا أقاموا ابلردى مَ ( أي ولَ  تَ َلب َُّثوا هِبَا
 . ذبذبني ال إىل هؤالء وال إليكملريجعوا إليكم وال فائدة هلم من األحزاب فيبقون مُ  هلم وجهٌ 

َ ِمن قَ ْبلُ  َوَلَقْد َكانُوا) -15 ( يف القتال بل يثبتون يف وجه الكافرين  اَل يُ َول وَن اأْلَْداَبرَ ( أي من قبل وقعة اخلندق ) َعاَهُدوا الِلَّ
م توا أماأن ال ينهزموا بعد ذلك ويثبُ  عاهدوهُ  ىل النيبى بعد اهلزميةإا رجعوا مى د لَ حُ اُ . وذلك يوم  ( عنه وََكاَن َعْهُد الِلَِّ َمْسُئواًل )

 . األعداء
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( إذ املوت  لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفرَاُر ِإن فَ َرْرمُت مِىَن اْلَمْوِت أَِو اْلَقْتلِ استأذنوك يف الرجوع إىل بيوهتم ) الىذينَ الء ؤ ( َي حممىد هلُقل) -16
تركتم اجلهاد يف سبيل هللا وذهبتم عن  ( يعين إنْ َوِإًذا، ومن مل يُقَتْل مَيُْت ) عنيى ا قتالً يف وقت مُ مى إو  أنفهِ  ا حتفَ إمى  منهُ  دى البُ 

  . ( مثى َتوتون فتخسرون الدنيا واآلخرةِإالَّ قَِلياًل نيا )( يف الدُ  الَّ َُتَت َُّعونَ غري مقبول فستخسرون اآلخرة و) ذرٍ رسوله بعُ 

 زىاً ( أي نصراً وعِ  أَْو أَرَاَد ِبُكْم َرمْحَةً ) قوبةً ( أي عُ  مِىَن الِلَِّ ِإْن أَرَاَد ِبُكْم ُسوًءا( أي حيرسكم ) ُقْل َمن َذا الَِّذي يَ ْعِصُمُكم) -17
 فيجب عليكم أن َتتثلوا أوامرهُ  ، رى عنكم إال هللا وال أحد جيلب النفع لكم إال هللا: اليقدر أحد أن يدفع الضُ  واملعىن، 

ُدوَن هَلُم مِىن ُدوِن الِلَِّ َولِيًّالتنجحوا )  ( ينصرهم غري هللا . َواَل َنِصريًاوهنم )( يتوىلى أمرهم وشؤ  َواَل جيَِ

ُ اْلُمَعوِىِقنَي ِمنُكْم ) -18 طوهنم ثبى قون غريهم عن اجلهاد مع رسول هللا ويُ عوى يُ  الىذينَ ، وهم املنافقون  ( أيها املسلمونَقْد يَ ْعَلُم الِلَّ
ْخَواهِنِمْ ( أي ويعلم القائلني )َواْلَقائِِلنيَ ) َناَهُلمَّ إِ ( يف النفاق )إِلِ ، وهم اليهود قالوا لعبد هللا بن  وا معنا واتركوا حممىداً ( أي تعالَ  لَي ْ

م أبو هُ مَ هَ ت َ لْ وأصحابك واجنوا من القتل وما حممىد وأصحابه اال أكلة رأس ولو كانوا حلماً ال أيبى رئيس املنافقني هل َم الينا أنتَ 
م يُ  ِإالَّ قَِلياًل ( أي وال حيضرون القتال ) سَ َواَل ََيُْتوَن اْلَبأْ ) وقوله . فيان وهؤالء األحزابسُ   . قاتلون معكم( ليومهوكم أهنى

رَأَيْ تَ ُهْم ( استكانوا وخضعوا وتوسىلوا و)فَِإَذا َجاَء اخْلَْوُف ) ساعدتكمالء على نصركم ومُ يعين َبُ  ) َأِشحًَّة َعَلْيُكمْ ) -19
خوفهم  ةِ دى ىل جهة من شِ إ ( من جهةٍ  َتُدوُر أَْعيُ نُ ُهمْ عهم إىل ساحة القتال )استعطاف واسرتحام لئال تدف ( نظرَ يَنظُُروَن إِلَْيَك 

( عنهم وجاء األمن  فَِإَذا َذَهَب اخْلَْوفُ أسباب املوت ) الوفاة وغمرتهُ  ذي حضرتهُ ( يعين كالى  َكالَِّذي يُ ْغَشٰى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ )
: وقت اخلوف  واملعىن.  عوركمجيرحون شُ  ةٍ حادى  سليطةٍ  ةٍ نَ ابلكالم وخاصموكم أبلسِ  ( أي آَذوكمَسَلُقوُكم أِبَْلِسَنٍة ِحَداٍد )

( يعين َبالء وقت اإلنفاق اخلَْرْيِ عطاء )إ(  َأِشحًَّة َعَلىوقت األمان يتكلىمون َبشونة ويتجاسرون ) وُِلون ولكنْ يتذلىلون ويُ َولْ 
ُ أَْعَماهَلُمْ ( بقلوهبم بل أسلموا أبلسنتهم ) ولَ ِٰئَك مَلْ يُ ْؤِمُنواأُ إذا سألتموهم شيئاً للحرب أو للفقراء أو لغري ذلك ) (  فََأْحَبَط الِلَّ

 . فيهِ  ( ال تكلىفَ  َعَلى الِلَِّ َيِسريًا) ومعاملتهم بهِ  105( السوءِلَك وََكاَن ذَ  وسيعاملهم ابلسوء على أفعاهلم )

ظنى هؤالء املنافقون أنى األحزاب مل يذهبوا اىل أهلهم يف احلقيقة بل عملوها مكيدة ( أي ي حْيَسُبوَن اأْلَْحزَاَب مَلْ يَْذَهُبوا) -20
ُم ( املنافقون )يَ َود وااثنية يف مكان آخر ) ةً ( للقتال مرى  َوِإن ََيِْت اأْلَْحزَابُ ) اُخرىمع املسلمني وسريجعون إىل قتاهلم مرىًة  َلْو أهنَّ

( ليعلموا   َيْسأَُلوَن َعْن أَنَباِئُكمْ اً بني األحزاب واملسلمني )ستمرى يمون يف البادية مادام القتال مُ ( يعين يُق اَبُدوَن يف اأْلَْعرَابِ 
 ( منهم مَّا قَاتَ ُلوا ِإالَّ قَِلياًل ( يف قتاٍل آخر ) َوَلْو َكانُوا ِفيُكم، للمسلمني أم لألحزاب ) بةكيف تكون النتيجة وملن تكون الغلَ 

. 

                                                           
 . ( ِبُكْم ُسوًءا أَْو أَرَاَد ِبُكْم َرمْحَةً ُقْل َمن َذا الَِّذي يَ ْعِصُمُكم مِىَن الِلَِّ ِإْن أَرَاَد )إشارة اىل قوله تعاىل فيما سبق  105
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دوة صاحلة يف الصرب والثبات واجلهاد يف سبيل هللا ( أي قُ  يف َرُسوِل الِلَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ ( أيها املؤمنون ) َلُكمْ  لََّقْد َكانَ ) -21
َ َواْليَ ْوَم اآْلِخرَ ) كانوا يرجون النصر من هللا على   الىذينَ عنهم  ( أي كان جهادكم لعوائل املسلمني والذبىِ  لِىَمن َكاَن يَ ْرُجو الِلَّ

َ ئهم يف الدنيا والثواب يف اآلخرة )أعدا  ( .َكِثريًا( يف الدعاء والصالة والتسبيح ذكراً )َوذََكَر الِلَّ

ُ َوَرُسولُهُ ( قد رحلوا ) َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَابَ ) -22 هلم علينا  ق والعودةَ قد حتقى  ( ابلنصرِ  قَاُلوا َهٰ َذا َما َوَعَدََن الِلَّ
  . ( لرسولهِ َوَتْسِليًما( ابهلل ) ِإالَّ ِإميَاَنً ( هذا احلادث )  َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهمْ لنا ) ( بوعدهِ  الِلَُّ َوَصَدَق )

.  شهيداً  لَ تِ ( فقُ ََنَْبُه  َفِمن ُْهم مَّن َقَضىٰ ( ابلثبات يف قتال املشركني )مِىَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الِلََّ َعَلْيِه ) -23
َ َعَلْيِه  (هو العهد من قوله تعاىل  "بحْ النى "  : ومن ذلك قول لبيد )َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الِلَّ

ْرءَ  َتْسأالنِ  أال
َ
 وابِطلُ  َضاللٌ  أمْ  فيُ ْقَضى أََنْبٌ      حُيَاِولُ  ماذا امل

وىل يف اللفظ بل جيب َييت بكلمة تشبه االُ  ن ال"فمنهم من قضى عهده" ألنى من البالغة عند العرب أ ُسبحانهُ ا مل يقل ّنى إو 
 . ، ويف القرآن كثري من هذه األلفاظ املختلفة يف النطق واملتشاهبة يف املعىن وىل يف املعىن وختتلف يف اللفظأن تشبه االُ 

ُلوا) ( أجلهُ َوِمن ُْهم مَّن يَنَتِظُر )  . ( كما بدىل املنافقونتَ ْبِديالً ) ( العهدَ  َوَما بَدَّ

ُ الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويُ َعذِىَب اْلُمَناِفِقنَي ِإن َشاءَ ) -24 وا اتبُ  ( إنْ  أَْو يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ ( يعين إْن مَل يتوبوا من نفاقهم ) لِىَيْجزَِي الِلَّ
َ َكاَن َغُفورًا )  . ( ابلنادمنيرَِّحيًما( للتائبني )ِإنَّ الِلَّ

25- ( ُ ا أتمىلوه من ( ُمى َخرْيًا( من املسلمني )ملَْ يَ َناُلوا ( أي حبقدهم وغمىهم )بَِغْيِظِهمْ ( يعين األحزاب )  ُرواَكفَ   الىذينَ َوَردَّ الِلَّ
ُ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتالَ النهب والسلب ) ُ َقِوَيًّ ( ابألعاصري ) وََكَفى الِلَّ قابلهما شيء فال يُ  ندهِ وجُ  ة جبيشهِ القوى  ( أي لهُ  وََكاَن الِلَّ

 . لهُ  فال غالبَ  لكهِ ( يف مُ زِيزًاعَ )

ساعدوا األحزاب يف  الىذينَ ( أي  ظَاَهُروُهم الىذينَ َوأَنَزَل ابليهود من بين قُريظة فقال تعاىل ) ما فعلَ  ُسبحانهُ  مثى ذكرَ  -26
، وهم بنو  ( يعين من اليهود َتابِ مِىْن أَْهِل اْلكِ )،  عدوىاً  ناصروا عليهِ القتال ونقضوا العهد الذي بينهم وبني رسول هللا أبْن ال يُ 

َوأَتِْسُروَن َفرِيًقا ( منهم يعين الرجال ) َوَقَذَف يِف قُ ُلوهِبُِم الر ْعَب َفرِيًقا تَ ْقتُ ُلونَ ( يعين أنزهلم من حصوهنم ) ِمن َصَياِصيِهمْ ريظة )قُ 
  . ( وهم النساء والذراري

خيرب فتحها هللا  ، وهيَ  لكم يف املستقبل بل سيفتحها هللاُ  ( بعدُ  ْمَواهَلُْم َوأَْرًضا ملَّْ َتطَُئوَهاَوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدََيَرُهْم َوأَ ) -27
ُ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرًاذلك ) للمسلمني بعدَ    . ( وََكاَن الِلَّ

وعشرين يوماً  ة وحاصرهم بضعةً ريظرسول هللا وأصحابه اىل بين قُ  الوقعة بعد رجوع األحزاب عن املسلمني فخرجَ  وكانت هذهِ 
لني منهم وكانوا فيهم بقتل املقاتِ  ، فحكمَ  من جرحهِ  ىداوَ النيبى وهو ابملدينة يُ  إليهِ  ، فأرسلَ  كم سعد بن معاذفنزلوا على حُ 
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 كم هللالسعد حكمَت حب . فكربى رسول هللا وقالَ  ةهاجرين خاصى بسيب النساء والذراري وبيوهتم للمُ  ، وحكمَ  مائةأكثر من ستى 
. 

َلمىا كثرت األموال بكثرة الفتوحات سنة تسع للهجرة اجتمع أزواج النيبى عنده فطلنَب منُه الَسعَة والتنعيم يف الدنيا زَيدة  -28
على النفقة ، فقلَن نُريد ما تريده النساء من احلُلي والثياب املخطىطة والسحوليىة واحلُلل اليمانيىة ، فغضب النيبى عليهنى 

َْزَواِجكَ نى الدنيا وهجرهنى شهراً ، فنزلت عليِه آية التخيري وهَي )لطلبه ِإن ُكنُتَّ تُرِْدَن احْلََياَة ( وكنى تسعاً ) ََي أَي  َها النَّيِب  ُقل ألِى
نْ َيا َوزِينَ تَ َها ( إىل َوأَُسرىِْحُكنَّ مثى اُطلىقكنى )( أي اُعطيكنى من متاع الدنيا  فَ تَ َعاَلنْيَ أَُمتِىْعُكنَّ ( أي سعة العيش وكثرة املال ) الد 

 ( بال إضرار وال ضرب وال إهانة . َسرَاًحا مجَِياًل أهلكنى )

اَر اآْلِخَرةَ ) -29 َ َوَرُسوَلُه َوالدَّ ( يعين وإن أردتنى طاعة هللا وطاعة رسولِه يف الدنيا لِتَ نَ ْلَن النعيم يف اآلخرة  َوِإن ُكنُتَّ تُرِْدَن الِلَّ
 ( .  أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجرًا َعِظيًمافَِإنَّ الِلََّ )

( أي ِضْعَفنْيِ ( يف اآلخرة ) ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذابُ ( أي مبعصيٍة ظاهرة ) ََي ِنَساء النَّيبِى َمن ََيِْت ِمنُكنَّ بَِفاِحَشٍة م بَ يِىَنةٍ ) -30
نى أعرف من ( أي سهالً ال  َعَلى الِلَِّ َيِسريًا( العذاب ) وََكاَن َذِلكَ غريهنى بدين هللا ) مرىتني على ما تستحقى بِه غريهنى ، ألهنى

 تكلىَف ]وال صعوبَة [ فيِه . 

( يف  َوتَ ْعَمْل َصاحِلًا ن  ْؤهِتَا َأْجَرَها َمرََّتنْيِ ( أي تنقطع هلل يف العبادة ولرسولِه يف الطاعة ) َوَمن يَ ْقُنْت ِمنُكنَّ لِلَِِّ َوَرُسولِهِ ) -31
 ( يف اجلنىة .  رِْزقًا َكرميًا( أي هيىأَن هلا ) َوأَْعَتْدََن هَلَااآلخرة )

( بل جيب  ِإِن ات ََّقْيُتَّ ( يف الطاعة والتقوى )النِىَساء( مجاعات )مِىنَ ( أي كجماعٍة واحدة ) ََي ِنَساء النَّيبِى َلْسُتَّ َكَأَحدٍ ) -32
( للرجال ،  َفاَل خَتَْضْعَن اِبْلَقْولِ ألنى املعلىم واملرِشد هو زوجكنى ونزول الوحي يف بيوتكنى )أن يزداد تقواكنى على سائر النساء 

( َوقُ ْلنَ ( نفسي ، أي يف قلبِه شكى يف الدين ) الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمَرضٌ ( فيكنى )فَ َيْطَمعَ أي ال خُتاطنَب الرجال بكالم رقيق لنيى )
 ( ال عنَف فيِه وال خضوع . قَ ْواًل مَّْعُروفًاين )ملن سألكنى شيئاً من أحكام الد

أي ال خترجَن على عادة النساء  106(  َواَل َترَبَّْجَن َترَب َج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل ( أي اثبَت يف منازلكنى ) َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ ) -33
يت كنى يف زمن اجلاهليىة قبل اإلسالم وال ُتظهرَن زينتكنى كم َوأَِقْمَن الصَّاَلَة َوآِتنَي الزََّكاَة ا كانت تفعل املرأة يف املاضي )الالى

َا يُرِيُد الِلَُّ  أَْهَل ( أي األمراض النفسانيىة واجلسمانيىة ) لُِيْذِهَب َعنُكُم الرىِْجسَ ( هبذه الوصاَي واملواعظ ) َوأَِطْعَن الِلََّ َوَرُسولَُه ِإّنَّ
 ( . َتْطِهريًا( من األدَنس )يَُطهِىرَُكمْ وَ ( أي بيت النبوىة ) اْلبَ ْيتِ 

َلى يِف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آََيِت الِلَِّ ( أي وتذكىرَن عند وسوسة النفس وميلها لزينِة الدنيا )َواذُْكْرنَ ) -34 ( يعين من القرآن  َما يُ ت ْ
ن مال وزينة فتتذكىر آَيت القرآن الىيت جاءت : إذا اشتاقت واحدة منكنى إىل ما يف الدنيا م واملعىن( أي املوعظة ، َواحلِْْكَمةِ )

                                                           

اهليىة أمىا اجلاهليىة ااُلخرى فقبل ظهور املهدي ، وهذا وقتها إْذ أظهرت املرأة زنديها وكشفت عن ساقيها وزادت يف اخلالعة والتربىج على اجل 106 
 ْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإىَل الس ُجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعوَن { .ااُلوىل ، وقد أشار هللا تعاىل إىل هذا الزمان بقوله تعاىل يف سورة القلم }ي َ 
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يف ذمى الدنيا ومدح اآلخرة ، وكذلك تتذكىر املواعظ الىيت جاءت يف ذلك لكي هتدأ نفسها وتزول رغبتها عن الدنيا وزينتها وال 
َ َكاَن َلِطيًفاتفتت هبا ) ( أبعماهلم وأفعاهلم فيجازيهم َخِبريًا)( بعبادِه إْذ أنزل عليهم القرآن ليهديهم إىل طريق الرشاد  ِإنَّ الِلَّ

 عليها يف اآلخرة .

( . َواْلُمْؤِمَناتِ ( ابهلل وُرُسلِه )َواْلُمْؤِمِننيَ ( أي املستسلمني ألمر هللا واملستسلمات ) ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماتِ ) -35
الرتقاء هي االنقطاع إىل هللا عن الناس ابلطاعة والعبادة ، فاالستسالم أوىل درجة ، واإلميان اثين درجة ، والدرجة الثالثة يف ا

َوالصَّاِدقَاِت ( يف القول والعهد )َوالصَّاِدِقنيَ واملنقِطعات ) ( أي املنقِطعني إىل هللا َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاتِ قوله تعاىل )وذلك 
ِقنيَ ( هلل يف صالهتم ) اِشِعنيَ َوالصَّاِبرَاِت َواخلَْ ( يف البأساء والضرىاء ) َوالصَّاِبرِينَ  ( على الفقراء واحملتاجني  َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِى

قَاِت َوالصَّائِِمنيَ ) َ  واللىواط ) الزَن( عن  َوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فُ ُروَجُهمْ ( شهر رمضان ) َواْلُمَتَصدِى َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن الِلَّ
ُ هَلُم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًماد قيامهم وقعودهم وحني اضطجاعهم )( عن َكِثريًا  ( يف اآلخرة . َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ الِلَّ

ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا أَن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمنْ ( أي ال ينبغي ملؤمٍن ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمنٍ ) -36 ( أي ليس  أَْمرِِهمْ  َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الِلَّ
َوَمن هلم االختيار من أمرهم إن شاؤوا عملوا بِه وإن مل يشاؤوا تركوُه ، بل جيب امتثال أمر هللا والعمل بِه دون تواٍن وال تردىد )

َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل م ِبيًنا  ( . يَ ْعِص الِلَّ

ُ َعَلْيهِ ( َي حممىد لزيد بن حارثة ) َوِإْذ تَ ُقولُ ) -37 ( ابلِعتق ، فتقول لُه َلمىا أراَد  َوأَنْ َعْمَت َعَلْيهِ ( ابإلسالم ) لِلَِّذي أَنْ َعَم الِلَّ
َوخُتِْفي ( يف طالقها بدون ذنٍب منها إليك ) َواتَِّق الِلََّ ( يعين أبِقها عندك وال ُتطلىقها ) أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ طالق زوجتِه )

ُ ُمْبِديهِ مىد من ُحبىك هلا )( َي حم يف نَ ْفِسكَ  ( أن يعيبوا عليك َوخَتَْشى النَّاسَ ( أي ُمظهرُه إذ هللا ألَقى ُحبىها يف قلبك ) َما الِلَّ
َها َوطَرًا) ُ َأَحق  أَن خَتَْشاُه فَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد مِىن ْ الرغبة  ( . فالوطَر قضاءَزوَّْجَناَكَها( أي حاجًة وطلىقها وانقضت ِعدىهتا ) َوالِلَّ

 واحلاجة ، ومن ذلك قول الشاعر : 
يُل ْبُن َمْعَمرِ      وََكْيَف ثَ َواِئي اِبْلَمِديَنِة بَ ْعَدَما َها مجَِ  َقَضى َوَطرًا ِمن ْ

 وقالت اخلنساء تنعى أخاها : 
 َقْد كاَن خاِلَصيِت ِمْن ُكلِى ِذي َنَسٍب     فَ َقْد ُأِصيَب َفما لِْلَعْيِش أَْوطارُ 

ألقينا ُحبىها يف قلبك وألقينا أمر طالقها يف قلب زيد لكي يُطلىقها زيد وتتزوىجها أنَت ، وذلك لغايٍة نقصدها بعد  ومعناُه َننُ 
زواج  ( يعين لئالى بعدك حُيرىمون ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرٌَج يف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ُْهنَّ َوطَرًاذلك وهَي )

 وََكاَن أَْمُر الِلَِّ َمْفُعواًل املطلىقة ملن تبنىوُه ، فحينئٍذ يقولون إنى نبيىنا تزوىج ُمطلىقة زيد فلماذا َنُن ال نتزوىج ُمطلىقات من تبنىيناهم )
 ( يعين ما أرادُه هللا كائٌن ال حمالة .

عن احملرىمات ، فقد امتحَن يوسف بزليخا امرأة العزيز  أقول إنى هللا تعاىل خيترب أولياءُه وميتحنهم لريى تقواهم وصربهم   
ورَيى فوجدُه غري صابر وليس لُه عزمية على ضبِط نفسِه . ك شهوتِه . وامتحَن داُود بزوجة اُ مساإفوجدُه ذا صرٍب وعزمية على 

اً حني رآها ِسوى أن قال وامتحَن حممىداً بزوجة زيد فوجدُه صابراً ذا عزمية على ضبط نفسه عن احملرىمات فلم يعمل شيئ
ُ َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ  فأعطاُه هللا ما شتهت نفسه ابحلالل دون احلرام . وكلىهم اختربهم هللا تعاىل بنساء ُمتزوىجات {  }فَ تَ َباَرَك الِلَّ

إذا كانت املرأة ابكراً ، وذلك ألنى املتزوىجة ال سبيل إىل احلصول عليها إالى إذا طلىقها زوجها برضاً منُه دون إكراه ، أمىا 
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فيمكن للرجل أن يتزوىجها أبن خيطبها من أبيها ، ولكن إذا كانت متزوىجة فماذا يصنع إذا وقع ُحبىها يف قلبِه هل يزين هبا 
 فيأمث أم يضبط نفسُه عن احملرىمات ويصرب ، وهذا هو االمتحان الىذي امتحن هللا فيِه أنبياءُه الثالثة .

ُ َلهُ ( يف الزواج ) مَّا َكاَن َعَلى النَّيبِى ِمْن َحرَجٍ اىل )مثى قال هللا تع -38 ( أي فيما كتبُه هللا لُه وقدىرُه من يوم  ِفيَما فَ َرَض الِلَّ
الزوجات . ( يعين شريعة هللا يف أنبيائِه املاضني أبن أابَح هلم تعدىد  َخَلْوا ِمن قَ ْبلُ  الىذينَ ُسنََّة الِلَِّ يِف والدتِه أبن يتزوىج تسعاً )

فقد تزوىج نساًء كثرية وكان له من السراري  ُسليمانفقد تزوىج داُود سبعاً وكان لُه من السراري اثنتني وتسعني سريىة . أمىا 
بين إسرائيل وقضاهتم . أمىا داُود فقد طلىَق . وتزوىج جدعون بن يؤاش نساًء كثرية أيضاً وهو من رؤساء  107ثالَثائة سريىة 

ا كانت خطيبتُه من قبل زواجها وقد خان العهد أبوها مع داُود فزوىجها ميكال بنت شاؤو  ل من زوجها جرباً وتزوىجها ، ألهنى
( يعين وكان أمُر  وََكاَن أَْمُر الِلَِّ َقَدرًا مَّْقُدورًاوقوله ) 108لغريِه ، وَلمىا قُِتَل شاؤول عادى داُود يُطالب َبطيبتِه حّتى أخذها جرباً 

 لنيبى بتسٍع من النساء قَدراً مقدوراً ، يعين ُمقدىراً ومكتوابً من يوم والدتِه . هللا يف تزويج ا

 يف الثناء على األنبياء والُرُسل فقال :  ُسبحانهُ مثى أخذ 
تبليغ ( يف  ْوَن َأَحًداَواَل خَيْشَ ( أي خيافون عقابُه إذا بدا تقصري منهم )َوخَيَْشْونَهُ ( للناس ) يُ بَ لِىُغوَن رَِسااَلِت الِلَِّ  الىذينَ ) -39 

َ وََكَفى اِبلِلَِّ َحِسيًباالرسالة )  ( أي كَفى ابهلل ُُمازَيً هلم على حتمىل األذى يف تبليغ الرسالة . ِإالَّ الِلَّ

( إليكم  وَل الِلَِّ َوَلِكن رَّسُ ( فتنكرون عليِه زواج زينب بنت جحش ُمطلىقة زيد ) مَّا َكاَن حُمَمٌَّد أاََب َأَحٍد مِىن رىَِجاِلُكمْ ) -40
ُ ِبُكلِى َشْيءٍ ( فيكم ) َوَخامَتَ النَِّبيِىنيَ )  ( فيعلىمكم هبا ليكمل دينكم .َعِليًما( من اُمور الدين ) وََكاَن الِلَّ

َ ِذْكرًا َكِثريًا الىذينَ ََي أَي  َها ) -41  (  آَمُنوا اذُْكُروا الِلَّ

: سبىحوُه على الدوام ، يعين يف   واملعىنلُبكرة" هي الصباح ، و"األصيل" هو املساء ، ( . "ا َوَسبِىُحوُه بُْكرًَة َوَأِصياًل ) -42
كلى وقت تذكرُه بِه وعند كلى آية تراها من آَيت الكون ويف كلى عجيب تراُه من املخلوقات . فإنى هللا تعاىل أمرَن أن نذكرُه 

املشايخ واألئمىة واألولياء ، وهذا هو هذا الزمن وأخذوا يذكرون  ونسبىحُه على الدوام ، ولكنى أكثر الناس تركوا ِذكر هللا يف
اإلشراك الصريح ، يذكروهنم عند قيامهم وقعودهم ، يذكروهنم يف أفراحهم وعند شدائدهم ، يذكروهنم عند والدهتم وعند 

 .ُماهتم ، يذكروهنم لسؤاهلم وطلب حوائجهم ، نُسوا هللا فأنساهم أنفسهم أوالئك هم الكافرون 

: هو الذي َيِصُلكم ابلوحي واخلريات  واملعىن،  ة من الصِىلةشتقى ( . الصالة مُ  الَِّذي ُيَصلِىي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتهُ ( هللا )ُهوَ ) -43
وذلك ألنى  . لكم على أعدائكم وإرشادكم إىل طريق الصالح صرةِ ه أيضاً َتِصُلكم بنزول الوحي على نبيىكم وابلنُ ومالئكتُ 
. والغاية من نزول الوحي وإيصاله  ، والثاين ينزل به أحد املالئكة باشرًة دون واسطةل من هللا إىل النيبى مُ نوعان األوى الوحي 
، بل  صلىي عليكم ألنكم أتقياءهللا تعاىل مل يقل يُ  نى إ، ف هذه الكلمة يفل ( فتأمى  لُِيْخرَِجُكم مِىَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ إليكم )

                                                           

 . ِسفر امللوك األوىل من ُمموعة التوراة يف اإلصحاح احلادي عشرراجع  107 
 . ِسفر صموئيل الثاين يف اإلصحاح الثالث من ُمموعة التوراةراجع  108 
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ذاً يقصد بكلمة الصالة اإليصال إ.  لم واهلدايةلمات اجلهل اىل نور العِ أي من ظُ  ، جكم من الظلمات اىل النورقال ليخر 
 . ( إذ واَصَلهم ابخلريات اِبْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما( هللا )وََكانَ واالتىصال )

 عامَل النفوس حُتيىيهم املالئكة وُتسلىم عليهم وتبشىرهم ابجلنىة ( يعين يوم ميوتون وينتقلون إىل حتَِي َّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُه َساَلمٌ ) -44
 ( أي أجراً حسناً َثيناً . َأْجرًا َكرميًا( يف اجلنىة ) َوأََعدَّ هَلُمْ )

( ابلعذاب ملن كفر ومل يؤمن يرًاَونَذِ ( ابجلنىِة ملن آمن منهم )َوُمَبشِىرًا( عليهم )َشاِهًدا( للناس ) ََي أَي  َها النَّيِب  ِإَنَّ أَْرَسْلَناكَ ) -45
. 

( ، فالقرآن هو إذٌن منُه للنيبى وأمٌر من هللا ، إبِِْذنِهِ ( يعين إىل عبادتِه ونبذ األصنام وترك عبادهتا ) َوَداِعًيا ِإىَل الِلَِّ ) -46
 . ضاَء بنورِه( ملن است ِسرَاًجا م ِنريًا( هو )وَ : أرسلناك ابلقرآن الىذي هو إذٌن لك ابلدعوة ) واملعىن

ِر اْلُمْؤِمِننَي أِبَنَّ هَلُم مِىَن الِلَِّ َفْضاًل َكِبريًا) -47  ( يف اآلخرة زَيدة على ما يستحقىونُه من الثواب . َوَبشِى

َودَْع ة )ر و الس( فيما ُيشريون عليك ، وقد سبق تفسريها يف أوىل َواْلُمَناِفِقنيَ ( فيما يدعونك إليِه ) َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِينَ ) -48
( أي  وََكَفى اِبلِلَِّ وَِكياًل ( يف نشر الدعوة وال تراقب أحداً ) َوتَ وَكَّْل َعَلى الِلَِّ عن أذاهم سأكفيك أمرهم ) ضْ ( أي أعرِ  أََذاُهمْ 

 حافظاً لك .

َفَما َلُكْم ( أي من قبل أن جتامعوهنى ) ْبِل أَن ََتَس وُهنَّ آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن ق َ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -49
ٍة تَ ْعَتد وهَنَا الِعدىة عن الىيت مل يدخل هبا زوجها وطلىقها ، فمّت  ُسبحانهُ ( أي تستوفوهنا ابلعدد . أسقط هللا  َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

( إىل أهلهنى َوَسرىُِحوُهنَّ ( أي أعطوهنى من متاع الدنيا )تِىُعوُهنَّ َفمَ شاءت أن تتزوىج بغريه فلها أن تتزوىج بغري ِعدىة ، وقوله )
( بال ُمشاجرة وال إضرار ، واملتاع للىيت ليس هلا مهر كالبديلة واملوهوبة ، أمىا الىيت هلا مهر ُمعنيى فتستحقى نصفُه  َسرَاًحا مجَِياًل )
. 

يت آتَ ْيَت ُأُجوَرُهنَّ ََي أَي  َها النَّيِب  ِإَنَّ َأْحَلْلَنا َلَك أَ ) -50 ( أي وأحللنا  َوَما َمَلَكْت مَيِيُنكَ ( أي أعطيَت ُمهورهنى ) ْزَواَجَك الالَّ
ُ َعَلْيكَ لك ما ملكت ميينك من السراري ) ( من الغنائم ، فكانت من الغنائم ماريىة القبطيىة اُمى إبراهيم ، وصفيىة  ُمَّا أَفَاء الِلَّ

يت ( أحللنا لك بدون اُجرٍة )وَ ما )وجويريىة أعتقهما وتزوىجه بَ َناِت َعمِىَك َوبَ َناِت َعمَّاِتَك َوبَ َناِت َخاِلَك َوبَ َناِت َخااَلِتَك الالَّ
( يعين إن  ْستَنِكَحَهاِإْن أَرَاَد النَّيب  أَن يَ ( يعين بغري صداق ) َواْمَرأًَة م ْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلنَّيبىِ ( إىل املدينِة ) َهاَجْرَن َمَعكَ 

دون املسلمني ،  بكَ  ( يعين هذا احُلكم خاصى  َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ أراَد أن يتزوىجها فال َتنعوها َي أولياء املرأة )
بنات بدون مهر ن جيب عليهم املهر وإن كانت بنت عمىِه أو بنت خالِه ، ولكن النيبى أابَح لُه أن يتزوىج من تلك الو فاملسلم

( ووضعناُه عنك  يف أَْزَواِجِهمْ ( من املهر ) َما فَ َرْضَنا َعَلْيِهمْ ( املصلحة يف ) َقْد َعِلْمَناوكذلك املوهوبة لُه يتزوىجها بال مهر )
إذا تزوىجها ، وإذا أراَد ( أي وما فرضنا عليهم يف ُملك اليمني أبن ال حيلى ألحدهم أن يبيعها  َوَما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُمْ ختفيفاً لك )

( يف تعدىد الزوجات وختتار من السراري  ِلَكْياَل َيُكوَن َعَلْيَك َحرَجٌ طالقها جيب عليِه أن يُعطيها شيئاً من متاع الدنيا ويعتقها )
ُ َغُفورًاما تشاء )  ( بك فرفع احلرج عنك .رَِّحيًما( لك ) وََكاَن الِلَّ
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 َمن َتَشاء( يف الفراش ) َوتُ ْؤِوي إِلَْيكَ ( أي من أزواجك عن نوبتها وليلتها ) ن َتَشاء ِمن ُْهنَّ مَ ( أي تؤخىر وتعزل )تُ ْرِجي) -51
( فال حرَج عليك يف  َفاَل ُجَناَح َعَلْيكَ ( يعين ُمىن أرجأَت ) ُمَّْن َعزَْلتَ ( أي ومن طلبَت رجعتها ) َوَمِن ابْ تَ َغْيتَ ( منهنى )

نْ َيا َوزِينَ تَ َها قوله تعاىل آية التخيري من  ( إشارة إىلَذِلكَ شيء من ذلك ) َْزَواِجَك ِإن ُكنُتَّ تُرِْدَن احْلََياَة الد  }ََي أَي  َها النَّيِب  ُقل ألِى
رضا مبا ( مبا هلنى عند هللا من األجر والثواب يف إطاعة هللا ورسوله وال أَْدََن أَن تَ َقرَّ أَْعيُ نُ ُهنَّ : ذلك التخيري ) واملعىن، { ..إخل 

( على فوات شيء منهنى ِلما يعلمَن بثواب اآلخرة ونعيمها  َواَل حَيَْزنَّ أابحُه هللاُ لرسولِه وما اختارُه الرسول منهنى لنفسِه )
تَ ُهنَّ ُكل ُهنَّ ) ُ يَ ْعَلُم َما يِف قُ ُلوِبُكمْ ( املرَجأة واملأويىة واملعزولة واملطلوبة ) َويَ ْرَضنْيَ مبَا آتَ ي ْ ( َي أولياء نساء النيبى من الِرضا عن  َوالِلَّ

ُ َعِليًماالنيبى واللىوم عليِه يف ذلك فإنى هللا أابَح لُه ذلك ) ( فيما أابح لُه وحكَم َحِليًما( مبصاحل النيبى وأزواجِه ) وََكاَن الِلَّ
 ألزواجه . 

( يعين من بعِد هؤالء  َلَك النِىَساء ِمن بَ ْعدُ  اَل حيَِل  نزلت عليِه هذه اآلية )وَلمىا كملت عند النيبى تسع من الزوجات  -52
َوَلْو أَْعَجَبَك بدهلا لتكمل التسع ) اُخرى( يعين وال أن ُتطلىق واحدة منهنى وتتزوىج  َواَل أَن تَ َبدََّل هِبِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ التسع )

ُ ( من السراري ) ُحْسنُ ُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت مَيِيُنكَ   فرياقب أعمالك ويعمل ما فيِه خرٌي لك . ( َعَلى ُكلِى َشْيٍء رَِّقيًباوََكاَن الِلَّ

ثون فصاروا َيكلون وخيرجون إال ثالثة منهم أكلوا وجلسوا بعد األكل يتحدى   وليمًة ألصحابهِ ملََ وْ َلمىا تزوىج النيبى بزينب أَ  -53
( يعين إىل أكل  اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النيبى ِإالَّ أَن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَلٰ طََعامٍ آَمُنوا  الىذينَ ََي أَي  َها ، فنزلت فيهم هذه اآلية ) فيما بينهم
ومن  . نتظريننتظرين خروج النيبى لتخرجوا معه فكلمة " غري َنظرين" معناها غري مُ غري مُ  ( معناهُ  َغرْيَ ََنِظرِيَن ِإََنهُ الطعام )
َعثُوَن {تعاىل يف سورة األعراف }قَاَل فَأَن هذلك قول ، ومن  آن" معناها الوقت وكلمة " ، لينأي إنتظرين وأمهِ  ِظْرين ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

{ يعين أمل حيَِ  ذلك قوله تعاىل يف سورة احلديد والشاهد على  ؟ن الوقت لذلك}أملَْ ََيِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن خَتَْشَع قُ ُلوهُبُْم ِلذِْكِر الِلَِّ
 : ذلك قول عنرتة

 إَنها بَ َلَغتْ  اذْ  اآلنَ  سأْسَعى           ولِكنْ  خاذَلُكمْ  َلْستُ  فإينى 
من الدار  نتظرين وقت خروجهِ : غري مُ  واملعىن ، وضمري اهلاء من قوله تعاىل )ِإََنُه( يعود للنيب . يعين بلغت وقتها ومنتهاها

َولَٰ ِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم )، وذلك قوله تعاىل  بل جيب عليكم أن خترجوا عند إكمال األكل لتخرجوا معهُ 
( فيما بينكم تتسامرون  ُمْسَتْأِنِسنَي حِلَِديثٍ ( تبقوا جالسني )َواَل بعد األكل ) ، يعين فاخرجوا من بيتهِ  ( بعد الطعامفَانَتِشُروا 

ُ اَل َيْسَتْحِيي ِمَن ) رجكم من بيتهِ ( أْن خيُ  النيبى فَ َيْسَتْحِيي ِمنُكمْ َكاَن يُ ْؤِذي ) ( االنتظار وإطالة احلديث يف بيتهِ  ِلُكمْ ِإنَّ ذَ ) َوالِلَّ
فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن ( يعين اذا سألتم أزواج النيبى شيئاً من متاع الدنيا ) َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا )ى يف ذلك حياًء يرَ  ( أي ال احلَْقِى 

َوَما َكاَن َلُكْم أَن يبة ومن خواطر الشيطان )( من الرى  ِلُكْم أَْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ ذَ  ركم عليهنى )( لئال يقع نظ َورَاِء ِحَجابٍ 
ِتكم مهااُ صارت  ، ألنى ازواجهُ  وفاتهِ  ( أي من بعدِ  َواَل أَن تَنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمن بَ ْعِدِه أَبًَدامن ذلك ) بشيءٍ  ( تُ ْؤُذوا َرُسوَل الِلَِّ 

 . وهبُ نِ اجتَ ( فَ  ِلُكْم َكاَن ِعنَد الِلَِّ َعِظيًماِإنَّ ذَ )

ًئا) -54 َ َكاَن ِبُكلِى َشْيٍء َعِليًما( يف أنفسكم )أَْو خُتُْفوهُ ( ُمىا هُنيتم عنه ) ِإن تُ ْبُدوا َشي ْ  ( فيعاقبكم عليِه . فَِإنَّ الِلَّ
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 رسول هللا وَنن أيضاً ُنكلىمهنى من وراء حجاب ، فنزلت هذه اآلية وَلمىا نزلت آية احلجاب قال آابؤهنى وإخواهننى َي -55
َواَل ( يعين ال حيتجنَب عنهم ) اء َأَخَواهِتِنَّ الَّ ُجَناَح َعَلْيِهنَّ يِف آاَبئِِهنَّ َواَل أَبْ َنائِِهنَّ َواَل ِإْخَواهِنِنَّ َواَل أَبْ َناء ِإْخَواهِنِنَّ َواَل أَبْ نَ )

( يف التكلىم مع األجانب  َواتَِّقنَي الِلََّ ( من العبيد واإلماء جيوز أن ُيكلىموهنى بدون حجاب ) َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُنَّ  ِنَسائِِهنَّ َواَل 
َ َكاَن َعَلى ُكلِى َشْيٍء َشِهيًدابدون حجاب )  ( أي حاضراً يسمع ويَرى . ِإنَّ الِلَّ

َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعلَ ) -56 م . قال هللا تعاىل يف حِ ة الرى لَ ة من اإليصال واالتىصال ومنها صِ شتقى . الصالة مُ  ( ى النيبى ِإنَّ الِلَّ
ُ بِِه أَن يُوَصل الىذينَ سورة الرعد }وَ  : إنى هللا ومالئكتُه يِصلون  واملعىنأي يِصلون أرحامهم ابخلريات . {  َيِصُلوَن َما أََمَر الِلَّ

  . ى الكافرين وأخبار املشركني ومكايدهم ليأخذ احلذر منهمالنيبى ابلوحي واخلريات والنصر عل
  . " تكون مبعىن إليهِ . فكلمة "عليهِ  هوانقادوا ألمرِ  مور دينكم منهُ اُ وتعلىموا  ( أي اتىصلوا بهِ  آَمُنوا َصل وا َعَلْيهِ  الىذينَ ََي أَي  َها )

 َنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتٰى َوَحَشْرََن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُباًل { معناهُ ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام }َوَلْو أَن ََّنا نَ زَّلْ 
أقبل و { يعين  ة }َوأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض يَ َتَساَءُلونَ . وقال تعاىل يف سورة الصافات يف وصف أهل اجلنى  وحشرَن إليهم

  . بعضهم إىل بعضٍ 
  . وأوامره ( فال تعرتضوا على حكمهِ َتْسِليًما) كمهِ ( حلُ َسلِىُموا وَ )

نَ ُهْم مثى  ُدوا يِف والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء }َفاَل َوَربِىَك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحّتَّٰ حُيَكِىُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ اَل جيَِ
 . : حّت ينقادوا ألمرك فال يعرتضوا عليه { واملعىن وا َتْسِليًماأَنُفِسِهْم َحَرًجا ُمِىَّا َقَضْيَت َوُيَسلِىمُ 

ا اليوم ، أمى  ، هذا يف حياته هويعملوا أبمرِ  ويسمعوا لقولهِ  مور دينهم منهُ اُ إنى هللا تعاىل أمر املسلمني أن يتىصلوا ابلنيبى ويتعلىموا 
 ، فيجب أن نقول  فليس النيبى موجوداً فينا لكي نتىصل بهِ 

، اللىهمى ابرك على حممىد كما ابركَت على إبراهيم إنىَك محيٌد  م سلِىم على حممىد كما سلىمَت على إبراهيم إنىَك محيٌد ُميداللىه"
  ُميد ."

{ ،  }َساَلٌم َعَلى ِإبْ رَاِهيمَ  ، فقال تعاىل يف سورة الصافات بدأ هو ابلسالم عليهم ذْ إ سلِىم على أنبيائهِ هللا علىمنا أن نُ  فإنى 
، وقال  85يف سورة األنعام يف آية ، وقد سبق الكالم عنه  ، هو النيبى إشعيا { . يعين إلياس ال }َساَلٌم َعَلى ِإْل ََيِسنيَ وق

}َرمْحَُت الِلَِّ َوبَ رََكاتُُه { ، وقال يف سورة هود  تعاىل }َساَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن { ، وقال }َساَلٌم َعَلى نُوٍح يِف اْلَعاَلِمنيَ 
يدٌ  َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَ ْيتِ  يٌد ُمَِّ فإذا  { . اْصَطَفىٰ  الىذينَ { وقال تعاىل يف سورة النمل }ُقِل احْلَْمُد لِلَِِّ َوَساَلٌم َعَلٰى ِعَباِدِه  إِنَُّه محَِ

 الصالة . ، والمعىن ملن يقول عليه ذُِكر عنَدَك أحُد األنبياء فقل عليه السالم

نْ َيا( أي يؤذوهنما ابلكالم الالىذع ، يعين ابلكفر ابإلهانة ابلُسخرية ) يُ ْؤُذوَن الِلََّ َوَرُسولَهُ  الىذينَ ِإنَّ ) -57 ُ يِف الد  (  َلَعنَ ُهُم الِلَّ
 .(  َوأََعدَّ هَلُْم َعَذااًب م ِهيًنا( أبعدهم عن جنىتِه )اآْلِخَرةِ ( يف )وَ أي أبعدهم عن رمحتِه )
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حش أو ب أو ابلفُ يتكلىمون ابلكذِ  الىذينَ ( من اإلمث ، يعين  يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسُبوا الىذينَ وَ ) -58
 ( وهم املنافقون .  م ِبيًناهُبَْتاًَن َوِإَْثًا ( أي فقد حتمىلوا ) فَ َقِد اْحَتَمُلوابى على املؤمنني بغرِي ذنٍب صادٍر من املؤمنني عليهم )ابلسَ 

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ ) -59 ، وهو امللحفة  فردها ِجلباب( مُ ََي أَي  َها النيبى ُقل ألِى
ومن ذلك ، ادر" "چ ى عندهنى سمى يُ  بهِ  نَ فْ فِ تَ لْ ي َ  اترانيى ، وكذلك اإلي بهِ  نَ فْ فِ تَ لْ ي جسم املرأة كالعباءة كانت نساء اليهود ي َ غطى يُ 

 : قول اخلنساء تصف جواد أخيها
 ِجْلَباابَ  اللىيل ِبَسَوادِ  ُُمَْلَببٌ    َمرَاِكُلهُ  هَنْدٌ  ساِبحٌ  بهِ  يَ ْعُدو

ود الساكنون يف املدينة واملنافقون أهننى يعرف اليه ، يعين لئالى  نَ فْ عرَ يُ  لئالى  بهِ  نَ فْ فِ تَ لْ وي َ  اجللباب على وجوههنى  يسدلنَ  : ومعناه
( أي أقرب اىل ِلَك أَْدََنٰ ذَ  ، وذلك معىن قوله تعاىل ) نى هنناسب فيما بينهم ويغتابو مون عليهنى بكالم غري مُ سلمات فيتكلى مُ 

 ة جبلباهبا فاليعرفها أحدٌ لتفى إذا كانت املرأة مُ ( يعين  َفاَل يُ ْؤَذْينَ ) نَ فْ عرَ يُ  ( يعين لئالى  أَن يُ ْعَرْفنَ سن العاقبة ) رت والصالح وحُ السِ 
ُ َغُفورًان مهزهم وملزهم )تهم ومِ املنافقني فتسلم من أذيى  من من اليهود وال جاب يف ترك احلِ  منهنى  سلفَ  املِ  هلنى  ( وََكاَن الِلَّ

 . ؤَذينَ ابحلجاب لئال يُ  هنى ( هبنى اذ أمرَ رَِّحيًما)

( عن نفاقهم لَِّئن ملَّْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن يؤذون املؤمنني فقال تعاىل ) الىذينَ اليهود واملنافقني  يف هتديد ُسبحانهُ  أخذَ  مثى  -60
 الىذينَ ( أي  َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنةِ قدهم وعداوهتم للمسلمني )( أي مرض نفسي يعين ينتهوا عن حِ  يف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ وَ )

، وما أشبه ذلك من  علنوهنا بني الناس أبنى املشركني انتصروا على املسلمني يف جبهة القتالأبخبار كاذبة يُ خيوىفون املسلمني 
 : . ومن ذلك قول ابن الفارض أخبار وأقوال كاذبة

 َأْسلُ  َوملَْ  اِبلس ُلوىِ  قَ ْومٌ  َوأرَجفَ             أِصلْ  َوملَْ  اِبلِوصالِ  قَ ْومٌ  فَشنَّعَ 
 والن َّْقلُ  اأَلراِجيفُ  َعينِى  َكَذَبتْ   وَقدْ     ِلِشْقَويت  َعينِى  ْشِنيعُ التَّ  َصَدقَ  وما

بايعتهم قاطعتهم وترك مُ عرفنىَك هبم وأبمسائهم فتأمر املؤمنني مبُِ ( أي لنُ  لَنُ ْغرِيَ نََّك هِبِمْ مل ينتهوا عن أقواهلم وأفعاهلم ) : لئنْ  واملعىن
صيبهم من العار وضيق العيش فيذهبون ما يُ لِ  (ِإالَّ قَِلياًل ( أي يف املدينة )جُيَاِوُروَنَك ِفيَها مُثَّ اَل )يندمون  ، فحينئذٍ  كاملتهمومُ 
نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغضَ  يف سورة املائدة. وقد سبق شرح كلمة "اإلغراء"  اُخرىبلدٍة  إىل        . اء {عند قوله تعاىل }َفَأْغَريْ َنا بَ ي ْ

( ُأِخُذواولذلك ) بح كالمهمسوء أخالقهم وذميم أفعاهلم وقُ ( أي مطرودين أينما ُوِجُدوا لِ مَّْلُعوِننَي أَيْ َنَما ثُِقُفوا ) -61
الباقني  ر فقتىلهم تقتيالً وسىَب صى نبوخذ نُ  نا عليهم ملك اببلطْ ( يعين فلذلك أخذَنهم ابلعذاب وسلى  َوقُتِىُلوا تَ ْقِتياًل ابلعذاب )
،   ى وعذىهبم ابألشغال الشاقةى إىل نينوَ نينوى أخذهم أسرَ  ، وكذلك امللك آشور ملك هبم ابألشغال الشاقةعذى إىل اببل يُ 

  . كما عذىهبم فرعون من قبل
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فقني والظاملني من هو ط على املناسلى ( يعين تلك عادة هللا يف املاضني أبن يُ  َخَلْوا ِمن قَ ْبلُ  الىذينَ ُسنََّة الِلَِّ يِف تلك ) -62
م وَيسرهم ويسيب منهم فينتقم منهم فيُ  أظلمُ   عادة ( يعين ال تتغريى  َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة الِلَِّ تَ ْبِديالً  نساءهم ويستعبد ذراريهم )عذهبى

 . هللا يف احلاضر واملستقبل فكما كانت يف املاضي كذلك هي يف احلاضر واملستقبل

َيْسأَُلَك النَّاُس . فنزلت هذه اآلية ) َن مّت ّنوتيبى )ع( قائلني ان كنَت رسواًل كما تدىعي أخربْ عض املشركني النبسأل  -63
َا ِعْلُمَها ِعنَد الِلَِّ ( يف جواهبم )ُقلْ ( يعين عن الساعة اليت ميوتون فيها ) َعِن السَّاَعةِ  ( والِعلَم يل آبجالكم مثى قال هللا تعاىل  ِإّنَّ

ا دنت ساعة وفاة بعضهم وأنت الَلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيًبا َي حممىد )(  َوَما يُْدرِيك)  . هم يعلمون تعلم بذلك وال ( يعين رمبى

َ َلَعَن اْلَكاِفرِينَ ) -64  ( أي َنراً ُمستعرة . َوأََعدَّ هَلُْم َسِعريًا( أي أبعدهم من رمحتِه ) ِإنَّ الِلَّ

ُدوَن َولِيًّاَخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا الَّ ) -65  ( ينصرهم وخيلىصهم من العذاب . َواَل َنِصريًا( يتوىلى أمرهم وينجيهم منها )  جيَِ

: يتقلىبون يف النار مرىة على اليمني ومرىة على الِشمال  واملعىن( "الوجه" معناُه اجلهة ،  يَ ْوَم تُ َقلَُّب ُوُجوُهُهْم يف النَّارِ ) -66
َ َوأََطْعَنا الرَُّسواَل يَ ُقولُ على وجوههم ) اُخرىو  تَ َنا َأطَْعَنا الِلَّ  ( كما أطاع املؤمنون فنَجوا من العذاب . وَن ََي لَي ْ

 ( أي صدىوَن عن طريق احلقى إىل طريق الباطل .  َوقَاُلوا َرب ََّنا ِإَنَّ أَطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكرَبَاءََن فََأَضل وََن السَِّبياَل ) -67

ُهْم َلْعًنا َكِبريًا َرب ََّنا آهِتِمْ ) -68  ( أي لعنًة واسعة يصل خربها إىل آخر الدنيا . ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعن ْ

آَمُنوا اَل  الىذينَ ََي أَي  َها . فنزلت هذه اآلية ) مواهلمأ ريظة قال بعض املنافقني لقد قتلهم النيبى ليأخذَ َلمىا كانت وقعة بين قُ  -69
 بقارون ليأخذَ  األرضَ  فَ ا خسَ ّنى إآَذوا موسى بقوهلم  الىذينَ ( أي كبين إسرائيل  آَذْوا ُموَسىٰ  الىذينَ كَ كم )( مع نبيى  َتُكونُوا
ُ ُمَّا قَاُلوا) خزائنهُ  (  ِعنَد الِلَِّ َوِجيًهاى )( موسَ وََكانَ  )ىل الطمع ابملال إى أيضاً لئال ينسبوا موسَ  َف َبزائنهِ ( أبن خسَ  َفرَبَّأَُه الِلَّ

 . وتقدير ي ذا وجاهةٍ أ

َ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -70  وال خطأ فيهِ  صيباً للحقيقة الستقيماً مُ ( أي مُ  َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا( يف قول الباطل )آَمُنوا ات َُّقوا الِلَّ
يف سورة ملة اجلُ  شرح هذهِ . وقد سبق  َنوهُ  بهُ أي صوى  "السهم َنو الغزال سدىدَ "قال . يُ  ىل الطمع ابملالإتنسبوا رسول هللا 

 . النساء يف اتسع آية

تركتم قول الباطل  ( إنْ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم الزمتم القول السديد ) ل إنْ ( يف املستقبَ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ( هللا ) ُيْصِلْح ) -71
 . ( فَ ْوزًا َعِظيًما( بنعيم اجلنة ) ْد فَازَ َوَمن يُِطِع الِلََّ َوَرُسوَلُه فَ قَ )

َها وَ ) -72 نَساُن إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما إَنَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ أَن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ مَحََلَها اإْلِ
 . ( َجُهواًل 
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 : املعىن
كر ذِ  ا فصلَ ّنى إ( و َواجْلَِبالِ ) ،  لتها األرض( أي على الكواكب السيىارة ومن مجُ  َنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرضِ إَنَّ َعَرضْ )

ة عن األرض فكانت نيازك مثى سقطت على األرض فصارت جباالً ستقلى أول اجلبال كانت مُ  كر األرض ألنى اجلبال عن ذِ 
  . عليها

َهافَ وقوله تعاىل )  ، يعين أشفقنَ  منهُ  إَثها وأشفقنَ   أن حيملنَ نْيَ ( ويف الكالم حذٌف تقديره فأبَ  أََبنْيَ أَن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
ا قال هللا ّنى إ، و  . واألمانة اليت ألقاها على الكواكب السيارة واجلبال يف بدء التكوين هي بذور احلياة ن إمث اخليانة لو خانتامِ 

نتشرة يف الفضاء وكذلك َبار املاء "املطر" مثى ة اليخضور "كلوروفيل" مُ مادى  ( ، ومل يقل "ألقينا" ألنى  )َعَرْضَنا اأْلََمانَةَ تعاىل 
ا مى من كواكب سيارة كانت مسكونة يف قدمي الزمان ولَ  ، ألنى الغبار مصدرهُ  ةجريات حيى الغبار املتساقط من الفضاء حيمل حُ 

.  ، مثى َتزىقت تلك النيازك وتبعثرت يف الفضاء فصارت هباًء منتشراً  يامتها َتزىقت فصارت نيازكانتهت حياهتا وقامت ق
، أي تعرتض  ًة هلاضَ رْ ا تكون تلك املواد الثالث عُ راهنِ وَ ة ومن مجلتها األرض تدور حول الشمس وبدَ فالكواكب السيىارة احلاليى 

الثالث وهي اليخضور وَبار املاء واحلجريات الساقطة مع الغبار أو مع طريقها فتسقط عليها فتنشأ احلياة من تلك املواد 
.  " ألقينا األمانة ( ومل يقل " إَنَّ َعَرْضَنا اأْلََمانَةَ ) ، ولذلك قال هللا تعاىل النيازك اليت سقطت على االرض وصارت جباالً 

نتشرت احلياة عليها و على اعليها فنمت وتكاثرت و ف تلك البذور بل حافظت لِ تْ ت ُ فالكواكب السيارة مل ختن تلك األمانة ف َ 
 . جباهلا

نَسانُ ) ، فإنى هللا  كلمة التوحيد  ، وهيَ  هاهللا إَيى  دهُ اخليانة فخان األمانة اليت قلى  إمثَ  ( يعين لكنى اإلنسان حتمىلَ  َومَحََلَها اإْلِ
شريكاً يف العبادة وأن يوصي اآلابء أبناءهم جيالً   جيعلوا لهُ ال وأنْ  وحدهُ  بعبادتهِ  لهِ سُ ورُ  ن أنبيائهِ سُ ألى الناس على تعاىل أوصَ 

عليها يف  من تلك الوصاَي لبين اسرائيل يف التوراة وكذلك أكىدَ  يف أعناقهم وقد أكثرَ  ة وجعلها أمانةً الوصيى  جيل هبذهِ  بعدَ 
نفسهم وأوقعوها يف جهنىم وذلك أيانة فظلموا اخل القرآن ولكنى أكثر الناس خانوا األمانة وعبدوا أنواع املخلوقات وحتمىلوا إمثَ 

نَسانُ . وذلك قوله تعاىل ) االُموربسبب جهلهم بعواقب  ( َجُهواًل ) ولغريهِ  ( لنفسهِ  إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما( أي مَحَل إَثها ) َومَحََلَها اإْلِ
 . ااُلموربعواقب 

هو أمانة  وقال لهُ  هابيل ى قابيل أبخيهِ آدم اىل احلجى أوصَ  قابيل وذلك َلمىا ذهبَ  وأوىل من خان األمانة يف عهد آدم إبنهُ 
 . هابيل أخاهُ  فخان األمانة وقتلَ  ، عندك حّت أرجع

ُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاتِ ) -73 اخلالق خانوا األمانة وأشركوا املخلوقني ابلعبادة مع  الىذينَ (  لِىيُ َعذِىَب الِلَّ
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ) ُ َغُفورًا  )شيئاً  شركوا ابهللِ ا ابألمانة ومل يُ وْ ف َ وَ  الىذينَ ( َويَ ُتوَب الِلَّ ( رَِّحيًما( للتائبني )وََكاَن الِلَّ

  . ابلنادمني

ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّبعونّهللاّتفسريّسورةّاألحزابّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّ

ّسبأّسورة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

وأشجار وأهنار وفواكه  ورٍ صُ ة من قُ ( األثرييى  الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواتِ ) هللِ  لنا أن نقول احلمدُ  ( هذا تعليمٌ  احْلَْمُد لِلَِّ ) -1
 ، والشاهد على للشاكرين منها نعام فيهبُ ( من أمالك وبساتني وأموال وأ َوَما يف اأْلَْرضِ منها للحامدين ) وأزهار فيهبُ 

ن  ( يعين مَ  َولَُه احْلَْمُد يِف اآْلِخَرةِ عمة )على نِ  عمةً يعين أزيدكم نِ  {لَِئن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكْم }ذلك قوله تعاىل يف سورة ابراهيم 
احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي َصَدقَ َنا }يقول  ة فحينئذٍ ه يدخل اجلنى ، ألنى  ن احلامدينكان حامداً يف الدنيا فهو يف اآلخرة ايضاً يكون مِ 

 . ( أبعمال عبادهِ اخْلَِبريُ ) ( مبخلوقاتهِ  َوُهَو احلَِْكيمُ ة )وهذا قول أهل اجلنى  ، { َوْعَدُه َوأَْورَثَ َنا اأْلَْرَض نَ تَ بَ وَّأُ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاء

َها) وهو يف مكانهِ  رزقهُ  عطيهِ يدخل يف األرض من حيوان فيُ  ا( أي م يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأْلَْرضِ ) -2  ( لطلب رزقهِ  َوَما خَيْرُُج ِمن ْ
َوَما يَ ْعرُُج ) ومعاشهِ  لطلب رزقهِ  ( أي من اجلوى  ِمَن السََّماءِ ( على األرض من طرٍي ) َوَما يَنزِلُ ) وزمانهِ  يف وقتهِ  له رزقهُ  ئفيهيى 
أ هلا أرزاقها إذ هيى  ( مبخلوقاتهِ  َوُهَو الرَِّحيمُ )  رزقهُ  أ هللا لهُ منهم قد هيى  ، فكلى  لطلب رزقهِ  ريٍ من ط يف اجلوى  ( أي يصعدُ  ِفيَها

يت تعيش على جذور الى  داخل األرض هيَ  يت جتد رزقها وهيَ . فاحليواَنت الى  ويتحنىن عليها ( ملن يرأف مبخلوقاتهِ اْلَغُفورُ )
وغري  فكثري كالفأرة واحليىة واألرنب والضبى  خيرج من جوف األرض ويطلب رزقهُ  ا احليوان الذي، أمى  األشجار والنبااتت

السماء  يفاليت تصعد ]واحليواَنت[ ا الطيور . أمى  من السماء فهي الطيور اليت تلتقط احلب وغريها ا اليت تنزلُ . أمى  ذلك
 .  والفراش وغري ذلك وض والبقى مثل البع اخلفىاش يطري ليالً ليلتقط احلشرات من اجلوى  ]فِمثل[ لطلب رزقها

من ُملوقات هللا تعاىل اليت َيتيها رزقها يف مكاهنا داخل األرض حيوان صغري لبون يشبه اجلرذ يسمى  ومنّعجيبّماّرأيت
ربة" أيضاً طوله ثالث إجنات ميشي على أربع أبو سيف" وقرية "اخلِ  ى "سمى "أبو عماية" يوجد منه يف لواء املوصل يف قرية تُ 

،  رأسه فلم أجد له أعيناً  شتُ ه بيدي وفتى مسكتُ أ رأيته بعيين و ، مل أكن أصدىق بذلك حّتى  أعني ب والائم ليس له ذنَ قو 
حيفر هبنى  يفلالسُ  أضراس يف فكىهِ  ، يعيش على جذور النبااتت لهُ  من ميسكهُ  سنانهِ حيوان ساكن ال يؤذي بيديه وال أب

هذا  ذي رزقَ ط الرزق الى العاملني خالق اخللق وابسِ  . فتبارك هللا ربى  الكاً حتت األرضمس يعمل لهُ  األرض وخيرج الرتاب بيديهِ 
 . حتت األرض ى وهو يف مكانهِ احليوان األعمَ 

( بعد موتكم وقد  مْ ُقْل بَ َلٰى َوَريبِى لََتْأتِيَ نَّكُ نا هبا من احلساب والعقاب )دونَ عِ ( اليت تَ  َكَفُروا اَل أَتْتِيَنا السَّاَعةُ   الىذينَ َوقَاَل ) -3
( أي  ِمثْ َقاُل َذرَّةٍ  )لم ريبى عن عِ  ( أي ال يغيبُ  اَل يَ ْعُزُب َعْنهُ  َعاملِِ اْلَغْيبِ فكتبت مجيع أفعالكم وأقوالكم )  املالئكةَ ريبى  أمرَ 
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َواَل نس )، ويف األرض وهم اإل ة وهم اجلنى ( أي يف السماوات الغازيى يِف السََّماَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض ) من أفعال خلقهِ  ةٍ ذرى  ثقلُ 
ُ يتَ ( يعين إال وكتبتها املالئكة يف صحائف أعمالكم وسَ  َواَل َأْكرَبُ ِإالَّ يِف ِكَتاٍب م ِبنيٍ ة )رى الذى  نَ مِ  ( أيْ  ِلكَ َأْصَغُر ِمن ذَ  لكم  بنيى

 . ذلك بعد موتكم

 . ة( يف اجلنى  َورِْزٌق َكرميٌ ( لذنوهبم ) أُولَ ِٰئَك هَلُم مَّْغِفرَةٌ ( جزاًء حسناً ) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ ( هللا )لِىَيْجزِيَ ) -4

( أي هلم عذاب مؤمل من  أُولَ ِٰئَك هَلُْم َعَذاٌب مِىن رِىْجٍز أَلِيمٌ لنا ) نيَ قِ سابِ ( أي مُ آََيتَِنا ُمَعاِجزِيَن ( إبطال ) َسَعْوا يف  الىذينَ وَ ) -5
ة موسى وفرعون صى . والدليل على ذلك قوله تعاىل يف قِ  جز هو احلشرات. فعذاب الرِ  هم يف عامل الربزخزَنبري وعقارب تلدغ

عليهم هو اجلراد والقمىل  جز الذي وقعَ والرىِ  ، يف سورة األعراف }َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِىْجُز قَاُلوا ََي ُموَسى ادُْع لََنا َربَّك {
 .بري فوقعها على الكافرين مؤمل الزَنا العقارب و ، أمى  زعجغري مؤمل بل مُ  هذهِ  ، ولكن وقعُ  والضفادع والدم وغري ذلك

ه يدعو ( ألنى  احلَْقَّ  ُهوَ ( يعين القرآن ) الَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ ، يعين املؤمنني ) ( من القرآن أُوُتوا اْلِعْلمَ  الىذينَ َويَ َرى ) -6
 ( أي احملمود على عطائهِ احْلَِميدِ ) لكهِ مُ  ( يفاْلَعزِيزِ ) اتهِ ، يعين إىل الطريق املوصل إىل جنى  ( هللا ي ِإىَلٰ ِصرَاطِ َويَ ْهدِ إىل التوحيد )

. 

زِىقْ ُتْم ُكلَّ ِإَذا مُ ربكم )( أي خيُ يُ َنبِىُئُكمْ عنون حممىداً )( يَ  َهْل نَُدل ُكْم َعَلٰى َرُجلٍ ) ( أي قال بعضهم لبعضٍ َكَفُروا   الىذينَ َوقَاَل ) -7
( يعين يقول حممىد إنىكم  ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ تىم وَتزىقت أجسامكم بعد املوت واختلطت ابلرتاب )مُ  ا( يعين إذ ُُمَزَّقٍ 

 . بعد موتكم وَتزيق أجسامكم تعودون إىل احلياة اثنيةً 

اَل يُ ْؤِمُنوَن  الىذينَ بَِل هللا عليهم فقال تعاىل ) . فردى  مم مبا تكلى ( فتكلى  نَّةٌ أَم بِِه جِ هذا ) ( بقولهِ أَْفرَتَٰى َعَلى الِلَِّ َكِذاًب ) -8
يف  وا عن طريق احلقى ة كما ضلى اجلنى  ( عن َوالضَّاَلِل اْلَبِعيدِ ( مصريهم )يِف اْلَعَذاِب ( يعين اليؤمنون بعامل النفوس )اِبآْلِخرَِة 

 . الدنيا

، وتقديره أمل يروا  ، والفاء للتفكري  يروامل( أصلها أأَفَ َلْم يَ َرْوا ركني وإرشادهم فقال تعاىل )يف وعظ املش ُسبحانهُ  أخذَ  مثى  -9
فيها  ( من طيور تطريُ  َوَما َخْلَفُهم مِىَن السََّماءِ ندثرت )ا( من ُملوقات ابدت و  ِإىَلٰ َما َبنْيَ أَْيِديِهمْ ) ؟ روا فيما رأوافيفكى 

منها  حَ بِ ما ذُ ا فكلى وا كيف تتجدىد احلياة يف السماء بطيورها واألرض بدواهبى : أمل يرَ  واملعىن،  عليها تدبى  ( من دوابى َواأْلَْرضِ )
يوم تنشأ  ، وهكذا كلى  حتمل وتلد فرىخ ودوابى تبيض وتُ  ، طيورٌ  عمال مقامهامكاهنا وقامت ابأل اُخرىنت أو مات تكوى 

 ُسبحانهُ  مثى أخذَ  ؟ يوم ذلك أبعينهم كلى  ونَ د احلياة وهم يرَ نكرون جتدى يُ ، فلماذا  حياة جديدة من الطيور واحليوان واإلنسان
َ  يف هتديدهم ابلعذاب بعدَ  ( كما  ِإن نََّشْأ ََّنِْسْف هِبُِم اأْلَْرضَ يت ينكروهنا فقال تعاىل )ة على جتديد احلياة الى هلم األدلى  أن بنيى
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ِإنَّ هلكهم كما أسقطنا على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل )( فنُ  ا مِىَن السََّماءِ أَْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسفً خسفنا بقارون وغريه )
 . ابلطاعة إليهِ  إىل هللا ابلتوبة ورجعَ  أَنبَ  ( لِىُكلِى َعْبٍد م ِنيبٍ ( على قدرتنا )آَليَةً ( الذي ذكرَنه )ِلَك يف ذَ 

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل ) -10 حني  ي الصوت معهُ دِ ( أي ردىِ  ََي ِجَباُل أَوِىيب َمَعهُ ك وقلنا ) ة وامللْ بني النبوى  ( فجمعنا لهُ  َوَلَقْد آتَ ي ْ
 : هري، ومن ذلك قول زُ  ى، وهو صوت الصدَ  هُ ناجي ربى يُ 

 فالرَّْملُ  احلَْزنِ  قُ لىةُ  وُدوين  َهَجْعتُ        بَعَدما اأَلِحبىةِ  ِذْكرُ  أَتوىَبيِن 
  : . وقال سالمة بن جندل جوعي على فراش النوميف ذاكريت بعد هُ  ةِ األحبى  كرُ ر ذِ تكرى ييقول الشاعر 

 أَتِويبُ  اأَلْعداءِ  إىَل  َسرْيٍ  ويَ ْومُ      وأَْنِديَةٍ  َمقاماتٍ  يَ ْومُ  يَ ْومانِ 
هللا ا أمساه ّنى إ، و  يف القرآن طالوت ذي إمسهُ ل ملك بين إسرائيل الى و شاؤ  ىل اجلبال من يدِ إ داوود هربَ  . ألنى  يعين تكرار

،  سنني ىل اجلبال وبقي يف اجلبال بضعَ إقتل داوود فهرب  ه أرادَ وألنى  ه كان أطول الناس يف زمانهِ ألنى  مسهِ طالوت تصغرياً إل
د غرى كانت تُ أيضاً  ( يعين الطيور َوالطَّرْيَ )  . وقولهُ  كاً مكان شاؤول املكىنى بطالوتداوود ملِ  فصارَ  ل شاؤول بيد أعدائهِ  قُتِ حّتى 
جود : يسىرَن له وُ  واملعىن.  الدروع ( لكي يعمل منهُ  َوأَلَنَّا َلُه احْلَِديدَ  يستوحش داوود من الوحدة )د أحلاهنا لئالى ردى وتُ  معهُ 

احلديد" أي سهىل  لهُ  ب عند العرب فيقولون "النَ ضرَ ، وال يزال يُ  عسري ب عند العرب يف تيسري كلى ضرَ ل يُ ، وهذا مثَ  احلديد
 . وجودهُ  عليهِ  رَ سُ ما عَ  هللا لهُ 

قمان }َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة . ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة لُ  ( أي واسعاتَسابَِغاتٍ ( دروعاً ) أَِن اْعَملْ ) -11
  . عمهُ عليكم نِ  َواَبِطَنًة { يعين وسىعَ 

ْر يِف السَّْردِ وقوله ) }َوأَمَّا ِإَذا َما  تعاىل يف سورة الفجر . ومن ذلك قولهُ  ينها فجوةب د وال تُبقِ ( أي ضيِىق يف تتابع الزرَ  َوَقدِى
  . رزقهُ  عليهِ  { يعين فضيىقَ  ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فَ يَ ُقوُل َريبِى أََهانَنِ 

الدروع لكي حترسكم  لكم هذهِ  أتُ ( إذ هيى  َواْعَمُلوا َصاحِلًاشكروين )اُ يلبسون تلك الدروع فقال تعاىل  ذينَ مثى وجىه اخلطاب لِلى 
 }َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل تَِقيُكُم احْلَرَّ َوَسرَابِيَل َتِقيُكم أَبَْسُكْم { ويريد بذلك الدروع ها يف املعىن يف سورة النحلثلُ . ومِ  من القتل

. 
 . ( وهذا هتديد ملن يعمل املوبقات وال يعمل الصاحلات ِإينى مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ )

بنان ىل لُ إ( يعين ذهاهبا من فلسطني ُغُدو َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ ن يف البحر )فُ ( لتسيري السُ الرِىيحَ ( سخىرَن )ُسليمانَولِ ) -12
بنان إىل ، وكذلك رجوعها من لُ  ، فكانت تقطعها بيوم واحد بواسطة الرَيح اليت تسوقها ةن الشراعيى فُ وهي مسافة شهر للسُ 

ى عند العرب "عني" والِقطر سمى منجم للمعادن يُ  ( كلى  َوَأَسْلَنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطرِ قطعها بيوم واحد بسبب تلك الرَيح )فلسطني ت
 : ، والشاهد على ذلك قول شاعرهم هو النحاس
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 ُقُدوَر اْلِقْطِر لَْيَس ِمَن اْلرَبَاةِ      َفأَْلَقى يف َمرَاِجَل ِمْن َحِديٍد 
 حاس وهو خليط مع الرتاب واألحجار على هيئةِ ن النُ منجم مِ  . فكان يف نواحي فلسطني جبل وفيهِ  دور النحاسأي قُ 

َندرت السيول من اجلبال العالية على اجلبل املنخفض ا، فصادف أن جاءت أمطار غزيرة ف يعلم بهِ  ُسليمانات ومل يكن حبى 
ات النحاس مع الرتاب ونزلت اىل حبى  ى الطريق فسقطت منهُ عل من اجلبل الذي يطلى  طرفٌ  هندمَ احاس فمنجم النُ  الذي فيهِ 

،  بذلك ُسليمانة وأخربوا ا طلعت الشمس ونشرت أشعتها عليها صارت تلمع حبىات النحاس فرآها بعض املارى ، فلمى  الطريق
اىل )َوَأَسْلَنا َلُه َعنْيَ . فهذا معىن قوله تع من األتربة واألحجار االً يستخرجون النحاس من ذلك اجلبل ويصف ونهُ عمى  فأرسلَ 

ور واجلفان وغري ذلك دُ نع األواين والقُ صُ لِ  حاس بواسطة السيل ليستخرج منه ويستفيد بهِ عن منجم النُ  يعين كشفنا لهُ  اْلِقْطِر (
 ذلك أ لهُ وهيى  سخىر اجلنى أن يُ  ُسليمان ل( يعين أابح هللا َمن يَ ْعَمُل َبنْيَ يََدْيِه إبِِْذِن رَبِىهِ ) من اجلنى  ( أي وسخىرَن لهُ  َوِمَن اجلِْنِى )

ُهْم َعْن أَْمرَنَ ) ريد فيعملون لهُ من الناس إال هو كان يراهم وَيمرهم مبا يُ  ، ولكن مل يرهم أحدٌ  عن  لْ ن ميِ ( يعين مَ  َوَمن يَزِْغ ِمن ْ
 ، ومن ذلك قولهُ  . فالزيغ هو امليل عن احلقى  عرة( أي من عذاب النار املست نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعريِ عن العمل ) أمرَن وميتنعْ 

. وقال تعاىل يف سورة ص حاكياً عن أهل النار قوهلم  أي ما مال البصر { َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى} تعاىل يف سورة النجم
ُهُم اأْلَْبَصارُ }  . اريعين أم مالت عنهم األبص { َأختََّْذََنُهْم ِسْخرَيًّ أَْم زَاَغْت َعن ْ

، كانوا ينحتوهنا من احلجر لبناء املسجد توضع فوق األعمدة تصل  راب( مفردها حِم  يَ ْعَمُلوَن لَُه َما َيَشاُء ِمن حمََّارِيبَ ) -13
، وهي على هيئة مالئكة  ود وكروبيمسُ اُ ( يف احلجر أي نقوش على هيئة َوََتَاثِيلَ ، ويسمى مفردها اليوم "طاق" ) عمودين بنيَ 

،  ة كبرية األحجاماسيى أواين َنُ  ، وهيَ  فنة( مفردها جَ َوِجَفانٍ ستعمل لتزيني اجلدران واألبنية )ا يُ ُمى ، وغري ذلك  ةهلا أجنح
 ماء لسقي األنعام والدواب ستطيل يوضع فيهِ حوض مُ  ، وهيَ  فردها جابية( مُ َكاجْلََوابِ ) "صعةقِ "ى اليوم عند اجليش سمى وتُ 

 : فان، ومن ذلك قول اخلنساء يف اجلِ 
 اوَر الرىواِكدَ أابَد ِجفاَنً والُقدُ      أال إنى يْوَم ابِن الشَّريِد وَرْهِطهِ 

  : وقالت يف اجلوايب
َوةِ  ابِقي ثَ لَّمَ         َكما  فيها اِبلطَْعنِ  َيكَفُؤها  اجلابَِيهْ  اجلَب ْ

 : وقال األعشى
 تْفَهقُ  الِعراقيىِ  السَّْيحِ  كجابَِيةِ         َجْفَنةٌ  ُمحلَّقِ الْ  آلِ  َعنْ  الذَّمَّ  نَ َفى

 فة:رَ وقال طَ 
فانٍ    الصِىنَّربْ  َهاجَ  ِحنيَ  َسِديفٍ  ِمنْ       َنِديَنا تَ ْعرَتِي جِبِ

 لِْلُمْحَتِضرْ  أو األْضيافِ  لِِقَرى     ُمرْتََعةً  َتيِن  ال كاجلَوايب 
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كانت تستعمل تلك القدور لطبخ   ، رجال إال َثانيةُ  ن من رفعهاها وثقلها ال يتمكى تِ عَ ( على األرض لسِ  َوُقُدوٍر رَّاِسَياتٍ )
َوقَِليٌل مِىْن ِعَباِدَي عليكم ) ( أي شاكرين بذلك ما أنعم هللا بهِ ُشْكرًا( لبناء بيت املقدس ) اْعَمُلوا آَل َداُوودَ األطعمة للجيش )

 . ( يعين قليل منهم يشكرون الشَُّكورُ 

َنا َعَلْيِه اْلَموْ ) -14 ُْم َعَلٰى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَُّة اأْلَْرضِ ابملوت ) ُسليمانا حكمنا على ( يعين فلمى تَ فَ َلمَّا َقَضي ْ ( يعين ما  َما َدهلَّ
 الطويلة اليت يسوق الراعي هبا الغنم نسأة هي العصا الغليظةفاملِ  ، ( أي أتكل عصاهُ  أَتُْكُل ِمنَسأَتَهُ ة )ضَ إال األرَ  أعلمهم مبوتهِ 

 : ر، ومن ذلك قول الشاع
 ِمن َه َرٍم       فَ َقْد تَ بَ اَعد َعْنَك اللَّ ْهُو والَغَزلُ  اْلِمْن َساةِ إَذا َدبَ ْبَت عَلى 

 وأخذَ  كأ على عصاهُ واتى  لهُ  رسيىٍ على كُ  أحد فجلسَ  ليهِ إيصعد  ال ى أنْ ه وأوصَ ىل السطح يف قصرِ إ صعدَ  ُسليمان وذلك أنى 
 ت ومل يعلم أحدٌ وهو ميى  ماً أَيى  هِ رسيى على كُ  جسمهُ  فبقيَ  من جسمهِ  نفسهُ  وت وقبضَ ك اململَ  ، فجاءَ  مور يقوم هبااُ ر يف فكى يُ 

على سطح  هِ رسيى من كُ  ُسليماننكسرت وسقط امن وسطها ف ة وأكلت عصاهُ ضَ فجاءت دودة األرَ  شتاءً  وكان الوقتُ  مبوتهِ 
أَن لَّْو  )  للناس أمر اجلنى ( أي تبنيى  تَ بَ ي ََّنِت اجلِْن  ا سقط )مى ( أي فل فَ َلمَّا َخرَّ ، وذلك قوله تعاىل )  علموا مبوتهِ  ه فحينئذٍ قصرِ 

متناعهم سماً منهم القِ  سجنَ  ُسليمان ألنى  ، بنيعذى جن مُ ( أي مالبثوا يف السِ  َكانُوا يَ ْعَلُموَن اْلَغْيَب َما لَِبُثوا يِف اْلَعَذاِب اْلُمِهنيِ 
ُهْم َعْن أَْمرََِن نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعريِ ما سيتعاىل ف . والدليل على ذلك قولهُ  عن العمل وقال تعاىل يف  ،{  بق }َوَمن يَزِْغ ِمن ْ

  سورة القمر }َوآَخرِيَن ُمَقرَِّننَي يِف اأْلَْصَفاِد { .

بن قحطان من قوم  ببن يعرُ  بن يشُجب بأ( وهم أوالد سَ  َلَقْد َكاَن ِلَسَبإٍ ة قبيلة سبأ فقال تعاىل )صى قِ  ُسبحانهُ  ذكرَ مثى  -15
( آيَةٌ ، بينها وبني صنعاء مسرية ثالث ساعات ) "املعارف"ى سمى ، وتُ  ( أي يف بلدهم ابليمن يِف َمْسَكِنِهمْ لوك اليمن )ع مُ تُ بى 

انت بساتني  . وك ( أي عن ميني النهر وعن مشالهَجن ََّتاِن َعن ميَِنٍي َومِشَاٍل . مثى فسىر اآلية فقال ) ة على قدرة هللاأي عالمة دالى 
، فقلنا هلم على  جارَيً وفيهما من أنواع الفواكه واألَثار ن وبينهما النهرُ اتا جنى صال بعضها ابلبعض فكأهنى تىِ كثرية ولكن ال

 . ( ملن شكرُكُلوا ِمن رِىْزِق رَبِىُكْم َواْشُكُروا َلُه بَ ْلَدٌة طَيِىَبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر أنبيائنا ) نِ ألسُ 

 مَ ( أي السيل الشديد الكثري فهدى  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِمِ ) وعن إرشاد نبيىهم ومل يسمعوا لقولهِ  ( عن احلقى اَفَأْعَرُضو ) -16
 ، ومن ذلك قولُ  رالشديد املدمى  م معناهُ . فالعرِ  بساتينهم وزرعهم ، وأغرقَ  ابليمن وموقعهُ  "بمأرِ  سدى "ى ، وُيسمى  همسدى 

 : عمرو بن كلثوم
َناَنى اْلَعاِصُموَن ِإَذا أُِطْعْنا      َوأَنى اْلعارُِموَن ِإَذا َوأَ   ُعِصي ْ

 : وقال جرير
ُتمْ   واِسعُ  الَعراَمةَ  يَ ْبِغي ِلَمن ُعرامٌ       َفِعْنَدَن الُعرامَ  تَ بَ غ ونَ  َأِجئ ْ
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اً بني سدى  رَيُ نهما وقد بنت مِح وكان املاء َييت أرض سبأ من أودية اليمن وكان هناك جبالن جيتمع ماء املطر والسيول بي
رذان فحفرت اجلُ  ا كذىبوا رسوهلم وتركوا أمر هللا بعثَ ، فلمى  مزارعهم وبساتينهم عند احلاجة فيسقون منهُ  109اجلبلني من الرخام

ومزارعهم  وفاضت املياه عليهم فأغرقت بيوهتم م السدى السيل قوَيً هتدى  فلما جاءَ  مابني األحجار وخلخلت السدى  يف بناء السدى 
ْلَناُهم وبساتينهم )   ( اخلمط كل َثر حادى مَخْطٍ ( أي ذوايت َثر يؤكل ) َذَوايَتْ أُُكلٍ ) نيِ يَ خرَ اُ (  جِبَن َّتَ ْيِهْم َجن ََّتنْيِ ( بعد ذلك )َوبَدَّ

 : مخرةً  . والشاهد على ذلك قول أيب ذؤيب يصفُ  كالفلفل والقرنفل والكبابة اهلندية وغري ذلك من التوابل
ءِ  كماءِ   رٌ ُعقا  ِشهاهُبا الشَُّروبَ  َيْكِوي َخلَّةٍ  وال      َِبَْمطَةٍ  لَْيَستْ  الينِى

 : أيضاً  . وقال خالد بن زهري اهلذيل يصف مخرةً  ة كالتوابل والحامضة كاخللى يعين ليست حادى 
 مِى َمْذروٍر عليها ُذُروُرهاوال َتْسِبَقْن للناِس مينى ََبْمطٍة      من الس  

  : . وقال هتادى حِ  ةِ دى لشِ  كأّنا ذرىوا عليها من السمى   ةٍ حادى  ةٍ يعين َبمر 
 ِإذا رأَْوا ِمْن َمِلٍك خَتَم طا     أَو ُخن ُْزواَنً َضرَبُوُه ما َخطا

 : . وقال حسىان بن اثبت ة مزاج وغضب ضربوهدى حِ  كٍ يعين اذا رأوا من ملِ 
َنةُ  َجيشٌ   اأَلْحزابِ  حِبِلَيةِ  ِطنيَ ُمَتَخمِى      ِفيِهمِ  َحْربٍ  َواِبنُ  ُعيَ ي ْ

  . ة مزاج وغضبدى ين حِ تدى أي حمُ 
رجالً  األصمعي يصفُ  ، ومن ذلك قول ثلةأدهتا ، واحِ  يشبه الطرفاء ويشبه شجر الصنوبر شجرٌ  "األثل"( َوأَْثلٍ ) تعاىل وقولهُ 

 : ابملطر ويتساقط منها على األرض فقال ابتلىت ثيابهُ 
 َرشىِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  واِبلٌ  َأاتها    َهشىِ  أَْرضِ  يف أَثْ َلةٌ  كأنىكَ 

 . ، وهو على أنواع من اجلودة واحلجم والطعم ر شجر النبقدْ ( السِ  َوَشْيٍء مِىن ِسْدٍر قَِليلٍ )

ْل َوهَ عمتنا )( أي بسبب كفرهم وإنكارهم لنِ  َجزَيْ َناُهم مبَا َكَفُرواوتبديل اجلنتني ) اىل السيل وهدم السدى  ( إشارةً ِلَك ذَ ) -17
 . آَيتنا بنعمتنا وأنكرَ  : ال نعاقب مبثل هذا العقاب إال من كفرَ  واملعىن ، (ِإالَّ اْلَكُفوَر ) ( هبذا اجلزاءجُنَازِي 

نَ ُهمْ ) -18 يت الى  ى الشامرَ ، وهي ق ُ  ( ابلشجر وكثرة الثمرَوَبنْيَ اْلُقَرى الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها م ابليمن )يل وهُ ( قبل السى  َوَجَعْلَنا بَ ي ْ
ْرََن ِفيَها السَّرْيَ رتفعة )، لكوهنا على مت الطريق وأرضها مُ  السبيل ( ألبناءِ قُ ًرى ظَاِهَرًة يسريون اليها للتجارة ) ( أي جعلنا  َوَقدَّ

ا هلم ، وقلن ىل الشامإىل أن يصلوا إ اُخرىحبيث يقيلون يف واحدة ويبيتون يف  مقداراً واحداً  اُخرى ىل قريةٍ إ السري من قريةٍ 

                                                           
 : والدليل على ذلك قول األعشى 109

 الَعرِمْ  َعَلي َْها قَ فَّى وَمْأِربُ     ٌ ُأْسَوة للُمؤَتِسي َذاكَ  َفِفي
 يَرِمْ  ملَْ  َماؤُهمْ  َجاَءهُ  إَذا            مِحْرَيٌ  هَلُمْ  بَ نَ ْتهُ  ُرَخامٌ 
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ًمابلسان احلال ) رىاق الطريق ومن اجلوع ش ومن سُ ( من الوحْ آِمِننيَ أو هناراً ) ( يعين ليالً شئتم السريَ  ِسريُوا ِفيَها لََيايلَ َوأَيَّ
 . عمتهم وكفروا هباروا نِ طِ م بَ هللا عنهم أبهنى  . مثى أخربَ  والعطش

 ، فأرسل هللا الوحوش يف طريقهم فقطعتهُ  شاجرةبينهم من عداوة ومُ  ما وقعَ ( وذلك لِ  فَ َقاُلوا َرب ََّنا اَبِعْد َبنْيَ َأْسَفارَنَ ) -19
( ملن  َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديثَ رتكاب املعاصي )( ابِ َوظََلُموا أَنُفَسُهْم عليهم ) شقى يد هلم و بعُ يعليهم فأخذوا يسريون يف طريق آخر 

( أي  َوَمزَّقْ َناُهْم ُكلَّ ُُمَزَّقٍ قوا كأَيدي سبأ" )ت مشلهم "تفرى ولون ملن تشتى ثون بشأهنم ويضربون هبم األمثال فيقبعدهم يتحدى 
األمثال  عم يفهم هذهِ ( للنِ  لِىُكلِى َصبَّاٍر َشُكورٍ رباً وعالمات )عِ (  أي لَ  ِلَك آَلََيتٍ ِإنَّ يف ذَ من البالد ) هةٍ جِ  فرقىناهم يف كلى 

 . ويعقلها
. وتشاءم منهم  ، وأّنار ، ومزحج ، واألزد ، وأشعر ندة، وكِ  رَي ، وهم مِح  ةمنهم ستى  ، تيامنَ  أبَ وكانوا عشر قبائل أوالد سَ 

، ومنهم األوس واخلزرج إبنا عمرو  ، ويقال هلم األزد ، وعاملة بيثرب ، وخلم بعمىان ان ابلشام وجذام بتهامة، وهم غسى  أربعة
ب بن ب بن يعرُ قيس البهلول بن األزد بن كهالن بن سبأ بن يشجُ بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ ال

ع األصغر عمرو بن حسان وبعده بلقيس مثى َيسر بن  امللوك التبابعة آخرهم تُ بى رَي . وكان بيت امللك األعظم فيهم مِح  قحطان
َك اليمن لَ ومَ  . السالم اد عليهمى وحممى سَ يم من َتزيقهم الذي كان بني زمن عك مبا تقدى لْ مُ ، مثى أزال هللا عنهم الْ  عمرو

 . ريشإىل قُ  سالم ورجع األمرُ بعدهم احلبشة مثى فارس إىل أن جاء اإل

: إن إبليس قال اُلغوينىهم ، ومل يكن يعلم أنى خطىتُه  واملعىن( يعين على أهل سبأ ،  َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم إِبِْليُس ظَنَّهُ ) -20
لظنى وَلمىا اتىبعوُه فيما دعاهم إليِه من الكفر والفسوق تصدىَق ظنى إبليس فيهم فكان كما أراد تنجح معهم بل ساَر هبا على ا

 ( مل يتىبعوُه . ِإالَّ َفرِيًقا مِىَن اْلُمْؤِمِننيَ ( فيما دعاهم إليه )فَات َّبَ ُعوهُ )

الكفر ِسوى الوسوسة ، ومل َّنلِى بينُه وبينهم  ( أي من ُسلطة وسيطرة فيجربهم على َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم مِىن ُسْلطَانٍ ) -21
َها يِف َشكىٍ ) الشاكى على كفره وِعصيانِه  املؤمن على إميانِه ونعاقبَ  ( لكي جنازيَ  ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يُ ْؤِمُن اِبآْلِخَرِة ُمَّْن ُهَو ِمن ْ
 شيء من أعماهلم وأحواهلم .  ( أي رقيب ال يفوتُه  َعَلى ُكلِى َشْيٍء َحِفيظٌ ( َي حممىد )َوَرب كَ )

 أو دفع ضرىٍ  خريٍ  دعوهم لينفعوكم جبلبِ اُ ( مِىن ُدوِن الِلَِّ وعبدَتوها ) ا آهلةٌ ( أهنى َزَعْمُتم  الىذينَ اْدُعوا ( للمشركني )ُقلِ ) -22
ة ليُنزلوا ( الغازيى  يف السََّماَواتِ ) من خريٍ  ةٍ ذرى  ( أي ثقلَ اَل مَيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذرٍَّة ، فهم ) ن كنتم صادقني فيما تزعمونإعنكم 

 َوَما َلهُ لكاً )مُ  لقا وال( أي من شراكة مع هللا ال خَ  َوَما هَلُْم ِفيِهَما ِمن ِشْركٍ كثىروا لكم الثمر )( ليُ  َواَل يف اأْلَْرضِ عليكم املطر )
ُهمتعاىل ) ( أي هللِ    . ؤوهنمااعد على تدبري شُ سعني ومُ ( أي من مُ مِىن َظِهرٍي ( أي من األنداد )ِمن ْ

وقد رأيتم كيف انتصرَن عليكم  ؟ املالئكة تشفع لنا عند هللا وتنصرَن نى أأمل نقل لكم " : قال بعض املشركني للمسلمني -23
 األنبياء واملالئكة ال نى إ:  ىنواملع،  ( بشفاعتهِ لَهُ ( هللا ) َواَل تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أَِذنَ فنزلت هذه اآلية ) " ،دحُ اُ يوم 



731 
 

وإذا  عون بهِ إنسان فال يتشفى  مل َيذن بشفاعةِ  ، فإنْ  يشفعون لهُ  فحينئذٍ  يشفعون ملن يشاؤون إال ملن َيذن هللا هلم بشفاعتهِ 
َحّتَّٰ ِإَذا ُفزِىَع له ). وقو  وهلك مع الكافرين فغرقَ  ل شفاعتهُ قبَ مل تُ  ه ولكنْ نِ بْ ع النوحاً تشفى  . فإنى  ل شفاعتهمقبَ عوا فال تُ تشفى 

( أي قال قَاُلوايوم بدر ) اد وكان الفزع قد استوىل عليهحُ اُ ا ذهب الفزع عن قلوب املشركني يوم مى ( يعين لَ  َعن قُ ُلوهِبِمْ 
هللا  : تقولون إنى  ىنواملع،  منهم ابملؤمنني واستهزاءٌ  مٌ وهذا القول هتكى  ؟ علينا ( يف النصرِ َماَذا قَاَل َرب ُكْم املشركون للمؤمنني )
 نى إ( يعين احْلَقَّ ( أي قال املؤمنون يف جواب املشركني )قَاُلوا) ؟د حُ اُ عليكم يوم  ، فكيف انتصرَن َننُ  وعدَن ابلنصر عليكم

،  من خلفهم وضرهبم العدوى  والصدق ولكن أصحابنا تركوا أماكنهم ومل يعملوا بقول النيبى فجاءَ  هللا تعاىل قال وقوله احلقى 
ابلقهر  خلقهِ  (  فوقَ  َوُهَو اْلَعِلي  د )حُ اُ يوم  مل حيصل النصرُ  ، وسننتصر عليكم يف املستقبل إنْ  وهذا من أيدينا وليس من هللا

 . روالظفَ  من النصرِ  بهِ  ماوعدَ  فال خيلفُ  ( يف عظمتهِ اْلَكِبريُ )

ُكْم َلَعَلى ( يرزقكم ) ُقِل الِلَُّ ( ابلنباِت والثمر )َواأْلَْرضِ ) 110( الغازيىة ابملطر  ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماَواتِ ) -24 َوِإَنَّ أَْو ِإَيَّ
( أي ستعلمون من هو على ضالل ومن هو على ُهدًى أنتم أم َنُن . وِمثلها يف املعىن يف سورة  ُهًدى أَْو يف َضاَلٍل م ِبنيٍ 

م قالوا للنيبى صاحل "أنَت كذىاٌب أِشر" ، وكذلك ُمشركو العرب  { رُ }َسيَ ْعَلُموَن َغًدا مَِّن اْلَكذَّاُب اأْلَشِ القمر  . وذلك ألهنى
 قالوا للنيبى حممىد أنَت ضالى ألنىَك تسبى آهلتنا .  

، بل كلٌّ  ( من جرائم َواَل ُنْسَأُل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ ( إن كان رفض األصنام جرمية يف رأيكم ) ُقل الَّ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا) -25
 .  مسؤوٌل عن عمِلهِ 

نَ َنا َرب  َنا) -26 نَ َنا اِبحلَْقىِ ) اُخرىًة ( للحرب والقتال مرى  ُقْل جَيَْمُع بَ ي ْ ن كان أبن ينصر مَ  بيننا ابحلقى  ( أي يفصلُ  مُثَّ يَ ْفَتُح بَ ي ْ
. فكلمة "فتح" معناها  طُُرق النصر فينصرَن عليكمبِ ( اْلَعِليمُ ( ألوليائِه ) َوُهَو اْلَفتَّاحُ ى الباطل )ن كان علَ وخيذل مَ  ى احلقى علَ 

{ ، نزلت يوم  سورة الفتح }ِإَنَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا م ِبيًناتعاىل يف  ى ذلك قولهُ ليل علَ ، والدى  بني مجاعتني والفصلُ  النصرُ 
ُ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحَةٍ  احلديبية  َفاَل ُمُِْسَك هَلَا { . . وقال تعاىل يف سورة فاطر }َما يَ ْفَتِح الِلَّ

، وهم املالئكة ،  قوا شيئاً من األرض أم هلم ِشرٌك يف السماوات( ألسأهلم هل خلَ َأحْلَْقُتم بِِه ُشرََكاء  الىذينَ ُقْل أَُروين ) -27
م قالوا املالئكة بنات هللا . فلمىا مسعت املالئكة هذا القول قالوا ) ُ ) شيئاً من ذلك ( مل َّنلقْ َكالَّ ألهنى كلى   ( خالقُ بَْل ُهَو الِلَّ

 . ( يف خلقهِ احلَِْكيُم ( يف ُملكِه )اْلَعزِيزُ شيء وهو )

                                                           

ِلُك السَّْمَع واألَْبَصاَر { ، أصلها من السماء واألرض ، وِمثلها يف سورة يونس قوله تعاىل }ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماء َواأَلْرِض أَمَّن ميَْ  110 
أْلَْرِض { وقال تعاىل يف سورة فالسماء يريد هبا الطبقات الغازيىة . وقال تعاىل يف سورة فاطر }َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ الِلَِّ يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماء َوا

 . الث جاء ذكر السماء على اإلفراد ومل َيِت على اجلمع{ ففي هذه الث الذارَيت }َويف السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ 
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( ابلعذاب َونَِذيرًا( ابجلنىِة ملن آمن )َبِشريًا( أي للناس عامىًة العرب والعجم ) ِإالَّ َكافًَّة لىِلنَّاسِ ( َي حممىد ) َوَما أَْرَسْلَناكَ ) -28
 ( احلقيقة . َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ َوَلِكنَّ َأْكث َ ملن كفر )

 ؟ مون( أيىها املسلِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ( الذي تِعدوننا بِه من العذاب )َمَّت َهَذا اْلَوْعُد ( يعين املشركني )َويَ ُقوُلونَ ) -29

فَتلَقون العذاب  ( يعين موعدكم للعذاب يوم َتوتون فيهِ ُموَن ُقل لَُّكم مِىيَعاُد يَ ْوٍم الَّ َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َواَل َتْستَ ْقدِ ) -30
 .  النفوس الربزخ عاملَ أمامكم يف عاملَ 

 . مثى أخربَ  ( يعين وال مبحمىد الذي بني يديه القرآنَكَفُروا َلن ن  ْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َواَل اِبلَِّذي َبنْيَ يََدْيِه   الىذينَ َوقَاَل ) -31
ِإِذ الظَّاِلُموَن ( َي حممىد ) َوَلْو تَ َرى النفوس فقال )املاضية اليت كذىبت الُرُسل مثى ماتوا وانتقلوا إىل عاملَ  االَُممال عن ح ُسبحانهُ 

 :  األعشى . ومن ذلك قولُ  قيىدونمُ  ( أي مسجونونَ َمْوُقوُفوَن 
 ُمَسنََّدا يجَ الَوشِ  وتَ َرى َمْوُقوَفةً      بُ ُيوتِنا َحْولَ  اجلُْردَ  اجلِيادَ  وتَ َرى

اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن  الىذينَ يَ ُقوُل ( يعين يرتاجعون ابلكالم ) يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض اْلَقْولَ  النفوس )( يعين يف عاملَ ِعنَد َرهبِىِْم )
 . ( هبمَلُكنَّا ُمْؤِمِننَي )( َتنعوننا من اإلميان ابلُرُسل َلْواَل أَنُتْم ( يعين يقول األتباع لرؤسائهم ) اْسَتْكرَبُوا

َأََنُْن َصَدْدََنُكْم ( يعين ملن تبعهم على وجه اإلنكار ) لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا( يعين الرؤساء والقادة ) اْسَتْكرَبُوا الىذينَ قَاَل ) -32
ن مل نتمكىن حينئٍذ أن نعيقكم آمَ  نْ آمنتم ابلُرُسل كمَ : لو  واملعىن( مع الُرُسل ،  َعِن اهْلَُدى بَ ْعَد ِإْذ َجاءُكم بَْل ُكنُتم ُم ْرِِمنيَ 

 عن اإلميان ولكنىكم كنتم مرتدىدين يف ذلك غري ُمصرىين عليِه .   

الدوام والنهار ، يعين على  للىيل( يعين بل مكركم معنا اب َوالن ََّهارِ  اللىيلاْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا َبْل َمْكُر  الىذينَ َوقَاَل ) -33
( يعين اتبعوا الندامة بعضها إثر  َوَأَسر وا النََّداَمةَ ( أي َتاثيل نعبدها من دون هللا ) ِإْذ أَتُْمُرونَ َنا أَن نَّْكُفَر اِبلِلَِّ َوجَنَْعَل لَُه أَنَداًدا)

َلمَّا رَأَُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغاَلَل يِف ) 54يف سورة يونس يف آية بعض ، فاإلسرار هو تتابع السري ليالً ، وقد سبق شرحها 
( أي مل جنزهم ابلعذاب إالى بسبب أعماهلم الباطلة وكفرهم وتكذيبهم  َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   الىذينَ أَْعَناِق 

 للُرُسل .  

ِإَنَّ مبَا أُْرِسْلُتم بِِه  دأهبم النعيم والرتف ) الىذينَ ( أي رؤساؤها وأغنياؤها  َنا يف قَ ْريٍَة مِىن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمرْتَُفوَهاَوَما أَْرَسلْ ) -34
 ( . َكاِفُرونَ 

 َوَما ََنُْن مبَُعذَِّبنيَ أكثر ُمىا أعطاكم ) ( منكم وِديننا أحقى من ِدينكم ولذلك أعطاَن هللا َوقَاُلوا ََنُْن َأْكثَ ُر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا) -35
 ( كما تزعمون وذلك لكرامتنا عند هللا . فظنىوا أنى هللا تعاىل أعطاهم أموااًل وأوالداً لكرامتهم عندُه ، ومن كان ُمكرىماً عند هللا

 فكيَف يُعذىبُه ؟  
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( أي ويضيىُق على من يشاء امتحاَنً أيضاً لريى من يشكر على َويَ ْقِدرُ َنً )( امتحا ُقْل ِإنَّ َريبِى يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاءُ ) -36
 ( غاَيتنا . َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ الِنعم ومن يكفر على الضيق ، وليس إعطاؤهم املال لكرامتهم عند هللا )

( تقديرُه وما كثرة أموالكم تقرىبكم عندَن ولو أنفقتموها يف اخلريات  ُكْم ِعنَدََن زُْلَفىَوَما أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكم اِبلَّيِت تُ َقرىِبُ ) -37
َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأْولَِئَك هَلُْم َجزَاء ( إنفاق )ِإالَّ ، وال أوالدكم هلم الزُلفى عندَن ولو عملوا الصاحلات ، ألنىكم ُمشركون )

( الىيت يف اجلنان  َوُهْم يف اْلُغرُفَاتِ أي جزاًء ُمضاعفاً ، اجلزاء األوىل على إمياهنم والثاين على إنفاقهم )(  الضِىْعِف مبَا َعِمُلوا
 ( من كلى مكروه .   آِمُنونَ )

يعجزوهم عن ( ألنبيائنا ، أي ُمعادين هلم مكذىبني ألقواهلم غايتهم أن  آََيتَِنا ُمَعاِجزِينَ ( إبطال ) َيْسَعْوَن يف  الىذينَ وَ ) -38
 ( على الدوام ال يغيبون عنه . أُْولَِئَك يف اْلَعَذاِب حُمَْضُرونَ القيام أبداء الرسالة )

ا كرىرُه  ُقْل ِإنَّ َريبِى يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلهُ ) -39  الختالف الفائدة ،  ُسبحانهُ ( سبق تفسريه ، وإّنى
( لكم ،  فَ ُهَو خُيِْلُفهُ ( يف سبيل هللا ) َوَما أَنَفْقُتم مِىن َشْيءٍ للكافرين وهم املخاطَبون بِه ، والثاين وعٌظ للمؤمنني ) فاألوىل توبيخ

( حيث مصدر الرزق منُه  َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنيَ أي يُعطيكم بدلُه يف الدنيا أكثر ُمىا أنفقتم ويف اآلخرة يزيدكم الواحد بسبعمائة )
. 

يًعا( القيامِة )َويَ ْوَم ) -40 (  لِْلَماَلِئَكِة أََهُؤاَلء( هللا تعاىل )مُثَّ يَ ُقوُل ، وهم املالئكة ) ( العابدين واملعبودين حَيُْشُرُهْم مجَِ
ُكْم َكانُوا يَ ْعُبُدوَن املشركون )  ( ؟ِإَيَّ

،   الربزخ( يف عاملَ بَْل َكانُوا يَ ْعُبُدوَن اجلِْنَّ ( ال مواالة بيننا وبينهم )م ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِي  َنا ِمن ُدوهنِِ ( أي املالئكة )قَاُلوا ) -41
( أي هِبِم ( أي أكثر الكافرين واملشركني )َأْكثَ ُرُهم  النفوس )قاهلم إىل عاملَ أي كانوا خيدمون اجلنى والشياطني بعَد موهِتم وانتِ 

 . قون بقوهلمصدى ( أي مُ م ْؤِمُنوَن ابجلنى )

ؤساؤكم كما كنتم ( يعين ال َتلك املالئكة لكم نفعاً كما كنتم أتملون وال رُ فَاْليَ ْوَم اَل مَيِْلُك بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض ن َّْفًعا ) -42
اِر الَّيِت ُكنُتم ُذوُقوا َعَذاَب النَّ ( أي للمشركني )َونَ ُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا ( كما كنتم ختافون الُضرى منهم يف الدنيا )َواَل َضرًّا تتوقىعون )

بُوَن   ( .هِبَا ُتَكذِى

َلى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا بَ يِىَناٍت ) -43 ِإالَّ َرُجٌل يُرِيُد أَن ( ُيشريون إىل رسول هللا )قَاُلوا َما َهَذا ( أي واضحات األدلىة )َوِإَذا تُ ت ْ
  الىذينَ َوقَاَل علينا حممىد ) افرتاهُ  بٌ ( أي كذِ ِإالَّ ِإْفٌك م ْفرَتًى ريون إىل القرآن )( ُيشَيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آاَبؤُُكْم َوقَالُوا َما َهَذا 

 ( ألنىه جيذب القلوب إليِه .ِإالَّ ِسْحٌر م ِبنٌي ( يعين القرآن )َكَفُروا لِْلَحقِى َلمَّا َجاءُهْم ِإْن َهَذا 

َناُهم مِىن ُكُتٍب ) -44 ( فُيجادلون بدينِه َوَما أَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم قَ ب َْلَك ِمن نَِّذيٍر ( فُيجاِدلوننا هبا )وهَنَا يَْدُرسُ ( ِعلميىة )َوَما آتَ ي ْ
 . مساوي وال دينٍ  ، بل جُيادلون بغري ِعلمٍ  وشريعتهِ 
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ِمْعَشاَر القوىة واألوالد )( قومَك من املال و َوَما بَ َلُغوا قومك َي حممىد فأهلكناهم ) ( كما كذىبَ ِمن قَ ْبِلِهْم  الىذينَ وََكذََّب ) -45
َناُهْم  ، أليَس  ُسل( أي فكيف كان عاقبُة إنكارهم للرُ َفَكذَّبُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي ( يعين ما أعطينا املاضني )َما آتَ ي ْ

 اهلالك والدمار؟

َا أَِعُظُكم ِبَواِحَدٍة ) -46 ين هللا والكشف عنُه ( أي تقوموا لتحقيق دِ  أَن تَ ُقوُموا لِلَِّ ( أي مبسألٍة واحدة وهَي )ُقْل ِإّنَّ
إثنني  مع ( أي إثننيَمْثىَن ظروا هل دينكم على حقى أم ديين؟ وقيامكم للمشاورة جيب أن يكون )نابملشاورة والتفكري فت

كلٌّ منهما يعرض فاإلثنان  ، أمىا ، ألنى الكثرة تشوىش اخلواطر وتغريى احلقيقة ، يعين واحداً مع واحد آخر شئتم ( إنْ َوفُ رَاَدى )
ِإْن ُهَو ( كما زعمتم أنىه ُمنون )َما ِبَصاِحِبُكم مِىن ِجنٍَّة ( يف أمر حممىد ودينِه فحينئٍذ تعلمون )مُثَّ تَ تَ َفكَُّروا رأيُه على صاحبِه )

 . ( ِلَمن عانَد ومل يؤمنْ َعَذاٍب َشِديٍد ( مالئكِة )ِإالَّ نَِذيٌر لَُّكم َبنْيَ يََدْي 

( ومعناُه إينى مل أسألكم أجراً على ذلك فلماذا ال جُتيبون إىل فَ ُهَو َلُكمْ ( على تبليغ الرسالة ) ُقْل َما َسأَْلُتُكم مِىْن َأْجرٍ ) -47
 ( أي حاضر يسمع ويرى .  ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى الِلَِّ َوُهَو َعَلى ُكلِى َشْيٍء َشِهيدٌ ما دعوتكم إليِه ؟ )

.  نخفضهو إلقاء الشيء من مكان ُمرتفع إىل مكان مُ  "القذف".  ( على الباطِل فيدمغهُ نَّ َريبِى يَ ْقِذُف اِبحْلَقِى ُقْل إِ ) -48
ن على من نزىُل املالئكَة ابلقرآ: قل إنى ريبى يُ  واملعىن،  " هو القرآن، و"احلقى  18يف سورة األنبياء يف آية وقد سبق تفسريها 

ُم اْلغُُيوِب ، وقوله ) قٌ َغ الباطَل وُيشتىتُه فإذا هو زاهِ بادِه ليدمَ من عِ  يشاءُ  ( يعين يعلُم عاقبَة كلى رسول ماذا تكون قبل َعالَّ
 . إرسالِه

: ال تُبدُئ اخللق من  املعىنو ،  ( . "الباطل" أصنامهمَوَما يُ ْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيُد ين احلقى )( أي الدِ ُقْل َجاء احْلَق  ) -49
ا غري قادرة على شيٍء من ذلك الرتاب وال تعيدُه إىل الرتاب ابملوت ن كان عاجزاً عن خلِق شيء من املخلوقات ، ومَ  ، ألهنى

 ؟ دُئ اخللَق مثى يُعيدُه فأَنى تؤَفكونب. قل هللاُ يُ  فهو ليس إباله وال يستحقى التعظيم والتقديس

َا َأِضل  َعَلى نَ ْفِسي ( عن احلقى كما تزعمون )ُت ُقْل ِإن َضَللْ ) -50 ( َوِإِن اْهَتَدْيُت ( أي عليها إمث الضالل ال عليكم )فَِإّنَّ
يٌع ( من القرآن واحِلكمة )فَِبَما يُوِحي ِإيَلَّ َريبِى إىل احلقى )  . قوالناأ( منىا يرى أعمالنا ويسمُع َقرِيبٌ ( ألقوالنا )إِنَُّه مسَِ

( أي حني أصاهبم الفزع ِإْذ َفزُِعوا ( َي حممىد )َوَلْو تَ َرى عن حال من مات من املشركني فقال ) ُسبحانهُ  خربَ أمثى  -51
هم أن يهربوا من أيدينا ومن كنْ ( أي مل يفوتوَن ومل ميُ َفاَل فَ ْوَت مىا رأوا مالئكة املوت اليت قبضت أرواحهم )واخلوف وذلك لَ 

 ( من أهلهم وذويهم فلم يتمكىن أحٌد منهم أن ينصرهم أو مينع مالئكتنا من أخِذ أرواحهماٍن َقرِيٍب َوُأِخُذوا ِمن مَّكَ ُسلطتنا )
تعاىل }َوََنُْن أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َوَلِكن الَّ  ثلها يف املعىن يف سورة الواقعة قولهُ . ومِ  . يعين ُأِخَذت أرواحهم وبقيت أجسامهم

م روحانيى  { يعين مالئكتنا تُ ْبِصُرونَ   . ون وأنتم مادىيونون أثرييى أقرب إىل املستحضر ولكن ال تَروهنم ألهنى
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( أي وكيف هلم َوَأَنَّ هَلُُم الت ََّناُوُش ، فقال هللا تعاىل ) ( أي ابلقرآن وصدىقنا حممىداً اآلنآَمنَّا بِِه موهتم ) ( بعدَ َوقَاُلوا) -52
( عن حممىد حيث مكانه يف الدنيا وهم يف ِمن َمَكاٍن بَِعيٍد أبهنم آمنوا بِه ) درة على تبادل احلديث مع حممىد فيخربوهُ القُ 

 . وا يف احلديث" أي تبادلوا يف الكالم بكلمات قليلةشُ ناوَ تَ  . يُقال " اآلخرة

"زيٌد يقذُف امرأًة حُمصنة"  ، يُقال ( كتاابً آخر غري القرآن َويَ ْقِذُفونَ ( موهتم )ِمن قَ ْبُل ( أي ابلقرآن )َوَقْد َكَفُروا بِِه ) -53
( عنهم حيث التوراة يف ِمن مََّكاٍن بَِعيٍد ( أي مبا غاَب عنهم ِعلُمه ومكانُه وهو التوراة )اِبْلَغْيِب أي يرميها ابلسوء والبهتان )

كلٍى كاِفرون { يعنون { ، يعنون التوراة والقرآن ، وقوهلم }إَنى بِ  ، وقذفهم هلا قوهلم }ِسحراِن َتظاَهرا ةفلسطني وهم يف مكى 
 . بذلك التوراة والقرآن وموسى وحممىداً 

نَ ُهْم َوَبنْيَ َما َيْشتَ ُهوَن ) -54 ماتوا  الىذينَ ( أي أبمثاهلم يف الكفر َكَما فُِعَل أبَِْشَياِعِهم مِىن قَ ْبُل ( من اإلميان وقبوله )َوِحيَل بَ ي ْ
ُْم َكانُوا يف َشكٍى م رِيٍب قبلهم )  . ، يعين يف شكى من رِسالِة حممىد والقرآن يبةموِقع يف الرِ  كى ( أي شِإهنَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّسبأ َّربِ  ّ،ّواحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

 سورةّفاطر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

الكواكب السيىارة ومن  ماكانت أرضاً واحدة وهيَ  دطع بعسع قِ ( وجاعلهما تِ  احْلَْمُد لِلَِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -1
 . ارة أو أكثر من ذلكقها فصارت تسعة كواكب سيى رها وشقى األمر أرضاً واحدة ففطى  ئمجلتها األرض كانت يف ابد

ي  أ{  َكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا  َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرضَ   الىذينَ أََومَلْ يَ َر } تعاىل يف سورة األنبياء والشاهد على ذلك قولهُ  
آية أتيت يف القرآن بذكر السموات واألرض فيجمع بينهما واو  كلى   . وقد قلُت فيما سبق أنى  طعة واحدة فشققىناهاقِ  اكانت

  ، على التفصيل لكون والقرآنا هذا املنهج يف كتايب . وقد شرحتُ  ريد هبا الكواكب السيىارةعطف يُ 
(   أُويل َأْجِنَحةٍ ل )سُ ( إىل األنبياء ينزلون ابلوحي وأبوامر من هللا ليقوم أبدائها األنبياء والرُ َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل تعاىل ) وقولهُ 

، أي يف كلى مرىة إثنني أو ثالثة  الئكة إىل األنبياء إثنني إثنني( يعين يرسل امل مَّْثىَنٰ َوُثاَلَث َوُراَبعَ ، يُرسلهم ) ريكأجنحة الط
( فيخلق يف  يَزِيُد يِف اخْلَْلِق َما َيَشاءُ ابلولد ) ، كما أرسل إىل إبراهيم )ع( ثالثة من املالئكة حني بشىروهُ  يف كلى مرىة أو أربعة

َ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ واإلنس ) ل نوعاً آخر غري املالئكة واجلنى ستقبَ امل  ( . ِإنَّ الِلَّ

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ُ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحَةٍ ) -2 ( أي ال  َفاَل ُمُِْسَك هَلَازق أو ولد صاحل )لم أو رِ ة أو عِ حى عمٍة كمطر أو صِ ( أي من نِ  مَّا يَ ْفَتِح الِلَّ
( يف ُملكه يفتح  َوُهَو اْلَعزِيزُ ) ( أي من بعد إمساكهِ  َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمن بَ ْعِدهِ ( من ذلك ) ِسكْ َوَما ميُْ يقدر أحد على منعها )

  . ( يف أفعالهِ احلَِْكيمُ سك عمىن يشاء )ملن يشاء وميُ 

( َواأْلَْرضِ ( ابملطر )  الِلَِّ يَ ْرزُُقُكم مِىَن السََّماءِ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ ) شكروهُ ا( و  ََي أَي  َها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت الِلَِّ َعَلْيُكمْ ) -3
 إىل الضالل فون عن طريق احلقى صرَ تُ  ( أي فكيفَ ِإالَّ ُهَو فََأَنَّٰ تُ ْؤَفُكوَن ( يف الكون ) اَل ِإلَٰ هَ والشجر )واألنعام ابلنبات والثمر 

. 

بُوكَ ) -4 َبْت ُرسُ ( َي حممىد ) َوِإن ُيَكذِى ( أي ترجع النفوس بعد املوت  ااُلمورَوِإىَل الِلَِّ تُ ْرَجُع ( فصربوا ) ٌل مِىن قَ ْبِلكَ فَ َقْد ُكذِى
  . عاقبها على أفعاهلاجازيها على أعماهلا ويُ فيُ 

َواَل زينتها ومالذىها )بِ (  نْ َياَفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الد  ) ( الُخلف فيهِ َحقٌّ ( ابلثواب والعقاب ) ََي أَي  َها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ ) -5
  . ( أبن مينىيكم ابملغفرة مع اإلصرار على املعاصياْلَغُرورُ ، وكذلك الشيطان ) وإمهالهِ  ( أي حبلمهِ  يَ ُغرَّنَُّكم اِبلِلَِّ 

ُذوُه َعدُ زي والعار )اهلالك واخلِ  ( يدعوكم إىل ما فيهِ  ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ ) -6 َا ) وال تتىبعوا أوامرهُ  ( أي فعادوهُ  وًّافَاختَِّ ِإّنَّ
 . ( يف اآلخرة لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ ىل الكفر واإلشراك واملعاصي يف الدنيا )إ(  يَْدُعو ِحْزبَهُ 

 ( أي كثري . هَلُم مَّْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ وَ ( يف اآلخرة ) َكَفُروا هَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ   الىذينَ ) -7

 هللاُ  ، كمن هداهُ  ومل ميتنع عنه عليهِ  ( فواظبَ  فَ رَآُه َحَسًناء )له الشيطان العمل السيى  ( أي زيىنَ  أََفَمن زُيِىَن َلُه ُسوُء َعَمِلهِ ) -8
( أي يضلى من يستحقى  ُيِضل  َمن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمن َيَشاُء فَِإنَّ الِلََّ ال يستوَين ) ؟ ستقيماً إىل اإلميان والعمل الصاحل فكان مُ 

َفاَل َتْذَهْب نَ ْفُسَك على الفقراء واملساكني ) ، ويهدي من كان أهالً للهداية بسبب عطفهِ  للناس لمهِ اإلضالل بسبب ظُ 
كفروا ومل يؤمنوا فإنى هللا   هؤالء املشركني إذْ  : الهُتِلْك نفسك َي حممىد على واملعىن.  السبب عرفتَ  ( إذْ  َعَلْيِهْم َحَسرَاتٍ 

م ظاملون )أضلى  َ َعِليٌم مبَا َيْصنَ ُعوَن هم ألهنى  . لمعفاء من اإلهانة والظُ قراء والضُ ( مع الفُ ِإنَّ الِلَّ

ُ الَِّذي أَْرَسَل الرىََِيَح فَ تُِثرُي َسَحاابً ) -9 َنا بِهِ ( أي خاٍل من الزرع ) بَ َلٍد مَّيِىتٍ َفُسْقَناُه ِإىَل ( أي هُتيىجُه وجتمعُه ) َوالِلَّ (  َفَأْحيَ ي ْ
( حيث  اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَاأي بسببِه ، ألنَّ السحاب املتصاعد يُذيب من الثلوج املنتشرة يف اجلوى فتنزل مطراً فُتحِيي )

 هللا آدم وحوىاء  تاً من األموات ، وكذلك خلقَ ( يعين كذلك إذا أردَن أن َُنيَي ميِى  َكَذِلَك الن ُشورُ أجدبت واخضرىت ابلنبات )

يًعايكْن عزيزاً ) هللاَ  قِ ( فليتى  َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَّةَ ) -10 إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم )  أمرها فال تطلبها من غريهِ  ( وبيدهِ  فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
 وتضربهُ  فرتدعهُ  أحداً يكفرُ  ود عن هللا ، وذلك إذا مسعتَ هو الذَّ  "بطيى الكلم ال". و وح احملفوظوُيكَتب يف اللى  ) الطَّيِىبُ 
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املالئكة إىل هللا فتقول  ود عن هللا تصعد بهِ . فهذا الذَّ  عاقبوهلطة لكي يُ السُ  بذلك  خترب . وإذا مل تتمكىن من ردعهِ  بهُ وتؤنى 
 وح احملفوظ لرتاهُ هذا يف اللى عملُه كتبوا اُ يقول هللا تعاىل للمالئكة . ف هفرِ الَنً على كُ فُ  بَ وأنى  ذاَد عنكَ  الَنً عبدكَ فُ  َيربى إنى 
ثلها يف املعىن يف سورة إبراهيم . ومِ  ابخلري والغفران ىل تلك الكتابة ودعا لهُ إ وح نظرَ ابللى  ما مرى َمَلكٌ وكلى  ، فيكتبوهُ  املالئكة

ُ َمَثاًل َكِلمَ تعاىل } قولهُ   .  { ًة طَيِىَبًة َكَشَجَرٍة طَيِىَبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ ْرُعَها يف السََّماءِ أمََلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب الِلَّ
عمل  ، فإنى هللا تعاىل َيمر املالئكة أن ترفع كلى  ، إىل اجلنان ةإىل السماوات األثرييى  ( يعين يرفعهُ  َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ وقوله )

احة إىل يتيم يف سبيل هللا الً إذا أعطيَت تفى ، مثَ  فقراء واملساكني واأليتام واألرامل، ومن تلك األعمال الصدقة لل صاحل
 تنتقل مبوتك إىل عامل الربزخ فتجدها أمامك فتقول املالئكة ى مذخورة لك حّتى احة تبقَ وأكلها ذلك اليتيم فإنى روح تلك التفى 

مَيُْكُروَن  الىذينَ وَ يف سبيل هللا وما أعطيَت ) ذلك َيتونك مبا أنفقتَ ، وك احة اليت أعطيتها لليتيم يف دار الدنياالتفى  هذهِ  خذْ 
 نسانٍ ثل أن َتكر إببعض املكر حسنة وذلك مِ  ا قال ميكرون السيئات ألنى ّنى إ، و  ميكرون املكرات السيئات ( تقديرهُ  السيئات

دَن إبراهيم اخلليل سيى  . وقد مكرَ  ال يصلىي وبذلك يداوم على الصالة صٍ ، أو َتكر بشخ هيكفر وبذلك يتوب عن كفرِ 
( يعين ملن ميكر السيئات  هَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ ، وقوله ) أعمال حسنة وإن كانت مكراً  ، وهذهِ  أصنامهم ابلكافرين فكسىرَ 

   . ( أي يبطل ويفسد َوَمْكُر أُولَ ِٰئَك ُهَو يَ ُبورُ )

ُ َخَلَقُكم مِىن تُ رَابٍ ) -11 }ِإنَّ ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة آل عمران  آدم من تراب ( أي خلق أابكم َوالِلَّ
 { .  َخَلَقُه ِمن تُ رَابٍ  َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد الِلَِّ َكَمَثِل آَدمَ 

ِإالَّ بِِعْلِمِه َوَما يُ َعمَُّر ِمن لها )( محَ  َوَما حَتِْمُل ِمْن أُنَثٰى َواَل َتَضعُ ( لتتناسلوا ) ِمن ن ْطَفٍة مثى َجَعَلُكْم أَْزَواًجا) أوالدهُ  ( خلقَ مُثَّ )
مراً طويالً كتبنا له عُ   ن أحدٍ ( أي وما مِ  َواَل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِهِ ى الفقراء )علَ  طفهِ بسبب عَ  عمَّرٍ مُ  مرِ دى يف عُ ( أي وما ميَُ  م َعمَّرٍ 

. فإنى املالئكة تكتب إبذن هللا يف صحائف  هِ ( أعمال يِف ِكَتاب) ( نكتبهُ ِإالَّ عفاء )لمه للضُ مره بسبب ظُ ص من عُ نقَ فيُ 
صنا من عفاء فنقى املساكني والضُ  ، وأنى زيداً ظلمَ  مره عشرين سنةفزدَن يف عُ  مبالهِ  الفقراء واملساكني الَنً ساعدَ األعمال أنى فُ 

 . فيهِ  عوبةَ صُ  ال ( اي سهلٌ  َعَلى الِلَِّ َيِسريٌ ( النقصان والزَيدة ) ِلكَ ِإنَّ ذَ مره عشرين سنة )عُ 

:  ذي يظلم الناس ويضطهدهمئيم الى ويف اللى  ، ساعدهمعفاء ويُ ذي يرحم الفقراء والضُ ابلكرمي الى  الً هللا مثَ  مثى ضربَ  -12
( َهٰ َذا( أي ليسا سواًء ) َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَانِ ، فقال تعاىل ) رب واآلخر ماحل ال يصلح للشربمها صاحل للشُ ين أحدُ حرَ بَ بِ 

 عند قوله تعاىل يف سورة الفرقان. وقد سبق تفسريها  ي ابرد وخالص من األمالحأ(  َعْذٌب فُ رَاتٌ ًة إىل نيل مصر )إشار 
 { .  َهٰ َذا َعْذٌب فُ رَاٌت َوَهٰ َذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ }
 : النابغة الذبياين . ومن ذلك قول هينء هُ ( اي طيىٌب شربُ َسائٌِغ َشرَابُُه )

 احلَِميمِ  اِبملاءِ  أغص   أكادُ      قَ ْبالً  وُكْنتُ  الشَّرابُ  يلَ  وساغَ 
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: فهل ماء البحرين  واملعىن،  مرارة ( أي ماحل فيهِ  ِمْلٌح أَُجاجٌ ) فيه فرعون وجندهُ  ( إشارًة إىل البحر األمحر الذي غرقَ َوَهٰ َذا)
َ الكرمي واللى ، فكذلك   ال يستوَينعندكم سواء؟ كالى   كان ماحلاً ولكنْ   أبنى البحر وإنْ  ُسبحانهُ  ئيم اليستوَين عند هللا ، مثى بنيى

ؤلؤ ( يعين اللى  َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تَ ْلَبُسوهَنَا( يعين األمساك )  َوِمن ُكلٍى أَتُْكُلوَن حلًَْما طَرَيًّ أنفع من اإلنسان البخيل فقال تعاىل )
 بذهابٍ  ( أي جواري فيهِ  ِفيِه َمَواِخرَ ن والبواخر )فُ ( أي السُ  َوتَ َرى اْلُفْلكَ ستعمل للزينة والنقوش )ف يُ دَ ، والصَّ  واملرجان

ن والبواخر جتري فُ ، فاجلواري هي السُ  { َوِمْن آََيتِِه اجْلََواِر يِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلمِ ثلها يف املعىن يف سورة الشورى }. ومِ  وإَيب
تَ ُغوا ِمن َفْضِلهِ لِ يف البحار )  . ( إذا رحبتم يف جتارتكم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( ابلركوب فيها للتجارة ) تَ ب ْ

يف سورة ( سبق تفسريها  َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي أِلََجٍل م َسمًّى اللىيليف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يِف  اللىيليُوِلُج ) -13
ُ رَب ُكْم َلُه اْلُمْلكُ الشمس والقمر ) ين وسخىرَ ( الذي أنشأ البحرَ ِلُكمُ ذَ  ) 29لقمان يف آية  ئتم من متاع ما شِ  ألوهُ ( فاسْ  الِلَّ

تدعوهنم لقضاء  الىذينَ ( يعين املالئكة  مَيِْلُكوَن ِمن ِقْطِمريٍ  َما( يعين املالئكة ) َتْدُعوَن ِمن ُدونِهِ  الىذينَ وَ ) الدنيا وال تسألوا غريهُ 
سمني بعضها صغار األحجام فاألزهار تكون على قِ  111ة يت يف اجلنى من الزهور الى  حوائجكم ما ميلكون من تكبري زهرةٍ 

 الىذينَ : إنى  واملعىن.  الكبري ر" أي النوعى "قطمَ سمى ل ويُ حجماً من األوى  سم اآلخر أكربُ ي" والقِ ى هذا النوع "قاطِ سمى ويُ 
كنهم فكيف ميُ  عليهِ  ا هيَ من األزهار اليت يف اجلنة أبن جيعلوها أكرب ُمى  وائجكم اليقدرون على إّناء زهرةٍ حتدعوهنم لقضاء 

 ؟ من هللا هلم ساعدوكم بشيء من املادة ويقضوا حوائجكم بدون إذنٍ أن يُ 

م بعيدون عنكم فأنتم يف األرض وهم يف  اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكمْ ) رىٍ ضُ  ( لكشفِ  ِإن َتْدُعوُهمْ قال هللا تعاىل )مثى  -14 ( ألهنى
َما صون عليكم أقوالكم )معكم يف األرض يكتبون أعمالكم وحيُ  الىذينَ (  َوَلْو مسَُِعواة )السماوات الروحانيىة يف اجلنان األثرييى 

بادتكم هلم نكرون عليكم عِ ( أي يُ َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم من هللا ) ن أمرٍ يعملون شيئاً بدو  ( ألهنم الاْسَتَجابُوا َلُكْم 
( أبفعال هللا مع املشركني من تدمري إذ هو خبري َخِبريٍ ( جربائيل )ِمْثلُ ( َي حممىد )َواَل يُ َنبِىُئَك ؤون منكم )ويلومونكم عليها ويتربى 

{ يعين  الرَّمْحَٰ ُن فَاْسَأْل بِِه َخِبريًا مُثَّ اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرشِ ذه اجلملة يف سورة الفرقان قوله تعاىل }. ونظري ه ىبصر ويرَ مبا جرى يُ 
 . درة هللا وأفعالهِ جربائيل عن قُ  ألْ اسْ فَ 

 ( .  ُهَو اْلَغيِن  احْلَِميدُ َوالِلَُّ ( فاعبدوُه واسألوا حوائجكم منُه ) ََي أَي  َها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإىَل الِلَِّ ) -15

 ( خيلقهم ويسكنهم أرضكم ودَيركم . َوََيِْت َِبَْلٍق َجِديدٍ ( من األرض ابملوت ) ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكمْ ) -16

 ( أي مبُتعذِىر وال متعسِىر .  َوَما َذِلَك َعَلى الِلَِّ بَِعزِيزٍ ) -17

                                                           

ة زاهية آالف السنني اليذهب رونقها واليزول ى على حاهلا نديى ة التنمو فتكرب والتذبل فتصغر بل تبقَ ة روحانيى يت يف اجلنى ألنى األزهار الى  111 
 . مجاهلا
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قوله تعاىل ، نزل }اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم { [  سورة العنكبوت ما يفولىما قال املشركون ملن آمن ابلنيبى ]ك -18
مِحِْلَها اَل حُيَْمْل ( ختفيِف )ِإىَل ( ابألوزار )ُمثْ َقَلةٌ ( نفٌس ) َوِإن َتْدعُ ( يعين ال حيمُل أحٌد ذنَب غريه ) اُخرىَواَل َتزُِر َوازَِرٌة وِْزَر )

َا تُنِذرُ ( فال تغرتىوا أيىها املسلمون بقول املشركني فرتجعون إىل دينهم ) َذا قُ ْرََب ( املدعو ) َلْو َكانَ ِمْنُه َشْيٌء وَ  ( َي حممىد  ِإّنَّ
ُم اِبلَغْيبِ  الىذينَ ) م يف خلواهتم كما خيافونُه أمام الناس ،  خَيَْشْوَن َرهبَّ أَقَاُموا وَ : خيافونه ابلسىِر والعالنية ) واملعىن( أي خيافون رهبى

َا يَ تَ زَكَّى لِنَ ْفِسهِ ( ابملال ، يعين أعطى زَيدة على زكاة مالِه ) الصَّاَلَة َوَمن تَ زَكَّى ( يعين نفع ذلك يعود عليِه يف الدنيا  فَِإّنَّ
 ( يعين وإىل جوار هللا يكون مصريُه فيسكن يف اجلنان األثرييىة حتت العرش . َوِإىَل الِلَِّ اْلَمِصريُ واآلخرة )

 .( أي ليسوا سواًء الكافر واملؤمن  َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمٰى َواْلَبِصريُ ) -19

لمة كناية عن اجلهل والنور  ، فالظى  ضيءظلم وبعضها مُ ( يف ليايل الشهر القمري سواء إْذ بعضها مُ  َواَل الظ ُلَماتُ ) -20
لمات اجلهل فيعبدون طون فيها يف ظُ ة اليت كان الناس يتخبى مة كناية عن السنني املاضييايل املظلِ واللى ، كناية عن اهلداية 

 أفَل حّتى  بادة األصنام فلم يسمعوا لقولهِ ىل عبادة هللا وترك عِ إد والرسول الذي كان يدعوهم والقمر كناية عن املرشِ  . األصنام
اىل  رشد قومهُ د واهلادي الذي يُ اية عن املرشِ . والنور كن ي ليس نور الشمس ونور القمر سواءأ(  َواَل الن ورُ عنهم ) وغابَ  مبوتهِ 

 ، وبعضهم أرسلناهُ  فقط فلم يتمكىن من هدايتهم إىل قبيلةٍ  بعضهم أرسلناهُ  ، إذْ  هم سواءداة كلى : ليس اهلُ  واملعىن،  طريق احلقى 
قوله تعاىل يف سورة  ليسوا سواءً  لسُ داة والرُ اهلُ  . والشاهد على أنى  ىل الناس أمجعنيإ ، ولكنى حممىداً أرسلناهُ  فقط إىل قومهِ 

َنا َداُووَد َزبُورًا ، َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النبيىنَي َعَلٰى بَ ْعضٍ } سراءاإل  { . َوآتَ ي ْ

لى عندكم يزول بسبب دوران ، ألنى الظِ  ة سواء( يعين ليس الظلى عندكم يف الدنيا وعندَن يف اجلنى َواَل الظِىل  وقوله ) -21
 كَ تدور فلذلِ  ال ة اثبتةٌ يزول ألنى أرض اجلنى  ، ولكنى الظلى عندَن يف اجلنان اثبت ال ة الشمس عليهاال أشعى قاألرض وانتِ 
عتدل على الدوام ال ساخن ، ولكْن عندَن مُ  لى عندكم يف الصيف ساخن ويف الشتاء ابرد، مثى إنى الظِ  ً فيها اثبتا لى يكون الظِ 

. قال هللا  لى الذي عندَنرتكم كي تنتقلوا إىل الظِ ، فاعملوا آلخِ  ندكم على الذي عندَنلى الذي ع، فال ختتاروا الظِ  وال ابرد
ُْم ِفيَها أَْزَواٌج م َطهَّرٌَة َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَِليالً   { .  تعاىل يف سورة النساء }هلَّ

عملوا ام سواء فعندكم يف الصيف وحرارة جهنى  : ليس احلَر الذي واملعىن،  ( . احلر  كناية عن العذاب َواَل احْلَُرورُ وقوله )
. والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة  مالصيف لكي تنجوا من حرارة جهنى  آلخرتكم وجاهدوا يف سبيل هللا وحتمىلوا حرى 

  { نَ لَّْو َكانُوا يَ ْفَقُهو  ُقْل ََنُر َجَهنََّم َأَشد  َحرًّا َوقَاُلوا اَل تَنِفُروا يف احْلَرِى } البقرة

م ولرسولهِ  الىذينَ يف أعماهلم وجهادهم يف سبيل هللا ، فاألحياء هم املؤمنون  ) َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياءُ ) -22  وآمنوا استجابوا لرهبى
دون هم األحياء ، فاجملاهِ  ، ولكنهم ليسوا سواء يف العمل واجلهاد يف سبيل هللا فبعضهم جاهدوا وبعضهم ختلىفوا عن اجلهاد

م عندَ   .  { َبْل َأْحَياٌء َولَٰ ِكن الَّ َتْشُعُرونَ  َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمن يُ ْقَتُل يِف َسِبيِل الِلَِّ أَْمَواتٌ تعاىل يف سورة البقرة } ، وذلك قولهُ  رهبى



740 
 

م خسِ  َواَل اأْلَْمَواتُ وقوله ) بعضهم قاتلوا النيبى ، وهم ليسوا سواًء ألنى  روا آخرهتم وأهليهم( فاألموات كناية عن املشركني ألهنى
َ ُيْسِمُع َمن َيَشاءُ ) لوهُ قاتِ لم ومل يُ على السى  وبعضهم عاهدوهُ  َوَما أَنَت ( أي يهدي إىل اإلسالم من كان أهالً للهداية ) ِإنَّ الِلَّ

قيَّدون ، فكذلك املشركون مُ  ابألرواح املسجونة يف القبور ُسبحانهُ ( يعين املعاندين من املشركني شبىههم  مبُْسِمٍع مَّن يِف اْلُقُبورِ 
 . بتقاليد آابئهم

 . ( وقد أنذرتَ  ِإْن أَنَت ِإالَّ نَِذيرٌ ) -23

( ابلعذاب للكافرين واملشركني والفاسقني َونَِذيرًاة للمؤمنني )( ابجلنى َبِشريًا( أي ابلقرآن )اِبحْلَقِى ( َي حممىد )ِإَنَّ أَْرَسْلَناَك ) -24
ي أنذرهم عذاب هللا إْن مل يرتكوا د وُمهدِ رشِ ى فيها مُ  مضَ الى إ( أي  ِإالَّ َخاَل ِفيَها نَِذيرٌ ة )الضالى  االَُمم( من  َوِإن مِىْن أُمَّةٍ )

 . عبادة األصنام واألواثن

بُوَك فَ َقْد َكذََّب ) -25 على  ( الدالىةِ  يِىَناتِ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ شركي العرب )ريش ومُ ( أي قبل قُ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َوِإن ُيَكذِى
، ومن ذلك  عطَ ر"  معناها قِ بُ ، وهي التوراة األصلية . فكلمة "زُ  ، يعين ألواح موسى ةطع احلجريى ( أي وابلقِ َواِبلز بُرِ دقهم )صِ 

( يعين  اِبْلِكَتاِب اْلُمِنريِ وَ . وقوله ) عاً من احلديدطَ أي قِ {  }آُتوين زُبَ َر احْلَِديدِ  السدى قال ة إسكندر ملا بىَن صى قوله تعاىل يف قِ 
 . ف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإجنيل عيسىحُ صُ  ة وهيَ ب السماويى الكتُ 

لي وتكذيبهم سُ ( أي فكيف كان عاقبة إنكارهم لرُ  َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ  هلكوا )( ابلعذاب حّتى  َكَفُروا  الىذينَ مُثَّ َأَخْذُت ) -26
  والدمار؟ كان اهلالك  ابلعذاب أليسَ 

َ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا بِِه ََثَرَاتٍ ) -27 ( وأحجامها  ُم َْتِلًفا أَْلَواهُنَارع والنخيل واألشجار )ن الزى ( مِ  أمََلْ تَ َر أَنَّ الِلَّ
( أي جبال جديدة نتيجة  ُم َْتِلٌف أَْلَواهُنَا ُجَدٌد بِيٌض َومُحْرٌ ( أي وأخرجنا مباء املطر جباالً ) َوِمَن اجْلَِبالِ وطعمها ورائحتها )

ن حامض الكاربونيك وكسيد الكاربون املوجود يف اهلواء فيتكوى أذيب غاز ثنائي ماء املطر يُ  ذلك أنى و ،  التعرية والتآكل
، وهكذا  تحجىر اثنيةً ة اليت يف اجلبال فتنزل إىل البحار أو إىل األراضي املنخفضة فتذيب هذا األخري من األحجار الكلسيى فيُ 

 .  ة على مرى السنني حّت يصبح جبالً جديداً العمليى  تستمرى 
، يقال يف  ، وهو الفحم احلجري ربيب، مفردها غِ   مباء املطر غرابيب سوداً ( تقديره وكوىَنى  َوَغرَابِيُب ُسودٌ تعاىل ) أما قولهُ 
 : ول امرئ القيس. ومن ذلك ق الفحم يف سوادهِ  ربيب" أي يشبهُ أسود غِ  املثل "

َهِمرٌ  واملاءُ   ِغْربِْيبُ  واللَّْونُ  ُمْضَطِمرٌ  والُقْصبُ     ُمْنَحِدرٌ  والشَّد   ُمن ْ
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ا قال تعاىل "غرابيب" على ه يتحجىر بواسطة حامض الكربونيك املتكوىن بسبب األمطار وإّنى ويريد بذلك الفحم احلجري ألنى 
  . ابلتفصيل الكون والقرآنقد سبق تفسري هذه اآلية يف كتايب . و 112الفحم احلجري على أربعة أقسام اجلمع ألنى 

، ألنى البشر املوجودين على أرضنا  ، وهم اجلنس األبيض واألصفر واألسود واألمحر ألواهنا أيضاً  تلفٌ ( ُمُ َوِمَن النَّاِس ) -28
 ابلتفصيل .  الكون والقرآن. وقد شرحُت عنهم يف كتايب ّأجناسهم أربعة 

كذلك األنعام   ( أي كما اختلفت ألوان الناس والدوابى  ِلكَ نُُه َكذَ َواأْلَنْ َعاِم ُُمَْتِلٌف أَْلَواألواهنا ونقوشها ) تلفٌ ( ُمُ َوالدََّوابِى )
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ) َا خَيَْشى الِلَّ م يعرفون العاقبة فيخشَ ( يعين العُ  ِإّنَّ ( يف  ِإنَّ الِلََّ َعزِيزٌ ) قابهُ ونه وخيافون عِ لماء خيافون هللا ألهنى
 . شيئاً  شرك بعبادتهِ يُ  وال ( ملن خيشاهُ َغُفورٌ لكه )مُ 

ُلوَن ِكَتاَب الِلَِّ  الىذينَ ( املؤمنني )ِإنَّ ) -29 (  َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنَفُقوا ُمَّا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يَ ْرُجونَ ( أي يقرؤون القرآن ) يَ ت ْ
 يد :( أي لن تكسد ولن تفسد ، ويف ذلك قول لب جِتَارًَة لَّن تَ ُبورَ من هللا )

ْرءُ  ما إذا َرابحاً      جتاَرةٍ  خريَ  واحلمدَ  الت  َقى رأيتُ 
َ
 اَثِقال أْصَبحَ  امل

 ( حلسناهتم .َشُكورٌ ( لذنبوهم ) َويَزِيَدُهم مِىن َفْضِلِه إِنَُّه َغُفورٌ ( يف اآلخرة )ُأُجوَرُهمْ ( هللا )لِيُ َوفِىيَ ُهمْ ) -30

ونقصاَنً  اليهود بعضها قالوا إنى فيها زَيدةً  اء السبع اليت يف القرآن ومسعَ صص األنبي، أي قِ  َلمىا نزلت السبع املثاين -31
َنا إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتابِ اآلية ) ، فنزلت هذهِ  والصحيح هو ما يف توراتنا ( أي  ُهَو احْلَق  ة )ب السماويى ( أي من الكتُ  َوالَِّذي أَْوَحي ْ

ا التوراة احلالية ، أمى  أصحابك يف القرآن هو احلقى  ة وكتبوهُ ب السماويى كتُ لك عن ال ، يعين احلديث الذي ذكرَنهُ  هو الصحيح
قًا لِىَما َبنْيَ يََدْيهِ له جربائيل ). فالقرآن أنزَ  هبا قلُمه زرا بن سراَي وغريىَ هبا عِ  فقد تالعبَ  ي حممىد من ( أي ملا بني يدَ  ُمَصدِى

َ ِبِعَباِدِه خَلَِبريٌ صص األنبياء )قِ   . مبا هو الصحيح ( يعلم ماكان وما يكون فيخربكَ  َبِصريٌ  ِإنَّ الِلَّ

َنا ِمْن ِعَباِدَنَ  الىذينَ مُثَّ أَْورَثْ َنا اْلِكَتاَب ) -32 ة إراثً ب السماويى : مثى جعلنا الكتُ  واملعىن،  حممىد تك َيمى اُ ( وهم  اْصَطَفي ْ
، وذلك ألنى بين  عرب حيث اخرتَنهم اليوم على العاملني، أي نقلنا الوحي من بين إسرائيل إىل بين إمساعيل وهم ال للمسلمني

 أخذَ  مثى  113كراراً ومل ينقادوا ألمرَن ومل يستسلموا ألنبيائنا فرفضناهم واخرتَن غريهمراراً وعبدوا األصنام تِ إسرائيل كفروا مِ 
ُهْم ظَاملٌ لِىنَ ْفِسهِ يف وصف العرب فقال ) ُسبحانهُ  ، والشاهد على ذلك  صلحٌ ( أي مُ  ُهم م ْقَتِصدٌ َوِمن ْ السيئة ) ( أبعمالهِ  َفِمن ْ

 : دبَ أر  قول لبيد بن ربيعة يرثي أخاهُ 
 جارَا احلَقىِ  َسواءَ  جاُروا وإنْ      أريبٌ  فُمْقَتِصدٌ  اقْ َتَصدوا إذا

                                                           

  . " الواقعة بني بغداد وأربيللكانةُپ يوجد منه منجم يف قرية " 112 
لذلك أقول لكم أنى ملكوت هللا يُنزع وقد أنذرهم بذلك عيسى بن مرمي )ع( وذلك يف إجنيل ميت يف اإلصحاح الواحد بعد العشرين فقال "  113

 . ة تقوم أبدائه وتعمل أبحكامهمى اُ ، يعين  "ة تعمل أَثارهمى منكم ويُعطى الُ 
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ُهْم َساِبٌق اِبخلَْرْيَاتِ ) ( ِلكَ ذَ ة )ب السماويى يف الكتُ  هللا لهُ  نَ ي كما أذِ أ(  إبِِْذِن الِلَِّ ىل فعلها )إ( أي كثري اخلريات يتسابق  َوِمن ْ
( عليهم فليشكروا  ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ بين إمساعيل )العرب ىل إإشارًة إىل نزول الوحي على نبيىنا حممىد وانتقاله من بين إسرائيل 

 . على نعمائهِ  وحيمدوهُ  هللا على عطائهِ 

َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلوهَنَا حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمن َذَهٍب ابخلريات فقال ) قٌ ملن هو ساب ما أعدىهُ  يصفُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -33
ويف سورة  الكون والقرآن. وقد سبق تفسريها يف كتايب  ةة نشأت من أساور ذهبيى ( يعين أساور أثرييى  َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ 

 . احلجو  الكهف

ِإنَّ رَب ََّنا ا يف الدنيا )تنب، أي اهلموم واألحزان اليت انتا ( الذي أصابنا يف الدنيا َوقَاُلوا احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ ) -34
  . ( حلسناهتمَشُكورٌ دين التائبني )( للموحىِ  َلَغُفورٌ 

َواَل مَيَس َنا ِفيَها ( أي تعب ) اَل مَيَس َنا ِفيَها َنَصبٌ ( علينا ) ِمن َفْضِلهِ لود )نزلنا دار اخلُ أ( أي  الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمةِ ) -35
 : ومن ذلك قول الفرزدق.  ( أي إعياء ُلُغوبٌ 

فِ  اأَلْصَلعِ  إىَل   ُلُغوبِ  حِبِنيِ  هذا فما فَذبِىبْ       شاِعراً  ُكْنتَ   إنْ  احَلالى
 . لبوقت إعياء وتكاسُ  يعين ليس الوقتُ 

ُهم مِىْن عَ   الىذينَ وَ ) -36 ( . وهنا  َذاهِبَا َكَذِلَك جَنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ َكَفُروا هَلُْم ََنُر َجَهنََّم اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َواَل خُيَفَُّف َعن ْ
خيطر سؤال للقارئ فيقول : "كيَف ال ميوتون وهم يف أشدِى العذاب وكيَف ال حيرتقون وهم يف َنر جهنم ؟" واجلواب على 

م نفوس أثرييىة }أرواح{ والنفوس ال َتوت وال حترتق وإْن كانت يف النار ، كما ال حيرتق احلد يد يف النار ، فلو كان ذلك : أهنَّ
 التعذيب لألجسام الحرتقت وماتت بدقيقٍة واحدة وصارت فحماً .

( يف دار الدنيا ، فيقال هلم  نَ ْعَمْل َصاحِلًا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَملُ ( منها ) َرب ََّنا َأْخرِْجَنا( يقولون ) َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها) -37
( يعين ما يكفي لالتىِعاظ والتوبة ملن أراَد أْن  مَّا يَ َتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكَّرَ الدنيا ، يعين أمل نُعِطكم من الُعمر ) ( يف أََومَلْ نُ َعمِىرُْكم)

أي النيبى فأنذركم ووعظكم  ( َوَجاءُكُم النَِّذيرُ يتىِعظ ويتوب فلماذا مل تتىِعظوا ومل تتوبوا عن جرائمكم وسيئاتكم يف دار الدنيا )
 ( يدفع العذاب عنهم . َفَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصريٍ ( العذاب )َفُذوُقوافوا ومل تتىِعظوا )فلم ختا

َ َعاملُ َغْيِب السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -38 ( فال تكتموا نواَي  إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ( فال تعصوُه فتكونوا من املعذَّبني ) ِإنَّ الِلَّ
 إلخوانكم املسلمني فيعود الشر  عليكم . سيئة يف صدوركم
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( فَخَلفتم من مَضى قبلكم ، يعين جعلكم يف مكىة رؤساًء وأشرافاً تقصدكم  ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يف اأْلَْرضِ ) -39
ُكْفرُُه َواَل يَزِيُد ( آاثم ) َفَمن َكَفَر فَ َعَلْيهِ الناس من مجيع اجلهات بسبب الكعبة فلماذا تشركون ابهلل وتكفرون بكتابِه ؟ )

 ( فيخسرون يف الدنيا واآلخرة . َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإالَّ َخَسارًا( أي جفاًء وغضباً ) اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعنَد َرهبِىِْم ِإالَّ َمْقًتا

فيما  . قلتُ  ( َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرضِ  لىذينَ اُشرََكاءَُكُم وا يل رأيكم يف )بدُ أ( أي ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ) -40
، فقوله تعاىل )َماَذا  الكواكب السيىارة كلىها ، أي هاريد هبا األرض كلى كر األرض إذا جاء قبل ذكر السموات يُ نى ذِ أسبق 

قت وصارت  ة اليت َتزى من األرض األصليى  زءٌ هل خلقوا املرىيخ الذي هو جُ ( يعين أيى جزٍء خلقوا منها ف َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرضِ 
عت يت تقطى نى أجزاء من تلك األرض الى يت هُ م غري ذلك من الكواكب السيىارة الالى أالً حَ م زُ أهرة ، أم خلقوا الزُ  ارةكواكب سيى 

 ؟  من قبل
طبقة اهليدروجني أم األوزون أم اثين  أوكسيد الكربيت أم غري ذلك من ة فخلقوا معي ( الغازيى  أَْم هَلُْم ِشْرٌك يف السََّماَواتِ )

ة فكيف يعبدون الطبقات الغازيى  الكواكب السيىارة وخلقَ  ذي خلقَ هللا هو الى  نى أا علموا فلمى  ؟ يت يف الفضاءة الى الطبقات الغازيى 
َناُهْم كِ ) ؟ دون هللا يف العبادةاألصنام واألواثن وال يوحىِ  عِطهم كتاابً  قبل  مل نُ ( كالى  فَ ُهْم َعَلٰى بَيِىَنٍة مِىْنهُ  )( مساوَيىً  َتاابً أَْم آتَ ي ْ

 . ( منهم وجهالً ابحلقائق ِإالَّ ُغُرورًا( بشفاعة املالئكة ) بَْل ِإن يَِعُد الظَّاِلُموَن بَ ْعُضُهم بَ ْعًضاالقرآن )

َ مُيِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -41 ة جاذبية لتها األرض بقوى سك الكواكب السيىارة ومن مجُ ، أي ميُ  ةة اجلاذبيى ( بقوى  ِإنَّ الِلَّ
ة الشمس فال يقدر أحد أن ( يوم القيامة عن جاذبيى  َولَِئن زَالََتاقا يف الفضاء ) تزوال عنها ويتفرى ( يعين لئالى  أَن تَ ُزواَل الشمس )

( يعين هل قدر  ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِىن بَ ْعِدهِ ارة )ما كما يف املاضي حني تشقىقت األرض وصارت كواكب سيى سكهُ ميُ 
. ألنى الكواكب السيىارة إذا زالت  حد على إمساكها غري هللاأ، وكذلك يوم القيامة ال يقدر  مساكهما غري هللاإأحد على 

، ألنى مشسنا احلالية تنفجر  ديدةارت اجلىل السيى إ، مثى تنجذب هذه النيازك  عن جاذبية الشمس فإهنا تتمزىق وتكون نيازك
ة الشمس وتقطىعت فإنى هللا : إنى الكواكب السيىارة احلالية إذا زالت عن جاذبيى  واملعىن،  كوكباً   يوم القيامة فتكون تسعة عشرَ 

. وقد سبق تفسري هاتني  دينملوحِ ( للتائبني من اَغُفورًا) ( بعبادهِ  إِنَُّه َكاَن َحِليًما) اُخرىة ة جاذبيى طع بقوى تلك القِ  كُ سِ تعاىل ميُ 
 ابلتفصيل . الكون والقرآناآليتني يف كتايب 

( أي  ُهْم نَِذيرٌ لَِئن َجاءَ ة حلفوا ابهلل قبل أن َيتيهم حممىد أبمياٍن غليظة )( يعين كفىار مكى  َوأَْقَسُموا اِبلِلَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِمْ )  -42
فَ َلمَّا والنصارى إىل طاعة هللا وطاعة رسوله ) ى من اليهود( أي أهدَ  ااُلَمملََّيُكونُنَّ أَْهَدٰى ِمْن ِإْحَدى من هللا ينذرهم ) رسولٌ 

 . احلقى وصدوداً عن اهلدى ( عن ِإالَّ نُ ُفورًا) ( ُميئهُ  مَّا زَاَدُهمْ ( وهو حممىد ) َجاَءُهْم نَِذيرٌ 

َ مثى  -43 اً على حممىد وعلى ( أي طلباً للرئسة وتكربى  اْسِتْكَبارًا يِف اأْلَْرضِ فقال ) احلقى  من أليى سبب نفروا ُسبحانهُ  بنيى
فرىقون بينهم ابلعداوة ( يعين صاروا يستعملون املكر مع الناس ويُ  َوَمْكَر السَّيِىئِ ) الفقراء فلذلك مل ينقادوا له ومل يؤمنوا بهِ  أتباعهِ 
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اْلَمْكُر السَّيِىُئ ِإالَّ يط )حيُ  ( أي وال َواَل حيَِيقُ ) " دْ سُ تَ  رىقْ ف َ  "قون املثل القائل طبى تال لتكون السيادة هلم بذلك وصاروا يُ لقِ وا
( يعين  أْلَوَِّلنيَ ِإالَّ ُسنََّت ا) ( يعين ينتظرونَ  فَ َهْل يَنظُُرونَ ريش )، وهم رؤساء قُ  هبم مكرهم فُقِتلوا يوم بدر ( وقد أحاطَ  أِبَْهِلهِ 

 يندمون ويؤمنون حنيَ  ؟ فيحنئذٍ  لنيابألوى  ما مينعهم من اإلميان يف الوقت احلاضر فهل ينتظرون العذاب أن ينزل هبم كما نزلَ 
ن يتوب وال مَ  ل توبةُ قبَ العذاب التُ  إذا جاءَ  يف خلقهِ  تهُ عادة هللا وسنى  ( يعين تلكَ  فَ َلن جتََِد ِلُسنَِّت الِلَِّ تَ ْبِدياًل ل إمياهنم )يُقبَ  ال

، يعين ال يؤخىر عنهم العذاب إىل السنة القادمة إذا  ول( أي وال أتخرياً إىل احلَ  َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت الِلَِّ حَتْوِياًل ن يؤمن )مَ  إميانُ 
 . جاءَ 

 الىذينَ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة بة )رِ بني ودَيرهم اخلَ ىل آاثر املكذى إ( فَ َينظُُروا) 114( للسياحة والتجارة أََومَلْ َيِسريُوا يِف اأْلَْرضِ ) -44
ُ لِيُ ْعِجَزُه ِمن َشْيٍء يف السََّماَواتِ لهم فأهلكناهم )سُ كذىبوا رُ   الىذينَ (  ِمن قَ ْبِلِهمْ  ُهْم قُ وًَّة َوَما َكاَن الِلَّ ة ( الغازيى  وََكانُوا َأَشدَّ ِمن ْ
  . نتقام منهم( على االَقِديرًا( أبفعاهلم ) إِنَُّه َكاَن َعِليًمانس )مسكن اإل ث هيَ ( حي َواَل يِف اأْلَْرضِ ) مسكن اجلنى  حيث هيَ 

ُ النَّاسَ ) -45 ِمن ( أي على ظهر األرض ) َما تَ َرَك َعَلٰى َظْهرَِها( من آاثم ) مبَا َكَسُبواعجاالً )ستِ ا( ابلعذاب  َوَلْو يُ َؤاِخُذ الِلَّ
ُرُهْم ِإىَلٰ َأَجٍل م َسمًّىمجيعاً )( تدبى عليها بل َلماتوا  َدابَّةٍ  ، وهو آخر يوم من  قدىرعنيى مُ مُ  ( يعين إىل وقتٍ  َولَٰ ِكن يُ َؤخِى

َ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصريًا( ابملوت ) فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهمْ أعمارهم )  . عذىب الكافرين ويرحم املؤمنني يف عامل الربزخ( فحينئٍذ يُ  فَِإنَّ الِلَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّّو،ّّهللاّتفسريّسورةّفاطرّت ّبعون َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

ّس سورةّي

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

وصاروا يسخرون  كذىبوهُ   ا رأى قومهُ مى يف ذلك لَ  الشكى  خذهُ أاألمر  ئ( َلمىا نزل الوحي على النيبى )ع( يف ابد ي س) -1
 ليقوم عنهُ  ويزيل الشكى  على رسالتهِ  قلبهُ  تَ ثبى هللا أن يُ  . فأرادَ  كاً وليس ملَ  من اجلنى نى الذي جاءك ابلوحي هو إوقالوا  منهُ 

، فالياء  لتها هذه احلروففيها على القيام ابلرسالة ومن مجُ  تهُ ثبى عليه آَيت كثرية يُ  ، فأنزلَ  عزمٍ  ةِ أبداء الرسالة قياماً صادقاً بقوى 

                                                           
  .، والواو للتحذير من عقاب هللا أصلها أمل يسريوا يف األرض 114
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ك ربى  ألمرِ  لىمْ ، وسَ  منهُ  ك والتكن يف شكى ل إليك من ربى َي حممىد مبا أنزِ  نْ قىِ : ي َ  واملعىن،  ، والسني معناها سلىم نْ قىِ معناها ي َ 
 . يف تبليغ الرسالة بواجبك وال ترتدىدْ  مْ وقُ 

 . ( َواْلُقْرآِن احلَِْكيمِ ) -2

 . يف رسالتك لني فال تشكى ملن املرسَ  ككم إنى ماً ابلقرآن ذي احلِ : قسَ  واملعىن،  م( الواو للقسَ  إِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ) -3

 . ( يعين إنىك على طريق حقى طريق التوحيد وليس على ضالل كما يزعم هؤالء املشركون َعَلٰى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ ) -4

 . ( تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ ) -5

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة   َيهتم رسول من قبلكابؤهم وملآ رْ ( أي مل يُنذَ لُِتنِذَر قَ ْوًما مَّا أُنِذَر آاَبُؤُهْم ) -6
(  فَ ُهْم َغاِفُلونَ ، ) { َبْل ُهَو احلَْق  ِمن رَّبِىَك لُِتنِذَر قَ ْوًما مَّا أاََتُهم مِىن نَِّذيٍر مِىن قَ ْبِلَك َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدونَ  أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاهُ السجدة }

  . يانعن اآلخرة الهون ابلدُ 

( ألهنم  فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ ( ابلعذاب ) َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلٰى َأْكثَرِِهمْ يف ذمى املشركني وعنادهم فقال تعاىل ) ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -7
  . مقلِىدون آلابئهم

 َجَعْلَنا يف أَْعَناِقِهْم أَْغاَلاًل َفِهَي َنَّ من العذاب يف عامل الربزخ عامل النفوس فقال تعاىل )إِ  حال آابئهم وما الَقوهُ  وصفَ مثى  -8
.  ة الشمس وَنر الرباكنيلى وغاضىو أبصارهم من أشعى يق الغِ ( أي رافعو رؤوسهم من ضِ  فَ ُهم م ْقَمُحونَ  115ِإىَل اأْلَْذقَانِ 

 : نة ركبهايوالشاهد على ذلك قول شاعرهم يصف سف
 الِقماحِ  كاإلِبلِ   لطَّْرفَ ا نَ ُغضى     قُ ُعودٌ  َجوانِِبها َعَلى وََنْنُ 

 : . وقال لبيد بن ربيعة أعينها رأسها عن املاء إن كان ابرداً وتغمضُ  ألنى اإلبل ترفعُ 
 ٍل َوراحِ رهُتْم حِبُلَ َوفتيٍة كالرََّسِل الِقماِح      ابكَ 

 . بلعة من اإليالقط "الرََّسل" هيَ 

َناُهمْ حلميم )( من ا َوَجَعْلَنا ِمن َبنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا) -9 (  فَ ُهْم اَل يُ ْبِصُرونَ ( ابلدخان وَنر الرباكني ) َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا َفَأْغَشي ْ
 . الطريق ليخرجوا وينجوا من العذاب

                                                           

 . : ُغلىت أيديهم اىل أعناقهم فصارت حتت أذقاهنم واملعىن،  حيةمفردها )ذقن( وهي اللى  115 
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( بك َي  اَل يُ ْؤِمُنونَ َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم أَْم مَلْ تُنِذْرُهْم كر األحياء من هؤالء املشركني فقال )إىل ذِ  ُسبحانهُ  مثى عادَ  -10
 . حممىد جلهلهم وعنادهم وتقليدهم ألجدادهم

َا تُنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِىْكرَ ) -11 ا ينتفع إبنذاركَ  ِإّنَّ (  َوَخِشَي الرَّمْحَٰ َن اِبْلَغْيبِ ابلقرآن ) ، أي من اتىعظَ  القرآن ن اتىبعَ مَ  ( يعين إّنى
 . ( يف اآلخرة مبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِرميٍ  فَ َبشِىْرهُ عن الناس ) أي يف حال غيابهِ 

على البعث  هوَ  ى ذلك أليسَ علَ  ن قدرَ ومَ  116بصرون من اجلماد أحياًء يسمعون ويُ  ( أي جنعلُ  ِإَنَّ ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتىٰ ) -12
 حُتاَسب وهي اليت تدخل النار يتالى  بصر وتسمع وهيَ ال داعي إىل إحياء األجسام امليتة إذ النفوس ابقية حيىة تُ  أقدر؟ ولكنْ 

( فكتابة األعمال ال تكون بعد إحياء املوتى بل تكون يف الدنيا  َوَنْكُتُب َما َقدَُّمواتعاىل ) . والدليل على ذلك قولهُ  ةأو اجلنى 
.  ن خلفهممَ ئة تركوها لِ ابتدعوها وتقاليد سي دعةٍ بعدهم من بِ  ( أي ونكتب أيضاً ما خلىفوهُ َوآاَثَرُهمْ ، وقوله تعاىل ) قبل املوت

َناُه يف ِإَمامٍ ( من أفعاهلم ) وَُكلَّ َشْيءٍ فهذه هي آاثرهم ) ( أي م ِبنيٍ أمامهم يوم القيامة ) تاب أعماهلم جيدونهُ ( أي يف كِ  َأْحَصي ْ
  . أبيديهم أببصارهم وَيخذونهُ  يرونهُ 

ِإْذ ، يعين فلسطني ) ( وهي بيت املقدس َأْصَحاَب اْلَقْريَةِ )( يف عنادهم وتعنتهم مََّثاًل ( أي لقومك ) َواْضِرْب هَلُم) -13
، فقست قلوب بين إسرائيل  ، وكان ذلك بعد وفاة املسيح بسنني ( وهم من حواريىي عيسى بن مرمي َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ 

  . م هللا وأشركتوكفرت أبنعُ 

بُومُهَا فَ َعزَّْزََن بِثَاِلثٍ ) ايوحنى و  طرسبُ ( ومها  ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْ َننْيِ ) -14 ( من هللا  فَ َقاُلوا ِإَنَّ ِإلَْيُكم م ْرَسُلونَ ) فيلبس( هو  َفَكذَّ
  . لم واملعاصيفر وجتنىب الظُ ندعوكم إىل عبادته وحده وترك الكُ 

ِإْن أَنُتْم ( عليكم من الوحي ) أَنَزَل الرَّمْحَٰ ُن ِمن َشْيءٍ  َما أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِىثْ لَُنا َوَمالهم )سُ ( أي قال أصحاب القرية لرُ قَاُلوا) -15
 . الً سُ ( فلستم رُ  ِإالَّ َتْكِذبُونَ 

 ( . َرب  َنا يَ ْعَلُم ِإَنَّ إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلونَ ( أي الُرُسل )قَاُلوا) -16

َنا ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ ) -17  ( . َوَما َعَلي ْ

                                                           

لَِّذي يُِعيُدََن  ُقِل اتعاىل يف سورة اإلسراء }ُقْل ُكونُوا ِحَجاَرًة أَْو َحِديًدا أَْو َخْلًقا ُمِىَّا َيْكرُبُ يف ُصُدورُِكْم َفَسيَ ُقوُلوَن َمن  وُما يؤيىد هذا قولهُ  116 
. وكلمة "موت"  أحياًء من احلجارة واحلديد ومن غريمها ُمىا يتعذىر عندكم ويصعب يف رأيكم لقَ أن خيَ  هللا قادرٌ  إنى  : واملعىن{ .  َفَطرَُكْم أَوََّل َمرَّةٍ 

 . خلق األحياء الً ومنهُ عين خلق اجلماد أوى { . ي ، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة امللك }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياةَ  معناها مجاد
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( عن قولكم وترجعوا إىل أماكنكم  لَِئن ملَّْ تَنتَ ُهوا( أي تشاءمنا بكم ) ِإَنَّ َتَطريَََّْن ِبُكمْ اب القرية للُرُسل )( أي أصحقَاُلوا) -18
 ( . َولََيَمسَّنَُّكم مِىنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ ( ابحلجارة )لَنَ ْرمُجَنَُّكمْ )

كم ، أي تتشاءمون بكلِى من ينصحكم ويعظكم فيجب أْن تُرحِىبوا ( ملن يَِعظُ  طَائِرُُكْم َمَعُكمْ ( أي قالت الُرُسل )قَاُلوا) -19
ْرمتُ بِه ال أن تتشاءموا )  ( أي ُمكثرون من املعاصي . بَْل أَنُتْم قَ ْوٌم م ْسرُِفونَ ( يعين إْن وِعْظُتم ) أَئِن ذُكِى

لماء بين إسرائيل ومعروفاً عندهم ابلصالح والتقوى وكان من عُ  غماالئيل( هو  َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعىٰ ) -20
 . 117( وأطلقوهم وال ترمجوهم قَاَل ََي قَ ْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ )

  . ( إىل طريق احلقى  اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهم م ْهَتُدونَ ) -21

 . عاقبكم على كفركم( بعد موتكم فيُ  َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ ) ضغةً مىا كنُت مُ ي لَ مى اُ حم ( يف ر  َوَما يلَ اَل أَْعُبُد الَِّذي َفطََرين ) -22

اذ األصنام أنكرَ مثى  - 23 ُذ ِمن ُدونِِه آهِلًَة بادهتا فقال غماالئيل )وعِ  واألواثن عليهم اختى تنفع  وال تضرى  ال ( أعبدها وهيَ أََأختَِّ
ًئا َواَل يُنِقُذونِ تنفعين ) ( أي ال  تُ ْغِن َعينِى ِإن يُرِْدِن الرَّمْحَٰ ُن ِبُضرٍى الَّ )   . ( من العذاب َشَفاَعتُ ُهْم َشي ْ

 ( . لَِّفي َضاَلٍل م ِبنيٍ كا تفعلون )  ( يعين لو فعلتُ  ِإينى ِإًذا) -24

د ال أعبد األواثن  مؤمن موحىِ  أبينى  كي تشهدوا يل عند هللامسعوا مينى ا( أي ففَامْسَُعونِ ُسل )ها الرُ ( أيى ِإينى آَمنُت ِبَربِىُكْم ) -25
  . وال األصنام

 اَل ََي لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ ا دخلها )قَ مى ، ولَ  ةدخل اجلنى اُ املالئكة  ( أي قالت لهُ  ِقيَل اْدُخِل اجْلَنَّةَ ا مات غماالئيل )مى ولَ  -26
) . 

  . ( مبَا َغَفَر يل َريبِى َوَجَعَليِن ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ ) -27

(  ِمن ُجنٍد مِىَن السََّماءِ ) ( أي من بعد موتهِ  ِمن بَ ْعِدهِ ( أي على قوم غماالئيل وهم اليهود ) َوَما أَنزَْلَنا َعَلٰى قَ ْوِمهِ ) -28
  . ( َوَما ُكنَّا ُمنزِِلنيَ قاتلهم )ارهبم وتُ حتُ 

فَِإَذا دىهم فهجموا عليهم وقتلوهم )حوا صيحة واحدة ضِ ، يعين أعداؤهم صا ( ضدىهم ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً ) -29
 . ناقدين لألسرستسلمني للقتل مُ ، يعين أصبحوا مُ  ( ال حركة هلم وال ضجيج ُهْم َخاِمُدونَ 

                                                           

صىتهم موجودة يف اإلجنيل يف . وقِ  ىل أنطاكيةإ برَنابة عيسى وتبعهم بشىرون هناك بنبوى ، فذهبوا اىل أنطاكية يُ  فأطلقوهم بعد أن جلدوهم 117 
 . 5إىل   3ُسل يف اإلصحاح أعمال الرُ 
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ّكتابّ"اليهودي ةّالعاملي ة"ّللدكتورّرايضّابروديوإليك   قال:  قصتهمّعن
الرومان  دى تدبري ثورة ضِ  واحي بقيادة رئيس الكهنة "حنانيا" ألجلِ م بدأت حركة َترىد وسط يهود أورشليم والض 66"يف سنة 

رة وجنح رعة بسبب الضغط الروماين واالختالفات املتكرى . ّنت احلركة بسُ  عيد هلا ُمدها الضائعتنتزع استقالل إسرائيل وتُ 
  ةٍ دة بقوى ة مل تلبث حّت جرىدت الوالية املتمرى . ولكنى روميى  الثوىار يف البداية ابحتالل مراكز املدينة كلىها وطردوا الرومان منها

حيتلى مراكزها الواحد بعد  م وحاصرها وأخذَ  70إىل املدينة سنة  . فحضرَ  كبرية بقيادة "تيطس" القائد الروماين املعروف
واهليكل  السَورزهلا و ى وهدىم كلى مناني وابع األوالد أسرَ مجيع البالغني من عساكر ومدنيى  . فقتلَ  اآلخر إىل أن أمتى احتالهلا

ا مدينة كانت تقوم مقامهاحّت صار الناظر إليها من بعيد ال يُ  بة خالية خامدة َنواً من مخسني . بقيت أرضها خرِ  صدىق أهنى
ة تنتقل العائالت املسيحيى  بعض ة املقدىسة وبذلك أخذتني بزَيرة أماكنها املسيحيى اج املسيحيى ح لبعض احلجى سنة إىل أن مسُِ 

نى األكثرية الساحقة من أداً غري  ُمدى م كان القسم األكرب من املدينة قد ُبيِن  450 إذا كانت السنة حّتى  ةتدرجييى  بصورة إليها
قعة ون يزيدون من إهانة وحتقري تلك البُ بة ومزبلة وكان املسيحيى . أما مكان اهليكل فكان ال يزال خرِ  ةالسكان كانت مسيحيى 

دير شؤوهنا املدنيىة نفصلة يُ كيىة مُ ر م ُجعلت أورشليم بطري 453. ويف سنة  ابليهود نكايةً  برمي األقذار واألوساخ عليها
 . ." إنتهى والدينيىة البطريك وكانت املمكلة الرومانيىة قد اعتنقت املسيحيىة

 . ( وهذا من قول غماالئيل أيضاً  نَ َي َحْسرًَة َعَلى اْلِعَباِد َما ََيْتِيِهم مِىن رَُّسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزِئُو ) -30

َلُهم مِىَن اْلُقُرونِ ) ( قومكَ  أمََلْ يَ َرْواحممىداً ) اطباً رسولهُ قال هللا تعاىل ُمُ مثى  -31 ( كأصحاب غماالئيل ومن  َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
ُْم إِلَْيِهْم اَل يَ ْرِجُعونَ بني )سبقهم من املكذى  ال يرجعون اىل الدنيا ليسألوهم عن حاهلم وعن  ( يعين القرون اليت أهلكناها أهنَّ
 . ُماهتم بعدَ  وهُ العذاب الذي القَ 

يٌع لََّديْ َنا حُمَْضُرونَ ( َييت أجلهم ابملوت )لَّمَّا( من املكذىبني واملشركني والكافرين )َوِإن ُكلٌّ ) -32  . قاب( للعذاب والعِ  مجَِ

َتُة َأحْ ) -33 َناَهاَوآيٌَة هلَُُّم اأْلَْرُض اْلَمي ْ َها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلونَ ( ابملطر ) يَ ي ْ  ( ُخبزاً . َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ

يٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرََن فِيَها ِمْن اْلُعُيونِ ( أي بساتني ) َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاتٍ ) -34  ى منها البساتني .( لُتسقَ  ِمن َّنَِّ

( أي وَيكلون ُمىا عملتُه أيديهم من دبسهما  َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهمْ ر النخيل واألعناب )( أي من َث لَِيْأُكُلوا ِمن ََثَرِهِ ) -35
 ( على هذه الِنعم . أََفاَل َيْشُكُرونَ ومربىياهتما )

( من سائر النبااتت   ُمَّا تُنِبُت اأْلَْرضُ ( أي الذكور واإلَنث واألصناف كلَّها ) ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها) -36
( من احليوان الىذي مل يصلوا  َوُمَّا اَل يَ ْعَلُمونَ ( خلَق أزواجاً ذكوراً وإَناثً ) َوِمْن أَنُفِسِهمْ كالبقول واألزهار واألشجار واألَثار )

 إىل معرفتِه .
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دوران يل منه ضياء الشمس ليكون ليالً وذلك بسبب ( أي نز  َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهارَ  اللىيل( على قدرتنا ظالُم ) َوآيٌَة هلَُّمْ ) -37
 .( أي داخلون يف الظالم  فَِإَذا ُهم م ْظِلُمونَ األرض حول حمورها )

( . قرأ احلسن وابن عباس وعليى بن احلسني وأبو جعفر الباقر وجعفر الصادق وعكرمة  َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍى هلََّا) -38
: إنَّ الشمس ال تزال تدور حول نفسها  واملعىن 118ؤالء كلىهم قرأوا }والشمُس جتري ال ُمستقرَّ هلا {وابن مسعود وعطا ، فه

ا تكون كواكب سيىارة بعد انفجارها وتشقىقها ،  ال ُمستقرَّ هلا ، أي ال تقف عن احلركة حّتى ولو انفجرت ، وذلك ألهنَّ
، وال يكون هلنَّ ُمستقر حّتى ولو قامت قيامتهنَّ وَتزىقَن ، وذلك فالسيىارات أيضاً تدور حول نفسها وحول الشمس اجلديدة 
ا تدور حول  ا تكون نيازك ، والنيازك ال ُمستقرَّ هلا ألهنَّ الكواكب السيىارة اجلديدة حّتى تتمزىق وتكون هباًء منثوراً . ألهنى

املقرى هو املكان الىذي يُقيم فيه اإلنسان ، وأمىا  والدليل على ذلك قوله تعاىل }ال ُمستقرَّ هلا {ومل يقل ال مقرَّ هلا ، ألنَّ 
االستقرار فهو الراحة بعد التعب والسكون بعد الَنَصب ، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان يف وصف أهل اجلنىة 

:َحُسَنْت  واملعىني يُقيم فيِه اإلنسان ، فاملستقرى هو الراحة ، واملقام هو املكان الىذ{  }َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما
}َوَلِكِن انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه فيها راحتهم وَحُسَن مكاهنم . وقال تعاىل يف سورة األعراف يف ِقصىِة موسى 

}فَ َلمَّا . وكذلك قوله تعاىل يف عرش بلقيس فإنَّ اجلبل مل يستقر بل صار يهتز حّتى هتدىم وخرَّ موسى َصِعقاً  َفَسْوَف تَ رَاين {
وكلمة }جتري{ تطلق على كلِى حركة سواًء كانت سرياً ذهاابً أو إَيابً أو استدارًة  َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعنَدُه قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل َريبِى {

 ، والشاهد على ذلك قول عمرو بن عدي اللخمي :
 ٍو     وكاَن الَكْأُس َُمْراها الَيِميَناَصَدْدِت الَكأَس َعنىا أُمَّ َعْمر 

فقول الشاعر "َُمْراها الَيِميَنا" أي تدور َنو اليمني ، ألنَّ أُمَّ عمرو كانت تسقي واحداً بعد اآلخر حّتى وصلت إىل عمرو بن 
ا معىن )ال ُمستقرَّ هلا( . أمىا إذا أخذَن ( . فهذ تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ( أي اإلتقان )َذِلكَ عدي فصدىت عنُه ومل تسقِه . وقوله )

أنَّ الشمس تدور حول جنٍم اثبت أكرب منها بكثري :  فيكون املعىن(  َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍى هلََّا)قوله تعاىل ظاهر اآلية وهو 
شمس وتوابعها تدور حول جنٍم وهو جاذٌب هلا ، فالشمس جتري والنجم هو املستَقرى هلا . وقد اتفق علماء الفلك أبنَّ ال

 اثبت أكرب منها بكثري وموقعُه يف الثرَيى وتكمل دورهتا حولُه مبدىِة ثالثني سنة .

( بسبب دورانِه حول األرض ، ففي كلى ليلة ينزل مكاَنً من الفضاء وينقص يف رأي العني  َواْلَقَمَر َقدَّْرََنُه َمَنازِلَ ) -39
( والعرجون هو ِعذق التمر ، والقدمي هو اليابس املقوىس للسنة املاضية  َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ الشهر ) ( هالالً يف آخر َحّتَّ َعادَ )
. 

( يعين إنَّ الشمس على سعتها وقوىِة جاذبيتها وحرارهتا ، والقمر على صغره  اَل الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا أَن ُتْدرَِك اْلَقَمرَ ) -40
ة وأنىُه جرٌم ُمذوب ، فالشمس مع ذلك ال ميكنها أن جتذب القمر إليها ، وذلك لُبعدِه عنها وقربه وخلوىه من احلرارة الباطنيى 
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يعقبُه هنار مع أنَّ الفضاء   اللىيل( فيخفيِه عن األنظار بل  َساِبُق الن ََّهارِ  اللىيلَواَل من األرض ، وما ذلك إالى حبكمتنا وتقديرَن )
(  يِف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ والنهار ) اللىيل( من الشمس والقمر و وَُكلٌّ ال ينفكى منُه ) اللىيلُمالزم  ، فالنهار كلىُه أظلم وكلىُه ليل

فالشمس تسبح يف الفضاء وتدور حول النجم الثابت اجلاذب هلا ، والقمر يسبح يف الفضاء ويدور حول األرض ، واألرض 
والنهار بواسطة أشعىة الشمس ، وتدور حول الشمس فيتكوىن  لىيلالتسبح يف الفضاء وتدور حول حِمورها فيتكوىن من دوراهنا 

والنهار رمحًة للعاملني ونعمًة  اللىيلمن ذلك الفصول األربعة . فتبارك هللا رب  العاملني خالق الشموس واألقمار وجاعل 
 للشاكرين .

يف أجدادهم ، وهذا من األضداد فُتسمىى األوالد واألجداد ذرىية )( أي  أَنَّ مَحَْلَنا ُذرىِي َّتَ ُهمْ ( على ُقدرتنا ) َوآيٌَة هلَُّمْ ) -41
 ( أي اململوء ابلناس والدوابى ، وهي سفينة نوح . اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ 

 .( فيها يف البحر وقَت أسفارهم  َما يَ رَْكُبونَ ( أي ِمثل فُلك نوح ) مِىن مِىْثِلهِ ( بعد ذلك ) َوَخَلْقَنا هَلُم) -42

( إذا غرقوا ، ألنى املياه َتأل أفواههم فال ميكنهم  َفاَل َصرِيَخ هَلُمْ ( يف البحر وقت ركوهبم يف الُسُفن ) ن نََّشْأ نُ ْغرِقْ ُهمْ َوإِ ) -43
 والشاهد على ذلك قول الشاعر أن يصرخوا ويستنجدوا ، 

 ماءُ كَ احلُ  هُ تْ رَ سَّ فَ        والً  ْ قَ  عُ دَ فْ الضىِ  تِ قالَ 
 ماءُ  يهِ  فِ يف  نْ مَ    قُ طِ نْ ي َ  لْ وهَ  ي ماءٌ مِ يف فَ 

 ( أي وال ينقذهم أحٌد من الغرق . َواَل ُهْم يُنَقُذونَ )

 ( آجاهلم . ِإىَل ِحنيٍ ( ابحلياة الىيت قدىرَنها هلم )َوَمَتاًعا( هبم ) ِإالَّ َرمْحًَة مِىنَّا) -44

يت تقومون هبا اليوم وما قاب أعمالكم الباطلة الى قوا عِ ، يعين إتى  ( ابلتوبة مْ َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفكُ ) -45
ا  ( بقبول توبتكم َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ) ورسولهِ  متم هبا يف املاضي وآمنوا ابهللِ قُ  . فإذا مسعوا هذا القول منك أنكروا عليك وقالوا إّنى

 . حونصلِ مُ  َننُ 

مْ َوَما أَتْتِيِهم مِىْن آ) -46 َها ُمْعرِِضنيَ يت يف القرآن )( الى  يٍَة مِىْن آََيِت َرهبِِى  . ( ال يستمعون إليها ِإالَّ َكانُوا َعن ْ

َكَفُروا   الىذينَ قَاَل تاجيكم )( على فقرائكم وحمُ  أَنِفُقوا ُمَّا َرَزَقُكُم الِلَُّ شركني )( يعين إذا قال املؤمنون للمُ  َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ ) -47
ُ أَْطَعَمهُ لِلَّذِ   طعامهم واإلنفاق عليهم لو شاء هللا ألعطاهم وأغناهمأتمروننا إب الىذينَ ( يعين إنى  يَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمن لَّْو َيَشاُء الِلَّ

كم ( ألنى  ٍل م ِبنيٍ ِإالَّ يف َضاَل ( أيها املسلمون ) ِإْن أَنُتمْ ) دى إرادتهِ ، فإذا أعطيناهم من املال مبعىن قد عارضنا أمر هللا وعملنا ضِ 
الغين ابلفقري والفقري ابلغين لريى من  بادهُ هللا تعاىل خيترب عِ  ذرهم ومل يعلموا أنى . هذا كان عُ  هللا رهُ غنوا من أفقَ تريدون أن تُ 

  . ر منهم ومن يكفركيش
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ِإن ُكنُتْم ، والنصر والنعيم لكم ) والعذاب لنامن القتل  ( الذي تعدوننا بهِ  َمَّتٰ َهٰ َذا اْلَوْعدُ ( أي املشركون )َويَ ُقوُلونَ ) -48
 : ( يف قولكم؟ فأجاب هللا تعاىل عن سؤاهلم فقال َصاِدِقنيَ 

، والصيحة هي  روهمدىهم فيقتلوهم وَيسِ ( يقوم هبا املسلمون ضِ  ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً ( أي ما ينتظرون ) َما يَنظُُرونَ ) -49
: هجمة  واملعىن،  قاتلون، يردىدوهنا ويُ  املسلمني إذا دخلوا ساحة القتال يصيحون هللا أكرب رب" وهذا كان شعارأكقوهلم "هللا 

( أي يتخاصمون  أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِىُمونَ ، وكانت تلك الصيحة يوم بدر ) واحدة يهجمون عليهم فيقتلون منهم وَيسرون
  . فيما بينهم يف أمر املسلمني وقتاهلم

ة ال يرجعون بل ( يعين إىل مكى  َواَل ِإىَلٰ أَْهِلِهْم يَ ْرِجُعونَ ( يوصون هبا قبل موهتم )تَ ْوِصَيةً ( حينئٍذ ) َتِطيُعونَ َفاَل َيسْ ) -50
. فكان كما أخرب هللا  ى أبيدي املسلمني إىل املدينةة واملدينة وبعضهم أسرَ ى يف وسط الطريق بني مكى بعضهم قتلَ  يسقطُ 

 . تعاىل عنهم

ْم يَنِسُلونَ  119يف الص ورِ  َونُِفخَ ) -51  ، وقوله )فَِإَذا ُهم ثدَ القبور واحدها جَ  ( األجداث هيَ  فَِإَذا ُهم مِىَن اأْلَْجَداِث ِإىَلٰ َرهبِِى
،  . يعين إىل الفضاء يصعدون مجاعات مجاعات م ينسلونهم إىل رهبى  فحينئذٍ  : ومعناهاتصرة من كلمتني ( : هذه كلمة ُمُ 

ا املؤمنون فهم . أمى  ، وهذا اخلروج من األجداث خاصى ابلكافرين واملشركني ةيف الفضاء وهم نفوس أثرييى ألنى احملشر يكون 
تعاىل  . والشاهد على ذلك قولهُ  ا األجسام فتتبعثر وتكون تراابً . أمى  يسكنون القبور نان قبل يوم القيامة واليصعدون إىل اجلِ 

 . وقال تعاىل يف سورة النبأ يت يف القبور{ يعين إذا تبعثرت األجسام الى  بُ ْعِثَر َما يِف اْلُقُبورِ  يف سورة العادَيت }أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا
َتيِن ُكنُت تُ رَاابً  َمْت يََداُه َويَ ُقوُل اْلَكاِفُر ََي لَي ْ  جسمي تراابً وخلصَ  من العذاب كما صارَ  { ألختلىصَ  }يَ ْوَم يَنظُُر اْلَمْرُء َما َقدَّ

 . من العذاب

يقولون هذا  ؟ تهاوأشعى  قادَن واحتجابنا فيه عن حرارة الشمس( أي من موضع رُ  قَاُلوا ََي َويْ َلَنا َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدَنَ ) -52
تعاىل يف سورة ق }يَ ْوَم  . والشاهد على ذلك قولهُ  ق األرض فتخرج النفوس من القبور وتنتشر يف الفضاءالقول حني تتمزى 

ُهْم ِسرَاًعاَتَشقَُّق اأْلَ  ،  . وهم الكافرون واملشركون ، أي من القبور { يعين تتقطىع األرض عنهم فيخرجون من جوفها ْرُض َعن ْ
 . ا املؤمنون فال يسكنون القبور بل يصعدون مع املالئكة إىل اجلنانأمى 

                                                           

ا حذَف كلمة )إذا( لتكرارها يف اجلملة ، وهَي قولُه تعاىل )فَِإَذا ُهم مِىَن اأْلَْجَداِث ( 119  ، فحذف ااُلوىل  وتقديره فإذا نُِفَخ يف الصور ، وإّنى
الكالم عن املستقَبل ال عن املاضي . والشاهد  وأبقى الثانية ، وقد سبقت كلمة إذا أيضاً عند قولِه تعاىل }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم أَنِفُقوا { . وبذلك صار

هاء حياهتا ، هو الطبقة الباردة اليت تتكوىن للشمس عند انت الصور على ذلك قولُه تعاىل يف سورة احلاقة }فَِإَذا نُِفَخ يف الص وِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة { . و
و"النفخ" يكون من جوفها ، وهي الغازات تضغط على الطبقة الباردة فتنصدع ويكون هلا صوت عظيم عند خروج الغازات من ذلك الصدع . مثى 

 تنفجر الشمس وتكون تسَع عشرَة  ِقطعة . وسيأيت شرح ذلك يف سورة التكوير ابلتفصيل .

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
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( ولكنىا مل  ا َما َوَعَد الرَّمْحَٰ ُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ َهٰ ذَ يقولون ) هم فحينئذٍ لُ سُ يوم القيامة الذي وعدهتم به رُ  مثى يتبنيى للكافرين أنهُ 
ر شَ يت حتُ الى  بل النفوس ابقية وهيَ  تعود إىل احلياة اثنيةً  . وهذا ُما يؤيىد أبنى األجسام ال صدىقهم حينذاك وقد ظهر صدقهمنُ 

؟ أو لقالوا  ن أحياَنإعادة لألجسام لقالوا مَ  ناكَ . فلو هُ  ( . وذلك قوله تعاىل حاكياً عنهم )َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدَنَ  باسَ وحتُ 
 ة الشمس وحراراهتان أشعى عوا هبا لى معدومني وهم يسكنون القبور ليستظِ  ين غريَ ا كانوا موجودِ مى لَ  ؟ ولكنْ  من أعادَن إىل احلياة

، ألنى البيوت تتهدىم  حرارة الشمسشيء آخر يظلىهم عن  كهوف وال  يوجد مكان غري القبور تكنىهم فال أبنية وال ، إذ ال
. مثى يفاجئهم هذا احلادث وهو َتزيق  تاً فحينئٍذ يسكنون القبورى فيها ِعَوجاً وال أمْ رَ ت َ  واجلبال تتبعثر فتكون قاعاً صفصفاً ال

ٍذ يقولون َيويلنا من بعثنا ، فحينئ فينتشرون يف الفضاء كاجلراد املنتشر فيها ى هلم مكان خيتبئون فيهِ عاً كثرية فال يبقَ طَ األرض قِ 
فالرقاد هو االضطجاع على  ؟ ن أماكننا اليت كنا نقيم فيهان هو املسبىب هلذا احلادث حّت أخرَجنا مِ ؟ يعين مَ  من مرقدَن
 . فراش النوم

يٌع لَّ ( من إسرافيل يدعوهم هبا إىل احملشر ) ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً ) -53 ( يعين يصعدون  َديْ َنا حُمَْضُرونَ فَِإَذا ُهْم مجَِ
تعاىل يف سورة اإلسراء }يَ ْوَم يَْدُعوُكْم فَ َتْسَتِجيُبوَن  . والشاهد على ذلك قولهُ  مجيعاً متىجهني َنو الصوت الذي يدعوهم

  :  قال هلم{ . حينئٍذ يُ  حِبَْمِدهِ 

ًئا) -54 زى ابخلري ( فعامل اخلري جيُ  َواَل جُتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ مة )ساب واحملاك( عند احلِ  فَاْليَ ْوَم اَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ
 . وءزى ابلسُ وء جيُ وعامل السُ 

 ( أي يتلذىذون بفواكه اجلنىة ونعيمها .فَاِكُهونَ إْن كنتم من أقارهبم )و ( عنكم  ِإنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة اْليَ ْوَم يِف ُشُغلٍ ) -55

 ( أي على اأَلِسرىة متىكئون . َعَلى اأْلَرَاِئِك ُمتَِّكُؤونَ ( أي يف ِظالل األشجار ) اُجُهْم يف ِظاَللٍ ُهْم َوأَْزوَ ) -56

 ( أي ما يطلبون . فَاِكَهٌة َوهَلُم مَّا يَدَُّعونَ ( أيى يف اجلنىة ) هَلُْم ِفيَها) -57

 عليهم ويُهنىيهم بدخول اجلنىة .( أيى ُيسلىم  َساَلٌم قَ ْواًل ِمن رَّبٍى رَِّحيمٍ وهلم هتاين ) -58

( يعين لكم اإلمتياز هبا ال ُيشارككم أحٌد يف  أَي  َها اْلُمْجرُِمونَ ( بغمىكم وآالمكم ) َواْمَتاُزوا اْليَ ْومَ مثى يُقال ألهل النار ) -59
 آالمكم أحزانكم كما يف الدنيا .

( أبنَّ من أطاعين أدخلتُه اجلنىة ومن عصاين أدخلته النار ،  ََي َبيِن آَدمَ ي )( على ألُسِن أنبيائي وُرُسل أمََلْ أَْعَهْد إِلَْيُكمْ ) -60
 ( فأطعتموُه يف الدنيا وعبدَتوُه يف عامل الربزخ . أَن الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ م ِبنيٌ وقلُت لكم )

 ( يوصلكم إىل اجلنىة ، فلم تسمعوا لقويل ومل تعملوا أبمري .َتِقيمٌ م سْ ( أي طريٌق ) اْعُبُدوين َهَذا ِصرَاطٌ  َوأَنِ ) -61
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 ( فتطيعوين وتعصونُه ؟تَ ْعِقُلونَ حينئٍذ ) 120( أَفَ َلْم َتُكونُوا( أي خلقاً كثرياً ) ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثريًا( الشيطان ) َوَلَقْد َأَضلَّ ) -62

 ( هبا يف الدنيا . َهِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُكنُتْم تُوَعُدونَ ) -63

 ( آبَيت هللا وكتُبِه وُرُسلِه . اْليَ ْوَم مبَا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ ( أي احرتقوا هبا وذوقوا عذاهبا )اْصَلْوَها) -64

َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم لوا )( مبا عم َوُتَكلِىُمَنا أَْيِديِهمْ ( أي نسدىها لئالى يعتذروا وذلك حني الشهادة ) اْليَ ْوَم ََّنِْتُم َعَلى أَفْ َواِهِهمْ ) -65
ا تتكلىم . مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   ( من جرائم ِلما فيها من عالئم واضحة فكأهنى

 ( َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلٰى أَْعيُِنِهْم فَاْستَ بَ ُقوا الصِىرَاَط فََأَنَّٰ يُ ْبِصُرونَ ) -66

 ( انَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا َواَل يَ ْرِجُعونَ َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلٰى َمكَ ) -67

ْرُه نُ َنكِىْسُه يِف اخْلَْلِق  أََفاَل يَ ْعِقُلونَ ) -68   ( َوَمن ن  َعمِى
معطوفة على قوله تعاىل  . وهيَ  ن مجع القرآنعراء وقد ُوِضعت هنا سهواً ُمى هذه اآلَيت الثالث موقعها يف سورة الشُ 

. حيث قال تعاىل )فَأَْرَسَل ِفْرَعْوُن يف اْلَمَدائِِن َحاِشرِيَن ِإنَّ َهٰ ُؤاَلِء َلِشْرِذَمٌة  ة موسى وفرعونصى ( من قِ  م ْشرِِقنيَ  )فَأَتْ بَ ُعوُهم
ُْم لََنا َلَغائُِظوَن َوِإَنَّ جَلَِميٌع َحاِذُروَن فََأْخَرْجَناُهم مِىن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن وَُكُنوزٍ  ِلَك َوأَْوَرثْ َناَها َبيِن ِإْسرَائِيَل َوَمَقاٍم َكرمي َكذَ  قَِليُلوَن َوِإهنَّ

 ( وَييت بعدها  َفأَتْ بَ ُعوُهم م ْشرِِقنيَ 
 ندهِ لطمسنا على عيون فرعون وجُ  : لو نشاءُ  واملعىن ، ( َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلٰى أَْعُيِنِهْم فَاْستَ بَ ُقوا الصِىرَاَط فََأَنَّٰ يُ ْبِصُرونَ )

، ولو فعلنا ذلك لسبقهم موسى وقومه يف الطريق  ر موسى وقومه ليلحقوا هبم ويرجعوهم إىل مصرعون أثَ ساروا يتتبى  الىذينَ 
لو طمسنا  : يعين(  غرقهم يف البحر )فََأَنَّٰ يُ ْبِصُرونَ نُ  ذلك ألجل أنْ  نفعلْ  ملَْ  هبم ولكنْ  ومل يكن فرعون ليلحقَ  الذي ساروا فيهِ 

  ؟ بصرون الطريق ويلحقوا مبوسى ومن معهُ يُ  فَ على أعينهم فكي
عزمهم  ةِ نتصف الطريق وذلك على َتكينهم يف السري وقوى ( أي ملسخناهم ِقَردة من مُ  َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلٰى َمَكانَِتِهمْ )

َواَل حاق مبوسى )الطريق ال ميكنهم اللى نتصف ، يعين لو فعلنا ذلك لبقوا يف مُ  ( َنو موسى َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا) عليهِ 
 ذلك لكي نغرقهم يف البحر  نفعلْ  ملَْ  ، ولكنْ  كنهم أن يرجعوا إىل مصروال ميُ  : يعين ، وال إىل أهلهم يرجعونأي (  يَ ْرِجُعونَ 

ْرُه نُ َنكِىْسُه يف اخْلَْلِق أََفاَل يَ ْعِقُلونَ ) عمتنا بل لطاَنً وال يشكر نِ لطة وسُ له ونعطه سُ ومن نزد يف عمره ويف ما : يعين(  َوَمن ن  َعمِى
،  لطة وجنعله حقرياً ذليالً بني الناساملال والسُ  ه بني الناس ونسلب منهُ ، أي نذلى  يف اخللق سهُ يكفر هبا وال يؤمن آبَيتنا ننكى 

                                                           

: أمل تكن لكم ُعقوٌل فتفكىروا هبا لكي تصيبوا احلقيقة ؟ ولكنىكم مل تفكىروا ومل تستعملوا  واملعىنري ، أصلها أمل تكونوا تعقلون؟ والفاء للتفك 120 
 ُعقولكم يف القرآن بل ِسرمت على تقاليد آابئكم فضللتم عن احلقى وخسرمت آِخرتكم .
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وأعظم سلطاَنً  ةً منكم قوى  ن هم أشدى وا رسولنا فقد أهلكنا مَ عادُ كم وسطوتكم وتكذىبوا آبَيتنا وتُ وا َيرؤساء قريش مبالِ فال تغرتى 
  . نالَ سُ ا كذىبوا رُ مى لَ 

  . ( من سورة الشعراء مثى َييت بعدها )فَ َلمَّا تَ رَاَءى اجْلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسٰى ِإَنَّ َلُمْدرَُكونَ 

ْعَر َوَما يَنَبِغي َلهُ جواهبم ). قال هللا تعاىل يف  عر وجاءَن ابلقرآنحممىداً تعلىم الشِ  ريش أنى ا قالت قُ مى ولَ  - 69 (  َوَما َعلَّْمَناُه الشِى
(  ِإالَّ ِذْكرٌ ( أي الوحي ) ِإْن ُهوَ ) . منزلة رفيعة عندَن ال تقاس ابلشعراء عندَن وأنى حممىداً لهُ  الشاعر ال قيمة لهُ  ألنى  أن يتعلىمهُ 

 . شعرٍ مسموعة وبيىنة ليست بِ  ( أي قراءةٌ  َوقُ ْرآٌن م ِبنيٌ ) أي موعظةٌ 

 . ( َعَلى اْلَكاِفرِينَ ( ابلعذاب ) َوحيَِقَّ اْلَقْولُ واعية ) وآذانٌ  رٌ حاضِ  ( أي من كان له قلبٌ  َمن َكاَن َحيًّا) ( بهِ لِيُنِذرَ ) - 70

فَ ُهْم هَلَا وهي اإلبل والبقر والغنم واملعز ) (أَنْ َعاًما( أي ُقدرتنا وأَيدينا عليهم ) أََومَلْ يَ َرْوا أَنَّ َخَلْقَنا هَلُْم ُمَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا) -71
 ( ينتفعون أبلباهنا وأصوافها وركوب بعضها . َماِلُكونَ 

َها رَُكوهُبُمْ ( أي سخىرَنها هلم حّتى أصبحت ُمنقادة ) َوَذلَّْلَناَها هَلُمْ ) -72 َها ( وهي اإلبل يركبوهنا يف أسفارهم ) َفِمن ْ َوِمن ْ
 ودهناً ولبناً وخاثِراً وحلماً . ( جبناً وزبداً  ََيُْكُلونَ 

( من أصوافها وأوابرها وأشعارها يصنعون أاثاثً ولباساً وبيواتً ، ويصنعون من جلودها أحذية وغراًء  َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفعُ ) -73
 ( هللا على هذه الِنعم . أََفاَل َيْشُكُرونَ ( من ألباهنا )َوَمَشاِربُ ودالًء وغري ذلك )

لََّعلَُّهْم ( يعبدوهنا )آهِلَةً ( أي من غريه ) َواختََُّذوا ِمن ُدوِن الِلَِّ عم فقال تعاىل )جهل املشركني وكفراهنم للنِ  ُسبحانهُ  ذكرَ مثى  -74
 . ( أي لكي تنصرهم على أعدائهم يُنَصُرونَ 

( يف معابدهم خيدموهنم  ُجنٌد حم َْضُرونَ ائهم )شرك( أي لِ هَلُمْ ( أي املشركون ) اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهمْ قال تعاىل )مثى  -75
 . فران النعمةنتهى اجلهل وكُ وهذا مُ  ، ويذبىون عنهم

 ( . َوَما يُ ْعِلُنونَ ( يف صدورهم من نواَي ) ِإَنَّ نَ ْعَلُم َما ُيِسر ونَ ( وكفرهم َي حممىد ) َفاَل حَيْزُنَك قَ ْوهُلُمْ ) -76

 عيدَ يُ  فمن يقدر أنْ  ، يي املوتىربىك حيُ  تزعم أنى " : عظٌم ابٍل وقال النيبى )ع( وبيدهِ  محي إىليبى بن خلف اجلُ اُ  جاءَ  -77
نَسانُ . فنزلت هذه اآلية ) بيدهِ  وفتى العظمَ  "؟ هذا كما كان عيُد تلك ( فكذلك نُ  أَنى خلقناه من نطفةٍ ( املشرك ) أََوملَْ يَ َر اإْلِ

  . بشراً مثلهم نهات مثى يولدون مثى يكربون فيكونو مى طون االُ ة يف بُ منها أجنى  ف فنخلقُ طَ ظام البالية إىل نُ العِ 
أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعَلى أَْن خَيُْلَق ِمثْ َلُهم بَ َلى َوُهَو ) 81يف آية  والدليل على ذلك قوله تعاىل

ُق اْلَعِليمُ    .(  اخلَْالَّ
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َل هَلُْم َأَجاًل الَّ اإلسراء }أََوملَْ يَ َرْوا أَنَّ الِلََّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض قَاِدٌر َعَلٰى أَن خَيُْلَق ِمثْ َلُهْم َوَجعَ وقال تعاىل يف سورة 
أو بستاَنً فتكون تلك العظام : أنى هللا تعاىل جيعل فوق تلك القبور مزرعًة  واملعىن{ ،  َرْيَب ِفيِه فََأََب الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفورًا

فاً مثى تنتقل تلك طَ ها من األرض فتكون فيها أَثاراً فيأكل الرجال من تلك األَثار فتكون يف أصالهبم نُ أمسدة لألشجار وَتتصى 
  . ماع فتكون أجنىة مثى يولدون ويكربون ويكونون بشراً مثلهمهات ابجلِ مى ىل أرحام االُ إف طَ النى 

  . يبى بن خلفاُ  عين بهِ ( يَ  ا ُهَو َخِصيٌم م ِبنيٌ فَِإذَ وقوله تعاىل )

 ( ؟ قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ ة )فَ طْ ق من نُ ( أبنه ُخلِ  َوَنِسَي َخْلَقهُ ( ابلعظام البالية ) َوَضَرَب لََنا َمَثاًل ) -78

هللا تعاىل مل يؤكىد  . فإنى  ( َوُهَو ِبُكلِى َخْلٍق َعِليمٌ ) ةٍ فَ طْ نُ  نْ ( مِ  َل َمرَّةٍ حُيْيِيَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوَّ ( َي حممىد يف جوابه )ُقلْ ) -79
{{ مثى قال تعاىل } }مُثَّ ِإَذا َشاء أَنَشرَهُ  تعاىل يف سورة عبسَ  ثبت هذا قولهُ . وُما يُ  أعادها على اإلعادة بل قال إْن شاءَ   َكالَّ

َ نشِ أي ال يُ   . هللا من واجبات { أي مل يقِض ما أمرهُ  ال }َلمَّا يَ ْقِض َما أََمَرهُ السبب يف ذلك فق ره مثى بنيى

( يعين تتىخذون احلطب للوقود ، وكانوا من قبل  الَِّذي َجَعَل َلُكم مِىَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر ََنرًا فَِإَذا أَنُتم مِىْنُه ُتوِقُدونَ ) -80
 : ن هلم عود ثقاب }كربيت{ يوقدون النار من األشجار بطريقتني وذلك حني مل يك

َفار" ، فكانوا إذا أرادوا النار ضربوا عوداً من ضها شجر "املرخ" واآلخر شجر "العَ فكانت هلم أشجار خاصىة ُيسمىى بع
 الشجرة األوىل بعوٍد من الشجرة الثانية وعند احتكاكهما تشتعل النار كما يشتعل عود الثقاب . 

د ابحلَصى فتقدح شرارات من بني احلصاة الزَنقشر الشجرة ويضعونُه على زَندهم فيضربون أمىا الطريقة الثانية َيخذون من 
د لالحرتاق }قاو{ وُيصنع القاو أيضاً الزَنواحلديدة فيشتعل قشر الشجرة فيوقدون منُه حطبهم ، ويسمىى ما يضعونُه على 

 ض املواد املساعدة على االشتعال .من ِقشر البطىيخ األخضر }الرقىي{كما ُيصنع من القطن مع خلطِه ببع

ُق اْلَعِلي) -81  ( . مُ أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعَلى أَْن خَيُْلَق ِمثْ َلُهم بَ َلى َوُهَو اخلَْالَّ

ًئا) -82 َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشي ْ ب عليه شيء من : اليصعُ  واملعىن،  ( كما أراد ْن فَ َيُكونُ أَْن يَ ُقوَل َلُه كُ ( لإلنشاء أو للتدمري ) ِإّنَّ
 . . وكم رأيُت من مقربٍة أصبحت اليوم مزرعًة أو بيواتً أو حوانيتاً  اإلنشاء او اإلفناء

( بعد  ِه تُ ْرَجُعونَ َوإِلَيْ ( أي بيده ُملك كلى شيء ) الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِى َشْيءٍ ( أي تنزيهاً لُه عن العجز )َفُسْبَحانَ ) -83
 موتكم .

ّاْلَعاَلِمنيَّّو،ّيّسّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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 اتسورةّالصافّ 

 ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

هتديد ووعيد  ضارع وأكثرهُ م الذي َييت يف القرآن وهو نوعان ماٍض ومُ نُت فيما سبق عن القسَ بيى  . ( َوالصَّافَّاِت َصفًّا) -1
ثل قوله ، مِ  م يبدأ بواو فقط فهو ماضٍ . فكلى قسَ  يف املاضي أو سيقع يف املستقبل ثلهُ مِ  وقعَ  شركني والكافرين بعذابٍ للمُ 

 ،  { }َواْلَعاِدََيِت َضْبًحا { ، }َوالسََّماء َذاِت اْلرُبُوجِ  { ، }َوالسََّماء َوالطَّارِقِ تعاىل 
يصف بعض  ُسبحانهُ  ، مثى أخذَ  طيور األاببيل . وهيَ  صفاً  ماً ابلطيور الصافىات ابجلوى ( أي قسَ  َصفًّاَوالصَّافَّاِت وقوله تعاىل )

 : الطيور فقال تلكيت قامت هبا األعمال الى 

 . ى( يعين زجرت أصحاب الفيل زجراً وضربتهم ابحلصَ  فَالزَّاِجرَاِت َزْجرًا)- 2

 . هللا فيها ها وتذكرُ دُ دىِ رَ الطيور أصوات ت ُ  ( أي كانت لتلك فَالتَّالَِياِت ِذْكرًا) -3

 :  وجواب القسم قوله تعاىل
ل عليكم من رسِ نُ  ذي ال شريك لهُ بادة األصنام وتعبدوا إالهكم الواحد الى : إذا مل ترتكوا عِ  واملعىن(  ِإنَّ ِإهَلَُكْم َلَواِحدٌ ) -4

د هذا قوله ا يؤيى . وُمى ا هلككم وختسرو رسلها عليكم فتُ نُ يت أرسلناها على أصحاب الفيل فأهلكتهم فكذلك تلك الطيور الى 
نى عن ضرهبم كهُ سِ يعين ماميُ  { }أََومَلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهْم َصافَّاٍت َويَ ْقِبْضَن َما مُيِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّمْحَنُ لك مُ تعاىل يف سورة الْ 

 . جارة إال الرمحنابحلِ 
م أو  م أتيت فيه كلمة "ال" قبل القسَ ي الذي هو هتديد ابلعذاب للمشركني على املستقبل فهو كلى قسَ ، أ م املضارعأما القسَ 

}َفاَل أُْقِسُم مبَا تُ ْبِصُروَن ثل قوله تعاىل ، ومِ  { }اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة . َواَل أُْقِسُم اِبلن َّْفِس اللَّوَّاَمةِ ثل قوله تعاىل كلمة "فال" مِ 
 .  { َما اَل تُ ْبِصُرونَ . وَ 

ضارع وهو م مُ فهذا أيضاً قسَ  { ، }َوالشَّْمِس َوُضَحاَها . َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَهاقوله تعاىل  ثلُ م مِ أو أتيت كلمة "إذا" بعد القسَ 
 ما هو كذا وكذا عليكم من العذاب : إن مل تؤمنوا نبعثْ  واملعىن.  هتديد ووعيد للمشركني وإنذار بوقوع العذاب يف املستقبل

 م . بعد القسَ  كرهُ ، وهو ما َييت ذِ 
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نَ ُهَمالتها األرض )ارة ومن مجُ ( أي ربى الكواكب السيى َرب  السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -5 ب هُ ( من أقمار ونيازك وشُ  َوَما بَ ي ْ
لك الكواكب السيىارة هلا مشارق . وكذ ، ومجعها مشارق مشرق تشرق عليها الشمس فهيَ  ( . كلى جهةٍ  َوَرب  اْلَمَشارِقِ )

 . ومغارب بسبب دوراهنا حول نفسها

نْ َيا) -6 .  بهُ ابلشُ  خرى( أي كما زيىنا مساء الكواكب االُ  بِزِيَنٍة اْلَكَواِكبِ ( أي القريبة من أرضكم ) ِإَنَّ َزي َّنَّا السََّماء الد 
نْ َيا مبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لىِلشََّياِطنيِ }َوَلَقْد زَي َّنَّ لك مُ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة الْ  . فاملصابيح  { ا السََّماء الد 

 : . ويف ذلك قال الشاعر للشياطني ومٌ جُ رُ  ب ألهنا تشتعل كاملصابيح وهيَ هُ الشُ  هيَ 
 لِلشَّياِطنيِ  ُرُجوماً  وآَنً  آَنً      بِهِ  ُيْسَتضاءُ  ِشهابٌ  الشِىهابَ  إنَّ 

للسماء حني  زينةٌ  فهيَ  ، بهُ الشُ  لة األجرام اليت زيىنا هبا السماء هيَ ( يعين ومن مجُ  ظًا مِىن ُكلِى َشْيطَاٍن مَّارِدٍ َوِحفْ ) -7
. فالشياطني تصعد يف الفضاء  د علينا اخلارج عن طاعتنااملتمرى  ، واملارد معناهُ  للشياطني يف حنٍي آخر ومٌ جُ رُ  عاهلا وهيَ اشتِ 

ب املوجودة يف الفضاء كما هُ ل املالئكة أحد الشُ شعِ مسكن املالئكة لتسرتق السمع فتُ  يت هيَ األثريية الى لتصل إىل السماوات 
 :  قوله تعاىل، وهذا معىَن  عود الثقاب فيسقط الشهاب على الشيطان فيخر  راجعاً اىل األرض نشعل َننُ 

 (  ِمن ُكلِى َجاِنبٍ ب )هُ ( ابلشُ َويُ ْقَذُفونَ من املالئكة ) يسرتقوا السمعَ  نهم أنْ ( يعين ال ميك اَل َيسَّمَُّعوَن ِإىَل اْلَمإَلِ اأْلَْعَلى) -8

. وقد سبق شرح كلمة  آخر وذلك يوم القيامة ( أي عذابٌ  َوهَلُْم َعَذاٌب َواِصبٌ ( الدحور هو الدفع بعنف )ُدُحورًا) -9
يُن َواِصًبا عند قوله تعاىل يف سورة النحل"واصب"   .{  }َوَلُه الدِى

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل  كنهم ذلك، أما اليوم فال ميُ  ( من املالئكة يف الزمن املاضي ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلَْْطَفةَ ) -10
َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اآْل ساهنم عن لِ  يف سورة اجلنى  ْد َلُه ِشَهااًب رََّصًدا}َوأَنَّ ُكنَّا نَ ْقُعُد ِمن ْ  .  { َن جيَِ

 : . ومن ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري شتعلأي مُ  ( فَأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب اَثِقبٌ ) وقوله تعاىل
 بُ اِر اثقِ َن النَّ ٌر مِ ُحهْم مجَْ فىِ لَ ا     ي ُ ّنَّ أَ  كَ ّتَّ اَس حَ ا النَّ نَّ يُء عَ جىِ نُ فَ 

املاضية اليت أهلكناها  ااُلَمم( قبلهم من  أَُهْم َأَشد  َخْلًقا أَم مَّْن َخَلْقَنامىد سؤال تقرير )( أي اسأهلم َي حمفَاْستَ ْفِتِهمْ ) -11
هلكنا ألكهم بكفرهم كما مجعاً أال خيافون أن هنُ  كثرَ أًة منهم وال قوى  ة ليسوا أشدى ل، فأهل مكى سُ بسبب كفرها وتكذيبها للرُ 

َ  ؟ من كان قبلهم  أن إبليس وأََب  ، ولذلك استحقرهُ  ُملوق من طني ُمنتى   مع أنهُ اإلنسان شديد التكربى  أبنى  ُسبحانهُ  مثى بنيى
ِزبٍ ، فقال هللا تعاىل ) لهُ  دَ يسجُ  ، والشاهد على ذلك قول كعب بن  ( أي َنشف شديد غري طري ِإَنَّ َخَلْقَناُهم مِىن ِطنٍي الَّ

 : هريزُ 
 مْ دَ ُضها اهنَْ وْ بياَن إْن حَ ِر يف ذُ هْ َن الدَّ مِ   ٌة   بَ نَي تَنزُِل  َلزْ ي حِ حُيامِ  وكانَ 
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 : ة . وقال النابغة الذبيايندى الشِ  زبة هيَ اللى 
 بِ َة الزِ بَ رْ ضَ  رَّ وَن الشَّ َسبُ َدُه     وال حيَْ عْ ب َ  رَّ  ال شَ رْيَ وَن اخلَ َسبُ ال حيَْ 

 : . وقال اآلخر مأي ال حيسبوهنا ضربًة شديدة بل هتون عندهم كلى املصائب لرزانة عقلهم وكثرة حلمه
 أُُسوَد الشََّرى حَيِْمنَي ُكلَّ َعرِينِ  ٍة    بَ زْ لَ يف ُكلِى حَمٍْل وَ  َياغُيوَث احلَ 

 لة ويف كلى ِشدىة .حِ فقول الشاعر "يف ُكلِى حَمٍْل َوأَْزَمٍة" أي يف كلى أرٍض ُمُ 

ان صنعتنا يف خلق السماوات واألرض وما فيهنى من ( من آَيتنا وإتق بَْل َعِجْبتَ الكرمي فقال تعاىل ) رسولهُ  مثى خاطبَ  -12
 . ساب( قومك من تذكريهم هبا ومن البعث واحلِ َوَيْسَخُرونَ ُملوقات )

ُروا اَل يَْذُكُرونَ ) -13  . ظونعِ ( يعين وإذا وعظتهم ال يتى  َوِإَذا ذُكِى

 . وكلمة " هلم فيضحكون منها خريةٍ ليك جيعلوهنا موضع سُ ع ( يعين وإذا علموا بنزول آيةٍ  َوِإَذا رَأَْوا آيًَة َيْسَتْسِخُرونَ ) -14
 . ة من الرأي وهو الِعلمشتقى " مُ  َرأَْوا

 ( . ِإالَّ ِسْحٌر م ِبنيٌ ( القرآن ) َوقَاُلوا ِإْن َهَذا) -15

ُعوثُونَ ) -16 َنا وَُكنَّا تُ رَااًب َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمب ْ  ؟ م حممىد( من قبورَن أحياًء كما يزع أَئَِذا ِمت ْ

 ( ؟أََوآاَبُؤََن اأْلَوَُّلونَ ) -17

 . عونرون خاضِ ( أي صاغِ ُقْل نَ َعْم َوأَنُتْم َداِخُرونَ ) -18

19-  َ وه من إحياء األجسام امليتة وإعادهتا للحياة اثنيةً أن ليس ُمى  ُسبحانهُ  مثى بنيى ة ال َتوت فإذا ، بل النفوس ابقية حيى  ا تومهى
البعث : هو خروج النفوس من ، فهذا هو  واحدة خرجت من جسمها وصارت يف قبضتنا ك املوت بصيحةٍ زجرها ملَ 

َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ ، وذلك قوله تعاىل )  الربزخث إىل عاملَ األجسام وبذلك تُبعَ  رون ( أي ينتظِ  فَِإَذا ُهْم يَنظُُرونَ  121 فَِإّنَّ
َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة . فَِإَذا ُهم اِبلسَّاِهرَةِ ىل تعا ثلها يف سورة النازعات قولهُ . ومِ  احلساب والعقاب يعين بزجرة واحدة  { }فَِإّنَّ

 . ، ألنى النفوس ال تنام من َمَلك املوت ينتقلون من أجسامهم إىل عامٍل يسهرون فيه وال ينامون

ينِ ََي َويْ لََنا َهذَ ( ملا رأوا مالئكة املوت ورأوا النفوس من حوهلم )َوقَاُلوا) -20 ( أي يوم احلساب والعقاب الذي  ا يَ ْوُم الدِى
 . لربى العاملني ، أي ننقاد فيهِ  نُدان فيهِ 

                                                           

ُجواْ أَنُفَسُكُم اْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن مبَا ُكنُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى و"الزجرة" هَي قولُه تعاىل يف سورة األنعام حاكياً عن لسان مَلك املوت }َأْخرِ  121 
 الِلىِ َغرْيَ احلَْقِى وَُكنُتْم َعْن آََيتِِه َتْسَتْكربُوَن { .
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بُونَ ) -21  . ل فيه بني املؤمنني والكافرين، يعين يُفصَ  ( يف دار الدنيا َهَذا يَ ْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ُكنُتْم بِِه ُتَكذِى

موا قومهم ابلغواية وأمروهم ظلَ  الىذينَ ( يعين إمجعوا الظاملني  ظََلُموا الىذينَ وا اْحُشرُ حينئٍذ يقول هللا تعاىل للمالئكة ) -22 
 وندُ عبُ وا يَ وما كانُ ( املشركات )مْ هُ وأزواجَ لة )، وهم الرؤساء والقادة يف األدَين الباطِ  بعبادة األواثن وصدىوهم عن عبادة الرمحن

. ) 

( أي إىل  ِإىَل ِصرَاِط اجلَِْحيمِ ( أي وجِىهوهم )فَاْهُدوُهمْ خدموهم يف عامل الربزخ ) نَ الىذي( يعين والشياطني  ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -23
 .  ، وهي جهنىم طريق النار

ا الثاين فيكون يوم القيامة إعلْم أنى العذاب يف النار نوعان ، األول يكون يف الرباكني وذلك يف عامل الربزخ أي بعد املوت . أمى 
، وذلك قوله تعاىل يف  طعةقِ  ةَ عشر  ع مشسنا فتكون تسعَ مس اليت جتذب مشسنا احلالية بعد أن تتقطى الش وهيَ  ، يف َنر سقر

َها ِتْسَعَة َعَشرَ }َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر . اَل تُ ْبِقي َواَل َتَذُر . ثر سورة املدى   عشرةَ  تسعَ  أي عليها أن جتذبَ  { َلوَّاَحٌة لىِْلَبَشِر . َعَلي ْ
براكني أيضاً وتكون تلك الرباكني مكان تعذيب  فيهنى ويكون ارة الشمس إذا تقطىعت تكون كواكب سيى  . وكذلك طعةقِ 

 .  للكافرين واملشركني

ُم مَّْسُئوُلونَ ( للسؤال )َوِقُفوُهمْ ) -24  . ديهمقلى ( عن أتباعهم ومُ  ِإهنَّ
أعطاهم هللا  الىذينَ ،  ين املوجودين يف زماننا هذالدىِ لماء اين بل يشمل أكثر عُ ى من قادة الدىِ ن مضَ اً فيمَ أقول ليس هذا خاصى 

،  يُعلنون طون وابلكفرِ يتخبى  لمات اجلهلِ شركون ويف ظُ أتباعهم يُ  لطة على أتباعهم ونفوذاً لقوهلم فريونَ لماً يف دينهم وسُ عِ 
اً على رئستهم لئال تذهب وهنم عن كفرهم وإشراكهم خوفدوهنم إىل طريق الصواب والينهَ رشِ والعلماء ساكتون عنهم ال يُ 

وتكشف  صرىح ابحلقى تُ  ألحدهم ملاذا ال ، فإذا قلتَ  ثواابً  ساابً وال يرجون من هللاِ  هترب والحيسبون آلخرهتم حِ ل لئالى اواألمو 
وسار على  دعةهذه البِ  دَ ن أوجَ ى مَ ا اإلمث علَ حرىك ساكناً فيمقتوين وال إمث عليى يف ذلك وإّنى اُ ، يقول لك أَن ال  عن احلقيقة

ين هم لماء الدىِ . أقول كالى مثى كالى إنى عُ  يظنى أنه ينجو من عذاب هللا والسؤال عليه يف ذلك ذرِ . وهبذا العُ  الطريقة هذهِ 
 الىذينَ ِمْن أَْوزَاِر }لَِيْحِمُلواْ أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة وَ . فقد قال هللا تعاىل يف سورة النحل  املسؤولون والقادة هم املوقوفون

 .{  ُيِضل وهَنُم ِبَغرْيِ ِعْلٍم َأاَل َساء َما يَزُِرونَ 

وهذا على وجه  ؟ بعضكم بعضاً يف دفع العذاب كما كنتم يف الدنيا ( أي ال ينصرُ  َما َلُكْم اَل تَ َناَصُرونَ يقال هلم )مثى  -25
 . التوبيخ والتبكيت

 . دافعوا عن أنفسهم وال عن غريهم( للعذاب ال ميكنهم أن يُ  َم ُمْسَتْسِلُمونَ بَْل ُهُم اْليَ وْ قال تعاىل )مثى  -26

 . ( يعين أقبل التابعون إىل رؤسائهم وقادهتم يسألوهنم ويلوموهنم َوأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتَساءُلونَ ) -27
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بعنا تى اَن لكم و رْ والربكة ولذلك أقرَ  منِ هة النصيحة واليُ ( يعين عن جِ  ِن اْلَيِمنيِ عَ ( ابلغواية ) ِإنَُّكْم ُكنُتْم أَتُْتونَ َنا( هلم )قَاُلوا) -28
 . منهجكم

 . ( قبل أن نتكلىم معكم ملَّْ َتُكونُوا ُمْؤِمِننيَ ( أنتم )بَل( أي قالت القادة لتابعيهم )قَاُلوا) -29

 بَْل ُكنُتْم قَ ْوًما طَاِغنيَ ميان ابلُرُسل )ة فنمنعكم هبا عن اإلإجباريى  ةٍ قوى و  لطةٍ ( أي من سُ  َوَما َكاَن لََنا َعَلْيُكم مِىن ُسْلطَانٍ ) -30
ين  : انكار فيقولو فائدة من اإل يعرتفون َبطئهم إذ ال هم حينئذٍ يدخلوا النار أبمجعِ  ى القادة على إنكارها إىل أنْ . فتبقَ  ( متكربى

َنا قَ ْوُل رَبىَِنا) -31 }َوَمن ملَّْ يُ ْؤِمن اِبلِلَِّ َوَرُسولِِه فَِإَنَّ أَْعَتْدََن رًة إىل قوله تعاىل يف سورة الفتح . إشا ( ابلعذاب َفَحقَّ َعَلي ْ
 . ( أمل العذاب ِإَنَّ َلَذائُِقونَ )،  { لِْلَكاِفرِيَن َسِعريًا

 . ( ألجل الرئسة واملال َفَأْغَويْ َناُكْم ِإَنَّ ُكنَّا َغاِوينَ ) -32

 . ( يعين القادة ومن تبعهم ْم يَ ْوَمِئٍذ يف اْلَعَذاِب ُمْشرَتُِكونَ فَِإهنَُّ قال تعاىل )مثى  -33

 ( من قومك َي حممىد يف املستقبل . ِإَنَّ َكَذِلَك نَ ْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ ) -34

ا فعل ذلك هبم من أجِل ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -35 ُْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل إَِلَه ِإالَّ إّنى ُ َيْسَتْكربُونَ  ِإهنَّ ( وال يوافقون هبذه الكلمة  الِلَّ
. 

( أي لقول شاعر ُمنون . فردى هللا عليهم قوهلم وصدىق رسوله األمني بقوله  َويَ ُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا آهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر ُمَُّْنونٍ ) -36
 تعاىل : 

 اُرِسلوا قبلُه . الىذينَ (  اْلُمْرَسِلنيَ  َوَصدَّقَ ( أي ابلدين احلقى ) بَْل َجاء اِبحْلَقىِ ) -37

 ( كما ذاقُه من سبقكم إىل املوت . َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اأْلَلِيمِ ( أيىها املشركون )إِنَُّكمْ ) -38

 : مل نظلمكم بذلك بل تستحقىونه بكفركم وعنادكم . واملعىن(  َوَما جُتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ) -39

( لُه يف العبادة ال جُيَزون أبعماهلم السيئة  ِإالَّ ِعَباَد الِلَِّ اْلُمْخَلِصنيَ َمن آَمن وأخلَص هلل فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى استثىن  -40
ْوَن َعْنُه سورة النساء }ِإن جَتَْتِنُبواْ َكَبآئَِر َما تُ ن ْهَ والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف بل يغفرها هلم ، يعين الصغائر من الذنوب . 

 .ُنَكفِىْر َعنُكْم َسيِىَئاِتُكْم { 

َ  هَلُْم رِْزٌق مَّْعُلومٌ ( املخلصني )أُْولَِئكَ ) -41  : نوعيىة الرزق الىذي أعدىُه هلم فقال  ُسبحانهُ ( يف اجلنىة . مثى بنيى
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 ( . َوُهم م ْكَرُمونَ ( مجع فاكهة )فَ َواِكهُ ) -42

 عىمون فيهنى ، وهي سبع طبقات .( يتن يِف َجنَّاِت النَِّعيمِ ) -43

 ( ابلسمر واحلديث .م تَ َقابِِلنيَ ( مجع سرير ) َعَلى ُسُررٍ ) -44

( أي من عنٍي جارية . وقد سبق شرح كلمة  ِمن مَِّعنيٍ ( وهو اإلَنء مبا فيِه من الشراب ) يُطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأسٍ ) -45
 ه .يف قصىة عيسى واُمىِ  }َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل َربْ َوٍة َذاِت قَ رَاٍر َوَمِعنٍي {قوله تعاىل عند  منونيف سورة املؤ "املعني" 

ٍة لىِلشَّارِِبنيَ ) -46   .(  بَ ْيَضاء َلذَّ

َها يُنَزُفونَ ( أي ال تغتال عقوهلم وال ُيصيبهم منها وجع يف الرأس ) اَل ِفيَها َغْولٌ ) -47 ال هم عنها يُبَعدون ( أي و  َواَل ُهْم َعن ْ
 ، يعين ال يصدىهم عنها أحد وال ينفد شراهبم ، ومن ذلك قول اخلنساء : 

 إبكي أخاِك إذا َجاَوْرهِتِْم َسَحراً     ُجوِدي عليِه بدمٍع غرِي َمن ُْزوفِ 
 أي بدمع ُمتىصل غري ُمنقطع .

يت قُصَر طرفهنى  َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرفِ ) -48 ( أي ِعنيٌ لغري أزواجهنى ، يعين ال ينظرَن إال ألزواجهنى ) ( يعين الالى
 واسعات العيون . 

ُنَّ بَ ْيٌض مَّْكُنونٌ ) -49 ا زالل البيض قبل خروجِه من البيضة ، أي قبل نضجه . وِمثلها  َكَأهنَّ ( يعين أجسامهنى شفىافة كأهنى
و"املكنون" معناُه املُصون يف صدفتِه ، فاللىؤلؤ يكون شفىافاً {  ُلِؤ اْلَمْكُنونِ َكَأْمثَاِل الل ؤْ   }َوُحوٌر ِعنيٌ قوله تعاىل يف سورة الواقعة 

قبل خروجه من الَصَدَفة فإذا المَس اهلواء صار أبيض اللىون ، كما أنى زالل البيض إذا وِضَع على النار صار أبيض اللىون . 
 ألجسام َتيل إىل البياض هلا ُشعاع تشبه اللىؤلؤ أو املاس .وذلك ألنى احلور نفوس أثرييىة روحانيىة والنفوس تكون شفىافة ا

( من ِشدىة ما هبم من الفرح فُيهنىئ بعضهم بعضاً بدخوله اجلنىة ويسأله عن  َفأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتَساءُلونَ ) -50
 أحوالِه وكيف دخل اجلنىة أبعماله أم بشفاعِة أحد من األنبياء . 

ُهْم ِإينىِ َكاَن يل َقرِينٌ قَاَل قَ ) -51  ( يف دار الدنيا . ائٌِل مِىن ْ

ِقنيَ ) -52  ( . يَ ُقوُل أَئِنََّك َلِمْن اْلُمَصدِى

َنا وَُكنَّا تُ رَااًب َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمِديُنونَ ) -53  ( أي َلُمعاقَ ُبون .  أَئَِذا ِمت ْ

إلخوانِه يف اجلنىة هل نصعد إىل مكان ُمرتفع من اجلنىة كي نطىلع على هذا ( أي قال املؤمن  قَاَل َهْل أَنُتم م طَِّلُعونَ ) -54
 القرين ؟
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 ( أي يف وسط النار ، فالسواء معناه الوسط ومن ذلك قول الشاعر :  فَ َرآُه يف َسَواء اجلَِْحيمِ ( عليه )فَاطََّلعَ ) -55
 واِدي الطَّوارِقِ َرماها ِبَسْهٍم فَاْستَ َوى يف َسوائِها     وكاَن قَ ُبوالً لِلهَ 

 ( أي قاربَت أن توقعين معك يف الردى . قَاَل اَتلِلَِّ ِإْن ِكدتَّ َلرُتِْدينِ حينئٍذ ) -56

 . 122( معك يف النار  َوَلْواَل نِْعَمُة َريبِى َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضرِينَ ) -57

 نىة ، ألنى النفوس ال َتوت ولو عاشت ماليني السنني .( يف اجل أََفَما ََنُْن مبَيِىِتنيَ مثى أخذ خياطب أهل اجلنىة فقال ) -58

( ألنىنا عرفنا احلقيقة فال نعصي أمَر ربىنا إذا أمرَن بشيء .  َوَما ََنُْن مبَُعذَِّبنيَ ( الىيت كانت يف الدنيا ) ِإالَّ َمْوتَ تَ َنا اأْلُوىَل ) -59
 مثى قال هللا تعاىل :

 ( فازوا بِه . هَلَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ لنعيم )( الىذي هم فيِه من ا ِإنَّ َهَذا) -60

 ( . فَ ْليَ ْعَمْل اْلَعاِمُلونَ ( النعيم ) ِلِمْثِل َهَذا) -61

( ألهل  َخرْيٌ ن  ُزاًل ( النعيم )أََذِلكَ يف اجلنة للمتىقني فقال ) ألهل النار بعد ما وصف ما أعدىهُ  ما أعدىهُ  ُسبحانهُ  وصفَ مثى  -62
لتٍو  ستطيل مُ مُ  [ كثري األشواك ويكون أنواعاً كثرية بعضهُ  أو صبىار ري "صرب" ]( وهي نوع من الصبى  َرُة الزَّق ومِ أَْم َشجَ ة )اجلنى 

كبري احلجم يوضع حول   ، وبعضهُ  ة الرقطاءاحليى  ] رأس [ َثر يشبه ستدير ذو أضالع أخضر اللون لهُ مُ  ، ومنهُ  ة الرقطاءكاحليى 
 . اإلنسان أو احليوان إىل البستان البساتني كحاجز ومانع عن دخول

َنًة لىِلظَّاِلِمنيَ ) -63  . بون أبشواكها حني األكلللظاملني يُعذى  صىةً ( أي عذاابً وغُ  ِإَنَّ َجَعْلَناَها ِفت ْ

َا َشَجَرٌة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيمِ ) -64 تعاىل يف سورة  . فاألصل هو أسفل الشيء ومن ذلك قولهُ  ( أي يف أسفل الرباكني ِإهنَّ
}َما . قال هللا تعاىل يف سورة احلشر  ، ومجع األصل أصول { }َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ ْرُعَها يِف السََّماءبة طيى  شجرةً  إبراهيم يصفُ 

 ، والشاهد على ذلك قولهُ  ية شديدة. واجلحيم إسم لكل َنر قو  { َقَطْعُتم مِىن لىِيَنٍة أَْو تَ رَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوهِلَا فَِبِإْذِن الِلَِّ 
َياًَن فَأَْلُقوُه يف اجلَِْحيمِ صى تعاىل يف سورة الصافىات يف قِ  { ، أي يف النار القوية االشتعال الشديدة  ة إبراهيم }قَاُلوا ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ

 . فجحيم الربزخ هيَ  ميدخلون جهنى ا يوم القيامة ف، أمى   الربزخيف عاملَ  أي . وهذا األكل والتعذيب يكون بعد موهتم باللهَ 
 . إىل مكان آخر ة املتكسىرة تنقلها الرَيح من مكانٍ . واألشجار األثرييى  سقر ، وجحيم القيامة هيَ  الرباكني

                                                           

َه الكالم إليه ، وإن كان بعيداً عنهُ  122  ، كما نسمُع من يتكلىم ابهلاتف  عامَل األثري غري عامَل املادىة فالنفوس يسمع بعضهم بعضاً إذا وجى
 والالسلكي واملذَيع وإن كانوا بعيدين عنىا .
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العرب ى عند سمى . فاحليىة تُ  ( أي أغصاهنا كأهنا األفاعي وَثرهتا كأهنا رؤوس األفاعي طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطنيِ ) -65
 : ، ومن ذلك قول املربىد شيطاَنً أيضاً 

 بَ ْعضِ  َعَلى بَ ْعُضُهنَّ  يَ ْعُدو َشياِطنيُ      َشرَّهُ  هللاُ  يَْدَفعِ  ملْ  إنْ  البَ ْقلِ  ويف
 : . وقال جرير ات تعدو بعضها على بعضٍ أي حيى 

  اْسَتجاابَ يلَ  ينى      وَحيىُة أَْرحَياءَ َن مِ فْ شياطنُي البالِد خيََ 
ذات  فأقول كنتُ  "رؤوس الشياطني"ى أذكرها كشاهد على صطفَ ة يف دار ولدي مُ لى يف بلدتنا احلِ  ادثةّوقعتّيلوإليكّح

بني األشجار وكان فيها من هذا الص بىري  ة كانت مايوم يف حديقة الدار أسقي بعض األشجار فوقعت يل نظرة على مزهريى 
واحد  ربٍ ين يف تلك املزىهرية قد رفعتا رأسيهما إىل األعلى مقدار شِ من النوع املستدير ذي األضالع وإذا حبيىتني رقطاوَ 

ة الرقطاء بىرية يشبهان احليى النظر فيهما فإذا مها نبعتان من تلك الصُ  ة وأمعنتُ من املزهريى  من هذا املنظر وتقدىمتُ  فاستغربتُ 
بىرية الصُ  هذهِ  شاهدةِ مُ من كان يف الدار لِ  ودعوتُ  . فعجبُت من هذا املنظر ة َتاماً َتام الشبه وهلما رأسان يشبهان رأس احليى 

النظر اليهما فإذا  . ويف اليوم الثاين عاودتُ  على ُملوقاتهِ  ، فعجبوا من ذلك املنظر وسبىحنا هللِ  نبعتا منها تنيِ واحليىتني اللى 
النظر  . ويف اليوم الثالث عاودتُ  هِ على عجائب ُملوقات ، فسبىحُت هللاَ  بيضاء برأسيهما تفتىحا فكان كلى واحٍد منهما وردةً 

. فأيقنُت أنى شجر  فنيهما وَنمتاتني أطبقتا جَ تا وأطبقت عليهما أوراق التاج فكان منظرمها كحيى إليهما فإذا ابلوردتني ذبلَ 
 . هللا تعاىل يف القرآن بىري هو شجر الزقىوم الذي ذكرهُ الصُ 

ُْم آَلِكُلوَن ِمن ْ قال تعاىل )مثى  -66 َها اْلُبطُونَ فَِإهنَّ  ( . َها َفَماِلُؤوَن ِمن ْ

َها) -67  وب" هو العطش الشديد ، و"احلميم" ماءٌ ( ، "الشى َلَشْواًب مِىْن محَِيمٍ الزقىوم ) ة( زَيدًة على شجر  مُثَّ ِإنَّ هَلُْم َعَلي ْ
 . طوهنمَتتلئ بُ  فيشربون حّتى  حرارتهِ  دىةِ عطشهم وذلك لشِ  : كلىما شربوا من ذلك املاء زادَ املعىنو .  ساخن

طَاش أي كما تشرب اإلبل العِ {  }َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم . َفَشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ تعاىل  ونظريها يف سورة الواقعة قولهُ 
 ئمة يف الصحراء إذا وردت املاء .اهلاِ 

ىَل اجلَِْحيمِ ) ( يوم القيامةِ  مُثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهمْ ) -68  . عين إىل جهنىم( ي إَلِ

َ مثى  -69 ُْم أَْلَفْواالسبب يف تعذيبهم فقال تعاىل ) بنيى  . ( عن طريق احلقى  آاَبءُهْم َضالِىنيَ ( أي وجدوا ) ِإهنَّ

 . عون على هنج آابئهم يف الضالل واإلشراك( أي ُيسرِ  فَ ُهْم َعَلى آاَثرِِهْم يُ ْهَرُعونَ ) -70

َلُهمْ ) -71  ( . َأْكثَ ُر اأْلَوَِّلنيَ قومك َي حممىد ) قبلَ ( أي  َوَلَقْد َضلَّ قَ ب ْ
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 . لسُ ( فكذىبوهم فأهلكناهم بسبب كفرهم وتكذيبهم للرُ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفيِهم م نِذرِينَ ) -72

نت عاقبتهم اهلالك ، أليس كا أنذَرهْتم رُسُلهم الىذينَ ( يعين املشركني  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمنَذرِينَ ( َي حممىد )فَانظُرْ ) -73
 والتدمري؟

 . أمجعني بادة جنيىناهم من الكوارثِ يف العِ  ( لهُ  ِإالَّ ِعَباَد الِلَِّ اْلُمْخَلِصنيَ ) -74

 ( ُكنىا لُه . فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ ( لُنصرتِه ) َوَلَقْد ََنَداََن نُوحٌ ) -75

َناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ ) -76  ( الىذي َنلُه من قومِه . َوجَنَّي ْ

 ( بعد وفاة أبيهم . ُهْم اْلَباِقنيَ ركبوا يف السفينة ) الىذينَ (  َوَجَعْلَنا ُذرىِي ََّتهُ ) -77

 .( معناُه وأبقينا عليِه ثناًء حسناً يف اآلخرين يف ا اُلَمم املؤمنة ابألنبياء  َوتَ رَْكَنا َعَلْيِه يِف اآْلِخرِينَ ) -78

 ( وهذا تعليم لنا أن نقول كذلك . ٌم َعَلى نُوٍح يف اْلَعاَلِمنيَ َساَل يقولون ) -79

 ( منكم أيىها املسلمون . جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ( أي كما جازيناُه ابإلحسان ) ِإَنَّ َكَذِلكَ ) -80

 .(  إِنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْؤِمِننيَ ) -81

 مل يركبوا معُه يف السفينة . ذينَ الى ( اآْلَخرِينَ ( قومه ) مُثَّ أَْغَرقْ َنا) -82

والشاهد على ( يعين من مجاعة نوح ، أي من األنبياء الداعني إىل هللا ، فالشيعة معناها اجلماعة ،  َوِإنَّ ِمن ِشيَعِتهِ ) -83
 ذلك قول كعب بن ُزهري يصُف ذئباً : 

 تَِّقي الظَُلَماإْن يَ ْغُد يف ِشيَعٍة مل يُثِنِه هَنٌَر     وإْن َغَدا واِحداً ال ي َ 
بْ رَاِهيمَ ) م لإلثبات والتأكيد ، يعين هو إبراهيم .إَلِ  ( الالى

 ( من الِشرك خالص من الغشى .  ِإْذ َجاء رَبَُّه بَِقْلٍب َسِليمٍ ) -84

 أي ماذا تصنعون ؟(  َماَذا تَ ْعُبُدونَ ( حني رآهم يعبدون األصنام ُمنِكراً عليهم أفعاهلم ) ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمهِ ) -85

 ( أي ابلكذب تريدون أن جتعلوا لكم آهلة .  أَئِْفًكا آهِلًَة ُدوَن الِلَِّ تُرِيُدونَ ) -86

( أي يصنَع بكم مع عبادتكم لغريه . وكانوا جنىامني ، فخرجوا إىل عيٍد هلم وقالوا إلبراهيم  َفَما ظَن ُكم ِبَربِى اْلَعاَلِمنيَ ) -87
 اُخرج معنا . 
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 ( إيهاماً هلم أنىه يعتمد عليها لُيصدىقوُه .  َنظََر نَْظَرًة يف الن ُجومِ ف َ ) -88

 ( يعين مريض . فَ َقاَل ِإينىِ َسِقيمٌ ) -89

 ( أي أعَطوُه أقفيتهم وساروا متىجهني إىل مكان أعيادهم ُمْدِبرِينَ ( إىل عيدهم ) فَ تَ َولَّْوا َعْنهُ ) -90

 ل عديى بن زيد : ( أي فماَل ، ومن ذلك قو فَ رَاغَ ) -91
َفُع الرََّواُغ َوال يَْن   ُمَصاِدُق النِىْحرِيرُ  الْ َفُع إالى === ِحنَي ال يَ ن ْ

 ( منه ؟  فَ َقاَل َأاَل أَتُْكُلونَ ( وقدىَم هلا الطعام ) ِإىَل آهِلَِتِهمْ )

 ( ؟ َما َلُكْم اَل تَنِطُقونَ ) -92

 ( يعين بيدِه الُيمىن . ِمنيِ َعَلْيِهْم َضْراًب اِبْليَ ( أي فماَل )فَ رَاغَ ) -93

( أي يُهينون ويُؤنىبون ويلومون جبمعهم عليِه ، ألنى الشيطان أخربهم يَزِف ونَ ( بعد أن رجعوا من عيدهم ) َفأَقْ بَ ُلوا إِلَْيهِ ) -94
 سة مبا عمل إبراهيم فرجعوا غاضبني عليه . ابلوسوَ 

 ( من احلجر أبيديكم؟ أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ نام )( إبراهيم لقومه منكراً عليهم عبادهتم لألصقَالَ ) -95

ُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ) -96  ( يعين وخلق األحجار الىيت تصنعون منها األصنام ابلنحت . َوالِلَّ

َياَنً ( فيما بينهم )قَاُلوا) -97  ( أي يف النار املستِعرة . ُقوُه يف اجلَِْحيمِ فَأَلْ ( فاملؤوُه حطباً وأضرِموُه َنراً فإذا التهَب ) ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ

( أي األذلىني  َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفِلنيَ ( ليقتلوُه بعد إذ جنىيناُه من النار وأمرَنُه ابهلجرة من أرضهم ) فََأرَاُدوا بِِه َكْيًدا) -98
 األحقرين ، ُمفردها سافل . 

( إىل املكان الىذي خيتارُه يل والىذي يصلح لُسكناي . فهاجَر  َريبِى َسيَ ْهِدينِ ( عبادِة ) ِإينىِ َذاِهٌب ِإىَل ( إبراهيم )َوقَالَ ) -99
إىل أرض كنعان )األردن( مثى ارحتَل إىل وادي سيناء قرب جبل الطور وبىَن مسجداً هناك ،  123من العراق من اُور الكلدانيىني 

لوط إبن أخيِه وسارة زوجته وهي بنت عمىِه ، وُرعاته  ، وكان معهُ  عاَد إىل أرض كنعان مثى ارحتَل إىل مصر بعد سنني ، مثى 
اً . مثى طلَب من هللا الولد فقال :    ومواشيِه ، فأعطاُه هللا يف هجرتِه أموااًل وأنعاماً كثرية جدى

 ( أي ولداً يكون من الصاحلني .  َربِى َهْب يل ِمَن الصَّاحِلِنيَ ) -100

                                                           

ق.م. حسب ما ورد يف  1850كيلومرتاً . وكان النزوح يف َنو السنة   16وكانت ُتسمىى تلك البلدة حاران ، وتبعد اُور عن الناصريىة  123 
 معجم األعالم للويس معلوف .
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. فُوِلَد لُه إمساعيل وهو  ااُلمور( أي ذي حلٍم ، واحلليم هو املفكىر والىذي ال يستعجل يف  ٍم َحِليمٍ فَ َبشَّْرََنُه بُِغاَل ) -101
 ِبكرُه من هاَجر وبعدها ُوِلَد إسحاق من سارَة .

مر املعاش وشؤون ( أي فلمىا كرُبَ وصار ميشي بني يديِه ويعمل معُه مبا يتمكىن عليِه من أ فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه السَّْعيَ ) -102
( أي ماذا تقول يف الذبح هل توافق  َماَذا تَ َرى( يف األمر ) ََي ُبيَنَّ ِإينىِ أََرى يِف اْلَمَناِم َأينىِ أَْذحَبَُك فَانظُرْ ( إبراهيم )قَالَ البيت )

( على الذبح ، وقد أراُه هللا   ِمَن الصَّابِرِينَ َسَتِجُدين ِإن َشاء الِلَُّ ( بِه ) ََي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمرُ ( إمساعيل )قَالَ عليِه أم ال )
 تلك الرؤَي ليختربُه هل جيود بولده هلل أم يعزى عليه . ُسبحانهُ 

 كعب بن ُزهري ( أي فلمىا استسلما هلذا األمر واتىفقا عليه ، ومن ذلك قول   فَ َلمَّا َأْسَلَما) -103
َنا الَفَّت ُمْعَجٌب اِبلَعْيِش ُمْغَتِبظٌ   إذا الَفَّت لِلَمَناََي ُمْسَلٌم َغِلقُ      بَ ي ْ

( أي وألقاُه على جبينِه لألرض ، وال تزال هذه الكلمة ُمستعملة يف جنوب العراق عند عرب البادية فيقولون  َوتَ لَُّه لِْلَجِبنيِ )
ال هذه الكلمة إال يف شيء اثبت يف "تلىُه من يدِه" أو "تلىُه من ثوبِه" أي نتلُه ، يعين سحبُه بعنٍف ، جرىُه بشدىٍة ، وال تق

 مكانه كحبل مربوط أو إنسان واقف أو دابىة ال تسري أو شيء آخر .

 !(  َوََنَديْ َناُه أَْن ََي ِإبْ رَاِهيمُ ) -104

ناُه ابلعفِو عن ذبح ابنِه  ( أي كما جازي ِإَنَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ( أي قد طبىقَت الرؤَي عمليىاً ) َقْد َصدَّْقَت الر ْؤَيَ ) -105
 كذلك جنزي من سلك طريقهما يف اإلحسان ابالستسالم واالنقياد ألمر هللا .

( أي االمتحان الظاهر واالختبار الشديد . فأوحى هللا تعاىل إىل إبراهيم أن اذبح كبشاً  ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلء اْلُمِبنيُ ) -106
 وذحبُه وأصعدُه على احملرقِة . بدل ابنك ، فأخذ كبشاً من أغنامهِ 

بين إسرائيل قُِتَل فيها َنو ( أي كثري غري الكبش ، يعين مبذحبٍة عظيمة وقعت يف  ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ( بعد ذلك )َوَفَديْ َناهُ ) -107
م . راجع   . ِسفر قضاة يف اإلصحاح التاسع عشر إىل احلادي والعشرينمائة ألف رجل يف معركٍة دامت أربعة أَيى

 ( . يِف اآْلِخرِينَ ( ثناًء حسناً ) َوتَ رَْكَنا َعَلْيهِ ) -108

 ( أي قولوا أنتم أيضاً سالٌم على إبراهيم . َساَلٌم َعَلى إِبْ رَاِهيمَ ) -109

 ( من اُمىتك َي حممىد . َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ) -110

 ( أي املوقنني ابهلل وبقدرتِه . ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْؤِمِننيَ ( يعين إبراهيم )إِنَّهُ ) -111
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الىذي قدىمه إبراهيم للذبح هو إسحاق . وقد أخطأ  إنى  ( . قال عزرا يف توراتهِ  َوَبشَّْرََنُه إبِِْسَحَق نَِبيًّا مِىَن الصَّاحِلِنيَ ) -112
را إلمساعيل وصفُه لُه عزرا يف ذلك أو تعمىد ، ألنى إمساعيل أبو العرب ، واليهود ضدى العرب ، والدليل على كراهة عز 

ويكون رُجاًل وحشيىاً يدُه على الكلى ويُد الكلى عليِه ابلوحشي ، وذلك قوله يف اإلصحاح السادس عشر من ِسفر التكوين ] 
خذ [ . ونفس التوراة تُناقض هذا القول حيث قال هللا تعاىل يف ِسفر التكوين يف اإلصحاح الثاين والعشرين قال إلبراهيم ] 

[ . وقال أيضاً َلمىا صعدا حيدَك الىذي حُتبىُه وامِض إىل أرض املورَيى وأصعدُه ُهناَك حُمرقًة على أحد اجلبال الىذي اُريك إبنَك و 
ومدى إبراهيم يدُه فأخَذ الِسكىني ليذبَح ابنُه ، فناداُه مالك الربى من السماء على اجلبل وطرحُه على األرض وأراَد أن يذحبُه ] 

إبراهيُم ، قال هاأنذا ، قال ال َتدد يدَك إىل الغالم وال تفعل بِه شيئاً فإينى اآلن عرفُت أنىَك ُمتىٍق هلل فلم تدىخر  قائالً إبراهيمُ 
[ . فانظر إنى هللا تعاىل قال وحيدك ، فإنى إمساعيل ِبكرُه وكان وحيدُه حّتى ُوِلَد لُه إسحاق فصارا إثنني ، إبنَك وحيدَك عينى 
ة قبل ر السو بِه إسحاق مل يقل وحيدك ، مثى إنى هللا تعاىل ذكر ِقصىة إبراهيم وابنِه الىذي قدىمُه للذبح يف هذه فلو كان املقصود 

)َوَبشَّْرََنُه قوله تعاىل ذكر إسحاق ، ومل يذكر محل سارة إبسحاق والبشارة إلبراهيم بولدِه إال بعد انتهاء الِقصىة ، وذلك 
  ، احِلِنَي ( إبِِْسَحَق نَِبيًّا مِىَن الصَّ 

( يعين  َوَعَلى ِإْسَحَق َوِمن ُذرىِيَِّتِهَما حُمِْسٌن َوظَاملٌ لىِنَ ْفِسِه ُمِبنيٌ ( أي على إبراهيم بكثرة األموال واألنعام ) َواَبرَْكَنا َعَلْيهِ ) -113
 بعضهم حُمسن ابلطاعِة هلل وبعضهم ظامل لنفسِه ابملعاصي .

( أي أنعمنا عليهما ابلنبوىة  َوَلَقْد َمنَ نَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُرونَ موسى وهارون فقال تعاىل ) نِعمُه على ُسبحانهُ مثى ذكر  -114
 وغريها من الِنعم الدينَية والدنيويىة . 

َنامُهَا َوقَ ْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ ) -115  ( يعين من استعباد فرعون . َوجَنَّي ْ

 ( على فرعون وجيشه .  ُهُم اْلَغالِِبنيَ  َوَنَصْرََنُهْم َفَكانُوا) -116

َنامُهَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبنيَ ) -117 ا وصفها  َوآتَ ي ْ ا يدعو الناس إىل رؤيتِه ، وهَي األلواح ، وإّنى ( أي الواضح الظاهر للعيان فكأّنى
ا من عند هللا هللا هبذه الِصفة ألنى هللا كتبها بقلم ُقدرتِه وكانت الكتابة ابرزة يف احلجر تُنري  يف الظالم ال يشكى أحد فيها أبهنى

 . 

 ( أي وأرشدَنمها إىل طريق احلقى الىذي يوصُل من سلكُه إىل اجلنىة . َوَهَديْ َنامُهَا الصِىرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ ) -118

 ت بعدمها . قولوا أنتم إذا ذكرَتومها :األخرية الىيت جاء االَُمم( أي يف  َعَلْيِهَما يِف اآْلِخرِينَ ( ثناًء حسناً )َوتَ رَْكَنا) -119

 (  َساَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُرونَ ) -120

 ( من اُمىتك َي حممىد . ِإَنَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ) -121
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َُما ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْؤِمِننيَ ) -122  ( أي املوقنني ابهلل وقدرتِه . ِإهنَّ

 . 85يف سورة األنعام يف آية  . هو النيبى إشعيا وقد سبق الكالم عنهُ  ( إىل بين إسرائيل اْلُمْرَسِلنيَ َوِإنَّ إِْلَياَس َلِمْن ) -123

 . بادة األصنامقاب هللا وترتكون عِ ( عِ  ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه َأاَل تَ ت َُّقونَ ) -124

 صنٌم كانوا يعبدونهُ  ( ؟ البعلُ  َأْحَسَن اخْلَاِلِقنيَ ( أي وترتكون )َوَتَذُرونَ كم )( لينصركم على أعدائ أََتْدُعوَن بَ ْعاًل ) -125
 . أن ينصرهم ويقضي حوائجهم ويسألونهُ 

َ َربَُّكْم َوَربَّ آاَبِئُكُم اأْلَوَِّلنيَ ) -126  . ةبوديى من يد العُ  صرَ م من مِ ه( الذي أخرج الِلَّ

بُوهُ ) -127 ُْم َلُمْحَضُرونَ فَ َس منهم )( حّت آيَ َفَكذَّ  . ( يف العذاب ِإهنَّ

 . بنيشيئاً فإهنم غري ُمعذى  ومل يشركوا ابهللِ  مل يعبدوا البعلَ  الىذينَ يف العبادة  ( لهُ  ِإالَّ ِعَباَد الِلَِّ اْلُمْخَلِصنيَ ) -128

 . جاؤوا بعدهُ  الىذينَ (  يِف اآْلِخرِينَ ( ثناًء حسناً ) َوتَ رَْكَنا َعَلْيهِ ) -129

 . املؤمنني لياس وعلى أصحابهِ إ ( يعين على َساَلٌم َعَلى ِإْل ََيِسنيَ ) -130

 . تك َي حممىد( من أمى  ِإَنَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ) -131

 . درتنا( بقُ  إِنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْؤِمِننيَ ) -132 

 . ( إىل أهل سدوم ُلوطًا لَِّمَن اْلُمْرَسِلنيَ  َوِإنَّ فقال تعاىل ) لوط مع قومهِ  ةَ صى قِ  ُسبحانهُ  ذكرَ مثى  -133

َناُه َوأَْهَلُه َأمْجَِعنيَ ) -134   . ( من الزلزال ِإْذ جَنَّي ْ

 . مرأتهُ ا ها هيَ نجِ ( مل نُ  ِإالَّ َعُجوزًا يف اْلَغاِبرِينَ ) -135

 . ( ابلزلزال مُثَّ َدمَّْرََن اآْلَخرِينَ ) -136

 ( .م ْصِبِحنيَ بة وآاثرهم )( أي على دَيرهم اخلرِ  لََتُمر وَن َعَلْيِهمة )( َي أهل مكى َوِإنَُّكمْ ) -137

أََفاَل ظون أبخبارهم )عِ ون آاثرهم وال تتى ًة يكون لياًل فرتَ ًة يكون طريقكم على دَيرهم صباحاً ومرى ( يعين مرى للىيلَوابِ ) -138
 . بادة األصنام( وترتكون عِ  تَ ْعِقُلونَ 
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ة يوَنن بن غة العربيى يف اللى  ، وامسهُ  ( إىل أهل نينوى َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ فقال ) اُخرى  تعاىل حبادثةٍ مثى ذكىرهم هللا -139
 . ، وقربه يف مدينة املوصل يف ُمموعة التوراة فٌر خاصى ، وله سِ  أمتاي

 دهِ ق هو العبد الذي مل ميتثل كالم سيى . واآلبِ  ءة ابملسافرين( أي إىل السفينة اململو  ِإْذ أَبََق ِإىَل اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ ) -140
بادة ى وينذرهم ابلعذاب ليرتكوا عِ ىل أهل نينوَ إى إليه أن يذهب ق ألنى هللا تعاىل أوحَ ا وصفه هللا تعاىل ابآلبِ . وإّنى  وهرب منهُ 

يذهب إىل  . فخاف يونس أنْ  هلكهمهم العذاب ويُ يوماً فإْن مل يتوبوا ينزل علي هلة أربعنيَ األصنام وُيصلحوا أعماهلم وهلم مُ 
، فلىما توسىطت البحر  معهم سفينة عازمة على السفر إىل ترشيش فركبَ  إىل البحر فوجدَ  إىل َيفا وجاءَ  فهربَ  نينوى فيقتلوهُ 

،  نا هذا الشرى ن أصابن يف السفينة هلمىوا نلِق قرعاً لنعلم بسبب مَ ، فقال مَ  هاجت عواصف وأمواج وكادت السفينة تغرق
، فأخذ يونس  وسكنت الرَيح والعواصف يف البحر فجاءْت حوٌت كبرية فابتلعتهُ  وهُ ، فألقَ  رعة على يونسفاقرتعوا فوقعت القُ 

،  ، وقال إْن أجنيَتين منها أذهْب إىل أهل نينوى كما أمرتين وال أمتنع دىةالشِ  من هذهِ  هُ نجيَ ي يف بطنها ويدعو هللا أن يُ ُيصلى 
 هللا ، فكذىبوهُ  إىل نينوى وأنذرهم ابلعذاب كما أمرهُ  وذهبَ  مثى قامَ ،  ، فقذفتهُ  ئعلى الشاط ى هللا إىل احلوت أن تقذفهُ فأوحَ 

. فأرسل هللا عليهم أحد  صيبهم من عذاباملدينة وجلس فوق تلى ينتظر ماذا يُ  ، فخرج من بينهم إىل شرقيى  وسخروا منهُ 
من بعيد اتبوا وتضرىعوا إىل هللا وكسىروا أصنامهم وأصلحوا أعماهلم  ب مساءهم ورأوهُ املذنى  ا طرقَ ، فلمى  بات ليحرقهماملذنى 

ذَ  عنهم وسقط يف صحراء غري مسكونة آخر وابتعدَ  ب إىل مكانٍ املذنى  فذهبَ  ن ع هُ كوخاً صغرياً ليظلى   لهُ  . أمىا يونس فقد اختى
،  وعيدهُ  ذلك حيث وعدهم وأخلفَ  ساءهُ  ذاب يف الوقت املعنيى لهُ أنى أهل نينوى مل ينزل عليهم الع ا علمَ مى . ولَ  الشمس

ضرهتا، هبا وُسرَّ َبُ  ا رآها فرحَ ، فلمى  ى كوخهِ قت علَ شجرة يقطني "قرع" وّنت بسرعة وتسلى  فأنبت هللا تعاىل إىل جانب كوخهِ 
، فقال هللا تعاىل لقد  عليها ها حزنَ ا رآ، فلمى  ت وذبلتويف اليوم الثاين أرسل هللا دودة فضربت الشجرة من أسفلها فجفى 

نتظرون ينوا وهم إليهم فإهنم آمَ  على مائة ألف نسمة من البشر؟ إذهبْ  قُ ، أال أشفِ  على شجرة مل تتعب عليها أشفقتَ 
 . ُميئكَ 

( أي من املغلوبني يف  ِمْن اْلُمْدَحِضنيَ ( يونس )َفَكانَ رعة )يف القُ  سهمٌ  ( أي فكان لهُ َفَساَهمَ وهذا معىن قوله تعاىل )  -141
  . يف البحر ، فرَموهُ  قرعةتلك الُ 

 :  . ومن ذلك قول لبيد م( أي وهو مستحقى لِلىوْ  فَاْلتَ َقَمُه احْلُوُت َوُهَو ُمِليمٌ ) -142
 َحكيمِ  غريُ  اليومِ  قبلَ  وَهداكِ     ُمليمِ  غريَ  وُلْمتِ  َعَذْلتِ  َسَفهاً 

 . خوفاً من أهل نينوى بل امتنعَ  ةٍ مل ميتثل أمر هللا يف أوىل مرى  وذلك ألنهُ 

 . ( يف املاضي ومن املصلىني يف بطن احلوت فَ َلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِىِحنيَ ) -143
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َعثُونَ ) -144  .  ( يعين إىل يوم تُبَعث نفوسهم من أجسامهم ابملوت لََلِبَث يف بَْطِنِه ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ
أربعني يوماً حّت ينزل العذاب على أهل نينوى فيموتوا أيضاً  يف بطن احلوت وبقيَ  ملسبِىحني ملاتَ : لوال أنه كان من ا واملعىن

 . . وهي املدىة اليت أمهلهم هبا ليتوبوا وتُبعث نفوسهم من أجسامهم إىل عامل الربزخ

 يف بطن احلوت ا أصابهُ ( أي مريض ُمى َسِقيمٌ  َوُهوَ على الساحل ) ( أي فأوحينا إىل احلوت ان تقذفهُ  فَ نَ َبْذََنُه اِبْلَعرَاءِ ) -145
. 

َنا) -146  . ، فتسلىقت الشجرة على الكوخ ( وهو الَقرع َعَلْيِه َشَجرًَة مِىن يَ ْقِطنيٍ ( للظلى )َوأَنبَ ت ْ

 . لك العدد( على ذيَزِيُدونَ ( تعدىوهم فهم )أَوْ ة معهم )مل تعدىوا األجنى  ( إنْ  َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِمَئِة أَْلفٍ ) -147

 . ( آجاهلم ِإىَل ِحني( يف الدنيا )َفَمت َّْعَناُهمْ ( ابهلل ورسوله )َفآَمُنوا) -148

يف العدد اخلامس  (العاملَ )ها عن ُملة ، وقد نقلتُ  احلوتّهّ تبتلعاادّمسكّتشبهّحادثةّيونسّحنيّحادثةّوقعتّلصيّ ليك إو 
 :  قال 1962ل سنة خة تشرين أوى املؤرى 

،  صة لصيد احليتاناراً يف سفينة "جنمة الشرق" املخصى "جيمس ابرتلي" يعمل حبى  ار بريطاين إمسهُ ة لبحى "وقعت هذه احلادث
ل يف جنوب تلك ، وكانت تلك السفينة تقضي معظم الوقت تتجوى  ر فولكالند قاعدة كبرية هلذا الغرضزُ عندما كانت جُ 

.  قدماً  70و  60، ويرتاوح طوهلا بني  ة العنربها على مادى دُ عَ ي مِ ر حبثاً عن احليتان اليت تشبه رؤوسها الرباميل وحتتو زُ اجلُ 
 ناكَ . وهُ  البحىارة ، فأنذرَ  بهِ بذنَ  أميال يضرب املاءَ  ثالثةِ  عدِ ، رأى املراقب حواتً ضخماً على بُ  موسم الصيد وقتهُ  ا بلغَ مى ولَ 
 ت يف حلمهِ ستقرى او  نفٍ بعُ  ارة حربتهُ أحد البحى  ، وقذفَ  وتاألوىل من احل . واقرتبَ  ، وبدأت املطاردة من السفينة زورقان لَ نزِ اُ 

ً هائالً وأعمدة عالية من املاءك ويدور حمُ يتحرى  ، ألنى احلوت املصاب صارَ  ذهلة. مثى تطوىرت األحداث بسرعة مُ  .  داثً دوَيى
إىل  بهِ  وقذفَ  حتتهُ  بهُ احلوت ذنَ  ، إذ وضعَ  ء احلظى ا الزورق الثاين فكان سيى مى أ.  منهُ  ل من الدنوى ن القارب األوى ذلك َتكى  ورغمَ 

ب ة شديدة ظنَّ أهنا صدى حركات ذنَ وهو يغوص ضجى  ، ومسعَ  يف املاء اد ابرتلي منهُ الصيى  ، فسقطَ  علوٍى شاهق يف الفضاء
تعباً وتوقع املوت يف  ر . فأغلق عينيه مُ  لقاء ذاتهِ ك من تِ يتحرى  ه يندفع يف ُمرى أنى  ظالم دامس وحسبَ  . مثى غمرهُ  احلوت يف املاء

 غطىاة بطبقةٍ ة مُ أبهنا طريى  جدران الغرفة فشعرَ  وحتسىسَ  ، فمدى ذراعيهِ  عتمةواسعة مُ  رفةٍ ىل غُ إ لَ حسى ابنه نُقِ أ هُ . لكنى  حلظة كلى 
ه قادر على أنى  دركَ أ، و  ى عليهِ غمَ أن يُ  عب وأوشكَ الرُ  عليهِ  ستحوذَ ااً فحيى  بتلعهُ اأنى احلوت  ببالهِ  ، وبعد ذلك خطرَ  جةلزِ 

يضرب بقبضتيه  ، فراحَ  ، وأفظع من ذلك السوائل اليت كانت تنزل من بطن احلوت ا حرارة املكان فال ُتطاق، أمى  سالتنفى 
عاً إىل هللا أن ضارِ  يهِ على ركبتَ  ، مثى ركعَ  وضلَّ صوابهُ  نجرتهُ  كلىت حُ ، وصرخ حّتى  جدران معدة احلوت آمالً أن يستفرغهُ 

 . ته ووعيهُ قوى   فقدَ ربى حّتى الكُ  نتهِ من حِم  نقذهُ يُ 
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الزورق الثاين املطاردة ومتى  ، بينما واصلَ  سقطوا يف البحر الىذينَ ارة  زورٌق إنقاذ البحى وبعد أن غطس احلوت يف املاء توىلى 
الزورق  حني رجعَ  عدَ . وب مبن أنقذهم ، وعاد الزورق إىل السفينة ارة من املاء ابستثناء اثنني أحدمها جيمس ابرتليإخراج البحى 

،  وا إىل مضاجعهماَرين املفقوَدين وآوَ ، وصلىى اجلميع على روَحي البحى  إىل السفينة احلوت وجاؤوا بهِ  ارتهُ حبى  الثاين بعد أن قتلَ 
 عن أحدهم حركة طفيفة تصدرُ  ، فالحظَ  ة الفجر يف اليوم التايل توىلَّ البحىارة تقطيع جسم احلوت اهلائلوملا بزغت أشعى 

ن املعتاد أن يعثر الصيىادون يف بطن احليتان على كلب مِ  . إذْ  يف بطن احلوت مسكة ، فقال أكربهم سنىاً وخربةً  معدة احلوت
 وعيهُ  . وبقروا بطن احلوت فوجدوا زميلهم ابرتلي وقد فقدَ  على عشرة أقدام بل ستة عشر قدماً أحياَنً  حبر يرتواح طولهُ 

آخرون  بعضهم وركعَ  ، إال أنىه كان على قيد احلياة فصرخَ  من عصارة املعدة كثيفةٍ   ى بطبقةٍ غطى سم العلوي من جسمه مُ والقِ 
الذي كان أسود فامحاً أصبح  شعرهُ  ، وما لِبثوا أن الحظوا أنى  من عصارة املعدة جبسمهِ  وأزالوا ما علقَ  طفٍ بلُ  وصلىوا وأخرجوهُ 

من ماء  لقون عليهِ ، فأخذوا يُ  سيتنفى  مازالَ  فوجدهُ   أحدهم عليهِ ىَن ، واَن سنى ل مُ عاً كالثلج وبدا أمامهم كرجُ أبيض َنصِ 
  . إنتهى" يف بطن احلوت لهُ  وقصَّ هلم ما وقعَ  وآالمهِ  من مرضهِ  يَ فِ م شُ أَيى  ، وبعدَ   فتح عينيهِ البحر حّتى 

ولكن  له وجنىاهُ  ستجابَ امن بطن احلوت  هُ يَ نجأن يُ  منهُ  إىل هللا وسألَ  ا تضرىعَ مى الكرمي إىل حادثة ابرتلي لَ  ئها القار نظر أيى اُ  
يُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وءَ  اُخرىليس بطريقة يونس بل بطريقة  { ،  . قال هللا تعاىل يف سورة النمل }أَمَّن جيُِ

 . من بطن احلوت وأجناهُ  عن ابرتلي حني دعاهُ  وءَ السُ  فقد كشفَ 

(  أَلِرَبِىَك اْلبَ َناُت َوهَلُُم اْلبَ ُنونَ ( أي سْلهم سؤاَل حتكيم )فَاْستَ ْفِتِهمْ شركي العرب فقال )ىل الردى على مُ إ ُسبحانهُ  عادَ مثى  -149
 ؟ خرتمت ألنفسكم البننيابنات هللا ، و  : كيف أضفتم البنات إىل هللا بقولكم املالئكةُ  واملعىن

 ؟ خلقُت املالئكة فرأوهم اَناثً  ( يعين فهل كانوا حاضرين عندَن حنيَ  َشاِهُدونَ  أَْم َخَلْقَنا اْلَماَلِئَكَة ِإََناًث َوُهمْ ) -150

ُم مِىْن ِإْفِكِهمْ ) -151  .( لَيَ ُقوُلونَ ( أي من كذهبم ) َأاَل ِإهنَّ

ُْم َلَكاِذبُونَ أوالد ) ( أي صار لهُ  َوَلَد الِلَُّ ) -152  . ( يف قوهلم هذا َوِإهنَّ

هم فقال تعاىل ؟(  اِت َعَلى اْلَبِننيَ َأْصَطَفى اْلبَ نَ هل ) -153     : مثى وَبى

 ؟ ني( هلل البنات ولكم البن َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ ) -154

 ؟ ظواعِ : أال تفكىرون يف ذلك فتتى  فيكون املعىن،  ، والفاء للتفكري ظون( يعين أال تتىعِ  أََفاَل َتذَكَُّرونَ ) -155

 ؟ ( أي دليل واضح من كتاب مساوي ُسْلطَاٌن م ِبنيٌ عاء )دى ( هبذا اإل أَْم َلُكمْ ) -156

 . ( فيما تدىعون ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ شاهداً لكم ) يكونَ ل(  فَْأُتوا ِبِكَتاِبُكمْ ) -157
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َنهُ ) -158 جربائيل  من ابلوحي وليسَ  اجلنى أتتيهِ  ، فزعموا أنى  صاالً ( أي اتى  َوَبنْيَ اجْلِنَِّة َنَسًبا( أي بني الكتاب ) َوَجَعُلوا بَ ي ْ
ُْم َلُمْحَضُرونَ ) اجلنى ال يتجاسرون يف  لوا يف شؤون هللا ، يعين إنى لوا ذلك أو تدخى عمِ  ( يف العذاب إنْ  َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِنَُّة ِإهنَّ

 . قاب هللا يف الدنيا قبل اآلخرةهذا املوضوع وال يتداخلون بني هللا ورسوله ألهنم خيافون عِ 

اذ األوالد ( لهُ  ُسْبَحاَن الِلَِّ َعمَّا َيِصُفونَ ) -159  . عن ذلك ، أي تنزيهاً لهُ  من اختى

 . يف العبادة والطاعة من اجلنى ال حيضرون للعذاب ( لهُ  ِإالَّ ِعَباَد الِلَِّ اْلُمْخَلِصنيَ ) -160

  الربزخختدموهنم يف عاملَ  الىذينَ غوونكم و يُ  الىذينَ تم واجلنى ( يعين أن فَِإنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدونَ خاطب املشركني فقال تعاىل )مثى  -161
. 

ضلىوا حممىداً كنكم أن تُ ميُ  : أنتم وشياطينكم ال واملعىن،  ( أي بضالىنيبَِفاتِِننيَ ( أي على حممىد ) َما أَنُتْم َعَلْيهِ ) -162
 . إىل دينكم وتقودوهُ 

 . فتضلىوهُ  ن كان ظاملاً فإنى هللا تعاىل خيلىي بينه وبني هواهُ : إال مَ  واملعىن ، ( َصاِل اجلَِْحيمِ ( مثلكم ) ِإالَّ َمْن ُهوَ ) -163

 : ؟ فقال )ع( جربائيل هل لكم وظائف معشر املالئكة وسأل النيب  
،  ل اىل األنبياءسُ نا رُ بعضُ ، ف ندهُ عِ  ة به معلومةٌ وظيفة خاصى  حٌد منىا إال ولهُ أ( أي وما  َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ ) -164

 . ، وكل َمَلك قائٌم بوظيفتهِ  ة وآخرون موكىلون ابلعذاب ألهل النارا موكىلون ابلنعيم ألهل اجلنى وبعضنا َكَتبة ومنىا َحَفظة ومنى 

 . جارةهبم ابحلِ أوحينا هلا أن تضر  ( لتلك الطيور اليت أرسلناها على أصحاب الفيل وَننُ  َوِإَنَّ لََنْحُن الصَّاف ونَ ) -165

نزىه الناس عن عقيدة نُ  : َننُ  واملعىن،  " معناها تنزيهاً لهُ  ُسبحانهُ ( أي املنزىهون ، فكلمة " َوِإَنَّ لََنْحُن اْلُمَسبِىُحونَ ) -166
األصنام  نى ابإلحياء فنقول له إ ، وذلك أبن َنيت إىل الرجل املشرك فنكلمهُ  اإلشراك إبذن هللا لكي يؤمنوا لك وينقادوا لدينك

 . مسلِ نا ويُ ؤمن بربى َن ويُ ألمرِ  نقادَ  يَ ، وهكذا حّتى  ها واعبد هللا وحدهُ تنفع فاتركْ  تضرى وال ال أحجار الإ هيَ  ما

 . َي حممىد ( قبل ُميئكَ لَيَ ُقوُلونَ ة )( املشركون من أهل مكى  َوِإْن َكانُوا) -167

 . لني كالتوراة والزبورب األوى تُ ( أي كتاابً مساوَيً من كُ  َلْو أَنَّ ِعنَدََن ِذْكرًا مِىْن اأْلَوَِّلنيَ ) -168

 . يف العبادة ( لهُ  َلُكنَّا ِعَباَد الِلَِّ اْلُمْخَلِصنيَ ) -169



773 
 

كفرهم وما   ( عاقبةَ  َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ ، يعين ابلقرآن ) كفروا بهِ   ا جاءهم الكتاب الذي َتنَّوهُ ( يعين فلمى  َفَكَفُروا بِهِ ) -170
 . ، وهذا هتديٌد للكافرين أمرهم ل إليهِ يؤو 

 .(  لِِعَباِدََن اْلُمْرَسِلنيَ ( ابلنصر ) َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا) -171

ُْم هَلُُم اْلَمنُصوُرونَ ) -172  . حني ( ولو بعدَ  ِإهنَّ

 ( . َغالُِبونَ هَلُُم الْ ُسل )اتىبعوا الرُ  الىذينَ ( يعين املالئكة واملؤمنني  َوِإنَّ ُجنَدَنَ ) -173

ُهمْ ) -174 بقتاهلم   َنذن لكَ ( أي حّتى  َحّتَّ ِحنيٍ قاتلهم )، يعين ال تُ  أن أبلغَتهم رسالتك ( أي أعِرْض عنهم بعدَ  فَ تَ َولَّ َعن ْ
 . أو َنمرك بهِ 

ستقبل وينقادون للحقى ويرتكون ( يف امل َفَسْوَف يُ ْبِصُرونَ ( يعين فهىْمهم ابألدلىة العقلية والرباهني العلمية )َوأَْبِصْرُهمْ ) -175
 .  بادة األصنامعِ 

  : ، قال هللا تعاىل إستهزاًء منهم ابملسلمني ؟ علينا  يكون لكم النصرُ ا قال املشركون مَّت مى ولَ 
 ( ؟ أَفَِبَعَذابَِنا َيْستَ ْعِجُلونَ ) -176

( يعين يسوء حاهلم يف ذلك اليوم  َباُح اْلُمنَذرِينَ َفَساء صَ ة )( يعين يوم فتح مكى ِبَساَحِتِهمْ ( الرسول ) فَِإَذا نَ َزلَ ) -177
 . ويذلىون

ُهمْ تعاىل ) ابهلجرة عنهم إىل املدينة بقولهِ  مثى أمرهُ  -178 عليهم  ركَ  ننصُ ( يعين حّتى  َحّتَّ ِحنيٍ يثرب ) ( إىل مدينةِ  َوتَ َولَّ َعن ْ
 . راً نتصِ اً مُ فتعود إليها فاحِت 

مون واحداً بعد سلِ يُ عاء عليهم ابهلالك فسَ : فكىر يف العاقبة وال تستعجل ابلدُ  واملعىن(  ُرونَ َوأَْبِصْر َفَسْوَف يُ ْبصِ ) -179
 . هملْ قاتِ   تكثر أصحابك ويزداد جيشك فحينئذٍ اآلخر حّتى 

من ولٍد  ( لهُ  ا َيِصُفونَ ُسْبَحاَن َربِىَك َربِى اْلِعزَِّة َعمَّ ، فقال تعاىل ) من األوالد والبنات عمىا ينسبون إليهِ  نفسهُ  مثى نزىهَ  -180
 . وشريك

ذي ( الى  احْلَْمُد لِلَِِّ َربِى اْلَعاَلِمنيَ قولوا ) (وَ روا عندكم )( أي سلِىموا على املرَسلني إذا ذُكِى  َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ ) -181
 . دوَن إىل طريق احلقى أرَسَلهم إلينا فأرشَ 
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ّاْلَعاَلِمنيَّ،ّّوّاتت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّالصافّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّلِلَِّ

 

 

 

 سورةّص

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

. فأنزل  روا منهُ وسخِ  ، كذىبوهُ  بادة األصناموترك عِ  ودعاهم إىل عبادة هللا وحدهُ  ريش وأخربهم برسالتهِ النيبى إىل قُ  ا جاءَ مى لَ  -1
  : هللا تعاىل

 دقِ . مثى أقسم هللا تعاىل ابلقرآن على صِ  كما تزعمون  بكاذبٍ  حممىداً صادٌق فيما يقول وليسَ  نى إ ومعناهُ ،  ( أتييداً للنيبى ص)
  : حممىد فقال

 . روا عليه قولهُ نكِ تُ  وال عوهُ بِ تى الصادق فيما يقول ف اً حممىد نى أماً ابلقرآن ذي املواعظ ( أي قسَ  َواْلُقْرآِن ِذي الذىِْكرِ )

َكَفُروا يف ِعزٍَّة   الىذينَ بَِل سالم فقال تعاىل )ستِ هم عن اإلميان واالهؤالء املشركني وتكربى  تِ تعنى عن  هللا رسولهُ  أخربَ مثى  -2
 . واختالف ( أي يف تكربىٍ  َوِشَقاقٍ 

املاضية  رونكافرة يف القُ   مٍ مَ اُ ( أي من  َكْم أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مِىن قَ ْرنٍ يف هتديدهم وختويفهم فقال ) ُسبحانهُ  مثى أخذَ  -3
رار فِ  وقتَ  ( أي ليس الوقتُ  َواَلَت ِحنَي َمَناصٍ ل لتدمريهم )، فقال املَلك املرسَ  ا أخذهم الزلزالمى ( الفرار من القرية لَ فَ َناَدْوا)

، وكلمة "مناص" معناها  " يكون معناها ليسَ حنيَ " " إذا كانت مقرونة بِ . فكلمة "التَ  ماردَ  مزار بل هو وقتُ  وال وقتَ 
 : . ومن ذلك قول األعشى منهُ  فرارَ  أي ال "من املوت ال مناصَ "ل . يقال يف املثَ  فرار

َها نِْئتُ  وَقدْ      َتذَك رٍ  التَ  ِحنْيَ  لَي َْلى َتذَكَّْرتُ   بَِعيدُ  واْلَمَناصُ  ِمن ْ
 : . وقال اآلخر يعين واملزار بعيد

َلى ُحبى  َتذَكَّْرتُ   الَقرِيَنا َقَطعَ  َقدْ  الشَّْيبُ  وَأْضَحى    ِحيَنا التَ  لَي ْ
 : يب زبيدأل وأنشدَ 

َنا     أََوانٍ  َوالتَ  ُصْلَحنا طََلُبوا  بَ َقاءِ  ِحنيَ  لَْيسَ  أنْ  فََأَجب ْ
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َها يَ رُْكُضوَن . اَل تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإىَل تعاىل يف سورة األنبياء  ثلها يف املعىن قولهُ ومِ   َما أُْترِفْ ُتْم ِفيِه }فَ َلمَّا َأَحس وا أَبَْسَنا ِإَذا ُهم مِىن ْ
ا ابتدأ الزلزال يف قريتهم مى اآلية لَ  وصفهم هللا تعاىل يف هذهِ  الىذينَ . وتعليل ذلك أنى املشركني  َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسأَُلوَن {

 . األنقاض رها عليهم فماتوا حتتَ الزلزال بقريتهم فدمى  صاروا يركضون وينهزمون منها فعجىلَ 

 .  الرسالة ( ابدىعائهِ  َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّابٌ ريش )( أي من قُ  ِجُبوا أَن َجاءُهم م نِذٌر مِىن ُْهمْ َوعَ ) -4

 يعبدون ويرتكونهُ  طلبون من النيبى أن يرتكهم ومايأيب طالب  ريش فاجتمعوا عندَ ا أسلم عمر بن اخلطاب شقى ذلك على قُ مى ولَ 
 قالوا " .هلم العجم زيةَ هلم العرب ويؤدىي اجلِ  أسأهلم كلمة واحدة تدينُ  " : ليه أبو طالب فجاء النيبى وقالإ . فبعثَ  دوما يعبُ 

 : فقاموا وهم يقولون ". إالى هللا ال إالهَ  نتقولو : " قال " ؟ ، فما هيَ  عطيك عشراً نُ : " 
 . عجيب كثري العجب ( أي ألمرٌ  َلَشْيٌء ُعَجابٌ  ِإنَّ َهَذاهذا ) ( بقولهِ  َأَجَعَل اآْلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا) -5

ُهمْ ) -6 ( أي  أَِن اْمُشوا َواْصربُوا) أيب طالب يقول بعضهم لبعضٍ  تمعني عندَ ريش حني كانوا ُمُ ( أي من قُ  َوانطََلَق اْلَمأَلُ ِمن ْ
، أي واجب  ( منىا َلَشْيٌء يُ رَادُ بادهتا )الصرب على عِ  ( ِإنَّ َهَذا( يعين على عبادهتا والتسمعوا لقول حممىد ) َعَلى آهِلَِتُكمْ إثبتوا )

 . علينا

ْعَنا هِبََذا يِف اْلِملَِّة اآْلِخرَةِ ) -7 حممىد من دين  بهِ  م رفضوا التماثيل سوى ما جاءَ أهنى  خرى( يعين مل نسمع يف األدَين االُ  َما مسَِ
وهنا سمى وإنى اليهود عندهم َتاثيل املالئكة وهلا أجنحة يُ  ، ، فالنصارى عندهم َتثال مرمي وَتثال عيسى وهو الصليب جديد

وهنا البعليم سمى ، وعبدوا أيضاً أصناماً من حجر يُ  جالن من ذهب يعبدوهنما، وقد كان هلم يف السابق عِ  الكروبيم
ذَن َتاثيل للمالئكة نُ  ، فكذلك َننُ ث وعشتارو  (  ِإالَّ اْخِتاَلقٌ حممىد ) ولهُ ( الذي يق ِإْن َهَذاسها لتشفع لنا عند هللا )قدى اختى
 . ريد تطبيقها علينا، أي كالم جديد وأكاذيب يُ  من عندهِ 

وأقوى فلم ينزل عليهم شيء  وأكربُ   منهُ من بيننا وفينا من هو أغىَن  الوعظُ  عليهِ  نزِلَ اُ أ( يعين  أَأُنزَِل َعَلْيِه الذىِْكُر ِمن بَ ْيِنَنا) -8
( أي الحيملهم على هذا  َبْل ُهْم يف َشكٍى مِىن ذِْكرِيفقال هللا تعاىل ) ؟ فقري ويتيم و رجلٌ على حممىد وه نزلَ  من ذلك فكيفَ 

ا ميوتون ويذوقون عذاب اآلخرة مى ، يعين لَ  ( حينئٍذ يزول الشكى عنهم بَْل َلمَّا يَُذوُقوا َعَذابِ القول إالى الشكى يف القرآن )
 . ال ينفعهم اإلميان حينئٍذ يؤمنون يف وقتٍ 

 . ملن يشاء ( يهب النبوىةَ اْلَوهَّابِ ) لكهِ ( يف مُ اْلَعزِيزِ ، فهو ) ملن يشاؤون ةَ ( فيهبون النبوى  أَْم ِعنَدُهْم َخزَائُِن َرمْحَِة رَبِىكَ ) -9
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نَ ُهَما) -10 يف ( أي فليصعدوا إلينا )تَ ُقوافَ ْلريَْ ة حملمىد )( فيعرتضون علينا إبعطاء النبوى  أَْم هَلُم م ْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
، ومن ذلك  لة إىل الغايةالوسائط املوصِ  . فاألسباب هيَ  يف ذلك لة إىل السماء يطالبوننا إن كان هلم ُملكٌ ( املوصِ  اأْلَْسَبابِ 

 : هري بن أيب سلمىقول زُ 
 ِبُسلَّمِ  السَّماءِ  أْسبابَ  يَ ْرقَ  َوإنْ       يَ نَ ْلَنهُ  اْلَمناَي أْسبابَ  هابَ  َوَمنْ 

 . الُسلىم يف قول الشاعر ، وأسباب الصعود إىل السماء هيَ  هبا الشاعر احلرب والقتال ، أرادَ  فأسباب املناَي

هلكهم ابلقتل واملوت كما أهلكنا أمثاهلم من جنود األصنام وجنود إبليس وسنُ  جندٌ  ( أي ما هم إالى  ُجنٌد مَّا) -11
من األنواع  ما" أي نوعٌ  ، وكلمة "ما" تستعمل للتنوىع والتعدىد فيقولون "نوعٌ  كان املعروف( أي يف الزمن املاضي واملُهَناِلكَ )

حتزىبوا على  نَ ( يعين سينهزمون أمامك كما اهنزمت األحزاب يف املاضي الذي َمْهُزوٌم مِىَن اأْلَْحزَابِ ، وقوله تعاىل ) خرىاالُ 
 . حممىد َي ُسلهم قبلكَ رُ 

َلهُ ) -12 َبْت قَ ب ْ . فكان فرعون يدقى األواتد يف األرض ويربط هبا أطراف من يريد  ( ْم قَ ْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اأْلَْواَتدِ َكذَّ
 .  ميوتيف الشمس وقت الصيف مطروحاً على األرض بال ماء وال غذاء حّتى  ويرتكهُ  تعذيبهُ 

سورة يكة" يف ، وقد سبق شرح كلمة "األ عيب( وهم قوم شُ  ألَْيَكةِ َوقَ ْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اقوم صاحل ) م( وهَوََثُودُ ) -13
أُْولَِئَك ، وقوله تعاىل ) تة فسقاها املاء فأحياها إبذن هللا: شجرة كانت ميى  عجزة شعيب، وهي مُ  ايضاً  سورة احِلجرو  الشعراء

 . ةً منهم مجعاً وأضعف قوى  ( بقوىهتم وكثرهتم أهلكناهم فكيف مبن هم أقلى  ْحزَابُ اأْلَ 

 . ليسُ قايب بتكذيبهم رُ عليهم عِ  ( يعين فوجبَ  ِإن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الر ُسَل َفَحقَّ ِعَقابِ ) -14

 : بن شاس عمرو ، ومن ذلك قولُ  ( أي وما ينتظر هؤالء املشركون َوَما يَنظُُر َهُؤاَلء) -15
 وأَْطَوَعا َجِنيبٍ  ِمنْ  ِقياداً  أََذلَّ          َغداً  أَتْ بَ ْعُكما اليَ ْومَ  تَ ْنظُراين  َوإنْ 

( أي  مَّا هَلَا ِمن فَ َواقٍ ) هللا أكرب، وصيحتهم يف القتال  ، يعين هجمة واحدة همدى هبا املسلمون ضِ  ( يقومُ  ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً )
  . وىق للمشركني على املسلمنيما لتلك الوقعة من تف

ة فلم يتفوىق املشركون على . وكانت الوقعة يوم فتح مكى  على جيشهِ  ، أي زادَ  ابجليش ، وفاقهُ  عليهِ  ، أي زادَ  ابملال قال فاقهُ يُ 
 . املسلمني بعدها

رٍ  مِىن ثَِيابٌ  هَلُمْ  ُقطِىَعتْ  َكَفُروا الىذينَ }فَ ا مسع املشركون قول هللا تعاىلمى لَ  -16 من سورة  { احْلَِميمُ  ُرُؤوِسِهمُ  فَ ْوقِ  ِمن ُيَصب   َنَّ
صنع ثياٌب من النار؟ وقال اآلخر: اللهمَّ عجىل لنا بقطعٍة منها لكي : كيف تُ  املشركون يضحكون فقال أحدهم ، أخذَ  احلجى 
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سطنا و نصيبنا من ( أي قِ  جِىل لََّنا ِقطََّناَوقَاُلوا َرب ََّنا عَ . فنزلت هذه اآلية ) خيف هبا األعداءنلبسها يف احلرب بدل الدرع فنُ 
 : اطب هند بنت ُعتبةحسىان خيُ  ، ومن ذلك قولُ  ٍة منهاطعَ ، يعين بقِ  تلك الثياب

َبةَ  َعَلى َواْبِكي  اجلائِلِ  الرََّهجِ  حَتْتَ  اِبلسَّْيفِ      َقطَّهُ  إذْ  ُعت ْ
 : . وقال حامت الطائي ابلسيف يعين قطعهُ 

 ُمْسَندِ  َغرْيِ  َحشاً  َعنْ  ِصفاقاً  تَ ُقط       ِبَضْربَةٍ  اجلَِبنيِ  ُحرىِ  َعَلى َفَخرَّ 
 . ( أي يف الدنيا قبل اآلخرة قَ ْبَل يَ ْوِم احلَِْسابِ )

 ى قومهِ ( وكيف صرب على أذَ  َعْبَدََن َداُوودَ ى )( أذَ َواذُْكرْ خرية )( من االستهزاء والسُ  َعَلى َما يَ ُقوُلونَ ( َي حممىد )اْصربْ ) -17
 ( أي ذا األَيدي على قومهِ  َذا اأْلَْيدِ . وكان داوود ) كاً على بين إسرائيل بعد موت طالوتملِ  أَنى جعلناهُ  صربهِ  فكانت نتيجةُ 

، ولكنىهم  أبعماٍل كثرية لطالوت أيضاً  وقامَ  بنو إسرائيل بسببهِ  فانتصرَ  جيشهُ  جالوت وهزمَ  رهم على أعدائهم فقتلَ إذ نصَ 
داً من وال إساءٍة أساءها معهم ولكن حسَ  بدون ذنٍب منهُ  ليقتلوهُ  منهم إىل اجلبال وهم يطلبونهُ  فهربَ  قتلهُ وأرادوا  آَذوهُ 

اً عليهِ  دقك حممىد لك األَيدي على قومك إبرشاداتك وصِ  َي . وكذلك أنتَ  لك بعدهُ مُ أنه سيتوىلى الْ  مَ لِ إذ عَ  طالوت وتكربى
، فكما فعلت بنو إسرائيل  تكريدون مضرى ريد نفعهم وهم يُ ، وأنت تُ  ريدون قتلكتريد هدايتهم وهم يُ  وأمانتك معهم فأنتَ 

"  آبَ  . من قوهلم " هللا وال يسأل أحداً إالى  ( أي توىاب يرجع إىل هللا بطلباتهِ  إِنَُّه أَوَّابٌ . ) ى كذلك قومكمع داوود من األذَ 
 : ، ومن ذلك قول األعشى أي رجعَ 

 أَتو ابَ  الِفرَاشِ  ِعْندَ  أُتوِىُبيِن       َقرِيَبيِت  يمَهىِ  ابتَ  قدْ  امرؤٌ  وإينى 

ْشرَاقِ ى )( برتديد الصدَ  ِإَنَّ َسخَّْرََن اجْلَِباَل َمَعُه ُيَسبِىْحنَ ) -18  . ( يعين على الدوام اِبْلَعِشيِى َواإْلِ

غرىد وتُ  جتتمع إليهِ  يت حولهُ ويقرأ الزبور كانت الطيور الى  هُ ناجي ربى ( . َلمىا كان داوود يُ  َوالطَّرْيَ حَمُْشوَرًة ُكلٌّ لَُّه أَوَّابٌ ) -19
 . ( ُكلٌّ لَُّه أَوَّابٌ ، وهذا معىن قوله تعاىل ) ، فإذا ذهبت لتأكل تعود بعد ذلك أبصواهتا لئال يستوحش داوود من الوحدة

مِلكاً عليهم بعد أن قُِتَل  ساء فامهني فانتخبوهُ لماء ورؤ بوزراء ُعقالء عُ  هُ لكَ ( أي أحكمنا وقوىينا مُ  َوَشَدْدََن ُمْلَكهُ ) -20
َناُه احلِْْكَمةَ طالوت )  . كم بني املتخاصمني، يعين الفصل ابحلُ  ( يف احُلكم َوَفْصَل اخلِْطَابِ ( أي املوعظة يف الزبور ) َوآتَ ي ْ

صعدوا إىل داوود من  حني ( يعين ُروا اْلِمْحرَابَ ِإْذ َتَسوَّ ( يعين هل بلغك خربهم ) نَ َبأُ اخلَْْصمِ ( َي حممىد ) َوَهْل أاََتكَ ) -21
، وإّنا جاء ذكرمها على اجلمع ألنى َناثن  َبطيئتهِ  . ومها َمَلكان أرسلهما هللا تعاىل إىل داوود لُيذكىراهُ  من فوق احملراب رو السُ 

 . كرهم على اجلمعجاء ذِ ، فصاروا ثالثة ولذلك  على فعلهِ  مثل تلك األسئلة وأنىبهُ  بعدمها وسألهُ  النيبى جاءَ 
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ُهمْ ) -22 ( َنن  قَاُلوا اَل خَتَفْ م دخلوا عليه يف غري الوقت املقرىر للمحاكمة )( ألهنى  ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَ َفزَِع ِمن ْ
نَ َنا اِبحْلَقِى َواَل ُتْشِططْ  124َخْصَمانِ )  فيه ابمليل ألحدَن على خصمه قى ( أي وال تتجاوز احل بَ َغى بَ ْعُضَنا َعَلى بَ ْعٍض فَاْحُكم بَ ي ْ

 : عنرتة . ومن ذلك قولُ  فيهِ  عد وجتاوز احلدى " معناها البُ  . فكلمة "شطى 
َلةَ  دارٌ   ُهُجوُعها ُمْقلتَ ْيكَ  َففاَرقَ  وََنَتْ      َمزاُرها عْنكَ  َشطَّ  ِلَعب ْ

 . احلقى  ذي هو طريق( أي أرشدَن إىل وسط الطريق الى  َواْهِدََن ِإىَل َسَواء الصِىرَاطِ )

( . تصف  ِإنَّ َهَذا َأِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َويلَ نَ ْعَجٌة َواِحَدةٌ أحد اخلصمني فقال ) ما قالهُ  ُسبحانهُ ى مثى حكَ  -23
 : . والشاهد على ذلك قول امرئ القيس ، والنعجة هي بقرة الوحش اَنً عاج إذا ُكنى مِس العرب النساء ابلنِ 

 َهِكرْ  ُدَمى َكبَ ْعضِ   أوْ  ُجؤُذرَْينِ  َلَدى        تَ َباَلةٍ  نَِعاجِ  ِمنْ  نَعَجَتانِ  مُهَا
ُهَما املِْسكُ  َتَضوىعَ  قَاَمَتا إذا  الُقطُرْ  ِمنَ  برِيحٍ  جاَءتْ  الصََّبا َنسيمَ       ِمن ْ

جعلين  ا( أي  َقاَل َأْكِفْلِنيَهاف َ ه )ورَيى جارِ اُ ، والنعجة الواحدة كناية عن زوجة  ساء داوودالتسع والتسعون كناية عن نِ  وهذهِ 
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء ترثي أخاها كفياًل هلا وملعاشها

 ِلَمْحَرمِ  وَكيالً  أو مٍى الُ  َكفاالً        ِمثْ َلهُ  النىاسُ  يَ رَ  مل ِفينا كانَ   فًّت 
. والدليل على  مفردها "خطب" وهو اإلرادة ، أقوى من إراديت ( أي يف املراد فكانت إرادتهُ  يف اخلِْطَابِ ين )( أي غلبَ َوَعزَّين )

 . { ن َّْفِسهِ  َعن يُوُسفَ  رَاَودت نَّ  ِإذْ  َخْطُبُكنَّ  تعاىل }َما ذلك قولهُ 

عاة الرُ ( يعين من  ِإىَل نَِعاِجِه َوِإنَّ َكِثريًا مِىْن اخْلَُلطَاءمىها )( ليضُ  َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَ ْعَجِتكَ ) ( داوود يف جوابهِ قَالَ ) -24
( ابلبعث  آَمُنوا الىذينَ ِإالَّ م )من الغنَ  ما ليس لهُ  ( أبخذِ  لَيَ ْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ عاج غريهم )عاجهم مع نِ ختتلط نِ  الىذينَ 

. وصعدا إىل  ى داوود على نفسهِ كان قضَ قال امللَ  . فحينئذٍ  ( يعين وهم قليلون َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوقَِليٌل مَّا ُهمْ واحلساب )
ورَيى صاحب اُ  ، وجارهُ  سعنيسع والتِ وهو صاحب النعاج التِ  أنى احملاكمة كانت عليهِ  حينئٍذ داوود وعرفَ  ، فانتبهَ  السماء

 . هذا على فعلهِ  ثل ذلك وعاتبهُ مِ  َناثن النيبى وسألهُ  ا جاءَ ، وبعدمه النعجة الواحدة

عرَينة تغتسل فوق السطح  ورَيى فرأى زوجتهُ اُ ه إىل سطح جارِ  نظرةٌ  ت منهُ ه فوقعداوود يوماً إىل سطح دارِ  : صعدَ ّةالقصّ 
جها زوجها إىل املعركة فُقِتَل فتزوى  ، وكانت معركة بني الفلسطينني وبني بين إسرائيل فأرسلَ  حبىها يف قلبهِ  وكانت مجيلة فوقعَ 

. وكانت لداوود سبٌع من النساء  ، وامسها بثشبع ليمانسُ  إبناً مات صغرياً مثى ولدت لهُ  ، فولدت لهُ  وفاة زوجها داوود بعدَ 
صىة . والقِ  واحدة إال امرأةٌ  ورَيى فلم يكن لهُ اُ ، أما  ك تسع وتسعون نعجة، ولذلك قال امللَ  ون سريىةتسعان و تومن السراري اثن

 .  ئيل الثاين يف اإلصحاح الثاين عشرو فر صممذكورة يف سِ 

                                                           
 . ة َناثن مذكورة يف التوراة ولذلك جاء ذكرهم على التثنية، ألنى قصى  وأخذ يشرح أسئلة املَلكنيوهنا حذف ُسبحانُه أسئلة َناثن  124
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َا فَ تَ نَّاهُ ) ( أي أيقنَ  َوَظنَّ َداُوودُ ) ي صلى ( يُ  َوَخرَّ رَاِكًعامن خطيئة ) ما بدا منهُ ( لِ  فَاْستَ ْغَفَر رَبَّهُ مبا فعل ) ( أي اختربَنهُ  أّنَّ
 . ابلتوبة هللاإىل  ( أي رجعَ َوأَََنبَ )

 . ة( يف اجلنى  َوُحْسَن َمآبٍ ة )( أي قُرب املنزلَلزُْلَفى( يف اآلخرة ) َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنَ ( الذنب ) فَ َغَفْرََن لَُه َذِلكَ ) -25

ِلكاً ، يعين جعلناك مَ  ( من بعد شاؤول ََي َداُووُد ِإَنَّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرضِ مثى خاطبه على لسان النيبى َناثن فقال ) -26
( أي وال تتىبع  َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوىملؤمنني )ب حقى أحٍد من اال تغصِ و (  فَاْحُكم َبنْيَ النَّاِس اِبحْلَقىِ طالوت ) على بين إسرائيل بعدَ 

.  اهْلََوى َعنِ  الن َّْفسَ  َوهَنَى َربىِهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  }َوأَمَّاتعاىل يف سورة النازعات  . ومن ذلك قولهُ  الشهوات فتشتهي زوجة غريك
 .  { اْلَمْأَوى ِهيَ  اجْلَنَّةَ  فَِإنَّ 

َيِضل وَن َعن َسبِيِل الِلَِّ هَلُْم َعَذاٌب  الىذينَ ِإنَّ ) ْب وتستغفرْ تُ مل ت َ  لو ( فُتعاَقب على ما فعلتَ  الِلَِّ  َعن َسِبيلِ ى )( اهلوَ فَ ُيِضلَّكَ )
 . ( َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ ْوَم احلَِْسابِ 

نَ ُهَما) -27 واإلنس  اجلنى  كىَن سُ ا لِ غاية بل خلقنامهُ  ( أي مل َّنلقهما عبثاً دونَ  اَبِطاًل  125َوَما َخَلْقَنا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 ( إذْ  َكَفُروا  الىذينَ َذِلَك َظن  )،  { لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  }َوَما. وذلك قوله تعاىل يف سورة الذارَيت  ليعبدون

، يعين هلم شديد  ( يف اآلخرة َكَفُروا ِمَن النَّارِ   فَ َوْيٌل لىِلَِّذينَ قاب بعد املوت )نعيم وال عِ  ساب والبعث وال حِ  يقولون ال
 . فرهم وإنكارهم للبعثالعذاب بسبب كُ 

أَْم ازيهم على أعماهلم بزعم هؤالء املشركني )( فال جنُ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرضِ  الىذينَ أَْم جَنَْعُل ) -28
ة يتنعىم هبا وال َنر فال جنى  ، يعين على ظنىهم إذا مات اإلنسان انتهت حياتهُ  ( سواًء حمياهم وُماهتم َكاْلُفجَّارِ جَنَْعُل اْلُمتَِّقنَي  

 : . مثى قال تعاىل قاب لذاكَ ى املؤمن والكافر فال نعيم هلذا وال عِ عاقب فيها فباملوت يتساوَ يُ 

ب َّ ) -29 جود عامٍل ثبت وُ ة تُ لميى ة وبراهني عِ ة عقليى أدلى  ( معناُه إَنى أنزلنا إليك القرآن فيهِ  ُروا آََيتِهِ ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لىَِيدَّ
ر فكى إنسان عاقل أْن يُ  ى كلى ، فيجب علَ  فيهِ  ي الذي يعيشونَ بعد ُماهتم غري عاملهم املادى  اثٍن أثريي أي روحاين ينتقلون إليهِ 

عظ هبذا القرآن أُولو القلوب ( أي وليتى  أُولو األلباب وليتذكرَ ) وال خيسر آخرتهُ  اد للحقى ة ليفهم احلقيقة وينقاألدلى  يف هذهِ 
 . الواعية

َنا ِلَداُوودَ ) -30  ُسليمان(  نِْعَم اْلَعْبدُ ي )ثى ورَيى احلِ اُ ( من زوجته بثشبع بنت إليعام اليت كانت قبالً زوجة ُسليمان) ( إبنهُ  َوَوَهب ْ
 . يرجع إىل هللا ابلتوبة والطاعة ( أي إِنَُّه أَوَّابٌ )

                                                           
، كما جاء ذلك يف كلى  كر السماء على اجلمعكر السماء واألرض تتبعها كلمة )وما بينهما( جيب أن يكون ذِ آية أتيت يف القرآن فيها ذِ  كلى   125

 . لتهاارة واألرض من مجُ شري إىل الكواكب السيى ، ألنى اجلمع ي اآلية القرآن سوى هذهِ 
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 ، فالصافنات هيَ  للخيل األصيالت فةٌ صِ  ( وهذهِ  الصَّاِفَناُت اجْلَِيادُ ) ( أي مساءً اِبْلَعِشيىِ ( اخليل ) ِإْذ ُعِرَض َعَلْيهِ ) -31
، ويف  ألصيالتعادة ا ، وهذهِ  ر وتقوم على ثالث قوائم تكون على طرف احلافِ إحدى يديها حني وقوفها حّتى  اليت ترفعُ 

 : ذلك قال الشاعر
 َكِسريَا  الثَّالثِ  َعَلى يَ ُقومُ  ُمىا        َكأنىهُ   فمايَزالُ  الص ُفونَ  أِلفَ 

 : وقال عنرتة
 الصَّاِفناتِ  ُصُدورَ  يَْطَعنْ  َوملَْ        اْلَمَناَي ُأُسدِ  على يَ ْهِجمْ  َوملْ 

ا . فلمى  ىنثَ كر واالُ ى يف ذلك الذَ يتساوَ فا على اجلمع ، أمى  فرداً سم مُ ر من اخليل إذا جاء اإلكَ ، وهو الذَ  واجلياد مجع جواد
 . عن صالتهِ  شغلتهُ  ُسليمانعلى  ضتْ ُعرِ 

( أي  َعن ِذْكِر َريبِى ، فشغلتين اخليل ) ما فيها اخلري وهي الصالة( أي كحيبى لِ  ُحبَّ اخلَْرْيِ ( اخليل ) فَ َقاَل ِإينىِ َأْحبَ ْبتُ ) -32
 . ومن ذلك قول عنرتة . فكلمة "توارت" معناها إختفت صطبل( أي ابإلاِبحلَِْجابِ ( اخليل عين )  تَ َواَرتْ َحّتَّ عن الصالة )

: 
 َمْأواها جاَريت  يُوارِي َحّتَّ       جاَريت  يلْ  مابََدتْ  طَْريِف  وأَُغض  

،  نق وهي الرقبة( مجع عُ َواأْلَْعَناقِ ( مجع ساق ) لس وقِ َفطَِفَق َمْسًحا ابِ ، فَردىوها ) ( أي ُردىوا اخليل عليى  ُرد وَها َعَليَّ ) -33
 َعَلْيِهَما خَيِْصَفانِ  }َوطَِفَقا اءآدم وحوى  ةِ صى . ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف من قِ  : إبتدأ ابلعمل ومبا أرادَ  قَ ومعىن طفِ 

ريد هذه اُ ، وقال ال  عنها أعنىتها ويطلق سراحها ، واألعناق ينزعُ  يدعنها احلد وق ينزعُ : إبتدأ ابلس   واملعىن.  { اجْلَنَّةِ  َوَرقِ  ِمن
عن  هُ تْ بسبب أهنا أهلَْ  منها على أصحابهِ  ماكان عندهُ  ابخليل وقسىمَ  هوايتهُ  . ومعناُه أنه تركَ  ريبى  كرِ اخليل اليت شغلتين عن ذِ 

 . صالتهِ 

َنا ) وامتحنىاهُ  ( أي اختربَنهُ  ُسليمانَوَلَقْد فَ تَ نَّا ) -34 تعاىل  ، والدليل على ذلك قولهُ  ( أي َتثاالً  َجَسًدا ُكْرِسيِىهِ   َعَلى َوأَْلَقي ْ
فكلمة  { ، ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ِعْجاًل  هَلُمْ  }َفَأْخرَجَ  السامري من ذهب الذي صنعهُ  ا عبدوا العجلَ مى ة بين إسرائيل لَ صى يف قِ 

 . يف ذلك التمثال لهُ  ا خطرَ إىل هللا ابلتوبة ُمى  ( أي رجعَ  مُثَّ َأََنبَ معناها َتثال ) "دسَ جَ "

وفاة  أربعني سنة بعدَ  ( فملكَ  َوَهْب يل ُمْلًكا الَّ يَنَبِغي أِلََحٍد مِىْن بَ ْعِدي ِإنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ ( زلىيت ) قَاَل َربِى اْغِفْر يل ) -35
 . داوود أبيهِ 

أتعبدين حجراً : "  وقال هلاإىل زَيرة صنمها فأََب  إحداهنى  هُ تْ عَ شركات فدَ كثرية بعضهنى مُ   نساءً  ُسليمان: تزوىج ةّصّ القِّ
ال " : ، قال" عطينا ما نطلبريد ويُ فيفهم ما نُ  فإننا نسألهُ  ؟بصرمن قال لك ال يسمع وال يُ " : فقالت ؟"بصراليسمع واليُ 
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مثى َندت الصنم  " ، ؟ يفهم ويسمع لتعلم أنهُ  ه فيأيت إىل هنا وجيلس على سريركأتريد أن أدعوَ " : ، قالت"  لذلك ةَ حى صِ 
 " . تسمع وتبصر وتفهم أنكَ  ُسليمانر ليعلم غداً على هذا السرير يف الصباح املبكى  ليكن جلوسكَ : "يف مكاهنا وقالت وهيَ 

الصباح  ا أصبحَ مى ولَ  ، ُخفيةً  ُسليمانرسي على كُ  أتيت ابلصنم لياًل وتضعهُ  جاريتها أنْ  تْ ا ذهبت إىل فراشها لتنام أوصَ مى ولَ 
يف الصنم  زوجتهُ  ما قالتهُ  أنى  ُسليمانفظنى  هِ وإذا ابلصنم رابض على كرسيى  ى يف قصرهِ يتمشى  وأخذَ  من غرفتهِ  ُسليمان خرجَ 

ْب فإنى  ابلكالم فإن أجابَ  ميتحنهُ  له أنْ  رَ طَ خَ  ة ولكنْ ابلتحيى  أن ينحين لهُ  صحيحاً فأرادَ   فكالم زوجته صحيح وإْن مل جيُِ
على األرض  ى بهِ الصنم وألقَ  فرفعَ  خدعتهُ  أنى زوجتهُ  مَ ، فعلِ  مفلم يتكلى  ، وكلىمهُ  بهُ عن شيء فلم جيُ  ، فسألهُ  كاذبة  زوجتهُ 
 . هُ وكسىرَ 

 َحْيُث َأَصابَ ) ( أي رحياً ليىنة ليست بعاصفةُرَخاءً ) ة يف البحرِ ن الشراعيى فُ ( لتسوق السُ  َفَسخَّْرََن َلُه الرىِيَح جَتْرِي أِبَْمرِهِ ) -36
شيئاً من األخشاب أو  ة إىل حيث وجدَ ن الشراعيى فُ ، يعين كانت الرَيح تسوق السُ  ة لبناء بيت املقدساإلنشائيى  ( من املوادى 

 . ن لبناء بيت املقدسفُ يف السُ  األحجار أو غري ذلك فيحملونهُ 

( يغوص يف البحر ليخرج األصداف لتزيني اجلدران َوَغوَّاصٍ ) ين لهُ ( يب ُكلَّ بَ نَّاءٍ ) رها لهُ سخى  ( يعين اجلنى َوالشََّياِطنيَ ) -37
 . واحملاريب ابلنقوش

.  دفَ فردها صَ ، مُ  ةدين يف القيود احلديديى ( أي مقيى  ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصَفادِ ) ُسليمان ، وهم العاصون أمرَ  ( منهمَوآَخرِينَ ) -38
 : ومن ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري

 حاِمي الَكِتيَبةَ  الَقى إذا َصْقرٍ       ِصفاُدهُ  ُيَشد   َمأُسورٍ  ُكلى   ِمنْ 

( أي بقدر ما  ِحَسابٍ  َغرْيِ )بِ  من ِشئتَ  عْ نَ ( عن العطاء وامْ  أَْو أَْمِسكْ ( على من ِشئَت ابلعطاء ) َهَذا َعطَاُؤََن فَاْمُننْ ) -39
 . اسبك على العطاء مهما أعطيتريد ال َنُ تُ 

 . ة( أي وحسن املرجع يف اجلنى  َوُحْسَن َمآبٍ رب املنزلة )( أي قُ  َلُه ِعنَدََن َلزُْلَفىَوِإنَّ ) -40

( فقتل أوالدي  َأينىِ َمسَّيِنَ الشَّْيطَاُن بُِنْصبٍ ر  قائالً )( حني مسىه الضُ  ِإْذ ََنَدى رَبَّهُ ) تهُ صى ( وقِ  َعْبَدََن أَي وبَ ( هلم )َواذُْكرْ ) -41
، وكان املشركون يذحبون القرابني لألصنام  ، وهي أحجار كبرية ب مجع ومفردها منصبةصُ . والنُ  قيماً رماين سَ ( فَوَعَذابٍ هبا )

 ُذِبحَ  }َوَما. وذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة  ب من أنعامصُ على النُ  حَ بِ ، ولذلك حرىم هللا تعاىل أكل ما ذُ  بعلى الُنصُ 
: إنى الشيطان قتل أوالدي أبحجار اجلدار  واملعىن،  ية يبنون بيوهتم من أحجار اجلبالويف البالد احلجر { ،  الن ُصبِ  َعَلى

إىل بعض أتباعه من اجلنى أن  لبعضهم فجاء الشيطان وأوعزَ  عليهم إذ كانوا جالسني أبمجعهم َيكلون يف وليمةٍ  الذي أسقطهُ 
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، وعذىبين ابملرض واهلموم  هم فماتوا أبمجعهم حتت اجلدار، ففعلوا وسقط اجلدار علي اقلبوا اجلدار على أوالد أيوب فاقتلوهم
 . اليت تراكمت على قليب

َهَذا نبوعاً من ماء الكربيت البارد )يَ  . وقد أظهر هللا لهُ  ة واغتسل فيها املعدنيى ني( إىل العَ  ارُْكْض بِرِْجِلكَ ) فقلنا لهُ  -42
ركض" تستعمل اُ  ، وكلمة " من مائها فربئ من مرضهِ  بَ ية فاغتسل فيها وشرِ أمراض جلد ( ، وكان فيهِ  ُمْغَتَسٌل اَبرٌِد َوَشرَابٌ 

 بشرىوا أهلهم وذويهم ابلنجاح إذا حصلوا على ورقة جناح، فرتى تالميذ املدرسة يركضون ليُ  توقىعمُ  يف حادث شرى وقع أو خريٍ 
،  ابخلري بشارة لهُ  هذهِ  ارُْكْض(. فقوله تعاىل ) رحهِ ف ةِ دى ى احلقيقة من شِ رور يركض لريَ فيه سُ  هامى  َبربٍ  ، وكذلك كلى من مسعَ 

ا أَمرهُ  إىل العني واغتسل فيها وال أتمر زوجتك لتأتيك مباٍء منها لتغتسل أي إذهب بنفسكَ  بِرِْجِلَك(وقوله ) هللا أن  . وإّنى
حد مع غاز اثين من الينبوع يتى  هِ إىل العني ويغتسل فيها ألنى املاء حيتوي على كربيتات املغنيسيوم وبعد خروج يذهب بنفسهِ 

تات ين كاربوَنت املغنيسيوم وكرب يف الصخور فتتكوى  ةأوكسيد الكاربون املوجود يف اهلواء أو مع كاربوَنت الكالسيوم املوجود
من العني  املنقولة املعدنيىة الطبيىة . ولذلك ال فائدة من املياه ب على األرض وبذلك تذهب فائدة تلك املياهالكالسيوم وترتسى 

 . خالصاً  ب األمالح ويبقى املاءُ آخر حيث ترتسى  إىل مكانٍ 
ذاب فيه كربيتات املغنيسيوم على هنر دجلة خيرج منها ماء ابرد مُ  ة منها ابردة وهيَ تيى يوتوجد يف مدينة املوصل ينابيع كرب 

هر العني يف الصيف حيث تنخفض مياه ظت . ربيتيد اهليدروجنيغاز كِ  ة هيَ رائحة كريهة سامى  رى فيهِ مُ  فرجني" طعمهُ إ"ملح 
ة مثل "األكزما واحلكىة لديى أمراض جِ  ن يف جسمهِ ، يغتسل فيها مَ  ، ولكن يف الشتاء تغمرها مياه النهر النهر فتظهر العني

ل . ويف محىام العليل قرب املوص  ابالغتسال عشرين يوماً أو أكثر من ذلكوالدمامل وغري ذلك" ، والحيصل الشفاء إالى 
 . ج أعصابن يف جسمه روماتيزم أو شلل أو تشنى ينابيع ساخنة من مياه الكربيت يغتسل فيها مَ 

َنا َلُه أَْهَلهُ ) -43 ( أي  َوِذْكَرى أِلُْويل اأْلَْلَبابِ ) ِمنىا عليهِ  عمةً ( أي نِ  َرمْحًَة مِىنَّا( يف اآلخرة ) َوِمثْ َلُهم مََّعُهمْ ( يف الدنيا ) َوَوَهب ْ
 . تهِ ظون بقصى عِ وي القلوب الواعية يتى لذ موعظةً و 

 َواَل حَتَْنثْ ( زوجتك بدل املائة ضربة ) ُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرب بىِهِ مائة ضربة ) أن يضرب زوجتهُ  ا أقسمَ مى لَ  ( قلنا لهُ وَ ) -44
، أو حيلف  عليهِ   يعمل ما أقسمَ وال مهِ مثى يرتاجع عن قسَ  اإلنسان على شيء أن يعملهُ  مَ قسِ هو أن يُ  "نثاحلِ ".  م( عن القسَ 

 :  . ومن ذلك قول اخلنساء أالى يعمل مثى حينث ويعمل
 أبَ رَّتِ  حّتى  اخلَْيلُ  أْحنَ ثَ ْتكَ  فما      لَيوَضَعنْ  اللىواءِ  أْهلِ  على َحَلْفتَ 

 وقال الشاعر:
 َأْحَنثُ مثى  َكلَّمُتهُ   ال َوَأْحِلفُ       يَ ْنُكثُ مثى  خاَنيِن  ال يُعاِهُدين 
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 ، وهذهِ  ضربة واحدة بدل املائة واضرهبا بهِ  َترٍ  روخ من عذقِ مش : خذ مائةَ  واملعىن،  ريخ التمر الفارغةا" هو مش و"الضغثُ 
ا حلفَ  غريهِ  دونَ  لهُ  خصةٌ رُ  عليها ابلضرب ألهنا جاءت إليه يوماً بال جدايل وقد قصىتها وابعتها الحتياجها للمال  . وإّنى

( أي يرجع إىل هللا ابلسؤال  إِنَُّه أَوَّابٌ ( أيوب ) ِإَنَّ َوَجْدََنُه َصاِبرًا نِْعَم اْلَعْبدُ هبا مائة ضربة )فغضب عليها وحلف أن يضر 
 . { }َوأَي وَب ِإْذ ََنَدىعند قوله تعاىل  83سورة األنبياء يف آية ة أيوب يف صى . وقد سبقت قِ  وابلطاعة وابلتوبة

أخالقهم  ( ليقتدوا هبم يف التوحيد ويف محيد أفعاهلم وُحسنِ  ِعَباَدََن إبْ رَاِهيَم َوِإْسَحَق َويَ ْعُقوبَ ( يف الكتاب )اذُْكرْ وَ ) -45
كم ، وذوي البصائر يف احلُ  ، يعين أويل األَيدي على الفقراء واحملتاجني ( يف ُحكمهمَواأْلَْبَصارِ ( على قومهم ) أُْويل اأْلَْيِدي)

 . ورةواملش

،  ظة الناس يف دار الدنيا( أي خصوصاً ملوعِ  َِبَاِلَصٍة ذِْكَرى الدَّارِ ( أي اخرتَنهم و خصصاهنم ) ِإَنَّ َأْخَلْصَناُهم) -46
 . رشدين للناس يف الدنياداة ومُ ة ليكونوا هُ : إخرتَنهم للنبوى  واملعىن

ُْم ِعنَدَنَ ) -47  .  منهمني، أي الصاحل ( منهماأْلَْخَيارِ ( من بني النفوس ) َلِمَن اْلُمْصَطَفنْيَ رة )( يف اآلخِ  َوِإهنَّ

هو اليشع يف  "اليسع"،   منهمني( أي الصاحل ِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ مِىَن اأْلَْخَيارِ ( هلم يف الكتاب )َواذُْكرْ ) -48
،  فل وهو من أنبياء بين إسرائيل أيضاً زقيل وكنيته ذو الكِ هو حِ  "الكفلذو "دريس"، وإيليىا النيبى "إة وهو تلميذ ربيى غة العِ اللى 

 . { }َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مِىَن الصَّابِرِينَ تعاىل  عند قولهِ  85يف سورة األنبياء يف آية وقد سبق الكالم عنه 

 ( أي هلم عندَ  َوِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي حلَُْسَن َمآبٍ ) ي عذاب هللا بطاعتهِ قِ ويتى  ظ بهِ عِ ملن يتى  ظةٌ ( أي موعِ ِذْكرٌ ( احلديث )َهَذا) -49
 . سن املكان واملنزلة يف اجلنانرجوعهم إلينا حُ 

ُُم اأْلَبْ َوابُ يف العدد ) ( أي سبعٍ  َجنَّاِت َعْدنٍ عدد تلك اجلنان فقال ) ُسبحانهُ  مثى ذكرَ  -50   ( م َفتََّحًة هلَّ

 . ( ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشرَابٍ ( أي اخلدم أن َيتوهم ) يَْدُعوَن ِفيَها( على األرائك ) تَِّكِئنَي ِفيَهامُ ) -51

إىل غريهم . ومن ذلك قول امرئ  على أزواجهنى فال ينظرنَ  هنى ( أي َقُصَر طرفُ  قَاِصرَاُت الطَّْرفِ ( من احلور )َوِعنَدُهمْ ) -52
 : القيس

 ألث َّرَا ِمْنها اإلْتبِ  فَ ْوقَ  الذىرىِ  ِمنَ        حُمِْولٌ  َدبَّ  َلوْ  ْرفَ الطَّ  القاِصراتِ  منَ 
. ومن ذلك  الشباب نى ى على سِ النفوس ال هترم بل تبقَ  . ألنى  عجوز ت ليس فيهنى شاابى  هنى ، يعين كلى  ( أي أقرانأَتْ رَابٌ )

 : قول امرئ القيس
 حُيتَ َبلْ  َكيفَ   أَو َماتَ  ِإنْ  بِهِ  َكيفَ فَ        َرَميُتهُ  َقد هَلَا ألَترَابٍ  فَ َقاَلتْ 
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 . ( لِيَ ْوِم احلَِْسابِ قون )أيها املتى  ( بهِ  َما ُتوَعُدونَ ( أجركم )َهَذا) -53

 . طاعنقِ ا لهُ  ( أي ما َما َلُه ِمن ن ََّفادٍ لكم ) َنهُ دْ ( أعدَ َلرِْزقُ َنا) ( الذي وعدَنكم بهِ  ِإنَّ َهَذا) -54

عند  َن هلم الشرى دْ ( أي أعدَ  َلَشرَّ َمآبٍ ين على ُرُسل هللا )( أي للمتكربى  َوِإنَّ لِلطَّاِغنيَ قني )لمتى ل ( ما أعددَنهُ َهَذا) -55
 . رجوعهم إلينا ابملوت

56-  َ  . سهمألنفُ  ( الذي مهىدوهُ  َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا فَِبْئَس اْلِمَهادُ فقال تعاىل ) الذي يرجعون إليهِ  هو الشرى  ما مثى بنيى

يٌم َوَغسَّاقٌ ( ِعقاهبم )َهَذا) -57 ر ."احلميم" ماء ساخن، و"الغسىاق" معناُه األسود ( أي ماٌء ساخن وعكِ  فَ ْلَيُذوُقوُه محَِ
 . اللىيليعين إىل ظالم  { اللىيل}أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق  ر، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسراءالعكِ 

ذلك القطران  ، ومن مجلةِ  ( أي أنواع من كل نوع زوجأَْزَواجٌ ق )ا( أي شكل الغسى  ِمن َشْكِلهِ آخر ) ( ومحيمٌ َوآَخرُ ) -58
 . باب الدخانوهُ 

ُْم اَل َمْرَحًبا هبِِ ( قالوا )مََّعُكمْ ( النار )م ْقَتِحمٌ ( ُمىن أغويتم )فَ ْوجٌ ، قد جاءكم ) ( ماقدىمْت أيديكمَهَذا)مثى يُقال هلم  -59 ْم ِإهنَّ
 . ( أي سُيعذىبون ابلنار َصاُلوا النَّارِ 

ْمُتُموُه لََنا( أي قال األتباع لرؤسائهم )قَاُلوا) -60  غرائكم( أي قدىمتم لنا هذا العذاب إب َبْل أَنُتْم اَل َمْرَحًبا ِبُكْم أَنُتْم َقدَّ
 . ( قراركم اليوم يف النار ارُ فَِبْئَس اْلَقرَ ل يف دار الدنيا )سُ ومنعتموَن من اإلميان ابلرُ 

َم لََنا َهَذاوا على رؤسائهم بزَيدة العذاب )مثى دعَ  -61  يف النَّارِ ضاعفاً )( أي مُ  َفزِْدُه َعَذااًب ِضْعًفا( العذاب ) قَاُلوا رَب ََّنا َمن َقدَّ
) . 

( أي َنسبهم ونظنىهم نَ ُعد ُهم( يف الدنيا ) رَِجااًل ُكنَّانا )( هُ  َما لََنا اَل نَ َرىدون وهم يف النار )( التابعون أي املقلىِ َوقَاُلوا) -62
 . م أشراراً إذ شتموا آهلتهم( . أخذوا يبحثون عن املؤمنني يف النار ألهنم كانوا حيسبوهنَ  مِىَن اأْلَْشرَارِ )

وهو من  ، أو بشيٍء آخر ولذلك ال نراهمليشربوا  ( أي سخىرهم بعٌض منىا فذهبوا َيتون هلم مباءٍ  َأختََّْذََنُهْم ِسْخرَيًّ ) -63
أي بعضهم  { }َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهم بَ ْعًضا ُسْخرَيًّ  تعاىل يف سورة الزخرف هللا . قال التسخري

ُهُم اأْلَْبَصارُ . ) يعمل لبعضٍ   . فال نراهم وهم معناَن عنهم أبصارُ  ( يعين أم مالتْ  أَْم زَاَغْت َعن ْ

 . مون فيما بينهم هبذا القول( يتخاصَ  خَتَاُصُم أَْهِل النَّارِ ( أي لفي احلقيقة )حلََقٌّ ( القول ) ِإنَّ َذِلكَ ) -64
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َا أَََن ُمنِذرٌ ) -65 ُ اْلَواِحدُ ( يف الكون ) َوَما ِمْن إَِلهٍ ( لكم عن عبادة األصنام واألواثن ) ُقْل ِإّنَّ ( قهَر عباده  اْلَقهَّارُ  ِإالَّ الِلَّ
 ابملوت .

نَ ُهَما( أي الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض ) َرب  السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -66 ( يعين األقمار والنيازك والُشُهب  َوَما بَ ي ْ
 ( للموحىدين التائبني النادمني على ما صدر منهم من سيىئة .اْلَغفَّارُ ( يف ُملكِه )اْلَعزِيزُ )

 .ساب والعقاب يف اآلخرة وهو احلِ  كم بهِ ة أخربتُ ( أي خرب عظيم األمهيى  نَ َبأٌ َعِظيمٌ ( أي العذاب يف النار ) ُقْل ُهوَ ) -67

مصريكم  إليهِ  فكىرون يف العقاب وفيما يكونتُ  معرضون ال ( أي عن االستماع إليهِ  َعْنُه ُمْعرُِضونَ ار مكة )( َيكفى أَنُتمْ ) -68
فالنبأ العظيم هو { ،  }اْقرَتََب لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة مَّْعرُِضونَ تعاىل يف سورة األنبياء  ا يؤيد هذا قولهُ . وُمى  بعد املوت

عظيم أي عن اخلرب ال { }َعمَّ يَ َتَساءُلوَن . َعِن الن ََّبِإ اْلَعِظيمِ . ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة النبأ  ساب والعقابنبأ البعث واحلِ 
 . وهو البعث واحلساب والعقاب

(  ِإْذ خَيَْتِصُمونَ املعلومات ) لو مل ينزل عليى الوحي وخيربين هبذهِ  ( فأخربكم بهِ  َما َكاَن يل ِمْن ِعْلٍم اِبْلَمإَلِ اأْلَْعَلى) -69
}ِإنَّ َذِلَك حَلَقٌّ خَتَاُصُم أَْهِل [ ةر السو يف هذه ]. وذلك قوله تعاىل  كرهُ ماتوا قبلكم ودخلوا النار كما سبق ذِ  الىذينَ أصحابكم 

 . { النَّارِ 

َا أَََن نَِذيرٌ ى ايلى مبا أخربتكم )( أي ما يوحَ  ِإن يُوَحى ِإيَلَّ ) -70 ا مَ ون لَ ، فلو كنت غري نذير كما تظنى  كم( وقد أنذرتُ  ِإالَّ أّنَّ
 . دقيى صِ علَ  ( أي عندي بيىنات وآَيت تدلى م ِبنيٌ )، ايلى  يَ أوحِ 

( تقديره واذكر لقومك  ِإْذ قَالَ يُبنيى قدرته على خلق اإلنسان من املاء والطني وغري ذلك فقال تعاىل ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -71
 ( يعين بِه آدم . رَب َك لِْلَماَلِئَكِة ِإينىِ َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطنيٍ إْذ قال )

( يعين من جربائيل ، وكنيتُه الروح  َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن ر وِحيُت خلقُه )( يعين إذا سوىيت جسمُه وأكمل فَِإَذا َسوَّيْ ُتهُ ) -72
( أراد هللا تعاىل بذلك إخضاع إبليس ألنىه تكربى على املالئكة ، ومل يكن السجود إجالاًل آلدم .  فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ األمني )

}ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الِلِى  عاىل يف سورة آل عمران فكانت ِخلقة آدم وخلقة عيسى على نسق واحد ، ولذلك قال هللا ت
 {  َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تُ رَاٍب مِثَّ قَاَل َلُه ُكن فَ َيُكونُ 

ا قال تعاىل ) َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكل ُهْم َأمْجَُعونَ ) -73 قسام ولذلك ( تكفي ، ألنى املالئكة أُكل ُهمْ ( مع أنى كلمة )َأمْجَُعونَ ( وإّنى
 ( . َأمْجَُعونَ قال )

( أي من كاَتي احلِقد آلدم بسبب السجود ، فكلمة "كفر" معناها الكتمان  ِإالَّ إِبِْليَس اْسَتْكرَبَ وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِينَ ) -74
 والتغطية للشيء .
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( أي بقدريت ، واليد كناية عن القوىة والُقدرة  بَِيَديَّ ََي ِإبِْليُس َما َمنَ َعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ( هللا تعاىل )قَالَ ) -75
( يعين أم كانت لك منزلة ورُتبة عالية على اجلنى يف دار الدنيا فتأنف أن تسجد  أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ ( على آدم )َأْسَتْكرَبْتَ )

 اليوم ألحٍد من اإلنس ؟

ٍر َوَخَلْقَتهُ ( أي خلقَت جسمي ) أَََن َخرْيٌ مِىْنُه َخَلْقَتيِن ( إبليس )قَالَ ) -76 ( والنار أرفع  ِمن ِطنيٍ ( يعين جسم آدم ) ِمن َنَّ
 من الطني .

 ( أي سرُتَجم ابلُشُهب.  فَِإنََّك َرِجيمٌ ( أي من اجلنان األثرييىة السبع ) فَاْخرُْج ِمن َْها( هللا تعاىل )قَالَ ) -77

ينِ سماويىة وعلى ألُسن الناس )( يف الكتب ال َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنيِت ) -78  ( يعين إىل يوم القيامة مثى تدخل جهنىم . ِإىَل يَ ْوِم الدِى

َعثُونَ لين عن العقاب )( أي أمهِ  َربِى فَأَنِظْرين ( إبليس )قَالَ ) -79  ( للحساب ، يعين إيل يوم القيامة .  ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

 ( أي من املمَهلني . رِينَ فَِإنََّك ِمَن اْلُمنظَ ( هللا تعاىل )قَالَ ) -80

 ( عندي وعندك . اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ ( القيامة ) ِإىَل يَ ْومِ ) -81

 ( يعين اُغوي بين آدم أمجعني  أَلُْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنيَ ( أي قَسماً بعزىتك )فَِبِعزَِّتكَ ( إبليس )قَالَ ) -82

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ ) -83  أخلصتهم لعبادتك وطاعتك فال سبيَل يل عليهم .  ذينَ الى (  ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

َها فَِإنََّك َرِجيمٌ ( ما قُلُتُه لك ، وهو قوله فَاحْلَق  ( هللا تعاىل )قَالَ ) -84 : مل أظلْمَك إبخراجك من  واملعىن، (  )فَاْخرُْج ِمن ْ
 ( أيضاً .  َواحلَْقَّ أَُقولُ اجلنىة بل أنت ظلمَت نفسك بسبب ِعصيانك )

ُهمْ ) -85  ( .َأمْجَِعنيَ ( أي من بين آدم ) أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوُمَّن تَِبَعَك ِمن ْ

كلىفين مل يُ  :يعين،  ( ببيانهِ  َوَما أَََن ِمَن اْلُمَتَكلِىِفنيَ ب عليكم )( فيصعُ  َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ ) حممىد لقومكَ  ( َيُقلْ ) -86
 َ . قال تعاىل يف سورة  هُ بيانُ  عليى  ، والذي عليى تالوته لكم وليس ى هللاذلك علَ  فإنى  لكم ألغازهُ  وأشرحَ  هُ معانيَ  لكم هللا أن أبنيى

َنا بَ َيانَهُ  القيامة  . { }مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

 . ظون بهِ ( يتىعِ لىِْلَعاَلِمنيَ ) ظةٌ ( أي موعِ  ِإالَّ ذِْكرٌ ( أي القرآن ) ِإْن ُهوَ ) -87

( من  بَ ْعَد ِحنيٍ بتم هبا وسخرمت منها )يت كذى نى أنباء اآلَيت املتشاهبة الى : لتعلمُ  واملعىن،  ( أي القرآن َلُمنَّ نَ َبأَهُ َولَتَ عْ ) -88
 . الزمن

ّاْلَعاَلِمنيََّّرب ِّّّلل ِّّاحْلَْمدّ ّوّ،ّت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّص
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ّ

ّسورةّالزمر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 .  ( اْلِكَتاِب ِمَن الِلَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ تَنزِيُل ) -1
 نى ة من أخوات حاميمات وهُ ر السو . وهذه  سىاخة وقد سقط احلرفان سهواً من النُ ر السو ل ن من أوى اة َنقصة حرفر السو هذه 

 : ، واحلرفان مها وىهلنى وسبٌع أتيت بعدهاأَثانية وهذه 
 .  حممىد تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم كمة َيحِ  : فيكون املعىن،  حممىد، وامليم معناه  كمة( فاحلاء معناها حِ  ح م)

 ؟  زات هلؤالء املشركنيكم واملواعظ عن إتيان املعجِ احلِ  غين هذهِ ، أال تُ  ظماً ومواعِ كَ إنى هللا تعاىل أنزل القرآن حِ  : يعين
 . {  َغٌة َفَما تُ ْغِن الن ُذرُ }ِحْكَمٌة اَبلِ تعاىل  ونظريها يف املعىن يف سورة القمر قولهُ 

 : تعاىل ( ، والدليل على ضياع احلرفني قولهُ  ا )ح مها مسبوقة حبرفني ومهُ والشاهد على ذلك سبع سور كلى 

؟ فاخلطا ة مسبوقة هبذينِ ر السو مل تكن  وجىهاً إنْ يكون اخلطاب إذاً مُ  نْ ( فلمَ  ِإَنَّ أَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتابَ ) -2 ب موجىه احلرفنيى
َ ُُمِْلًصا( أي بدين احلق )اِبحْلَقىِ . وقوله ) شري إىل كلمة حممىدحلرف امليم الذي يُ  بادة خالصة من اإلشراك ( أي عِ  فَاْعُبِد الِلَّ

ينَ )  . نقياد( أي هلل الطاعة واال لَُّه الدِى

يُن اخْلَاِلصُ ) -3 ، يعين  ( يوالوهنم اختََُّذوا ِمن ُدونِِه أَْولَِياء الىذينَ وَ راك )( يعين هلل جتب الطاعة اخلالصة من اإلش َأاَل لِلَِِّ الدِى
( يعين هلم املنزلة الرفيعة زُْلَفى) هلم عند هللاِ  ألنى  ( بشفاعتهم لنا عندهُ  َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرىِبُوََن ِإىَل الِلَِّ ، قائلني ) يوالون املالئكة

نَ ُهمْ ) والقريبة من هللا ، فقال هللا تعاىل َ حَيُْكُم بَ ي ْ ،  ين احلقى ( عن دِ خَيَْتِلُفونَ ين )( من الدِ  يِف َما ُهْم ِفيهِ ( يف اآلخرة ) ِإنَّ الِلَّ
 . معَ ( للنِ  َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّارٌ ) ( إىل طريق احلقى  ِإنَّ الِلََّ اَل يَ ْهِدي) ين احلقى الفون دِ يعين فيما خيُ 

ى لفَ بوَن إىل هللا زُ قرى اس يعبدون قبور األنبياء واألولياء واملشايخ ويقولون مانعبدهم إال ليُ أكثر الن وكذلك يف زماننا أصبحَ 
ا بنات هللا وهيَ ريش ومُ . كما قالت قُ  ويشفعوا لنا عندهُ  تشفع لنا عند هللا . فكذىهبم هللا تعاىل  شركو العرب يف املالئكة أبهنى

 : مهم فقالوردى مزاعِ 

ْصَطَفى ُمَّا خَيُْلُق َما َيَشاءشركو العرب )( كما يزعم مُ   أَْن يَ تَِّخَذ َوَلًداَلْو أَرَاَد الِلَُّ ) -4 .  ( أي الختار من ُملوقاته ما يشاء الَّ
اذ الولد نفسهُ  مثى نزىهَ  ُ اْلَواِحدُ  ُسبحانهُ ، فقال تعاىل ) عن اختى  بادهُ عِ  ، قهرَ  ( أي الغالباْلَقهَّارُ وال والد ) لهُ  ( ال ولدَ  ُهَو الِلَّ

 . ابملوت
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يف ، وقد سبق مثلها  ( أي ابلوعد احلقى اِبحْلَقىِ لتها األرض )( أي الكواكب السيىارة ومن مجُ  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -5
 .  سورة األنعام

على  العمامةَ  كارَ "دير، تقول العرب ويُ  كوىر" معناها يلفى ( . كلمة "يُ  اللىيلالن ََّهاَر َعَلى  َعَلى الن ََّهاِر َوُيَكوىِرُ  اللىيلُيَكوىُِر )
َ  هاأي لفى  "هِ رأسِ   اُخرى هةٍ إىل جِ  هةٍ ة الشمس عليها من جِ قال أشعى ورها وانتِ حِم  ة األرض ودوراهنا حولَ هللا لنا كرويى  . بنيى

بعضهما بعضاً بسبب   ( يعين يتبعُ  َعَلى الن ََّهارِ  اللىيلُيَكوىُِر ) قولهُ  ٍة وجيزة هيَ ،كلى ذلك بكلم والنهار اللىيلليتكوىن عليها 
على  اللىيلا قدىم ّنى إ. و  ، والنصف املعاكس ليالً  ورها فيكون النصف املقابل للشمس هناراً ة األرض ودوراهنا حول حِم كرويى 

.  ة الشمس على األرضا يكون النهار بسبب أشعى ليل أي ُمظلم وإّنى  لفضاء كلىهُ ( ألنى ا َعَلى الن ََّهارِ  اللىيلُيَكوىُِر النهار بقوله )
حمدود تنتهي  ( أي إىل وقتٍ  أِلََجٍل ُمَسمًّى( يف حركٍة دائمة )جَيْرِي( منهما )ُكلٌّ ( ملنافعكم ) َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ )

عشرة  الشمس إليها . والشمس تنفجر فتكون تسعَ  فني مثى جتذبهُ ص. فالقمر ينشقى ويكون نِ  ، وهو يوم القيامة حياهتما فيهِ 
 . طعةقِ 
 . ( ملن أطاعهُ اْلَغفَّارُ ) لكهِ ( يف مُ اْلَعزِيزُ ( هللا املكوىن هلذا الكون ) َأاَل ُهوَ )

َها َزْوَجَها) -6  .  يف سورة النساء( سبق تفسريها  َخَلَقُكم مِىن ن َّْفٍس َواِحَدٍة مثى َجَعَل ِمن ْ
ا مى ، وذلك لَ  طةاء إىل األرض املنبسِ آدم وحوى  عليهِ  هللا ذي خلقمن اجلبل الى  ( أي أنزلَ  َوأَنَزَل َلُكم مِىْن اأْلَنْ َعاِم ََثَانَِيَة أَْزَواجٍ ) 

اء واألنعام إىل األرض يف أسفل اجلبل آدم وحوى  نزلَ  ذٍ عليه ما َيكلون ويشربون حينئ يبست النبااتت فوق ذلك اجلبل ومل يبقَ 
}ََثَانَِيَة أَْزَواٍج مِىَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ . وقد بنيى هللا تعاىل عددها يف سورة األنعام فقال  وشراب زقهم ومعيشتهم من طعامٍ يطلبون رِ 

  { . َقِر اثْ َننْيِ َوِمَن اإِلْبِل اثْ َننْيِ َوِمَن اْلب َ ...  َوِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ 
}ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِىن تُ رَاٍب )املؤمن(  يف سورة غافرتعاىل  ( وذلك ما بيىنهُ  خَيُْلُقُكْم يِف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمن بَ ْعِد َخْلقٍ )

نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِىن ِطنٍي . مثى  يف سورة املؤمنون. وقال تعاىل {  رُِجُكْم ِطْفاًل مثى ِمن ن ْطَفٍة مثى ِمْن َعَلَقٍة مثى خيُْ  }َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْوََن اْلِعظَاَم حلًَْما مثى َجَعْلَناُه نُْطَفًة يِف قَ رَاٍر مَِّكنٍي . مثى َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلقَ 

ُ َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي {   .أَنَشْأََنُه َخْلًقا آَخَر فَ تَ َباَرَك الِلَّ
 أجدادكم وخلقَ  وخلقَ  ( الذي خلقكم َذِلُكُم الِلَُّ ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة املشيمة ) ( هيَ  يِف ظُُلَماٍت َثاَلثٍ وقوله )

ة األدلى  هذا البيان وهذهِ  بعدَ  ( عن طريق احلقى  رَب ُكْم َلُه اْلُمْلُك اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو فََأَنَّ ُتْصَرُفونَ ، هو ) طون نسائكماألجنىة يف بُ 
 ؟ من كتاب مل يُنزل هللا بهِ  فون إىل دين ابطلصرَ : كيف تُ  واملعىن؟  الواضحة

َ َغيِنٌّ َعنُكمْ ) ( ابلقرآن ومبن نزل عليهِ  واِإن َتْكُفرُ ) -7 (  َواَل يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفرَ ( أي عن إميانكم وعبادتكم ) فَِإنَّ الِلَّ
َوازَِرٌة وِْزَر  َواَل َتزِرُ ) م من فضلهِ ( ويَزِدْكُ  يَ ْرَضُه َلُكمْ ) عم هللا عليكم وتؤمنوا برسولهِ ( لنِ  َوِإن َتْشُكُروايف اآلخرة ) عاقبهم عليهِ فيُ 

قليلة  مٌ ، أَيى  بيلنا ولنحمل خطاَيكمبعوا سَ تى ا( أي ال حيمل إنسان ذنب غريه فال تسمعوا لقول رؤسائكم إذ قالوا لكم  اُخرى
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 إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ يها )عاقبكم عل( ويُ  فَ يُ نَ بِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( بعد املوت ) مُثَّ ِإىَل َربِىُكم مَّْرِجُعُكمْ تستمتعون ابلدنيا )
 . أسراركم فى عليهِ ( فال ختَ 

نَساَن ُضرٌّ ) -8 ( أي راجعاً  ُمِنيًبا إِلَْيهِ ) عنهُ  رى ( لكشف الضُ  َدَعا رَبَّهُ ة )من مرض أو فقر أو بليى  ضرى  هُ صابأ( أي  َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
َنِسَي َما  الفقر ) بعدَ  املرض وأغناهُ  بعدَ  ( فشفاهُ  نِْعَمًة مِىْنهُ ) وأعطاهُ  عليهِ  ( أي تفضىلَ  هُ مُثَّ ِإَذا َخوَّلَ ) ابلسؤال ال يرجو غريهُ  إليهِ 

(  َوَجَعَل لِلَِِّ أَنَداًدا)  ربىهِ  بنعمةِ  وكفرَ  والضرى الذي مسىهُ  دىة اليت أصابتهُ تلك الشِ  ( أي نسيَ  إِلَْيِه ِمن قَ ْبلُ ( هللا ) َكاَن يَْدُعو
اته ل إىل جنى ( أي عن سبيل هللا املوصِ  َعن َسِبيِلهِ ( الناس )لىُِيِضلَّ ها )سُ دها أو قبوراً لألولياء يقدى يعين َتاثيل يعبُ ،  أي أضداداً 

ِبُكْفرَِك ( يف الدنيا )ََتَتَّعْ ( َي حممىد هلذا الكافر واملشرك )ُقلْ بتلك التماثيل وبتلك القبور حيث يدعوهم إىل عبادهتا وتقديسها )
 . ( يف اآلخرة إِنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ ( مثى َتوت ) قَِلياًل 

 اللىيلآََنء ) هِ بادة ربى إىل عِ  عٌ نقطِ ، أي مُ  قانتٌ  ن هوَ خرٌي أم مَ  فيما سبق ( يعين أهذا الكافر الذي ذكرَنهُ  أَمَّْن ُهَو قَاِنتٌ ) -9
اآْلِخَرَة َويَ ْرُجو ( عذاب )حَيَْذرُ ) اُخرى ( للصالةِ َوقَائًِما) ةً مرى  ( هللَساِجًدافردها "آن" ومجعها "آَنء" )، مُ  اللىيل( أي يف أوقات 

الناس  أنداداً ليضلى  وجعل لهُ  ربىهِ  عمةَ نِ  كافر جاهل كفرَ   لٍ الً يف اآلية السابقة برجُ هللا مثَ  . ضربَ  تهُ ( أي يرجو جنى  َرمْحََة رَبىِهِ 
 ةً مرى  صلىي هللِ للعبادة يُ  اللىيلعامل صاحل عابد يقوم يف آَنء  لٍ اآلية برجُ  يف هذهِ  الً مثَ  ، وضربَ  عن سبيل هللا ، وهو أبو جهل

 لٍ ، وتنقادون إىل رجُ  يل ثوابهِ ونَ  كم وإىل حتصيل رمحتهِ ربى  بادةِ من يدعوكم إىل عِ  : ترتكونَ  واملعىن،  ، هو حممىد اُخرى دُ ويسجُ 
لمهم من ( وعِ  يَ ْعَلُمونَ  الىذينَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي ) وعنادهِ  جهلهِ  لقيكم يف املهالك بسببجاهل يدعوكم لعبادة األصنام ويُ  كافرٍ 

َا يَ َتذَكَُّر أُْوُلوا اأْلَْلَبابِ ، يعين هل عندكم العامل واجلاهل سواء ) ( وهم املشركون اَل يَ ْعَلُمونَ  الىذينَ وَ هللا ، وهم املؤمنون ) ( أي  ِإّنَّ
 .  ظ ذوو القلوب الواعيةا يتىعِ إّنى 

هاجروا إىل املدينة كنهم أن يُ ميُ  ال الىذينَ ى عفاء واملرضَ ( يف الضُ  آَمُنوا ات َُّقوا رَبَُّكمْ  الىذينَ ََي ِعَباِد ( َي حممىد لعبادي )ُقلْ ) -10
نْ َيا َحَسَنةٌ نوا إليهم بذلك )وامحلوهم معكم وأحسِ  ضعيف وقت إىل إنسان  نْ سِ ن حيُ مَ  : يعين(  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا يف َهِذِه الد 

ن ، ومَ  وقت احملل طعمهُ ن يُ مَ  ء هللا لهُ هيى جائعاً وقت اخلصب يُ  طعمْ ن يُ ، ومَ  ةدى وقت الشِ  سن إليهِ من حيُ  ء هللا لهُ هيى الرخاء يُ 
 ال روا إىل أرضٍ ( فهاجِ  َوأَْرُض الِلَِّ َواِسَعةٌ ) شيخوختهِ  وقتَ  من يقضي حاجتهُ  ء هللا لهُ هيى ، يُ  إنسان يف شبابهِ  يقضي حاجةَ 

َا يُ َوَفَّ الصَّابُِرونَ بادة هللا )مينعكم أهلها من عِ   . ( يف اآلخرة َأْجَرُهم ِبَغرْيِ ِحَسابٍ ( يف مرضاة هللا ) ِإّنَّ

َ ُُمِْلًصا) -11 ينَ ) اً ( لُه يف العبادة ، أي ال اُشرك يف عبادتِه أحد ُقْل ِإينىِ أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد الِلَّ طاعة فيما َيمر ( أي هلل ال لَُّه الدِى
. 

 املنقادين لطاعتِه . ( أي املستسلمني ألمرِه َوأُِمْرُت أِلَْن َأُكوَن أَوََّل اْلُمْسِلِمنيَ ) -12
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 يوم القيامة .( هو  َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ( فيما تدعونين إليِه ) ُقْل ِإينىِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِى ) -13

َ أَْعُبُد ُُمْلِ ) -14  ( أي لُه طاعيت وانقيادي . لَُّه ِدييِن ( له يف العبادة ) ًصاُقِل الِلَّ

ُتم مِىن ُدونِهِ ( أيىها املشركون )فَاْعُبُدوا) -15 َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  الىذينَ ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن ( فتخسروا ) َما ِشئ ْ
م خسروا اجلنىة وأبدلوها ابلنار . نيُ َأاَل َذِلَك ُهَو اخلُْْسرَاُن اْلُمبِ   ( ألهنى

: حُييط هبم الدخان من كلى مكان  واملعىن( وهو دخاهنا وغازاهتا ،  هَلُم مِىن فَ ْوِقِهْم ظَُلٌل مِىَن النَّاِر َوِمن حَتِْتِهْم ظَُللٌ ) -16
ُ بِِه ِعَباَدُه ََي ِعَباِد فَات َُّقونِ ( العذاب )َذِلكَ )  وال تعصوِن . ( خُيَوِىُف الِلَّ

، والواو للجمع  فردها طاغٍ ، مُ  غاة والقادةؤساء الضالل والطُ ، وهم رُ  غاةنبوا الطُ جتَ ا( يعين  اْجتَ نَ ُبوا الطَّاُغوتَ  الىذينَ وَ ) -17
من أن ( يعين  أَن يَ ْعُبُدوَهاغاة وطواغيت )كوت وطُ لَ ، ومجعها طاغوت على وزن مَ  تكربى لكلى مُ  فةٌ صِ  ، وهيَ  والتاء للتعريف

ة ( بنعيم اجلنى  هَلُُم اْلُبْشَرى) ( أي ورجعوا إىل هللا ابلتوبة وأسلموا مع رسولهِ  َوأَََنبُوا ِإىَل الِلَِّ خيدموها ويسمعوا لقوهلا بل تركوها )
ْر ِعَبادِ )  . ( َي حممىد فَ َبشِى

وهو ما جاء يف  قول هللا يف الكتب السماوية فيتىبعون أحسنهُ  ( يعين يستمعون َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ  الىذينَ ) -18
يعين أحسن الكتب { ،  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنزَِل إِلَْيُكم مِىن رَّبِىُكمة نفسها }ر السو . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  القرآن

ُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاابً . وقال أيضاً } ةالسماويى  َوأُْولَِئَك ُهْم ) ( إىل طريق احلقى  َهَداُهُم الِلَُّ  الىذينَ أُْولَِئَك . ){   م َتَشاهِبًاالِلَّ
 . ( أي أولو العقول الراقية والقلوب الواعية أُْوُلوا اأْلَْلَبابِ 

ه  ك الذي استحقى العذاب بكفرِ املشرِ  ، يعين أجتعلون والثواب ةُ اجلنى  وجبت لهُ  نْ ( كمَ  أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذابِ ) -19
 .  ، فليسوا يف ذلك سواء وصاحل أعمالهِ  الثواب إبميانهِ  لهُ  كاملؤمن الذي وجبَ 

تعب نفسك كثر يف طلبهم إىل اإلسالم وتُ ال تُ  :  واملعىن ؟ ( أََفأَنَت تُنِقُذ َمن يِف النَّارِ الكرمي فقال تعاىل ) رسولهُ  مثى خاطبَ 
 . هللا يهدي من كان أهالً للهداية ولكنى  هتدي من استحقى النار جبرائمهِ ال تقدر أن  فأنتَ 

ُْم هَلُْم ُغَرفٌ  الىذينَ َلِكِن ) -20 جَتْرِي ِمن ) خرىفة الواحدة فوق االُ رتاصِ ( أي مُ  مِىن فَ ْوِقَها ُغَرٌف مَّْبِنيَّةٌ ة )( يف اجلنى  ات ََّقْوا َرهبَّ
ُ اْلِميَعادَ َوْعَد ( هذا ) حَتِْتَها اأْلَهْنَارُ   . ( ملن وعد الِلَِّ اَل خُيِْلُف الِلَّ

َ أَنَزَل ِمَن السََّماء َمار لوجود األرواح )( أيها املنكِ  أمََلْ تَ رَ ) -21  ( .  َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع يف اأْلَْرضِ ( يعين املطر )ًء أَنَّ الِلَّ
، ويتكوىن الينبوع من األمطار أو من الثلوج اليت تسقط على اجلبال يف فصل  عني ماء يف أسفل اجلبل أو بني اجلبال عو الينب
، ويسمىى ذلك املنفذ  روج فتخرج منهُ تاء فتدخل يف شقوقها وجتاويفها وجتري املياه حتت األرض حّت جتد طريقاً للخُ الشِ 

، وإْن كان من األمطار تكون  اً دى ابرداً جِ  اءُ املالثلوج يكون  ء الينبوع من اجلبل الذي تراكمت عليهِ ، فإْن كان ما ينبوعاً 

http://www.quran-ayat.com/kown/3.htm#الينابيع_
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، فإن كانت صاحلة  ، وتكون جودة املياه اخلارجة من الينبوع من جودة األرض اليت جتري املياه يف ابطنها عتدلةالربودة مُ 
 .  كانت األرض ذات أمالح خرجت املياه ماحلة أو فيها مرارة، وإن   ربليس فيها أمالح خرجت املياه صاحلة للشُ 

( ألنى املياه إذا خرجت من الينبوع تشقى هلا طريقاً على األرض فتكون هنراً جيري فتنبت  مُثَّ خُيْرُِج بِِه َزْرًعا ُم َْتِلًفا أَْلَوانُهُ وقوله )
لنبات ألوان زاهية من أخضر وأمحر وأصفر وأبيض وغري ذلك من ج الثمرات فتنشأ من ذلك االنبااتت وتتفتىح الزهور وخترُ  بهِ 

، ومن  هوجاء الرَيح" أي ضربةٌ  وجُ هُ  بت بهِ ، يقال "لعِ  ، يعين حرارة الصيف هوج الرَيح ( أي تضربهُ  مُثَّ يَِهيجُ أزهار الربيع )
 : هريذلك قول كعب بن زُ 

 ها اأَلْمطَاُر فاملاُء رَاِجعُ ُتَصفِىُقها ُهوُج الرِىََيح إذا َصَفْت      َوتُ ْعِقبُ 
 : وقال أيضاً 

َنا كالُغْصنِ   الَوَرقُ  أفنانِهِ  عن واَْنَتَّ  هاجَ  إذْ       َهِدابً  َنِعماً  تَراهُ  بي ْ
 : وقال النابغة

َهُ  نُ ْعمٍ  ِمنْ  وأَقْ َفرَ  أَقْ َوى  َموَّارِ  الرت ْبِ  هِبايب  الرىَيحِ  ُهْوجُ      وَغريَّ
تكسىراً حتت أقدام الناس وحوافر تحطىماً مُ ( أي مُ  مُثَّ جَيَْعُلُه ُحطَاًما) من العطش واحلرى  صفرىاً أي ترى النبات مُ  ( َفرَتَاُه ُمْصَفرًّا)

 لذوي العقول الراقية والقلوب الواعية ( أي َلِعظةً  َلذِْكَرى أِلُْويل اأْلَْلَبابِ ضرة والتلوين )( التحطيم بعد اخلُ  ِإنَّ يف َذِلكَ ) الدوابى 
ت وينشأ بسبب ينبُ  نظروا إىل النبات كيفَ اُ  : جود النفوس "األرواح" فيقولنكرون وُ يُ  ذينَ هللا تعاىل للى  ل ضربهُ وهذا مثَ  .

 ذي يف النبات فذبلَ املاء الى  الرَيح تبخىرَ  وجُ هُ  الصيف وضربتهُ  اجلميلة مثى إذا جاءَ  وأزهارهِ  وجود املاء فيصبح زاهياً أبلوانهِ 
 ابملاء ، فكذلك اإلنسان اليتكوىن وينشأ إالى  الى إ واليعيشُ  ال ينبتُ  ، فالنبات إذاً  ا ذلك اال خلروج املاء منهُ م وموحتطى  ويبسَ 

 . لوهعقِ ل وتَ هذا املثَ  او فهمُ ن يعقل ويفكىر تَ ، فإن كنتم ُمى  سمهِ اال َبروجها من جِ  بوجود الروح وما سبب موتهِ 

ُ َصْدَرُه لِ ) -22 فَ َوْيٌل ) من جهلهِ  ماتٍ لُ الشيطان فهو على ظُ  هُ ( كمن أضلى  إْلِْساَلِم فَ ُهَو َعَلٰى نُوٍر مِىن رَّبِىهِ أََفَمن َشرََح الِلَّ
عليك  ى قلبهُ قسَ  ذنهِ شريك وال شفيع إال إب هللا واحد ليس لهُ  ألحدهم إنى  ( يعين إذا قلتَ  لِىْلَقاِسَيِة قُ ُلوهُبُم مِىن ذِْكِر الِلَِّ 

ُ َوْحَدُه امْشَأَزَّْت قُ ُلوُب تعاىل  ة نفسها قولهُ ر السو ثلها يف هللا . ومِ  فعاؤَن عندَ شُ وأهانك وقال بل هؤالء  اَل  الىذينَ }َوِإَذا ذُِكَر الِلَّ
درة هلم نى األنداد ال قُ درة وأابلقُ  كر هللا وحدهُ إذا ذُ  :  واملعىن، {  ِمن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْستَ ْبِشُرونَ  الىذينَ يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر 

 ( . يف َضاَلٍل م ِبنيٍ ( املشركون )أُولَ ِٰئكَ درة أيضاً )مشأزىت قلوب املشركني من هذا القول وقالوا بل شفعاؤَن هلم القُ اعلى شيء 

ُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديثِ ) -23 الشاهد على ذلك . و  رت يف القرآنيت ذُكِ صص األنبياء الى قِ  ، وهيَ  ( أي أحسن القصص الِلَّ
َنا إِلَْيَك َهَذا اْلُقْرآنَ  قوله تعاىل يف سورة يوسف ( يعين ما  ِكَتااًب م َتَشاهِبًا) { ، }ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا أَْوَحي ْ

 األوىل يف التوراة والثانية يف القرآن كرها مرىتني( يعين تكرىر ذِ مَّثَاينَ يف التوراة ) صص األنبياء يشبه ماجاءَ يف القرآن من قِ  جاءَ 
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء لودهم، يعين ترتعد وتنكمش جُ  ( أي من احلديث تَ ْقَشِعر  ِمْنهُ )
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 اْقَشَعرَّتِ  الَوِجيفِ  ُطولِ  ِمنْ  اخليلُ  إذا      بِدرَّةٍ  ِلَصْخرٍ  فاْبِكي أال أَعنْيِ 
 وقالت:

  اْقَشَعرَّتِ  االى  اخليلُ  أْبَصرْتهُ  وما     طاعنٍ  أوىلَ  كانَ   إالى  كرَّ   وما
 وقال جرير:

 َجناين  الَوعيدِ  ِمنَ  يَقَشِعر   ال ِخنِديف  َورائي َخَطَرت ِإذا ِإينى 
ُمْ  الىذينَ ُجُلوُد ) نُي مُثَّ تَلِ أهلكهم هللا ابلعذاب ) ل وكيفَ سُ يت كذىبت الرُ املاضية الى  االَُممصص ا مسعوا من قِ ( ِلمَ  خَيَْشْوَن َرهبَّ

ُسل وكيف نصرهم هللا على أعدائهم يف الدنيا وما أعدى هلم ( ِلما مسعوا من أخبار املؤمنني ابلرُ  ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهُبُْم ِإىَل ِذْكِر الِلَِّ 
ُ َفَما َلُه ِمْن ( اهلدى )َذِلكَ من الثواب يف اآلخرة ) يف ( ، وقد سبق تفسريها  َهادٍ ُهَدى الِلَِّ يَ ْهِدي بِِه َمْن َيَشاء َوَمن ُيْضِلْل الِلَّ

 . أيضاً  جرسورة احلِ 

 "قييتى "( ؟ فكلمة  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ، ويُعذىب ) ( كمن هو أعمى يتىجه َنو اخلراب أََفَمن يَ تَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذابِ ) -24
: أفمن كان بصرياً فرأى  واملعىن،  ليس فيها عذاب اُخرى هةٍ اهه إىل جِ جتى أي ابِبَوْجِهِه( ، وقوله ) بمعناها حيذر ويتجنى 

اهَ  العذاب واقعاً ابملشركني فغريىَ  ى عن احلقيقة هو أعمَ  نْ ، كمَ  من العذاب يف اآلخرة مَ لِ وسَ  َنو املسلمني وآمنَ  وسارَ  هُ اجتى
ى جائعاً ظامياً عارَيً من شراابً فيبقَ  فيها فاكهًة وال جيد إىل دار اخلراب ال رك والضالل فيذهب بعد موتهِ فيتىبع قادة الشِ 

هلم اقوقهم وأمو يظلمون الناس ويغصبون حُ  الىذينَ ( لِلظَّاِلِمنيَ ( حينئٍذ )َوِقيلَ أشدى العذاب )(  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ القي )الثياب مثى يُ 
 . باههم وجنوهبم وظهورهمة فُتكوى هبا جِ ضى . فُيحَمى الذهب والف حرام ( من مالٍ  ُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِسُبونَ )

 ( فماتوا وهلكوا .  فََأاَتُهْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ ( آبَيت هللا وجحدوا ُرُسلُه ) ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكذََّب ) -25

ُ اخْلِْزيَ ) -26 نْ يَ ( أي الُذلى والعار ) فََأَذاقَ ُهُم الِلَّ (  َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ ( أي أعظم وأشدى ) ا َوَلَعَذاُب اآْلِخرَِة َأْكرَبُ يف احْلََياِة الد 
 احلقيقة .

 .( أي لكي يتىِعظوا  لََّعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ ( تقرىابً لألفهام ) َوَلَقْد َضرَبْ َنا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِى َمَثلٍ ) -27

( أي  لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ غري العربيىة ) اُخرى، يعين مل خيتلط بُلغٍة  اُخرى( إىل لُغٍة  َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوجٍ ( قرأَنُه عليك )ُقرآَنً ) -28
 لعلىهم يتجنىبون الِشرك واملعاصي .

ُ َمَثاًل ) -29 ، هو فرعون ُسلَ الرُ  كذىبَ   ( ظاملاً رَُّجاًل ، واملسلمني وانتصارهم على أعدائهم ) ( يف املكذِىبني وزواهلم َضَرَب الِلَّ
ار وحش فون يف اآلراء ، ومن ذلك قول الفرزدق يصف مِح تلِ عون ُمُ تنازِ ( أي مُ  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشرََكاءُ ) كمهِ ( أي يف حُ ِفيهِ )

 : نثاهُ اُ يسوق 
 ابْلَمقاِحيمِ  ويُ ْزرِي اجِلحاشَ  يَ ْنِفي       َشكاَسُتهُ  لوال ُمْقرابً  يَ ُلم ها
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تهم لى نتصارهم على أعدائهم مع قِ االً للمؤمنني و مثَ  ( ضربَ وَ ن فأهلكهم هللا مع كثرهتم بسبب تكذيبهم للُرُسل )زراء فرعو هم وُ 
، فانتصرا على فرعون وجنده  ، أي هارون مساملاً ملوسى مطيعاً ألمره ( هو موسى َسَلًما لىَِرُجلٍ اً هو هارون )( صاحلِ َرُجاًل )

ما علَ  ، وموسى ليس معه أحد  ادهموى وق ُ  وجيشهِ  ؟ يعين فرعون مع وزرائهِ  ةلى ( يف الكثرة والقِ  ََيِن َمَثاًل َهْل َيْسَتوِ ى حقى )ألهنى
أصحايب  ةِ لى ( الذي نصرين على املشركني مع قِ  احْلَْمُد لِلَِّ ى هارون فانتصر القليل على الكثري إبذن هللا ، قل َي حممىد )سوَ 

 . ( احلقيقة بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ) تهُ صى فرعون وقِ  جيهلون أمرَ  ، فبعض قومكَ  وكثرة املشركني كما نصر موسى على فرعون

ُم مَّيِىُتونَ ) -30 من  ا يناهلم يف اآلخرةِ عدى شيئاً ُمى زي ال يُ : إنى الذي أصاهبم يف الدنيا من القتل واخلِ  واملعىن( ،  إِنََّك َميِىٌت َوِإهنَّ
 . وت وتنتقل إىل عامل النفوسحني َت العذاب وسرتى بنفسكَ 

آَذوكم وطردوكم  الىذينَ ( معهم فينتقم لكم من املشركني  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربِىُكْم خَتَْتِصُمونَ ( أيىها املسلمون ) مُثَّ إِنَُّكمْ ) -31
 . َيركممن دِ 

،  ( من هللا ِإْذ َجاءهُ ( أي ابلقرآن ) وََكذََّب اِبلصِىْدقِ بنات هللا ) أنى املالئكةَ  ( ابدىعائهِ  َفَمْن أَْظَلُم ُمَّن َكَذَب َعَلى الِلَِّ ) -32
 ؟ دينللجاحِ  ( أي منزٌل ومقامٌ  أَلَْيَس يِف َجَهنََّم َمثْ ًوى لىِْلَكاِفرِينَ ) منهُ  أظلمُ  يعين ال أحدَ 

 . اً ( حقى  أُولَ ِٰئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ وهم املؤمنون )(  َوَصدََّق بِهِ ابلقرآن وهو حممىد ) يعين جاءَ  ) َوالَِّذي َجاء اِبلصِىْدقِ  ( -33

مْ ) -34   ( . ِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننيَ ذَ ( يعين يف اآلخرة يف اجلنان ) هَلُم مَّا َيَشاُءوَن ِعنَد َرهبِِى

ُهْم َأْسَوأَ الَِّذي َعِمُلوا) -35 ُ َعن ْ .  إسالمهم رك واملعاصي اليت عملوها قبلَ شِ ( يعين يزيل عنهم يف اآلخرة عار ال لُِيَكفِىَر الِلَّ
ا قال تعاىل )َأْسَوأَ الَِّذي َعِمُلوا يكتمها  أنْ  ئة ميكنهُ ، ألنى عامل السيى  ئة تكون يف اآلخرة أسوء لفاعلها( ألنى األعمال السيى  وإّنى

كأهنا مرسومة تراها كلى النفوس وال   لهِ كتماهنا ألهنا ُكِتَبْت يف صحائف أعما  كنهُ يف الدنيا عن الناس ولكْن يف اآلخرة ال ميُ 
 .  هاص من عارِ يتخلى 

ة أحسن : أنى حمصوالت اجلنى  واملعىن،  ي( ألنى األثريي أحسن من املادى  َوجَيْزِيَ ُهْم َأْجَرُهم أبَِْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَ ْعَمُلونَ وقوله )
 . ةا روحانيى ال تنفد والتفسد واليعرتيها عطب ألهنى فة يف اجلنى  ا اليت، أمى  من حمصوالت الدنيا ألنى اليت يف الدنيا تنفد وتفسد

.  ها شديدأبسَ  بتكسري األصنام يوم فتح مكة قال بعض املشركني التفعلوا ألهنا تنتقم منكم فإنى  َلمىا أمر النيبى أصحابهُ  -36
ُ ِبَكاٍف َعْبَدهُ فنزل قوله تعاىل ) أصنامهم؟ فكذلك أنتم أيها املسلمون يكفيكم شرىهم فال  ا كسىرَ مى ( إبراهيم شرىهم لَ  أَلَْيَس الِلَّ

، ألنى األصنام اليت كانت عندهم َتاثيل  فونك ابملالئكة( أي خيوى  ِمن ُدونِهِ  لىذينَ َوخُيَوِىُفوَنَك ابِ . ) تسمعوا ألقوال املشركني
 .  املالئكة تنتقم منك هذه التماثيل فإنى  ، فقالوا إن كسىرتَ  للمالئكة بزعمهم
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قدىسوا قبورهم والتنذروا هلم والتسألوا حوائجكم تقول ال تُ  ة واملشايخ تنتقم منك ألنكَ : "إنى األئمى  كذلك اليوم يقولون يلو 
 "  ، أليسوا هم أولياء هللا ؟ منهم وتستعينوا هبم عند قيامكم وعند قعودكم

ُ َفَما َلُه مِ ) املشركون عن طريق احلقى  فقد ضلى   . إىل طريق الصواب ( يهديهِ  ْن َهادٍ َوَمن ُيْضِلِل الِلَّ
ة يف ار يف بلدة احللى ى بيت النجى سمى قاقنا يُ ، حادثة وقعت جلارتنا يف زُ  اليت خيوىفون هبا صغار العقول ومن احلوادث املؤسفة

و أحد ذة على جارتنا وقالت: "إين قيىمة احلمزة ))وهشعوِ ، طرقت الباب إمرأة مُ  ةهجريى  1402ل شهر ذي احلجة سنة أوى 
ة بضعة فراسخ(( ، وإين فوىالة "بصىارة" أكشف لكم عما لى عن بلدة احلِ  ، من القبور املشيدة الذي يبعد قربهُ  أبناء األئمة

 ."  تضمرون وتريدون
 : "إنى أجريت ، فرفضت الدرمهني وقالت جرة غريها من الفوىاالتاُ  هيَ  ني كماوها درمهَ ، مثى أعطَ  فأدخلوها الدار وتفاءلت هلم

 ختسرون بدل هذا املبلغ أضعافاً  عكم بكارثةٍ يت أوالدكم أو يوقِ عاقبكم احلمزة وميُ مل تدفعوا يل هذا املبلغ فسيُ  ديناراً وإنْ  47
من هنا وهناك واستقرضوا  ، وأخرياً مجعوا هلا املبلغ الذي طلبتهُ  قليل من النقود مل توافق قنعوها بشيءٍ يُ  "، ومهما حاولوا أنْ 

م خيافون أنْ  هُ الباقي ودفعو   . احلادثة كثري ثل هذهِ . ومِ  عاقبهم احلمزةيُ  إىل املرأة املشعوذة الدجىالة ألهنى

ُ َفَما َلُه ِمن م ِضلىٍ ) -37 ُ بَِعزِيزٍ ( أي من يهديه هللا إىل طريق احلقى فال يقدر أحد أن ُيضلىُه ) َوَمن يَ ْهِد الِلَّ ( يف  أَلَْيَس الِلَّ
 .( من الكافرين واملشركني والظاملني  ِذي انِتَقامٍ مىد ُمىن يؤذيك )ُملكِه ينتقم لك َي حم

ُ ( أي املشركني ) َولَِئن َسأَْلتَ ُهم) -38 بدوا يل أ( أي فكىروا مثى  ُقْل أَفَ رَأَيْ ُتم( خلقهنى )مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ الِلَّ
ُ ِبُضرٍى َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِىهِ تعبدوهنم من دون هللا ) الىذينَ ( يعين يف  لِلَِّ مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ارأيكم يف ) ( يعين  ِإْن أَرَاَدينَ الِلَّ

 ال تقدر على  أذًى ؟ فاجلواب كالى دفع عينى غنيين من فقر أو تَ هل تتمكىن آهلتكم أن تزيل الضرى عينى فتشفيين من مرض أو تُ 
:  واملعىن،  ؟ كالى  عين رمحتهُ  نَ سْ ( يعين هل حيبِ  َهْل ُهنَّ ُمُِْسَكاُت َرمْحَِتهِ ( أي َبري وعافية ) َدين بَِرمْحَةٍ أَْو أَرَا، ) شيء من ذلك

ُ َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل ( َي حممىد )ُقلْ ) ؟ إليهِ  كيف حَيُسن عبادتهُ   ن يتقرىب إليهِ وكشف السوء عمى  ن عجز عن النفع والضرى مَ  َحْسيبَ الِلَّ
ُلونَ الْ    . دين اإلسالم فينجحوا ( بنشرِ  ُمتَ وَكِى

، فاهلل ينصرَن  مْ كُ َر كْ ( أي اعملوا على قدر َتكىنكم مين ومن أصحايب فال َّناف مَ  ُقْل ََي قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلٰى َمَكانَِتُكمْ ) -39
  ( . َفَسْوَف تَ ْعَلُمونَ ونبذ األصنام ) وحدهُ   من تبليغ الرسالة والدعوة إىل عبادتهِ ( مبا أمرين ريبى  ِإينى َعاِملٌ عليكم )

 . ( أي دائم وذلك يف اآلخرة َوحيَِل  َعَلْيِه َعَذاٌب م ِقيمٌ ( أَن أم أنتم ) َمن ََيْتِيِه َعَذاٌب خُيْزِيهِ ) -40

َفَمِن اْهَتَدٰى ) ( أي بدين احلقى قِى اِبحلَْ ( أي لتعليم الناس وإرشادهم )لِلنَّاسِ ( أي القرآن ) ِإَنَّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ ) -41
َهارك )طريق الشِ  ولزمَ  ( عن طريق احلقى  َوَمن َضلَّ ) ( ثوابهُ  فَِلنَ ْفِسهِ  َا َيِضل  َعَلي ْ ( َي  َوَما أَنتَ ) تعود على نفسهِ  ( أي فآاثمهُ  فَِإّنَّ
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رص على جناهتم بل فتكون شديد احلِ  من العذاب معليهم حبفيظ تُنجيه : لستَ  واملعىن،  ( أي حبفيظ َعَلْيِهم ِبوَِكيلٍ حممىد )
  . أنت نذير

ُ يَ تَ َوَفَّ اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا) -42 (  َوالَّيِت ملَْ ََتُْت يف َمَناِمَهاحني انفصاهلا عن األجسام ) ( يعين تكون النفوس يف قبضتهِ  الِلَّ
نفصال الروح ا، وكلمة "موت" معناها  نفصايلاصايل و سمان إتى . ألنى النوم قِ  عن أجسامها وقت النوم يعين واليت مل تنفصلْ 

 : والشاهد على ذلك قول األعشى، عن اجلسم 
 َوِهلُ  هِبا يَ ْهِذي َميِىتٌ  أْهِلها ِمنْ          حُيَاِوهُلَا ما فَتاةٌ  وُعلِىَقْتهُ 

اول أن حيُ  كنهُ ميُ  واملعىن : الحُيَاِوهُلَا "  "ماذلك قوله ليل على ، والدى  عن أهلها لٌ نفصِ يعين مُ  َميِىٌت " أْهِلها "ِمنْ فقول الشاعر 
 : . وقال حامت الطائي ل عن أهلهانفصِ الوصول إليها إلنىه مُ 

 الَعْظمِ  َعنِ  اْلُمخاطَ  َمتَّ  َفما َهواءٌ       أَنَفهُ  أَنَّ  َلو هللاِ  َوبَ ْيتِ  َوِدْدتُ 
 أي فما فصلُت املخاط عن العظم . 

َها اْلَمْوتَ  فَ ُيْمِسُك الَّيِت ) ِإىَلٰ َأَجٍل ( إىل أجسامها لتعيش يف الدنيا ) خرىٰ َويُ ْرِسُل ااْلُ ( عنده يف عامل النفوس ) َقَضٰى َعَلي ْ
يف عامل األثري وإرسال  ( أي يف إمساك بعض النفوس عندهُ  ِلكَ ِإنَّ يِف ذَ لها )أجَ  ( يعين إىل الوقت املقدىر أن ينتهي فيهِ  م َسمًّى
. وقد سبق تفسري هذه اآلية يف   ظة ويف املوت واحلياة( يف النوم واليقَ  آَلََيٍت لِىَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ أجسامها )إىل  اُخرى
  ابلتفصيل . اإلنسان بعد املوت كتايب

 ال يستطيعون نصرهم كالى   ؟ فعاءذوهم شُ ختى الينصروهم أم  ذوا األندادَ ختى اهل  ( تقديرهُ  ن ُدوِن الِلَِّ ُشَفَعاءَ أَِم اختََُّذوا مِ ) -43
ًئاركاؤكم )( شُ  أََوَلْو َكانُوا( هلم َي حممىد )ُقلْ مجيعاً ) الشفاعةُ  لىهِ واليشفعون هلم فلِ  ( من ذلك فال النصر على  اَل مَيِْلُكوَن َشي ْ

 . بصرا أحجار منحوتة ال تسمع وال تُ ( ألهنى َواَل يَ ْعِقُلونَ الشفاعة ) أعدائهم وال

يًعا) -44  الىذينَ ( و  لَُّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) بشفاعتهِ لُه هللا  نَ يشفع إال ِلَمن أذِ  ( يعين إنى الشفيع ال ُقل لِلِىَِّ الشََّفاَعُة مجَِ
  . عقابكم على أفعالكم( بعد موتكم فيُ  مُثَّ إليه تُ ْرَجُعونَ ) شيئاً منهنى  ال ميلكونَ  تدعون من دونهِ 

ُ َوْحَدهُ ) -45 ( يعين  اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَةِ  الىذينَ امْشََأزَّْت قُ ُلوُب درة هلم على شيء )قُ  األنداد ال نى أدرة و ( ابلقُ  َوِإَذا ذُِكَر الِلَّ
 النفور ها . فاالمشئزاز معناهُ درة بتمليك هللا هلم إَيى ركاؤَن أيضاً هلم القُ ا بل شُ وأنكروا عليك هذا القول وقالو  نفرت قلوهبم منكَ 

  : ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم
 َزبُ ْونَ ا َعَش ْوَزنَةً  َوَولَّْت ُهمْ      امْشَ َأزَّتْ  هِبَا الثِىَقافُ  َعضَّ  ِإَذا

 .  آهلتهم ( ويفرحون مبدحِ َيْستَ ْبِشُرونَ ( أي املشركون ) ِإَذا ُهمْ ن )سَ احلَ كر درة والذِ ( ابلقُ  ِمن ُدونِهِ  الىذينَ َوِإَذا ذُِكَر )

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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 ال : "إنى القبور هذهِ  ة واملشايخملن يتمسىك بقبور األئمى  ، فإذا قلتَ  لقد انطبقت هذه اآلية يف زماننا كلى االنطباق : أقول
من  لغريهِ  درةَ وال قُ  بيدهِ  واألمرَ  لهُ  درةَ نى القُ ، أل يها لك، إسأل حاجتك من هللا وهو يقض رىاً َتلك لك نفعاً والتدفع عنك ضُ 

أولياء هللا  : "هؤالءِ  وقال عنكَ  بوجههِ  عليك وأدارَ  قلبهُ  وحقدَ  منك هذا القول منك امشأزىت نفسهُ  فإذا مسعَ  ، املخلوقني"
ملن كرهوا  من أحبىوا والنارَ  ةَ هللا ويُدِخلون اجلنى  ى إبذنواألبرص بل وحييون املوتَ  ئون األكمهَ ربِ درته فهم يُ وقد وهبهم هللا من قُ 

هللا السماوات واألرض"  عاؤَن عند هللا وألجلهم خلقَ فَ فيجب علينا تقديسهم وتشييد قبورهم وتقدمي القرابني ألجلهم ألهنم شُ 
يًعاوقد نسُ ،  ة تراهم يستبشرون وَيخذون يف اسن أحد األئمى عندهم حم تْ رَ { ، وإذا ذُكِ  وا قول هللا تعاىل }ُقل لِلِىَِّ الشََّفاَعُة مجَِ

  . آخر من اإلشراك ، وهذا نوعٌ  والثناء عليهِ  مدحهِ 

.  طعاً كثرية بعدما كانت أرضاً واحدة( أي مشقىق الكواكب السيىارة وجاعلها قِ  ُقِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -46
يعين كانتا  { َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا  الىذينَ }أََوملَْ يَ َر األنبياء وُما يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة 

 .  79آية و  14آية . وقد سبق شرح كلمة "فاطر" يف سورة األنعام أيضاً يف  عاً كثريةطَ طعة واحدة فشقىقناها وجعلناها قِ قِ 
 يِف َما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ ( املشركني ) أَنَت حَتُْكُم َبنْيَ ِعَباِدكَ عندَن ) ( أي عاملٌ مبا غاب عنىا وما حضرَ  َعاملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ )

  . ين( من شؤون الدِ 

يًعا( من أموال ) َما يِف اأْلَْرضِ ( أنفسهم ابإلشراك ) َن ظََلُمواَوَلْو أَنَّ لِلَِّذي) -47  َوِمثْ َلُه َمَعهُ (( أي مجيع الكواكب السيىارة مجَِ
َ  اَلفْ َتَدْوا بِِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوبََدا هَلُم) عليهِ  زَيدةً  ) َ  َتِسُبونَ مِىَن الِلَِّ َمامَلْ َيُكونُوا حيَْ هلم ) ( أي وتبنيى هلم  ( يعين وتبنيى
، ولذلك قالوا ما  بون إىل هللا بعبادهتام يتقرى دون أنى املالئكة تشفع هلم وأهنى سران أعماهلم إذ كانوا يعتقِ دهم وخُ طالن عقائِ بُ 

َ . فلمىا ماتوا وانتقلوا إىل عامل النفوس وواجهوا احلقيقة ظهر هلم  ىلفَ بوَن إىل هللا زُ دهم االى ليقرى نعبُ   عكس ماكانوا يعتقدون وتبنيى
 بني أو األنبياء واملرسلنيولو كان املعبود من املالئكة املقرى  واهُ ى أن يعبدوا أحداً سِ قول األنبياء أبنى هللا تعاىل ال يرضَ  ةُ حى هلم صِ 

 وقعودك أو حتلف بهِ  قيامكَ  عندَ  أو تستعني بهِ  لهُ  وال أن تنذرَ  ى أن تُقدىس أحداً من أوليائهِ ، ألنى هللا تعاىل غيور فال يرضَ 
 ك بقربهِ وتبخىر البخور أو تتربى  القرابني أو توقد الشموع حول قربهِ  قرىب لهُ أو تُ  من غري أن حتلف ابهلل أو تسأل حاجتك منهُ 

والعذاب  منها غري اخلسارة لألموال واإلتعاب لألجسام  تشييد القبور ال جيوز والفائدةَ ، وحّتى  وجدران مرقدهِ  أو تقبىل ضرحيهُ 
منها إذ النفوس ابقية  فائدةَ  وى األجسام البالية اليت ال، ألنى األولياء حني موهتم انتقلوا إىل اجلنان ومل يبَق يف القرب سِ  للنفوس

ة املوت مل ، وَلمىا خرجت النفوس منها بعمليى  ، وما األجسام إال قوالب تكوىنت فيها النفوس بصر وأتكل وتشربتسمع وتُ 
ليقضي حاجتك أو  فهل يسمعكَ  منهُ  حاجتكَ  من قبور األولياء أو األنبياء وسألتَ  إىل قربٍ  فإذا جئتَ  ، فائدةيبَق فيها 

 سجن يف قربهِ عقاب فيُ  ، ألنى الويلى ليس عليهِ  يبك؟ كال ال يسمعك وال جيُ  وبني هللا فيسأل هللا قضاءها يكون واسطة بينكَ 
 . ورها وأشجارهاصُ َيكل من أَثارها ويشرب من أهنارها ويتنقىل بني قُ  منعىمٌ  بل هو يف اجلنان يف السماوات مع املالئكة

املالئكة  { َوَلْو مسَُِعوام يف السماوات بعيدون عنكم }إلهنى  { }ِإن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءُكمْ قال هللا تعاىل يف سورة فاطر 
ويقولون  { َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ هنم الميلكون شيئاً من إرادة هللا }إل{  َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ يكتبون أعمالكم } الىذينَ 
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كان األجدر بكم أن تسألوا حوائجكم من هللا الذي خلقكم   أليسَ  ؟ ماذا عبدمت قبورَن وسألتم حوائجكم منها: "لِ  لكم
  ."  وها معابد تُعبد من دون هللا ؟ فنحن براءٌ منكمقدىسوا ربىكم بدل تقديسكم قبورَن وتشييدها فجعلتمورزقكم وتُ 

ا سيئات وليست حسنات  ، أي ظهرت أهنى  ( من أفعال يف دار الدنيا َسيِىَئاُت َما َكَسُبوا( أي للمشركني ) َوبََدا هَلُمْ ) -48
 . ن العذاب الذي وعدهم به رسوهلم( م مَّا َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزِئُونَ هبم ) ( أي وأحاطَ َوَحاَق هِبِمدون )كما كانوا يعتقِ 

نَساَن ُضرٌّ ) -49 ( مل يشكر عليها  مُثَّ إذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِىنَّا( لكشف مابه من ضٍر )َدَعاَنَ دىة )( من مرض أو شِ  فَِإَذا َمسَّ اإْلِ
َا أُوتِيُتُه َعَلٰى ِعْلمٍ و) زكاة مالهِ  جْ ِر ومل خيُ  لمي على حتصيل املال وليس نعيت وبعِ وتيُت هذا املال بصَ اُ ، أي يقول  ندي( عِ  قَاَل ِإّنَّ

َنةٌ هو من هللا . فقال هللا تعاىل ) هل يشكر عليها إبنفاق بعضها على الفقراء  عمة لنختربهُ تلك النِ  ( أي أعطيناهُ  بَْل ِهَي ِفت ْ
  . اُخرىملال اترًة وابلفقر نا َّنتربهم اب( أنى  َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ واحملتاجني أم يكفر )

 مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ ) ( من عذاب هللاِ  َفَما أَْغىَنٰ َعن ُْهمجوا زكاة أمواهلم )ومل خُيرِ  ( كقارون وغريهِ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َقْد قَاهَلَا ) -50
  . ، أي مل يدفع املال عنهم شيئاً من العذاب ( من األموال

 ظََلُموا ِمْن َهٰ ُؤاَلءِ  الىذينَ وَ يف سبيل هللا ) نفقوا منهُ مات ومل يُ يف احملرى  م أنفقوهُ ، إلهنى  ( من املال َئاُت َما َكَسُبوافََأَصاهَبُْم َسيِى ) -51
 ( هللا عن ذهاب َوَما ُهم مبُْعِجزِينَ قبلهم ) من كانَ  ( كما أصابَ  َسُيِصيبُ ُهْم َسيِىَئاُت َما َكَسُبواَي حممىد ) ( أي من قومكَ 

 . أموال قارون وغريهِ  أمواهلم كما أذهبَ 

َ يَ ْبُسُط الرِىْزَق ِلَمن َيَشاءُ ) -52 (  ِلكَ ِإنَّ يِف ذَ ابتالًء ) على من يشاءُ  ضيىقُ ( أي ويُ َويَ ْقِدرُ حاَنً )( امتِ  أََومَلْ يَ ْعَلُموا أَنَّ الِلَّ
 درة هللا .( بقُ  آَلََيٍت لِىَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ والتقتري ) البسطِ 

ِإنَّ ( أي ال تيأسوا من مغفرة هللا ) اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة الِلَِّ ( بكثرة الذنوب ) َأْسَرُفوا َعَلٰى أَنُفِسِهمْ  الىذينَ ُقْل ََي ِعَباِدَي ) -53
يًعا   . لنادمني( ابالرَِّحيمُ ( للتائبني ) إِنَُّه ُهَو اْلَغُفورُ ) وأَنبَ  ( ملن اتبَ  الِلََّ يَ ْغِفُر الذ نُوَب مجَِ

ِمن قَ ْبِل أَن ََيْتَِيُكُم ) موا ألوامره وانقادوا لطاعتهِ ( أي استسلِ  َوَأْسِلُموا لَهُ رجعوا إليه ابلتوبة )ا( أي  َوأَنِيُبوا ِإىَلٰ رَبِىُكمْ ) -54
  . ( أي اليقدر على جناتكم من العذاب أحد مُثَّ اَل تُنَصُرونَ السالفة ) الَُمماب ( كما نزلَ  اْلَعَذابُ 

مِىن قَ ْبِل أَن ، وهو القرآن ) كملة من ربى ( يعين أحسن الكتب السماوية املنزَ  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنزَِل إِلَْيُكم مِىن رَّبِىُكم) -55
 . جالكمآ( مبجيء  َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ جأًة عند املوت )( أي فَ  ََيْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغَتةً 
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عُت من ( أي على ما ضيى  ََي َحْسَراَت َعَلٰى َما فَ رَّطُت يِف َجنِب الِلَِّ بعد املوت )  تقول نفسٌ ( يعين لئالى  َل نَ ْفسٌ أَن تَ ُقو ) -56
آمنُت كما آمن هؤالء فدخلوا اجلنة وصاروا حتت العرش جبوار هللا ، لقد أنزلنا إليكم كتاابً وبعثنا  يف جوار هللا لو كنتُ  املكانةِ 

 : ، ومن ذلك قول جرير . فكلمة "فرط" معناها نثُر الشيء وتضييعهُ  لكم بعد ذلك ذرَ نذرَنكم فال عُ لكم ُرُسالً وأ
 فَ َباُدوا ََثُودُ  فَ َعَلتْ  كما  وطََغوا      ديِنهمْ  يف فرىطُوا املهلىبِ  آلُ 

 . ( يعين وليتين ما كنُت من الساخرين ابلنيبى  َوِإن ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ )

َ َهَداين أَْو ) -57 ( أي من  َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  )ريبى  فيعلىمين دينَ  رسلهُ بواسطة رسوٍل يُ  ( إىل طريق احلقى  تَ ُقوَل َلْو أَنَّ الِلَّ
 . ، أرشدين إىل الطريق . فكلمة "هداين" معناها دلىين بني للمعاصياملتجنى 

إىل الدنيا  ( أي رجعةً  َلْو أَنَّ يل َكرَّةً من عامل املادة إىل عامل النفوس )قاهلا ( بعد انتِ  أَْو تَ ُقوَل ِحنَي تَ َرى اْلَعَذابَ ) -58
إىل الدنيا بعد  الً وأفهمناكم أبْن ال رجعةَ سُ : لقد أرسلنا لكم رُ  واملعىن.  نيقراء واحملتاجِ ( إىل الفُ  َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )

 . هلكم بعد هذا كلى  ذرَ املوت فال عُ 

ْبَت هِبَابَ َلٰى ) -59  ، يعين أرسلنا لكَ  قنيمن املتى  ( وهذا جواب لقول الكافر لو أنى هللا هداين لكنتُ  َقْد َجاَءْتَك آََييت َفَكذَّ
وَُكنَت ِمَن ) لدينهِ  دْ نقَ ومل تَ  ( على رسولنا ومل تؤمن بهِ َواْسَتْكرَبْتَ هبا ) ك كذىبتَ نات ولكنى ابلبيى  إىل طريق احلقى  رسوالً وأرشدكَ 

  . ولدينهِ  ولكتابهِ  لهُ  ( أي من املنكرينَ  اِفرِينَ اْلكَ 

زي ة العذاب واخلِ دى ( من شِ  ُوُجوُهُهم م ْسَودَّةٌ شريكاً وولداً ) ( فزعموا أنى لهُ  َكَذبُوا َعَلى الِلَِّ   الىذينَ َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى ) -60
ِينَ والعار )   . م، يعين مثواهم جهنى  ُسل هللا( على رُ  أَلَْيَس يِف َجَهنََّم َمثْ ًوى لِىْلُمَتَكربِى

61- ( ُ كانوا معهم يف   الىذينَ ( أي مبالئكتهم مبََفاَزهِتِمْ رك واملعاصي )بوا الشِ جتنى  الىذينَ ، أي  م( من جهنى  ات ََّقْوا الىذينَ َويُ َنجِىي الِلَّ
ى سمى ، وتُ  وظيفتهم يت هذهِ . فاملفازة هم اجلماعة الى  مرجهم من جهنى ، فإنى هللا تعاىل َيمر املالئكة أن ختُ  الدنيا يكتبون أعماهلم

 الىذينَ }مُثَّ نُ َنجِىي  . ونظريها يف املعىن قوله تعاىل يف سورة مرمي ند هللا وجيشهُ ، فاملالئكة هم جُ  يف اجليش العراقي "مفرزة"
 . {  ات ََّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا

( على فراق أطفاهلم كما حيزن غريهم بل تكون أطفاهلم  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ صيب الكافرين يف احملشر )( الذي يُ  اَل مَيَس ُهُم الس وءُ )
 . معهم يف اجلنة

ُ َخاِلُق ُكلِى َشْيءٍ ) -62 ليل . والدى   املوتحّتى  أي كفيل برزقهِ  ( برزقهِ وَِكيلٌ ( حيى ) َوُهَو َعَلٰى ُكلِى َشْيءٍ ي وأثريي )( مادى  الِلَّ
}فَ َقاَلْت َهْل  موسى ةِ صى ، وقال تعاىل يف قِ  معاشها أي صار كفيالً أبمرِ  { }وََكفََّلَها زََكرَيَّ  مرمي ةِ صى تعاىل يف قِ  على ذلك قولهُ 

 .{  أَُدل ُكْم َعَلى أَْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكمْ 
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.  وظيفة لكي يقوم أبدائها ، أي أعطاهُ  ك وظيفةً امللِ  لىد" وهو الذي قلىدهُ فردها "مق( مُ  لَُّه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -63
لزماً ، يعين صار مُ  لتلك الوظيفة راسان ُمقلَّدٌ ، فصاحب خُ  ، يعين جعله والياً عليها راسانيقال اخلليفة قلىد زيداً والية خُ 

، ومقاليد األرض هم  رسلهم هللا تعاىل إىل األنبياءيُ  الىذينَ فمقاليد السماوات هم املالئكة ، . ومجعهم "مقاليد"  أبدائها
}َولِلَِِّ ُجُنوُد  . ونظريها يف املعىن قوله تعاىل يف سورة الفتح ه الوظيفة وهي الرسالةقلىدهم هللا تعاىل هذِ  الىذينَ األنبياء والُرُسل 

ُ َعزِيزًا َحِكيًما  .  {  السََّماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن الِلَّ
 ( . َكَفُروا آِبََيِت الِلَِّ أُولَ ِٰئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ   ذينَ الى وَ )

: فكىروا يف هذا  واملعىن،  ؟ والفاء للتفكري هللا أتمرونين أعبدُ  ريِ ( يعين ألِغَ  ُقْل أَفَ َغرْيَ الِلَِّ أَتُْمُروينى أَْعُبُد أَي  َها اجْلَاِهُلونَ ) -64
  ؟ والينفع ألِلحجر الذي اليضرى  ، األمر مثى قولوا ملن أتمرونين أعبد

ِمن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكونَنَّ  الىذينَ ُسل )( الرُ  َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل خاطب رسوله فقال تعاىل )مثى  -65
  . ثاب عليها يف اآلخرة( فتخسر أعمالك وال تُ  ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

: فكىر  واملعىن ، . والفاء من قوله تعاىل )فَاْعُبْد( للتفكري ( له على الدوام فَاْعُبْد وَُكن مِىَن الشَّاِكرِينَ ( وحده ) الِلََّ  بَلِ ) -66
  . عن علٍم ويقني كَ بادتُ عِ  نَ و ك وُملوقاته مثى أعبده لتكيف صناعات ربى 

َ َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ ) -67 ٌت بَِيِميِنِه َوَما َقَدُروا الِلَّ  ( َوتَ َعاىَلٰ َعمَّا يُْشرُِكونَ  ُسبحانهُ يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوَيَّ
 . ويف سورة األنبياء  الكون والقرآنسبق تفسريها يف كتايب 

 . الكون والقرآنويف كتايب  73يف سورة األنعام يف آية  الصور( وقد سبق الكالم عن  ورِ َونُِفَخ يف الص  ) -68
ة إذ مل جيمع ريد هبا الطبقات الغازيى نا يُ . والسماوات هُ  ( يعين أصابتهم الصاعقة اأْلَْرضِ َفَصِعَق َمن يِف السََّماَواِت َوَمن يِف )

: فصِعق َمن  واملعىن.  بينهما بكلمتني ومها "ومن يف" مثى جاء ذكر األرض كر السماوات واألرض واو عطف بل فصلَ بني ذِ 
ة وهم املالئكة ان السماوات األثرييى كى سُ  ُسبحانهُ مثى استثىن ن يف األرض وهم اإلنس . نى ومَ يف السماوات الغازيىة وهم اجلِ 

(  فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُرونَ  اُخرىٰ مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ( فهؤالء ال ُيصَعقون )ِإالَّ َمن َشاَء الِلَُّ ن والشهداء واألتقياء فقال )و واألنبياء واملرسل
  . ساب واجلزاءأي ينتظرون احلِ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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َا َوَأْشَرَقتِ ) -69 طع الكبرية منها تكون أقماراً فيما سبق أنى األرض تتقطىع يوم القيامة فالقِ  قلتُ  126 ( اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِى
. وهذا الوصف ينطبق  ، فلذلك وصفها هللا تعاىل إبشراق النور تكون نيازكفطع الصغرية ، أما القِ  ارة اجلديدةللكواكب السيى 

 . { }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا سورة يونس، قال هللا تعاىل يف  يف األقمار
مون اليهود اكِ ، حيُ  بكتاهبا ةٍ مى اُ ، كلى  مون الناس هباحاكِ ل فيُ سُ ( يعين وتوضع الكتب السماوية بني أيدي الرُ  َوُوِضَع اْلِكَتابُ )

ين الذي جيب على الناس أن تسري حبكمها وتتىبع هنجها ا القاجنيل واملسلمني ابلقرآن ، ألهنى ابلتوراة والنصارى ابإل نون الرابى
صاحبهم من  يكتبون أعمال الناس فيشهدون عند األنبياء مبا عملَ  الىذينَ ة ظَ فَ ( وهم املالئكة احلَ  َوِجيَء اِبلنبيىنَي َوالش َهَداءِ )

نَ ُهم اِبحْلَقِى َوُهْم اَل يف دار الدنيا ) أو شرى  خريٍ   ( . يُْظَلُمونَ َوُقِضَي بَ ي ْ

 .(  َوُهَو أَْعَلُم مبَا يَ ْفَعُلونَ أو سيئات ) ( يف الدنيا من حسناتٍ  مَّا َعِمَلتْ ( جزاء ) َوُوفِىَيْت ُكل  نَ ْفسٍ ) -70

َحْت أَبْ َواهُبَا َوقَاَل هَلُْم َحّتَّٰ إذا َجاُءوَها فُتِ مرة )مرًة بعد زُ ( أي فوجاً بعد فوج وزُ  َكَفُروا ِإىَلٰ َجَهنََّم ُزَمرًا  الىذينَ َوِسيَق ) -71
ُلوَن َعَلْيُكْم آََيِت َربِىُكْم َويُنِذُروَنُكْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهٰ َذا( أي من جنسكم ) أمََلْ ََيِْتُكْم ُرُسٌل مِىنُكمْ ( أي املوكىلون هبا ) َخَزنَ تُ َها (  يَ ت ْ
َولَٰ ِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى نا وأنذروَن )( قد جاءتنا ُرُسل ربى  قَاُلوا بَ َلىٰ وىفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه )أي وخيُ 

 ( . اْلَكاِفرِينَ 

ِينَ ( أي مؤبىدين فيها ) ِقيَل اْدُخُلوا أَبْ َواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها) -72   . املكان مكاهنم فيها ( أي بئسَ  فَِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكربِى

ُْم إىل اجْلَنَِّة ُزَمرًا الىذينَ َوِسيَق ) -73 ا قال تعاىل )َوِسيَق  ات ََّقْوا َرهبَّ ة ، ألنى جاذبيى  ( ، والسَّوق إهانة لإلنسان ات ََّقْوا الىذينَ ( وإّنى
، كما لو    جتذهبم اثنيةً لئالى  نفٍ وتدفعهم بعُ  ةٍ قني بقوى الشمس جتذب كلى النفوس إليها التقيىة والشقيىة فتأيت املالئكة وخترج املتى 

 عيدهُ  تُ لئالى  وعنفٍ  ةٍ َنو الساحل بقوى  نجيه من الغرق فتدفعهُ ق وتريد أن تُ على الغرَ  رجالً شارفَ  تسبح يف البحر ورأيتَ  كنتَ 
َحْتًما }َوِإن مِىنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِىَك . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة مرمي  فيغرق األمواج إىل البحر اثنيةً 

  { . ات ََّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا الىذينَ مَّْقِضيًّا . مثى نُ َنجِىي 
ُتمْ ( هلم )َوفُِتَحتْ حوا واستبشروا )صورها وحورها فرِ ( ورأوا قُ  َحّتَّٰ إذا َجاُءوَها) ( هذه  أَبْ َواهُبَا َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطب ْ

 . لىدين فيها إىل األبد( أي ُمُ  فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ ة )هلم من املالئكة وهتنئة بدخول اجلنى  ةٌ حتيى 

( أي وأورثنا أموال الكافرين  َوأَْوَرثَ َنا اأْلَْرضَ ) ن أنبيائهِ على ألسُ  َن بهِ ( الذي وعدَ  َوقَاُلوا احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي َصَدقَ َنا َوْعَدهُ ) -74
 .  يف سورة مرمي. وقد بيىنت معىن اإلرث  ي، يعين األثريي منها ال املادى  على األرض يت كانتالى 

                                                           
َا 126 ا اليوم تشرق بنور الشمس فيكون اللى  )َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِى ارة فتكون كواكب سيى  يوم القيامة تتمزىق الشمس . ولكنْ  يل هناراً ( ألهنى

 . وكذلك األرض تتمزىق فتكون أقماراً تنري للكواكب اجلديدة
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صورهم وسعة منازهلم إىل كثرة قُ  ، وهذا إشارةً  نشاءُ  حيثُ  من اجلنة مكاَنً ومأوىً  ( أي نتىخذُ نَ تَ بَ وَّأُ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء )
  ( أجرهم فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ هلم فيها من مكاٍن إىل آخر )انتقا ريىةِ وحُ 

ُيَسبِىُحوَن ) ني بهِ يطِ ( أي حمُ  َحافِىنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ ) ناك ترى املالئكةَ ة فهُ ( يعين إذا دخلَت اجلنى  َوتَ َرى اْلَماَلِئَكةَ ) -75
نَ ُهم ِْم َوُقِضَي بَ ي ْ ة ( يعين أصحاب اجلنى َوِقيلَ ة )( فُأْدِخَل الكافرون النار وأُْدِخَل املؤمنون اجلنى اِبحْلَقِى ) ( أي بني الناس حِبَْمِد َرهبِى

 . معَ النِ  ( على هذهِ  احْلَْمُد لِلَِِّ َربِى اْلَعاَلِمنيَ تقول )

ّاْلَعاَلِمنَيّّو،ّّبعونّهللاّوإرشاداتهّتفسريّسورةّالز مرّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 ؤمن()املّسورةّغافر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . حممىد كمة َيحِ  : فيكون املعىن،  ، وامليم ترمز إىل حممىد كمة( احلاء ترمز إىل كلمة احلِ  ح م) -1

 د هذا قولهُ ا يؤيى . وُمى  عظم ومواكَ حِ  هُ هللا تعاىل أنزل عليك القرآن كلى  : إنى  واملعىن(  تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن الِلَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ) -2
 . { }ِحْكَمٌة اَبلَِغٌة َفَما تُ ْغِن الن ُذرُ تعاىل يف سورة القمر 

، أي  املؤمنني ( على ِذي الطَّْولِ ( للمشركني ) َشِديِد اْلِعَقابِ ( للتائبني ) َوقَاِبِل الت َّْوبِ ( للمطيعني ) َغاِفِر الذَّنبِ ) -3
جازيكم على بعد موتكم فيُ  ( ِإالَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصريُ يف الكون )  )اَل إِلَهَ ) الطريق احلقى هداهم إىل  صاحب الفضل عليهم إذْ 

 . حسب أعمالكم

حممىد  ( َي َفاَل يَ ْغُرْركَ دون آلابئهم )قلى عاندون ومُ ( ألهنم مُ  َكَفُروا  الىذينَ يِف آََيِت الِلَِّ ِإالَّ اصم )( أي ما خيُ  َما جُيَاِدلُ ) -4
د هذا قوله تعاىل يف سورة ا يؤيى . وُمى  ا ستزول وإهنم ميوتون( يعين تقلىبهم يف الرتف وكثرة األموال فإهنى  بُ ُهْم يِف اْلِباَلدِ تَ َقل  )

 . { َيْشُعُرونَ  الَّ  لبَ  اخلَْرْيَاتِ  يِف  هَلُمْ  }ُنَسارِعُ  املؤمنون

َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َواأْلَْحزَاُب ِمن بَ عْ ) -5 َبْت قَ ب ْ ُسل وَنصبوهم ابلعداوة والتكذيب ومنهم عاد حتزىبوا على الرُ  الىذينَ ( وهم  ِدِهمْ َكذَّ
( أي خاصموا  َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطلِ ( ابلضرب أو القتل أو النفي ) بَِرُسوهِلِْم لَِيْأُخُذوهُ ( منهم ) َومَهَّْت ُكل  أُمَّةٍ وَثود وغريهم )

زيلوا ويُبطلوا بقوهلم وجداهلم يُ ( أي لِ  لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ بني )حٌر مُ عجزات هذا سِ من مُ  ُسلهم ابلقول أبن قالوا ِلما جاءوا بهِ رُ 
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بعضهم ابلزلزال وبعضهم ابلطاعون وبعضهم ابلغرق وبعضهم ابخلسف وبعضهم  (  ابلعذاب والتدمري فهلكَ فََأَخْذهُتُمْ ) احلقى 
 . قايب هلمحممىد كيف كان عِ  ( أي فانظر َي بِ َفَكْيَف َكاَن ِعَقاجارة )ابألعاصري وبعضهم ابحلِ 

ُْم َأْصَحاُب النَّارِ حممىد ) َي ( من قومكَ  َكَفُروا  الىذينَ َعَلى ( ابلتدمري ) وََكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت رَبِىكَ ) -6  يدخلوهنا بعدَ  ( أهنَّ
 . موهتم

 معنوَيً  حقيقياً بل محلهُ  . وليس املراد بذلك محلهُ  ة حيملون العرشان السماوات األثرييكى ( وهم سُ  حَيِْمُلوَن اْلَعْرشَ  الىذينَ ) -7
( أي ومن هم حول العرش   َوَمْن َحْوَلهُ ه فوقهم )، فكما َنن َنمل السماء ألهنا فوقنا كذلك املالئكة حيملون العرش ألنى 

 لوى شأهنم ومنزلتهمبادته مع عُ جيد وال يستنكفون عن عِ ابلتسبيح والتحميد والتم ( يعين يذكرونهُ  ُيَسبِىُحوَن حِبَْمِد َرهبِىِمْ كلىهم )
ها املشركون ، ولكنىكم أيى  ( أي يؤمنون بوحدانيتهِ  َويُ ْؤِمُنوَن بِهِ ) جود لهُ وأتنفون من السُ  ركاءشُ  ها املشركون جتعلون لهُ ، وأنتم أيى 

( أي  َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحًَة َوِعْلًما) ملغفرة من هللا يقولون( أي يسألون هلم ا َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنواركاء )جتعلون له شُ 
 إليهِ  الذي أرشدتَ  ( أي اتىبعوا طريقكَ  َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلكَ رك )( من الشِ  فَاْغِفْر لِلَِّذيَن اَتبُوالمك كلى شيء )َعْت رمحتك وعِ سِ وَ 

 . ( يف اآلخرة اجلَِْحيمِ  َعَذابَ ( أي جنىبهم )َوِقِهمْ حممىداً ) رسولكَ 

ُم( أي سبٍع يف العدد ) رَب ََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدنٍ ) -8 معهم  لْ ( أي وأدخِ  َوَمن َصَلحَ ) ن ُرُسلكَ ( هبا على ألسُ  الَّيِت َوَعدهتَّ
هِتِمْ ) اجلنان من صلحَ   لككَ ( يف مُ  إِنََّك أَنَت اْلَعزِيزُ ياهم واجللوس معهم )ق( ليتمى هلم السرور بلُ  ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرىَيَّ

 . ( يف أفعالكاحلَِْكيمُ )

شرى يوم القيامة  ( يعين ومن تدفع عنهُ  يَ ْوَمِئٍذ فَ َقْد َرمِحَْتهُ  السيئاتَوَمن َتِق ( أي وادفْع عنهم كلى مكروه ) السيئاتَوِقِهُم ) -9
  . { فَازَ  فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحزِحَ  }َفَمنومثلها يف املعىن يف سورة آل عمران .  هُ من النار فقد رمحتَ  نجيهِ وأهواهلا وتُ 

 . ( َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ )

 ( أي أعظمُ  ْقِتُكْم أَنُفَسُكمْ َأْكرَبُ ِمن مَّ ( لكم ) َلَمْقُت الِلَِّ ل املالئكة أبن تقول هم )بَ ( من قِ  َكَفُروا يُ َناَدْونَ   الىذينَ ِإنَّ ) -10
ميَاِن فَ َتْكُفُرونَ غض والكراهة )هو البُ  "املقت". و من مقت بعضكم لبعضٍ  ا مَقَتكم هللا ألنى : إّنى  واملعىن( ،  ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإىَل اإْلِ

 . مقتكم هللا فلذلك وكفرمت بكتابهِ  النيبى دعاكم إىل اإلميان فأنكرمت عليهِ 

تَ َنا اثْ نَ َتنْيِ أي قال املشركون بعد موهتم وهم يف النار )( قَاُلوا) -11 ني فاملوتة األوىل هي النوم ( أي مرتَ  َرب ََّنا أََمت ََّنا اثْ نَ َتنْيِ َوَأْحيَ ي ْ
  . ي املوتة احلقيقيةه، والثانية  يف الدنيا

ُ يَ تَ َوَفَّ اأْلَنُفَس حِ ر مَ تعاىل يف سورة الزُ  والدليل على ذلك قولهُ  َها }الِلَّ نَي َمْوهِتَا َوالَّيِت مَلْ ََتُْت يف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الَّيِت َقَضى َعَلي ْ
{ يعين  . وقال تعاىل يف سورة الشعراء عن لسان إبراهيم }َوالَِّذي مُيِيُتيِن مثى حُيِْينيِ  { ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى خرىاْلَمْوَت َويُ ْرِسُل ااْلُ 
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َويَ ْعَلُم  للىيل}َوُهَو الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكم ابِ . وقال تعاىل يف سورة األنعام  ييين ابلنهار، وهي اليقظة من النوموهو النوم وحيُ  للىيلمييتين اب
 .{  َما َجَرْحُتم اِبلن ََّهارِ 

تَ َنا اثْ نَ َتنْيِ ا قوله تعاىل )أمى  ، واحلياة الثانية يف الدنيا بعد  اً يى ح فصارَ  طفةً بعد ما كان نُ  هِ مى اُ  يف بطنِ  هُ قَ لَ ( فاحلياة األوىل خَ  َوَأْحيَ ي ْ
غاراً هاتنا فلم تنَسنا صِ مى اُ  طونِ خروجنا من بُ  هاتنا ورزقتنا يف الدنيا بعدمى اُ  طونِ يف بُ  : رزقتنا وَننُ  واملعىن،  اخلروج من البطون

( ا ِبُذنُوبَِنا فَ َهْل ِإىَل ُخُروٍج مِىن فَاْعرَتَفْ نَ ك بل عبدَن غريك . ولكن اآلن واجهنا احلقيقة )ءك نعمال مل نشكر وال كباراً وَننُ 
من األنبياء أو بواجبات  أحدٍ  أو بشفاعةِ  ق َّنرج هبا من النار بقبول توبةٍ رُ ( أي فهل لنا من طريقة من الطُ يلبِ سَ النار )

 . إىل ذلك سبيلَ  قال هلم الفيُ  ؟ أدائها يها مثى خترجنا بعدَ تفرضها علينا اآلن فنؤدى 

ُ َوْحَدُه َكَفْرمُتْ ( أي بسبب أنىه )أِبَنَُّه العذاب جزاؤكم )( َذِلُكم ) -12 َوِإن ( أي أنكرمت وقلتم بل آهلة كثرية )ِإَذا ُدِعَي الِلَّ
 ( وحدهُ فَاحلُْْكُم لِلَِِّ األقوال الباطلة ) قون هبذهِ صدى يف األرض تُ  يف السماء وآهلةٌ  واحدٌ  لكم إالهٌ  ( يعين إذا قيلَ  ُيْشَرْك بِِه تُ ْؤِمُنوا

  لطان .واملنزلة والسُ  فعةِ ( يف الرِ اْلَكِبريِ ( يف املكان )اْلَعِليىِ ) بينكم ابلعدلِ  حيكمُ 

( املنى  َويُ نَ زىُِل َلُكم مِىَن السََّماء رِْزقًاة وعجائب مرئية )( يف السماوات واألرض من حوادث كونيى ُهَو الَِّذي يُرِيُكْم آََيتِِه ) -13
 . من يرجع إىل هللا ابلتوبة والطاعة ( يعين إالى ِإالَّ َمن يُِنيُب اآلَيت ) هبذهِ  ظُ ( أي وما يتىعِ يَ َتذَكَُّر  َوَماوالطري واملطر )

14- ( َ يَن ( له يف العبادة )ُُمِْلِصنيَ ) واسألوا حوائجكم منهُ  ( أي اعبدوهُ فَاْدُعوا الِلَّ َوَلْو َكرَِه ياد )الطاعة واالنقِ  ( أي لهُ َلُه الدِى
 . همدودكم عن آهلتِ ( صُ اِفُروَن اْلكَ 

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف  ةلني يف اجلنى ني واألنبياء واملرسَ درجات املتقِ  ، يعين يرفعُ  قني( للمتى رَِفيُع الدََّرَجاِت ) -15
 ثلهُ يف الكون مِ  ذي ليسَ ( أي صاحب العرش الى ُذو اْلَعْرِش . ) { }نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليمٌ سورة األنعام 

، فكلمة "أمر" كناية  ةالروحانيى  ( يعين الذي هو من ُملوقاتهِ ِمْن أَْمرِِه ( يعين ينزىِل جربائيل )يُ ْلِقي الر وَح ) وقد استوى عليهِ 
بعذاب  ( الناسَ لُِينِذرَ رسوالً ) ( أن يكونَ  هِ َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَبادِ ى أمراً )سمى منها يُ  سمٍ ة فكلى قِ عن املخلوقات الروحانيى 

 . آلِخرونااألوىلون و  ( أي يُنذرهم عذاب يوم القيامة يوم يلتقي فيهِ يَ ْوَم التَّاَلِق )

ُهْم َشْيٌء ) خيتفون فيهِ  ( يف الفضاء ليس هلم مكانٌ يَ ْوَم ُهم اَبرُِزوَن ) -16 ،  نهم أحدخيتفي م ( يعين الاَل خَيَْفى َعَلى الِلَِّ ِمن ْ
 : ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم ، فالبارز هو الظاهر للعيان ألنى األرض تتمزىق وتنتثر أجزاؤها يف الفضاء

َ ُذوا قَ دِ      َح يٍى  وَُكلَّ  اَبرِزِيْ نَ  تَ رَاَنَ   َقرِيْن َا َُمَافَ تَ َنا اختَّ
 ( .لِلَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر فتجيب املالئكة وأهل احملشر قائلني ) ؟ نسان( أيها اإللِىَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْوَم فحينئذ يقول هللا تعاىل )
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من عقاب إال  من ثواب وال زَيدةٍ  ( بنقصٍ اَل ظُْلَم اْليَ ْوَم ( من حسنات أو سيئات )اْليَ ْوَم جُتَْزى ُكل  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت ) -17
َ َسرِيُع احلَِْسابِ حقاق )ستِ ابِ   . أي سريع املكافأة على األعمال واألفعال(  ِإنَّ الِلَّ

، أي "  األمرُ  فَ أزِ " قال ، يُ  معناها الدانية والقريبة "اآلزفة".  ( أي يوم إقرتاب آجاهلميَ ْوَم اآْلزَِفِة ) ( عذابَ َوأَنِذْرُهمْ ) -18
 : ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين اقرتب

َح لُ  أَِزفَ   َقدِ  فَكَأنْ  بِرِحالَِنا تَ ُزلْ  َلمىا      رِكابَ َنا أنَّ  َغرْيَ  الرتَّ
ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى فوسهم من أجسامهم )نُ  ون مالئكة املوت اليت تقبضُ ويريد ابآلزفة آخر ساعة من حياهتم وذلك حني يرَ 

اْلُقُلوُب احْلََناِجَر {  }َوبَ َلَغتِ ثلها يف سورة األحزاب قوله تعاىل . ومِ  ة اخلوفب عند العرب بشدى ضرَ ل يُ ( هذا مثَ  احْلََناِجرِ 
  . ة اخلوفيعين من شدى 

يمٍ تنجيهم من العذاب ) هبم من اخلوف واهللع يف نفوسهم ال يهتدون إىل حيلةٍ  ( ماَكاِظِمنيَ ) نجيهم ( يُ  َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن محَِ
 . ال هذا وال ذاك اعتهُ ل شفقبَ وتُ  ( أمرهُ يُطَاعُ عنهم العذاب ) هللا ليدفعَ  ( يشفع هلم عندَ َواَل َشِفيٍع )

( من  َما خُتِْفي الص ُدورُ ) ( يعلمُ وَ عاقب عليها )فيُ  سارقة النظر إىل ما ال حيلى النظر إليهِ مُ  ( وهيَ يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ ) -19
 . ب عليهاحاسِ نواَي سيئة فيُ 

ُ يَ ْقِضي) -20 ( يعين يدعون املالئكة يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه  الىذينَ وَ القيامة ابلعدل )بينهم يوم  ( أي حيكمُ اِبحلَْقىِ ( بني الناس ) َوالِلَّ
( ِإنَّ الِلََّ ُهَو السَِّميُع شفاعتها ) املالئكة ويرجونَ  هلل ، فلماذا خيافون هُ كلى   كمُ ( أي الحيكمون بشيء فاحلُ اَل يَ ْقُضوَن ِبَشْيٍء )

 . ( أبفعاهلماْلَبِصريُ ألقواهلم )

؟ يعين قد ساروا ونظروا  ( حني كذىبوا الُرُسلَكانُوا ِمن قَ ْبِلِهْم   الىذينَ ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة أََو مَلْ يَ ) -21
ُهْم قُ وًَّة ولكن مل يعتربوا آباثرهم وال أبخبارهم ) ( من ْرِض آاَثرًا يِف اأْلَ ) ( أكثرَ وَ ( ابألجسام واألعداد )َكانُوا ُهْم َأَشدَّ ِمن ْ

ُ دة )ور املشيى صُ نة والقُ الع واملدائن احملصى القِ  فوسهم إىل عامل النفوس إىل العذاب نُ  ، أي أهلكهم وأخذَ  ( ابلعذابفََأَخَذُهُم الِلَّ
 ( أي من شفيع يشفع هلم فيقيهم عذاب هللا .َوَما َكاَن هَلُم مِىَن الِلَِّ ِمن َواٍق ( أي بسبب ذنوهبم )ِبُذنُوهِبِمْ )

ُمْ والتدمري الذي أصاهبم ) ( األخذُ َذِلكَ ) -22 م )أبَِهنَّ ْتِيِهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِىَناِت ( أي بسبب أهنى ة الواضحة ( أي ابألدلى َكاَنت أتَّ
ُ ( هبم ومل يؤمنوا مع تلك الرباهني )َفَكَفُرواوالرباهني الساطعة )  . ( للكافرين اْلِعَقابِ  إِنَُّه َقِويٌّ َشِديدُ ( ابلعذاب )فََأَخَذُهُم الِلَّ

( أي وُسلطٍة بيىنة ، فاآلَيت هي العصا واليد البيضاء ،  َوُسْلطَاٍن م ِبنيٍ ( أي مبعجزاتنا ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى آِبََيتَِنا) -23
 يف سورة األعرافعون ة موسى مع فر صى قد سبقت قِ و  والُسلطة هي اجلراد والضفادع والُقمىل والدم وغري ذلك ُمىا سبق ذِكرُه .

. 
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 ( . َوقَاُروَن فَ َقاُلوا َساِحٌر َكذَّابٌ ( وزيرِه ) ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَهاَمانَ ) -24

 الىذينَ َناء اقْ تُ ُلوا أَب ْ ( أي قال فرعون وُمستشاروُه ) ِمْن ِعنِدََن قَاُلوا( أي ابلقول احلقى )اِبحْلَقىِ ( موسى ) فَ َلمَّا َجاءُهم) -25
( كما قتلناهم يف املاضي لئال يزداد عدد بين إسرائيل فيتقوى موسى هبم علينا ونُبقي النساء  آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا ِنَساءُهمْ 

بنات يف أبنى ما فعلُه فرعون من قتل األوالد وإبقاء ال ُسبحانهُ للخدمة . ولكن مل يتمى هلم يف هذه املرىة ما أرادوا . مثى أخرَب 
 ( أي يف ذهاب وخسران . َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يِف َضاَللٍ املاضي مل ينفعُه فقال )

َل ِديَنُكْم أَْو ( ليُنجيه من القتل ) أَقْ ُتْل ُموَسى َوْلَيدُْع رَبَّهُ ( أي اتركوين )َذُروين ( لوزرائِه ) َوقَاَل ِفْرَعْونُ ) -26 ِإينىِ َأَخاُف أَن يُ َبدِى
: أو أن يُظهَر عليكم قومه ويعمل يف أرضكم اخلراب والدمار كما أخرَبْت  واملعىن( أي اخلراب ،  َأن يُْظِهَر يِف اأْلَْرِض اْلَفَسادَ 

  بذلك الكَهنة قبل والدتِه . فحينئٍذ استعاذ موسى من شرىهم . 

 ( . ُكلِى ُمَتَكربِىٍ الَّ يُ ْؤِمُن بِيَ ْوِم احلَِْسابِ ( شرى ) مِىنبَِريبِى َوَربِىُكم ( أي اعتصمُت ) َوقَاَل ُموَسى ِإينىِ ُعْذتُ ) -27

أَتَ ْقتُ ُلوَن َرُجاًل أَن ( عن فرعون ) َيْكُتُم ِإميَانَهُ ( وكان وزيراً من وزرائِه من األقباط ) َوقَاَل َرُجٌل م ْؤِمٌن مِىْن آِل ِفْرَعْونَ ) -28
( الىذي  ِمن رَّبِىُكمْ ( الدالىة على صدقِه ) َوَقْد َجاءُكم اِبْلبَ يِىَناتِ رجاًل يؤمن ابهلل ويدعو إليِه )( يعين كيف تقتلون  يَ ُقوَل َريبِىَ الِلَُّ 

َوِإن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكم بَ ْعُض الَِّذي ( أي فعَلى نفسِه وابل كذبه ) فَ َعَلْيِه َكِذبُهُ ( كما تقولون ) َوِإن َيُك َكاِذابً أرَسلُه إليكم )
( يعين إن يكن صادقاً وآمنتم بِه ُيصبكم ما وعدكم من اخلري ، وإن كذىبتموُه ُيصبكم ما وعدكم من الشرى واهلالك ، مثى  يَِعدُُكمْ 

َ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرفٌ ألقى اللىوم على قومِه بصورة ُمبهمة فقال ) ( ابدىعائِه الربوبيىة ، َكذَّابٌ ( يف الظُلم واآلاثم ) ِإنَّ الِلَّ
  به فرعون . مثى قال : يعين

َفَمن يَنُصُرََن ِمن أَبِْس ( أي ولكم الُسلطة يف أرض مصر ) ظَاِهرِيَن يِف اأْلَْرضِ ( أي اململكة ) ََي قَ ْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَ ْومَ ) -29
َما أُرِيُكْم ِإالَّ ( عند ذلك ) َل ِفْرَعْونُ قَا: ال تقتلوا رسول هللا فيحلى بكم العذاب ) واملعىن( ،  ِإْن َجاءَنَ ( أي من عذابِه ) الِلَِّ 

  ( . َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ ( أي ما أشري عليكم إالى مبا أراُه صواابً ) َما أََرى

 االَُمم( أي ِمثل عذاب  زَابِ يَ ْوِم اأْلَحْ ( عذاب )مِىْثلَ ( هالكاً وعذاابً ) َوقَاَل الَِّذي آَمَن ََي قَ ْوِم ِإينىِ َأَخاُف َعَلْيُكم) -30
 يُعدىد تلك األحزاب فقال :  ُسبحانهُ املاضية الىيت حتزىبت على ُرُسلها فأهلكهم هللا بذنوهبم . مثى أخَذ 

لدمار : إينى أخاُف عليكم مثل ما حلى من اهلالك وا واملعىن( والدأب معناُه العادة ،  ِمْثَل َدْأِب قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُودَ ) -31
ُ يُرِيُد ظُْلًما لىِْلِعَبادِ ( وهم قوم إبراهيم ولوط وُشعيب ) ِمن بَ ْعِدِهمْ  الىذينَ وَ بقوم نوح وعاد وَثود َلمىا كذىبوا ُرُسل هللا ) (  َوَما الِلَّ

 فال يُهلُكهم حّتى يُنذَرهم .

زل بكم العذاب كالزلزال أو األعاصري أو السيل أو غري ذلك ( يعين يوم ين َوََي قَ ْوِم ِإينىِ َأَخاُف َعَلْيُكْم يَ ْوَم الت ََّنادِ ) -32
 فحينئٍذ يُنادي بعضكم بعضاً لينجيه من اهلالك وال َمنجًى منُه .
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(  ِمْن َعاِصمٍ ( أي من عذاب هللا ) َما َلُكم مِىَن الِلَِّ ( عن ُقراكم ومنازلكم خوفاً من الزلزال وغريه ) يَ ْوَم تُ َول وَن ُمْدبِرِينَ ) -33
َها يَ رُْكُضونَ  قوله تعاىل يفعصمكم منه ويُنجيكم من املوت . وُمىا يؤيىد هذا ي  { سورة األنبياء }فَ َلمَّا َأَحس وا أَبَْسَنا ِإَذا ُهم مِىن ْ

ُ َفَما لَُه ِمْن َهادٍ أي من القريِة يركضون ُمنهزمني خوفاً من الزلزال أن تسقط دورهم فوق رؤوسهم . ) ( يهديِه  َوَمن ُيْضِلِل الِلَّ
 .إىل طريق الصواب 

ين ( من الدِ  اِبْلبَ يِىَناِت َفَما زِْلُتْم يف َشكٍى ُمِىَّا َجاءُكم بِهِ ( أربعمائة سنة ) ِمن قَ ْبلُ ( بن يعقوب ) َوَلَقْد َجاءُكْم يُوُسفُ ) -34
ُ ِمن بَ ْعِدِه َرُسواًل ( أي ماَت ) َحّتَّ ِإَذا َهَلكَ ) ( يعين أقمتم على كفركم وظننتم أنى هللا تعاىل ال جُيدىد لكم  قُ ْلُتْم َلن يَ ب َْعَث الِلَّ

ُ َمْن ُهَو ُمْسِرفٌ ( أي ِمثل ذلك الضالل )َكَذِلكَ إجياب احُلجىة )  ( أي شاكى يف بعثة األنبياء .م ْراَتبٌ ( ابلظلم ) ُيِضل  الِلَّ

( من  َأاَتُهمْ ( أي بغري ُحجىة وال بيان ) بَِغرْيِ ُسْلطَانٍ إبطاهلا )( أي يف دفع آَيت هللا و  جُيَاِدُلوَن يِف آََيِت الِلَِّ  الىذينَ ) -35
وا على ُرُسل  آَمُنوا َكَذِلكَ  الىذينَ َمْقًتا ِعنَد الِلَِّ َوِعنَد ( جداهلم )َكربَُ كتاب مساوي بل ُُمرىد تقليد واتىباع هوى ) ( أي كما تكربى

وا )  ( .  لِى قَ ْلِب ُمَتَكربِىٍ َجبَّارٍ َعَلى كُ ( ابلضالل ) َيْطَبُع الِلَُّ هللا وجتربى

( مثى فسىرها بقوله  لََّعلِىي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَبابَ ( أي بناًء عالياً ) ََي َهاَماُن اْبِن يل َصْرًحا( مرنبتاح لوزيرِه هامان ) َوقَاَل ِفْرَعْونُ ) -36
 تعاىل : 

( يعين فأنظر إليِه وأسألُه  فََأطَِّلَع ِإىَل إَِلِه ُموَسى) اُخرى مساٍء ( أي طُرق السماوات من مساٍء إىل َأْسَباَب السََّماَواتِ ) -37
( يعين كما زي ىَنْت ألبيه رعمسيس وََكَذِلكَ السماء ) ( مل يُرسلُه إالهُ  َوِإينىِ أَلَظُن ُه َكاِذابً هل هو أرسلُه أم موسى كاذٌب يف دعواُه )

مع موسى وهارون ، يعين زي ىَنت لُه  127(  زُيِىَن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلهِ ذلك )بين إسرائيل واستعبادهم كيف املاضي قتَل أوالد 
(  ِإالَّ يف تَ َبابٍ ( ملوسى ) َوَما َكْيُد ِفْرَعْونَ ( أي وصدىتُه عن طريق احلقى ) َوُصدَّ َعِن السَِّبيلِ الشياطني هذه األعمال السيئة )

   ، أي خسرت يداُه . { }تَ بَّْت يََدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ عاىل قوله ت املسدوِمثلها يف سورة أي يف ُخسران . 

 ( يعين طريق الصواب .  ََي قَ ْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ ( من آِل فرعون ) َوقَاَل الَِّذي آَمنَ ) -38

نْ َيا َمَتاعٌ ) -39 َا َهِذِه احْلََياُة الد  ِعدىوا آلخرتكم وقدىموا هلا ما ينفعكم هناك من خريات وحسنات ( لآلخرة فاست ََي قَ ْوِم ِإّنَّ
 ( أي دار اإلقامة والراحة فال تغرتىوا بدنياكم فتذهب آخرتكم . َوِإنَّ اآْلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ )

َوُهَو ( أي رجالً كان أو امرأًة ) ن ذََكٍر أَْو أُنَثىِإالَّ ِمثْ َلَها َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا مىِ ( يف اآلخرة ) َمْن َعِمَل َسيِىَئًة َفاَل جُيَْزى) -40
( يعين مهما أكلوا وشربوا ال حُياَسبون عليِه . ولكن يف  فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة يُ ْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغرْيِ ِحَسابٍ ( ابهلل وُرُسلِه ) ُمْؤِمنٌ 

 ُه ويف أيى وجٍه أنفقُه . الدنيا كلى شيء حُياَسب عليه اإلنسان من أيَن حصىل

                                                           

 الىذي أمَر بقتل أوالد بين إسرائيل هو رعمسيس الثاين ولكنىه مات وقام ابنُه مكانه وامسه مرنبتاح وهو الىذي حلق موسى جبيشِه وغرق يف ألنى  127 
 البحر األمحر .
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ا اُريد  أَْدُعوُكْم ِإىَل النََّجاةِ ( عندكم مطمع فتكذىبوين حيث ) َوََي قَ ْوِم َما يل ) -41 ( يعين ال تظنىوا يل غاية بذلك ، وإّنى
 ( يعين إىل الِشرك الىذي يوِجب النار . َتْدُعوَنيِن ِإىَل النَّارِ ( أنتم )وَ جناتكم من العذاب )

( بل ُُمرىد قول يقولون هؤالء آهلة ولكن ال حقيقة ِعْلمٌ ( أي حبقيقتِه ) ُعوَنيِن أِلَْكُفَر اِبلِلَِّ َوأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس يل بِهِ َتدْ ) -42
 ( للتائبني . اْلَعزِيِز اْلَغفَّارِ ( هللا ) َوأَََن أَْدُعوُكْم ِإىَل ألقواهلم )

َا تَ ( أي ال شكى ) اَل َجَرمَ ) -43 ( لنفسِه ، يعين إنى األصنام الىيت تعبدوهنا ال  لَْيَس َلُه َدْعَوةٌ ( أي إىل عبادتِه ) ْدُعوَنيِن إِلَْيهِ أّنَّ
ا أحجار ال تنطق وال تفهم ولكن أنتم دعومت الناس إىل عبادهتا لغايٍة تُريدوهنا ومنفعٍة مادىيٍة  تدعو أحداً إىل عبادهتا ألهنى

( يعين ال التماثيل الىيت عندكم يف الدنيا هلا دعوة وال النفوس الىيت صنعتم  نْ َيا َواَل يِف اآْلِخرَةِ يف الد  حتَصلون عليها ، وقوله )
م صنعوا التماثيل مللوكهم  ماتوا مثى ادىَعوا فيها االُلوهيىة وصاروا  الىذينَ التماثيل ألجلها هلا هذه الدعوة يف اآلخرة . وذلك ألهنى

الشرى وذاك إالُه الريح وذاك إالُه املطر ،  اخلري وهذا إالهُ  منها ُسلطة خاصىة بِه فقالوا هذا إالهُ  يُقدىسوهنا ونسبوا لكلى َتثال
(  َوأَنَّ اْلُمْسرِِفنيَ  مبا يستحقىُه )( فُيجازي كالىً  ِإىَل الِلَِّ ( بعد املوت ) َوأَنَّ َمَردََّنَ وهكذا نسبوا لكلى واحد منها وظيفة خاصىة )

 ( يُعذىبون فيها . ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ لذنوب )أي املكِثرين من ا

( ويتبنيى لكم ِصحىة قويل حني ينزل العذاب عليكم وحيلى الدمار بكم . فحينئٍذ تبنيى هلم أنىه  َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل َلُكمْ ) -44
َ َبِصرٌي ( يف كلى ما تريدون أن تفعلوُه يب ) َوأُفَ وِىُض أَْمرِي ِإىَل الِلَِّ مؤمن مبوسى ولذلك يدافع عنه فتوعىدوُه ابلقتل فقال ) ِإنَّ الِلَّ

 ( إن شاَء أن اُقَتل فال مانع من القتل وإن شاَء أن أبَقى حيىاً فال تقدرون على قتلي . اِبْلِعَبادِ 

ُ َسيِىَئاِت َما َمَكُروا) -45 ( أي  َوَحاَق آِبِل ِفْرَعْونَ ) همسوء مكرهم فنجا مؤمن آل فرعون من شرى  عنهُ  ( أي صرفَ  فَ َوقَاُه الِلَّ
  . ( فغرقوا يف البحر وُعذىبت نفوسهم بعد الغرق ُسوُء اْلَعَذابِ هبم ) أحاطَ 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا ) -46 َويَ ْوَم تَ ُقوُم َنر الرباكني ) ، وهيَ  : على الدوام واملعىن،  ( أي صباحاً ومساءً النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
 . لوهم جهنىم وعذِىبوهم أكثر من عذاب الربزخ( أي أدخِ  أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ يعين القيامة ) (السَّاَعُة 

( أي يتخاصمون َوِإْذ يَ َتَحاج وَن يف النَّاِر ا دخلوها فقال )مى دال الكافرين يف النار لَ عن جِ  ُسبحانهُ  هللا أخربَ مثى  -47
( أي   َلُكْم تَ بَ ًعا( يف الدنيا ) ِإَنَّ ُكنَّا( أي يقول املقلِىدون لرؤسائهم )فَ يَ ُقوُل الض َعَفاء لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ويتجادلون فيما بينهم )

سماً فعون عنا قِ ( يعين فهل أنتم دا فَ َهْل أَنُتم م ْغُنوَن َعنَّا َنِصيًبا مِىَن النَّارِ لني ألوامركم )تثِ ألقوالكم ُمُ  نيَ عِ كنىا مقلِىدين لكم اتبِ 
 . دافع عن املرؤوسني، فيجب على الرئيس أن يُ  من النار

 قىنيَ ستحِ تكونوا مُ  ( فلو ملِإنَّ الِلََّ َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد ( معذَّبون )ِإَنَّ ُكلٌّ ِفيَها ( ملقلِىديهم )اْسَتْكرَبُوا  الىذينَ قَاَل ) -48
 .  ما أدخلكم النارللعذاب لَ 

 (  . يِف النَّاِر خِلَزَنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم خُيَفِىْف َعنَّا يَ ْوًما مِىَن اْلَعَذابِ  الىذينَ اَل َوقَ ) -49
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( على وحدة اخلالق فدعتكم  أََومَلْ َتُك أَتْتِيُكْم ُرُسُلُكم اِبْلبَ يِىَناتِ ( يعين قال خزَنة جهنىم وهم املالئكة املوكىلون هبا )قَاُلوا) -50
( جاءتنا الُرُسل  قَاُلوا بَ َلىبادتِه وهنتكم عن عبادة األواثن واألصنام فكذىبتموهم وَنسبتموهم إىل الِسحر ومل تؤمنوا هلم )إىل ع

يِف  َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ( أنتم )فَاْدُعوا( اخلزَنة ألهل النار )قَاُلوافدعتنا إىل التوحيد ولكن جهلنا وعنادَن منعاَن عن اإلميان )
 .( أي يف ضياع ال ُيستجاب هلم  َضاَللٍ 

نْ َيا الىذينَ ِإَنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا وَ مثى قال تعاىل ) -51 (  َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ ( بنجاة املؤمنني وإهالك املشركني ) آَمُنوا يف احْلََياِة الد 
احلَفظة يشهدون على الكافر أبنىه كافر ، وعلى املؤمن أبنىه  للشهادة ، أي يوم القيامة ، واألشهاد مجع شاهد وهم املالئكة

 ، ومها مَلكان .{  سورة ق }َوَجاءْت ُكل  نَ ْفٍس مََّعَها َسائٌِق َوَشِهيدٌ  مؤمن . والدليل على ذلك قوله تعاىل يف

ين ( من اتبعيهم ، يعين املقلِىدون يلعنون قادهتم علماء الدِ  َوهَلُُم اللَّْعَنةُ ( إن اعتذروا ) يَ ْوَم اَل يَنَفُع الظَّاِلِمنَي َمْعِذَرهُتُمْ ) -52
 ( هي جهنىم .  َوهَلُْم ُسوُء الدَّارِ أغَووهم ومنعوهم من اإلميان ) الىذينَ 

َنا ُموَسى اهْلَُدى ) -53 ة موسى صى سبقت قِ  . وقد ( أي ُمموعة التوراة َوأَْوَرثْ َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْلِكَتابَ ( يف األلواح )َوَلَقْد آتَ ي ْ
 . أماكن منها ةِ دى يف عِ  يف سورة البقرةمع بين إسرائيل 

 ( أي لذوي القلوب الواعية .  أِلُويل اأْلَْلَبابِ ( أي موعظة )َوِذْكَرى( عن الضالل )ُهًدى) -54

 فيهِ  ( ال ُخلفَ َحقٌّ ) صحابكَ وأل ( ابلنصر لكَ  َوْعَد الِلَِّ  ِإنَّ هزائهم بك )( َي حممىد على تكذيبهم واستِ فَاْصربْ ) -55
ْبَكارِ قبل الرسالة ) منكَ  ( الذي صدرَ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك )  . ( أي يف املساء والصباح َوَسبِىْح حِبَْمِد رَبِىَك اِبْلَعِشيِى َواإْلِ

ة وال كتاب مساوي جى حُ  ( أي بغريِ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن ا )( غايتهم إبطاهلُ ِت الِلَِّ يف آَيَ ) مونَ اصِ ( أي خيُ جُيَاِدُلوَن  الىذينَ ِإنَّ ) -56
 على رسولنا حممىد يريدون أن تكون إالى تكربى  ضوع للحقى ( أي ليس يف صدروهم خُ ِإن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكرْبٌ ن هللا )( مِ َأاَتُهْم )

إِنَُّه ُهَو ( من شرىهم ) فَاْسَتِعْذ اِبلِلَِّ ( أي ال ينالون مطلبهم )مَّا ُهم بَِبالِِغيِه رسولنا )ريدون االنقياد ليادة والرئسة هلم وال يُ السِ 
  . ( أبحوالكاْلَبِصريُ ) كَ عائِ ( لدُ السَِّميُع 

لتها ارة ومن مجُ ( أي الكواكب السيى  خَلَْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) بقولهِ  ُسبحانهُ  ا كان جداهلم حول البعث إستدلى مى ولَ  -57
،  شيئاً من ال شيء ، يعين خلقَ  ةنى من غري مادى ه خلقهُ ( ألنى  ِمْن َخْلِق النَّاسِ ) ( أي أعظمُ َأْكرَبُ يت أنتم تسكنوهنا )األرض الى 

إنى هللا تعاىل خلق الكواكب  اُخرى ؟ وبعبارةٍ  هما أصعب عندكم، فأيى  هم من شيء وهو الرتاب واملاءالناس خلقَ  ولكنى 
، ولكن اإلنسان خلقه من الرتاب واملاء  ارةمنها الكواكب السيى  مثى خلقَ  الً ة مل تكن موجودة فأوجد املادة أوى ارة من مادى يى الس

 . لمجادلون بغري عِ ( احلقيقة فيُ  َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ منهما اإلنسان ) ا خلقَ مى وهااتن املاداتن موجوداتن لَ 
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  الىذينَ ( و  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ وَ الكافر واملؤمن يف اجلزاء ) ( أي ليسوا سواءً  ْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصريُ َوَما يَ ) -58
ا قَِلياًل مَّ ن اليهم سواء عند هللا يف اجلزاء )( إىل الناس واحملسِ َواَل اْلُمِسيُء يف اجلزاء ) قات ليسوا سواءً كفروا وعملوا املوبِ 

َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى تعاىل يف أوىل اآلية ) قولهُ  . فاآلية فيها تقدير حمذوف يدلى عليهِ  ظون( أي قليل منكم يتىعِ تَ َتذَكَُّروَن 
 . وىل من اآليةملة االُ دىان فكذلك ابقي اآلية جيب أن جيري تفسريها على هنج اجلُ ا ضِ ( ومهُ  َواْلَبِصريُ 

َوَلِكنَّ َأْكثَ َر عاقب النفوس اجملرمة على أفعاهلا )فيها فنُ  ال شكى  ( يعين ساعة املوت آتيةٌ تَِيٌة الَّ رَْيَب فِيَها ِإنَّ السَّاَعَة آَل ) -59
هم أنىنا نقصد بكلمة البعث إعادة األجسام بعد املشركني ينكرون البعث لظنى  : إنى  واملعىن،  وجود النفوسب( النَّاِس اَل يُ ْؤِمُنوَن 

املوت نبعث النفوس من األجسام إىل عامل الربزخ فحينئٍذ تكون  ، بل ساعةَ  ون، ولكن ليس األمر على ما يظنى  قهاموهتا وَتزي
ساابً يسرياً مثى حاسبها حِ ، أما إذا كانت النفس من املؤمنني فنُ  ساابً عسرياً إن كانت من الكافرينحاسبها حِ يف قبضتنا فنُ 

 . مسروراً  ةِ يف اجلنى  إىل أهلهِ  ينقلبُ 

شرك فال مُ  داً غريَ ، ولكن بشروط أن تكون موحى  ( أي اعبدوين أستجْب لكم َوقَاَل رَب ُكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ) -60
ة مضرى  ليس فيهِ  من هللا صاحلاً لكَ  ، ويكون ما تطلبهُ  ، وأن تكون مطيعاً هلل غري عاصٍ  غري هللا من األولياء واألنبياء وتدع

 لكَ  من هللا أن جيعلها من نصيبك فتكون زوجةً  وسألتَ  فتاة مجيلة فأعجبتكَ  ك رأيتَ الً إنى . مثَ  ااُلمورقب ألنك التعلم عوا
 عطيك ما طلبتَ الفتاة تكون عاقبتك سيئة فتدخل النار بسببها فال يستجيب لك وال يُ  أعطاك هذهِ  نْ إ، فإنى هللا تعاىل يعلم 

فحينئٍذ  كَ مى اُ شاجرة بني زوجتك وبني تكون مُ  ك وطبعاً مى اُ ها أكثر من حبى الفتاة ستُ  ذهِ ه يف قيد احلياة فإذا تزوىجتَ  كَ مى اُ ألنى 
ال تعلم  اُخرى. وهكذا يف طلبك أشياء  ذلك بأو تشتمها فتدخل النار بسب كَ مى اُ ا تضرب ورمبى  كَ مى اُ ساعد زوجتك على تُ 

 . عاقبتها
، عشٌر منها  وهي ثالث عشرة ركعة وقتها قبل الفجر ليالٍ  سبعَ  يلاللى من هللا فصلِى صالة َنفلة  فإْن شئَت أن تطلب حاجةً 

، وعند إَتام الصالة يف  ثل صالة الصبح وركعتان بنيىة الشفع وركعة واحدة بنيىة الوترة مِ كلى ركعتني على ِحدَ   اللىيلبنيىة َنفلة 
 . سؤالك مصلحة لكحاجتك من هللا فإنه تعاىل يعطيك ما تسأل إن كان يف  ة السابعة إسألْ اللىيل

 : وقد سألُت هللا تعاىل يف ليلة القدر وقت الفجر فقلتُ 
 ِسواهُ  َربٌّ  يل  لَْيسَ  وَمنْ     أَراهُ  وَلْستُ  يَراين  َيَمنْ 

 ُمناهُ  بَِفْضِلكَ  وبَ لِىْغهُ             ُدعاهُ  لَِعبِدكَ  اْسَتِجبْ 
عبد الصمد  ل امسهُ إىل جنيب رجُ  سؤايل وكانَ فيها جواب لِ  مثى ّنُت فرأيُت يف منامي ورقة سقطت عليى من السماء مكتوبٌ 

 : فقال َنولين الورقة لكي أقرأها لك فرفعت الورقة من األرض وَنولته إَيها فقرأ ما فيها فكان مكتوابً فيها
 َيْشُكرُ  ولِلن َّْعماءِ  صابِراً  الَبالءِ  ويف      ُيْكِثرُ  الد عاءِ  ويف رَبىِهِ  ِمنْ  َيطالِباً 

 ويَ ْقِدرُ  َيشاءُ  ما رَب كَ  يُ ْعِطيكَ                  وَجْوَهرُ  َذَهبٌ  َِبَرْيٍ  ِشرْ أَبْ 
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هلل ربى  واحلمدُ  منهُ  . وقد أعطاين هللا تعاىل ما طلبتُ  يت كانت يف الورقةاألبيات الى  قلماً وكتبتُ  فانتبهُت من نومي وأخذتُ 
 . عليَّ  بهِ  العاملني على ما أنعمَ 

  . ( أي صاغرين ذليلني ْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ يَ  الىذينَ ِإنَّ )
، أحبى  آخاب مسهُ إلوك بين إسرائيل لتهم ملك من مُ م بسبب زوجاهتم؟ ومن مجُ وهل تعلم أنى كثرياً من الناس دخلوا جهنى 

 . مثى أمرَ  هلا بسبب حبىهِ  إليهِ  بادة الصنم فطاوعها إىل مادعتهُ ىل عِ إ جها فدعتهُ شركة تعبد الصنم إمسها إيزابل فتزوى فتاة مجيلة مُ 
. ومل تقتصْر عبادة  يف ذلك جهنىم هو ومن تبعهُ  وبذلك دخلَ  وسجدوا لهُ  نم الذي إمسه البعل فعبدوهُ أن يسجدوا للصى  قومهُ 

 سلىط هللا عليهم م جيالً بعد جيل حّتى على عبادة األصنا بل استمرىت امللوك من بعدهِ  ك آخاب وشعبهِ األصنام على امللِ 
 . عبدوا األصنام مخسة عشر ملكاً  الىذينَ . فكان عدد امللوك  ك اببل فدىمرهم تدمرياً ملِ 

 عالً وقد جاءَ ذلك فِ   لعبادة الصنم؟ أقول قد حصلَ نقياد األعمى للبصري فينقاد حّتى ا ينقاد اإلنسان لزوجتهِ  وقد تقول كيفَ 
 . وإنى الذي يعشق امرأًة ال ذكر الصنم أيضاً الذي عبدوه وهو البعل مىح القرآن إىل هذه احلادثة وجاءَ ذكرها يف التوراة ولَ 

 : ، ومن ذلك قول الشاعر ها صادقة فيما تقولابً بل يظنى كذِ   ى فيها عيباً وال لقوهلارَ ي َ 
 ِدي اْلَمساِوَيَ وَعنْيُ الرىِضا َعْن ُكلى َعْيٍب َكِلَيلٌة     كما أنى َعنْيَ الس ْخِط تُ بْ 

ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم ) -61  ضيئاً بنور الشمس لتعملوا فيهِ ( أي مُ  َوالن ََّهاَر ُمْبِصرًا( وتراتحوا ) لَِتْسُكُنوا ِفيهِ ظلماً )( مُ  اللىيلالِلَّ
َ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ وتطلبوا رزقكم )  . هللا عليهم مَ عَ ( نِ  نَّاِس اَل َيْشُكُرونَ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر العم )( بكثرة النِ  ِإنَّ الِلَّ

ُ رَب ُكْم َخاِلُق ُكلِى َشْيٍء الَّ إَِلهَ عليكم هو ) مُ ( املنعِ َذِلُكمُ ) -62 فون ( أي فكيف ُتصرَ  ِإالَّ ُهَو فََأَنَّ تُ ْؤَفُكونَ ( يف الكون ) الِلَّ
 ؟ ة والرباهنيعن اإلميان مع كثرة األدلى 

هم تصرفهم ؤ ، يعين كانت رؤسا ( قبلكم َكانُوا  الىذينَ يُ ْؤَفُك ميان كذلك )رفكم رؤساؤكم عن اإل( أي كما صَكَذِلكَ ) -63
 . كذىبوننكرون ويُ ( أي يُ  آِبََيِت الِلَِّ جَيَْحُدونَ أيضاً وكانوا ) ابلُرُسل عن اإلميان

ُ الَِّذي َجعَ فقال ) تهِ ة على وحدانيى إىل ذكر األدلى  ُسبحانهُ  عادَ مثى  -64 وا عليها لتسكنوا فيها وتستقرى  ( َل َلُكُم اأْلَْرَض قَ رَارًاالِلَّ
ف الواحدة ، وكلمة "بناء" معناها الرتاصُ  ة اليت فوق األرض وعددها سبعريد هبا الطبقات الغازيى ( ، السماء يُ  َوالسََّماء بَِناءً )

 : ، والشاهد على ذلك قول حسىان بن اثبت على الرتتيب خرىفوق االُ 
 اِبلشِىظَاظِ  قُ فِىصَ  الَوْسقِ  َكَأْمرِ       ِصالابً  أَبْيااتً  َعَلْيكَ  بَ نَ ْيتُ 

 : . وقال عنرتة عرأي رتىبُت عليك أبيااتً من الشِ 
 الَكواِكبِ  فَ ْوقَ  الَعلياءِ  فَ َلكِ  َعلى      ُمَشيىداً  َُمْداً  السَّْيفِ  حِبَدِى  َويَ ْبيِن 
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ة إىل األعلى أبن الغازات اخلانقة والسامى  فرفعَ  خرىرتاصفة الواحدة فوق االُ : جعل تلك الطبقات الغازية اليت فوقكم مُ  واملعىن
 منها وزَنً فتكوىنَ  ثقلَ ، وجعل الغازات النافعة أ تكم فتختنقوا من استنشاقهاحى صِ جعلها خفيفة الوزن فارتفعت لئال تضرى بِ 

، وهم اجلنس األسود   جعل صورة بين آدم أحسن من ابقي البشر( يعين فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ ( يف األرحام )َوَصوَّرَُكمْ منها اهلواء )
وم واحلبوب واألَثار حُ ( أي من طيىب اللى  َوَرَزَقُكم مِىَن الطَّيِىَباتِ ، يعين الزنوج واهلنود احلمر والصينيني ) واألمحر واألصفر

ُ َرب ُكْم ف َ الطيىبات هو ) لكم هذهِ  ذي خلقَ ( الى َذِلُكمُ بة )واألشرِ  ُ َرب  اْلَعاَلِمنيَ الِلَّ  .(  تَ َباَرَك الِلَّ

ينَ ( يف العبادة )ُُمِْلِصنيَ ( أي فاعبدوُه ) اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ( الىذي ال ميوت ) ُهَو احلَْي  ) -65 ( أي لُه الطاعة ، مثى  َلُه الدِى
 ( .  احْلَْمُد لِلَِِّ َربِى اْلَعاَلِمنيَ قولوا )

ِمن ُدوِن الِلَِّ ( أي تعبدون وتسألون حوائجكم منها ) َتْدُعونَ  الىذينَ ( املالئكة ) ِإينىِ هُنِيُت أَْن أَْعُبدَ حممىد ) هلم َي( ُقلْ ) -66
 ( . لَِربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي أستسلم ) َوأُِمْرُت أَْن أُْسِلمَ ( ابلوحي ) َلمَّا َجاءينَ اْلبَ يِىَناُت ِمن رَّيبِى 

والشاهد على ( أي خَلقكم من نطفٍة هو املين ،  مُثَّ ِمن ن ْطَفةٍ ( أي خلَق آدم من تراب ) َقُكم مِىن تُ رَابٍ ُهَو الَِّذي َخلَ ) -67
يف ]تشبه  ( أي ِقطعة من الدم جامدة مُثَّ ِمْن َعَلَقةٍ ، ){  سورة القيامة }أملَْ َيُك نُْطَفًة مِىن مَّيِنٍى مُيْىَن ذلك قوله تعاىل يف 

نَساَن ِمْن َعَلقٍ ، فالدم يُسمىى عند العرب علق ، قال هللا تعاىل يف  موس [علقة النا شكلها ، وقال {  سورة العلق }َخَلَق اإْلِ
 عنرتة : 

يعُ  َلَة ْبَن أيب َعِديٍى     يَ ُبل  ثِيابَُه َعَلٌق جنَِ  تَ رَْكُت ُجبَ ي ْ
ُلُغوا َأُشدَّ ( بعد ِطفل ) مُثَّ خُيْرُِجُكْم ِطْفاًل ) لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمنُكم ( يُبقيكم يف الدنيا )مُثَّ ( وهو حال استكمال القوىة ) ُكمْ مُثَّ لِتَ ب ْ

ُلُغوا َأَجاًل م َسمًّى( الشيخوخة )ِمن قَ ْبلُ ( أي ميوت ) مَّن يُ تَ َوَفَّ  َر لُه من الُعمر  َولِتَ ب ْ ( أي وليبلغ كلى واحد منكم ما ُقدِى
  ب واحلوادث الىيت ُتصيبكم وابلدراسة الِعلميىة فيزداد عقلكم .( ابلتجار  َوَلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ )

( أي إذا قرىر تكوين إنسان أو  فَِإَذا َقَضى أَْمرًا( األحياء يعين قادر على هذا وذاك )َومُيِيتُ ( اجلماد ) ُهَو الَِّذي حُيِْيي) -68
َا يَ ُقوُل َلُه ُكنْ حيوان جديد ) قَ خلْ   البقرة. وقد سبق تفسري مثل هذه اجلملة يف سورة  ( كما أرادفَ َيُكونُ ( ُملوقاً جديداً ) فَِإّنَّ

 . آل عمرانوسورة 

 . ( عن اإلميان َأَنَّٰ ُيْصرَُفونَ ا )ريدون إبطاهلَ ( ويُ  جُيَاِدُلوَن يِف آََيِت الِلَِّ  الىذينَ ِإىَل ( َي حممىد ) أمََلْ تَ رَ ) -69

 بةَ ( عاقِ  َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ ( من دين التوحيد ) َومبَا أَْرَسْلَنا بِِه ُرُسَلَناة )ب السماويى ( أي ابلكتُ  َكذَّبُوا اِبْلِكَتابِ   الىذينَ ) -70
 . تكذيببهم

( أي القيود يف أعناقهم  يف أَْعَناِقِهمْ ِإِذ اأْلَْغاَلُل ماتوا من قبل فقال تعاىل ) الىذينَ عن املشركني  ُسبحانهُ  أخربَ مثى  -71
 ( . َوالسَّاَلِسُل ُيْسَحُبونَ )
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بون يف ( أي يُعذى  مُثَّ يف النَّاِر ُيْسَجُرونَ ) أي يف عامل النفوس وهذا يف الربزخ ، ( وهو املاء الشديد احلرارة يف احْلَِميمِ ) -72 
  . َنر الرباكني

نجوكم بادة فليُ ( مع هللا يف العِ  أَْيَن َما ُكنُتْم ُتْشرُِكونَ حبتهم يف السالسل )املالئكة هلم حني سَ ( أي قالت  مُثَّ ِقيَل هَلُمْ ) -73 
 . من العذاب

بَل ملَّْ أين صاروا ) إىل ا فلم نعلمنى ( أي ضاعوا مِ  قَاُلوا َضل وا َعنَّا) عبدَتوهم من دون هللاِ  الىذينَ ( يعين  ِمن ُدوِن الِلَِّ ) -74 
ًئاَنُكن نَّ  ا جعلناها رمزاً إ : فيكون املعىن،  ة( كلمة "شيء" معناها املادى  ْدُعو ِمن قَ ْبُل َشي ْ نىنا مل نعبد األصنام واألواثن ذاهتا وإّنى

ا قدىسناها لتشفعَ  للمالئكة ورمزاً للمسيح عيسى بنِ  ل  ُيضِ ، وكذلك ) القبور ةُ دَ بَ ( يقولون اليوم عَ ِلكَ َكذَ لنا عند هللا ) مرمي وإّنى
ُ اْلَكاِفرِينَ   . روا بنعمة هللا ومل يشكروا عليهاكفَ   الىذينَ (  الِلَّ

( أي مبا كنتم تفرحون لألصنام  مبَا ُكنُتْم تَ ْفَرُحوَن يِف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِى َومبَا ُكنُتْم ََتَْرُحونَ ( العذاب جزاؤكم )ِلُكمذَ ) -75 
، ومبا كنتم تلعبون لألصنام  نةدَ ت أداء النذور وإيقاد الشموع والبخور وتقدمي اهلداَي للسى وقت األعياد وتقدمي القرابني هلا ووق

خرف قوله تعاىل }َفَذْرُهْم خَيُوُضوا َويَ ْلَعُبوا َحّتَّٰ ُياَلُقوا يَ ْوَمُهُم الَِّذي . ومثلها يف املعىن يف سورة الزُ  ىمَ كما تلعب الطفلة ابلدى 
 : . ومن ذلك قول الشاعر ة الفرح من اللعبدى . فاملرح هو شِ  يُوَعُدوَن {

 اإلزَارَا اْلَمرَحِ  ِمنَ  أُْرِخي وال     ِعْرِضي احلََداَثنُ  يُ ْنِسييِنَ  وال
  . ةقويى  ةً ه شدى تُ دَ زاري ألينى شدَ إيعين مهما لعبُت وركضت فال يرختي 

دون ذور ويبخىرون عند قبورهم البخور ويوقِ هلم النُ ة واملشايخ وينذرون وكذلك اليوم يفرحون وميرحون يف ليايل مواليد االئمى 
بىاً هلم وملا َتسىكوا به من ، ت َ  واخلضروات رَيت "ملبىس" ويرفعون الراَيت ويوزىعون اخلبزَ كى قرىبون القرابني وينثرون السُ الشموع ويُ 

 . تقاليد وعادات

، ويوم القيامة يف الشمس اليت تتقطىع فتكون  يف عامل الربزخم وهي الرباكني ( أي فتحات جهنى  اْدُخُلوا أَبْ َواَب َجَهنَّمَ ) -76
ِينَ ى )( املثوَ فَِبْئسَ ( أي دائمني فيها ) َخاِلِديَن ِفيَهاطعة )تسع عشرة قِ    . ُسلهِ ى هللا ورُ ( علَ  َمثْ َوى اْلُمَتَكربِى

فَِإمَّا ( ال ُخلف فيه )َحقٌّ الك للُمكذىبني من قومك )واهل لكَ  ( ابلنصرِ  ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ ( َي حممىد على أذى قومك )فَاْصربْ ) -77
: بعضهم  واملعىن.  بنفسك كيف يعذىبون ابلنار ( فرتاهم نَ تَ َوف َّيَ نَّكَ  أَوْ ( من العذاب يف حياتك ) نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ 

َناوفاِتك يُعذىبون ) وبعضهم تراهم بعدَ  ، رونلون ويؤسَ يُعذىبون يف حياتك فرتاهم بعينك يُقتَ  موهتم فنعاقبهم  ( بعدَ  يُ ْرَجُعونَ  فَِإلَي ْ
  ى أفعاهلم وتكذيبهم لكعلَ 
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َوِمن ُْهم مَّن ملَّْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكاَن ( أخبارهم ) ِمن ُْهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيكَ ( َي حممىد ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل مِىن قَ ْبِلكَ ) -78 
تعاىل حاكياً عن  ثلها يف املعىن يف سورة إبراهيم قولهُ ( يعين إال إبرادة هللا . ومِ  ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ ) عجزةٍ ( أي مبُ  ْن ََيْيتَ آِبيَةٍ ِلَرُسوٍل أَ 
ْتَِيُكم ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ { . سُ قول الرُ  لقاء من تِ  عجزةٍ أن َييت مبُِ  كنهُ ميُ  الأو رسول  : كلى نيبىٍ  واملعىنل }َوَما َكاَن لََنا أَن َنَّ

"أمر هللا" ) يف أخذها َيذن لهُ  أو ه َييت ابملعجزة اليت وهبها هللا لهُ ولكنى  نفسهِ  فَِإَذا َجاء . ومن هؤالء اهلداة املهدي الذي ُيكىنى
َوَخِسَر ل )قى من املبطِ احملِ  ملختلفة يف األدَين وظهرَ ق ارَ ( بني الفِ  ُقِضَي اِبحْلَقىِ ( ابملعجزة العلمية اليت وهبها هللا له ) أَْمُر الِلَِّ 

 . ية املهدي شرح آَيت القرآن وبيان غوامضهاآو  128 ( ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 

ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَنْ َعامَ ) -79 َها: اإلبل والبقر والغنم واملعز ) أربعة أجناس ( وهيَ  الِلَّ عدىة للركوب ل مُ اإلب ( وهيَ  ِلرَتَْكُبوا ِمن ْ
َها أَتُْكُلونَ )  . ( حلماً وجبناً وزبداً وُدهناً وتشربون لبناً  َوِمن ْ

َها ( كثرية من أصوافها وأشعارها وأوابرها وجلودها )َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ) -80 ُلُغوا َعَلي ْ َحاَجًة ( أي على أَثاهنا ومنافعها )َولِتَ ب ْ
. فاحلاجة  َثاهنا طلبتكم اليت أضمرمت عليها يف قلوبكم من زواج أو وليمة أو شراء شيء َثني( يعين ولتحصلوا أبيف ُصُدورُِكْم 

 : ، ومن ذلك قول جرير لسوادة بن كالب القشريي معناها االحتياج إىل الشيء
 البِ ِن كِ َة ابْ وادَ األغرى سَ  دَ عْ نا     ب َ ْت بِ لَ ًة نَ زَ حاجَ  لُ مىِ َمْن ذا َنَُ 

 : وقال أيضاً 
 ومُ كتُ ِد مَ جْ وُل هذا الوَ  طُ َّت كُتُمها    حّتى مَ أاٍت و اجَ ُر حَ مِ ضْ ُت أُ نْ كُ   دْ قَ 

َها َوَعَلى اْلُفْلِك حُتَْمُلوَن ساب رعي الغنم وكذلك يعقوب )موسى على حِ  جَ وقد تزوى  ،  سافرون يف الربى ( يعين على اإلبل تُ َوَعَلي ْ
 . سافرون يف البحرن تُ وعلى الُسفُ 

  ؟ ( الربيىة أم البحريىةفََأيَّ آََيِت الِلَِّ تُنِكُروَن ) ( يف البحر من عجائب ُملوقاتهِ تِِه َويُرِيُكْم آَيَ ) -81

سفرهم يف األرض للتجارة  رون وقتَ : أال يفكى  واملعىن،  ( أصلها أمل يسريوا والفاء للتفكريأَفَ َلْم َيِسريُوا يِف اأْلَْرِض ) -82 
ُهمْ  الىذينَ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اعتبار وتفكري إىل آاثر املكذىبني ) ( نظرَ فَ َينظُُرواوغريها من أسفارهم ) (  ِمن قَ ْبِلِهْم َكانُوا َأْكثَ َر ِمن ْ

وا مَّا َكانُ ) ( من عذاب هللاِ  َفَما أَْغىَنٰ َعن ُْهمور املشيىدة فأهلكناهم بذنوهبم )صُ ( ابألبنية والقُ َوَأَشدَّ قُ وًَّة َوآاَثرًا يف اأْلَْرِض عدداً )
  . ( من األموال وما شيىدوا من بناَيت وما نصبوا من آاثرَيْكِسُبوَن 

 ( بتفسيخ األجسام بعد املوتَفرُِحوا مبَا ِعنَدُهم مِىَن اْلِعْلِم ( أنكروا عليهم وكذىبوهم و)فَ َلمَّا َجاءهْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِىَناِت ) -83 
فيها عذاب للكافرين ونعيم  اُخرى قالوا هلم أنى بعد املمات حياةً  ل إذْ سُ ى الرُ ون هبا علتهم اليت حيتجى يعين فرحوا حبجى  ،
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؟ ومل يعلموا أنى اإلنسان  اً بعد ذلكفكيف يعود حيى  وتناثرت أجزاؤهُ  ، فقالوا إذا مات اإلنسان تفسخىت أعضاؤهُ  للمؤمنني
ب لتكوين النفس فإذا نشأت النفس داخل هذا القالب إال قال ، وما اجلسمُ  ية وليس اجلسم املادى احلقيقي هو النفس األثرييى 

يعود إليه  وال اً ابب القفص مفتوح ، بل تنطلق يف الفضاء كما ينطلق العندليب إذا وجدَ  خروجها منهُ  بعدَ  هلا بهِ  فال حاجةَ 
  . ( من العذابمَّا َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِئوَن هبم ) ( أي أحاطَ َوَحاَق هِبِم )

يت ( أي كفرَن ابألصنام الى قَاُلوا آَمنَّا اِبلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرََن مبَا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَي ( أي عذابنا أحاط هبم )ا رَأَْوا أَبَْسَنا فَ َلمَّ ) -84 
  . أشركناها مع هللا يف العبادة

(  ُسنََّت الِلَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُرونَ ت )( لفوات الوقفَ َلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإميَاهُنُْم َلمَّا رَأَْوا أَبَْسَنا ) -85 
هلم إىل الدنيا  رجعةَ  ينفعهم بعد املمات وال ال ينفعهم اإلميان حني نزول العذاب وال املاضني أنْ  بادهِ يعين تلك عادة هللا يف عِ 

 . لكي يؤمنوا ويعملوا الصاحلات

ّاْلَعاَلِمنيَّّ،ّفسريّسورةّغافربعونّهللاّتّتّ  َّربِ  ّّواحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّلتسورةّفصّ 

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . ( م ح) -1

   . يف سورة غافرا تفسريمه ( سبقَ  تَنزِيٌل مِىَن الرَّمْحَٰ ِن الرَِّحيمِ ) -2

( أي جاءت على التفصيل ابألمر والنهي واحلالل واحلرام والوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب  تُهُ ِكَتاٌب ُفصِىَلْت آَيَ ) -3
( الفصاحة والبالغة يف الكالم ليوقنوا أنىه ليس من كالم حممىد  لِىَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ غة العرب )لُ ( أي بِ  قُ ْرآًَن َعرَبِيًّاظ )واألمثال واملواعِ 
 . بل هو كالم هللا

اً على حممىد وعناداً ( عن اإل َفَأْعَرَض َأْكثَ ُرُهمْ وكفر ) بهِ  ( ابلعذاب ملن كذىبَ َونَِذيرًا) ملن آمنَ  ةِ ( ابجلنى ِشريًابَ ) -4 ميان به تكربى
  . تهابوبيى رُ  آهلتهم وإنكارَ  فيه حتقريَ  نى أل هِ ماعِ سَ صغون لِ يُ  ( أي ال فَ ُهْم اَل َيْسَمُعونَ )
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هم )عِ  ةِ دى شِ  ولنا منسُ ( لرَ َوقَاُلوا) -5 فيه الطيور  بيٌت صغرٌي يوضعُ  " الكنى ". ( أي عليها أغطية قُ ُلوبُ َنا يف َأِكنَّةٍ نادهم وتكربى
ما تقول  م فال نسمعُ ( ثقٌل وصمَ  َويف آَذانَِنا َوقْ رٌ ( من أمر التوحيد ) ُمِىَّا َتْدُعوََن إِلَْيهِ ة )نى أكنان وأكِ  ، ومجعهُ  الدجاج وأ

ِإن ََّنا ريد )( ما تُ فَاْعَملْ ين والعقيدة )الف يف الدِ . يعين خِ  ل( مينع من التواصُ  َوِمن بَ ْيِنَنا َوبَ ْيِنَك ِحَجابٌ ) ريدوالنفهم ما تُ 
  . دَّهُ يىنا يغلُب ضِ أوسرتى  كَ ( مكائد ضدى  َعاِمُلونَ 

َا أَََن َبَشٌر مِىثْ ُلُكمْ ) -6 بادة األصنام واألواثن وأهناكم عن عِ  بادتهِ وكم إىل عِ صىين ابلوحي وأمرين أن أدعهللا خَ  ( ولكنى  ُقْل ِإّنَّ
َا ِإلَٰ ُهُكْم ِإلَٰ ٌه َواِحدٌ ) بة صاحِ  شريك وال كفيل وال وزير وال وكيل وال أوالد وال بنات وال والد وال لهُ  ( ليسَ  يُوَحٰى ِإيَلَّ أّنَّ
 ( عن املاضي من ذنوبكم وآاثمكمَواْستَ ْغِفُروهُ عائكم وصالتكم )دُ ( بإِلَْيهِ ) جهنيتى ، مُ  ( أي داوموا على هذا التوحيدفَاْسَتِقيُموا)
 . أليم ( من عذابٍ  َوَوْيٌل لِىْلُمْشرِِكنيَ )

 . نكرون هلا، أي مُ  ( أيضاً  ُهْم َكاِفُرونَ ( مع منعهم للزكاة ) َوُهم اِبآْلِخَرةِ ( للفقراء واحملتاجني ) اَل يُ ْؤتُوَن الزََّكاةَ  الىذينَ ) -7

 . ( أي غري مقطوعآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َأْجٌر َغرْيُ َُمُْنوٍن  الىذينَ  ِإنَّ ) -8

م هللا تعاىل يُقابل ألف  ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يف يَ ْوَمنْيِ ) -9 ( أي يف ألَفي سنة ، ألنى اليوم الواحد من أَيى
أنَت هللا ترجُع اإلنسان إىل الغباِر وتقول ارجعوا َي د جاَء يف الزبور املزمور التسعني صالة ملوسى قال ] سنٍة من سنيىنا . وق

[ ، واخلِلقة هَي االستحالة من شيء إىل شيء آخر ، يعين أحاهلا أرضاً بعدما   بين آدم ، ألنى ألَف سنٍة يف عينيَك مثل يومٍ 
َوجَتَْعُلوَن َلُه يىنا ، وهَي املدىة الىيت برَد فيها وجه الشمس الىيت انتهت حياهتا ، وقوله )كانت مشساً وذلك مبدىِة ألَفي سنة من سن

 ( .اْلَعاَلِمنَي  َرب  ( الىذي خلَق األرض يف يومني هو )ِلكَ ذَ ( أي أمثاالً وأضداداً تعبدوهنم من دون هللا ) أَنَداًدا

 اُخرى( ظاهرًة لتستظلىوا هبا عن حرارة الشمس وتلطيف اجلوى وملنافع  ن فَ ْوِقَهامِ ( أي جباالً ) َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسيَ ) -10
 اثنياً أخذت القشرة األرضيىة تزداد برودهتا شيئاً فشيئاً ،  أوىالً ( أي زاَد يف حجم األرض وذلك بعدىِة أشياء :  َواَبَرَك ِفيَها)

]الدقائق [ النازلة من الفضاء ، ومنشأ هذه الذرىات من نيازك  سقوط الذرىات اثلثاً سقوط النيازك عليها زاَد يف حجمها ، 
ادها مع عناصر  رابعاً تناثرت أجزاؤها يف الفضاء ،  . َمثاًل األوكسجني يتىحد مع  اُخرىالفلزات زادت يف حجمها وذلك ابحتى

د مع الكلس مكوىَنً كاربوَنت احلديد فيزيد يف حجمِه وينتج من ذلك اُوكسيد احلديد ، وغاز اثين اُوكسيد الكاربون يتىح
الكالسيوم ، والنرتوجني يتىحد مع الصوديوم والبواتسيوم مكوىَنً نرتات الصوديوم ونرتات البواتسيوم . وهكذا تتىحد الغازات 

(  َواهَتَاَوَقدََّر ِفيَها أَق ْ مع أكثر الفلزات فتزيد يف أحجامها ، وبذلك أخذ ُجرم األرض يزداد مبرور السنني والدهور ، وقوله )
: أنزل املياه عليها وخلَق النبات  واملعىنُمفردها قوت ، وهو ما يقتات عليِه اإلنسان أو احليوان من طعاٍم وشراب ، 

واألشجار واحليوان وجعلها رزقاً لإلنسان ، يعين قدىَر أن تكون هذه األشياء رزقاً لإلنسان إذا خلقُه على األرض . فإنى هللا 
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ألشياء وأعدىها لإلنسان قبل أن خيلق اإلنسان عليها ، كما خلق الثدَيني للمرأة قبل أن خيلق اجلنني يف تعاىل خلَق هذه ا
مٍ بطنها ، وقوله ) كلى ذلك وكوىنُه يف أربعة آالف سنة فصار اجملموع ستىة آالف سنة ، ألنى برودة   ( أي خلقَ  يِف أَْربَ َعِة أَيَّ

ٍم تعاىل يف سورة السجدة  األرض َتىت مبدىة ألَفي سنة . كما قال نَ ُهَما يِف ِستَِّة أَيَّ ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ }الِلَّ
ا كانت أرضاً واحدة مثى انفجرت فصارت  ، فالسماوات واألرض يُريد هبا مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش {  الكواكب السيىارة ألهنى

 ( أي للطالبني رزقهم . اًء لِىلسَّائِِلنيَ َسوَ كواكب كثرية ، وقوله )

( يعين الدخان الىذي خرَج من األرض حني كانت ُملتهبة ،  َوِهَي ُدَخانٌ ( يعين مساء األرض ) مُثَّ اْستَ َوٰى إىل السََّماءِ ) -11
طَْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا )يىة الشمس ( إىل جاذب َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا( أي للسماء ) فَ َقاَل هَلَاوذلك الدخان خليط من سبعة غازات )

َنا طَائِِعنَي   .  (أَتَ ي ْ

يف ( يعين فصَل ذلك الدخان وجزىءُه حّتى صار سبع طبقات غازيىة ) َسْبَع مَسَاَواتٍ ( أي فصلهنى وجعلهنى )فَ َقَضاُهنَّ ) -12
(  يف ُكلِى مَسَاٍء أَْمَرَهاتلك السماوات من اجلنى والنفوس ) ( ملن سكنَ َوأَْوَحىٰ ( أي يف ُمدىة ألَفي سنة من سينى الدنيا ) يَ ْوَمنْيِ 

ِذي ِمَن قوله تعاىل يف يعين إدارة شؤوهنا وطلب معاشها بنفسها ، وشبيه هذا  سورة النحل }َوأَْوَحى رَب َك ِإىَل النَّْحِل أَِن اختَِّ
نْ َيا، )ُكِلي ِمن ُكلِى الثََّمرَاِت {   مُثَّ .  اجْلَِباِل بُ ُيواًت َوِمَن الشََّجِر َوُمَّا يَ ْعرُِشونَ  ( أي القريبة من أرضكم  َوَزي َّنَّا السََّماَء الد 

( أي وجعلناها حفظاً من الشياطني لئالى يصعدوا إىل َوِحْفظًافتضيء السماء ) للىيل( وهي الُشُهب الىيت تشتعل ابمبََصابِيحَ )
( . وُمىا يؤيىد أنى اجلنى تسكن الطبقات الغازيىة قوله  اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ( هللا )تَ ْقِديرُ ) ( اإلنشاء واإلجيادِلكَ ذَ السماوات األثرييىة )

 . يعين مل نغفل عنكم وال عنهم . {  سورة املؤمنون }َوَلَقْد َخَلْقَنا فَ ْوَقُكْم َسْبَع َطرَائَِق َوَما ُكنَّا َعِن اخْلَْلِق َغاِفِلنيَ تعاىل يف 

مِىْثَل َصاِعَقِة َعاٍد )( أي عذاابً ُمفاجئاً وهالكاً سريعاً  فَ ُقْل أَنَذْرُتُكْم َصاِعَقةً ( عن اإلميان بعد هذا البيان ) ُضوافَِإْن أَْعرَ ) -13
 أي مثل ما حلى من العذاب بقبيلة عاد وقبيلة َثود . ( َوََثُودَ 

 .  الكون والقرآنيف كتايب  [ 13-9] سبق تفسري هذه اآلَيت 

(  َوِمْن َخْلِفِهمْ ( يعين لقبيلة عاد جاءهتم الُرُسل من بلدهتم مل يكونوا بعيدين عنهم ) ِإْذ َجاءهْتُُم الر ُسُل ِمن َبنْيِ أَْيِديِهمْ ) -14
( أي قَاُلوا( وحدُه ) َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ الِلََّ الوا هلم )جاءت الُرُسل لقبيلة َثود ، يعين من بعد إهالك عاد جاءت الُرُسل لثمود ، فق

فَِإَنَّ ثلنا )هم إلينا ومل يُرسل بشراً مِ ثَ عَ ( من السماء وب َ  أَلَنَزَل َماَلِئَكةً ( إرسال ُرُسل ) َلْو َشاء َرب  َناقال الكافرون منهم لُرُسلهم )
 ن . مثى فصىل أخبارهم بعد االختصار فقال تعاىل :( أي ُمنِكرو  مبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُرونَ 

َوقَاُلوا َمْن ( أي بغري حقى هلم على املؤمنني ) بَِغرْيِ احلَْقىِ ( على الُرُسل واملؤمنني هبم ) فََأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكرَبُوا يِف اأْلَْرضِ ) -15
ُهْم قُ وَّةً تنا ، فقال تعاىل )( فنحُن نقهُر كلى من يَعيُب ديننا ويسبى آهل َأَشد  ِمنَّا قُ وَّةً  َ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشد  ِمن ْ  أََومَلْ يَ َرْوا أَنَّ الِلَّ

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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عن إهالكهم   ُسبحانهُ ( أي يكفرون هبا ويُنكرون هلا . مثى أخرَب  وََكانُوا آِبََيتَِنا جَيَْحُدونَ ( فلو شاَء أهلكهم بدقيقٍة واحدة )
 كيف متى فقال :  

َساتٍ ( أي ذات صرير ، يعين هلا أصوات ورعود ، وهَي األعاصري ) ْلَنا َعَلْيِهْم رحًِيا َصْرَصرًافََأْرسَ ) -16 ٍم َنَِّ ( أي  يِف أَيَّ
نْ َيا َوَلَعَذاُب اآْلِخرَِة َأْخَزى َوُهْم اَل يُنَصُرونَ مشؤومات وقت اشتداد الربد ) ( أي مل يدفع  لىُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخْلِْزِي يف احْلََياِة الد 

 العذاب عنهم أحد .

( أي اختاروا الضالل على  فَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى( أي أرشدَنهم إىل طريق الصواب ) َوأَمَّا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهمْ ) -17
ي اهلوان وهو الذلى ، والدليل على ذلك ( أ اْلَعَذاِب اهْلُونِ ( األرض ، أي زلزلُة األرض ، وذاقوا ) َفَأَخَذهْتُْم َصاِعَقةُ اهلداية )

(  مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ أي متذلىلني ال يستكربون على الضعفاء )مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًَن {  الىذينَ سورة الفرقان }قوله تعاىل يف 
 من آاثم .

َنا ) -18  ( ُوقوعُه مبا أخربَنهم عنُه . ونَ وََكانُوا يَ ت َّقُ ( مع صاحل من الزلزال ) آَمُنوا الىذينَ َوجَنَّي ْ

( أي يوزىعون  فَ ُهْم يُوَزُعونَ ( يعين إىل َنر الرباكني ) حُيَْشُر أَْعَداُء الِلَِّ إىل النَّارِ قاهلم إىل عامل الربزخ )( ُماهتم وانتِ َويَ ْومَ ) -19
ُهْم ُجْزٌء مَّْقُسومٌ هلََ } جرتعاىل يف سورة احلِ  . والدليل على ذلك قولهُ  سون فيهابَ على أبواهبا وحيُ  َعُة أَبْ َواٍب لِىُكلِى اَبٍب مِىن ْ {  ا َسب ْ

  . عدد الرباكني فتحات الرباكني وكانت سبعة يف املاضي أما اليوم فقد زادَ  واألبواب هيَ  ،
 . (17يف سورة النحل أيضاً يف آية ) "عونيوزَ "وقد سبق شرح كلمة 

( من  َوُجُلوُدُهم مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( وهذه أمساء حواس النفس ) ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهمْ  َحّتَّٰ ) -20
امل نتقلنا إىل عاها ولكن إذا ة شهادهتا ال نعلمُ . أما كيفيى  يةة أيضاً ومل يقصد بذلك أجسامهم املادى . واجللود أثرييى  أعمال سيئة

ويشهد عليك مبا  شريط فهو ينطقُ  يف ذلك فكما عندَن يف الدنيا جهاز تسجيل وفيهِ  . وال غرابةَ  ونعلم ى حينئذٍ الربزخ نرَ 
 . عال والتثاؤبه والسُ  التأوى حّتى  ونطقتَ  متَ تكلى 

َنا) -21 ُ الَِّذي أَ  َوقَاُلوا جِلُُلوِدِهْم ملَ َشِهدمت ْ َعَلي ْ سطوانة َق اإلاإلنسان أن يُنطِ  ( لقد أمكنَ  نَطَق ُكلَّ َشْيءٍ قَاُلوا أَنطََقَنا الِلَّ
، وغري ذلك من أفالم السينما والتلفزيون  لل للجهاز املسجى ، والشريط املستعمَ  لة للَكرامفوناملصنوعة من الزفت املستعمَ 

 راة أيضاً ( بعد املوت عُ  َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ راة )( عُ  رَّةٍ َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل مَ . مثى قال جربائيل ) املسجل "الفديو" ومتى الكالم للجلود
. 
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أَن َيْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل خوفاً من ) شرتكاب الفواحِ ا ستتاركم عندَ ا( أي ما كان  َوَما ُكنُتْم َتْسَترتُونَ ) -22
رتكاب الفواحش خوفاً من الفضيحة اف عند رَ ستتاركم وراء اجلدران ويف الغُ ا، بل كان  نكرون للبعثكم مُ ألنى  ( ُجُلودُُكمْ 
  . ى ما فعلتمأمت علَ جرتَ ائات أعمالكم فلذلك ات أموركم وسيى ( من خفيى  َولَٰ ِكن ظََننُتْم أَنَّ الِلََّ اَل يَ ْعَلُم َكِثريًا ُمِىَّا تَ ْعَمُلونَ والعار )

 . ( فََأْصَبْحُتم مِىَن اخْلَاِسرِينَ ، يعين يف اهلالك ) ىدَ ( أي أوقعكم يف الرى  ظََننُتم بَِربِىُكْم أَْرَداُكمْ ِلُكْم ظَن ُكُم الَِّذي َوذَ ) -23

(  َوِإن َيْستَ ْعِتُبواهلم منها ) ( أي مسكن هلم ال خالصَ  فَالنَّاُر َمثْ ًوى هلَُّمْ ( على العذاب ) فَِإن َيْصربُواقال هللا تعاىل )مثى  -24
ون ، يعين ال يُعطَ  ني إليها( أي من اجملابِ  َفَما ُهم مِىَن اْلُمْعَتِبنيَ ضا عنهم والرجوع إىل طاعة هللا )، يعين الرِ  لوا الُعتىَب أي يسأ

  : . ومن ذلك قول النابغة الذبياين ضاالرِ 
  َفِمثُلَك يُعِتبُ َوِإن َتُك ذا ُعتىَب      وماً فَ َعبٌد ظََلمَتهُ فَِإن َأُك َمظلُ 

 . أيضاً  يف سورة النحل. وقد سبق شرحها  ى ويصفحيرضَ  ثلكَ أي مِ 

وا أن يكونوا رَنء اخلري وأبَ م رفضوا قُ ، وهم الشياطني ألهنى  وءرَنء سُ رَنء اخلري قُ ( يعين أبدلناهم بقُ  َوقَ يَّْضَنا هَلُْم قُ َرََنءَ ) -25
 . رَنء السوء، فلذلك قيىضنا هلم قُ  ن، وهم املؤمنو  هتممرَ معهم ويف زُ 

 : . والشاهد على ذلك قول الشىماخ لةهي املبادَ  "ضةاملقايَ "
ْينُ  أَثْ َقلَ  َلمىا تذكىرتُ   تَ َعذ رَا أََرْدتُ  ما يَزِيدٌ  وعابَ          كاِهِلي  الدَّ

 َمْعَشرَا اسِ النَّ  سائِرِ  ِمنْ  أَبَداً  هِبِمْ      ُمقاِيضاً  فَ َلْستُ  ِمينِى  َمَضوا رِجاالً 
 : ، ومن ذلك قول جرير رَنء مجع قرينوالقُ 

 َوهَنارُ  َعَليِهمُ  َيُكرى  لَيلٌ     يَ تَ َفرَّقوا أَن الُقَرَنءَ  يُلِبثُ  ال
 ِديِهمْ فَ َزي َُّنوا هَلُم مَّا َبنْيَ أَيْ ) هشرُ على البيض وهو قِ  القيضِ  ستيالءَ اناك من الشياطني يستولون عليهم يف عامل الربزخ رَنؤهم هُ وقُ 

 لةِ ( مجُ يف ( ابلعذاب ) َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْولُ لة )دع وعقائد ابطِ خلفهم من آاثر وبِ  ( أي وما تركوهُ  َوَما َخْلَفُهمْ ( من أصنام )
نسِ ( أي قد مضت ) أَُمٍم َقْد َخَلتْ ) ُْم َكانُوا َخاِسرِينَ م )رهبى  ثل أفعاهلم وأشركوا بعبادةِ لوا مِ ( فعمِ  ِمن قَ ْبِلِهم مِىَن اجلِْنِى َواإْلِ (  ِإهنَّ

 . ونعيمها ةَ فخسروا اجلنى 

( أي عارِضوُه بكثرِة الكالم وقاِطعوا  اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيهِ ( أي قال بعضهم لبعض ) َكَفُروا  الىذينَ َوقَاَل ) -26
 قراءتِه . فتوعىدهم هللا ابلعذاب فقال تعاىل : ( قارئُه فيسكت عن َلَعلَُّكْم تَ ْغِلُبونَ قارئُه ابلصياح )

 ( . َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( يف اآلخرة ) َكَفُروا َعَذااًب َشِديًدا  الىذينَ فَ َلُنِذيَقنَّ ) -27
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( أي ُُملىدين فيها ال  َداُر اخْلُْلدِ ( زفرٌي وشهيق ، هَي ) يَهاهَلُْم فِ ( يُعذىبون فيها ) أَْعَداء الِلَِّ النَّارُ  َجزَاءُ ( العذاب )َذِلكَ ) -28
 .( أي يُنكرون وُيكذىبون  مبَا َكانُوا آِبََيتَِنا جَيَْحُدونَ  َجزَاءً خيرجون منها )

ََن ِمَن اجلِْنِى َواإْلِ  ينَ ذَ لى الَرب ََّنا أَرََِن ( َلمىا دخلوا النار ) َكَفُروا  الىذينَ َوقَاَل ) -29 ( أي ندوسهما  نِس جَنَْعْلُهَما حَتَْت أَْقَداِمَناَأَضالَّ
 ( أي من احلقريين . لَِيُكوََن ِمَن اأْلَْسَفِلنيَ أبقدامنا انتقاماً منهما )

لعمل الصاحل حّتى ماتوا ( على هذه العقيدة وا مُثَّ اْستَ َقاُموا( إعرتافاً بربوبيىتِه وإقراراً بوحدانيىتِه ) قَاُلوا رَب  َنا الِلَُّ  الىذينَ ِإنَّ ) -30
(  َواَل حَتَْزنُوا( من الشياطني فإَنى معكم َنرُسكم ) َأالَّ خَتَاُفوا( عند موهتم يُبشىروهنم ابجلنىِة يقولون هلم ) تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكةُ )

 ( هبا على ألُسن أنبيائكم .  ُكنُتْم ُتوَعُدونَ َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت على ِفراق األهل واألوالد سنُلِحقهم بكم بعد حني )

نْ َيا( كنىا )ََنْنُ ) -31 ( اليوم وَ ( َنفظكم من اجلنى والشياطني وكنىا نكتب أعمالكم وَُنصي أقوالكم ) أَْولَِياؤُُكْم يِف احْلََياِة الد 
( من طعام وشراب وأزواج وغري ذلك  ا َتْشَتِهي أَنُفُسُكمْ َوَلُكْم ِفيَها مَ ( أيضاً َنُن أولياؤكم نقودكم إىل اجلنىة ) يِف اآْلِخرَةِ )
 ( أي ما تطلبون .  َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ )

: أعدى هللا لكم هذا النعيم يف اجلنىة وجعلها منزالً لكم  واملعىن( . "النُ ُزل" ما يُ َعدى للضيف ،  نُ ُزاًل مِىْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ ) -32
 فيها إىل األبد . تنزلون هبا وتقيمون

وهناهم عن عبادة األصنام واألواثن وعبادة  ن دعا إىل عبادة هللا وطاعتهِ يعين ُمى  ) َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ُمِىَّن َدَعا إىل الِلَِّ ( -33
ما جاءت به مني ألمر هللا ولِ تسلِ ( أي من املس َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ة وغريهم )املالئكة واألنبياء واألئمى 

   . ل من عند هللاسُ الرُ 

قاب إذ ( عندهم يف العِ  َواَل السَّيِىَئةُ ( عند الناس يف اجملازاة ) َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنةُ رسوله الكرمي فقال تعاىل ) خاطبَ مثى  -34
ئة ( أي ادفع السيِ  اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ) السيئةَ  (اْدَفعْ )،  ويعف ثلها والبعضُ مبِ  اقابلهمنها وبعضهم يُ  قابل السيئة أبسوءَ بعضهم يُ 

فَِإَذا الَِّذي بَ ي َْنَك حسنة ) بكلمةٍ  مهُ سيئة فكلى  بكلمةٍ  مكَ ، أو كلى  حبسنةٍ  ئة فعاملهُ يى بسِ  : إذا عاملك أحدٌ  واملعىن ، نةابحلسَ 
َنُه َعَداَوةٌ   . ( من أقرابئكيمٌ محَِ ( من أوليائك )َكأَنَُّه َويلٌّ ( أصبح ) َوبَ ي ْ

دوا على ه فتعوَّ ( على املكارِ  َصرَبُوا الىذينَ ِإالَّ ساءة ابإلحسان )قابل اإلة ويُ السجيى  ى هذهِ عطَ ( أي وما يُ  َوَما يُ َلقَّاَها) -35
   . لعقل واملعرفة( أي ذو نصيب وافر من ا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍى َعِظيمٍ نة )ابحلسَ  ئةَ الصرب ولذلك يقابلون السيىِ 

ي أ،  ( منهُ  فَاْسَتِعْذ اِبلِلَِّ ثري غضبك على قومك )ويُ  الشيطان بوسوستهِ  ككَ رى ( يعين حيُ  َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغٌ ) -36
  . روهمن مك صيبكَ ( مبا يُ اْلَعِليمُ ( لقولك ) إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ من الشيطان الرجيم ) ابهللِ  قل أعوذُ 

  . يف آخر سورة األعرافثل هذه اآلية وقد سبق تفسري مِ 
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( بدورانه حول َواْلَقَمرُ ) ( حبرارهتا الدائمةَوالشَّْمسُ ) رى مِ وتعاقبهما املستَ  ( بوضوحهِ َوالن ََّهارُ ) ( بظالمهِ  اللىيلُ َوِمْن آََيتِِه ) -37
ما من ( فإهنى  اَل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َواَل لِْلَقَمرِ ُصنعهنَّ ) أتقنَ  وعاملٍِ  خلقهنى  على خالقٍ  دلى ، تلك آَيت ت هبا صالهِ األرض واتى 

ُه تَ ْعُبُدونَ   َواْسُجُدوا لِلَِِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإنْ ) ُملوقاتهِ  بعضِ   ، ألنى  وال للقمرِ  ا قال تعاىل ال تسجدوا للشمسِ وإّنى  129( ُكنُتْم ِإَيَّ
الء ؤ لة هل يسجدون هلما ومن مجُ لَ ، وكذلك يف عصرَن احلايل بعض املِ  امدوهنني كانوا يسجدون هلما ويعبُ بعض املشرك

وهنا وال للقمر الذي ال تسجدوا للشمس اليت ترَ :  فاملعىن،  " على صيغة اجلمع ومها إثنان ا قال تعاىل "خلقهنى . وإّنى  ةاليزيديى 
 . تعبدون هُ واألقمار إن كنتم إَيى الشموس  دوا هلل الذي خلقَ سجُ او  ونهُ ترَ 

، يعين  ة( يف السماوات األثرييى  ِعنَد َربِىكَ  الىذينَ فَ حممىد عن السجود ومل ينقادوا ألمر هللا ) ( قومك َي فَِإِن اْسَتْكرَبُوا) -38
. ومن ذلك قوله تعاىل  ون عن التسبيحميلى  أي ال ( َوُهْم اَل َيْسأَُمونَ ( يعين على الدوام ) َوالن ََّهارِ  للىيلُيَسبِىُحوَن َلُه ابِ املالئكة )

  . يعين ال َتلىوا {َأَجِلِه  ِإىَل  َكِبريًا  أَو َصِغريًا َتْكتُ بُ ْوهُ  أَن َتْسَأُمْواْ  }َوالَ  يف سورة البقرة

َها اْلَماءَ فَِإَذا أَنزَ فيها ) نبتَ  رة التفطى ( أي َيبسة مُ  َوِمْن آََيتِِه أَنََّك تَ َرى اأْلَْرَض َخاِشَعةً ) -39 ( اْهتَ زَّتْ ( أي املطر ) ْلَنا َعَلي ْ
ربتها بسبب املياه وامتصاصها لغاز النرتوجني املوجود يف اهلواء وغاز اثين ( أي زادت تُ َورََبتْ بة ابلنبات )كت الرتُ أي حترى 

َلُمْحِيي اْلَمْوَتٰى إِنَُّه َعَلٰى  األرض ابلنبات )ذي أحيا ( أي الى  ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها) ذي أذابته األمطار بنزوهلاوكسيد الكاربون الى اُ 
  . 50يف سورة الروم آية ثل هذه اآلية . وقد سبق شرح مِ  ( ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ 

َنا) ر للشيء املكذىب بهِ نكِ د هو امل. فامللحِ  يف آَيتنا نكرون احلقى ( أي يُ  يُ ْلِحُدوَن يِف آََيتَِنا الىذينَ ِإنَّ ) -40 (  اَل خَيَْفْوَن َعَلي ْ
ون يف النار لقَ ختبؤوا وسيُ ا، يعين حني موهتم ال ختتفي نفوسهم عنىا فهم يف قبضتنا أينما ذهبوا وأينما  حني يصريون يف القرب

د روا أيهما أحسن امللحِ ( يعين فكىروا يف العاقبة وانظُ  َياَمةِ يَ ْوَم اْلقِ ( من العذاب ) أََفَمن يُ ْلَقٰى يف النَّاِر َخرْيٌ أَم مَّن ََيْيت آِمًنا)
ُتْم إِنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ ناً من العذاب )ى يف النار أم املؤمن الذي َييت آمِ ذي يُلقَ الى  ى عليه شيء من ال خيفَ  ( اْعَمُلوا َما ِشئ ْ

 . ، وهذا هتديد ووعيد هلم ابلعذاب لةأعمالكم الباطِ 

( عند  َلِكَتاٌب َعزِيزٌ ) ( أي القرآنَوإِنَّهُ ( من عند هللا سيندمون ) َلمَّا َجاَءُهمْ ( أي ابلقرآن ) َكَفُروا اِبلذِىْكرِ   الىذينَ ِإنَّ ) -41
  . املشركون بهِ  املؤمنني وإن كفرَ 

                                                           

ال هللا حقاً حقىا ، ال إاله اال هللا إمياَنً وتصديقا ، سجدت لك َيريب تعبىداً ورِقىا ، حقاً حقىا ، اللىهم إنى إقرأ يف سجودك مايلي : "ال إاله ا 129 
 .عملي ضعيف فضاعفه يل َي كرمي برمحتك َي أرحم الرامحني" 
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 زولهِ نُ  كلمة واحدة يف وقتِ   واحدة وال ينقص منهُ  كلمة  ( يعين ال يقدر أحد أن يزيد فيهِ  الَّ ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ يََدْيهِ ) -42
ا مجنيل فزادوا فيهلتوراة واإلابلقرآن كما لعبوا اببعيد فال يقدر أحد أن يتالعب  ( أي وال من بعد ذلك بزمنٍ  َواَل ِمْن َخْلِفهِ )

يدٍ ) ، ونقىصوا أبهوائهم   . بادهِ للحمد يف عِ  ستحقى ( أي مُ  تَنزِيٌل مِىْن َحِكيٍم محَِ

( يعين ما يقول لك املشركون من اجلواب على دعوتك  ِمن قَ ْبِلكَ  ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلر ُسلِ  حممىد ) ( َي مَّا يُ َقاُل َلكَ ( -43
إذا سخروا منك فليس هذا منهم  بوك وال حتزنْ إذا كذى  ، فال هتتمى  خريةل من قبلك من التكذيب والسُ سُ للرُ  هلم إال ما قيلَ 

  . ( للمشركني َوُذو ِعَقاٍب أَلِيمٍ ( للمؤمنني ) رَبََّك َلُذو َمْغِفرَةٍ ِإنَّ ) جبديد

ة لكي نفهمها عربيى  غةٍ بلُ  آَيتهُ  حتْ ة لوال ُوضىِ ( يعين لقال أهل مكى  َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرآًَن أَْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِىَلْت آََيتُهُ ) -44
نفهم معانيه وكيف  يعين يقولون الكتاب أعجمي والرسول عريب فكيفَ ( أَأَْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ . مثى يقولون ) ونعرف املراد منها

ة يف يف الدنيا وإىل طريق اجلنى  ( إىل طريق احلقى  لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى( أي القرآن ) ُقْل ُهوَ ) 130؟ يرشدَن الرسول إىل مقاصدهِ 
َوُهَو ) واستماع آَيتهِ  م عن قبولهِ وصمَ  قلٌ ( أي ثُ  اَل يُ ْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ رٌ  لىذينَ اوَ ( من األمراض النفسيىة )َوِشَفاءٌ اآلخرة )

.  ( عنهم ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ ) ( يوم القيامةِ يُ َناَدْونَ ( املشركون )أُولَ ِٰئكَ ) وال يصغون إىل كلماتهِ  رون آَيتهِ ( فال يتدبى  َعَلْيِهْم َعًمى
ا . أمى  ويصعدون إىل احملشر يف الفضاء ون دعوتهُ لبى ناديهم إسرافيل فيُ بني إىل يوم القيامة حني يُ عذى ض مُ يعين يبقون على األر 

. فاملنادي هو إسرافيل  ةحوريى املؤمنون فيصعدون إىل السماء قبل الكافرين بزمن بعيد وذلك حني وقوف األرض عن دورهتا املِ 
ق كما األرض تتمزى  ، وذلك ألنى  ساب واجلزاءإىل احملشر للحِ  ض لتصعد إليهِ نادي النفوس اليت على األر يقف يف الفضاء ويُ 

صوت املنادي  ، فإذا مسعتْ  جهر فال تعلم إىل أين تذهب وإىل أين تتى شِ قبالً فتنتشر النفوس يف الفضاء كاجلراد املنتَ  ذكرتُ 
{ ،  ْم فَ َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه َوَتظُن وَن ِإن لَِّبثْ ُتْم ِإالَّ قَِليالً يَ ْوَم يَْدُعوكُ سراء }. وذلك قوله تعاىل يف سورة اإل سرعةإليه مُ  أقبلتْ 
. وقال تعاىل يف سورة ي س }َونُِفَخ يف الص وِر فَِإَذا ُهم مِىَن اأْلَْجَداِث  وتصعدون إليهِ  دعوتهُ  ونَ لبى يدعوكم إىل احملشر فتُ  معناهُ 

ِْم يَنِسُلوَن { يعين إىل ال ا خصى  فضاء يصعدون مجاعات مجاعاتِإىَلٰ َرهبِى الكافرين ابملكان البعيد ألنى املؤمنني يصعدون  . وإّنى
،   إىل يوم القيامةنيعذىبى عليها الكافرون واملشركون مُ ، ويبقَ  ةحوريى إىل اجلنان مع املالئكة حني تقف األرض عن دورهتا املِ 

 . فلذلك يكونون بعيدين عن املنادي

نَ ) -45 وخالفوا  كمهِ سرائيل يف أمر الكتاب وحُ إ( يعين اختلفت بنو  فَاْختُِلَف ِفيهِ ( أي التوراة ) ا ُموَسى اْلِكَتابَ َوَلَقْد آتَ ي ْ
روا برتك العمل يف السبت فلم مِ اُ ، و  روا أبدائهامِ اُ سل اجلنابة وقد ، وتركوا غُ  عليهم مٌ رى وهو حمُ  ، فشربوا اخلمرَ  بعض أحكامهِ 

( بتأجيل العذاب عنهم إىل  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِىكَ ة )عرى اليمانيى هم أشركوا فعبدوا األصنام والشِ ، وأكثر  منهم ميتثل كثريٌ 

                                                           

ْو َجَعْلَناُه قُ ْرآًَن أَْعَجِميًّا ( يعين لو قرأُه جربائيل كلى لُغة من لُغات الناس غري لُغة العرب ُتسمىى عند العرب لُغة أعجميىة ، فقولُه تعاىل )َولَ   130 
 مل يفهمُه العرب ، إذاً )لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِىَلْت آََيتُُه ( . -بُلغٍة ِعربيىة كما أنزلنا التوراة على موسى أو بلغٍة سرَينيىة كما ُكِتَب اإلجنيل  -على حممىد 
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نَ ُهمْ ) يوم القيامة ُْم َلِفي َشكٍى مِىْنهُ بقي الصاحلني )هلك الكافرين منهم ونُ ( بنزول الطاعون عليهم فنُ  َلُقِضَي بَ ي ْ ( أي من   َوِإهنَّ
،  ةل من األدَين السماويى سُ مبا جاءت به الرُ  جاءَ  ، فيقولون كيف نكذىب حممىداً وقد يف( أي ُمُ ُمرِيبٍ د )حممى  كتابك َي

 . راتبون يف أمركدون مُ رتدى ، فهم مُ  نائين آابيننا ودِ ونرتك دِ  وكيف نؤمن لهُ 

َها( ثوابُه ) َمْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَ ْفِسهِ ) -46 ٍم لىِْلَعِبيدِ ابُه )( عق َوَمْن َأَساء فَ َعَلي ْ  ( فيعذىهبم بغري ذنب .  َوَما رَب َك ِبَظالَّ

(  َما خَتْرُُج ِمن ََثَرَاٍت مِىْن َأْكَماِمَهايف النبات ) ( يعلمُ وَ ) ( أي ساعة والدة اإلنسان وساعة ُماتهِ  إِلَْيِه يُ َرد  ِعْلُم السَّاَعةِ ) -47
َوَما حَتِْمُل ِمْن من أغصاهنا ) أو َثرةٍ  من ورقةٍ  ما تسقطُ  ، ويعلمُ  ام وكمىامات. مفردها "كمىامة" ومجعها أكم ي من أغلفتهاأ

(  َويَ ْوَم يُ َناِديِهمْ لها ووقت وضعها )( يعين إالى وهو يعلم بوقت محَ  ِإالَّ بِِعْلِمهِ لها )( محَ  َواَل َتَضعُ ( حيواَنً كان أم إنساَنً ) أُنَثىٰ 
ثلي وكنتم تعبدوهنم يف الدنيا وتقولون هؤالء شفعاؤَن عند هم مِ  الىذينَ ( يعين أين  ْيَن ُشرََكاِئيأَ ك املوكىل بتعذيبهم فيقول )امللَ 

( أي أمسعناك صوتنا إذ  قَاُلوا آَذَنَّكَ ) ، حينئذٍ  ون أحداً منهم. فيلتفتون مييناً ومشااًل فال يرَ  وهم اآلن ليشفعوا لكمفنادُ ، هللا 
. فكلمة  ل هبم ليشفعوا لنا بل فقدَنهمشاهدهم لكي نتوسى ( يعين ما منىا أحد يُ  نَّا ِمن َشِهيدٍ َما مِ يب و )نادي ولكن ال ُمُ نُ 

ا نى بقوهلم "آذَنىك" أي أمسعناك صوتنا ما مِ  بوا املَلك وأجابوهُ ، ولذلك خاطَ  ك املوكىل بتعذيبهم"أين شركائي" هي من قول امللَ 
 . صصالقَ و  الكهفو  النحل. وقد سبق شرح كلمة "شركائي" يف سورة  من شهيد

ومل يشفعوا هلم فعاء فلم جيدوهم ( يعين ما كانوا يدعوهنم شُ  مَّا َكانُوا يَْدُعوَن ِمن قَ ْبلُ منهم ) أي ضاعَ  ( َوَضلَّ َعن ُْهم) -48
يصٍ )  . نجًى من النارهلم مَ  ( أي ما َوظَن وا َما هَلُم مِىن حمَِّ

نَساُن ِمن ُدَعاِء اخلَْرْيِ ) -49  ويتعب ليجمع املال ى يشتغلفيبقَ  ى حياتهِ نسان من طلب املال مدَ ( أي ال ميل  اإل الَّ َيْسَأُم اإْلِ
ثلها يف املعىن يف سورة العادَيت قوله . ومِ  بدنياهُ  هتمٌ كما هو مُ   آبخرتهِ   يهتمى ، وال  الثالثمن ذهب لتمىنى  عطَي جبلنيِ اُ ، فإن 
يعين أهلاكم مجع املال  { َحّتَّ ُزْرمُتُ اْلَمَقابِرَ  أهَْلَاُكُم التََّكاثُ رُ } . وقال تعاىل يف سورة التكاثر{ َوإِنَُّه حِلُبِى اخلَْرْيِ َلَشِديدٌ } تعاىل

  . عن آخرتكم
 . هللا ( من رمحةِ قَ ُنوطٌ ) ( من اخلريفَ يَ ُئوسٌ ( إمتحاَنً ) سَُّه الشَّر  َوِإن مَّ )

 أو عدوى  بتالهُ ا أو مرضٍ  أصابهُ  ( أي من بعد فقرٍ  ِمن بَ ْعِد َضرَّاَء َمسَّْتهُ ( أي خرياً وعافية وغىًن ) َولَِئْن أََذقْ َناُه َرمْحًَة مِىنَّا) -50
( قَائَِمةً ( أي ساعة املوت ) َوَما أَُظن  السَّاَعةَ قراء )على الفُ  منهُ   وال أنفقُ يذهب عينى  ( اليل ) ( اخلريُ  لَيَ ُقوَلنَّ َهٰ َذا) هُ وأذلى  أهانهُ 
ِإنَّ يل ِعنَدُه ( بعد املوت ) َولَِئن ر ِجْعُت ِإىَلٰ َريبِى مري مديد يف الدنيا )أينى أموت عن قريب بل عُ  ، يعين يقول ما أظنى  عليَّ 

ريد اُ نفق من مايل وال اُ   ال، كالى  من النعيم ا أَن فيهِ أحسن ُمى  . يعين هل أجد عندهُ سىَن  واملنزلة احلُ سىَن ( أي احلالة احلُ  لَْلُحْسىَنٰ 
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( أي شديد   ِليظٍ َولَُنِذيَقن َُّهم مِىْن َعَذاٍب غَ ئات )( من سيىِ  َكَفُروا مبَا َعِمُلوا  الىذينَ فَ َلنُ َنبِىَئنَّ ) . مثى قال تعاىل يف اآلخرة منهُ  أحسنَ 
 . كثري

نَساِن أَْعَرضَ ( -51  ين والطاعة بنفسهِ عن الدِ  بتعدَ ا( أي  َوََنَٰى جِبَانِِبهِ ) هِ ربى  كرِ عاء وعن ذِ عن الدُ (  َوِإَذا أَنْ َعْمَنا َعَلى اإْلِ
ي ويسأل من هللا أن صلى يدعو ويُ  ة صارَ دى نسان يف شِ : إذا كان اإل واملعىن،  ( أي واسع َوِإَذا َمسَُّه الشَّر  َفُذو ُدَعاٍء َعرِيضٍ )
عاء ال ابلدُ  مل يذكر ربىهُ و هو والطرب ابملال واللى  وانشغلَ  هُ ربى  يَ عمة نسِ يف رخاء ونِ  منها وأصبحَ  ، فإذا أنقذهُ  ةدى نجيه من الشِ يُ 

  . وال ابلصالة

(  مُثَّ َكَفْرمُت بِهِ ( وليس من عندي كما تزعمون ) الِلَِّ  ِإن َكاَن ِمْن ِعندِ وا يل رأيكم يف القرآن )بدُ أأي (  ُقْل أَرَأَيْ ُتمْ ( -52
فماذا يكون مصريكم يف  عن املغيىبات مثى حتكموا فيهِ  وإخبارهِ  وبالغتهِ  وفصاحتهِ  روا يف معانيهِ وتفكى  من غري أن تسمعوا لهُ 

يعين ال أحد  ، ختالف بعيد عن احلقى اي يف أ(  يدٍ َمْن َأَضل  ُمَّْن ُهَو يف ِشَقاٍق بَعِ ) ؟اآلخرة عند هللا وماذا جتيبون عن ذلك
  . روا آَيتهِ بى وتتد روا فيهِ أن تفكى  دونَ  منكم حيث حكمتم ببطالنهِ  أضلى 

، ألنى الناس  ون اآلَيت الكونيىة لتكون مصداقاً للقرآنيعين يف املستقبل يرَ  ، حممىد دقِ ة على صِ ( الدالى  َسُنرِيِهْم آََيتَِنا) -53
، ولذلك يريهم تلك  للَ ى وغريمها من املِ كذىب كاليهود والنصارَ صدىق ابلقرآن ومنهم مُ  األدَين والعقائد فمنهم مُ تلفون يفُمُ 

فاق السماء من آ( أي يف  يِف اآْلفَاقِ ) . وقولهُ  بات يف الكونمن تقلى  بهِ  ما وعدَ  كالم هللا إذا أجنزَ   اآلَيت ليوقنوا أبنَّ القرآن
، مثى  نيإىل نصفَ  نشقاقهِ ا، مثى  يت حتدث يف آخر الزمان من اتىساق القمركرها يف القرآن والى ذِ  يت جاءَ الى  ، وهيَ  خوارق العادات

هة سرمداً يف اجلِ  ، والنهارُ  من األرض سرمداً يف جهةٍ  اللىيلة ليكون محوريى األرض عن دورهتا الِ  ، ووقوفِ  الشمس َنوَ  جنذابهِ ا
يت يف األهنار والبحار ، وتبخري املياه الى  ، وتبعثر اجلبال بات على األرضذنى ، وسقوط مُ  س، وتسيري النيازك َنو الشم خرىاالُ 

  . َيت اليت تكون يف اآلفاقاآل . هذهِ  املواجهة للشمس
ات القرآن اليت مل يفهموا كلمعليهم من   ، وهو املهدي َيتيهم مبا اشتبهَ  تظهر يف أنفسهم اُخرىأي وآية  ( َويِف أَنُفِسِهمْ )

، فآية  لميىة وعمليىةلتكون اآلَيت عِ  بنيى هلم معناها واملقصود منها. فاملهدي يُ  معناها ومل يعلموا املقصود منها فكذىبوا هبا
دث كما امن حو   بهِ ُمخرَبُ الْ  ، وذلك ليؤمنوا هبا ويوقنوا إذ جاءَ  ةة تطبيقيى وهنا يف اآلفاق عمليى ، واآلَيت اليت يرَ  ةلميى املهدي عِ 
َ هَلُْم أَنَّهُ  به يف القرآن )أخرب هللا  يؤمنون بهِ  ، فحينئذٍ  من حممىد كما يزعمون ( من عند هللا وليسَ احْلَق  ( أي القرآن ) َحّتَّٰ يَ تَ َبنيَّ

ا ِإميَاهُنَا مَلْ َتُكْن يَ ْوَم ََيْيت بَ ْعُض آََيِت َربِىَك اَل يَنَفُع نَ ْفسً }د هذا قوله تعاىل يف سورة األنعام . وُما يؤيى  ولكن ال ينفعهم إمياهنم
آية تظهر يف اآلفاق من خوارق العادات هي يف  فأولى . {  ُقِل انَتِظُروا ِإَنَّ ُمنَتِظُرونَ  آَمَنْت ِمن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخرْيًا

ة وقوعها يف آخر اآلَيت وكيفيى  شرحُت هذهِ . وقد  َنو الشمس جنذابهُ اني مثى صفَ فيكون نِ  قاقهُ نشِ االً مثى وى أ ساقهُ تى افيبدأ  القمر
 .  الكون والقرآنُمسمىى الزمان يف كتايب الْ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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   صر.( أي حاضر يسمع ويُب أَنَُّه َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َشِهيدٌ ) دقكَ َي حممىد على صِ  ( شاهداً لكَ  أََومَلْ َيْكِف ِبرَبِىكَ )

ُمْ ) -54 مْ دال )وجِ  ( أي يف شكى  يِف ِمْريَةٍ ( أي املشركني ) َأاَل ِإهنَّ ( تعاىل  َأاَل إِنَّهُ ساب والعقاب )( ابلبعث واحلِ  مِىن لِىَقاِء َرهبِِى
يطٌ )  . عاقبهم على كفرهم بعد موهتمدرًة فيُ لماً وقُ ( عِ  ِبُكلِى َشْيٍء حمِ 

ّالعاملنيّوّ، لتبعونّهللاّتفسريّسورةّفصّ ّتّ  ّّاحلمدّهللّرب 

ّ

ّسورةّالشورى

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

    ( ح م) -1

 . ( ع س ق) -2
كمة َي حممىد تنزيل الكتاب من هللا حِ  : فيكون املعىن،  ، وامليم يرمز إىل إسم حممىد كمةقلُت فيما سبق أنى احلاء معناها حِ 

  . العزيز العليم
 دسيى  ، والسني معناهُ  عريب ( العني معناهُ  كمة فقال )ع س قحِ  القرآن أبنهُ  بعد أن وصفَ  وصف رسولهِ يف  ُسبحانهُ  أخذَ  مثى 

د من ساداتكم وقرشي من قبيلتكم فلماذا أتنفون إنى حممىداً عريب من جنسكم وسيى  : فيكون املعىن،  قرشي ، والقاف معناهُ 
  : فقال تعاىل خطاب رسولهِ يف  ُسبحانهُ  مثى أخذَ  ؟ياد ألمرهنقِ طاعته واالإمن 

،  ( من الُرُسل ِمن قَ ْبِلكَ  الىذينَ َوِإىَل ( ابلرسالة ) يُوِحي إِلَْيكَ ريش كذلك )داً على قُ ( أي كما جعلناك سيى ِلكَ َكذَ ) -3
ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ى إليك وإليهم )والذي أوحَ   . ( الِلَّ

( يف  َوُهَو اْلَعِلي  ) حبمدهِ  حُ سبى ها تُ ( من دواب تسري وكلى  َوَما يف اأْلَْرضِ تطري ) يورٍ ة من ط( الغازيى  َلُه َما يِف السََّماَواتِ ) -4
  . ( يف سلطانهِ اْلَعِظيمُ ) مكانهِ 

ا ، وإ يف اآلية السابقة كر األرض سبقَ ، ألنى ذِ  ( أي من فوق األرض يَ تَ َفطَّْرَن ِمن فَ ْوِقِهنَّ ة )( الغازيى  َتَكاُد السََّماَواتُ ) -5 ّنى
ارة  قت وصارت كواكب سيى واحدة فتمزى  ارة ألهنا كانت أرضاً " يعين من فوق الكواكب السيى  مجع ذكرها بقوله "من فوقهنَّ 

ق معها أيضاً ة تتمزى الطبقات الغازيى  قت اجملموعة الشمسية فإنى ، فإذا َتزى  يط بهِ ة حتُ طبقات غازيى  كوكب لهُ   ، وكلى  كثرية
وقال مشركو  ، وهم النصارى قالوا املسيح إبن هللا ، وا للرمحان ولداً عَ دى امن عظيم قوهلم إذ  رنَ وتقديره تكاد السماوات يتفطى 
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ثل هذه اآلية يف سورة مرمي }َتَكاُد . ومِ  نثى معاً ق عند العرب على الذكر واالُ طلَ . ولفظة ولد تُ  بنات هللا العرب املالئكةُ 
ا أَن َدَعْوا لِلرَّمْحَٰ ِن َوَلًدا السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشق    . { اأْلَْرُض َوختَِر  اجْلَِباُل َهدًّ

ِمْ )  دين ( أي للمؤمنني املوحى  َوَيْستَ ْغِفُروَن ِلَمن يِف اأْلَْرضِ اذ الولد )ختى اهون هللا عن نزى ( أي يُ  َواْلَماَلِئَكُة ُيَسبِىُحوَن حِبَْمِد َرهبِى
ْم َويُ ْؤِمُنوَن بِِه  الىذينَ عاىل يف سورة املؤمن }قوله تهذا د . وُما يؤيى  منهم حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِىُحوَن حِبَْمِد َرهبِِى

  . { َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا
َ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ )   . ( للمؤمنني املوحىدين َأاَل ِإنَّ الِلَّ

هباهنم أولياء وأرابابً من دون هللا ذوا أحبارهم ورُ ، وهم النصارى اختى  مم ويعبدوهنَ وهنَ بى ( حيُ  ِمن ُدونِِه أَْولَِياءَ  اختََُّذوا الىذينَ وَ ) -6
ُ َحِفيٌظ َعَلْيِهمْ ابن مرمي ) واملسيحَ   ( أي على هدايتهم َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيلٍ عاقبهم عليها يف اآلخرة )ئة فيُ ( أعماهلم السيى  الِلَّ

  . ر عليهم القولفاتركهم وال تكرى  بل أنت نذير وقد أنذرتَ 

َنا ِإلَْيَك قُ ْرآًَن َعرَبِيًّال من قبلك بلسان قومهم كذلك )سُ ( أي كما أوحينا إىل الرُ ِلكَ وََكذَ ) -7 لِىتُنِذَر أُمَّ ( بلسان قومك ) أَْوَحي ْ
اَل ( أي يوم ميوتون وجيتمعون يف عامل الربزخ ) َوتُنِذَر يَ ْوَم اجْلَْمعِ أيضاً ) رى تنذرهم( من القُ  َوَمْن َحْوهَلَاة )( وهي مكى  اْلُقَرىٰ 

. والدليل على  ون فيهِ ا يوم القيامة فكثري من الناس يشكى ، أمى  أحد فيهِ  املوت ال يشكى  ، ألنى  فيهِ  ( اي ال شكى  َرْيَب ِفيهِ 
ُ اَل ِإلَٰ َه ِإالَّ  ذلك قولهُ  { يعين جيمعكم يف عامل الربزخ إىل أن َييت  لََيْجَمَعنَُّكْم ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ   ُهوَ تعاىل يف سورة النساء }الِلَّ

  . يوم القيامة
 . ( َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعريِ مثى قال تعاىل )

ُ جَلََعَلُهْم أُمًَّة َواِحَدةً ) -8 عفاء مون يظلمون الضُ شركون ظالِ دون وأكثرهم مُ محاء موحى عضهم رُ ( بَولَٰ ِكن) سلمةً ( مُ  َوَلْو َشاَء الِلَّ
َوالظَّاِلُموَن َما هَلُم ) تهِ ، أي يف جنى  الرمحاء يف رمحتهِ  ( يعين يُدخلُ  يُْدِخُل َمن َيَشاُء يِف َرمْحَِتهِ )قوقهم فَ حُ  واملساكني ويغصبونَ 

  . عنهم ( يدفع العذاب َواَل َنِصريٍ ( يتوىلى أمرهم ) مِىن َويلٍى 

أَِم اختََُّذوا ِمن ُدونِِه ، فالشفاعة هلل مجيعاً ) من دون هللا شفعاء ذوا املالئكةَ ختى اهل  ( تقديرهُ  أَِم اختََُّذوا ِمن ُدونِِه أَْولَِياءَ ) -9
ُ ُهَو اْلَويل  ) ( ؟ أَْولَِياءَ  . فاملوت هنا   م وينصرهم على أعدائهمبعد ذهلى  املؤمنني ( أي يُعزى  َوُهَو حُيِْيي اْلَمْوَتىٰ ) ( ملن واالهُ  فَالِلَّ

َناُه  ىنزى والغِ ، واحلياة كناية عن العِ  كناية عن الذلى  ًتا َفَأْحيَ ي ْ ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة األنعام }أََوَمن َكاَن َمي ْ
( من إحياء املوتى  َوُهَو َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ) . وأغنيناهُ  ناهُ { يعين كان فقرياً حقرياً فهدي َوَجَعْلَنا لَُه نُورًا مَيِْشي بِِه يف النَّاسِ 

 . األحياء وإماتةِ 
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( يعين ُحكم  َفُحْكُمُه ِإىَل الِلَِّ ( يف والدتِه وموتِه ) ِمن َشْيءٍ ( أي يف املسيح ) َما اْختَ َلْفُتْم ِفيهِ ( قل للنصارى )وَ ) -10
ُ َريبِى َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ ( احلاكم بتعذيبكم هو )َذِلُكمُ يامة ويُعاقبكم على ُُمالفتكم للحقى )يوم القاالختالف إىل هللا حيكُم بينكم   الِلَّ

سورة النساء }َوِإنَّ ( أي وإليِه املرجع يف سؤايل وطلبايت . وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف  َوإِلَْيِه أُنِيبُ ( يف نشر دين اإلسالم )
اختلفوا يف صلب املسيح وموتِه شاكىني يف ذلك فبعضهم قال ُصِلب وبعضهم  الىذينَ يعين ِه َلِفي َشكٍى { اْختَ َلُفواْ ِفي الىذينَ 

م من حادثة الصلب ، فلذلك صاروا يف شكٍى من صلبِه .  م رأوُه حيىاً بعد ثالثة أَيى   قال مل ُيصَلب ، ألهنى

 ،  46يف سورة الزمر يف آية سبق تفسريها   )فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ( -11
ا لكي تتناسل وتتكاثر هل(  َوِمَن اأْلَنْ َعاِم أَْزَواًجازواجاً لتتناسلوا وتتكاثروا )أ( أي من جنسكم  َجَعَل َلُكم مِىْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا)

}َوَما َذرَأَ َلُكْم يف اأَلْرِض ُُمَْتِلًفا  تعاىل يف سورة النحل ومن ذلك قولهُ  ، لتفريق" معناها النشر واء( كلمة "ذر  يَْذَرؤُُكْم ِفيهِ )، 
. وقال تعاىل يف سورة املؤمنون }َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم يِف اأْلَْرِض  تلفاً ألوانهُ أَْلَوانُُه { يعين ما نشر لكم على األرض من الزرع ُمُ 

يفرىقكم يف بطون  معناهُ  ( يَْذَرؤُُكْم ِفيهِ )تعاىل  فقولهُ  . معون يوم القيامةفرىقكم يف األرض وإليه جتُ َوِإلَْيِه حُتَْشُروَن { يعين 
طون الزوجات يف ة اليت خيلقها هللا يف بُ ، يعين بذلك األجنى  اُخرى، الذكور يف بطون بعضهنى واإلَنث يف بطون  الزوجات

 .  بيت األرحام
: ليس كذاته يف  واملعىن،  ختصى املادىة "شيء"، وكلمة  "كمثله" كاف التشبيه ( الكاف من قولهِ  ءٌ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ وقوله )

 . ( َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ املخلوقات الروحانيىة وال املخلوقات املاديىة )

(  يَ ْبُسُط الرىِْزَق ِلَمن َيَشاء َويَ ْقِدرُ ا األرض )الكواكب السيىارة ومن مُجلتهأي قيادة (  َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -12
 ( . إِنَُّه ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ أي يُوسىع الرزق ملن يشاء وُيضيىق على من يشاء امتحاَنً )

  . 63ر يف آية يف سورة الزمَ اآلية  ثل هذهِ قد سبق تفسري مِ و 

يِن َما َوصَّٰى بِِه نُوًحاَشرََع َلُكم مِىَن ) -13 َنا ِإلَْيكَ نوحاً ) ما وصىى بهِ  ين مثلَ ( أي جعل لكم منهجاً من الدِ  الدِى  َوالَِّذي أَْوَحي ْ
ينَ ثل الذي أوحينا إىل نوح )( مِ  َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى أَْن أَِقيُموا الدِى َواَل طيم )وا على األصنام ابلتح( هلل واقضُ  َوَما َوصَّي ْ

َكرُبَ َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما التوحيد ونبذ األصنام وهتدمي األواثن وإطاعة الرمحن ) فيهِ  ، إذ األصلُ  ين( أي يف الدِ  تَ تَ َفرَُّقوا ِفيهِ 
ُ جَيَْتيِب م مقلِىدون ملنهج آابئهم )( من أمر التوحيد ورفض األصنام ألهنى  َتْدُعوُهْم إِلَْيهِ  (  َمن َيَشاءُ ) ( أي إىل دينهِ ْيهِ إِلَ ( منهم ) الِلَّ

إىل اإلسالم فُيسلم ويؤمن  ن السريرة طيىب النفس كرمي األخالق رحيم القلب صادق القول فيهديهِ يعين من كان حسَ 
 . والطاعة، أي من يرجع إىل هللا ابلتوبة  ( من املسلمني املؤمنني َمن يُِنيبُ ه )فيكون جبوارِ  ( أي إىل جنىاتهِ  َويَ ْهِدي إِلَْيهِ )

ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما ( قوم موسى وعيسى ) َوَما تَ َفرَُّقواين فقال )الفهم يف الدِ يف وصف أهل الكتاب واختِ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -14
وا شريعة رسوهلم وأشركو  جنيل أبنى هللا واحد وليس له شريك( يف التوراة واإل َجاَءُهُم اْلِعْلمُ  ا ، ولكن تفرىقوا عن دينهم وغريى
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م فعبدوا األصنام وجنوم السماء ) بعبادةِ  نَ ُهمْ رهبى التفرقة بسبب العداوة اليت وقعت بينهم فعبدوا  ( أي كانت هذهِ  بَ ْغًيا بَ ي ْ
( بتأجيل العذاب عنهم  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِىكَ ) اً وتقاليد ة مثى صارت عادةً األمر ألغراض شخصيى  ئاألصنام يف ابد

نَ ُهمْ ( أي إىل وقت ُماهتم ) َجٍل م َسمًّىِإىَلٰ أَ ) َوِإنَّ ل )سُ بة للرُ املكذىِ  االَُممواحدة كما أهلكنا  ( ابملوت واهلالك دفعةً  لَُّقِضَي بَ ي ْ
ن األصلي قهم عن الدي( أي إشراك قومهم وتفرى  َلِفي َشكٍى مِىْنهُ لماؤهم يف الدين )( يعين عُ  أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمن بَ ْعِدِهمْ  الىذينَ 

اذ األصنام ختى اوهم عن ، ولكن مل يعرتضوا على ملوكهم مبا فعلوا ومل ينهَ  يف للعاقبةقلق للفكر ُمُ مُ  ( أي يف شكى ُمرِيبٍ )
  . وعبادهتم هلا بل سكتوا خوفاً على مناصبهم

سبق ذكرهم نوح  الىذينَ نبياء وهم األ ، وذلك إشارة إىل ما وصىى بهِ  قومك دعُ ا( يعين إىل ذلك الدين  ِلَك فَادْعُ فَِلذَ ) -15
( أي داوم على َواْسَتِقمْ الء األنبياء واهنج هنجهم )ؤ عليه ه الناس إىل التوحيد الذي سارَ  دعُ ا، يعين  وإبراهيم وموسى وعيسى

ُ ِمن  ) ( أي أهواء اليهود والنصارى فيما يدعونك إليهِ  َكَما أُِمْرَت َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهمْ تبليغ الرسالة ) َوُقْل آَمنُت مبَا أَنَزَل الِلَّ
َنُكمُ يف األلواح اليت أنزهلا موسى من عند هللا ) ( يعين مبا جاءَ  ِكَتابٍ  ، يعين بني اليهود  حتاكمتم عندي ( إنْ  َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ

ُ َرب  َنا َوَرب ُكمْ والنصارى ) مل تتىبعوا ديننا فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم  ( يعين إنْ  َلُكْم أَْعَماُلُكمْ لََنا أَْعَمالَُنا وَ ) غريهُ  دُ ( فال نعبُ  الِلَّ
َنُكمُ دينكم أم ديننا ) ويف اآلخرة تعلمون أيهما األصحى  نَ َنا َوبَ ي ْ نَ َنا( أي ال جدال بيننا وبينكم ) اَل ُحجََّة بَ ي ْ ُ جَيَْمُع بَ ي ْ ( يوم  الِلَّ

  . مصريَن ومرجعنا بعد املوت ( يعين إليهِ  َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ ساب )للحِ  القيامةِ 

 كتابكم وديننا قبلَ   نا قبلَ ، وهم اليهود قالوا نبيىنا قبل نبيىكم وكتابُ  ادلون يف دين هللا( أي جيُ  حُيَاج وَن يِف الِلَِّ  الىذينَ وَ ) -16
 ستجابَ اما  ن بعدِ ( يعين مِ  ا اْسُتِجيَب َلهُ ِمن بَ ْعِد مَ ) ، وقولهُ  أحقى منكم ابلدين فيجب عليكم ان تتىبعوا ديننا دينكم وَننُ 
مْ ) بعوا رسولهُ واتى  وآمنوا بكتابهِ  املسلمون هللِ  تُ ُهْم َداِحَضٌة ِعنَد َرهبِِى م ألهنى ومردودة حبُ  جىة اليهود ابطلةٌ ( أي حُ  ُحجَّ م لو  كم رهبى

أمرهم  من أحكام اذْ  فيهِ  الفوا أمر هللا مبا جاءَ بعوا كتاهبم ومل خيُ تى من املسلمني ال م أحقى كانوا صادقني فيما يقولون أبهنى 
 صحائف من التوراة أبن ال يعبدوا صنماً وال بقراً وال جنماً وال شجراً وال مشساً وال قمراً  دىةِ عليهم بذلك يف عِ  دَ ابلتوحيد وأكى 

وا  ُسليمان ى اليمانية من بعدِ رَ عوالشِ  ثوعشتارو  يف زمن موسى نبيىهم والبعلَ  جلَ فوا أمر هللا وعبدوا العِ . ولكنهم خالَ  وغريى
ى أنفسهم مبا ال هتوَ  هم رسولٌ قاب هللا فكلما جاءَ اًل كثريين لينذروهم وخيوىفوهم عِ سُ هللا رُ  دينهم وبدىلوا شريعتهم ولذلك بعثَ 

م بسبب كفرهم آبَيت هللاِ  َوَعَلْيِهْم َغَضبٌ فريقاً كذىبوهم وفريقاً قتلوهم ) َوهَلُْم ) وإشراكهم يف عبادتهِ  لهِ سُ وتكذيبهم لرُ  ( من رهبى
  . ( يف اآلخرة َعَذاٌب َشِديدٌ 

ُ الَِّذي أَنَزَل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِى ) -17 ل الكتب السماويىة : أنزَ  واملعىن،  ( امليزان هي قوانني احلكمَواْلِميزَانَ ) ( أي بدين احلقى  الِلَّ
ُماهتم وانتقاهلم إىل  عاقبهم بعدَ ، فسنُ  ورهؤالء بني الناس ابجلَ   العدل فسارَ ، وأنزل قوانني هؤالء بدين الباطل فسارَ  بدين احلقى 

جزاء ابطلهم يف الدين  ( يعين وقت موهتم قريب فيلقونَ  السَّاَعَة َقرِيبٌ ( وقت )َلَعلَّ ( َي حممىد ) َوَما يُْدرِيكَ عامل النفوس )
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ا ورهم يف الناسوجَ  تفاوتة اآلجال مُ  د على الساعة ألنى " ومل يؤكى  قال هللا تعاىل"لعلى  . وهذا هتديد ووعيد هلم ابلعذاب وإّنى
  . وبعضهم مل يقرتب أجلهُ  قرتبَ افبعضهم 

َها الىذينَ وَ ستهزاًء منهم بوقوع العذاب )ا(  اَل يُ ْؤِمُنوَن هِبَا الىذينَ َيْستَ ْعِجُل هِبَا ) -18 ( أي خائفون بسبب  آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمن ْ
َا احلَْق  ) السيئاتبعض الطاعات أو إتيان بعض  تقصري منهم يف ال  عٌ ساب واجلزاء واقِ البعث حقٌّ واحلِ  نى أ( يعين  َويَ ْعَلُموَن أهنَّ

( بَِعيدٍ ( عن الصواب ) َلِفي َضاَللٍ ساب )ادلون فيها غري موقنني ابلبعث واحلِ ( أي جيُ  مُيَاُروَن يِف السَّاَعةِ  الىذينَ َأاَل ِإنَّ حمالة )
  . حلقيقةعن ا

ُ َلِطيٌف بِِعَباِدهِ ) -19 ،  رشادهم وخوىفهم ابلنار ليبتعدوا عن اجلرائم واملوبقاتباً إلكتُ   الً لتعليمهم وأنزلَ ُرسُ  ( إذ أرسلَ  الِلَّ
(  َوُهَو اْلَقِوي  ) نتقاماً ا متحاَنً ويعذىب من يشاءُ ا(  يَ ْرُزُق َمن َيَشاءُ ليرتامحوا فيما بينهم ويعملوا الصاحلات ) ةِ وشوىقهم إىل اجلنى 

  . أحد من قبضتهِ  ال يفلتُ  لكهِ ( يف مُ اْلَعزِيزُ ) لطانهِ يف سُ 

 اآلخرة فليزرع هلا يف الدنيا حيصد يف اآلخرة يريدُ  : من كانَ  واملعىن،  هو الزرع "احلرث"(  َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخرَةِ ) -20
َوَمن َكاَن نا كناية عن األعمال الصاحلة واإلنفاق يف سبيل هللا ). والزرع هُ  يف زرعهِ  ك لهُ بار ( أي نُ  نَزِْد َلُه يف َحْرثِهِ ) ، وَننُ 

نْ َيا َها َوَما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ قراء واحملتاجني )نفق منه على الفُ ريد الدنيا وجيمع املال وال يُ ( يعين يُ يُرِيُد َحْرَث الد   نُ ْؤتِِه ِمن ْ
) .  

الُسنىة  هل هلم أنبياء كذىابون سنىوا هلم هذهِ  تقديرهُ  ( . يف الكالم حذفٌ  أَْم هَلُْم ُشرََكاءُ اليهود ) ذه اآلية يف ذمى نزلت ه -21
يِن َما مَلْ ََيَْذن بِِه الِلَُّ أم هلم شركاء ) بون : مل َيهتم أنبياء كذىا واملعىن،   ال هذا وال ذاك( ؟ واجلواب كالى  َشَرُعوا هَلُم مِىَن الدِى
ب القمار وشرب عِ الشريعة إبابحة الراب وأخذ الرشوة ولَ  ركاء من املالئكة شرعوا هلم هذهِ هلم شُ  مات وليسَ أابحوا هلم احملرى 
، بل عملوا  هلم هلم وال ذاك سنىتهُ  ة فال هذا أابحتهُ اذ األصنام وعبادة األجرام السماويى ، واختى  سل اجلنابةاخلمر وترك غُ 

أهل  "  نَ مَّوْ ، يعين لوال أهنم يُسَ  ل بينهم وبني املشركني( اليت تفصِ  َوَلْواَل َكِلَمُة اْلَفْصلِ مات آبرائهم )حملرى هوائهم وأابحوا اأب
نَ ُهمْ عاصروا نبيىنا حممىداً ) الىذينَ ، ويقصد بذلك اليهود  "كتاب هلك ، يعين لنزىلنا عليهم الطاعون فنُ  ( ابلطاعون َلُقِضَي بَ ي ْ

 . ( يف اآلخرة ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( منهم )هلَُ  َوِإنَّ الظَّاِلِمنيَ بقي الصاحلني )الفاسقني منهم ونُ 

َواِقٌع ) ( أي العذاب الذي خيافونهُ َوُهوَ ، أي خائفني ) ( من اآلاثم ُمْشِفِقنَي ُمَّا َكَسُبوا( ساعة ُماهتم ) تَ َرى الظَّاِلِمنيَ ) -22
آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت يف َرْوَضاِت اجْلَنَّاِت هَلُم مَّا  الىذينَ ى )( ترَ وَ ) ال مفرى منهُ صيبهم العذاب و ، يعين يُ  ( ال حمالة هِبِمْ 

مْ    . ن هللا عليهم( مِ  ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ ( العطاء هلم )ِلكَ ذَ ة )( يف السىماوات األثرييى  َيَشاُءوَن ِعنَد َرهبِِى
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( أي على تبليغ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا الىذينَ ِعَباَدُه ) ( بهِ  َبشِىُر الِلَُّ الَِّذي ي ُ ( النعيم )ِلكَ ذَ ) -23
لوهم وتصِ  كم الفقراءء وا أقراب( يعين ال أريد منكم أجراً ولكن أريد أن حتبى  ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرََبٰ الرسالة وتعليم الشريعة ماالً )

ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ رقان قوله تعاىل }ثلها يف سورة الفُ ومِ  . من خطاَيكم ابلعطاَي لكي يغفر هللا لكم ما سلفَ 
قراء من أقرابئكم وبذلك لة الفلتها صِ تعملوا األعمال الصاحلة ومن مجُ  : إال أنْ  واملعىن،  { َمن َشاء أَن يَ تَِّخَذ ِإىَل رَبىِِه َسِبياًل 

ليس املقصود من اآلية السابقة مودىة أقرابء الرسول إذ أنى أكثرهم . و  كمخذون طريقاً يوصلكم إىل اجلنىة فتكونون جبوار ربى تتى 
، فلو قال االى املودىة يف أهلي لكان بذلك يريد أهل بيته ولكنه قال )يف  مشركون مثل أعمامه أيب جهل وأيب هلب وغريهم

َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِىِه َذِوي وقال أيضاً } ، { َواْليَ َتاَمى اْلُقْرََب  َوِذي ِإْحَساَنً  َواِبْلَواِلَدْينِ . وقال تعاىل يف سورة البقرة } ُقْرََبٰ (الْ 
ْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنُي فَاْرزُُقوُهم مِىْنُه َوُقوُلواْ هَلُْم قَ ْوالً َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُْوُلواْ اْلقُ وقال أيضاً }، {  اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنيَ 

 { .  مَّْعُروفًا
يف الثواب  ، يعين نزد لهُ  ( يف اآلخرة نَّزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا( أي يكسب حسنة ِبِصَلة ذوي القرَب ) َوَمن يَ ْقرَتِْف َحَسَنةً وقوله )

َ َغُفورٌ كر بني النفوس )ويف املنزلة وُحسن الذِ   . ( للمنفقني يف سبيلهِ َشُكورٌ نني )( للمحسِ  ِإنَّ الِلَّ

ُ خَيِْتْم َعَلٰى قَ ْلِبكَ دىعى الرسالة )ا( ف أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَٰى َعَلى الِلَِّ َكِذابً ) -24 ختون  كَ منا أنى : لو علِ  واملعىن ( فَِإن َيَشِإ الِلَّ
منا علِ  ، ولكنْ  منكَ   تفهم شيئاً من الوحي وألخذَنهُ نا عليك من الوحي خلتمنا على قلبك لئالى األمانة وتغريى بعض ما أنزل

سة ابطلة من شيطان أو وسوَ  ، مثى لو أصابتكَ  عليهم وتقرأهُ  ك أمني وصادق ففتحنا قلبك لتلقىي الوحي ولكي تفهمهُ أنى 
ُ اْلَباطِ هللا تعاىل يدفعها عنك ) إنسان فإنى  ( أي  َوحيُِق  احْلَقَّ ِبَكِلَماتِهِ سة )( من قلبك الذي يصيبك من الوسوَ  لَ َومَيُْح الِلَّ

  . مبا يف القلوب اليت يف الصدور ( أي عليمٌ  ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ عليك ) لةِ املنزَ  يف قلبك آبَيتهِ  احلقى  تُ ثبى ويُ 
{ أي ألخذَن منه الوحي  علينا بعض األقاويل ألخذَن منه ابليمنيثلها يف املعىن قوله تعاىل يف سورة احلاقة }ولو تقوىل ومِ 

حق { أي مثى لقطعنا عنهُ  }مُثَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنيَ  السابق ابلقوىة ل ومن ذلك صِ حق أو املتى . فكلمة وتني معناها الالى  الوحي الالى
 ختهُ اُ  ظعائن فيهنى  يف الطريق وكان معهُ  مع مجاعتهِ  وقتلهُ نبيشة بن حبيب  هري يرثي ربيعة بن مكدىم حني حلقهُ قول كعب بن زُ 

  : فقال وزوجتهُ  هُ مى اُ و 
يَكُة ابْلَمَكرِى وحاِرٌث     ِفْقُع الَقراِقِر ابملكاِن الواتِنِ   وُهَو الرتَّ

 : رابةاطب عَ ضرار خيُ  بنخ الشمىا . وقال  نبيشة وأصحابهُ  فيهِ  صل الذي حلقهُ يعين ابملكان املتى  ابملكاِن الواتِِن""فقول الشاعر 
 الَوِتنيِ  ِبَدمِ  فاْشَرِقي َعرابَةَ       َرْحِلي وَحطْطتِ  بلَّْغِتيِن  إذا

، مثى  دمها الناقة وأكلَ  ليأكل فصدَ  أحدهم يف الصحراء ومل جيد شيئاً  . ألهنم كانوا إذا جاعَ  صل من ساق الناقةي ابلدم املتى أ
 املرأة إمحلي رحلي على الناقة وأقبلي إيلى بهِ  ، يقول الشاعر هلذهِ امرأة رابة إسم ، وعَ  فينقطع الدم يشد  مكان الفصد َبرقةٍ 
ألنى من َيكل الدم  الَوِتنِي" ِبَدمِ  "فاْشَرِقي، وأما قوله  لي ايلى دمها حّت تصِ من فصدي الناقة وكلي اُ فإذا مل جتدي زاداً للسفر 
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. وقال  لي ايلى  تصِ ات السفر وكلي من دم الناقة حّتى لي مشقى ل هلا حتمى : يقو  ، واملعىن من حيث ال يستسيغهُ  ق فيهِ يشرَ 
 : حتلب َنقة مرأةً االفرزدق يصف 

 اارَ رَ ى الغِ شَ ا ختَْ هَ ينِ تِ وَ  لِ هْ ضَ بِ      هُ تْ ن َ ناً أَ بَ لَ  هُ لَ  تْ عَ إذا مجَ 
ته أن ال يذهب به حّت جيتمع الباقي الذي حتلبه من صالً من نب متى الناقة ما دام اللى  يقول الشاعر إذا مجعت له لبناً صربى

 . عهانقطا، أي ختشى  رارضرعها ألهنا ختشى الغِ 

( من حسنات أو  َويَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ نني )( للمحسِ  السيئاتَويَ ْعُفو َعِن ( التائبني ) َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدهِ ) -25
 ئات فيجازيكم عليها .سي

والشاهد على ذلك ( أي يستجيب لسؤاهلم يف اآلخرة فيعطيهم ما سألوا ،  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ َتِجيُب َوَيسْ ) -26
 ( ُمىا مل يسألوه َويَزِيُدُهم مِىن َفْضِلهِ ، ){  ر }هَلُم مَّا َيَشاءوَن ِعنَد َرهبِىِْم َذِلَك َجزَاء اْلُمْحِسِننيَ سورة الزمَ قوله تعاىل يف 

 ( . َواْلَكاِفُروَن هَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ )

ُ الرىِْزَق لِِعَباِدهِ ) -27 طروا الِنعمة بَ ( أي لو َوسىَع هللا على عباده حبسب ما يطلبون لَ  لَبَ َغْوا يِف اأْلَْرضِ ( مجيعاً ) َوَلْو َبَسَط الِلَّ
ِإنَُّه بِِعَباِدِه َخِبرٌي ( على ما تقتضيِه املصلحة ) َقَدٍر مَّا َيَشاءُ بِ ( من الرزق ) َوَلِكن يُ نَ زىِلُ وتنافسوا وتغالبوا وظلموا يف األرض )

 ( . َبِصريٌ 

( أي من بعد ما يئسوا من إنزالِه ، وذلك امتحاَنً واختباراً هلم  ِمن بَ ْعِد َما قَ َنطُوا( أي املطر ) َوُهَو الَِّذي يُ نَ زىُِل اْلَغْيثَ ) -28
 ( على نَعمائِه .احْلَِميدُ ( ملن توالُه ) َوُهَو اْلَويل  ( على األرض إبخراج النبات منها ) َرمْحََتهُ َويَنُشُر هل يصربون أم يكفرون )

َوَما َبثَّ ) أي من عالمات وجوده َخلق الكواكب السيىارة ومن مجلِتها األرض(  َوِمْن آََيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -29
،  ( َوُهو َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاء َقِديرٌ )ين وما نشر فيهما من ُملوقات تدبى وَتشي عليِهما . مثى قال تعاىل يع(  ِفيِهَما ِمن َدابَّةٍ 

وتعاىل بذلك يوم  ُسبحانهُ وهنا تصريح واضح عن إمكانيىة اجتماع سكىان الكواكب السيىارة  أبهل األرض ، ولو قصد 
، بل جَلاَءت صيغة اآلية (  ِإَذا َيَشاء َقِديرٌ )َلما قَرن ذلك ابإلشاءة حيث قال القيامة حيث حُتشر وجتتمع النفوس للحساب 

على التأكيد كما ُيالَحظ ذلك يف كثرٍي من آَيت القرآن اليت تؤكىد حقيقة احلشر يوم القيامة للحساب واجلزاء كقوله تعاىل يف 
يٌع لََّديْ َنا حُمَْضُرونَ  س }ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهمْ  سورة ي ة }َونُِفَخ يف ر السو { وكذلك قوله تعاىل يف نفس  مجَِ

 { .  الص وِر فَِإَذا ُهم مِىَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َرهبِىِْم يَنِسُلونَ 
االجتماع بدون  ألنى البشريىة يصعب عليها اليوم هذا (َقِديرٌ )وتعاىل خصى هذا االجتماع ابلقدرة عليه بقوله  ُسبحانهُ مثى إنىه 

لطان إىل ذلك . ولكنى هللا جلىت قدرته ال يصعب عليه شيء ، بل هو قادٌر على أن جيمع بني أهل األرض وسكىان سُ 
كاملرىيخ مثالً يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة وذلك إِبهلام اإلنسان العلم واملعرفة لبلوغ طموحه املشروع   خرىالكواكب االُ 

 .السماوات واألرض  الكتشاف اجملهول يف آفاق
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( من الظُلم واآلاثم فكانت املصيبة ِعقاابً لكم على بعض ظُلمكم  َوَما َأَصاَبُكم مِىن م ِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ ) -30
 ( من خطاَيكم فال يُعجىل لكم العقاب عليها  َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ وآاثمكم )

يف اأْلَْرِض َوَما ( الرسول بتكذيبكم ومكركم لُه فسننصرُه عليكم وتولىون األدابر )ْعِجزِينَ مبُِ ( أيها املشركون ) َوَما أَنُتم) -31
 ( ينصركم وخُيلىصكم من عذاب هللا . َواَل َنِصريٍ ( يتوىلى أمركم ) َلُكم مِىن ُدوِن الِلَِّ ِمن َويلىٍ 

، ومجعها أعالم  م وعالمةلَ فردها عَ ( مُ  يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلمِ ) ن اليت جتريفُ لك والسُ ( أي الفُ  َوِمْن آََيتِِه اجْلََوارِ ) -32
، والشاهد  عن الطريق الضالى  ى جبل كاملئذنة ليهتدي إليهِ رتفع يوضع يف الصحراء فوق رابية أو علَ مُ  ، وهو بناءٌ  وعالمات

 : على ذلك قول عنرتة
 والَوْجدِ  الصَّبابَةِ  َحرَّ  بَ ْرُدها فاطَ      السَّْعِدي الَعَلم ُرََب  منْ  هبَّتْ  الريحُ  إذا

 : ، وقالت اخلنساء وهو التلى   مجع رابيةفالُرََب  
 َنرُ  رأِسهِ  يف َعَلمٌ  كأنىهُ      بِهِ  اهلَُداةُ  لََتأمَت   َصْخراً  وإنى 

م إىل الطريق وإىل لَ ، كما يهتدي ابلعَ  ى شراع السفينة من بعيد فيهتدي إىل املاءرَ الذي يسري يف الصحراء ي َ  : إنى  واملعىن
 . املدينة

ن واقفة راكدة فُ ، يعين تبقى السُ  ( أي على ظهر البحر فوق املاء ِإن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِىيَح فَ َيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلٰى َظْهرِهِ ) -33
، فإذا  ب الرَيح وتسري، يرفعون شراع السفينة فتضغط الرَيح على الشراع فتندفع السفينة بسب فوق املاء ألهنا تسري ابلرَيح

  . ( للنعمَشُكورٍ ( على طاعة هللا ) لِىُكلِى َصبَّارٍ  ِلَك آَلََيتٍ ِإنَّ يِف ذَ سكنت الرَيح وقفت السفينة عن السري )

له " ، ومن ذلك قو  قاً آبِ  يسمى " دهِ ، والعبد الشارد عن سيى  ( اإليباق معناه التيه والضياع عن املقصود أَْو يُوِبْقُهنَّ ) -34
عن غري  فيهِ  لك وركبَ إىل الفُ  سارَ  أي اْلَمْشُحوِن { اْلُفْلكِ  ِإىَل  أَبَقَ  }ِإذْ  تعاىل يف سورة الصافات حاكياً عن النيبى يونس

  . لبالاه كان خائفاً متشوىش يريده ألنى  إىل مكانٍ  منهُ  قصدٍ 
هنُ فُ : أو جيعل السُ  واملعىن ( من آاثم َكَسُبوا  مبَا، وذلك ) من التيه جه إليهِ فيتى ا إىل طريق ن اتئهات يف البحر ال يهتدي رابى

  . عجىل ابلعقاب عليها( من آاثمهم فال يُ َويَ ْعُف َعن َكِثريٍ )

يصٍ  الىذينَ ( حينئٍذ )َويَ ْعَلمَ ) -35   . ( أي ما هلم من جناة من البحر إال إبرادة هللا جُيَاِدُلوَن يف آََيتَِنا َما هَلُم مِىن حمَِّ

نْ َيا( من املال وغريه ) ا أُوتِيُتم مِىن َشْيءٍ َفمَ ) -36 ( مثى يزول ويتلف ، أو تنتقلون عنُه مبوتكم إىل عامَل النفوس  َفَمَتاُع احْلََياِة الد 
( منها أَبْ َقىوَ ( من املادىة )َخرْيٌ ( يف السماوات األثرييىة ) َوَما ِعنَد الِلَِّ فحينئٍذ ال تنفعكم املادىة ، فكلمة "شيء" معناها املادىة )

 ( يف نشِر دين اإلسالم والتبشري بِه . لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِىِْم يَ تَ وَكَُّلونَ ألنى األثري ال يزول وال يتلف وال ينفد ، ذلك )
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( ملن  َذا َما َغِضُبوا ُهْم يَ ْغِفُرونَ َوإِ واللىواط ) الزَن( وهي َواْلَفَواِحشَ ( أي كبائر الذنوب ) جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِمثِْ  الىذينَ وَ ) -37
 أغضبهم ابلكالم الرديء . 

ِمْ  الىذينَ وَ ) -38 ( أي داَوموا  َوأَقَاُموا الصَّاَلةَ ( ِلما دعاهم إليِه ، يعين آمنوا حني دعاهم إىل اإلميان ومل ميتنعوا ) اْسَتَجابُوا لَِرهبِى
نَ ُهمْ عليها ) ( على  َوُمَّا َرزَقْ َناُهْم يُنِفُقونَ ورون فيما بينهم إذا عزموا على أمٍر ال ينفرِدون برأيهم )( أي يتشا َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

 الفقراء واحملتاجني يف سبيل هللا . 

روا ( أي ينصُر بعضهم بعضاً فيتعاونون على ردعِه حّتى ينتص ُهْم يَنَتِصُرونَ ( من عدوىهم ) ِإَذا َأَصاهَبُُم اْلبَ ْغيُ  الىذينَ وَ ) -39
 عليه . 

ثلها يف املعىن يف سورة البقرة قوله تعاىل ومِ  . ي( أي ال يكون القصاص أكثر من التعدى  َوَجزَاُء َسيِىَئٍة َسيِىَئٌة مِىثْ ُلَها) -40
 ن أصلحَ ( أي ومَ َوَأْصَلحَ املسلم ) عن أخيهِ  ( حقىهُ  َفَمْن َعَفا) { ، َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما مبِْثلِ  َعَلْيهِ  فَاْعَتُدواْ  َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ }

   . ي واملتجاوزون يف القصاص( وهم البادئون يف التعدى  الظَّاِلِمنيَ  فََأْجرُُه َعَلى الِلَِّ إِنَُّه اَل حيُِب  ني )بني اخلصمَ 

،  صاصن القِ ع فلهم عفوٌ  ليهِ لم الظامل ع( أي بعد ظُ  بَ ْعَد ظُْلِمهِ ) ساعدين لهُ ( على الظامل جبماعة مُ  َوَلَمِن انَتَصرَ ) -41
روا املظلوم َنصَ  الىذينَ دون ( املساعِ َفُأولَ ِٰئكَ د )على املساعِ  سان فال قصاصَ املظلوم على الظامل ابليد أو ابللِ  يعين من ساعدَ 

  . اُخرى لغايةٍ  ساعدهتم هلل وليسَ صاص إن كانت مُ ( إىل القِ  َما َعَلْيِهم مِىن َسِبيلٍ )

َا السَّ ) -42 ُغوَن يف قوقهم )حُ  ( فيغصبونَ  َيْظِلُموَن النَّاسَ  الىذينَ َعَلى صاص والعذاب )( للقِ  ِبيلُ ِإّنَّ ون عدى ت( أي ي اأْلَْرضِ  َويَ ب ْ
  . ( يف اآلخرة أُولَ ِٰئَك هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ عليهم ) ( أي بغري حقىٍ  ِبَغرْيِ احلَْقِى على الناس )

 ااُلمورَلِمْن َعْزِم والغفران ) ( الصربَ  ِلكَ ِإنَّ ذَ عند هللا ) أجرٌ  عند املقدرة فلهُ  ( لصاحبهِ َغَفرَ وَ ( على األذى ) َوَلَمن َصرَبَ ) -43
  . جاَيها احلسنة( أي من عزمية املالئكة وسَ 

مِىن ( يُرشدُه إىل احلقيقة ) َفَما َلُه ِمن َويلىٍ ( يعين من ُيضِللُه هللا عن طريق احلقى بسبب ظُلمِه للناس ) ن ُيْضِلِل الِلَُّ َومَ ) -44
(  مِىن َسِبيلٍ ( إىل الدنيا ) يَ ُقوُلوَن َهْل ِإىَل َمَردىٍ ( يف عامَل الربزخ ) َوتَ َرى الظَّاِلِمنَي َلمَّا رَأَُوا اْلَعَذابَ ( أي من بعد هللا ) بَ ْعِدهِ 

 والضعفاء واحملتاِجني ؟فنرتك الظُلم وُنساعد الفقراء 

َهاَوتَ رَاُهْم يُ ْعرَ ) -45 ( يَنظُُرونَ ( أي صاغرين ذليلني ) َخاِشِعنَي ِمَن الذ لىِ ( أي على النار ، وذلك يف عامَل الربزخ ) ُضوَن َعَلي ْ
( أي يُسارقون النظر إليها ، ألنى النفوس ال ميكنها أن تنظر إىل الشمس لكثرة ضيائها وِشدىة  ِمن طَْرٍف َخِفيىٍ إىل النار )
 َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْهِليِهمْ  الىذينَ ( يف احلقيقة هم الكافرون ) ِإنَّ اخْلَاِسرِينَ ( َلمىا رأوا حال الكافرين ) َمُنواآ الىذينَ َوقَاَل حرارهتا )

 ( أي دائم . يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل ِإنَّ الظَّاِلِمنَي يف َعَذاٍب م ِقيمٍ ( يعين وخسروا أزواجهم وأوالدهم )
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مِىن ُدوِن عبدوهم ) الىذينَ أطاعوهم يف الكفِر واإلشراك وال  الىذينَ ( يعين ال رؤساؤهم  مِىْن أَْولَِياء يَنُصُروهَنُم َوَما َكاَن هَلُم) -46
 .( إىل اهلداية  َفَما َلُه ِمن َسِبيلٍ ( عن طريق احلقى ) الِلَِّ َوَمن ُيْضِلِل الِلَُّ 

مِىن قَ ْبِل أَن ََيْيتَ يَ ْوٌم الَّ َمَردَّ َلُه بادة األصنام )عِ  دخول يف دين اإلسالم وتركِ من ال ما دعاكم إليهِ ( لِ  اْسَتِجيُبوا ِلَربِىُكم) -47
قت الشمس ، فإذا َتزى  دائم ولوال ضياء الشمس مل يكن عندَن هنار ظلم فهو ليلٌ الفضاء مُ  ، ألنى  لهُ  ( أي ال عودةَ  ِمَن الِلَِّ 

، وذلك  ون فيهإليه وال نفق تسترتِ تلجؤون (  َما َلُكم مِىن مَّْلَجٍإ يَ ْوَمِئذٍ هنار ) ى للناسوتناثرت يف الفضاء يوم القيامة ال يبقَ 
ونظريها يف  . هلا ملجأ تلجأ إليهِ  ق أيضاً فتكون نيازك وتنتثر يف الفضاء فرتتفع النفوس يف الفضاء ليسَ األرض تتمزى  ألنى 

  ، وزر" معناها ال ُسرت  . فكلمة "الاْلُمْستَ َقر  { يَ ْوَمِئذٍ  رَبِىكَ  ِإىَل َوَزَر .  اَل  }َكالَّ  تعاىل املعىن يف سورة القيامة قولهُ 
يتفرىسون  رون عن أعدائكم حنيَ عنىا كما كنتم يف الدنيا تتنكى  رون بهِ وتتنكى  باس تلبسونهُ ( أي ما لكم لِ  َوَما َلُكم مِىن نَِّكريٍ )

  . راةً عُ  فاةً كم أتتوننا حُ ، ألنى  فيكم

َفَما أَْرَسْلَناَك ر عليهم القول )كرىِ ( عن اإلميان ومل ُيصدىقوا ابلقرآن فاتركهم وال تُ  فَِإْن أَْعَرُضوا)  تعاىل لرسولهِ قال هللامثى  -48
( وقد  ِإالَّ اْلَباَلغُ ( أي ما عليك ) ِإْن َعَلْيكَ ( لتحفظهم من العذاب وتنجيهم من النار فتحرص على إمياهنم ) َعَلْيِهْم َحِفيظًا

نَساَن ِمنَّا َرمْحًَة َفرَِح هِبَا) وأنذرتَ  بلىغتَ  َمْت أَْيِديِهمْ عليها ) ومل يشكرْ  رَ طِ ( أي بَ  َوِإَنَّ ِإَذا أََذقْ َنا اإْلِ ُهْم َسيِىَئٌة مبَا َقدَّ (  َوِإن ُتِصب ْ
نَساَن َكُفورٌ من آاثم )  . معَ ( للنِ  فَِإنَّ اإْلِ

( من أنواع  َما َيَشاءُ ( فيهنى )خَيُْلقُ الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )( أي  لِلَِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -49
 ( .  يَ َهُب ِلَمْن َيَشاء ِإََناًث َويَ َهُب ِلَمن َيَشاء الذ ُكورَ املخلوقات )

قدر اإلَنث فيكون نصف األوالد ( يعين يهُب هلم من الذكور على  ذُْكرَاًَن َوِإََناثً ( يعين أو يزدوجهم ) أَْو يُ َزوِىُجُهمْ ) -50
 ( على خلق الذكور واإلَنث .َقِديرٌ ( مبصاحل العباد ) َوجَيَْعُل َمن َيَشاء َعِقيًما إِنَُّه َعِليمٌ ذكوراً ونصفهم إَناثً )

ية ردىاً عليهم اآل فنزلت هذهِ  ؟ هل كلىمك ربك فبعثك إلينا رسوالً  : ، قالوا وأخربهم برسالتهِ  النيبى إىل قومهِ  َلمىا ذهبَ  -51
ِمن ) هُ كلىمَ ( يُ أَوْ ) ى إليهِ ( يعين إال أن يكون الكالم وحياً يوحَ  ِإالَّ َوْحًيا) وجهاً لوجهٍ  ( مواجهةً  َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَن يَُكلِىَمُه الِلَُّ )

جاب بني هللا ة كحِ ى من صحراء سيناء ، فكانت الشجر وَ موسى من شجرة الزيتون يف وادي طُ  ( كما كلىمَ  َورَاِء ِحَجابٍ 
م ( عن التكلى  إِنَُّه َعِليٌّ من هللا ) ( أي إبذنٍ  إبِِْذنِِه َما َيَشاءُ ( املَلك )فَ ُيوِحيَ ( من املالئكة ) أَْو يُ ْرِسَل َرُسواًل تعاىل وبني موسى )

  . لهُ  ضَ عارِ فال مُ  ( يف أفعالهِ َحِكيمٌ ) وجهاً لوجهٍ  بادهِ مع عِ 

َنا إِلَْيكَ طة رسول من املالئكة كذلك )حينا إىل األنبياء بواسِ ( أي كما أو ِلكَ وََكذَ ) -52 ( هو جربائيل ُروًحا) طةِ ( بواسِ  أَْوَحي ْ
 اإلنسان بعد املوت. وقد شرحُت هذا البحث يف كتايب  ةيى ن( أي من ُملوقاتنا الروحا مِىْن أَْمرَنَ ، الذي هو ) الروح األمني

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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ميَاُن َولَٰ ِكن َجَعْلَناُه نُورًانزول الوحي إليك ) ( قبلَ  َما ُكنَت َتْدرِي) . شرحاً وافياً  هنَِّْدي بِِه ( يعين القرآن ) َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
 سلكوهُ  رشدهم إىل طريق التوحيد إنْ ( يعين تُ  ِإىَلٰ ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ رشد الناس )( أي تُ  َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدََن َوإِنََّك لَتَ ْهِدي

 . ةيوصلهم إىل اجلنى 

( بعد  االُمورَأاَل إىل الِلَِّ َتِصرُي ها )( كلى  َوَما يف اأْلَْرضِ ) ، وهي اجلنان ة( األثرييى  ِصرَاِط الِلَِّ الَِّذي َلُه َما يِف السََّماَواتِ ) -53
  . موراُ ، ومجعها  ةنوع من املخلوقات الروحانيى  . فكلمة "أمر"  كناية كلى  فيحكم فيها ابلعدل ، أي ترجع النفوس إليهِ  وتامل

ّاْلَعاَلِمنيَّّو،ّ الشورىّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالزخرف

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 َ أي  ، والثاين مثاين أي موعظة كمةل حِ سم األوى ، القِ  أقسام ة أبنىه أنزل القرآن على ثالثةِ ر السو   يف هذهِ هللا تعاىل لقد بنيى
 : واملرياث وغري ذلك فقال تعاىل ، والثالث أحكام تشريعيىة كالصالة والزكاة والصوم واحلجى  مهماقو أصص األنبياء مع قِ 

 قولهُ  جريف سورة احلِ كرها ذِ  يت جاءَ الى  ، وهيَ  مثاين ة معناهُ ر السو  يم يف هذهِ ، وامل أي موعظة ةكمحِ  ( احلاء معناهُ  ح م) -1
ًعا مِىَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ  َناَك َسب ْ  :مثى قال  ،{  تعاىل }َوَلَقْد آتَ ي ْ

(  . والواو من قوله )َواْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ  كمة واملثاين واألحكام التشريعيىة، وهي احل ( فهذه ثالثة أقسام َواْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ ) -2
    . مواو عطف وليس للقسَ 

 . بادة األحجار( وترتكون عِ  لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ و) ( أي قرأَنه عليكم بلسان العرب لكي تفهموهُ  ِإَنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَن َعرَبِيًّا) -3

 آية أو سورة من القرآن تصدرُ  . فكلى  الكتاب وح احملفوظ وهو أصلُ يف اللى  ( أي كتبناهُ  يِف أُمِى اْلِكَتابِ أي القرآن )( َوإِنَّهُ ) -4
}بَْل . ونظريها يف املعىن يف سورة الربوج قوله تعاىل  وح مثى ينزل هبا جربائيل على النيبى ك املوكىل ابللى ن هللا تعاىل يكتبها امللَ مِ 

يٌد . يف َلْوٍح حمَُّْفوٍظ {ُهَو قُ ْرآٌن  عاٍل  ، أي يف مكانٍ  ( يف املكانَلَعِليٌّ ة )( أي عندَن يف السماوات الروحانيى َلَديْ َنا. وقوله ) ُمَِّ
 . ظ( أي ذو ِحكم ومواعِ َحِكيمٌ عنكم وعن تناول األيدي )
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 : هل من العدل أن ندفعَ  واملعىن،  هو اجلانب "صفحال"، و املوعظة معناهُ  "كرالذِ "(  أَفَ َنْضِرُب َعنُكُم الذِىْكَر َصْفًحا) -5
بكم على كفركم وإشراككم بدون إنذار عذى ستقيم مثى نُ مُ  راطٍ آخرين لكي ينتفعوا هبا ويهتدوا إىل صِ  عنكم إىل قومٍ  املوعظةَ 

ثلها يف . ومِ  أحداً  ذلك وال نظلمُ كالى ال نفعل   ؟ ( يف الكفر واإلشراك قَ ْوًما م ْسرِِفنيَ ( يعين حني كنتم ) أَن ُكنُتمْ وإرشاد )
َعَث َرُسوالً }تعاىل  املعىن يف سورة اإلسراء قولهُ  ِبنَي َحّتَّ نَ ب ْ   .{  َوَما ُكنَّا ُمَعذِى

 (   وََكْم أَْرَسْلَنا ِمن نَّيِبٍى يِف اأْلَوَِّلنيَ ) -6

 ما استهزأ قومك َي حممىد .( ك َوَما ََيْتِيِهم مِىن نَّيِبٍى ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِؤون) -7

ُهم َبْطًشا) -8 اً من قومك ) فََأْهَلْكَنا َأَشدَّ ِمن ْ ( يعين وقد ذكرَن فيما  َوَمَضى َمَثُل اأْلَوَِّلنيَ ( أي أهلكنا من هم أشدى قوىًة وجتربى
 مضى من سور القرآن مَثل األوىلني وقصصهم وكيف أهلكناهم َلمىا كذىبوا الُرُسل . 

( يعين يعلمون أبنى هللا خلَق  مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ ( يعين املشركني ) أَْلتَ ُهمَولَِئن سَ ) -9
 السماوات واألرض ولكن مع علمهم بذلك يعبدون غريُه جلهلهم وتقليدهم ملنهج آابئهم .  

َوَجَعَل آخر ) إىل بلدٍ   وللمعاش وللنبات وللسفر من بلدٍ كىَن هىدة للسى ( أي جعلها ُمُ  ْرَض َمْهًداالَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ )- 10
 . ( إىل مقاصدكم يف أسفاركم فال تضلىوا الطريق لََّعلَُّكْم هَتَْتُدونَ قاً بني اجلبال ويف األودية )رُ ( أي طُ  َلُكْم ِفيَها ُسُباًل 

( النبات َفأَنَشْرَنَ ، ولو قلى املطر مل ينُم الزرع ) الزرع املطر لتلفَ  ( للزرع إذ لو زادَ  َماِء َماًء ِبَقَدرٍ َوالَِّذي نَ زََّل ِمَن السَّ ) -11
ًتا( أي ابملطر )بِهِ على األرض ) ،  ة إىل املدينة( ابهلجرة من مكى  ِلَك خُتَْرُجونَ َكذَ ( أي خالية من الزرع ومن اخلريات ) بَ ْلَدًة مَّي ْ

 زى يف مدينة يثرب بعدَ يف عِ  اهاجرمت وتكونو  تة ابملطر ورزقناكم ابلنبات والثمر كذلك نرزقكم إنْ يينا األرض امليى يعين كما أح
من مسكن وملبس  ء لكم ما حتتاجون إليهِ يى نرزقكم وهنُ  قر َننُ ز والفَ وَ ها املؤمنون وال ختافوا العِ ة فهاجروا أيى كم يف مكى ذلى 

 . ة مكيىة وليست مدنيىةر السو  ذلك أنى . والشاهد على  ومأكل وغري ذلك

َوَجَعَل َلُكم مِىَن اْلُفْلِك ) يوض وأمساك وطيور وغري ذلك من ُملوقاتهِ بون وبَ ( من حيوان لَ  َوالَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها) -12
ل نركبها يف بِ ، ومن األنعام اإل كبها يف البحر، ومفردها "فلكة" ومجعها "فُلك" نر  نفُ ك هي السُ لْ ( الفُ  َواأْلَنْ َعاِم َما تَ رَْكُبونَ 

  . أي يف الصحراء الربى 

، وعلى ظهر الُفلك إن كان  كان السفر برىاً   ل إنْ بِ ، يعين ظهر اإل فر( وقت السَ  َعَلٰى ُظُهورِهِ ( أي لتجلسوا )لَِتْستَ ُووا) -13
ل بِ لك أو اإل( يعين إذا جلستم على ظهر الفُ  ِإَذا اْستَ َويْ ُتْم َعَلْيهِ فر )للسَ  لكم ( مبا يسىرَ  مُثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبِىُكمْ السفر حبراً )

،  رها هللا لناسخى قاومني لو مل يُ بل مُ ا لإل( أي وما كنى  َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ ) ( الذي ركبناهُ  َوتَ ُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهٰ َذا)
السفينة لو مل  ، وإنى  وجسامتهِ  لقوىتهِ  وركوبهِ  ا َتكىنا من إخضاعهِ مَ هللا لنا فينقاد للركوب لَ  هُ رْ سخى و مل يُ البعري ل : إنى  واملعىن
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ء هللا لنا هيى ، وكذلك الباخرة لو مل يُ  ا من تسيريها لضخامتها وطول املسافةا َتكنى مَ هتا يف البحر لَ سخىر لنا الرَيح فسريى يُ 
  . سيريها يف البحرن تَ ا مِ ا َتكىنى مَ أسباب الوقود لَ 

هو  "الباإلنقِ "، و بونبادة ربنا ملنقلِ من املشركني على عِ  فيهِ  ( يعين إىل املكان الذي َنمنُ  َوِإَنَّ ِإىَلٰ َربِىَنا َلُمنَقِلُبونَ ) -14
. والشاهد  ثرب ابهلجرةي ة إىل مدينةِ ، وتغيري مكاهنم من مكى  . وهو تغيري دينهم من اإلشراك إىل التوحيد تغيري احلال واملكان

إىل املكان الذي  هاجرٌ يعين مُ  { }ِإينىِ ُمَهاِجٌر ِإىَل َريبِى إِنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ على ذلك قول إبراهيم اخلليل يف سورة العنكبوت 
  . بادة ريبى على عِ  ُن فيهِ آمَ 

باد هللا جعلوهم هم عِ  الىذينَ  ( أي جعلوا املالئكةَ  ِعَباِدِه ُجْزًءا َوَجَعُلوا َلُه ِمنْ املشركني فقال ) يف ذمى  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -15
 {  }َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ، وهذا معطوف على قوله تعاىل  من الوالد زءٌ ، واملولود هو جُ  هممبزع هِ بناتِ 

نَسانَ )  ( . م ِبنيٌ َلَكُفوٌر ( القائل بذلك القول ) ِإنَّ اإْلِ

 ( ؟ أَِم اختَََّذ ُمَّا خَيُْلُق بَ َناٍت َوَأْصَفاُكم اِبْلَبِننيَ ) -16

من  ا أصابهُ ( ُمى  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا) لهُ  تْ دَ لِ نثى وُ ر أحدهم ابالُ ( يعين إذا بُشى  َوِإَذا ُبشِىَر َأَحُدُهم مبَا َضَرَب لِلرَّمْحَٰ ِن َمَثاًل ) -17
 ص من العار الذي أصابهُ يقتلها ويتخلى  ريد أنْ يُ  يف قلبهِ  هُ م غيظَ ( اي يكظِ  َوُهَو َكِظيمٌ ) وقومهِ  بني أصحابهِ العار واخلجل 

  . بسببها

لنصارى ، يعين ا َتثاالً  ليةِ يف احلِ  لهُ  نَ ئو ن يُنشِ هللاُ املسيح ولداً مَ  ذَ ختى ا، يعين أو  ثاالً ( َتِ  يف احْلِْلَيةِ ( له ) أََوَمن يُ َنشَّأُ ) -18
، وتقديره هل  . وهذا إنكار على النصارى دهم يف صدروهميىهم يف قالئِ لِ لبان ويضعوهنا يف حُ َتاثيل وهي الصِ  يصنعون لهُ 

: لو كان املسيح  واملعىن !؟ ى يعتقدون بصلبهِ املسيح ولداً والنصارَ  ذَ ختى اوأنتم أتنفون من البنات أو  بناتٍ  ذ هللا املالئكةَ ختى ا
 ى ُملوقاتهِ راً علَ راً قادِ ب بل يكون قاهِ ر وال ُيصلَ ال يُقهَ  اإلالهَ  ألنى  لباَنً ويعتقدون بصلبهِ م صِ يزعمون مل جيعلوا هلُ  إبن هللا كما

بل  قولهُ  تثبتُ  نةٍ مل َيِت ببيى  ادل ولكنْ اصم وجيُ ( يعين خيُ  يِف اخلَِْصاِم َغرْيُ ُمِبنيٍ ى وغريهم )( أي القائل ابلولد من النصارَ َوُهوَ )
}َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت تعاىل يف سورة األنعام  ، ومن ذلك قولهُ  التكوين والتصنيع . فاإلنشاء معناهُ  دىعاءارد ُُمى 

  . عمل للجمعستَ " بتشديد الشني تُ  يُنشىأُ  عمل للمفرد وكلمة "ستَ " تُ  أُ يُنشَ  فكلمة " َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت { ،

م بنات هللا ) ُهْم ِعَباُد الرَّمْحَِن ِإََناثً  الىذينَ وا اْلَماَلِئَكَة َوَجَعلُ ) -19 ( يعين هل حضروا حني  َأَشِهُدوا َخْلَقُهمْ ( فزعموا أهنى
ْكَتُب َستُ ، ){  }أَْم َخَلْقَنا اْلَماَلِئَكَة ِإََناًث َوُهْم َشاِهُدونَ قوله تعاىل  الصافاتخلقهم هللا فرأوهم إَناثً ؟ وِمثلها يف سورة 

يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع ال سؤال ( عنها َوُيْسأَُلونَ ( بذلك ، يعين سنكتُب ما يقولون وما علينا يفرتون ) َشَهاَدهُتُمْ 
 حُماكمة .
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مَّا هَلُم فقال ) ( ولكن هو أمرَن بذلك فعبدَنهم . فردى هللا عليهم َما َعَبْدََنُهم( أن ال نعبدهم ) َوقَاُلوا َلْو َشاء الرَّمْحَنُ ) -20
( يعين ما هم إال يكذبون ويقطعون على كذهبم أي ُيصرىون على ذلك ،  ِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصونَ ( يف احلقائق ) ِبَذِلَك ِمْن ِعْلمٍ 

 . 116يف سورة األنعام يف آية وقد سبق تفسريها 

َناُهْم ِكَتااًب مىِ ) -21 ( أي ابلكتاب  فَ ُهم بِهِ ( أي من قبل القرآن وذكرَن فيِه أنى املالئكة بنات هللا ) ن قَ ْبِلهِ أَْم آتَ ي ْ
 ( ال يرتكون تلك العقيدة ؟ كالى مل نؤهتم كتاابً قبل القرآن ومل نُرسل هلم رسواًل قبل حممىد .ُمْسَتْمِسُكونَ )

 ( هبُداهم . َوِإَنَّ َعَلى آاَثرِِهم م ْهَتُدونَ أي على دين اُمىٍة ) ( بَْل قَاُلوا ِإَنَّ َوَجْدََن آاَبءََن َعَلى أُمَّةٍ ) -22

( هنج  ِمن قَ ْبِلَك يِف قَ ْريٍَة مِىن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمرْتَُفوَها ِإَنَّ َوَجْدََن آاَبءََن َعَلى( إليهم ) َما أَْرَسْلَنااملاضية ) االَُمم( وََكَذِلكَ ) -23
 ( أي نقتدي هبم فال َُّنالفهم . آاَثرِِهم م ْقَتُدونَ  أُمٍَّة َوِإَنَّ َعَلى)

ُتُكم أِبَْهَدى( النذيُر هلم )قَالَ ) -24 ( فاتىبعوا طريقيت الىيت بعثين هللا هبا واتركوا  ُمَّا َوَجدمت ْ َعَلْيِه آاَبءُكمْ ( طريقًة ) أََوَلْو ِجئ ْ
 ( .َكاِفُرونَ ( من الدين ) بِهِ  قَاُلوا ِإَنَّ مبَا أُْرِسْلُتمطريقة آابئكم الباطلة )

ُهمْ ) -25 ِبنيَ ( َي حممىد )فَانظُرْ ( يعين من املكذىبني فأهلكناهم ) فَانتَ َقْمَنا ِمن ْ ( أليَس اهلالك والدمار  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِى
 ؟

( أصلها  إِنَّيِن بَ رَاءٌ َلمىا رآهم يعبدون األصنام والكواكب ) ( ِإبْ رَاِهيُم أِلَبِيِه َوقَ ْوِمهِ ( تقديرُه واذكر هلم إذ قال ) َوِإْذ قَالَ ) -26
 بُرآُء ، فُحِذفْت إحدى اهلمزتني لتسهيل الكالم ، ومن ذلك قول ُزهري : 

 فإمَّا أْن يَ ُقوَل بَ ُنو َمصاٍد     إلَْيُكْم ، إنَّنا قَ ْوٌم بَراءُ 
 ( من أصنام وأواثن .  ُمِىَّا تَ ْعُبُدونَ )

 ( إىل أرٍض أعتزل هبا عنكم . ِذي َفطََرين فَِإنَُّه َسيَ ْهِدينِ ِإالَّ الَّ ) -27

( أي يف قومِه يذكروهنا بعد هجرتِه  َكِلَمًة اَبِقَيًة يف َعِقِبهِ ( ، ) ُمِىَّا تَ ْعُبُدونَ  إِنَّيِن بَ رَاءٌ ( هذه الكلمة ، وهي قوله )َوَجَعَلَها) -28
 ( عن عقيدهتم ويرتكون عبادة األصنام . نَ َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعو عنهم إىل أرض كنعان )

مل نعاملهم بتعجيل العذاب   : أمىا قومكَ  ( تقديرهُ  بَْل َمت َّْعُت َهٰ ُؤاَلِء َوآاَبَءُهمْ ريش فقال هللا تعاىل )على قُ  عمهُ نِ  ذكرَ مثى  -29
، أي  ( منهم َوَرُسوٌل م ِبنيٌ ( وهو القرآن ) احلَْق   َحّتَّٰ َجاَءُهمُ نيوية )عُت هؤالء املشركني وآابءهم ابحلياة الدُ كقوم إبراهيم بل متى 

  . وأمانتهِ  يعرفونه بصدقهِ 

 . نكرون( أي مُ  قَاُلوا َهٰ َذا ِسْحٌر َوِإَنَّ بِِه َكاِفُرونَ ( وهو القرآن )احْلَق  ( قول ) َوَلمَّا َجاَءُهمُ ) -30
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( يعنون ابلقريَتني مكىة والطائف ، ويعنون ابلرجل العظيم  ٍل مِىَن اْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيمٍ َوقَاُلوا َلْواَل نُ زىَِل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرجُ ) -31
 ردىاً عليهم :  ُسبحانهُ الوليد بن املغرية من مكىة وأاب مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف . فقال 

للنُبوىة أم َنُن َّنتار من وجدَنُه قابالً للنبوىة قادراً على حتمىل ( يعين هم خيتارون من شاؤوا  أَُهْم يَ ْقِسُموَن َرمْحََة رَبِىكَ ) -32
نَ ُهم مشاقىها واألذى يف سبيلها صادق القول أميناً على الودائع ذا عزمية ال يفرُت عن عزميتِه ؟ مثى قال تعاىل ) ََنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

نْ َيا (  َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاتٍ دة لبعضهم والنقصان لبعٍض آخر )( يعين معاشهم من الزَي مَِّعيَشتَ ُهْم يف احْلََياِة الد 
( أي ُمسخىراً لُه ابلعمل ابألجرة لكي يتمى النظام وال  لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهم بَ ْعًضا ُسْخرَيًّ ابجلاه والِغىن وكثرة األوالد واألصحاب )

م ويُزكىيهم ويُعلىمهم الكتاب واحِلكمة ، مثى قال تعاىل  يتعطىل العمل ، وكذلك اخرتَن هلم رسوالً منهم يتلو عليهم آَيت رهبى
( من املال ، يعين والىذي اخرتَنُه لك من الرسالة خرٌي لك ُمىا مجعوُه من  ُمِىَّا جَيَْمُعونَ ( لك )َخرْيٌ ( َي حممىد ) َوَرمْحَُت رَبِىكَ )

 وابمسك إىل يوم القيامة . ويف ذلك قال الشاعر :  مال الدنيا ، ألنى املال يزول والنبوىة ابقية لك
َنا ِقْسَمَة اجْلَبىاِر ِفينا      لَنا ِعْلٌم وِلأَلْعداِء مالُ    َرِضي ْ

 فَإنَّ املاَل يَ ْفىَن َعْن َقرِيٍب     وإنَّ الِعْلَم يَ ب َْقى ال يَزالُ 

إذا رأوا الكفىار يف سعٍة من الرزق وكثرة املال ورفاهٍة من العيش فيتىفقون  ( يف الكفر َوَلْواَل أَن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً ) -33
( أي مصاعد  جَلََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر اِبلرَّمْحَِن لِبُ ُيوهِتِْم ُسُقًفا مِىن َفضٍَّة َوَمَعارِجَ هم الدنيا )م على الكفر ويرتكون اآلخرة حلبىِ كلىه

َها َيْظَهُرونَ )   الطوابق العالية . ( أي يصعدون إىل َعَلي ْ

َها يَ تَِّكُؤونَ ( من العاج ، مجع سرير )َوُسُررًا( من الساج ) َولِبُ ُيوهِتِْم أَبْ َواابً ) -34  ( . َعَلي ْ

 ( يبعث املهدي ُّنتىعهمَلمَّا( املال واملتاع ) َوِإن ُكل  َذِلكَ ( أي زينة ونقوشاً لألبواب واألسرىة وللُسُقف وغريها )َوُزْخرُفًا) -35
نْ َيابِه ) " َلمَّا " ( . ُتستعَمل كلمة  ِعنَد رَبِىَك لِْلُمتَِّقنيَ ( ونعيمها )َواآْلِخَرةُ ( وما هلم يف اآلخرة من نصيب ) َمَتاُع احْلََياِة الد 

يٌع لََّديْ َنا حُمَْضُروَن { ي سورة قوله تعاىل يف املشدىدة للُمستقَبل ، ومن ذلك   َلمىا تقوم القيامة . يعينس }َوِإن ُكلٌّ لَّمَّا مجَِ
أي َلمىا ينتقلون إىل عامَل النفوس مبوهتم يوفىيهم ربىك سورة هود }َوِإنَّ ُكالًّ لَّمَّا لَيُ َوفِىيَ ن َُّهْم رَب َك أَْعَماهَلُْم { وقال تعاىل يف 

م من قوله   وهو الم العاقبة . }لَيُ َوفِىيَ ن َُّهْم{أعماهلم ، والشاهد على ذلك الالى
الناس يف هذا الزمن ابلبُنيان وغرسوا حوهلا اجلنان ، وشيىدوا القصور ووسىعوا الدور ، وزادوا يف أسباب الرتف  لقد اعتىن

ذوا للراحِة أنواع احِلرف ، فمن ثالجات كهرابئيىة ، وسخىاَنت غازيىة ، ومراوح سقفيىة ، وغسىاالت اُوتوماتيكيىة ، وآالت  واختى
ذوا ُسُقفاً من فضىة كما أخرب بِه القرآن ، وهَي ترفيهيىة ، وكراسي بالستيكيىة ،  وقنفات إسفنجيىة ، وِسجىاد كاشانيىة . وقد اختى

ُسُقًفا مِىن ، واملراَي ُتصنع من حملول نرتات الفضىة . فإنى هللا تعاىل قال ) 131املراَي الىيت زادوا يف وضعها يف الُسقوف واجلدران 
كلى ذلك ملتاع احلياة الدنيا ، واآلخرُة عند ربىك للمتىقني . وقد ُرِوَي عن النيبى )ع( أنىه قال ( ومل يقل سُقفاً فضيىة . وإنى   َفضَّةٍ 

ذمت القيان ..."  : "كيف بكم إذا شيىدمت البُنيان واختى

                                                           
 . إيران ترى اجلدران والسقوف كلىها ُمزيىنة ابملراَي ، والشبابيك كلىها ابلفضىِة والذهباُنظْر مراقد األئمىة يف العراق و  131
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هو موعظة ( يعين عن القرآن الذي  َعن ِذْكِر الرَّمْحَٰ نِ ى )ن يتعامَ : ومَ  واملعىن،  ضعف النظر "العشو"(  َوَمن يَ ْعشُ ) -36
. فاملقايضة  ومل يستمع إليهِ  ى عنهُ ر الذي تعامَ كْ بدل الذىِ  شيطاَنً يغويهِ  ، أي هُنيىء لهُ  غويهِ ( يُ  نُ َقيِىْض َلُه َشْيطَاَنً من الرمحن )

  ، بشيء ءٍ لة شيبادَ مُ  هيَ 
}َوقَ يَّْضَنا هَلُْم تعاىل  عند قولهِ  25لت يف آية صى يف سورة فُ . وقد سبق شرح كلمة املقايضة  ( يف الدنيا واآلخرة فَ ُهَو َلُه َقرِين)

  . قُ َرََنء فَ زَي َُّنوا هَلُم مَّا َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم {

ُمْ ) -37 ُسل تىباع الرُ وعن ا ( أي عن طريق احلقى  َعِن السَِّبيلِ ( أي يصدىون الكافرين )لََيُصد وهَنُمْ ( أي الشياطني )َوِإهنَّ
ُم م ْهَتُدونَ ( أي املشركون )َوحَيَْسُبونَ )   ( . َأهنَّ

َنَك بُ ْعَد اْلَمْشرَِقنْيِ الشيطان ) ( لقرينهِ قَالَ ) ( املشرك بعد موتهِ  َحّتَّٰ ِإَذا َجاَءَنَ ) -38 املشرق  عدَ يعين بُ  ( ََي لَْيَت بَ ْييِن َوبَ ي ْ
فَِبْئَس مكان ُمصوص ) لهُ  ، فشروق الشمس ليسَ  ورهاحِم بدوران األرض حول  ، ألنى املغرب أيضاً يكون َمشرِقاً  واملغرب
  . يل يف الدنيا ( كنتَ  اْلَقرِينُ 

أَنَُّكْم يِف غوائكم )( الناس يف املاضي إب اْليَ ْوَم ِإذ ظََّلْمُتمْ ( جدالكم ) َوَلن يَنَفَعُكمُ رَنئهم )فتقول املالئكة للمشركني ولقُ  -39
  . ( سواًء بسواء ُكونَ اْلَعَذاِب ُمْشرَتِ 

فاعهم مبا املشركني يف عدم انتِ  ( ، شبىهَ  أَفَأَنَت ُتْسِمُع الص مَّ أَْو هَتِْدي اْلُعْميَ فقال ) طاب رسولهِ يف خِ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -40
 كَ من تكذيبهم لك فإنى  كَ ْق صدرُ ضِ فال يَ  ( ومعناهُ  َوَمن َكاَن يف َضاَلٍل م ِبنيٍ ) يموالعُ  من القرآن ابلصمى  ويبصرونهُ  يسمعونهُ 

  . عفاء من الناسللضُ  لمهِ هللا بسبب ظُ  ال تقدر على هداية من أضلىهُ 

ُهم م نَتِقُمونَ هاجراً )يثرب مُ  ة إىل مدينةِ ( من مكى  فَِإمَّا نَْذَهنَبَّ ِبكَ ) -41 دراج واجلوع ابالستِ  ( يف الدنيا قبل اآلخرة فَِإَنَّ ِمن ْ
 . واملرض

}َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َول وَن  إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة القمر ه، وهذ ( بهِ  الَِّذي َوَعْدََنُهمْ ( اهلزمية والفرار ) نُرِيَ نَّكَ  أَوْ ) -42
بُ رَ   . ( فَِإَنَّ َعَلْيِهم م ْقَتِدُرونَ ) ،{  الد 

، فال تلتفت إىل ما  دائم ( أي على طريق حقىٍ  َعَلٰى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ إِنََّك ) كَ ( من ربى  فَاْسَتْمِسْك اِبلَِّذي أُوِحَي إِلَْيكَ ) -43
  . وال تسمع إلقواهلم يدعونك إليهِ 
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 ( يف اآلخرة عن هذهِ  َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ ) ولقومكَ  لكَ  ي موعظةٌ أ،  ( َي حممىد َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمكَ ( أي القرآن )َوإِنَّهُ ) -44
،  واملؤمنون ُيسألون سؤال حُماكمة ، جيبوا عنهااُ . فاألنبياء يُسألون عن تبليغ الرسالة وعن ما  دائهاظة والقيام أباملوعِ 

 . رون ُيسألون سؤال توبيخ وتقريعوالكافِ 

.  رسلنيسأل جربائيل عن ذلك فهو رسوٌل من هللا إىل األنبياء واملا( أي  َواْسَأْل َمْن أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن ر ُسِلَنا) -45
  . }احْلَْمُد لِلَِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل { تعاىل يف سورة فاطر  والشاهد على ذلك قولهُ 

 . لغريه  العبادةِ شريكاً ومل َيذن يف  مل جيعل هللا لهُ ( فسيقول كالى  َأَجَعْلَنا ِمن ُدوِن الرَّمْحَٰ ِن آهِلًَة يُ ْعَبُدونَ والسؤال هو )

 ( أرسلين إليكم . ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فَ َقاَل ِإينىِ َرُسوُل َربِى اْلَعاَلِمنيَ ( أي ابملعاجز الِتسع ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى آِبََيتَِنا) -46

َها َيْضَحُكونَ ) -47 ا ِسحر .( استهزاًء مبوسى  فَ َلمَّا َجاءُهم آِبََيتَِنا ِإَذا ُهم مِىن ْ  وظنىاً منهم أهنى

( ، املراد بذلك ما ترادَف عليهم من اجلراد والضفادع والُقمىل والدم وغري  َوَما نُرِيِهم مِىْن آيٍَة ِإالَّ ِهَي َأْكرَبُ ِمْن أُْخِتَها) -48
َأَخْذََنُهم اِبْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم وَ قولِه تعاىل )ذلك ، وكانت كلى آية من هذه اآلَيت أعظم من الىيت قبلها ، وهي العذاب املذكور يف 

 ( عن غيىهم وعنادهم . يَ ْرِجُعونَ 

بين إسرائيل لتأخذهم معك ( أن يكشف العذاَب عنىا وَنُن نطلق  َوقَاُلوا ََي أَي  َها السَّاِحُر ادُْع لََنا رَبََّك مبَا َعِهَد ِعنَدكَ ) -49
 ( إىل ما تُريد . ِإن ََّنا َلُمْهَتُدونَ )

ُهُم اْلَعَذاَب ِإَذا ُهْم يَنُكثُونَ ) -50  ( عهودهم وينقضون مواثيقهم .  فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعن ْ

( وهي  قَاَل ََي قَ ْوِم أَلَْيَس يل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَهْنَاُر جَتْرِي ِمن حَتْيِت ( ُمافة أن يتبعوا موسى ) َوََنَدى ِفْرَعْوُن يف قَ ْوِمهِ ) -51
 ( ُملكي وعَظميت ؟ أََفاَل تُ ْبِصُرونَ املِلك ، وهنر طولون ، وهنر دمياط ، وهنر تنيس )أربعة : هنر 

(  َواَل َيَكاُد يُِبنيُ ( أي حقري ) مِىْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنيٌ ( تقديرُه هل موسى خرٌي ِمينى فتتبعوُه أم أَن خرٌي ) أَْم أَََن َخرْيٌ ) -52
 نىُه أرتل .أي وال يكاد يُفِصح يف كالمِه أل

( إن كان صادقاً يف رسالتِه ، وكانت العادة عندهم إذا جعلوا مِلكاً سوىروُه بسوار  فَ َلْواَل أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسوِرٌَة مِىن َذَهبٍ ) -53
 على دعوتِه . ( معُه يشهدون له بصدقِه ويساعدونهُ  أَْو َجاء َمَعُه اْلَماَلِئَكُة ُمْقرَتِِننيَ من ذهب وطوىقوُه بطوق من ذهب )

ُْم َكانُوا قَ ْوًما فَاِسِقنيَ ( أي استخفى ُعقوهلم ) فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمهُ ) -54  ( .  فََأطَاُعوُه ِإهنَّ

} َفالَ أَتَْس َعَلى اْلَقْوِم  سورة املائدةوالدليل على ذلك قوله تعاىل يف ( يعين فلمىا آسفوا رسولنا ،  فَ َلمَّا آَسُفوَنَ ) -55
ُهْم َفَأْغَرقْ َناُهْم أي ال أتسف عليهم وال حتزن ، والىذي أِسف عليهم هو مؤمن آل فرعون . وقوله ){  اْلَفاِسِقنيَ  انتَ َقْمَنا ِمن ْ

 ( . َأمْجَِعنيَ 
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 النابغة الذبياين : ( أي ُمتقدىمني إىل النار ، ومن ذلك قول  َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا) -56
 ِد     أَقْ َوْت وطاَل عَلْيها ساِلُف األبَدِ َي داَر َميََّة اِبلَعْلياِء فالسَّنَ 

 ( أي ملن َييت بعدهم ، يعين ُيضَرب هبم املَثل . َوَمَثاًل ِلآْلِخرِينَ فقول الشاعر "ساِلُف األبَِد" يعين قدمي الزمان )

تعاىل يف سورة آل عمران }ِإنَّ َمَثَل  ، وهو قولهُ  الً بعيسى بن مرميا ضربنا مثَ ( يعين فلمى  َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل ) -57
، يعين يقولون  نكرون( ويُ َيِصد ونَ ل )( أي من املثَ ِمْنهُ ( َي حممىد ) ِإَذا قَ ْوُمكَ َخَلَقُه ِمن تُ رَاٍب { ، ) ِعيَسٰى ِعنَد الِلَِّ َكَمَثِل آَدمَ 

التماثيل  نزلت من السماء وحلىت يف هذهِ مالئكٌة : ". ألنى املشركني قالوا  ال ميكن ذلك وال يتكىون إنسان بدون أب
كما نزلت روح املسيح :"، فقالوا ؟ " كيف تدخل املالئكة يف هذه التماثيل وهي غري ُموىفة: ". فقال النيبى " فصارت آهلة

  ". من السماء ودخلت جسم اجلنني الذي تكوىن يف رحم مرمي

، فإنى آهلتنا   روح املسيح حللول املالئكة أم جسم اجلنني الذي حلىت فيهِ  أآهلتنا خريٌ  ( يعين َوقَاُلوا أَآهِلَتُ َنا َخرْيٌ أَْم ُهوَ ) -58 
، ولكن جسم اجلنني صغري ال يكفي وال يسع ألْن تدخل فيه الروح اليت نزلت  كبرية األحجام تكفي ألْن حتلى فيها املالئكة

ل االى هذا املثَ  ( أي وما ضربوا لكَ  وُه َلَك ِإالَّ َجَداًل َما َضرَبُ . فقال هللا تعاىل ) من السماء ليكون عيسى يف بطن مرمي
 : لون مثى ردى هللا عليهم قوهلم فقال تعاىلادِ مون ُمُ اصِ ( أي ُمُ  بَْل ُهْم قَ ْوٌم َخِصُمونَ ) عن احلقى  موك بهِ اصِ وخيُ  لوكَ جادِ ليُ 

إىل بين إسرائيل لكي ينذرهم عن عبادة  ( ابلرسالة وبعثناهُ  َعَلْيهِ أَنْ َعْمَنا بادَن )( من عِ  ِإالَّ َعْبدٌ ى )( يعين عيسَ  ِإْن ُهوَ ) -59
(  َوَجَعْلَناُه َمَثاًل لِىَبيِن ِإْسرَائِيلَ ) لُيعَبد من دون هللا كما عبدمت األصنام من دونهِ  رسلهُ ، ومل نُ  األواثن ويدعوهم إىل إطاعة الرمحن

  . ُملوقات مثلكم عبدوها بل هيَ لكي ت . وليست املالئكة آهلةً  من غري أب أبن خلقناهُ 

، أي يكونون  ى قبلهم من املالئكةن مضَ ( مَ  مَّاَلِئَكًة يِف اأْلَْرِض خَيُْلُفونَ ( أي من البشر ) َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلَنا ِمنُكم) -60
. وكذلك  ةنان األثرييى . وذلك كلى إنساٍن مطيع هلل ولرسوله يكون يف اآلخرة من املالئكة ويسكن معهم يف اجلِ  فاً هلملَ خَ 

: لو أطعتم أوامر هللا واتىبعتم  واملعىن.  عماهلم الصاحلة وصاروا مالئكةنان أباملالئكة كانت من البشر وَلمىا ماتوا انتقلوا إىل اجلِ 
  . فاً هلم يف األرضتعبدوهنم ولكنتم خلَ  الىذينَ ثل لكنتم مالئكة مِ  ُرُسلهُ 

.  ةعالئم الساعة وشروطها وما يكون فيها من حوادث وتقلبات كونيى  ( أي فيهِ  ٌم لِىلسَّاَعةِ َلِعلْ ( أي القرآن )َوإِنَّهُ ) -61
 َفاَل ََتْرَتُنَّ هِبَاوقوله ) { ، }َوإِنَُّه َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمكَ تعاىل  على قولهِ  ، والواو من قوله )َوإِنَُّه( حرف عطف القيامة والساعة هيَ 

عدٍل  ( أي هذا ديين الذي أدعوكم إليه دينُ  َهٰ َذا ِصرَاٌط م ْسَتِقيمٌ ) ( إىل ما أدعوكم إليهِ َواتَِّبُعونِ وا فيها )( أي ال تشكىوا وجتادل
  . والعدل والتوحيد يدعو إىل طريق احلقى 

نَُّكُم الشَّْيطَانُ ) -62  . ( إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ م ِبنيٌ ) ( عن طريق احلقى  َواَل َيُصدَّ
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ُتُكم اِبحلِْْكَمةِ ( هلم )قَالَ ( أي ابملعجزات الدالىة على صدقِه ) ا َجاء ِعيَسى اِبْلبَ يِىَناتِ َوَلمَّ ) -63 ( أي ابملوعظة  َقْد ِجئ ْ
َ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي خَتَْتِلُفوَن ِفيهِ )  عوكم إليِه . ( فيما أدَوأَِطيُعونِ ( وال ُتشرِكوا بِه شيئاً ) فَات َُّقوا الِلََّ ( من الِدين ) َوأِلَُبنيِى

َ ُهَو َريبِى َورَب ُكْم فَاْعُبُدوهُ ) -64 ( أي طريق  ِصرَاٌط م ْسَتِقيمٌ ( الِدين الىذي أدعوكم إليِه )َهَذا( وال ُتشركوا بِه شيئاً ) ِإنَّ الِلَّ
 واضح يوصلكم إىل اجلنىة .

( يعين إختلف اليهود فيما بينهم يف  ْحزَاُب ِمن بَ ْيِنِهمْ فَاْختَ َلَف اأْلَ مثى بنيىَ هللا تعاىل اختالفهم يف املسيح فقال تعاىل ) -65
ب ، واختلف النصارى بعد وفاة عيسى فمنهم من قال هو ابن هللا ، ومنهم من منهم ُمكذىِ و رسالة عيسى فمنهم ُمصدىٌق بِه 

( مبا قالوا يف عيسى وغريه من  ظََلُموا فَ َوْيٌل لىِلَِّذينَ قال هو هللا ، ومنهم من قال ابلثالوث ، ومنهم من قال هو رسول من هللا )
 يوم القيامة .( هو  ِمْن َعَذاِب يَ ْوٍم أَلِيمٍ ُمغاالة ، وويٌل هلم )

(  َهْل يَنظُُرونَ مىه فقال تعاىل )اُ عبدوا املسيح و  الىذينَ شركي العرب ابلعذاب إن مل يؤمنوا وكذلك النصارى توعىد مُ مثى  -66
( أي َفجأًة  أَن أَتْتِيَ ُهم بَ ْغَتةً هم إمياهنم فيندمون )( أي ساعة املوت فحينئٍذ يؤمنون حني ال ينفعُ اَعَة ِإالَّ السَّ يعين هل ينتظرون )

 . ( بوقتها َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ )

ء) -67 ( فال يتعاَدون . فحينئٍذ  نيَ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَّقِ يوم القيامة )( أي يَ ْوَمِئذٍ ( أي األحباب واألصدقاء )اأْلَِخالَّ
 يقول هللا تعاىل للمتىقني :   

 ( على فراق األهل واألوالد . َواَل أَنُتْم حَتَْزنُونَ ( من تقلىبات الكون ) ََي ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَ ْومَ ) -68

أي ابملعجزات الىيت جاءت هبا الُرُسل وابلكتب السماويىة (  آَمُنوا آِبََيتَِنا الىذينَ يف وصف املتىقني فقال ) ُسبحانهُ مثى أخَذ  -69
 ( أي ُمستسلمني ألمر هللا ُمنقادين لطاعتِه ، مثى يُقال هلم :  وََكانُوا ُمْسِلِمنيَ )

 ( أي تفرحون وتبتهجون . اْدُخُلوا اجْلَنََّة أَنُتْم َوأَْزَواُجُكْم حُتْرَبُونَ ) -70

( مفردها صحيفة ، هي ِقصعة كبرية ُمنبسطة ُتشبع اخلمسة ، مجعها ِصحاف ،  مِىن َذَهبٍ يُطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف ) -71
 امرئ القيس : ومن ذلك قول 

 ُتداُر علينا اِبلسَِّديِف ِصحافُنا    ويُ ْؤَتى إلَْينا اِبلَعِبيِط اْلُمَثمىلِ 
: أتتيهم اخلدم أبواٍن من  واملعىنثمىل يعين املسكىر . السديف هو الشحم ، والعبيط أراَد بِه الشراب ألنى لونُه أمحر كالدم ، وامل

 ( ُمفردها كوب يوضع فيها األشربة ، ومن ذلك قول اهلذيل : َوَأْكَوابٍ ذهب يوضع فيها الفواكه واألطعمة )
ْيُك َحّتَّ َمأْلُت     ُكْوَب الدِىَنِن َلُه فَاْسَتدارَافلَ   ْم يَ ْنِطِق الدِى

( . توجد يف الفم عيون )ُغدد( تفرز  َوتَ َلذ  اأْلَْعنُيُ ( من طعام وشراب وغري ذلك ) َما َتْشَتِهيِه اأْلَنُفسُ )( أي يف اجلنىة َوِفيَها)
( أي  َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ سوائل فهي مصدر التذوىق واللىذة ، وليس املقصود من ذلك عيون اإلنسان الناظرة . مثى يقال هلم )

 األبد . ُُملىدون يف اجلنىة إىل 
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اجلنىة وقد قلُت فيما سبق أبنى (  مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( اليوم )أُورِثْ ُتُموَها( كانت للكافرين يف دار الدنيا ) َوتِْلَك اجْلَنَُّة الَّيِت ) -72
كذلك املتاع ، فإنى األشجار الىيت كانت يف الدنيا لرجل كافر تنتقل أرواحها إىل السماء فُتعَطى للمؤمن ، و  وليدة األرض

 واألاثث ، وهذا كلىه يصبح إراثً للمؤمنني يف اجلنىة .

َها أَتُْكُلونَ ) -73  ( . َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمن ْ

َ مثى  -74   ( . ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ جرمني يف اآلخرة فقال )للمُ  ما أعدىهُ  ُسبحانهُ  بنيى

ُهمْ اَل ي ُ ) -75 ( أي  َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ) تىصل هلمف عنهم وال ينقطع فرتًة مثى يعود بل العذاب مُ فى ، أي ال خيَُ  ( العذاب َفرتَُّ َعن ْ
  . فلسون من كل خريآيسون من النجاة مُ 

  . همملاب بظُ ( فاستحقىوا العذ َولَٰ ِكن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمنيَ ( بدخوهلم جهنىم ) َوَما ظََلْمَناُهمْ ) -76

َنا َرب كَ ( وهو املَلك املوكلى جبهنم ) ََي َماِلكُ ( يف النار )َوََنَدْوا) -77 ( يف  قَاَل إِنَُّكم مَّاِكثُونَ ( ابملوت فنسرتيح ) لِيَ ْقِض َعَلي ْ
  . للنفوس جهنىم ال موتَ 

َناُكم) -78  . ( ال تنقادون للحقى  لِْلَحقِى َكارُِهونَ ( أيها الناس ) َأْكثَ رَُكمْ  َولَٰ ِكنَّ ) ( أي بدين احلقى اِبحلَْقِى ( يف الدنيا ) َلَقْد ِجئ ْ

ضدى رسولنا فتنجح  موا ويُتِقنوا مؤامرةً كِ : هل َتكىنوا أن حيُ  واملعىن،  ( ضدىهم فَِإَنَّ ُمرْبُِمونَ رسولنا ) ( ضدى  أَْم أَبْ َرُموا أَْمرًا) -79
، ومن ذلك قول   . فاإلبرام هو إتقان العمل وإتقان الرأي دىهمتِقنون أمَرَن ضِ ، فإَن مُ   مل ينجحوااملؤامرة يف أيديهم؟  كالى 

  :  كعب بن زهري
 اأَلعاِبلِ  ذاتِ  الَبحَّاءِ  ِبرابَِيةِ       أَْمَرهُ  يربِمُ  اليَ ْومِ  َسراةَ  وَضلَّ 

 وقال حسىان:
بْ رَامِ َوالنَّاِقُضوَن َمرَا     بَِعْزِمِهْم  ااُلمورَواْلُمرْبُِموَن قُ َوى   ئَِر اإْلِ

 وقال أيضاً:
 ُمرْبَمِ  احلَقىِ  ِمنَ  أَْمرٍ  َعَلى َنُكونُ        أْمَرُهمْ  النَّاسُ  يربِمِ  ملْ  إذا َوََنْنُ 

(  َيْكتُ ُبونَ  َوُرُسُلَنا َلَدْيِهمْ ( نسمع ونرى )بَ َلىٰ رسولنا ) دى ون ضِ ( حني يتناجَ  أَْم حَيَْسُبوَن أَنَّ اَل َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهم) -80
  . صون أقواهلميعين املالئكة يكتبون أعماهلم وحيُ 

ذ هللا ولداً )ُقلْ ) -81   بتعظيم ما جيب تعظيمهُ ( ألنى النيبى أوىَل  فََأََن أَوَُّل اْلَعاِبِدينَ ( فَ َرضاً ) ِإن َكاَن لِلرَّمْحَٰ ِن َوَلدٌ ( للقائلني اختى
  . العبيد دون السيىد ، وال يصحى أن أعبدَ  ما تزعمون، ولكنى املالئكة عبيده وليسوا بناتِِه ك
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  . ، أي تنزيهاً له عن ذلك من األوالد والبنات ( لهُ  ُسْبَحاَن َربِى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربِى اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ ) -82

َحّتَّٰ ى )مَ فلة اليت تلعب ابلدُ ( أبصنامهم كالطِ َويَ ْلَعُبوا( يف كفرهم )خَيُوُضواأن انذرهتم ) ( أي اتركهم َي حممىد بعدَ َفَذْرُهمْ ) -83
مَ ، وهو يوم فتح مكى  ياد( ابخلضوع واالنقِ  ُياَلُقوا يَ ْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدونَ   . أواثهنم ة فتكسِىَر أصنامهم وهتدِى

قوله قرَب إلينا جيب تعظيمُه . فنزل قال بعض املشركني إنى هللا إالُه السماء ، وهذه األصنام آهلة األرض ، ومن كان أ -84
َوُهَو ( يعين هو وحدُه إالُه السماء وإالُه األرض ليس فيهما إالٌه غريه ) َوُهَو الَِّذي يف السََّماء إَِلٌه َويف اأْلَْرِض إَِلهٌ تعاىل )
 ( مبصاحل عبادِه .اْلَعِليمُ ( يف أفعالِه ) احلَِْكيمُ 

الكواكب السيىارة ومن ( أي ُملك  الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ كاثر عطاؤُه خللقِه )( عطاؤُه ، أي تَوتَ َباَركَ ) -85
نَ ُهَمامجلتها األرض ) ( يعين الساعة الىيت ميوت  َوِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ ( من أقمار وُشهب ونيازك وُسُحب وغري ذلك ) َوَما بَ ي ْ

  ( يعين بعد موتكم ترجعون إىل عامَل النفوس فيحكُم فيكم ابلعدل .  إِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ وَ فيها اإلنسان ، ولذلك قال بعدها )

تعبدوهنم  الىذينَ ( أي  يَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ  الىذينَ ) ( املالئكةُ  َواَل مَيِْلكُ تعاىل ) فعاؤَن عند هللا ، نزل قولهُ وَلمىا قالوا هؤالء شُ  -86
فقال  ابحلقى  هدَ ًة ِلَمن شَ دين خاصى ملن أرادوا إالى للموحىِ  ( يعين ال ميلكون الشفاعةَ   َمن َشِهَد اِبحْلَقِى الشََّفاَعَة ِإالَّ من دون هللا )

( يعين واملالئكة  َوُهْم يَ ْعَلُمونَ اً وجهراً )رى أوامره سِ  شيئاً وأطاعَ  شرك بهِ ، قواًل واعتقاداً ومل يُ  أشهد أن ال إله اال هللا وحده
  . تهم يف املشركني ال تُقبليعلمون أنى شفاع

إىل  بادتهِ فون عن عِ صرَ يُ  ( أي فكيفَ  فََأَنَّٰ يُ ْؤَفُكونَ نا )( خلقَ  مَّْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ الِلَُّ ( يعين املشركني ) َولَِئن َسأَْلتَ ُهم) -87
  . بعد هذا اإلقرار غريهِ  بادةِ عِ 

  ( . قَ ْوٌم الَّ يُ ْؤِمُنونَ ( املشركني ) َهٰ ُؤاَلءِ  ََي َربِى ِإنَّ ( أي وقول جربائيل )َوِقيِلهِ ) -88

ُهمْ فقال تعاىل ) رسولهُ  خاطبَ مثى  -89 ( لكم أيىها  َوُقْل َساَلمٌ وال تؤآخْذُه عن املاضي ) وآمنَ  ( يعين عمىن أسلمَ  فَاْصَفْح َعن ْ
 . ةمن العذاب يف اآلخر  القونهُ ( املعاندون ما يُ  َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ املؤمنون )

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالزخرفّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالدخان
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ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . فيف سورة الزخرُ ( سبق تفسريها  َواْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ ) -2 (   ح م) -1

َلٍة م َبارََكةٍ إبتدأ نزوله ) ( أي القرآن ِإَنَّ أَنَزْلَناهُ ) -3   بادة األصنام واألواثن( الناس عن عِ  ِإَنَّ ُكنَّا ُمنِذرِينَ ليلة القدر ) ( هيَ  يِف لَي ْ

  . ظٍك واعِ ُل كل ملَ ( أي يُعزَ  ِفيَها يُ ْفَرُق ُكل  أَْمٍر َحِكيمٍ ) -4
،  املوعظة ، واحلكمة هيَ  كلمة "حكيم" مبعىن الواعظ، و  ُملوق اثريي أي روحاين وقد سبق القول أبن كلمة "أمر" كناية كلى  

َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمَة { ،ومنه قوله تعاىل يف سورة لقمان  . فيكون معىن اآلية كما  ظاً لقومهِ واعِ  أي املوعظة فصارَ  }َوَلَقْد آتَ ي ْ
. مثى قال  رشدوهم إىل طريق الصواب ابإلحياءظوهم ويُ عِ املؤمنني ليَ  فيوزىعون على ظٍ ك واعِ ملَ  ل كلى : يف ليلة القدر يُعزَ  يلي

 : تعاىل

( املالئكة يف املاضي إىل  ِإَنَّ ُكنَّا ُمْرِسِلنيَ مسكن املالئكة ) ة حيث هيَ ( أي من السماوات األثرييى  أَْمرًا مِىْن ِعنِدَنَ ) -5
  . ل وكذلك نرسلهم يف الوقت احلاضرسُ األنبياء والرُ 

َ مثى  -6 وبذلك ينجون من  رشدوهنم إىل طريق احلقى ُسل رمحة للناس إذ يُ إرسال هؤالء املالئكة إىل األنبياء والرُ أبنى  ُسبحانهُ  بنيى
بى التماثيل ا ما كان من أمر الدنيا فتزيل عنهم ما َعِلَق أبذهاهنم من حُ ، أمى  . هذا من أمر اآلخرة العذاب ويدخلون اجلنىة

قوهلم ، وتكسبهم معلومات قيىمة دينيىة ودنيوىية فرتتقي عُ  من عادات سيئة وهُ ، وُتذهب عنهم اجلهل وما اعتاد وعبادهتم هلا
  ( إبحواهلماْلَعِليمُ عائهم )( لدُ  َرمْحًَة مِىن رَّبِىَك إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ، فقال تعاىل ) زى والشرفوتعلو نفوسهم إىل درجات الكمال والعِ 

نَ ُهَماَربِى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما ب َ ) -7   رسولنا حممىد يقنوا مبا يقولهُ أ( بذلك ف ِإن ُكنُتم م وِقِننيَ ات )مرى  ةَ دى عِ  سبق تفسريها(  ي ْ

، يعين هو قادر على هذا ( األحياء َومُيِيتُ ( اجلماد ، أي جيعل من اجلماد أحياًء ) ِإالَّ ُهَو حُيِْيي( يف الكون ) اَل إَِلهَ ) -8
 ( . مثى وجىه اخلطاب إىل رسولِه فقال تعاىل :  َرب ُكْم َوَرب  آاَبِئُكُم اأْلَوَِّلنيَ وذاك )

  . من ثياب ميةِ للدُ  يىءفلة مبا هتُ ( مبا يقدىمون من هداَي لألصنام كما تلعب الطِ يَ ْلَعُبونَ ( من البعث ) بَْل ُهْم يف َشكٍى ) -9

  ( . ْب يَ ْوَم أَتْيت السََّماُء ِبُدَخاٍن م ِبنيٍ فَاْرَتقِ ) -10

يوم القيامة ، والدخان يتكوىن من يكون هذا احلادث  ( . َهٰ َذا َعَذاٌب أَلِيمٌ )( أي يعمى الناس ويغمرهم  يَ ْغَشى النَّاسَ ) -11
ا تتمزىق وختتلط ببعضها فتكون دخاَنً . وذل سورة األنبياء }َكَما بََدْأََن ك قوله تعاىل يف الطبقات الغازيىة الىيت فوق األرض ألهنى

َنا ِإَنَّ ُكنَّا فَاِعِلنَي {   يعين نُعيدها دخاَنً كما كانت يف ابدئ األمر ، فحينئٍذ يقولون :  أَوََّل َخْلٍق ن ِعيُدُه َوْعًدا َعَلي ْ
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 نبيائك . آمنىا بك وأب(  رَّب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإَنَّ ُمْؤِمُنونَ ) -12
  . السماء َتتلئ َنر ودخانعنوان  حتت الكون والقرآنسبق تفسري هذه اآلَيت يف كتايب ]وقد[ 

 : فيكون املعىن،  املوعظة كرى" هيَ " هنا تكون ظرف زمن ، وكلمة "ذِ ( كلمة "أَنى  َأَنَّٰ هَلُُم الذِىْكَرىٰ فقال هللا تعاىل ) -13
. والشاهد على ذلك  ققبل توبتهم إن اتبوا ألنى أبواب التوبة تُغلَ وال تُ  رشدهم فيهتدوا هبديهِ هلم يف ذلك اليوم رسول يُ  ليسَ 

رْيًا ََيْيت بَ ْعُض آََيِت رَبِىَك اَل يَنَفُع نَ ْفًسا ِإميَاهُنَا ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاهِنَا خَ  قوله تعاىل يف سورة األنعام }يَ ْومَ 
 ُقِل انَتِظُروا ِإَنَّ ُمنَتِظُروَن { ، 

  . عجزاتومُ  ةٍ ( صدقه مبا لديه من أدلى  َرُسوٌل م ِبنيٌ ( من قبل ) َوَقْد َجاَءُهمْ )

  . وهُ وآذَ  ، فكذىبوهُ  الرسالة دىعائهِ ( ابُمَُّْنونٌ ابلقرآن ) ( من الناس فجاءَ  مُثَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َوقَاُلوا ُمَعلَّمٌ ) -14

ُكْم ِإنَّ ) فى عنهم وطأتهُ خان ينتشر يف الفضاء فتخِ ، ألنى الدُ  ( أي زمناً قليالً  ِإَنَّ َكاِشُفو اْلَعَذاِب قَِلياًل قال تعاىل )مثى  -15
ارة ومن قطار الكواكب السيى أ خان ميأل، ألنى الشمس تنفجر فيخرج منها َنر ودُ  آخر وعذاب آخر خانٍ ( إىل دُ َعائُِدونَ 

  . لتها األرضمجُ 

ة ريد بذلك خراب اجملموعقام بغري رمحة ويُ نتِ ابشدىة و  . البطش هو األخذُ  ( نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكرْبَىٰ ( القيامة )يَ ْومَ ) -16
املشركني والكافرين واجملرمني ( من  ِإَنَّ ُمنَتِقُمونَ صيب أهلها من العذاب واخلوف واهللع والعطش )ة وَتزيقها وما يُ الشمسيى 

 م ن ت ق م و ن( .منتقمون : ، وهم سبعة أصناف على عدد حروف ) لسُ والظاملني وامللحدين والفاسقني واملكذىبني للرُ 
  

َلُهمْ َوَلَقْد فَ تَ نَّا ق َ ( -17 ( عند  َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكرميٌ ( بكثرة األموال واألرزاق ) قَ ْوَم ِفْرَعْونَ شركي العرب )ختربَن قبَل مُ ا( أي  ب ْ
  : ، فقال هلم هللا ، هو موسى بن عمران

 من املقابل فيؤدىيهِ  لبين أو الطى . فاألداء هو استيفاء الدَّ  ( يعين بين إسرائيل وال تستعبدوهم أَْن أَد وا ِإيَلَّ ِعَباَد الِلَِّ ) -18
  . ( على أداء الرسالة ِإينى َلُكْم َرُسوٌل أَِمنيٌ إليك )

وا على هللا بتكذيب رُ  َوأَن الَّ تَ ْعُلوا َعَلى الِلَِّ ) -19 ظاهرة يتبنيى  عجزةٍ مبُ  ( أي ِإينى آتِيُكم ِبُسْلطَاٍن م ِبنيٍ له )سُ ( أي ال تتكربى
    : ابلقتل والرجم فقال توعىدوهُ . مثى  دقيلكم هبا صِ 

  . من الشيطان الرجيم ابهللِ  . كما تقول أعوذُ  جارة( ابحلِ  َأن تَ ْرمُجُونِ ( من شرىكم ومن ) َوِإينى ُعْذُت بَِريبِى َوَربِىُكمْ ) -20

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#السماء_تمتلئ_نار_ودخان_
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، ال  منها إىل واحدةٍ  يبوهُ ال تستعبدوهم فلم جيُ صدىقوين فاعتزلوا بين إسرائيل و ( يعين إن مل تُ  َوِإن ملَّْ تُ ْؤِمُنوا يل فَاْعَتزُِلونِ ) -21
  . دمةاإلميان وال اعتزال بين إسرائيل عن اخلِ 

  . ( مل يؤمنوا ومل يعتزلوا أَنَّ َهٰ ُؤاَلِء قَ ْوٌم ُم ْرُِمونَ ( قائالً )رَبَّهُ ( حينئٍذ )َفَدَعا) -22

 . فرعون جبندهِ  ( أي سيتبعكم لَْياًل ِإنَُّكم م ت َّبَ ُعونَ ) رائيل من مصرَ ( بين إس َفَأْسِر بِِعَباِدي) فقال هللا تعاىل ُميباً لهُ  -23
  

صل تى يعين السري مُ " واجلبل رهٌو ما بني املدينة الناسُ ". يقال  يسريون فيهِ  ي مفتوحاً ملن خلفكَ أ(  َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا) -24
 : ، ومن ذلك قول احلُطيئة بينهم

 ولِ عُ وُ لِ  تْ ضَ رَ عْ هاٍف أَ كِ   ولُ عُ وُ      اهنَّ أَ لُكماةِ  كَ وَخْيٍل تَ َعاَدى ابِ 
 َصِقيلِ  ي الشَّْفرََتنْيِ بْ َيَض ماضِ أبَِ         هايلَ عِ رَ  تَ عْ زَ واً وَ هْ ثابرٍة رَ مُ 

 : وقال لبيد
تَ َبكِىرِ  كالَقطا  َرْهواً  َعصاِئبَ      ِجَياُدهُ  تُ زَالُ  اَل  ُحُروبٍ  ِشَهابُ 

ُ
 امل

ُْم ُجندٌ )   . ( يف البحرم ْغَرُقونَ فرعون )( ل ِإهنَّ

  . ( جاريةٍ َوُعُيونٍ ) ( رائعةٍ  َكْم تَ رَُكوا ِمن َجنَّاتٍ غرقوا يف البحر ) الىذينَ  قال هللا تعاىل يف فرعون وجندهِ مثى  -25

  . تب عالية( أي ُمالس شريفة ورُ  َوَمَقاٍم َكرميٍ ( كثرية )َوُزُروعٍ ) -26

 . عنيتمتى مني ومُ تنعى ( أي مُ  ا فَاِكِهنيَ َونَ ْعَمٍة َكانُوا ِفيهَ ) -27

الباقني ما ملىكناهم  وسلبنا : أغرقنا فرعون وجندهُ  واملعىن،  ( أي كما أغرقناهم كذلك سلبناهم تلك النعمةِلكَ َكذَ ) -28
  . ( َوأَْوَرثْ َناَها قَ ْوًما آَخرِينَ م )من نِعَ 

، وهذا  يون والينابيعق املياه من العُ ، وبكاء األرض تدفى  . بكاء السماء هو املطر ( َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرضُ ) -29
َوَما َكانُوا يون والينابيع )ق املياه من العُ بتدفى  : مل تشملهم رمحة السماء ابملطر وال حنان األرض واملعىن،  هللا تعاىل ل ضربهُ مثَ 

 . م اهلالكلني بل عجىلنا هلهَ ( أي وما كانوا ُمُ  ُمنظَرِينَ 

َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهنيِ ) -30  ( يعين من االستعباد . َوَلَقْد جَنَّي ْ

اً ) ِمن ِفْرَعْوَن إِنَُّه َكاَن َعالًِيا) -31  ( أي اجملاوزين احلدى يف الطُغيان . مِىَن اْلُمْسرِِفنيَ ( أي ُمتكربى



848 
 

م ال  َعَلى ِعْلمٍ بين إسرائيل )املعاصرة هلم يف ذلك الوقت ، يعين  ااُلَممتنا دون غريهم من ( لعباد َوَلَقِد اْخرَتََْنُهمْ ) -32 ( أبهنى
 ( يف زماهنم .  َعَلى اْلَعاَلِمنيَ يوفون هبا وال يؤدىون حقىها ولكن عهداً عاهدَن به إبراهيم فوافيناُه مبا عاهدَنُه )

َناُهم مِىَن اآْلََيِت َما ِفيِه ) -33  ( لفرعون وقومِه ، وهي الضفادع واجلراد والدم وغري ذلك ُمىا سبق ذكرُه . َباَلء م ِبنيٌ َوآتَ ي ْ

 (لَيَ ُقوُلونَ ( املشركني من العرب ) ِإنَّ َهٰ ُؤاَلءِ ) -34

 . ساب، يعين أنكروا البعث واحلِ  ( بعد املوتِإْن ِهَي ِإالَّ َمْوتَ تُ َنا اأْلُوىَلٰ َوَما ََنُْن مبُنَشرِيَن ) -35

  : . فقال هللا تعاىل قاب( فيما تقولون من البعث والثواب والعِ  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( من القبور ) فَْأُتوا آِباَبئَِنا) -36

 . ( َكانُوا ُُمْرِِمنيَ   مْ ِإهنَُّ ( َلمىا كذىبوا الُرُسل ) ِمن قَ ْبِلِهْم أَْهَلْكَناُهمْ  الىذينَ أَْم قَ ْوُم تُ بٍَّع وَ والكثرة ) ةِ ( يف القوى  أَُهْم َخرْيٌ ) -37
 ، مثى كفروا بعدَ  قومه على يديهِ  دين موسى وأسلمَ  واتىبعَ  ، أسلمَ  لوك اليمن وامسه أسعد بن كربهو تُ بىع األوىل احِلمرَيي من مُ 

 . الكعبة ىل من كسَ ابجليوش شرقاً وغرابً وهو أوى  ، وهو الذي سارَ  ، ولذلك ذمىهم هللا دونهُ  ُماتهِ 

نَ ُهَما اَلِعِبنيَ َومَ ) -38 نس فيهنى اجلنى واإل أن َّنلقَ  ( بل خلقناهنَّ لغايٍة سامية وهيَ  ا َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن { . ليعبدونِ   . وذلك قوله تعاىل يف سورة الذارَيت }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

}َوِإْذ قَاَل تعاىل يف سورة البقرة  . وذلك من قولهِ  الذي وعدَن به املالئكة ( يعين ابلوعد احلقى  ِإالَّ اِبحْلَقِى  َما َخَلْقَنامُهَا) -39
  . ( احلقيقة جلهلهم ابلعواقب َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ) ،َرب َك لِْلَمالَِئَكِة ِإينىِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة { 

( ِميَقاهُتُمْ ابملوت ) ( يعين يوم تنفصل نفوسهم عن أجسامهم ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصلِ شركي العرب فقال تعاىل )مُ  توعىدَ  مثى  -40
 . هلم من العذاب ( ال خالصَ َأمْجَِعنيَ للعذاب )

ًئا) -41  ( َواَل ُهْم يُنَصُرونَ العذاب ) شيئاً منعن حبيبه  ، أي ال يدفع امل ُحبى  ( من العذاب يَ ْوَم اَل يُ ْغيِن َمْوىًل َعن مَّْوىًل َشي ْ
.  

( يف  نَُّه ُهَو اْلَعزِيزُ قاب )إِ نه تعاىل يعفو عنهم بعد أن يستوفوا ما عليهم من العِ إ( من املوحىدين ف ِإالَّ َمن رَِّحَم الِلَُّ ) -42
 . دين( ابملؤمنني املوحىِ الرَِّحيمُ ُملكه ينتقم من املشركني واجملرمني )

  . ، وهي على أنواع ، شجرة ذات أشواك كثرية [ بىري ]أو الُصبىار( هو الصُ  َشَجَرَت الزَّق ومِ  ِإنَّ ) -43

 . ، أي الكثري اآلاثم ( يف اآلخرة طََعاُم اأْلَثِيمِ ) -44
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ى على النار لُيفصل لَ ، امل ُهل هو الراشي "طحينيىة" يُغ ( يعين يف بطن آكله يف اْلُبطُونِ ( بعد األكل ) َكاْلُمْهِل يَ ْغِلي) -45
 . الزيت "زيت السمسم" عنهُ 

  . ي كما يغلي املاء يف املرجلأ(  َكَغْلِي احْلَِميمِ ) -46

 . فالعتُل هو محلُ  النار ( يعين إىل وسط ِإىَلٰ َسَواِء اجلَِْحيمِ ) ( أي امحلوهُ  ُخُذوُه فَاْعِتُلوهُ يقول هللا تعاىل للزابنية )مثى  -47
{  }ُعُتلٍى بَ ْعَد َذِلَك زَنِيمٍ تعاىل يف سورة القلم  . ومن ذلك قولهُ  ال "عتىال" ألنىه حيمل األثقالمُسيى احلمى  ، ومن ذلك األثقال

  : . والشاهد على ذلك قول الشاعر يعين محىال لألوزار
 
ُ
يَ اِن ِإْذ يَ ْعِتُلونَُه      بَِبْطِن الشََّرى ِمْثَل الَفِنْيِق امل َع َة الِفت ْ  َسدَّمِ فَ يَ ا َضي ْ

 : . وقال حسىان العاجز والفنيق هو فحل الدوابى 
 ي       َفَخْرَت بِه ال تُ َرى تُعَتلُ ذِ مِي الى رِ يَك الكَ فال َوأخِ 

 . ل كرهاً أي حُتمَ 

  . ( ، وهي السوائل اليت خترج من الرباكني مُثَّ ُصب وا فَ ْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب احْلَِميمِ ) -48

( مبا َتلك لألصنام اْلَكرميُ ) ُسل هللاع عن اإلميان املتكربى على رُ نِ ( املمتَ  ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيزُ ( أمل العذاب )ُذقْ قال له )فيُ  -49
 . كزىتك وال ينجيك مالُ ، فاليوم ال َتنعك عِ  املؤمنني دى وللحرب ضِ 

  . ادلون( أي تشكىون وجتُ  ِإنَّ َهٰ َذا َما ُكنُتم بِِه ََتْرَتُونَ يقال هلم )مثى  -50

( من األذى ومن  ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َمَقاٍم أَِمنيٍ يف وصف املتىقني وما هلم يف اآلخرة من اجلزاء فقال ) ُسبحانهُ  مثى أخذَ  -51
  . بات الكونتقلى 

  . ( ماء جيري يِف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) -52

  . ( يف اجملالسم تَ َقابِِلنيَ من احلرير ) ( وهو نوع ِمن ُسنُدٍس َوِإْسَترْبَق( ثياابً )يَ ْلَبُسونَ ) -53

 صفة لكلى  ، وهيَ  فردها حوراء( مُ  َوَزوَّْجَناُهم حِبُورٍ ى عنهم كذلك أدخلهم اجلنة )ي كما رمحهم هللا وعفَ أ( ِلكَ َكذَ ) -54
 : القيس ؤمر ال ا، ويف ذلك ق فتاة بيضاء اجلسم

 اأَلْجسامِ  نَواِعمُ  الُوُجوهِ  بِْيضُ     ُجُلوُدها اِبلَعِبريِ  تُ َعلَّلُ  ُحْورٌ 
 : وقال حسىان

 راِكَدهْ  ُتْصِبحُ  اْلَمْحلِ  نَ ===    ِسُنو إذا اْلُمْطِعُمونَ 
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 جاِمَدهْ  ُتْصبحُ  احلُورِ  نِ ===  ِجف ا يف التَّواِمكِ  َقَمعَ 
صدير ى ابلقِ طلَ تُ  س مثى صنع من النحااجلفان كانت تُ  ، ألنى  صديرة ابلقِ ضَ بيى ل يف جفان مُ بِ ومعناه يطعمون شحم سنام اإل

  . فتكون بيضاء
  . ( أي واسعات العيونِعنيٍ وقوله )

( من آِمِننيَ ليأكلوا منها ) نوع من فواكه اجلنىة ( أي بكلى  ِبُكلِى فَاِكَهةٍ من اخلدم أن أتتيهم ) ( أي يطلبونَ  يَْدُعوَن ِفيَها) -55
  . خمة واملرض مهما أكلواالتُ 

م َوَوقَاُهمْ وها يف الدنيا )( اليت قضَ  ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلُوىَلٰ ة ال َتوت )روحانيى  ( ألهنم نفوسٌ اْلَمْوتَ ( أمل ) ااَل يَُذوُقوَن ِفيهَ ) -56 ( رهبى
 . ( أي عذاب النار َعَذاَب اجلَِْحيمِ )

  . ( فازوا بهِ  ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َفْضاًل مِىن رَّبِىَك  ذَ ) -57

َا ) -58 ( أي لكي  َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ على قومك ) لنا قراءة القرآن بلسانك َي حممىد لكي تقرأهُ ( أي سهى  َيسَّْرََنُه بِِلَساِنكَ فَِإّنَّ
  . ظواعِ يتى 

ُم م ْرتَِقُبونَ ( النصر من هللا عليهم )فَاْرَتِقبْ ) -59  . ( موتك ِإهنَّ

ّاْلَعاَلِمنيّاحْلَْمدّ ّو،ّّت ّبعونّهللاّتعاىلّتفسريّسورةّالدخان َّربِ  ّّللِ 

 

 

ّسورةّاجلاثية

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . سبق تفسريها(  تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن الِلَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ  ) -2   (م  ح) -1

  . ( هبالِىْلُمْؤِمِننيَ درة هللا )ت على قُ ( أي عالما السََّماَواِت َواأْلَْرِض آَلََيتٍ ) ( خلقِ  ِإنَّ يف ) -3

، أي يف الكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض  ( يف السماوات واألرض َوَما يَ ُبث  ِمن َدابَّةٍ ( آَيت ) َويف َخْلِقُكمْ ) -4
 ( هبا. آََيٌت لِىَقْوٍم يُوِقُنونَ )
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ُ ِمَن السََّماِء ِمن رِىْزقٍ  َوَما أَنَزلَ ( آَيت ) َوالن ََّهارِ  اللىيلَواْخِتاَلِف ) -5 فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَتْصرِيِف ( هو املطر ) الِلَّ
  . نعهاصُ  ها وحكيماً أتقنَ خلقَ  نى هلا خالقاً أ( فيعلمون  آََيٌت لِىَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ ) وابردةً  نةً ااًل ساخِ نوابً ومِش ( جَ  الرِىََيحِ 

ُلوَها َعَلْيكَ ) درتهِ وكمال قُ  تهِ ة على وحدانيى ( الدالى  آََيُت الِلَِّ املذكورة ) ( املخلوقاتتِْلكَ ) -6 ( أي اِبحْلَقِى ( َي حممىد ) نَ ت ْ
: إهنم مصرىون على   واملعىن،  ( إذا مل يؤمنوا ابلقرآن َوآََيتِِه يُ ْؤِمُنونَ ( وهو القرآن )الِلَِّ ( حديث ) فَِبَأيِى َحِديٍث بَ ْعدَ دق )ابلصِ 

  . وتكذيبهم كفرهم

  . ( أي كثري اآلاثمأَثِيمٍ ( اي كذىاب ) لِىُكلِى أَفَّاكٍ ة العذاب )دى ي شِ أ( َوْيلٌ ) -7

َلٰى َعَلْيهِ ) -8 ْرُه بَِعَذاه )على كفرِ  ( أي يقيمُ  مُثَّ ُيِصر  ُمْسَتْكربًاأ عليه )قرَ ( أي تُ  َيْسَمُع آََيِت الِلَِّ تُ ت ْ ٍب َكَأن ملَّْ َيْسَمْعَها فَ َبشِى
 . ( أي مؤمل موجع أَلِيمٍ 

ًئا) -9 ا كلمات مسبوقة ال قيمةَ  اختَََّذَها ُهُزًوااحلقيقة ) ( وعرفَ  َوِإَذا َعِلَم ِمْن آََيتَِنا َشي ْ اً هلا تكربى  ( أمام أصحابه ليومههم أهنى
   . ( يف الربزخ َذاٌب م ِهنيٌ هَلُْم عَ ون ابآلَيت )ئ( املستهز أُولَ ِٰئكَ ابلعواقب ) منه على رسولنا حممىد وعناداً جلهلهِ 

( من  َعن ُْهم مَّا َكَسُبوا َجَهنَُّم َواَل يُ ْغيِن ( أي وهلم من بعد ذلك العذاب املهني عذاب آخر وهو عذاب ) مِىن َورَائِِهمْ ) -10
ًئااملال ) ( أي وال تدفع العذاب   أَْولَِياءَ ُدوِن الِلَِّ  َواَل َما اختََُّذوا ِمن) ( أي ال يدفع عنهم شيئاً من العذاب ولو افتدى بهِ َشي ْ

  . م( يف جهنى  َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ل شفاعتهم يف املشركني )ة وال تُقبَ عنهم أولياؤهم كاملالئكة واملشايخ واألئمى 

ْم هَلُْم عَ   الىذينَ وَ ) إىل طريق احلقى  ( ملن يهتدي بهِ ُهًدى( القرآن )َهٰ َذا) -11 هو  "جزالرِ "(  َذاٌب مِىن رِىْجزٍ َكَفُروا آِبََيِت َرهبِِى
  . ي مؤملأ( أَلِيمٌ ) 5يف سورة سبأ يف آية . وقد سبق معىن الرجز  بري وغري ذلكَنالز ات و غ العقارب واحليى د املرض ول

ُ الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه أِبَْمرِهِ ) -12 تَ ُغوا ِمن َفْضِلهِ ن )فُ أي السُ  ( الِلَّ  من فضلهِ  زقَ ولتطلبوا الرِ  ( أي َولِتَ ب ْ
 . عمالنِ  هذهِ  ( لهُ َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ن للتجارة )فُ بركوب السُ 

ن فُ حبار وسُ ( من أهنار و  َوَما يف اأْلَْرضِ مطار )أة من رَيح وسحاب وثلوج و ( الغازيى  َوَسخََّر َلُكم مَّا يف السََّماَواتِ ) -13
يًعا مِىْنهُ نعام وغري ذلك )أو  ودوابى  وليس ألصنامكم  منهُ  صادرٍ  ، أي أبمرٍ  األشياء كان تسخريها منهُ  ( أي مجيع هذهِ  مجَِ

( أي يف خلقها وتسخريها على  ِلكَ ِإنَّ يف ذَ عليها ) لكي تشكروهُ  خىرها حبكمتهِ وسَ  درتهِ ، فاهلل خلقها بقُ  شيء من ذلك
ماً هلا خالقاً حكيماً قادراً عالِ  بيىنات على أنى ودالالت عالمات واضحات ( أي لَ آَلََيتٍ سها وألواهنا وفوائدها )تعدىِد أجنا

( يف شأهنا ويشكرون هللا على لِىَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن على خلقها وتسخريها هلم ) بادةَ والعِ  كرَ الشُ  ليس من جنسها فهو يستحقى 
 . تسخريها
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َم الِلَِّ تهم يف الكالم )( لليهود زلى  يَ ْغِفُروا( من قومك َي حممىد ) َن آَمُنواُقل لِىلَِّذي) -14 ي ال يرجون أ(  لِلَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن أَيَّ
مِ  زى م اخلري والعِ أَيى  م هللا هيَ . فأَيى  ليف املستقبَ  زى اخلري والعِ  ْرُهم أِبَيَّ الِلَِّ {  والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة إبراهيم }َوذَكِى

لم ( من الظُ  قَ ْوًما مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ ( هللا )لَِيْجزِيَ ) يف مصر بواسطتهِ  زى م يوسف وما أصاهبم من اخلريات والعِ رهم أبَيى أي ذكى 
ْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو تعاىل }َودَّ َكِثرٌي مِى  . ونظريها يف سورة البقرة قولهُ  لمهمل على ظُ عاقب اليهود يف املستقبَ ، يعين هو يُ  واآلاثم

َ هَلُُم احْلَق   ُ أِبَْمرِِه { . يَ ُرد وَنُكم مِىن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا مِىْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِىن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ  فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحّتَّٰ ََيْيتَ الِلَّ

َها مُثَّ ِإىَل َربِىُكْم تُ ْرَجُعونَ َمْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَ ْفِسِه َوَمْن ) -15  ( بعد موتكم فتجدون َثرَة أعمالكم . َأَساء فَ َعَلي ْ

َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْلِكَتابَ ) -16 َوالن  بُ وََّة َوَرَزقْ َناُهم مِىَن الطَّيِىَباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى ( أي اململكة )َواحلُْْكمَ ( أي التوراة ) َوَلَقْد آتَ ي ْ
 ( أي أعطيناهم فضَلًة يعين زَيدًة من الِنَعم على سائر الناس .   َعاَلِمنيَ الْ 

َناُهم بَ يِىَناٍت مِىَن اأْلَْمرِ ) -17 ( بِه وعرفوُه  ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهْم اْلِعْلمُ ( يف الِدين ) َفَما اْختَ َلُفوا( أي من أمر الِدين ) َوآتَ ي ْ
نَ ُهمْ هم )غاية املعرفة ، وكان سبب اختالف وا دينهم وبدىلوا أحكامهم وعبدوا ِعجلني بَ ْغًيا بَ ي ْ ( أي عداوة وقعت بني ُملوكهم فغريى

نَ ُهمْ حني صار مِلكاً بعدُه ) ُسليمانمن ذهب صنعهما هلم يربُعام خادم  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ( حُبكمِه ) ِإنَّ َربََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ
 من أمر الِدين . (  ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 

 ( َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواءَ  فَاتَِّبْعَهاشريعة التوحيد ) ، وهيَ  ين( أي من أمر الدِ  َعَلٰى َشرِيَعٍة مِىَن اأْلَْمرِ ( َي حممىد ) مُثَّ َجَعْلَناكَ ) -18
  . ( ألهنم ليسوا أهل كتاب اَل يَ ْعَلُمونَ  الىذينَ املشركني من قومك )

ُمْ ) -19 ًئاملشركني )( أي اِإهنَّ ( يعين  أَْولَِياُء بَ ْعضٍ  َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَ ْعُضُهمْ هم )أهواءَ  بعتَ ( إن اتى  َلن يُ ْغُنوا َعنَك ِمَن الِلَِّ َشي ْ
ُ َويل  اْلُمتَِّقنيَ لم )بعضاً يف الظُ  بعُ بعضهم يتى    . أعدائهم ( فهو يتوىلى أمرهم وينصرهم على َوالِلَّ

(  َوَرمْحٌَة لِىَقْوٍم يُوِقُنونَ ) ( إىل طريق احلقى َوُهًدىرهتم )نياهم وآخِ ينهم ودُ بصىرهم يف أمر دِ ( يُ  َبَصائُِر لِلنَّاسِ )( القرآن َهٰ َذا) -20
 . عون بهِ م هم املنتفِ ألهنى  قابهِ بثواب هللا وعِ 

عيم أيضاً ألنىنا نُكرم قال بعض املشركني من العرب لبعض املسلمني إن كان بعد املوت بعث ونعيم للُمحسن فلنا ن -21
( تقديرُه : أيظنى املشركون أن  السيئاتاْجرَتَُحوا  الىذينَ أْم َحِسَب الضيف ونُطعم اجلائع ونكسي العرَين . فنزلت هذه اآلية )

لىسان اجرتحوا السيئات أي اكتسبوا السيئات ابجلارحة ، وأهمى جارحة يف اإلنسان هَي ال الىذينَ يُثابوا على أعماهلم أم حسَب 
 ، ويف ذلك قال الشاعر : 

ناِن هَلا اْلِتَئاُم     وال يَ ْلَتاُم ما َجرََح اللِىَسانُ   ِجراحاُت السِى
سورة األنعام }َوُهَو الَِّذي : جرحوا أعراض الناس بلساهنم وحتمىلوا السيئات أبفعاهلم . ومن ذلك قولُه تعاىل يف  واملعىن

(  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ كَ ( يف اآلخرة برغٍد من العيش ) أىن جنََّْعَلُهمْ ، )ا َجَرْحُتم اِبلن ََّهاِر { َويَ ْعَلُم مَ  للىيليَ تَ َوفَّاُكم ابِ 
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( يعين ُدنياهم وآخرهتم جنعلها سواء فنعطيهم يف اآلخرة كما أعطيناهم يف  حمََّْياُهم َوَُمَاهُتُمْ  َسَواءً آَمنوا ) الىذينَ يعين كما نُعطي 
 ( ألنفسهم . َما حَيُْكُمونَ  َساءَ لُدنيا ، كالى ليس كما يقولون )ا

ُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض اِبحْلَقىِ ) -22 ( يف الدنيا من  ُكل  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبتْ ( بعد املوت )َولُِتْجَزى( أي ابلوعد احلقى ) َوَخَلَق الِلَّ
 العذاب أو بنقصان الثواب . ( بزَيدة َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ حسنات أو سيئات )

ذ ختىَ ان ( يعين مَ  َمِن اختَََّذ ِإلَٰ َهُه َهَواهُ يف ) رتَ وفكى  : أرأيتَ  واملعىن،  والفاء للتفكري ، أصلها أرأيتَ  ( َي حممىدأَفَ َرأَْيتَ ( -23
ُ َعَلٰى ِعْلمٍ ) معبوداً مبا هتوى نفسهُ  هللا عن طريق  لم فقد أضلىهُ اهل ومع ذلك العِ ( يعين إنىه عامل ابألشياء غري ج َوَأَضلَُّه الِلَّ

( فال يسمع  َوَخَتَم َعَلٰى مَسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل َعَلٰى َبَصرِِه ِغَشاَوةً قوقهم )عفاء واملساكني ويغصب حُ ظامل يظلم الضُ  ألنهُ  احلقى 
أََفاَل ) أي ال أحد يقدر على هدايتهِ  ؟ ( لهُ الِلَِّ ل )( إضال َفَمن يَ ْهِديِه ِمن بَ ْعدِ ) وال يهتدي إليهِ  وال يرى طريقهُ  صوت احلقى 

 ؟ لمالظُ  اوترتكو  اظو عِ قاب فتتى رون يف العاقبة والعِ ال تتفكى أ( أي  َتذَكَُّرونَ 

نْ َيانكرو البعث واحلساب )( مُ َوقَاُلوا) -24 ن وحتيا ت َنُ ( أي ّنو  َّنُوُت َوََنَْيا( اليت نعيش فيها مثى ) َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الد 
َوَما أرواحنا كما تقولون ) دوننا هبا وال مَلك يقبضُ تعِ  اُخرىاحلياة حياة  هذهِ  ، يعين تقوم أبناؤَن مقامنا وليس بعدَ  أبناؤَن

ِلَك ا هَلُم ِبذَ َومَ . فقال هللا تعاىل )  املرض أو القتل أو الغرق أو احلرق أو اهلرم( يعين وما أسباب املوت إالى  يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهرُ 
 مىا ينتقلون إليهِ موهتم لَ   بعدَ إالى  دون بهِ ي وال يعلمون شيئاً عن عامل األثري عامل النفوس وال يعتقِ م يف عامل مادى ( ألهنى  ِمْن ِعْلمٍ 

  . على احلقائق وليسَ  رون على الظنى ( أي سائِ  ِإْن ُهْم ِإالَّ يَظُن ونَ )

َلٰى َعَلْيِهمْ ) -25 ِإالَّ َأن قَاُلوا متناع عن اإلميان )( يف اال مَّا َكاَن ُحجَّتَ ُهمْ ساب )كر البعث واحلِ ( وفيها ذِ  آََيتُ َنا بَيِىَناتٍ  َوِإَذا تُ ت ْ
قرب ومل يف ال نَ ي الذي ُدفِ نسان هو اجلسم املادى اإل . فظنىوا أنى  ساابً بعثاً وحِ  ( أبنى هناكَ  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ( املوتى ) ائْ ُتوا آِباَبئَِنا
 يروهنم بصرون ولكن الهم موجودون يف عامل النفوس يسمعون ويُ ءآاب ، وأنى  ةنسان احلقيقي هو النفس الروحانيى اإل يعلموا أنى 

تعاىل فيما  . والشاهد على ذلك قولهُ  إالى للنفوس وال داعي إىل إعادة األجسام اثنيةً  ذي أنكروهُ واحلساب الى  ، وما البعثُ 
 : يلي

ُ حُيِْييُكمْ ُقِل ا) -26 ( يف  مُثَّ جَيَْمُعُكمْ جالكم )آضاء نقِ ا ( بعدَ  مُثَّ مُيِيُتُكمْ ، أي خيلقكم يف بطون أمهاتكم ) وىل( احلياة االُ  لِلَّ
، وهذا  ةسيى ق فيه اجملموعة الشم( وهو اليوم الذي تتمزى  اَل َرْيَب ِفيهِ ذي )( الى  ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ ة )عامل الربزخ وأنتم نفوس أثرييى 

النفوس من  ذلك اليوم نبعثُ  ، فإذا جاءَ  مكثهُ  ي صائر إىل اخلراب مهما طالَ شيء مادى  كلى   ، ألنى  احلادث ال ريب فيهِ 
عيد مثى نُ  إىل احلياة اثنيةً  تةَ ون أبننا نعيد األجسام امليى كما تظنى   ، وليسَ  سابناك يكون احلِ األرض إىل الفضاء إىل احملشر وهُ 

، إذ ليس الغاية من  منها يت خرجَ الى  عيد الفرخ إىل بيضتهِ ، فهل من املعقول أن نُ  ، فهذا شيء غري معقول النفوس فيها
َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس البيضة ) شرَ ثىل قِ ، واجلسم ميُ  ثىل الفرخ. فالنفس َتُ  ن فيهاذي تكوى شرها بل هو الفرخ الى تكوين البيضة هو قِ 
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مُثَّ )كر املمات بل قال ذِ  هللا تعاىل مل يذكر حياة بعدَ  ل إىل كلمات اآلية وفكىر يف معانيها فإنى . فتأمى  يقة( احلق اَل يَ ْعَلُمونَ 
  . ( ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  جَيَْمُعُكمْ 

يَ ْوَمِئٍذ ( يعين القيامة ) السَّاَعةُ  َويَ ْوَم تَ ُقومُ لتها األرض )( أي الكواكب السيىارة ومن مجُ  َولِلَِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -27
  . ة ويُعذىبون يف النار( ألهنم خيسرون اجلنى  خَيَْسُر اْلُمْبِطُلونَ 

زيداً  تقول العرب "رأيتُ  ، حرارة النار ةِ دى من شِ  بعضهم ببعضٍ  تمعة يلوذُ ( أي ُمُ َجاثَِيةً ) االَُمم( من  َوتَ َرٰى ُكلَّ أُمَّةٍ ) -28
، أهل التوراة  حاكمة( للمُ  ُتْدَعٰى ِإىَلٰ ِكَتاهِبَا( منهم )ُكل  أُمَّةٍ ) ، يهِ على ركبتَ  وحانياً ظهرهُ  " أي جامعاً نفسهُ يهِ جاثياً على ركبتَ 

تشهد عليهم مبا فعلوا وتقول هلم  ةُ ظَ اكمهم واحلفَ ، وأنبياؤهم حتُ  جنيل إىل إجنيلهم وأهل القرآن إىل قرآهنمإىل توراهتم وأهل اإل
  : . مثى تقول هلم أنبياؤهم ( يف دار الدنيا جُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ اْليَ ْوَم )

ب ضرَ يُ  لٌ ، وهذا مثَ  ( اي ابلقول احلقى  يَنِطُق َعَلْيُكم اِبحْلَقِى جنيل والقرآن )، يعين التوراة واإل ماوي( السى  َهٰ َذا ِكَتابُ َنا) -29
ما يف الكتب  : أنى  واملعىن ، "تشهد عليك مبا فعلتَ  جلكَ ، ورِ  جبرميتكَ  تنطقُ  ضوح الدليل على الشيء فيقال "يداكَ لوُ 

ة كافية وبراهني وافية على أدلى  هبا هليَ  ة من وصاَي بنبذ األصنام وإنذارات عن عبادة األواثن وهتديد ووعيد ملن َتسىكَ السماويى 
،  وال تعبدوا غريهُ  فتقول هللا واحد ال شريك لهُ فصيح  بلسانٍ  ، فكأنى الكتب السماوية تنطقُ  ك هبابادهتا والتمسى منع عِ 

مت تعاليم الكتب السماويى  ، مثى تقول هلم  فعاء لكم بزعمكمة فعبدمت املخلوقني بدل اخلالق وجعلتموهم شُ ولكنىكم بدىلتم وغريى
يوم  ، يعين كلى  سخةنُ  بعدَ  سخةً أعمالكم نُ  ، أي كنىا نكتبُ  ( يف دار الدنيا ِإَنَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ املالئكة ) 

. فكتب هللا  تعاىل )َهٰ َذا ِكَتابُ َنا يَنِطُق َعَلْيُكم اِبحْلَقِى ( ومل يقل "هذا كتابكم" . والدليل على ذلك قولهُ  تاابً  صار كِ سخة حّتى نُ 
. وقال هللا تعاىل يف سورة احلاقة  ب أعمالهِ كتا  منهم لهُ  واحدٍ  ب أعماهلم كلى ب الناس فهي كتُ ، أما كتُ  ةهي الُكُتب السماويى 

َتيِن ملَْ أُوَت ِكَتابَِيهْ    . { }َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فَ يَ ُقوُل ََي لَي ْ
 ؟ ةعرى اليمانيى والشِ  ثعبدوا البعليم وعشتارو اُ لبين إسرائيل  أأنت قلتَ  : فحينئٍذ يسأل هللا موسى صاحب التوراة فيقول له 

ى أن ال هود واملواثيق علَ كم وقد أخذُت عليهم العُ  وربى أن أعبدوا هللا ريبى  ما قلت هلم اال ما أمرتين بهِ  بحانك َيربى فيقول سُ 
وا دينهم بعدي وأشركوا وأنت ، ولكنى  شيئاً فال يعبدوا بقراً وال حجراً وال جنماً وال شجراً  شركوا بكَ وال يُ  يعبدوا غريكَ  هم غريى

 . ينى هبم مِ  أعلمُ 
دون هللا ؟ فيقول  من نيِ ي إالهَ مى اُ ذوين و ختى اللناس  قلتَ  : َيعيسى بن مرمي أأنتَ  جنيل فيقولمث يسأل عيسى صاحب اإل

. فيقول هللا تعاىل :  كم وربى عبدوا هللا ريبى اأن  ين بهِ ما قلُت هلم إال ما أمرتَ  يل حبقى  ما يكون يل أن أقول ما ليسَ  بحانكَ سُ 
 ينى أهلم من قويل  ، فقد أكثرتُ  تاَنً وزوراً يل هبُ  هلم ذلك ولكنهم نسبوهُ  بحانك ما قلتُ بن هللا ؟ فيقول سُ إ ينى إأأنت قلت هلم 

 . شيء عليم نسان كي ال يقولوا إبن هللا وأنت بكلى إبن اإل
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قبورهم واسألوا حوائجكم  تكم وقدىسواللناس أعبدوا أئمى  َي حممىد أأنت قلتَ  : مث يسأل حممىداً صاحب القرآن فيقول هللا تعاىل
ما قلُت  بحانك َيربى فيقول سُ  ؟ فوا هبم واجعلوا أوالدكم عبيداً هلمروا هلم واحلِ عودكم وانذُ قيامكم وقُ  منهم واستعينوا هبم عندَ 

 قاً عديدة وأنتَ رَ ا فِ هؤالء بدىلوا دينهم بعدي وصارو  ، ولكنى  شيئاً  عبدوا هللا ريبى وربىكم وال تشركوا بهِ اأن  ين بهِ هلم إالى ما أمرتَ 
     . وأجٌر كرمي دقهم هلم مغفرةٌ صِ  الصادقنيَ  ينفعُ  . فيقول هللا تعاىل هذا يومُ  هبم مينى  أعلمُ 

ُْم يِف َرمْحَِتهِ  الىذينَ فََأمَّا ) -30  . ( ُز اْلُمِبنيُ ُهَو اْلَفوْ ( الدخول )ِلكَ ذَ ) ( أي يف جنىتهِ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ ُيْدِخُلُهْم َرهب 

َلٰى َعَلْيُكمْ ( يُقال هلم ) َكَفُروا  الىذينَ َوأَمَّا ) -31 : أمل تكن  واملعىن ، ، والفاء للتفكري ( أصلها أمل تكن أَفَ َلْم َتُكْن آََييت تُ ت ْ
( عن قبوهلا واالستماع ْكرَبْمتُْ فَاْستَ العذاب ) صيبوا احلقيقة وتنجوا منروا فيها وتدرسوها لكي تُ فكى أ عليكم فلماذا مل تُ قرَ َييت تُ آ

  . ( إذ كذىبتم الُرُسل وآذيتموهم وَُكنُتْم قَ ْوًما ُم ْرِِمنيَ هلا )

 ( أي ال شكى  ِفيَها اَل رَْيبَ ) ( آتيةٌ َوالسَّاَعةُ ( ال خالف فيه )َحقٌّ قاب والثواب )( ابلعِ  ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ ( لكم ) َوِإَذا ِقيلَ ) -32
(  ِإن نَُّظن  ِإالَّ ظَنًّا َوَما ََنُْن مبُْستَ ْيِقِننيَ ) ساب( . هذا إنكار منهم حلدوث القيامة واحلِ  م مَّا نَْدرِي َما السَّاَعةُ قُ ْلتُ يف وقوعها )

  . وثهادُ من حُ 

نيا كانت سيئة وليست حسنة  يت كانوا يعملوهنا يف الدهلم حينئٍذ أنى أعماهلم الى  ( يعين وظهرَ  َوبََدا هَلُْم َسيِىَئاُت َما َعِمُلوا) -33
  . ونئيستهز  ( أي بوقوعهِ  مَّا َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِئونَ هبم العذاب ) ي وأحاطَ أ(  َوَحاَق هِبِمدون )كما كانوا يعتقِ 

م مُ ى هللا عنها ألهنى أعماالً قد هنَ  ، يعملونَ  هل بلديت "كربالء" يعملونأوكذلك كان قومي و   ، هتدونا إشراك وحيسبون أهنى
 على وجوههم وعلى األكفان اليت يلبسوهنا فرتاهم حبالةٍ  تسيلُ  رىم والدماءُ رؤوسهم ابلسيوف يوم العاشر من شهر حمُ  يضربونَ 

دون أنى أعماهلم هذه أعمال حسنة وأنى احلسني بن علي بن أيب طالب يشفع هلم عند هللا ، ولكنىهم يعتقِ  تشمئزى منها النفوس
م يعملون هذهِ دخلهم اجلنىة يف اآلخرة ويُ  واحدة من ثالثني من األعمال السيئة  . وهذهِ  ه قُِتل مظلوماً ألنى  األعمال ألجلهِ  ألهنى

ا أعمال حسنة يتقرى اليت ال يرضى هللا هبا ولكنى  . ولكن بدا هلم سيئات ما  بون هبا إىل هللا وإىل حممىد رسول هللاهم يعتقدون أهنى
َ فندِ قاهلم إىل اآلخرة وا حني موهتم وانتِ لعم  . دونهلم أهنا كانت أعمااًل سيئة وليست حسنة كما كانوا يعتقِ  موا وتبنيى

تُه ) َكَما َنِسيُتْم ِلَقاء يَ ْوِمُكْم َهَذا( يف النار وال نذكركم َبري ) اْليَ ْوَم نَنَساُكمْ ( هلم )َوِقيلَ ) -34 َوَمْأَواُكْم ( فلم تعدىوا لُه ُعدى
ِصرِ   ( ينصرونكم وخُيلىصونكم منها . ينَ النَّاُر َوَما َلُكم مِىن َنَّ

نْ َيا( العذاب جزاؤكم )َذِلُكم) -35 َها َواَل ( ابملال والزينة ) أِبَنَُّكُم اختََّْذمُتْ آََيِت الِلَِّ ُهُزًوا َوَغرَّْتُكُم احْلََياُة الد  فَاْليَ ْوَم اَل خُيَْرُجوَن ِمن ْ
 يف سورة النحلوقد سبق شرحها ، يعين ال تُقبل توبتهم والرجوع إىل ما يُرضي هللا . ( أي ال تُقبل منهم الُعتىب  ُهْم ُيْستَ ْعتَ ُبونَ 

. 
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ة ، يعين مالك السماوات األثرييى  مسكن البشر ( َوَربِى اأْلَْرضِ ة مسكن املالئكة )( األثرييى  فَِللَِّه احْلَْمُد َربِى السََّماَواتِ ( -36
على  ( يعين جيب عليكم أن حتمدوهُ  َربِى اْلَعاَلِمنيَ ، ومالك األرض ومن عليها ومن مجلتها الكواكب السيىارة ) هاومن في

  . عمائهِ نَ 

 . أفعالهِ  ( يفاحلَِْكيمُ ) لكهِ ( يف مُ  يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيزُ ( أي العظمة واهليبة ) َوَلُه اْلِكرْبََِيءُ ) -37

ّاْلَعاَلِمنيَّّواجلاثيةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

ّسورةّاألحقاف

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . ( ح م) -1

 . يف سورة الزخرف( سبق تفسريها  تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن الِلَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ ) -2

نَ ُهَما ِإالَّ اِبحْلَقِى لتها األرض )ارة ومن مجُ ( أي الكواكب السيى  َلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرضَ َما خَ ) -3 .  ي ابلوعد احلقى أ(  َوَما بَ ي ْ
 . غريها وسورٍ  يف سورة األنعاموقد سبق تفسري هذه اآلية 

تعاىل يف سورة  ، وذلك قولهُ  ل هو يوم القيامة، واألجَ  فيه فيتمزىقنَ  اًل تنتهي حياهتنى أجَ  ( يعين وجعلنا هلنى  َوَأَجٍل م َسمًّى)
تكون ف، أما القطع الكبرية منها  { يعين َتزىقت وانتثرت أجزاؤها يف الفضاء فتكون نيازك االنفطار }َوإذا الكواِكُب انتَ ثَ َرتْ 

  . ( ال يلتفتون إليك وال يسمعون لقولكُمْعرُِضونَ ( من العذاب ) ُروا َعمَّا أُنِذُرواَكفَ   الىذينَ وَ ارة اجلديدة )أقماراً للكواكب السيى 

يف سورة ( سبق تفسريها  ُقْل أََرأَيْ ُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم هَلُْم ِشْرٌك يف السََّماَواتِ ) -4
هللا يف اخللق  مع ركاءاألصنام شُ  فيه أنى  ( أي من قبل القرآن مكتوبٌ  ائْ ُتوين ِبِكَتاٍب مِىن قَ ْبِل َهٰ َذا) ، وقولهُ  40فاطر يف آية 

ود شري إىل ذلك فقولكم مرد. فإن مل أتتوين بكتاب مساوي يُ  ا تشفع لكماملالئكة بنات هللا أو أهنى  أنى  أو مكتوب فيهِ 
(  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ مأثور من قول األنبياء ) من قولٍ  ةٍ ، يعين أو بقيى  ( ابحلقائق أاََثرٍَة مِىْن ِعْلمٍ )بِ توين ئا( أَوْ دىعاؤكم ابطل )او 

  . فيما تدىعون
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يدعو إىل يوم القيامة ال  ( يعين لو بقيَ  ِم اْلِقَياَمةِ ِإىَلٰ يَ وْ ) عاءهُ ( دُ  َوَمْن َأَضل  ُمَّن يَْدُعو ِمن ُدوِن الِلَِّ َمن الَّ َيْسَتِجيُب َلهُ ) -5
املالئكة يف  ، ألنى  ( ال يعلمون بذلكَغاِفُلونَ عاء املشركني )( يعين عن دُ  َعن ُدَعائِِهمْ ( يعين املالئكة )َوُهمْ ) ستجاب لهُ يُ 

ثلها يف سورة . ومِ  و مسعوا ما استجابوا هلم، ول عد املسافة بينهميسمعوهنم لبُ   على األرض فالنية واملشركالسماوات األثرييى 
  .{  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ   َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ  ِإن َتْدُعوُهْم اَل } تعاىل فاطر قولهُ 

مة واألنبياء ليسوا يف األئِ  ون أنى مم لقضاء حوائجهم وال يعلى يدعوهنة واملشايخ املوتَ فكذلك اليوم أكثر الناس يدعون األئمى  
حاجًة منهم وال يعلمون  عاء من يدعوهم وال يستجيبون ملن يطلبُ نان فال يسمعون دُ القبور بل صعدوا إىل السماء إىل اجلِ 

منهم  حاجتهُ  من دعاهم وسألَ  نكرون علىيُ  ، ويوم القيامةِ  الغيب لكي يكونوا واسطة بينهم وبني هللا يف قضاء حوائج الناس
ؤون منهم وال يشفعونَ   . هلم ويتربى

وََكانُوا منها ) حاجتهُ  ( أي صارت املالئكة أعداًء ملن عبدها وسألَ  َكانُوا هَلُْم أَْعَداءً ( يوم القيامة ) َوِإَذا ُحِشَر النَّاسُ ) -6
ني عليهم ؤنىبني هلمنكرين عليهم ذلك مُ ( أي مُ  ِبِعَباَدهِتِْم َكاِفرِينَ  ة واملشايخ د قبور األنبياء واألئمى . وكذلك من يعبُ  موَبى

 . عبدوا املالئكة وسألوا حوائجهم منها الىذينَ املشركني  كمصري  هلا يكون مصريهُ  منها وينذرُ  قدىسها ويسأل حاجتهُ ويُ 

َلٰى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا بَيِىَناٍت قَاَل ) -7 ه ( ألنى  َهٰ َذا ِسْحٌر م ِبنيٌ ( به حممىد ) َلمَّا َجاَءُهمْ ( أي للقرآن ) قِى َكَفُروا لِْلحَ   الىذينَ َوِإَذا تُ ت ْ
 . جيذب القلوب إليهِ 

 ال هذا وال واجلواب كالى  ؟ من نفسهِ  فرتاهُ اة أم يقولون من الكتب السماويى  هل يقولون نقلهُ  ( تقديرهُ  أَْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاهُ ) -8
( أي من دفع عذاب  َفاَل ََتِْلُكوَن يل ِمَن الِلَِّ ( كما تزعمون ) ُقْل ِإِن اْفرَتَيْ ُتهُ جربائيل ، ) عليهِ  ذاك بل هو وحٌي من هللا أنزله

ُهَو أَْعَلُم مبَا ) عليهِ  فرتيتُ اعين إن  قابهِ : كيف أفرتي على هللا من أجلكم وأنتم ال تقدرون على دفع عِ  واملعىن، ( َشي ًْئاهللا )
( أي يف ِفيهِ . ) من النهرِ  املاءُ  ففاضَ  املاء فيهِ  رَ ابملاء أي كث ُ  النهرُ  قال فاضَ ، يُ  رون من التكذيبكثِ تُ  ( أي مبا تُِفيُضونَ 

لكم اأقو  رت، فقد كثُ  تقولون شاعر ةً ، ومرى  لنيتقولون أساطري األوى  اُخرى، و  حرٌ تقولون سِ  ةً ومرى  تقولون افرتاهُ  ةً ، فمرى  القرآن
َنُكْم َوُهَو اْلَغُفورُ ) ى ابهللِ ( أي كف َكَفٰى بِهِ ) فيهِ   . (  مبن آمنالرَِّحيمُ ( ملن أسلم ) َشِهيًدا بَ ْييِن َوبَ ي ْ

  قتين ُرُسلٌ ساليت بل سبَ رِ  ُت إىل الناس فتستغربوا وتستنكروارسول بُِعثْ  لِ أبوى  ( أي لستُ  ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مِىَن الر ُسلِ ) -9
 : . ومن ذلك قول لبيد كثرية

 عاِمرُ  َبالئيَ  ِمنْ  ِبْدعاً  كانَ   َفما     ُمَغمىراً  أوْ  جاِهالً  ِمينى  انَ ك  َمنْ 
  . ( م ِبنيٌ  َوَما أَََن ِإالَّ نَِذيرٌ ( من ريبى ) ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحٰى ِإيَلَّ ل )( يف املستقبَ  َوَما أَْدرِي َما يُ ْفَعُل يب َواَل ِبُكمْ )
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( فماذا يكون مصريكم عند هللا يف اآلخرة  ِمْن ِعنِد الِلَِّ وََكَفْرمُت بِهِ ( القرآن ) ِإن َكانَ أبدوا يل رأيكم ) ناهُ ( مع ُقْل أَرَأَيْ ُتمْ ) -10
يف القرآن من دين  ما جاءَ  لكم على أنى  يعين شهدَ  ( مِىن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِمْثِلهِ ( لكم ) َوَشِهَد َشاِهدٌ اخلزي والنار؟ ) أليسَ 

، وكان  دين األنبياء السابقة حممىد إذ طابق دينهُ  دقِ على صِ  ، وهذا يدلى  يف التوراة ونبذ األصنام مثل ما جاءَ  وتوحيد
لمائهم مجاعة من اليهود أسلموا وكان من عُ  على يد النيبى وآمن ومعهُ  الشاهد عبد هللا بن سالم كان من اليهود فأسلمَ 

َ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ مون تظلمون الناس )كم ظالِ ألنى  ى رسولنا ومل تؤمنوا بهِ ( علَواْسَتْكرَبْمتُْ ) ( الشاهدَفآَمنَ ) ( إىل  ِإنَّ الِلَّ
  . طريق احلقى 

(   إِلَْيهِ ا َسبَ ُقوَنَ ين حممىد )مَّ ( يف دِ  َلْو َكاَن َخرْيًا( من األنصار ) لِلَِّذيَن آَمُنوا( ابلقرآن من اليهود ) َكَفُروا  الىذينَ َوقَاَل ) -11
(  َفَسيَ ُقوُلوَن َهٰ َذا) روا آَيتهِ ( أي ابلقرآن ومل يتدبى  َوِإْذ مَلْ يَ ْهَتُدوا بِهِ . مثى قال هللا تعاىل ) ل املؤمنني بهِ املهاجرون بل لُكنىا أوى 

 . لني، يعين من أساطري األوى  قدمي بٌ ( أي كذِ  ِإْفٌك َقِدميٌ القرآن )

هبا موسى من جبل الطور  األلواح َلمىا نزلَ  ، وهيَ  بوا به أيضاً ( نبيىهم كذى  ِكَتاُب ُموَسىٰ القرآن ) ( أي قبل َوِمن قَ ْبِلهِ ) -12
( القرآن َوَهٰ َذا) هِ ئِ نجيهم من فرعون وملَ ( هبم ليُ َوَرمْحَةً ) ( هلم يقتدون بهِ ِإَماًما) ولقد أرسلناهُ  ؟ قالوا من ُيصدىق أهنا من عند هللا

 ةِ ( ابجلنى َوبُْشَرىٰ أنفسهم بعبادة األصنام ) ( ظََلُموا الىذينَ لِىَساًَن َعرَبِيًّا لِىيُنِذَر ( ملن نزل عليه ) َصدِىقٌ ِكَتاٌب م  ) أنزلناهُ 
 . (لِْلُمْحِسِننيَ )

ُ مثى اْستَ َقاُموا الىذينَ ِإنَّ ) -13 الشياطني يف عامل الربزخ  ( من َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ ) فال يعبدون غريهُ  ( على طاعتهِ  قَاُلوا رَب  َنا الِلَّ
  . ( على فراق األهل واألوالد َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ )

  . صاحلة من أعمالٍ  ( َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َجزَاًء مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( املستقيمون على طاعة هللا )أُولَ ِٰئكَ ) -14

نَساَن ِبَواِلَديِْه ِإْحَساًَن مَحََلْتُه أُم ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًهافقال ) لزماناملهدي يف آخر ا ُسبحانهُ ذكر مثى  -15 َنا اإْلِ ا ( ألهنى  َوَوصَّي ْ
َ ،  طفلها سيموت بعد سنتني أو ثالث . ولذلك كرهت احلمل والوضع ألهنا تعتقد أنى  تفقد أطفاهلا ابملوت  ُسبحانهُ مثى بنيى

 واحداً ( ألنى احلمل تسعة أشهر وفطامه  َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًاثالثني شهراً ) وفصالهُ  أنى هذا الطفل يكون محلهُ 
ا محلت رة بثالثة أشهر وذلك ألهنى قرى ي فطمتين قبل املدىة املمى اُ ، وسبب ذلك ألنى  وعشرين شهراً فيكون اجملموع ثالثني شهراً 

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة قَاَل َربِى ، مثى قال هللا تعاىل ) طام ثالثني شهراً ، فكان احلمل والف لبنها ى فجفى نثَ ابُ  َحّتَّٰ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ
(  ا تَ ْرَضاهُ أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاحلًِ مين عمالً أقوم به وغاييت منه )( أي أهلِ  أَْوزِْعيِن 

( أي من  َوِإينى ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ئات يف زمن شبايب ) من سيى ا صدر مينى ( ُمى  َوَأْصِلْح يل يف ُذرِىيَّيِت ِإينى تُ ْبُت ِإلَْيكَ  )مينى 
  . كَ طاعتاملنقادين ل مني ألمركَ املستسلِ 
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ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا الىذينَ على هنجهم ) داة ومن سارَ إىل اهلُ  ( إشارةً أُولَ ِٰئكَ ) -16 إرشاداهتم للناس  لُ ( أي نتقبى  نَ تَ َقبَُّل َعن ْ
صومهم وصالهتم يكون نفعها  ، ألنى  ة، يعين أحسن من الواجبات الدينيى  ودعواهم إىل التوحيد أحسن من أعماهلم ألنفسهم

ُهمْ )ىل . ولذلك قال تعا ة وكذلك نفعها عامىاً أرشاداهتم تكون عامى  ، ولكنى  اً هبمخاصى  ل منهم". ومل يقل "نتقبى  ( نَ تَ َقبَُّل َعن ْ
( أي كما  َوْعَد الصِىْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ لة أصحاب اجلنة )( أي يف مجُ  َونَ َتَجاَوُز َعن َسيِىَئاهِتِْم يف َأْصَحاِب اجْلَنَّةِ )

  . هم مبا وعدَنهمقُ صدُ ة نَ اجلنى  دخلهموعدَنهم أبن نُ 
ى فلذلك كرهت احلمل نثَ اُ كان أم   ذكراً  ولدتهُ  مولودٍ  لت بكلى ي يب كرهاً ووضعها كرهاً ألهنا أُثكِ مى اُ  وكذلك كان محلُ  

صايل ثالثني ، وكذلك كان محلي وفِ  من أوالدها سنني كما مات من كان قبلهُ  مر بضعَ من العُ  ه ميوت إذا بلغَ لمها أبنى لعِ 
شهراً ،  ، فكان اجملموع ثالثنيَ  رة بثالثة أشهرة املقرى لبنها ففطمتين قبل املدى  فجفى ى نثَ والديت ابُ  ي محلت بعدَ مى اُ  ، ألنى  شهراً 

 مري دعوُت هللا تعاىل قائالً ريبى األربعني من عُ  ا بلغتُ مى ولَ  (اببل)لىة من كربالء إىل احلِ  ا بلغُت مبلغ الرجال هاجرتُ مى ولَ 
 إينى تبُت إليك وإينى  ى والديى وأن أعمل صاحلاً ترضاهُ هبا عَليى وعلَ  متَ يت أنعالى  عمتكَ أشكر نِ  لي أنْ أوزعين عمالً أقوم به لعى 

 . احْلَْمُد لِلِى َربِى اْلَعاَلِمنيو  ، وداعياً إىل سبيلهِ   تفسري القرآن وأهلمين معانيه وجعلين هادَيً لدينهِ . فأعطاين ريبى  منيمن املسلِ 

بني للُهداة فذ  ُسبحانهُ مثى أخذ  -17 َوالَِّذي قَاَل كَر من املكذِىبني من كان عاقىاً لوالديِه يف زمن النيبى فقال )يف ذمى املكذِى
َوَقْد ( من قربي حيىاً واُحاَسب ) أَتَِعَداِنيِن أَْن ُأْخرَجَ وبذلك نسبُهما إىل اجلهل ) 132( وهذه كلمة تضجىر  ِلَواِلَدْيِه ُأفٍى لَُّكَما

( أي يسأالنه الغوث  َيْسَتِغيثَاِن الِلََّ ( يعين والديِه )َومُهَامل خيرج أحٌد من قربِه حيىاً )( و  اْلُقُروُن ِمن قَ ْبِلي( أي مضت ) َخَلتْ 
ِإالَّ َأَساِطرُي ( القول ) َحقٌّ فَ يَ ُقوُل َما َهَذا( ابلبعث واحِلساب ) ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ ( ابلبعث ) َويْ َلَك آِمنْ والتوفيق لإلميان يقوالن لُه )

 أي أكاذيبهم الىيت سطىروها يف الكُتب ولفىقوها .     ( اأْلَوَِّلنيَ 

بون للُرُسل وللُهداة )أُْولَِئكَ ) -18 َقْد َخَلْت ( أي مع اَُمم ) يِف أَُممٍ ( ابلعذاب ) َعَلْيِهُم اْلَقْولُ ( أي وجَب ) َحقَّ  الىذينَ ( املكذِى
نسِ  ُْم كَ ( يف النار ) ِمن قَ ْبِلِهم مِىَن اجلِْنِى َواإْلِ  ( حيث أبدلوا اجلنىة ابلنار والشرف ابلعار . انُوا َخاِسرِينَ ِإهنَّ

 ( ربىكَ َولِيُ َوفِىيَ ُهمْ نيا )نة يف دار الدُ ( من أعمال حسَ  ُمِىَّا َعِمُلواة )( يف اجلنى َدَرَجاتٌ داة )ل واالنبياء واهلُ سُ ( من الرُ َوِلُكلٍى ) -19
  . ثواب( بنقٍص من ال أَْعَماهَلُْم َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ )

ُتْم طَيِىَباِتُكمْ هلم ) قالُ ( يُ  َكَفُروا َعَلى النَّارِ   الىذينَ يُ ْعَرُض ( ُمات الناس )َويَ ْومَ ) -20 نْ َيا ( لغريكم ) أَْذَهب ْ يِف َحَياِتُكُم الد 
،  لألشجار أرواحفيما سبق أنى األَثار هلا أرواح كما  . وقد قلتُ  ي استمتعتم ابملعاصي والشهواتأ(  َواْسَتْمتَ ْعُتم هِبَا

املالئكة بتلك الفواكه يف  هُ تْ صاحبها من املؤمنني أت َ  كانَ   ، فإنْ  فالفاكهة اليت َنكلها يف الدنيا تبقى أرواحها يف عامل األثري

                                                           
   سِلم .قيل نزلت يف عبد الرمحان بن أيب بكر ، قال لُه أبواُه أسِلم وأحلىا عليِه ، فقال أحيوا يل عبد هللا بن جدعان أو مشايخ قريش حّتى اُ  132
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ُتمْ ، وهذا معىَن  كان صاحبها من الكافرين صارت تلك الفواكه إراثً للمؤمنني  وإنْ  ، اآلخرة فيأكل منها   قوله تعاىل )أَْذَهب ْ
 مبَا ُكنُتْم َتْسَتْكربُوَن يِف والعار ) ( أي عذاب اخلزيِ  فَاْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُونِ يعين ذهبت منكم وصارت لغريكم ) ، طَيِىَباِتُكْم(

 . ( أي خترجون عن طاعة هللا اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِى َومبَا ُكنُتْم تَ ْفُسُقونَ 

،  على البحر ابليمن فةة املشرِ املنطقة الرمليى  ( وهيَ  ِإْذ أَنَذَر قَ ْوَمُه اِبأْلَْحَقافِ ) اً ( يعين النيبى هود َعادٍ  َأَخا( هلم )َواذُْكرْ ) -21
 :امرئ القيس ، ومن ذلك قول  فقْ فردها حِ مُ 

 وَتْسهالِ  َمسىٍ  ِلنيِ  ِمنْ  اْحَتَسبا مبا     فْوَقهُ  الَوليَدانِ  مَيِشي الن ََّقا كِحْقفِ 
(  تَ ْعُبُدوا ِإالَّ الِلََّ  َأالَّ ، قائالً ) ( أي وقد مضت الُرُسل من قبل هود ومن بعدهِ  َخَلِت الن ُذُر ِمن َبنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفهِ  َوَقدْ ) 

  . بقيتم على عبادة األصنام ( إنْ  ِإينى َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ) وحدهُ 

تَ َنا لِ ) -22 ِإن ُكنَت ِمَن ( من العذاب ) فَْأتَِنا مبَا تَِعُدَنَ ( يعين عن عبادهتا ) َعْن آهِلَِتَنا( أي لتلفَتنا وتصرفَنا ) َتْأِفَكَناقَاُلوا َأِجئ ْ
  . ( أبنك رسول الصَّاِدِقنيَ 

َا اْلِعْلُم ِعنَد الِلَِّ ( هود )قَالَ ) -23 َولَٰ ِكينِى أَرَاُكْم من ربىكم ) ( إليكم ْرِسْلُت بِهِ َوأُبَلِىُغُكم مَّا أُ  َيتيكم العذاب )( هو يعلم مَّت  ِإّنَّ
 . لعواقبا(  قَ ْوًما جَتَْهُلونَ 

 م ْستَ ْقِبَل أَْوِديَِتِهمْ السماء ) من يف َنحيةٍ  ضُ عرِ ( أي رأوا سحاابً يَ َعارًِضا) نذرهم بهِ أ( أي رأوا العذاب الذي  فَ َلمَّا رَأَْوهُ ) -24
بَْل ُهَو ك املوكىل ابلعذاب )، فقال امللَ  سنني بضعَ  عنهم نقطعَ ااملطر كان قد  ( ألنى  َذا َعاِرٌض ُم ِْطُرَنَ قَاُلوا َه ٰ ) ( إستبشروا بهِ 

  : ، ومن ذلك قول أعشى ميمون . فالعارض هو السحاب البعيد ( َما اْستَ ْعَجْلُتم بِِه رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيمٌ 
َا الرَبُْق يِف َحافَاتِِه الش َعلُ َبْل َهْل تَ َرى َعارِضاً َقْد ِبت  أَ   ْرُمُقُه     َكَأّنَّ

 : وقال عنرتة يصف الدَير
 ِف العاِرِض اهلَطىالِ داُد وَكْ َوَعفا َمغانَِيها َوَأخَلَق َرمَسها        تَ رْ 

  : وقال
 ِضرامِ  ِذي َغرِيفٍ  يف َحرِيقاً         وجْئنا بَ ْرداً  عارِضاً  َفجاؤوا

َا تَُدمِىُر ُكلَّ ) -25 ا القوم فقد ( أمى  فََأْصَبُحوا اَل يُ َرٰى ِإالَّ َمَساِكنُ ُهمْ ( فجاءهتم األعاصري فدمىرهتم وأهلكتهم ) َشْيٍء أِبَْمِر َرهبِى
هلكنا أهل األحقاف أثل ما ( أي مِ ِلكَ َكذَ ) منهم فقد خرجوا عنهم قبل ُميء العذاب نَ ، إال هوداً ومن آمَ  هلكوا

 . ل( يف املستقبَ  ي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ جَنْزِ ابألعاصري كذلك )
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مر وكثرة ة االجسام وطول العُ من قوى  نكم فيهِ كى ( أي فيما مل ّنُ  ِفيَما ِإن مَّكَّنَّاُكْم ِفيهِ ( يف األرض ) َوَلَقْد َمكَّنَّاُهمْ ) -26
ُهْم مَسُْعُهْم رسولنا ) ومل يسمعوا قولَ  أعرضوا عن احلقى  نْ ( ليفقهوا هبا ولك َوَجَعْلَنا هَلُْم مَسًْعا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدةً األموال ) َفَما أَْغىَنٰ َعن ْ

ِإْذ  ) ون عن احلقى ل بل كانوا يتعامَ باع الرسُ هم يف كشف احلقيقة واتىِ حواسى  ( أي مل تنفعهم َواَل أَْبَصاُرُهْم َواَل أَْفِئَدهُتُم مِىن َشْيءٍ 
( من ُميء  مَّا َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزِئُونَ هبم ) ( أي أحاطَ م َوَحاَق هبِِ بون هبا )كذىِ روهنا ويُ نكِ أي يُ  ( َكانُوا جَيَْحُدوَن آِبََيِت الِلَِّ 

 . العذاب

وط وقوم لُ  ، ابحِلجر ( وهم قوم هود كانوا ابليمن وقوم صاحل مِىَن اْلُقَرىٰ ة )( َي أهل مكى  َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكم) -27
َلَعلَُّهْم نا لكم )قولنا كما بيى  ةِ حى على صِ  ة والرباهني( اي بيىنا هلم األدلى اآْلََيتِ ( هلم )َوَصرَّفْ َنااً )ت حاليى امليى بفلسطني ابلبحر 

  .  ( عن غيىهم وكفرهم يَ ْرِجُعونَ 

( يعين ليقربىوهم إىل هللا  قُ ْراَبًَن آهِلَةً  )ذوا آهلة غري هللاختى ا( يعين  اختََُّذوا ِمن ُدوِن الِلَِّ  الىذينَ ( معبودوهم ) فَ َلْواَل َنَصَرُهمُ ) -28
. وكلمة  ن قبلن أهلكناهم مِ : لو كانوا هؤالء آهلة كما يزعمون لنصروا مَ  واملعىن.  فيكونوا واسطة بينهم وبني هللا بزعمهم

ُهمْ : مل ينصروهم ومل يشفعوا هلم ) واملعىن،  "ال" من قوله )فَ َلْواَل(  َنفية ( ِلكَ َوذَ ، أي ضاعوا ) دىة( وقت الشِ  بَْل َضل وا َعن ْ
 . ( على الناس من أكاذيب َوَما َكانُوا يَ ْفرَتُونَ فعاء وعبدوهم )جعلوهم شُ  ( أي كذهبم إذْ ِإْفُكُهمْ القول )

َفرًا مِىَن اجلِْنِى إِلَْيَك ن َ ( أي وجىهنا ) َوِإْذ َصَرفْ َناأنى يف اجلنى مؤمنني وكافرين كما يف اإلنس فقال ) ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -29
فَ َلمَّا ( أي قال بعضهم لبعٍض اُسكتوا لنستمع ) قَاُلوا أَنِصُتواماع القرآن )( أي حضروا الستِ  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فَ َلمَّا َحَضُروهُ 

هم عذاب هللا إن مل يؤمنوا ( أم نِذرِينَ رفوا إىل قومهم )( أي انصَ  َولَّْوا ِإىَل قَ ْوِمِهم( أي فلمىا فرَغ من تالوتِه ) ُقِضيَ  رين إَيى ي حُمذِى
 . 

ْعَنا ِكَتااًب أُنزَِل ِمن بَ ْعِد ُموَسى) -30 قًا لِىَما َبنْيَ يََدْيهِ ( أي من بعد كتاب موسى ، يَعنون القرآن ) قَاُلوا ََي قَ ْوَمَنا ِإَنَّ مسَِ (  ُمَصدِى
قاً حملمىد الىذي اُنزِل عليِه ، يعين ِمصداقاً لل دعوة الىيت يدىعيها من اُنزل عليِه الكتاب مبا فيِه من آَيت بيىنات تدلى أي ُمصدِى

 ( يؤدىي بسالكِه إىل اجلنىة . َوِإىَل طَرِيٍق م ْسَتِقيم( يعين إىل ِدين احلقى ) يَ ْهِدي ِإىَل احْلَقىِ على ِصدقِه )

َلُكم مِىن ُذنُوِبُكْم ( هللا )يَ ْغِفرْ ( أي ابلكتاب ، يعين ابلقرآن ) آِمُنوا بِهِ وَ النيبى حممىداً )( يعنون  ََي قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي الِلَِّ ) -31
رُْكم   ( يف اآلخرة .  مِىْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ( أي وخيلىْصكم ) َوجيُِ

ْب َداِعَي الِلَِّ فَ لَْيَس مبُْعِجٍز يِف اأْلَْرضِ ) -32 (  َولَْيَس َلُه ِمن ُدونِِه أَولَِياء )( أي ال يفوتُه وال ينجو من ُسلطة هللا َوَمن الَّ جيُِ
دول عن احلقى بنيِى . وإىل ( أي يف عُ  يف َضاَلٍل م ِبنيٍ ال جُييبون داعَي هللا ) الىذينَ ( إشارًة إىل أُْولَِئكَ ينصرونُه من عذاب هللا )

 ُهنا متى كالم اجِلنى إىل قومهم ، مثى قال هللا تعاىل :
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َ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ء املشركون املنِكرون لقدرة هللا )( هؤال أََومَلْ يَ َرْوا) -33 الكواكب السيىارة ومن ( أي  أَنَّ الِلَّ
( أي ومل يعجز عن خلقهنى ومل يتعب ، ومن ذلك قول  َومَلْ يَ ْعَي َِبَْلِقِهنَّ مُجلتها األرض ، وخلَق فيهنى أنواع املخلوقات )

 حسىان : 
 َل الشَّْيِخ ِمنَّا إذا مَسا     أَلْمٍر وال نَ ْعيا إذا اأَلْمُر أَْعَضالنُِطيُع ِفعا

 ( . إِنَُّه َعَلى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ( قادر ) بَِقاِدٍر َعَلى أَْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى بَ َلى)

( فيقال  َكَفُروا َعَلى النَّارِ   الىذينَ يُ ْعَرُض هتم )( ُماَويَ ْومَ مثى عقىبُه ابلوعيد للُمنكرِين ُقدرتُه واملشركني معُه غريه فقال تعاىل ) -34
(  قَاُلوا بَ َلى َوَربىَِنا قَالَ ( أي أليس هذا شيئاً حقيقيىاً ليس أوهاماً وال ِسحراً كما كنتم تقولون يف القرآن ) أَلَْيَس َهَذا اِبحْلَقىِ هلم )

 ( يف دار الدنيا ابلقرآن وجتحدونُه .  َتْكُفُرونَ  َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتمْ املَلك املوكىل بتعذيبهم )

( أي اُولو العزمية والثبات يف الشدائد  َكَما َصرَبَ أُْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الر ُسلِ ( َي حممىد على أذى قومك وال جتزع )فَاْصربْ ) -35
خسرهم ولكن اصرب فيؤمنوا أفراداً حّتى يصبح لديك ( ابلعذاب ، يعين ال تدُع عليهم بنزول العذاب فت َواَل َتْستَ ْعِجل هلَُّمْ )

ُْم يَ ْوَم يَ َرْوَن َما يُوَعُدونَ مجٌع غفري من املؤمنني ) َارٍ ( يف الدنيا ) ملَْ يَ ْلبَ ُثوا( من العذاب بعد موهتم ) َكَأهنَّ ( ألنى  ِإالَّ َساَعًة مِىن هنَّ
( . الفاسق معناه  فَ َهْل يُ ْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ فأجيبوا عليِه ) ( لكم أيىها املشركونَباَلغٌ املاضي فات ، مثى قال تعاىل )

: فهل تريدون إهالك قوٍم مل خيرجوا عن طاعتكم ، كال إالى اخلارجني عن طاعتكم تريدون إهالكم  واملعىناخلارج عن الطاعة ، 
بُه يف اآلخرة أشدى العذاب .، كذلك َنُن فمن خرَج عن طاعتنا هُنلكُه يف الدنيا ابلقتل أو امل  وت ونعذى

ّاْلَعاَلِمنيَّّواألحقافّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ   ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّحمم د

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، أي أضاعها فال  ( الصاحلة َماهَلُمْ َأَضلَّ أَعْ ) ( أي عن دينهِ  َعن َسِبيِل الِلَِّ ( الناس )َوَصد وا( ابلقرآن ) َكَفُروا  الىذينَ ) -1
 .  رون عليهايؤجَ 

 : من املؤمنني أو مات فقال لَ عمىن قُتِ  ُسبحانهُ  مثى أخربَ 
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( من الوحي يعين  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوآَمُنوا مبَا نُزِىَل َعَلٰى حممىدٍ بادة األصنام واألواثن )( ابهلل وتركوا عِ  آَمُنوا الىذينَ وَ ) -2
مْ آن )ابلقر  ُهْم َسيِىَئاهِتِمْ كما يزعم املشركون أنىه من قول البشر )  ( وليسَ  َوُهَو احْلَق  ِمن رَّهبِِى ها عن أبصار رتَ ( أي سَ  َكفََّر َعن ْ

 . ابهلم وَحُسَن حاهلم راتحَ اهلم حياة سعيدة ف جعلَ  ( يف اآلخرة أبنْ  َوَأْصَلَح اَبهَلُمْ النفوس )

مْ  الىذينَ َوأَنَّ هم ابلعذاب )ا( فجازين َكَفُروا ات َّبَ ُعوا اْلَباِطلَ   الىذينَ أبَِنَّ ني )الفريق ( جزاءُ ِلكَ ذَ ) -3 (  آَمُنوا ات َّبَ ُعوا احلَْقَّ ِمن رَّهبِِى
، ومن يؤمن  ن أضلى أعماهلمكمَ   منهم يكون مصريهُ  ( احلاضرون من قومك من كفرَ ِلكَ َكذَ فجازيناهم ابلنعيم وراحة البال )

ُ لِلنَّاِس أَْمثَاهَلُمْ األمثال ) ثل هذهِ ، ومِ  ن أصلح ابهلمكمَ   هُ يكون مصري    .  ظوا( لُيفكىروا فيها ويتىعِ  َيْضِرُب الِلَّ

، وال تُولىوهم األدابر  الً ( أوى  َفَضْرَب الرِىقَابِ ( يف ساحة القتال ) َكَفُروا  الىذينَ فَِإَذا َلِقيُتُم املسلمني فقال تعاىل ) خاطبَ مثى  -4
اثق موا الوَ : أحكِ  واملعىن،  ( يف أيديهم وخذوهم أسرى َفُشد وا اْلَواَثقَ وقتالً ) راحاً ( جِ  َحّتَّٰ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهمْ لوا )توا وقاتِ ثبِ بل إ

وأمىا أن أتخذوا  افيسلمو  وا عليهم ابإلسالما أن َتنى ( يعين فإمى  َوِإمَّا ِفَداءً ر )األسْ  ( يعين بعدَ  فَِإمَّا َمنًّا بَ ْعدُ توا منكم )فلِ لئال يُ 
، ومن ذلك  الح وتنتهياهلا من السِ ق( أي أث احْلَْرُب أَْوزَاَرَها( أهل ) َحّتَّٰ َتَضعَ موا )سلِ وا أن يُ أبَ  دية وتطلقوهم إنْ منهم الفِ 

 : قول األعشى
 رِماحاً ِطواالً وَخْيالً ذُُكورَا    وأَْعَدْدُت لِلحرِب أَْوزاَرها 

 اَد َمْوُضونًَة     ُيساُق هبا احَلي  ِعرياً َفِعريَ َداوُ  َوِمْن َنْسجِ 
ُ اَلنَتَصَر ِمن ُْهمْ جزاؤهم يف الدنيا على كفرهم ) واألسرُ  ( الضربُ ِلكَ ذَ )  ( يعين لو يشاء هللا ألهلكهم ابلطاعون  َوَلْو َيَشاُء الِلَّ

ُلوَ ) اً منهم أحد بقِ واحدة ومل يُ  دفعةً  أو بغريهِ  منكم من  اجملاهدينَ  ( يف القتال فيعلمَ  بَ ْعَضُكم بِبَ ْعضٍ ) ( أي ليختربَ  َولَٰ ِكن لِىيَ ب ْ
  . أعماهلم الصاحلة ضيىعَ ( أي فلن يُ  يِف َسِبيِل الِلَِّ فَ َلن ُيِضلَّ أَْعَماهَلُمْ ( منكم ) قُِتُلوا الىذينَ وَ القاعدين عن اجلهاد )

ل يف الدنيا ، فاألوى  تعاىل "وأصلح ابهلم" قولهُ  رَ ، وإّنا كرى  يش الرغيد( ابلعَ  مْ َوُيْصِلُح اَبهلَُ ة )( إىل طريق اجلنى َسيَ ْهِديِهمْ ) -5
 لفظهُ  ة ولذلك جاءَ دخوهلم اجلنى  ، والثاين يف اآلخرة عندَ  على املاضي لفظهُ  ، ولذلك جاءَ  م ألهنم أيقنوا ابلثوابابهلَ  أصلحَ 

  . على املضارع

 . املوت عرىفها هلم على لسان املالئكة ، وبعدَ  ( يف الدنيا إذ وصفها يف القرآن هَلُمْ َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة َعرَّفَ َها ) -6

( ألنى من كان قتالُه أَْقَداَمُكمْ ( يف احلرب )َويُ ثَ بِىتْ ( على أعدائكم )يَنُصرُْكمْ ( يف ِدينِه ) آَمُنوا ِإن تَنُصُروا الِلََّ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -7
 حلرب وال ينهزم . يف سبيل هللا يثبت يف ا
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مل  إنْ  : واملعىن،  ، والفاء للتفكري ها تعساً هلم، وأصلُ  هلم وهزمية ( أي خيبةً  فَ تَ ْعًسا هلَُّمْ ( ال يثبتون ) َكَفُروا  الىذينَ وَ ) -8
رون ( الصاحلة فال يؤجَ  َوَأَضلَّ أَْعَماهَلُمْ )، عساً هلم ينهم الذي هم عليه تَ سيكون دِ فين اإلسالم بعوا دِ فكىروا يف القرآن ويتى يُ 

 . عليها

ُْم َكرُِهوا َما أَنَزَل الِلَُّ ( اإلضالل جزاؤهم )ِلكَ ذَ ) -9 يت أعماهلم الى  أي أبطلَ  ( َفَأْحَبَط أَْعَماهَلُمْ من أحكام ) ( على رسولهِ  أِبهنَّ
  . النيبى فلم ينجحوا هبا دى دبىروها ضِ 

ُ َعَلْيِهمْ  َدمَّرَ لهم )سُ كذىبوا رُ   ( حنيَ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ ُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َينظُ ) -10 ( منازهلم  الِلَّ
  . حدوث زالزل وأعاصري وغري ذلك ( منأَْمثَاهُلَا( من قومك َي حممىد )َولِْلَكاِفرِينَ األنقاض ) ابلزلزال فماتوا حتتَ 

َ َمْوىَل للمؤمنني ) ن والنصرُ ( التدمري للكافريِلكَ ذَ ) -11 َوأَنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَلٰ ) ( فينصرهم على أعدائهم آَمُنوا الىذينَ أِبَنَّ الِلَّ
 . ( لينصرهم هَلُمْ 

َ يُْدِخُل ) -12 َكَفُروا   الىذينَ اأْلَهْنَاُر وَ ) ( أي من حتت أشجارها آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها الىذينَ ِإنَّ الِلَّ
( أي ِسريهتم ِسرية األنعام آثروا اللىذات يف الدنيا والشهوات وأعرضوا عن  َوََيُْكُلوَن َكَما أَتُْكُل اأْلَنْ َعامُ ( يف الدنيا ) يَ َتَمت َُّعونَ 

ُمْ َوالنَّاُر َمثْ وً الِعرب والتفكىر آبَيت هللا ، َيكلون للشبع ويتمتىعون لقضاء الوطر )  ( يف اآلخرة .  ى هلَّ

( يعين أخرجك أهلها  الَّيِت َأْخَرَجْتكَ ( يعين من مكىة ) ِهَي َأَشد  قُ وًَّة مِىن قَ ْريَِتكَ ( أي وكم من قريٍة ) وََكأَيِىن مِىن قَ ْريَةٍ ) -13
( يُنجيهم من أبسنا  َفاَل ََنِصَر هَلُمْ ُسلنا )( َلمىا كذىبوا رُ أَْهَلْكَناُهمْ : كم من رجال وأقوام هم أشدى من أهل مكىة ) واملعىنمنها ، 

. 

،  اإلشراك واملعاصي ( من َكَمن زُيِىَن َلُه ُسوُء َعَمِلهِ القرآن ) يَ نة ه، والبيى  ( وهو حممىد أََفَمن َكاَن َعَلٰى بَيِىَنٍة مِىن رَّبِىهِ ) -14
ويتبعون أاب جهل الذي زيىن له  من ربىهِ  نةٍ هو على بيى ، فيرتكون حممىداً الذي  : هل يقاس هذا بذاك واملعىن،  وهو أبو جهل

 . أيب جهل باعتى اعلى  ( أيضاً زَيدةً  َوات َّبَ ُعوا أَْهَواَءُهم) ؟الشيطان سوء عمله

ن الفرق بينهما ( كاجلنان الىيت أنتم تغرسوهنا ولك َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ يف وصف اجلنىِة فقال ) ُسبحانهُ  أخذَ  مثى  -15
ِفيَها َأهْنَاٌر مِىن مَّاء َغرْيِ أنى الىيت عندكم مادىية تيبس وَتوت ، ولكن الىيت عندَن أثرييىة ال تيبس وال َتوت فهَي ابقية إىل األبد )

م يتغريى طعمُه ( أي ال يتغريى طعمُه وال رائحتُه مهما طال مكثُه يف مكاٍن واحد ألنه غري مادىي ، ولكن املاء الىذي عندك آِسنٍ 
ٍة لىِلشَّارِِبنَي َوأهَْنَاٌر مِىْن َعَسٍل م َصفًّى ( مهما طال مكثُه ) َوأهَْنَاٌر ِمن لَّنَبٍ ملَّْ يَ تَ َغريَّْ طَْعُمهُ ورائحتُه إن مل جيِر ) َوَأهْنَاٌر مِىْن مَخٍْر لَّذَّ

ِمْ يف الدنيا جيدوهنا يف أشجار اجلنىة ) ( املوجودة ِمن ُكلِى الثََّمرَاتِ ( أي يف اجلنىِة ) َوهَلُْم ِفيَها ( لذنوهبم الىيت  َوَمْغِفَرٌة مِىن رَّهبِى
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َوُسُقوا َماء ( أي من كاَن يف اجلنىة ويف هذه الِنعم كمن هو خالٌد يف النار ) َكَمْن ُهَو َخاِلٌد يف النَّارِ عملوها يف الدنيا جبهالٍة )
يًما  ( وهذا مَثل ُيضرب لشدىِة حرارتِه .  ُهمْ فَ َقطََّع أَْمَعاء( أي ساِخناً ) محَِ

ِمْن ِعنِدَك بة )تَ عون والكَ املستمِ  ( َحّتَّٰ ِإَذا َخَرُجواقراءة القرآن ) من يستمع ( أي من املشركني مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيكَ  َوِمن ُْهم) -16
ستهزاء منهم اوهذا  ؟ ( أي قبل قليلآنًِفاحممىد ) ( َماَذا قَالَ ( بكتابة القرآن ) لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ عون )ي قال املستمِ أ(  قَاُلوا

ُ َعَلٰى قُ ُلوهِبِمْ  الىذينَ أُولَ ِٰئَك . فقال هللا تعاىل ) نكرتث بقولهِ  ومل ستماعهِ ال نا مل نصغِ نى إ:  واملعىن،  وإنكار للقرآن (  طََبَع الِلَّ
  . أنفسهمسوىلت هلم  ( وما َوات َّبَ ُعوا أَْهَواَءُهمْ ين )ابلرى 

َ  ُهًدى َوآاَتُهْم تَ ْقَواُهمْ ( هللا )زَاَدُهمْ عوا من القرآن )سالم مبا استمَ ( إىل دين اإل اْهَتَدْوا الىذينَ وَ ) -17  . قونهلم ما يتى  ( أي بنيى

أَن أَتْتِيَ ُهم ساعة ُماهتم )ريد هبا ، فالساعة يُ  املوت نتظارهم عن اإلميان إالى ا( فليس نتيجة  فَ َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعةَ ) -18
 : ، ويفسىره قول الشاعر لهُ ( أي جاءت عالئم املوت ودالئِ  فَ َقْد َجاَء َأْشرَاُطَها) جأةً ( أي َيتيهم املوت فَ  بَ ْغَتةً 

 َوِإَذا مَحَْلَت ِإىَل اْلُقُبوِر جَناَزًة      فَاْعَلْم أِبَنََّك بَ ْعَدَها حَمُْمولُ 
ما  اإلنسان إذا مات يتذكىر كلى  نى . أل موهتم ( يعين إذا تذكىروا أفعاهلم وجرائمهم بعدَ  ِإَذا َجاَءهْتُْم ذِْكرَاُهمْ وبة )( الت فََأَنَّٰ هَلُمْ )

نَساُن َما َسَعى}تعاىل يف سورة النازعات  ، والشاهد على ذلك قولهُ  أو شرى  يف الدنيا من خريٍ  فعلهُ    . { يَ ْوَم يَ َتذَكَُّر اإْلِ

َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ك )على نصرك وإهالك أعدائِ  رُ ( فهو القادِ  أَنَُّه اَل ِإلَٰ َه ِإالَّ الِلَُّ ( َي حممىد )مْ فَاْعلَ ) -19
ُ يَ ْعَلُم ُمتَ َقلََّبُكمْ    . ى عليه شيء من ذلكيف مضاجعكم فال خيفَ  للىيل( ابَوَمثْ َواُكمْ عمالكم وشؤونكم )أ( ابلنهار يف  َوالِلَّ

َويَ ُقوُل قون فقال تعاىل )فاسِ  ني منهم مؤمنون ومنهمنفَ موا مع النيبى كانوا صِ أسلَ  الىذينَ  اآلية أبنى  هِ أخرب هللا تعاىل يف هذ -20
: إنى املؤمنني  واملعىن،  تاهلمب إىل هللا بقلقتاهلم ونتقرى  رجفيها بقتال املشركني لكي َّن رُ ؤمَ ( نُ  آَمُنوا َلْواَل نُزِىَلْت ُسوَرةٌ  الىذينَ 

 أبعذارٍ  فون عنهُ املنافقني يكرهون اجلهاد ويتخلى  . ولكنى  ةالشهادة وينعموا ابجلنى  يل هللا لكي ينالوابدوا يف ساهِ سرىهم أن جيُ يَ 
 يِف قُ ُلوهِبِم الىذينَ يَها اْلِقَتاُل رَأَْيَت َوذُِكَر فِ موض )فيها غُ  ( أي واضحة املعىن ليسَ  أُنزَِلْت ُسورٌَة حم َْكَمةٌ  فَِإَذااتفهة فقال تعاىل )

كما ينظر   ( أيى  نََظَر اْلَمْغِشيِى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ للقتال ) كارهٍ   ( نظرةَ  يَنظُُروَن إِلَْيكَ ونفاق ) ، أي شكى  ( نفسي مََّرضٌ 
  . سن هلم من احلياة يف الدنيايف سبيل هللا أح ( أي القتلُ  فََأْوىَلٰ هَلُمْ الوفاة ) ر الذي حضرتهُ املستحضَ 

 فَِإَذا َعَزَم اأْلَْمرُ خرياً هلم ) ن لكانَ مون بكالم حسَ طاعة إذا أمرهتم بشيء ويتكلى  ( يعين لو يقولونَ  طَاَعٌة َوقَ ْوٌل مَّْعُروفٌ ) -21
بة اتفهة كاذِ  قون أبعذارٍ املنافِ  عنهُ  فَ املؤمنون وختلى  تال تبعهُ قائد اجليش على اخلروج إىل القِ  هاد وعزمَ اجلِ  وقتُ  ( يعين إذا حانَ 

معناها املوت أحسن هلم " أوىل هلم". فكلمة  عودهم عن القتال( عند هللا من قُ  َلَكاَن َخرْيًا هلَُّمْ ( يف قوهلم ) فَ َلْو َصَدُقوا الِلََّ )
 : اخلنساء . ومن ذلك قول من احلياة



866 
 

 هَلَا أَْوىَل  لِنَ ْفِسيَ  فََأْوىَل       اهْلُُمومِ  ُكلى   بِنَ ْفِسي مَهَْمتُ 
 : هري. وقال زُ  تعين األحسن هلا أن َتوت وتراتح من األحزان واهلموم

 َتَذرُ  وال تُ ْبِقي ال بَواِقرُ  ِمينِى       ُتِصيبَ ُهمُ  أنْ  أَْوىَل مثى  هلمْ  أْوىَل 

ُتمْ ) -22 .   ترتكون هذه العادات السيئةب واخلداع فهالى ( يعين فهل أصررمت على النفاق والزمتم على الكذِ  فَ َهْل َعَسي ْ
ُتْم ِإن ُكِتَب  246، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة يف آية  يتم" معناها أصررمتفكلمة "عسَ  }قَاَل َهْل َعَسي ْ

 : ة{ ، يعين هل أصررمت على قولكم فال تستتثنون عنه ؟ ومن ذلك قول احلُطيئ َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلوا
 رَأَيُتهُ  حنيَ  أَنعاهُ  أَن َوَأمْجَْعتُ       َعَسى أَو ماتَ  َقد قُلتُ  حّتى  َوأَْطَرقَ 

ُتمْ . ) على ما هو عليهِ  ودامَ  يف مكانهِ  دَ يعين أو مخََ  َعَسى" أَو "ماتَ فقول الشاعر  ، يعين حني خرجتم  ( عن النيبى  ِإن تَ َولَّي ْ
( يعين  َوتُ َقطِىُعوا أَْرَحاَمُكمْ وإغوائهم ) والكذب على الناس تنةِ ( ابلفِ  ُدوا يِف اأْلَْرضِ أَن تُ ْفسِ آخر ) وذهبتم إىل مكانٍ  من عندهِ 

  . هم من أرحامكم ذينَ لى لِ عوا صلة الرحم وتقطى 

ُ فََأَصمَُّهْم َوأَْعَمٰى أَْبَصاَرُهمْ  الىذينَ قون )( الفاسِ أُولَ ِٰئكَ ) -23   . ( َلَعنَ ُهُم الِلَّ

فيها  نرون كلمات القرآن ويفكىرو : أال يتدبى  واملعىن،  ، والفاء للتفكري رون( أصلها أال يتدبى  َدب َُّروَن اْلُقْرآنَ أََفاَل يَ تَ ) -24
 ل الذي اليعلمهُ ا فيها من فصاحة وبالغة وإخبار عن املاضي وإنباء عن املستقبَ مَ لإلنسان أن َييت مبثلها لِ  فيعلموا أن ال قدرةَ 

 ه فكلماتهُ ، ومع هذا كلى  ليت تقع يف املستقبَ يت وقعت يف املاضي والى ات عن الكون وعن احلوادث الى ، وفيها معلوم هللا االى 
أَْم َعَلٰى قُ ُلوٍب ختالفاً كثرياً )اغري هللا لوجدوا فيه  من عندِ  . ولو كانَ  ختالفا فيهِ  د البعض اآلخر ليسَ ؤيى تناسقة بعضها يُ مُ 

قفلة ، أي مُ  مةكَ أقفاهلا حمُ  ى قلوبٍ ن حجر أم علَ مِ  هل وقعت كلمات القرآن على قلوبٍ  : ( وهنا تقدير حمذوف وهوأَقْ َفاهُلَا
 : . ومن ذلك قول األعشى مة ولذلك ال تعي وال تفهمكَ حمُ  أبقفالٍ 

 َولَيَس كَمْن ُدوَن َماُعونِِه         َخَوامِتُ َُبٍْل َوأقْ َفاهُلَا
 : وقال أيضاً  

 َغِلَقا ِعْنَدها َوأَْمَسى بَِقْليب  ابَتتْ       ُتْسِهُرين فَ ْهيَ  َوداِئي هِلَمىي َأْسهو
  . كارهون  ين وللحقىِ هم يف الدِ ئابآلدون ُمقلىِ  لة ولكنْ  ال حجريىة وال ُمقفَ كالى   : واجلواب.  غريها ال يذكرُ  ى قلبهُ يعين أمسَ 

َ  الىذينَ ِإنَّ ) -25 ياة املديدة م ابحلَ هُ ( أي أمىلَ   هَلُُم اهْلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل هَلُْم َوأَْمَلٰى هَلُمْ اْرَتد وا َعَلٰى أَْداَبرِِهم مِىن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
الً الفقري الذي يستعطي رجُ  يَ ، ومن ذلك مُسى  يهو طلب الشيء َبضوع وإحلاح من املعطِ  "ليالتسو "، و رمُ وطول العُ 

}قَاَل بَْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفَصرْبٌ مجَِيٌل  يف قول يعقوب لبنيهِ  يف سورة يوسفالكلمة  . وقد سبق شرح هذهِ  الً تسوى مُ 
. } 
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ُمْ ( التسويل من الشيطان جزاؤهم )ِلكَ ذَ ) -26  ، وهو ( فيهم من ذمى  الِلَُّ  قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زَّلَ املنافقني ) ( أي أبنى أبَِهنَّ
 نى إ:  واملعىن،  وهم املشركون { ، َوالنَّاُر َمثْ ًوى هلَُّمْ  َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َوََيُْكُلوَن َكَما أَتُْكُل اأْلَنْ َعامُ   الىذينَ وَ }قوله تعاىل فيما تقدىم 

أعماهلم  عَ تتابُ  ( أي يعلمُ  يَ ْعَلُم ِإْسرَاَرُهمْ  َوالِلَُّ طيع حممىداً بذلك )( وال نُ  اأْلَْمرِ  َسُنِطيُعُكْم يف بَ ْعضِ املنافقني قالوا للمشركني )
تعاىل }وأسرىوا  عند قولهِ  54يف سورة يونس يف آية . وقد سبق شرح كلمة "إسرار"  احلذر منهم عنها لتأخذَ  ئة فيخربكَ السيىِ 

  { . الندامة َلمىا رأوا العذاب

ُهُم اْلَماَلِئَكةُ  ِإَذا( يكون حاهلم )َفَكْيفَ ) -27 يعين يضربون نفوسهم  ( َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهمْ ( أي مالئكة املوت ) تَ َوف َّت ْ
  . انتزاعها من األجسام بعدَ 

ُُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط الِلََّ والتعذيب جزاؤهم ) ( الضربُ ِلكَ ذَ ) -28 وََكرُِهوا عفاء )الضُ  قوقحُ  لم يف( من عبادة األصنام والظُ  أبَِهنَّ
د النيبى فلم أعماهلم اليت دبىروها ضِ  ( أي أبطلَ  أَْعَماهَلُمْ  َفَأْحَبطَ باع القرآن )تى امن اإلميان و  رضيهِ ( أي كرهوا العمل مبا يُ  ِرْضَوانَهُ 

 . ينجحوا هبا

ُ ) نيريد هبم املنفاقِ ويُ ،  ، يعين مرض نفسي ونفاق ( أي شكى  يِف قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  الىذينَ أَْم َحِسَب ) -29 أَن لَّن خُيْرَِج الِلَّ
 : ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم ؟ ملؤمننياو  لنيبى ل( أي أحقادهم  َأْضَغاهَنُمْ 

 اِفينَ اَء الدى ِن يَ ْبُدو        َعَلْيَك َوخُيْرُِج الدى غْ َن بَ ْعَد اْلضِى غْ الضِى  َوِإنى 
 وقال عنرتة:

 تَبُدو َوَأْضغاهُنا خَيَْفى تَ َود ُدها      صابَةٌ عِ  اأَلَنمِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَحويلَ 
 . لكي تعرفهم هللا أضغاهنم جَ ِر خيُ  نْ لَ  قون أنْ املنافِ  بَ سِ ينتصروا عليك أم حَ  املشركون أنْ  بَ أحسِ  : وتقدير الكالم

يف حلَِْن ل )( يف املستقبَ  ِسيَماُهْم َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهمْ بِ ( يف اليقظة )فَ َلَعَرفْ تَ ُهم( يف املنام )أَلَرَيْ َناَكُهمْ ( فضيحتهم ) َوَلْو َنَشاءُ ) -30
ُ يَ ْعَلُم أَْعَماَلُكمْ ( أي تعرفهم يف ألغازهم وفلتات كالمهم ) اْلَقْولِ    . عليها يف اآلخرة جازيكم( فيُ  َوالِلَّ

ُلَونَُّكمْ ) -31 ُلَو َأْخَبارَُكمْ ) والضىراءِ  ( يف البأساءِ  ْم َوالصَّابِرِينَ َحّتَّٰ نَ ْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنكُ ، أي َّنتربكم ) ( ابلقتالَولَنَ ب ْ (  َونَ ب ْ
 . يعين نكشف بذلك أسراركم

سالم ين اإل، وهو دِ  ي إليهِ طريق املؤدى ال( أي عن  َعن َسِبيِل الِلَِّ ( الناس )َوَصد وا( ابلقرآن ) َكَفُروا  الىذينَ ( اليهود )ِإنَّ ) -32
َ هَلُُم اهْلَُدىٰ ) وهُ دُ وعانَ  وهُ ي عادَ ( أ َوَشاق وا الرَُّسولَ ) ن هللا مِ  ه رسولٌ وعرفوا أنى  هلم احلقى  ن بعد ما ظهرَ ( أي مِ  ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
ًئا) َ َشي ْ  . َي حممىد من مكايد كَ دى ( فال ينجحون مهما عملوا ضِ  َوَسُيْحِبُط أَْعَماهَلُمْ ( بكفرهم ) َلن َيُضر وا الِلَّ
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 ( مبعصيتِه . َواَل تُ ْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ ( يف إرشاداتِه ) َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ ( يف أوامرِه ) آَمُنوا أَِطيُعوا الِلََّ  الىذينَ ا ََي أَي  هَ ) -33

ُ هَلُمْ َعن َسبِيِل الِلَِّ مثى َماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلن ي َ ( الناس )َوَصد وا( ابلقرآن من العرب ) َكَفُروا  الىذينَ ِإنَّ ) -34   . ( ذنوهبم ْغِفَر الِلَّ

( أي وال تدعوا املشركني  َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلمِ كني من أعدائكم )تال املشِر ، وال تضعفوا عن قِ  مونها املسلِ ( أيى  َفاَل هَتُِنوا) -35
ُ َمَعكُ ( يعين وأنتم الغالبون ) َوأَنُتُم اأْلَْعَلْونَ ة )مة واملصاحلَ إىل املسالَ  شيئاً  ( أي لن يقطعَ  َوَلن َيرتَُكْم أَْعَماَلُكمْ صرة )( ابلنُ  مْ َوالِلَّ

  : َنقتهُ  فة بن العبد يصف شيخاً عقرَ رَ . ومن ذلك قول طَ  لكم والثواب ف األجرَ ضاعِ من جزاء أعمالكم بل يُ 
 دِ تَ ُق ْوُل َوَقْد تَ رى الَوِظْيَف وَساقَ َه ا     أََلْسَت تَ َرى أَْن َقْد أَتَ ْيَت مبُْؤيِ 

.  : عقرها له ليأكل من حلمها واملعىن ، هاالناقة وساقَ  الشيخ ساعدَ  يعين قطعَ  "َوَقْد تَ رى الَوِظْيَف وَساقَ َها" فقول الشاعر 
 : وقال حامت الطائي

َاتِرِ  َحَذارِ  ِمنْ  اْليَ َتاَمى ُعَواءَ       ِسَباُعَها تَ َعاَوى قَ ْفرٍ  َوَدويَّةٍ   الرتى
 : ى املاءهري يصف محري وحش نزلت علَ . وقال كعب بن زُ م عنه أي خوفاً من قطع األرزاق

 القاِذِفيَنا َحَصى الَقلِيبِ  َكَقرْعِ       يُ َواتِْرنَهُ  َجْرعاً  يُ َباِدْرنَ 
  اد، وذلك خوفاً من الصيى  رعةجُ  بعدَ  رعةً جُ  الش رب فيشربنَ  يعين يُقطىعنَ "  يُ َواتِْرنَهُ  " فقول الشاعر

َا احْلَيَ ) -36 نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِإن تُ ْؤِمُنوا َوتَ ت َُّقوا يُ ْؤِتُكْم ُأُجورَُكمْ ِإّنَّ نفقوها يف ( لتُ أَْمَواَلُكمْ ( مجيع ) َواَل َيْسأَْلُكمْ ( يف اآلخرة ) اُة الد 
  . هاسبيل هللا بل يسألكم بعضَ 

من  قتلعت الشعرَ اوجهها" يعين  قول العرب "حفىت املرأةُ . ت ( إبنفاقها فَ ُيْحِفُكْم تَ ْبَخُلوا( مجيعاً ) ِإن َيْسأَْلُكُموَها) -37
 : ، ومن ذلك قول الفرزدق حمفوفة" أي فارغة ال شيء فيها درُ . ويقال "القِ  شيئاً يف وجهها ومل ترتك منهُ  أسفلهِ 

 ُر ابِن َجيىارِ َكْت ِقدْ وِف بَ ى احلُفُ لَ ْت     عَ سَ وِل ما ُحبِ طُ  نْ ْو أنى ِقْدراً بَكْت مِ لَ 
  ِمن َنرِ ٌم ُمْذ ُفضى َمْعِدهُنَا                وال َرأْت بَ ْعَد َعْهِد الَقنْيِ سىها َدسَ ما مَ 

، ومن ذلك  غضالبُ  غن معناهُ . فالضى  منكم مجيع أموالكم طلبَ  غضكم وعداوتكم إنْ ( أي بُ َأْضَغاَنُكمْ بذلك ) ( املالُ َوخُيْرِجْ )
 : قول شعبة بن غريض

 تُ يْ ُت َعلى َمساَءتِِه أُقِ َس َعنُه      وَُكنْ فْ لن َّ ُت اٍن َكَففْ ذي ِضغْ وَ 
 : وقال جرير

 واحِلْقَدا الضىغائنَ  تُ َنسِىيين أموراً    َتذَكََّرتْ  ََتِيماً  نَ ْفِسي ذَكَرتْ  إذا
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 لُِتنِفُقوا يِف َسِبيِل الِلَِّ اليوم )( ُتْدَعْونَ إن اغناكم ) عاهدمت هللا أن تنفقوا يف سبيلهِ  الىذينَ ( َهٰ ُؤاَلءِ ( أيها األغنياء ) َها أَنُتمْ ) -38
َا يَ ْبَخُل َعن ن َّْفِسهِ ( ابملال ) َفِمنُكم مَّن يَ ْبَخلُ ) ( للجهاد وقتال أعدائهِ  ُ اْلَغيِن  ( فيبقى فقرياً يف اآلخرة ) َوَمن يَ ْبَخْل فَِإّنَّ (  َوالِلَّ

مُثَّ اَل ماء )رَ ( كُ  َيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما َغرْيَُكمْ ( عمىا يدعوكم إليه من اإلنفاق ) ْواَوِإن تَ تَ َولَّ ) ( إىل رمحتهِ  َوأَنُتُم اْلُفَقرَاءُ عن أموالكم )
 .الء ( َبُ  َيُكونُوا أَْمثَاَلُكم

ّاْلَعاَلِمنيَّّوحمم دّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

 

 

ّسورةّالفتح

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

بني النيبى واملشركني  ذي وقعَ لح الى . وهو الص   إلسالم لدخول الناس فيهِ لابابً  ( أي فتحنا لكَ   فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا م ِبيًناِإَنَّ ) -1
اإلسالم من قلوهبم  فسمعوا كالمهم فتمكىنَ  املشركون ابملسلمني ختلطَ الح ة وكان فتحاً بغري قتال وبذلك الص  يَ يبِ دَ يوم احلُ 
 . املسلمني ر هبم سوادكثري فكثُ   لقٌ الث سنني خَ يف ث وأسلمَ 

ُ َما تَ َقدََّم ِمن َذنِبَك َوَما أَتَخَّرَ ) -2 وكان النيبى يرى  . ، يعين اجلديد والقدمي وما أتخىر م زمانهُ ( أي ما تقدى  لِىيَ ْغِفَر َلَك الِلَّ
َوِإن ملَّْ  ََي أَي  َها الرَُّسوُل بَلِىْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِىكَ }عاىل ا نزل قوله تمى راً يف تبليغ الرسالة ونشر الدعوة لَ قصى ذنباً ومُ نفسه مُ 

تعاىل يف سورة  قولهُ  ، فنزلَ  ج من ذلكيف صدره ضيق وحرَ  قصىراً فصارَ مُ  ى نفسهُ رَ وبذلك كان ي َ  {تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه 
: َنن نغفر لك إمهالك بعض التبليغ ونشر الدعوة فال  واملعىن{  ن يِف َصْدرَِك َحرٌَج مِىْنهُ ِكَتاٌب أُنزَِل إِلَْيَك َفاَل َيكُ } األعراف
  ، صدرك ضيق من ذلك يكن يف

اْليَ ْوَم } املائدة تعاىل يف سورة . والدليل على ذلك قولهُ   يكمل القرآنواآلَيت حّتى  السَور( إبنزال  َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيكَ )
   .{  َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َأْكَمْلُت 
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طريق التوحيد لكي  إىل : ويرشدكَ  واملعىن.  سالم( وهو دين التوحيد دين اإل ِصرَاطًا م ْسَتِقيًما) كَ دَ رشِ ( أي ويُ َويَ ْهِدَيكَ )
أي  { ، َعَلٰى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ  ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ِإنََّك لَ }. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة ي س  تسري عليه وال حتيد عنه

عبدوا  الىذينَ عبدوا األصنام وال إىل النصارى  الىذينَ مييل إىل اليهود  ، وهو دين التوحيد ال عوجاج فيهِ استقيم ال على طريق مُ 
 . الصليب وَتثال مرمي

    . ( َنْصرًا َعزِيزًا) ( على أعدائكَ  َويَنُصَرَك الِلَُّ ) -3

ون ( يعين يقيناً إىل يقينهم مبا يرَ  يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَاًَن مََّع ِإميَاهِنِمْ ( أي الطمأنينة ) ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَِّكيَنةَ ) -4
يف  ، وجنودهُ  سماوات هم املالئكةال يف ( جنودهُ  َولِلَِِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ من اآلَيت والفتوحات على يد النيبى )

عليهم الطاعون أو نوعاً آخر من  إهالك قوم أرسلَ  ، فإذا أرادَ  امليكروابت واحلشرات اليت تنقل امليكروابت األرض هيَ 
ُ َعِليًماقصرية ) ةٍ األمراض الفتىاكة فأهلكهم مبدى    . هبم ( فيما يفعلهُ َحِكيًما) بادهِ ( بذنوب عِ  وََكاَن الِلَّ

ُهْم َسيِىَئاهتِِ ( بعد املوت )لِىُيْدِخلَ ) -5  ( أي يسرتَ  مْ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َويَُكفِىَر َعن ْ
(  فَ ْوزًا َعِظيًماة )يف السماوات األثرييى  ( ِعنَد الِلَِّ ( اإلدخال يف اجلنان ) ِلكَ وََكاَن ذَ هتم عن النفوس فال يراها أحد منهم )ئاسي
  . هلم

هللا ال  ون أنى يعين يظنى  ( اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانِىنَي اِبلِلَِّ َظنَّ السَّْوءِ ( بعد املوت )َويُ َعذِىبَ ( -6
، وهذا  لىونذِ املشركني وبذلك خيسر املنافقون ويَ  ( يعين سينتصر النيبى على رَُة السَّْوءِ َدائِ ( تدور )َعَلْيِهمْ ) ، حممىداً  ينصر رسولهُ 

فتطحنها كذلك تدور األَيم بشرىها عليهم  ى على احلبىةِ تدور الرحَ  : كما واملعىن،  ى عند العربحَ ب بدوران الرى ضرَ ل يُ مثَ 
 : بن كلثوم ، ومن ذلك قول عمرو فتطحنهم

ُق لْ  نَ ا     ِإىَل قَ ْوٍم َرَحانَ ا  َمَّت نَ ن ْ  َيُكْونُوا يِف اللِىَقاِء هَلَا َطِحي ْ
نَ ا          جَنْ ٍد  َيُك ْوُن ثَِقاهُلَا َشْرِقيى   َوهُلْ َوهُتَا ُقَض اَعَة َأمْجَِعي ْ

ُ َعَلْيِهْم َوَلَعنَ ُهمْ ) ( يف َمِصريًا( هلم )َوَساَءتْ ) عذَّبون فيها( يُ َجَهنَّمَ ) ( أي هيىأ هلم َوأََعدَّ هَلُمْ ) ( أي أبعدهم عن رمحتهِ  َوَغِضَب الِلَّ
  . اآلخرة

ُ َعزِيزًاب عليه إهالكهم )( فال يصعُ  َولِلَِِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -7   . ( يف عبادهِ َحِكيًما) لكهِ ( يف مُ  وََكاَن الِلَّ

َ  كفر ومل يؤمن  ( ابلعذاب ملنَونَِذيرًاملن آمن ) ةِ ( ابجلنى َوُمَبشِىرًاى قومك )( عل ِإَنَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًداَي أيها النيبى ) -8  . مثى بنيى
    : ن اإلرسال فقال تعاىلالغرض مِ 
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.  ل والتوقري هلل، فالتعزير للرسو  رون هللا( أي توقى َوتُ َوقِىُروهُ ابلقول والعمل ) ساعدوهُ ( أي تُ  لِىتُ ْؤِمُنوا اِبلِلَِّ َوَرُسولِِه َوتُ َعزِىُروهُ ) -9
، وليس  على الدوام : سبىحوهُ  واملعىن(  َوُتَسبِىُحوُه بُْكرًَة َوَأِصياًل ) ،{  ثلها يف سورة نوح }ما لكم ال ترجون هلل وقاراً ومِ 

 . املقصود من ذلك الصبح واملساء فقط

َا يُ َباِيُعوَن الِلََّ ) ثال ألمركَ ائك واالمتِ على أعد صرتكَ ( على الدخول يف دين اإلسالم ونُ  يُ َباِيُعوَنكَ  الىذينَ ِإنَّ ) -10 ( ألنه  ِإّنَّ
عمة نا كناية عن النِ . واليد هُ  صرة( لك ابلنُ  أَْيِديِهمْ  فَ ْوقَ ( عليهم ابهلداية ) يَُد الِلَِّ ) بيعة الرضوان ابحلديبية. وهي  هو أرسلك

 : ، والشاهد على ذلك قول عنرتة والفضل
 اَدى ِشْلَوُه غرَي ُمْسَندَ أَلْصَبَحْت      ِسباٌع هتَ ولوال يٌد َنلَْتُه ِمنَّا 

َا يَنُكُث بعد ذلك ) ( بيعتهُ  َفَمن نََّكثَ ساعدهتم لك ): فضل هللا عليهم هبدايتهم إىل دين اإلسالم أكرب من مُ  واملعىن فَِإّنَّ
رة ( هللا يف اآلخِ َفَسيُ ْؤتِيهِ ) ثال ألمركَ واالمتِ  ( من النصرة لك َوَمْن أَْوَفَٰ مبَا َعاَهَد َعَلْيُه الِلََّ ) ه خيسر آخرتهُ ( ألنى  َعَلٰى نَ ْفِسهِ 

   . ( َأْجرًا َعِظيًما)

هم حول املدينة  الىذينَ  ( ِمَن اأْلَْعرَابِ ( عن املسري معك )اْلُمَخلَُّفونَ يبية )من احلدَ  ( َي حممىد إذا رجعتَ  َسيَ ُقوُل َلكَ ) -11
َنا أَْمَوالَُنا َوأَْهُلوَنَ ) ، سيقولون نفرهتم ليخرجوا معك فتخلىفوااست الىذينَ من بين حليان وغريهم  ( عن اخلروج معك  َشَغَلت ْ

( من  يَ ُقوُلوَن أِبَْلِسَنِتِهم مَّا لَْيَس يف قُ ُلوهِبِمْ فكذىهبم هللا تعاىل فقال ) ، نفاقاً منهم ، قالوهُ  ف( من هللا على التخلى  فَاْستَ ْغِفْر لََنا)
ًئا ِإْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد ِبُكْم نَ ْفًعا َفَمن( هلم )ُقلْ الستغفار )ذار وااالعتِ  ا  واملعىن ، ( مَيِْلُك َلُكم مِىَن الِلَِّ َشي ْ : قل هلم إّنى

 ن يقدر أنْ يوتكم فمَ هللا بكم ضرىاً وأنتم يف بُ  أرادَ  إنْ  ، ولكنْ  القتل وأمىلتم يف بقائكم النفع معنا خوفَ  فتم عن الذهابختلى 
فكم عن إذاً ما كان ختلى  ميسك اخلري عنكم؟ ن يقدر أنْ قاء األعداء فمَ لكم اخلري وقد خرجتم للِ  ؟ وإذا أرادَ  عنكم رى يدفع الضُ 

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًاعفاً يف اليقني )الذهاب معنا إال ُجبناً منكم وضَ   . خربَن عن أسراركم وأعمالكمفيُ  ( بَْل َكاَن الِلَّ

َوزُيِىَن َسرون أبمجعهم )ؤ ( وسُيقَتلون وي ِإىَلٰ أَْهِليِهْم أَبًَدافرهم هذا )( من سَ  بَْل ظََننُتْم أَن لَّن يَنَقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنونَ ) -12
 وَُكنُتْم قَ ْوًما بُورًالرسول واملؤمنني )( يف هالك ا َوظََننُتْم َظنَّ السَّْوءِ ( أي زيىن الشيطان ذلك الظنى يف قلوبكم ) ِلَك يِف قُ ُلوِبُكمْ ذَ 

أي ال عقل  "بور قومٌ "، و . تقول العرب "هذه أرض بور" أي خالية من النبات واألشجار ني من العقل والتفكري( أي فارغِ 
 :  ، ومن ذلك قول حسىان هلم وال يفهمون

َفعُ  ال  الُبورِ  اْلَمْعَشرِ  َسِبيلَ  الهُ اإل يَ ْهِدي     َوَقدْ  الُقُلوبِ  نُ ْوكِ  ِمنْ  الط ْولُ  يَ ن ْ
وََكانُوا قَ ْوًما تعاىل } عند قوله 18يف سورة الفرقان يف آية  هذه الكلمة . وقد سبق معىَن  ال يفهمون وال يهتدون الىذينَ أي 
 { . بُورًا

  . ستعرة( أي َنراً مُ َسِعريًاما )( هبِ  َتْدََن لِْلَكاِفرِينَ َوَمن ملَّْ يُ ْؤِمن اِبلِلَِّ َوَرُسولِِه فَِإَنَّ أَعْ ) -13
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للغفران  أهلٌ  ملن هو ي يغفرُ أ(  يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاءُ ملن يشاء و) لكهِ من مُ  ( يهبُ  َولِلَِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -14
  . ابلنادمني (رَِّحيًما( للتائبني ) َغُفورًا وََكاَن الِلَُّ العذاب ) ن يستحقى مَ أي (  َويُ َعذِىُب َمن َيَشاءُ )

ِإىَل َمَغاِِنَ لَِتْأُخُذوَها َذُروََن ( إليهم بعد عودتكم من السفر وأردمت الذهاب إىل خيرب ) َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتمْ ) -15
م َلمىا انصرفوا من عام احلُديب نَ تَِّبْعُكمْ  فتح خيرب وخصى بغنائمها من  ُسبحانهُ ية ابلُصلح وعدهم هللا ( يف َسفركم . وذلك أهنى

ُلوا َكاَلَم الِلَِّ َشِهَد احلُديبية ، فلمىا انطلقوا إىل خيرب قال هؤالء املخلىفون َذروَن نتىبْعكم ، فقال هللا تعاىل ) ( أي  يُرِيُدوَن أَن يُ َبدِى
ُ ِمن قَ ْبلُ أن ُيشاركوهم فيها ) مواعيد هللا ألهل احلُديبية بغنيمة خيرب خاصىة ، فأرادوا ( أي أخرب  ُقل لَّن تَ تَِّبُعوََن َكَذِلُكْم قَاَل الِلَّ

( أن ُنشارَككم يف الغنيمة فقلتم هذا  َفَسيَ ُقوُلوَن بَْل حَتُْسُدونَ َناية قبل خيرب وقبل رجوعنا من الَسفر إليكم )هللا عنكم ابحلُديبِ 
 ( .قَِلياًل ( شيئاً )ِإالَّ ( احلقى وما تدعوهم إليِه ) بَْل َكانُوا اَل يَ ْفَقُهونَ ى ما قالوُه )القول ، فقال هللا تعاىل ليس األمر عل

ِإىَل قَ ْوٍم أُْويل ( فيما بعد اختباراً ) ِمَن اأْلَْعرَاِب َسُتْدَعْونَ ختلىفوا عنك يف اخلروج إىل احلُديبية ) الىذينَ (  ُقل لىِْلُمَخلَِّفنيَ ) -16
( النيبى يف  فَِإن ُتِطيُعوا( ، فقاتلهم النيبى )ع( بعد الفتح مثى أسلموا ) تُ َقاتُِلوهَنُْم أَْو ُيْسِلُمونَ ( وهم هوازن وثقيف ) أَبٍْس َشِديدٍ 

ُ َأْجرًا َحَسًناقتاهلم ) ُتم مِىن ( وهو الغنيمة يف الدنيا واجلنىة يف اآلخرة ) يُ ْؤِتُكُم الِلَّ ( عن اخلروج إىل  قَ ْبلُ َوِإن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ
ْبُكْم َعَذااًب أَلِيًماية )احلديبِ   ( لتكرار عصيانكم .  يُ َعذِى

َوَمن يُِطِع ترك القتال ) ( يف َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرَجٌ ( يف ترك القتال ) لَّْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى َحرَجٌ ) -17
ْبُه َعَذااًب أَلِيًماوطاعة رسوله ) ( عن طاعة هللا ِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َوَمن يَ تَ َولَّ الِلََّ َوَرُسوَلُه يُدْ    . ( يف اآلخرة يُ َعذِى

ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك حَتَْت الشََّجَرةِ  -18  بسبب هذه اآلية ضوانالرِ  بيعةى مى سَ ، وتُ  ديبيةيعين بيعة احلُ (  )لََّقْد َرِضَي الِلَّ
 ة والوفاء مبا ابيعوهُ دق النيى ( من صِ  َما يِف قُ ُلوهِبِمْ  فَ َعِلمَ ة يف اآلخرة )، ورضاء هللا هلم هو أحسن الذكر هلم يف الدنيا وهلم اجلنى 

( هو فتح خيرب بعد رجوعهم إىل  فَ ْتًحا َقرِيًباهم )( أي جازاَوأاََثهَبُمْ قلوهبم ) ( أي أنزل الطمأنينة على فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهمْ )
  . املدينة

ُ َعزِيزًابينهم ) ، فقسىمها النيبى  قار وَّنيل وزروع، إذ كانت أرضاً ذات عِ  ( من خيرب َوَمَغاِِنَ َكِثريًَة ََيُْخُذوهَنَا) -19 (  وََكاَن الِلَّ
  . لقهِ ( يف خَ َحِكيًما) لكهِ يف مُ 

( يعين  فَ َعجََّل َلُكْم َهٰ ِذهِ ) ن بعدهِ ل يف زمن النيبى ومِ ( أيها املسلمون يف املستقبَ   َمَغاِِنَ َكِثريًَة أَتُْخُذوهَنَاَوَعدَُكُم الِلَُّ ) -20 
ا حاصر النيبى خيرب قامت فلمى ، لفاء اليهود حُ  غطفان وبين أسد كانوا وذلك أنى  ، ( وََكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعنُكمْ غنيمة خيرب )

( أي عالمة  آيًَة لِىْلُمْؤِمِننيَ ( وقعة خيرب )َولَِتُكونَ فرجعوا عن عزمهم ) يف قلوهبم عبَ ى هللا الرُ را اليهود فألقَ ن القبليتان لتناصِ هاات
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يقاً رشدكم طر ( أي ويُ  َويَ ْهِدَيُكْم ِصرَاطًا م ْسَتِقيًما على وفق اخلرب )ُمخرَب الْ  صيبوها فوقعَ أن يُ  حممىد حيث وعدهم دقِ على صِ 
 . سالموإىل دين اإل رشدوا أهلها إىل طريق احلقى ل لكي تُ البالد يف املستقبَ  آخر لفتح

َها) اُخرى( أي وقرية اُخرىٰ وَ ) -21 ، وهي  ستفتحوهنا عن قريب ، ولكن ، أي مل تقدروا على فتحها ( اليوم مَلْ تَ ْقِدُروا َعَلي ْ
ُ هِبَاة )مكى  ُ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرًا وََكانَ لماً )( عِ  َقْد َأَحاَط الِلَّ   . ( الِلَّ

ُدوَن َولِيًّاني )مِ نهزِ مُ  ( َلَولَُّوا اأْلَْداَبرَ ة )، يعين هبم أهل مكى  صاحلوكميبية ومل يُ ( ابحلدَ  َكَفُروا  الىذينَ َوَلْو قَاتَ َلُكُم ) -22 (  مُثَّ اَل جيَِ
  . ( ينصرهم عليكم َواَل َنِصريًاساعدهم )يُ 

على  لهُ سُ رُ  ينصرَ  املاضية أبن ااُلَمم( يف  ِمن قَ ْبلُ ( أي قد مضت ) الَّيِت َقْد َخَلتْ ( أي عاداته ومنهجُه ) الِلَِّ  ُسنَّةَ ) -23
  . (تَ ْبِدياًل له )سُ صرة رُ ( يف نُ  َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة الِلَِّ أعدائهم )

أيديكم  يعين وكفى  ( َوأَْيِدَيُكْم َعن ُْهملح )عب يف قلوهبم فوافقوا ابلصُ ى الرى ألقَ  ( أبنْ  َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكمْ ) -24
ِمن نني )آمِ  ( بَِبْطِن َمكَّةَ لح دخلتم )وبسبب الصُ  عنهم ليقرتبوا منكم وجيتمعوا بكم فيسمعوا كالمكم ويهتدوا إىل طريق احلقى 

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريًااحلروب اليت وقعت بينكم وبينهم ) ( ابلقتال يوم بدر وغريها من بَ ْعِد أَْن أَْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ    . ( وََكاَن الِلَّ

ُلَغ حمَِلَّهُ يبية )( يوم احلدَ  َكَفُروا َوَصد وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ   الىذينَ ُهُم ) -25  وا اهلدي أيضاً ( أي وصدى  َواهْلَْدَي َمْعُكوفًا أَن يَ ب ْ
ى ذو سمى املكان الذي يُ   بلغَ ، وكان النيبى قد ساقها معه وكانت سبعني حّتى  يوم العيد ح يف احلجى ذبَ األنعام اليت تُ  ، وهيَ 
 نيلح بني الطرفَ ، مثى وقع الصُ  املشركون . فمنعهُ  ديبيةابحلُ  مرة حّت نزلَ شعرها وأحرم ابلعُ أو  يت ساقها معهُ الى  الُبدنَ  ة فقلىدَ احلليفيى 
ن يرجع من حيث أيسري اىل األمام بل جيب  تعاىل "معكوفاً" أي ُمنوعاً أنْ  ، فذلك قولهُ  األنعام روالح َنََ الصُ  ا وقعَ . فلمى 

َوَلْواَل رَِجاٌل  )ح يف مىَن ذبَ يُ  احلجى  هديَ  ، كما أنى  ةح إال يف مكى ذبَ مرة ال يُ هدي العُ  ، ألنى  ةمكى  ع من دخولهِ نَ ، يعين ميُ  ىأتَ 
الطهم ختِ ( أبعياهنم ال ملَّْ تَ ْعَلُموُهمْ ة بني املشركني )كانوا مبكى   الىذينَ ني فِ ( ويريد بذلك املستضعَ  م ْؤِمُنوَن َوِنَساٌء م ْؤِمَناتٌ 

ُهم مََّعرَّةٌ عوا هبم )( ابلقتل وتوقِ  أَن َتطَُئوُهمْ ابملشركني ) ن هو يلحقهم بسبب قتلهم مَ ف ا اإلمثُ ، أمى  وعيب مثٌ إ( أي  فَ ُتِصيَبُكم مِىن ْ
ُ ( منكم ) بَِغرْيِ ِعْلمٍ ، ويكون ذلك ) همبنبيى  نَ عهم وآمَ ن تبِ يلحقهم من املشركني فيقولون قتلوا مَ فعيب ا الوأمى  ، منهم لِىُيْدِخَل الِلَّ

، يعين  ة( املؤمنون من مكى  َلْو تَ زَي َُّلوالح )م من هؤالء املشركني بعد الصُ ( أن يُسلِ  َمن َيَشاءُ ( أي يف دين اإلسالم ) يف َرمْحَِتهِ 
بْ َنا ة )منهم مكى  تْ تفرىقوا وخلَ  لو ُهمْ   الىذينَ َلَعذَّ ا بنزول ا ابلسيف وإمى ( وذلك إمى  َعَذااًب أَلِيًماة )ن أهل مكى ( أي مِ  َكَفُروا ِمن ْ

و ، وه هم العذاب مع املشركنيصيبَ وخرجوا منها كيال يُ يعين لو زالوا من مكىة  ومعىن )َلْو تَ زَي َُّلوا (. هلكهم الطاعون عليهم فنُ 
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء وذهبَ  إذا مالَ  "زاَل يزولُ "من قوهلم 

 تُزايُِلهْ  ما ٌ َزفْ رَة ِمْنهُ  الَقْلبِ  ويف       األَسى ذُِكرَ  إذا مَسِْعي أُِعريُُهمُ 
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  : . وقال جرير يعين ما تفارقه 
 تَ َقايل  َوَغريِ  تِرَةٍ  ما َغريِ  ِمنْ        تَ زَايَ ُلوا ْمَتجاِورِينَ الْ  أَرى َوَلَقدْ 

 تعدىدة لئالى تلفة مُ ُمُ  قهم من جهاتبذلك تفرى  ، وأرادَ  واحدة معناها يكون زواهلم دفعةً  ، ألنى  وإّنا مل يقل هللا تعاىل لو زالوا
 . واألذى ليها ابلضربِ إة فيلحقوا هبم ويرجعوهم يعلم هبم أهل مكى 

يَّةَ ة والكربَيء )فَ ( أي األن َ  قُ ُلوهِبُِم احْلَِميَّةَ  يِف ة )( يعين هبم أهل مكى  َكَفُروا  الىذينَ ِإْذ َجَعَل ) -26 ي عادات أ(  اجْلَاِهِليَّةِ  محَِ
َن وإخواننا ءآاب ل حممىد وأصحابهُ تَ قد ق َ "قالوا  ةأهل مكى  . وذلك أنى  وا إلحٍد وال ينقادوا لهُ نُ ذعِ ال يُ  ة أنْ آابئهم يف زمن اجلاهليى 

ت والعُ  ؛ أنفنا علينا رغمَ  أهنم دخلوا ث العربويدخلون علينا يف منازلنا فتتحدى  ُ . وقوله )"ى ال يدخلون علينازى والالى فَأَنَزَل الِلَّ
 املؤمنني ( أي ألزمَ َوأَْلَزَمُهمْ يبية )لح احلدَ اخلوف عنهم بصُ  الطمأنينة عليهم وأزالَ  ( اي أنزلَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِكينَ َتُه َعَلٰى َرُسولِِه َوَعَلى

اعتمروا فانقادوا ألمره  أن ، بعدَ  طيعني لرسوهلم إذ قال هلم إرجعوا اىل املدينة"طاعة"، يعين جعلهم مُ  ( وهيَ  َوىٰ َكِلَمَة الت َّقْ )
، يعين كانوا هم  بكلمة التقوى أي أحقى  ( َأَحقَّ هِبَا َوأَْهَلَهاة )( أهل مكى وََكانُواة )ومل ُيِصرىوا على دخول مكى  "طاعة"وقالوا 

وهو أمينهم وحكيمهم ومن أشرافهم وأهل  بلدتهِ  وأهلُ  وأقاربهُ  م أعمامهُ ألهنى  إذا أمرهم بشيءٍ  "طاعة" لنيبى  أن يقولوا لىَل أوْ 
ُ ِبُكلِى ى ومن أهل املدينة )قبل غريهم من أهل القرَ  ياد ألمرهِ واالنقِ  بقبول دعوتهِ  مشورهتم فكانوا أحقى من غريهم وََكاَن الِلَّ

  . أمرهم ويزداد مجعهم ى شوكتهم ويظهرَ ديبية ملصلحة املؤمنني وذلك لتقوَ احلُ لح صُ  فجعلَ  ( َشْيٍء َعِليًما

 فلما ُمِنعوا من احلجى  ، على أصحابهِ  رؤَيهُ  ، فقصى  ليحجىوا ة مع أصحابهِ مكى  ه دخلَ وكان النيبى )ع( رأى يف املنام أنى  -27
؟  فلماذا منعوَن من دخوهلا ة للحجى بدخول مكى  َندْ عِ  تَ بعض املسلمني على النيبى وقال أمل ني إعرتضَ لح بني الطرفَ الصُ  ووقعَ 

ُ َرُسوَلُه الر ْؤََي اِبحْلَقِى ت هذه اآلية )لفنز  ُ آِمِننَي حُمَلِىِقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِىرِينَ   لََّقْد َصَدَق الِلَّ (  لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم ِإن َشاَء الِلَّ
 . ( يعين نصراً قريباً يف السنة القادمة ِلَك فَ ْتًحا َقرِيًبافَ َعِلَم َما ملَْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن ذَ أعدائكم ) ( من نَ اَل خَتَاُفو ) بعد احلجى 

املشركني وبذلك ينقص  تال بل لوقع القتال بينكم وبنية مل تدخلوها أبمان وبدون قِ السنة إىل مكى  : لو دخلتم يف هذهِ  واملعىن
كم دُ لح ليزداد بذلك عدَ قلوهبم لينقادوا للصُ  النَ أ هللا تعاىل ثر جراحاتكم فتدخلوها خائفني من عدوىكم ولكنى عددكم وتك

وذلك مبوجب  رين إلَتام احلجى كم وُمقصى القادمة حُملىقني رؤوسَ  آمنني يف السنةِ  ةمكى  اى شوكتكم ويذهب خوفكم فتدخلو وتقوَ 
 . ةن أهل مكى بني املشركني مِ الشروط اليت اتىفقتم عليها فيما بينكم و 

يِن ُكلِىهِ ( حممىداً ) ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ ) -28 اإلسالم على األدَين   دين ( يعين ليعلوَ  اِبهْلَُدٰى َوِديِن احْلَقِى لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِى
  . سالتكَ على رِ  ( أي شاهداً لكَ  وََكَفٰى اِبلِلَِّ َشِهيًدا) املهدي، وذلك يف زمن  هاكلى 

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ  الىذينَ حممىد رَُّسوُل الِلَِّ وَ ) -29 نَ ُهمْ على الكافرين ) ( أي ذوو أبسٍ  َمَعُه َأِشدَّ تَ رَاُهْم أي فيما بينهم ) ( ُرمَحَاُء بَ ي ْ
تَ ُغونَ الهتم )( لكثرة صَ  رُكًَّعا ُسجًَّدا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهم مِىْن أَثَِر عنهم ) ضاءً ورِ  أي ( َفْضاًل مِىَن الِلَِّ َورِْضَواَنً ( أي يطلبون )يَ ب ْ
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َوَمثَ ُلُهْم يِف )؛ ( مكتوب  َمثَ ُلُهْم يف الت َّْورَاةِ ة البأس على الكافرين )دى شِ  من ذي وصفناهم بهِ ل الى ( أي ذلك املثَ  ِلكَ الس ُجوِد ذَ 
جِنيلِ  ( أي َفآَزرَهُ ) صولهِ اُ من  ع حولهُ ، وهو ما يتفرى  ( أي فراخهُ  ْخرََج َشْطَأهُ َكَزرٍْع أَ مضروب ) ةِ والتكاثر والقوى  موى ( يف النُ  اإْلِ
 : . ومن ذلك قول أعشى ميمون إىل األرض زار فلم ميَِلْ كاإل  والتفى حولهُ  أسندهُ  إذْ  بفسيلهِ  الزرعُ  فقويَ 

 ُمْكَتِهلُ  الن َّْبتِ  بَِعِميمِ  ُمَؤزَّرٌ       َشرِقٌ  َكوَْكبٌ   ِمْنها الشَّْمسَ  ُيَضاِحكُ 
 : وقال امرؤ القيس

ُتها الضَّالَ  آَزرَ  قدْ  مبَْحِنيَّةٍ   وُخيَّبِ  غاّنِنيَ  ُجيوشٍ  َمَضمىِ           نَ ب ْ
غار مع ى الصِ وتساوَ  صولهِ اُ على  ، يعين فقام الزرعُ  ( مجع ساق فَاْستَ َوٰى َعَلٰى ُسوِقهِ ) ىوّنََ  ساقهُ  ، أي غُلظَ  ( الزرعُ فَاْستَ ْغَلظَ )

ٌل ضربه هللا تعاىل مبحمىد ثَ . وهذا مَ  ه ومتانته، يعين يعجبهم ّنوى  زرعوه الىذينَ (  يُ ْعِجُب الز رَّاعَ يف الطول واملتانة )الكبار 
ة يف لى عف وقِ ، وكانوا يف ضَ  ون حولهوالشطأ أصحابه املؤمنون امللتفى  ، ، والزارع هو هللا تعاىل ، فالزرع األول حممىد وأصحابه

 فكذلك املؤمنون قوىى بعضهم بعضاً حّتى  ه فسالنهُ دُ ى وينمو وتُعاضِ األمر مثى يقوَ  ئيكون الزرع نبتُه يف ابداألمر كما  ئابد
، مثى قال  الكافرين ( يعين إّنا كثىرهم هللا تعاىل وقوىاهم ليكونوا غيظاً على لَِيغِيَظ هِبُِم اْلُكفَّارَ وا واستَووا على أمرهم )استغلظُ 
ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًماوعلى الطاعة ) على إميانهِ  ( يعين من دامَ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ  َوَعَد الِلَُّ تعاىل ) ( يف  ِمن ْ
 . اآلخرة
 : قال سفرّإشعياءّيفّالفصلّاخلامسوذلك يف  هتمّوأبسهمّعلىّالكافرينماّجاءّيفّالتوراةّيفّوصفّقوّ وإليك 

.  رٌ ٌح وال عاثِ ليس فيهم راِز  27سريعاً  َيتونَ  لةِ فإذا هم ابلعجَ  هلم من أقصى األرضِ  ويصفرُ  م من بعيدٍ مَ رايًة لالُ  فريفعُ  26[
،  ِسيىهم ُمدودةهاُمهم مسنونة ومجيع قِ سِ  الىذينَ  28ال ينعسون وال ينامون وال تنحل  ُحُزُم أحقائهم وال تنقطُع ُسُيوُر أحذيتهم 

 ويهرىون وميسكون الفريسةَ  ويُزُمرون كالشبلِ  بوةِ كاللى   هلم زُمرةٌ  29 وبكراهتم كالزوبعةِ  وانِ ُب كالصى حواِفُر خيلهم حُتسَ 
قد  يق والنورُ إىل األرض فهو ذا ظالُم الضى  رَ نُظِ  . فإنْ  رىون عليهم يف ذلك اليوم كهدير البحرِ يهِ  30ويستخلصوهنا وال ُمنقٌذ 

 . لتوراة األمريكيةطبوع بنفقة مجعية ااملوهو  ]. ِبُسُحبها أظلمَ 
 :  سفرّإشعياءّيفّالفصلّاخلامسيف توراة اليسوعيني يف  ]فيما يلي [ وهذا

وال  وال تنعسُ  طٌ وال ساقِ  حٌ فيها راِز  ، ليسَ  ةٍ فى وخِ  رعةٍ سُ بِ  قبلةٌ فإذا هبا مُ  ى األرضِ من أقصَ  ةٍ مى الُ  ويصفرُ  من بعيدٍ  رايةً  فريفعُ  [
ُب حوافر خيلها صواَنً سَ يىها مشدودة حتَ ِقسِ  هاُمها حمدودة وكلى ، سِ  نعاهلا كى شركَ ق أحقائها وال تفتنام وال حتلى مناطِ 
  . ] نقذهامن يُ  ها وليسَ صُ وتستخلِ  ةَ ف الفريسَ وختطِ  رُ تزُمِ  كاألشبالِ   تزأرُ  وهيَ  بوةِ كاللى   ، هلا زئريٌ  وعجالهتا إعصاراً 

ّكالزرعأمىا  م حيناً بعد حني ، فقد جاء يف إجنيل ميتى يف اإلصحاح الثالث وازدَيده ال ذيّجاَءّيفّاإلجنيلّيفّوصفّمنو هم
 عشر قال : 
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ًيشبُه ملكوت السماوات حبىَة خردٍل أخذها إنساٌن وزرعها يف حقلِه ، وهَي أصغُر مجيع البذوِر ولكن مَّت ّنْت فهَي أكرب  ]
 [البقوِل ، وتصرُي شجرًة حّتى أنى طيور السماِء أتيت وأتوي يف أغصاهنا . 

ّاْلَعاَلِمنَيّّوالفتحّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاحلجرات

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ُموا َبنْيَ يََدِي الِلَِّ َوَرُسولِهِ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -1 ،  لكالمتسهيالً ل ينءت إحدى التافَ ذِ ( أصلها ال تتقدىموا فحُ  آَمُنوا اَل تُ َقدِى
، ( َبنْيَ يََدِي الِلَِّ ). أما قوله  فيه بشيء آخر حّت َيذن لكم ابلكالم وال : ال تتقدىموا على رسول هللا ابلسري وال واملعىن

ى ال تعرفوهنا حّت تنزل هبا آية أو تسألوا فتوَ  عطواتُ  ، وال كمروا هبا بل تبتدعوهنا من أنفسِ مل تؤمَ  ال تقوموا بعبادةٍ :  معناهُ ف
َ مسَِيعٌ ( يف ذلك ) َوات َُّقوا الِلََّ النيبى عنها )  . ( أبفعالكمَعِليمٌ ) ( إلقوالكم ِإنَّ الِلَّ

 َط أَْعَماُلُكمْ أَن حَتْبَ آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَّيبِى َواَل جَتَْهُروا َلُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض  الىذينَ ََي أَي  َها ) -2 
 ( بذلك . َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ ( يعين لئالى حتبط أعمالكم )

ُ قُ ُلوهَبُْم لِلت َّْقَوى هَلُم مَّْغِفرَةٌ  الىذينَ أُْولَِئَك ( إحرتاماً لُه ) يَ ُغض وَن َأْصَواهَتُْم ِعنَد َرُسوِل الِلَِّ  الىذينَ ِإنَّ ) -3 ( يف الُدنيا  اْمَتَحَن الِلَّ
  ( يف اآلخرة .  َأْجٌر َعِظيمٌ وَ )

جرة ومل يعلموا يف أيى حُ  ( وهم اجلُفاة من بين َتيم جاؤوا يفكىون أسراهم ابلفداء يُ َناُدوَنَك ِمن َورَاِء احلُُْجرَاتِ  الىذينَ ِإنَّ ) -4
  . صربهم ةِ قلى ( لِ  نَ َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلو ) ، فكانوا يطوفون على احلجرات وينادون َي حممىد من حجرات املسجد هو

ُْم َصرَبُوا َحّتَّٰ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكاَن َخرْيًا هلَُّمْ ) -5 ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ( يف تسهيل أمر الفداء ) َوَلْو َأهنَّ  . ملن اتب ( َوالِلَّ

، وكانت بينهم عداوة  بهِ  حاً رَ ه فونَ ، فخرجوا إليه يتلقى  قلِ رسول هللا الوليد بن عقبة يف مجع الصدقات من بين املصطَ  بعثَ  -6
م منعوا ، فرجعَ  يف زمن اجلاهلية فظنى أهنم مهىوا بقتلهِ    َي رسول هللا جيب أنْ ني، فقال بعض املسلم صدقاهتم إىل النيبى وقال أهنى

لوا يف روا وال تستعجِ ، أي حتقىقوا واستفسِ  النبأ(  ِإن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا آَمُنوا الىذينَ ََي أَي  َها . فنزلت هذه اآلية ) نغزوهم



877 
 

فَ ُتْصِبُحوا َعَلٰى صيبوا قوماً فتغزوهم جهالً منكم ابحلقيقة ) تُ ( يعين لئالى  أَن ُتِصيُبوا قَ ْوًما جِبََهاَلةٍ نبأ ) من بهِ  كم على ما جاءَ احلُ 
 . (ََنِدِمنيَ ( هبم ) َما فَ َعْلُتمْ 

، وهو  ت( أي ألصابكم العنَ  َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي مِىَن اأْلَْمِر َلَعِنت مْ جربائيل ابحلقيقة ) ربهُ ( خيُ  ُسوَل الِلَِّ َواْعَلُموا أَنَّ ِفيُكْم رَ ) -7
 : { . وقال الشاعر َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِى اْلَقي ومِ ، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة )طاها( } لى سار والذُ االنكِ 

َتِغي كَ َرأَيْ تُ   َذْحلِ  ِبَغرْيِ  َعَليى  السىاِعي َمعَ      َوَتْسَعى َعَنيِت  تَ ب ْ
ميَاَن َوَزي ََّنُه يف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوقَ ) َ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ ( أي َواْلِعْصَيانَ ( أيى اخلروج عن الطاعة ) َولَٰ ِكنَّ الِلَّ

 . ( ُهُم الرَّاِشُدونَ الصفات احلسنة ) صفوا هبذهِ تى ا الىذينَ ( كَ أُولَ ٰئِ املعاصي )

ُ ( أي كاَن ذلك التحبيب إىل اإلميان والتكريه إىل الكفر فضالً من هللا عليهم ونعمًة منُه هلم ) َفْضاًل مِىَن الِلَِّ َونِْعَمةً ) -8 َوالِلَّ
 ظلُم أحداً .( يف عبادِه ال يَحِكيمٌ ( مبن هو أهٌل للهداية ) َعِليمٌ 

نَ ُهَما فَِإن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى ااْلُ ) -9 ( ابلظلم أو مل جتنح للُصلح  خرىَوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
( أي حّت ترجع إىل طاعة  يَء ِإىَل أَْمِر الِلَِّ َحّتَّ َتفِ ( بعد احملاكمة بينهما ودراسة ما اقتتال عليِه أو ألجلِه ) فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي)

 هللا وُحكمِه يف كتابِه اجمليد وترتك القتال ، ومن ذلك قول علقمة :
 بِ ضَّ خَ مُ ناِن الْ وِن والبَ يُ واُت العُ ذَ      ين ز  فِ تَ سْ تَ ما ي فَ يئِ ا فِ ُت هلَ لْ قُ ف َ 

 وقال األعشى يصف اخليل:
 حّتَّ تَِفيَء َعِشيىًة أْنفاهُلَا     ُمَتبارَيٍت يف األِعنَِّة ُقطَّباً 

نَ ُهَما اِبْلَعْدلِ ( يعين فإْن رجعت عن بغيها وتركت القتال ) فَِإن فَاءتْ ) ( أبْن تدفع الفئة الباغية ما خسرتُه  فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
َ حيُِب  الْ ( يف احُلكم بينُهما ، أي اعدلوا )َوأَْقِسطُوايف القتال ) خرىاالُ   .(  ُمْقِسِطنيَ ِإنَّ الِلَّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ) -10  ( . َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ ( يف ُمالفة أحكامِه ) َوات َُّقوا الِلََّ  فََأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكمْ ( يف الِدين ) ِإّنَّ

ُهمْ آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم مِىن قَ ْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخريًْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -11 َواَل ِنَساء مِىن نِىَساء َعَسى أَن ( يف اآلخرة ) ا مِىن ْ
( النبز هو القذف  َواَل تَ َنابَ ُزوا اِبأْلَْلَقابِ ( أي ال يَِعْب بعضكم بعضاً ) َواَل تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكمْ ( يف اآلخرة ) َيُكنَّ َخرْيًا مِىن ُْهنَّ 

بِْئَس ااِلْسُم يكرهُه ، فمن كانت فيِه هذه اخِلصلة الذميمة فهو فاسق ) ُع بعضكم بعضاً بلقبٍ دْ : ال يَ  واملعىنابللقب ، 
ميَانِ ( الىذي توَصمون بِه ) اْلُفُسوقُ  َوَمن ( أي بعد أن كنتم مؤمنني فتصبحون فاسقني بسبب هذه العادات الذميمة ) بَ ْعَد اإْلِ
ذع . فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ( عن هذِه العادات ) ملَّْ يَ ُتبْ   ( للناس بكالمهم الالى

( أي ال  َواَل جَتَسَُّسوا( لصاحبِه ) ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِى ِإمثٌْ ( السيىء ابملؤمنني ) آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِىَن الظَّنىِ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -12
( أي يذكرُه  َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضان يف بيتِه )تبحثوا عن عورات املسلمني وعيوهبم ، فمن تتبىَع عوراهتم يفضْحُه هللا ولو كا

ًتابشيٍء يكرهُه يف حال غيابِه ) ( كالذئب ، فال تكونوا كالذئب الىيت َيكل بعضها حلم  َأحيُِب  َأَحدُُكْم أَن ََيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
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ا مَثٌل ُيضرب ملن يغتاب الناس ، ومن ذلك قول بعٍض ، ألنَّ الغيبة ُتسبب العداوة فيكون حاهلم كحال الذئب ، وهذ
 الشاعر :

 َداُت هَلُْم ُمَْ بَ نَ يْ  ِديْ وا ُمَْ ِدمُ يَ هْ  َوِإنْ      وَمُه مْ ُت حلُُ ي َوفَ رْ مِ وا حلَْ ََيُكلُ  فَِإنْ 
كم والغيبة فإنَّ الغيبة أشد  من  يتوب فيتوب هللا عليِه وإنَّ  ، مثى قال إنَّ الرجل يزين مثى  الزَنوعن جابر قال رسول هللا )ع( إَيى

( أي فكما كرهتم حلم امليىت جيب أن تتجنىبوا الغيبة َفَكرِْهُتُموهُ صاحب الغيبة ال يُغفر لُه حّت يَغفر لُه صاحبُه . وقوله )
َ تَ وَّابٌ ( يف االغتياب ، فإْن تبتم ) َوات َُّقوا الِلََّ )  ( .رَِّحيمٌ ( للتائبني ) ِإنَّ الِلَّ

: إنىكم متساوون يف النسب ألنىكم من آدم وحوىاء فال يفتخر  واملعىن( ،  َها النَّاُس ِإَنَّ َخَلْقَناُكم مِىن ذََكٍر َوأُنَثىََي أَي   ) -13
( ال لتفاخروا ، فالشعوب ما تشعىَب من أٍب واحد ، أي  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َبائَِل لِتَ َعاَرُفوابعضكم على بعٍض يف األنساب )

م من أٍب واحد هو يعقوب مثى تفرقوا تفرى  قت ، والشعب أكثر من القبيلة ولذلك تقول اليهود َنُن شعب هللا املختار ، ألهنى
إىل قبائل وأسباط فكل  سبٍط ينتمي إىل أحد أوالد يعقوب ، فالشعب جيمع ِعدىة قبائل ، وبعدها العمائر ، مثى الُبطون ، مثى 

( يعين أكثركم ثواابً وأرفعكم منزلًة عند هللا أتقاكم ملعاصيِه  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الِلَِّ أَتْ َقاُكمْ ثاالً )األفخاذ ، مثى الفصائل آخرها مِ 
 ( أبحوالكم .َخِبريٌ ( أبعمالكم ) ِإنَّ الِلََّ َعِليمٌ وأعملكم بطاعتِه )

يف سنٍة ُُمِدبة وأظهروا إسالمهم ومل يكونوا ُمصدىقني بل وهم قوم من بين أسد أَتوا النيبى )ع(  ( قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا) -14
أي لستم  ( ملَّْ تُ ْؤِمُنواهلم َي حممىد )( ُقلُمستسِلمني ُمنقادين ألجل الصدقات الىيت جاؤوا يطلبوهنا من النيبى ، فقال هللا تعاىل )

ميَاُن يف قُ ُلوِبُكمْ الِدين ) ( أي استسلمنا ِلما جئَت بِه من َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَناُمصدىقني بعد ) ( ابلتدريج فحينئٍذ  َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ
َوِإن ُتِطيُعوا الِلََّ َوَرُسوَلُه : إذا واظبتم على الصالة وعلى منهج اإلسالم فحينئٍذ تؤمنون مبا جاء بِه حممىد ) واملعىنقولوا آمنىا ، 

ًئامِىْن أَْعَماِلكُ ( أي ال ينقْصكم ) اَل يَِلْتُكم  ( ومن ذلك قول احلُطَيئة : ْم َشي ْ
 أَبِْلْغ َسراَة َبيِن َسْعٍد ُمَغْلَغَلًة     َجْهَد الرىِسالِة ال إْلتاً وال َكِذابَ 

 ( ابلنادمني .رَِّحيمٌ ( للمؤمنني التائبني ) ِإنَّ الِلََّ َغُفورٌ يعين ال نقصاً وال كذاب . )

َا اْلُمْؤِمُنونَ ) يف وصف املؤمنني فقال ُسبحانهُ مثى أخَذ  -15 ( يف ِدينهم  آَمُنوا اِبلِلَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ ملَْ يَ ْراَتبُوا الىذينَ ( يف احلقيقة ) ِإّنَّ
ا . وملا ( يف قوهلم آمنى  َوَجاَهُدوا أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل الِلَِّ أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ ، أي مل حيصل عندهم شٌك بعد اإلميان )

م مؤمنون ، فنزل قوله تعاىل :  نزلت هذه اآلية حلفوا أهنى

ُ يَ ْعَلُم َما يِف السََّماَواتِ ( فتقولون آمنىا ولستم مبؤمنني ) ُقْل أَتُ َعلِىُموَن الِلََّ ِبِديِنُكمْ ) -16 ( الغازيىة من كائناٍت حيىة وما  َوالِلَّ
الكواكب السيىارة كلىها من ُملوقاٍت حيىة وما ( كلىها ، أي ما يف  يف اأْلَْرضِ َما ( يعلُم )وَ حيُدث فيهنَّ من حوادث كونيىة )
ُ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ حيُدث فيهنَّ من حوادث كونيىة )  ( ال خَتفى عليِه خافية . َوالِلَّ

ُ مَيُن  َعَلْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلإْلِميَانِ مكم )( أي إبسال مَيُن وَن َعَلْيَك أَْن َأْسَلُموا ُقل الَّ ََتُن وا َعَليَّ ِإْساَلَمُكم) -17 ( يعين  َبِل الِلَّ
 ( يف دعواكم اإلميان اليوم . ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ أرشدكم إىل اإلسالم فأسلمتم وبعد ذلك تؤمنون )
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َ يَ ْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -18 ُ لكواكب السيىارة ومن مجلتها األرض )ا( أي يعلُم ما غاَب عنكم يف  ِإنَّ الِلَّ َوالِلَّ
 ( فيجازيكم على أعمالكم . َبِصرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوت ّبعونّهللاّتفسريّسورةّاحل جراتّ،ّ َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّق

 ِبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

. فردى هللا عليهم قوهلم فقال )ق(  ه ساحرأنى  اُخرى، وقالت فرقة  ه ُمنونش يف النيبى أنى . قالت ُقري ( ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ ) -1
 . مثى  ه ُمنون، وليس كما تزعمون من أنى  أي هو قيىم عليكم يُريد اخلري لكم كالقيىم على األيتام الذي يقوم برتبيتهم ومصاحلهم

تعاىل }احْلَْمُد لِلَِِّ الَِّذي  ثلها يف سورة الكهف قولهُ . ومِ  م يُريد النفع لكمابلقرآن اجمليد أبن حممىداً قيىم عليك ُسبحانهُ  مَ أقسَ 
 فة{ . فقوله تعاىل " قَيِىًما" صِ  َويُ َبشِىَر اْلُمْؤِمِننيَ  جَيَْعل لَُّه ِعَوًجا قَيِىًما لِىُينِذَر أَبًْسا َشِديًدا مِىن لَُّدنْهُ  أَنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ 

نة . وقال تعاىل يف سورة البيى  ى األيتامكالقيىم علَ   منهم قيىم على أمىتهِ  واحدٍ  . فاألنبياء كلى  وهو حممىد وليس للكتاب لعبدهِ 
 . مةل القيى سُ { أي دين الرُ  ِلَك ِديُن اْلَقيِىَمةِ َوذَ   }ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاةَ 

ُهمْ بَْل َعِجُبوا أَ ) -2   . ( فَ َقاَل اْلَكاِفُروَن َهٰ َذا َشْيٌء َعِجيبٌ ( هو حممىد بن عبد هللا ) ن َجاَءُهم م نِذٌر مِىن ْ

َنا وَُكنَّا تُ رَااًب ذَ ) -3  . فقال هللا تعاىل األذهان ( عن َرْجٌع بَِعيدٌ جعة إىل احلياة اثنيًة )الرى  نَ حممىد مِ  َن بهِ دُ عِ ذي يَ ( الى  ِلكَ أَِإَذا ِمت ْ
: 

ُهمْ ) -4 النفوس  ا نعلم أنى األرض أتكل أجسامهم بعد املوت وتفرزها تراابً ولكنى ن( يعين إنى  َقْد َعِلْمَنا َما تَنُقُص اأْلَْرُض ِمن ْ
َوِعنَدََن  )،  إالى قالب لتكوين النفس قها الرَيح فالنفس هي اإلنسان احلقيقي وما اجلسمُ ابقية حيىة ال أتكلها األرض وال َتزى 

 . رسولنا هم رسالةَ عاقبهم على تكذيبهم وإنكارِ فنُ  ( اي حمفوظ عندَنَحِفيظٌ أعماهلم مسطورة ) ( فيهِ  ابٌ ِكتَ 

، أي ُحرِىكت كثرياً " مرجوجة البيضةُ "قال ، يُ  ( ، أي يف أمٍر مرجوج بَْل َكذَّبُوا اِبحْلَقِى َلمَّا َجاَءُهْم فَ ُهْم يف أَْمٍر مَّرِيجٍ ) -5
هو هياج البحر  "جاملرْ "و ،{ يَ ْلَتِقَيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمرَجَ } يف سورة الرمحان . ومن ذلك قوله تعاىل ارهافاختلط بياضها بصف

 : . والشاهد على ذلك قول شاعرهم ابلرَيح واألمواج
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 َمرِيجُ  ُغْصنٌ  كأَنىهُ   َفَخرى        َحشاها به فالَتَمْستُ  َفجاَلتْ 
  . وسقط على األرض نكسرَ اكثرياً حّت   تهُ كالرَيح وحرى  دفعتهُ  صنٌ ه غُ يعين كأنى 

لط من أمر النيبى )ع( فبعضهم يقول ُمنون وبعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول شاعر تِ ُمُ  املشركني يف شكى  نى إ:  واملعىن
 . واحد ون على رأيٍ ، وهكذا ال يستقرى  والبعض يقول كذىاب والبعض يقول صادق

َناَهاأَفَ َلْم يَنظُُروا ِإىَل السََّما) -6 َوَما ب )هُ ( ابلكواكب والشُ َوَزي َّنَّاَها) خرىناها الواحدة فوق االُ فْ ( أيى راصَ  ِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
. وقد سبق تفسريها يف   ة، ويُريد بذلك الطبقات الغازيى  خرى( أي ليس بينهنى فواصل بل الواحدة فوق االُ  هَلَا ِمن فُ ُروجٍ 

 ؟ فيما ينظرون نَ : أال يُفكىرو  واملعىن،  ، والفاء للتفكري ( أصلها أمل ينظروا ا قوله تعاىل )أَفَ َلْم يَنظُُروا. أمى  الكون والقرآنكتايب 

ات حد مع الفلزى ضاء والغازات اليت تتى ة اليت تسقط عليها من الفات الرتابيى َن يف كثافتها ابلذرى دْ ( أي زِ  َواأْلَْرَض َمَدْدََنَها) -7
َنا فِيَها َرَواِسيَ ، واألحجار السماوية اليت تسقط عليها ) فتزيد يف حجمها يت ( معناه وألقينا على األرض من النيازك الى  َوأَْلَقي ْ

َنا ِفيَها ِمن ُكلِى َزْوٍج هَبِيجٍ ى األرض )علَ  تْ سَ يف الفضاء فصارت جباالً ورَ  روعة  ن املنظر لهُ حسَ  صنفٍ  ن كلى ( أي م َوأَنبَ ت ْ
 . الرَيض اخلِضرةو رة النضِ  رة واألشجارعند الرؤية كاألزهار العطِ 

( أي َوذِْكَرىٰ عم )النِ  هذهِ  على صنعتها فيشكروهُ  هلا صانعاً صنعها وحكيماً أتقنَ  وا أنى مباد ليفكىروا فيها فيعل( للعِ تَ ْبِصَرةً ) -8
  . ابلتوبة أَنب اىل هللا ابلطاعة ورجع إليهِ  ( ِلُكلِى َعْبٍد م ِنيبٍ موعظة )

َنا بِِه َجنَّاتٍ ، أي يتكاثر ) ( يعين املطر يتبارك به الزرع َونَ زَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء م َبارًَكا) -9 َوَحبَّ حدائق )و بساتني  ( أي فَأَنبَ ت ْ
   غري ذلكو د كاحلنطة والشعري بوب اليت حُتصَ ( أي احلُ  احلَِْصيدِ 

ل ما يظهر من لع أوى والطى  ، ( أي مرتاكم بعضه فوق بعض هلََّا طَْلٌع نَِّضيدٌ ( أي عاليات طويالت ) َوالنَّْخَل اَبِسَقاتٍ ) -10
 . َثر النخل

َنا بِهِ زقاً للعباد )( أي جعلنا هذه النبااتت واحلبوب واألَثار رِ  رِىْزقًا لِىْلِعَبادِ ) -11 ًتابَ لْ ( أي مباء املطر ) َوَأْحيَ ي ْ ( يعين  َدًة مَّي ْ
ييكم بعد يتًة مباء املطر كذلك َنُ نا بلدًة مَ يْ ( أي كما أحي َ ِلكَ َكذَ بة )، فصارت خضراء ُمعشِ  نبات بة خالية من كلى دِ ُمُ 
، واملوت   ىَن والغِ  زى . فاحلياة كناية عن العِ  ونعزىكم بعد الذلى  غنيكم بعد الفقرنُ  : يعين.  ة واهلجرة إىل املدينة( من مكى اخْلُُروجُ )

  . اآلية ة واهلجرة إىل املدينة يف هذهِ رىض املؤمنني على اخلروج من مكى هللا تعاىل حيُ  نى إ. ف والفقر كناية عن الذلى 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َوَأْصَحابُ للنيب وهتديداً للكافرين فقال تعاىل ) املكذىبة تسليةً  االَُممبعض  ُسبحانهُ ذكر مثى  -12 َبْت قَ ب ْ  َكذَّ
وعاداً وَثوَد }عند قوله تعاىل  سورة الفرقان يف، وقد سبق شرح كلمة "الرىس"  ، وهم أهل سبأ ( يعين أصحاب السيل الرَّسِى 

  . ( وهم قوم صاحلَوََثُودُ ) 38يف آية  { وأصحاب الرىسى 

  . هم أهل سدوم( و  َوِفْرَعْوُن َوِإْخَواُن ُلوطٍ ( وهم قوم هود )َوَعادٌ ) -13

 لشعراءوا سورة األعراف يف، وقد سبق الكالم عنها  لهُ  عجزةً ، وكانت األيكة مُ  عيب( وهم قوم شُ  َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكةِ ) -14
ُكلٌّ  ) ، { أهم خرٌي أم قوم تُ بىعٍ }قوله تعاىل عند يف سورة الدخان ي الذي شرحنا عنهُ ريَِ مْ ع احلِ ( وهو تبى  َوقَ ْوُم تُ بَّعٍ أيضاً )

 . ن ُرُسلناعلى ألسُ  وعدَنهم بهِ  ( أي فحقى عليهم العذاب الذي َكذََّب الر ُسَل َفَحقَّ َوِعيدِ 

األمر  ئتكوينهم يف ابد ( يعين هل عجزَن عن اِبخْلَْلِق اأْلَوَّلِ أَفَ َعِييَنا )(" ِلَك َرْجٌع بَِعيٌد ذَ  )جواابً لقوهلم " قال تعاىلمثى  -15
باس لتِ اي يف أ(  بَْل ُهْم يِف لَْبسٍ العجز عن العمل ) فاإلعياء هو ؟ة وال عناءهم بدون إعياء وال مشقى هاهتم أمل َّنلقْ مى اُ يف أرحام 

وبة علينا يف إعادهتا إىل احلياة عُ فال إعياء من ذلك وال صُ ،  ( يعين من جتديد خلق األجسام البالية مِىْن َخْلٍق َجِديدٍ ) وشكى 
 يت جُتَزى .إذ النفوس حيىة ابقية وهي اليت حُتاَسب وهي الى  اثنيًة ولكن ال فائدة من ذلك

نَسانَ ) -16 َوََنُْن أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن كوك )من شُ  ( أي ما يعرتيهِ  َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس بِِه نَ ْفُسهُ ( يعين كلى إنسان ) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
. والوريدان ِعرقان  ذنيهِ اُ ذَنُه ابتىصال حبل الوريد إىل اُ ُس بِه نفسه قبل ما تسمعه َنن نسمُع ما توسوِ  أي(  َحْبِل اْلَورِيدِ 

  .ما الرأس إليهِ  يرِدان من ابالُذننيبصفحيت الُعُنق ُمتىصالن 

(  َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِىَماِل َقِعيدٌ ( يعين حني يتلقىى املَلكان األوامر لقبض نفِسه من جسِمه ) َيانِ ِإْذ يَ تَ َلقَّى اْلُمتَ َلقِى ) -17
 . : روحه" من جسِمهِ " فيقبضان نفَسهُ  ر واآلخر عن مشالهِ يعين أحُدمها يقعد عن ميني املستحضَ 
، والثاين رقيب وهو  هاء حياة كلى إنسان يف الدنيايل انتِ تسج عزرائيل حيث عندهُ  لهُ فمالئكة املوت مها إثنان أحدمها يُرسِ 
( ، فالسائق هو  َوَجاَءْت ُكل  نَ ْفٍس مََّعَها َسائٌِق َوَشِهيدٌ . والدليل على ذلك قوله تعاىل ) املَلك املوكىل بكتابة أعمال اإلنسان

. وقد أخرب عنهما   أعمال اإلنسان ويكتبها الذي كان يُراقب ، والشهيد هو رقيب مَلك املوت يسوقها إىل احلساب واجلزاء
ان أحياَنً مبَِ  ثياابً بيضاء الوفاة أبهنما يلبسان ُمىن حضرتهُ  كثريٌ  مثى  ابإلسم وإسم األب فيقبضان نفَسهُ  هُ ن هو شبيه. وقد يتومهى
َ  أغالطهما فيعيدان تلك النفس إىل جسمها هان إىلينتبِ  وحُيصي  أعمالهُ  كِىل بِه مَلك يُراقبأبنى كلى إنسان ُو  ُسبحانهُ  . مثى بنيى

   : عليه أقوالُه ويكتبها يف كتاب أعماله فقال
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( أي َعِتيدٌ ) كتاب أعمالهِ   ويكتبها يف وحُيصي عليِه أقوالهُ  ( وهو مَلك يُراقب أعمالهُ  مَّا يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيبٌ ) -18
تعاىل يف سورة النساء }أُْولَِئَك أَْعَتْدََن هَلُْم َعَذااًب  ، والشاهد على ذلك قوله هيىأعناها مُ . فكلمة )َعِتيٌد( م مهيىأ هِلذا الغرض

 ومن ذلك قول عديى بن الرقىاع :  . { يعين هيىأَن هلم عذاابً أليماً  أَلِيًما
َوًة     َقْسراً وجَيَْمُع لِْلُحُروِب ِعتاَدَها  أَتتِْيِه َأْسالُب اأَلِعزَِّة ُعن ْ

 عين جيمع ويهيىئ للحروب ما حتتاج إليِه من سالح . وقال األعشى : ي
 فلمىا رَأَْوُه ُدْوَن ُدنْ َيا رِكاهِبِْم     وطاُروا ِسراعاً ابلسِىالِح اْلُمَعتَّدِ 

 يعين اْلُمَعدى للقتال .

والنعيم والثواب إذ ليس ما  ساب والعقاباحلِ ذي وعدَنهم بِه من ( أي ابلوعد احلقى الى  َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت اِبحْلَقِى ) -19
 . سابوال حِ  وتُنِكر فتقول ال بعثَ  يلأي َتَ  (َما ُكنَت ِمْنُه حتَِيُد ) احِلساب (ِلكَ ذَ ُه إال دقائق )القي جزاءَ وبني ما يُ  بينهُ 

  . عنيد اب الشديد لكلى كفىارٍ ( ابلعذ يَ ْوُم اْلَوِعيدِ ( اليوم )ِلكَ ذَ ( يوم القيامة )  َونُِفَخ يف الص ورِ ) -20

،  فالسائق هو مَلك املوت . ( يشهد عليهاَوَشِهيدٌ ( يسوقها إىل احملشر ) ُكل  نَ ْفٍس مََّعَها َسائِقٌ ( إىل احملشر )َوَجاَءتْ ) -21
  . والشهيد هو رقيب كاتب أعماله

، والغطاء  ( ابملوت َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءكَ يوم واحِلساب والعقاب )( ال لََّقْد ُكنَت يف َغْفَلٍة مِىْن َهٰ َذاقال لُه )يُ  فحينئذٍ  -22
،  ( أي حادى البصر فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديدٌ ة ويقيها من املؤثىرات اخلارجية )ذي كان يغلىف النفس األثرييى هو اجلسم املادىي الى 

  : ومن ذلك قول عنرتة
 احْلَديَدا أَنِملُنا هِبا تَ ُقد      ِحداداً  َصوارُِمنا زاَلتْ  وما

اإلنسان بعد يف كتايب  ، أما العني فمن حواس اجلسم . وقد سبق شرحها حواس النفس، والبصر من  : قويى النظر واملعىن
 . املوت

: "هل يل  ك رقيب فيقول لهُ شيئاً منها يف اآلخرة فيسأل امللَ  حسنات عملها يف الدنيا ولكن مل جيدْ  لهُ  فالكافر يعلم أنى 
 : " فأجاب ؟ عندك من حسنات مكتوبة

فحينئٍذ يقول هللا تعاىل  .أ هيى ( أي حمفوظ مُ َعِتيدٌ سيئات ) ( من عمل مكتوب كلىهُ  َهٰ َذا َما َلَديَّ ( رقيب ) َقرِيُنهُ  َوقَالَ ) -23
 : كرمها ومها السائق والشهيدسبق ذِ  ني اللََّذينِ للمَلكَ 
 ، ( أَْلِقَيا يف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ ) -24

  . واحلساب ( أي شاكى يف البعثم رِيبٍ عفاء )( على الضُ ُمْعَتدٍ م )حِ لة الرى أي مانع للزكاة ولصِ  (مَّنَّاٍع لِىْلَخرْيِ ) -25

http://quran-ayat.com/insan/index.html#%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%91_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan


883 
 

 . ( فَأَْلِقَياُه يِف اْلَعَذاِب الشَِّديدِ ، يعين ُمشرك ) ( يعبدهُ  الَِّذي َجَعَل َمَع الِلَِّ إِلَٰ ًها آَخرَ ) -26

ُتهُ ين )يف الدىِ  ، وهو رئيسهُ  يف دار الدنياإىل اإلشراك  ( الذي دعاهُ  قَاَل َقرِيُنهُ ) -27 غيان على ابلطى  هُ رْ مُ آ ( أي مل َرب ََّنا َما أَْطَغي ْ
  . ( عن احلقى بَِعيدٍ ( عن اإلميان ) َولَٰ ِكن َكاَن يف َضاَللٍ رسولك )

  . يتم أمريوا وعصَ رُ جِ زَ ن ْ نيا فلم ت َ الدُ  ( يف دارِ  اَل خَتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت إِلَْيُكم اِبْلَوِعيدِ ( هللا تعاىل هلم )قَالَ ) -28

ٍم لِىْلَعِبيدِ م ابلعذاب )غريى وعيدي وعذايب ملن وعدهتُ اُ ( يعين ال تطمعوا أن  َما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ ) -29 ( فال  َوَما أَََن ِبَظالَّ
  . عذِىب بغري ذنباُ 

( وهذا  َوتَ ُقوُل َهْل ِمن مَّزِيدٍ ( من كثرِة ما اُلقَي فيِك من اجلنى واإلنس ) َهِل اْمَتأَلْتِ ( وهي سقر ) يَ ْوَم نَ ُقوُل جِلََهنَّمَ ) -30
مَثل ضربُه هللا تعاىل على سعتها ألنى سقر أكرب من مشسنا احلاليىة أبضعاف ، بينما قدىر الفلكيىون مشسنا أكرب من األرض 

 مبليون مرىة .

م بعد موهتم يدخلون جنىة املأوى فتكون جنىة  لِْلُمتَِّقنَي َغرْيَ بَِعيدٍ قُ رىَِبْت ) ( أي َوأُْزلَِفِت اجْلَنَّةُ ) -31 ( مناهُلا والدخول فيها ألهنى
 يوم القيامة .الفردوس قريبة منهم فيدخلوهنا 

 هللا ال يتعدىاها . ( حلدود َحِفيظٍ ( أي رجىاع إىل طاعة هللا ) ِلُكلِى أَوَّابٍ ( بِه يف اآلخرة ) َهَذا َما تُوَعُدونَ ) -32

(  ِبَقْلٍب م ِنيبٍ ( يف اآلخرة )َوَجاءَ ( أي يف حال خلوتِه عن الناس خيَشى هللا وال يعصيه ) َمْن َخِشَي الرَّمْحَن اِبْلَغْيبِ ) -33
 أي ُمطيع هلل .

يَ ْوُم ( اليوم )َذِلكَ من كلى آفٍة ) ( أي اُدخلوا اجلنىة أبمان من كلى مكروه وسالمةٍ  اْدُخُلوَها ِبَساَلمٍ فحينئٍذ يُقال هلم ) -34
 ( ال انِتقاَل بعدُه . اخْلُُلودِ 

ثلُه ( أي وعندَن زَيدة هلم على ما يشاؤونُه ُمىا مل يَروا مِ  َوَلَديْ َنا َمزِيدٌ ( أي هلم ما تشتهي أنفسهم ) هَلُم مَّا َيَشاُؤوَن ِفيَها) -35
 من قبل .

 ة فقال هللا تعاىل:أنذر كفىار مكى  مثى 
ُهم بَْطًشا) -36 َلُهم مِىن قَ ْرٍن ُهْم َأَشد  ِمن ْ ة أهلكناهم كانوا أشدى تكرباً وانتقاماً من أهل مكى  الىذينَ ( أي  وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
بن يعمر  قراءة ابن عباس وايب العالية وحيىي  . ويف الشواذى  بكسر القاف (فنقِىبوا)( أصلها  فَ نَ قَُّبوا يِف اْلِباَلدِ شركي العرب )ومُ 

بوا يف دَيرهم اخلربة وتتىبعوا آاثرهم يف األرض ويف منازهلم : أنتم أيها املشركون نقِى  واملعىن.  بوا" بكسر القافكلهم قرأوا "فنقِى 
أهلكناهم  الىذينَ  ، لسُ بني للرُ املكذىِ  : ن هؤالء الكافرينى مِ بة اليت تداعت عليهم وأهلكتهم واعتربوا هبم فلستم أقوَ اخلرِ 
العذاب وحتصلوا  وا من، فاستسلموا ألمرَن وآمنوا برسولنا كي تنجُ  دمىرَنهم ابألعاصري الىذينَ وال أنتم أكثر عدداً من  الزلابلز 
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يصٍ . وقوله ) على جزيل الثواب ونظريها  ؟ املوت واهلالك إال بقوىتنا وإرادتنا ( أي هل لكم من خالص وجناة من َهْل ِمن حمَِّ
ِبنيَ   ِسريُوا يِف اأْلَْرِض مثى انظُُروا َكْيفَ يف سورة األنعام }ُقْل    { . َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِى

 صاغية ذنٌ اُ ( واٍع و  ِلَمن َكاَن لَُه قَ ْلبٌ ) ( أي ملوعظةً َلذِْكَرىٰ ( أي يف أخبار املاضني والتنقيب عن آاثرهم ) ِلكَ ِإنَّ يف ذَ ) -37
 : . ومن ذلك قول عنرتة

 بََدال اهلََوى يف ِسَواُكمْ  َرِضْيتُ  وال      غريَُكمُ  اْخرَتْتُ  ما يَمعِ  قَ ْليب  كانَ   َلوْ 
بُهُ  َمنْ  يف راِغبٌ  لكنَّهُ   َعَذال وال َلوماً  ال يَ ْقَبلُ  فَلْيسَ                     يُ َعذِى

 :  بى مسنون احملِ وقال 
 ضاَع ِمينِى يف تَ َقل ِبهِ     كاَن يل قَ ْلٌب أَِعيُش بِِه   

 ْرُدْدُه َعَليَّ فَ َقْد     ضاَق َصْدرِي يف َتطَل ِبهِ َربِى فَا
   . بكلى قلِبهِ  ( أي وهو حاضر لالستماع َوُهَو َشِهيدٌ ى إىل القول وإىل قراءة القرآن )( يعين أو أصغَ  أَْو أَْلَقى السَّْمعَ ) 

نَ ُهَما يِف ِستَّ ) -38 ٍم َوَما َمسََّنا ِمن ل ُغوبٍ َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ يف وقد سبق شرحها  . ( أي من تعب ِة أَيَّ
  أيضاً . الكون والقرآنويف كتايب  سورة فاطر

قَ ْبَل ( وهو التسبيح املعروف ) َوَسبِىْح حِبَْمِد رَبِىكَ خرية )( فيك من تكذيب وسُ  َما يَ ُقوُلونَ  َعَلىٰ ( َي حممىد )فَاْصربْ ) -39
 . ( طُُلوِع الشَّْمِس َوقَ ْبَل اْلُغُروبِ 

تعاىل  قولهُ  على ذلك ، والدليل ، فالسجود هي النجوم ( يعين وعند إدابر النجوم َفَسبِىْحُه َوأَْداَبَر الس ُجودِ  اللىيلَوِمَن ) -40
. وُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف  ِصفٌة للنجوم { ، فكلمة "سجود" هي َفَسبِىْحُه َوِإْداَبَر الن ُجومِ  اللىيليف سورة الطور }َوِمَن 

فسبىح عند إقبال ،  عند إقبال كلى آية كونيىة تراها سبىح حبمد ربىكَ  : واملعىن{ .  سورة الرمحان }َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ 
،  وأدارها مبشيئتهِ  وكوىهنا حبكمتهِ  ُسبحان من خلَقها بقدرتهِ ":  النجوم وعند إدابرها فقل وعند رؤية اللىيلالنهار وعند إقبال 

  ". السماوات وربِى األرض وربى العرش العظيم ُسبحان ربىِ 

 ٍذ ألنىه يف السماءئحين ، وحممىد قريب منهُ  ( فاملنادي هو إسرافيل اٍن َقرِيبٍ يَ ْوَم يُ َناِد اْلُمَناِد ِمن مَّكَ ( َي حممىد )َواْسَتِمعْ ) -41
. فلذلك قال هللا تعاىل  الفضاء يف ، واحملشر ، واألرض بعيدة عن احملشر ، فينادي إسرافيل النفوس اليت كانت على األرض

( . ألنى اخلطاب يف هذه اآلية  ة )ِمن مََّكاٍن َقرِيبٍ السور  يف هذه{ . وقال  لت }أُْولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ يف سورة فصى 
. أمىا يف سورة  دوا إىل اجلنانهداء واألولياء كلىهم صعَ وكذلك األنبياء والشُ  ، )ع( وقد صعَد إىل السماء حني موتهِ  للنيبى 
 . ةاجملموعة الشمسيى  القيامة يوم تتمزىق فيهِ  يبقون على األرض إىل يوم الىذينَ }أُْولَِئَك{ الكافرين  لت فاملقصود بكلمةفصى 
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، وذلك قوله تعاىل  ، والصيحة تكون من السماء كما وعدَنهم هِبا  ( أي ابلقول احلقى  يَ ْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة اِبحْلَقِى ) -42
يٌع لََّديْ َنا حمُْ   { . َضُرونَ يف سورة ي س }ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم مجَِ

 . ( خيرجون من األرض ويصعدون إىل الفضاء إىل احملشر وهم نفوس روحانيىة ِلَك يَ ْوُم اخْلُُروجِ ذَ )

َنا اْلَمِصريُ ( يعين جنعل حياة األجسام من املاء والرتاب مثى نعيدها إىل الرتاب ابملوت ) ِإَنَّ ََنُْن َُنِْيي َوُّنِيتُ ) -43 ( يعين  َوإِلَي ْ
  . عاقبها على سيىئاهتا وجنازيها على حسناهتاصري النفوس ومرجعها بعد املوت فنُ وإلينا م

ُهْم ِسرَاًعا) -44 ، ونفوس  للكواكب اجلديدة اً ( بعين تتشقىق األرض وتتقطىع فتكون نيازك وأقمار  يَ ْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعن ْ
ا ختتفي النفوس يف القبور ألنى وجه األرض يكون ُمتساوَيً  ، قةة الشمس احملرِ ن أشعى الكافرين حينئٍذ يف القبور لتحمَيها مِ  وإّنى

.  ة الشمس وحرارهتا وال جبال وال شيء آخر فلذلك خيتفون يف القبورقبل يوم القيامة ليس فيه أبنية لكي حتمَيهم من أشعى 
َريبِى َنْسًفا . فَ َيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا . اَل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل قال هللا تعاىل يف سورة طاها }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَ ُقْل يَنِسُفَها 

 {  أَْمًتا
تنتشر يف  فحينئذٍ  إليه وال نفق ختتفي فيهِ  ئجتفإذا تشقىقت األرض ظهرت النفوس للعيان وابنت لألنظار فليس هلا ملجأ تل

َنا َيِسريٌ َحشْ ( اليوم يوم البعث واحلشر )ِلكَ ذَ الفضاء كاجلراد ) ، يناديهم إسرافيل فيلبىون دعوته  وبة فيهعُ ( أي سهل ال صُ  ٌر َعَلي ْ
  . وجيتمعون عندهُ 

لنيى العريكة  ( فيخافونك بل أنتَ  َوَما أَنَت َعَلْيِهم جِبَبَّارٍ ( يف تكذيبهم لك وجحود رسالتك ) َنَُّْن أَْعَلُم مبَا يَ ُقوُلونَ ) -45
ت فلم ْر اِبْلُقْرآِن َمن خَيَاُف َوِعيدِ ) ؟ اذا يبتعدون عنكرحيم القلب تغفر الزالى   . ويؤمن ابهلل وبرسولهِ  ( هللا فينقاد للحقى  َفذَكِى

ّاْلَعاَلِمنيَّّوقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّذارايتسورةّال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ
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، والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة الكهف }فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرىََِيُح  لذارَيت هي الرَيح( ا َوالذَّارََِيِت َذْرًوا) -1
، وهو هتديد ووعيد  ىى وانقضَ حبادث مضَ  أي إنى هللا تعاىل أقسمَ  م ماضٍ م وهو قسَ ، والواو للقسَ  الرَيح { أي تفرىقهُ 

 .  ت ذرواً ماً ابلرَيح الذارَي: قسَ  واملعىن،  ابلعذاب

  : بنيى بعض األعمال اليت قامت هبا تلك الرَيح فقاليُ  ُسبحانهُ  مثى أخذَ 
 : . ومن ذلك قول عنرتة يصف اخليل فاحلامالت ثقالً  ، ومعناهُ  بكسر القاف هو الثقل "الوقر"(  فَاحْلَاِماَلِت ِوقْ رًا) - 2

 اواهَ لِ  ُب خفى رْ احلَْ راً إذا ما قُ وُ       ِمْلَن ِفْتياَنً َمداِعَس ابلَقناحيَْ 

  . : بسرعة واملعىن،  ( أي فاجلارَيت بسهولة فَاجْلَارََِيِت ُيْسرًا) -3

ثلها . ومِ  ة، فكلمة "أمر" كناية املخلوقات الروحانيى  هاعندفاا ةِ والنفوس بقوى  قات اجلنى فاملفرىِ  : ( يعين فَاْلُمَقسِىَماِت أَْمرًا) -4
  . هاعِ ندفااة والنفوس على أدابرهم بقوى  اجلنى  { يعين فامللقياتِ  أَْمرًا فَاْلُمَدبِىرَاتِ تعاىل } هُ  يف سورة النازعات قوليف املعىَن 

َا ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ ) -5 مل تؤمنوا مبحمىد  إنْ  : م. وجواب القسَ  صادق قاب لوعدٌ ن احلشر والعِ مِ  دون بهِ ( يعين ما توعَ  ِإّنَّ
  . نا قوم هود ابألعاصريكم هبا كما أهلكْ تلك الرَيح فنهلكَ  ثلَ م مِ عليك رسلْ وترتكوا عبادة األصنام نُ 

يَن َلَواِقعٌ ) -6  : . ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم كم هللا تعاىلين هو اإلنقياد حلُِ ، الدىِ  ( عليكم َوِإنَّ الدِى
مٍ   نَِديَنا أنْ  فيها املْلكَ  َعَصْينا     ِطوالٍ  ُغرىٍ  لَنا وأَيى

  . مل تنقادوا اليوم ألمرَن تنقادون للعذاب بعد موتكم إنْ نىكم سإ:  واملعىن

رها قوله تعاىل فسى . ويُ  ، ويقصد هبا السماوات الغازيىة خرى( أي ذات الرتاصف الواحدة فوق االُ  َوالسََّماِء َذاِت احْلُُبكِ ) -7
ع شيء مع صف والتجمى اك هو الرت فاحلبُ  { ، َعِن اخْلَْلِق َغاِفِلنيَ  َوَلَقْد َخَلْقَنا فَ ْوَقُكْم َسْبَع طَرَائَِق َوَما ُكنَّا}يف سورة املؤمنون 

 : اطب عبلة. والشاهد على ذلك قول عنرتة خيُ  شيء
 حُمَْتِبكِ  اللىيلكَ   َموِْكبٍ  َعَلى إالى       أُْطِلُقهُ  ُكْنتُ   َهلْ  فَ َرِسي َفسائلي

 : هنراً  هري يصفُ وقال زُ .  رتاصفتمع مُ ، أي ُمُ  فة للموكب" صِ حُمَْتِبكِ  ل الشاعر "و فق
 ُحُبكُ  مائِهِ  ِلضاِحي َخرِيقٌ  ريحٌ      تَنُسُجهُ  النىبتِ  أبُُِصولِ  ُمَكلَّلٍ 

واجلبال اليت حتتها وهي  ، وقال امرؤ القيس يصف السماء ج املاءبذلك َتوى  يف املاء يصفُ  تْ جَ سِ رتاصفة كأهنا نُ طوط مُ أي خُ 
 : كلىلة ابلغيوممُ 

ا  ُحُبكٌ  هلا      أِسرَّةٍ  تذا مَحْراءَ  ُمكلىَلةً   َحبائِلِ  ِمنْ  كأهنى
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رتاصفة وختتلط ة بعد أن كانت مُ السماوات الغازيى  ق هذهِ ستتفرى : املعىنو ،  م اثينم وهو قسَ والواو من قوله )َوالسََّماِء(  للقسَ 
بون كون ستبقون على األرض تتعذى ، وأنتم أيها املشر  غازات نفصلة فتكون كالدخان املتكوىن من سبعةِ كانت مُ   أنْ  غازاهتا بعدَ 

تعاىل يف سورة الدخان }فَاْرَتِقْب يَ ْوَم أَتْيت السََّماء  د هذا قولهُ ا يؤيى . وُمى  بذلك الدخان والنرفعكم إىل السماء مع املؤمنني
 . وهذا احلادث يكون قبل القيامة ،{  َعَذاٌب أَلِيمٌ  ِبُدَخاٍن م ِبنٍي . يَ ْغَشى النَّاَس َهَذا

( يف شأن رسولنا حممىد فبعضكم يقول شاعر وبعضكم يقول ساحر واآلخر  َلِفي قَ ْوٍل ُم َْتِلفٍ ( أيها املشركون )إِنَُّكمْ ) -8
  . واآلخر يقول أساطري األولني ةهانَ واآلخر يقول كَ  حرٌ ، كما اختلفتم يف القرآن فبعضكم يقول سِ  يقول ُمنون

عن الشيء  يعين صرفهُ  "أفكه َيفكه". يُقال  نفسه عن طاعة هللا كَ ( يعين من أفَ  ْن أُِفكَ مَ ( أي عن النيبى ) يُ ْؤَفُك َعْنهُ ) -9
تَ َنا من ذلك قولهُ و .  وقَ َلَبهُ  أي لتصرفنا عن  { لَِتْأِفَكَنا َعْن آهِلَِتَنا تعاىل يف سورة األحقاف حاكياً عن قوم هود }قَاُلوا َأِجئ ْ

 . وهو الشيطان صرفَ  عن طاعة هللا نفسهُ  َمن صرفَ  ويصدىهم عن طاعة النيبى  : يصرف الناس بكذبهِ  واملعىن.  عبادهتا
 . ميان بهِ طاعة رسول هللا وعن اإلإ، واليوم يصدى الناس عن  من السجود آلدم هللا بهِ  عمىا أمرهُ  نفسهُ 

 قولهِ  عندَ  يف سورةاألنعامه الكلمة . وقد سبق شرح هذ ى ابطلهمرىون علَ صِ يُ  الىذينَ ( أي الكذىابون  قُِتَل اخْلَرَّاُصونَ ) -10
  . 116{ يف آية  تعاىل }َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصونَ 

 : ، ومن ذلك قول الفرزدق أي غطىاهُ  "املاء غمرهُ "قال . يُ  من اجلهل الهون ( أي يف حبرٍ  ُهْم يف َغْمَرٍة َساُهونَ  الىذينَ ) -11
 يَ َتَذرىعُ  َغْمرَةٍ  يف ساِبحٍ  يَدا      َكأَنَّهُ   اثنٍ  اْلِمْنهالِ  أاب َوجَنىى

 . أيضاً  املؤمنونو  سورة األنعاموقد سبق شرح هذه الكلمة يف 

ينِ ) -12 َن يَ ْوُم الدِى  : . فقال هللا تعاىل فيهِ  دانُ نُ  قاب يومَ ( يعين مّت يكون يوم العِ  َيْسأَُلوَن أَيَّ

 : . فتقول هلم مالئكة العذاب عذىبون( أي يُ  يَ ْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يُ ْفتَ ُنونَ ) -13

نَ َتُكْم َهٰ َذا) -14  . نيا( يف دار الدُ  الَِّذي ُكنُتم بِِه َتْستَ ْعِجُلونَ ( العذاب ) ُذوُقوا ِفت ْ

 . ( ماء جيري نَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيونإِ قني فقال تعاىل )هللا املتى  وصفَ مثى  -15

ُمْ ) -16 ُْم َكانُوا قَ ْبَل ذَ ة )( من هداَي يف اجلنى  آِخِذيَن َما آاَتُهْم َرهب  نني مع الفقراء سِ ( يعين كانوا يف الدنيا حمُ  ِلَك حُمِْسِننيَ ِإهنَّ
 . والضعفاء
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ينامون  اللىيل( يعين كانوا قليالً من  َما يَ ْهَجُعونَ  اللىيلَكانُوا قَِلياًل مِىَن تعاىل )ى فقال قوَ هؤالء احملسنني ابلتى  وصفَ مثى  -17
، صيفاً كان  صارن القِ يايل الطوال أم مِ ن اللى مِ  اللىيل: سواء أكان  واملعىن،  ، وكلمة "ما" تستعمل للتنوىع يتعبىدون وأكثرهُ 
 : قول اخلنساء. ومن ذلك  . فاهلجوع هو النوم أم شتاءً  الوقتُ 

 اأَلشَنعُ  اخَلرَبُ  عاَليِن  َوَقد      أَْهَجعُ  ال لَيِليَ  ُطولُ  َأََب 

تعاىل  السجدة قولهُ  ثلها يف املعىن يف سورة. ومِ  ( ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ ر، وهو قبل طلوع الفجر )( مجع َسحَ َواِبأْلَْسَحارِ ) -18
ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا}تَ َتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدعُ    { . وَن َرهبَّ

:  واملعىن،  يسأل الذي ال "احملروم"، و الذي يسأل الناس فيعطونه "السائل"(  َويف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ لِىلسَّائِِل َواْلَمْحُرومِ ) -19
 . قون من أمواهلم على الفقراء واحملتاجنينفِ يُ 

َويف ا فات فقال تعاىل )مَ بياَنً لِ بها هبذه اآلَيت تِ ة عقى ر السو هلكت قوم هود يف أول الرَيح اليت أ ُسبحانهُ هللا  َلمىا ذكرَ  -20
بة وآاثرهم الباقية يف دَيرهم اخلرِ  ، والعالمات هيَ  ابألعاصري ( أي عالمات على تدمري قوم هود اأْلَْرِض آََيٌت لِىْلُموِقِننيَ 

. ألنى أكثر الناس ال  ل هللاسُ هم على تكذيبهم رُ منقاماً ك احلوادث انتِ ( بوقوع تللِىْلُموقِِننيَ ، ولذلك قال تعاىل ) األرض
ا حوادث انتِ   . يف كلى زمان دفةً ة حتدث صِ حوادث طبيعيى  قامية وقعت أبمٍر من هللا بل يقولون هذهِ يوقنون أبهنى

أيضاً لكم من سفر  كم ونقلتها التوراةتهم اليت حدىثتكم هبا أجداد صى قِ  ، وهيَ  قولنا دقِ ( آَيت على صِ  َويف أَنُفِسُكمْ ) -21
 ؟ ( آاثرهم ودَيرهم اخلرِبة أََفاَل تُ ْبِصُرونَ التكوين )

أيضاً هو يف  ةِ يف اجلنى  رزقٍ  من ( بهِ  َوَما ُتوَعُدونَ ( أي أسباب رزقكم من رَيح وسحاب وأمطار ) َويف السََّماِء رِْزُقُكمْ ) -22
 . تىقنيالسماء للمُ 

م هتديد م الذي يف القرآن هو قسَ . قلُت فيما سبق أن القسَ  ( َماِء َواأْلَْرِض إِنَُّه حلََقٌّ مِىْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقونَ فَ َوَربِى السَّ ) -23
هللا تعاىل  نى أ م فمعناهُ كر السماء واألرض يف هذه اآلية بعد القسَ ذِ  ، فلىما جاءَ  ووعيد وإنذار بنزول عذاب أو خراب وتدمري

، واألرض  فتكون دخاَنً  ق وختتلط تلك الغازات بعضها ببعضٍ ة تتمزى ، فالسماء الغازيى  شقىقهمايوم القيامة ويُ ا مخرىهبُ يُ سَ 
 فيهِ  وذكرَ  م الذي أقسم هللا بهِ . فهذا معىن القسَ  للكواكب اجلديدة وتنتثر يف الفضاء اً وأقمار  ع فتكون نيازكَ ق وتتقطى تتشقى 

نتثرت أجزاؤها يف ا{ يعين َتزىقت و  تعاىل يف سورة اإلنفطار }وإذا الكواِكُب انتثَرتْ  د هذا قولهُ وُما يؤيى  ، السماء واألرض
(  مِىْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقونَ علينا دون مشقة ) الة وهو سهلٌ ذلك اخلراب ال حمَ  نٌ ( أي لكائِ  إِنَُّه حَلَقٌّ . مثى قال تعاىل ) الفضاء

فقد شرحُت   الكون والقرآنفاقرأ كتايب  السماواتن أردَت زَيدة إيضاح عن . فإ يفلة وال تكرعة دون مشقى بسهولة وبسُ 
 . عنها شرحاً وافياً 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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  ( ؟ َهْل َأاَتكَ تعاىل )الكرمي فقال هللا  رسولهُ  خاطبَ مثى  -24
 ةر السو  احلديث حني أاتك قبل هذهِ  هل فهمتَ  : فيكون املعىن،  َهْل أاََتَك " يف القرآن إذا كان احلديث مسبوقاً  أتيت كلمة "

 . يف سورة هود إبراهيم مع ضيفهِ  ةُ صى ؟ وقد سبقت قِ 
 . ، وهم ثالثة من املالئكة هلم الطعام أكرمهم إبراهيم وقدىمَ  الىذينَ (  ُمْكَرِمنيَ َحِديُث َضْيِف إِبْ رَاِهيَم الْ )

( يعين قال إبراهيم  م نَكُرونَ  قَ ْومٌ ( عليكم )َساَلمٌ يباً هلم )( إبراهيم ُمُ قَالَ ( عليكم ) فَ َقاُلوا َساَلًما) ( بيَتهُ  ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيهِ ) -25
  . ينيكون مع املسافرِ  ن إذ ليس معهم دوابى يركبوهنا وال متاع كمارو نكَ مُ  إهنم قومٌ  يف نفسهِ 

  ( مشوي َفَجاَء ِبِعْجٍل مسَِنيٍ ِسرىاً إلعداد الطعام هلم ) ( اي فمالَ  ِإىَلٰ أَْهِلهِ ( إبراهيم )فَ رَاغَ ) -26

م روحا ( منهُ  فَ َقرَّبَُه إِلَْيِهْم قَاَل َأاَل أَتُْكُلونَ ) -27   . يشيٍء مادى  ن ال ميكنهم أكلُ و نيى ، فلم َيكلوا ألهنى

ُهْم ِخيَفةً ) -28   . سارة زوجتهُ  هدُ لِ ( تَ  قَاُلوا اَل خَتَْف َوَبشَُّروُه بُِغاَلٍم َعِليمٍ ) م مل َيكلوا من طعامهِ ( ألهنى  فََأْوَجَس ِمن ْ

ذلك صوت صريرها يف  ، ومن وصرير اهلواء شتقىة من صرير الباب، وهي مُ  ( أي يف صيحةٍ  َفأَقْ بَ َلِت اْمرَأَتُُه يِف َصرَّةٍ ) -29
 : القيس ئمر اذلك قول  . ومن حة كصهيل اخليل وصوت الباز. والصيحة بعضها تكون ُمفرِ  األجواء

 ٍة مَلْ تُ زَيَّلِ َفَأحْلََقَنا اِبهلَاِدََيِت وُدْونَُه      َجَواِحُرَها يف َصرى 
ى عند املصريني "زغرودة" مى سَ ، وتُ " اهللهولة" ، وهيَ  تشبه صوت الباز صيحةٍ ب مرأتهُ ا: أقبلت  واملعىن.  تتابعةمُ  أي يف صيحةٍ 

وجهها أبصابع كفىها  تْ مَ طَ ( أي لَ  َفَصكَّْت َوْجَهَها) ستعمل عند النساء وقت األفراح ويف األعراسن يُ حسَ  وهو ترديد صوتٍ 
 : . ومن ذلك قول البعيث اجملاشعي بهاتعجى  ةِ شدى لِ 

 هايمُ أمِ  ينِ ليدَ و لِ كبُ يَ  ى الوجهِ لَ عَ        ةً كى صَ  كَ تُ كْ كَ صَ   حّتى يل  تَ عرىضْ تَ 
اليت كان إبراهيم يسكنها وزوجته سارة قبل  افظة ذي قار "الناصرية" وهيَ لة عندَن يف العراق يف حمُ ستعمَ الكلمة مُ  والتزال هذهِ 

ار "صكين زوجي على وجهي" أي ضربين ق ، فتقول املرأة الساكنة يف ذي هاجروا منها إىل األردن مثى إىل فلسطنيأن يُ 
 ؟ د( فكيف ألِ  َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ )

( إبحوال اْلَعِليمُ ) مصنوعاتهِ  ( يف قَاَل رَب ِك إِنَُّه ُهَو احلَِْكيمُ يكون ) ( أي كما قلنا لكِ ِلكِ َكذَ ( أي قالت املالئكة )قَاُلوا) -30
  . عبادهِ 

 ؟ جئتم ( أي فما شأنكم وأليى أمرٍ  ُكْم أَي  َها اْلُمْرَسُلونَ َفَما َخْطبُ ( إبراهيم )قَالَ ) -31

  . ( هم قوم لوط قَاُلوا ِإَنَّ أُْرِسْلَنا ِإىَلٰ قَ ْوٍم ُم ْرِِمنيَ ) -32
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َها َوأَْمطَْرَنَ تعاىل } . ويف سورة هود قال ( يعين تكوىنت من طني فصارت حجارة لِنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة مِىن ِطنيٍ ) -33  َعَلي ْ
َناُهم ِبَسَحرٍ ، ويف سورة القمر قال تعاىل } { ِحَجاَرًة مِىن ِسجِىيٍل مَّنُضودٍ  { .  ِإَنَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط جنََّّي ْ

ا أحجار رُ فيكون خالصة ما تقدى     . ات السننيمرور مئ ى بعدَ األمر من الطني فصارت حصَ  ئة تكوىنت يف ابدوبيى سُ م أهنى

،  ىاملوجودة يف احلصَ  طوط امللوىنة، والعالئم هي اخلُ  ةوبيى سُ ا أحجار رُ على أهنى  ة وعالئم تدلى ( أي فيها أومِس م َسوََّمةً ) -34
وتالميت  لت األرض هبملزِ ، فزُ  املعاصي نرين مِ كثِ ( أي للمُ لِْلُمْسرِِفنيَ  الغيب أعدىها )يف عاملَ  ( أي عندهُ  ِعنَد َربِىكَ وقوله )

  . دوث الزلزال فهلكوا مجيعاً رى وقت حُ ين يف القُ مل يكونوا حاضرِ  الىذينَ ى ى علَ ، وسقطت أحجار احلصَ  بيوهتم فوقهم

 . ( وهم لوط وابنتاهُ  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( أي قرية سدوم ) َفَأْخَرْجَنا َمن َكاَن ِفيَها) -35

  . قون، والباقون كافرون فاسِ  لوط ( هو بيتُ  مِىَن اْلُمْسِلِمنيَ واحد )(  َفَما َوَجْدََن ِفيَها َغرْيَ بَ ْيتٍ ) -36

 ت الذي اليعيش فيه أي  حيوان لكثرة أمالحهِ ( أي عالمة ظاهرة هو البحر امليى آيَةً ( أي يف القرية ) َوتَ رَْكَنا ِفيَها) -37
  . شراك ويبتعدون عن املعاصي( فيتجنىبون الكفر واإل لِىلَِّذيَن خَيَاُفوَن اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ )

  . ظاهرة ةٍ وى بيىنة وق ُ  جىةٍ ( أي حبُ  ِإْذ أَْرَسْلَناُه ِإىَلٰ ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن م ِبنيٍ ربة )( آية وعِ ُموَسىٰ ) ةِ صى ( قِ َويف ) -38

ه ( ولذلك يدىعي أنى  َُمُْنونٌ  أَوْ ( موسى ) ِحرٌ َوقَاَل َسا) ةٍ وقوى  ندٍ من جُ  ( أي مبا لديهِ بِرُْكِنهِ ) ( فرعون عن قبول احلقى فَ تَ َوىلَّٰ ) -39
 . رسول

ه من آٍت مبا ُيالم عليِ  ( أي وهو َوُهَو ُمِليمٌ ( أي فطرحناهم يف البحر ) َوُجُنوَدُه فَ نَ َبْذََنُهْم يف اْلَيمِى ( ابلعذاب )َفَأَخْذََنهُ ) -40
  . عباد بين إسرائيل وقتِل أبنائِهمُسل واستِ تكذيب الرُ 

 . ُسلالرُ  ( فأهلكناهم ملا كذىبوا ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِىيَح اْلَعِقيمَ ربة ملن يعترب )وعِ  ( آيةٌ َعادٍ ة )صى ( قِ يف وَ ) -41

األقدام  هُ تالذي داسَ  تهشىماً كالنبات اليابستكسىراً مُ ( أي مُ  ِإالَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّميمِ ( الريح ) َما َتَذُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعَلْيهِ ) -42
 . والتنب ثاء هو القشى فالغُ  { َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاء . ومثلها يف سورة املؤمنون }َفَأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُة اِبحْلَقىِ  على األرض ورمتهُ 

م ّتَّٰ ِحنيٍ ََتَت َُّعوا حَ ، وهم قوم صاحل ) أن عقروا الناقة ( بعدَ  ِإْذ ِقيَل هَلُمْ ربة )وعِ  ( آيةٌ ََثُودَ ة )صى ( قِ َويف ) -43   . ( وهي ثالثة أَيى

مْ ) -44 ( أي أخذهم  فََأَخَذهْتُُم الصَّاِعَقةُ فة والعصيان )، يعين جاوزوا احلدى يف املخالَ  ثالهِ امتِ  ( أي عن فَ َعتَ ْوا َعْن أَْمِر َرهبِِى
( إىل بيوهتم  َوُهْم يَنظُُرونَ م )، وكان هالكهم ابلزلزال فتالميت بيوهتم فوقه قول فيزيلها من الرؤوسالعذاب الذي يصعق العُ 

 . تتهدىم
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  . األنقاض رجهم من حتت( مبن خيُ  َوَما َكانُوا ُمنَتِصرِينَ ( من حتت األنقاض ) َفَما اْسَتطَاُعوا ِمن ِقَيامٍ ) -45

ُْم َكانُوا قَ ْوًما فَاِسِقنيَ ( أغرقناهم ) َوقَ ْوَم نُوٍح مِىن قَ ْبلُ ) -46  . نا( أي خارجني عن طاعت ِإهنَّ

َناَها) -47 َوِإَنَّ عليهم ) منىا ( أي بفضلٍ أِبَْيدٍ ة )السماوات الغازيى  ، وهيَ  ( أي راصفناها طبقة فوق طبقة َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ
 . هاويف غري  يف سورة البقرةاآلية  . وقد سبق تفسري مثل هذهِ  بادعم على العِ ( ابلنِ  َلُموِسُعونَ 

: والطبقة  واملعىن،  ولزرعكم ( لكم فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ ة لتكون صاحلة للزرع واإلنبات )رابيى تُ  ( بطبقةٍ  َواأْلَْرَض فَ َرْشَناَها) -48
  لغرس األشجار وإنبات الكأل عليها أحسن َتهيد عملناهُ  ة هيَ الرتابيى 

تفكىروا يف خلقها  ( أي لكي َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ى )نثَ اُ و  اً ( ذكر  َلْقَنا َزْوَجنْيِ خَ ( نبااتً كان أو حيواَنً ) َوِمن ُكلِى َشْيءٍ ) -49
  . ظوا وحتمدوا هللا على ذلكعِ فتتى 

ناك عيشًة الروحانيىة تعيشوا هُ  ة واصعدوا اىل السماء واسكنوا مع املالئكة يف اجلنانبوا من املادى هرُ اُ ( أي  َفِفر وا ِإىَل الِلَِّ ) -50
إىل السماء خرٌي لكم من بقائكم يف األرض  ى هللا وعبادتكم له فإنى صعودكميدة وذلك أبعمالكم الصاحلة وبتقوَ سع

 . ( مِىْنُه نَِذيٌر م ِبنيٌ  ِإينى َلُكمة فال يغرتى هبا إالى من جيهل عواقبها )وتعلىقكم ابملادى 

  . ( ِإينى َلُكم مِىْنُه نَِذيٌر م ِبنيٌ ) سونهُ قدى ( تُ  َواَل جَتَْعُلوا َمَع الِلَِّ إِلَٰ ًها آَخرَ ) -51

  . ( ِمن قَ ْبِلِهم مِىن رَُّسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َُمُْنونٌ  الىذينَ َما أََتى ( قومك )ِلكَ َكذَ ) -52

 أنتَ  اساحر أو يقولو  ُسل وأن يقولوا ملن جاءهم أنتَ ى بعضهم بعضاً ابلتكذيب للرُ ( يعين هل أوصَ  أَتَ َواَصْوا بِهِ ) -53
  . ُسل هللا وكذىبوهم وآَذوهم فانتقمنا منهم( طَغوا على رُ  بَْل ُهْم قَ ْوٌم طَاُغونَ أحفادهم بذلك )  مل يوِص األجدادُ ؟ كالى  ُمنون

ُهمْ ) -54  . عنهم هم وأعرضتَ تركتَ عليك إذا  ، أي ال لومَ  ( بعد التبليغ َفَما أَنَت مبَُلومٍ ( َي حممىد إىل مدينة يثرب ) فَ تَ َولَّ َعن ْ

  . ( تَنَفُع اْلُمْؤِمِننيَ ( أي املوعظة ) فَِإنَّ الذِىْكَرىٰ ( غريهم )َوذَكِىرْ ) -55

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ ) -56  . ( َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

ُهم مِىن رِىْزٍق َوَما أُرِيُد أَن يُْطِعُمونِ ) -57  . ( َما أُرِيُد ِمن ْ

َ ُهَو الرَّزَّاقُ ِإنَّ ) -58   . م بشؤوهنم( يف التحكى اْلَمِتنيُ درة عليهم )( والقُ  ُذو اْلُقوَّةِ ) ( لعبادهِ  الِلَّ
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ن كوا مِ هلَ  الىذينَ نصيب أصحاهبم  ثلَ هلم نصيباً من العذاب مِ  ( يعين إنى  فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُواًب مِىْثَل َذنُوِب َأْصَحاهِبِمْ ) -59
 . ( إبنزال العذاب عليهم َفاَل َيْستَ ْعِجُلونِ نوح وعاد وَثود )، كقوم  قبل

 . ( يوم ينتقلون مبوهتم من الدنيا إىل اآلخرة فَ َوْيٌل لِىلَِّذيَن َكَفُروا ِمن يَ ْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدونَ ) -60

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالذارايتّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّالطورسورةّ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 . مسَ ، والواو للقَ  حوريب اليهود جبل ، وُتسمىيهِ  منهُ  ناجي ربىهُ ويُ  ذي كان موسى يصعد عليهِ ( هو اجلبل الى َوالط ورِ ) -1

مثى كتبوها يف ُمموعة  ،  العشرفيها الوصاَي يت كتبَ ة الى ، وهي األلواح احلجريى  درتهِ ( سطىرها هللا بقلم قُ وَِكَتاٍب مَّْسُطورٍ ) -2
 . التوراة

صص احلالل واحلرام وقِ  ة منيى التوراة واألحكام التشريع " هو جلد الغزال كانوا يكتبون عليهِ  "الَرقى (  يِف َرقٍى مَّنُشورٍ ) -3
" ُمموعة التوراة"ى سمى وتُ ،  من مصر وغري ذلك حالت بين إسرائيل َلمىا خرجواورِ  يت بعدهُ موسى والى  زمنَ  يت سبقتْ األنبياء الى 

حيث مل يكن ورق للكتابة  ى لهُ رَ الغزال يستعمل للكتابة بعد عمليىة جتُ  هو جلد . فالَرقى " العهد القدمي"النصارى  يهِ سمى وتُ  ،
 . يف ذلك الزمن

 . من بعدهِ  ُسليمان داوود وأكملهُ  ذي ابتدأ يف بنائهِ ( هو بيت املقدس الى  َواْلبَ ْيِت اْلَمْعُمورِ ) -4

وكادت تقتلهم مجيعاً  ن كان حتتها من بين إسرائيلى مَ علَ  قىةُ ذي انشقى ومالت الشُ ( يريد به اجلبل الى  َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوعِ ) -5
ا من عند هللان يُ ألهنم كذىبوا موسى َلمىا نزل ابأللواح وقالوا مَ  ،  ا وصدىقنارأوا ذلك خافوا وصاحوا آمنى  ا. فلمى  صدىق أهنى

 فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذَنَ  َوِإذْ } ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة . والشاهد على الُشقىة يف مكاهنا ومل تقع عليهم تفاستقرى 
  . ن كان حتتهُ ى مَ الطور هي السقف املرفوع علَ  قىة من جبلفالشى  { ، الط ورَ 

  . الشمس ( أي الذي سجرتهُ  َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ ) -6
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. ومن ذلك قول اخلنساء تصف حرارة كبدها كبقرٍة  لكي ختبزي فيهِ  شعلي النار فيهِ أتقول املرأة العربية "إسجري التنور" أي 
 : ذحبوا ابنها وحشوا جلده تبناً فتقول

ا      َرتَ َعتْ  َوإنْ  أْرضٍ  يف الدَّهرَ  َتْسَمنُ  الَ   َوَتْسجارُ  حَتْنانٌ  هيَ  فاّنَّ
  . ور يتوقىد على ولدهايعين قلبها كالتنى 

،  م ماضٍ ها قسَ ، وكلى  مسَ لقَ ل. والواو يف مجيع الكلمات  فرعون وجندهُ  فيهِ  وقومه وغرقَ  عربُه موسىهو البحر األمحر الىذي و 
 . ثل هذا العذاب أو اخلراب أو التدمريمِ  هللا عليهم ُسل فأنزلَ هللا تعاىل أقسم حبوادث مضت على أقوام كذىبوا الرُ  أي إنى 

  : ى التفصيلحادثة منها علَ  كر كلى وإليك ذِ 
  َُلمىا  ة موسى مع السبعني من قومهِ صى قِ  وهيَ  يت وقعت فوقهُ كر احلادثة الى ريد بذلك ذِ أوالً أقسم هللا تعاىل ابلطور وي

فنزلت  ، تراين  نْ ، قال هللا تعاىل ل إليك أنظرْ  ، فجاء هبم وأصعدهم فوق اجلبل وقال ربِى أرين ةً رَ هْ جَ  َن هللاَ قالوا أرِ 
م سَ ، وهذا قَ  تهم معروفة يف التوراة ويف القرآنصى . وقِ  ن كان معهُ مَ  اً عليه وماتَ صاعقة عليهم فخرى موسى مغشيى 

الء ؤ عليكم صاعقة من السماء كما أنزلُت على ه لْ صدىقوا رسويل أُنزِ مل تؤمنوا يب وتُ  إنْ  هتديد للمشركني ومعناهُ 
وا عل السبعني  . ةً رَ َجهْ  وقالوا أرَن هللاَ  ى موسى وكذىبوهُ َلمىا تكربى

 ( الكتاب هو األلواح احلجريى  وَِكَتاٍب مَّْسُطورٍ أما قوله تعاىل ) ُهبا موسى إىل  ونزلَ  درتهِ ة اليت كتبها هللا تعاىل بقلم ق
.  جلَ ا ويعبدوا العِ موسى لو مل يكفرو  عجزة لبين إسرائيل وآاثراً ابقية من بعدِ ومُ  وكانت تلك األلواح آيةً  133 قومهِ 

فتكسىرت  نفٍ عليهم وألقى األلواح على األرض بعُ  جل غضبَ يعبدون العِ  فلمىا نزل موسى من اجلبل ورأى قومهُ 
ا ابرزة من احلجر معروفة أهنا ليست من  مرهتا بنو إسرائيل حيث كانت الكتابة فيهطعاً عديدة فخسِ وصارت قِ 

وتصدىقوا  : إْن مل تؤمنوا يب واملعىن ، اآلية للمشركني أيضاً  طاب يف هذهِ . واخل ن هللا تعاىلمِ  كتابة إنسان بل هيَ 
م لوم وِحكَ من عُ  ا فيهِ مَ يف الدنيا واآلخرة لِ  زى لكم ورمحةٌ القرآن الذي هو عِ  نرسويل وترتكوا عنادكم فستخسرو 

 . َذيِن فيهما الوصاَي العشروحني اللى ر بنو إسرائيل اللى ظ كما خسِ ومواعِ 
 ى علَ  قوقهُ ق املنتشرة رُ ق املتمزى املتفرى  معناهُ  "املنشور"، و ( يريد به ُمموعة التوراة يِف َرقٍى مَّنُشورٍ تعاىل ) أما قوله

يت يى مل تؤمنوا بوحدانِ  : إنْ  واملعىن،  . واخلطاب أيضاً للمشركني والكافرين ر مزىقهُ صى . وذلك ألنى نبوخذنُ  األرض
ر بنو إسرائيل ُمموعة التوراة حني مزىقها ملك اببل َلمىا كفروا وعبدوا سِ القرآن كما خ اوتصدىقوا رسويل ختسرو 

 البعليم وعشتاروث وغريمها.
 ( يريد به بيت املقدس َواْلبَ ْيِت اْلَمْعُمورِ أما قوله تعاىل )  ، واملعىن،  م واخلطاب للمشركني من العربالواو للقسَ و  :

عزىكم ويكسىُر  البيت منكم الىذي فيهِ  ن َيخذُ عليكم مَ  نام ُأسلىطْ يت وترتكوا عبادة األصيى مل تؤمنوا بوحدانِ  إنْ 
 عزىهم ويف بقائهِ  بيت املقدس الذي فيهِ  أصنامهم وهدىمَ  ك اببل فكسىرى بين إسرائيل ملِ ، كما أرسلُت علَ  أصنامكم

 . ُمدهم لو مل يكفروا ويعبدوا األصنام

                                                           

 على األرض وتكسىرات ، عاد مرىًة اثنية وجاء بلوَحني آخَرين ولكنىه كتبهما بيده فصار اجملموع أربعة ألواح .َلمىا نزل موسى بلوحني وألقامها  133 
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 ( هي ال َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوعِ أما قوله تعاىل ) ُوقد  ، رؤوسهم عليهم فكانت كالسقف فوقَ  قىة من اجلبل اليت مالتْ ش
 . سبق الكالم عنها

 ( يُ  َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ أما قوله تعاىل ) ِفرعون  فيهِ  هو وقومه وغرقَ  ملوسى فاجتازهُ  البحر األمحر الذي انفلقَ  ريد به
يف البحر  وا رسويل أُهلككم كما أهلكت فرعون وجندهُ مل تصدىق : إنْ  واملعىن ، . واخلطاب للمشركني أيضاً  وجندهُ 

 ل فقال تعاىل، مثى توعدهم بعذاب آخر آجِ  عاجل . وهذا ما أنذرهم به من عذابٍ  َلمىا كذىبوا موسى ومل يؤمنوا بهِ 
: 

 . ( اي آلٍت وقتهُ َلَواِقعٌ ( للمشركني ) ِإنَّ َعَذاَب رَبِىكَ ) -7

 . العذاب عنهم ألحٍد َتكني أن يدفعَ  ( أي ليسَ  مَّا َلُه ِمن َداِفعٍ ) -8

َ مثى  -9 ة وقد سبق الشرح عنها يريد هبا الطبقات الغازيى  "السماء"(  يَ ْوَم ََتُوُر السََّماُء َمْورًافقال ) مّت يكون وقتهُ  ُسبحانهُ  بنيى
، ومن ذلك قول زهري بن أيب  وإَيب ضطراب بذهابٍ اإل أيضاً ، و"املور" معناهُ  والقرآنالكون يف هذا الكتاب ويف كتايب 

 : سلمى
 ماءُ مبُقَسَمٍة ََتوُر هِبا الدىِ       أميٌُن ِمنىا َوِمنُكمْ  َمعُ فَ ُتجْ 

  . يعين َتوج هبا الدماءُ 
ق وختتلط ببعضها فتكون  بعضها يف بعض مثى تتشقى  ف األرض وَتوجيت تغلى ة الى : يف ذلك اليوم تضطرب الطبقات الغازيى  واملعىن

يَ ْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب ،  فَاْرتَِقْب يَ ْوَم أَتْيت السََّماء ِبُدَخاٍن م ِبنيٍ } د هذا قوله تعاىل يف سورة الدخانا يؤيى . وُمى  كالدخان
   { . أَلِيمٌ 

:  واملعىنشرحاً وافياً ،  لكون والقرآنا وقد شرحت عنها يف كتايب النيازكهبا  . اجلبال هنا يُريد ( َوَتِسرُي اجْلَِباُل َسرْيًا) -10
، ألنى األرض  احلالة اليوم يف ذلك اليوم تسري النيازك َنو الشمس سرياً يف الفضاء وال تدور بعد ذلك حول األرض كما هيَ 

  . إليها جوفها فحينئٍذ جتذهبنى الشمسُ  تفقد جاذبيتها بسبب برودةِ 

ِبنيَ ) -11  . وف واهللع والفزع والعطش عالوًة على أنواع العذابصيبهم من اخلما يُ ، وذلك لِ  ُسل( ابلرُ  فَ َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

 . ىمَ ( كما تلعب الطفلة ابلد  يَ ْلَعُبونَ ، ويف أصنامهم ) ( أي يف حديٍث ابطٍل خيوضون ُهْم يف َخْوضٍ  الىذينَ ) -12

يقال  . فحينئذٍ  ، ألهنا جتذهبم إليها توانٍ بدون  ( أي يسريون إليها بسرعةٍ  يَُدع وَن ِإىَلٰ ََنِر َجَهنََّم َدعًّا( القيامة )يَ ْومَ ) -13
 : هلم

بُونَ ) -14  . ( يف دار الدنيا َهٰ ِذِه النَّاُر الَّيِت ُكنُتم هِبَا ُتَكذِى

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#النيازك_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ىى علَ حممىداً غطى  ( احلقيقة ألنى  أَْم أَنُتْم اَل تُ ْبِصُرونَ حٌر )، كما كنتم تقولون آلَيتنا سِ  ( الذي تَرونهُ  أََفِسْحٌر َهٰ َذا) -15
  ؟ أعينكم كما قلتم هذا يف الدنيا

َا جُتَْزْوَن َما  ع )واجلزَ  ( الصرب أَْو اَل َتْصربُوا َسَواٌء َعَلْيُكمْ ( على العذاب )فَاْصربُوا( أي قاُسوا شدىة حرارهتا )اْصَلْوَها) -16 ِإّنَّ
 . ُسل( يف الدنيا من أعمال سيئة وكفٍر وتكذيب للرُ  ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 ( . نَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َونَِعيمٍ إِ ) -17

ُمْ ) -18 م من أنواع الِنعم . "التفكىه" هو تكرار الكالم يف سِ ني وُمستأنِ ثِ ( أي ُمتحدىِ  فَاِكِهنَي مبَا آاَتُهْم َرهب  ني مبا أعطاهم رهبى
سورة الواقعة والدليل على ذلك قولُه تعاىل يف شيء حصَل عليِه لشدىِة فرحِه بِه ، أو يف ذهاب شيء منُه لشدىِة ُحزنِه عليِه ، 

يعين فبقيتم تكرىرون القول فتقولون إَنى ملغَرمون ، أي خلاسرون خسرَن زرعنا وأتعابنا {  ِإَنَّ َلُمْغَرُمونَ  }َفظََلْلُتْم تَ َفكَُّهونَ 
ُْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ )  ( أي صرفُه عنهم . َوَوقَاُهْم َرهب 

 ( يف دار الدنيا من أعمال صاحلة . َهِنيًئا مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ( من أهنارها )َواْشرَبُوار اجلنىة )( من أَثاُكُلوا) -19

( أي بفتيات بِيض األجسام واسعات العيون ، وقد سبق تفسريها  ُمتَِّكِئنَي َعَلى ُسُرٍر مَّْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهم حِبُوٍر ِعنيٍ ) -20
 يف سورة الدخان .

ُهْم ُذرىِي َّتُ ُهم إبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هِبِْم ُذرىِي َّتَ ُهمْ  الىذينَ وَ ) -21 ( أي أحلَقنا األوالد ابآلابء فجمعناهم يف اجلنىة ليأنسوا هبم  آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ
نني ابهلِل ورسولِه وإن حتت البُلوغ ، يعين إن كانوا مؤم الىذينَ وتقرى عيوهنم حبضورهم واجتماعهم ، ويريد ابلذرىية األوالد الصغار 

َناُهممل يعملوا أعماالً يستحقىون عليها اجلنىة فإنى هللا تعاىل يلحقهم آبابئهم تفضىالً منُه على اآلابء ) ( أي وما  َوَما أَلَت ْ
 أنقصناهم ، ومن ذلك قول امرئ القيس يصف جوادُه حني ُيسرع يف عدوِه : 

 َموارَِن ال ُكْزٍم وال َمِعرَاتِ     يَ ُلت  احَلَصى لَتىاً ِبُسْمٍر َرزِيَنٍة 
 يعين يتطاير احلَصى من حتت حوافرِه فينقص مكاهنا . وقال احلُطيئة :

 أَبِْلْغ َسراَة َبيِن َسْعٍد ُمَغْلَغَلًة     َجْهَد الرىِسالِة ال إْلتاً وال َكِذابَ 
بسبب إحلاق أوالدهم هبم بل ذلك تفضىالً منىا عليهم ، مثى ( يعين وما أنقصنا من ثواب اآلابء شيئاً  مِىْن َعَمِلِهم مِىن َشْيءٍ )

( يعين يف عامَل الربزخ رهني آباثمِه ُمعذىب جبرائمِه  ُكل  اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهنيٌ ذكر الكبار من األوالد املذنبني منهم فقال تعاىل )
 وسيىئاتِه . 

 ( يعين ألصحاب اجلنىة . ا َيْشتَ ُهونَ ِبَفاِكَهٍة َوحلٍَْم ُمِىَّ ( زَيدًة )َوأَْمَدْدََنُهم) -22
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(  َواَل أَتْثِيمٌ ( أي يف شرهبا ) الَّ َلْغٌو ِفيَها( أي يتعاَطون كأس اخلمر ، مثى وصَف اخلمرة فقال ) يَ تَ َناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا) -23
 اريب اخلمر يف الدنيا . يعين وال ُتسبىب هلم ُمشاجرة وال تعدىي بعضهم على بعض فيأَثون كما هَي احلالة يف ش

ُْم ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنونٌ ( للخدمِة ) َوَيُطوُف َعَلْيِهمْ ) -24 ميوتون صغاراً قبل  الىذينَ ( يف صفائِه وهم أوالد الكافرين  ِغْلَماٌن هلَُّْم َكَأهنَّ
 البلوغ يكونون خَدماً ألهل اجلنىة .

 ( عمىا جرى هلم يف الدنيا وعن األعمال الىيت توصىلوا هبا إىل اجلنىة .  َوأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتَساءُلونَ ) -25

 ( أي خائفني أن َُنَرم من دخول اجلنىة بسبب خطاَيَن . قَاُلوا ِإَنَّ ُكنَّا قَ ْبُل يف أَْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ )  -26

َنا) -27 ُ َعَلي ْ  ( . َوَوقَاََن َعَذاَب السَُّمومِ ( ابملغفرة ) َفَمنَّ الِلَّ

 ( ابملؤمنني . الرَِّحيمُ ( أي املنِعم على العباد ) إِنَُّه ُهَو اْلرَب  ( فاستجاَب لنا ) ِإَنَّ ُكنَّا ِمن قَ ْبُل نَْدُعوهُ ) -28

ْر اِبْلُقْرآِن مَ } ثلها يف سورة ق. ومِ  ، أي ِعظهم بهِ  ( قومك ابلقرآنَفذَكِىرْ الكرمي فقال تعاىل ) خاطب رسولهُ مثى  -29 ن َفذَكِى
  . ( كما يزعمون ِبَكاِهٍن َواَل َُمُْنونٍ عليك ابلرسالة ) ( أي إبنعامهِ  َفَما أَنَت بِِنْعَمِت َربِىكَ ) ، { خَيَاُف َوِعيدِ 

،  منيىة مجع "فاملنون" . منهُ  ل فنسرتيحَ قتَ ميوت أو يُ  ( أي ننتظر أنْ  َشاِعٌر نَّرَتَبَُّص بِِه َرْيَب اْلَمُنونِ ) ( هوَ  أَْم يَ ُقوُلونَ ) -30
  : متزوىجة مرأةً ا ، ومن ذلك قول الشاعر يصف ريب اإلنسان عند ُميئهااحلوادث اليت تُ  "ريبها"و

ُنونِ  رَْيبَ  هِبا تَ َربىصْ 
َ
 َسَيْجَنحُ  أوْ  بَ ْعُلها َعْنها َسيَ ْهِلكُ       َلَعلََّها امل

 . قها فتتزوىجها أنتَ طلى ميوت زوجها أو يُ  يعين لعلىهُ 

عليكم وستعلمون أيىنا  ن املنتظرين النصر من هللا( أي مِ  فَِإينى َمَعُكم مِىَن اْلُمرَتَبِىِصنيَ ( أي انتظروا مويت ) ُصواُقْل تَ رَبَّ ) -31
  . عليهِ  وينتصرُ  خصمهُ  يغلبُ 

ص غياهنم َيمرهم هبذا الرتبُ طُ  ( يعين أَْم ُهْم قَ ْوٌم طَاُغونَ ظار )ص واالنتِ ( الرتبُ هِبَٰ َذا( أي أفكارهم ) أَْم أَتُْمُرُهْم َأْحاَلُمُهم) -32
  . للفتك برسولنا

 : هللا تعاىل . فقال ( بَل الَّ يُ ْؤِمُنونَ ) ، ( أي قاله من نفسه وليس القرآن من هللا كما يدىعي أَْم يَ ُقوُلوَن تَ َقوََّلهُ ) -33

( يف  ِإن َكانُوا َصاِدِقنيَ بيانه وإخباره عن املغيىبات ) ثل القرآن يف نظمه وفصاحته وُحسن( أي مِ  فَ ْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مِىْثِلهِ ) -34
  . قوهلم "تقولىه حممىد"

  : احتجى على امللحدين فقال تعاىل مثى 
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هل تكونىت نفوس هؤالء  : فيكون املعىن،  كلمة "شيء" معناها املادىة  نى أ( ؟ قلُت فيما سبق أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيءٍ ) -35
نعم   ؟ ال مكوىن هلا 134نت من األثريتكوى ل وإنى نفوسنا ية فيقولون إنى األثري ميأل الفضاء من األزَ جسام مادى امللحدين بغري أ

ن أليس هللا خلقها وخلق السماوات واألرض ومَ  ؟ فيها نفوسهم تناألجسام اليت تكوى  ن خلقَ نت من األثري ولكن مَ تكوى 
  ؟ ( لتلك األجسام أَْم ُهُم اخْلَالُِقونَ فيهنى )

منها السمىاوات واألرض فلذلك  تْ قَ لِ ة اليت خُ قوا املادى ( يعين أم هؤالء امللحدون خلَ  أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -36
 ( بذلك جلهلهم وعنادهم بَل الَّ يُوِقُنونَ السماوات واألرض ومن فيهنى ) ة وخلقَ املادى  هللا خلقَ   فإنى ؟ كالى  همن خلقَ جيحدون مَ 

.  

 من القريتنيِ  على رجلٍ  هذا القرآنُ  لَ نزِ اُ  البون النبوىة ملن أرادوا ومن أحبىوا فيقولون لو ( فيهَ  أَْم ِعنَدُهْم َخزَائُِن رَبِىكَ ) -37
 .  ال هذا وال ذاككالى   ؟ ( على الكون فيعملون ما شاؤوا أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُرونَ عظيم )

موا السماء وبذلك علِ  ( الوحي من َيْسَتِمُعوَن ِفيهِ ( أي مصعد يصعدون فيه إىل السماء ) لَّمٌ أَْم هَلُْم سُ قال هللا تعاىل )مثى  -38
 . لمدىعي بذلكلوأدلة واضحة  ة ظاهرة( أي حبجى  فَ ْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهم ِبُسْلطَاٍن م ِبنيٍ تَلق فكذىبوه )أنى القرآن ُمُ 

  . املالئكة بنات هللا فوا منه فقالواهم إذ أضافوا إىل هللا ما أنِ وهذا تسفيه ألحالمِ  ( أَْم َلُه اْلبَ َناُت َوَلُكُم اْلبَ ُنونَ ) -39

متنعوا اه ولذلك تسأهلم إَيى  هم املبلغ الذييل عل( أي يثقُ  فَ ُهم مِىن مَّْغَرٍم م ثْ َقُلونَ ( على تبليغ الرسالة ) أَْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا) -40
  . اك ال هذا وال ذكالى   ؟ عن اإلميان

   . هلم ذلك كال ليس  ؟ عن املاضي واملستقبل بئثل القرآن يُن( كتاابً مِ  اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكتُ ُبونَ لم )( عِ  أَْم ِعنَدُهمُ ) -41

يقعوا يف  يعلمون حّتى  ل الشيطان ولكن البَ ن قِ ( مِ  َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدونَ   الىذينَ فَ ( بك وابملؤمنني ) أَْم يُرِيُدوَن َكْيًدا) -42
  . يندمون اهلاوية فحينئذٍ 

  . تنزيهاً له عن الشركاء ( ُسْبَحاَن الِلَِّ َعمَّا يُْشرُِكونَ  ال إاله يف الكون غري هللا )( كالى  َغرْيُ الِلَِّ ( يرزقهم ) أَْم هَلُْم ِإلَٰ هٌ ) -43

                                                           

ا موجودة من األَزل ال مكوىن هلا ، وحمدودة ال تنقص وال تتكاثر . ومن مجلتهم  134  بعض امللحدين يعتقدون بوجود األرواح ولكن يقولون أهنى
ا تدخل يف بيت األرحام فتبين عليها جسماً فيكون إنساَنً مثى تنفصل ابملوت عن هذا مؤلىف كتاب "على حافىة الع امل األثريي" . ويقولون أهنى

نْ َيا َّنُوتُ اجلسم وتكوىن جسماً آخر ، وهكذا تنتقل من جسٍم إىل جسٍم آخر . قال هللا تعاىل عنهم يف سورة اجلاثية }  َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الد 
ْهُر ، َوَما هَلُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ، ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُن وَن { .  َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ
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(  َسَحاٌب مَّرُْكومٌ  يَ ُقوُلوا( عليهم اليصدىقوا هبا بل ) اِقطًامِىَن السََّماِء سَ األحجار ) نَ عاً مِ طَ ( أي قِ  َوِإن يَ َرْوا ِكْسًفا) -44
أسقطناها على أصحاب الفيل ورأوها وهي  ة أحجاراً بكثرة كما: لو أسقطنا على أهل مكى  واملعىن.  تراكم بعضه فوق بعض

  . يف السماء لقالوا هذا سحاب مرتاكم

لون فيالقون العذاب يُقتَ  ( أي فيه َحّتَّٰ ُياَلُقوا يَ ْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقونَ هتم )( أي اتركهم َي حممىد بعد أن أنذر َفَذْرُهمْ ) -45
  . يف عامل الربزخ

ًئا) -46 ُهْم َكْيُدُهْم َشي ْ ل سبعون من ، وكان ذلك يوم بدر قُتِ  ( أي ال يدفع عنهم كيدهم شيئاً من القتل يَ ْوَم اَل يُ ْغيِن َعن ْ
لهم النجدة إال بعد بضعة ة فال تصِ موقع بدر بعيد عن مكى  ( من قومهم وذويهم ألنى  َواَل ُهْم يُنَصُرونَ ) ر سبعونرؤسائهم وأُسِ 

م  . أَيى

َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل ، وهو عذاب اآلخرة بعد القتل ) ( أي غري عذاب القتل واألسر ِلكَ َوِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َعَذااًب ُدوَن ذَ ) -47
  . ( العاقبة ألهنم ال يؤمنون بوجود األرواح ُمونَ يَ ْعلَ 

 ينصرك هللا ، أي إصرب على تكذيبهم حّتى  ن أنذرهتمى مَ هم واصرب علَ ن مل تنذرْ مَ  رْ : أنذِ  واملعىن،  ( َي حممىدَواْصربْ ) -48
( من النوم  َوَسبِىْح حِبَْمِد َربِىَك ِحنَي تَ ُقومُ لى قتلك )( أي برعايتنا وحتت رقابتنا فال يقدرون ع حِلُْكِم رَبِىَك فَِإنََّك أِبَْعيُِنَناعليهم )
  . الذي أماتين مثى أحياين بحانَ سُ  : ، فقل صباحاً 

 اللىيل، يعين يف آخر  ( سبىحه أيضاً  َوِإْداَبَر الن ُجومِ سبىحه عند رؤية النجوم ) اللىيلل ( يعين يف أوى  َفَسبِىْحهُ  اللىيلَوِمَن ) -49
  . جوم عن األنظارعند ذهاب الن

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالطورّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

ّنجمسورةّال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ
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 تعين( َوىٰ هَ ، وكلمة ) لشري إىل املستقبَ ، وكلمة )إذا( تُ  باتريد هبا املذنى ، والنجم يُ  م( الواو للقسَ  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوىٰ ) -1
  !ب إذا سقطت على األرضماً بذوات الذنَ : قسَ  واملعىن،  على األرض سقطَ 

ون سرتَ  م حمذوف تقديرهُ القسَ  . وجواب يف هذا الزمنوهذا هتديد ووعيد للمشركني والظاملني والكافرين بنزول العذاب عليهم 
 تَ ْعَلُمونَ  لَّوْ  َلَقَسمٌ  . َوإِنَّهُ  الن ُجومِ  مبََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفاَل } عاىلت . ونظريها يف سورة الواقعة قولهُ  ما حيلى بكم من الدمار واهلالك

لو تعلمون  ثٌ بات وإنىه حلادِ ع اليت تسقط عليها املذنى ماً ابملواقِ : قسَ  ، واملعىن ل( تشري إىل املستقبَ َفاَل { ، فكلمة ) َعِظيمٌ 
ّ. ةعظيم األمهيى 

ها كما تزعمون أيى   وما أغواهُ  ( أي ما ضلى حممىد أحداً عن طريق احلقى  ُبُكْم َوَما َغَوىٰ َما َضلَّ َصاحِ قال تعاىل )مثى  -2
َها. وهذا رداً على قوهلم } املشركون  . 42سورة الفرقان آية  { ِإن َكاَد لَُيِضل َنا َعْن آهِلَِتَنا َلْواَل َأن َصرَبََْن َعَلي ْ

  . مونمن كاهن كما تزعُ  وال تلقىاهُ  ى نفسهِ ( أي عن هوَ  َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوىٰ ) -3

  . ( إليه بواسطة جربائيليُوَحىٰ ن هللا )( مِ  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحيٌ ) -4

سورة التكوير بقوله  ، كما وصفه يف ىوَ صفة جلربائيل أبنىه شديد القُ  ( وهذهِ  َشِديُد اْلُقَوىٰ ( جربائيل الذي هو )َعلََّمهُ ) -5
  . { ِذي قُ وٍَّة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ .  َقْوُل َرُسوٍل َكِرميٍ إِنَُّه لَ تعاىل }

. ومن ذلك  لوى منزلتهِ وعُ  ووفرة عقلهِ  ذكائهِ يف شؤوهنا لِ  املالئكة يف أمرها واألنبياءُ  ، تستشريهُ  ( أي ذو مشورة ُذو ِمرَّةٍ ) -6
 : قول لبيد بن ربيعة

 َحِصٍد َوجُنُْح َصرمِْيٍَة ِإبْ رَاُمَها    ٍة  َرَجَعا أِبَْمرمِِهَا ِإىَل ِذي ِمرى 
 . ويتحاكمان عندهُ  طنة يستشريانهِ يعين رجعا إىل ذي مشورة وفِ 

 حممىداً صعدَ  ألنى  . أي صارا سواء يف اجلنس عود إىل السماء يف ليلة املعراج( جربائيل مع حممىد يف اجلنس والصُ فَاْستَ َوىٰ )
 . حاين وصعدا سويىًة إىل السماءالروحانيىة وجربائيل ُملوق رو  بنفسهِ 

ق مفرد فُ . فاالُ  تعاليم دينيىة حممىداً  األرض حني كان يُعلىمُ  فاع من جوىِ رتِ اي وكان جربائيل على أ(  َوُهَو اِبأْلُُفِق اأْلَْعَلىٰ ) -7
 : . ومن ذلك قول الشاعر آفاق ومجعهُ 

 ا َوالنىُجوُم الطىَواِلعُ لََنا َقَمرَاه      أَخْذَن آِبفَاِق السىَماِء َعَلْيُكمُ 

  . جربائيل عليهِ  لىهُ ( أي دَ فَ َتَدىلَّٰ ( حممىد من العرش ) مُثَّ َدَنَ ) -8

  . الِصغار ( من ذلك إذا كان القوسان من حجم أَْو أَْدَنَٰ ) ( من العرش يف املسافةِ  َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ ) -9
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أمر التوحيد ونبذ  نمِ  ن قبلهِ ل مِ سُ ى إىل الرُ ثل الذي أوحَ ( أي مِ  َما أَْوَحىٰ حممىد ) ( ِإىَلٰ َعْبِدهِ ( هللا تعاىل )فََأْوَحىٰ ) -10
ِمن قَ ْبِلَك لَِئْن  الىذينَ أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل  َوَلَقدْ } تعاىل يف سورة الزمر . والشاهد على ذلك قولهُ  ب اإلشراكاألصنام وجتنى 

 هى إىل رسوله حممىد وهو يف السماء وجربائيل علىمتعاىل أوحَ  هللا فإنى  { ، ونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتكُ 
  . أشياء

ة يف ليلة من اآلَيت والعجائب يف السماوات األثرييى  عليكم فؤاد حممىد ما رآهُ  ( أي ما كذبَ  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأىٰ ) -11
صعدت إىل السماوات  . يعين نفسهُ  اً اً ال جسمانيى . وكان املعراج روحانيى  ألهنا انطبعت يف ذاكرتهِ  هُ املعراج ومل يشكى فيما رآ

 . ، والفؤاد من أعضاء النفس ةابألنبياء وهم نفوس روحانيى  ن أيضاً واتىصلَ و السبع ورأى املالئكة وهم روحانيى 

  . ( من اآلَيت وتعلىَم من البيىنات َعَلٰى َما يَ َرىٰ ) لونهُ جتادِ أ( أي أَفَ ُتَماُرونَهُ ) -12

  . وىلالسماء االُ  ن السماء السابعة إىلحني نزال مِ  اُخرى( أي مرىة  اُخرىٰ نَ ْزَلًة جربائيل ) ( أي علىمهُ  َوَلَقْد َرآهُ ) -13

ة َثرها ، أي روحانيى  ةيى أثري  شجرة رب السدرة وهيَ ( أي عند هناية جولتهما يف السماوات وذلك قُ  ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنتَ َهىٰ ) -14
 . النبق

هداء واألولياء يف عامل يت أتوي إليها نفوس األتقياء والشُ الى و  ، درةتلك السِ  ة املأوى عندَ ( أي جنى  ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوىٰ ) -15
  . لد اليت يدخلوهنا يوم القيامةة اخلُ ، وليست جنى  فلى من السماوات السبعالطبقة السُ  ، وهيَ  الربزخ

 . ( األبصار بنورها َما يَ ْغَشىٰ يط هبا من األنوار )( أي حيُ  ِإْذ يَ ْغَشى السِىْدَرةَ ) -16

فقط ال  أمامهُ  : كان حممىد ينظرُ  واملعىن.  وما جاوزهُ  املقصود لهُ  هِ عن مرئيى  بصرهُ  ( أي ما مالَ  َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغىٰ ) -17
 ، ألنى  املعراج كان روحانيىاً  على أنى  دليلٌ  اْلَبَصُر ( زَاغَ  )َما. فقوله  هِ ابً وتعظيماً لربى ن ذلك أتدى ، وكا االً مييناً وال مِش  يلتفتُ 

  . اجلسم والعني من حواسى  اإلنسان بعد املوت. وقد شرحُت هذا يف كتايب  النفوس البصر من حواسى 

العرش أعظم  ، ألنى  ى عرش ربىهِ أَ : رَ  واملعىن،  ىظمَ ( أي العُ  ِمْن آََيِت رَبِىِه اْلُكرْبَىٰ ( حممىد يف السماوات ) َلَقْد رََأىٰ ) -18
اْلَعِظيِم {  اْلَعْرشِ  َوَرب   ْبعِ السَّ  السََّماَواتِ  رَّب   َمن }ُقلْ  . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون آية فوق السماوات

.  

َت َواْلُعزَّىٰ ) -19   . يتم والفاء للتفكريأ( أصلها أر أَفَ رَأَيْ ُتُم الالَّ
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، سوهنا أدوات الزينة كالقالئد والُشُنوف وغري ذلك ( ثالثة أصنام كانوا يعبدوهنا وكانوا يُلبِ  خرىٰ َوَمَناَة الثَّالِثََة ااْلُ ) -20
 : ك قول حسىان بن اثبتوالشاهد على ذل

 ُنوفَاَوَنْسُلبُ َها اْلَقاَلئَِد َوالشُ       اً ى َوَودى وىنَ ْنَسى الالَت َواْلُعزى 
،  واعم سُ عمرو بن العاص فهدى  ، وأرسلَ  النيبى )ع( خالد بن الوليد فهدىمها ى يف واٍد ُيسمى "بطن َّنلة" فأرسلَ فكانت الُعزى 

بدوا يل رأيكم أاألحجار اليت تعبدوهنا مثى  : فكىروا يف هذهِ  واملعىن.  ةيوم فتح مكى  ، وذلك م مناةسعد بن زيد فهدى  وأرسلَ 
  ؟ حجراً منحواتً  يعبدُ  ن عاقلٍ ؟ وهل مِ  فيها هل تضرى أم تنفع

بنات  املالئكةُ  فتقولون ن األوالد وتنسبون هلل اإلَنثسكم الذكور مِ ختتارون ألنفُ  ( أي كيفَ  أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اأْلُنَثىٰ ) -21
  ؟ هللا

  : . ومن ذلك قول امرئ القيس جائرة سمةٌ ( أي قِ  تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزىٰ ) -22
 اِبلذََّنبِ  الرىْأسَ  يَ ْعِدُلونَ  ِإذْ      حِبُْكِمِهمُ  َأَسدٍ  بَ ُنو َضاَزتْ 

ُتُموَها) -23 ُ هِبَاأَنُتْم وَ األحجار ) ( هلذهِ  ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّي ْ ( يف كتاب  ُسْلطَانٍ  ِمن( أي بعبادهتا ) آاَبؤُُكم مَّا أَنَزَل الِلَّ
ِإالَّ الظَّنَّ َوَما ( يف ذلك ) ِإن يَ تَِّبُعونَ ) ا تشفع لكم عند هللاشري إىل عبادهتا أو أهنى كماً يُ . يعين مل ينزىل دليالً أو حُ  مساوي

مُ )نفوسهم  ( أي وما َتيل إليهِ  هَتَْوى اأْلَنُفسُ   . ( يف القرآن فرفضوهُ  اهْلَُدىٰ  َوَلَقْد َجاَءُهم مِىن رَّهبِِى

 . نىواهلم ما َتَ  كالى ليسَ   ؟ ة املالئكة وغريها من األولياء( من شفاعَ  َما ََتىنَّٰ ( للكافر ) أَْم ِلإْلِنَسانِ ) -24

   . نيقِ املتى  اتهِ جنى  يف لُ دين ويُدخِ للموحى  ملساكني ويغفرُ املرتمحىني على ا ( فيهدي إىل دينهِ  فَِللَِّه اآْلِخرَُة َواأْلُوىَلٰ ) -25

ُ ِلَمنة )( الروحانيى  وََكم مِىن مََّلٍك يِف السََّماَواتِ ) -26 ًئا ِإالَّ ِمن بَ ْعِد أَن ََيَْذَن الِلَّ  يتشفىعوا بهِ  ( أنْ  َيَشاءُ  اَل تُ ْغيِن َشَفاَعتُ ُهْم َشي ْ
 .له  ( عن املشفوعَويَ ْرَضىٰ )

ا اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة لَُيَسم وَن اْلَماَلِئَكَة َتْسِمَيَة اأْلُنَثىٰ  الىذينَ ( املشركني )نَّ إِ ) -27   . بنات هللا ( حني زعموا أهنى

ًئاِمْن ِعْلٍم ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَْ ( أي هبذا القول ) َوَما هَلُم بِهِ ) -28   . شيئاً  أي من احلقيقةِ  ( قِى َشي ْ

َومَلْ يُرِْد ِإالَّ ، يعين عن القرآن ) نا( أي عن وعظِ  فََأْعِرْض َعن مَّن تَ َوىلَّٰ َعن ذِْكرَنَ ه الكرمي فقال تعاىل )رسولَ  خاطبَ مثى  -29
نْ َيا   . ا اآلخرة فقد أنكرها( أمى  احْلََياَة الد 
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َلُغُهم مِىَن اْلِعْلمِ نيا دون اآلخرة )للدُ  رادة []أو اإل ( اإليرادِلكَ ذَ ) -30 ا اآلخرة فهم لم هبا أمى من العِ  لوا إليهِ ( أي ما توصى  َمب ْ
نْ َيا َوُهْم َعِن اآْلِخرَِة ُهْم َغاِفُلونَ ثلها يف سورة الروم قوله تعاىل }. ومِ  غافلون عنها بََّك ِإنَّ رَ ) . { يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا مِىَن احْلََياِة الد 

  . البالغ ان فما عليك إال( فيجازيهما مبا يستحقى  ُهَو أَْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم مبَِن اْهَتَدىٰ 

من ماٍل (  يف اأْلَْرضِ  َوَمازٍق كثري )ة من رِ ( الغازيى  َولِلَِِّ َما يف السََّماَواتِ طاب للمسلمني فقال هللا تعاىل )اخلِ  وجىهَ مثى  -31
( اِبحلُْْسىَن قراء واحملتاجني )( إىل الفُ  َأْحَسُنوا الىذينَ مبَا َعِمُلوا َوجَيْزَِي عفاء )قراء والضُ ( مع الفُ  َأَساُءوا الىذينَ لَِيْجزَِي وفري )

  اهتاعطيهم يف الدنيا من خرياهتا ويف اآلخرة جنى فيُ 

( أي كبائر  َكَبائَِر اإْلِمثِْ   جَيَْتِنُبونَ  الىذينَ إالى بشروط فقال تعاىل ) نان ال يتمى نني اجلخول هؤالء احملسِ أبنى دُ  ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -32
 واجلاهلون أبمور الدين وابلعواقب فهؤالء إنْ  ون ببعض اجلنون، وهو املصابُ  ستثناءا( وهذا  َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ الذنوب )

َاقوله تعاىل يف سورة النساء } على ذلك. والشاهد  اتبوا عن كبرية يتوب هللا عليهم  الس َوءَ  يَ ْعَمُلونَ  لِلَِّذينَ  الِلىِ  َعَلى الت َّْوبَةُ  ِإّنَّ
 من اجلنى ُلمٌَّة" اً ، يقال "أصابت زيد ن اجلنونمِ  فٌ رَ هو طَ  "فاللىمم"{ .  َعَلْيِهمْ  الِلىُ  يَ ُتوبُ  فَُأْولَ ِئكَ  َقرِيبٍ  ِمن يَ ُتوبُونَ  مُثَّ  جِبََهاَلةٍ 

 :  . ومن ذلك قول األعشى ، وهو املسى والشيء القليل مبضم الالى 
َا َوُتْصِبُح ِمنْ   هِبَا ِمْن طَاِئِف اجلِْنِى أَْوَلقُ  أملَى       ِغبِى الُسَرى وََكَأّنَّ

 : ، ومن ذلك قول الفرزدق اإلصابة للشيء م هيَ بفتح الالى  "ةاللَّمى "وكذلك 
 اربََ صَ  ةٌ مَ زْ أَ  هِ يْ لَ عَ  تْ َلمَّ أَ  إنْ فَ     هِ بِ  ر  ا ُيسَ يمَ حاً فِ رَ  ف َ ربٌ ال ُمكْ 

 األعشى: . ومن ذلك قول ذنني كاجلدائلعر تكون على جهة االُ من الشَ  صلةٌ م فهي خِ بكسر الالى  "ةمى اللىِ "أما 
 فَِإنَّ احْلََواِدَث أَْوَدى هِبَا   فَِإْن تَ ْعَهِدييِن َويل ِلمٌَّة 

  . هتا حوادث الدهرأي غريى 
(  ُهَو أَْعَلُم ِبُكمْ الذنوب ) رتكاباون على رتكاب الذنب وال يستمرى ان عن قريب مللتائبني  ( يغفرُ  رَبََّك َواِسُع اْلَمْغِفرَةِ  ِإنَّ )

نت من األرض ( يعين من األغذية اليت تكوى  اأْلَْرضِ  ِإْذ أَنَشَأُكم مِىنَ كانت من الكبائر أو من الصغائر )  بذنوبكم إنْ  أي أعلمُ 
يف بُطُوِن ( مجع جنني ) َوِإْذ أَنُتْم َأِجنَّةٌ فيها ) ةً هاتكم فكنتم أجنى مى اُ أرحام  لت إىلفاً مثى حتوى طَ ت يف أصالب آابئكم نُ فصار 

إينى فليقل ، ولكن  ذلك بنفسهِ  ، وإن ظنى  ، يعين ال يقل إينى مل أذنب طول حيايت ابلقول ( أُمََّهاِتُكْم َفاَل تُ زَك وا أَنُفَسُكمْ 
  . اتهِ جنى  لهُ دخِ ( املعاصي فيُ  ُهَو أَْعَلُم مبَِن ات ََّقىٰ ) إليهِ  من كل ذنٍب وأتوبُ  ب وأستغفر هللامذن

 . عن اإلميان ( أَفَ رَأَْيَت الَِّذي تَ َوىلَّٰ تعاىل ) بن أخطب وكان من رؤساء اليهود وُعلمائهم قولهُ  يف حييى  ونزلَ  -33

 : اخلنساء ترثي أخاها . ومن ذلك قول عن الباقي ، يعين وامتنعَ  ( عن الباقيَوَأْكَدىٰ ) ( يف قول احلقى  َوأَْعَطٰى قَِلياًل ) -34
َيانِ  َفَّت   ُكَداها  بَ َلَغتْ  إذا يُْكِدي وال    َمَداهُ  بَ َلُغوا ما الِفت ْ
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اليهود لرئيسهم  بعض ، فقالَ  مثى خرجوا بن أخطب مع مجاعة من اليهود دخلوا على النيبى )ع( وتباحثوا معهُ  نى حييى أوذلك  
َنن سائرون على دين "فقال  ؟ " به أتؤمن"، فقال  ، أي هو النيبى املوعودون بهِ  "وَ هُ  وَ هُ "فقال  ؟" ما تقول يف حممىد" حييى 

أَن  إنْ "فقال  ؟ " أال تؤمن بهِ "، فقال أحدهم " جديد نا إىل دينب ة وال حاجةَ نصري إىل اجلنى  موسى دين التوحيد وَننُ 
أتؤمن به وهو من " ، فقال اآلخر " زريهؤالء مع وِ  زرَ فأمحل وِ  ُت فيهِ تومهى  ين اليهود يف إسالمي وأخاف أن قدعْ تتب أسلمتُ 

ى يعين أعطَ  َوَأْكَدٰى ( قَِلياًل  )َوأَْعَطىٰ فهذا معىن قوله تعاىل  !؟ " العرب فكيف نؤمن بنيبى منهم أعداء َننُ "فقال  ؟ " العرب
 . عن أداء الباقي عَ وامتن قليالً يف قول احلقى 

  . ةنصري إىل اجلنى  َننُ  ة فيقول ألصحابهِ ( أنىه يكون من أهل اجلنى  أَِعنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب فَ ُهَو يَ َرىٰ ) -35

نى حممىداً من أة و ربيى غة العِ التوراة ابللى  نى أ، يعين أمل خُيرب القرآن مبا يف التوراة مع  هِ ( نبيى  أَْم مَلْ يُ نَ بَّْأ مبَا يف ُصُحِف ُموَسىٰ ) -36
من  ذي مينعهُ ؟ وإذا أيقن بذلك فما الى  مبا يف توراهتم والكتابة أليس هللا أخربهُ  ة وال يعرف القراءةَ غة الِعربيى العرب ال يعرف اللى 

 ؟ عليه القرآن ن نزلَ باع مَ تىِ ااإلميان ابلقرآن و 

براهيم أيضاً واليت مكتوب إ فِ مبا يف ُصحُ  ربهُ : أمل َّنُ  واملعىن.  هلنذرِ  لذبح وفاءً ل بنهُ ا مَ فقدى  ( نذرهُ  َوِإبْ رَاِهيَم الَِّذي َوَفَّٰ ) -37
  : فيها

 ال حيمل ؟ كالى  وأسلموا هؤالء إذا أسلمتُ  زرَ وِ  أخاف أن أمحلَ  ( فلماذا يقول لصاحبهِ  اُخرىٰ َأالَّ تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ) -38
.  إذا أسلم  تذهب منهُ لئالى  إن أسلموا بل خياف على رئستهِ  ن إسالم قومهِ ، ولكنىه كذىاب ال خياف م هغريِ  إنسان ذنبَ 

 عن األوالدِ  ل اآلابءُ ال يُقتَ قال "  صحاح الرابع عشرفر التثنية يف اإليف سِ ، وذلك  وإليك ما جاء يف التوراة يف هذا اخلصوص
 . " َبطيئتهِ  كلى إنساٍن يُقَتلُ ، عن اآلابءِ  األوالدُ  لُ وال يُقتَ 

 . والشاهد على ذلك قولهُ  نياه من حسنات وأعمال صاحلة( هلا يف دُ  ِإالَّ َما َسَعىٰ ( يف اآلخرة ) َوأَن لَّْيَس ِلإْلِنَسانِ ) -39
  { . َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى هَلَا َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكورًاتعاىل يف سورة اإلسراء }

 يف، و  ن مهما كتمها عن الناسحسَ  كرٌ سوف تظهر للناس ويكون له ذِ  هِ نى حسناتِ أ( يعين و  َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُ َرىٰ ) -40
 : هري بن أيب سلمىل زُ اذلك ق

 تُ ْعَلمِ  النىاسِ  َعَلى خَتَْفى خاهَلا وإنْ     َخِليَقةٍ  ِمنْ  اْمرِئٍ  ِعْندَ  َتُكنْ  وَمْهما

  . الثواب من  ما يستحقىهُ ( أي مثى جيزي هللا ذلك الساعي آلخرته أبوَفَ  اجْلَزَاَء اأْلَْوَفَٰ ( هللا ) هُ مُثَّ جُيْزَا) -41
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وهناك تكون  ى آلخرتهِ سعَ  ن الذية يكون مصري احملسِ يى ( أي إىل جواره يف السماوات الروحان َوأَنَّ ِإىَلٰ رَبِىَك اْلُمنتَ َهىٰ ) -42
 . هناية تنقىالتهِ 

،  يضحكون بسبب سرورهم َنٍس ابملال واألوالد واملسرىات فصاروااُ ( يعين أنعم هللا على  نَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكىٰ َوأَ ) -43
  . َنساً ابلفقر واملرض واهلموم فصاروا يبكون لسوء أحواهلماُ بتلى او 

 . األبناء مقام آابئهم  أقامَ يعين ، اآلابء وأحيا األبناء ( يعين أماتَ  َوأَنَُّه ُهَو أََماَت َوَأْحَيا) -44

  . ( َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنَثىٰ ) -45

  . بى يف األرحامُيصَ  حنيَ  ( يعين من مينىٍ  ِمن ن ْطَفٍة ِإَذا َُتْىَنٰ ) -46

 ومساوات جديدة وخيلقُ   تعاىل أرضاً جديدة، فيخلق هللا النشأة تكون بعد القيامة ( وهذهِ  خرىٰ َوأَنَّ َعَلْيِه النَّْشأََة ااْلُ ) -47
يَ ْوَم تُ َبدَُّل اأَلْرُض َغرْيَ اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوبَ َرُزواْ لِلِى تعاىل يف سورة إبراهيم } يل على ذلك قولهُ ل. والد فيها ُملوقات جديدة

ة تتمزىق وتقوم ة تبدىل بغريها ألنى اجملموعة الشمسيى ازيى كذلك السماوات الغ  بدىل األرض أبرٍض غريها{ يعين تُ  اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ 
  . مقامها اُخرىُمموعة 

البقر والغنم أو غريها  ى آخرين أنعاماً من، وأعطَ  فأغناهم ةً ى بعضهم ذهباً وفضى ( يعين أعطَ  َوأَنَُّه ُهَو أَْغىَنٰ َوأَْقىَنٰ ) -48
 : هري. ومن ذلك قول كعب بن زُ  وهافاقتنَ 

 اقْ َتىَن  َقدِ  فَ ْقرٍ  بعدَ  َزْيدٌ  وأْصَبحَ     أخيُكمُ  مالَ  اخلَْيلِ  َزْيدُ  ََنلَ  لقدْ 
  .  أنعاماً يعين اقتىَن 

: ال  واملعىن،  كنىوهنا مبلكة السماءماء كان اليهود يعبدوهنا ويُ يف السى  ، وهي جنمةٌ  ة( اليمانيى  َوأَنَُّه ُهَو َرب  الشِىْعَرىٰ ) -49
  . اعبدوا رهبى اتعبدوا الِشعرى بل 

وىل وعاد ناك عادان عاد االُ هُ  . وليسَ  وىل معناه املاضية السالفة، واالُ  ا كذىبوا رسوهلممى ( لَ  َوأَنَُّه أَْهَلَك َعاًدا اأْلُوىَلٰ ) -50
 قَاَل َفَما اَبلُ عن لسان فرعون } ]يف سورة طا ها[ تعاىل ليل على ذلك قولهُ ، والدى  رينبعض املفسى  إليهِ  الثانية كما ذهبَ 

  . { يعين السالفة اليت ذهبت قبلنا اْلُقُروِن اأْلُوىَل 

 . 65ة عاد وَثود يف سورة األعراف آية . وقد سبقت قصى  ا كذىبوا رسوهلم بل أهلكهممى ( لَ  َوََثُوَد َفَما أَبْ َقىٰ ) -51

ُْم َكانُوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغىٰ ( أهلكناهم ) َوقَ ْوَم نُوحٍ ) -52   . ود( من عاد وَث مِىن قَ ْبُل ِإهنَّ
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 معها اُخرىوم وثالث رى قوم لوط سدُ . وهي قُ  قوطاً يف اهلاوية( أي أكثر سُ أَْهَوىٰ مة املتقلىبة )( أي املتهدى َواْلُمْؤتَِفَكةَ ) -53
  . ، زلزل هللا هبم األرض فتهدىمت بيوهتم فوقهم فماتوا حتت األنقاض

 . فوقهم يف حادث الزلزال الذي أصاهبم فماتوا ن األنقاض اليت سقطتْ ( مِ  َما َغشَّىٰ ى أهلها )( أي فغطى فَ َغشَّاَها) -54

؟ ونظريها يف  ب هباكذىِ نكر وتُ م ربك تُ عَ عمة من نِ ، يعين أبيى نِ  بنسان املكذىِ ها اإل( أيى  فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىَك تَ َتَماَرىٰ ) -55
  . { اَبنِ فَِبَأيِى آاَلء َربِىُكَما ُتَكذىِ سورة الرمحان قوله تعاىل }

  . ( أي رسوٌل من مُجلة الرُسل السالفة نَِذيٌر مِىَن الن ُذِر اأْلُوىَلٰ ( حممىد )َهٰ َذا) -56

  : . ومن ذلك قول النابغة الذبياين ون ِعقاهبم، يعين اقرتبت ساعة ُماهتم وسيلقَ  ( أي اقرتبت الساعة أَزَِفِت اآْلزَِفةُ ) -57
َُحُل َغرْيَ أنى   ْل بِرَِحالَِنا وََكَأْن َقِدنْ ا تَ زُ َنا       َلمى رَِكاب َ  أَِزَف الرتى

 يعين اقرتب الرتحىل ، وقال كعب بن ُزهري : 
 َلفاوال أرى لشباٍب ذاهٍب خَ      الشباُب وأَْمَسى الشَّْيُب قد أَزِفَا ابنَ 

ى ذلك قوله تعاىل ليل علَ . والدى  عنهم غري هللا ن أحد أن يكشف العذاب( أي ال يتمكى  لَْيَس هَلَا ِمن ُدوِن الِلَِّ َكاِشَفةٌ ) -58
 . { َرب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإَنَّ ُمْؤِمُنونَ خان حاكياً عنهم }يف سورة الدى 

ِإَذا ُكنَّا َوقَاُلوا أَ سراء }إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة اإل ؟ ( يعين من أمر البعث تعجبون أََفِمْن َهٰ َذا احْلَِديِث تَ ْعَجُبونَ ) -59
ُهْم فَ َقاَل اْلَكاِفُروَن َهٰ َذا َشْيءٌ ويف سورة ق } ، { ِعظَاًما َورُفَااًت أَِإَنَّ َلَمب ُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا بَْل َعِجُبوا أَن َجاَءُهم م نِذٌر مِىن ْ

َنا وَُكنَّا تُ رَاابً  َعِجيبٌ   . { ِلَك َرْجٌع بَِعيدٌ ذَ   أَِإَذا ِمت ْ

 . موتكم من العذاب بعدَ  هُ ونَ ( على ما ستلقَ  َواَل تَ ْبُكونَ ساب )( من أمر البعث واحلِ َحُكونَ َوَتضْ ) -60

" أي ال أحيد عن  ، تقول العرب "ال أفعل ذلك أبداً مسداً سرمداً  ( السمود هو الثبات على األمر َوأَنُتْم َساِمُدونَ ) -61
  : . ومن ذلك قول الشاعر قويل

 مُسُوَدا َلهُ  مَسَْدنَ  مبِْقدارٍ              َحْربٍ  آلِ  َوةَ ِنسْ  احلََداثنِ  َرَمى
 ُسْوَدا الِبْيضَ  ُوُجوَهُهنَّ  وَردَّ             بِْيضاً  الس ْودَ  ُشُعوَرُهنَّ  فَ َردَّ 

:  واملعىن.  فقرنى من مهوم وأحزان و ا أصاهبُ هنى ُمى  ابيضى شعرُ " يعين ثبَت له وصربَن عليه حّتى  فقول الشاعر "مسدن له مسوداً 
 . ى عبادة األصنامون على عقائدكم الباطلة وعلَ رى صِ وأنتم اثبتون ومُ 

وا عن عِ  ( يعين فانقادوا هلل واعبدوهُ  فَاْسُجُدوا لِلَِِّ َواْعُبُدوا) -62  . بادتهِ وال تتكربى
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ّاْلَعاَلِمنيَّّوالنجمّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّرقمسورةّال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

. فنزلت  ني فنؤمن بكَ صفَ نِ  رسواًل من هللا فشقى لنا القمر كنتَ   إنْ  ستهزئني بهِ مُ  ريش فقالوا لهُ من قُ  مرى النيبى )ع( جبمعٍ  -1
 ( معناها انشقى  انَشقَّ اْلَقَمرُ وَ هزائهم )ستِ انادهم و عِ  عاقبهم علىنُ ( أي دنت ساعة ُماهتم وسَ  اْقرَتََبِت السَّاَعةُ ة )ر السو  هذهِ 

نتهاء اَنتج عن  نشقاقهِ ا. وسبب  قرتاب القيامةاأيضاً حني  وسينشقى  منها ، يعين إنفصلَ  القمر من األرض يف املاضي
نى ألرض فإل، وَلمىا كان القمر ُمذوابً  كرم اجملذوب وال تسمح هلا ابلتفكى أجزاء اجلُ  ة جتمعاجلاذبيى  ، ألنى  ة األرضجاذبيى 
 . وقد سبق شرح هذه اآلية إليها الشمسُ  ني مثى جتذبهُ صفَ ويكون نِ  ، فحينئٍذ ينشقى  ة األرضهاء جاذبيى نتِ ا تتفكىك بعدَ  هُ أجزاءَ 

 [ . القمر ينشق نصَفني]حتت عنوان على التفصيل  الكون والقرآنيف كتايب 

( وهذا شأهنم  َويَ ُقوُلوا ِسْحرٌ ) ( عنكَ يُ ْعرُِضواورأوها قد حصلت حينئٍذ ) ا طلبوا منكَ ية ُمى مادى  عجزةً ( أي مُ  َوِإن يَ َرْوا آيَةً ) -2
 . ستهزاء األجداد واألحفادعلى هذا القول واال ينستمرى ، يعين مُ  زمان ( يف كلى م ْسَتِمرٌّ ل وقوهلم )سُ ى من الرُ ن مضَ مع مَ 

بُوا) -3 ،  رى ستقِ آمٍر مُ  واتىبعوا أمَر كلى  ( تقديرهُ  َوات َّبَ ُعوا أَْهَواَءُهْم وَُكل  أَْمٍر م ْسَتِقرٌّ السالفة ) ااُلَممبت ( بك َي حممىد كما كذى وََكذَّ
 . هم مبا َيمروهنم بهِ ءبعوا رؤسا: إتى  ىنواملع.  فستقرار وترَ او  أي ذي راحةٍ 

 ا أصابَ وحتذير ُمى  زجرٌ  فيهِ  ( يعين ما َما ِفيِه ُمْزَدَجرٌ ن أخبار املاضني املكذىبني )( يعين مِ  َوَلَقْد َجاَءُهم مِىَن اأْلَنَباءِ ) -4
  . لسُ األوائل من أنواع العذاب بسبب تكذيبهم للرُ 

 : ذلك قول األعشى . والشاهد على والتصايب دىها اجلهلُ ، وضِ  لم ابحلقيقةظة والعِ املوعِ  هيَ ( احلكمة  ِحْكَمٌة اَبلَِغةٌ ) -5
 مِخَاراً  ِمْنهُ  الشَّْيبُ  وقَ ن ََّعهُ       ِحْكَمةً  الصِىَبا بَ ْعدَ  تَ َبدَّلَ 

ر تلك مل تؤثى  ية إذْ مادى  عجزةٍ عن أن َيتوا مبِ  أنذروا قومهم الىذينَ ل سُ غين الرُ فما تُ  دةٌ راشِ  ظةٌ : موعِ  واملعىن ، ( َفَما تُ ْغِن الن ُذرُ )
  . زة اليت يطلبوهنااملعجِ  إنى املشركني مل يقبلوا ابملواعظ بدل اُخرى . وبعبارةٍ  املواعظ هبؤالء املشركني

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#القمر_ينشقّ_نصفَين_


907 
 

ُهمْ ) -6  ِإىَلٰ َشْيٍء ن ُكرٍ إسرافيل ) وهو ( يَ ْوَم يَدُْع الدَّاعِ قاهبم )، سيأيت يوم عِ  أن أنذرهتم ، أي اتركهم بعدَ  ( َي حممىد فَ تَ َولَّ َعن ْ
 . احملشر صيبهم يفزي الذي يُ قاب واخلِ ، وهو العِ  املشركون وامللحدون ( أي ينكرهُ 

ُْم َجرَاٌد م نَتِشرٌ  خَيُْرُجوَن ِمنَ الفضيحة واخلجل بني النفوس ) ةِ دى ( أي ذليلة خاشعة من شِ  ُخشًَّعا أَْبَصاُرُهمْ ) -7  اأْلَْجَداِث َكَأهنَّ
ة الشمس وحرارهتا حيث ال يوجد مكان أشعى  ا سكنوا القبور لكي حتميهم عن. وإّنى  القبور . األجداث هيَ  ( يف الفضاء

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة طا ها  ى ابألرضسوى اجلبال تتبعثر وتُ  ، ألنى  ى القبورحيميهم عن الشمس سوَ 
: خترج  واملعىن.  { نِسُفَها َريبِى َنْسًفا . فَ َيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا . اَل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل أَْمًتاَوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَ ُقْل يَ }

ا خيرجون من القبور ألنى األرض تتمزى  َييت حنيَ  النفوس من القبور وتنتشر يف الفضاء كاجلراد املنتشر يف اجلوى  ق . وإّنى
ُهْم ِسرَاًعاتعاىل يف سورة ق  هُ . وذلك قول فتنكشف عنهم األرض وهم داخل  معنه يعين تتشقىق{  }يَ ْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعن ْ

 . فيجتمعون عندهُ  ، مثى يدعوهم إسرافيل إىل احملشر القبور فيخرجون منها وينتشرون يف الفضاء

. وهو  وصاعدين إليهِ  عني صوت الداعيتتبى ين مُ ( يع ِإىَل الدَّاعِ نقادين )تني إىل قول الداعي ومُ نصِ ( أي مُ م ْهِطِعنيَ ) -8
  . وعذاب مشقىات ( علينا فيهِ  يَ ُقوُل اْلَكاِفُروَن َهٰ َذا يَ ْوٌم َعِسرٌ إسرافيل من املالئكة )

َلُهمْ فقال ) صىة نوح مع قومهِ ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلَيت قِ  -9 َبْت قَ ب ْ ذي ب الى ( ابلعذا قَ ْوُم نُوحٍ ة )( أي قبل أهل مكى  َكذَّ
بُوا َعْبَدَنَ مل يؤمنوا ) نوح إنْ  وعدهم بهِ  أن ال يتكلىم هبذا وال مينعهم  نذروهُ أو  ( أي زجروهُ  َوقَاُلوا َُمُْنوٌن َواْزُدِجرَ ) ( برسالتهِ  َفَكذَّ

  . جارةابحلِ  وهُ مجَُ من عبادة األصنام وإال رَ 

  . ( يل من قومي ِصرْ َأينى َمْغُلوٌب فَانتَ ( قائالً )رَبَّهُ ( نوح )َفَدَعا) -10

َهِمرٍ ) -11   امرئ القيس . ومن ذلك قولُ  يوماً  باابً شديداً مل ينقطع أربعنيَ نصِ ا بى نصَ ( أي مُ  فَ َفَتْحَنا أَبْ َواَب السََّماِء مبَاٍء م ن ْ
َهِمرٌ  واْلَماءُ   ِغربِْيبُ  واللَّْونُ  ُمْضَطِمرٌ  والُقْصبُ       ُمْنَحِدرٌ  والشَّدُ  ُمن ْ

  إهالك القوم ( فيهِ  َعَلٰى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ ( ماء السماء وماء األرض ) فَاْلتَ َقى اْلَماءُ ) ( من املاء كثريةً  جَّْرََن اأْلَْرَض ُعُيوَنً َوفَ ) -12

ا ببعض بدل هبا ألواح السفينة بعضه بال رفيعة ُتشدى حِ  هيَ  "رالُدسُ "(  َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ ) ( سفينةٍ  َومَحَْلَناُه َعَلىٰ ) -13
 : ، والدليل على ذلك قول الشاعر فت إذ مل يكن عندهم مسامري يف ذلك الزمنى ابلزى طلَ املسامري مثى تُ 

َعَها       ُمْنَحتى   الد ُسرِ ُة اأْلَْلَواِح َمْنُسوَجُة َسِفيَنُة نُويتٍى َقَد اْحَكَم ُصن ْ

 . سالتهُ دوا رِ وجحَ  روا بهِ ( أي ملن كفَ  َجزَاًء لِىَمن َكاَن ُكِفرَ ا )منى  رأىً ومَ راقبتنا ( أي جتري السفينة مبُ  جَتْرِي أِبَْعيُِنَنا) -14
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( أي فهل من  فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ ، أي عالمة وتذكرة ملن خلفهم ) ( ملن بعدهمآيَةً ثة )( يعين تلك احلادِ  َوَلَقد ت َّرَْكَناَها) -15
  . ىل هللا ابلتوبةرسولنا ويرجع إ بتلك احلادثة فيمتثل أمرَ  عظٍ تى مُ 

  . ( أي وإنذاري إَيهمَونُُذرِ ( هلم ) َفَكْيَف َكاَن َعَذايب ) -16

  ؟ بهِ  يتىِعظُ  ( أي فهل من متىعظٍ  فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ ظوا به )عِ لكم لتتى  هىلناهُ ( أي سَ  َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذِىْكرِ ) -17

َبْت َعادٌ بت رسوهلا فقال )كذى   اُخرىقبيلة  ُسبحانهُ ذكر مثى  -18 َفَكْيَف َكاَن ( رسوهلا هوداً فأهلكناهم ابألعاصري ) َكذَّ
هم َعَذايب َونُُذرِ   ؟ ( أي عذايب هلم وإنذاري إَيى

( وكان  ََنْسٍ  يف يَ ْومِ الباردة يف الشتاء شديدة الربودة ) تعين( هي األعاصري والصرصر  ِإَنَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رحًِيا َصْرَصرًا) -19
  . أَيم لياٍل وَثانيةَ  ( سبعَ م ْسَتِمرٍى الريح )

ُْم أَْعَجاُز ََّنٍْل م نَقِعرٍ ) من األرض وتُلقي هبم فيموتوا ( تَنزُِع النَّاسَ ) -20 فإنى هللا تعاىل يصفهم  .( ُملقاة على األرض  َكَأهنَّ
  بضخامة األجسام يف تشبيههم بقعر النخلة .

 ؟ (اَن َعَذايب َونُُذرِ َفَكْيَف كَ ) -21

  ؟ عظٍ ( أي من متى  َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذِىْكِر فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ ) -22

  : ل فقالكذىبوا الُرسُ   اُخرىقبيلة  ُسبحانهُ  هللا مثى ذكرَ 
َبْت ََثُوُد اِبلن ُذرِ ) -23   . ل اليت أنذرهتمسُ ( أي ابلرُ  َكذَّ

  نون( أي وجُ َوُسُعرٍ عناه )تبِ  ( عن الصواب إنْ  ِإَنَّ ِإًذا لَِّفي َضاَللٍ آابؤَن ) ( ونرتك ما يعبدُ  رًا مِىنَّا َواِحًدا ن َّتَِّبُعهُ فَ َقاُلوا أََبشَ ) -24

 عيهِ فيما يدى  ( َعَلْيِه ِمن بَ ْيِنَنا بَْل ُهَو َكذَّابٌ ) وحي ] والقرآن هو أيضاً "ذِكر" [، يعين ال ( أي الوعظ أَأُْلِقَي الذِىْكرُ ) -25
 مِىثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َهَذا }َما. ومن ذلك قوله تعاىل حاكياً عن املشركني قوهلم  س عليناريد أن يرتأى يُ  ي طمىاع ومن طمعهِ أ( َأِشرٌ )

. ومن ذلك قول حامت  ابملربد نشار" أي حدى أسنانهُ َر النجىاُر املِ . يُقال "وشى  س عليكمأي يرتأى  { َعَلْيُكمْ  يَ تَ َفضَّلَ  أَن يُرِيدُ 
 : الطائي

 اأَلَشرْ  َوال النِىساءِ  ُحبِى  ِمنْ  ذاكَ  َوما      الذىَِكرْ  ةَ اللىيل هاَجيِن  َقدْ  إِنَّين َأال
 : تبة. وقال حسىان يهجو أاب سفيان وهند بنت عُ  أحد من املال عندَ  يعين وليس يل طمع بشيءٍ 

 ِإَذا َأِشَرْت َمَع اْلُكْفرِ  ا      ُلْؤمٌ وََكاَن َعاَدهتََ  َأِشَرْت ِلَكاعُ 
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  . ، يعين طمعت فينا فقول الشاعر " أِشَرْت لكاُع " 
  : فردى هللا عليهم فقال

 . . وهذا هتديد هلم ابلعذاب نا أم هم الكذىابون( رسولُ  مَِّن اْلَكذَّاُب اأْلَِشرُ ينزل هبم العذاب ) ( حنيَ  َسيَ ْعَلُموَن َغًدا) -26

ُمْ ِإَنَّ ُمْرِسلُ ) -27 َنًة هلَّ ُهمْ متحاَنً هلم )اي أ(  و النَّاَقِة ِفت ْ  . ( على أذاهمَواْصَطربْ عون )نتظر ماهم صانِ ا، أي  ( َيصاحلفَاْرتَِقب ْ

نَ ُهمْ ) -28 ُهْم أَنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَ ي ْ ،  صاحبهُ  حيضرهُ ( أي حم َْتَضرٌ ( من املاء ) ُكل  ِشْربٍ للناقة ) هلم ويومٌ  ( وبني الناقة يومٌ  َونَبِىئ ْ
 املاء ألنه قليل ال يكفي هلم وللناقة معاً  االعني ويستقو  ا، وإن كان يومهم حيضرو  فإن كان اليوم للناقة حتضر عني املاء وتشرب

 . فهمىوا بقتل الناقة . فواظبوا على ذلك زمناً يسرياً مثى ملىوهُ 

  . ، فأهلكهم هللا ابلزلزال ( الناقة وهو سكرانفَ َعَقرَ ) اخلمرَ  (فَ تَ َعاَطىٰ ( قيدار بن سالف ) فَ َناَدْوا َصاِحبَ ُهمْ ) -29

 ؟ هم( أي وإنذاري إَيى َونُُذرِ ( هلم ) َفَكْيَف َكاَن َعَذايب ) -30

وف واجلدران قُ ، وهو صوت الزلزال وأصوات السُ  واحدة ( أي دفعةً َواِحَدةً ( من العذاب ) ِإَنَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحةً ) -31
  . غنمهِ خذها لِ صاحب احلظرية فيتى  طام الشجر الذي جيمعهُ ( وهو حُ  َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ قوطها )ني سُ ح

سورة األعراف وقد سبق الكالم عن النيبى صاحل يف  ؟ ظٍ عِ ( أي فهل من متى  َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذِىْكِر فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ ) -32
  45سورة النمل آية ويف  142سورة الشعراء آية ويف  62سورة هود آية ويف  37آية 

َبْت قَ ْوُم ُلوٍط اِبلن ُذرِ فقال تعاىل ) لوط مع قومهِ  ةَ صى قِ  انهُ ُسبحذكر هللا مثى  -33   . ( أي ابلُرُسل َكذَّ

، ومن  ىب هو احلصَ . فاحلاصِ  وا من الزلزال فأهلكتهمجنََ  الىذينَ ى سقطت على ( أي حصَ  ِإَنَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا) -34
 : ذلك قول النابغة الذبياين يصف محار وحش

 وإْمطارِ  إْشعانٍ  ذاتِ  حِباِصبٍ       َتْسَفُعهُ  َشهباءُ  لَيَلةٌ  َلهُ  َتتْ اب
َناُهم ِبَسَحرٍ ى )أي تضربه الرَيح ابحلصَ   . حور( يعين وقت السُ  ِإالَّ آَل ُلوٍط جنََّّي ْ

 . فيهم ل إذا وقعَ من الزلزا نجيهِ ( منهم فنُ  َمن َشَكرَ ) تكَ مى اُ (  ِلَك جَنْزِينِىْعَمًة مِىْن ِعنِدََن َكذَ ) -35

. ومن ذلك  ل وجادلوهمسُ ( أي كذىبوا ابلرُ  فَ َتَماَرْوا اِبلن ُذرِ قامنا منهم )( أي عذابنا وانتِ َبْطَشتَ َناوط )( لُ  َوَلَقْد أَنَذَرُهم) -36
 : قول عنرتة

 فِ حُمْصِ  اأَلْمرِ  ِمنَ  َمْقِضيىٍ  َظْهرِ  َعَلى      ِحياَضُهمْ  مَيُْدُرونَ  إذْ  بنا ََتاَروا
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 َفُذوُقوا َعَذايب َونُُذرِ ى )( ابلعمَ  َفَطَمْسَنا أَْعيُ نَ ُهمْ الثالثة ) إليهم أضيافهُ  أن يُسلِىمَ  ( أي طلبوا منهُ  َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعن َضْيِفهِ ) -37
  . زي والعار غري العذاب يف النارمن اخلِ  ( أيى وما أنذرتكم بهِ 

  . نوا حتتهات األنقاض فوقهم وُدفِ ستقرى ا( أي أخذهم الزلزال صباحاً ف اٌب م ْسَتِقرٌّ َوَلَقْد َصبََّحُهم ُبْكرًَة َعذَ ) -38

  . ( َفُذوُقوا َعَذايب َونُُذرِ ) -39

  ؟ ظعِ ن متى ( أي مِ  َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذِىْكِر فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ ) -40

 . ف، ومن قبلهم يوسُ  ، وهم موسى وهارون ومؤمن آل فرعون ل اليت أنذرهتمأي الُرسُ  ( َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن الن ُذرُ ) -41

 . ( على اإلنتقام َأْخَذ َعزِيٍز م ْقَتِدرٍ ( ابلعذاب والغرق )َفَأَخْذََنُهمْ سع )( التِ  َكذَّبُوا آِبََيتَِنا ُكلِىَها) -42

عطينا هللا ناك فيُ من أصحاب حممىد حاالً هُ  أحسنُ  د فنحنُ ساب كما يقول حممى نا بعث وحِ كان أمامَ   ريش إنْ قالت قُ  -43
َأُكفَّارُُكْم َخرْيٌ مِىْن تعاىل ) قولهُ  . فنزلَ  ا أصحاب حممىد فقد كفروا آبهلتنا، أمى  بنا ألننا مل نكفر ابآلهلةمن نعيم اآلخرة وال يُعذى 

آمنوا منكم  الىذينَ من  كفروا ابلقرآن خريٌ   الىذينَ اركم كفى   ون أنى : أتظنى  واملعىن؟  آمنوا منكم الىذينَ ( يعين خرٌي من  أُولَ ِٰئُكمْ 
ب ( أي يف الكتُ  يف الز بُرِ ( من العذاب ) أَْم َلُكم بَ رَاَءةٌ ) ، كما تظنىون  ، ليسَ  ؟ كالى  وهُ القرآن ووالَ  عليهِ  ذي نزلَ مبحمىد الى 
  . ، ال هذا وال ذاك ؟ كالى  ةالسماويى 

  . ةلى ( على القِ م نَتِصرٌ ) ، واجلمعُ  غفري وعلى دين واحد ( أي مجعٌ  ُن مجَِيعٌ أَْم يَ ُقوُلوَن َنَْ ) -44

بُ رَ تال )( يف القِ  َسيُ ْهَزُم اجْلَْمعُ فقال هللا تعاىل ) -45   . نهزمنيعون مُ ( أي يرجِ  َويُ َول وَن الد 

، يعين عذاب اآلخرة  ( من عذاب الدنيا أَْدَهٰى َوأََمر   َوالسَّاَعةُ ، يعين ساعة ُماهتم ) ( للعذاببَِل السَّاَعُة َمْوِعُدُهمْ ) -46
 : عنرتة . ومن ذلك قولُ  صيب اإلنسانيت تُ ثة الى يبة والكارِ املصِ  . والداهية هيَ  نياأشدى من عذاب الدُ 

 الدَّْهرُ  َلهُ  َيْصُفوْ  النَّاسِ  يف الَِّذي ذا وَمنْ    الَغْدرُ  وانْ َتَشبَ  الدَّْهرِ  ُصُروفُ  َدَهْتيِن 
 ُضر   َمسَّيِن  وما َعينِى  فَ َفرَّْجُتها                    َنْكَبةٍ    بَ ْعدَ    َنْكَبةٌ  َطَرقَ ْتيِن  وكمْ 

  . ل يف العقل( اي وخلَ َوُسُعرٍ ) ( عن احلقى  ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َضاَللٍ ) -47

 . وسقر هيَ  ( أي عذاب سقر املؤمل ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ فيقال هلم ) ( ُيْسَحُبوَن يف النَّاِر َعَلٰى ُوُجوِهِهمْ ) ( القيامةِ يَ ْومَ ) -48
  . النار اليت توعىد هللا هبا الكافرين واملشركني ، وهيَ  ى الشموس الكبرية األحجامإحدَ 
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. والشاهد على ذلك  ةادى ، وكلمة "شيء" معناها امل ى( من الزمن مثى يزول ويتالشَ ِبَقَدرٍ ى )( يبقَ  ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناهُ ) -49
َها فَانٍ قوله تعاىل يف سورة الرمحان   . ى بعد املوتيتمزىق ويتالشَ  من األحياء يعين كلى جسمٍ  ،{  }ُكل  َمْن َعَلي ْ

(  ٍح اِبْلَبَصرِ َكَلمْ خراابً فيكون كما أردَن ) كنْ   لهُ  أن نقولَ  ( وهيَ َواِحَدةٌ ( كلمة )ِإالَّ ( لشيء إذا أردَن خرابه ) َوَما أَْمُرَنَ ) -50
 . رعتهِ يف سُ 

 ( أي فهل من متىعظٍ  فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ يف القرون املاضية ) فرِ ، أي أمثالكم يف الكُ  ( مجع شيعة َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َأْشَياَعُكمْ ) -51
 ؟

 . ( أي يف صحائف أعماهلم يف الز بُرِ ) ( مكتوبٌ  وَُكل  َشْيٍء فَ َعُلوهُ ) -52

 . بعد املوت عاقبهم عليهِ ( أي مسطور يف الكتاب فنُ  َصِغرٍي وََكِبرٍي م ْسَتَطرٌ ) ( ذنبٍ وَُكل  ) -53

  . جتري رٍ ( يعين وأهنُ  ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوهَنَرٍ ) -54

( أي قادر على إدخال  َتِدرٍ ِعنَد َمِليٍك م قْ ) وصدقناهم الوعد فيهِ  ذي وعدَنهم بهِ ( أي يف املكان الى  يِف َمْقَعِد ِصْدقٍ ) -55
ة حتت العرش وهللا فوقهم مع املالئكة يف السماوات الروحانيى  : يكونون عندهُ  واملعىن،  ةالكافرين النار وإدخال املؤمنني اجلنى 

  . على العرش

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالقمرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالرْحان

ّّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِِّبْسِمّهللاِّ

. فنزلت هذه  من هللا هذا بشر وليسَ  مهُ ا يعلى وقالوا إّنى  سالم كذىبوهُ ة ودعاهم اىل اإلعلى أهل مكى  َلمىا قرأ النيبى القرآنَ  -1
 ، (الرَّمْحَٰ نُ ) ةالسور 

ُ َعَلْيَك النساء  قوله تعاىل يف سورة د هذا. وُما يؤيى  من البشر كما يزعمون معلىمهُ  ( حملمىد وليسَ  َعلََّم اْلُقْرآنَ ) -2 }َوأَنَزَل الِلى
  .{  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلمُ 
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نَسانَ ) -3  . ى بن مرمي، وهو عيسَ  ( من غري أب َخَلَق اإْلِ

تعاىل يف سورة  . وذلك قوله رون يف بيوهتمخِ دى ئهم مبا َيكلون وما ييُنبى  بات فصارَ ( علىمه بعض املغيى  َعلََّمُه اْلبَ َيانَ ) -4
َ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي خَتَْتِلُفوَن ِفيهِ  ُتُكم اِبحلِْْكَمِة َوأِلَُبنيِى َنا ِعيَسى هللا  وقال ،{  الزخرف }قَاَل َقْد ِجئ ْ تعاىل يف سورة البقرة }َوآتَ ي ْ

 { . اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يِىَناِت َوأَيَّْدََنُه ِبُروِح اْلُقُدسِ 

  . تَقنسبان مُ ( أي جيرَين حبُ  الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ ) -5

اليت تسقط على  بات والنيازكهَي املذنى  "النجم".  شوعاً هلل( أي يقعان على األرض خُ  َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ ) -6
نقادان هلل على ة فهما مُ السماويى  ا هَي األحجار، وأبعد شيء عنه أقرب شيء لألرض هَي الشجر : إنى  واملعىن.  األرض

حلكم الغريزة الين ركىبها هللا فيكم من االنقياد للخالق  ، وأنتم أيها الكافرون مل تنقادوا ألمر هللا وال ةكم الطبيعة واجلاذبيى حُ 
ا  . عابكم ونفقاتكم هلارمت أتقادرة وشافعة وقد أخطأ ظنىكم وخسِ  فعبدمت ما صنعتم أبيديكم من َتاثيل وظننتم أهنى

هَي الطبقات الغازيىة ، وهَي سبع طبقات نشأت من األرض وارتفعت يف الفضاء . وقد  السماء(  َوالسََّماَء َرفَ َعَها) -7
  . زَيدة إيضاح فطالعُه إن شئتَ  الكون والقرآنشرحُت عنها يف كتايب 

اليت أنزهلا هللا تعاىل  ، أي األحكام التشريعية ةكم السماويى ريد به قوانني احلُ ، وامليزان يُ  ( الوضع عكس الرفع َوَوَضَع اْلِميزَانَ )
 :رئ القيس امالشاهد على ذلك قول و  . ةب السماويى يف الكتُ  على أنبيائهِ 

 ِمْقياَسا النَّاسِ  َبنْيَ  الرَبِيَّةِ  َرب       أَنْ َزهَلا والرَّمْحانُ  اْلَموازِينُ  تِْلكَ 

 . الفقري اوتظلمو  للغينى  اكم فتحكمو وا يف احلُ ( يعين ال تطغَ  َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميزَانِ تعاىل ) الُقضاة واحُلكىام فقالَ  خاطبَ مثى  -8

( يعين وال جتعلوا  اْلِميزَانَ  َواَل خُتِْسُرواكم وال إىل قرابة )( أي ابلعدل وال َتيلوا إىل صديق يف احلُ  ْلَوْزَن اِبْلِقْسطِ َوأَِقيُموا ا) -9
. وُما يؤيد هذا قوله تعاىل يف سورة  نيفَ رَ الطى  بل جيب أن حتكموا ابلعدل بني هو صاحب احلقى  للفقري إن كان الغينى  كمَ احلُ 

  .  { ا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس أَن حَتُْكُمواْ اِبْلَعْدلِ }َوِإذَ النساء 

  : . ومن ذلك قول لبيد ( أي هَيأها للناس ليسكنوا فيها ويزرعوها َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلأْلَََنمِ ) -10
 ُمَسحَّرِ الْ  األَنمِ  هذا ِمنْ  َعصافريُ      فإن ىَنا ََنْنُ  فيمَ  َتسألِينا فإنْ 

من  روجهِ خُ  الطلع حنيَ  ذي يكون علىالف الى ، وهو الغِ  ( مفردها كمىامة ا فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَمامِ ِفيهَ ) وجعلَ  -11
  . النخلة
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أهل احلجاز   بوب ألنى احلُ  هللا تعاىل يف هذه اآلية نوعني من ، ذكرَ  ( تقديره وذو الرحيان َواحلَْب  ُذو اْلَعْصِف َوالرَّحْيَانُ ) -12
ا النوع الثاين هَي احلبوب اليت ، أمى  والشعري والرز طةنحلوىل هَي احلبوب اليت تستعمل لألكل كا، االُ  يستعملوهنا بكثرة كانوا

، وهو  { يعين احلبى ذو التنب ل وغري ذلك فقال تعاىل }ُذو اْلَعْصفِ واهلي طر والرائحة كالفلفل والقرنفل والكزبرةتستعمل للعِ 
 نْبٍ أي كتِ  { َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكولٍ } تعاىل يف سورة الفيل ، والدليل على ذلك قولهُ  التنب عصف هو. فال أي احلنطة الرُبى 

  . حةوالرائِ  طريُستعمل للعِ  ، وقد مجع فيها كل حبىٍ  أي وذو الرحيان (َوالرَّحْيَاُن  ). وقوله تعاىل  هتْ اث َ الدواب ورَ  أكلته

اَبنِ فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكمَ ) -13  . م، فاآلالء معناها الِنعَ  نسواإل ابن أيها اجلنى م هللا ُتكذى عَ ن نِ مِ  عمةٍ نِ  ( يعين أبيى  ا ُتَكذِى

نَساَن ِمن َصْلَصالٍ ) -14 . وقد سبق الكالم  قليل ن ماءٍ ، أي مِ  ن صلصلة املاء( الصلصال هو الطني املتكوىن مِ  َخَلَق اإْلِ
  . آدم ، واإلنسان يريد بهِ  صنع منه الفخىارذي يُ ( يعين كالطني الى رِ َكاْلَفخَّا) ، جرعنها يف سورة احلِ 

رٍ ) -15 اآلية يف سورة احِلجر  ثل هذهِ . وقد سبق تفسري مِ  ( يعين من غازات خرجت من النار َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمن مَّارٍِج مِىن َنَّ
ِر }تعاىل  عند قولهِ   .{  السَُّمومِ َواجْلَآنَّ َخَلْقَناُه ِمن قَ ْبُل ِمن َنَّ

اَبنِ ) -16  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

روهبا ، وكذلك غُ  شري إىل تغيري شروق الشمس صيفاً وشتاءً نى اآلية تُ أرون ( قال املفسى  َرب  اْلَمْشرَِقنْيِ َوَرب  اْلَمْغرَِبنْيِ ) -17
  . خيتلف وقت الصيف عن وقت الشتاء

هة يسكنون جِ  الىذينَ هة املشرق و يسكنون جِ  الىذينَ ، بل املراد بذلك البشر  وق الشمس وغروهباوأقول ليس املراد بذلك شر  
. وكذلك  ان الصنيكى ، ومها نوعان يسكنان جهة املشرق اجلنس األبيض وهم أوالد آدم واجلنس األصفر وهم سُ  غربامل

 . فهذهِ  ان أمريكا األصليىونكى مر وهم سُ واهلنود احلُ  اندو يسكنون جهة املغرب ومها اجلنس األسود وهم احلبشة والسُ  الىذينَ 
إسكندر يف  ةِ صى ثل هذا التوجيه يف قِ . كما سبق مِ  يسكنون تلك املناطق الىذينَ أربعة أجناس إذ املقصود من ذلك البشر 

وقد شرحت  { ، ملَّْ جَنَْعل هلَُّم مِىن ُدوهِنَا ِسرْتًاَحّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قَ ْوٍم }الكهف قوله تعاىل  سورة
 ا .يسكنون أرضن الىذينَ  أجناس البشر األربعةعن  الكون والقرآنيف كتايب 

اَبنِ ) -18  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . ل( يعين أمواج البحرين يلتقيان يف املستقبَ  َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقَيانِ ) -19

نَ ُهَما) -20  تقى ، وهَي األرض اليت شُ  ( أي حاجزبَ ْرزَخٌ ، ومها البحر األمحر والبحر األبيض املتوسط ) ( أي بني البحرينبَ ي ْ
، فقد  . وقد صدق هللا تعاىل مبا أخرب مها على اآلخر بسبب هذا احلاجز( يعين ال يتعدىى أحدُ  الَّ يَ ْبِغَيانِ فيها قناة السويس )
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ميالدية يف زمن َنبليون الثالث وأوصلوا البحر األمحر ابلبحر األبيض املتوسط  1865البقعة من األرض سنة  حفروا تلكَ 
 . 53{ آية َوُهَو الَِّذي َمرََج اْلَبْحرَْيِن عند قوله تعاىل } يف سورة الفرقانذكرُت معىن املرج . وقد  فصارت قناة السويس

اَبنِ ) -21  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

ُهَما الل ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ) -22  . طمحر والبحر األبيض املتوسى ( يعين من البحر األ خَيْرُُج ِمن ْ

اَبنِ ) -23   ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

يت عليها ( أي كاجلبال الى  يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلمِ ( أي املصنوعات واملوضوعات )اْلُمنَشآتُ ن )فُ ( أي السُ  َوَلُه اجْلََوارِ ) -24
رتفع يف الصحراء كاملئذنة يوضع ، وهو بناء مُ  ، ومجعها أعالم وعالمات م وعالمة. مفرد األعالم علَ  األعالم يف أحجامهنى 

َوَعالَماٍت َواِبلنَّْجِم ُهْم . قال هللا تعاىل يف سورة النحل } يف اجلبل ليهتدي إليه الضالى عن الطريق يف البحر أو يف الصحراء
 : { . وقالت اخلنساء يَ ْهَتُدونَ 

 َنرُ  هِ أسِ ٌم يف رَ لَ عَ  هُ كأنى      هِ بِ  اةُ دَ اهلُ  أمَت  تَ راً لَ خْ وإنى صَ 
يف  ، وكذلك الضالى  يف الصحراء ابألعالم يف البحر والغريق كما يهتدي الضالى  ن يهتدي إليها الضالى فُ السُ  : إنى  واملعىن

 . جود املاءالصحراء إذا رأى شراع السفينة من بعيد يهتدي إىل طريق البحر وإىل وُ 

اَبنِ فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىكُ ) -25   ؟ ( َما ُتَكذِى

َها فَانٍ ) -26 على األرض يزول منها  حيىٍ  : كلى  واملعىن.  هاء والتالشينتِ " معناها الزوال واال. كلمة "فانٍ  ( ُكل  َمْن َعَلي ْ
 ى أحد من النفوس على األرض بل تنتقل إىلق ويتالشى ابملوت وال يبقَ من األجسام احليىة يتمزى  جسمٍ  ، وكلى  ويبتعد عنها

  . ق فتكون نيازكاألرض تتمزى  . ألنى  ةالفضاء ويكون مصريها يوم القيامة إىل النار أو إىل اجلنى 

َقٰى َوْجُه رَبِىَك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ ) -27 والشاهد على ذلك قول  . جه إليهِ ، أي املكان الذي تتى  هةاجلِ  معناهُ  "الوجه" ( َويَ ب ْ
 : ة بن أيب الصلتأميى 

 جَيَْمعُ  ِحنْيَ  َلهُ  َتْدِبرياً  وَأْحَسنَ      ُوُجوِههِ  ِمنْ  الَفَّت  املالَ  َتَسبَ اكْ  إذا
 : وقال األعشى

 الَكَمرَاتِ  ُورَّمُ  قَتَلى وُترتَكُ       لَوْجِهِهمْ  ِكرَامٌ   أقْ َوامٌ  َسَيْذَهبُ 
،  أحياء ال ميوتون . فاملالئكةُ  ءُملوق روحاين يف جهة السما ى كلى ي على األرض ويبقَ جسم مادى  ى كلى : يتالشَ  واملعىن

. والشاهد على  عذىبةة وبعضها مُ نعىمة يف اجلنى النفوس ال َتوت ولكن بعضها مُ  ة أحياء ال ميوتون وكلى ل واألنبياء يف اجلنى سُ والرُ 
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اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم }وقال يف الكافرين  ، {اَل يَُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلُوىَل } قنيتعاىل يف املؤمنني املتى  ذلك قولهُ 
ُهم مِىْن َعَذاهِبَا  .{  فَ َيُموُتوا َواَل خُيَفَُّف َعن ْ

اَبنِ ( -28  ؟  )فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

(  لَّ يَ ْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ كُ ، وسؤاهلم ) ن يف األرضن يف الكواكب السيىارة ومَ ( أي مَ  َيْسأَلُُه َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ( -29
ثلها يف سورة عبس قوله . ومِ  ه يعود إىل هللاأنى  رون مناملفسى  إليهِ  كما ذهبَ   . فضمري "هو" يعود لسؤاهلم وليسَ  من شؤوهنم

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنيهِ تعاىل }  . { ِلُكلِى اْمرٍِئ مِىن ْ

اَبنِ ) -30  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

 ( يعين اجلنى  أَي َه الث ََّقاَلنِ ، وهذه كلمة هتديد ووعيد للمجرمني ) ، وذلك يوم القيامة سابكم( أي حلِ  َسنَ ْفرُُغ َلُكمْ ) -31
.  ء األخالق مذموماً بني الناس لسوء أفعالهِ ن كان سيى مَ  ، وهو كلى  ، ومفردها ثقيل الن" مجع تثنيةقَ ، وكلمة "ث َ  نسواإل

 : لشاعرومن ذلك قول ا
 الرَِّحيلِ  ِسَوى لِلسَّاِكِننيَ  فما        قَ ْومٍ  أبرضِ  الثقيلُ  َحلى  إذا

  . موتكم ازاتكم وذلك حنيَ سابكم وُمُ أعمالكم إىل حِ  تفرغ مالئكيت من كتابةِ : سَ  واملعىن

اَبنِ ) -32  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

يقعون يف قبضة الشمس  خرجت النفوس منها وصعدت يف الفضاء فحينئذٍ فإذا صار يوم القيامة وَتزىقت األرض و  -33
نِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم أَن تَنُفُذوا ) قال هلمص منها فيحنئٍذ يُ تها فيحومون حوهلا وال ميكنهم التخلى املتمزىقة وجاذبيى  ََي َمْعَشَر اجلِْنِى َواإْلِ

ذي حيدى السماوات صوا من هذا املكان احملدود الى كنكم أن تتخلى ميُ  قال هلم هل يُ ( يعيِن  ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
، مثى يربد وجه  طعةسع عشرة قِ قت تكون تِ مشسنا احلالية إذا َتزى  . ألنى  قالشمسية حني تتمزى  ريد بذلك اجملموعةويُ  ؟ واألرض
 .جديدة  السنني فتكون كواكب سيىارة تدور حول مشسٍ  على ُمرى  طعتلك القِ 

( يعين ال  ِبُسْلطَانٍ  اَل تَنُفُذوَن ِإالَّ قال هلم )مثى يُ  ، خرجوا إن أمكنكم اخلروج من قبضة الشمساُ ( أي فَانُفُذواتعاىل ) وقولهُ 
َلى َربِىَك َوِإن مِىنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن عَ }مرمي  . والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة تنا وإرادتناكنكم اخلروج منها إال بقوى ميُ 

 .{  ات ََّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا الىذينَ مُثَّ نُ َنجِىي .  َحْتًما مَّْقِضيًّا

اَبنِ ) -34  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

رٍ قة )( من الشمس املتمزى  يُ ْرَسُل َعَلْيُكَما) -35 ، " قوهلم "شظى عنهم بنفسهِ  . ومن ( يعين شرارات من النار ُشَواٌظ مِىن َنَّ
. فالنحاس  قها من سوائل والبة وغازات كاليت خترج من الرباكني، وهو ما خيرج من الشمس بعد َتزى  ( وهو مجع َنسَوَُنَاسٌ )
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َلْيِهْم رحًِيا َفَأْرَسْلَنا عَ }لت . قال هللا تعاىل يف سورة فصى  ث َنَِسات، واجلمع املؤنى  وسَنُ  ، وهو مذكىر ومجعهُ  حسمن النَ  شتقى مُ 
َساتٍ  ٍم َنَِّ  : وقال اجلعدي يصف فتاة { ، َصْرَصرًا يف أَيَّ

ُ ِفيِه َُنَاَسا     ِليِط ُتِضيُء َكَضْوِء ِسرَاِج السى   مَلْ جَيَْعِل الِلَّ

، وأراد بذلك مدح فتاة  جتُزعِ  خينق وال رائحة كريهة حترق وال دخانٌ  َنرٌ  ساً فليس فيهِ أي مل جيعل هللا يف هذا السراج شيئاً َنَْ 
  . راجهها ابلسى فشبى 

من قبضتنا فال ميكنكم  بوننجيكم من العذاب وهترَ تُ  نس وفكىرمت يف حيلةٍ واإل نى فقتم اجلِ تى ا( يعين لو  َفاَل تَنَتِصرَانِ تعاىل ) وقولهُ 
ًئا َواَل ُهْم يَ ْوَم اَل } ثلها يف املعىن يف سورة الطور قوله تعاىل. ومِ  طريقاً للخالص ذلك وال جتدونَ  ُهْم َكْيُدُهْم َشي ْ  يُ ْغيِن َعن ْ

  { . يُنَصُرونَ 

اَبنِ ) -36  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

َهانِ عن عالئم يوم القيامة فقال ) ُسبحانهُ  أخربَ مثى  -37 السماء هَي الطبقات  ( فَِإَذا انَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِى
للنفوس جتتمع فيها كما جتتمع مياه  اً مورد : تكون السماء واملعىن ، يوم القيامة كما بيىنا ذلك فيما سبق ق قبلَ تتشقى ة الغازيى 

 . بني اجلبال جتتمع فيها مياه األمطار تكون قرةٌ ، وهَي نُ  ، فالدهان مجع دهن األمطار يف الدهان

اَبنِ ) -38  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . ( َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ ( اجملرم ) فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ يُْسَألُ ) -39

اَبنِ ) -40  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

م هبا تسرت عوراهتم أتتيه سون ثياابً نون فيلبَ ، أما احملسِ  راة( ألنى اجملرمني َيتون إىل احملشر عُ  يُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهمْ ) -41
.  ( فَ يُ ْؤَخُذ اِبلن ََّواِصي َواأْلَْقَدامِ ن )من احملسِ  ف اجملرم، وهبذه العالمة يُعرَ  قاهلم من دار الدنيا إىل دار اآلخرةنتِ ااملالئكة حني 
، وبعضهم من أقدامهم  هم املالئكة من نواصيهم إىل النارتسحبُ  ، يعين ، ومجعها نواصي مة شعر الرأسقدى الناصية هَي مُ 

 . إىل النار مبوهنحَ يس

اَبنِ ) -42  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . ( َهٰ ِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُيَكذِىُب هِبَا اْلُمْجرُِمونَ فحينئٍذ يقال هلم ) -43
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نَ َها) -44 يٍم آنٍ ( يعين بني َنر الرباكني ) يَُطوُفوَن بَ ي ْ . يعين  "آن" هو الوقت كلمة. ف آخر اً ( أي وبني محمها وقت َوَبنْيَ محَِ
 . املتقطىعة ُيعذىبون بنار الشمسف، أما يوم القيامة  يف عامل الربزخ يُعذىبون يف َنر الرباكني

اَبنِ ) -45  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

( إحدامها يف َجن ََّتانِ ) معاصيهِ  بَ ( وجتنى  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِىهِ قني فقال )ما أعدىه للمؤمنني املتى  يصفُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -46
 . لداخلُ  ةُ ، والثانية يدخلها يوم القيامة وهَي جنى  ىة املأوَ عامل الربزخ وهَي جنى 

اَبنِ ) -47  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

 . ( أي ذواات أغصان كثرية َنعمة َذَوااَت أَفْ َنانٍ ) -48

اَبنِ فَِبَأيِى آاَلِء رَبِى ) -49  ؟ ( ُكَما ُتَكذِى

َنانِ ) -50   . (جَتْرََِينِ ( ماء ) ِفيِهَما َعي ْ

اَبنِ ) -51  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . نفان( أي صِ  ِفيِهَما ِمن ُكلِى فَاِكَهٍة َزْوَجانِ ) -52

اَبنِ ) -53  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

ن األَثار ستاَنن مِ البُ  هُ تْ ن َ ( يعين ما جَ  َوَجىَن اجْلَن ََّتنْيِ َدانٍ ( هو نوع من احلرير ) ُرٍش َبطَائِنُ َها ِمْن ِإْسَترْبَقٍ ُمتَِّكِئنَي َعَلٰى ف ُ ) -54
  : . ومن ذلك قول عمرو بن عدي ن األيديل مِ قريب التناوُ 

 ِفيهِ  إىَل  يُدهُ  جانٍ  كل    إذ     ِفيهِ  وِخيارُهُ  َجنايَ  هذا
 { . ُقُطوفُ َها َدانَِيةٌ ة قوله تعاىل } يف سورة احلاقى عىَن ثلها يف املومِ 

اَبنِ ) -55  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

(  مَلْ يَْطِمثْ ُهنَّ ى أزواجهنى )( أي بنات َقُصَر طرفهنى علَ  قَاِصرَاُت الطَّْرفِ كرها )ذِ  اجلنان اليت سبقَ  ( أي يف كلى ِفيِهنَّ ) -56
َلُهْم َواَل َجانٌّ هتنى )ر اكبِ  أي مل يفتضى    . ابكرات نى ( بل هُ  إِنٌس قَ ب ْ

اَبنِ ) -57  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

ُنَّ اْلَياُقوتُ ) -58   . همنظرِ  وُحسنِ  ( يف بياضهِ َواْلَمْرَجانُ ) ( يف صفائهِ  َكَأهنَّ
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لوىن أبوكسيد من بورات الصودا "تنكار". ويُ  من أوكسيد األملنيوم "البوكسيت" وأوكسيد الرصاص وقليل الياقوتيصنع 
  . فيتكوىن يف قاع البحار املرجانا . أمى  ، مثى يقطع على هَيئة فصوص للخوامت واألقراط والقالئد وغري ذلك الذهب

اَبنِ ) -59  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

ْحَساِن ِإالَّ اإْلِْحَسانُ ) -60 يف  إليهِ  عفاء يف الدنيا إالى أن حُيَسنَ قراء والضُ إىل الفُ  ن أحسنَ هل جزاء مَ  ( يعين َهْل َجزَاُء اإْلِ
  . شرحهُ  كما سبقَ   هِ مقام ربى  وذلك ملن خافَ  ، اآلخرة

اَبنِ ) -61  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

 .ة اجلنان سبع . ألنى  تان( أي وغريمها جنى  َوِمن ُدوهِنَِما َجن ََّتانِ ) -62

اَبنِ ) -63  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة البلد  ماون العقبة ويدخلوهنَ ، يعين املؤمنون يدامِه  ( اي ُمقَتَحَمتانُمْدَهامََّتانِ ) -64
، " األسد دامههُ "، و " يعين هامجهُ  هُ عدوى  هُ مهَ قال "دا. يُ  الكافر ال يقتحم العقبة ليدخل اجلنة : يعين{  َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ }

 .  أي هامجهُ 

اَبنِ ) -65  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

َنانِ ) -66  : اخلنساء . ومن ذلك قول ى إىل األسفلن أعلَ ( أي صبىابتان للماء مِ َنضَّاَخَتانِ ( من املاء ) ِفيِهَما َعي ْ
 كالَقْطرِ   اِبلن َّْبلِ  وبَِنْضَخةٍ      ِحكمْ ورِما ِبُسُيوِفكمْ  فَاْلَقْوُهمُ 

  . هام كاملطر يف كثرهتامن السِ  عين وبنضخةٍ تَ 

اَبنِ ) -67  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . ( ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوََّنٌْل َوُرمَّانٌ ) -68

اَبنِ ) -69  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

  . جوهاً وأبداَنً ( وُ ِحَسانٌ ( أخالقاً وديناً )َخرْيَاتٌ ساٌء )يف تلك اجلنان األربع نِ ( أي ِفيِهنَّ ) -70

اَبنِ ) -71  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى
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يف  اإلقامةَ  من تعودَ  . ألنى  ( أي ُمقيمات يف اخليام ُحوٌر مَّْقُصورَاٌت يِف اخْلَِيامِ ات فقال تعاىل )اخلريىِ  تلكَ  وصفَ مثى  -72
  : إحداهنى  . والشاهد على ذلك قول صورالقُ  يف يسكن اخليام يف الصحراء الواسعة ال يرغب أنْ 
 َمِشيدِ  َقْصرٍ  ِمنْ  إيلَّ  أَحب         فيهِ  األْرَيحُ  تَ ْلَعبُ  وبيتٌ 

 : وقال عنرتة
 البُ ْعدِ  َعَلى يَ ْوماً  الدَّارِ  قُ ْربَ  اْخرَتْتُ  َلَما      ُمِقيَمةٌ  اخِلَيامِ  يف فَتاةٌ  وَلْوال

اَبنِ ) -73  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

َلُهْم َواَل َجانٌّ ) -74 والثانية يوم القيامة يف  ىوىل يف عامل الربزخ يف جنىة املأوَ ( وهذا ليس بتكرار إذ االُ  مَلْ َيْطِمثْ ُهنَّ إِنٌس قَ ب ْ
  . ة اخلُلدجنى 

اَبنِ فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتكَ ) -75   ؟ ( ذِى

يضعوا وسائد   دوا أنْ العرب أهل اخليام تعوى  . ألنى  خرى( أي ُمطبىقة الواحدة فوق االُ رَفْ َرفٍ ( وسائد ) ُمتَِّكِئنَي َعَلىٰ ) -76
. والشاهد على  رفى  فوقَ  ، ومعناها رفى  ، فكلمة "رف رف" كلمة متكرىرة كئون عليهانفر فيتى  لكلى  ني أو ثالاثً تكثرية إثن
 : ل ابن ُمقبلذلك قو 

 وَرفْ َرفِ  رِيطٍ  َأْصنافِ  ِمنْ  َسواِقطَ      نِعالُنا تَ ْغَشى لَنَ زىاُلونَ  وإَنى 
  . طع من القماشقِ  ةِ دى ، والرفرف مصنوع من عِ  واحدة طعةٍ باس املصنوع من قِ ، أي اللى  فالريطة هَي املالءة

 شتهرت بصنع األفرشة الفاخرة املوشىاةا بلدةٍ  إسمُ  "ربقَ عَ ".  كاهلا( أشِحَسانٍ ( مكان نسجها )َوَعب َْقرِيٍى ( ألواهنا )ُخْضرٍ وقوله )
  . ربقَ عَ  نعِ مجيلة املنظر من صُ  موشىاةٍ  : وأفرشةٍ  واملعىن.  اد الفاخرشتهرت اليوم بلدة كاشان ابلسجى ا، كما 

اَبنِ ) -77  ؟ ( فَِبَأيِى آاَلِء رَبِىُكَما ُتَكذِى

 . وهو ذو اجلالل واإلكرام وعال شأنهُ  ( اي تكاثرت أمساؤهُ  اَلِل َواإْلِْكرَامِ تَ َباَرَك اْسُم َربِىَك ِذي اجلَْ ) -78

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالرْحانّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّواقعةسورةّال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  : . ومن ذلك قول عنرتة احلادثة اخلطرية الشديدة الوقع على اإلنسانمعناها  "الواقعة"(  ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعةُ ) -1
 والطِىراَدا الَوِقيَعةَ  َحَضرَ  وَمنْ       ِفعايل  َعنْ  قَ ْوَمكِ  َعْبلَ  َي َسِلي

 . ريد ابلواقعة القيامةويُ  ؟ بون هبا: إذا حدثت احلادثة اخلطرية فماذا يكون مصريكم أيها املكذى  واملعىن

  . كاذبة  ما أخربَنكم عنها أخبارٌ ( أي ليس لِ  ِلَوقْ َعِتَها َكاِذبَةٌ لَْيَس ) -2

:  واملعىن،  آخر رماً وترفعُ جُ  ضُ ( أي ختفِ  َخاِفَضٌة رَّاِفَعةٌ احلوادث اليت تقع يف ذلك اليوم فقال ) يصفُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -3
بات  ، إىل غري ذلك من تقلى  ة فتجعلها نيازكب احلاليى ، وَتزىق الكواك لتجعلها كواكب سيىارة ق الشمسَ تقلُب النظام فتمزى 

 .  شرحاً وافياً  الكون والقرآن. وقد شرحت عنها يف كتايب  ةكونيى 

( يعين إذا  ِت اأْلَْرُض َرجًّاِإَذا ُرجَّ يصف بعض احلوادث اليت تقع قبل القيامة وهي من عالئمها فقال ) ُسبحانهُ أخذ مثى  -4
  . اً شديداً ت هزى هتزى ا

  . تاً تياجلبال تف تتتىِ ( يعين وف ُ  َوُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا) -5

  . راابً وغباراً وانتشرت على األرض( أي فكانت تُ  َفَكاَنْت َهَباًء م نبَ ثًّا) -6

  . ( أي أصنافاً ثالثة وَُكنُتْم أَْزَواًجا َثاَلثَةً ) -7

َيخذون كتاهبم بيمينهم وتبشىرهم  الىذينَ ( أي  فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ من هؤالء الثالثة فقال ) بنيى مصري كلىٍ يُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -8
  ؟ ( يعين ما يدريك كيَف يكون جزاؤهم َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ املالئكة ابلُيمن والسعادة )

ا يصريون إليه من العذاب وُمى  مون منهُ ءماهلم فيتشايُعَطون كتاهبم بشِ  الىذينَ مال ( اي أصحاب الشِ  َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ ) -9
 ؟ قاهبمدريك كيَف يكون عِ ( يعين ما يُ  َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ )

   . ( إىل الطاعات وفعل اخلرياتالسَّابُِقونَ ُسل )( إىل تصديق الرُ َوالسَّابُِقونَ ) -10

  . ( عند هللا  ِٰئَك اْلُمَقرَّبُونَ أُولَ ) -11

  . ( يتنعىمون يِف َجنَّاِت النَِّعيمِ ) -12

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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  . هنجهِ  سبقوا قومهم إىل اإلميان برسوهلم وساروا على الىذينَ ( أي كثرٌي من األوىلني  ثُ لٌَّة مِىَن اأْلَوَِّلنيَ ) -13

. أما  ميان كانوا قليلنياإل سبقوا إىل الىذينَ . ألنى  إلميان برسوهلم حممىدسبقوا قومهم إىل ا الىذينَ (  َوقَِليٌل مِىَن اآْلِخرِينَ ) -14
  . ابلرسول ابقني إىل اإلميانالسى  اآلية ختصى  ، وهذهِ  أصحاب اليمني فهم كثريون

  : دروعاً  . والشاهد على ذلك قول األعشى يصفُ  فة بعضها إىل بعضرتاصِ ( أي مُ  َعَلٰى ُسُرٍر مَّْوُضونَةٍ ) -15
 اعِ ريَْ ِعريًا فَ  اُق َم َع احَليىِ َد َمْوُضونَ ًة      ُتسَ و َداوُ  ِم ْن َنْس جِ وَ 

سورة الطور  تعاىل يف هللا د هذا قولا يؤيى . وُمى  فة بعضها إىل بعضد مرتاصِ " يعين ضيىقة الزرَ َمْوُضونَ ًة  فقول الشاعر "
 . سرير والُسُرر مجعُ  ، { وٍر ِعنيٍ ُمتَِّكِئنَي َعَلى ُسُرٍر مَّْصُفوفٍَة َوَزوَّْجَناُهم حِبُ }

َها) -16  . يتحدىثون ( وجهاً لوجهٍ ُمتَ َقابِِلنيَ ة )( أي على األسرى  م تَِّكِئنَي َعَلي ْ

َلَُّدونَ ) دمةِ ( للخِ  يَُطوُف َعَلْيِهمْ ) -17  . ة ال خيرجون منها وال ميوتون وال يكربون( يف اجلنى  ِوْلَداٌن ُم 

فيه املاء مثى  مجع إبريق يوضع "أابريق"، و املاء مجع كوب يشربون فيهِ  "أكواب".  رب املاءشُ ( لِ  اَبرِيقَ أبَِْكَواٍب َوأَ ) -18
 : . ومن ذلك قول عنرتة ربلشُ يف الكوب لِ  منهُ  بى ُيصَ 

 وَزْهرِ  وإْبرِيقٍ  َكْأسٍ   َعَلى    اْلَمالِهي قَ رْعِ  من إيَلَّ  َأَحب  
ٍة لىِلشَّارِِبنيَ  تعاىل يف سورة حممىد } . وُما يؤيىد هذا قولهُ  جيري أي من هنرٍ  ( مِىن مَِّعنيٍ ( من مخر )وََكْأسٍ ) {  َوَأهْنَاٌر مِىْن مَخٍْر لَّذَّ
. 

َها) -19 . ومن ذلك قوله تعاىل يف  ق أجزائهادع هو كسر الزجاجة وتفرى فالصى  . حدأقهم عنها ( أي ال يفرى  الَّ ُيَصدَُّعوَن َعن ْ
تعاىل  عند قولهِ  94يف سورة احلجر آية  "دعالصى ". وقد سبق شرح كلمة  { أي يتفرىقون ٍذ َيصَّدَُّعونَ يَ ْوَمئِ سورة الروم }

  . { فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمرُ }
  ول حسىان يرثي النيبى )ع(. ومن ذلك ق ماء افيه البئر" يعين مل يبقَ  ماءُ  . يُقال "نزفَ  ( يعين وال ينزف شراهبم َواَل يُنزُِفونَ )

َما  َأََي َعنْيُ فَاْبِكي َسيىَد الناِس َواْسَفِحي      ِبَدْمٍع فَِإْن أَنْ زَْفِتِه فَاْسُكيِب الدى

ُونَ ) -20   . ة( من أَثار اجلنى  َوفَاِكَهٍة ُمِىَّا يَ َتَخريَّ

 . ( َوحلَِْم َطرْيٍ ُمِىَّا َيْشتَ ُهونَ ) -21

  . يونجوه واسعات العُ الوُ  اوات بنات بيض( يعين َوُحوٌر ِعنيٌ ) -22
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ه يكون ، ألنى  من بطن احليوان الصديف ؤلؤ قبل خروجهِ لى ل( يعين أجسامهنى شفافة برىاقة كا َكَأْمثَاِل الل ْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ ) -23
ليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة . والدى  فضيىاً  أبيضَ  اهلواء يكون لونهُ  فة والمسَ من الصدَ  فإذا أخرجوهُ  خروجهِ  افاً قبلَ شفى 

ُنَّ ات }الصافى  يكون  جَ ضَ افاً قبل نضجه فإذا نَ يكون شفى  بياض البيضةِ  نى إ، ف شرهِ يف قِ  ونٌ صُ يٌض مَ { أي بَ  مَّْكُنونٌ  بَ ْيضٌ  َكَأهنَّ
  أبيض لونهُ 

  . ( يف الدنيا من أعمال صاحلة َجزَاًء مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ) -24

ون عليه من كالم رة وال ما َيَثَ ياح وال ُمشاجَ ( يعين ال صوت صِ  َلْغًوا َواَل أَتْثِيًماة )( أي يف اجلنى  ُعوَن ِفيَهااَل َيْسمَ ) -25
  . ةيمَ مِ يبة والنى الغِ 

 . ىاُخر ة مرى  وداعٍ  ًة وسالمَ ة مرى حتيى  ، سالمَ  سالٌم عليكم ( يعين إال قول بعضهم لبعضٍ  ِإالَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما) -26

دريك  ( يعين ما يُ  َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنيِ ألصحاب اليمني فقال ) هُ ما أعدى  بعضَ  ُسبحانهُ  وصفَ مثى  -27
  . عند هللا من اجلزاء والكرامة القونهُ شأهنم وما يُ وهذا تعظيم لِ  ؟ كيَف يكون جزاؤهم

بعض األَثار تُقطف  . ألنى  م بثمرهتالدان ينفضوهنا هلم وَيتوهنَ ، يعين الوِ  ( أي منفوض من الشجرة يِف ِسْدٍر ُمَُّْضودٍ ) -28
، ومن تلك األشجار شجرة  غصاهناأض ابلعصا ابلضرب على نفَ تُ ف، أما األشجار العالية  ابليد وذلك من الشجرة القصرية

. والشاهد  رها بضرب العصا على أغصاهناعت أَثا، فيقال "ُخِضَدت الشجرة" أي مجُِ  النبق واجلوز والتوت فتتساقط أَثارها
 : فة بن العبدرَ على ذلك قول طَ 

 خُيَضَّدِ  مل ِخْروَعٍ  أَو ُعَشرٍ  على      ُعلِى َق تْ  والدَّمالِيجَ  الرُبِينَ  كَأنَّ 
هو  درُ . والسِ  لهاى عليها عشرة أشهر من محَ ل مضَ ، يقول الشاعر كأهنا ُعلِىقت على إبِ  أدوات الزينة"  الدَّمالِيجَ "و "الرُبِينَ "

  . بقشجرة النى 

 . بعض فوقَ  رتاكم بعضهُ عين مُ " تمنضود"، وكلمة  هو املوز "لحالطى "(  َوطَْلٍح مَّنُضودٍ ) -29

يف الفضاء ال تدور حول نفسها كاألرض لكي تنتقل عليها  ة اثبتةٌ اجلنى  ، ألنى  صل على الدوام( أي متى  َوِظلٍى ُمَُّْدودٍ ) -30
  . ة الشمسأشعى 

 . لن فوق إىل أسفل كالشالى ( أي مصبوب مِ  َوَماٍء مَّْسُكوبٍ ) -31

  . ( َوفَاِكَهٍة َكِثريَةٍ ) -32
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ى ى يف األشجار علَ نيا بل تبقَ يف فصل الشتاء كما يف الدُ  د، يعين ال تنف ( عنهم َواَل َُمُْنوَعةٍ ( منهم ) الَّ َمْقُطوَعةٍ ) -33
  . فهمتصرى  لكهم وحتتَ مُ  هيَ ، وال مينعهم أحٌد عن قطفها ف الدوام

ور بنات احلُ  هللا تعاىل . وصفَ  قليلال، وفراشات مجع  ، أي مجع الكثري ، وهو مجع اجلمع راشة( مجع فَ َوفُ ُرشٍ ) -34
 . إىل اجلنان من األرض وُأصِعدتْ  تْ عَ ( رُفِ مَّْرُفوَعةٍ منظرها ) سنِ ة جلماهلا وحُ اشَ رَ ابلفَ 

  . األجسام هيَ ، ية ( داخل قوالب مادى إِنَشاءً من األثري ) ( ِإَنَّ أَنَشْأََنُهنَّ ) -35

باً يت َتوت ثيىِ ، فالى  خلل شباهبا فال هترم وال يعرتيها ى ما كانت عليه وقتَ ى علَ النفوس تبقَ  ( ألنى  َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا) -36
  . عامل النفوس أغلف إىليعود  غرهِ  يف صِ خُيَت  الذي ال فلُ ، والطِ  تعود ابكراً إىل عامل النفوس

وال فاِسقة وال خبيثة  أصيالت ، يعين خاليات من كلى عيب ومن كلى عادٍة سيىئٍة ليَس فيهنى زانية( أيى ُمعرىابت ُعُرابً ) -37
  وال خائِنة لزوجها بل كلىهنى طيىبات . ومن ذلك قول النابغة الذبياين :

 َخرائِدِ  َجوارٍ  يِف  هَتاَدى َعُرْوبٌ       َغرِيْ َرةٌ  وُسْعَدى ُسْعَدى هِبا عِهْدتُ 
 : وقال لبيد بن ربيعة يصف فتاة أيضاً 

 الَبَصرُ  ُدوهَنا يَعَشى الرَّواِدفِ  َرَيى       فاِحَشةٍ  َغريُ  َعُروبٌ  احلُُدوجِ  َويف
 أثَ رُ  وال َعْيبٌ  هِبا ما َسَيابَةٌ               أْلَبَسَها اللىيل ما إذا فاها كأنَّ 

ة فلذلك ال من املادى  نَ سْ ات لَ روحانيى  اً فوس، أعين نُ  تأثريَيى  ، ألهننى  عجوز فيهنى  فتيات ليسَ  نى وَيت يف السِ ستَ أي مُ ( أَتْ رَاابً )
 : . ومن ذلك قول عمر بن أيب ربيعة نَ مْ رُ هْ ي َ 

 أَتْ  رابِ  َكواِع  بٍ   َعْشرِ  َبنْيَ      هَت  اَدى اْلَمهاةِ  ِمْثلَ  أبَرُزوها

َْصَحاِب الْ ) -38 منضود جعلناها  حٍ لْ وطَ  مسكوب كثرية وماءٍ   من فاكهةٍ  كرهُ اشات وما سبق ذِ رَ ( أي جعلنا تلك الفَ  َيِمنيِ ألِى
  . ن نصيب أصحاب اليمنيمِ 

  . هم اجلماعة الكثرية "ةلى الث ُ ". و مرهبى شركوا بِ ساروا على هنج أنبيائهم ومل يُ  الىذينَ (  ثُ لٌَّة مِىَن اأْلَوَِّلنيَ )هم  -39

  . ر األنبياءه آخِ ة حممىد ألنى مى اُ ن ( يعين مِ  ثُ لٌَّة مِىَن اآْلِخرِينَ وَ ) -40

كتاهبم بشماهلم   ونَ يؤتَ  الىذينَ ( وهم  َوَأْصَحاُب الشِىَمالِ ألصحاب الشمال من العذاب فقال ) ما أعدىهُ  ُسبحانهُ ذكر مثى  -41
  ؟ قاهبمدريك كيَف يكون عِ ( يعين وما يُ  َما َأْصَحاُب الشِىَمالِ )

  . املاء الشديد السخونة "احلميم"، و ج النار والرَيح الساخنةوهَ  "مومالسى "(  يِف مَسُوٍم َومحَِيمٍ ) -42
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  . نفجارهاا الشمس بعدَ  ذي خيرج منالغازات والدخان الى  ، وهيَ  تكاثفأسود مُ  خانٍ ( أي من دُ  َوِظلٍى مِىن حَيُْمومٍ ) -43

ة ه مينع أشعى نى إابرداً ف يف الدنيا إن مل يكن لى الظِ  . وذلك ألنى  فائدة وال فيهِ  لى ال ابرد ذلك الظِ  ( أيى  الَّ اَبرٍِد َواَل َكرميٍ ) -44
هلم فيه بل  الشمس وال حراراهتا وال راحةَ  ةالء الكافرين ال مينع عنهم أشعى ؤ ه ِظلى  ن، ولك الشمس عنهم ويراتحون فيه

  . سوادهِ ه ويتيهون يف ويلهثون من حرىِ  خيتنقون من غازاتهِ 

ُْم َكانُوا قَ ْبَل ذَ ) -45   : تعاىل وذلك قولهُ  ، ساب( وقد شغلهم الرتف عن طاعة هللا فأنكروا البعث واحلِ  ِلَك ُمرْتَِفنيَ ِإهنَّ

سورة النحل قوله تعاىل يف  ، وذلك رىين يف الدنيا على إنكار البعثصِ ( أي كانوا مُ  وََكانُوا ُيِصر وَن َعَلى احْلِنِث اْلَعِظيمِ ) -46
ُ َمن مَيُوتُ } مثى حينث  أن حيلف اإلنسان على شيء أن ال يفعلهُ  هو " نثُ احلِ "{ . و َوأَْقَسُمواْ اِبلِلِى َجْهَد أمَْيَاهِنِْم الَ يَ ب َْعُث الِلى

 : . ومن ذلك قول الشاعر" أحنث زيد عن ميينه" فُيقال  هوإصرارِ  ، يعين يرتاجع عن ميينهِ  ويفعلهُ  عن ميينهِ 
 َأْحَنثُ مثى  َكلَّمُتهُ   ال َوَأحِلفُ       يَ ْنُكثُ مثى  خاَنيِن  ال عاِهُدين يُ 

موهتم واعرتفوا ابلبعث َلمىا رأَوا ذلك أببصارهم وشاهدوا  م حنثوا بعدَ ، ألهنى اً نثا مسىى هللا تعاىل ميينهم وإنكارهم للبعث حِ وإّنى 
 ( . اْلَعِظيمِ  ، ولذلك قال تعاىل )ُيِصر وَن َعَلى احْلِنثِ  أبنفسهم

َنا وَُكنَّا تُ رَااًب َوِعظَاًما أَِإَنَّ َلَمب ُْعوثُونَ ) -47   ؟ بورَن( من قُ  وََكانُوا يَ ُقوُلوَن أَئَِذا ِمت ْ

  ؟ هم أحياءبورِ ثون من قُ بعَ ( يُ  أََوآاَبُؤََن اأْلَوَُّلونَ ) -48

  ، ( ُقْل ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِينَ ) -49

.  ( هو يوم القيامة مَّْعُلومٍ  ِإىَلٰ ِميَقاِت يَ ْومٍ ، أي أرواح ) ةأثرييى  موهتم وهم نفوسٌ  ( يف عامل الربزخ بعدَ ونَ َلَمْجُموعُ ) -50
ا َتوت األجسام فقط أمى : إنى  واملعىن جتتمع يف عامل الربزخ إىل أن َييت يوم القيامة  باقيةفا النفوس كم أحياء ال َتوتون وإّنى

  . قابساب واجلزاء والعِ احلِ  ألرض إىل الفضاء وهناك يكونثون من افحينئٍذ تُبعَ 

بُونَ )ا ( عن طريق احلقى  مُثَّ إِنَُّكْم أَي  َها الضَّال ونَ ) -51   . لسُ ( للرُ ْلُمَكذِى

  . من الشوك ( هو نوعٌ  مِىن زَق ومٍ ( أثريي نشأ ) آَلِكُلوَن ِمن َشَجرٍ ) -52

َها) -53  . (اْلُبطُونَ األشجار ) ( أي من تلك َفَمالُِئوَن ِمن ْ

 . ن( أي من املاء الساخِ  ِمَن احْلَِميمِ ) ذي أكلوهُ ( أي على ذلك الشوك الى  َفَشارِبُوَن َعَلْيهِ ) -54
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 . على املاء لى اهلائمة يف الصحراء حني تُقبِ ( أي كما تشرب اإلبل العطشَ  ُشْرَب اهْلِيمِ ( بكثرٍة )َفَشارِبُونَ ) -55

ينِ ) ( ينزلون عليهِ نُ ُزهُلُمْ ) والشربُ  ( األكلُ َهٰ َذا) -56  . يف عامل الربزخ بون عليهِ عاقَ ويُ  ( أي يوم يُدانون فيهِ  يَ ْوَم الدِى

ُقونَ قال تعاىل )مثى  -57   . وىل( يعين فهالى ُتصدىقون ابلبعث كما صدىقتم ابخلِلقة االُ  ََنُْن َخَلْقَناُكْم فَ َلْواَل ُتَصدِى

  . ماع( أي ما تصبىون من املين يف بيت األرحام وقت اجلِ  َُتُْنونَ أَفَ رَأَيْ ُتم مَّا ) -58

  ؟ ( أَْم ََنُْن اخْلَالُِقونَ ( جنيناً ) أَأَنُتْم خَتُْلُقونَهُ ) -59

َنُكُم اْلَمْوتَ ) -60 ْرََن بَ ي ْ إىل  وتنتقل النفوس ، األجسام ، وهيَ  ية حبادثة املوت( لتخرج النفوس من قوالبها املادى  ََنُْن َقدَّ
 ، لنا يسبقْ مل أي  ( َوَما ََنُْن مبَْسُبوِقنيَ  )فىَن وراً وأحقاابً ال َتوت وال تَ هُ هناك دُ  العامل األثريي لتعيشَ 

َل أَْمثَاَلُكمْ ) -61 م البالية مثى مَ ية أبجسام جديدة َّنلقها من ذلك الرتاب والرِ أجسامكم البالِ  لَ ( أي أن نبدى 135  َعَلٰى أَن ن  َبدِى
، يعين ونعيدكم يف أجسام جديدة ال تعلمون   تها( كيَفيى  يف َما اَل تَ ْعَلُمونَ ) اُخرى ةً ( مرى َونُنِشَئُكمْ ك النفوس فيها )عيد تلنُ 

منها  اليت خرجَ  عيد الطري إىل بيضتهِ ، وهل من املعقول أن نُ  مون هبانون وأوهام تتكلى بل هي ظُ  ، خلقها من جديد ةَ كيَفيى 
ون كما تظنى   عيد الطري إىل بيضتهِ ، ال أن نُ  فيها طرياً آخر جديدة لنكوىنَ  بيضةً  قَ ملعقول أن َّنلُ ولكن ا ؟قرزَ وهو حيى يُ 

َعَلى   َلَقاِدُرونَ َفاَل أُْقِسُم بَِربِى اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرِب ِإَنَّ  تعاىل } قولهُ  40يف سورة املعارج آية . ونظري هذه اآلية  وتنكرون علينا
ُهْم َوَما ََنُْن مبَْسُبوِقنَي  َل َخرْيًا مِىن ْ   . {َأن ن  َبدِى

 هاتكم ورأيتم كيَف ينشأ الطفلُ مى اُ طفة يف أرحام ن نُ ( وكيَف خلقناكم مِ  َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة اأْلُوىَلٰ قال هللا تعاىل )مثى  -62
 إال قالب لتكوين النفس فإذا نشأت وأصبحتْ  ة وما اجلسمُ ي وروح أثرييى كوىن من جسم مادى ، مثى عرفتم أنى اإلنسان مُ  ويكرب

رون يف ذلك وترتكون هذه األقوال ( أي فهالى تُفكى  فَ َلْواَل َتذَكَُّرونَ اجلسم ) إىلهلا بعد ذلك  سامعة ابصرة عاقلة فال حاجةَ 
  . النفوس إىل أجسامها البالية ون من إعادةنُ وهذه الظُ 

 . بدوا يل رأيكم فيهِ أ: فكىروا فيما حترثون مثى  واملعىن،  ، والفاء للتفكري ( أصلها أرأيتم أَفَ رَأَيْ ُتم مَّا حَتْرُثُونَ ) -63

  ؟ ( أَْم ََنُْن الزَّارُِعونَ ) نمونهُ وتُ  تونهُ نبِ ( يعين تُ  أَأَنُتْم تَ ْزَرُعونَهُ ) -64

( أيى فبقيتم  تَ َفكَُّهونَ  َفظَْلُتمْ ) بى فيهِ بناً َيبساً ال حَ ( أي تِ  جَلََعْلَناُه ُحطَاًما) رمانكم منهُ ( إضراركم وحِ  َلْو َنَشاءُ ) -65
   : رون القول وتقولونكرى تُ 

                                                           

ا روحان 135   مادىي .يىة واجلسُم ألنى النفس تشبه اجِلسم الىذي تكوىنت فيِه فهَي ِمثلُه يف الطول واملتانة ] إن كان مسيناً أو َنيفاً [ واخلِلقة ، إال أهنى
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  : ، مثى تقولون رون خسرَن زرعنا واتعابنا( أي خلاسِ  ِإَنَّ َلُمْغَرُمونَ ) -66

  . هِ زرعنا ومن حمصول ( من َثرةِ  بَْل ََنُْن حَمُْروُمونَ ) -67

 ؟ ( أَفَ رَأَيْ ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشرَبُونَ ) -68

  ؟ ( أَْم ََنُْن اْلُمنزُِلونَ ب )حُ ( أي من السُ  أَأَنُتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزنِ ) -69

م عَ ( على هذه النِ  َتْشُكُرونَ  اَل فَ َلوْ رىاً وماحلاً مثل ماء البحر )( أي مُ  َجَعْلَناُه ُأَجاًجارمانكم منه )( إضراركم وحِ  َلْو َنَشاءُ ) -70
  . هللا هبا عليكم يت أنعمَ الى 

 : هري. ومن ذلك قول خدىاش بن زُ  دون( أي تُوقِ  أَفَ رَأَيْ ُتُم النَّاَر الَّيِت ُتوُرونَ ) -71
 زُنُوَدا َقَدَحتْ  إذا وأَْوراُهمْ      قُ َرْيشٍ  ِمنْ  اْلَمعاِشرِ  َخرْيُ  ُهمْ 

 . "القاو" طةِ بواسِ  هبام يضربون هبا على احلصاة فتقدح َنراً فيشعلون منها حطبهمعلى قدر اإلصغرية  د" حديدةٌ الزَنو"

الَِّذي َجَعَل قوله تعاىل }عند  يف سورة ي سوقد سبق شرح هذه اآلَيت  ؟ ( أَأَنُتْم أَنَشْأمُتْ َشَجَرهَتَا أَْم ََنُْن اْلُمنِشُئونَ ) -72
فار شجر كانوا فار" املرخ والعَ املرُخ والعَ  َنر واستمجدَ  شجرٍ  ة العرب قوهلم "يف كلى لَ {. ومن أمثِ  َلُكم مِىَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر ََنرًا
  . لتهابسريع اإل يوقدون به النار من الزند ألنهُ 

.  حد غريهمأهبا  واء من األرض ليسَ ابلقِ  نيَ لِ ( أي للنازِ  َوَمَتاًعا لِىْلُمْقوِينَ ظًة )( أي عِ ةً َتْذِكرَ ( أي النار ) ََنُْن َجَعْلَناَها) -73
 : ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين ، أي خلت من أهلها" أقوت الدار"تقول العرب 

 ارِ وَّ مَ  بِ  الرت ْ ايب هبِ َيِح ُج الرىِ وْ هُ      هُ ريََّ ٍم وغَ نُ عْ  نْ َر مِ فَ ق ْ ى وأَ وَ ق ْ أَ 
 : وقال عنرتة

 َد أُمِى اهلَيثَمِ ى َوأَقَفَر بَ عْ وَ أَق ْ      ُدُه طََلٍل َتقاَدَم َعهْ  ُحيِىيَت ِمنْ 

  . احلمد ريبى العظيم ولهُ  بحانَ ( اي قل سُ  َفَسبِىْح اِبْسِم رَبِىَك اْلَعِظيمِ ) -74

َفاَل أُْقِسُم وقال ) ُسبحانهُ  مَ فأقسَ  " "وهذا وقُتهُ يف هتديد املشركني والكافرين بعذاب يقع آخر الزمان  ُسبحانهُ أخذ مثى  -75
 لعلى املستقبَ  " تدلى َفاَل  ، وكلمة " ب. ويريد ابلنجوم ذوات الذنَ  يت تقع عليها النجومماً ابملواقع الى ( أي قسَ  مبََواِقِع الن ُجومِ 

.  
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ما فيه من خراب ودمار لِ  هتمام بهِ لو تعلمون عظيم الوقع واال حلادثٌ  هُ نى إ: و  واملعىن ، ( َوإِنَُّه َلَقَسٌم لَّْو تَ ْعَلُموَن َعِظيمٌ ) -76
  . وهالك

جلهلكم  وأنتم تضحكون منهُ  دونهُ جى وميُ  كرىمونهُ هم يُ ى املالئكة فكلى ى أتباع حممىد وعلَ ى حممىد وعلَ ( علَ  إِنَُّه َلُقْرآٌن َكرميٌ ) -77
  . شابه منهُ ابملتَ 

  . عندَن وح وحفظناهُ يف اللى  : لقد كتبناهُ  واملعىن،  وح حمفوظ( أي يف اللى  يِف ِكَتاٍب مَّْكُنونٍ ) -78

  . ث اجلنابة( من النجاسات ومن حدَ  الَّ مَيَس ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ) -79

 . ( تَنزِيٌل مِىن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ ) -80

ة وال أمهيى  جتعلون لهُ  كم ال: إنى  واملعىن،  هي كتمان احلقيقة والتعامي عنهانة ( املداهَ  أَفَِبَهٰ َذا احْلَِديِث أَنُتم م ْدِهُنونَ ) -81
  . تون إليهِ تنصِ 

بُونَ ) كرَ ( شُ َوجَتَْعُلونَ ) -82  . رسولنا سالةَ رون رِ نكِ ( آبَيتنا وتُ  رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِى

 زدادوا قسوةً ا، ولكن  ذلك وتضرىعوا إىل هللا إذا رأوا ضرون عندهُ احلا ( اتبَ احْلُْلُقومَ أحدكم ) ( نفسُ  فَ َلْواَل ِإَذا بَ َلَغتِ ) -83
لقوم هو . واحلُ  { فَ َلْوال ِإْذ َجاءُهْم أَبُْسَنا َتَضرَُّعواْ َولَ ِكن َقَسْت قُ ُلوهُبُمْ ثلها يف سورة األنعام يف قوله تعاىل }. ومِ  وعناداً 

 . نجرةاحلُ 

  . رات املوتعاجل سكَ وهو يُ  ( إليهِ  تَنظُُرونَ  ِحيَنِئذٍ ر )أهل املستحضَ  ( َيَوأَنُتمْ ) -84

ون وأنتم يف ون روحانيى أثرييى  رون املالئكة ألهنمبصِ ( يعين ال تُ  أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولَٰ ِكن الَّ تُ ْبِصُرونَ ( أي مالئكتنا )َوََنْنُ ) -85
  . عامل املادىة

  . بنيذنِ ، يعين غري مُ  ا( لن فَ َلْواَل ِإن ُكنُتْم َغرْيَ َمِديِننيَ ) -86

 أرجعها النيبى إيليىا بتضرىعهِ  ، كما من يعزى عليكم بدعائكم وتضرىعكم إىل هللا سمِ ( يعين ترجعون النفس إىل جِ تَ ْرِجُعوهَنَا) -87
  . رين يف طاعتهِ مقصى  ذنبني والكم غري مُ ( أبنى  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ هللا ) من عائهِ وعيسى بدُ  ، إىل هللا

 . ( عند هللا ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ  )( املتوَفى  فََأمَّا ِإن َكانَ ) -88

 : على ذلك قول اخلنساء . والشاهد طمئنانواال . فالَرَوح هو الراحةُ  فيها مُ ( يدخلها ويتنعى  فَ َرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ ) -89
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 اواحَ نَ  نيَ بِ  أُ خٍر حّتى صَ  ا        بعدَ واحَ رَ  يتُ قِ ين لَ نى أ لْ ال ختََ 
 . { َوالَ تَ ْيَأُسواْ ِمن رَّْوِح الِلىِ عند قول يعقوب } يف سورة يوسفوقد سبق شرح كلمة "الرَّوح" 

   ( ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنيِ  )( املتوَفى  َوأَمَّا ِإن َكانَ ) -90

  . ةئونك بدخول اجلنى مون عليك ويهنى ( أي يسلى  َأْصَحاِب اْلَيِمنيِ ( إخوانك ) نْ َفَساَلٌم لََّك مِ ) -91

ِبنيَ  )( املتوَفى  َوأَمَّا ِإن َكانَ ) -92   ، ( عن طريق احلقى الضَّالِىنيَ ل )سُ ( ابلرُ  ِمَن اْلُمَكذِى

يمٍ ) ( ينزلهُ فَ نُ ُزلٌ ) -93  ، ( يف عامل الربزخمِىْن محَِ

  . ( يوم القيامة مٍ َوَتْصِلَيُة َجِحي) -94

  . الفختِ ا ( ليس فيهِ  هَلَُو َحق  اْلَيِقنيِ ) بهِ  ( اخلرب الذي أخربَنكَ  ِإنَّ َهٰ َذا) -95

 . (َفَسبِىْح اِبْسِم رَبِىَك اْلَعِظيمِ ) -96

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالواقعةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

ّديدسورةّاحل

ّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِِّّبْسِمّهللاِّ

هم تسري كلى  يطري ودوابى  ( أي ما يف الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض من طريٍ  َسبََّح لِلَِِّ َما يِف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -1
 . خلقهِ  ( يفاحلَِْكيمُ ) لكهِ ( يف مُ  َوُهَو اْلَعزِيزُ حون هلل ولكن ال تفقهون تسبيحهم )سبى يُ 

، أي جيعل من اجلماد  ( اجلمادحُيِْيي)، ن يشاء عمى  ملن يشاء ومينعُ  لكهِ من مُ  ( يهبُ  ْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َلُه مُ ) -2
  . ( َوُهَو َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ( األحياء )َومُيِيتُ ) أحياءً 

 فوقهُ  لطة فال أحدَ والسُ  درةابلقُ  ( على خلقهِ َوالظَّاِهرُ ) بعدهُ  ( فال إالهَ َواآْلِخرُ ) قبلهُ  ة ال إالهَ لوهيى ( يف االُ  ُهَو اأْلَوَّلُ ) -3
  . ( َوُهَو ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ ) هُ نهَ كُ   فال يعلم أحدٌ  ( عن خلقهِ َواْلَباِطنُ )
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مٍ ( أي الكواكب السيىارة ومن مُجلتها األرض ) ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -4 ، أي  َيم اآلخرةأمن  ( يف ِستَِّة أَيَّ
يت تسكنها والعرش فوق السماوات السبع الى  ، عليهِ  على العرش وجلسَ  ( أي أقامَ  مُثَّ اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرشِ آالف سنة ) ةِ تى يف سِ 

ما يدخل  ، أي يعلمُ  ( من حيوان يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأْلَْرضِ ).  الكون والقرآنكتايب   يف العرش، وقد سبق الكالم عن  املالئكة
 َوَما يَنزُِل ِمَن السََّماءِ ) مانهِ يف ز  فريزقهُ  زقهِ طلب رِ ( لِ  َوَما خَيْرُُج ِمن َْها) يف مكانهِ  وهوَ  زقهُ رِ  ء لهُ هيى فيُ  ه وبيتهِ حرِ من حيوان يف جُ 

 ليلتقط احلشرات]أو حيوان[  يف السماء من طريٍ  ( أي وما يصعدُ  َوَما يَ ْعرُُج ِفيَها) هُ معاشَ  ء لهُ هيى بى فيُ احلَ  ليلتقط ( من طريٍ 
َوُهَو َمَعُكْم ينساهم ) زقهم والهبم فري  هؤالء يعلمُ  : كلى  واملعىن،  لياًل يلتقط احلشرات وَيكلها يف اجلوى  اش يطريُ كاخلفى   ، وذلك

ن ى عليه شيء مِ فَ يراكم ويسمعكم ال خيَ  صي عليكم أقوالكم وهوأعمالكم وحتُ  معكم تكتبُ  كتهُ ( يعين مالئِ  أَْيَن َما ُكنُتمْ 
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ أعمالكم )   . ( َوالِلَّ

صاهلا من نفِ االنفوس بعد  عرجَ ( أي تُ  ااُلمورَوِإىَل الِلَِّ تُ ْرَجُع ) ملن يشاءُ  لكهِ مُ من  بُ هَ ( ي َ  لَُّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -5
ا قال تعاىل ) األجسام  . نسواإل نى ، أي نفوس اجلِ  مجع اجلمع ع النفوس أراد بذلكرجَ ( ومل يقل تُ  ااُلمورتُ ْرَجُع  . وإّنى

ورها فينتقل طة دوران األرض حول حِم ساأحدمها يف اآلخر بو  لُ دخِ ( أي يُ  اللىيليِف  يِف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهارَ  اللىيليُوِلُج ) -6
( أي ابلقلوب اليت  َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ابلتدريج ) اللىيلإىل مكان النهار ابلتدريج وكذلك ينتقل النهار إىل مكان  اللىيل

  . يف الصدور

( يعين َوَرُسولِهِ ) سبيلهِ  قني يفمن اجلزاء للمنفِ  نوا بثواب هللا وما أعدىهُ ( أي آمِ  آِمُنوا اِبلِلَِّ خاطَب املسلمني فقال تعاىل )مثى  -7
ُملكاً لكم  ابلوراثة فأصبحَ  استخلفكم هللا فيهِ  ( أي من املال الذي َوأَنِفُقوا ُمَّا َجَعَلُكم م ْسَتْخَلِفنَي ِفيهِ ) نوا أبقوال رسولهِ وآمِ 

  . ( يف اآلخرة هَلُْم َأْجٌر َكِبريٌ ) ( يف سبيلهِ َوأَنَفُقوا) وجزائهِ  ( بثواب هللا آَمُنوا ِمنُكمْ  الىذينَ فَ كم )بعد أن كان لغري 

( أي  ُكمْ لِتُ ْؤِمُنوا ِبَربىِ ( ابلقرآن ) َوالرَُّسوُل يَْدُعوُكمْ ( أي بوعد هللا للُمنِفقني من األجر والثواب ) َوَما َلُكْم اَل تُ ْؤِمُنوَن اِبلِلَِّ ) -8
( أي أخَذ عليكم العهد وامليثاق بذلك ، فأنِفقوا يف ِميثَاَقُكمْ ( الرُسول ) َوَقْد َأَخذَ لتؤمنوا بوعد ربىكم للُمنفقني من األجر )

 ( حقىاً . ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ سبيل هللا وال تبخلوا )

( أي من ظُلمات اجلهل إىل نور  اٍت لُِيْخرَِجُكم مِىَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ آََيٍت بَ يِىنَ ( حممىد ) ُهَو الَِّذي يُ نَ زىُِل َعَلى َعْبِدهِ ) -9
َ ِبُكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ الِعلم واهلداية )  ( . َوِإنَّ الِلَّ

اَل منه يف اآلخرة ما تنعموَن بِه ، )( فُيعطيكم  َوَما َلُكْم َأالَّ تُنِفُقوا يف َسِبيِل الِلَِّ َولِلَِِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -10
( املشرِكني وقت الِشدىة َوقَاَتلَ ( يعين من قبل فتح مكىة ) ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قَ ْبِل اْلَفْتحِ ( أي ليسوا سواًء يف األجر ) َيْسَتِوي
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( الفتح  أَنَفُقوا ِمن بَ ْعدُ  الىذينَ مِىَن ( عند هللا ) أَْعَظُم َدَرَجةً أنفقوا قبل الفتح وقاتَلوا ) الىذينَ ( أي أُْولَِئكَ وَضْعف املسلمني )
ُ احلُْْسىَن ( من الفريقني ) َوقَاتَ ُلوا وَُكالًّ ) ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ ( يف اآلخرة ) َوَعَد الِلَّ  ( فُيجازيكم على أعمالكم . َوالِلَّ

َ قَ ْرًضا َحَسًنا) -11 نفق يف سبيل هللا من مالِه وهللا كفيٌل إبرجاع مالِه كما لو كان قرضاً ( يعين يُ  َمن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض الِلَّ
 ( يف اآلخرة . َولَُه َأْجٌر َكرميٌ ( يف الدنيا ) فَ ُيَضاِعَفُه َلهُ )

َبنْيَ م من حوهلم . فقوله تعاىل )( أي ُيضيء نوره يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهم َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهِنِم) -12
( هذا للمؤمنات ، واألميان مجع ميني ، وهي اليد الُيمىن ، فإنى هللا تعاىل جيعل نوراً َوأِبمَْيَاهِنِم( هذا للمؤمنني ، وقوله ) أَْيِديِهمْ 

معهم أينما ساروا . فتقول هلم املالئكة  ( أي يسري َيْسَعى نُوُرُهم َبنْيَ أَْيِديِهمْ يف صدور املؤمنني ُيضيء هلم الطريق ، وقوله )
 ( .  ُبْشرَاُكُم اْليَ ْوَم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ )

.  أي نستضيء بنوركم ( نَ ْقَتِبْس ِمن ن ورُِكمْ وَن لكي )( أي انتظر  يَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انظُُروَنَ ) -13
نَ ُهم( منها ) فَاْلَتِمُسوا نُورًاإىل جهنىم ) ( اْرِجُعوا َورَاءَُكمْ نافقني )( أي تقول املالئكة للمُ ِقيلَ وهذا يكون يوم القيامة )  َفُضِرَب بَ ي ْ
ة ( يدخل املؤمنون منها إىل اجلنى  لَُّه اَببٌ النعيم واجلحيم ) ل بنيَ فصِ ذي يالى  ور األعراف( هو سُ ِبُسورٍ ( أي املؤمنني واملنافقني )

 ( أي مقابل ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ ) رو السُ ( أي خارج َوظَاِهرُهُ ملن دخلها ) رمحةٌ  ، وهيَ  ةاجلنى  رو السُ  ( أي داخل اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَةُ )
 . ناك العذابداً هُ فصاعِ  ورالسُ : من  واملعىن،  يكون العذاب رو السُ 

( يف دار  أملَْ َنُكن مََّعُكمْ ) فيقولون ورالسُ ة من ابب ذلك أن دخلوا اجلنى  نادون املؤمنني بعدَ ( يعين املنافقون يُ يُ َناُدوهَنُمْ ) -14
هذا  لتم ليسَ تىباعكم املتشابه من القرآن فقُ اب ( َولَٰ ِكنَُّكْم فَ َتنُتْم أَنُفَسُكمْ نتم معنا )( كُ  قَاُلوا بَ َلىٰ تال )القِ يف الة و نيا يف الصى الدُ 

فكانت صالتكم رَيًء  وبذلك فتنتم أنفسكم وأوقعتموها يف الشكى  136 حاً مفهوماً واضِ  من هللا لكانَ  ، فلو كانَ  من كالم هللا
نا كم واملتشابه من عند ربى احمل من املتشابه إىل هللا وقلنا كلٌ  م من القرآن وتركنا أمرَ احملكَ  بعناتى اف ، أما َننُ  ومل تكن عن يقني

ُتمْ ( ابملؤمنني الدوائر )َوتَ رَبَّْصُتمْ كم َنفقتم ). ولكنى  إمياننا وجنحنا ، وبذلك ثبتَ  نبيىنا على أنزلهُ  عليكم  الشكى  ب( أي تغلى َواْرتَ ب ْ
( املهدي بتفسري  َحّتَّٰ َجاَء أَْمُر الِلَِّ ) سةوالرئ يتموها للحصول على املالِ يت َتنى ( الى  َوَغرَّْتُكُم اأْلََماين  يف أمر البعث واحلساب )

 (اْلَغُرورُ بى املال )( الشيطان وحُ  َوَغرَُّكم اِبلِلَِّ من حممىد كما كنتم تظنىون ) القرآن فحينئٍذ تبنيى لكم أنى القرآن كان من هللا وليسَ 
.  

                                                           
َنِة َوابِْتَغاء أَتِْويِلِه { .وُمىا يؤيىد هذا قولُه تعاىل يف سورة آل عمران }فََأمَّا الىذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابْ  136  ِتَغاء اْلِفت ْ
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ذ ِفدية ؤخَ ( تُ  َكَفُروا  الىذينَ َواَل ِمَن نتم يف الدنيا )كم كما كُ سراحُ  قَ طلَ قون ليُ ( أيها املنافِ  فَاْليَ ْوَم اَل يُ ْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْديَةٌ ) -15
بلة }فَ َولِى َوْجَهَك َشْطَر يف أمر القِ  تعاىل . ومن ذلك قولهُ  هون إليهاجِ ، أي تتى  ولىون إليها( تُ  َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َمْواَلُكمْ )

  . ( فيها مصريكم َوبِْئَس اْلَمِصريُ ) ه َنوهُ جتىِ ااْلَمْسِجِد احْلَرَاِم { أي 

يتصدىقون على الفقراء إال  كون السِ ُمُ ، وكان بعض األغنياء منهم  شيئاً  كونَ لقراء ال ميكان يف املسلمني مجاعة فُ   -16
ة الرمحان يف وصف تعاىل يف سور  ومن ذلك قولهُ  ، ن الوقت( يعين أمل حيَِ  أمََلْ ََيْنِ القليل فعاتبهم هللا تعاىل على ذلك فقال )

يٍم آنٍ جهنى  نَ َها َوَبنْيَ محَِ تلني قلوهبم ويعطفوا  ( يعين أنْ  لِلَِّذيَن آَمُنوا أَن خَتَْشَع قُ ُلوهُبُمْ ) ، الوقت { ، فاآلن هو م }يَطُوُفوَن بَ ي ْ
سماعهم  قراء لِ وهبم ويعطفوا على الفُ : أما آَن الوقت أن تلني قل واملعىن،  معناه املوعظة "كرالذى " ، ( ِلذِْكِر الِلَِّ على الفقراء )

دة واملساعَ  يف حقى الفقراء على األغنياء من الزكاة ( أي وما نزلَ  َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْقِى أنزهلا هللا يف القرآن ) كثرة املواعظ اليت
أمرَنهم يف  الىذينَ كاليهود   ال يكونواو :  املعىنو (  أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبلُ  الىذينَ كَ ( األغنياء ) َواَل َيُكونُواواهلداَي وغري ذلك )

 عكس ذلك مجعوا املال وحرموا الفقراء واملساكني منهُ  نفقوا على الفقراء واملساكني وال جيمعوا املال ولكنىهم عملواالتوراة أن يُ 
بى املال ( حلُِ  فَ َقَسْت قُ ُلوهُبُمْ وكثُر اإلمداد )( يعين فطال عليهم الزمان  اأْلََمدُ  َفطَاَل َعَلْيِهمُ فأمددَنهم ابملال ليزدادوا إَثاً )

م ومل يُ  عمةِ نِ يرمحوهم فكفروا ب عفاء بدل أنْ الضُ  فصاروا يظلمون هِ عِ ومجَ  ُهْم فَاِسُقونَ كر )قابلوها ابلشُ رهبى فراهنم كُ   ( مع وََكِثرٌي مِىن ْ
   . عمةللنِ 

النفوس وترتكون أموالكم  كم سيذهب أو أنتم تذهبون إىل عاملمالَ  نى أ تبخلون على الفقراء الىذينَ ( أيها األغنياء اْعَلُموا) -17
َأنَّ الِلََّ حُيِْيي على إمساك حقوق الفقراء منها ) بونعاقَ بون عليها وتُ اسَ حتُ  ث وال تستفيدون منها شيئاً يف آخرتكم بلْ للوارِ 

عطوهم أنتم إن مل تُ  غنيهم من فضلهِ هللا تعاىل سريحم الفقراء ويُ  نى هللا تعاىل لألغنياء أب ل ضربهُ ( وهذا مثَ  اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا
( وتُنِفقون يف سبيل  َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ( أيها األغنياء املمِسكون ) َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآْلََيتِ فيحَيون ابملال كما حتيا األرض ابملطر )

 .ا هللا وال تبخلون ابملال فتندمو 

قَاتِ قني عند هللا من األجر والثواب فقال )إِ نفِ حيثى على اإلنفاق ويبنيى ما للمُ  انهُ ُسبحأخَذ مثى  -18 ِقنَي َواْلُمصَّدِى (  نَّ اْلُمصَّدِى
( يف الدنيا ما  َوأَقْ َرُضوا الِلََّ قَ ْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف هَلُمْ ، فحذفت التاء منهما للتخفيف ) أصلها املتصدىقني واملتصدىقات

 . ( عند هللا َأْجٌر َكرميٌ ( يف اآلخرة )َوهَلُمْ الواحد بعشرة ) تصدىقوا به

مْ  الىذينَ وَ ) -19 يُقوَن َوالش َهَداُء ِعنَد َرهبِِى ل شهادهتم هم وتُقبَ مَ لَ ق قوهلم فيمن ظَ ( يعين ُيصدَّ  آَمُنوا اِبلِلَِّ َوُرُسِلِه أُولَ ِٰئَك ُهُم الصِىدِى
بُوا آِبََيتَِنا) ( ابهللِ  َكَفُروا  الىذينَ وَ أيديهم ) ى بنيَ ( يسعَ  هَلُْم َأْجُرُهْم َونُوُرُهمْ يامة )م يوم القرهبى  عندَ  فيمن يشهدون لهُ  لة ( املنزَ  وََكذَّ

 . ( خالدين فيها أُولَ ِٰئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ ُسلنا )على رُ 



932 
 

َا ها فقال تعاىل )بى ها وال ينهمك حِب  يقع اإلنسان يف فخى يف ذمى الدنيا والتحذير منها لئالى  ُسبحانهُ أخَذ مثى  -20 اْعَلُموا أّنَّ
َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلدِ  نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ   ( احْلََياُة الد 

ى ن ليس لإلنسان إالى ما سعَ ، وأ رةفال فائدة فيهما غري ضياع الوقت واالنشغال عن حتصيل اآلخِ  عبهو واللى ا اللى أمى    
،  ختسروها وال جتدوا شيئاً منها يف حياتكم الثانية إْن مل تستعملوها هلل وتنفقوها يف سبيلهِ  أمىا أدوات الزينة واألموال.  رتهِ آلخِ 

ُمواْ ألَنُفِسُكم مِىْن َخرْيٍ . قال هللا تعاىل }َوَما تُ قَ  رتكمأن تقدىموا منها آلخِ  ث دونَ على تركها للوارِ  ابل حتزنو ، رة أي يف اآلخِ  دِى
  جتَُِدوُه ِعنَد الِلِى {

، ويوم  نى الرجال وال تستفيدون منهمعادونكم حني بلوغهم سِ قد يُ  كر هللا وعن طاعتهِ لونكم عن ذِ شغَ يَ  الىذينَ  ا األوالدأمى    
ل هللا تعاىل }يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بَ ُنوَن ِإالَّ . قا القيامة ال يدفعون عنكم شيئاً من العذاب وال حيملون عنكم شيئاً من أوزاركم

َ بَِقْلٍب َسِليٍم { .   َمْن أََتى الِلَّ
أمامكم  جتدوا ما قدىمتموهُ  ة ابإلنفاق على الفقراء واحملتاجني لكيقدىموا حلياتكم األبديى فاألحسن لكم أن تعملوا آلخرتكم وتُ 

  . ننياحملسِ  بى هللا حيُ  نى إوأحِسنوا مع الناس  نيا ومجع املالالدُ  بى يف حُ  ةً واهلِ  ة وال جتعلوا قلوبكميف احلياة األبديى 
جيمعون املال وال ينفقون  الىذينَ ل هؤالء ( أي مثَ  َكَمَثِل َغْيثٍ نيا فقال )ابملال وابلدُ  اًل فيمن يغرتى مثَ  يضربُ  ُسبحانهُ مثى أخَذ 

أَْعَجَب تعاىل ) ، وذلك قولهُ  الغيث أي املطر عليهِ  حني نزلَ  ضرتهِ وخُ  هِ بنموى  زرعهُ  ذي أعجبهُ ع الى زاِر مُ ل الْ منه يف سبيل هللا مثَ 
ففرحوا  ، ونه ابلرتابي يغطى أاحلبى يف الرتاب  ونَ رُ فِ كْ يَ  الىذينَ رىاع هم الزُ  ، فالكفىار همزرعُ  الزرىاعَ  عجبَ أ( يعين  اْلُكفَّاَر نَ َباتُهُ 

لكي يزداد  قراء زكاتهُ عطي للفُ وال نُ  َثنهُ  ونقبضُ  ونبيعهُ  وقالوا سنجمعهُ  ون من حصادهِ وراحب منهُ  بزرعهم وظنىوا أهنم آكلون
طاع نقِ ا يعين بعدَ  ( مُثَّ يَِهيجُ أرضهم لسوء نواَيهم ) هللا تعاىل قطع الغيث عنهم بعد ذلك وأجدبَ  ، ولكنى  ويكثر رحبنا نامالُ 

( يعين يتحطىم ويتكسىر  مُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما) ( من العطش َفرَتَاُه ُمْصَفرًّاهم )زرع أرسلنا على زرعهم رحياً هوجاء فذبلَ  املطر عنهُ 
 ، وكذلك الغينى الذي يبخل مبالهِ  لهِ بسبب َبُ  وأتعابهُ  زرعهُ  الزارعُ  رَ سِ . فقد خَ  وانقطاع املطر عنهُ  حتت األقدام بسبب يبسهِ 

 غري الندامةِ  منهُ  صيبهُ وال يُ  رتهِ ث وال جيد شيئاً منه يف آخِ رِ اللو  كهُ أو ميوت ويرت  عنهُ  تاجني سيذهب مالهُ على الفقراء واحمل
  . رىاع بسبب نواَيهم السيئةهؤالء الزُ  مَ دِ والندامة كما نَ  احلسرةُ  الزمهُ وتُ  ب عليهِ يُعاقَ  ، مثى  سرانواخلُ 

َويف عند هللا فقال ) والغفران برين من الرمحةِ ، وما هلؤالء الفقراء الصا ما هلؤالء املانعني للزكاة من العذاب ُسبحانهُ مثى بنيى 
لفقراء لنفقني و ( للمُ  َوَمْغِفرٌَة مِىَن الِلَِّ َورِْضَوانٌ ) تاجنيقراء واحملعلى الفُ  منهُ  نفقْ ومل يُ  هُ ( ملن أمسك مالَ  اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديدٌ 

نْ َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ الصابرين )   . ( فال تغرىكم مباهلا وزينتها وتنَسوا آخرتكم َوَما احْلََياُة الد 

َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء قراء واملساكني )( ابألعمال الصاحلة واإلنفاق على الفُ  َسابُِقوا ِإىَلٰ َمْغِفرٍَة مِىن رَّبِىُكمْ ) -21
، أي الكواكب  ها، واألرض يريد هبا كلى  ف األرضيت تغلى لى ة اريد هبا الطبقات الغازيى السماء يُ  قلُت فيما سبق أنى . (  َواأْلَْرضِ 
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. ومن ذلك  عةرض يُراد به السىِ . والعَ  وتقطىعت فصارت كواكب سيىارة ا كانت أرضاً واحدة فانفجرت، ألهنى  السيىارة كلىها
 : قول امرئ القيس

 رِيضِ عَ  َفضاءٍ  يف طَْريف  أُقلىبُ       فَ ْوَقها أْشَرْفتُ  كالزىجى   وَمْرقَ َبةٍ 
. وبذلك  الفضاء انتشارهنى يف عةِ ة يف الفضاء كسعة الكواكب السيىارة مع سِ عة اجلنى : إنى سِ  واملعىن.  واسع يعين يف فضاءٍ 

أُِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمُنوا ابلتفصيل ) والقرآن الكون. وقد سبق تفسري هذه اآلية يف كتايب  ةة على قدر اجملموعة الشمسيى تكون اجلنى 
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ نوا وعملوا الصاحلات )آمَ  ذينَ لى ( أي لِ  ِلَك َفْضُل الِلَِّ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاءُ اِبلِلَِّ َوُرُسِلِه ذَ  ( على األنبياء  َوالِلَّ

 . واملرَسلني وعباِده الصاحلني

( من مرض  َواَل يِف أَنُفِسُكمْ ( من إتالف املال وهالك األنعام ) َما َأَصاَب ِمن م ِصيَبٍة يف اأْلَْرضِ ) قال هللا تعاىلمثى  -22
( أي من قبل انطالق  يف ِكَتاٍب مِىن قَ ْبِل أَن نَّرْبَأََها( وقد كتبناها عندَن )ِإالَّ األجسام أو موت األوالد أو فراق األحباب )

 : يةُمغنى  امرأةً  فيص فةرَ . ومن ذلك قول طَ  رباء هو االنطالق. فاالن املصيبة ووقوعها
ِعينا قُ ْلنا ََنْنُ  إذا  َتَشدَّدِ  مل َمْطُروَفةً  َرْسِلها َعَلى     لَنا اْنرَبَتْ  أمسِْ

من املاء مثى اإلبل  ىى" يعين أروَ ى وأبرَ . ويف لسان العرب "فإنه أروَ  نطلقت لنا يف الغناءااْنرَبَْت لَنا " أي  فقول الشاعر "
   . فيهِ  ال تكلىفَ  سهلٌ  ( أي َعَلى الِلَِّ َيِسريٌ طالق والوقوع يف املصيبة )ن( اإل ِلكَ ِإنَّ ذَ ى )انطلق هبا إىل املرعَ 

ا أعلمناكم بذلك وبيىنا لكم أنى ذلك مكتوب قبلَ  لِىَكْياَل أَتَْسْوا َعَلٰى َما فَاَتُكمْ ) -23  حدوث املصيبة لكي ال ( يعين إّنى
 أكثر ُمىا ذهبَ  عليكم َبرياتهِ  ، ألنىكم إْن صربمت على املصائب ومل جتَزعوا فإنى هللا تعاىل يعودُ  ى ما فاتكم من خرينوا علَ حتزَ 

عفاء فالذي أعطاكم وا على الضُ ( يعين ال تفتخروا على الفقراء مبا آاتكم هللا من مال وال تتكربى  َواَل تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكمْ منكم )
ُ اَل حيُِب  ُكلَّ ُُمَْتالٍ قراء )عفاء والفُ على ما فعلتم مع الضُ  امنكم فتندمو  أن َيخذهُ  ادرٌ ق ( على الفقراء َفُخورٍ ) ( أي متكربىٍ  َوالِلَّ

 . من مال ويتَ اُ مبا 

 ( عمىا دعاهُ  َوَمن يَ تَ َولَّ ) أليم رهم بعذابٍ ( فبشى  َوََيُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخلِ ( مباهلم على الفقراء واحملتاجني ) يَ ْبَخُلونَ  الىذينَ ) -24
َ ُهَو اْلَغيِن  من اإلنفاق ) هللا إليهِ   . ماء( للُكرَ احْلَِميدُ خالء )( عن مال البُ  فَِإنَّ الِلَّ

(  لِيَ ُقوَم النَّاسُ كم )احلُ  ( يعين قواننييزَانَ َواْلمِ ة )ب السماويى ( أي الكتُ  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلَبيِىَناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتابَ ) -25
ِفيِه أَبٌْس َشِديٌد الساقطة من الفضاء ) النيازك ( يف َوأَنزَْلَنا احْلَِديدَ مني )( أي ابلعدل بني املتخاصِ اِبْلِقْسطِ ضاة منهم )أي القُ 

ا كانوا يف قدمي الزمان َيخذون  وفؤوساً ومناشري وغري ذلك ( إذ كانوا يصنعون منه سيوفاً وسكاكني اِفُع لِلنَّاسِ َوَمنَ  . وإّنى
ادهِ  رعةِ سُ ، ألنى احلديد ال يوجد طليقاً على األرض لِ  احلديد من النيازك ، ولذلك كانوا يفتىشون عنه يف  مع األوكسجني احتى

 . سيوفهم ويصنعون منهُ  اء فيجدون فيها احلديد طليقاً فيأخذونهُ الساقطة من الفض النيازك

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#النيازك_
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"جهانكري" سيفاً   اإلمرباطور من حديدهِ  ي عملَ م يف البنجاب حجر جوى 1620ومن طريف ما يُروى أنىه سقط يف سنة 
   . بسيف الصاعقة ة تدعوهُ كانت العامى 

ُ َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلُه اِبْلغَيْ ) ُ  ( ، مثى  وهذا معطوف على قوله تعاىل )لِيَ ُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسطِ  ، ( بِ َولِيَ ْعَلَم الِلَّ أتيت بعدها )َولِيَ ْعَلَم الِلَّ
َ َقِويٌّ َعزِيزٌ ) أجرهُ  لهُ  فَ ضاعِ ليُ  لهُ سُ أي وينصر رُ  ( َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلهُ   . ( ِإنَّ الِلَّ

(  َوَجَعْلَنا يِف ُذرىِيَِّتِهَما الن  بُ وََّة َواْلِكَتابَ ىل قومهما فكذىبومها فنجىينامها من القوم الظاملني )( إ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْ رَاِهيمَ ) -26
ما أبَ َوا األنبياء ، مثى أخ ا خصىهما ابلذِكر ألهنى رَب يعين كلى األنبياء من نسلهما وذرىيتهما وعليهم أنزلنا الكُتب السماويىة ، وإّنى

ُهم م ْهَتدٍ رىيتهما فقال )عن حال ذ ُسبحانهُ  ُهْم فَاِسُقونَ ( إىل طريق احلقى ) َفِمن ْ ( أي خارجون عن طاعة هللا إىل  وََكِثرٌي مِىن ْ
 معصيتِه .

َنا َعَلى آاَثرِِهم بُِرُسِلَنا) -27 ( أي أتبعنا ابإلرسال على آاثر من ذكرَن من األنبياء بُرُسٍل آخرين إىل قوٍم آخرين  مُثَّ قَ فَّي ْ
َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرميََ ناهم رسوالً بعَد رسول )فبعث جِنيلَ ( بعدهم فأرسلناُه إىل بين إسرائيل ) َوقَ فَّي ْ َناُه اإْلِ ( وكلمة "إجنيل"  َوآتَ ي ْ

أَْفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة رَ آَمنوا بِه ) الىذينَ ( يعين هبم احلواريىني وغريهم  ات َّبَ ُعوهُ  الىذينَ َوَجَعْلَنا يِف قُ ُلوِب يوَننيىة ومعناها الُبشرى )
َناَها َعَلْيِهمْ ( أي ابتكروها ، والرهبانيىة مشتقىة من الرهبة وهي اخلوف من هللا ) ابْ َتَدُعوَها اذ هذِه  َما َكتَ ب ْ ( أي مل َنمرهم ابختى

الف دينهم ، ففرى النصارى إىل كانوا يُطاردون النصارى ومن خيُ   الىذينَ الطريقة ولكن هم أوجدوها ، وذلك خوفاً من الرومان 
ذوا فيها صوامع وكنائس واعتزلوا النساء وبذلك ابتدعوا طريقة الرهبانيىة . وما جعلنا يف قلوهبم تلك الرأفة والرمحة  اجلبال واختى

ين فما رَعوا األيتام واألرامل واملساكني حقى ( يع َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها( أي ليطلبوا بذلك رِضاء هللا ) ِإالَّ ابِْتَغاء رِْضَواِن الِلَِّ )
وا على بعض الُضعفاء وامتنعوا عن آخرين ) َنا رعايتهم بل رأفوا على بعضهم وصدىوا عن اآلخرين ، وترمحى (  آَمُنوا الىذينَ َفآتَ ي ْ

ني ) ُهمْ ة )( يف اآلِخر َأْجَرُهمْ اتىبعوا عيسى ) الىذينَ ( أي من ِمن ُْهمْ أي آمنوا بثواب هللا للمرتمحى ( أي من النصارى  وََكِثرٌي مِىن ْ
 ( أي خارجون عن طاعة هللا .فَاِسُقونَ )

ََي اً عليهم )هذه اآلية ردى  ، فنزلت ه كان ساحراً ى ألنى مجاعة من اليهود وقالوا نؤمن بك َي حممىد وال نؤمن بعيسَ  أسلمَ  -28
نتم آمَ  ، فإنْ  ى بن مرمي( عيسَ  َوآِمُنوا ِبَرُسولِهِ ) ساحر ى وزعمكم أنهُ ب عيسَ ( يف تكذي ات َُّقوا الِلََّ ( مبحمىد ) آَمُنوا الىذينَ أَي  َها 

َوجَيَْعل لَُّكْم نُورًا وىل يف عامل الربزخ والثانية يوم القيامة )( أي يؤِتكم هللا نصيَبني من رمحته االُ  يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمن رَّمْحَِتهِ ) برسالتهِ 
ُ َغُفورٌ من ذنوبكم ) فَ لَ ( ما سَ  َويَ ْغِفْر َلُكمْ س )( بني النفو  ََتُْشوَن بِهِ   . ( ابلنادمنيرَِّحيمٌ ( للتائبني ) َوالِلَّ

من بين إسرائيل إليكم أيها العرب  لقد نقلنا الوحيَ  ( تقديرهُ  لِىَئالَّ يَ ْعَلَم أَْهُل اْلِكَتابِ خاطَب املسلمني فقال تعاىل )مثى  -29
م لئال يعلموا بعد اليوم شيئاً من الوحي عبادةِ بسبب كفرهم وعنادهم وإشراكهم ب ، ليعلموا  ريد أبهل الكتاب اليهود. ويُ  رهبى

َوأَنَّ ( يعين ال يقدرون على منع الوحي عن العرب ألنى ذلك إبرادة هللا ال إبرادهتم ) َأالَّ يَ ْقِدُروَن َعَلٰى َشْيٍء مِىن َفْضِل الِلَِّ )
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ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ) ( من عبادهِ  الِلَِّ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاءُ  بَِيدِ ( إبنزال الوحي ) اْلَفْضلَ  إبنزال الوحي  لهِ سُ ورُ  ( على أنبيائهِ  َوالِلَّ
 . عليهم

ّاْلَعاَلِمنيَّّواحلديدّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّادلةسورةّاجمل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

شاجرة بينهما مُ  ، حدثَ  ، وزوجها أوس بن الصامت من األنصار إمسها خولة بنت ثعلبة مرأةٍ اهذه اآلَيت يف نزلت  -1
، فجاءت  منهُ  على ما صدرَ  مَ دِ ، مثى نَ  ةالق يف زمن اجلاهليى ، وكانت هذه كلمة الطى  ي"مى اُ عليى كظهر  : "أنتِ  فقال هلا

رأسها إىل  ذلك من النيبى رفعتْ  ، فلما مسعتْ  لنيبى ما أراِك إالى حُرمِت عليهِ هلا ا ، فقال يف ذلك إىل النيبى تسألهُ  زوجتهُ 
. فنزلت " واوا أو إيلى جاعُ ُتهم إليه ضاعُ مْ مَ ضَ  بيًة إنْ صِ  اللىهم إنى يل منهُ  ، حايل فارمحين تعلمُ  كَ اللىهم إنى " : ماء وقالتالسى 

  : هذه اآلَيت
ُ قَ ْولَ ) ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما( ما هبا من مكروه ) يِت جُتَاِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل الِلَِّ الَّ ( خولة ) َقْد مسََِع الِلَّ كما بَ ( أي ختاطُ  َوالِلَّ

َ مسَِيٌع َبِصريٌ كما يف الكالم )ومراجعتَ   . ( ِإنَّ الِلَّ

مِىن نِىَسائِِهم مَّا ُهنَّ ( أيها املسلمون ) ُروَن ِمنُكميُظَاهِ  الىذينَ هللا عليهم تلك العادة يف الطالق فقال تعاىل ) أنكرَ مثى  -2
ُمْ مىاً )اُ عادات املشركني فاتركوها فإنى الزوجة ال تكون  ( يعين هذهِ  أُمََّهاهِتِمْ  ِئي َوَلْدهَنُْم َوِإهنَّ ( أي املشركني  ِإْن أُمََّهاهُتُْم ِإالَّ الالَّ
َ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ ابً )( أي كذِ َوُزورًارع )ف يف الشى ( ال يُعرَ  َقْولِ لَيَ ُقوُلوَن ُمنَكرًا مِىَن الْ ين )رِ املظاهِ    . ( للمؤمنني َوِإنَّ الِلَّ

بال كفىارة  يرجع بزوجتهِ  ى عنهُ رة األوىل عفَ . يعين املظاهَ  رة( من املظاهَ  يُظَاِهُروَن ِمن نِىَسائِِهْم مثى يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا الىذينَ وَ ) -3
مِىن بة مؤمنة )حترير رقَ  ( يعين كفىارتهُ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ كفىارة )  ي، فعليهِ مى اُ عليى كظهر  أنتِ  ذلك وقال لزوجتهِ  دَ و عا ، ولكن إذا

 الى لكم لئ ( يعين أتديبٌ  تُوَعظُوَن بِهِ بة )( التحرير للرقَ ِلُكمْ ذَ واحد ) يف فراشٍ  ( يعين من قبل أن جيتمع بزوجتهِ  قَ ْبِل أَن يَ َتَماسَّا
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ عاودوا ذلك القول )تُ    . جازيكم على حسب أعمالكم( فيُ  َوالِلَّ
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دْ ) -4 (  َفَمن ملَّْ َيْسَتِطعْ امعها )( أي من قبل أن جيُ  َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتابَِعنْيِ ِمن قَ ْبِل أَن يَ َتَماسَّارقبة ) ( ماالً ليعتقَ  َفَمن ملَّْ جيَِ
( أي  لِتُ ْؤِمُنوا اِبلِلَِّ َوَرُسولِهِ ) ( الصيام أو اإلطعام كفىارةٌ ِلكَ ذَ أو عشاء  ) ( يطعمهم بغداءٍ  فَِإْطَعاُم ِستِىنَي ِمْسِكيًناالصوم )

َعَذاٌب ( هبا )ِفرِينَ َولِْلَكاوها )( فال تعتدُ  ُحُدوُد الِلَِّ ( األحكام )َوتِْلكَ بذلك ) هُ رَ الرسول وتعلموا أبنى هللا أمَ  ى بهِ لتصدىقوا مبا أتَ 
  ( يف اآلخرة أَلِيمٌ 

. ومن ذلك قول األعشى ميدح  خزوااُ ( أي ذلىوا و ُكِبُتوا) رسولهِ  الفون أمر هللا وأمرَ ( أيى خيُ  حُيَاد وَن الِلََّ َوَرُسولَهُ  الىذينَ ِإنَّ ) -5
 : األسود بن منذر اللىخمي

 الرجالِ  وجوهُ  كَبتْ   ما إذا مِ ===  القو من ألفٍ  ألفِ  ِمنْ  خريٌ  أنتَ 
 : وقال جرير

 اَمدَ ق ه أْن حيُْ َد حَ حامِ مَ ين     فينا الْ تَ ب ْ وى وي َ دُ ءاً  َكَبَت العَ رَ مْ اإنى 
قوله تعاىل يف سورة  د هذا. وُما يؤيى  رك وذلىوامن قبلهم من أهل الشِ  الىذينَ  يَ خزِ اُ ( أي كما  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَما ُكِبَت ) 

نْ َيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  البقرة }هلُمْ  ( َولِْلَكاِفرِينَ ( تدلى على صدق حممىد ) َوَقْد أَنزَْلَنا آََيٍت بَيِىَناتٍ ) . { يِف الد 
 . ( يف اآلخرة َعَذاٌب م ِهنيٌ هبا )

يًعا( القيامة )يَ ْومَ ) -6 ُ مجَِ َعثُ ُهُم الِلَّ (  َأْحَصاُه الِلَُّ وإشراك ) لمٍ ( من ظُ  فَ يُ َنبِىئُ ُهم مبَا َعِمُلواكفرهم )  عاقبهم على( إىل احملشر ليُ  يَ ب ْ
ُ َعَلٰى ُكلِى َشْيءٍ َلمىا كانوا يف الدنيا ) ُسوهُ ( يعين نَ َوَنُسوهُ يف كتاب أعماهلم )   . ىرَ حاضر يسمع وي َ  ( أي َشِهيدٌ  َوالِلَّ

( من حوادث  اأْلَْرضِ  َوَما يف ة فيخربك هبا )ة من حوادث كونيى ( الغازيى  ا يِف السََّماَواتِ أَنَّ الِلََّ يَ ْعَلُم مَ ( َي حممىد ) أمََلْ تَ رَ ) -7
( أي هللا  ِإالَّ ُهوَ ( يتناَجون فيما بينهم ) َثاَلثَةٍ  َما َيُكوُن ِمن جنََّْوىٰ دىك فتأخذ احلذر منهم )هبا ضِ  مك مبن يقومُ علِ ة فيُ سياسيى 

(  ِلَك َواَل َأْكثَ َر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُواَساِدُسُهْم َواَل أَْدََنٰ ِمن ذَ  َواَل مَخَْسٍة ِإالَّ ُهوَ ه معهم )كأنى لم ف( ابلعِ رَاِبُعُهمْ تعاىل )
َ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ  مُثَّ يُ َنبِىئُ ُهمأبقواهلم وأفعاهلم ) فيخربكَ  ثة بني اثنني أو هي احملادَ  "ىالنجوَ ".  ( مبَا َعِمُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ الِلَّ

 : ذلك قول اخلنساء ومن ، أكثر سرىاً 
 ى السىرارْ جوَ نَ بِ  اسُ النى  وصرىحَ     هُ  ُهلكُ ين َلمىا جاءَ  أقولُ 

 : وقال لبيد
 رَبُ والكِ  بُ يْ لوال الشَّ  الىذي كنتَ  ا      أنتَ هتِ جارَ  ينا عندَ جَ تَ ن ْ ا غداةَ  قالتْ 

( وهم  مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما هُنُوا َعْنُه َويَ تَ َناَجْوَن اِبإْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ ) ( ابإلمثِ  هُنُوا َعِن النَّْجَوىٰ  ذينَ الى أمََلْ تَ َر ِإىَل ) -8
نهاهم رسول هللا عن ، ف يبةعوا يف قلوهبم الرى ون ويتشاورون مع اليهود ويتغامزون َنظرين إىل املؤمنني ليوقِ املنافقون كانوا يتناجَ 

 حتية اجلاهليىة " : أنِعم صباحاً " ( وهو قوهلم  َحي َّْوَك مبَا ملَْ حُيَيِىَك بِِه الِلَُّ ( َي حممىد ) َوِإَذا َجاُءوكَ علهم )ثل فِ مِ وا لِ ، مثى عادُ  ذلك
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َويَ ُقوُلوَن يف عنون الثعبان السىام ). يَ " السىام عليك َي حممىد". أمىا اليهود فكانوا يقولون  َيرسول هللا ، ومل يقولوا السالم عليك
ُ مبَا نَ ُقولُ  بُ َنا الِلَّ بنا هللا حااًل مبا نقول عليهِ اً حقى حممىد نبيى  ( أي لو كانَ  أَنُفِسِهْم َلْواَل يُ َعذِى ى وعلَ  ى فيما بيننا عليهِ ومبا نتناجَ  اً لعذى

 . ( مصريهم يف جهنىم فَِبْئَس اْلَمِصريُ ) ( أي يُعذىبون فيها ْصَلْوهَنَاَحْسبُ ُهْم َجَهنَُّم يَ . فقال هللا تعاىل ) املؤمنني بهِ 

ُتمْ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -9  َفاَل تَ تَ َناَجْوا اِبإْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ ( يعين إذا تذاكرمت فيما بينكم وتشاورمت ) آَمُنوا ِإَذا تَ َناَجي ْ
َوات َُّقوا ( أي تشاوروا أبفعال اخلري والطاعة واخلوف من هللا ) َوتَ َناَجْوا اِبْلربِى َوالت َّْقَوىٰ قون واليهود )عل املنافِ ( أي ال تفعلوا كما يف
 . جازيكم على حسب أعمالكم( يوم القيامة فيُ  الِلََّ الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُرونَ 

َا النَّْجَوىٰ ) -10 النجوى  ( هبذهِ  آَمُنوا الىذينَ لَِيْحُزَن رئيس املنافقني ) عبد هللا بن ايبى (  ْيطَانِ ِمَن الشَّ دوان )( ابإلمث والعُ  ِإّنَّ
ًئايف املعركة فيحزنون ) كبةٌ أصحاهبم نَ  ون قد أصابَ ألهنم يظنى  هللا هلم  ( يعين االى ما كتبَ  ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ  َولَْيَس ِبَضارِىِهْم َشي ْ

 . ( يف مجيع أحواهلم ِل اْلُمْؤِمُنونَ َوَعَلى الِلَِّ فَ ْليَ تَ وَكَّ )

. نزلت هذه  كمن جاءَ ( كي جيلس مَ  يف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحواعوا )( أي توسى  آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا الىذينَ ََي أَي  َها ) -11
بعضكم  حْ : ليفسَ  واملعىن.  ى الداخل إليهمإذا أخذوا مكاهنم شحىوا ابملكان عل ، وكان قومٌ  اآلية يف تضايقهم يف ُملس النيبى 

ُ َلُكمْ ) بعضٍ ل ( فَانُشُزواإليكم ) عوا املكان للداخلِ ( أي ارتفعوا يف اجمللس وَوسىِ  َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا( قصوركم يف اجلنة ) يَ ْفَسِح الِلَّ
 : ثعلباً . ومن ذلك قول الشاعر يصف  فع من األرضهو املرتَ  . فالنشزُ  أي فقوموا وارتفعوا

 ُُمَلَّلُ  ِحصانٌ  َنْشزاً  َعال ما ِإذا     َكأَنَّهُ   فيها احلَْويلى  الث ىْعَلبَ  تَ َرى
ُ رسول هللا ) عليهِ  ذي جيلساملنرب الى  ربَ ، أي قُ  للداخل اوال يصعدو  ريدون أن يقابلوا النيبى وجهاً لوجهٍ ألنى املسلمني يُ  يَ ْرَفِع الِلَّ

ة القرآن بَ ت َ ، وهم كَ  ( ابلكتابة أُوُتوا اْلِعْلمَ  الىذينَ وَ ) ةصدىقوا أبنى هللا يفسح هلم قصورهم يف اجلنى  الىذينَ ( أي  آَمُنوا ِمنُكمْ  الىذينَ 
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ ) على غريهم يف اآلخرة ( يعين يزيدهم منزلةً َدَرَجاتٍ )   . ( َوالِلَّ

طائر  ورجٌل آخر زجرهُ  . رؤَيهُ  صباح أتى إىل النيبى يقصى عليهِ زعجة وَلمىا أصبح المن املسلمني رؤَي مُ  رأى رجلٌ  -12
ُتُم الرَُّسولَ  الىذينَ ََي أَي  َها اآلية ) . فنزلت هذهِ  تهُ صى قِ  بنيى لهُ عن ذلك ويُ  فأتى إىل النيبى يسألهُ  منهُ  فتشاءمَ  ( يعين  آَمُنوا ِإَذا ََنَجي ْ

ُموا َبنْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدَقةً ) يا خائفني ُعقباهُ مور الدناُ وتشاورمت يف أمٍر من  إذا تذاكرمت معهُ  هللا  ي يدفعَ ( للفقراء لكَ  فَ َقدِى
قدىموا  فتم منه ومن عاقبتهِ عن شأنكم وأمركم الىذي خِ  . يعين قبل أن أتتوا إىل النيبى وتسألوهُ  دوثهُ عنكم الشرى وما توقىعتم حُ 

الىذي  ( لقلوبكم من الوساوس والتشاؤمَوَأْطَهرُ ل )( يف املستقبَ  َخرْيٌ لَُّكمْ ى )بل النجوَ قراء ق( التقدمي للفُ ِلكَ ذَ صدقة للفقراء )
 ( ملن أقامَ  فَِإنَّ الِلََّ َغُفورٌ الشرى ) عنكم واسألوا هللا أن يدفعَ  فأقيموا الصالةَ  ( ما تتصدىقون بهِ  فَِإن ملَّْ جتَُِدوامن الشرى ) عونهُ تتوقى 

 . لسائلني( ابرَِّحيمٌ ) الصالةَ 
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 : اخلنساء ترثي أخاها . ومن ذلك قول فتم من الرؤَي وتشاءمتم من زجرة الطائر، يعين خِ  ن الرؤَي( مِ أََأْشَفْقُتمْ ) -13
 يفاقِ ي وإشْ ماً َوْجدِ ي سالِ ى أخِ أبقَ   ٍم   حِ ُد ذي رَ جْ يماً وَ قِ ي سَ شفِ يَ  لو كانَ 

  . يعين وخويف عليهِ 
ُموا َبنْيَ يََديْ ) فَِإْذ مَلْ تعاىل ) قولهُ  ، وذلك ة من الصدقاتاملرى  قدىموا يف هذهِ ، يعين ومل تُ  قراء( للفُ  جَنَْواُكْم َصَدقَاتٍ  أَن تُ َقدِى

ُ َعَلْيُكمْ  َ َوأَِطيعُ الواجبة إن َتكىنتم عليها ) ( َوآُتوا الزََّكاةَ ( املفروضة ) َفأَِقيُموا الصَّاَلةَ الصالة ) ( بعدَ  تَ ْفَعُلوا َواَتَب الِلَّ وا الِلَّ
ُ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ   . قابهُ ( فاحذروا عِ  َوَرُسوَلُه َوالِلَّ

ُ َعَلْيِهم الىذينَ ( املنافقني )ِإىَل ( َي حممىد ) أمََلْ تَ رَ ) -14 والون اليهود ، يعين املنافقون يُ  ( هم اليهود تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب الِلَّ
ُهمْ مَّا ويفشون إليهم أسرار املسلمني )  ن اليهود بلْ ن املؤمنني وال مِ يوالون اليهود ليسوا مِ  الىذينَ ( يعين هؤالء  ُهم مِىنُكْم َواَل ِمن ْ

م مل يُ  ( أي َوحَيِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذبِ قون )نافِ هم ُمَذبَذبون مُ  م منافقون َوُهْم يَ ْعَلُمونَ نافقوا )حيلفون أهنى  . ( أهنى

ُ هَلُْم َعذَ ) -15 ُمْ ( يف اآلخرة ) ااًب َشِديًداأََعدَّ الِلَّ العمل  ئسَ ، أي بِ  املؤمنني ( مع َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ( ليسوا مؤمنني )ِإهنَّ
  . ، وهو النفاق ومواالة اليهود أعداء هللا عملهم

ة . فاجلُنى  الُتهمة والظنىة هبا عن أنفسهمرساً يدفعون وتِ  قايةً ( أي وِ ُجنَّةً ابهلل ) لفُ ( مجع ميني وهو احلِ  اختََُّذوا أمَْيَاهَنُمْ ) -16
 : ، ومن ذلك قول علقمة الرتس بضم اجليم هيَ 

 ارَْكبِ  أال بَِعيدٍ  ِمنْ  نُناِدي ولكنْ      جِبُنىةٍ  َُّناتِلْ  مل اقْ تَ َنْصنا ما إذا
 . ( يف عامل البزرخ فَ َلُهْم َعَذاٌب م ِهنيٌ ( بفعلهم هذا ) َفَصد وا َعن َسِبيِل الِلَِّ ) 

ُهمْ ) -17 ًئا أُولَ ِٰئكَ ( عذاب ) أَْمَواهُلُْم َواَل أَْواَلُدُهم مِىنَ ( أي لن تدفع عنهم ) لَّن تُ ْغيِنَ َعن ْ َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  الِلَِّ َشي ْ
 . ( يوم القيامة َخاِلُدونَ 

َعثُ ُهُم الِلَُّ ) -18 يًعا( من األرض إىل الفضاء إىل احملشر ) يَ ْوَم يَ ب ْ (  فَ َيْحِلُفوَن َلهُ ون )دون والكافرون واجملرمُ قون وامللحِ ( املنافِ مجَِ
ُْم َعَلٰى َشْيءٍ ب للمَلك املوكىل بتعذيبهم )أي املنافقون حيلفون على الكذِ  ين ولكن ال ( من الدىِ  َكَما حَيِْلُفوَن َلُكْم َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ

ُْم ُهُم اْلَكاِذبُونَ  َأاَل ) وإبحكامهِ  عتقدين بهِ هلم ألهنم غري مُ  ينَ دِ    . م( يف أقواهلم وأمْياهنِ  ِإهنَّ

( فلذلك ال خيافون عقابه وال  فَأَنَساُهْم ذِْكَر الِلَِّ يف عقوهلم ) كمَ حْ تَ سْ ا( و  َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ  )ستوىَل ا( أي اْسَتْحَوذَ ) -19
  . ( يف اآلخرة الشَّْيطَاِن ُهُم اخْلَاِسُرونَ  َأاَل ِإنَّ ِحْزبَ عه وجنده )( أي أتبا أُولَ ِٰئَك ِحْزُب الشَّْيطَانِ رة حساابً )حيسبون لآلخِ 

  . موهتم بعدَ  ( يف اأْلََذلِىنيَ ( يكونون )أُولَ ِٰئكَ فوهنما يف أوامرمها )الِ ( أي خيُ  حُيَاد وَن الِلََّ َوَرُسوَلهُ  الىذينَ ِإنَّ ) -20
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. ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة يوسف }َحّتَّ ِإَذا  ( يف النهاية ْغِلنَبَّ أَََن َوُرُسِليأَلَ وح احملفوظ )( يف اللى  َكَتَب الِلَُّ ) -21
ُْم َقْد ُكِذبُواْ َجاءُهْم َنْصُرََن { . ما  ( يف ُملكه يفعلُ َعزِيزٌ هبم ) له ومن آمنَ سُ رُ  ( ينصرُ  ِإنَّ الِلََّ َقِويٌّ ) اْستَ ْيَأَس الر ُسُل َوظَن واْ أهنَّ

 . يشاء

ا تتمزىق ر يوم من أَيى ( أي ويؤمنون بيوم القيامة ألنىه يكون يف آخِ  الَّ جتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن اِبلِلَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ ) -22 م األرض ألهنى
َ َوَرُسوَلهُ أو هنار ) وال يكون بعد ذلك ليلٌ  ه هللا يف أوامرِ  ن خالفَ يل مَ ( يعين ال جتد أحداً من املؤمنني يوا يُ َواد وَن َمْن َحادَّ الِلَّ

ال  الىذينَ إىل  ( إشارةً  أَْو أَبْ َناَءُهْم أَْو ِإْخَواهَنُْم أَْو َعِشريهََتُْم أُولَ ِٰئكَ ن ألوامر هللا )و ف( املخالِ  َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهمْ ) رسولهُ  وخالفَ 
ميَانَ أوامر هللا ) ن خالفَ يوالون مَ   ى( أي قوَّ  َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِىْنهُ هلم ) يف قلوهبم اإلميان وزيىنهُ  ي أثبتَ ( أ َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اإْلِ

َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها رة )( يف اآلخِ َويُْدِخُلُهمْ وح هو جربائيل ). فالرى  ن هللا على رسوهلمجربائيل مِ  ذي أنزلهُ ابلقرآن الى  إمياهنم
ُهمْ اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي ا ُ َعن ْ  ( مبا هداهم لإلميان ووفىقهم لطاعتهِ  َوَرُضوا َعْنهُ منهم ) بادة والطاعةِ ( إبخالص العِ  لِلَّ

 . ( يف اآلخرة ِحْزَب الِلَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َأاَل ِإنَّ ) بادتهِ إىل عِ  عاة خلقهِ ودُ  ( اي أنصار دينهِ  أُولَ ِٰئَك ِحْزُب الِلَِّ )

ّاْلَعاَلِمنيَّّواجملادلةّ،ّّرةسّوّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّشرسورةّاحل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( احلَِْكيمُ ) لكهِ ( يف مُ  َوُهَو اْلَعزِيزُ سري )تَ  ( من دوابى  َوَما يف اأْلَْرضِ تطري ) ( الغازيىة من طيورٍ  َسبََّح لِلَِِّ َما يِف السََّماَواتِ ) -1
 . هِ يف خلق

ري وذلك َلمىا أجالهم النيبى )ع( عن دَيرهم ض( يعين هبم اليهود بين الن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ   الىذينَ ُهَو الَِّذي َأْخرََج ) -2
، فسلىط هللا عليهم املسلمني فحاصروهم يف دَيرهم حّت وافقوا على  م حالفوا املشركني وعاهدوهم على حرب النيبى وقتالهِ ألهنى 

أِلَوَِّل ة" )يرَ وَ ى "الب ُ سمى تُ  ( الواقعة خارج مدينة يثرب يف قريةٍ  ِمن ِدََيرِِهمْ . ) ترك دَيرهم وأمواهلم وخرجوا أبنفسهم إىل الشام
صار وافقوا على اجلالء من دَيرهم والسفر جتماع اليهود وتشاورهم يف أمر احلِ ا: ألوىل  واملعىن،  اجلمع ( احلشر معناهُ  احلَْْشرِ 

ُم مَّانَِعتُ ُهْم ( أي اليهود )َوظَن واوهنم )صُ حُ  عةِ نَ ( لكثرة عددهم ومَ  أَن خَيُْرُجوا( ايىها املسلمون )َما ظََننُتمْ الشام وغريها )إىل  َأهنَّ
 عوهُ ( ذلك ومل يتوقى  ِسُبواِمْن َحْيُث مَلْ حَيْتَ ( جبيش املسلمني ) فََأاَتُهُم الِلَُّ ( ال يقدر أحد على إخراجهم منها ) ُحُصوهُنُم مِىَن الِلَِّ 
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 يستفيد منها املسلمون من م لئالى بيوهتَ  ونَ بُ رِ ( فاليهود خيُ  َوَقَذَف يف قُ ُلوهِبُِم الر ْعَب خُيْرِبُوَن بُ ُيوهَتُم أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِننيَ )
وذلك لكي يدخلوا عليهم من تلك الثغرات ،  استسالم اليهود للجالء منها كانوا خيربوهنا قبلَ فا املؤمنون ، أمى  بعدهم

عادوا نفسكم وال تُ رأيتم تلك احلوادث أببصاركم وشاهدمت أب الىذينَ قول ويل العُ اُ ظوا َي عِ ( أي فاتى  فَاْعَتربُوا ََي أُويل اأْلَْبَصارِ )
 . رسول هللا

ُ َعَلْيِهُم اجلَْاَلءَ ) -3 نْ َياَلَعذَّ ( عن دَيرهم ) َوَلْواَل أَن َكَتَب الِلَّ ببين قُريظة من اليهود  فعلَ  والسيب كما واألسرِ  ( ابلقتلِ  هَبُْم يِف الد 
  . ( َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ بعدهم )

َ َوَرُسوَلهُ ( اجلالء جزاؤهم )ِلكَ ذَ ) -4 ُْم َشاق وا الِلَّ حذوهم وسلك ن حذا . مثى توعدى مَ  ( أي خالفوا أمر هللا وأمر رسولهِ  أِبهنَّ
َ َشِديدُ فقال تعاىل ) أمر هللا ورسولهِ  سبيلهم يف ُمالفةِ   الفتهم أمرَ عاقبهم يف اآلخرة على ُمُ ( فيُ  اْلِعَقابِ  َوَمن ُيَشاقِى الِلََّ فَِإنَّ الِلَّ

م   . رهبى

فقالت اليهود َي  ، إليهِ  صولليفتحوا طريقاً للوُ  رو السُ بقطع بعض النخيل من خلف  النيبى بين النضري أمرَ  َلمىا حاصرَ  -5
 ( يعين من َّنلٍة نشوةٍ  َقطَْعُتم مِىن لِىيَنةٍ  َمااآلية ) ؟ فنزلت هذهِ  ى عن الفحشاء فما ابلك اليوم تقطع النخيلتنهَ  نتَ حممىد قد كُ 

لهم يلكم يف ذلك ليحزنوا على َّن نَ هللا أذِ  ( يعين فَِبِإْذِن الِلَِّ ( فلم تقطعوها ) أَْو تَ رَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلٰى ُأُصوهِلَا، يعين صغرية )
  . ( جبالئهم عن دَيرهم َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنيَ )

ُهمْ ) -6 ُ َعَلٰى َرُسولِِه ِمن ْ هو الغنائم اليت أخذها املسلمون من  "يءالفَ "، و ، فبإذن هللا كان ريض( أي من بين الن َوَما أَفَاَء الِلَّ
الً جوا خياًل وال إبِ ( أي مل تُزعِ  ِمْن َخْيٍل َواَل رَِكابٍ يء )( أي على الفَ  َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيهِ رهم )أن أجَلوهم من دَي اليهود بعدَ 

 تعاىل يف سورة النازعات }قُ ُلوٌب يَ ْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ  . ومن ذلك قولهُ  رابضطِ إلاإلزعاج وا . فاإلجياف معناهُ  للوصول إىل دَيرهم
لوها بتعب بل مشيتم إليها مشياً على األقدام لقرب ة وتصِ ري مبشقى ض: مل تسريوا إىل قرية بين الن واملعىن.  ربةضطَ { أي مُ 

َ ُيَسلِىُط ُرُسَلُه َعَلٰى َمن َيَشاءُ املسافة بينكم وبني دَيرهم وحصلتم على أمواهلم بغري تعب )  ( من الكافرين ألنُعِمهِ  َولَٰ ِكنَّ الِلَّ
م كافرون للنِ  فُيجلوهم عن دَيرهم وَيخذوا ُ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ) هللا وأنبيائهِ  ُسلِ رُ عادون لِ هود مُ ضون للعُ م َنقِ عَ أمواهلم ألهنى  َوالِلَّ

) .  

ُ َعَلٰى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرىٰ ) -7 مبا أحبى  منها َيمركم فيها ةٌ صى ( حِ فَِللَّهِ رى )فىار أهل القُ ل كُ ا( يعين من أمو  مَّا أَفَاَء الِلَّ
 ةً كانوا يف زمن النيبى وخاصى   الىذينَ وهم بنو هاشم  صىةٌ ( أي ألقرابء النيبى حِ  َوِلِذي اْلُقْرََبٰ ) هُ بتمليك هللا أَيى  ةٌ صى ( حِ َولِلرَُّسولِ )

.  عر املنقطِ ، أي املسافِ  ةٌ صى حِ  ( َواْبِن السَِّبيلِ أيضاً ) ةٌ صى ( منهم حِ َواْلَمَساِكنيِ ) صىةٌ ( من املسلمني حِ َواْليَ َتاَمىٰ املؤمنون منهم )
 : . ومن ذلك قول حسىان الً تداوَ ( أي مُ ُدوَلةً يء )( الفَ  َكْي اَل َيُكونَ ص )صَ حِ  فهذه ستى 
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 ُدَولْ  أْحياَنً  احلَْربُ  وكذاكَ      ِمْنُكمُ  ونِْلنا نِْلُتمْ  ولقدْ 
 ( أي عن أخذهِ  َوَما هَنَاُكْم َعْنهُ ( ولو كان قليالً )َفُخُذوهُ ( من املال ) ُسولُ َوَما آاَتُكُم الرَّ ل )( يف املستقبَ  َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنُكمْ )
َ َشِديُد اْلِعَقابِ ه )أمرِ  ( يف ُمالفةِ  فَانتَ ُهوا َوات َُّقوا الِلََّ )   . ( ملن عصاهُ  ِإنَّ الِلَّ

ة إىل ( من مكى  لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِينَ ية السابقة فقال )ن ذكرهم يف اآلمن الفيء ُمى  ةِ حقى يف األقدميى  ن لهُ مَ  ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -8
تَ ُغوَن َفْضاًل مِىَن الِلَِّ ( سلبوها منهم )َوأَْمَواهِلِمْ ( يعين أخرجهم املشركون من دَيرهم ) ُأْخرُِجوا ِمن ِدََيرِِهمْ  الىذينَ املدينة ) يَ ب ْ
َ َوَرُسولَ ( هبجرهتم ) َوِرْضَواَنً    . على غريهم يء زَيدةً وهم من الفَ ، فأعطُ  قراء( بقوهلم َنن فُ  ُه أُولَ ِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ َويَنُصُروَن الِلَّ

ميَانَ يف املدينة ) وا الدار للنيبى أ هيى ين( يع تَ بَ وَُّءوا الدَّارَ  الىذينَ وَ األنصار فقال تعاىل ) ذكرَ مثى  -9 ( أي من  ِمن قَ ْبِلِهمْ ) ( بهِ َواإْلِ
رين وأسكنوهم يف دَيرهم نوا إىل املهاجِ م أحسَ ، ألهنى  ( من املؤمنني حيُِب وَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهمْ رين إىل املدينة )قبل ُميء املهاجِ 

ُدوَن يِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ُمِىَّا أُوتُواوأشركوهم يف أمواهلم ) رين ا أعطى املهاجِ ُمى  ( أي ال جيدون يف قلوهبم حسداً وحزازةً  َواَل جيَِ
. ومن ذلك  وحاجة إىل املال ( أي فقرٌ  َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ ( املهاجرين )َويُ ْؤثُِرونَ ري )ضوهنم من مال بين الند

 : قول ّنر بن تولب
 فَاْرَغبِ  الرَّغاِئبَ  يُ ْعِطي الَِّذي وإىل    الِغىَن  فَارْجُ  َخصاَصةٌ  ُتِصْبكَ  وإذا

، يعين ابلطعام القليل  ذي عندهُ ابلشحيح الى  عن نفسهِ  فيدفعهُ  ( أي ومن يتوقىى الشرى املقدىر عليهِ  نَ ْفِسهِ  َوَمن يُوَق ُشحَّ )
رجل إىل النيبى  ه جاءَ ريرة أنى يف البخاري عن أيب هُ  . وقد رويَ  ( يف اآلخرة َفُأولَ ِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ) لضيفهِ  الذي عنده فيقدىمهُ 

رجٌل من األنصار  فقامَ  ؟ هذا ضيىفُ يُ  ، فقال أال رجلٌ  فلم جيد شيئاً من الطعام فأرسل النيبى إىل نسائهِ  هداجلُ  وقد أصابهُ 
 ة وقدىمي الطعام مثى قومي كأنىكِ بيَ ة ، فقال نوىمي الصىِ بيَ إال قوت الصىِ  ما أجدُ  مرأتهُ ابه فقالت  ، فذهبَ  فقال أَن َي رسول هللا

إىل رسول هللا فقال )ع(  الصباح جاءَ  ا أصبحَ ، فلمى  ، ففعلت فإنه ضيف رسول هللا وحدهُ  ليأكلَ  طفئيهِ أُتصلحني السراج ف
 { . وناملفلحُ  همُ  فأوالئكَ  هِ نفسِ  حى شُ  يوقَ  نْ فقد نزلت فيك }ومَ  هللا منكَ  لقد عجبَ 

ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا األنصار )ي َ رين و ، يعين من بعد املهاجِ  ( فأسلموا ِمن بَ ْعِدِهمْ ( إىل اإلسالم ) َجاُءوا الىذينَ وَ ) -10
ْخَوانَِنا  ميَاِن َواَل جَتَْعْل يِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ  الىذينَ َوإلِِ    . ( لِىلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف رَِّحيمٌ قداً )( أي حِ  َسبَ ُقوََن اِبإْلِ

ْخَواهِنِمُ ) رئيس املنافقني يف مدينة يثرب وأصحابهُ  عبد هللا بن ايبى ( وهم  ََنفَ ُقوا الىذينَ ِإىَل ( َي حممىد ) أمََلْ تَ رَ ) -11  يَ ُقوُلوَن إِلِ
خروج بين النضري  ، وكان هذا القول منهم قبلَ  ( يعين يهود بين النضري َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ   الىذينَ فر )( يف النفاق والكُ 

َأَحًدا أَبًَدا َوِإن كم )ساعدتِ مُ  ( أي يف تركِ  َواَل نُِطيُع ِفيُكمْ ر )فَ ساعدكم على السَ ( نُ  َجنَّ َمَعُكمْ لَِئْن ُأْخرِْجُتْم لََنْخرُ من دَيرهم )
ُْم َلَكاِذبُونَ الح والطعام إليكم )لننصرنىكم بنقل السِ  : لئن قاتلكم حممىد وأصحابهُ  واملعىن(  ُقوتِْلُتْم لََننُصَرنَُّكمْ  ُ َيْشَهُد ِإهنَّ  ( َوالِلَّ

  . يعين املنافقون كاذبون يف قوهلم هذا
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( ببعض  نََّصُروُهمْ  َولَِئنتال )أو قِ  ( بدفاعٍ  اَل خَيُْرُجوَن َمَعُهْم َولَِئن ُقوتُِلوا اَل يَنُصُروهَنُمْ ( من دَيرهم ) لَِئْن ُأْخرُِجوا) -12
م غري حمُ الح ال يُ السِ  ولىوا لوا يُ ( يعين اليهود إن قاتَ  لَيُ َول نَّ اأْلَْداَبرَ قوله )و  . الحتاجني إىل السِ غين اليهود سالحهم شيئاً ألهنى

  . قون معهم ففي احلالتني هم مغلوبون إبرادة هللااملنافِ  لوا وحدهم أو كانقاتَ  ( إنْ  مُثَّ اَل يُنَصُرونَ األدابر )

َرْهَبًة يف ُصُدورِِهم مِىَن  َأَشد  مون )( أيىها املسلِ أَلَنُتمْ يف قلوب اليهود فقال ) دىة الرعب الذي ألقاهُ عن شِ  ُسبحانهُ  أخربَ مثى  -13
ُْم قَ ْوٌم الَّ ذَ خيافون هللا ) ُمىا( أي يرهبونكم وخيافونكم أكثر  الِلَِّ     . ( يَ ْفَقُهونَ  ِلَك أبَِهنَّ

يًعا) -14 يِف قُ ًرى تاهلم )يكون قِ  ( أنْ ِإالَّ م وهؤالء )تمعني يف ميدان واحد أنتُمُ  لونكم اليهودُ قاتِ ( يعين ال يُ  اَل يُ َقاتُِلوَنُكْم مجَِ
نَ ُهْم َشِديدٌ ابلسِىهام ) ( مجع جدار فريمونكم أَْو ِمن َورَاِء ُجُدرٍ فعة )( ابألسوار واألبنية املرتَ  حم َصََّنةٍ  تاهلم أي قِ  137 ( أَبُْسُهم بَ ي ْ

َعةَ  َوَعلَّْمَناهُ } ووددا ةِ صى قِ  تعاىل يف سورة األنبياء يف . ومن ذلك قولهُ  فيما بينهم شديد أَبِْسُكْم  مِىن لُِتْحِصَنُكم لَُّكمْ  لَُبوسٍ  َصن ْ
يًعا) . احلرب كم من القتل وقتنَ صِ { أي حتُ  ( أي ُمتلفة متفرىقة  َوقُ ُلوهُبُْم َشّتَّٰ تمعني يف توحيد آرائهم )( أي ُمُ  حَتَْسبُ ُهْم مجَِ

ُْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعقِ  ِلكَ ذَ يف اآلراء )  : لهم يف العناد، فمثَ  دونعانِ ( وهم مع ذلك مُ  ُلونَ أِبهنَّ

، فكانت وقعة بدر  ( منهم يف الزمانَقرِيًباقُِتلوا يوم بدر ) الىذينَ ، وهم  شركي العرب( من مُ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َكَمَثِل ) -15
( أي ذاقوا  َذاُقوا َواَبَل أَْمرِِهمْ النضري ) د وبعدها إجالء بينحُ اُ ، إذ كانت بعد بدر وقعة  ري بزمن يسريضقبل إجالء بين الن

. وقد سبق  ن أسلمن ومل يستسلموا مع مَ ن آمَ نوا مع مَ مل يؤمِ  عذاب القتل وعار اهلزمية واألسر بسبب جهلهم وعنادهم إذْ 
 .مل ( أي مؤ  َعَذاٌب أَلِيمٌ رة )اآلخِ  ( يفَوهَلُمْ )،  98يف سورة املائدة آية َواَبَل أَْمرِِهْم "  شرح كلمة "

َكَمَثِل هودهم فقال )دة والنصرة وأخلفوا عُ عاهدوا اليهود ابملساعَ  الىذينَ قني الً هبؤالء املنافِ هللا تعاىل مثَ  ضربَ مثى  -16
مؤاب  كُ لِ بن صفىور مَ ، والشيطان هو ابالق  ى بلعام بن ابعور العابدذي أغرَ نس الى ل شيطان اإللهم مثَ ( أي مثَ  الشَّْيطَانِ 

فيه  إىل عملٍ  : دعاهُ  واملعىن.  دُع على بين إسرائيل ابهلالكاو  ربىكَ  ( بنعمةِ اْكُفرْ ( بلعام العابد )ِلإْلِنَسانِ ( ابالق ) ِإْذ قَالَ )
إسرائيل وحاربوهم واستولوا  ( بلعام وجاءت بنو فَ َلمَّا َكَفرَ كافراً )  هللا أصبحَ  ى أمرَ ك وعصَ أمر امللِ  متثلَ اصيان أمر هللا فلمىا عِ 

( ألنىك  ِإينى بَرِيٌء مِىنكَ ك ابالق )( امللِ قَالَ من القتل ) لىصهُ من بين إسرائيل وخيُ  نقذهُ ليُ  ك يستجري بهِ بلعام إىل امللِ  عليهم جاءَ 
القتل يف الدنيا ومن من  لكي ننجوَ  معهم لحِ ستسالم هلم والصُ رشدين إىل الصالح وإىل االين شرى بين إسرائيل ومل تُ مل تكفِ 

َ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ ) وحدهُ  بادة هللاأرشدتين إىل التوحيد وإىل عِ  نتَ العذاب يف اآلخرة لو كُ  عذىبين على ما يُ  ( أنْ  ِإينى َأَخاُف الِلَّ
 . فقتلومها ستوىل عليهما بنو إسرائيلا. مثى  فعلتُ 

                                                           
 علم كيَف كاَن أبسهم بينهم شديد .إقرأ ِقصىتهم يف ِسفر ُقضاة يف اإلصحاح العشرين من ُمموعة التوراة حينئٍذ ت 137
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َُما يف النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوذَ أَ ك وبلعام )( يعين امللِ  َفَكاَن َعاِقبَ تَ ُهَما) -17 يظلمون الناس  الىذينَ (  ِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنيَ هنَّ
  . عوهنم يف املهالكوالدجل ويوقِ  غووهنم ابلكذبِ ويُ 

قاهلا من دار نتِ ا( يعين ليوم ِلَغدٍ ) من خريٍ (  َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدََّمتْ أوامره ) الفةِ ( يف ُمُ  آَمُنوا ات َُّقوا الِلََّ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -18
َ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ ) رسولهِ  الفةِ ( يف ُمُ  َوات َُّقوا الِلََّ ا مات يف الغد )ل قريب فرمبى ، ألنى األجَ  نيا إىل دار اآلخرةالدُ  (  ِإنَّ الِلَّ
 . حاسبكم عليها بعد موتكمفيُ 

 البعلَ  وأشركوا بعبادتهِ  وا هللا فعبدوا غريهُ نسُ  الىذينَ ، أي ال تكونوا كاليهود  وهُ ( فعصَ  لِلََّ َنُسوا ا الىذينَ َواَل َتُكونُوا كَ ) -19
ب ملن  ل ُيضرَ . وهذا مثَ  دىة ما هبم من مهوم وأحزان( أي أمهلوا أنفسهم لشِ  َفأَنَساُهْم أَنُفَسُهمْ ى اليمانيىة )عرَ وعشتاروث والشىِ 

(  أُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ) "ومهِ مهُ  نفسه لكثرةِ  نسيَ "قال ، فيُ  وأحزان من حوادث الزمن دىةٍ كان يف ضيق من العيش أو يف شِ 
 . أي اخلارجون عن طاعة هللا إىل معصيته

( يف  َفائُِزونَ اجْلَنَِّة ُهُم الْ  َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحابُ ( أي ليسوا سواء يف املعيشة والرفاهة ) اَل َيْسَتِوي) -20
 . اآلخرة

 ( من اجلبال احلجريىة وتَلوَن عليهِ  َلْو أَنزَْلَنا َهٰ َذا اْلُقْرآَن َعَلٰى َجَبلٍ لوهبم فقال تعاىل )الً يف اليهود وقسوة قُ ضرب هللا مثَ مثى  -21
ًعا مِىْن َخْشَيِة الِلَِّ هذه املواعظ واإلنذارات ) كر هللا وال ختضع ولكنى قلوب هؤالء اليهود ال تلني لذِ (  لَّرَأَيْ َتُه َخاِشًعا م َتَصدِى

. ونظري هذه اآلية  االُمور( يف عواقب  َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرهُِبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ى من حجارة اجلبال )أقسَ  فهيَ  رسولهِ لِ 
ِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشد  َقْسَوًة ، َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَُّر ِمْنُه ِد ذَ  َقَسْت قُ ُلوُبُكم مِىن بَ عْ يف سورة البقرة قوله تعاىل }مُثَّ 

َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الِلَِّ  َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماءُ ، َوِإنَّ ِمن ْ ُ  ، اأْلَهْنَاُر ، َوِإنَّ ِمن ْ تَ ْعَمُلوَن { أيها  بَِغاِفٍل َعمَّاَوَما الِلَّ
  . اليهود

ُ الَِّذي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ) -22  ( . ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيمُ ( أي يعلُم ما غاَب عنكم وما حضَر عندكم ) ُهَو الِلَّ

ُ الَِّذي اَل إِلَٰ َه ِإالَّ ُهَو اْلمَ ) -23  هِ لوى بعُ  شرى ُملوقاتهِ  من ( سِلمَ  السَّاَلمُ ) مهُ عظىِ ، أيى تُ  مالئكتهُ  سهُ قدىِ ( تُ  ِلُك اْلُقد وسُ ُهَو الِلَّ
الس لطة والسيطرة عليهم  ، يعين لهُ  ُملوقاتهِ  ومجيع بادهِ ( على عِ اْلُمَهْيِمنُ ى ما يشاء )علَ  درتهِ ( بقُ اْلُمْؤِمنُ عنهم ) رتفاعهِ او 
م ( على الكافرين واملشركني فيجربهم على دخول جهنى اجْلَبَّارُ ) عليهم بسبب إنعامهِ  بىهُ وحتُ  كتهُ مالئِ  هُ تعزى  لكهِ ( يف مُ اْلَعزِيزُ )

 ُسْبَحاَن الِلَِّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ حجاب ) سة املادىيني والتكلىم معهم إالى من وراءِ الَ إليها وعن ُمُ  ة والنزول( عن املادى اْلُمَتَكربِىُ ويذهلىم )
  . فيعبدوهنا من ُملوقاتهِ  كون معهُ شِر عمىا يُ  لهُ  اً ( أي تنزيه



944 
 

ُ اخْلَاِلقُ ) -24 . وقد سبق شرح   رةاآلخِ  ن عذابن اآلفات ومِ مِ  هُ لىص أولياءَ ( أي املخَ اْلَبارِئُ ( جلميع املخلوقات ) ُهَو الِلَّ
َلُه اأْلَمْسَاُء ( لألجسام يف األرحام )اْلُمَصوِىرُ ) ، 54 { يف آية اَبرِِئُكمْ  ِإىَل  وبُواْ فَ تُ عند قوله تعاىل} كلمة "ابرئكم" يف سورة البقرة

لتها األرض ارة ومن مجُ ، يعين ما يف الكواكب السيى  سريتَ  تطري ودوابى  ( من طيورٍ  احلُْْسىَنٰ ُيَسبِىُح َلُه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 . ( يمُ َوُهَو اْلَعزِيُز احلَْكِ )

ّاْلَعاَلِمنيَّّواحلشرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّنةمتحَّاملّ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( أسرار املسلمني  إِلَْيِهمتُ ْلُقوَن خذوا املشركني أولياء )( يعين ال تتى  آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِىي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياءَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -1
أهل مكة  هللا بغزوةِ  رسولُ  علمَ أ. َلمىا  هاجري حليف لعثمان، مُ  ب بن بلتعة. نزلت يف حاطِ  ( اليت كانت بينكماِبْلَمَودَّةِ )

ين كتابه مع سارة موالة ب  . فأرسلَ  ذركم"ريدكم فخذوا حِ "إن رسول هللا يُ  : حاطب إليهم ديبية كتبَ ألجل نقضهم عهد احلُ 
خاخ حيث  ها بروضةِ و ، فأدرك رشد. فبعث النيبى عليىاً والزبري ومقداداً وأاب مُ  رسول هللا بذلك جربائيل وأخربَ  ، فنزلَ  املطىلب

 النيبى حاطباً وقال ستحضرَ ا، ف من عقيصتها فأخرجتهُ  سيفهُ  ، فسلى عليى  ، فقالت ليس معي كتاب أخربهم رسول هللا بذلك
  ولكينى  رتداداً اذلك  وما فعلتُ  ما كفرتُ  أسلمتُ  ل عليى فوهللا منذُ َي رسول هللا ال تعجَ " : فقال " ؟ على هذا ما محلكَ " :

ال : "وقال  رسول هللا وعفا عنهُ  . فصدىقهُ "  عندهم يداً  ذَ أن أختىِ  ن حيمي أهلي فأردتُ ريش ليس فيهم مَ قاً بقُ ملصَ  كنتُ 
  ."  ب إالى خرياً تقولوا حلاطِ 

ُكمْ ) ( أي كفروا ابلقرآن ودين احلقى  َفُروا مبَا َجاءَُكم مِىَن احْلَقِى َوَقْد كَ وقوله ) أَن تُ ْؤِمُنوا اِبلِلَِّ ة )( من مكى  خُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإَيَّ
 َسِبيِلي َوابِْتَغاَء ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف بادة األصنام )وترتكوا عِ  وحدهُ   تؤمنوا ابهللِ ( يعين يفعلون ذلك بكم لئالى  َربِىُكمْ 

َوأَََن م )( اليت بينكم وبينهُ اِبْلَمَودَّةِ ( أسرار املسلمني ) ُتِسر وَن إِلَْيِهموا هلم أسرار املسلمني )فشُ م وال تُ تركوا مواالهتَ ا( ف َمْرَضايت 
ُتْم َوَما أَْعَلنُتمْ   لْ رسِ هذا البيان ويُ  ل يعين ومن يواهلم بعدَ ( يف املستقبَ  ِمنُكمْ َوَمن يَ ْفَعْلُه رسويل بذلك ) خربُ اُ ( ف أَْعَلُم مبَا َأْخَفي ْ

 . إىل طريق الباطل عن طريق احلقى  ( أي فقد عدلَ  فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ املسلمني ) إليهم أسرار

 واقتلوهمْ  فخذوهمْ } ملشركنيتعاىل يف سورة النساء يف ا . ومن ذلك قولهُ  بكم املشركون ( يعين إن يظفرْ  ِإن يَ ثْ َقُفوُكمْ ) -2
رب ( ابلضى  َويَ ْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَ ُهمْ وال ينفعوكم ) ( أي يضرىوكم َيُكونُوا َلُكْم أَْعَداءً ) ،أي حيث ظفرمت هبم {  موهمْ فتُ قِ ثَ  حيثُ 

   . روالقرآن كما كفَ ( مبحمىد وا َتْكُفُرونَ  َوَود وا َلوْ تم واإلهانة )( أي ابلشى  َوأَْلِسنَ تَ ُهم اِبلس وءِ )
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َنُكمْ وا هللا ألجلهم )عصُ رة فال تَ ( يف اآلخِ  َلن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َواَل أَْواَلدُُكمْ ) -3 ، أي بني  ( وبينهم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ ْفِصُل بَ ي ْ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ واالهتم )ن ملكم مِ  دخل املشركني النار فأيى فائدةٍ ة ويُ دخل املؤمنني اجلنى املؤمنني واملشركني فيُ  (  َوالِلَّ

   . فيحاسبكم على أعمالكم يف اآلخرة

ِإْذ قَاُلوا ) واتىبعهُ  لهُ  نن آمَ ( ُمى  َمَعهُ  الىذينَ وَ ( خليل هللا ) يف ِإبْ رَاِهيمَ ) نٌ حسَ  قتداءٌ ا( أي  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ) -4
 َكَفْرََن ِبُكمْ من األصنام اليت تعبدوهنا ) ( أي وبرآءُ َوُمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الِلَِّ نواليكم ) ( فال ِإَنَّ بُ َرآُء ِمنُكمْ فىار )( الكُ  ِلَقْوِمِهمْ 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أَبًَدا َحّتَّٰ تُ ْؤِمُنوا اِبلِلَِّ ( أي أنكرَنكم فال نعتدى بشأنكم ) نَ َنا َوبَ ي ْ ( فحينئٍذ تنقلب العداوة   َوْحَدهُ َوبََدا بَ ي ْ
 هُ وعدها إَيى  دةٍ وعِ إالى عن مَ  ه ألنى إبراهيم مل يستغفر ألبيهِ ستغفارِ ( فال تقتدوا اب ِإالَّ قَ ْوَل إِبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَ ْغِفَرنَّ َلكَ لفة )اُ إىل 

وكان إبراهيم  ( يعين رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّْلَنا) العذاب عنكَ  وال ميكنين دفعُ  قابكَ عِ  ( إذا أرادَ  َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن الِلَِّ ِمن َشْيءٍ )
َناكنعان )  ة إىل أرضِ لنا يف اهلجرَ ربىنا عليك توكى  : يقول  . ناموتِ  ( بعدَ  َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ ) ( أي رجعنا ابلطاعةِ  َوإِلَْيَك أَنَ ب ْ

َنًة لِىلَِّذيَن َكَفُروام )إبراهي ماً ما قالهُ تمى قال تعاىل مُ مثى  -5 نوبنا ( ذُ  َواْغِفْر لََناعذىبوَن )فيُ  سلىطهم علينا( أي ال تُ  رَب ََّنا اَل جَتَْعْلَنا ِفت ْ
 . ( يف خلقكَ احلَِْكيمُ ) لككَ ( يف مُ  َرب ََّنا إِنََّك أَنَت اْلَعزِيزُ )

6-  َ َ  ي الكافرينعاديف اآلية السابقة أبنى إبراهيم كان يُ  ُسبحانهُ هللا  لقد بنيى اآلية أبنىه ُيكرم املؤمنني فقال  يف هذهِ  ، وبنيى
لِىَمن َكاَن ( يف العطاء للمؤمنني ) ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ) آمنوا معهُ  الىذينَ ( أي يف إبراهيم و ِفيِهمْ ( أيها املسلمون ) َلَقْد َكاَن َلُكمْ تعاىل )

: كما أعطى إبراهيم إىل لوط من األموال  واملعىن.  ه حيث ينتقل إىل عامل النفوسمرِ ( من عُ  الِلََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخرَ ( ثواب ) يَ ْرُجو
َ ُهَو اْلَغيِن  ) أوامرهُ  ومل ميتثلْ  ( عن طاعة هللاِ  َوَمن يَ تَ َولَّ رين أبموالكم )م املهاجِ يتُ يثرب واسَ  واألنعام كذلك أنتم َي أهلَ  (  فَِإنَّ الِلَّ

 . على نعمائهِ  ويشكرونهُ  حيمدونهُ  بادهِ والصاحلني من عِ  كتهِ مالئ ( عندَ احْلَِميدُ ) عن طاعتهِ 

ة بعد العداوة مودى  ممن املشركني إىل دين اإلسالم فيزداد بذلك عددهم وتكون بينه اً املسلمني أبن يهدي كثري  وعدَ مثى  -7
َنُكْم َوَبنْيَ فقال تعاىل ) ُ أَن جَيَْعَل بَ ي ْ موا سلِ أن يُ  ل بعدَ ( يف املستقبَ مََّودَّةً ( أي من أهل مكة ) مَعاَديْ ُتم مِىن ْهُ  الىذينَ َعَسى الِلَّ

ُ َقِديرٌ ) ُ َغُفورٌ ( على هدايتهم ) َوالِلَّ  . ابلنادمني (رَِّحيٌم  ( للتائبني ) َوالِلَّ

نفٌر منهم  ، فجاءَ  داً أحَ  عينوا عليهِ وال يُ  لوهُ قاتِ يُ  ال وا رسول هللا على أنْ زاعة وبين ُمدجل وكانوا صاحلَُ اآلية يف خُ  نزلت هذهِ  -8
، فقال هلم  ماً يف نزاعهمكَ حَ  وجعلوهُ  املسلمني يعرفونهُ  من لٍ رجُ  ، وضافوا عندَ  وقعت بينهم نازعةٍ ليتحاكموا يف مُ  إىل املدينةِ 

َهاُكُم الَّ فنزلت فيهم هذه اآلية ) ؟ شركون هل تُباح ضيافتهمين ضيوف مُ إىل النيبى وقال جاءَ  ، فجاءَ  سأل رسول هللاأ حّتى   يَ ن ْ
ُ َعِن  يِن َوملَْ خُيْرُِجوُكم مِىن ِدََيرُِكمْ  ملَْ  الىذينَ الِلَّ ( أي  َوتُ ْقِسُطوا إِلَْيِهمْ موهم )طعِ ( يعين تُ  أَن َترَب وُهمْ ة )( كأهل مكى  يُ َقاتُِلوُكْم يِف الدِى

َ حيُِب  اْلُمْقِسِطنيَ كم )لوا إليهم يف احلُ وتعدِ    كملني يف احلُ ( أي العاد ِإنَّ الِلَّ
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ُ َعنِ ) -9 َهاُكُم الِلَّ َا يَ ن ْ يِن َوَأْخَرُجوُكم مِىن ِدََيرُِكمْ  الىذينَ ( املشركني ) ِإّنَّ (  َوظَاَهُروا َعَلٰى ِإْخرَاِجُكمْ ة )( من مكى  قَاتَ ُلوُكْم يِف الدِى
ُمْ َوَمن ي َ وهم )والُ تُ  ( يعين أنْ  أَن تَ َولَّْوُهمْ ساعدوا على إخراجكم ) الىذينَ أي و  فَُأولَ ِٰئَك ُهُم ناصرهم )( منكم ايىها املسلمون ويُ  تَ َوهلَّ

   . ون للعذابقى ( املستحِ  الظَّاِلُمونَ 

ة من أصحاب مكى  ى أهلَ عليهم ومن أتَ  ة ردىهُ من أهل مكى  ة على أنى من أاتهُ شركي مكى ة مُ يَ ديبِ صاحَل النيبى )ع( ابحلُ  -10
وجاء  نَ ة إىل املدينة وأسلمْ . فجاءت بعد ذلك بعض النساء من مكى  ذلك كتاابً وختموهُ بوا ب، وكتَ  عليه رسول هللا ال يردىوهُ 

  : . فنزل قوله تعاىل هنى بِ لَ هنى يف طَ أزواجُ 
إبِِميَاهِنِنَّ ( منكم )  أَْعَلمُ الِلَُّ ( ابإلميان )فَاْمَتِحُنوُهنَّ ) ة إىل املدينةِ ( من مكى  آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاتٍ  الىذينَ ََي أَي  َها )

 ( بعدَ  اَل ُهنَّ ِحلٌّ هلَُّمْ هنى )وهم ُمهورَ ( كما تعاهدمت معهم بل أعطُ  فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَ ْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّارِ 
(  مَّا أَنَفُقوا) وا أزواجهنى ( أي أعطُ  َوآتُوُهمعلى زوجها املشرك ) تْ مَ رُ حَ  تْ أسلمَ  ( ألنى املرأة إنْ  َواَل ُهْم حيَِل وَن هَلُنَّ إسالمهنى )

ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ عليكم أيها املسلمون ) جَ رَ ( أي ال حَ  َواَل ُجَناَح َعَلْيُكمْ عليهنى من املهور ) ( أي  أَن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتَ ي ْ
 . قوهنى قوهنى وفارِ بقوا الكافرات من النساء عندكم وال تنكحوهنى بل طلىِ يعين وال تُ (  َواَل َُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفرِ داق )الصُ 

دافع صمتها تُ متمسىكاً بعِ  ك فال تبقَ بل ذهبت إىل املشركني وتركتْ  شركة ومل تؤمن معكَ : إن كانت زوجتك كافرة ومُ  واملعىن
. ومن ذلك  ، على وزن ظواهر وظاهرة "كوافر" مجع كافرة ، فكلمة غريها من املؤمنات جْ ها وتزوى طالب هبا بل طلىقْ عنها وتُ 

 : قول النابغة الذبياين
 َكواِفرَا  اِبلسَّحابِ  ُذراهُ  وُتضِحي    ُقُذفاتِهِ  َعنْ  الُعْصمُ  الُوُعولُ  َتزِل  

َسآِوي ِإىَل }، ومن ذلك قول ابن نوح  املنع ، وهيَ  . وكلمة "ِعَصم" مجع ِعصمة مغطىاة ابلسىحاب شرفاتهُ  ىيعين وتضحَ 
 : . وقال النابغة الذبياين يعين مينعين من املاء وحيرسين { َجَبٍل يَ ْعِصُميِن ِمَن اْلَماء

 إِبجْلَامِ  َمْوتٍ  إىَل  ابِْتدارٌ  إالى         يَ ْعِصُمها لَْيسَ  ُخضراً  كتائبَ   يَهِدي
نى إىل املشركني ذهاهبِ  أنفقتم على زوجاتكم املشركات بعدَ  ، يعين خذوا من املشركني ما ( عليهنى َما أَنَفْقُتمْ منهم ) (َواْسأَُلوا)
يت هاجَ َما أَنَفُقوا( أي املشركون )َوْلَيْسأَُلوا) ُ ) كمُ ( احلُ ِلُكمْ ذَ إليكم ) نَ رْ ( على زوجاهتم املؤمنات الالى َنُكْم َوالِلَّ ُحْكُم الِلَِّ  حَيُْكُم بَ ي ْ

 . ( َعِليٌم َحِكيمٌ 

 متنعَ ا( و  اْلُكفَّارِ  ِإىَل ات عن اإلميان الراجعات )هور زوجاتكم املرتدى ( يعين من مُ  ْيٌء مِىْن أَْزَواِجُكمْ َوِإن فَاَتُكْم شَ ) -11
ُتمْ ) هنى هورِ ن دفع مُ عاملشركون  ( من  َذَهَبْت أَْزَواُجُهم الىذينَ َفآتُوا أمواالً ) ، يعين فغزومت وأصبتم من املشركني ( املشركنيفَ َعاقَ ب ْ

 . ( الَِّذي أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونَ ) أوامرهِ  الفةِ ُمُ  ( يف َوات َُّقوا الِلََّ ( عليهنى من املهور ) َل َما أَنَفُقوامِىثْ املال )
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ًئا َواَل َيْسرِْقَن ) -12 (  نَي َواَل يَ ْقتُ ْلَن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَ ْزنِ ََي أَي  َها النيبى ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يُ َبايِْعَنَك َعَلٰى أَن الَّ ُيْشرِْكَن اِبلِلَِّ َشي ْ
َبنْيَ أَْيِديِهنَّ ) دُ يُولَ  يف مولودٍ  هُ نَ ب ْ ذِ كْ يَ  ( أي بكذبٍ  َواَل ََيِْتنَي بِبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِيَنهُ ) بعضٍ  أوالدَ  بعضهنى  إبسقاط احلمل وال يقتلَ 

 صى خيُ  " لهنى أرجُ  بنيَ "، وقوله  القابالت صى بني أيديهنى" خيُ " . فقوله تعاىل ( أي ال يُلحقَن أبزواجهنى غري أوالدهم َوأَْرُجِلِهنَّ 
( أتمرهنى به كرتك النياحة وَتزيق الثياب وجزى الشعر وشقى اجليب على األموات  َمْعُروفٍ  َواَل يَ ْعِصيَنَك يف دات )لِ اهات الو مى االُ 

َ ِإنَّ الِلََّ َغُفورٌ َواْستَ ْغفِ الشروط ) ( على هذهِ فَ َبايِْعُهنَّ ار األصابع )فأبظ ومخش الوجه  . ماتابلنادِ  (رَِّحيمٌ ( للتائبات ) ْر هَلُنَّ الِلَّ

ُ َعَلْيِهمْ  الىذينَ )ََي أَي  َها  -13 َقْد أسرار املسلمني ) بنقلِ  وا إليهموا املشركني وتتودىدُ والُ ( يعين ال تُ  آَمُنوا اَل تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب الِلَّ
م ال يعتقدون ابلبعث ( يعين يئسوا من ثواب اآلخرة ةِ يَِئُسوا ِمَن اآْلِخرَ  (  َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ واجلزاء ) ، ألهنى
 : كما يئسَ  واملعىن،  التغطية ار" معناهفكلمة "ُكفْ  ، أي غطىاه "ابلرتاب كفرهُ "، يُقال  ىيدفنون املوتَ  الىذينَ نا يريد ابلكفىار هُ 

 . نياإىل الدُ  لهُ  أنىه سيكون تراابً بعد سنني وال رجعةَ  القرب وأيقنَ  يف نهُ ت الذي دفَ ن امليى ن مِ الدافِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملمتَحنةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّلصفسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( احلَِْكيمُ ) لكهِ ( يف مُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ تسري ) ( من دوابى  َوَما يف اأْلَْرضِ تطري ) ة من طيورٍ ( الغازيى  َسبََّح لِلَِِّ َما يِف السََّماَواتِ ) -1
 . يف خلقهِ 

تال عليهم القِ  بَ ُكتِ   ، فلما لنا يف قتال املشركني" نْ ذَ ئ" إ:  هو قوهلم ( آَمُنوا ملَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -2
 : باً ، فقال هللا تعاىل ُمعاتباً هلم ومؤنى  تثاقلوا

   . ي مبا قالفِ ال يَ  ن يقول سأجاهد يف سبيل هللا مثى مَ  ( يعين إنى هللا ميقتُ  َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد الِلَِّ أَن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ ) -3

َيانٌ تال )ئني للقِ تهيى ني مُ ( أي ُمصطفى  َصفًّا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلهِ  الىذينَ ِإنَّ الِلََّ حيُِب  ) -4 ُم بُ ن ْ  فوق بعض ( بعضهُ  مَّْرُصوصٌ  َكَأهنَّ
 . يف أرضهِ  وثباتهِ  هف أحجارِ نيان يف تراصُ  عليه كالبُ نيتزامِح تال ومُ  على القِ ني. يعين اثبت



948 
 

بعصياهنم  كانَ   وإيذاؤهم لهُ  ؟ ( َوَقد ت َّْعَلُموَن َأينى َرُسوُل الِلَِّ ِإلَْيُكمْ  ِإْذ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه ََي قَ ْوِم ملَ تُ ْؤُذوَنيِن ذكر هلم )ا( وَ ) -5
هُ  أمرهُ  ُ قُ ُلوهَبُمْ م وفسقوا )الرحِ  لةوقطعوا صِ  عمال الربى أ( أي مالوا عن  فَ َلمَّا زَاُغوا) وتكذيبهم إَيى ،  ( عن طريق احلقى  أَزَاَغ الِلَّ

ُ اَل ولذلك قال بعدها ) ،  سيئة هُ ، يعين يكره من كانت عاداتُ  ألنى هللا تعاىل يكره الفاسقني ( يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ َوالِلَّ
 . القول كرمي النفس ويفى العهد من كان رحيم القلب صادق بى وحيُ 

 َييت بنيَبى  وإخبارهِ  مع قومهِ ى عيسَ  ةَ صى اآلية قِ  يف هذهِ  ، وذكرَ  ى مع قومهموسَ  ةَ صى يف اآلية السابقة قِ  ُسبحانهُ  هللا ذكرَ   -6
قًا لِىَما َبنْيَ يََديَّ ، فقال تعاىل ) أمحد مسهُ ا من بعدهِ  ِمَن َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ ََي َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإينى َرُسوُل الِلَِّ إِلَْيُكم م َصدِى

َوُمَبشِىرًا ة )ن عند هللا مكتوبة يف األلواح احلجريى ى مِ هبا موسَ  ءَ ( يعين للتوراة األصليىة وهي الكلمات العشر اليت جا الت َّْورَاةِ 
، والشاهد على ذلك قول عبد هللا بن  ( فالنيبى )ع( ُيسمىى حممىداً وُيسمىى أمحد أيضاً  ِبَرُسوٍل ََيْيت ِمن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ 

 :  يوم فتح مكة عري حني هربَ بالز 
 هِبِيمُ  الَرواقِ  ُمعَتِلجُ  اللىيلُ وَ              ومُ َومهُُ  ِبالِبلٌ  الرىقادَ  َمَنعَ 
 حَمُْمومُ  َكأَنىيِن   فَِبت   فيهِ               الَميِن  َأمْحَدَ  أَنَّ  أاتين  ُمىا

 َغُشومُ  الَيَدْينِ  ُسرُحُ  َعرْيانَةٌ     أَْوصاهِلا َعَلى مَحََلتْ  َمن َخريَ  َي
 َمْرُحومُ  رَاِحمٌ  فَِإنىكَ  واْرَحمْ     اِكاَلمهَُ   َواِلَديى  َلكَ  ِفًدى فَاْغِفرْ 

 قومكَ  بني كما أنكرَ حٌر مُ روا تلك املعجزات وقالوا هذا سِ ( يعين اليهود أنكَ  فَ َلمَّا َجاَءُهم اِبْلَبيِىَناِت قَاُلوا َهٰ َذا ِسْحٌر م ِبنيٌ )
يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيِبَّ اأُلمِىيَّ  الىذينَ } قوله تعاىل عندَ  يف سورة األعراف. وقد سبق تفسري مثلها  بنيمُ  حرٌ القرآن وقالوا هذا سِ 

 }. 

ا تشفع لهُ  املالئكةُ  ( بقولهِ  َوَمْن أَْظَلُم ُمَِّن اْفرَتَٰى َعَلى الِلَِّ اْلَكِذبَ ) -7 ْساَلمِ  َوُهَو يُْدَعىٰ عند هللا ) بنات هللا وأهنى (  ِإىَل اإْلِ
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ فال يستجيب للداعي ) ذي فيه جناتهُ الى   . ( إىل طريق احلقى  َوالِلَّ

 ق احلقى ون عن طري، ونور هللا هو القرآن يهتدي به الضالى  ( أي أبقواهلم لُِيْطِفُئوا نُوَر الِلَِّ أِبَفْ َواِهِهمْ ( أي املشركون )يُرِيُدونَ ) -8
ريد إطفاء نور الشمس لهم يف ذلك كمن يُ ، فمثَ  لنيوقوهلم أنىه أساطري األوى  هُ ريدون إبطال القرآن بتكذيبهم إَيى : يُ  واملعىن، 

ُ ُمِتم  ) من فيهِ  بنفخةٍ     . رون لهُ املنكِ  ( أيْ  َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ حممىد ) ( على رسولهِ نُورِهِ ( إنزال ) َوالِلَّ

يِن ُكلِىهِ ( حممىداً ) َو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ هُ ) -9 ، فيكون دين  ها( أي على األدَين كلى  اِبهْلَُدٰى َوِديِن احْلَقِى لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِى
 . يف سورة الفتحثلها ( وقد سبق تفسري مِ  َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ) املهديسالم فوق األدَين وذلك يف زمن اإل

  ؟ ( آَمُنوا َهْل أَُدل ُكْم َعَلٰى جِتَاَرٍة تُنِجيُكم مِىْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -10
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ِلُكْم  أِبَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ذَ َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل الِلَِّ أبداً ) أمرهُ  نفو ( ال خُتالِ َوَرُسولِهِ شيئاً ) شركون بهِ ( ال تُ  تُ ْؤِمُنوَن اِبلِلَِّ ) -11
 . رغيد دائم وعيشٍ  من نعيمٍ  ةِ ( ما يف اجلنى  ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ ع هبا )نيا والتمتى ن البقاء يف الدُ رة مِ ( يف اآلخِ  َخرْيٌ لَُّكمْ 

،  يف العدد ( أي سبعٍ  اأْلَهْنَاُر َوَمَساِكَن طَيِىَبًة يِف َجنَّاِت َعْدنٍ يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها ) -12
 . ( ملن دخلها ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ذَ ) ، 72يف سورة التوبة يف آية وقد سبق شرح كلمة "عدن" 

( يف  َوفَ ْتٌح َقرِيبٌ ( على أعدائكم ) َنْصٌر مِىَن الِلَِّ ) نيا يسىرَنها لكم وهيَ الدُ ( يف حتُِب وهَنَا) اُخرى( أي وجتارة اُخرىٰ وَ ) -13
   . ة يف اآلخرة( بدخول اجلنى  َوَبشِىِر اْلُمْؤِمِننيَ الدهم )الزمن لبِ 

َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن ني لعيسى )حلواريى ا نصرِ  ثلَ نبيىكم مِ  صرةِ نُ يف ( يعين كونوا  آَمُنوا ُكونُوا أَنَصاَر الِلَِّ  الىذينَ )ََي أَي  َها  -14
فَآَمَنت طَّائَِفٌة مِىن َبيِن ) ( أي أنصار دينهِ  قَاَل احْلََوارِي وَن ََنُْن أَنَصاُر الِلَِّ ) ( أي أنصار دينهِ  َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيِىنَي َمْن أَنَصارِي ِإىَل الِلَِّ 

ى ( وهم النصارَ  آَمُنوا الىذينَ فَأَيَّْدََن ى وهم اليهود )( منهم ومل يؤمنوا بعيسَ  ت طَّائَِفةٌ وََكَفرَ ى )ى فصاروا نصارَ ( بعيسَ  ِإْسرَائِيلَ 
تكونون . وكذلك أنتم أيها املسلمون سَ  ( على اليهود فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ ى على اليهود )َن النصارَ رْ صَ ( يعين نَ  َعَلٰى َعُدوِىِهمْ )

 . رين على سائر األدَينظاهِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالص فّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

ّجلمعةسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

اْلَمِلِك تسري ) ( من دوابى  َوَما يِف اأْلَْرضِ تطري ) من طيورٍ  ، أي ما يف اجلوى  ة( الغازيى  يَُسبِىُح لِلَِِّ َما يِف السََّماَواتِ ) -1
   . يف سورة احلشراألمساء  شرح هذهِ  ( سبقَ  د وِس اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ اْلقُ 

ُهمْ ة )مكى  رى وهيَ القُ  مى اُ ، وبلدهتم  اويليس هلم كتاب مسَ  الىذينَ ( أي  ُهَو الَِّذي بَ َعَث يِف اأْلُمِىيِىنيَ ) -2 ( هو حممىد  َرُسواًل مِىن ْ
ُلو َعَلْيِهْم آََيتِهِ دهتم ومن قبيلتهم ومن ساداهتم )من بل يِهمْ ( أيى يقرأ عليهم آَيت القرآن ) يَ ت ْ رهم من الكفر ( أي يُطهى َويُ زَكِى

وا ِمن قَ ْبُل َوِإن َكانُ ظة )( أي املوعِ َواحلِْْكَمةَ ) وأحكامهُ  راءة القرآن وكتابتهُ مهم قِ على ( أي يُ  َويُ َعلِىُمُهُم اْلِكَتابَ واإلشراك والذنوب )
   . عاقل ُمفكىر ( لكلى م ِبنيٍ ) ( عن طريق احلقى  َلِفي َضاَللٍ 
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ُهمْ ) -3 من بعد الصحابة إىل  سالمإىل اإل ( وهم كلى من جاءَ  َلمَّا يَ ْلَحُقوا هِبِمْ رين من املؤمنني )آخَ  ( يعين ويُعلىمُ  َوآَخرِيَن ِمن ْ
   . ( َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ) يف ذلك هو القرآن واألصلُ ،  هم لبعضٍ ، والتعليم يكون من بعضِ  يوم القيامة

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ) بادهِ ( من عِ  َفْضُل الِلَِّ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاءُ كمة )تاب واحلِ ( الكِ ِلكَ ذَ ) -4 األنبياء  وخاصىةً  بادهِ عِ  ( على َوالِلَّ
   . ن هبمن آمَ ل ومَ سُ والرُ 

حكام أيقوموا مبا فيها من  لوا أحكام التوراة وشريعتها مثى مل( أي مُحىِ  مُحِىُلوا الت َّْورَاَة مثى مَلْ حَيِْمُلوَها الىذينَ )( اليهود َمَثلُ ) -5
،  باً ( أي ُكتُ  َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًالهم )مثَ  ، فأوالئك يوم بل تركوها ملفوفة ابحلرير وها كلى أ، ومل يقر  ةوواجبات دينيى 

(  بِْئَس َمَثُل اْلَقْومِ ) بهِ  خاصى  نيبى ِسفرٌ  املكتوبة يف ُمموعة التوراة لكلى  أسفار األنبياء ، وهيَ  واحدها "ِسفر" ومجعها أسفار
بُوا آِبََيِت الِلَِّ   الىذينَ ثلهم )كان مِ   نمَ  هؤالء القوم وبئسَ  أيى بئسَ  م وكذىبوا ، يعين كذىبوا آبَيت أنبيائه حقةابقة والالى ( السى  َكذَّ

ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ القرآن ) آبَيت    . يظلمون الناس الىذينَ (  َوالِلَّ

هاوإليك  وا قِ  بعضاً مل يعملوا بهِ  بعضها وتركوا فوايف توراهتم ولكنىهم خالَ  تْ بَ وُكتِ  بعضّاألحكامّاليتّْح لهمّهللاّإاي  سماً ، وغريى
  :  منها آخرَ 

يف ِسفر  . فقد جاءَ  ومل يغتسل اليهود من حدث اجلنابة ، وقد تركوهُ  ُغسل اجلنابةيت أمرهم هللا أبدائها الى ومن تلك األحكام 
 إضطجاعُ  منهُ  حدثَ  أو إنسانٌ  ساً مليىتٍ وإذا مسى شيئاً جنَِ " : يني يف اإلصحاح الثاين والعشرين من ُمموعة التوراة مايليالوى 
ساً ، فالذي ميسى ذلك يكون جنَِ  فيهِ  لنجاسةٍ  بهِ  سُ أو إنساَنً يتنجى  بهِ  سُ مسى دبيباً يتنجى  انٌ ( وإنسمع زوجتهِ  اً اع)يعين مِج  زرعٍ 

 . " راً يكون طاهِ  ، فمّت غربت الشمسُ  مباءٍ  هُ بل يرحض جسدَ  وال َيكل من األقداسِ  إىل املساءِ 

موسى قائاًل كلىم بين  الربى  وكلىمَ : " ا يلييف االصحاح السادس م 6-5عدد الفهو يف ِسفر  حترمي اخلمريف  ذي جاءَ ا الى وأمى 
وال  خلى اخلمرِ  وال يشربُ  زُ ر يفرتَِ كىِ واملسَ  اخلمرِ  للربى فعن لينتذرَ  النذيرِ  ذرَ نِ  لينذرَ  امرأةٌ  وأ رجلٌ  نفرزَ ا، إذا  إسرائيل وقل هلم

 ". بِ نَ من نقيع العِ  وال يشربُ  ركىِ خلى املسَ 
 إىل الُعتمةِ  رىينَ مِ املستَ  ركىِ ويل للقائمني من الغداة يف طلب املسَ ح اخلامس مايلي: "ايضاً يف ِسفر إشعيا يف االصحا  وجاء

 ". يديهِ  الربى وال يتأملون يف ُصنعِ  تون إىل عملواملزمار واخلمر ال يلتفِ  ، ويف مآدهبم الكنارة والعود والدفى  تلهبهم واخلمرُ 
  . لنا ربون اخلمر ويسكرون ويقولون هو حاللٌ هذا بعض ما جاء يف توراهتم يف حترمي اخلمر ولكنهم يش

 وقُصرت يدهُ  أخوكَ  إذا افتقرَ : " ني يف االصحاح اخلامس والعشرين ما يلييف ِسفر الويى  ، فقد جاءَ  حترمي الرابيف  أمىا ما جاءَ 
ال  تكَ ِفضى  معكَ  فيعيش أخوكَ  كَ إالهَ  خشَ ا بل ةً ، ال أتخذ منه رابً وال ُمراحبَ  معكَ  ستوطناً فيعيشُ غريباً أو مُ  عضدهُ اف عندكَ 
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 اب حمرىم على كلى . فالرى  بالونوال يُ  اب ولكنهم يستعملونهُ يف حترمي الرِ  جاءَ  ما ". هذا بعضُ  ةابملراحبَ  ال تُعطهِ  ابلراب وطعامكَ  تعطهِ 
 .  اب ُمباحاً على غريهمرِ ، ليجعلوا ال أو أجنيب ولكنىهم حرىفوها فجعلوا فيها كلمة اخوكَ  أخوكَ  إنسان ويف كلى األدَين سواء

 (51البقرة يف آية ) يف سورة، وقد ذكرُت بعضها  فكثرية إشراكهم وعبادهتم لألصنام واألواثن وقتلهم األنبياء وُمازيهم أمىا
 أيضاً  (83يف آية )و  { ، الِلىِ  ِعندِ  ِمنْ  َه َذا يَ ُقوُلونَ  مُثَّ  أِبَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُ ُبونَ  لىِلَِّذينَ  فَ َوْيلٌ  } عند قوله تعاىل (79يف آية )و 
. 

كم من دون هللا حُيبى  أنى  زعمتم ( يعين إنْ  َعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء لِلَِِّ ِمن ُدوِن النَّاسِ ِإن زَ ( أي اليهود ) َهاُدوا الىذينَ ُقْل ََي أَي  َها ) -6
 مثى كذىبَ  ، كم( يف قولكم أبنى هللا حُيبى  َصاِدِقنيَ  ِإن ُكنُتمْ ) هِ وتسكنون يف جنىاتِ  ( ألنى املوت يوصلكم إليهِ  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ الناس )

 : زعمهم فقال تعاىل

ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنيَ وعصيان ) ( من جرائم وظُلمٍ  َواَل يَ َتَمن َّْونَُه أَبًَدا مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهمْ ) -7 ابليهود الظاملني للناس  ( يعين َوالِلَّ
   . قوقهموالغاصبني حُ 

 هللاِ  كمِ ( حُ ِإىَلٰ ) موتكم ( بعدَ  مُثَّ تُ َرد ونَ ) ( ال مفرى منهُ  اَلِقيُكمْ ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفر وَن ِمْنُه فَِإنَُّه مُ ( هلم َي حممىد )ُقلْ ) -8
   . ( من أعمال سيئة َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبِىُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ )

ِمن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة ) ن للصالة( يعين إذا أذىن املؤذى  اَلةِ آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّ  الىذينَ ََي أَي  َها املؤمنني فقال تعاىل ) خاطبَ مثى  -9
، وال  ، وجيب أن تكون مجاعة معةاجلُ  ، وهي صالة ذكروا هللا فيها وقبلها وبعدهاا( يعين إىل الصالة ف فَاْسَعْوا ِإىَلٰ ِذْكِر الِلَِّ 

فالوسطى  { ، اْلُوْسَطى والصَّاَلةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى ِفُظواْ }َحا البقرة . والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة ط صالة الظهرُتسقِ 
تركوا البيع والشراء اُ ( أي  َوَذُروا اْلبَ ْيعَ صالة ) ، وجيب اإلظهار ابلتسمية يف كلى  اجلمع ، ألنىه أفردها بعد صالة اجلمعة هيَ 

(  تَ ْعَلُمونَ  ِإن ُكنُتمْ ( من البيع ) َخرْيٌ لَُّكمْ هللا ) ذكرُ  ( أيِلُكمْ ذَ معة )فتفوتكم صالة اجلُ  شغلوا أنفسكم بهِ تَ  الفوقت الصالة 
 . والثواب عند هللا من األجرِ  ينَ رِ اكِ ما للذى 

طلبوا بذلك ا( أي و  َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل الِلَِّ مرضاكم ) دِ ( لزَيرة أقرابئكم وتفقى  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروا يف اأْلَْرضِ ) -10
َ َكِثريًاهللا ) جر منَ األ ( يف  لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ وعافية ) وولدٍ  عليكم من مالٍ  بهِ  مَ كثرياً على ما أنعَ   شكروهُ ا( أي  َواذُْكُروا الِلَّ

   . اآلخرة

بقدوم  شارةً على الطبل إ بَ رِ فضُ  ومعها طبلٌ  هِ ة قبل إسالمِ حيَ رٌي لدِ عِ  وكان النيبى خيطب على املنرب يوم اجلمعة فقدمتْ  -11
، فنزل قوله تعاىل  الً رجُ  ثين عشرَ ان املسجد وتركوا النيبى قائماً غري التجارة على عاداهتم قبل اإلسالم فخرج الناس إليها مِ 
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َها) ( وهو الطبلُ  َوِإَذا رَأَْوا جِتَاَرًة أَْو هَلًْوا) ( هلم  قَائًِما ُقلْ ) طبةِ يف اخلُ  (َوتَ رَُكوكَ وذهبوا إىل التجارة ) ( أي تفرىقوا عنكَ  انَفض وا إِلَي ْ
ُ َخرْيُ الرَّازِِقنيَ نيا )( اليت ترحبون هبا يف الدُ  َخرْيٌ مِىَن اللَّْهِو َوِمَن التِىَجارَةِ والثواب ) ( من األجرِ  َما ِعنَد الِلَِّ َي حممىد ) ( فال  َوالِلَّ

 . زقكم مّت شاءَ طبة فهو ير إىل التجارة وقت اخلُ  املسجد واخلروج منهُ  ىل تركإداعي 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواجلمعةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 ملنافقونسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ُ يَ ْعَلُم إِنََّك َلَرُسولُهُ قَاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرسُ ) فرَ نون الكُ اإلميان ويُبطِ  رونَ ظهِ يُ  الىذينَ ( وهم  ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقونَ ) -1 (  وُل الِلَِّ َوالِلَّ
ُ َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُونَ فيهم )    . ( يف قوهلم َوالِلَّ

ُمْ ) قى ( أي عن طريق احل َعن َسِبيِل الِلَِّ ( الناس )َفَصد والوا ) يُقتَ عن القتل لئالى  ( أي وقايةً  اختََُّذوا أمَْيَاهَنُْم ُجنَّةً ) -2 عذىبون ( مُ ِإهنَّ
   . نيا من أعمال سيئة( يف الدُ  َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ يف اآلخرة )

ُْم آَمُنوا مثى َكَفُروا َفطُِبعَ هلم ) ( العذاب جزاءٌ ِلكَ ذَ ) -3    . ( أي ال يعلمون احلقيقة َعَلٰى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم اَل يَ ْفَقُهونَ ) فرُ ( الكُ  أِبهنَّ

 منطقهم وفصاحةِ  نِ سْ ( حلُِ  َوِإن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهِلِمْ ن منظرهم ومجال بزىهتم )سْ ( حبُ  ِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهمْ وَ ) -4
ُمْ بياهنم ) ساهنم وبالغةِ لِ  وهو  ، فردها ُخشبة ومجعها ُخُشب( مُ  ُخُشٌب م َسنََّدةٌ ( يف عدم ثباهتم على دين اإلسالم )َكَأهنَّ

 : . والشاهد على ذلك قول حسىان يهجو قوماً  اليابس نبتهِ ن مَ ب املقطوع مِ صَ القَ 
 األعاِصريِ  أْرواحُ  فيهِ  ُمثقىبٌ      أساِفُلهُ  ُجوفٌ  ُخُشبٌ  كأنىكمْ 

. وقال لبيد  بوهاثقى  أن زماراً بعدَ يت صنعوا منها مِ يعين كالقصبة الى األعاِصرِي"  أْرواحُ  فيهِ  " ُمثقىبٌ  ، وقولهُ  مجع ريح "األرواح"
 : األخضر واليابس فقال شى يصف األمطار واملياه املنحدرة من اجلبال إىل األودية واليت حتمل معها القَ 

 فاخُلُشَبا الدَّابءِ  ُخْضرَ  يَ ْقِذفُ      َحَوالُِبهُ  َهدَّتْ  وادٍ  فُكل  
المعاً  ناً أصفرَ حسَ  ى منظرهُ ب اليابس ترَ افقني ابلقصَ املن هللا تعاىل شبىهَ  فإنى  . األخضر والقصب اليابس شى يعين يقذف القَ 

ً متيناً ولكنى  اإلنسان يشبه الذهب يظنىهُ  عجبك منظرهم . فكذلك املنافقون يُ  عليهِ  طَ أجوف رقيق يتكسىر إذا ُضغِ  هُ قوَيى
يف أنفسهم  أضمروهُ  افون ُمى بناء خائِ غون من العقل والتفكري جُ هم عكس ذلك فارِ رون ولكنى فكى قالء مُ م عُ أهنى  فتظنى  وحديثهم

: هلؤالء املنافقني  واملعىن.  على األرض  تقعدة إىل جدار لئالى ( يعين تلك القصب ُمسنى م َسنََّدةٌ ) وقولهُ  ، وءن السُ للمؤمنني مِ 
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( فيلتفتون بسبب ما ْيِهمْ َعلَ ) هيَ  ن أحدٍ مِ  رُ ( تصدُ  ُكلَّ َصْيَحةٍ   حَيَْسُبونَ رئيس يسندهم وهو عبد هللا بن أيبى رئيس املنافقني )
ُ َأَنَّٰ يُ ْؤَفُكونَ ني )فَ وللمؤمنِ  ( لكَ  اْلَعُدو   ُهمُ ) ، يانةيف قلوهبم من اخلِ  وهُ أضمرُ  فون عن ُيصرَ  ( أيى كيفَ  اْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم الِلَّ

   ؟ هانالربُ  قيام اإلميان بعدَ 

َورَأَيْ تَ ُهْم وأعرضوا ) ( أي مالوا َيْستَ ْغِفْر َلُكْم َرُسوُل الِلَِّ َلوَّْوا ُرُءوَسُهمْ رين )عتذِ مُ  ( إىل رسول هللاِ  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا) -5
 املنافقني يبى وأصحابهِ اُ يف عبد هللا بن  . نزلت هذه اآلَيت ( عن اإلذعان لرسول هللا َوُهم م ْسَتْكربُونَ ) ( عن احلقى  َيُصد ونَ 

َها اأْلََذلَّ { ، اأْلََعز   لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَنةِ  ِإىَل  ارََّجْعنَ  }لَِئنقالوا  َلمىا  فنزلتْ  ، ما قالوا فوا لهُ فسأهلم رسول هللا عن ذلك فحلَ  ِمن ْ
م قالوا ذلك تْ اآلَيت وبي ىنَ  هذهِ     . أهنى

ُ هَلُْم ِإنَّ أَْم مَلْ َتْست َ ( َي حممىد ) َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَ ْغَفْرَت هَلُمْ مثى قال هللا تعاىل ) -6 َ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم  ْغِفْر هَلُْم َلن يَ ْغِفَر الِلَّ الِلَّ
اْستَ ْغِفْر هَلُْم أَْو الَ } ثلها يف سورة التوبةومِ  . نافقونألنى أخالقهم سيئة وال يغفر ذنوهبم ألهنم مُ  ( إىل طريق احلقى  اْلَفاِسِقنيَ 

ُ هَلُْم  َتْستَ ْغِفْر هَلُْم ِإن َتْستَ ْغِفْر هَلُمْ   هللا رسولهُ  اطبُ خيُ  ل معناها كيفَ اآلية وأتمى  ر إىل هذهِ نظُ اف { ،َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلن يَ ْغِفَر الِلى
ُ هَلُْم }فيقول  منّّمواتهمّينقلونَّوح اآلية نرى كثرياً من الناس ضُ . ولكن مع وُ { ِإن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلن يَ ْغِفَر الِلى

على  فيت ُتصرَ ات السفر وكثرة النفقات الى تحمىلني بذلك مشقى مُ  ةّواملشايخآخرّليدفنوهمّعندّقبورّاألئمّ ّإىلّبلدّ ّدّ بل
ني انى ظضياع الوقت وتبذير املال  منها إال فيها وال غايةَ  هة ال نفعَ هم ألشياء اتفِ نشغال هبا اتركني أعماهلم ووظائفَ اجلنائز واال

وا قول هللا تعاىل أو مل أم مل يقر اثم كأهنى من املعاصي واآل وهُ بُ وجَ تَ سْ اما عند هللا أو تدفع عنهم عذاب هللا لِ تشفع هلم  ةَ أنى األئمى 
ُ هَلُْم }يسمعوه  م مل يقر  { ،ِإن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلن يَ ْغِفَر الِلى يًعاُقل لِلىَِِّ الشَّ ر }مَ تعاىل يف سورة الزُ  وا قولهُ أوكأهنى  َفاَعُة مجَِ

} .  
م يستجريون هبم ليخلىصوهم من ةملاذا تنقلون مواتكم إىل قبور اإلئمى : أحدهم  وإذا سألتَ   . هذهِ  العذاب ؟ قال ألهنى
 َد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًداُقْل ِإينىِ َلن جيُِريين ِمَن الِلَِّ َأَحٌد َوَلْن َأجِ الكرمي } اطباً رسولهُ ُمُ  نى وقد قال هللا تعاىل يف سورة اجلِ ، عقائدهم 

 . ص من العذابألختلى  وأختفي فيهِ  ملجئاً أجلأ إليهِ  ولن أجدَ  دٌ : إن عصيُت ريبى فلن جيريين منه أحَ  واملعىن ،{ 
و فاسقاً أ األخصى إن كانَ  علىو سائر الناس  من مبن هو أوامر هللا فكيفَ  مل ميتثل بعضَ  إنْ  دٌ أحَ  ريهُ كان حممىد ال جيُ   أقول إنْ 

 ا ثبتَ فلمى  ؟ ةة أي الروحانيى واألولياء أم النفس األثرييى  ةِ إىل قبور األئمى  مثى هل اجلسم الفاين هو اإلنسان احلقيقي فينقلوهُ  ؟ رماً ُمُ 
هذا وقد قال النيبى )ع( "أينما  ؟  مثى يتفسىخ ويكون تراابً ذي يَنَتى اجلسم الى  ، إذاً فما قيمة اإلنسان احلقيقي النفس هيَ  أنى 

    . فائدة فيهِ  يسآخر ال جيوز ول إىل بلدٍ  من بلدٍ  ". فنقل اجلنائز قربوهُ امات ف

قراء ( من فُ  الِلَِّ  اَل تُنِفُقوا َعَلٰى َمْن ِعنَد َرُسولِ ) ( ألصحاهبم من أهل املدينةِ  يَ ُقوُلونَ  الىذينَ ُهُم قال هللا تعاىل )مثى  -7
َولِلَِِّ َخزَائُِن فقال هللا تعاىل ) ، نيقيبى رئيس املنافاُ عبد هللا بن  . قالهُ  قوا عن النيبى فرى ( أي لكي يت َحّتَّٰ يَنَفض وارين )املهاجِ 
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( أي ال  َولَٰ ِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْفَقُهونَ إىل نفقاهتم ) غنيهم عن قريب فال حيتاجونويُ  عطيهم من فضلهِ يُ ( سَ  السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 . ليعلمون عن املستقبَ 

َهاق )لِ بين املصطَ  ( من غزوةِ  يَ ُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا) -8 رسول  وا بهِ ( عنَ اأْلََذلَّ ) ( يعنون أنفسهم ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعز  ِمن ْ
بة ( العاقِ  ْلُمْؤِمِننَي َولَٰ ِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُمونَ َولِ  َولَِرُسولِهِ ة )وى بة والقُ لَ ( أي الغَ  َولِلَِِّ اْلِعزَّةُ . فقال هللا تعاىل ) رينهللا واملهاجِ 
 . هم ابملالورِ رُ جلهلهم وغُ 

ذِكرُُه عند القيام  مثى  ، لوات اخلمس( يعين عن الصى  آَمُنوا اَل تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعن ذِْكِر الِلَِّ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -9
 ( فيشغلْ  ِلكَ َوَمن يَ ْفَعْل ذَ ) ؤال منهُ ابلسُ  الفاقة وعندَ  عمائهِ على نَ  واحلمد لهُ  كرِ رب ابلشُ عانة وبعد األكل والشُ ستِ الوالقعود اب

   . رهتمخسروا آخِ  ( َفُأولَ ِٰئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ كر هللا )نفسه ابملال واألوالد عن ذِ 

نيا ( يف الدُ  َلْواَل َأخَّْرَتيِن  مِىن قَ ْبِل أَن ََيْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَ يَ ُقوَل َربِى قراء واحملتاجني )ى الفُ ( علَ  َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْ َناُكم) -10
َوَأُكن مِىَن واحملتاجني مبا خلىفُت من املال ) ى الفقراءعلَ  ( يعين فأتصدىقَ فََأصَّدَّقَ يسري ) نٍ ( يعين إىل زمَ  ِإىَلٰ َأَجٍل َقرِيبٍ )

ا يقول ذلك حني ( يف األعمال واألقوال احِلِنيَ الصَّ  عن  ى املالئكة والنفوس فينكشف لهُ رَ ه للموت ألنه ي َ حتضارِ ا . واّنى
   : تعاىل ، وذلك قولهُ  هِ لِ ألجَ  أتخريَ  وال من قولهِ  ، ولكن ال فائدةَ  احلقيقة

ُ نَ ْفًسا) -11 (  َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ  َوالِلَُّ  النفوس )( بل تنتقل بعد املوت إىل عاملَ  َهاِإَذا َجاَء َأَجلُ نيا )( يف الدُ  َوَلن يُ َؤخِىَر الِلَّ
 . فيجازيكم على حسب أعمالكم

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملنافقونّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّلتغابنسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ملن  منهُ  فيهبُ  ( َلُه اْلُمْلكُ سري )تَ  ( من دوابى  َوَما يِف اأْلَْرضِ ة من طيور تطري )( الغازيى  َما يِف السََّماَواتِ  يَُسبِىُح لِلَِّ ) -1
   ( َوُهَو َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ العطاء ) بكثرةِ  ( على خلقهِ  َوَلُه احْلَْمدُ يشاء )
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ُ مبَاساب )( ابحلِ  َوِمنُكم م ْؤِمنٌ ( ابلبعث ) َكاِفرٌ   َفِمنُكمْ راب )( من تُ  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ ) -2 ( فيجازي   تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  َوالِلَّ
 . وعلى أعمالهِ  كالً منكم على عقائدهِ 

 طونِ  بُ ( يفَوَصوَّرَُكمْ ) ( أيى ابلوعد احلقى اِبحْلَقِى لتها األرض )( أي الكواكب السيىارة ومن مجُ  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) -3
هللا تعاىل جعلهم أمجل األجناس الثالثة  فإنى  ، آدم ذي هو من نسلِ واخلطاب للجنس األبيض الى  ( َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ هاتكم )مى اُ 

البشر  وقد شرحُت عن أنواع . موتكم بعدَ  ( َوإِلَْيِه اْلَمِصريُ ) [مراحلُ  نوداهلُ ] :  ، وهم اجلنس األسود واألصفر واألمحر خرىاالُ 
 شرحاً وافياً . الكون والقرآنيف كتايب  األربعة

 َوَما تُ ْعِلُنونَ يئة )( يف أنفسكم من نواَي سَ  َويَ ْعَلُم َما ُتِسر ونَ ة فريزقها )( من ُملوقات حيى  يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -4
ُ َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ن أخبار وأقوال )تكم مِ نَ ( على ألسِ   دَ مَ حوا ضمائركم لكي حتُ لِ دور من أسرار فأصْ الصُ  فيهِ ( أي مبا ختُ  َوالِلَّ

 . كمبُ عواقِ 

. وقد  قاب كفرهم وعاقبة مكرهم( أي ذاقوا عِ  ِمن قَ ْبُل َفَذاُقوا َواَبَل أَْمرِِهمْ أهلكناهم ) ( كيفَ  َكَفُروا  الىذينَ أمََلْ ََيِْتُكْم نَ َبأُ ) -5
القيامة غري  ( يومَ  ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َوهلَُ )،  15احلشر آية  سورةويف  59سورة املائدة يف آية سبق شرح كلمة "وابل أمرهم" يف 

 . عذاب الربزخ

ْتِيِهْم ُرُسُلُهم اِبْلَبيِىَناتِ ( العذاب جزاؤهم )ِلكَ ذَ ) -6 ( وهم  فَ َقاُلوا أََبَشٌر يَ ْهُدونَ َنا) لهمسُ رُ  دقِ ( الواضحة على صِ  أِبَنَُّه َكاَنت أتَّ
بادهتم بغريهم ( عن عِ  وَّاْستَ ْغىَن الِلَُّ عن قبول الدعوة ) (َوتَ َولَّوال )سُ ( ابلرُ َفَكَفُروا) مالئكةً  ل ألنزلَ سُ رُ  نا إرسالَ ربى  لو شاءَ  ، ناثلُ مِ 
ُ َغيِنٌّ ) يدٌ بادة املشركني )( عن عِ  َوالِلَّ  . مالئكته ( عندمحَِ

َعثُوا  الىذينَ َزَعَم ) -7 هو لألجسام  البعثَ  . ظنى املشركون أنى  ( ُثنَّ ُقْل بَ َلٰى َوَريبِى لَتُ ب ْعَ قاب )ساب والعِ ( للحِ  َكَفُروا أَن لَّن يُ ب ْ
، والبعث  األجسام إىل عامل األثري عامل النفوس ابلبعث بعث النفوس من هللا تعاىل قصدَ  ، ولكنى  قة فأنكروا ذلكامليتة املتمزىِ 

، ولذلك  قةاملتمزى ، ومل يقصد بذلك األجسام  حيث يكون احملشر الثاين يوم القيامة تبعث النفوس من األرض اىل الفضاء
بون بل بهم عليها وال حياسَ هلم السيئة وتؤنى ائهم املالئكة أبعم( أي تنبى  لَتُ نَ ب َُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتمْ  قل بلى وريب لتبعثنى مثى )قال تعاىل 

يدعوهم  د أنْ جرى وذلك مبُِ  ، فيهِ  وبةَ عُ ال صُ  ( أي سهلٌ  َعَلى الِلَِّ َيِسريٌ ) واحلشرُ  ( البعثُ ِلكَ َوذَ ساب )بال حِ  ميدخلون جهنى 
 لَِّبثْ ُتمْ  ِإن َوَتظُن ونَ  حِبَْمِدهِ  فَ َتْسَتِجيُبونَ  يَْدُعوُكمْ  يَ ْومَ  } سراءتعاىل يف سورة اإل ، وذلك قولهُ  ر فيستجيبون لهُ ىل احملشَ إإسرافيل 

 .قَِليالً {  ِإالَّ 

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ ( يعين القرآن ) اَفآِمُنوا اِبلِلَِّ َوَرُسولِِه َوالن وِر الَِّذي أَنزَْلنَ ) -8    . جازيكم على أعمالكم( فيُ  َوالِلَّ

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#أجناس_البشر_الأربعة
http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#أجناس_البشر_الأربعة
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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رون لون واآلخِ األوى  فيهِ  ذي جيتمعُ ( الى  لِيَ ْوِم اجْلَْمعِ رين )( يف عامل الربزخ وأنتم نفوس لتكونوا حاضِ جَيَْمُعُكمْ ( موتكم )يَ ْومَ ) -9
،  واملغبون نُ الغابِ  ( أي فيهِ  ِلَك يَ ْوُم الت ََّغابُنِ ذَ ، وهو يوم القيامة ) ة مع أهل األرضار ان الكواكب السيى أيضاً سكى  فيهِ  وجيتمعُ 
 بدنياهُ  آخرتهُ  ذي ابعَ ، واملغبون هو الكافر والفاسق واملنافق واملشرك الى  فربحَ  آلخرتهِ  نياهُ دُ  ذي ابعَ هو املؤمن الى  نُ فالغابِ 
 :  يصف السيف . ومن ذلك قول األعشى رَ فخسِ 

َنكمْ  فَ َقَضى َحكَّْمُتُموين   الباِهرِ  الَقَمرِ  ِمْثلُ  أبْ َلجُ      بَ ي ْ
 اخلاِسرِ  َغنَبَ  يُبايل  وال      ُحْكِمهِ  يف الرىْشَوةَ  ََيُْخذُ  ال

ِلَك اْلَفْوُز َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا  ذَ  ن حَتِْتَها اأْلَهْنَارُ َعْنُه َسيِىَئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي مِ ( هللا ) َوَمن يُ ْؤِمن اِبلِلَِّ َويَ ْعَمْل َصاحِلًا يَُكفِىرْ )
   . ( اْلَعِظيمُ 

بُوا آِبََيتَِنا( برسولنا حممىد ) َكَفُروا  الىذينَ وَ ) -10  َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها أُولَ ِٰئكَ ، يعين ابلقرآن ) على رسولنا لةِ ( املنزَ  وََكذَّ
 . ( مصريهم فيها بِْئَس اْلَمِصريُ وَ ( بعد موهتم )

( ويعتقد أنىه  َوَمن يُ ْؤِمن اِبلِلَِّ ( لكم ) ِمن م ِصيَبٍة ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ على أيديكم أيها املسلمون ) ( الكافرينَ  َما َأَصابَ ) -11
ُ ِبُكلِى َشْيٍء َعِليمٌ ) عدوىهِ  على بة وإىل أسباب النصر لكي ينتصرَ ( إىل طريق الغلَ  يَ ْهِد قَ ْلَبهُ على املشركني ) َنصرهُ  (  َوالِلَّ

   . ر ابملشركنيفَ ظشدكم إىل طريقة النصر والفريُ 

ُتمْ ) ( فيما هناكم عنهُ  َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ ) ( فيما أمركم بهِ  َوَأِطيُعوا الِلََّ ) -12 َا َعَلٰى موا )تندَ  لقولهِ  ومل تسمعوا ( عنهُ  فَِإن تَ َولَّي ْ فَِإّنَّ
   . ذلك لكم بعدَ  ذرَ فال عُ  وأنذرَ  ( وقد بلىغَ  ولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ َرسُ 

   . اإلسالم دين ( يف نشرِ  ِإالَّ ُهَو َوَعَلى الِلَِّ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ ( يف الكون ) اَل ِإلَٰ هَ ) عبدوهُ اكم ف( ربى الِلَُّ ) -13

 ( أنْ  لَُّكْم فَاْحَذُروُهمْ  َعُدوًّا( يعين بعض أزواجكم وبعض أوالدكم ) ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْواَلدُِكمْ آَمُنوا ِإنَّ  الىذينَ ََي أَي  َها ) -14
ن مَ ( لِ َوتَ ْغِفُرواإليكم ) ( عمىن أساءَ َوَتْصَفُحوا) ( عمىن ظلمكم َوِإن تَ ْعُفوايفتنوكم يف دينكم ومينعوكم عن العفو عمىن ظلمكم )

 . مكُ ( بِ رَِّحيمٌ ( لكم )  َغُفورٌ فَِإنَّ الِلََّ كم )أهانَ 

َنةٌ ) -15 َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفت ْ  لون طاعةَ فضى صالتكم أم تُ  أنفسكم هبا وترتكون شغلونَ بار َّنتربكم هبا هل تَ ( أي اختِ  ِإّنَّ
ُ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ ى أموالكم وأوالدكم )كم علَ ربى   . وأوالدهِ  ى أموالهِ لَ ع طاعة هللا ن آثرَ مَ ( لِ  َوالِلَّ

َ َما اْسَتطَْعُتْم َوامْسَُعوا) -16 ( َوأَنِفُقوا) والرسولَ  ( هللاَ َوأَِطيُعوا) ظكم بهِ ( من الرسول ما يتلو عليكم من القرآن وما يعِ  فَات َُّقوا الِلَّ
َنُفِسُكمْ ني يف سبيل هللا )قراء واحملتاجِ من أموالكم على الفُ  ( يعين  َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسهِ رة )كم يف اآلخِ مَ أما جتدوهُ  ( َخرْيًا ألِى
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.  خل أيضاً البُ  حى ، والشُ  هو املال القليل حى . فالشُ  على الفقراء نفقهُ ذي يُ الى  ابملال القليل ويتوقىاهُ  ومن يدفع الشرى عن نفسهِ 
   . رة( يف اآلخِ  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ قون )( املنفِ فَُأولَ ِٰئكَ ) ، 128يف سورة النساء يف آية  "حى الشُ "وقد سبق شرح كلمة 

، فإن هللا تعاىل  هللا ، وهو اإلنفاق يف سبيل أضعافاً  كم بدلهُ عطِ ( أي يُ  ِإن تُ ْقرُِضوا الِلََّ قَ ْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكمْ ) -17
ُ َشُكورٌ م )( ذنوبك َويَ ْغِفْر َلُكمْ ) ذي جيب إعادتهُ كالقرض الى   جعلهُ  ،  بني( ابملذنِ َحِليمٌ اٍز هلم )، أي ُمُ  نيقِ املنفِ  ( إلنفاقِ  َوالِلَّ

 . هم ليتوبوالُ هِ نيا بل ميُ ل عليهم ابلعقوبة يف الدُ يعين ال يعجىِ 

 لكهِ ( يف مُ اْلَعزِيزُ و )ه،  وهُ عصُ وال تَ  قابهُ عندكم فاحذروا عِ  رَ ضَ عنكم وما حَ  ما غابَ  ( أي يعلمُ  َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ) -18
 . ( يف خلقهِ احلَِْكيمُ )

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالتغابنّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّلطالقسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

اَل جُيَلِىيَها } تعاىل يف سورة األعراف . ومن ذلك قولهُ  دىهتنى ي عند عِ أ ( َ ََي أَي  َها النيبى ِإَذا طَلَّْقُتُم النِىَساَء َفطَلِىُقوُهنَّ لِِعدَّهِتِنى ) -1
  . وقتها أي عندَ {  ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ 

م على الغالب سبعةُ  ، وهيَ  نتهائهاامها لكي تغتسل عند أَيى  يت تعدى املرأةُ م احليض الى أَيى  هيَ  العدىةو  هرها فال ا أَيم طُ ، أمى  أَيى
  . تعدىها

 أتيت نتظر حّتى ا، بل  حامل أم غري حامل قها ومل تعلم هل هيَ طلى فتُ  ال تستعجل أيىها اإلنسان يف طالق زوجتكَ  : عىنوامل
م عِ   قةٍ ى ثِ قها لتكون علَ ، مثى طلىِ  تبنيى أهنا حامل ضْ هتا ومل حتِ أَيم عدى  نتهتْ ا، وإذا  تبنيى أهنا غري حامل تْ حاضَ  هتا فإنْ دى أَيى

في محلها إذا كانت ، وال ختُ  من غريك لتْ محََ  الولد إنْ  ر شهوداً على ذلك كي ال تنسب لكَ ضِ ، مثى حتُ  من محلها أو عدمهِ 
  . حامالً منك

ّّ؟ّلفائدةّمنّالعد ةّوماّالغايةّمنهااّوقدّيسألّاإلنسانّما
ا  الرجل زوجتهُ  طلىقَ  ، فإذا فارغة من احلمل مْ أحامل  قة هل هيَ عرف املرأة املطلى ننى الغاية أن أواجلواب على ذلك  ومل يعلم أهنى

،  ها ومل تكن حامالً قتُ  ألينى طلى الزوج يف محلها ويقول ليس مينى  حامل وقد ذهبت إىل أهلها مثى تبنيى أهنا حامل فقد يشكى 
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حامالً من ا كانت هنى أمن غري زوجها فتدىعي  قة فاسقة فتزين ويكون هلا محلٌ . أو تكون املطلى  لزَناب طلىقتهُ وبذلك يرمي مُ 
. ولذلك قال هللا  هابنِ ال ، وبذلك تظلم ُمطلىقها وخيسر نفقةً  ذي طلىقها ولكن مل يظهر عليها احلمل إالى بعد الطالقزوجها الى 

 ، ( َفطَلِىُقوُهنَّ لِِعدَّهِتِنَّ )تعاىل 
كانت يومني أو   ، فإنْ  حاضةستِ احيضة أم  بوا وأتكىدوا من أَيم حيضها لكي تعلموا هل هيَ ( أي احسِ  َوَأْحُصوا اْلِعدَّةَ )

م أو ستى  ستحاضةاثالثة والدم قليل فهي  ق عندكم هل هي حامل أم غري ، وبذلك يتحقى  ة فهي حيضة، وإن كانت سبعة أَيى
َ َربَُّكمْ حامل ) على ، أو حتكموا  ستحاضة أو عكس ذلكا جتعلوا احليضَ  ( يف تغيري الظواهر وتشويه احلقائق أبنْ  َوات َُّقوا الِلَّ

ا فارغة ا حامل احلامل أبهنى   . ى أنفسكم ومبا يعود عليكم نفعهمبا هتوَ  ا، فتحكمو  ، أو حتكموا على الفارغة أبهنى
 َ ، واخلطاب  ( ابلطالق اَل خُتْرُِجوُهنَّ ِمن بُ ُيوهِتِنَّ نة فقال تعاىل )بيىِ باح إال ملن أتت فاحشة مُ ال يُ  الطالقأبنى  ُسبحانهُ مثى بنيى

 : الق إالى ابلطى  نبَ حقى أن يطالِ  ، يعين وليس هلنى  ( أبرادهتن اَل خَيُْرْجنَ وَ لألزواج )
 ،  ، الزوج والزوجة على الطالق تفق اإلثناناإذا [  الوجهّاألو ل] 
يباح للزوج أن  فحينئذٍ  عرتافها( أيى بيىنة اثبتة مبوجب شهود أو رأي العني أو اب أَن ََيِْتنَي بَِفاِحَشٍة م َبيِىَنةٍ ِإالَّ )الوجهّالثاينّو
من اجلار أو غريه  ، وذلك أبن تغتسل فوق السطح فرياها رجلٌ  ل أجنيب وهي عارية من الثيابى فرياها رجُ ، أو تتعرى  طلىقهايُ 

 ، أو تغتسل يف البحر مع الرجال كما تفعل بعض النساء يف هذا الزمن بفاحشة تْ احلالة أتَ  ه، فبهذ ى من بيتهاأعلَ  ُمىن بيتهُ 
َها آاَبءَنَ } 28والدليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف آية  ، وذلك ألنى  { ، َوِإَذا فَ َعُلواْ فَاِحَشًة قَاُلواْ َوَجْدََن َعَلي ْ

ا زَ مِ  ا أبربعةٍ . أمى  قها أيضاً طلى باح للزوج أن يُ . وهبذه الفاحشة يُ  ون البيت وهم عراةاملشركني كانوا حيجى   تْ نَ ن الشهود على أهنى
 .  الزوج ب بهِ طالِ ر وال شيء آخر تُ ، أي املهر املتأخىِ  ن املهروليس هلا نفقة وال ما تبقىى مِ  فيحنئٍذ يقام عليها احلدى 

 قها طلى أن يُ  باح لهُ فحينئٍذ يُ  إذا صارت َنشزاً وعصت أمر زوجهاالوجهّالثالثّو
(  فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ فة )( ابملخالَ  َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد الِلَِّ ال تتعدىوها )( وضعها لكم ف ُحُدوُد الِلَِّ ( األحكام اليت ذكرَنها )َوتِْلكَ )

َ حُيِْدُث بَ ْعَد ذَ ق )( أيها املطلىِ  اَل َتْدرِي) وآخرتهِ  نياهُ يف دُ  قابهُ عِ  وَنلَ  : ال  واملعىن،  لك خريٌ  ( يكون فيهِ  ِلَك أَْمرًاَلَعلَّ الِلَّ
لك إبناً  تْ دَ لَ ، أو لوَ  واراثً هلا قها لكنتَ طلى ها عندك ومل تُ ، فلو تركتَ  طالقها ها فتموت بعدَ لنى زوجتك قد دَن أجَ أتدري 

فَِإن  } . ونظريها يف املعىن يف سورة النساء قوله تعاىل صيب من ماهلافتُ  ، أو َيتيها مال من إرثٍ  يعينك حني شيخوختكَ 
ًئا  ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًاَكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشي ْ     .{  َوجَيَْعَل الِلى

ا حامل، يعين ثالثة أشهُ  قروء دىة ثالثةَ يف العِ  ( أي بلغنَ  فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ ) -2 مل تكن  ، وثالث حيضات إنْ  ر إن تبنيى أهنى
،  ى الفراقأصررمت علَ  ( إنْ  أَْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروفٍ رة )سن املعاشَ ( يعين حبُ  فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروفٍ الزوج إرجاعها ) وأرادَ  حامالً 

 مل تكنْ  ، فإنْ  ع ولدكمرضِ رضعة تُ كانت حامالً أو كانت مُ   نْ إن كَ سوة وسَ ن متاع ونفقة وكِ ا مِ هلَ  قة ماعطوا املطلَّ تُ  وذلك أبنْ 
َوأَِقيُموا قون )( أيها الرجال املطلىِ  وا َذَوْي َعْدٍل مِىنُكمْ َوَأْشِهدُ ر )أشهُ  ثالثةُ  دىة فقط وهيَ العِ  رضعة فلها نفقةُ حامالً وال مُ 
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يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن ) ( الوعظُ ِلُكمْ ذَ كم )نِ ة ما رأيتم أبعيُ وا يف الشهادِ غريى هود فال تُ عيتم للشهادة أيها الشُ ( إذا دُ  الشََّهاَدَة لِلَِّ 
ن  ( مِ  جَيَْعل لَُّه َُمَْرًجاأوامر هللا ) ( يف أوامره وال خيالفْ  َوَمن يَ تَِّق الِلََّ ريى يف الشهادة وال يُزوىر )( فال يُغ يُ ْؤِمُن اِبلِلَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ 

 ، سرٍ ن كل عُ ومِ  كربٍ   كلى 

 ( فيما أوجبهُ  ى الِلَِّ َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعلَ ساابً )حِ  ومل حيسب لهُ  ر ببالهِ ن حيث مل خيطُ ( أي مِ  َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ ) -3
 . عينهُ ومُ  ( يعين فاهلل َنصرهُ  فَ ُهَو َحْسُبهُ ) من ينهاهُ  عليه وال يسمع قولَ 

َ اَبِلُغ أَْمرِهِ )  حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِىنُكْم َهْدًَي }تعاىل يف سورة املائدة  ومن ذلك قولهُ  ، . كلمة "ابلغ" معناها واصل ( ِإنَّ الِلَّ
يعين  {فَ َلمَّا بَ َلَغا َُمَْمَع بَ ْيِنِهَما } يف سورة الكهف يف قصة موسى وصاحبه ، وقال تعاىل أي واصل الكعبة {َكْعَبِة اَبِلَغ الْ 

.  من أمراء هللا على خلقهِ  ذي هو أمرٌ اآلَيت إىل املهدي الى  بيان هذهِ  لُ نى هللا موصِ إ:  . واملعىن فلما وصال ُممع البحرين
ٌ  ه تفسري هذهِ أمرِ  هللا ُمبلىغُ إنى  اُخرى وبعبارةٍ  تعاىل يف سورة  د هذا قولهُ ا يؤيى . وُمى  هو املهدي وأمرهُ  ، معناها لهُ  اآلَيت وُمبنيى

َنا بَ َيانَُه {القيامة  ُ ِلُكلِى َشْيٍء َقْدرًا).  عليهم من آَيت القرآن أي بيان ما اشتبهَ  }مثى ِإنَّ َعَلي ْ ن قداراً م( أي مِ  َقْد َجَعَل الِلَّ
 . وكذلك جعل وقتاً جمليء املهدي،  الوقت

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نِىَساِئُكمْ ) -4 ُتمْ نى )أصاهبَُ  لعارضٍ  نَ ضْ ( فال حيَِ  َوالالَّ ( يف محلهنى فال تدرون هل هنى  ِإِن اْرتَ ب ْ
ِئي مَلْ ( كذلك ) ، وَ  َفِعدَّهُتُنَّ َثاَلثَُة َأْشُهرٍ حوامل أم فوارغ ) َوأُواَلُت ) رٍ أشهُ  هنى أيضاً عدهتنى ثالثةُ نى سِ  كربِ ( لِ  حيَِْضنَ الالَّ

َوَمن يَ تَِّق باح هلا أنى تتزوىج )وضع احلمل بشهر واحد يُ   تضع محلها وبعدَ حّتى  ( يعين تعتدى  اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 
 . ( الِلََّ جَيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا

َ يَُكفِىْر َعْنُه َسيِىَئاتِِه َويُ ْعِظْم َلُه َأْجرًا) الفوهُ ( فال ختُ  أَْمُر الِلَِّ أَنزََلُه إِلَْيُكمْ ) كمُ ( احلُ ِلكَ ذَ ) -5    . ( َوَمن يَ تَِّق الِلَّ

ا ( أي ُمى  مِىن ُوْجدُِكمْ ار )ودة الدن جَ ( يعين كما سكنتم مِ  ِمْن َحْيُث َسَكنُتمقات )، يعين املطلَّ  يوت( يف البُ َأْسِكُنوُهنَّ ) -6
.  قة( املساكن فيضطررَن إىل اخلروج منها أو النفَ  لُِتَضيِىُقوا َعَلْيِهنَّ ة )قَ فَ  والن ى ( يف الُسكىَن  َواَل ُتَضار وُهنَّ ) رون عليهِ وتقدِ  جتدونهُ 
َوِإن ُكنَّ أُواَلِت مَحٍْل فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحّتَّٰ مل )حا كانت غريَ   دىة فقط إنْ العِ  دىةَ سوة مُ قة والكِ  والنفَ كىَن السُ  قة هلا حقى فاملطلى 

(  فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكمْ تعاىل ) ، ومن ذلك قولهُ  سنتان ة الرضاعة وهيَ دى قة للمولود مُ ( وبعد الوضع تكون النفَ  َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 
َنُكمَوْأَتَُِروا ( على اإلرضاع ) َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ املولود ) قة ( أي تشاوروا فيما بينكم يف شأهنما والنفَ مبَْعُروفٍ ضاة )( أيها القُ  بَ ي ْ

ى قدر ما قة هل هو غين أم فقري فتحكموا هلا علَ ن النفَ تنظروا َتكني الوالد مِ  الولد أبنْ  مى ، يعين الُ  لولدهِ  يت يدفعها الوالدُ الى 
ثبت لكم  ، يعين إنْ  ضاة( أيها القُ  َوِإن تَ َعاَسْرمتُْ الوالدة املرضعة )  حقى قة فال تغدروا حقى الوالد والن النفَ يستطيع الوالد مِ 
( اُخرىٰ ) رضعةٌ ( أي للوالد مُ  َفَسرُتِْضُع َلهُ فال يستطيع حتصيل املال ) هِ نى سِ  رَبِ أو كِ  أو عجزٍ  أصابهُ  ه أو ملرضٍ عسر الوالد لفقرِ 

 يتشاور قة حّتى فيجب على القاضي أن ال حيكم على الوالد ابلنفَ  . جرةاُ ال جرة أو باُ  أبقلى  أرضعتهُ  ن أقرابئه أو غريها إنْ مِ 
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ً نفقةً من النُ  هُ م فقري احلال وما مقدار ما يستطيع دفعَ أرباء حبال الوالد هل هو غين ن هم خُ مع مَ  مثى حيكم هلا  لولدهِ  قود شهرَيى
 . امِه ر حقى أحدِ قة ليكون القاضي قد أصاب الواقع يف ذلك ومل يغدُ ابلنفَ 

( أي  َوَمن ُقِدَر َعَلْيهِ ) قة عليهِ ابملال يف النفَ  خلْ بوال ي بقدر غناهُ  على ولدهِ  الغينى  نفقْ ( أي ليُ  لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مِىن َسَعِتهِ ) -7
ُ نَ ْفًسا ) وطاقتهِ  سب إمكانهِ ى حعلَ  نفقْ قلياًل فليُ  زقهُ ن كان رِ ( يعين مَ  رِْزقُُه فَ ْليُنِفْق ُمَّا آاَتُه الِلَُّ ) عليهِ  قَ ومن ُضيىِ  اَل ُيَكلِىُف الِلَّ

ُ بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسرًان الطاقة )( يعين إالى مبقدار ما أعطاها مِ  ِإالَّ َما آاَتَها    . ىنً عة وبعد الفقر غِ ( أي بعد الضيق سَ  َسَيْجَعُل الِلَّ

َا َوُرُسِلهِ َعَتْت َعْن أَمْ ) ن قريةٍ ( أي وكم مِ  وََكأَيِىن مِىن قَ ْريَةٍ ) -8 ن ذلك . ومِ  فةيف العصيان واملخالَ  ( يعين جاوزوا احلدى  ِر َرهبِى
 : قول حسىان يصف مقتل ُعتبة ُماطباً قريش

 جاِهلِ  قَ ْلُبهُ  عاتٍ  ُكلىِ   ِمنْ      ِمْنُكمُ  َمْشَيَخةٍ  يف َخرى  إذْ 
َناَها) بْ َناَهاِحَسااًب َشِديدً نيا جزاء عصياهنا )يف الدُ  ها( أي فعاقبناَفَحاَسب ْ  . النفوس ( تنكرهُ  َعَذااًب ن ْكرًارة )( يف اآلخِ  ا َوَعذَّ

 احلشروسورة  يف سورة املائدة. وقد سبق شرح كلمة "وابل أمرها"  فرها وعاقبة مكرهاقاب كُ ( أي عِ َفَذاَقْت َواَبَل أَْمرَِها) -9
م خسروا آخرهتم وََكاَن َعاِقَبُة أَْمرَِها ُخْسرًا) ، التغابنو     . ( ألهنى

ُ هَلُْم َعَذااًب َشِديًدا) -10 َ ََي أُويل اأْلَْلَبابِ ( ليوم القيامة ) أََعدَّ الِلَّ ويل اُ  مثى وصفَ  ا ،( وال تكونوا مثلهم فتخسرو  فَات َُّقوا الِلَّ
ُ ِإلَْيُكْم ذِْكرًا الىذينَ األلباب فقال تعاىل )    . حممىد على رسولهِ  القرآن أنزلهُ  ، وهيَ  ظون هباعِ تتى  ( أي موعظةً  آَمُنوا َقْد أَنَزَل الِلَّ

ُلو َعَلْيُكْم آََيِت الِلَِّ ) -11 ا مُ يِىَناتٍ ُمبَ لة من هللا )( أي يقرأ عليكم آَيت القرآن املنزَ  رَُّسواًل يَ ت ْ ن ن هللا وليس مِ لة مِ نزَ ( أبهنى
لمات اجلهل إىل ن ظُ رجهم مِ ( أي خيُ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ  الىذينَ لِىُيْخرَِج حممىد كما يزعم املشركون )

َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر ( هللا ) َويَ ْعَمْل َصاحِلًا يُْدِخْلهُ ن )( ويرفض األصنام واألواث َوَمن يُ ْؤِمن اِبلِلَِّ لم واملعرفة )نور العِ 
ُ لَُه رِْزقًا    . يف اجلنان لهُ  ( مبا أعدىهُ  َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َقْد َأْحَسَن الِلَّ

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواتٍ ) -12 ة وهي مسكن املالئكة واألنبياء والشهداء اوات روحانيى . أي مس ة يف قدمي الزمان( أثرييى  الِلَّ
حها . وقد سبق شر  السماوات الغازية، وهي  يف العدد هنى ثلَ ن األرض مساوات مِ ق مِ لَ ( أي وخَ  َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ واألتقياء )
نَ ُهنَّ )  [ السماوات] حتت عنوان  الكون والقرآنيف كتايب  : تتنزىل  عىنوامل،  ة( األمر كناية املخلوقات الروحانيى  يَ تَ نَ زَُّل اأْلَْمُر بَ ي ْ

شرحاً  اإلنسان بعد املوت، وقد شرحت كلمة "أمر" يف كتايب  املالئكة ابلوحي على األنبياء والرسل من بني تلك السماوات
  . ( لِى َشْيٍء َقِديٌر َوأَنَّ الِلََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِى َشْيٍء ِعْلًمالِتَ ْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َعَلٰى كُ وافياً )

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالطالقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السم&اوات_الغازيّة_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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ّلتحرميسورةّا

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  سقي النيبى منهُ تَ  ل فكانتْ سَ عَ  إىل بعض زوجات النيبى ظرفُ  يَ هدِ اُ يُروى أنىه  ؟ (  َلكَ ََي أَي  َها النيبى ملَ حُتَرِىُم َما َأَحلَّ الِلَُّ ) -1 
 لنَ مِ وعَ  ن أزواجهِ مع الباقيات مِ  تْ فقَ بذلك عائشة إتى  تْ مَ ا علِ ، فلمى  طيل اجللوس عندها، وكان النيبى يُ  عليها ما دخلَ كلى 

" وهي  ط من فمكَ رائحة الُعرفُ  عندها "إين أشمى  إذا جاءَ  منهنى للنيبى  كلى واحدةٍ   تقول ى أنْ نى علَ مع النيبى وتشاورَن بينهُ  حيلةً 
فيه رائحة  ل الذي يشربهُ العسَ  نى أو  دقٌ ه صِ لنَ ما يقُ  ى ذلك القول ظنى أنى علَ  ا رأى النيبى إمجاع زوجاتهِ ، فلمى  رائحة كريهة

اآلية  هذهِ  . فنزلتْ  ل بعد ذلكصاحبة العسَ  زوجتهِ  ىيدخل علَ  وال بعد يومهِ  لَ ال يشرب العسَ  ف أنْ ، فحلَ  ط الكريهةرفُ العُ 
َتِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجكَ ) وقولهُ  . ى نفسهِ ل علَ العسَ  ى حترميهِ علَ  تاب للنيبى وفيها عِ  :  واملعىن،  احليلة معهُ  وايت عملنَ ( أي اللى  تَ ب ْ

 . ( بكَ رَِّحيمٌ ( لك )  َغُفورٌ َوالِلَُّ ) ى صاحبتهِ وحترمي الدخول علَ  لتطلب إرضاءهنى بتحرمي العسَ 

ُ َلُكْم حتَِلََّة أمَْيَاِنُكمْ ) -2 َ  َقْد فَ َرَض الِلَّ كم رض واحلُ لكم الفَ   هللا: قد بنيى  واملعىن،  أميانكم لون بهِ لىِ هللا لكم ما حتُ  ( أي قد بنيى
ُ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم }تعاىل  قولهيف سورة املائدة  . وذلك ما جاءَ  ثتمفتم مثى حنَ نث عن أميانكم إذا حلَ يف احلِ  اَل يُ َؤاِخذُُكُم الِلَّ

ث إحنِ  ل َي حممىد بلْ : ال تبَق على حترميك العسَ  واملعىن { ، َعَشَرِة َمَساِكنيَ  َولَٰ ِكن يُ َؤاِخذُُكم مبَا َعقَّدمت ُ اأْلَمْيَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعامُ 
ُ َمْواَلُكمْ ملائدة )سورة ا يف نا لكَ ر كما بيى وكفىِ   ( يف تدبرياحلَِْكيمُ ( أبحوالكم ) َوُهَو اْلَعِليمُ توىلى أموركم وشؤونكم )ي( أي  َوالِلَّ
 . ؤونكمشُ 

( أي   َعَلْيهِ َوَأْظَهرَُه الِلَُّ ) ( غريها وأفشت سرىهُ  فَ َلمَّا نَ بََّأْت بِهِ ة )حفصَ  ( وهيَ  َوِإْذ َأَسرَّ النيبى ِإىَلٰ بَ ْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا) -3
( أي بعض احلديث بَ ْعَضهُ ( النيبى )َعرَّفَ ) ، حينئذٍ  إبفشاء السرى  جربائيل وأخربهُ  جاءَ  ، أبنْ  ى إفشاء السرى وأظهر النيبى علَ 

ابحلديث وقال هلا ملاذا  أ النيبى حفصةا نبى مى ( أي فلَ  نَ بََّأَها بِهِ  فَ َلمَّا) كلىهُ   بهِ  ( ومل يعرىفْ  َوأَْعَرَض َعن بَ ْعضٍ ) إلصحابهِ  عرىفهُ 
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( اخْلَِبريُ ) ااُلمور( جبميع اْلَعِليمُ ( هللا )نَ بََّأينَ ( النيبى )قَالَ ( أبينى أفشيُت احلديث ) َهٰ َذا َمْن أَنَبَأكَ ( حفصة )قَاَلتْ ) ؟رى السِ  أفشيتِ 
   بسرائر الصىدور.

فنزلت هذه  ، عائشة اتبت ، وكذلك هذا وال أعود ملثلِ  بُت َيرسول هللاتُ  فيها قالتْ  ا مسعت حفصة اآلية اليت نزلتْ فلمى  -4
  : اآلية

يت نزلت فيكما اآلية الى  ما إىلستمعتُ ا، يعين  ةصى ماع القِ ستِ اماع القرآن وإىل ستِ ا( إىل  ِإن تَ ُتواَب ِإىَل الِلَِّ فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكَما)
، وأصلها  اُخرى ةً ( أي على النيبى مرى  َعَلْيهِ  َوِإن َتظَاَهرَاذلك ) ثلِ هللا تعاىل أبمركما فال تعودا إىل مِ  أخربهُ  وعرفتما كيفَ 

 َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننيَ ) ربهُ ( خيُ َوِجرْبِيلُ ) ساعدهُ ويُ  ( يتوىلى أمرهُ  ُهَو َمْواَلهُ  فَِإنَّ الِلََّ ى التائني لتسهيل الكالم )فحذفت إحدَ  "تتظاهرا"
 واملعىن.  دساعِ ( أي مُ َظِهريٌ جربائيل ) ( أي بعدَ  ِلكَ َواْلَماَلِئَكُة بَ ْعَد ذَ ) ساعدونهُ ؤمنني يُ امل ن، يعين والصىاحلون مِ  ( يساعدونه

 . دون لهُ ساعِ يتبعون جربائيل أيضاً مُ  الىذينَ واملالئكة  : جربائيل ظهري

عن سائر الناس  عات لهُ نقطِ ( أي مُ َماٍت م ْؤِمَناٍت قَانَِتاتٍ َعَسٰى رَب ُه ِإن طَلََّقُكنَّ أَن يُ ْبِدَلُه أَْزَواًجا َخرْيًا مِىنُكنَّ ُمْسلِ ) -5
هي اليت مات زوجها  "بالثيىِ "( ثَيِىَباٍت َوأَْبَكارًارات بدين اإلسالم )بشى ( أي مُ َساِئَحاتٍ ( هلل )َعاِبَداتٍ ( عن املعاصي )اَتئَِباتٍ )

   . ج بعدهي البنت اليت مل تتزوى  "الباكر"، و أو طلىقها

ب بوها بفعل الطاعات وجتنى سوا من الوقوع يف النار وجتنى ( أي احرتِ  آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم ََنرًا الىذينَ  أَي  َها َيَ ) -6
ا يف أمى  ؛ ، هذا يوم القيامة ، ألنى الشمس جتذهبنى إليها حجارة النيازك ( هيَ  َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ املعاصي والسيئات )

لني يف ( موكى َعَلي َْهايت تقذفها الرباكني من جوفها )َنر الرباكني واحلجارة املنصهرة الى  عامل الربزخ أي بعد املوت فالنار هيَ 
َ َما أََمَرهُ ى األخذ والتعذيب )( أي أقوَيء علَ ِشَدادٌ دة ال يرمحون الكافرين )( األفئِ  َماَلِئَكٌة ِغاَلظٌ التعذيب ) (  مْ الَّ يَ ْعُصوَن الِلَّ

   . ن تعذيب( مِ  َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ ل )السِ هم ابلسى م وسحبِ من أخذ املشركني إىل جهنى 

َا جُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ   الىذينَ ََي أَي  َها تقول املالئكة هلم )مثى  -7    . رةنكَ ن أعمال ابطلة ومُ ( مِ  َكَفُروا اَل تَ ْعَتِذُروا اْليَ ْوَم ِإّنَّ

 ( أي توبةَ  تَ ْوبًَة نَُّصوًحا( من ذنوبكم ومن اإلشراك ) آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل الِلَِّ  الىذينَ ََي أَي  َها خاطب هللا املؤمنني فقال تعاىل )مثى  -8
َويُْدِخَلُكْم زخ فال يروهنا ) الرب ( أي يسرتها عن النفوس يف عاملَ  َعَسٰى َرب ُكْم َأن ُيَكفِىَر َعنُكْم َسيِىَئاِتُكمْ ) ولرسولهِ  هللِ  ن نصحَ مَ 

ُ لد )ة اخلُ ، ويوم القيامة يف جنى  املمات أي يف عامل الربزخ ى بعدَ ة املأوَ ( يف جنى  َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَارُ  يَ ْوَم اَل خُيْزِي الِلَّ
معه  اآمنو  الىذينَ النيبى و  ، ولكنى  هلم زيٌ النفوس وهذا خِ ر عراة فتبدو عوراهتم أمام ( ألنى الناس حُتشَ  آَمُنوا َمَعهُ  الىذينَ النيبى وَ 

( وهو نور اإلميان ينبعث  نُوُرُهْم َيْسَعٰى َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهِنِمْ ة فيلبسوهنا ويسرتون هبا عوراهتم )ن اجلنى أتتيهم املالئكة بثياب مِ 
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َواْغِفْر ( بدخول اجلنىة ) يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا أَتِْْم لََنا نُوَرَنَ ) 12يف سورة احلديد يف آية اآلية  . وقد سبق شرح مثل هذهِ  دورهممن صُ 
   . ( إِنََّك َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ ( ذنوبنا ) لََنا

َوَمْأَواُهْم واملقت ) هارنتِ ( ابال َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ والتأنيب )( ابلتخويف َواْلُمَناِفِقنيَ ( ابلسيف ) ََي أَي  َها النيبى َجاِهِد اْلُكفَّارَ ) -9
   . ( مصريهم يف اآلخرة َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

ُ َمَثاًل لِىلَِّذيَن َكَفُروا) -10 ح يف مرأة نو اي كأ(  اْمرََأَت نُوٍح َواْمَرَأَت ُلوطٍ عمة رهبم وعبادهتم لغريه )( يف كفراهنم نِ  َضَرَب الِلَّ
 مرأة لوط خانت زوجها ومل تشكر فضلهُ ا. وكذلك  عليها منهُ  عمةِ ابلنِ  وإبداهلا اخليانة لهُ  هُ خيانتها لزوجها وكفراهنا نعماءَ 

( أي اَفَخانَ َتامهَُ ( ومها نوح ولوط ) َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدََن َصاحِلَنْيِ كاح )( نِ  َكانَ َتا حَتْتَ عليها بل قابلت ذلك ابخليانة والعصيان )
ُهَما( نوح ولوط ) فَ َلْم يُ ْغِنَياخانتا زوجيهما ) ًئا( عذاب )ِمنَ ) اهمي( أي عن زوجتَعن ْ  ( يعين مل يدفع نوح وال لوط عن الِلَِّ َشي ْ

لوا دخَ  الىذينَ ن الكافري ( أي مع اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِلنيَ موهتما ) ( للمرأتني اخلائنتني بعدَ َوِقيلَ مرأتيهما شيئاً من العذاب )ا
   . النار بسبب كفرهم

ى أنى ، علَ  يت أتكل طعام زوجها وتزين مع غريهِ ابملرأة اخلائنة الى  هُ فشب ىهَ  غريهُ  دُ ويعبُ  زقهُ ن َيكل رِ هللا تعاىل فيمَ  ضربهُ  لٌ وهذا مثَ  
 َنًء أو أتلفت شيئاً من متاعهِ ، فإن كسرت إ هينها وال يبخل عليها بشيءن األخالق ال يؤذيها وال يُ زوجها كرمي النفس حسَ 

رة ها َنكِ ، ولكنى  عدى ى وال تُ صَ م ما ال حتُ عَ ن النِ عليها مِ  ، فلهُ  هلا شيئاً أحضرهُ  ، وإن طلبت منهُ  ساحمها بهِ بل يُ  عاقبها عليهِ ال يُ 
فران بل الغُ  حقى ثل هذه اخلائنة ال تست، فمِ  ى نفسهاهوَ  ، اتبعةً  من الناس هو دونهُ  ببصرها إىل من صةٌ شاخِ  هِ جلميل

 . بادة والتقديساملخلوقني يف العِ  شرك معهُ ق هللا ويُ ز رِ  ن َيكلُ ل مَ . فهذا مثَ  واخلسران قوبةتستوجب العُ 
. فقد جاء  يت ترتك زوجها وتزين مع غريهِ يت  جيعل املشرك فيها كالزانية الى األمثال الى  هِ من هذ يف ُمموعة التوراةكثريٌ  ولقد جاءَ 

ل آخر فهل يرجع إليها وصارت لرجُ  نطلقت من عندهِ اف مرأتهُ ا إذا طلىق رجلٌ ] :  صحاح الثالث ما يلي اإليف سفر إرميا يف
، إرفعي  رجعي إيلى يقول الربى إ، ولكن  كثريين  زنيِت أبصحابٍ  ا أنِت فقد، أمى  جناسةً  س تلك األرضُ ، أال تتنجى  بعدُ 

 وبشرىكِ  138بزَنكِ  ية وجنىسِت األرضَ يف الربى  ات جلسِت هلم كأعرايبى ، يف الطرق نظري أين مل تضاجعياعينيك إىل اهلضاب و 
، ها قد تكلىمِت وعملِت شروراً  أن ختجلي ، أبيتِ  كانت لكِ   زانيةٍ  مرأةٍ ا ، وجبهةُ  رٌ  يكن مطٌر متأخى ملو  الغيثُ  متنعَ اف
عاٍل وإىل   جبلٍ  إىل كلى  نطلقتْ إ،  ائيلإسر  ، هل رأيَت ما فعلت العاصيةُ  يل يف أَيم يوشيىا امللك . وقال الربى  ستطعتِ او 

، فرأيُت  ختها اخلائنة يهوذااُ ، فلم ترجع فرأت  إرجعي إيلى  هذهِ  فقلُت بعد ما فعلت كلى  139ناك هُ  نتْ وزَ  خضراءَ  شجرةٍ  كلى 

                                                           

 . ا غريه من اآلهلة واألصنام والقديسني وغري ذلكأي أشركت بعبادة رهبىِ يعين إبشراكهم وعبادهتم لألصنام ، واخلطاب إىل بين إسرائيل ،  138 
 . ا وأشركت معه غريهأي خانت رهبى يعين عبدت احلجر والشجر ،  139 
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ختها بل مضت اُ  قُتها وأعطيُتها كتاب طالقها مل ختالف اخلائنة يهوذافطلى  نىه ألجل كلى األسباب إذ زنت العاصية إسرائيلأإذ 
ا جنىست األرض وزنت مع احلجر ومع الشجر ، وكان من هي أيضاً  نتْ وزَ   ". ، ويف كل هذا أيضاً مل ترجع إيلى  هوان زَنها أهنى

. وقد "والنعل ابلنعل ةذَ ة ابلقِ ذَ القِ  ستحذون حذوهم حذوَ "، وقد قال النيبى )ع(  هذا ما كان من بين إسرائيل من إشراك
األصنام ولكن جعلوا هلل أنداداً فعبدوهم  ، وال أقول عبدوا رسول هللا بهِ  ثلهم يف اإلشراك كما أخربَ مني مِ أصبح أكثر املسل

، عبدوا قبور األنبياء واألولياء وسجدوا هلا  مىهاُ النصارى املسيح و  ، عبدوا قبور األئمة واملشايخ كما عبدت من دون هللا
، سألوا من األولياء حوائجهم وتركوا  ، ذحبوا القرابني هلم وَبىروا البخور يف أضرحتهم تهاببرتُ  ، نذروا هلا وتربىكوا وطافوا حوهلا

أعيادهم ومواليدهم  حوا يف، فرِ  وا هللا يف ذاكرهتمتهم واستعانوا هبم يف قيامهم وقعودهم ونسُ روا من ذكر أئمى ، أكثَ  خالقهم هللا
م ، وصدىوا وجوهم عن هللا  جاء منهم وبربكتهم خريٍ  وا يف حبىهم ونسبوا كلى ، غال وزغردوا وصفىقوا وطبىلوا وأغاظوا هللا رهبى

شركوا ابهلل شيئاً لكي يعفو عنكم كم ابلتوبة واتركوا عبادة القبور وال تُ ة حممىد إىل ربى مى اُ ، واآلن إرجعوا َي  خالقهم ورازقهم
، وفوق األيدي  على سائر األدَين دينكم رَ ظهِ فيُ  ، كمبه نبيى  ذي وعدَ الى  ، ويفي لكم بوعدهِ  ويصفح عمىا مضى من آاثمكم

 .  على ذلكم ، وهو القادرُ  يف أموالكم ونسلكم ، ويزيدُ  ، وأكثر خريات األرض تكون خرياتكم أيديكم تكون
 يت يف مراقدنا مل نعبد احلجر بل الذهب والفضة الى ، وإنى  نى بين إسرائيل عبدوا األصنام وهي أحجار منحوتةإولعلك تقول 

إىل إيران إىل قرية ُتسمىى "قدم َكاه" تقع بني طهران  سافر معاً أَن وأنتَ . فأقول لك أيها القاريء لكتايب هذا لنُ  ةاألئمى 
ة الضخمة والرواق الواسع نظر هذا الصحن الكبري والُقبى اُ  ، ذي فيها، وقد وصلنا إليها فلنذهب إىل املزار الى  راسانوخُ 

،  ، كالى ال هذا وال ذاك اكاً منصوابً زار أو قرباً موجوداً أو شبى اد املفروشة فهل ترى يف املكان مرقداً يُ جى قة والسُ والقناديل املعلى 
 ر إىل هذهِ نظُ اواق الواسع تعال معي إىل جهة اليسار إىل هذا اجلدار و سأريك ماذا يعبدون يف هذا الرِ  ؟ املزار إذاً فأينَ 

من ذلك وقد َنتوا فيها أقدام  يت طوهلا نصف مرت أو أقلى املبنيىة يف اجلدار والى  صفائهِ و  الصخرة الصفراء كأهنا الكهرب يف لونهِ 
خرة ى هذه الصى يف املكان سوَ  . فليسَ  فيها الصخرة فرسخت قدماهُ  على هذهِ  عليى بن موسى الرضا وقفَ  إنسان يزعمون أنى 

كما عبد   خرةَ كاً هبا. فقد عبدوا الصى جوههم تربى ى وُ يديهم مثى علَ أب كون هبا وميسحون عليهالوهنا ويتربى قبى يُ  ماملبنيىة يف اجلدار وه
واحدة من  . وهذهِ  ها "قدم َكاه" كما جعل بنو إسرائيل إمساً للصنم فسمىوه بعالً و ، وقد جعلوا هلا إمساً فسمى  علبنو إسرائيل البَ 

.  الغاية هي حتصيل األموال من الزائرين ؟ هذا كله . وما الغاية من د مع هللاأنواع اإلشراك وأنواع األواثن اليت اصبحت تُعبَ 
ًتا { ، اختَََّذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  }َكَمَثلِ لهم يف ذلك البناء فمثَ  ، فكذلك  دة تصيد فيه احلشراتتها مصيَ يخذ بالعنكبوت تتى  فإنى  بَ ي ْ

نى يف املتحف صخرة أيضاً أن إىل تركيا . وقد قال يل أحد املسافري خذوهنا لكسب املال من الزائرينيبنون األواثن يتى  الىذينَ 
   . حافر احلمار يف الصخرة محار املسيح وطأها فرسخت يزعمون أنى 
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ُ َمَثاًل لِىلَِّذيَن آَمُنوا) -11 ا أسلمت فعذىهبا فرعون مى ( لَ  اْمرََأَت ِفْرَعْونَ ) ثلَ هللا مِ  ( بصربهم وحتمىل األذى يف جنبِ  َوَضَرَب الِلَّ
ًتا يِف اجْلَنَِّة َوجَنِىيِن ِمن ِفْرَعْونَ ِإْذ قَ حّت ماتت ) ،  ( قوم فرعون َوَعَمِلِه َوجَنِىيِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  اَلْت َربِى اْبِن يل ِعنَدَك بَ ي ْ

   . موهتا بعدَ  فأدخلها هللا يف جنىاتهِ 

 ( أي فأدخلَ  ر وِحَنا فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ِمنس املعصية )ها من دنَ فرجَ  ( أي منعتْ  َوَمْرمَيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها) -12
، والشاهد على ذلك قوله تعاىل  جربائيل . فالروح كناية ، فصار املسيح ماءيت عندَن يف السى جربائيل روحاً من األرواح الى  فيهِ 

َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل هَلَا َبشَ } يف سورة مرمي   .{ رًا َسِوَيًّ فََأْرَسْلَنا إِلَي ْ
َا) َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِى ( أي وَُكتُِبهِ الطور ) هبا موسى من جبل ة اليت نزلَ التوراة األصليى  ، وهيَ  يت يف األلواح( العشر الى  َوَصدَّ

عني إىل هللا يف ملنقطِ ي من اأ(  وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنيَ ) جنيلف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود واإلحُ ة وهي صُ ب السماويى الكتُ 
 دخلهُ فإنى هللا يُ  يف سبيلهِ  هللا وجاهدَ  صرب على أذى الكافرين يف جنبِ  من : كلى  واملعىن.  ة بعد موهتا، فدخلت اجلنى  بادةالعِ 

 . مرأة فرعوناَنلت مرمي بنت عمران و  زىاً وشرفاً كماوينال عِ  ةَ اجلنى 

ّاْلَعاَلِمنيَّّاحْلَْمدّ ّوالتحرميّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّّللِ 

 

ّلكمّ سورةّالّْ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

   . ( الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َقِديرٌ لك هللا )مُ  ( أي تكاثرَ تَ َباَركَ ) -1

.  ن اجلماد: خلق اجلماد مثى خلق األحياء مِ  املعىنو ،  مجاد تشمل كلى  "موت". كلمة  ( الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياةَ ) -2
 .{  موهتا بعدَ  األرضَ  فأحيا بهِ  ماءً  السماءِ  منَ  أنزلَ  وهللاُ }لألرض إذ قال تعاىل يف سورة النحل  ليل على ذلك وصفهُ والدى 

ُلوَُكمْ ) ينتقم من املشركني  لكهِ ( يف مُ  ُهَو اْلَعزِيزُ وَ ) على حسب أعمالهِ  جازيهِ ( فيُ  أَي ُكْم َأْحَسُن َعَماًل يختربكم )( أي لِ لِيَ ب ْ
  . دين التائبني( للموحىِ اْلَغُفورُ والكافرين )

( يعين مل  مَّا تَ َرٰى يِف َخْلِق الرَّمْحَٰ ِن ِمن تَ َفاُوتٍ ) خرى( يعين الواحدة فوق االُ ِطَباقًاة )( غازيى  الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواتٍ ) -3
 يصنعَ  أنْ  قال "زيد فاتهُ . يُ  األعضاء بديعة اهليكل نع حمكمةُ تقنة الصُ مُ  ُملوقاتهِ  بل كلى  ق ُملوقاتهِ تقان خلْ ن إمِ  شيءٌ  هُ تْ فُ ي َ 

رجع البصر انظر إىل السماء النظرة األوىل مثى اُ :  واملعىن،  ( إىل السماءِ  فَاْرِجِع اْلَبَصرَ ذلك ) ر ببالهِ ُعرًى" أي مل خيطُ  درِ للقِ 
 ال فطور وال كالى   : . واجلواب يف السىماء ن شقوقٍ ( أي مِ  ِمن ُفُطورٍ ( أيها الناظر إليها ) َهْل تَ َرىٰ د منها )اثنية للتأكى  نظرةً 
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ِإَذا }. وذلك قوله تعاىل يف سورة اإلنفطار  ولكن إذا قامت قيامة اإلنسان سريى كثرة الفطور والشقوق يف السماء ؛ شقوق
 عن إدراك احلقيقة ألنى  نساِن قاصر: إنى نظر اإل واملعىن { ، ِإَذا السََّماء انَشقَّتْ }نشقاق ويف سورة اإل { السََّماء انَفَطَرتْ 

 تفطىرة بعد موتهِ ، ولكن سرياها مُ  فيها شقوق صافية ليسَ  رى السماءَ نظره يَ  رِ ن ُقصْ ، ومِ  ى ما وراء الطبيعةرَ حمدود ال ي َ  نظرهُ 
املخلوقات الروحانيىة  ق عندهُ ية على غري حقيقتها فكيف تتحقى رى املخلوقات املادى ن كان يَ ، فمَ  140  النفوسإىل عاملَ  قالهِ وانتِ 

ق بنفسي حني . وقد رأيت ذلك التشقى  والشياطني فلذلك ُيكذىب بوجودها نى ها يف الدنيا كاملالئكة واألرواح واجلِ اليت مل يرَ 
ساعة قضيتها مع ويف كتايب  موت أم إغماءحتت عنوان  اإلنسان بعد املوت، وهَي مكتوبة يف كتايب  يل حادثة إغماء تْ وقعَ 

 أيضاً . رحلة يف عامل األرواحبعنوان   األرواح

ا شفى نى الغازات من املادى أة مع غازيى  مساواتٍ  رى سبعَ ( لتنظر هل تَ  مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصرَ ) -4 ر أيضاً ، فانظُ  افةة ولكن ال تراها ألهنى
 َوُهَو َحِسريٌ إىل هناية ومل يَر الغازات يف السماء ) ل( أي خائباً مل يتوصى  يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئاد )( أي مرىتني للتأكى َكرََّتنْيِ )

ر حاسِ  قال "زيدٌ . يُ  ل إىل هنايةمل تتوصى  ى ولكنْ بصري غري أعمَ  ابلرغم من أنىكَ ، يعين  قمفتوح ينظر غري ُمطبَ  بصركَ ( أي و 
 : ذلك قول لبيد بن ربيعة ، ومن الرأس" أي مكشوف الرأس

 أْزالُمَها الث ََّرى عنِ  تَزِل   َبَكَرتْ      َوأْسَفَرتْ  الظىالمُ  اَْنََسرَ  إذا َحّتى 
 : اخلنساءوقالت 

 مِ وأنعُ  شٍ يْ عَ  عنها كل   سىرَ حتََ      هُ سَ وأبَ  داهُ ي نَ سِ نفْ  تْ رَ كَ إذا ذَ 

نْ َيا) -5 ب تشتعل يف السماء ليالً كاملصابيح هُ ( وهي الشُ مبََصابِيحَ ، يعين القريبة منكم ) ( أي الدانية َوَلَقْد َزي َّنَّا السََّماَء الد 
 . ( ليوم القيامة هَلُْم َعَذاَب السَِّعريِ ) أَن( أي وهيى َوأَْعَتْدَنَ سرتاق السمع )ا( إذا أرادوا  ِطنيِ َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِىلشََّيا)

ِْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ ) -6  . ( مصريهم فيها َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِرهبِى

ُعوا هَلَا َشِهيم )( أي يف جهنى  ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها) -7 ( أي تغلي مبا فيها  َوِهَي تَ ُفورُ هب وخروج الغازات )( وهو صوت اللى  ًقامسَِ
 : . ومن ذلك قول حسىان من سوائل حمرقة

 تَ ُفورُ  حاِمَيةٌ  الَقْومِ  وِقْدرُ     ِفيَها َشْيءَ  ال ِقْدرَكمْ  تَ رَْكُتمْ 

                                                           

رىدة إىل ِقطعِة قماش تراها صافية ليس فيها ثقوب ، ولكْن إذا نظرَت إليها ابجملهر تراها ُمثقىبة كأهنا املنُخل . وِمن ذلك إذا نظرَت ابلعني اجمل 140 
 َحِديٌد { ، أي حادى وهكذا يكون الفارق بيننا وبني النفوس ألنى بصرهم حاد . قال هللا تعاىل يف سورة ق }َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْومَ 

 .البصر قويى النظر 

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm#رحلة_في_عالم_الأرواح_
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 ن صغريهاطع كبريها مِ ز تلك القِ ، وتتميى  ى الكافرينيظ علَ ن شدىة الغع مِ ( أي تكاد تتقطى  ََتَي َُّز ِمَن اْلَغْيظِ م )( جهنى َتَكادُ ) -8
ُعوا هَلَا تَ َغي ظًا َوَزِفريًا} ليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان. والدى  ، والغيظ هو صوت فوراهنا  ِإَذا رََأهْتُم مِىن مََّكاٍن بَِعيٍد مسَِ

 : وقال الفرزدق يصف الطبىاخني { ،
 اَبِدَيَ  الَعْظمَ  َترْتُكَ  َحّتَّ  اللَّْحمِ  َعَلى     تَ َغيََّظتْ  لَوُقودِ ابِ  اْسَتْحَمُشوَها إذا
،  ى وجههاوجهها وتكوين قشرة ابردة علَ  برودةِ  س يف جوفها بعدَ بَ الغازات اليت حتُ  ةِ دى ن شِ ع مِ فالشمس تكاد تنفجر وتتقطى 

،  طعةقِ  عشرةَ  سعَ ع فتكون تِ الشمس وتتقطى  تنفجر ينئذٍ ا مل جتد الغازات منفذاً للخروج حمى ، ولَ  هاء حياهتانتِ ا وذلك عندَ 
 بوهُ ( ينذركم هذا العذاب لكي تتجنى  َسَأهَلُْم َخزَنَ تُ َها أمََلْ ََيِْتُكْم نَِذيرٌ ( من الكافرين ) ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوجٌ وذلك يوم القيامة )

   . كمربى  بطاعةِ 

ُ ِمن َشْيءٍ  قَاُلوا بَ َلٰى َقْد َجاَءََن نَِذيرٌ ) -9 بْ َنا َوقُ ْلَنا َما نَ زََّل الِلَّ ِإْن أَنُتْم ِإالَّ يِف ) ى بشرٍ علَ  ن كتابٍ ( يعين ما نزىل هللا مِ  َفَكذَّ
  . حياً كتاابً ووَ   هللا علينا ( أي قولكم كبري وعظيم إذ تقولون أنزلَ َكِبريٍ ( عن الصواب ) َضاَللٍ 

   . ( َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَِّعريِ ) ( ما يدعوننا إليهِ  أَْو نَ ْعِقلُ ل )سُ قوال الرُ ( أل َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمعُ ) -10

َْصَحاِب السَِّعريِ اف )عرتِ اال ( يف الوقت الذي ال ينفعهم فيهِ  فَاْعرَتَُفوا ِبَذنِبِهمْ ) -11 ، يعين أبعدهم  ( أي فُبعداً هلم َفُسْحًقا ألِى
أي بعيد {  أَْو هَتِْوي بِِه الرىِيُح يف َمَكاٍن َسِحيقٍ } ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة احلج ، البعيد. فالسحيق هو  هللا من رمحتهِ 

 . 31يف سورة احلج آية . وقد سبق شرحها  عميق

ُم اِبْلغَْيبِ  الىذينَ ِإنَّ ) -12 هَلُم ) خلوفهم منهُ  ونهُ يعصُ  ن الناس فالمِ  م أحدٌ لوة حني ال يراهيف اخلَ  ( أي خيافونهُ  خَيَْشْوَن َرهبَّ
 . ( يف اآلخرة مَّْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ 

األسرار اليت تكنىها  ( يعين يعلم إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ رى والعالنية )سواء السِ  ( فعندهُ  َوَأِسر وا قَ ْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا بِهِ ) -13
   . الصدور

   ؟ ( بعبادهِ اخْلَِبريُ ) ( يف أعمالهِ  َوُهَو اللَِّطيفُ ( الصدور ) َمْن َخَلقَ ( األسرار ) اَل يَ ْعَلمُ أَ ) -14

. ومن ذلك  والزرع عليها ، يعين جعلها موطئاً للتصرىف فيها كىن ولإلنبات( للسُ  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل ) -15
 : ي كربقول األعشى خياطب قيس بن معد

 حَتَماهَلا ُمعاِوداً  وُكنتَ  إمحلْ    َظْهرُهِ  َذُلوالً  مَجَالً  هَلَا وَُكنْ 
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ب كلى . واملناكِ  الحة والصناعة والتجارة( لطلب الرزق ابلفِ  فَاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها) ئاً ظهرهُ لواًل ظهره" أي موطَّ فقول الشاعر "ذَ 
 : ومن ذلك قول جرير ، شيء أعالهُ  ب كلى ، ألنى منكِ  ن األرض كالتالل والروايب واجلبالما ارتفع مِ 

 احلديدُ  مناِكِبها يف يُقطىعُ      ُخْرساً  وكنى  اجلبالُ  رتِ وُسخىِ 
ى رزقكم وذلك وايب واجلبال حتصلون علَ ى الرى ى رزقكم فقط بل حّتى علَ ئة حتصلون علَ يف األرض السهلة املوطى  : ليسَ  واملعىن

ن أَثار ما زرعتم وحمصول ما صنعتم وربح ما ( يعين كلوا مِ  وَُكُلوا ِمن رِىْزِقهِ راج املعادن منها )ستخابلزراعة أو ابلصيد أو اب
.  ى األرض. ويريد ابلنشور نشر الزرع علَ  لتأكلوا رَ ثمِ ويُ  تَ نبِ أن يُ  ( يعين عليكم أن تزرعوا وعليهِ  َوإِلَْيِه الن ُشورُ اتجرمت )

أي ينشر الزرع {  َوُهَو الَِّذي يُ نَ زىُِل اْلَغْيَث ِمن بَ ْعِد َما قَ َنُطوا َويَنُشُر َرمْحََتهُ } ة الشورىوالشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سور 
ًتا} . وقال تعاىل يف سورة الزخرف ى األرضعلَ  زرعاً  يعين فأنشرَن بهِ  { َوالَِّذي نَ زََّل ِمَن السََّماء َماء ِبَقَدٍر فَأَنَشْرََن بِِه بَ ْلَدًة مَّي ْ
ا قال تعاىل )َوإِلَْيِه الن ُشوُر ( ميتةٍ  بلدةٍ  يف يكون طلبكم يف نشر  عاؤكم ومنهُ ، يعين إليه يكون دُ  ، ومل يقل وعليه النشور . وإّنى

 . زرعكم وإّنائهِ 

فَِإَذا مبن قبلكم ) ف( كما خسَ  أَن خَيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرضَ ، هو هللا تعاىل ) ن يف الفضاء( أي مَ  أَأَِمنُتم مَّن يف السََّماءِ ) -16
 ؟ للزَ زَ ( أي تضطرب وت ُ  ِهَي ََتُورُ 

: أال ختافون أن  واملعىن،  غةب واحلصباء نظائر يف اللى احلاصِ  ؟ ( أَْم أَِمنُتم مَّن يف السََّماِء أَن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا) -17
(   َكْيَف نَِذيرِ ( حينئٍذ )َفَستَ ْعَلُمونَ ) ؟ ى قوم لوطعلى أصحاب الفيل وعل ى كما أرسلَ عليكم طرياً ترميكم ابحلصَ  رسلَ يُ 

 . ى عليكمسقوط األحجار واحلصَ  ونَ ترَ  كيف كان إنذاري حنيَ 

( أي كيف   َكاَن َنِكريِ   َفَكْيفَ ة فأهلكناهم ابلعذاب )، أي من قبل أهل مكى  لسُ ( ابلرُ  ِمن قَ ْبِلِهمْ  الىذينَ َوَلَقْد َكذََّب ) -18
 ؟ أمل يقعوا فيه ، بكان إنكارهم للعذا

( يف جوى السىماء  فَ ْوقَ ُهْم َصافَّاتٍ نى طائرات )جارة وهُ أصحاب الفيل ابحلِ  تْ مَ ( اليت رَ  ِإىَل الطَّرْيِ ة )( أهل مكى  أََومَلْ يَ َرْوا) -19
ِإالَّ الرَّمْحَٰ ُن إِنَُّه ِبُكلِى َشْيٍء ى )واحلصَ  ( عن قذفهم ابحلجارةِ  َما مُيِْسُكُهنَّ تصفى أجنحتها ومرىة يقبضنها ) ةً ( يعين مرى َويَ ْقِبْضنَ )

   . 79ية آالنحل يف  يف سورةاآلية  ثل هذهِ . وقد سبق شرح مِ  ( َبِصريٌ 

ن ينصركم لكم مَ  أي ليسَ (  مِىن ُدوِن الرَّمْحَٰ نِ العذاب عليكم ) ( إذا نزلَ  أَمَّْن َهٰ َذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصرُُكم) -20
   . ثرة( ابملال والولد والكَ  اْلَكاِفُروَن ِإالَّ يف ُغُرورٍ  ِإنِ بعتم رسوله )اليوم واتى  ن العذاب إالى الرمحان إذا آمنتم بهِ لىصكم مِ وخيُ 

املطر عنكم فمن يقدر  أمسكَ  ، يعين إنْ  كم( عنرِْزَقهُ ( هللا ) ِإْن أَْمَسكَ ( ابلنبات واألَثار ) أَمَّْن َهٰ َذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ ) -21
 . عن احلقى  دٍ ( أي تباعُ َونُ ُفورٍ ) الفةٍ ( أي يف ُمُ  يف ُعُتوٍى جاجة )وا ابللى ( أي استمرى  بَل جلَّ وا) ؟ على إنزاله غري هللا
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قوله تعاىل  ذلك. و " أنتم أهدى منهم"  : فقالوا ؟ " ى أم أصحاب حممىدأَنن أهدَ "  : فقالت سألت قريش اليهودَ  -22
َن أُوُتواْ َنِصيًبا مِىَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُرواْ َهُؤالء أَْهَدى مِ  الىذينَ أملَْ تَ َر ِإىَل }يف سورة النساء 

م ( إىل جهنى  ُمِكبًّا َعَلٰى َوْجِههِ ( يوم القيامة ) َمن مَيِْشيأَفَ ) : فأنكر هللا عليهم قوهلم فقال تعاىل { ، آَمُنواْ َسِبيالً  الىذينَ 
 الىذينَ : كيف تقولون للمشركني  واملعىن.  ( فيدخل اجلنة أَمَّن مَيِْشي َسِوَيًّ َعَلٰى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ آمنوا ) الىذينَ ن ( مِ أَْهَدىٰ )

ليل ، والدى  على وجهه هو الكافر واملشرك بى كِ مُ فالْ  ؟ لون اجلنة، وهم يدخ يدخلون النار يوم القيامة أنتم أهدى من املؤمنني
َوََنُْشُرُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت }ى ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسراء علَ 

: كيف حتكمون أيىها اليهود للمشركني ابهلداية وهم ميشون يف  واملعىن،  " سؤال إنكارينأََفمَ  فكلمة " { ، زِْدََنُهْم َسِعريًا
 قوط اإلنسان على وجههِ هو سُ  فالكبو ؟ معلى وجوههم إىل جهنى  بونويف اآلخرة ُيسحَ ،  اربتهِ نيا يف تكذيب الرسول وحمُ الدُ 

 : يصف اخليل ومن ذلك قول لبيد ى رأسهِ أو علَ 
 الَكايب  الُغبارِ  يف الَعجاَجةِ  حَتْتَ      َعواِبساً  الغُبارِ  لِ َخلَ  ِمن خَيُرْجنَ 

 : . وقالت اخلنساء بار الساقطأي الغُ 
 وَمْعُقورِ  كابٍ   ِمنْ  السَّراِحني مثلَ     عاِبَسةً  ابألْبطَالِ  تَ ْعثُ رُ  واخلَْيلُ 

َفُكْبِكُبوا تعاىل } قولهِ  عندَ  يف سورة الشعراء "الكبو". وقد سبق شرح كلمة  ٌر ابلرتابعفى ومنه مُ  على وجههِ  طٌ بعين منهم ساقِ 
 { . ِفيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ 

إال  النفس هي اإلنسان احلقيقي وما اجلسمُ  ، ألنى  ن األثري، يعين أنشأ نفوسكم مِ  ن األثري( مِ  ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكمْ ) -23
النفس  ن حواسى ( وهذه الثالثة مِ  َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدةَ ) تْ بَ س وآتلفت ذرىاهتا فتجاذَ نت فيه النفقالب تكوى 

،  { أَنَشَأُكمْ  الَِّذي ُهوَ تعاىل } ، مثى قولهُ  بذلك األجسام لقال تعاىل وجعل لكم اآلذان والعيون والقلوب لو قصدَ  ، إذْ  أيضاً 
هللا  مَ عَ ( يعين قليٌل منكم يشكرون نِ  قَِلياًل مَّا َتْشُكُرونَ ) ، لقة لألجسام واإلنشاء للنفوس. فاخلِ  خلقكم ومل يقل هو الذي

  . عليهم

( أي  َوإِلَْيِه حُتَْشُرونَ ( أي نشركم يف األرض وفرىقكم فيها لتتكاثروا وَتلؤوا األرض ) ُقْل ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم يف اأْلَْرضِ ) -24
 . عون للحساب يوم القيامةجُتمَ 

 ؟ ( يف قولكم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ساب )واحلِ  ن العذابِ مِ  نا بهِ ونَ دُ عِ ( الذي تَ  َمَّتٰ َهٰ َذا اْلَوْعدُ  )ني( يعين املشركَويَ ُقوُلونَ ) -25

َا اْلِعْلمُ ) -26 َا أَََن نَِذيٌر م ِبنيٌ ( يف ذلك ) ُقْل ِإّنَّ    . ساب يكون احلِ  َيتيكم العذاب ومَّت أعلم مَّت  ( ال ِعنَد الِلَِّ َوِإّنَّ
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ِسيَئْت ُوُجوُه ، فحينئٍذ ) ( أي رأوا العذاب قريباً منهم رَأَْوُه زُْلَفةً ( ماتوا )فَ َلمَّاعمىن مات منهم فقال ) ُسبحانهُ  أخربَ مثى  -27
( أي هذا  َهٰ َذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتدَُّعونَ ئكة هلم )( أي وقالت املالَوِقيلَ ت أحواهلم )سودىت وجوههم وساءَ ا( أي  َكَفُروا  الىذينَ 

   . اآلن فقد حصلتم عليهِ  ستهزئني بهِ بون يف دار الدنيا مُ طالِ تُ  بهِ  ذي كنتمالعذاب الى 

. فنزلت  املنون يبَ به رَ  صُ نرتبى  به ِجنىةٌ  هو إال رجلٌ  ويقولون إنْ  ون أن ميوت النيبى ويتخلىصوا منهُ كان املشركون يتمنى   -28
ُ َوَمن مَِّعيَ اآلية ردىاً عليهم ) هذهِ  جرة عنكم ( ابهلِ  أَْو َرمِحََنا( من املؤمنني ابملوت كما تريدون ) ُقْل أََرأَيْ ُتْم ِإْن أَْهَلَكيِنَ الِلَّ

رُي اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ وانتقلنا إىل بلٍد آخر ) : قل  واملعىن ؟ بساحتكم  ا نزلَ ( أي فمن خُيلىصكم من العذاب إذ َفَمن جيُِ
ا بعثين هللا تعاىل ألنقذكم من اجلهالة وأخلى  ى العزى واجملد فإذا فقدَتوين رَ صكم من عذاب اآلخرة وآخذ أبيديكم إىل ذُ هلم إّنى

 ؟ ن عذاب هللا يف الدنيا واآلخرةنجيكم مِ ن ينقذكم من اجلهالة بعدي ومن يُ ابهلجرة عنكم فمَ  ابملوت أو

ْلَناوال ولد ) لهُ  ( أبنىه واحد ال شريكَ  ُهَو الرَّمْحَٰ ُن آَمنَّا بِهِ  ُقلْ ) -29  ( معاشرَ َفَستَ ْعَلُمونَ اإلسالم ) ( يف نشر دين َوَعَلْيِه تَ وَكَّ
   . أم أنتم ( أَننُ  َمْن ُهَو يِف َضاَلٍل م ِبنيٍ موتكم ) الكفار بعدَ 

َفَمن ََيْتِيُكم مبَاٍء ، يعين ماء اآلابر ) راً أو ماحلاً ( أي غائراً يف األرض تشربون منه مُ  َغْورًاُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم ) -30
ر مياه هة النهار وتتبخى ة فتزداد احلرارة يف جِ احملوريى  ا تقف األرض عن دورهتامى . وذلك لَ  رب( أي مباٍء جاٍر صاحل للشُ  مَِّعنيٍ 

 .  ماء اآلابرى ماء إالى األهنار والبحار فال يبقَ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواْلم لكّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالقلم

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ة أتييداً ر السو ه فنزلت هذ . وقالوا ُمنون ودعاهم إىل اإلسالم كذىبوهُ  النيبى إىل قومهِ  ثَ . َلمىا بُعِ  ( ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرون) -1
.  ( نيبى )َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ  ل من هللا وليس كما يزعمون أنىه ُمنون فقال تعاىل )ن( ومعناهُ رسَ مُ  وأنىه نيبٌ  سالتهِ على رِ  لهُ 

ا تزعمون بل هو ُمنوَنً كم ، يعين إنى حممىداً ليسَ  م هتديد ووعيدوهو قسَ  !ماً ابلقلم وما يكتبون: قسَ  واملعىن،  مالواو للقسَ 
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فقال  طاب إىل رسولهِ اخلِ  . مثى وجىهَ  عاقبكم عليهِ على الورق ويف اآلخرة نُ  رتهُ املالئكة ابلقلم وسطى  تهُ نى كالمكم هذا كتبَ إ، و  نيبى 
 : تعاىل

ل دُع إىل سبيِ ابواجبك و  مْ أنعمناها عليك فقُ  عمةٌ ( كما يقول هؤالء املشركون بل الرسالة نِ  َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبِىَك مبَْجُنونٍ ) -2
 . ستهزاؤهماوال تلتفت إىل أقواهلم وال يهمىك كالمهم و  ربىكَ 

 . ( أي غري مقطوع َوِإنَّ َلَك أَلَْجرًا َغرْيَ َُمُْنونٍ ) -3

 عند قولهِ  عراءالشُ  يف سورة "قاخلُلُ ". وقد سبق شرح كلمة  ( من الصرب واإلحسان إىل الناس َوإِنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيمٍ ) -4
 .{  ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَِّلنيَ }تعاىل 

 . والعذاب أببصارهم ون النار( املشركون عن قريب حني ينتقلون مبوهتم إىل اآلخرة فريَ َويُ ْبِصُرونَ ( َي حممىد )َفَستُ ْبِصرُ ) -5

، أأنت كما يزعمون أم رئيسهم أبو  املشركني املسلمني أم مجعُ  ، مجعُ  منكم اجملنون ( يعين أبيى مجعٍ  أِبَييِىُكُم اْلَمْفُتونُ ) -6
 : أعشى مهدان . ومن ذلك قول هابى نى حبُ هو العاشق الذي أحبى فتاة فجُ  "املفتون". و سفيان

 ْسِلمِ مُ  ُكلى   َقال قدْ  فأْمَسى َسِعيداً     أفتَ َنتْ  ابألمسِ  وْهيَ  أفتَ نَ ْتين َلَقدْ 
 وقال اآلخر:

ا نظرتْ  قلةٌ هلا مُ   لْ بتهَ اهلل و  قد صامَ  إىل راهبٍ      هبا   لو أهنى
 لْ صَ يوماً ومل يُ  هللِ  مْ صُ يَ  ملْ  كأنْ       ها  بى ىنىً حِبُ مفتوَنً ُمعَ  ألصبحَ 

فحينئٍذ يعلمون أنى رئيسهم  ونصر زىٍ مني من عِ بصرون ما للمسلِ ، ويُ  وأسرٍ  وقتلٍ  َي حممىد ما حيلى هبم من ذلىٍ  : فستبصرُ  واملعىن
 . أاب سفيان هو اجملنون ال أنتَ 

فال تلتفت إىل أقواهلم  ( َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ ( يعين عن طريق اهلداية إىل دينه ) ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلهِ ) -7
 . ألنىك تسبى آهلتنا عن احلقى  إذ قالوا إنىك ضالى 

ِبنيَ ) -8  . إليهِ  ( ابلقرآن فيما يدعونكَ  َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِى

 : . ومن ذلك قول جرير دى عن احلقى كتمان احلقيقة والصَ   نة هيَ ( املداهَ  َود وا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ) -9
 اَنَ إْده لِلَحْربِ  وال ظُْلماً  لِلنىاسِ        أَنِوئُهُ  َمنْ  يف أرِدْ  ملْ  اْمُرؤٌ  إينى 

  . يف احلرب وال أماطلهُ  يقول الشاعر أَن ال أظلم أحداً ولكن من أراد حماربيت ال أصدى عنهُ 
  لونكمون عنكم وال يقاتِ : ودى املشركون لو تصدىون عنهم وال تذكرون أصنامهم بسوء فيصدى  واملعىن
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فٍ ) -10 ( مَِّهنيٍ الوليد بن املغرية ) لتهمكذىاب حيلف دائماً ومن مجُ   ه ألنىهأو بغريِ  لف ابهللِ ( أي كثري احلِ  َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ
م يعرفونه كذىاابً أي مُ   . هان بني الناس ألهنى

 . الناس لقي العداوة بني( أي يسعى ابلنميمة ويُ  مَّشَّاٍء بَِنِميمٍ هم )منعيب الناس ويسخر ( أي يَ مَهَّازٍ ) -11

( أَثِيمٍ ابلضرب واإلهانة ) عفاء، يعين ظامل يعتدي على املساكني والضُ  عفاء( على الضُ ُمْعَتدٍ ) لهِ َبُ  ةِ دى ( لشِ  مَّنَّاٍع لِىْلَخرْيِ ) -12
 . أي كثري اآلاثم

 عد آاثمهِ ( أي بزَنِيمٍ ( يكون ) ِلكَ بَ ْعَد ذَ ) خانيف سورة الدُ " لوهُ . وقد سبق شرح كلمة "فاعتِ  ( أي محىال لألوزارُعُتلٍى ) -13
. فالزّنة  ف هبا بني النفوس يف اآلخرةعرَ ، يعين عالمة يُ  فتكون كالزّنة يف رقبتهِ  آاثم بعض الناس مع آاثمهِ  كلىها حيملُ   هذهِ 

ة يف رقبة العنزهي الزائِ  ها أحوى زنيُم" أي مييل أعناق تلك الغنم تيس أحوى وقَ نُ عُ  . ومن ذلك قول الشاعر "يصورُ  دة املدالى
ف هبا بني يُعرَ  ى أنفهِ علَ  عارٍ  ومسةَ  أي نضعُ  { َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرطُومِ }ة ر السو تعاىل يف نفس  ثلها يف املعىن قولهُ . ومِ  ةّنزِ  لهُ 

  . النفوس

  . وأوالدهِ  مغروراً مبالهِ  وبنني كانَ  ذا مالٍ  ( يعين من حني صارَ  أَن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننيَ ) -14 

أحاديث  هذهِ  : واملعىن،  ةة اخلياليى صى القِ  سطورة وهيَ اُ ( مفردها َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي ) ( هذهِ  َعَلْيِه آََيتُ َنا قَالَ  ِإَذا تُ ت َْلىٰ ) -15
 : هللا ابلعذاب فقال تعاىل . مثى توعدىهُ  هلا ال أصلَ  تْ بَ رت وُكتِ يت ُسطىِ األوائل الى 

،  لف هبا اإلبِ عرَ عالمة تُ  . والومسة هيَ  عرف هبا بني النفوسعار يُ  ومسةَ  ى أنفهِ عل ( أي سنضعُ  َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرطُومِ ) -16
 لة للكيى "مواسم"ى احلدائد املستعمَ ، وُتسمى  روبَ  ى هبا الناقة يف فخذها فال ينبت مكان الكيى كوَ ى حديدة فتُ وذلك أبن حُتمَ 

 : ةطُهيى  مسهُ اقول جرير يذمى رجاًل  ذلك . والشاهد على
 اجملاننيِ  داءِ  منْ  ي طُهيىةَ كوِ يَ     هُ وامِسَ ى مَ أمحَْ  وقدْ  يبٌ بِ ي طَ دِ نْ عِ 

من َثراهتم لريتدعوا ويرجعوا  ة حني كذىبوا رسولنا إبتالف زرعهم ونقصٍ ( أي بلوَن أهل مكى  ِإَنَّ بَ َلْوََنُهمْ قال تعاىل )مثى  -17
" صروان"ى ُتسمى  ستان ابليمن يف قريةٍ البُ  ، وكانت هذهِ  ستانحاب البُ ( أي أص َكَما بَ َلْوََن َأْصَحاَب اجْلَنَّةِ عن غيىهم وكفرهم )

، فلما  قراءويتصدىق ابلباقي على الفُ  سك منها قدر كفاية أهلهِ وكان ميُ  ، كانت لشيخ ميالً  ، بينها وبني صنعاء إثنا عشرَ 
رمان املساكني منها فصارت وعزموا على حِ  . أبوَن كما فعلَ   َنن أحقى هبا لكثرة عيالنا وال يسعنا أن نفعلَ  قال بنوهُ  مات

ال أن غلىتها و  نى ( أي ليقطعنى َثرهتا وقت الصباح وجيمعُ  لََيْصرُِمن ََّها ُمْصِبِحنيَ ( اليمني ) ِإْذ أَْقَسُمواسران )عاقبتهم الندامة واخلُ 
 : هري، ومن ذلك قول كعب بن زُ  عطْ م" معناها القَ . فكلمة "َصرْ  داً منهاأحَ  اعطو يُ 
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 لِ ايِ زَ مُ الْ  يطِ لِ اخلَ  نَ ايذَ إ تِ نْ وذِ ي      وأُ مِ رِ صْ تَ  كِ ريِْ غَ  بَ يْ  وَ ييِن مِ صرِ تَ  نْ فإ
 : وقال عنرتة

 ذىالِ العُ  ةَ قالَ  مَ يفى  تِ عْ ٍك      ومسَِ مالِ  نةَ َي ابْ  لَ بْ احلَْ  تِ مْ رَ صَ  نْ ئِ لَ ف َ 

ون ما عزموا عليهِ  ( عن عزمهم َواَل َيْستَ ثْ ُنونَ ) -18  . مجع َثرهتا وقت الصباح من ، يعين ال يغريى

َها طَاِئٌف مِىن رَّبِىكَ ) -19 ( يف  َوُهْم ََنئُِمونَ ) اللىيلَثارها وقت أهللا عليها صاعقة من السماء فأحرقت  ( أرسلَ  َفطَاَف َعَلي ْ
 . هلم مبا حدث جلنىتهم لمَ بيوهتم وال عِ 

ا ،  تفَ طِ ا قُ ( أي كأهنى َكالصَّرميِ ( أَثارها )فََأْصَبَحتْ ) -20  . حرتقتايعين أصبحت بال أَثار ألهنى

 . ( أي وقت الصباحُمْصِبِحنيَ ( األوالد فيما بينهم )فَ تَ َناَدْوا) -21

 . تهالى ( يعين إن كنتم قاطعني َثرهتا وجامعني غِ  أَِن اْغُدوا َعَلٰى َحْرِثُكْم ِإن ُكنُتْم َصارِِمنيَ ) -22

 :  بعضهم لبعضٍ  ( أي يتشاورون بصوت خافت لئال يسمعهم أحد فقالَ  نَ َوُهْم يَ َتَخافَ ُتو ( إليها )فَانطََلُقوا) -23

   .  يطلب شيئاً من أَثارها( لئالى  أَن الَّ يَْدُخَلن ََّها اْليَ ْوَم َعَلْيُكم مِىْسِكنيٌ ) -24

 : ةأثعلباً وحد يصف بيد بن األبرص، والشاهد على ذلك قول عُ  املنع ( احلرد معناهُ  َوَغَدْوا َعَلٰى َحْرٍد قَاِدرِينَ ) -25
 َتِسْيبُ  َحْرَدةً  َوَحَرَدتْ       َحثيثَةً  ََنَْوهُ  فَ نَ َهَضتْ 

 : . وقالت اخلنساء يعين منعته من التقدىم َنوها
 َحارَِدا الشمسِ  َمْطِلعَ  مخَِيساً  خَيافُ       ُمسارِقٌ  إالى  األرضَ  يَ ْقرَبُنى  فال

 : النيبى  . وقال حسىان ميدح من الوصول إىل تلك األرض نعهُ جيشاً أن مي : خيافُ  واملعىن،  اخلميس هو اجليش
 اأَلعاِجمِ  َوْسطَ  اجلَوالنِ  جِبابَِيةِ       َوِذمارُهُ  زىهُ عِ  َحرِيدٍ  حِبَيٍى 

 .  صيبهما بسوءفال يقدر أحٌد أن يُ  وثراؤهُ  زىهُ " أي منيع عِ  زىهُ عِ  َحرِيدٍ  فقول الشاعر "
 ، فيها شيء من أَثارها لكي يطلب الفقري منهم ويسأهلم من خرياهتا رين حيث مل يبقَ قادِ منع املساكني  وا على: وغدَ  واملعىن

 . هامنعناهم خرياهتا إبتالفِ  هُ الفقري حقى  ا أرادوا منعَ مى : لَ  واملعىن،  هبم مٌ وهذا هتكى 

ضللنا الطريق فوصلنا  تنا وقدجنى  ليست هذهِ  ( أي قال أحدهم قَاُلوا ِإَنَّ َلَضال ونَ ما عهدوها ) ( على غريِ  فَ َلمَّا رَأَْوَها) -26
 : ، وقال الثاين ناإىل هُ 
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 . تنا مع الفقراءمنا من أَثارها لسوء نيى تنا ولكن ُحرِ ( يعين بل هي جنى  بَْل ََنُْن حَمُْروُمونَ ) -27

(  َلْواَل ُتَسبِىُحونَ واملساكني ) حقى الفقراء( ال َتنعوا  أمََلْ أَُقل لَُّكمْ ( أي أعقلهم وأفضلهم )أَْوَسُطُهمْ ( الثالث وهو )قَالَ ) -28
أي كان من التائبني  { أَنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِىِحنيَ  فَ َلْواَل }ثلها يف املعىن يف سورة يونس . ومِ  يعين فهالى تتوبون وتستغفرون

 . ريناملستغفِ 

   . سنا أيضاً ساكني وظلمنا أنفُ ( ظلمنا امل قَاُلوا ُسْبَحاَن رَبِىَنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ) -29

 . ( َفأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض يَ َتاَلَوُمونَ ) -30

   . نفقمنها كما كان أبوَن يُ  قْ نفِ ( إذ مل نُ  قَاُلوا ََي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا طَاِغنيَ ) -31

َها) -32  . يف العطاء ( ِإَنَّ ِإىَلٰ رَبِىَنا رَاِغُبونَ نفق )فقراء كما كان أبوَن يُ ق على النفِ ( فنُ  َعَسٰى رَب  َنا أَن يُ ْبِدلََنا َخرْيًا مِىن ْ

 . خالء( هؤالء البُ يَ ْعَلُموَن  َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكانُوانيا ملن مينع حقى املساكني والفقراء )( يف الدُ  ِلَك اْلَعَذابُ َكذَ ) -33

مْ هللا من األجر يف اآلخرة فقال تعاىل ) ني وما هلم عندقِ ذكر املتى مثى  -34 ة السماوات الروحانيى  ( يف ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َرهبِِى
 . عمون فيها( يتنى  َجنَّاِت النَِّعيمِ )

 قري الضيفهبا ألنىنا نُ  منصري إليها أيضاً ونتنعى  ات ونعيم فنحنُ ناك جنى اآلية قال املشركون إن كانت هُ  ا نزلت هذهِ مى لَ  -35
( يف َكاْلُمْجرِِمنيَ أي املستسلمني ألمرَن ) ( أَفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِمنيَ طعم اجلائع ونكسو العرَين فنزلت هذه اآلية رداً عليهم )ونُ 

 . ونكما تظنى   كالى ليسَ   ؟ اجلزاء

 ؟ كم ابلنعيمسِ ( ألنفُ  َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ ) -36

 . كتاب  ، فلستم أهل ةن أهل اجلنى ( أحكام دينكم فتعرفون أنىكم مِ  ِه َتْدُرُسونَ ِفي( مساوي ) أَْم َلُكْم ِكَتابٌ ) -37

ُونَ ( أي يف الكتاب ) ِإنَّ َلُكْم ِفيهِ ) -38 ل نزى لكم ومل نُ  اخليارُ  ، ليسَ  فرانات ونعيم وغُ ن جنى ا ختتارون مِ مَ ( أي لَ  َلَما خَتَريَّ
 . عليكم كتاابً بذلك

َنا اَبلَِغٌة ِإىَلٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ أَْم َلُكْم أمَْيَاٌن ) -39 نعيم بعد موتكم إىل يوم  دة أبننا جنعلكم يفؤكى ومواثيق مُ  ( يعين أم لكم عهودٌ  َعَلي ْ
  ؟ ومن أغراكم هبذا ، مون يف اآلخرةن قال لكم إنىكم تتنعى ، فمَ  كالى مل نعاهدكم على ذلك  ؟ القيامة

 ؟ ريدونأبيديكم فتحكمون ألنفسكم ما تُ  ، يعين هل األمرُ  سكم( ألنفُ  ِإنَّ َلُكْم َلَما حَتُْكُمونَ )
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 . فالزعيم معناهُ  للمسلمني رة ما( يعين أيىهم كفيل أبنى هلم يف اآلخِ َزِعيمٌ ) كمِ ( احلُ  ِلكَ أَي  ُهم ِبذَ ( َي حممىد )َسْلُهمْ ) -40
 : ، ومن ذلك قول الراعي الكفيل

َةً      َقِصيَدةً  أقولَ  أنْ  َزِعيمٌ  فإينى   اْلَمخارِمِ  َبنْيَ  كالن ىْقبِ   حُمربى
 {  َوِلَمن َجاء بِِه مِحُْل بَِعرٍي َوأَََنْ بِِه َزِعيمٌ } قولهِ  عندَ  يف سورة يوسف "زعيم"وقد سبق شرح كلمة 

يشهدون عندَن بذلك  ( فَ ْلَيْأُتوا ِبُشرََكائِِهمْ ة )( يتكفىلون هلم ابلنعيم يف اآلخرة ودخول اجلنان يوم القيام أَْم هَلُْم ُشرََكاءُ ) -41
 . ( يف دعواهم ِإن َكانُوا َصاِدِقنيَ ويعرتفون )

املستقبل على يد  هتديد املشركني والكافرين يفبعدها يف  أخذَ  ، يف هتديد املشركني فيما سبق ُسبحانهُ  ا أخذَ مى ولَ  -42
  : فقال تعاىل املهدي وما هي العالمة لذلك

 هنى كالمُ حياء وال يردعُ  وال ةٍ فى تربىجات بال عِ رات مُ سفِ يف الشوارع مُ  ( النساء وعن سواعدهنى وميشنيَ  َم ُيْكَشُف َعن َساقٍ يَ وْ )
تعاىل يف سورة العنكبوت  ، ومثال ذلك قولهُ  والوعيد " أتيت يف القرآن للتهديد. فكلمة "يومَ  زاجر هنى كالمُ رادع وال يزجرُ 

يَ ْوَم ُيْسَحُبوَن يِف النَّاِر َعَلٰى ُوُجوِهِهْم } وقال تعاىل يف سورة القمر أَْرُجِلِهْم { اْلَعَذاُب ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن حَتْتِ  }يَ ْوَم يَ ْغَشاُهمُ 
 }يَ ْوَم نَ ْبِطشُ  وقال تعاىل يف سورة الدخان }يَ ْوَم يَُدع وَن ِإىَل ََنِر َجَهنََّم َدعًّا { تعاىل يف سورة الطور وقال { ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ 

 . على كفرهم وإشراكهم وسوء أعماهلم املهديعاقبهم : سيُ واملعىن. اْلَبْطَشَة اْلُكرْبَى ِإَنَّ ُمنَتِقُموَن { 
 على ساق"  بقوهلم "لقد قامت احلربُ  ستشهدَ ا، و  دىةبن عباس يف تفسريها هو يوم الشِ اوقد قال 

فة بن العبد يف رَ ذلك طَ  . وقد أشار إىل ( ل قال تعاىل )يَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ ، ب أقول إنى هللا تعاىل مل يقل قامت على ساق
 : شعره ابحلرب والسلب فقال

 مْ عَ الن َّ  اخليُل أعراجَ  لف  ها     وتَ قِ وُ أسْ  عنْ  يضُ ي البِ تُبدِ  يومَ 
 لف  وتَ  " وقولهُ  ، يعين عن سيقاهنا " هاقِ وُ أسْ  عنْ  " ، وقولهُ  يضر النساء البِ ظهِ أي تكشف وتُ  " يضُ ي البِ تُبدِ  "فقول الشاعر 

، واألعراج ما فوق الثمانني  غنائم ل وتسوقها أمامهااإلبِ  يعين جتمعُ  " مْ عَ الن َّ  أعراجَ  "، وقوله  أي جتمع فرسان اخليل " اخليلُ 
 . يف العدد

. وقال  لكم أمامنا غنائمإبِ  ض ونسوقعن سيقاهنا البي كم سباَي فتكشفُ ء بكم فنأخذ نسا لكم ونظفرُ قاتِ نُ  يقول الشاعر يومَ 
 : الفرزدق يصف السىباَي

 َيلِ ذْ األَ  عَ وافِ رَ  نَّ وكُ  قةً ثِ      ا نَ ن َ ف ْ رَ عَ  نيَ حِ  نَّ هُ ق َ وُ سْ أَ  نَ يْ رَ اوَ 
ا تكشف النساء عن سيقاهنا وقت السيب ألنى يعين وارَيَن أسُوقَ ُهنى بثياهبنى حنَي عرفننا جئنا لردِىهنى إىل أهلهنى .  ياب ث وإّنى

 : ، والشاهد على ذلك قول األعشى كنها أن ُتسرع يف املشيوبذلك ال ميُ  النساء كانت طويلة تسحل خلفها إذا مشت
 َوالرَّاِفاَلِت َعَلى أَْعَجازَِها الِعَجلُ       آِونًَة  زىِ َوالسَّاِحَباِت ُذيُوَل اخل
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 : . وقالت اخلنساء هنى يعين واحلامالت ِقرب املاء على أعجازِ 
 َوقَ زىا َخزىاً  السِىلمِ  يف َوَنْسَحبُ         احلَديدِ  َنْسجَ  احلَْربِ  يف نَلَبسُ وَ 

 فلذلك ترفع املرأةُ  نى على اإلسراع يف املشي. فإذا أخذوهنى سباَي يرغموهُ  ا طويلةمن خلفها ألهنى  يعين تسحب ثياب القزى 
 : هذا قول اخلنساءد ا يؤيى ، وُمى  ط على األرضوتسقُ  ر بهِ  تتعثى أذَيل ثوهبا لئالى 

 ِدرْ الكَ  لِ حْ يف الضَّ  املاءِ  معاً        كبناتِ  نيَ شِ ميَْ  يضُ وإذا ما البِ 
 رْ ذِ حَ  جىٍ يف فَ  السىوقِ  ابدَيتِ         نا القَ  أطرافِ  جاَناٍت حتتَ 

ثياهبنى  فريفعنَ  ليل، أي ق حلٍ ضَ  ن ماءٍ ب مِ رَ القِ  نَ السيقان كبنات املاء حني ميأل اتِ تقول اخلنساء َيتون ابلسباَي مكشوف
  . فتبدو حينئٍذ سيقاهننى  ، عميق ب من مكانٍ رَ القِ  نَ أليف املاء لكي مي وميشنيَ 

م تعوىدوا الكُ  َفاَل َيْسَتِطيُعونَ ( يعين إىل اإلنقياد ألوامر هللا ) َويُْدَعْوَن ِإىَل الس ُجودِ ) يف البيع  والنفاق والغشى  فرَ ( أن ينقادوا ألهنى
، فإذا  ابلرجال ابلنساء والنساءُ  ت الرجالُ ، فتشبهى  حى والشواربباس وحلق اللى ترك الصوم والصالة وتغيري اللى اخلمر و  ربَ وشُ 

، وإذا  ا مرضتُ ال أراتح ورمبى  عليه فإذا تركتهُ  دتُ ألينى تعوى  ، قال ال أستطيع تركهُ  رىمألحدهم ال تشرب اخلمر فإنىه حمُ  قلتَ 
، وإذا  بين على ذلك، قال ال أستطيع ذلك ألنينى إن تركتها تؤذيين وإنى زوجيت تؤنى  ه ال جيوزفإنى  يتكَ قلت ألحدهم ال حتلق حلِ 

قال  ؟ صلىيملاذا ال تُ  لهُ  ، وإذا قلتَ  يام ألينى أجوع وأعطشقال ال أستطيع الصِ  ؟ قلت ألحدهم ملاذا ال تصوم شهر رمضان
ر قالت ال أستطيع ذلك ألين أتعثى  ، سرتي ساقيكِ او  ثيابكِ للمرأة أطيلي  . وإذا قلتَ  أَن مشغول وليس يل وقت للصالة

ا عادة مُ بَ عاُب على ذلك من قِ اُ ط على األرض و بثيايب الطويلة وأسقُ  وال  سرتي ساعديكِ اُ هلا  قلتَ  ، فإنْ  تبىعةل النساء ألهنى
 . فقولهُ  كنهم تغيري ما تعوىدوهُ . وهكذا ال ميُ  التفى بثيايب كنين أنْ احلرى شديد وال ميُ  : ، قالت للناس سمكِ تكشفي عن جِ 

هلل  دَ إذا دعاها املهدي أن تسجُ يت كشفت عن ساقيها أمام الناس ( يعين املرأة الى  تعاىل )َويُْدَعْوَن ِإىَل الس ُجوِد فال يستطيعونَ 
ا إنْ أل، وذلك  ودجُ مبا عليها من لباس قصري فال تستطيع السُ  أمام الناس كشفت عورهتا أمام ناظهرت عجيزهتا و  سجدتْ  هنى

 .  لىةً وذِ  عليها فتنكس رأسها حياءً  اً هلا وعار  ها مع ساقيها فيكون ذلك املنظر خزَيً ااحلاضرين من الناس وابن فخذ
ا جاء سياق الكالم على املذكى ، (  َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم تَ ْرَهُقُهْم ِذلَّةٌ فذلك معىن قوله تعاىل )  ْبَصاُرُهمْ ر بقوله تعاىل )َخاِشَعًة أَ وإّنى

عن سيقاهننى  باس القصري فكشفنَ اللى  يت لبسنَ وه لبناهتم الالى ذي أبدَ على السماح الى  بهمهنى ويؤنى ءاملهدي خياطب آاب( ألنى 
 . وههنى جُ عن وُ  للناس وأسفرنَ 

كم زمام احلُ  حني يكون بيدهِ  ، وذلك ومل ينقادوا ألمره إذ كذىبوهُ  تالقيهم ابملهدي عندَ ( من احلياء  َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهمْ ) -43
م كانوا خاطِ  ة اخلزي والعار بني املؤمنني والصاحلني فيندمون ( ذلى  تَ ْرَهُقُهْم ِذلَّةٌ )ئني فحينئٍذ تنكشف هلم احلقيقة فيعلمون أهنى

الباطلة  خرىنقياد للمذاهب االُ ( يعين إىل اإل يُْدَعْوَن ِإىَل الس ُجودِ ( قبل ذلك ) َوَقْد َكانُواعلى ما فاهتم من اإلميان والطاعة )
. والشاهد على ذلك  ساملون طائعون. فكلمة "ساملون" معناها مُ  عاهتاساملون لدُ نقادون هلا مُ ، أي مُ  ( هلا َوُهْم َساِلُمونَ )
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ُ َمَثاًل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلمً }ر مَ تعاىل يف سورة الزُ  قولهُ  .  هطيعاً ألوامرِ مُ  ماً لهُ سالِ أي مُ {  ا لِىَرُجلٍ َضَرَب الِلَّ
وأقول ليس يف . جود فال يستطيعون املالئكة تدعو املشركني والكفىار إىل السُ  رة وأنى وقد ظنى املفسىرون انى هذا يكون يف اآلخِ 

  . سابوال حِ  نا عملٌ هُ ، و  ساب وال عملرة حِ ، بل يف اآلخِ  متحان لكي يدعوهم إىل السجوداة وال اآلخرة واجبات دينيى 
إىل مكان آخر لبست  وق أونى إىل السُ والديت وأقاريب من النساء إذا خرجت إحداهُ  نيا رأيتُ : حينما نشأُت يف الدُ ّتعليق
أسود  ختطى األرض أبذَيهلا وتلبس حذاءً  على رأسها وهي خرىين من الصوف إحدامها على كتفها واالُ ني سوداوَ عبائتَ 

وجهها ابلثانية وخترج إىل السوق لقضاء بعض  بعبائتها األوىل وتسرتُ  قدميها فتلتفى  ل كعبَ اهبا طويلة تصِ وجوارب سوداً وثي
وجهها  ة تسرتُ . فهذه كانت عادة النساء املسلمات يف العراق ويف بعض األقطار العربيى  جسمها شؤوهنا فال يبدو شيء من

 .  تبدو للناسلئالى  كفوفاً يف أيديهنى   . وشاهدُت نساء سورية ولبنان يلبسنَ  سودأ قعٍ بربُ 
ى نصف قرن حّت مضَ  ة األوىل تدرجيياً جنليز إىل العراق بعد احلرب العامليى دخول اإل ت األحوال والعادات حنيَ تغريى  ولكنْ 
لباسها  رأةُ ، فقصىرت امل يف عاداهتم السيئة قلىدون األجانبنة وصاروا يُ ابئهم وأجدادهم احلسَ آالناس عاداهتم وتقاليد  فرتكَ 
 إبطيها ومل تكتفِ  شعرُ   ابنَ ت عن ساعديها حَّت ذاها وكشفَ وفخِ  كبتاهافت عن ساقيها حّت ابنت ُر ت شعرها وكشَ وقصى 

هات بهم يف النوادي واملقاهي واملتنزى صاحِ الط الرجال وتُ هنداها وأخذت ختُ  عجيزهتا وبرزَ  هرتظقت ثياهبا فبذلك حّت ضيى 
 . تردعها ةَ فى نعها وال عِ مي جة ال حياءَ متربى  سفرةً مُ 
بادات شا وتركوا العِ وأخذوا الرِ  فشربوا اخلمرَ  ماتا الرجال فحلقوا حلاهم وشوارهبم وتزيىوا بزيى النساء وأكثرهم أابحوا احملرى أمى 

م فامهون عالِ وكفروا ابألدَين السماويى  نَساُهْم ذِْكَر الِلَِّ أُْولَِئَك ِحْزُب }اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن فَأَ  . تمدىنونمون مُ ة يزعمون أهنى
 .الشَّْيطَاِن َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم اخْلَاِسُروَن { 

؟ قال نعم  إىل األرض بعدي أخي جربائيل أتنزلُ  : "سألتُ  اس عن النيبى )عليه السالم( أنىه قالعن عبد هللا بن عبى  يَ وِ وقد رُ 
، ويف الثانية  الربكة من األرض األوىل أرفعُ  يف املرىة : ؟ قال منها وما ترفعُ  : ، قلتُ  األرض جواهر أنزل عشر مرىات وأرفعُ 

جربائيل وأصحبت النساء َتشي يف  ما قالهُ  . أقول لقد متى  ساء"النِ  احلياء من ، ويف الثالثة أرفعُ  بادأرفع الشفقة من قلوب العِ 
 . خوف وال حياء تربىجات بالسفرات مُ الشوارع مُ 

عاقبهم اُ  كيفَ   فأَنى أعلمُ  كىل أمرهم إيلى تركهم َي حممىد بعد أن أنذرهتم وَو اُ  : ( يعين َفَذْرين َوَمن ُيَكذِىُب هِبَٰ َذا احْلَِديثِ ) -44
د ى منهم أح ال يبقَ ، يعين شيئاً فشيئاً حّتى  درجة واألسر درجة بعد ( ابلقتلِ َسَنْسَتْدرُِجُهمعلى كفرهم وإنكارهم لرسالتك )

م يتفرىقون مثى يزولون من مِىْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُمونَ )  . الدنيا ( أهنى

 إَثاً وبعضهم نعجىل لهُ  هلهم ليزدادوا. يعين بعضهم ّنُ  ( أي أمهىلهم ليزدادوا إَثاً ويزداد عذاهبم يف اآلخرة َوأُْمِلي هَلُمْ ) -45
(  ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ ) 34سورة الرعد أيضاً يف آية  ويف 48و  44سورة احلج يف آية . وقد سبق تفسري هذه الكلمة يف  ابملوت

 . يث ال يعلمونهلكهم من حكيدَن أقوى من كيدهم سنُ   : واملعىن،  اإلفالت مهما حاولوا كنهم التخلىص منهُ ال ميُ  أي قويى 
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 ضون عنكفلذلك يُعرِ  ( أي ال يتمكىنون من دفع الغرامة فَ ُهم مِىن مَّْغَرٍم م ثْ َقُلونَ ( على تبليغ الرسالة ) أَْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا) -46
 ؟

 ؟ تاابً مبا يعلمون( كِ  اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكتُ ُبونَ ) لمُ ( عِ  أَْم ِعنَدُهمُ ) -47

إىل  أرسلناهُ  يونس إذْ  ( َواَل َتُكن َكَصاِحِب احْلُوتِ ( يف تبليغ الرسالة وال جتزع منهم ) حِلُْكِم رَبِىكَ مىد )( َي حمفَاْصربْ ) -48
 َوُهَو َمْكظُومٌ ( يف بطن احلوت ) ِإْذ ََنَدىٰ ) عن الذهاب إليهم هِ ناعِ متِ احلوت جزاًء ال فالتقمهُ  منهم وهربَ  أهل نينوى فخافَ 

 . ( أي ُملوء غمىاً وندماً 

ملات يف بطن احلوت  ( يعين لَنُِبَذ اِبْلَعرَاِء َوُهَو َمْذُمومٌ يتوب ويستغفر ) أنْ  أهلمهُ  نْ ( أب لَّْواَل أَن َتَدارََكُه نِْعَمٌة مِىن رَّبِىهِ ) -49
 ستغفرَ ا ولكنىهُ ،  تبليغ الرسالة مذموم على تركهِ  من بطنها إىل العراء والصحراء وهو ، أي خلرجت نفسهُ  ابلعراء ونبذَن نفسهُ 

تعاىل يف سورة الصافات  . والشاهد على ذلك قولهُ  بهِ  لَ رسِ اُ ما  غهمإىل أهل نينوى وأبلَ  وذهبَ  منهُ  على ما صدرَ  مَ دِ ونَ 
َعُثوَن  فَ َلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِىِحنَي لََلِبثَ } فوسهم ث نُ بعَ يوم ميوتون وتُ يف بطن احلوت إىل  يَ يعين لبقِ  {يِف بَْطِنِه ِإىَلٰ يَ ْوِم يُ ب ْ

 ومعناهُ  ، األرض العارية من النبات والعراء هيَ  ابلعذاب الذي وعدَنهم بهِ  مات هو ومات قومهُ : لَ  واملعىن ، من أجسامهم
 . األرض اخلالية من النبات واخلريات ، والبوار هيَ  بني يف دار البوارمع املذنِ  رَ شِ حلَُ 

يونس يف سورة  ةُ صى قِ  ت( وقد سبق َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاحِلِنيَ للرسالة ) من بني أصحابهِ  ربىهُ  ختارهُ ا ( أي فَاْجتَ َباُه رَب هُ ) -50
 .{  لنياملرسَ  نَ مِ لَ  يونسَ  وإنى }تعاىل  ات عند قولهِ الصافى 

أبصارهم وغيظ  ةِ دى األرض حِبِ  على عونكَ ( أي كادوا ليوقِ  َكَفُروا لَيُ ْزلُِقوَنَك أِبَْبَصارِِهمْ   الىذينَ قارب )( يعين يُ  َوِإن َيَكادُ ) -51
ُعوا الذِىْكرَ قلوهبم ) غيظهم  ةِ هللا تعاىل بشدى  هُ ل ضربَ ، وهذا مثَ  بسوء ا مسعوك تتلو القرآن وتذكر أصنامهممى ( يعين لَ  َلمَّا مسَِ

َويَ ُقوُلوَن إِنَُّه ، ) ن َيكلين"يريد أ دىةٍ إيلى حبِ  رُ العرب فيقولون "ينظُ  . وال يزال هذا املثل يضرب عند قدهم على النيبى وحِ 
 : فردى هللا عليهم فقال تعاىل . هبذا الكالم ( فلذلك تكلىمَ َلَمْجُنونٌ 

 . للناس أمجعني ظةٌ وعِ ( يعين مَ  ِإالَّ ذِْكٌر لِىْلَعاَلِمنيَ ( أي القرآن ) َوَما ُهوَ ) -52

ّاْلَعالَّّوالقلمّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ِّّمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 



979 
 

ّسورةّاحلاقة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

تعاىل يف سورة  قولهُ  . والشاهد على ذلك من هللا حقى  بوعدٍ  : آتيةٌ  واملعىن،  القيامة ، وهيَ  فيها ال ريبَ  ( آتيةٌ احْلَاقَّةُ ) -1
نْ َيا} قمانوقال يف سورة لُ  { ، مونعلَ هم ال يَ أكثرَ  ولكنى  وعدى هللا حقى  إال إنى }يونس   ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ َحقٌّ َفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الد 

 }. 

 : قال تعاىل مثى 
 . التفخيم حلاهلا والتعظيم لشأهنا ( إستفهام معناهُ  َما احْلَاقَّةُ ) -2

تعاىل يف سورة الشورى  يل على ذلك قولهُ والدل؟  ( يعين ما أدراك مّت تقوم القيامة َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَّةُ قال تعاىل )مثى  -3
 .{  َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيًبا} ويف سورة األحزاب ، أي قريب وقتها { َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيبٌ }

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد اِبْلَقارَِعةِ ) -4  . ( أيى كذىبوا بيوم القيامة َكذَّ

 فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيةِ ( وهم قوم النيبى صاحل ) فََأمَّا ََثُودُ ) ل فقال تعاىلسُ بني للرُ أهلك هؤالء املكذى  بنيى كيفَ يُ  ُسبحانهُ  ذَ أخمثى  -5
 . القويىة املتتالية ، يعين ( أي أهلكناهم بزلزلة األرض الطاغية

،  وسريها يف األجواء بوهبا، وهو صوت هُ  هلا صرير ( أي ابردةٍ  َصْرَصرٍ  َفُأْهِلُكوا بِرِيحٍ ( وهم قوم النيبى هود ) َوأَمَّا َعادٌ ) -6
 : ومن ذلك قول اخلنساء تصف أخاها

 ُصرىادِ َنْكباُء ُمْغرَبىٌة َهبَّْت بِ      رٌَة إْن َهبَّْت ُمصْرصِ  ْشِبُع القومَ مُ والْ 
 : عة فيقولوقال حسىان يصف َنقًة خفيفة فزِ 

 اَل كَ فْ أَ  بِ لْ القَ  ةِ عَ وْ رَ  نْ هلا مِ  تَ يْ أَ ٌب    رَ دُ نْ جُ  رَّ ا صَ هَ فَ لْ خَ  وْ ًة لَ عَ وى رَ مُ 
جندٌب خلفها  صاحَ  : لو تسميه العامة "ُصرُصر" واملعىن اللىيلرتفع يف واجلندب حشرة صغرية بقدر الزنبور هلا صوت مُ 

 : . وقال أيضاً  فزعت منهُ 
 رِ الظ هْ  نَ مِ  هُ بُ نادِ جَ  تْ رَّ صَ     دْ قَ وَ  يلَ وِ الطَّ  مَ وْ ي الي َ فِ ل  كَ تَ وَ 

  . أي صاحت جنادبهُ 
 . األعاصري سمىى، وتُ  سريها ةِ دى ا وشِ هتِ لقوى  َترى عليهِ  كلى شيءٍ   دمىرُ تُ  اوزة للحدى رعة ُمُ ( أي شديدة السُ َعاتَِيةٍ ) وقولهُ 
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مٍ ) -7 بعد ذلك برد العجوز  تيمى ، فسُ  عن آخرهم( متواليات حّتى أهلكتهم وأابدهتم  َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة أَيَّ
، ومنه مُسيى السيف  يقطعُ  " أي قطعَ  مُ حَيسِ  ، من قوهلم "َحَسمَ  والنخيل لشدىهتا وقوىهتا عات للشجرِ ( أي قاطِ ُحُسوًما)

ُْم أَْعَجاُز ََّنٍْل َخاِويَ ) ( على األرض َفرَتَى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعىٰ يقطع ) ساماً ألنهُ حُ     . يف سورة القمر( سبق تفسريها  ةٍ َكَأهنَّ

 .  فقد هلكوا أبمجعهمكالى   ؟ ة ابقية( أي من بقيى فَ َهْل تَ َرٰى هَلُم مِىن اَبِقَيٍة ) -8

َلهُ ) -9 ( أي  اِبخْلَاِطَئةِ لوط ) ى قومرَ ، وهي ق ُ  باتلِ ( أيى املنقَ ْؤَتِفَكاتُ َواْلمُ ل )سُ املكذىبة للرُ  ااُلَمم( من  َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ
 . ئة والعقيدة الباطلةكرة اخلاطِ هم جاؤوا ابلفِ كلى 

ْم فََأَخَذُهمْ ) -10   على غريها دىةِ يف الشِ  ( أي زائدةً  َأْخَذًة رَّابَِيةً ( هللا ابلعذاب ) فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِِى

يف السفينة اجلارية فوق  ( أي يِف اجْلَارِيَةِ ( أي محلنا أسالفكم وأجدادكم )مَحَْلَناُكمْ ( يف زمن نوح ) َغى اْلَماءُ ِإَنَّ َلمَّا طَ ) -11
 . املاء

جعلكم من نسل املؤمنني  ( أي موعظة تذكروهنا على الدوام وتشكرون هللا إذ َلُكْم َتْذِكرَةً ( تلك احلادثة )لَِنْجَعَلَها) -12
سامعة صاغية  نٌ اذآ( أي  أُُذٌن َواِعَيةٌ وتسمعها ) ( أي تفهمهاَوتَِعيَ َهايف السفينة مع نوح فظهرمت للوجود )ركبوا  الىذينَ 

 . للموعظة

،  وجهها وبرودةِ  نتهاء حياهتاامس حني ن للشى يت تتكوى شرة الى القِ  وه "ورالصى "(  فَِإَذا نُِفَخ يِف الص وِر نَ ْفَخٌة َواِحَدةٌ ) -13
أهل األرض  صوت عظيم يسمعهُ  يكون يف الشمس فيظهر لهُ  ، وهي الغازات خترج من صدعٍ  ث من جوفهاينبع "النفخ"و

   . شرحاً وافياً  الكون والقرآنيف كتايب  الصورعن  . وقد شرحتُ  ارةوأهل الكواكب السيى 

َلِت اأْلَْرُض َواجْلَِباُل َفدُكََّتا دَكًَّة َواِحَدةً ) -14 والشاهد على ذلك قول  ، التهدىم معناهُ  . فالدكى  واحدة ( اي هتدىمتا دفعةً  َومحُِ
 : عنرتة

 يلُ قِ ُل الثَّ بَ اجلَ  هِ عِ قْ وَ لِ  ك  دَ ي     يُ فِ يْ  وسَ يِن يْ القِ تُ  أنْ  بُ لُ طْ وتَ 
 : وقال اآلخر

 رُ جَ ها حَ جارِ حْ أَ  نْ مِ  قَ بْ ي َ  مْ لَ كىاً ف َ دَ   ا   هَ عِ رَ صْ مَ  دَ نْ عِ  تْ داعَ تَ  بالَ اجلِ  تَ يْ لَ 
 : ، ومن ذلك قول لبيد رة من اجلبلكداك هي األحجار الصغرية املتكسى ، والدَ  يعين هتدىمت

تُ ُهمْ  َقدْ  األْحالفِ  وكتيبةُ   وَقِصيمُ  دَكاِدكٌ  اضَ اْستَ فَ  َحْيثُ      القَ ي ْ

   . ( أي تقوم القيامة فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعةُ ) -15

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ق مع األرض يتمزى  ي فإنىهالف اجلوى ، أي الغِ  يت لألرضة الى ريد ابلسمىاء هنا الطبقات الغازيى ( يُ  َوانَشقَِّت السََّماءُ ) -16
 : . والشاهد على ذلك قول حسىان قةمتشقى  قة( أي متمزى  َمِئٍذ َواِهَيةٌ َفِهَي يَ وْ خاَنً )وختتلط تلك الغازات ببعضها فتكون دُ 

 واعُ ق َ ما رَ  ونَ وهُ وال يُ  فاعِ الدىِ  دَ نْ عِ      مُ هُ ف  كُ أَ  تْ هَ وْ ما أَ  اسُ النَّ  عُ قَ رْ ال ي َ 
 : وقالت اخلنساء

 عُ رقَ يُ  سَ يْ لَ  بٍ صاحِ  نْ ى مِ هَ ٍر وَ وأمْ   ٍح   فادِ  لى ابجلارِ حَ  مىٍ ُمهِ لِ  نْ ومَ 

، ومن ذلك قول  اجلوانب . فاألرجاء هيَ  ( أي واملالئكة على جوانبها تسوق الناس إىل احملشر َواْلَمَلُك َعَلٰى أَْرَجائَِها) -17
 :امرئ القيس 

 كأنى السىباَع فيِه َغرَقى َعِشيىًة   أِبْرجائِِه الُقْصَوى أَنبِيَش ُعنُصلِ 
ا . أمى  ةيعين روحانيى  ةأثرييى  مساوات ( أي َثاينََثَانَِيةٌ ( أي يوم القيامة )يَ ْوَمِئذٍ فوق النفوس )( أيى  َوحَيِْمُل َعْرَش رَبِىَك فَ ْوقَ ُهمْ )

 .{  ُقْل َمن رَّب  السََّماَواِت السَّْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ }، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون  سبع مساوات تحملهُ فاليوم 

 ق فإىل أينَ األرض تتمزى  ، ألنى  ( يف األرضَخاِفَيةٌ كانت )  ( نفسٌ  اَل خَتَْفٰى ِمنُكمْ ( للعيان يف الفضاء ) ُضونَ يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعرَ ) -18
   ابلتفصيل . الكون والقرآنوقد سبق شرح هذه اآلَيت يف كتايب  ؟ ختتفون تصريون ويف أيى مكانٍ 

ا يقولهُ  ِكَتابَِيهْ   اقْ َرُءواوا )( أي تعالَ َهاُؤمُ ( ألهل احملشر )فَ يَ ُقولُ مىن )اليُ  ( يعين يف يدهِ  فََأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ ) -19  ( وإّنى
 . وهُ أينظروا فيه ويقر  اعات فال يستحي أنْ إال الطى  ليس فيهِ  لمهِ لعِ  مسروراً بهِ 

 . هلا لتُ فعمِ  ناً يف دار الدنيا ابجلزاء يف اآلخرةمستيقِ   كنتُ : إينى  واملعىن ، (ينى ُماَلٍق ِحَسابَِيْه ِإينى ظََننُت أَ ) -20

 . ى هبا( أي يرضَ يف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة ) ( يومئذٍ فَ ُهوَ ) -21

 . ة السبع( يف السماوات الروحانيى  يِف َجنٍَّة َعالَِيةٍ ) -22

  قال هلميُ  . فحينئذٍ  ن يتناوهلاف من أشجارها من أَثار قريبة ُمى قطَ ي ما يُ ( أ ُقطُوفُ َها َدانَِيةٌ ) -23

ِم أعمال صاحلة ) فاً منلَ ( أي مبا قدىمتم سَ  مبَا َأْسَلْفُتمْ ( لكم )َهِنيًئا( من أهنارها )َواْشرَبُواة )( من أَثار اجلنى ُكُلوا) -24 يف اأْلََيَّ
 . ( أي املاضية اخْلَالَِيةِ 

َتيِن مَلْ أُوَت ِكَتابَِيهْ ) رٌ تحسى مٌ  ( وهو َندمٌ  مَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فَ يَ ُقولُ َوأَ ) -25    . ( ََي لَي ْ

  ( َومَلْ أَْدِر َما ِحَسابَِيهْ ) -26

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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تَ َها) -27 أرى الكتاب وال  األبد فال ( تقضي على حيايت إىل َكاَنِت اْلَقاِضَيةَ نيا )تىها يف الدُ املوتة اليت مُ  ( يعين ليتَ  ََي لَي ْ
   . أدري ما احلساب

 . ( أي مل تنفعين أموايل اليوم ومل تدفع عين شيئاً من عذاب هللا َما أَْغىَنٰ َعينِى َمالَِيهْ ) -28

 وأعوان وأوالد فال يوم الشدىة من أصحابيف ن كنُت أتقوىى هبم وأستعني ( أي ذهب عينى مَ  َهَلَك َعينِى ُسْلطَانَِيهْ ) -29
 : . مثى يقول هللا تعاىل للمالئكة نجيين من العذاب أحدمنهم ينفعين اليوم وال يُ  أحدَ 

   . لى ابلغُ  وهُ قُ ( أي أوثِ  ُخُذوُه فَ ُغل وهُ ) -30

َنر  كلى   ، ألنى  ، واجلحيم هو الربكان ، وهذا عذاب الربزخ قبل عذاب القيامة على رأسهِ  بىوهُ ( أي كُ  مُثَّ اجلَِْحيَم َصل وهُ ) -31
َياًَن فَأَْلُقوُه يف }، والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف قصىة إبراهيم يف سورة الصىافىات اً ى جحيمسمى قويىة كثرية تُ  قَاُلوا ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ

فهذا أتخذهم املالئكة إىل النار أو تسوقهم أو نظري ذلك  أبنْ  . فكلى آية أتيت يف القرآن مثل هذهِ  أي يف النار { اجلَِْحيمِ 
، ولذلك قال هللا تعاىل  للمالئكة يف إدخاهلم جهنىم ة الشمس جتذهبم إليها فال دخلَ أما يوم القيامة فجاذبيى  . لربزخاب خاصى 

. وذلك بسبب تلك اجلاذبية وليس  يعين يهجمون على النار مجاعات { يَ ْوَم يَُدع وَن ِإىَل ََنِر َجَهنََّم َدعًّا}يف سورة الطور 
ات ََّقوا وَّنََذُر  الىذينَ نُ َنجِىي . مثى  َوِإن مِىنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِىَك َحْتًما مَّْقِضيًّا}وقال تعاىل يف سورة مرمي .  إبرادهتم

 الىذينَ مثى نُ َنجِىي } تعاىل ، وقولهُ  . وهذا يكون يوم القيامة ألنى الشمس جتذىهبم مجيعاً املؤمنني والكافرين{ الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا
أن يستوفوا  بون فتنجيهم املالئكة من النار بعدَ ذنِ بادة ولكنىهم مُ كوا مع هللا شيئاً يف العِ شِر بوا اإلشراك فلم يُ يعين جتنى {  ات ََّقوا

املالئكة إىل  تشملهم هذه اآلية ألهنم يستوفون عقاهبم على األرض مثى أتخذهمفميوتون قبل القيامة  الىذينَ . أما  قاهبم فيهاعِ 
ن يف الصحراء سجَ ن يف داره ومنهم يُ سجَ . والعذاب يف األرض أنواع منهم من يُ  دينكانوا من املؤمنني املوحىِ   ة املأوى إنْ جنى 

، وهذا على حسب  عذىب يف النار يف الرباكنيت ومنهم يُ امليى  ن يف قربه مع جسمهِ سجَ حتت أشعة الشمس وحرارهتا ومنهم يُ 
 . هتمئاسي

 . ، يعين لفىوها عليهِ  فيها لوهُ ( أي أدخِ َسب ُْعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه ( ابلطول ) مُثَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها) -32

 . ( إِنَُّه َكاَن اَل يُ ْؤِمُن اِبلِلَِّ اْلَعِظيمِ ) -33

   . الناس على إطعامهم طعم املساكني وال حيثى ( يعين كان ال يُ  َواَل حَيُض  َعَلٰى طََعاِم اْلِمْسِكنيِ ) -34

يمٌ ) -35    . من العذاب وال قرابة تنجيهِ  صديق ينفعهُ  ( يعين ليس لهُ  فَ َلْيَس لَُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا محَِ

 . الغاسول أيضاً  ىسمى ، ويُ  ل به الثياب كاألشنان( هو نوع من النبات يُغسَ  ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ ) ( َيكلهُ  َواَل طََعامٌ ) -36

 . الباطلة بعوا األدَينتى ابل  بعوا دين احلقى ، يعين مل يتى  ( يف دينهم ويف عقائدهم  ََيُْكُلُه ِإالَّ اخْلَاِطُئونَ الَّ ) -37
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 . ( َفاَل أُْقِسُم مبَا تُ ْبِصُرونَ مثى قال تعاىل ) -38

 .(  َوَما اَل تُ ْبِصُرونَ ) -39
، وقلُت أيضاً  لاملستقبَ  ، أي تقع حوادثه يف ضارعاً م مُ " يكون القسَ اَل كلمة "فَ   م يف القرآن إذا سبقهُ القسَ  قلُت فيما سبق أنى 

( تُ ْبِصُروَن  مبَا. فقوله تعاىل ) تعظيم مُ ه قسَ نى إم ابلقرآن فإالى ما أقسَ م َييت يف القرآن هو هتديد ووعيد بوقوع العذاب كلى قسَ 
 اَل  َوَما، وقوله ) ألرض وما عليها والكواكب السيىارة وما فيها، وهي ا أبيدينا أبعيننا ونلمسهُ  ريد بذلك كلى شيء مادىي نراهُ يُ 

يت ن الى ى مِ ي يتمزىق ويتالشَ شيء مادى  : كلى  واملعىن،  ة اليت فوق األرض ألننا ال نراها( يريد بذلك الطبقات الغازيى تُ ْبِصُروَن 
 تنتقلون إىل عاملَ سوف إىل اخلراب وإنىكم  رةٌ ة صائِ ا فإنى املادى وا آمالكم ابملادىة وال تركنوا إليهلىقُ عَ ا فال ت ُ يت ال تروهنَ ا والى تروهنَ 

نيا وترتكوا آخرتكم وال تركنوا إىل الدُ  ،عداء السُ  نفسكم لكي تعيشوا فيها عيشةَ عملوا آلخرتكم وقدىموا ألا النفوس فاألثري عاملَ 
 . األشقياء البؤساء فتعيشوا فيها عيشةَ 

 . على حممىد بهِ  ، هو جربائيل نزلَ  ( عند هللا َرُسوٍل َكرميٍ  َلَقْولُ ( أي القرآن )إِنَّهُ ) -40

   ورسولهِ  منكم يؤمنون ابهللِ  ( أي قليلٌ  قَِلياًل مَّا تُ ْؤِمُنونَ ون )( كما تظنى  َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعرٍ ) -41

 واملعىن،  تسهيالً للكالم ت إحدى التائنيفَ ذِ تذكىرون فحُ ( أصلها ت قَِلياًل مَّا َتذَكَُّرونَ ون )( كما تتومهى  َواَل بَِقْوِل َكاِهنٍ ) -42
  . ظون ابلقرآنعِ منكم يتى  : قليلٌ 

 . ( تَنزِيٌل مِىن رَّبِى اْلَعاَلِمنيَ ) -43

َنا) -44  ،  نزهلا عليهِ ومل نُ  ( أي بعض األقوال لو قاهلا من نفسهِ  بَ ْعَض اأْلَقَاِويلِ ( حممىد ) َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ

 . ة( أي ابلقوى اِبْلَيِمنيِ ) ( الوحيَ  َخْذََن ِمْنهُ أَلَ ) -45

 مثى لقطعنا منهُ  هُ إَيى  هُ نسيَ الوحي السابق أبن نُ  : ألخذَن منهُ  واملعىن،  لصِ ( أي املتى اْلَوِتنيَ ( الوحي ) مُثَّ َلَقطَْعَنا ِمْنهُ ) -46
حق املتى  مع  نبيشة بن حبيب وقتلهُ  حلقهُ  يعة بن مكدىم حنيَ هري يرثي ربوالشاهد على ذلك قول كعب بن زُ  . لصِ الوحي الالى

 : فقال وزوجتهُ  مىهُ اُ خته و اُ  ظعائن فيهنى  يف الطريق وكان معهُ  مجاعتهِ 
يَكُة ابْلَمَكرِى وحاِرٌث     ِفْقُع الَقراِقِر ابملكاِن الواتِنِ   وُهَو الرتَّ

 رابةاطب عَ ضرار خيُ  . وقال الشمىاخ بن نبيشة وأصحابهُ  فيهِ  حلقهُ  ذيل الى صِ يعين ابملكان املتى  " ابملكاِن الواتِنِ  "فقول الشاعر 
: 

 نيِ ِم الَوتِ ي ِبدَ َة فاْشَرقِ ي      َعرابَ لِ ْطِت َرحْ  وَحطَ إذا بلَّْغِتيِن 
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، مثى  دمها وأكلَ  الناقةَ  أحدهم يف الصحراء ومل جيد شيئاً ليأكل فصدَ  . ألهنم كانوا إذا جاعَ  ل من ساق الناقةصِ أي ابلدم املتى 
لي إيلى لي رحلي على الناقة وأقبِ إمحِ :  املرأة يقول الشاعر هلذهِ  . إسم إمرأة "رابةعَ "، و ع الدمفينقطِ  يشدى مكان الفصد َبرقةٍ 

َيكل ن ألنى مَ  " نيِ ِم الَوتِ ي ِبدَ فاْشَرقِ  "وأما قوله  . لي إيلى لي من دمها حّت تصِ وكُ  دي الناقةَ فصُ اُ فإذا مل جتدي زاداً للسفر  بهِ 
. وقال  لي إيلى صِ  تَ لي من دم الناقة حّتى شقىات السفر وكُ يقول هلا حتىملي مَ  : ، واملعىن غهُ يستسِ حيث ال يَ  هِ ب الدم يشرقْ 

  : مرأةً االفرزدق يصف 
 اارَ رَ ى الغِ شَ ا ختَْ هَ ينِ تِ وَ  لِ هْ ضَ بِ       هُ تْ ن َ ناً أَ بَ لَ  هُ لَ  تْ عَ إذا مجَ 

صالً ألهنا نب متى من الناقة مادام اللى  ذي حتلبهُ حّت جيتمع الباقي الى  ته ان ال يذهب بهِ يقول الشاعر إذا مجعت له لبناً صربى 
 ونظريها يف املعىن يف سورة اإلسراء قولهُ  . ومل ينقطع " أي دامَ املاءُ  . ويف املنجد يقال "وتنَ  اعهُ طنقِ ا، أي ختشى  رارختشى الغِ 

َنا لََنْذَهنَبَّ اِبلَّذِ }تعاىل  َنا وَِكياًل َولَِئن ِشئ ْ َنا إِلَْيَك مثى اَل جتَُِد َلَك بِِه َعَلي ْ  .{  ي أَْوَحي ْ

،  عنىا منكم حيجزهُ  ( يعين فما أحدٌ  َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِينَ ( أصحاب حممىد )مِىنْ ) ة ولو كانَ ( َي أهل مكى  َفَما ِمنُكم) -47
    . سوءاً ال تقدرون على دفعهِ  بهِ  هللا لو أرادَ  لمهِ ألجلكم مع عِ  بَ : إنىه ال يتكلىف الكذِ  واملعىن

 . هلم ظةٌ ( أي موعِ  لََتْذِكرٌَة لِىْلُمتَِّقنيَ ( أي القرآن )َوإِنَّهُ ) -48

ِبنيَ ) -49  . ساب( ابلبعث واحلِ  َوِإَنَّ لَنَ ْعَلُم أَنَّ ِمنُكم م َكذِى

 لومهِ قرتاف من عُ واال يعين يندمون على ما فاهتم من اإلميان بهِ  ، يوم القيامة ( حلََْسرٌَة َعَلى اْلَكاِفرِينَ ( أي القرآن )َوإِنَّهُ ) -50
. 

 . نوااملؤمنون وآمَ  بهِ  ( الذي أيقنَ  حلََق  اْلَيِقنيِ يف اآلخرة ) ( وعٌد الذي أوعدَنكم بهِ َوإِنَّهُ ) -51

 ( . اِبْسِم رَبِىَك اْلَعِظيمِ ( َي حممىد )َفَسبِىحْ ) -52

ّاْلَعاَلِمنيَّّوةّ،ّاحلاقّ ّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّعارجسورةّامل
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ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

،  رث بن كلدةا. والسائل هو النضر بن ح واقع على قومهِ  بنزول عذابٍ  سائلٌ  ( أي سألَ  َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقعٍ ) -1
ابً كذى وكان مُ  { ، أليمٍ  ئتنا بعذابٍ اأو  السماءِ  منَ  علينا حجارةً  رْ فأمطِ  كَ عندِ  منْ  احلقى  هذا هوَ  كانَ   إنْ  لهمى الى }وكان سؤاله 

َ .  ستهزاءً اابلعذاب  لرسالة النيبى لذلك سألَ  يدفع  أنْ  أنى العذاب سيحلى جبميع الكافرين وال يتمكىن أحدٌ  ُسبحانهُ مثى بنيى
 : العذاب عنهم فقال تعاىل

 . ( يدفع العذاب عنهم َداِفعٌ  لِىْلَكاِفرِيَن لَْيَس َلهُ ) -2

أبنىه عايل املكان وأنى املالئكة  هُ نفسَ  وصفَ  مثى  . ى كفرهم وإشراكهمقاابً هلم علَ ن هللا عِ ( أي العذاب املقدىر مِ  مِىَن الِلَِّ ) -3
( أي ذي املصاعد الىيت تصعد  رِجِ ِذي اْلَمَعا) ه وال َينفون فقال تعاىللون أبمرِ مويع األوامر منهُ  املقرىبني والروح األمني يتلقىونَ 

 . رتفاع مكانهِ الوى شأنه و . وهذا كناية عن عُ  منها املالئكةُ  إليهِ 

ظة ومالئكة املوت بة واحلفَ ، وهم الكتَ  أي تصعد املالئكة الىيت هلا وظائف يف األرض ( تَ ْعرُُج اْلَماَلِئَكُة َوالر وُح إِلَْيهِ ) -4
، يعين نفوس املؤمنني  ماء، وكذلك املؤمنون يصعدون مع املالئكة إىل السى  هائيل وأبمرِ جرب  ةِ حبَ يصعدون إىل السماء بصُ 

(  مَخِْسنَي أَْلَف َسَنةٍ ( عند الكافرين واجملرمني ) يِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُهُ مون على األرض )، ويبقى الكافرون واملشركون واجملرِ  تصعد
. وهو آخر يوم من أَيم األرض الىذي تقف فيه األرض عن دورهتا احملورية  لشدىة ما يصيبهم من اخلوف واهللع والعذاب

 هنارٌ  خرىنا واجلهة االُ دائم إىل يوم القيامة وطوله ألف سنة من سنيى  هة منها ليلٌ نتهاء احلرارة الىيت يف جوفها فيكون جِ ابسبب 
اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثى يَ ْعرُُج إِلَْيِه يف يَ ْوٍم َكاَن يَُدبِىُر }تعاىل يف سورة السجدة  . وذلك قولهُ  دائم إىل يوم القيامة

ُ َوْعَدُه َوِإنَّ يَ ْوًما ِعنَد } . وقال ايضاً يف سورة احلج{  ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ون َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلن خُيِْلَف الِلَّ
ا مَ َبمسني ألف سنة لِ  اجملرمني يقدىرونهُ  نا ولكنى من سنيى  لف سنةٍ أ . فيكون ذلك اليوم طولهُ {  َسَنٍة ُمِىَّا تَ ُعد ونَ  َربِىَك َكأَْلفِ 

 . . أمىا املؤمنون فيصعدون مع املالئكة إىل جنىة املأوى وال يبقون على األرض ن العذابصيبهم مِ يُ 

ولني الكالم لعلىهم  ( أي عاملهم ابجلميل َصرْبًا مجَِياًل يتهم منك وال جتزع )خر ى قومك وسُ ى أذَ ( َي حممىد علَ فَاْصربْ ) -5
 . ينقادون لك وال ينفرون عنك

ُْم يَ َرْونَهُ ) -6  . ، ألهنم ال يعتقدون بوقوع العذاب ( عنهمبَِعيًدا) ( أي العذاب الىذي طلبوهُ  ِإهنَّ

   . إالى حادث املوت وحينئٍذ يقعون فيهِ بينهم وبني العذاب  ليس ه( ألنى  َونَ رَاُه َقرِيًبا) -7
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(  يَ ْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهلِ فقال ) ألف سنةٍ  بعض احلوادث الىيت تقع يف آخر ذلك اليوم الىذي طولهُ  ُسبحانهُ مثى بنيىَ  -8
 صافية وذلك لكثرة األَبرة رة غريكِ : تكون السىماء عَ  واملعىن، لألرض ، أي الغالف اجلوىي  الطبقات الغازيىة ماء هيَ فالسى 

 .141والغازات فتكون كالدخان

 سمىى "طحينيىة" ألنى ، وهو املسمىى يف بغداد "راشي" ويف املوصل يُ  صفىىأي غري مُ  املهل هو زيت السمسم مع تفلهو 
فينعزل الزيت عن التفل  ى الناراشي علَ ى الرى يُغلَ  ، فإذا أرادوا فصل الزيت عن تفلهِ  ى النارعلَ  هِ يِ لْ ن بعد ق َ طحَ م يُ مسِ السِ 

 يف سورة الكهفو  يف سورة الدخانل هْ مُ وقد سبق شرح كلمة الْ  ،"" والتفل ُيسمىى "ُكُسبْ ، فالزيت يسمىى "شريجْ  لويُفصَ 
 . أيضاً 

 َوَتُكوُن اجْلِبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ }تعاىل  ثلها يف سورة القارعة قولهُ . ومِ  أي كالصوف املنفوش ( َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهنِ ) -9
  : . وسبب ذلك عامالن{ 
، فإذا انتهت تلك احلرارة ابلتدريج  سبب اجلاذبية هو احلرارة الىيت يف جوف األرض ، ألنى  إنتهاء جاذبية األرضل األوى 

 ،  أجزاء اجلبال كة تنتهي أيضاً فحينئٍذ تتفكى فاجلاذبيى 
حينئٍذ تنصهر اجلبال فتكون أوكسيد الكالسيوم  يف جهة النهار الدائم بسبب الشمسرارة احلإرتفاع درجة والعامل الثاين 
   . ، أي أحجار الكلس أكثر اجلبال هي كربوَنت الكالسيوم ، ألنى  فتنهال كالرمال

يًما) -10 يٌم محَِ  من العذاب بل كلى إنسان مشغولٌ  هُ نجيَ أن يُ  صديقهُ  وال صديقٌ  ٌب قرابتهُ ( أي ال يسأل قري َواَل َيْسَأُل محَِ
 . هعن غريِ  بنفسهِ 

ك ؤ هؤالء أقراب رْ أبصِ  املؤمن فيقولون لهُ  ي املالئكة يُبصىرون احلميم الكافر حبميمهِ أ،  بصارن اإلة مِ شتقى ( مُ يُ َبصَُّروهَنُمْ ) -11
. وذلك قوله تعاىل يف  يتم رسوله فدخلتم الناروعصَ  ا أنتم فقد أشركتم ابهللِ . أمى  خلون اجلنىةسيد تىبعوا رسولهُ انوا ابهلل و آمَ  الىذينَ 

ُ بَِرمْحٍَة اْدُخُلواْ اجْلنىة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم َوالَ أَنُتْم حَتَْزنُونَ  الىذينَ أََه ُؤالء } 49سورة األعراف يف آية  يعين {  أَْقَسْمُتْم الَ يَ َناهُلُُم الِلى
 . دخلوا اجلنىةاُ ولون للمؤمنني يق
  . ( يَ َود  اْلُمْجرُِم َلْو يَ ْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يَ ْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ )

                                                           

 لقد أعطى هللا سبحانه ثالث صفات للمهل :  141 
  { َوِإن َيْسَتِغيُثوا يُ َغاثُوا مبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ }، وذلك قوله تعاىل يف سورة الكهف  أنه سائل وىلاالُ 
والغاسق هو  { ، ون فيها برداً وال شراابً إال محيماً وغسىاقاً قال يذو }لنبأ ، وذلك قوله تعاىل يف سورة ا وادر مائل للسى ون عكِ م اللى أنىه معتِ  الثانيةو 

 .  ق الليلمن غسَ  األسود مشتقى 
  { َكَغْلِي احْلَِميمِ   يَ ْغِلي يف اْلُبُطونِ }إنىه ساخن يغلي وذلك قوله تعاىل يف سورة الدخان  ةالثالثو 

 . لوا عنه الزيتى النار ليفصِ علَ  ىغلَ وهذه الثالثة تنطبق على السمسم املقلي املطحون حني يُ 
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 . (َوَأِخيهِ ) ( أي زوجتهِ َوَصاِحَبِتهِ ) -12

 . من أعدائهِ  نجيهِ نيا وتُ ( يف دار الدُ تُ ْؤِويهِ ( كانت )الىيت) وعشريتهِ  ( أي قبيلتهِ َوَفِصيَلِتهِ ) -13

يًعا) -14  . ن العذاب( ذلك الفداء مِ  مُثَّ يُنِجيهِ ) يفتدي هبم عن نفسهِ  ( يودى أنْ  َوَمن يف اأْلَْرِض مجَِ

َا َلَظىٰ ) لهُ  ( ال جناةَ َكالَّ قال تعاىل )مثى  -15 . ومن ذلك قول  وتوهىجها وهي الشمسُ  ، رقةحمُ  فائقة وَنرٌ  ي حرارةٌ أ(  ِإهنَّ
 : عنرتة

 يمِ هِ البَ  المِ الظَّ  ةَ مَ لْ ظُ  تْ لَ جَ  دْ ي       قَ ميِ دِ َي نَ  عبلةٍ  َنرُ  هذهِ 
 ميِ رِ ضْ لتَّ ابِ  دادُ زْ ت َ  قٍ وْ شَ  َنرُ        ي   ؤادِ ها يف فُ لُ ث ْ ى ومِ ظَّ لَ ت َ ت َ 

ا تنضج حبرارة الشمس لدة الرأس لشدىة احلرارةجِ  أي تنزعُ  ( نَ زَّاَعًة لِىلشََّوىٰ ) -16 ،  لدة الرأسجِ  . فالشوى هيَ  ، ألهنى
 : على ذلك قول األعشى والشاهد

َلُة َما َلُه   َقْد ُجلِىَلْت َشْيباً َشَواتُهْ      قَاَلْت قُ تَ ي ْ
 : ديو األ وقال األفوهُ 

 وارُ ٌة فيها دُ لَّ وايت خَ زٌع         وشَ قَ  فيهِ  يَ أسِ رَ  يْ رَ ت َ  إنْ 

 . هُ صدىقفلم يُ  ( عن رسولهِ َوتَ َوىلَّٰ ( عن اإلميان ابهلل ) َتْدُعو َمْن أَْدبَ رَ ) -17

 ةٍ وى جتذهبم مبا فيها من ق ُ  "لظى"نى إ:  واملعىن.  يف سبيل هللا منهُ  نفقْ يف الوعاء ومل يُ  أي فحفظهُ  (فََأْوَعىٰ ( املال )َومَجَعَ ) -18
 . بةجاذِ 

نَساَن ُخِلَق َهُلوًعا) -19  : شر بن أيب خازمومن ذلك قول بِ  ، زوعاً راً جَ جِ ( أي ضَ  ِإنَّ اإْلِ
 َواَل ُمِكبًّا خِلَْلِقِه َهِلًعا    ِتيِم َِنَْلَتُه اَل َمانًِعا لِْليَ 

 : بقوله تعاىل "هلوع"فسىر كلمة  مثى 
 . ( يعين جيزع وال يصرب ِإَذا َمسَُّه الشَّر  َجُزوًعا) -20

رص ه قليل الصرب شديد احلِ : إنى  واملعىن،  ( أي مينع حقى الفقراء منهُ َمُنوًعااملال ) ( يعين إذا أصابهُ  َوِإَذا َمسَُّه اخلَْرْيُ ) -21
 . رصهِ حِ  شدىةِ  إنىه يبخل على الفقراء واحملتاحني لِ على املال حّتى 

م عوىدوا أنفسهم علَ  ( ِإالَّ اْلُمَصلِىنيَ ) -22  . منية والنجاح ابلغايةر ابالُ فَ ظَ صربهم ال نى عاقبةَ أموا ى الصرب وعلِ ال جيزعون ألهنى
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 . ( ال يرتكوهنا ْم َدائُِمونَ ُهْم َعَلٰى َصاَلهتِِ  الىذينَ ) -23

   . ( يتصدىقون به هو الزكاة يِف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ  الىذينَ وَ ) -24

 . الىذي ال يسأل احملروم، و  عطونهُ هو الفقري الىذي يسأل من الناس فيُ  السائل(  لِىلسَّائِِل َواْلَمْحُرومِ ) -25

ُقوَن بِيَ ْوِم ال الىذينَ وَ ) -26 ينِ ُيَصدِى  . ( أي بيوم العقاب واجلزاء دِى

م م ْشِفُقونَ  الىذينَ وَ ) -27  . فون( أي خائِ  ُهم مِىْن َعَذاِب َرهبِِى

ْم َغرْيُ َمْأُمونٍ ) -28  . للكافرين منهُ  ( أي ال أمانَ  ِإنَّ َعَذاَب َرهبِِى

 . واللىواط الزَن( من  ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  الىذينَ وَ ) -29

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنيَ ( من اإلماء )  َعَلٰى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُمْ ِإالَّ ) -30    . ( على ذلك فَِإهنَّ

( أي املتعدىون حلدود  فَُأولَ ِٰئَك ُهُم اْلَعاُدونَ خالف ذلك فزَن أو الط ) لنفسهِ  ( يعين فمن طلبَ  ِلكَ َفَمِن ابْ تَ َغٰى َورَاَء ذَ ) -31
 . هللا

   . ( ال خيونون األمانة وال ينقضون العهد ُهْم أِلََماََنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ  الىذينَ وَ ) -32

 . نكروهنا وال ميتنعون من أدائها( ال يُ  ُهم ِبَشَهاَداهِتِْم قَائُِمونَ  الىذينَ وَ ) -33

 . هتا( فيؤدىوهنا أبوقا ُهْم َعَلٰى َصاَلهِتِْم حُيَاِفُظونَ  الىذينَ وَ ) -34

 . ( عند هللا أُولَ ِٰئَك يِف َجنَّاٍت م ْكَرُمون) -35

   على ذلك قول تُ بىع . والشاهد ياد واإلنصات لقول املتكلىماإلنقِ  معناهُ  "اإلهطاع"(  َكَفُروا ِقبَ َلَك ُمْهِطِعنيَ   الىذينَ َفَماِل ) -36
 َسْعٍد يلْ ُمِطيٌع وُمْهِطعُ تَ َعبََّدين ّنُْر ْبُن َسْعٍد وَقْد أَُرى     َوّنُْر ْبُن 

ستعملة عند الكلمة مُ  وال تزال هذهِ  ، دىكَ يف احلرب ويكون ضِ  الىذي يقف قبالتكَ  هو عدوىكَ  "القبيل"، و عوسامِ  طيعٌ أي مُ 
 : ومن ذلك قول األعشى،  "هللا قبيلك" يقول لهُ  لنفسهِ  منهُ  يقتصى  أحد ومل يتمكىن أنْ  عتدى عليهِ ا، فإذا  العرب

 اقَ ن َ خْ مُ الْ  وهُ لغُ يوماً أبْ  كَ يلَ بِ قَ      او قُ إذا لَ  وهِ جُ الوُ  يضِ ٍة بِ يَ ت ْ فِ أيف 
 كفروا لعدىوكَ   ذينَ لى : فما لِ  واملعىن،  كفروا برسالة حممىد )ع( ومل يصدىقوه  الىذينَ ريد هبم املشركني من أهل مكة كفروا يُ   الىذينَ و 

 ؟ مم أيب جهل وهو يقودهم إىل جهنى ، يعين فما ابهلم يسمعون كال تنينصِ مُ  خاضعني ولقولهِ 
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 "زينالعِ ". ف نيسامع ولكالمهِ ،  نييطوبه حمُ ،  نيُمتمع الهِ وعن مِش  ( أي عن ميينهِ  َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِىَماِل ِعزِينَ ) -37
  : ، والشاهد على ذلك قول ُعبيد بن األبرص قة يكونوا كاحللَ اإلجتماع حول إنسان حّتى  معناهُ 

 َيُكونُوا َحْوَل ِمْنرَبِِه ِعزِيَنا    وا يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه َحّتَّ َفَجاءُ 
 : وقال عنرتة

 اينَ ب الِعزِ صُ  كالعُ رْيُ الطى  هِ يْ لَ عَ        رىٍ كَ مَ  ىدَ ُت لَ كْ َر ت َ  دْ ٍن قَ رْ وقِ 
 . تمعة عليهِ أي ُمُ 

ُهمْ ) -38 ل أعماله وال قبَ كالى ال تُ   ؟ وهو مشرك ( أبعمال الربى  نىة نَِعيمٍ أَن يُْدَخَل ج( أي من الكافرين ) أََيْطَمُع ُكل  اْمرٍِئ مِىن ْ
 . شركاً مُ  مادامَ  رىهُ بِ  فيدهُ يُ 

أجسامهم تعود إىل  ، ويعلمون أيضاً أنى  ( أي من تراب األرض ِإَنَّ َخَلْقَناُهم ُمِىَّا يَ ْعَلُمونَ ( ال يدخل اجلنىة )َكالَّ ) -39
اب وأعادها األجسام من الرتُ  ا علموا ذلك فلماذا يستنكرون املعاد والبعث فالىذي خلقَ ، فلمى  األرض بعد املوت فتكون تراابً 

 ؟ اُخرى إىل الرتاب أليس قادراً على خلقها مرىةً 

،  ها هلا مشارق ومغارب، فالكواكب السيىارة كلى  ( أي مشارق الشمس ومغارهبا َفاَل أُْقِسُم ِبَربِى اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِربِ ) -40
لتها األرض ن مجُ ارة ومِ : ليس أجسامهم وحدها تكون تراابً بل حّتى الكواكب السيى  واملعىن،  ل" دليل املستقبَ اَل وكلمة "فَ 

. وُمىا يؤيد  ق يف ذلك الوقتيتمزى  الشمس وتغرب عنهُ  تشرق عليهِ  رمٍ ، يعين كلى جُ  ق وتنتثر أجزاؤها يف الفضاءتتمزى  سوفَ 
  ، جزاؤها يف الفضاء فتكون نيازكأنتثرت اقت و أي تشقى  { َوِإَذا اْلَكَواِكُب انتَ ثَ َرتْ } نفطارهذا قوله تعاىل يف سورة اإل

اإلنسان  ابقية وهيَ  ةٌ النفوس حيى  إىل ذلك ألنى  ولكن ال حاجةَ  ( على إعادة األجسام امليتة إىل احلياة اثنيةً  ِإَنَّ َلَقاِدُرونَ ) وقولهُ 
 . احلقيقي

ُهمْ َعَلٰى أَن ن  َبدِى ) -41 ن ل فقط بل قادرون على أن جنعل إعادهتا خرياً مِ ثْ مِ ى إعادة الْ درتنا علَ ( يعين ليست قُ  َل َخرْيًا مِىن ْ
إىل احلياة  نعيد األجسام امليتةَ  لنا أنْ  ( أي مل يسبقْ  َوَما ََنُْن مبَْسُبوِقنيَ إىل ذلك ) لقاً ولكن ال لزومَ شكالً وخَ  وىل وأحسنَ االُ 
 وطارَ  منها بعد أن كربَ  الىيت خرجَ  عيد الطري إىل بيضتهِ نُ  ، وليس من املعقول أنْ  عجزةإال إلظهار مُ  ليها اثنيةً عيد النفوس إونُ 

   . 60يف سورة الواقعة آية ثل هذه اآلية . وقد سبق تفسري مِ  بيضتهِ  شرُ قِ  وبعد أن َتزىقَ 

   . هو يوم القيامة : ( بهِ  َحّتَّٰ ُياَلُقوا يَ ْوَمُهُم الىذي يُوَعُدونَ نيا )الدُ  ( يف هذهِ َويَ ْلَعُبوااألوهام ) ( يف هذهِ  اَفَذْرُهْم خَيُوُضو ) -42

سرعني إىل ( أي مُ ِسرَاًعا) ئ، يعين خترج النفوس من القبور واملخاب ( أي من القبور يَ ْوَم خَيُْرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداثِ ) -43
ُْم ِإىَلٰ ُنُصٍب يُوِفُضونَ كَ الداعي )  : طيئة، ومن ذلك قول احلُ  سرعون ويتسابقون( أي يُ  َأهنَّ



990 
 

َها األراِملُ   وِقْدراً ِإذا ما أَنْ َفَض النَّاُس أَْوَفَضْت      إىَل َنرِها َسْعياً إلَي ْ
 : وقال جرير يصف سفرهم على النوق وقد ضلىوا الطريق 

 ضِ فِ وْ ت َ سْ مُ ها الْ سِ مِخْ  يايلَ وا لَ قُ شَ مَ     اوهلَ هُ وا ُمَ رُ خاطَ  ةُ لَّ وإذا األدِ 
 : . وقال أيضاً  أي السري السريع

 وُهْم نَ َزُعوا ابلرَّْوِع قَ ْلَب اْبِن حاِبٍس      كما اْستَ ْوَفَضْت َخْيٌل ِبَكبَِّتها اإلِبال
ٍد منهم هلمىوا إىل أخذ اللىحم فيتسارعون نانادي مُ لألصنام ويُ  الىيت أحجار كبرية كانوا يذحبون عليها األنعام هيَ  "بصُ النُ "و

 ، والدليل على ذلك قولهُ  ابلكافرين . واخلروج من القبور خاصى  إىل أهلهم اَنً ويرجعون بهِ عليهم ُمى  فيوزىعونهُ  من بيوهتم إليهِ 
ُْم َجرَاٌد }تعاىل يف سورة القمر  قَاُلوا ََي وقال تعاىل يف سورة ي س } { ، م نَتِشرٌ ُخشًَّعا أَْبَصاُرُهْم خَيُْرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكَأهنَّ

 { . َويْ َلَنا َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََن َهَذا َما َوَعَد الرَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ 

ِلَك اْليَ ْوُم الىذي  ذَ نفوس )بني ال ( أي تشقى عليهم وتكلفهم املذلىةُ  تَ ْرَهُقُهْم ِذلَّةٌ ( أي ذليلة خاضعة ) َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهمْ ) -44
 . نيا للعذاب والعقابيف دار الدُ  ( بهِ  َكانُوا يُوَعُدونَ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملعارجّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّنوح

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

   . ( ِمن قَ ْبِل أَن ََيْتِيَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( عن عبادة األصنام ) ْن أَنِذْر قَ ْوَمكَ ِإَنَّ أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَلٰ قَ ْوِمِه أَ ) -1

 . والبيىنات ( ابألدلىةِ م ِبنيٌ ٌل من هللا )رسَ ( مُ  ََي قَ ْوِم ِإينى َلُكْم نَِذيرٌ ( نوح )قَالَ ) -2

   . ( فيما أدعوكم إليهِ ِطيُعونِ َوأَ ) وهُ ( فال تعصُ َوات َُّقوهُ ) ( وحدهُ  أَِن اْعُبُدوا الِلََّ ) -3

آبجالكم  آمنتم ال يُعجىلُ  ( يعين إذا َويُ َؤخِىرُْكْم ِإىَلٰ َأَجٍل م َسمًّى) أطعتموين فيما أدعوكم إليهِ  ( إنْ  يَ ْغِفْر َلُكم مِىن ُذنُوِبُكمْ ) -4
ِإَذا َجاَء اَل يُ َؤخَُّر َلْو ُكنُتْم ( ابهلالك لكم ) الِلَِّ  ِإنَّ َأَجلَ منكم ) نقضاء آجالكم املقرىرة لكلى واحدٍ اركم يف الدنيا إىل بل يؤخى 
 . قليل إالى نفرٌ  بهِ  ومل يؤمنْ  . فكذىبوهُ  ( احلقيقة تَ ْعَلُمونَ 



991 
 

 . وابلنهار للىيل( يعين يف كلى األوقات اب َربِى ِإينى َدَعْوُت قَ ْوِمي لَْياًل َوهَنَارًا) ( نوح يشكو قومهُ قَالَ ) -5

 . ( عينى  زِْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَارًافَ َلْم يَ ) -6

 َواْستَ ْغَشْوا ثَِياهَبُمْ  يسمعوا قويل )( لئالى  َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف آَذاهِنِمْ ( خطاَيهم ) لِتَ ْغِفَر هَلُمْ ( إىل اإلميان ) َوِإينى ُكلََّما َدَعْوهُتُمْ ) -7
 : ح، ومن ذلك قول قيس بن امللوى  بيين وبينهم هم بثياهبم فجعلوها غشاءً ، يعين غطىوا رؤوس مهم وأنصحهم أراهم فأكلى ( لئالى 

 وإينى ألْستَ ْغِشي وما يبْ نَ ْعَسٌة       َلَعلَّ َخياالً ِمْنِك يَ ْلَقى َخيالَِيا
  . أيضاً  يف سورة هودالكلمة  ، وقد سبق شرح هذهِ  ي رأسي بردائي لعلىين أَنم وأرى خيالك يف املنامغطى اُ يقول الشاعر وإين 

 . ( شديداً اْسِتْكَبارًا( عليى وعلى املؤمنني )َواْسَتْكرَبُواوالعصيان ) فرِ ( على الكُ َوَأَصر وا)

 . ( بعد اخلُفية مُثَّ ِإينى َدَعْوهُتُْم ِجَهارًا) -8

والنصائح هلم ولكن ال  الكالم ( أي اتبعتُ  َوَأْسَرْرُت هَلُْم ِإْسرَارًاإشراكهم ابهلل ) بةَ ( أخطاءهم وعاق مُثَّ ِإينى أَْعَلنُت هَلُمْ ) -9
، ومن  تتابع السري ليالً  مزةبكسر اهل "اإلسرار"، و مجع ِسرى  مزةبفتح اهل "سراراأل".  فائدة حتصل منهم ابإلعالن وال ابإلسرار

. والشاهد على ذلك  أي اتبعوا الندامة بعضها ببعض{  َداَمَة َلمَّا رَأَُواْ اْلَعَذابَ َوَأَسر واْ النَّ }ذلك قوله تعاىل يف سورة يونس 
 :امرأة ى يصف قول األعشَ 

 هلا َكِبٌد َمْلساُء ذاُت أِسرىٍة     وََنٌْر َكفاثُوِر الصىرِْيِف اْلُمَمثَّلِ 
. ويف ُمتار الصحاح  تابعةمثل خطوط اجلبني املتَ ، يعين  تتابعةطوط مطويىة مُ فقول الشاعر "ذات أسرىة" يعين بطنها ذات خُ 

 . فيها يتدات الى . يعين  التجعى  قال "السِىرار" واحد أسرار الكف واجلبهة وهي خطوطها

 . ( ملن اتبَ  فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا) -10

   . األمطار ( بكثرة يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكم مِىْدرَارًا) -11

(  َوجَيَْعل لَُّكْم َأهْنَارًاا )يالدن ( أي بساتني يف َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاتٍ ر أموالكم وأوالدكم )( أي ُيكثى  َومُيِْددُْكم أِبَْمَواٍل َوبَِننيَ ) -12
 . منها بساتينكم تسقونَ 

 . ( يف صالتكم وعبادتكم لهُ  الِلَِِّ َوقَارً ) فتقيمونَ  ( ثواب هللاِ  مَّا َلُكْم اَل تَ ْرُجونَ ) -13

 ورٍ إىل طَ  ورٍ نتقلتم من طَ ا ، وهكذا بياَنً مثى فتياَنً مثى أطفاالً مثى صِ  ، يعين خلقكم أجنىةً  ور( مجع طَ  َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَوارًا) -14
 . جاالً  أصبحتم رِ آخر حّتى 
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ُ َسْبعَ لم )رأي وهو العِ شتقىة من الكلمة مُ   ، وهيَ  ( يعين أمل تعلموا أمََلْ تَ َرْوا) -15 ( يعين مَسَاَواٍت ِطَباقًا  َكْيَف َخَلَق الِلَّ
نبياء والشهداء يت تسكنها املالئكة واألنى اجلنان الى ، وهُ  أي الروحانيىة ّالسماوات األثريية، وهي  خرىالواحدة فوق االُ 

 : . وقوله شرحاً وافياً  الكون والقرآنعنها يف كتايب  . وقد شرحتُ  والصاحلني من الناس

، أي قليلة الضوء  هلم (رَاًجاسِ ( فوقهنى ) َوَجَعَل الشَّْمسَ تلك السماوات ) ملن سكنَ  ضيءُ ( يُ  َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا) -16
تَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل يِف }تعاىل  قولهُ  وهيَ  61رقان يف آية يف سورة الفُ اآلية  ثل هذهِ . وقد سبق شرح مِ  راجواحلرارة كالسى 

م تَِّكِئنَي ِفيَها }تعاىل يف سورة اإلنسان  ة قولهُ يف وصف أصحاب اجلنى  . وجاءَ {  ِنريًاالسََّماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا م  
 { َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل يَ َرْوَن ِفيَها مَشًْسا َواَل َزْمَهرِيرًا 

 ! ناقض اآلية السابقةاآلية تُ  وأظنىك تقول هذهِ 
يف الزمن احلاضر إذ القمر موجود وكذلك الشمس  عليهِ  ما هيَ واجلواب على هذا السؤال هو أنى اآلية األوىل يصفها على 

ق الشمس وتوابعها فال الشمس فيلتصق هبا مثى تتمزى  ا يف اآلية الثانية يصفها بعد قيام القيامة ألنى القمر جتذبهُ . أمى  موجودة
 . ى مشس وال قمرتبقَ 

ُ أَنبَ َتُكم) -17 يعين  { َوأَنبَ تَ َها نَ َبااًت َحَسًنا} سورة آل عمران يف قصة مرمي تعاىل يف ، ومن ذلك قولهُ  ( أي أنشأكم َوالِلَّ
 : . ومن ذلك قول اخلنساء ترثي آخاها حسنةً  أنشأها نشأةً و 

 َوأَبُو اْليَ َتاَمى يُ ْنِبُتوَن ِفَناَءُه      نَ ْبَت الرَّبِيِع مبَْكأَلٍ ِمْعَشابِ 
بات ركى ة من مُ جسم اإلنسان مكوىن من عناصر أرضيى  ، ألنى  ( أي إنبااتً كالزرع ااتً مِىَن اأْلَْرِض نَ بَ ) وقولهُ  ، أي كما تنشأ الفراخ

 . الكلس والصوديوم والبواتسيوم والكربيت والفسفور واحلديد وغري ذلك

الفضاء مثى إىل  ( إىلِإْخرَاًجا، وذلك يوم القيامة ) ، أي من األرض ( منهاَوخُيْرُِجُكمْ ( بعد املوت ) مُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها) -18
 . روحانيىة ر وأنتم نفوسٌ احملشَ 

ُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا) -19  . ( أي جعلها ُمبسىطة للزرع والُسكىَن  َوالِلَّ

َها ُسُباًل ) -20  . جاجفِ  بني اجلبال ومجعهُ  طريقٌ  ، والفجى  ( أي واسعةِفَجاًجارقاً )( أي طُ  لِىَتْسُلُكوا ِمن ْ

ُْم َعَصْوين َوات َّبَ ُعوا قَاَل نُوحٌ ) -21  الىذينَ تبىعوا أغنياء قومهم ا( يعين  َمن ملَّْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَسارًا( رؤساءهم ) رَّبِى ِإهنَّ
   . روا آخرهتماً وعناداً فخسِ زدادوا بذلك تكربى اغرتىوا ابملال والولد فا

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السم&اوات_الأثيريّة__
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، أي رؤساء احليواَنت كاألسد والنمر  عفائهايعين كمكر كبىار احليواَنت مع ضُ  ( اَمْكرًا ُكبَّارً ( ابملؤمنني )َوَمَكُروا) -22
 . عفاء احليواَنت كالغنم واملعز واألرانب وغري ذلكوالذئب مع ضُ 

َواًعا َواَل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق آهِلََتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َودًّا َواَل سُ ) بادةَ ( أي ال ترتكوا عِ  اَل َتَذُرنَّ ) ( أي قال بعضهم لبعضٍ َوقَاُلوا) -23
   . ( هذه أمساء أصنام كانوا يعبدوهنا َوَنْسرًا

 . . وهنا متى كالم نوح ( عن احلقى  َواَل تَزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َضاَلاًل ) ( من الناس عن طريق احلقى  َوَقْد َأَضل وا َكِثريًا) -24

يف  تْ لَ دخِ اُ ( يعين أجسامهم غرقت يف املاء ونفوسهم  فَُأْدِخُلوا ََنرًا( يف املاء ) أُْغرُِقوا ُمِىَّا َخِطيَئاهِتِمْ قال هللا تعاىل )مثى  -25
ُدوا هَلُم مِىن ُدوِن الِلَِّ أَنَصارًاالنار )   . ( ينصروهنم وخيلىصوهنم من العذاب فَ َلْم جيَِ

رًا ترتك )( أي ال رَّبِى اَل َتَذرْ يف السفينة ) ا ركبَ مى ( لَ  َوقَاَل نُوحٌ ) -26    . ( أي صاحب دار َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدَيَّ

   . فر( أي كثري الكُ َكفَّارًاثلهم )( مِ  َواَل يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجرًا( املؤمنني ) إِنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضل وا ِعَباَدكَ ) -27

(  َواَل تَزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تَ َبارًا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ رين )( هارابً من الكافِ  بَ ْييِتَ ُمْؤِمًنارَّبِى اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل ) -28
 : ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري يعين إالى هالكاً ودماراً 

 ِدَيرُ  َحّتَّ تُباَر قَِبيَلٌة بَِقِبيَلٍة     قَ َوداً َوخُتَْرَب اِبلدِىَيرِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّونوحّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاجلن

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

أي قال ( فَ َقاُلوا) نى من اجلِ  ستمع القرآن مجاعةٌ ا( أي  أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفٌر مِىَن اجلِْنِى ( َي حممىد ألصحابك )ُقلْ ) -1
ْعَنا قُ ْرآًَن َعَجًبان مل يستمع منهم ومل حيضر )مَ املستمعون لِ   . ( ِإَنَّ مسَِ

 . ( بِرَبِىَنا َأَحًدا) ( فيما بعدُ  يَ ْهِدي ِإىَل الر ْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلن ن ْشرِكَ ) -2
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 لتة بن أيب الصى ميى اُ قول  ، ومن ذلك كبري  وإجالل كلى  " تستعمل عند العرب لتعظيمدى ( كلمة "جَ  َوأَنَُّه تَ َعاىَلٰ َجد  رَبِىَنا) -3
: 

 اً َوَأَُمدُ دى َلَك احلَْمُد َوالنَ ْعماُء َواْلُمْلُك َربىنا    َفال َشْيَء أَْعَلى ِمْنَك جَ 
 . ( كما يزعم هؤالء املشركون َواَل َوَلًدا) ( أي زوجةً  َما اختَََّذ َصاِحَبةً ) 

 : ، ومن ذلك قول عنرتة عدهو البُ  "طفالشطَ ".  ( أي بعيداً عن احلقى َشَططًا( قوالً ) ِفيُهَنا َعَلى الِلَِّ َوأَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل سَ ) -4
 َأال َهْل تُ َرى إْن َشطَّ َعينِى َمزاُرها      وأَْزَعَجها عْن أْهِلها اآلَن ُمْزِعجُ 

 . و"السفيه" َنقص العقل واملعرفة

نُس َواجلِْن  َعَلى الِلَِّ َكِذابً َوأَنَّ ظَنَ نَّا أَن لَّن تَ قُ ) -5 مسعنا القرآن ينفي  اذ البنات هلل والشفعاء هلم عند هللا حّتى ختى ( اب وَل اإْلِ
 َ    . هبملنا كذِ  ذلك فتبنيى

نِس يَ ُعوُذوَن بِرَِجاٍل مِىَن اجلِْنِى ) -6 .  أشغاهلم روهنم ببعضِ سخى أعماهلم ويُ  ( يعين يلجؤون إليهم ببعضِ  َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل مِىَن اإْلِ
 : ى. ومن ذلك قول األعشَ  ةق هو املشقى الرهَ  ( فَ زَاُدوُهْم َرَهًقاكثري )  ُسليمانوغري  اجلنى  سخىرَ  ُسليمانن هؤالء ومِ 

َفُعيِن ِمْن ُدْوِن ُرْؤيَِتَها      َهْل َيْشَتِفي واِمٌق ما ملْ ُيِصْب َرَهَقا  ال َشْيَء يَ ن ْ
: إنى اإلنس  واملعىن . بدون تكليف ومشقىات ى حمبوبتهِ وحيصل علَ  بى ي قلب احملِ يقول الشاعر هل يشفِ  ، بى ق هو احملِ والوامِ 

  همومشقىات بتسخريهم إَيى  اً ، أي زادوهم تكاليف قاً زادوا اجلنى رهَ 

ُمْ ) -7 ُ َأَحدً ( أيها اجلنى ) ظَن وا َكَما ظََننُتمْ ( أي اإلنس )َوَأهنَّ َعَث الِلَّ  وا أنْ ، يعين ظنى  رشد الناس إىل طريق احلقى ( يُ  اأَن لَّن يَ ب ْ
ني إىل طريق رشد الضالى حممىد يُ  داً بعدَ رشِ مُ  ق اإلسالم ظنىوا لن يبعث هللارَ . وكذلك بعض فِ  ىعيسَ  يبعث هللا رسوالً بعدَ  لنْ 

   . النيبى عنه ذي أخربَ ، وهو املهدي الى  احلقى 

فَ َوَجْدََنَها سناها أبيدينا )مَ ة فلَ ، أي الروحانيى  ةلنا السماء األثرييى  وصَ دَن يف الفضاء حّتى عَ ( أي ص َوأَنَّ َلَمْسَنا السََّماءَ ) -8
ً )َشِديًدان املالئكة )( مِ  ُمِلَئْت َحَرًسا يف   الشهبعن  ، وقد شرحتُ  هابشِ  ، مجع ماءالسى  ( حتتَ َوُشُهًبا( أي كثرياً وقوَيى

 . شرحاً وافياً  الكون والقرآنكتايب 

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمعِ ( قريباً )نَ ْقُعدُ ) النيبى حممىدمبعث  ( قبلَ  َوأَنَّ ُكنَّا) -9  ماءخذ مقاعد للسمع قريبة من السى ( أي كنىا نتى  ِمن ْ
ْد َلُه ِشَهاابً يت تسكنها املالئكة لنستمع ما يقولون وما يتكلىمون )الروحانيىة الى  ( رََّصًدا) يرصدهُ  ( يف طريقهِ  َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن جيَِ

 . عاملستمِ  منهُ  تُ وال يفلِ  يعين الشهاب يلحقهُ 

http://www.quran-ayat.com/kown/3.htm#الشهب_
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ُْم َرَشًدا) فرهم وإشراكهمبسبب كُ  ( َوأَنَّ اَل نَْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد مبَن يف اأْلَْرضِ ) -10 ( فأرسل هلم رسوالً يرشدهم  أَْم أَرَاَد هِبِْم َرهب 
  . من الشرى  او طيعون رسوهلم فينجُ أم يُ  هم الشرى ون رسوهلم فيصيبَ عصُ : ال ندري هل يَ  واملعىن.  إىل طريق الصالح

،  تلفة يف األدَينُمُ  ( أي مذاهبطَرَائَِق ِقَدًدا ( يف املاضي )ُكنَّالك )( أي غري ذ ِلكَ َوأَنَّ ِمنَّا الصَّاحِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن ذَ ) -11
 : ومن ذلك قول الشاعر

 َوَلَقْد قُ ْلُت َوزَْيٌد َحاِسٌر    يَ ْوَم َولَّْت َخْيُل َزْيٍد ِقَدًدا
 . ، وهي املذهب والشريعة والعقيدة وكلمة "طرائق" مجع طريقة

َ يف اأْلَْرضِ َوأَنَّ ظَنَ نَّا أَن لَّن ) -12  . األرض إىل الفضاء ( من َوَلن ن  ْعِجَزُه َهَرابً بنا سوءاً ) إذا أرادَ  نفوتهُ  ن( أي ل ن  ْعِجَز الِلَّ

ْعَنا اهْلَُدىٰ ) -13 (  خَيَاُف ََبًْساَفاَل ( كما آمنىا )بِرَبِىهِ ( منكم أيىها الكافرون ) آَمنَّا بِِه َفَمن يُ ْؤِمنذي يف القرآن )( الى  َوأَنَّ َلمَّا مسَِ
ًئا}، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة  أي نقصاً  يعين ال  { َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْق  َوْليَ تَِّق الِلىَ رَبَُّه َوالَ يَ ْبَخْس ِمْنُه َشي ْ

، تقول العرب "ال  التكليف واملشقىة معناهُ  "قفالرهَ ".  طاق عملهُ ( أي وال تكليف ما ال يُ  َواَل َرَهًقا)، منه شيئاً  صْ نقِ يُ 
به  ين الذي جاءَ : إنى الدِ  واملعىن،  اف نقصاً وال زَيدةال خيَ  ، وتقديرهُ  طيقهُ اُ فين ما ال هللا" يعين ال تكلى  قكَ ين ال أرهَ قْ رهِ تُ 

 . وذاك بني هذا طتوسى بل هو مُ  ، وتسهيل كما يف دين عيسى وال نقصٌ  ، حممىد ليس فيه زَيدة وتكليف كما يف دين موسى

م ) مون ألوامرِ ( أي املستسلِ  َوأَنَّ ِمنَّا اْلُمْسِلُمونَ ) -14  : ، ومن ذلك قول الشاعر لون( أي العادِ  َوِمنَّا اْلَقاِسُطونَ رهبى
 ْعمانِ ى الن   لَ وُهْم َقَسُطوا عَ اً و ر مْ عَ     قَ ْوٌم ُهُم قَ تَ ُلوا ابَن ِهْنٍد َعن َْوًة 

اً يُقدىسونهُ ونِ  عديالً يعبدونهُ  هللِ  لونَ : اجلاعِ  واملعىن.  النعمان لوا طريقهم علىدَ يعين عَ  . ويدلى على ذلك قوله تعاىل يف أولى  دى
،  ط" معناها العدلسْ ، فكلمة "قِ  بىونه ويعبدونهُ دىاً حيُ عديالً ونِ  أي جيعلون لهُ { َكَفُرواْ بَِرهبِىِم يَ ْعِدُلوَن   الىذينَ }مثى سورة األنعام 

  . يعين ابلعدل { طِ سْ لقِ ابِ  الوزنَ  وايمُ أقِ وَ }تعاىل يف سورة الرمحان  لى ذلك قولهُ والشاهد ع
شوا عن ( أي فتَّ  َفَمْن َأْسَلَم فَُأولَ ِٰئَك حَتَرَّْوا َرَشًداسان املتكلىم منهم فقال )عن لِ  نى  عن املاضني من اجلِ يُبنيى  ُسبحانهُ  مثى أخذَ 

 "حتري" معناها التفتيش عن الشيء والبحث عنهُ  . فكلمة يعين فوجدوا من أرشدهم إليها،  دشْ احلقيقة فوجدوها وأصابوا الرُ 
. 

  بقوداً جلهنىم مكان احلطَ ( أي صاروا وَ  َفَكانُوا جِلََهنََّم َحطًَبان هؤالء )( مِ  َوأَمَّا اْلَقاِسطُونَ ) -15

شركوا ابهلل هبا إبراهيم ومل يُ  ( اليت جاءَ  تَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقةِ َوأَن لَِّو اسْ شركي العرب فقال تعاىل )طاب إىل مُ اخلِ  وجىهَ مثى  -16
َناُهم)  : لتالصى  ميىة بن أيباُ ، ومن ذلك قول  ( أي كثرياً  مَّاًء َغَدقًا( ابملطر )أَلَْسَقي ْ

 اْلَمذاَقِة ال ِمْلٌح وال َكدرُ  ِمزاُجها َسْلَسِبيٌل ماُؤها َغَدٌق      َعْذبُ 
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 ، لوسىعنا عليهم األرزاق : لو آمنوا وداوموا على طريقة الصالح والتوحيد واملعىن.  سنني عنهم بضعَ  نقطعَ اطر وذلك ألنى امل 
 . بركة األرض ابملطر ألنى 

َوَمن يُ ْعِرْض َعن ) عليهِ  اأم يبخلو  الفقري حقىهُ  اعطو عة الرزق فيُ ( أي لنختربهم به هل يشكرون على سَ  لِىنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيهِ ) -17
 حّتى  ُصُعوداً  : جيعل طريقهُ  واملعىن،  نساناإل ذي يسلكهُ ( املسلك هو الطريق الى  َيْسُلْكُه َعَذااًب َصَعًدا) ( وال يشكرهُ  ْكِر رَبِىهِ ذِ 

بة اليت جيتازها املؤمن ويصعد قَ العَ  . وهيَ  عذىب فيهاالبنفسجية فيُ  ة فوقلة اليت تقف عندها األشعى ة القاتِ ل الطبقة الغازيى يصِ 
يعين الكافر ال  {َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة }تعاىل يف سورة البلد  ، وذلك قولهُ  عذىابً ى فيها مُ بقَ يَ ف، أمىا الكافر  ة املأوىإىل جنى 

م ال يبقون فيها بل يصعدون منها إىل لمِ وهنا لعِ مُ يقتحِ فا املؤمنون . أمى  إليها ولكن املالئكة تسوقهُ  يقتحمها من نفسهِ  هم أهنى
وهو صاعد إىل  ى اإلرهاق يف طريقهِ لقَ أي سيَ  {َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا } تعاىل . ونظريها يف املعىن يف سورة املدىثر قولهُ  املأوى جنىةِ 

     . لة فيتعذىب فيهاتلك الطبقة الغازيىة القاتِ 

ذاعات القرآن ويف اإل اآلية على الدوام يف ملسلمني هذهِ . يقرأ بعض ا ( َفاَل َتْدُعوا َمَع الِلَِّ َأَحًداَوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِِّ ) -18
ولكن لألسف ال يفهمون ، عريض ابرز واضح  وهنا مكتوبة على أبواب املساجد واجلوامع َبطىٍ ويرتدىد صوهتا يف آذاهنم ويرَ 

معي  . فتعالَ  الهون ها غافلون وعن مقصدهام عن فهمِ هُ حُمكماهتا ف َ  وضوح ألفاظها وتبيان معناها وال يعرفون مغزاها معَ 
رشدَن من أمرَن وهللا يُ  ى ابحلقيقة ونكون على بصريةٍ ر عن معناها واملقصود منها لكي َنظَ فسِ نستَ لكتايب هذا لِ  ئأيىها القار 

املعابد   عندَن وهيَ ، فاملساجد معروفة  ( ، فقد قال هللا تعاىل )َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع الِلَِّ َأَحًدا إىل الصواب
، وهل يقصد  ( فهل هي خاصىة أم عامىة تعاىل )َفاَل َتْدُعوا َمَع الِلَِّ َأَحًدا ما املقصود من قولهِ  ، ولكنْ  كاجلوامع وغريها

كاً كاً من املالئكة فيكون املعىن ال تدعو ملَ هبا ملَ  ، أم يقصد بكلمة )أحداً( الصنم فيكون املعىن ال تدعو صنماً من األصنام
ا  أجبتَ  كَ وأظنى  ؟ عليها فيها وما جوابكَ  فما رأيكَ  ؟، أو ال تدعو أحداً من البشر من املالئكة مبا هو الصحيح فتقول إهنى

الكلمة وعرفنا  لكتابنا هذا لقد عرفنا هذهِ  ئأيىها القار  لقد أصبتَ .  كاً أو بشراً أو ملَ  كانَ   عامىة يف كلى ُملوق سواء حجراً 
  . معناها

،  هم مثلنا وليسوا خالقني الىذينَ عاء هلؤالء املخلوقني ( ما املقصود ابلدُ  عن معىن قوله تعاىل )َفاَل َتْدُعوا نستفسرَ  نْ أ يَ بقِ 
الواقع لقد عرفنا  . لقد أصبتَ  ك تقول يف كلى شيءوأظنى  ؟ يف كلى شيء يف شيء من األشياء أم هو عامى  فهل الدعاء خاصى 

 .   اآلية واملقصود منهامعىَن 
،  حاداً آيدعون مع هللا عشرات ال أحداً وال  فتسمع كيفَ  واألولياءّإىلّقبورّاملشايخّواألنبياءمعي لنذهب  واآلن تعالَ 

يتربىكون بقبورهم وينذرون  يدعون املشايخ ويسألون منهم حوائجهم وكيفَ  يزورون قبور املشايخ كيفَ  الىذينَ نظر إىل هؤالء اُ 
دون عند رون البخور ويوقِ ، ويذحبون هلم ذابئح النذور ويُبخى  شدائدهم عودهم ويندبوهنم عندَ م وقُ قيامه ون هبم عندَ نهلم ويستعي
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والئك هم اُ وا هللا فأنساهم أنفسهم ، نسُ  يفدوهنم سهم، كحبى هللا حيبىوهنم وأبنفُ  قبورهم الشموع ويسكبون عليهم الدموع
  . لونالغافِ 

صورها ر مسكنهم وال يف املراقد ُممعهم بل يف اجلنان مع املالئكة جيتمعون ويف قُ إنى األنبياء واألولياء ليس يف القبو  مثى 
. قال هللا تعاىل يف  من يدعوهم وال يعلمون مبن يزور قبورهم ال يسمعونَ  ، يتنعىمون ومن أَثارها َيكلون ومن أهنارها يشربون

الناس  ولكنى ،  { ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ ِإن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو مسَِ }سورة فاطر 
م يسكنون القبور فلذلك يقدىسون قبورهم ويعبدوهنا من دون هللايظنى  َواَل حَتَْسنَبَّ }. قال هللا تعاىل يف سورة آل عمران  ون أهنى

، ألنى النفوس  يعين يف السمىاوات يف اجلنان َيكلون ويشربون { َوااًت بَْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِىِْم يُ ْرزَُقونَ قُِتُلواْ يِف َسِبيِل الِلِى أَمْ  الىذينَ 
القوالب فال  النفوس فإذا خرجت النفوس من هذهِ  تكوين، وما األجسام إالى قوالب لِ  بصرأتكل وتشرب وتسمع وتُ  حيىةٌ 

 . اابً ق وتكون تر فيها بعد ذلك فإهنا تتمزى  حاجةَ 
  . مع هللا يدعون سمٍ امن اإلشراك يتكلىمون وأبيى  لنسمع ماذا يقولون وأبيى نوعٍ  إىلّاملساجدواآلن لنذهب 

"مفاتيح اجلنان" وهو يقرأ يف  سمبلة ويف يده الكتاب املعروف إبَنو القِ  نظر إىل ذلك الشيخ اجلالس يف املسجد ووجههُ اُ 
  : من الكتاب ويقول 129صحيفة 

 بْ وائِ يف النى  كَ َنً لَ وْ عَ  هُ دْ جتَِ     بْ جائِ العَ  رَ هِ ليىاً ُمظْ "َنِد ع
هللا أكرب ،  اخلفي كَ لطفِ  َيعليى َيعليى أدركين حبقى ، هلل بنبوىتك َي حممىد وبواليتك َيعليى أكلى همى وغمى سينجلي بعظمتك َي

ك نعبدُ ،  أَن من شرى أعدائك بريء،  هللا أكرب  َيعلي أدركين َيقاهرَ ،  َي أاب الغيث أغثين ، ستعنين وإَيىك هللا صمدي حبقى إَيى
ك القاهر املهلِ  قهىار َيذا البطش الشديد أنتَ  ار تقهىرت ابلقهر َيقهى  َي العجائب َي مرتضى علي رَ ظهِ العدوى َيوايل الويل َيمُ 

الرمحان  إالى هوَ  ال االهَ  واحدٌ  واالهكم إالهٌ  ، ض أمري إىل هللا إنى هللا بصري ابلعبادوأفوى ،  نتقامهُ ا طاقالذي ال يُ  م القويى املنتقِ 
أدركين َي علي  َي علي أدركين َي علي ، يثني أغثين َي راحم املساكني إرمحيناملستغِ  َيغياثَ ،  النصري عمَ هللا ونِ  حسيبَ  ، الرحيم
 . إنتهى  . ني"برمحتك َي أرحم الرامِح ،  أدركين

 جات فأخذَ ااحل عندَ  خراً ات وذُ مى ن هذا الشيخ ابإلمام علي وجعله عوَنً له يف امللِ ستعاانظر أيىها القاريء لكتايب هذا كيف اُ 
درة على القُ  فات هللا وجعل لهُ مع صِ  وصفاتهِ  ،عشواء وخيلط إسم علي بن أيب طالب مع إسم هللا  خبطَ  عائهِ خيبط يف دُ 

 َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع الِلَِّ َأَحًدا} هللا تعاىلهذا وقد قال  ؟ ، أليس هذا هو اإلشراك الصريح درةاألشياء كما هلل القُ 
} . 

نظر إىل ذلك . اُ ة مى ئِ واأل املشايخ حبى يف املغالون  ونستمع ما يقولهُ  نديةّواملقاهيإىلّاألواآلن لنخرج من املسجد ونذهب 
 : يىةى وهو ينشد ويقول بيت أبوذِ املقهَ  اجلالس على كرسيى  الشابى 

 وسْدهَ  بگلبيعليَّ الدَهر فْك ابَب وَسْدَه              ُمناَي ابَتْت 
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 َِّنيْت أْهِل الِكسا اخلمَسة وستَه     تُفْكين وال تَشْمِت اْعداْي بِيَّه
 شيء كلى على   هو قادرٌ  نومَ  ورازقهُ  يندهبم حللى الشدائد ومل يندب خالقهُ  ئمىة وأخذَ  هذا الشاب يف ُحبى األنظر كيف غاىَل اُ 

  . { َأَحًدا الِلَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفاَل هلل  نى املساجدَ أو } ، هذا وقد قال هللا تعاىل
  يف وصفهِ  ةغاالمُ  وهو ميدح اإلمام علي فيقول ما هوَ  إىلّهذاّالشاعرويف ختام املطاف إستمع 

  ُهَو هللاُ إْن قُ ْلُت ذا َبَشٌر فالَعْقُل مَيْنَ ُعيِن      وأْخَتِشي هللاَ ِمْن قَ ْويل 
. وال أريد أن أطيل عليك املقام  إبن هللا ى يف املسيح فجعلوهُ كما غالت النصارَ   غايل يف وصفهِ هذا الشاعر يُ  نظر كيف أخذَ اُ 

 . ىبع اهلدَ ن اتى ى مَ والسالم علَ  ، مبا ذكرَنه آخر لرتى أعماهلم وتسمع أقواهلم وإشراكهم بل نكتفي فنذهب إىل مكانٍ 

. وذلك قوله تعاىل  القرآن ( أي يدعو النيبى إىل إنذار قومه ويقرأ عليهِ يَْدُعوهُ جربائيل ) ( يعين بهِ  َلمَّا قَاَم َعْبُد الِلَِّ َوأَنَُّه ) -19
( لَِبًداى جربائيل )علَ  ( أي َيُكونُوَن َعَلْيهِ ) ( اجلنى َكاُدوا) ، { ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِىَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ } يف سورة النحل

ون املالئكة ويعرفوهنم يرَ  اجلنى  نى . وذلك أل ماع القرآنستِ ماعهم الجتِ او  بعٍض لتزامحهم عليهِ  أي يركب بعضهم أكتافَ 
م ميتازون ابألجنحة دونَ أ ةً وخاصى  وله معوا حجتَ امن هللا فلذلك  لٌ رسَ عرفوا أنىه مُ  غريهم من املخلوقات الروحانيىة فلمىا رأوهُ  هنى

ة وهو موجىه من هللا إليهم ، واخلطاب يف هذه اآلية ألهل مكى  رآنمن آَيت القُ  وماذا يتلو عليهِ  ليستمعوا ماذا يقول للنيبى 
 : فقال تعاىل . مثى وجىه الكالم للنيبى  لقومهم هذا من كالم اجلنى  وليسَ 

َا أَْدُعو َريبِى ) -20  . ( من املخلوقنيَأَحًدا) ( أي بعبادتهِ  هِ َواَل ُأْشرُِك بِ ريبى ) ( أي أعبدُ  ُقْل ِإّنَّ

ى إنزال العذاب عليكم كما تطلبون وال على هدايتكم كما ( يعين ال أقدر علَ  ُقْل ِإينى اَل أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل َرَشًدا) -21
ا القادرُ     . عليى إال البالغ على ذلك هو هللا تعاىل ولكينى رسول ليسَ  أطلب أَن وإّنى

رَيين ِمَن الِلَِّ َأَحدٌ ) -22 وال  داً أختفي فيهِ ( أي ال أجد حلِ  َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًداألجلكم ) هُ عصيتُ  ( إنىْ  ُقْل ِإينى َلن جيُِ
   . أجلأ إليهِ  ئاً ملج

مثى أتيت  { ، ْل ِإينى اَل أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل َرَشًداقُ } ملة معطوفة على قوله تعاىل( وهذه اجلُ  ِإالَّ َباَلًغا مِىَن الِلَِّ َورَِسااَلتِهِ ) -23
 ن منهُ ذي أَتكى ب ولكن الى كنين إنزال العذاب عليكم كما تطلبون وال هدايتكم كما أطلُ : ال ميُ  واملعىن، { اِإالَّ َباَلغً }بعدها 

 يَ ْعِص الِلََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه ََنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َوَمنكم هبا )يت أرسلين هبا إليكم وقد أبلغتُ هو إبالغكم رساالت ريبى الى 
   . ( ال خيرجون منها

(  َمْن َأْضَعُف ََنِصرًا َوأََقل  َعَدًداوك )كذىبوك وعادَ   الىذينَ ( َفَسيَ ْعَلُمونَ موا )( من العذاب ندِ  َحّتَّٰ ِإَذا رَأَْوا َما يُوَعُدونَ ) -24
   . مهُ  َنن أم
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   . داً اًل وموعِ ( أي أجَ  أَْم جَيَْعُل َلُه َريبِى أََمًدامن العذاب ) ( بهِ  أََقرِيٌب مَّا تُوَعُدونَ ( أي ال أدري ) ُقْل ِإْن أَْدرِي) -25

  . ( من خلقهِ  َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلٰى َغْيِبِه َأَحًدا) -26

ن املالئكة يرصدون ( مِ  فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمن َبنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدابعض املغيىبات ) مهُ علىِ ( يُ  ُسولٍ ِإالَّ َمِن اْرَتَضٰى ِمن رَّ ) -27
ا مبِ ليغ الرسالة و بمن ت هوداً للرسول عند هللا مبا يقوم بهِ ، وتكون املالئكة شُ   يؤذوهُ والشياطني لئالى  ن اجلنى مِ  ول وحيفظونهُ الرسُ 

 :  ، وذلك قوله تعاىل رن أذًى وضرَ مِ  ن قومهِ مِ  صيبهُ يُ 

مْ ل )سُ ( الرُ  أَن َقْد أَبْ َلُغوا، وهم املالئكة ) دون( الراصِ لِىيَ ْعَلمَ ) -28 م  القيامة عندَ  ( لكي يشهدوا هلم يومَ  رَِسااَلِت َرهبِِى هللا أبهنى
َوَأْحَصٰى ُكلَّ ن نواَي وأعمال وتبليغ وإنذار )( مِ  مبَا َلَدْيِهمْ ( هللا )َوَأَحاطَ هم تبليغ الرسالة )قومُ  بلىغوا وأنذروا لكي ال جيحدَ 

 . شيء منها ( فال يفوتهُ  َشْيٍء َعَدًدا

ّاْلَعاَلِمنيَّّواجلنّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاملز م ل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 ، وبعد الصالة يذكر هللا ابلتسبيح صف اآلخر منهُ صلىي النوافل يف النِ ويُ  اللىيلن لنصف األوىل مِ كان النيبى )ع( ينام يف ا  -1
، أي  للنوم : املتزمىل بثيابهِ  واملعىن،  التاء لتسهيل الكالم فُحِذَفت ، ( وأصلها املتزمِىل ََي أَي  َها اْلُمزَّمِىلُ ) ةر السو  فنزلت هذهِ 

 : القيس يصف قسىاً  ئمر ا. ومن ذلك قول  هبا فى امللتَ 
 ُمَزمىلِ  جِبَادٍ  يِف  أََُنسٍ  َكِبرْيُ        َوْدِقهِ  أفاننيِ  يف  أابَنً  َكَأنَّ 

 . جاد ثوب ُمططوالبِ 

  . اللىيل( من  ِإالَّ قَِلياًل ة القرآن )( لقراءَ  اللىيلُقِم ) -2

  . (قَِلياًل صف )( أي من النِ  نِىْصَفُه أَِو انُقْص ِمْنهُ ) -3
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، وقسِىم  وراحتكَ  صف الثاين لنومكَ ة القرآن والنِ لقراءَ  كَ صف ليلِ : إجعل نِ  واملعىن.  صف( على النِ  زِْد َعَلْيهِ  أَوْ ) -4
، أي وقت الفجر فيكون اجملموع  اللىيلأربعاً منها وساعتني يف آخر  اللىيليف أولى  مْ قُ إىل ساعات ف َ  صف الذي تقوم فيهِ النِ 
. وهو  طهُ أي وسَ  اللىيلنصف  ، وِنَْ  من ذلك عليها فال مانعَ  دتَ زِ  عليك وإنْ  فال أبسَ  منها أنقصتَ  تى ساعات فإنْ سِ 

يف سورة ثلها وقد سبق تفسري مِ  . قومك تفصيالً لكي يصغي إليهِ  لهُ صىِ ( أي فَ  َوَرتِىِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِياًل وب )جُ يار ال وُ خِ  ندبُ 
ا أمرَ {  َوَرت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل }تعاىل  قولهِ  عندَ  لفرقانا هادئة  ألنى األصوات ويف آخرهِ  اللىيلهللا تعاىل أن يقرأ القرآن يف أوىل  هُ . وإّنى

 . السامع على أشدى  ت إليه اآلذان فيكون وقعهُ نصِ القلوب يف ذلك الوقت وتُ  غي إليهِ صوالنفوس ساكنة فت

  . بنيى أغالطهمسفىه أحالمهم ويُ ، ألنىه يُ  ( أي يثقل على املشركني مساعهُ  َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقياًل  ِإَنَّ َسنُ ْلِقي) -5

أتثرياً على  أشدى  ( أي ِهَي َأَشد  َوْطًئا) نشئها يف ساعاتهِ هبا ليالً وتُ  ( أي األعمال الصاحلة اليت تقومُ  اللىيلِإنَّ ََنِشَئَة ) -6
أتثرياً على السامع ألنى الناس هادئة واألصوات ساكنة  أحسنُ  اللىيلكالم   : إنى  واملعىن.  قوالً  ( يعين وأعدلُ  َوأَقْ َوُم ِقياًل الناس )

 . بعضهم املشركون فيؤمنَ  رتفع لكي يسمعهُ مُ  بصوتٍ  اللىيلفاقرأ القرآن يف ساعات 

 اللىيلواجعل ساعات  مّت شئتَ   مُيكنك التسبيح يف ساعاتهِ هناراً طويالً  يعين إنى لكَ  ( ِإنَّ َلَك يِف الن ََّهاِر َسْبًحا َطوِياًل ) -7
 . خاصىة لقراءة القرآن

يف العبادة تدرجياً حّتى ترتقي نفسك وتكون يف  يعين وتدرىج إليهِ  ( َوتَ بَ تَّْل إِلَْيِه تَ ْبِتياًل ) ( مّت شئتَ  َواذُْكِر اْسَم رَبِىكَ ) -8
. ومن  بادةج يف العِ ل هو التدرى . فالتبتى {  َواْعُبْد َربََّك َحّتَّ ََيْتَِيَك اْلَيِقنيُ }قوله تعاىل  جرثلها يف املعىن يف سورة احلِ . ومِ  علىيني

 : القيس ئمر اذلك قول 
ا       مَ كَ   شاءِ لعِ ابِ  المَ الظَّ  يءُ ُتضِ   لِ تىِ ب َ ت َ ٍب مُ راهِ  ىسَ ُمُْ  ةُ نارَ أهنى

 : . وقال األعشى يصف فتاة ج يف العبادةتدرى أي راهب مُ 
 لٍق ُمبتىلِ ِن خَ يِف ُح سْ   ِسَباٌط بَ َناهُنَا      َقِد اعَتَدَلتْ ا َقَدٌم َرَيى هلََ 

 : . وقال أيضاً  نحسَ  لقٍ أي تدرىجت يف خَ 
 ايرَ رِ هَ مْ ساً وال زَ َر مشَْ ت َ  ملْ      هاةِ مَ الْ  لُ ثْ مِ  قِ لْ اخلَ  ةُ لَ ت َّ ُمب َ 

نزل عليك نا مل نُ ، فإنى  ءة القرآنالقر  جعل أوقات ليلكَ النهار و جعل ذلك يف ااي نوافل أو تسبيح فتصلى  أنْ  شئتَ  إنْ  : واملعىن
 اد هذا قوله تعاىل يف سورة ط. وُمىا يؤيى  منواؤ وي نصتوا إليهِ لكي يُ  الناس بقراءتهِ  نذرَ ابلصالة بل لتُ  كي ُتشغل نفسكَ لالقرآن 

 { . َمن خَيَْشىٰ }طه َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقٰى إالَّ َتْذِكرًَة لِى  اه

ْذُه وَِكياًل ) -9  . ، أي حفيظاً  َي حممىد ( لكَ  رَّب  اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب اَل ِإلَٰ َه ِإالَّ ُهَو فَاختَِّ



1001 
 

 ( يعين ستكون عاقبتك َهْجرًا مجَِياًل أنذرهتم ) ( بعد أنْ َواْهُجْرُهمْ ن تكذيب وسخرية )( مِ  َواْصربْ َعَلٰى َما يَ ُقوُلونَ ) -10
 . عليهم نتصرَ االنيبى إىل املدينة فكانت العاقبة مجيلة و  . فهاجرَ  مجيلة بعد اهلجران

ِبنيَ ) -11 أُويل د )ى منهم أحَ  ال يبقَ أستدرجهم ابملوت والقتل حّتى بشأهنم سَ  ترك أمرهم إيلى فأَن أعلمُ اُ ( يعين  َوَذْرين َواْلُمَكذِى
ْلُهمْ م )عَ كر لتلك النِ ويل بدل الشُ ملال واألوالد مثى كذىبوا رسُ أنعمُت عليهم اب الىذينَ ( يعين  الن َّْعَمةِ  ( مثى ينتقلون قَِلياًل ( وقتاً )َوَمهِى

 . ى تكذيبهمعذىهبم علَ إلينا ابملوت فنُ 

يئة ذلك قول احلُط ، ومن قاب، والتنكيل هو العِ  لتنكيل هبم( أي أنواعاً من العذاب ما يكفي لِ  ِإنَّ َلَديْ َنا أَنَكااًل ) -12
 : خياطب اخلليفة ُعمر

ُتَك ُمْعَتِذراً راِجياً     لَِعْفِوَك أَْرَهُب ِمْنَك النََّكاال  َفِجئ ْ
 . ( أي َنراً حُمرقة واسعةَوَجِحيًما)

قول ومن ذلك  فلذلك ال يستسيغهُ  أشواكهِ  وكثرةِ  شونتهِ بسهولة خلُ  جوفهُ  فال يدخلُ  بهِ  صى آكلهُ غُ ( ي َ  َوَطَعاًما َذا ُغصَّةٍ ) -13
 : اخلنساء

 ص  ِبَسْلَسِل املاِء الَغِضيضِ ولِكينى أبِْيُت ِلذِْكِر َصْخٍر          أغُ 
 : وقال النابغة الذبياين

 وساَغ يَل الشىراُب وكنُت قَ ْبالً       أكاُد أُغص  ابملاِء احلَِميمِ 
 . ( أي مؤملاً  َوَعَذااًب أَلِيًما)

 142طعاً كثرية فتكون الكبار منها أقماراً ملن يسكن السيىاراتمثى تتقطىع قِ  ( أي هتتزى  َبالُ يَ ْوَم تَ ْرُجُف اأْلَْرُض َواجلِْ ) -14
تفتىت وتنهال  ت( أي  وََكاَنِت اجْلَِباُل َكِثيًبا مَِّهياًل اجلديدة ) 143، والصغار منها تكون نيازك تدور حول السيىارات اجلديدة
هتزاز ا، أي قبل  ، يعين صارت كثيباً قبل هذا احلادث على صيغة املاضي { اجْلَِبالُ  }وََكاَنتِ . إّنىا قال تعاىل  كالرمال

 . كثيب  تلول الرمل ومفردها . والكثبان هيَ  عهااألرض وتقطى 

 َنا ِإىَلٰ ِفْرَعْوَن َرُسواًل أَْرَسلْ  َكَما( يوم القيامة بعصيانكم أيىها املكذىبون ) َرُسواًل َشاِهًدا َعَلْيُكمْ مىداً )( حمُ  ِإَنَّ أَْرَسْلَنا إِلَْيُكمْ ) -15
 . ( هو موسى بن عمران

                                                           
  [الكواكب السيىارة ]أي  142
 [الكواكب السيىارة ]أي  143
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ًة تالياً مرى تَ فاً مُ ضاعَ شديداً مُ  ( اي أخذاً  َأْخًذا َوبِياًل ( ابلعذاب مثى ابلغرق )فََأَخْذََنهُ ( ومل يؤمن ) فَ َعَصٰى ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ ) -16
، ومن ذلك  ف. فالوبيل معناه الشديد املضاعَ  ابلغرق واألخرية ابلضىفادع والثالثة ابلقمىل والرابعة واخلامسة اُخرىابجلراد و 

 : َنقةً  فة يصفُ رَ وقال طَ  { ، لٌّ طَ ٌل فَ ها وابِ بْ صِ يُ  ملْ  فإنْ } تعاىل يف سورة البقرة قولهُ  ، ومنهُ  تايلتَ قوهلم "مطٌر وابٌل" أي غزير مُ 
 يِل يَ َلْنَددِ بِ ٍخ َكالوَ يَلُة َشيْ َفَمرىت َكهاٌة ذاُت َخيٍف ُجالَلٌة      َعقِ 

    . غسلهِ  ، وهي خشبة القصىارين اليت يضربون هبا على القماش حني كبري كالوبيل  يصف ضرع الناقة أبنهُ 
 : وقال األعشى

َما      َجَعْلَت رِداَءَك فيِه مِخارَا  ويوٍم يُِبيُل النِىساَء الدِى
 . تالياً تَ القتلى محالً مُ فيقول الشاعر " يُِبيُل النِىساَء " يعين يثقلها محل اجلرحى و 

،  مجع ولد "لدانالوِ " ( يَ ْوًما جَيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيًبا( ابلقرآن ) ِإن َكَفْرمتُْ بون العذاب )( أي كيف تتجنى  َفَكْيَف تَ ت َُّقونَ ) -17
   ؟ هللاخالصكم غري  فمن يتمكىن على ، أهوالهِ  شدىةِ تشيب األطفال لِ  : يومٌ  واملعىن،  مجع أشيب " شيباً "و

فتكون   ببعضٍ  مثى تتشقىق وخيتلط بعضها ، ماوات الغازيىة( يعين هو اليوم الذي تتفطىر فيه السى  السََّماُء ُمنَفِطٌر بِهِ ) -18
 نفطار السىماء ووقوع العذاب كائنٌ او  هنيال اجلبالاهتزاز األرض و ا( يعين ما وعدَنكم به من  َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل خان )كالدُ 
 . الةال حمَ 

ن : فمَ  واملعىن،  ( ابإلميان واألعمال الصاحلة َفَمن َشاَء اختَََّذ ِإىَلٰ رَبِىِه َسِبياًل ) ظةٌ ( أي موعِ َتْذِكرَةٌ ( اآلَيت ) ِإنَّ َهٰ ِذهِ ) -19
من ويعمل ة ويسكن مع املالئكة واألنبياء فليؤ ماوات الروحانيى نان ويصعد إىل السى إىل اجلِ  لهُ خذ طريقاً يوصِ أن يتى  شاءَ 

 . يف اجلنان مع األنبياء والصاحلني إىل ذلك املكان ويسكنْ  لْ صِ الصاحلات يَ 

 ابلصىالة والتسبيح حّتى  اللىيلصف إينى أقوم نِ  قال النيبى َي ربى  { ، اللىيلََي أَي  َها اْلُمزَّمِىُل ُقِم }تعاىل  قولهُ  مىا نزلَ لَ  -20
،  اللىيلن ، أي أقلى من ثلثني مِ  ( اترةً  اللىيل أَْدََنٰ ِمن ثُ ُلَثيِ ( إىل الصالة ) يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقومُ  ِإنَّ َربَّكَ تعاىل ) قولهُ  . فنزلَ  الصباح

 لةَ ون َنفِ صلى ( أيضاً يقومون للصىالة فيُ  َمَعكَ  الىذينَ َوطَائَِفٌة مِىَن ) اُخرى( اترًة َوثُ لُثَهُ ( اترًة )َوِنْصَفهُ ) صف اترةً ن النِ يعين أكثر مِ 
ُر ) لىيلال ُ يُ َقدِى  ى عليه شيء من شؤون ُملوقاتهِ فَ ما يكون فيهما فال خيَ  أوقاهتما ودقائقهما ويعلمُ  ( أي يعرفُ  َوالن ََّهارَ  اللىيلَوالِلَّ
 ءةَ التم القر ( إذ أبد فَ َتاَب َعَلْيُكمْ ، يعين مل تفهموا املتشابه من القرآن ) هماً وا القرآن فَ صُ ( أي لن حتُ  َعِلَم أَن لَّن حُتُْصوهُ )

 اللىيل( يف أوىل  اقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ ( اآلن )فَ ون )فقمتم تصلى  للىيل، يعين قلُت لكم إقرأوا القرآن اب للقرآن ابلصالة
م مَّْرَضٰى َوآَخُروَن َعِلَم أَن َسَيُكوُن ِمنكُ ، مثى ) ، وهذا أتكيد اثٍن لقراءة القرآن املشركون لعلىهم يؤمنون لهُ  تَ نصِ ره كي يُ وآخِ 

تَ ُغوَن ِمن َفْضِل الِلَِّ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الِلَِّ املعاش ) ( للتجارة وطلبِ  َيْضرِبُوَن يِف اأْلَْرضِ  ( فهؤالء الثالثة ليس  يَ ب ْ
ءة القرآن ااثلثة على قر  ةً مرى  أكىدَ  . مثى  تالجارة والقِ ، وهي عند املرض والتِ  األوقات القرآن يف هذهِ  عليهم حرج يف ترك قراءة
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( املفروضة  َوأَِقيُموا الصَّاَلةَ سافروا للتجارة ومل ميرضوا )مل يُ  الىذينَ ( واخلطاب للباقني  فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر ِمْنهُ ليالً فقال تعاىل )
أمثاهلا يف الدنيا  املساكني فإنى هللا كفيل أبدائها لكم بعشرِ ( ابلصدقات على الفقراء و  َوأَْقرُِضوا الِلََّ ( الواجبة ) َوآتُوا الزََّكاةَ )

أو يف سبيل املالئكة  اُخرى يكون لغايةٍ  ال أنْ  ه هلل ويف سبيلهِ جتعلوا ما تنفقونُ  ى شرط أنْ علَ  ولكنْ  ، وسبعمائة يف اآلخرة
يكون ذلك اإلنفاق  ( يعين أنْ  قَ ْرًضا َحَسًنا) قولهُ ، و  بونرون عليه بل تُعاقَ وال تؤجَ  وغريهم فإنى ذلك ال جيوز ةِ مى واملشايخ واألئِ 

 أَي  َها }َيَ تعاىل يف سورة البقرة  د هذا قولهُ . ويؤيى  وال حتقري وال يكون إنفاقكم رَيءً  هلم بهِ  عليهم وال أذىً  نىةٍ على الفقراء بال مِ 
  .َواألَذى {  اِبْلَمنىِ  َصَدقَاِتُكم تُ ْبِطُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الىذينَ 

ُموا أِلَنُفِسُكم مِىْن َخرْيٍ ) ، يعين  رة( يف اآلخِ  جتَُِدوُه ِعنَد الِلَِّ قراء واحملتاجني )( يعين من خريات إبنفقاها على الفُ  َوَما تُ َقدِى
ذي ن ال( مِ  ُهَو َخرْيًان طعام أو شراب أو فواكه أو لباس أو أاثث )قراء مِ للفُ  ن الذي قدىمتموهُ جتدون األثريي أي الروحاين مِ 

َواْستَ ْغِفُروا نيا زائل ومال اآلخرة ابٍق ال يزول )مال الدُ  ، ألنى  نيايف الدُ   أجرهُ ا لو أخذمتُ ( ُمى  َوأَْعَظَم َأْجرًانيا )يف الدُ  قدىمتموهُ 
َ َغُفورٌ من ذنوبكم ) قَ ا سبَ مَ ( لِ  الِلََّ   . ( ابلنادمنيرَِّحيمٌ للتائبني ) ( ِإنَّ الِلَّ

ّاْلَعاَلِمني،ّّوّرةّاملزم لبعونّهللاّتفسريّسّوّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاملد ثر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ثِىرُ )ويقول  يقرأ عليهِ  جربائيل ليالً وأخذَ  عليهِ  فنزلَ  راً بغطائهِ تدثىِ مُ  كان النيبى َنئماً على فراشهِ    -1  ! ( ََي أَي  َها اْلُمدَّ

 ، بادة الرمحانم إىل عِ هُ دعُ ابادة األصنام و ومك عن عِ ق ( ُقْم فَأَنِذرْ ) -2

 ، وُمىدهُ  هُ مْ أي عظىِ  ( َورَبََّك َفَكربِىْ ) -3

 ، ن النجاساتن األوساخ ومِ ( مِ  َوثَِياَبَك َفَطهِىرْ ) -4

 دى وا يقولون األراجيز ضِ ة كانن أهل مكى رجوزة وهم بعض املشركني مِ ينضمون االُ  الىذينَ م هُ  "الر جز" ( َوالر ْجَز فَاْهُجرْ ) -5
ليل على ذلك . والدى  قام منهمنتِ ابال أنذرهتم فأَن كفيلٌ  هجرهم بعد أنْ اتركهم و اُ :  واملعىن،  ، فنزلت فيهم هذه اآلية رسول هللا
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ْلُهْم قَِلياًل َوَذْرين َواْلمُ ،  َواْصربْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِياًل قوله تعاىل يف سورة املزىمل } ِبنَي أُويل الن َّْعَمِة َوَمهِى ِإنَّ ،  َكذِى
   { . َوطََعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذااًب أَلِيًما ، َلَديْ َنا أَنَكااًل َوَجِحيًما

 . ستكثراً عطاءكَ مُ  هُ ن أعطيتَ ى مَ علَ  نْ أي وال َتنُ  ( َواَل ََتُْنن َتْسَتْكِثرُ ) -6

 .   زيك يف اآلخرةى وهو جيَ ى األذَ ربىك إصرب علَ  ، أي ألجلِ  ى قومكى أذَ لَ ع ( َولِرَبِىَك فَاْصربْ ) -7

، ومن ذلك قول  صوت هو الضرب على الطبل فيخرج منهُ  "النقرُ "، و وريف الصُ  خَ فِ يعين فإذا نُ  ( فَِإَذا نُِقَر يِف النَّاُقورِ ) -8
 : فة بن العبد خياطب فتاة إمسها قنربةرَ طَ 

 يرِ فِ صْ اي و ضِ يبِ فَ  و  اجلَْ  كِ ال لَ ِر             خَ عمَ مبَِ  ةٍ قُنربََ  نْ مِ  كِ َيلَ 
 يرِ ذَ ماذا حتَْ فَ  خ  الفَ  عَ فِ رُ  دْ قَ          ي   رِ قىِ ن َ ت ُ  أنْ  تِ ئْ ي ما شِ رِ قىِ ون َ 

 : لهُ مرؤ القيس يصف مجََ اوقال 
 يضِ ضِ جاٍف غَ  فاً غريَ رْ طَ  رفعُ ُه       ويَ وتُ لَ َلمىا عَ  رِ قْ لن َّ ابِ  هُ ضُ فىِ خَ أُ 

 . ، أي جيلس عليها ضرابً خفيفاً فينخفض إىل األرض قهِ نُ ى عُ يعين أضربه علَ 

  ، ( أي شديد يَ ْوٌم َعِسريٌ عن ) ( إعالمٌ يَ ْوَمِئذٍ ) ( النقرُ ِلكَ َفذَ ) -9

  . ( أي غري سهل بل شديد َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغرْيُ َيِسريٍ ) -10

َغاِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل الت َّْوِب َشِديِد  يُل اْلِكَتاِب ِمَن الِلَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ تَنزِ يقرأ }ح م  جلس النيبى يف املسجد وأخذَ  -11
 ، ةر و السُ قراءة  ماعه أعادَ النيبى الستِ  ا فطنَ ، فلمى  يسمع قراءتهُ  رية قريباً منهُ ، وكان الوليد بن املغِ  ةر السو ...{ إىل آخر اْلِعَقابِ 
 نى ن كالم اجلِ ن كالم اإلنس وال مِ فاً كالماً ما هو مِ حممىد آنِ  وهللا لقد مسعُت من":  فقال قومهِ  سَ  أتى ُملالوليد حّتى  فانطلقَ 

أتزعمون " : مثى قال " . عليهِ  ىعلَ و وما يُ علُ وإنىه ليَ ،  قٌ غدِ مُ لَ  وإنى أسفلهُ  ، وإنى أعالُه َلُمثِمرٌ  طالوةلَ  الوة وإنى عليهِ حلَ  وإنى لهُ  ،
  " ؟ قخينِ  فهل رأيتموهُ  ، حممىداً ُمنون أنى 

  ،"ال" :فقالوا
 "يتكهىن؟ فهل رأيتموهُ ،  وتقولون كاهن" :قال

 ، "ال" :قالوا 
 "عر؟ى الشىِ يتعاطَ  فهل رأيتموهُ ، وتقولون شاعر" :قال

  "فيه؟ فما تقول أنتَ ، ال " :قالوا 
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وتفرىقوا  ففرحوا بقولهِ  " ؟ وولدهِ  ل وأهلهِ ني الرجُ ق بيُفرى  أما رأيتموهُ ،  ما هو إالى ساحر":  وقال وجههُ  ر قليالً وعبسَ ففكى 
وال زوجة وال  كان وحيداً ال مال لهُ   مىهُ اُ  ( يعين حني ولدتهُ  َذْرين َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدااآلَيت ) هذهِ  . فنزلت فيهِ  هِ ببني ُمعجَ 

 . بهِ جزاًء لتكذي وأنتقم منهُ  : دعين أَن أكفيك شرىهُ  واملعىن.  أوالد مثى أعطاهُ 

 ، منافع كثرية أي كثرياً فيهِ  ( َوَجَعْلُت َلُه َمااًل ُمَُّْدوًدا) -12

   . منهم ثالثة ، آمنَ  وهم عشرة يشهدون ُمالسهُ  أي حاضرين معهُ  ( َوبَِننَي ُشُهوًدا) -13

 ، (ََتِْهيًدا) ( أمور معاشهِ  َوَمهَّدت  َلهُ ) -14

  ، وأوالدهِ  مالهِ  يف ( لهُ  مُثَّ َيْطَمُع أَْن أَزِيدَ ) -15

   . اً تكربى داً مُ عانِ ( أي مُ  إِنَُّه َكاَن آِلََيتَِنا َعِنيًدا) أموالهُ  بعثرُ اُ و  هُ كُ هلِ اُ ( ال أزيد بل سَكالَّ ) -16

 صعوداً  قهُ يجيعل طر  . وكذلك بعد موتهِ  ن اليوم فصاعداً ى اإلرهاق واملشقىات والتعذيب مِ ( أي سيلقَ  َسأُْرِهُقُه َصُعوًدا) -17
 َعَذاابً  َيْسُلْكهُ  رَبىِهِ  ذِْكرِ  َعن يُ ْعِرضْ  }َوَمنتعاىل  قولهُ  وهيَ  نى . وقد سبق تفسري مثلها يف سورة اجلِ  إىل الطبقة الغازيىة القاتلة

 .َصَعًدا { 

  ، تقديراً ابطالً  ( فيهِ َوَقدَّرَ ( يف أمر القرآن ) إِنَُّه َفكَّرَ ) -18

 . من يقتلهُ  هيىء لهُ : سيُ  واملعىن،  ه هذاهللا على تقديرِ  لهُ  قاتَ ( يعين فَ ُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ ) -19

 ، قتلهِ  عذىب بعدَ ( يعين مثى يُ  مُثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّرَ ) -20

  ، القرآن ويردىهُ  ( يف طلب ما يدفع بهِ  مُثَّ نَظَرَ ) -21

. ومن  قبل نضوجهِ  ، وهو التمرُ اً دُمكمى  ر أمحرَ كلون الُبسْ   وجههُ  فصارَ  لونهُ  وتغريىَ  أي عبس وجههُ  ( مُثَّ َعَبَس َوَبَسرَ ) -22
 : القيس يصف َّنالً  ئمر ا قول . والشاهد على ذلك{  َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ اَبِسَرةٌ }ذلك قولُه تعاىل يف سورة القيامة 

 ارَ ِر أمحَْ الُبسْ  نَ واَنً مِ نْ قِ  نْيَ وعالَ        هُ وعُ رُ ف ُ  اً يثبىاٍر أثِ جَ  قَ وامِ سَ 
 : لت اخلنساءوقا

 رِ سْ بَ  غريِ  هٍ جْ وَ بِ  اهُ تلقى        اهُ رَ ذَ إىل  لَّ حَ  فُ يْ وإذا ما الضَّ 

 ، سالملإل دْ نقَ ( على رسولنا ومل يَ َواْسَتْكرَبَ ( عن اإلميان ) مُثَّ أَْدبَ رَ ) -23
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 ، يف النفوس ( أي يقع أثرهُ  ِإالَّ ِسْحٌر يُ ْؤثَ رُ ( القرآن ) فَ َقاَل ِإْن َهٰ َذا) -24

 . ( ِإْن َهٰ َذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشرِ ) -25

هُ توعى فقال هللا تعاىل مُ  -26 ،  الكبريات االحجام ى الشموس، وهَي إحدَ  سقر ى َنرَ ( يعين سيصلَ  َسُأْصِليِه َسَقرَ ) داً إَيى
 . هللا هبا الكافرين وهَي النار اليت توعىدَ 

َ  وِشدىِة حراراهتا وسعة قطرهاوهذا تعظيم لشأهنا  ( َوَما أَْدرَاَك َما َسَقرُ ) -27  : فقال تعاىل بعض صفاهتا . مثى بنيى

 . حبرارهتا شيئاً حوهلا إالى أحرقتهُ  إليها وال ترتكُ  داً يف الفضاء إال جذبتهُ ي أحَ بقِ ( أي ال تُ  اَل تُ ْبِقي َواَل َتَذرُ ) -28

. ومن ذلك قول  عنهم عدهامن النجوم وذلك لبُ  ا كأهنا جنمةٌ وهنن بعيد فريَ اليوم للناس مِ  أي تلوحُ  ( َلوَّاَحٌة لِىْلَبَشرِ ) -29
 : عنرتة

 فاعِ َنٍر يف يَ  لِ ثْ مِ كَ   وحُ لُ ناٌن      ي َ سِ  هُ لَ  ي  رِ هَ مْ ي السَّ حمِْ ورُ 
 : وقال حسىان

 اللِ وُح ِسَنانُُه مْثَل اهلِ لُ ي َ      ا رَفَ َعْتُه َكفِىيمَ لَّ َر كُ مسَْ أَ وَ 
 : وقال األعشى

 بالِ ى اجلِ علَ  وحُ لُ قاً ي َ رْ ب َ        أتْ رَ  إذْ  ةُ يَّ مسَُ  تْ قالَ 

َها ِتْسَعَة َعَشرَ ) -30 نتهت حياهتا ا. وذلك ألنى مشسنا احلاليىة إذا  كوكباً سيىاراً   عشرَ  ( أي عليها تكليف محل تسعةَ  َعَلي ْ
نى سقر إليها جتذهبُ و دة أي أراضي جدي ، طع كواكب سيىارة، مثى تكون تلك القِ  طعةوجهها تنفجر وتكون تسع عشرة قِ  وبردَ 

. والشاهد على ذلك قوله تعاىل يف سورة إبراهيم }يْوَم  ةحوهلا وتصبح ُمموعة مشسية جديدة غري ُمموعتنا احلاليى  نَ رْ دُ فيَ 
 الكون والقرآناآلَيت يف كتايب  عن هذهِ  . وقد شرحتُ  { َوبَ َرُزوا لِلَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  تُ َبدَُّل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض َوالسََّماَواُت ،

 . لىتهمن قِ م تسعة عشر فسخروا مِ املشركني ظنىوا أنى عدد املالئكة اليت على جهنى  ولكنى  . شرحاً وافياً 

يقاومهم أو يهرب  ن الكافرين أنْ ( أقوَيء أشدىاء فال يقدر أحد مِ  ةً ِإالَّ َماَلِئكَ نة )( أي اخلزَ  َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّارِ ) -31
َنًة لِىلَِّذيَن َكَفُروامنهم ) هَتُْم ِإالَّ ِفت ْ ا . وُمى  كالسالسل واملقامع واألغالل  هَي آالت التعذيب احلديديىة "دىةالعِ "(  َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ

وقال تعاىل يف سورة اإلنسان ،  { د واْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِىن قُ وٍَّة َوِمن رىاَِبِط اخْلَْيلِ َوأَعِ }يؤيىد هذا قولُه تعاىل يف سورة األنفال 
 ، ومن نا التعذيبهُ  "تنةالفِ ". و { يعين هَيأَن هلمِإَنَّ أَْعَتْدََن فقولُه تعاىل } ، { ِإَنَّ أَْعَتْدََن لِْلَكاِفرِيَن َساَلِساَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعريًا}

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب الِلَِّ }سورة العنكبوت  ذلك قولُه تعاىل يف   . { فَِإَذا أُوِذَي يف الِلَِّ َجَعَل ِفت ْ

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 الىذينَ لَِيْستَ ْيِقَن )،  كفروا  الىذينَ ن آالت حديديىة إالى لتعذيب : وما جعلنا ما أعدىهتا املالئكة مِ  كما يلي  يكون املعىنوبذلك 
م يعرفوهنم أقوَيء ويعرفون َتك أُوتُوا اْلِكَتابَ  َويَ ْزَداَد نهم من البشر حيث مكتوٌب هذا عندهم يف الزبور )ي( بذكر املالئكة ألهنى

أُوُتوا اْلِكَتاَب  الىذينَ َواَل يَ ْراَتَب لطتهم )ة املالئكة وسُ ( أي يزدادوا يقيناً إذا أخربهتم أهل الكتاب بقوى  آَمُنوا ِإميَاَنً  الىذينَ 
يف  الىذينَ َولِيَ ُقوَل لىة العدد )قِ ستهزأ املشركون بِ احممىد إذا  ةِ أسلموا يف نبوى  الىذينَ ( يعين وال يشكى أهل الكتاب  َواْلُمْؤِمُنونَ 

ُ هِبَٰ َذا، وهم املنافقون ) ( أي شكى  قُ ُلوهِبِم مََّرضٌ  عشر  سعةَ ل عليها تِ ( فقاَمَثاًل ( العدد القليل ) َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد الِلَّ
(  َمن َيَشاءُ القرآن ) ه من( ابملتشابِ  ُيِضل  الِلَُّ اآلية املتشاهبة وهبذا العدد القليل ) ( أي كما أضلى هؤالء الكافرين هبذهِ ِلكَ َكذَ )

( هدايته ألنىه كرمي  َمن َيَشاءُ م من القرآن )( هللا ابحملكَ َويَ ْهِدياإلضالل ) ألنىه فاسق ظامل يستحقى  عن طريق احلقى  إضاللهُ 
أجناسهم  دِ ( يف كثرهتم وتعدى  َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبِىكَ احلميدة ) صالهِ للهداية بسبب خِ  النفس صادق القول رحيم القلب أهلٌ 

وا يف العدد فظنىوا أنى خزَ  ولكنى  ( أي إال هللا وحدهُ  ِإالَّ ُهوَ )  ( أي هذهِ  ا هيَ َومَ عشر يف العدد ) ةَ سعَ م تِ نة جهنى املشركني تومهى
 . ( أي موعظة للناس أمجعني لِْلَبَشرِ  ِإالَّ ذِْكَرىٰ ة )ر و السُ 

 على الكلىِ  ، وُملكتهُ  هُ رسيى كُ   تَ يف السماوات ثبى  الربى : "  قال ئة لداوودايف الزبور يف املزمور الثالث بعد املوإليك ما جاء  
 لطانهِ يف كلى سُ  مىالهِ َي مجيع عُ  ابركوا الربى  كالمهِ   عند مساع صوتِ  أمرهُ  نيَ لِ فاعِ ، ال ةً درين قوى املقتَ  هُ َي مالئكتَ  كوا الربى ابِر  تسودُ 

 ". ابركي َي نفسي الربى 

،  صفنيويكون نِ  ينشقى  ماً ابلقمر حنيَ سَ ( أي قَ َواْلَقَمرِ كنهم التخلىص من العذاب )( أي ال ميُ َكالَّ قال هللا تعاىل )مثى  -32
 . قرتاب القيامةا ب عندَ م هتديد ووعيد ابلعذاوهذا قسَ 

من ليايل األرض الذي يكون  ليلٍ  ، وهو آخرُ  عنكم وال يعود إليكم صلها "إذا أدبر" يعين إذا أدبرَ أ ( ِإْذ أَْدبَ رَ  اللىيلوَ ) -33
ة الضحى { . وقال تعاىل يف سور  ِإَذا يَ ْغَشاَها اللىيلوَ تعاىل } ثلها يف سورة الشمس قولهُ . ومِ  سنة من سنيىنا ألفَ  طولهُ 

ها . فكلى  { ِإَذا يَ ْغَشى اللىيلوَ } اللىيلوقال يف سورة  ، { ِإَذا َيْسرِ  اللىيلوَ وقال يف سورة الفجر } ، { ِإَذا َسَجى اللىيلوَ }
ات يف الكون ثُ للقيامة وما حيدُ  وكلىها وصفٌ  ، لمسبوقة بكلمة "إذا" وهَي دليل املستقبَ  ، وُما يؤيىد هذا قولُه  فيها من تغريى

 : عاىلت

إليكم فماذا تصنعون ويف  اللىيلوال يعود  وظهرت مشسهُ  إذا ابن نورهُ  : واملعىن.  ( ومل يقل إذ أسفر َوالص ْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ) -34
من  سنةٍ  ألفَ  ؟ وهو آخر يوم من أَيم األرض والذي يكون طولهُ  جهون وتنفرون من حرارة الشمس الشديدةتتى  هةٍ أيى جِ 
 : وحش ك قول النابغة الذبياين يصف محار. ومن ذل سنيىنا

 فارِ إسْ  أيَّ  نهُ عَ  بحُ الص   رَ فَ وأسْ       هِ تِ لَ ي ْ لَ  ماءُ لْ ظَ  تْ لَ جنَْ ا إذا ما حّتى 
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، ويكون النهار يف  القيامة منها إىل يوم سرمداً يف جهةٍ  اللىيلويكون ذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة فيكون 
 . ىل يوم القيامةسرمداً إ خرىاجلهة االُ 

َا) -35 ْحَدى اْلُكرَبِ ر )قَ ( يعين سَ ِإهنَّ ا إحدى الشموس الكبريات األحجام ربىمجع كُ  ( إَلِ كنهم أن فكيف ميُ  ، أي أهنى
 : تعاىل . وقولهُ  موهذا جواب القسَ  ؟ ن حرارهتان جاذبيتها وينجوا مِ يتخلىصوا مِ 

 . نذيراً للناس أمجعنييعين بعثنا حممىداً  ( نَِذيرًا لِىْلَبَشرِ ) -36

الصاحلة  وأعمالهِ  ويصعد قبلهم إىل اجلنان بسبب إميانهِ  يعين أن يتقدىم قومهُ  ( ِلَمن َشاَء ِمنُكْم أَن يَ تَ َقدََّم أَْو يَ َتَأخَّرَ ) -37
يصيبه عذاب ى على األرض فاجلنان ويبقَ  يصعدون إىل الىذينَ ر عن ، ومن شاء أن يتأخى  وينجو من عذاب ذلك اليوم وأهوالهِ 

 . وال يصعد مع املؤمنني ر عن قومهِ ه وبذلك يتأخى فرِ ى كُ علَ  فليبقَ  سنةٍ  ألفُ  ذلك اليوم الذي طولهُ 

 . ، وذلك يف اآلخرة هلا يةَ رى جينة ال حُ أي سَ ( َرهيَ َنةٌ ( من آاثم ) ُكل  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبتْ ) -38

 . مونعى م احرار يتنهنى إ( ف ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنيِ ) -39

  ( يِف َجنَّاٍت يَ َتَساَءُلونَ ) -40

 : ن قومهم قائلني هلممِ  ( َعِن اْلُمْجرِِمنيَ ) -41

 ؟ ( َما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ ) -42

 ، نيايف دار الدُ  ( قَاُلوا مَلْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِىنيَ ) -43

 ، ( َومَلْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ ) -44

 ، ( َمَع اخْلَاِئِضنيَ والفساد ) فرِ يف الكُ  ( وَُكنَّا ََّنُوضُ ) -45

ينِ ) -46  ، وال حساب ياد للعقاب فنقول ال بعثَ يعين بيوم القيامة يوم االنقِ  ( وَُكنَّا ُنَكذِىُب بِيَ ْوِم الدِى

ساب والعقاب ولكن ال حلِ أببصارَن فحينئٍذ أيقنىا اب موتنا وشاهدَن املالئكة والنفوس واجلنى  بعدَ  ( َحّتَّٰ أاََتََن اْلَيِقنيُ ) -47
 إمياننا .من  اآلنَ  فائدةَ 

 . يف ذلك احلني ( َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ ) -48
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 ؟ هلم ضني وهو موعظةٌ عرِ أي عن القرآن مُ  ( َعِن التَّْذِكرَِة ُمْعِرِضنيَ ) اليومَ  ( َفَما هَلُمْ ) -49

ُْم مُحُرٌ ) -50  ، (م ْسَتنِفَرةٌ )ار مجع مِح  ، وهَي محري الوحش ( َكَأهنَّ

 . األسدمن يعين  ( ِمن َقْسَورَةٍ )أي نفرت وهربت  (فَ رَّتْ ) -51

ُهْم أَن يُ ْؤَتٰى ُصُحًفا م َنشََّرةً ) -52  من هللا  فيها آِمن مبحمىد فإنىه رسولٌ  من السماء مكتوبٌ  تنزل عليهِ  ( بَْل يُرِيُد ُكل  اْمرٍِئ مِىن ْ

م )بَلفاً )حُ صُ  ولو أنزلنا عليهِ  ال يؤمنُ  (َكالَّ ) -53  . عتقدين هبام غري مُ ( ألهنى  الَّ خَيَاُفوَن اآْلِخَرةَ ( إهنى

من عصا موسى وغريها من جراد  يت بعثناها على فرعون وقومهِ يفة كالى ( وال خيافون آَيتنا ألنىنا مل َنهتم آبَيت ُمُ َكالَّ ) -54
 ( أي القرآن موعظة . ةٌ إِنَُّه َتْذِكرَ ، بل ) وضفادع ودم وغري ذلك

َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذىِْكِر تعاىل } ثلها يف سورة القمر قولهُ . ومِ  عظ بهِ ظ فليتى عِ ان يتى  يعين فمن شاءَ  ( َفَمن َشاَء ذََكرَهُ ) -55
 ظ ؟عِ تى { يعين فهل من مُ  فَ َهْل ِمن م دَِّكرٍ 

 إىل طريق احلقى  هُ هللا أن يهديَ  ، فمن أرادَ  ظون إالى أن يشاء هللا هدايتهم( يعين وما يتىعِ  َوَما يَْذُكُروَن ِإالَّ أَن َيَشاَء الِلَُّ ) -56
(  ُهَو أَْهُل الت َّْقَوىٰ ، وقوله ) ظ ويؤمن وإالى فالعِ ت إىل القرآن ويفهم معانيه فيتى نصِ ه فيُ عن بصرِ  شاءَ والغِ  عن قلبهِ  طاءَ يرفع الغِ 

 . فران ابلتوبة والعمل الصىاحلطلبوا منه الغُ ا( ف َوأَْهُل اْلَمْغِفَرةِ ناب املعاصي )جتِ اب ابهُ قوا عقن تتى يعين هللا أحقى أب

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملد ث رّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالقيامة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 ابو حاسَ القيامة لتُ  م هتديد ووعيد بيوم، وهو قسَ  م، والواو للقسَ  ل( كلمة "ال" دليل املستقبَ  اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ ) -1
 . بوناسَ بون واملؤمنون حيُ ، فالكافرون يعاقَ  ابو عاقَ وتُ 
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،  ى أفعاهلمبهم علَ وتؤنى  ةى أعماهلم السيئلوامة اليت تلوم الناس علَ ماً ابلنفس الى ( يعين وقسَ  َواَل أُْقِسُم اِبلن َّْفِس اللَّوَّاَمةِ ) -2
، املبعوث  فسىر القرآنمالدليل والربهان و  ، ذو العاملني ويدعو إىل اإلميان بربى  ، فيقتل الكافرين ويعزى املؤمنني وينصر الدين

 .144 ابه من القرآناملتش صاحب كتاب،  د ابلنصر من الرمحاناملؤيى ،  ر الزمانيف آخِ 

نَسانُ ) -3  ؟ البالية على مجع عظامهِ  رَ ( أي لن نقدِ  أَلَّن جنََّْمَع ِعظَاَمهُ ر للبعث )( املنكِ  َأحَيَْسُب اإْلِ

بصمات  وهيَ  ،  على إعادة خطوط البنان كما كانت أوىالً يعين قادرين حّتى  ( بَ َلٰى قَاِدرِيَن َعَلٰى أَن ن َسوِىَي بَ َنانَهُ ) -4
اإلنسان احلقيقي  النفس هيَ  . ولكن ال داعي إىل إعادة األجسام البالية ألنى  هصابع اليت خيتلف فيها كلى إنسان عن غريِ األ

يهجو ، والشاهد على ذلك قول الفرزدق  اليتى فيها األظفار . فالبنان هي أطراف األصابع فىَن وت وال تَ ابقية ال َت وهي حيىةٌ 
 :رُجالً 

 فارُ ظْ َمْن لَِبنانِِه أَ  أَلُم َمْن َمَشى       وأذل  نَت أَ ِة أَ اغَ رَ مَ َن الْ  ابْ َيَ 

نَسانُ ) -5 رب اخلمور يف وشُ  جورداوم على الفُ للبعث أن يُ  ريد بتكذيبهِ ( أي يُ  لِيَ ْفُجَر أََماَمهُ ( املكذىب ابلبعث ) بَْل يُرِيُد اإْلِ
 . وال يرتكها ستقبل حياتهِ مُ 

َن يَ ْوُم ) -6    . صدىق هبا؟ وهو سؤال إنكار هلا غري مُ  ( أي مّت يوم القيامة اْلِقَياَمةِ َيْسَأُل أَيَّ

ما البصر وحتريى لِ  عَ ِز يعين فإذا فَ  ( فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصرُ )بنيى بعض عالئمها فقال جييب على سؤال من سأل ويُ  ُسبحانهُ  مثى أخذَ  -7
 :  من ذلك قول األعشى، و  كذىب هبا من قبليُ  يرى من عالئم القيامة اليت كانَ 

 قُ اِس َتربُْ  النى نُيُ ِدْم إذا ما أعْ ُم     وأقْ هِ يْ َت إلَ يْ يِ ْل ما حَ عَ اف ْ فَ  كَ ذلِ كَ 

قول حامت  ، والشاهد على ذلك نيصفَ ه نِ صيب القمر فتشقى تُ اليت النازلة واحلادثة  معناهُ  "اخلسف" ( َوَخَسَف اْلَقَمرُ ) -8
 : الطائي يصف املناَي

 ؟ دُ لَّ ُمَُ  فاً سْ ماً وخَ يْ ضَ  أََب  َمنْ  لْ ا       وهَ كاهنِ مَ  ورَ ضُ ي حُ لِ بْ ق َ  تْ كَ َر ت َ  لْ هَ ف َ 
 : كلثوم  نوقال عمرو ب

 اينَ فِ  لَّ الذ   رَّ قِ نُ  نا أنْ يْ ب َ فاً       أَ سْ خَ  اسَ النَّ  سامَ  كُ لْ مَ إذا ما الْ 
                                                           

"لكينى أقول لكم احلقى أنىه خرٌي لكم أن أنطلق وجاء يف إجنيل يوحنىا يف اإلصحاح السادس عشر خُيربُ املسيح مبجيء النفس اللوىامة قال :  144 
 ولكن أن ذهبُت أرسلُه إليكم ، ومَّت جاء ذاك يُبكىُت العامَل عَلى خطيئٍة وعَلى برٍى وعَلى دينونٍة ." ألنىه إن مل أنطلق ال َيتيكم املعزىي

  " معناها يلوم ويؤنىب املذنبني واخلاطئني ." يُبكىتفكلمة 
 ز ، بل جيب أن يُنَفَق يف سبيل هللا فقط ." يعين الطعام الذي ينفقُه يف سبيل األواثن ويف سبيل األئمة واملشايخ فهذا ال جيو وعَلى برٍى أما قوله "

http://www.quran-ayat.com/shabaha
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َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ ) -9 ، مثى  فيلتصق القمر هبا جتذبه الشمس إليها فحينئذٍ  ، هاء جاذبيىة األرضنتِ ايكون ذلك بسبب  ( َومجُِ
  وتنتشر النفوس يف الفضاء فحينئذٍ  ن ضمنها األرض فتموت األحياءتقوم القيامة وتتمزىق اجملموعة الشمسية ومِ 

نَسانُ ) -10  ن العذاب والعقاب؟( مِ  يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفر  ( املكذىب ) يَ ُقوُل اإْلِ

، وهو  زارتى ن اإلمِ  ، فكلمة "َوَزر" مشتقىة وخيتفي عنىا فيهِ  يلجأ إليهِ  : ال ملجأ لهُ  واملعىن،  ( أي ال ُسرتَ  َزرَ َكالَّ اَل وَ ) -11
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء َتدح أخاها فاف ابملئزرلتِ إلا

 ىدَ تَ رْ امثى  دِ جْ مَ ابلْ  رَ زى ُه     أتَ يتَ لفَ أ دُ جْ مَ الْ  رَ كِ ذُ  وإنْ 
 : وقال الفرزدق

 َيَ زارِ إ االُمور ناءِ عْ ُت ألَ دْ دَ شَ       امبَّ ي ورُ زارِ إي فِ صْ ى نِ لَ ُت عَ دْ دَ شَ 
 : وقال عمرو بن كلثوم

 رَبْ والكِ  هُ كُ ِر دْ يُ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ            رْ زَ وَ  نْ  مِ َّت فَ لْ ما لِ  كَ رُ مْ عَ لَ 

ويسكن  هِ ستقرار فليذهب إىل جوار ربى واال الراحةَ  ن أرادَ يعين م ( يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقر  ك )( تقديره إىل جوار ربى  ِإىَلٰ رَبِىكَ ) -12
ثلها يف املعىن يف سورة . ومِ  الصاحلة وأعمالهِ  ، وذلك إبميانهِ  هللا الصاحلني لني وعبادِ يف السماوات الروحانيىة مع األنبياء واملرسَ 

 { . ٌر م ِبنيٌ َفِفر وا ِإىَل الِلَِّ ِإينىِ َلُكم مِىْنُه نَِذي } تعاىل الذارَيت قولهُ 

نَسانُ ) -13 هبا  مات فعملَ ، أي قدىم احملرى  ين وبدىلَ من أحكام يف الدِ  ( يعين مبا غريىَ  يَ ْوَمِئٍذ مبَا َقدََّم َوَأخَّرَ ) ( الكافرُ  يُ نَ بَّأُ اإْلِ
 . الواجبات فلم يعمل هبا وأخىرَ 

نَساُن َعَلٰى نَ ْفِسهِ ) -14   . رذَ عتَ اإن  ذرهُ عُ  فال ينفعهُ  لهُ اوحتصي أقو  أعمالهُ  تبُ ( تك َبِصريَةٌ ) ( مالئكةٌ  بَِل اإْلِ

 . قبل منهُ من أعذار فال تُ  جبميع ما عندهُ  ( يعين ولو جاءَ َمَعاِذيَرهُ ( مجيع ) َوَلْو أَْلَقىٰ ) -15

اَل حُتَرِىْك نزل قوله تعاىل )، ف رصاً عليهِ حِ  جربائيل ابلوحي وقرأ عليه فإنى النيبى يقرأ معه ليحفظهُ  عليهِ  النيبى إذا نزلَ  كان  -16
 قرأ أنتَ امثى   ينتهي جربائيل من تالوتهِ فتقرأ مع جربائيل بل إنتظر حّتى  فظهِ ( يعين ال تستعجل على حِ  لِتَ ْعَجَل بِهِ بِِه ِلَساَنَك 

.  

َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ ) -17 . فقد مجع  فال ختف فوات شيء منهُ  يقرأونهُ َنساً اُ بعدك و  َنساً للقرآن جيمعونهُ اُ ء يعين سنهيى  ( ِإنَّ َعَلي ْ
 . ن عثمان بن عفىان يف زمن خالفتهِ مِ  أبمرٍ  اثبتالقرآن بعد وفاة النيبى زيد بن 

 . بعدهُ  قرأ أنتَ اقراءته ف جربائيل وأكملَ  يعين فإذا قرأهُ  ( فَِإَذا قَ رَْأََنُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَهُ ) -18
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َنا بَ َيانَ ) -19 .  لديهم من أحكامهِ  لتبسَ اوما  عليهم من معانيهِ  شتبهَ ابنيى للناس ما نُ  ( يعين وبعد ذلك بزمنٍ ُه مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
 نَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحنيٍ َولَتَ ْعَلمُ }تعاىل  ص قولهُ  . ونظريها يف املعىن يف سورة املتشابه من القرآناليت أتيت ببيان  فالنفس اللوىامة هيَ 

ا علىمين ريبى ، وذلك ُمى  ن أحكامهِ ساً على الناس مِ لتبِ مُ  ما كانَ  يل وأوضحَ  . وقد أهلمين هللا تعاىل بيانهُ  زمن طويل أي بعدَ  {
 . عليى كبرياً  فضلهُ  وكانَ 

م مل واملعىن ، { تَ َقر  ِإىَلٰ رَبِىَك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمسْ } ( هذه الكلمة معطوفة على قوله تعاىلَكالَّ ) -20 خيتاروا دار الراحة والبقاء  : إهنى
 . ( َبْل حتُِب وَن اْلَعاِجَلةَ قوله تعاىل ) . وذلك نيا معجىلةاآلخرة مؤجىلة والدُ  ، وذلك ألنى  والفناء ى دار املشقىةِ علَ 

، ولذلك  كثرياً   نفعهُ  كانَ   اًل وإنوترتكون ما كان مؤجى قليالً  لو كان نفعهُ و حاضراً  بىون ما كانَ أي حتُ  ( َوَتَذُروَن اآْلِخرَةَ ) -21
 . نيا وترتكون اآلخرة وال تعملون هلاحُتبىون الدُ 

ِضرٌَة )يصف أحوال الناس يف ذلك اليوم فقال  ُسبحانهُ  مثى أخذَ  -22  عليها آاثر الفرح والسرور أي مبتهجة (ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َنَّ
 . ، وهم أصحاب اليمني

َا ََنِظرَةٌ  ِإىَلٰ ) -23 ، ومن ذلك قول  ساباحلِ  ، يعين منتظرة دخول اجلنىة بعد أن تفرغ من نتظرةا مُ ( أي إىل عطاء رهبى  َرهبِى
 : الشاعر

َتِظرُ  الرَّمْحانِ  إىَل           َنِظراتٌ  بَْدرٍ  يَ ْومَ  ُوُجوهٌ   اخَلالَصا تَ ن ْ
 وقال اآلخر:

 اْلُموِسرِ  اْلَغيِنى  إىَل  اْلَفِقريِ  ظَرَ نَ      لََناِظرٌ  َوَعْدتَ  ِلَما إِلَْيك ِإينى 
موسى   ، فإنى  ريناملفسى  إليه بعض . وليس املقصود من ذلك النظر إىل هللا تعاىل كما ذهبَ  ة: تنتظر دخول اجلنى  واملعىن 

 إىل السماء مل يرهُ  عرجَ  َلمىاحممىد  بيبهُ وكذلك ح ، { َلن تَ رَاين }هللا تعاىل  { قَاَل َربِى أَِرين أَنظُْر إِلَْيَك قَالَ }حني  مل يرهُ  كليمهُ 
الَّ تُْدرُِكُه األَْبَصاُر }وقد قال تعاىل يف سورة األنعام  أحٌد من ُملوقاتهِ  يراهُ  ، وكيفَ  يف ذلك الوقت ةحيث كان أقرب إىل الرؤي

ا ابصرة : إىل وجه هللا تعاىل لقال فلو كان املقصود النظر إىل { ، َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ  النظر  ، ألنى  رهبى
الكرمي  اطباً رسولهُ تعاىل يف سورة القلم ُمُ  ، والشاهد على ذلك قولهُ  ة أي لألرواح، والبصر للعيون األثرييى  يةللعيون املادى 

، وسيعلمون  عذىبونيُ  نيا إىل اآلخرة كيفَ قالك من الدُ نتِ اى بعد موتك و : سرتَ  واملعىن { أِبَيِىُكُم اْلَمْفُتونُ  َفَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُرونَ }
ون النار والعذاب أببصارهم يرَ  . وقال تعاىل يف سورة الطور واخلطاب للمشركني حنيَ  ون النار أببصارهميرَ  املفتون حنيَ  أبيىكمُ 

نيا حني تسمعون آَيتنا كنتم تقولون يف دار الدُ كما    حرٌ : هل هذا العذاب سِ  واملعىن { أََفِسْحٌر َهَذا أَْم أَنُتْم اَل تُ ْبِصُرونَ }
  . وما َنن مبؤمنني حرٌ فتقولون هذا سِ 

http://www.quran-ayat.com/shabaha
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، والشاهد على ذلك  الدم دة كلونكمى : تكون وجوههم محراء مُ  واملعىنأي لوهنا كلون الُبسر،  ( َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ اَبِسَرةٌ ) -24
 : القيس يصف َّنالً  ئمر اقول 

 ثاً فُ ُروُعُه     وأْخرََج ِقْنواَنً ِمَن الُبْسِر َأمْحَرَاَسواِمَق َجبَّاٍر أَثِي
 : الصنوبري يصف َّنلة ، ألنى التمر أجناس كثرية وقال أمحر أصفر وبعضهُ  ، يكون بعضهُ  سر هو التمر قبل نضوجهِ فالبُ 

 اهَ تِ مَّ رُ ها بِ قِ اذعْ وا أبَِ زُ اباً      فدا ُرطَ ها غَ رُ سْ  إذا بُ حّتى 
 : صوقال عبيد بن األبر 

 هْ رَ ابسِ  ةٍ ومَ لمُ مَ  باءَ هْ شَ بِ     النارِ  داةَ يماً غَ نا َتَِ حْ بَ صَ 
 { ، مثى َعَبَس َوَبَسرَ } ثل هذه الكلمة يف سورة املدىثر عند قوله تعاىل، وقد سبق شرح مِ  ريعين بفرس شهباء لوهنا كلون الُبسْ 

 . وهم أصحاب الشمال

.  وقعها شدىةِ ، يعين تكسر العمود الفقري لِ  ظهورهم تفقرُ  يط هبا داهيةٌ أن حتُ  تظنى  أي (َتُظن  أَن يُ ْفَعَل هِبَا فَاِقَرٌة ) -25
، ومن  ب عند الناس فيقول أحدهم هذه احلادثة كسرت ظهريضرَ ل يُ ، وال يزال هذا املثَ  يبةاملصِ  ب لشدىةِ ضرَ ل يُ وهذا مثَ 

 : ذلك قول لبيد
 رُ واقِ ها الفَ يْ ي إلَ وِ أتَ  ةٌ رَ وفاقِ                ملٌِ ؤْ مُ  جارِ لْ لِ  اجلارِ  وانَ هَ  وإنَّ 
 رُ شاجِ  كَ يْ لَ جْ رِ  تَ ها حتَْ يْ ب َ كَ ْر ال مَ ا    كِ هبِ  سْ ئِ تَ ب ْ ا ت َ هتِ  أتَ أَنَّ  تَ حْ بَ فأصْ 

بنيى حال املستحضر منهم يُ  ُسبحانهُ  . مثى أخذَ  جابستَ فيهم تُ  شفيعٍ  هلم من العذاب وال شفاعةَ  ال خالصَ  (َكالَّ ) -26
َاِقيَ ( النفس ) ِإَذا بَ َلَغتِ )ت فقال تعاىل وهو على فراش املو  ، ومن ذلك قول  يف أعلى الكتف ة وهو عظمٌ وَ رق ُ مجع تَ  (الرتَّ

 : عنرتة
 ياقِ ويف الرتَّ  ورِ حُ ٍن يف الن  عْ طَ ي        بِ رِ جتَْ  يَ وهْ  سَ وارِ الفَ  تُ رْ وابدَ 

 وقال اآلخر:
 ياقِ ويف الرتَّ  ورِ حُ يف الن   يِن عْ طَ ٍم        فَ صْ خَ  رَ دْ صَ  سُ وارِ الفَ  نَ عَ طَ  وإنْ 

والراقي هو الذي يكتب التعاويذ  ؟ داويهِ يُ  أو طبيبٍ  حضر هل من راٍق يشفيهِ يعين يقول أهل املستَ  ( َوِقيَل َمْن رَاقٍ ) -27
 : هريى، ومن ذلك قول كعب بن زُ واألدعية للمريض كي يشفَ 

 ىقَ ها الر  تَ غَ دْ لَ  فِ شْ مل تَ  تْ غَ إذا لدَ         ةً يَّ حَ  نِ زْ واحلَ  لِ هْ لسَّ ابِ  مُ كنتُ   لقدْ 
 : وقالت اخلنساء

 وال راقِ  بىٍ ي طِ ذِ  قُ فْ رِ  هِ فِ شْ ا       ال يَ هبِ  هُ بْ صِ تُ  نْ ناَي مَ مَ الْ  هامَ سِ  لكنى 
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 . سمىى الراقي يف املوصل عزىامويُ 

 . نيان الدُ ( مِ  َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاقُ ) -28

 نى ساقيهِ أ : واملعىن ، النفس األثريية ال اجلسم يساقَ  ُسبحانهُ ، أراد بذلك  بعد املوت ( َواْلتَ فَِّت السَّاُق اِبلسَّاقِ ) -29
بل ينطلق  ابألقدام كما كان ميشي قبل ُماتهِ  ى األرضاملشي علَ  كنهُ ابحلبال ال ميُ  تْ لُفى كأهنا   خرىقيىدة الواحدة ابالُ تصبح مُ 

ن ينزع املغناطيس كمَ   عوبةٍ لها بصُ يفصِ  خرىعن االُ  ى رجليهِ إحدَ  ليفصِ  ، وإذا أراد أنْ  ذي يتزحلق على اجلليدالقاً كالى نطِ ا
سان بعد اإلنيف كتايب مسطورة  يل ، واحلادثة اليت وقعت ذلك بنفسي وقد شاهدتُ  ، جتاذابً  ، ألنى يف ساقيهِ  عن احلديد

   .ّساعة قضيتها مع األرواح  ويف كتايب  املوت

 ها إىل حكم ربىكَ تسوق ب املوتبيعين املالئكة تسوق النفوس اليتى خترج من األجسام بس ( ِإىَلٰ رَبِىَك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ ) -30
خفيف  ى األرض بعذابٍ ى علَ تبقَ  نْ أا اجلحيم وإمى  فيها ابلعدل على حسب أعماهلا وعقائدها إمىا إىل النعيم وإمىا إىل فيحكمُ 

 . ااهتِ ئر سيى ى قدْ ب علَ عذى تُ  ، كلى منها ةساق إىل اجلنى حمدود مثى تُ  بسيط إىل زمنٍ 

(  َفاَل َصدَّقَ )تعاىل  فيان فقالني املكذىبني برسالة حممىد املوالني أليب سُ نوب املشركيصف بعض ذُ  ُسبحانهُ  مثى أخذَ  -31
 . ( َواَل َصلَّىٰ ابلقرآن )

 . هللا بدل أن يوايل رسول وليىاً لهُ  ذهُ ، يعين إختى  ( أاب سفيانَوتَ َوىلَّٰ حممىد ) ( برسالةِ  َولَٰ ِكن َكذَّبَ ) -32

اً وغُ  طَّىٰ مُثَّ َذَهَب ِإىَلٰ أَْهِلِه يَ َتمَ ) -33   . روراً ( أي يتبخرت تكربى

  . واالتك أليب سفيانتوايل رسول هللا بدل مُ  ( يعين كان األحسن أنْ  أَْوىَلٰ َلَك فََأْوىَلٰ ) -34

. فكلمة  مواالتك للمشركني ن أصحاب حممىد بدلأي مثى كان األحسن لك أن توايل املؤمنني مِ  ( مُثَّ أَْوىَلٰ َلَك فََأْوىَلٰ ) -35
َ َوَرُسوَلُه وَ }سورة املائدة  تعاىل يف ن ذلك قولهُ . ومِ  ن املواالة وهي احملبىة واأللفةة مِ أوىل" مشتقى " آَمُنواْ فَِإنَّ  الىذينَ َوَمن يَ تَ َولَّ الِلى

 .{  فََأْوىَل هَلُمْ } عند قوله تعاىل مىديف سورة حم" أَْوىَل كلمة "  وقد سبق شرح { ، ِحْزَب الِلِى ُهُم اْلَغالُِبونَ 

نَساُن أَن ُيرْتََك ُسًدى) -36 ل بال مَ هنىه يُ أ يظنى  ، يعين قابوالعِ  نكر احلشرَ ساب ويُ وال حِ  ال بعثَ  ( فيظنى  َأحَيَْسُب اإْلِ
 . سابحِ 

 . ( ويصبى يف األرحام أمََلْ َيُك نُْطَفًة مِىن مَّيِنٍى مُيْىَنٰ ) -37

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
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 (َفَسوَّىٰ )،  وسورة احلج يف سورة املؤمنونة" قَ لَ . وقد سبق شرح "العَ  مىهِ اُ  مِ حِ ( منها اجلنني يف رَ  َكاَن َعَلَقًة َفَخَلقَ مُثَّ  ) -38
مىن عن ، وال أذنه اليُ  اليسرى بني العني اليمىن والعني ه فال فرقَ بني أعضائه وحواسى ى ، يعين ساوَ  صورتهُ  وأحسنَ  هللا خلقهُ 

، ومن  فكلمة "سوىى" معناها التساوي بني شيئني . خرىه ليس يف إحدامها اختالف عن االُ ه ورجالا، وكذلك يد سرىاليُ 
 :جرير ذلك قول 

 ابَ ن َ الذَّ  ةِ اقَ النى  فِ وىي أبنْ سَ يُ  نْ ومَ      مُ هُ ريُْ غَ  َنبُ واألذْ  فُ األنْ  مُ هُ  مٌ وْ ق َ 

فأيىهما  وإَناثً  اً كثرية ذكور   نيامِ فيه حَ ين مَ الْ . ألنى  ليتناسلوا ويتكاثروا ( الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنَثىٰ ين )مَ ن الْ ( مِ  َفَجَعَل ِمْنهُ ) -39
 . ىنثَ اُ  مىانوع اجلنني أمىا ذكراً وأ ويندمج فيها يكون منهُ  ةق إىل بويضة املرأسبِ يَ 

ساب وتنكرون واحلِ  فلماذا تنكرون البعث ( ِبَقاِدٍر َعَلٰى أَن حُيِْيَي اْلَمْوَتىٰ  )مُيىَن  ينىٍ ( الذي خلقهم من مَ  ِلكَ أَلَْيَس ذَ ) -40
 ؟ ىى إحياء املوتَ هللا علَ  درةَ قُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالقيامةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

ّالدهرأوّسورةّاإلنسانّ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

َهْل أاََتَك ، } {َهْل َأاَتَك َحِديُث اجْلُُنودِ ، } { َهْل أاَتَك َحِديُث ُموَسىتعاىل } ثلها قولهُ يعين أمل َيِت؟ ومِ  ( َهْل أََتىٰ ) -1
 : ومن ذلك قول عنرتة سبق من القرآن؟الغاشية فيما  حديثُ  : أمل َيتكَ  { واملعىن َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

 يفِ شتَ تَ  سُ فْ الن َّ  تِ كانَ   وْ ماً لَ قَ ى سَ فَ شَ      رٍ راعِ عُ  مَ وْ أاتها أنى ي َ  لْ أال هَ 
 ومل يقل أمل َيتك { َأاَتكَ  }َهلْ وإّنىا قال هللا تعاىل  ؟فعلنا هبم ر كيفَ راعِ هتا خرب يوم عُ ، يعين أمل َي فقول الشاعر أال هل أاتها

حديث الغاشية حني  هل فهمتَ  ومعناه،  فسارستِ واال ل للسؤالستعمَ ، وكلمة "هل" تُ  ل للتأكيدستعمَ " تُ  أملَْ  لمة "ك  ، ألنى 
 ؟أاتك
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ًئا مَّْذُكورًا) نَساِن ِحنٌي مِىَن الدَّْهِر مَلْ َيُكن َشي ْ ا املالئكة بلساهن نسان شيئاً ذا أمهية وقابليىة وال تذكرهُ يعين مل يكن اإل ( َعَلى اإْلِ
ر بصِ راً يُ شَ بَ  جعلناهُ  مىاولَ ،  اجلنى حبوافرها واألنعام أبظالفها راابً على وجه األرض تدوسهُ أبنى يف األرض إنساَنً بل كان تُ 

   . إنعامه وأنكرَ  َبالقهِ  عمتنا بل كفرَ لنِ  رألمرَن ومل يشكُ  دْ قَ ن ْ علينا ومل ي َ  ل تكربىَ ويسمع ويعقِ 

نَسانَ ) -2  : اهلذيل هري بن حزام، ومن ذلك قول زُ  الطاإلختِ األمشاج معناه  ( ِمن ن ْطَفٍة أَْمَشاجٍ  ِإَنَّ َخَلْقَنا اإْلِ
 يجُ شِ مَ  هِ بِ  يطَ النَّْصِل سِ  الفَ خِ       هُ نْ مِ  كَأنَّ الرِىيَش والُفوَقنْيِ 

َتِلين حيمن الرجل وبويضة املرأة فيختلطان ببعضهما البعض ويندُمان )مِ  : خلقناهُ  واملعىن من  مبا نكلىفهُ  تربهُ ( أي َّنهِ ن َّب ْ
يًعا َبِصريًا) على أفعالهِ  عاقبهُ ونُ  ى أعمالهِ ه علَ ي كي جنزيَ طيع أوامرَن أم يعصِ رى هل يُ الواجبات الدينيىة لنَ   . ( َفَجَعْلَناُه مسَِ

األصنام واألواثن وعن  بادةعن عِ  يناهُ وهنََ األدلىة على معرفة اخلالق  بنا لهُ صَ لطريق ونَ ا ( أي بيىنا لهُ  ِإَنَّ َهَديْ َناُه السَِّبيلَ ) -3
اً )ُمُ  األعمال السيئة وجعلناهُ   . النار فمصريهُ  رَ كفَ   ة وإنْ اجلنى  فمصريهُ  شكرَ  نْ إ( ف ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًاريى

ستعمل حديدية تُ  آلة ، وهيَ  ل اليدين ابلرقبةيوصِ  " لى الغِ "(  لِْلَكاِفرِيَن َساَلِسَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعريًاَن )أ( أي هيى  ِإَنَّ أَْعَتْدَنَ ) -4
   . لةرة أي املشتعِ عِ هو النار املستَ  "السعري"، و للتقييد واحلبس

( َيْشرَبُونَ كرموهنم )طعموهنم ويُ ، يعين يُ  عفاءقراء والضُ يربىون الفُ  الىذينَ ( أي  ِإنَّ اأْلَبْ رَارَ تعاىل ) يف مدح األبرار قولهُ  ونزلَ  -5
 . نيا، وهو غري الكافور الذي يف الدُ  الكافور بيْ ( أي ُمزوجة بطِ  َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًااخلمرة ) ( وهيَ  ِمن َكْأسٍ ) اجلنةِ يف 

ًنا َيْشَربُ وفيها ) -6 ُروهَنَا تَ ْفِجريًا قون )( الصاحلون املتى  هِبَا ِعَباُد الِلَِّ ( منها ويغتسل ) َعي ْ رج خفتيوسىعون العيون  ( أييُ َفجِى
 . املياه منها بغزارة إىل حيث شاؤوا وذلك لطيب مائها

. ومن ذلك  واجملرمني أي منتشراً على الكافرين ( َوخَيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشر ُه ُمْسَتِطريًا( إذا نذروا هلل )يُوُفوَن اِبلنَّْذرِ ) الىذينَ  -7
 : قول حسىان بن اثبت

 ريُ طِ تَ سْ مُ  ةِ رَ ي ْ يٌق ابلبوَ رِ حَ        يٍى وَ بين لُ  راةِ ى سَ لَ عَ  وهانَ 
املقيمني  الشرى  ، فيعمى  اجلميع حوريىة حيث يعمى نتشراً على الناس هو يوم وقوف األرض عن دورهتا املِ مُ  واليوم الذي يكون شرىهُ 

 يشملهم هذا ، أمىا املؤمنون فال سنة القيامة أبلفِ  يوم ، وهذا احلادث يكون قبلَ  اللىيليف جهة النهار واملقيمني يف جهة 
م يصعدون إىل جنىة املأوَ  الشرى  على { َكاَن َشر ُه }تعاىل  . أمىا قولهُ  هذا احلادث يعين نفوسهم تصعد ى مع املالئكة قبلألهنى
َنٍة ُمِىَّا َوِإنَّ يَ ْوًما ِعنَد رَبِىَك َكأَْلِف سَ }. وذلك قوله تعاىل يف سورة احلج  قبل وقوعه املاضي فمعناه إنى هللا أنذرهم بهِ  صيغةِ 

 . مني والكافرينعدى لعذاب اجملرِ يعين مُ  { تَ ُعد ونَ 
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اليوم صارت الناس ُتطعم  ( ولكن ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًاهللا ويف سبيل هللا ) ى حبى ( أي علَ  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلٰى ُحبِىهِ ) -8
 . بون عليهِ قَ ااإلشراك وال يثابون على ذلك بل يُع ، وهذا هو يل هللاطعمون يف سبة واملشايخ وال يُ ئمى الطعام يف سبيل األ

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الِلَِّ ) -9  . ( اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا) ( ويف سبيلهِ  ِإّنَّ

و حرب يصفونه أيوم الذي تقع فيه شدائد كانت العرب تصف ال.    ( ِإَنَّ ََّنَاُف ِمن رَّبِىَنا يَ ْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا) -10
 : ذلك قول الشاعر ى، والشاهد علَ  ، وجاء يف القرآن بلغتهم وعلى عادهتم ابألمثال ابلعبوس أو القمطرير

 رُ ماطِ ٌم قَ وْ ي َ  إذا ما كانَ  مْ كُ يْ لَ       عَ َنَ الءَ بَ  ونَ رُ كُ ذْ تَ  لْ نا هَ مىِ  عَ يِن بَ 
 : وقال عنرتة

 كاِلحُ   النىواِجذِ  ابِدي َمْنظَرٌ  َلهُ        َشِهْدتُهُ  َحْربٍ  يَ ْومِ  ِمنْ  كمْ   أعاِذلُ 
 : وقال أيضاً 

 اثنِ دَ ُق احلَ الُه طارِ اُف بَ خيَ        ساً عابِ  اللىيلَد وَ سْ ماً أَ وْ كاَن ي َ   دْ قَ لَ 
 : لتميىة بن أيب الصى اُ ، ومن ذلك قول  وكذلك العبوس هو الشديد يف الشرى 
 َقْمطَرِيْ رَا الشىدائِدِ  يف َعبُ ْوساً        ماً يَ وْ  وكانَ  احِلسابِ  يَ ْومَ  وال

 : وقالت اخلنساء
 إذا َملى َعنها ذاَت يْوٍم َضُجوُرها        مٍ ائِ سَ ُه فليَس بِ ُب رَّبتْ رْ ِن احلَ مَ 
 وُرهاَمن يَ بُ  اً بِه َعْن ِحياٍل ُملِقح      تْ نَ قَ ي ْ أاِر و غَ ْت للمُ رى طَ مَ ذا ما اقْ إ

  . وقالت أيضاً  واهلجوم ى أخيها يف الغارةِ ت األعداء علَ شتدى اعين إذا ، ي"قمطرىتاإذا ما "فقوهلا 
 ارُ جَ حْ أاٌت وَ رى طِ مَ قْ ِه مُ سِ مْ يف رَ       قد َتَضمىَنهُ  ٍد ُمقيمٍ ْوِف حلَْ  جَ يف

 .اً صغار  اً خوراً كباراً شديدات وأحجار يعين صُ  رَّاٌت "طِ " ُمقمَ فقوهلا 

ُ َشرَّ ذَ ) -11 ( أي َنْضرَةً ة )( يف اجلنى َوَلقَّاُهمْ ) ى األرض بعد ُماهتموا علَ ى ومل يبقُ ن أدخلهم جنىة املأوَ ( أب اْليَ ْومِ  ِلكَ فَ َوقَاُهُم الِلَّ
 . ( ألفئدهتمَوُسُرورًامنظراً تبتهج به نفوسهم )

  يلبسونهُ ن اللباس ( مِ َوَحرِيرًا( يسكنوهنا )َجنَّةً ى اجلهاد وطاعة هللا )( علَ  َوَجزَاُهم مبَا َصرَبُوا) -12

تتمزىق يف يوم القيامة  ة( ألنى الشمس احلاليى  َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل يَ َرْوَن ِفيَها مَشًْسا َواَل َزْمَهرِيرًا( أي يف اجلنىة ) م تَِّكِئنَي ِفيَها) -13
 واملعىن،  شمس إليهاال قبل القيامة وجتذبهُ  نصفني كناية عن القمر فهو ينشقى   "الزمهرير"، و فتكون بعد ذلك كواكب سيىارة

   . يف ربيع دائم وال برد فهمْ  صيبهم فيها حرٌّ : ال يُ 
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ن ف مِ قطَ رها اليت تُ اأَث ( أي َوُذلِىَلْت ُقطُوفُ َها( أي قريبة منهم أشجارها اليت يستظلىون حتتها ) َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظاَلهُلَا) -14
 . لوُ ألَثار لتكون قريبة التنا ادىلى ت( يعين تلني األغصان فتَتْذلِياًل األشجار)

ع فيها املاء ( يوضَ َوَأْكَوابٍ ) عامع فيها الطى ( يعين يوضَ مِىن ِفضَّةٍ ( مجع إَنء )آِبنَِيةٍ لمان )( أبيدي الغِ  َويُطَاُف َعَلْيِهم) -15
 : عنرتة ، ومن ذلك قول ( يعين أكواابً زجاجية شفىافةقَ َوارِيرَانيا )( يف الدُ َكاَنتْ )

 جُ رَ جْ رتََ يَ  قٌ بَ ئ ْ ا زِ يهَ يُر فِ وارِ قَ      اهنَّ أَ كَ   يَ هْ وَ  اللىيلوَم ي جنُُ راعِ أُ 

ا من فضى  قَ َوارِيَر ِمن ِفضَّةٍ ) -16  ةِ روهنا كالفضى قدىِ يشربون هبا يُ  الىذينَ ة يعين أهل اجلنى  (تَ ْقِديرًاة )( أهل اجلنى َقدَُّروَها) ةٍ (يعين كأهنى
نت يف أكواب زجاجيىة يف ة تكوى أكواب أثرييى  وهيَ  الوجهة تشبه املاس، هذهِ  من ، فهيَ  يف بياضها وكالزجاج يف صفائها

 . نيا فنقلتها املالئكة إىل اجلنىةالدُ 

ون بيضاء اللى  روقٌ ، وهو عُ  145 ( أي ُمزوجة ابلزجنبيل ِمزَاُجَها َزجَنبِياًل نيا )( يف الدُ َكانَ ) اُخرى(  َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا) -17
ُربى و ط مع التوابل خُتلَ  بة الرائحةطيى 

ى سمى ، ويُ  ى عند الناس يف العراق "ِعرق حار"سمى لألعصاب يُ  وىٍ ها ُمقسحقِ  يات بعدَ مع امل
ل هليِ غَ  رسني بعدَ امع الد هُ ب منقوعُ شرَ زالة الروماتيزم ويُ ب إلل يف الطى ستعمَ يُ  ، يف إيران "زجنبيل"    : ، ومن ذلك قول الذَيى

 َلِة الرََّصدِ فْ غَ  دَ عْ ياهُبا ب َ نْ أَ       هِ ُعلَّ بِ  يلُ بِ جنَْ ُك والزَّ سْ واملِ 
 : وقال اآلخر

 اَل ابات ِبفيها وأَْرَيً َمُشورَ ===  نْ ُفَل والزَّجْنَيِب الَقرَ  كَأنى 

ًنا) -18  . ( ِفيَها ُتَسمَّٰى َسْلَسِبياًل ( للماء )َعي ْ

َلَُّدونَ ) -19 تَ ُهْم ُلْؤُلًؤا مَّنُثورًاة )فوس أثرييى ال يكربون ألهنم نُ ،  ( خيدموهنم َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُم  سنهم ( حلُِ  ِإَذا َرأَيْ تَ ُهْم َحِسب ْ
 . وبياضهم وصفاء أبداهنم

م وال ( أي واسعاً ال يتهدى  َوُمْلًكا َكِبريًا( دائماً )نَِعيًما) رأيتَ  ناكَ ( أي هُ  مَثَّ رَأَْيتَ من نعيم ) ةِ ( ما يف اجلنى  َوِإَذا رَأَْيتَ ) -20
 . يزول إىل األبد

                                                           

ت هي وليدة املادىة ، فكلى شيء مادىي يتكوىن داخلُه ِمثلُه هيكل من األثري نسخٌة ِطبق األصل كما تتكوى  145  ن قلُت فيما سبق أنى األثريَيى
 النفوس داخل األجسام .
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( يعين أساور  َأَساِوَر ِمن ِفضَّةٍ ( أبيديهم ) ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَترْبٌَق َوُحل وا( أي تعلو أجسامهم األثرييىة )َعالِيَ ُهمْ ) -21
ُْم َشرَااًب َطُهورًا ن أساور فضيىة كانت يف دار الدنيا )ت مِ ذَ ة ُأخِ أثرييى  لى واحلسد كما زيىن ن الغِ طهىر به ابطنهم مِ  (َوَسَقاُهْم َرهب 

 . يظاهرهم ابلثياب واحلُلِ 

( يف مرضاة هللا  وََكاَن َسْعُيُكمى طاعتكم ألوامر ربىكم )( علَ َجزَاءً ) ( مهيىأً  َكاَن َلُكمْ ( النعيم ) ِإنَّ َهٰ َذايقال هلم )مثى  -22
 . ضيىاً رْ ( أي مقبوالً مَ مَّْشُكورًا)

 . ماء مع جربائيلن السى ( مِ  نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تَنزِياًل ( املالئكة ) نُ ِإَنَّ َنَْ ) -23

ُهْم آَثًا أَوْ خريتهم لك )( َي حممىد وال جتزع من تكذيبهم وسُ  فَاْصربْ حِلُْكِم َربِىكَ ) -24  إليهِ  ( فيما يدعونكَ  َكُفورًا  َواَل ُتِطْع ِمن ْ
   . نبذ األصنام واألواثن وإىل دُع إىل عبادة ربىكَ اى دينك بل عل ى دينهم ويرتكونكَ من تركهم علَ 

 . الدوام ذكره علىاُ :  واملعىن،  هو املساء "األصيل"، و الصباح يه "الُبكرة"(  َواذُْكِر اْسَم رَبِىَك بُْكَرًة َوَأِصياًل ) -25

 لَْياًل َطوِياًل الصالة ) ( بعدَوَسبِىْحهُ صالة العشاء ) ، وهيَ  لهُ  صلىِ  اللىيل( يعين يف بعض ساعات  فَاْسُجْد َلهُ  اللىيلَوِمَن ) -26
 . 146 أن تقضيه ابلنوم كنكَ طويل ألنىه من ليايل الشتاء فال ميُ  اللىيل( يعين إنى 

،  خلفهم ( أي ويرتكونَ  مْ َورَاَءهُ  َويََذُرونَ ( أي يؤثرون اللىذات واملنافع العاجلة ) حيُِب وَن اْلَعاِجَلةَ ( املشركني ) ِإنَّ َهٰ ُؤاَلءِ ) -27
ني األوىل : يُعذىبون مرتَ  واملعىن.  ، هو يوم القيامة ساابً حِ  بوا لهُ سَ ُعدىته ومل حيَ  دىوا لهُ عِ ( عليهم مل يُ  يَ ْوًما ثَِقياًل ُماهتم ) يعين بعدَ 

 . يوم القيامة وهو أشدى وأعظم من عذاب الربزخ ، وهلم عذاب آخر حني ُماهتم يف عامل الربزخ

عاً ال ضى كانوا رُ   بعد أنْ  ع املشي وقوىيناهادامهم يف تتابُ ق، أي أحكمنا أ الرضاعة ( بعدَ  َنَُّْن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدََن َأْسَرُهمْ ) -82
َحّتَّ ِإَذا }تعاىل يف سورة حممىد  قولهُ  ، ومن ذلك نا وأتقنىاَن" معناها أحكمْ دْ دَ . فكلمة "شَ  عليها يستطيعون املشيَ 

هم" معناها تتابعهم يف السري على رَ . وكلمة "أسْ  توا منكمفلِ يُ  موا واثق األسرى لئالى يعين أحكِ  { ُتُموُهْم َفُشد وا اْلَواَثقَ أَْثَخن
 : ، ومن ذلك قول لبيد يصف جوادهُ  األرض

 الَكَفلْ  حَمُْبوكُ  احلارِكِ  ُمْغَبطُ          َأْسرُهُ  َشِديدٌ  الَوْجهِ  ساِهمُ 
 : . وقال األخطل يف جوادهِ  يف السري " اي شديد تتابعهُ  د أسرُهُ فقول الشاعر "شدي

 ُُمْتاال خَتالُهُ  الِقيادِ  َسِلسِ          َأْسرُهُ  َشِديدٍ  ُُمتَ َنبٍ  ُكلِى   ِمن
                                                           

َلَك يف الن ََّهاِر َسْبًحا َطِوياًل { ألنى سورة املزمىل مكية نزلت يف ابدئ األمر  وال تناقض بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل يف سورة املزمىل }ِإنَّ  146 
ة الدهر فمدنية وكان املسلمون قليلني فلذلك أمر هللا رسوله بقراءة القرآن ليالً لكي يسمعه الناس فيؤمنوا به وأتجيل التسبيح إىل النهار . أمىا سور 

 ذلك أمَر هللا رسوله ابلصالة والتسبيح ليالً .وحني إنزاهلا كان الناس مؤمنني فل
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 : سهُ رَ بيد بن األبرص يصف ف َ وقال عُ 
ٌ             ُعُروُقها َنِعمٌ  َزيِتيىةٌ   َرِطيبُ  َأْسُرها َوَلنيِى

ٌ لَ  فقول الشاعر " ٌ " يعين تتابُ  َأْسُرها نيِى  . هاراكبَ  بُ تعِ ال تُ  عها يف السري لنيى
َنا) ْلَنا أَْمثَاهَلُْم تَ ْبِدياًل ( إهالكهم ) َوِإَذا ِشئ ْ  . قوماً غريهم ئنشلكهم ونُ ( يعين هنُ بَدَّ

 لهُ طريقاً يوصِ  خذَ يتى  أنْ  : فمن شاءَ  واملعىن، (  َسِبياًل َفَمن َشاَء اختَََّذ ِإىَلٰ رَبِىِه ( أي موعظة )َتْذِكَرةٌ ة )ر السو (  ِإنَّ َهٰ ِذهِ ) -29
 لْ صِ ب املعاصي ويعمل الصاحلات يَ رسوله ويتجنى  عْ ابهلل ويتىبِ  فليؤمنْ  إىل اجلنان ويسكن مع املالئكة واألنبياء ويكون جبوار ربىهِ 

  . إىل اجلنان ويكون نزيل الرمحان بطريقهِ 

إىل طريق  اهُ ده صال إنسان: إذا أحبى هللا خِ  واملعىن،  ( ذلك ِإالَّ أَن َيَشاَء الِلَُّ ) سبيل إليهِ اذ الختى ا(  َوَما َتَشاُءونَ ) -30
احلميدة ال تنطبق مع كلى إنسان ألنى  صالاخلِ  . وهذهِ  نانإىل اجلِ  فيؤمن ويعمل الصاحلات وبذلك يسلك طريقاً يوصلهُ  احلقى 

َ َكاَن َعلِيًماستقيم )مُ  الفاسقني إىل طريقٍ   يهدي القوم، وهللا ال نافقونأكثر الناس ظاملون فاسقون مُ  فيختار  ( بعبادهِ  ِإنَّ الِلَّ
. ، وال يهدي من كان عكس ذلك  ن السريرةكرمي النفس صادق القول ويفى العهد حسَ   منهم للهداية من كان رحيم القلب

 . أفعالهِ  ( يفَحِكيًما)

 . يف اآلخرة ( َوالظَّاِلِمنَي أََعدَّ هَلُْم َعَذااًب أَلِيًماكان غري ظامل )  نْ إ ( أي يف جنىتهِ  يُْدِخُل َمن َيَشاُء يِف َرمْحَِتهِ ) -31

ّاْلَعاَلِمنيَّّواإلنسانّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

 

ّسورةّاملرسالت

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ
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 م هتديد ووعيدوهو قسَ  ، ملواو للقسَ ا، و  ى قوم عاديت أرسلها هللا تعاىل علَ الت هي الرَيح الى ملرسَ ا ( َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا) -1
. وقوله  هلككمثل تلك الرَيح واألعاصري فتُ مِ  عليكم لْ رسِ اُ صدىقوا رسويل مل تؤمنوا بوحدانيىيت وتُ  إنْ   واملعىن،  كنيللمشِر 

 . تهم عند العربصى فاً" أي املعروفة قِ رْ "عُ 

 . بوب سريعات املرور( يعين شديدات اهلُْ  فَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا) -2

َويف }تعاىل  ثلها يف املعىن يف سورة الذارَيت قولهُ . ومِ  عليهِ  نَ رْ دمىرات كلى شيء ميرُ ات ومُ قفرى ( يعين مُ  َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا) -3
  .{  ا َتَذُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعلَْتُه َكالرَِّميمِ مَ  َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرىِيَح اْلَعِقيمَ 

 دىةِ ترفع اإلنسان إىل عِ  ، فكانت الرَيح ختهِ اُ مىه وبني األخ و اُ ( يعين تفرىق بني الرجل وأهله وبني الولد و  فَاْلَفارِقَاِت فَ ْرقًا) -4
 . أمتار وتلقي به على األرض فيموت

 . ظةوعِ املكر" معناها . فكلمة "ذِ  للناس بتلك احلادثة ظةً يات عِ ( يعين فاملعطِ  ذِْكرًا فَاْلُمْلِقَياتِ ) -5

 . ( ُعْذرًا أَْو نُْذرًا) -6

َا ُتوَعُدوَن َلَواِقعٌ ) -7 . فاملعذورون هم  تؤمنوا إن مل صيبكم العذاب الذي وعدَنكم بهِ : معذورون أو منذورون يُ  واملعىن ، ( ِإّنَّ
،  لهم ابلعذاب إن مل يؤمنواسُ هتم رُ رَ أنذَ  الىذينَ والنساء  ون هم الرجالرُ ، واملنذَ  ن أوالد الكافرينمِ  مَ لُ مل يبلغوا احلُ  نَ الىذياألطفال 

نَ } تعاىل يف سورة األنفال د هذا قولهُ ا يؤيى . وُمى  ماً وال شيخاً هرِ  فالً طِ  إذا جاء العذاب يعمى اجلميع ال يرتكُ  عىنوامل ًة الَّ َوات َُّقواْ ِفت ْ
 . مى اجلميععُ يعين ت َ  { ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّةً  الىذينَ ُتِصينَبَّ 

َ مثى  -8 قت األرض فأحرَ  قطت علىيعين سَ  ، ( يف األرض فَِإَذا الن ُجوُم ُطِمَستْ بعض عالئم القيامة فقال ) ُسبحانهُ  بنيى
َوإِنَُّه ،  َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع الن ُجومِ } الواقعة ه تعاىل يف سورة. والدليل على ذلك قول ت فيهانَ فِ ، أي دُ  ت فيهاسَ مِ ودمىرت مثى طُ 

والدليل الثاين يكون سقوط النجوم قبل يوم  ، { َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى} وقال تعاىل يف سورة النجم ، { َلَقَسٌم لَّْو تَ ْعَلُموَن َعِظيمٌ 
 : القيامة ولذلك قال بعدها

، أي الغالف  ةالغازيى  الطبقات ماء هيَ ، والسى  بعضها عن بعض نفرجَ اقت فرت مثى تشقى طَ نفَ ا( أي  ُفرَِجتْ  َوِإَذا السََّماءُ ) -9
 . اجلوىي لألرض

نتهاء اويكون ذلك بسبب  ، ها الرَيح وتذروها على األرضفُ ( أي تفتىتت فتكون كالرمال مثى تنسِ  َوِإَذا اجْلَِباُل نُِسَفتْ ) -10
فتتفكىك نا سنيى من  سنةٍ  الذي يكون طوله ألفَ  رارة اليت تنشرها الشمس على األرض يف ذلك اليومجاذبيىة األرض مثى احل

 . اآلَيت . وقد سبق تفسري مثل هذهِ  جزاء اجلبال وتتبعثرأ
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هم هللا تعاىل بيوم رب خيُ  : واملعىن،  مهماحاكمة والشهادة على أقو فيه للمُ  ي جعلنا هلا وقتاً حتضرُ أ( َوِإَذا الر ُسُل أُقِىَتْت ) -11
مبا جيب  منيعالِ  عليها ليكونوا حاضرين لهُ  اكمتها والشهادةهم وحمُ تِ مى اُ ساب من حِ  القيامة ومبا جيب عليهم أن يقوموا فيهِ 

 . اء عمل يف ذلك اليومدن أعليهم مِ 

 . ( أِلَيِى يَ ْوٍم ُأجِىَلتْ تعاىل ) وذلك قولهُ  -12

ك املشرِ  واملؤمن بنيَ  الكافر الطالب واملطلوب بنيَ  الناس بنيَ  بنيَ  فيهِ  لُ فصَ ساب الذي يُ احلِ ( وهو يوم  لِيَ ْوِم اْلَفْصلِ ) -13
 . دواملوحىِ 

 . يفاً ومنظراً ُمُ  اًل عظيماً وْ هَ  ذلك لرأيتَ  : لو شاهدتَ  واملعىن،  شأنهِ ( هذا تعظيم لِ  َوَما أَْدرَاَك َما يَ ْوُم اْلَفْصلِ ) -14

ِبنيَ ل فقال )سُ لرُ توعىد املكذىبني لمثى  -15   . ابلرمحان الكافرين،  الصىادىين عن اإلميان،  ( ابلقرآن َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

  ؟ لسُ لرُ ل( املكذىبني  أمََلْ هُنِْلِك اأْلَوَِّلنيَ ) -16

كذىب كافرة تُ   مىةٍ اُ  لك كلى هنُ و  لبَ ر يف املستقلك من يكذىب املهدي املنتظَ هنُ ، يعين  ابهلالك ( مُثَّ نُ ْتِبُعُهُم اآْلِخرِينَ ) -17
َا أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِى قَ ْوٍم َهادٍ ، وُما يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة الرعد } ابهلداة إىل يوم القيامة م من قوله فالالى  ،{  ِإّنَّ

رشدهم إىل طريق اًل هادَيً يُ ث هلم رجُ حممىد نبع بعدك َي : لكلى قوٍم ضالىني ينشؤون ، واملعىن { هي الم العاقبة َوِلُكلِى قَ ْومٍ }
 . احلقى 

  . تك َي حممىدمى اُ ن ( مِ  ِلَك نَ ْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ َكذَ ) -18

ِبنيَ ) -19  . ة العذابدى ، وهو شِ  ُماهتم ( يعين هلم الويل بعدَ  َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

 . ينمَ هو الْ  ؟ ( ِهنيٍ مِىن مَّاٍء مَّ ( أيها الناس ) أمََلْ ََّنُْلقك م) -20

 . مىهِ اُ  بطنِ   يصبح جنيناً كامالً يفحّتى  وتربيتهِ  فظهِ ن حِ ( مِ مَِّكنيٍ ( هو بيت األرحام ) َفَجَعْلَناُه يِف قَ رَارٍ ) -21

 . سورة املؤمنون يفاآلَيت  ثل هذهِ ق تفسري مِ ب. وقد س رأشهُ  مل وهي تسعةُ ة احلَ دى ( يعين مُ  ِإىَلٰ َقَدٍر مَّْعُلومٍ ) -22

 . لقهِ ى خَ ( علَ  فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ حقري ) ن ماءٍ مِ  ( على خلقهِ فَ َقَدْرَنَ ) -23

ِبنيَ ) -24  . ابلطبيعة درتنا القائلنيَ ( بقُ  َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

 ؟ م( هلَُ  أمََلْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفااتً ) -25
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، أي " جيبهِ  الدينار يف تَ فَ كَ "، و وأخفاهُ  أي أدخله بسرعةٍ  "ه يف السجنتَ فَ كَ ". تقول العرب  ( َأْحَياًء َوأَْمَوااتً ) -26
 : هُ هري يصف فرسَ ، ومن ذلك قول زُ  وأخفاهُ  بسرعةٍ  أدخلهُ 

 ْبرَتِكُ ت َ  اِبلسَّوطِ  ُضرَِبتْ  إذا َحّتَّ            َأْسَهَلَها املاءُ  ما إذا ِكفااتً   َمرىاً 
يعين تنزل إىل  " تَ ْبرَتِكُ "  ، وقوله إال بضرب السوط بسرعةٍ  ، أي ال تدخلهُ  رىاً يعين دخوهلا يف املاء مَ  " فااتً رىاً كِ مَ "فقول الشاعر 

 . مياه األمطارتمع لِ ُمُ  يَ هكة و الربِ 
 : مرؤ القيساوقال  

 أْكَياَسا يُ ْبِقنيَ  وما مَحَْقى َيْكِفتَ       أَحدٍ  ِمنْ  يُ ْبِقنيَ  َفَما اْلَمناَيَ  تِْلكَ 
، أمىا يف حياهتم  ُماهتم حياهتم وبعدَ  مسكنا وُمبئاً هلم يف وقتِ  جعلنا األرضَ  : واملعىن.  قالءى وعُ يف القرب محقَ  َيْكِفتَ يعين 

 هوف مسكنهمأهم والكُ ، أمىا بعد املمات فالقبور ُمب هلم يكفتون هبا وخيتبئون فيها أُمب غارات هيَ هوف واملفالسراديب والكُ 
يت يف لون إىل النار الى ن سراديب وآابر ومناجم فال تصِ ا حفرمت فيها مِ مهميكة فشرة األرض الباردة مسَ : جعلنا قِ  واملعىن. 

نتم أن حتفروا فيها وتسكنوا يف ابطنها ما َتكى إذ لو كانت القشرة الباردة رقيقة لَ  ، ، وذلك من فضلنا عليكم جوف األرض
 . حتت أرجلكم ودمىركم تدمرياً  ركان منبُ  بل لثارَ 

 وقت الصيف واحلرى  وا إليهاأرتفعات ليلجباالً عاليات مُ ( أي جِ  َرَواِسَي َشاُِمَاتٍ ( أي يف األرض ) َوَجَعْلَنا ِفيَها) -27
َناُكم مَّاًء فُ رَااتً ن أحجارها ومعادهنا )دوا مِ يويستف  . ماء البحر الطُ مالح كما خيُ أ الطهُ راحاً ال ختُ ( أي ماًء قُ  َوَأْسَقي ْ

ِبنيَ ) -28  . ( ابلنار والعذاب َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

بُونَ قال هلم )يُ  حينئذٍ  -29 كنتم تكذىبون هبا يف دار   م اليت، يعين إذهبوا إىل جهنى  ن العذاب( مِ  انطَِلُقوا ِإىَلٰ َما ُكنُتم بِِه ُتَكذِى
 . نياالدُ 

 سام وبعضهُ  وبعضهُ  خانق ب فبعضهُ عَ شُ  ن النار لهُ ج مِ تكاثف خيرُ خان مُ ( وهو دُ  ِظلٍى ِذي َثاَلِث ُشَعبٍ  انطَِلُقوا ِإىَلٰ ) -30
ا يكون متشعى  قرِ حمُ   . عبوبذلك يكون ثالث شُ  الثقيل فينخفض فيف فريتفع وفيهِ الغاز اخلَ  باً ألنى فيهِ ، وإّنى

 َنوهُ  جهةٌ تى مُ  ةاألشعى  ها بلن هلبِ مِ  الشمس وال حيرسهُ  ةِ ن أشعى اإلنسان مِ  لى ظِ ال يُ  عناهُ ( م الَّ ظَِليٍل َواَل يُ ْغيِن ِمَن اللََّهبِ ) -31
 . بهِ  صلٌ تى مُ  واللىهبُ 

َا تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ يف وصف جهنىم فقال ) ُسبحانهُ أخَذ مثى  -32 ترمي شرارات يف  قرإنى سَ  : واملعىن،  ( حجماً  ِإهنَّ
 . بنَ صور املشيىدة الواسعة وهلا ذَ ن القُ مِ  قصرٍ  جمِ منها كحَ  كلى شرارةٍ   الفضاء حجمُ 
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والشاهد على ذلك التاء  ، ، ومجعها مجاالت السفينة ، واجلمالة حبلُ  ( ٌت ُصْفرٌ مِجَااَل )وأصلها  ( َكأَنَُّه مِجَاَلٌت ُصْفرٌ ) -33
 ، فإنى  بنَ ريد ابلشرر النجوم ذوات الذَ ، ويُ  هملة، فلو كانت "مجالة" لكانت ابلتاء القصرية امل يف الكلمة ةالطويلة املوجود

ا شرارات ترمي هبا سَ  ، والواهنا  طوالً  منها كحبل السفينةِ  كلى شرارةٍ   بُ أذَنب وذنَ  ر يف الفضاء هلاقَ هللا تعاىل بنيى لنا أهنى
  األعشى ، ومن ذلك قول " كلون النارفرٌ "صُ 

 ُهنى ُصْفٌر أْوالُدَها َكالزىبِيبِ       تِْلَك َخْيلي ِمْنُه َوتِْلَك رَِكايب 

ِبنيَ ) -34  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

كاإلشارات أو اإلمياء أو   لهُ  ا الكالم الذي ال صوتَ ، أمى  صوت مسموع لهُ  كالمٌ   " طقُ النُ "(  َهٰ َذا يَ ْوُم اَل يَنِطُقونَ ) -35
ا قال هللا تعا طقاً ى نُ سمى فال يُ  الكالم اخلفيى  م نُ  ( اَل يَنِطُقونَ ) ىل . وإّنى  نا أصواهتا لكنْ عَ ُتسمِ  نْ أكنها فوس أثرييىة ال ميُ إلهنى

 . نياأهل الدُ  ال يسمعهُ  ، وكالمهم خفيى  م فيما بينهاتتكلى  كنها أنْ ميُ 

  . (فَ يَ ْعَتِذُرونَ لكالم )اب(  َواَل يُ ْؤَذُن هَلُمْ ) -36

ِبنيَ ) -37  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

( أي مجعناكم  مَجَْعَناُكْم َواأْلَوَِّلنيَ ل )واملبطِ  قى كم بني الكافر واملؤمن وبني احملِ ابحلُ  فيهِ  لُ فصَ ( الذي يُ  َهٰ َذا يَ ْوُم اْلَفْصلِ ) -38
 . بنيكذى طاب للمُ ، واخلِ  معهم يف جهنىم

  . نيا تكيدون للمؤمنني( كما كنتم يف الدُ  فَِإن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدونِ التبكيت ) ى وجهِ قال هلم علَ فحينئٍذ يُ  -39

ِبنيَ ) -40  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

 .منها يشربون  ( ماءٍ َوُعُيونٍ يتنزىهون ) ( األشجارِ  ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف ِظاَللٍ املتىقني فقال تعاىل ) مثى ذكرَ  -41

  : هلم قاليُ  فيحنئذٍ ، (  َوفَ َواِكَه ُمَّا َيْشتَ ُهونَ ) -42

   . نيا من أعمال صاحلة( يف دار الدُ  َهِنيًئا مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ يوهنا )( من عُ َواْشرَبُوا( من فواكه اجلنىة )ُكُلوا) -43

 . تك َي حممىدمى اُ ( من  جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ قني يف املاضي )ينا املتى ( أي كما جازَ  ِلكَ ِإَنَّ َكذَ ) -44

ِبنيَ َوْيٌل يَ وْ ) -45  . ( َمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

 . إجرامكم بكم علىعذىِ ( فنُ  ِإنَُّكم ُم ْرُِمونَ قليلة مثى َتوتون ) اً ( يعين أَيمقَِلياًل نيا )( يف الدُ  ُكُلوا َوََتَت َُّعوا) -46
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ِبنيَ ) -47  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

م َينَ  اَل يَ رَْكُعونَ ني )لىِ ( مع املصَ  َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ارَْكُعوا) -48   . ودجُ فون من الركوع والسُ ( ألهنى

ِبنيَ ) -49  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

نباء عن إعن املاضي و  خبارإوبالغة وإعجاز و  من فصاحةٍ  ( مع ما فيهِ يُ ْؤِمُنونَ القرآن ) ( أي بعدَ  فَِبَأيِى َحِديٍث بَ ْعَدهُ ) -50
 ؟ لاملستقبَ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملرَسالتّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 
 
 

ّسورةّالنبأ

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 : بومن ذلك قول يزيد بن املهلى  ؟ يتساءل هؤالء املشركون شيءٍ  يعين عن أيى  ( َعمَّ يَ َتَساَءُلونَ ) -1
 قِ ألىِ تَ مُ الْ  ضِ هذا العارِ  ةُ يابَ ي      غِ لِ جَ نْ ي َ  مَّ ي عَ ظُرِ نْ  ت َ ّتَّ حَ  كِ دَ يْ وَ رُ 

 َ   : ماهو سؤاهلم فقال ُسبحانهُ  فبنيى

 : القيس ئمر ا، ومن ذلك قول  ، فالنبأ هو اخلرب يعين عن اخلرب العظيم ( َعِن الن ََّبِإ اْلَعِظيمِ ) -2
ُتُه َعْن َأيب اأَلْسَودِ   وذِلَك ِمن نَ َبٍأ جاَءين      وأُنِْبئ ْ

 .{  َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَيكَ } تعاىل يف سورة آل عمران ن ذلك قولهُ ، وم نبأ أنباءالومجع 

 أقرىوا بهِ  الىذينَ ، وإنى  رونآخَ  وأنكرهُ  ، فأقرى به قومٌ  شورهو البعث والنُ  لفوا فيهِ ختَ اواخلرب الذي  ( الَِّذي ُهْم ِفيِه ُُمَْتِلُفونَ ) -3
لفوا يف ختَ ا، مثى  فوس واألجسام معاً ث النُ بعَ رون بل تُ ، وقال آخَ  فوس دون األجسامالبعث للنُ  فقال قومٌ  ختلفوا فيهِ اأيضاً 

لفوا يف ختَ ا ك. وكذل الف بني الناس يف البعثختِ الا. فهذا هو  روناألرواح فأقرى بعض الناس بوجود األرواح وأنكرها آخَ 
 . رون بل يكون يوم القيامةقال آخَ ، و  باشرةً ساب بعد املوت مُ ساب فقال بعضهم يكون احلِ احلِ 
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ون أنْ   : ليسَ  واملعىن،  وجود األرواح ملن أنكرَ  ( وهي كلمة ردعٍ َكالَّ ) -4  ( حقيقةَ َسيَ ْعَلُمونَ ) ، لإلنسان روح ليسَ  كما تتومهى
 . ُملوق أثريي واملالئكة والشياطني وكلى  نى األرواح واجلِ  ونَ ذلك حني موهتم فريَ 

املالئكة اليت تقبض  ونَ قاهلم إىل عامل النفوس ابملوت فريَ نتِ اذلك حني  ةَ حى ( صِ َسيَ ْعَلُمونَ البعث ) ن أنكرَ مَ لِ  عٌ رد  ( مُثَّ َكالَّ ) -5
  . بهِ  وجحدوا ا أنكروهُ وغري ذلك ُمى  ذي وعدَنهم بهِ جسامهم والعذاب الى أنفوسهم من 

فيها  ال عيبَ  لألشياء إذْ  حكام صنعتهِ إو  ملخلوقاتهِ  خلقهِ  درته على البعث إبتقانبنيى للناس دالئل قُ يُ  ُسبحانهُ أخَذ مثى  -6
  . ل بني جباهلا وودَيهنا عليها والزرع فيها والتنقى كىَن هىدة للسُ ( أي ُمُ  أملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًداقصان فقال تعاىل )وال نُ 

ختلف الطقس عندهم ظام والنتِ ات األرض تتمايل وتدور بغري لوال اجلبال ألخذَ  هلا إذْ  ( لألرض وتوازَنً  َواجْلَِباَل أَْواَتًدا) -7
 . يقوموا أبمر معاشهم وبذلك ميرضون وال ميكنهم أنْ  فيكون يوم شديد الربد واليوم الثاين شديد احلرى 

 . ( ذكوراً وإَناثً لتتناسلوا وتتكاثروا َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا) -8

 . ، أي يوم الراحة عند اليهود يوم السبت يَ ، ومن ذلك مُسى  ملكُ  ( أي راحةً  َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَبااتً ) -9

 . رتاً ( أي سِ  لَِباًسا اللىيلَوَجَعْلَنا ) -10

  . معاشكم ، أي تطلبون فيهِ  ( لكم َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر َمَعاًشا) -11

َنا فَ ْوَقُكمْ ) -12 ًعا ِشَداًداي لألرض )وى ، يعين فوق الغالف اجل فنا فوقكم( أي راصَ  َوبَ نَ ي ْ ة يى ري ( يعين سبع مساوات أث َسب ْ
، وكلمة  نان اليت ندخلها بعد املوت إن شاء هللا ذلكاجلِ  مسكن املالئكة اليوم وهيَ  وهيَ  ، مرتاصفة بعضها فوق البعض

تعاىل يف سورة  ، ومن ذلك قولهُ  هوررون والدُ مهما طالت القُ  وال يتبعثرنَ  ت ال يتمزىقنَ نات قوَيى تقَ مات مُ كَ داد" معناها حمُ "شِ 
َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَدادٌ }التحرمي  َوَلْو }تعاىل يف سورة النساء  ن ذلك قولهُ ى الثبات أيضاً ومِ ، وتدلى علَ  يعين أقوَيء { َعَلي ْ

ُْم َوَأَشدَّ تَ ْثِبيًتا ُْم فَ َعُلواْ َما يُوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخرْيًا هلَّ  . { َأهنَّ

 . الشمس ، وهيَ  واحلرارة توهىجاً ابلنارِ ( أي مُ  ِسرَاًجا َوهَّاًجا( يف الفضاء )َوَجَعْلَنا) -13

 .هو املطر  بىاابً بكثرة( أي صَ  َماًء َثجَّاًجاب )حُ ن الس  ( أي مِ  َوأَنزَْلَنا ِمَن اْلُمْعِصرَاتِ ) -14

" ما يقتات بهِ ( "احلَ  َحبًّا َونَ َبااتً ( أي مباء املطر ) لِىُنْخرَِج بِهِ ) -15 ، و"النبات"   رة وغري ذلكاإلنسان كاحلنطة والرز والذُ  بى
 . ت يف األرضكالبقول والكالء وغري ذلك ُمىا ينبُ 
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  األغصان بعضها مع البعض شتبكةَ األشجار ومُ  لتفىةَ ( أي مُ أَْلَفافًا( أي بساتني )َوَجنَّاتٍ ) -16

 : تعاىل ، والدليل على ذلك قولهُ  ، يوم الفصل هو يوم القيامة ساهبمقاهبم وحِ لعِ  ( ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقااتً ) -17

( من األرض إىل فَ َتْأتُونَ ) 73يف سورة األنعام يف آية والنفخ فيِه  الصور( وقد سبق الشرح عن  يَ ْوَم يُنَفُخ يِف الص ورِ ) -18
ا قال هللا تعاىل "َكاَن ِميَقااًت " على صيغة املاضي يعين كان هللا قد  ( أي مجاعات كثريةأَفْ َواًجااحملشر يف الفضاء ) . وإّنى

 . نيا قبل اآلخرةأنذرهم به يف الدُ 

تنشقى فتكون فيها  ( يعين يف ابدئ األمر َفَكاَنْت أَبْ َواابً السماوات الغازيىة ) ، وهيَ  ت( أي انشقى  َوفُِتَحِت السََّماءُ ) -19
الغازات بعضها مع البعض  ، مثى تتمزىق وختتلط تلكَ  ، وذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملورية ا أبوابفتحات كأهنى 

 . ةق األرض واجملموعة الشمسيى ، وذلك حني َتزى  فتكون دخاَنً 

ة األرض بسبب جاذبيى  نتهتا، فإذا  يت يف الفضاء الدائرات حول األرضنا النيازك الى ( يريد ابجلبال هُ  َوُسريِىَِت اجْلَِبالُ ) -20
ة الشمس النيازك ابألرض فتستويل عليهنى جاذبيى  صال لتلكتى ا ى حينئذٍ ة فال يبقَ هاء حرارة جوفها ووقفت عن دروهتا احملوريى نتِ ا

، وبذلك تكون القافية  طا، يعين تسري النيازك َنو الشمس أسراابً كأسراب القَ  ( أصلها أسراابً  َكاَنْت َسرَاابً فَ نى إليها )وجتذهبُ 
 . ، أبواابً مثى َييت أسراابً" ا قبلها "أفواجاً تىصلة مبِ مُ 

 . ت منهم أحدفلِ فضاء وال يُ ن الجتذب النفوس إليها مِ  ، فهيَ  ( أي حملى رصٍد وقنص ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا) -21

 . هلم َيوون إليها ويسكنون فيها ( أي مأوىً  لِىلطَّاِغنَي َمآابً ) -22

بِِثنَي ِفيَها َأْحَقاابً ) -23 قول علقمة يصف  قبة" ومن ذلك، ومفرد األحقاب "حِ  هوروراً  تعقبها دُ هُ كثني فيها دُ ا أي م ( الَّ
 : َنقةً 

 ومُ مُ لْ  مَ نْيِ القَ  ريِ كِ   ةِ ا      كرٌت كحافَ فى هلَ طَ تَ  اسْ ًة حّتى بَ حقْ  يتْ ُعرىِ  قدْ 

  . شراب الفواكهوال ( يعين ال ماًء ابرداً  بَ ْرًدا َواَل َشرَاابً ( أي يف جهنىم ) الَّ يَُذوُقوَن ِفيَها) -24

يًما َوَغسَّاقًا) -25 " أي اللىيلق سَ قوهلم "غَ  ، من راً ون عكِ ( يعين إالى ماًء ساخناً شديد السخونة وسائاًل آخر أسود اللى  ِإالَّ محَِ
 : ، ومن ذلك قول جرير ق الغبار الكثيف أيضاً سَ ، والغَ  سواده

 َغَسَقا تُثريُ  أْكداساً  ابخلَْيلِ         َحنَ َقا لِلَعُدوىِ  لََنْسُمو إَنى 
 . ن هباب الدخانمِ  ا خالطهُ ُمى  دى لونهُ وَ سْ اٌر قد دِ كَ   : هلم شرابٌ  واملعىن.  ن كثرة الغبارمِ  غباراً كثيفاً فيظلم اجلوى  يعين تُثريُ 

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
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  . ( لكفرهم وعنادهم وتكذيبهم آبَيت هللاِوفَاقًا( هلم )َجزَاءً ) -26

ُْم َكانُوا) -27  . قاب وال ابلثواب واجلزاء( أي ال يوقنون ابلعِ  اَل يَ ْرُجوَن ِحَساابً نيا )( يف الدُ  ِإهنَّ

بُوا آِبََيتَِنا ِكذَّاابً ) -28  .(  وََكذَّ

َناُه ِكَتاابً ( من أعماهلم وأقواهلم ) وَُكلَّ َشْيءٍ ) -29   تقول هلم املالئكة ، فحينئذٍ  تابةً ( أي كِ  َأْحَصي ْ

 . ( فوق العذاب ِإالَّ َعَذاابً غاثتكم )ستِ ا ( عندَ  فَ َلن نَّزِيدَُكمْ ) ( العذابَ َفُذوُقوا) -30

 . ابجلنة النار وفوزٌ  من ( أي هلم جناةٌ  ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمَفازًا) -31

  . ( َحَدائَِق َوأَْعَناابً ) -32

  : القيس ئمر ا، ومن ذلك قول  بى قدر الكعْ ، يعين صغري علَ  نى ثديهُ  نات تكعىبَ أي بَ  (وََكَواِعبَ ) -33
 اسَ لَ مْ أَ  بِ واعِ الكَ  يضِ يباً إىل البِ بِ الً     حَ جَّ رَ مُ  وحُ أرُ  دْ ٍم قَ وْ ي َ  بَّ وَي رُ 

 : ن ذلك قول عنرتة، ومِ  نى ستوَيت يف السِ أي مُ  (أَتْ رَاابً )
 الِ مَ اجلَ  اتِ راهِبا ذَ تْ أَ  نْ عَ اٍد      وَ رَ  ق ُ يِن اِة بَ تَ ف َ  نْ ُل عَ ائِ سَ أُ 

 : القيس ؤمر اوقال 
 اودَ دُ ها صُ نْ مِ  تَ عْ مَ أزْ  تَ حْ بَ أصْ ا        فَ راهبََ داً وأتْ نْ هِ  تَ رْ كَّ ذَ تَ 

ى حدى الشباب ى علَ ، فالنفس تبقَ  نيايف الدُ  وهرمَ  اجلسمُ  لى الدوام ولو كرُبَ ألنى النفوس ال تشيخ وال هترم بل تكون شابىة ع
 . سواء مؤمنة كانت أم كافرة

 : ، ومن ذلك قول عنرتة تلئةأي ُمُ  ( وََكْأًسا ِدَهاقًا) -34
 جُ رِى ضَ نُ راِن فَ عْ ابلزى  نْ ُه      إىل مَ هاقُ دِ  عانِ الطىِ  مَ وْ  ي َ يِن وما راعَ 

 : . وقال اآلخر بهِ  ذي امتأل جسمهُ احلديد الى  يقول الشاعر ماراعين
 اهاقَ أساً دِ كَ   نا لهُ عْ رَ        فأت ْ راَنَ و قِ جُ رْ ٌر ي َ اتَن عامِ أ

 . بعضهم على بعضٍ  وال يكذب فيهِ  ( يعين ال كالم ابطل ال فائدةَ  َلْغًوا َواَل ِكذَّاابً ( أي يف اجلنىة ) الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها) -35

 . كفاين  ، أي أحدهم حسيب  يقولَ ن العطاء حّتى ( يعين نزيدهم مِ  مِىن رَّبِىَك َعطَاًء ِحَساابً م )( هلَجزَاءً ) -36

نَ ُهَما الرَّمْحَٰ ِن اَل مَيِْلُكوَن ِمْنُه ِخطَاابً ) -37   . يف شأن الشفاعة ( أي ال ميلكون سؤاالً يسألونهُ  رَّبِى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
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( يعين إذا َصَواابً ) قوالً  ( الشفيعُ َوقَالَ ) ( فيهِ  يَ ُقوُم الر وُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّا الَّ يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّمْحَٰ نُ  يَ ْومَ ) -38
 . لهُ  هللا للشافع ابلشفاعة فيتشفىع وحىٍد عليه بعض الذنوب فحينئٍذ َيذنفكانت يف إنسان مُ  يف شفاعتهِ  الشفيعُ  أصابَ 

اختَََّذ ِإىَلٰ قرار )ستِ رة وااليف اآلخِ  ( الراحةَ  َفَمن َشاءَ الة )ال حمَ  فهو واقعٌ  ( أي الذي وعدَنهم بهِ احلَْق  ) ( يومُ  ِلَك اْليَ ْومُ ذَ ) -39
ِه َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء اختَََّذ ِإىَل }ِإنَّ َهذِ وِمثلها يف سورة اإلنسان  . مرجعاً إىل هللا ابلتوبة واألعمال الصاحلة ذَ ختى ا( أي  َربِىِه َمآابً 

 .{  َربىِِه َسِبياًل 

يَ ْوَم ( يعين بعد موهتم يف عامل الربزخ ) ِإَنَّ أَنَذْرََنُكْم َعَذااًب َقرِيًبامل يؤمنوا فقال تعاىل ) أنذر مشركي العرب ابلعذاب إنْ مثى  -40
َتيِن ُكنُت تُ رَاابً ( حني يرى العذاب ) َويَ ُقوُل اْلَكاِفرُ ) خريات فيجدها أمامهُ  ( من َما َقدََّمْت يََداهُ ) ( املؤمنُ  يَنظُُر اْلَمْرءُ  (  ََي لَي ْ

 . اَسبراابً فال يُعذَّب وال حيُ تُ  جسمي حني صارَ  ألختلىص من العذاب كما ختلىصَ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالنبأّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالنازعات

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، والواو  هُ ميتُ على األرض فتُ  لقي بهِ تُ و  اإلنسان من مكانهِ  يت تنزعُ الرَيح الشديدة الى  النازعات هيَ  ( َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا) -1
. وهم قبائل عاد  ىً وماً غرقوالنازعات ق ، وتقديرهُ  ، وكلمة "غرقاً" يعين تنزع الكافرين الغارقني يف املعاصي واآلاثم مللقسَ 
صدىقوا مل تؤمنوا يب وتُ  : إنْ  واملعىن،  م هتديد ووعيد للمشركني ابلعذاب. وهذا قسَ  أرسل هللا عليهم األعاصري فأهلكهم الىذينَ 

ُع النَّاَس  تَنِز }ثلها يف سورة القمر قوله تعاىل . ومِ  قبائل عاد كم كما أهلكتُ هلكَ ثل تلك الرَيح فتُ عليكم مِ  لْ رسِ اُ رسويل 
ُْم أَْعَجاُز ََّنٍْل م نَقِعرٍ   : لك الرَيح فقاليف وصف تِ  ُسبحانهُ  أخذَ ، مثى  {َكَأهنَّ

 . رهم أابدهتم عن آخِ رعتها حيناً بعد حني حّتى سُ  تلك الرَيح عليهم فزادتْ  تْ يَ وِ ( أي قَ  َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا) -2

   . (َسْبًحا) ( يف اجلوى َوالسَّاحِبَاتِ ) -3

ًقا( اخليل )فَالسَّاِبَقاتِ ) -4  . سرعتها تسبق اخليل والظيب وكلى ُملوق على األرض شدىةِ ( يعين لِ َسب ْ
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واألرواح والشياطني وغري  ، يعين اجلنى  نى كلمة "أمر" كناية املخلوقات الروحانيةأ. قلُت فيما سبق  ( فَاْلُمَدبِىرَاِت أَْمرًا) -5
والنفوس  نى يات اجلِ فامللقِ  : فيكون املعىن،  ، وكلمة "املدبىرات" هي من اإلدابر ادىيونامل كلى ُملوق ال يراهُ   ، وهيَ  ذلك

 كلى من يقف بطريقها من اجلنى   ، يعين مل تقتصر تلك الرَيح على نزع الناس من مكاهنم بل كانت تنزعُ  ى أدابرهمبطريقها علَ 
  . سريها وحركتها شدىةِ والشياطني واألرواح وذلك لِ 

 : ما يقع فيها من حوادث فقال تعاىل بعضَ  هم بعذاب القيامة وأابنَ توعدى  مثى 
 . { الزاهلَ زِ  ت األرضُ لَ لزِ ثلها يف سورة الزلزال قوله تعاىل }إذا زُ . ومِ  للزَ زَ وت ُ  األرضُ  ( أي هتتزى  يَ ْوَم تَ ْرُجُف الرَّاِجَفةُ ) -6

بَ ُعَها الرَّاِدَفةُ ) -7  : ، ومن ذلك قول اخلنساء ، يعين تكون أبثرها يت تردفهاالى  يبة الثانية( يعين تتبعها املصِ  تَ ت ْ
 الصِىياَحا الَعوِيلُ  أْرَدفَ  إذا      ابلسىيفِ  الَكِتيَبةَ  َيْضِربُ  فاِرسٌ 

 . ة ومن ضمنها األرضَتزىق اجملموعة الشمسيى  واحلادثة الثانية هيَ 

َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن }تعاىل يف سورة احلشر  د على ذلك قولهُ ، والشاه ضطربةأي خائفة مُ  147( قُ ُلوٌب يَ ْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ ) -8
  الرمىة ووقال ذ،  زعجوا عليه من خيلٍ أي مل تُ  ، { َخْيٍل َواَل رَِكابٍ 

 َمآرِبُهْ  أريكٍ  ِمنْ  الث رَيى  ِخالفَ        تَ َقطىَعتْ  حّتى  ابلَقْلبِ  واِجفٌ  َلهُ 
 : وقال األعشى

 جتَِفُ  تَ َرى ُمىا ُوُجفٌ  أكباُدها      َمداِمُعها ُكْحالً   َخْلَفنا وظَْعنُ َنا
 : وقالت اخلنساء

َوةٌ  ما إذا اليتاَمى أيب   َوجىافِ  غريُ  ثَ ْبتٌ  املزاِحفِ  ويف       نَ زََلتْ  ِشت ْ
 . أي غري خائف

 .  ( أي ذليلة أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ ) -9

 َ  : لبعث واحلشر فقالكني وإنكارهم لقاد املشِر عتِ ا ُسبحانهُ  مثى بنيى
بعضها إىل بعض داخل  : يقولون إنى أجسامنا البالية يرجعُ  واملعىن،  ( أي يف احلفرة يَ ُقوُلوَن أَِإَنَّ َلَمْرُدوُدوَن يف احْلَاِفَرةِ ) -10

  . كن وال تعود إىل احلياة اثنيةً الً فإنى هذا غري ُمُ القرب وتعود حيىة كما كانت أوى 

                                                           

ا قال تعاىل }قلوب يومئذ واجفة { ألنى بعض الكواكب السيىارة اليت  147  القلوب من أعضاء األجسام ، واألفئدة من أعضاء النفوس ، وإّنى
مثل املرىيخ وزحل واملشرتي ، ولذلك قال تعاىل "قلوب"  تبَقى دورهتا احملورية مستمرىة يبَقى فيها أحياء بعد وقوف أرضنا عن دورهتا احملورية ، وذلك

 ومل يقل "القلوب يومئذ واجفة" ، وعىَن بذلك القلىة اليت تبَقى حيىة إىل يوم القيامة .
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َرةً  أَِإَذا ُكنَّا) -11    ؟ داخل القرب ةً تفتىِ ت( أي ابلية مُ  ِعظَاًما َّنَِّ

سران علينا ألنىنا الرجعة خُ  شور فتلكَ حممىد من البعث والنُ  قالوا إن صحى ما قالهُ : يعين  ( قَاُلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسرَةٌ ) -12
  : قول اخلنساء ، ومن ذلك . فالكرىة معناها الرجعة ة ونذوق عذاب النارَّنسر نعيم اجلنى 

ً ِمنْ   وََكرىتِ  َتداَرتْ سْ ا َيكوُن هَلا َحيثُ       وٍد تَباَلٍة أُسُ  َكَأنَّ ُمِدالى

م موهومون يف ذلك وليس كما يظنى  ُسبحانهُ  أخربَ مثى  -13  واحلشرُ  فالبعثُ  عيد األجسام إىل احلياة اثنيةً نا نُ ن أنى ون مِ أبهنى
َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ تعاىل )لألجسام فقال  فوس خاصىة وال حاجةَ للنُ    ،(  فَِإّنَّ

ج النفوس من أجسامها ويصريون إىل عامل ك املوت زجرة واحدة فيموتون وخترُ يزجرهم ملَ  : يعين(  فَِإَذا ُهم اِبلسَّاِهرَةِ ) -14
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء عن النومناع متِ اال ر معناهُ . فالسهَ  ألنى النفوس ال تنام ، وال ينامون يسهرون فيهِ  األثري إىل عاملٍ 

 اينَ رِ اهِ السى   معَ يِن يْ عَ  رُ هِ سْ وأُ       دِ يْ رِ الشى  نَ َي ابْ  يكَ كِ أبْ  وفَ فسَ 
 : وقالت

ا ُكحىِ رَ ساهِ  اللىيل ت  ُت فبِ قْ إينى أرِ   وىارِ عَ  بِ يِن يْ عَ  لتْ ًة      كأّنى
َا ِهَي تعاىل } اآلية يف سورة الصافىات قولهُ  ونظري هذهِ   . ساب والعقابرون احلِ { ، أي ينتظِ َزْجرٌَة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم يَنظُُرونَ فَِإّنَّ

  ؟ ىفيما مضَ  موسى مع فرعون حني أتتكَ  صىةَ قِ  هل فهمتَ  : يعين(  َحِديُث ُموَسىٰ ( َي حممىد ) َهْل َأاَتكَ ) -15

ا صار الوادي مُ  ِإْذ ََنَداُه رَب ُه اِبْلَواِد اْلُمَقدَّسِ ) -16  ُمقدىساً ألنىه صارَ  فصارَ  صلىي فيهِ يُ  قدىساً ألنى إبراهيم اخلليل كانَ ( وإّنى
 .( ىً طُوَ وادي )، وامسه  مسجداً 

 ،(  اْذَهْب ِإىَلٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغىٰ ) -17

  .إالى هللا إن ال إالهَ  أبن تشهدَ  فرِ ( أي تتطهىر من الكُ  ِإىَلٰ أَن تَ زَكَّىٰ ) ( رغبةٌ  فَ ُقْل َهل لَّكَ ) -18

  مالمك فترتكهُ وظُ  فركَ كُ   بةَ ( عاقِ  رَبِىَك فَ َتْخَشىٰ ) ( معرفةِ ِإىَلٰ ) رشدكَ اُ و  ( أي أدلىكَ َوأَْهِدَيكَ ) -19

 . صا( وهي العَ  فََأرَاُه اآْليََة اْلُكرْبَىٰ ) -20

  . ( ربىهُ َوَعَصىٰ ( فرعون هبا )َفَكذَّبَ ) -21

  . آية موسى دحضِ ( لِ َيْسَعىٰ ) ، وهوَ  ( عن موسى مُثَّ أَْدبَ رَ ) -22
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 . ( فيهمفَ َناَدىٰ ) وحاشيتهُ  فرعون أصحابهُ  ( أي فجمعَ َحَشرَ )فَ  -23

 . ( أي أعَلى من مجيع اآلهلة فَ َقاَل أَََن َرب ُكُم اأْلَْعَلىٰ ) -24

 نيا ابلغرق والعار، ويف الدُ   اآلخرةيف عذاب النار يف ( أي تنكيالً بهِ  َنَكاَل اآْلِخرَِة َواأْلُوىَلٰ ( ابلعذاب ) َفَأَخَذُه الِلَُّ ) -25

148   

  . يهقاب هللا ويتجنىب معاصِ ( عِ  َلِعرْبًَة لِىَمن خَيَْشىٰ ( الغرق واهلالك ) ِلكَ ِإنَّ يف ذَ ) -26

 : يعين.  طبقات ا سبعَ ها فجعلهفَ ( أي راصَ بَ َناَهايت )( الى  َأَشد  َخْلًقا أَِم السََّماءُ رون للبعث )( أيها املشركون املنكِ أَأَنُتمْ ) -27
 من خلقكم وأعظم ُق السىماوات واألرض أكربُ ؟ فخلْ  موهتا أشدى عندكم أم السىماء بعدَ  هل إعادة أجسامكم إىل احلياة اثنيةً 

 .{  النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  خَلَْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ }تعاىل  ثلها يف سورة غافر قولهُ . ومِ 

 : ، ومن ذلك قول اخلنساء هاسافلَ  ها وأخفضَ ليَ ا( أي رفع ع َرَفَع مَسَْكَها) -28
 أْحرارُ  السَّْمكِ  ِطوال من آابؤهُ      صورَتُهُ  اللىيلَ  ُتِضيءُ  ُمَحيىاالْ  َجهمُ 

 : وقالت
 َمْهُدومُ  السَّْمكِ  يلِ َطوِ  بَ ْيتٍ  وكلى      َمْرُجومُ  الدَّْهرِ  أباثيِف  اْمرِئٍ  كل  

خاَنً كانت دُ   أنْ  طبقات بعدَ  ( سبعَ َفَسوَّاَهاما كان ثقيالً منها ) ما كان خفيفاً من تلك الغازات وأخفضَ  : رفعَ  واملعىن
ا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا ُدَخاٌن فَ َقاَل هلََ  هللا عنها يف سورة السجدة فقال تعاىل }مُثَّ اْستَ َوٰى ِإىَل السََّماِء َوِهيَ  . وقد شرحَ  متكاثقاً 

َنا طَائِِعنَي فَ َقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يِف يَ ْوَمنْيِ  فاً تكاثِ خاَنً مُ : يف بدء األمر كان الغالف اجلوىي دُ  واملعىن { . أَْو َكْرًها قَالََتا أَتَ ي ْ
 رفع اخلفيف منها وترك الثقيل فصارتْ  بعض أبنْ ها عن التلك الغازات بعضَ  هللا تعاىل لَ غازات ففصَ  ةوكان خليطاً من سبع

 . سبع طبقات غازيىة

َلَها َوَأْخرََج ُضَحاَها) -29  : ، والشاهد على ذلك قول األعشى لمةوالظُ هش ( الغطَ  َوأَْغَطَش لَي ْ
 ِة يُؤِنُسيِن َصْوُت قَ يىاِدَها ===َغْطَشى الَفالَ  للىيلوهَبَْماَء اب

ا أضافَ  حاها بنور الشمسضُ  ل الشمس وأابنَ ليلها أبفو  : أظلمَ  واملعىن َلَها تعاىل ذلك إىل السمىاء بقولهِ  . وإّنى  ""لَي ْ
 . فيكون النهار ة الشمس تنتشر على الطبقات الغازيىة فتعكسها تلك الغازات إىل األرضأشعى  ألنى  ُضَحاَها ""و

                                                           

 يقال هو مرنبتاح بن رعمسيس . 148 
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والشاهد على ذلك  كىن . صارت صاحلة للسُ باردة شيئاً فشيئاً حّتى شرهتا اليف قِ  ( أي زادَ  ِلَك َدَحاَهاَواأْلَْرَض بَ ْعَد ذَ ) -30
 : لتميىة بن أيب الصى اُ قول 

 َأُْمَدُ  ِهيَ  الَّيِت  خرىاِبالُ  وأَقامَ        ابهَبا أَْعَمرَ مثى  َدحاها دارٌ 
 . وىلحسن من االُ أ يت هيَ يعين دار مألها ابألطعمة والذخرية مثى سدى ابهبا وأقام بغريها الى 

َها) -31 ن نت مِ واملياه تكوى  ، من األرض ( وتعليل ذلك أنى الغازات خرجتْ  َماَءَها َوَمْرَعاَهان األرض )( أي مِ  َأْخرََج ِمن ْ
ا هطلت األمطار على مى ، ولَ  َبار نة على هيئةبيع الساخِ ا، وبعض املياه خرجت من الين وكسجنياد اهليدروجني ابالُ حتى ا

 . ىرعَ امل األرض أنبتت الكالء فصارَ 

 : ، ومن ذلك قول عنرتة ، أي أثبتها ( على األرض َواجْلَِباَل أَْرَساَها) -32
 الرَّاِسي كاجلََبلِ   الَبْأسِ  َشِديدِ  بَِقْلبٍ      َلِقيُتهُ  احِلَمامِ  َشْخصُ  يل  الحَ  فَ َلوْ 

 ى ثالثةِ علَ  اُخرىبال نت جِ تكوى  . مثى  باالً األمر فصارت جِ  ئيف ابد ريد بذلك النيازك اليت سقطت على األرض بكثرةٍ ويُ 
، والثانية من عوامل التعرية  بات جيولوجيىة لألرض كالزلزال واخلسف والرباكني وغري ذلكنت من تقلى  تكوى وىَل االُ  : أقسام
 اجلبال، فهذه أربعة أنواع من  طيلةاجلبال املمتدىة املستَ  ، والثالثة من تقلىص وجه األرض وتكسىرها فصارت من ذلك لوالتآكُ 

. 

 . وألنعامكم تلك املياه والنبااتت اليت أخرجها من األرض متاعاً لكم ( أي جعلَ  َمَتاًعا لَُّكْم َوأِلَنْ َعاِمُكمْ ) -33

األرض واجملموعة  َتزىق ، وتلك احلادثة هيَ  ىظمَ الكربى واحلادثة العُ  ( أي الداهيةُ  فَِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكرْبَىٰ ) -34
 . ، ويكون ذلك يوم القيامة ةالشمسيى 

نَساُن َما َسَعىٰ ) -35 جيدوهنا  يتذكىروهنا ولكنْ  يئات فال، أما السى  ناتيف الدنيا من حسَ  ( أي يتذكىر ما عملَ  يَ ْوَم يَ َتذَكَُّر اإْلِ
 . مكتوبة يف صحائف أعماهلم

م يقعون يف جاذبيىتها فريَ  َوبُرِىَزِت اجلَِْحيُم ِلَمن يَ َرىٰ ) -36  . أبمساعهم وهنا أببصارهم ويسمعون صوهتا( ألهنى

 . لرسوله دْ قَ ن ْ وي َ  هِ بربى  ( أي تكربى على رسولنا ومل يؤمنْ  فََأمَّا َمن طََغىٰ ) -37

نْ َيا) -38    ، ( على اآلخرة َوآثَ َر احْلََياَة الد 

 . ومسكنهُ  ( لهُ  فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوىٰ ) -39
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، والشاهد  للناس لم( أي عن احملرىمات وعن الظُ  َوهَنَى الن َّْفَس َعِن اهْلََوىٰ ) برسولهِ  نَ ( وآمَ  َمَقاَم رَبِىهِ  َوأَمَّا َمْن َخافَ ) -40
 : هريعلى ذلك قول كعب بن زُ 

 ىاهلوَ  عنِ  ومَ لُ الظى  َيُصدىونَ  جالٌ ا     رِ وهنَ ودُ  عابِ الشىِ  ذَنبِ ى أبِ عَّ رَ ت َ 
 . عفاءى على الضُ أيى يصدىون الظامل إذا اعتدَ 

 . يف عامل الربزخ ( لهُ  فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوىٰ ) -41

َن ُمْرَساَها( يعين عن ساعة املوت ) َعِن السَّاَعةِ ) َي حممىد (َيْسأَُلوَنكَ ) -42 . وقدى سبق تفسريها  ( يعين مّت حيني وقتها أَيَّ
 . يف أواخر سورة األعراف

 . لٌم بوقتها فتذكرها هلم وتبنيى وقتها( أي ليس لك عِ  ِفيَم أَنَت ِمن ِذْكرَاَها) -43

 . مى آجاهلِ نتهَ مُ  اخللق عندَ  يكون مصريُ  كَ ربى  كمِ ( يعين إىل حُ  ِإىَلٰ رَبِىَك ُمنتَ َهاَها) -44

َا أَنَت ُمنِذُر َمن خَيَْشاَها) -45   . اموال يعصيه وبرسولهِ   فيؤمن ابهللِ قاب هللان خياف عِ ٌر مَ ذىِ ( أي حمُ  ِإّنَّ

ُْم يَ ْوَم يَ َرْوهَنَا) -46 ِإالَّ نيا )( يف الدُ  مَلْ يَ ْلبَ ُثواحادثة املوت ) ونَ فوسهم من أجسامهم ويرَ املالئكة اليت تقبض نُ  ونَ ( أي يرَ  َكَأهنَّ
 . أو هناراً  ( يعين إالى ليلةً  َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها

ّاْلَعاَلِمنيَّّو،ّ النازعاتّسورةّريتفسّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّعبس

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

جال قريش يدعوه إىل النيبى إىل أحد رِ  ، فأرسلهُ  مى مكتوم من أصحاب رسول هللا وكان مكفوف البصراُ عبد هللا بن  كانَ    -1
،  ومل يسمع لقولهِ   عنهُ وتوىىَل  وجههُ  ل فعبسَ ااحل ى فقريأعمَ  لٍ لرجُ  ة أن ينقادَ فَ األن َ  أخذتهُ  عبد هللا وكلىمهُ  ا جاءهُ لمى ف،  سالماإل

ل على الرجُ  مَ دِ مثى نَ  " . ويستسلم ألمركَ  ينقاد لقولكَ  أراهُ  بنفسكَ  إليهِ  لو ذهبتَ " : فرجع عبد هللا وأخرب النيبى بذلك وقال
 ، ( عن اإلميان َعَبَس َوتَ َوىلَّٰ ) اآلَيت فنزلت هذهِ  . بعد ذلك وجاء إىل النيبى وأسلم دودهِ صُ 
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 . إىل اإلسالم عبد هللا يدعوهُ  ( يعين حني جاءهُ  أَن َجاَءُه اأْلَْعَمىٰ ) -2

 . واإلشراك فر( يعين يتطهىر من الكُ  َلَعلَُّه يَ زَّكَّىٰ ، و)  النقادَ  ودعوتهُ  بنفسكَ  إليهِ  ( َي حممىد لو ذهبتَ  َوَما يُْدرِيكَ ) -3

 . وينتفع مبا يستمع بهِ  ظَ للقرآن فيتىعِ  ( يعين أو يستمعُ  فَ َتنَفَعُه الذِىْكَرىٰ ( ابلقرآن ) أَْو يَذَّكَّرُ ) -4

 ، عنهُ  ستماع القرآن وابتعدَ ا( عن  أَمَّا َمِن اْستَ ْغىَنٰ ) -5

  . قرآنبعض آَيت ال هُ سمعَ لكي تُ  وتعرتض لهُ  ( أي تقف يف طريقهِ  فَأَنَت َلُه َتَصدَّىٰ ) -6

ا عليك اإلنذار وليس ه إنْ قابُ ك عِ يلع( يعين ليس  َأالَّ يَ زَّكَّىٰ  ) ِعقابهُ  (َوَما َعَلْيكَ ) -7 عليك  مل يتطهىر من اإلشراك وإّنى
  . اهلداية

 ، وأسلمَ  ( برجلهِ  َوأَمَّا َمن َجاَءَك َيْسَعىٰ ) -8

 . هِ على إشراك قاب هللا إن بقيَ ( أي خياف عِ  َوُهَو خَيَْشىٰ ) -9

ومل تذهب  عنهُ  تتشاغل كَ : إنى  واملعىن،  ى التائني تسهيالً للكالمإحدَ  تْ فَ ذِ ، فحُ  ( أصلها تتلهىى فَأَنَت َعْنُه تَ َلهَّىٰ ) -10
 . إىل اإلسالم هُ يدعوَ ى لِ األعمَ  بل أرسلتَ  إليهِ  بنفسكَ 

َا) يف اإلميان رغبةٌ  ذي لهُ ى عن ال عن القرآن وتتلهى ستغىَن ان مَ ى لِ ( ال تفعل هكذا فتتصدى َكالَّ ) -11 إىل آَيت  ( إشارةً ِإهنَّ
 . ظةٌ ( أي موعِ َتْذِكَرةٌ القرآن )

 . هبا عظْ فليتى  عظَ يتى  أنْ  ن شاءَ ( يعين فمَ  َفَمن َشاَء ذََكرَهُ ) -12

املالئكة واألنبياء  متهاكرىمة كرى قدىسة مُ مُ  فٍ حُ املواعظ واآلَيت مكتوبة عندَن يف صُ  ( يعين هذهِ  يِف ُصُحٍف م َكرََّمةٍ ) -13
 . ومن تبعهم

نى أب فيها كتَ اإلشراك مل يُ  ( منم َطهََّرةٍ فيها ما يشاء )  أو يبدىلَ غريى العابثني هبا فال يقدر أحد أن يُ  ( عن عبثِ مَّْرُفوَعةٍ ) -14
 . ة اليت عندكم يف األرضالكتب السىماويى  األقالم يف يدي وخطىتهُ ير وال شيء آخر ُمىا غريىته األزَ بن هللا وال العُ إاملسيح 

 : جرير ، ومن ذلك قول ُسل هللا إىل خلقهِ ، وهم رُ  راءفَ رة وسُ فَ ، ومجعها سَ  فري( مفردها سَ  أِبَْيِدي َسَفَرةٍ ) -15
 تاابَ وال عِ  ريَ فِ ى ال سَ سَ ى       فأمْ رتْ تَ  راءَ فَ الس   مُ كُ يلَ إُت ثْ عَ ب َ 
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أبيديهم وقرأوها على  ف حّتى قبضوا عليهاحُ ل املاضني ويسىرَن هلم تلك الصُ سُ ى الرُ : أنزلنا تلك املواعظ واآلَيت علَ  واملعىن
 . قومهم

اليت ينزل هبا  ن األحكامكم مِ أو سورة أو حُ  آيةٍ  : كلى  واملعىن.  طيعني( أي أبرار صاحلني مُ بَ َررَةٍ ( عند هللا )ِكرَامٍ ) -16
،  مثى ينزل هبا جربائيل إىل األنبياء الً يف اللىوح احملفوظب أوى كتَ لسابقني فإهنا تُ ى األنبياء اهبا علَ  ى النيبى حممىد أو نزلَ جربائيل علَ 

 وال ريى وح ال يضيع وال يتغوتبديل فإنى األصل موجود يف اللى  أو أصاهبا تغيري ة من بني الناس أو ضاعتْ ر السو فإذا ذهبت تلك 
 . { ِإَنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذىِْكَر َوِإَنَّ َلُه حَلَاِفُظونَ } سورة احلجر قوله تعاىل يف د هذا. وُمىا يؤيى  األيدي لكي تعبث فيهِ  تنالهُ 

نَسانُ  قُِتلَ فقال تعاىل ) م ربىهِ عَ ر لنِ نكِ وامل ى رسولهِ وعلَ  ى هللاِ يف ذمى اإلنسان املتكربى علَ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -17 ، هذِه كلمة (  اإْلِ
 !م ربىهعَ لنِ  هُ وإنكارَ  هُ فرَ ( أي ما أشدى كُ  َما َأْكَفرَهُ هللا ) قاتلهُ  ذمى ومعناها

 ؟(  ِمْن َأيِى َشْيٍء َخَلَقهُ ) -18

 من ذلك أو أقلى  رأشهُ  تسعةَ  هِ مى اُ ، أي قدىر له البقاء يف رحم  جنيناً   أصبحَ حّتى  مىهِ اُ م ( يف رحِ  ِمن ن ْطَفٍة َخَلَقُه فَ َقدََّرهُ ) -19
من خرٍي أو شر إمتحاَنً واختباراً يف  غري ذلك لهُ  ، وقدىرَ  نيا ابلسننييف الدُ  مرهُ ، وقدىر عُ  نثىاُ كون جنيناً ذكراً أو ي ، وقدىر أنْ 
 . حال بُ ُلوغهِ 

ا ئاً له ُمى هيى كلى شيء حاضراً مُ   فوجدَ احلياة واملعاش  لَ بُ له سُ  : مثى يسىرَ  واملعىن،  الطريق ( السبيل معناهُ  مُثَّ السَِّبيَل َيسَّرَهُ ) -20
 وبلغَ  سمهُ وّنا جِ  عظمهُ   إذا قويَ َيكل ويشرب ويلبس ويلعب حّتى  يف طلبهِ  ةَ وال مشقى  يف حتصيلهِ  عليهِ  عوبةَ ال صُ و  حيتاجهُ 

. ولقد  كان طفالً   حنيَ  ه يف فراشهِ وغائطَ  يف ثيابهِ  وبولهُ  وبكاءهُ  ضعفهُ  ونسيَ  تهِ واغرتى بقوى  َبالقهِ  وكفرَ  م ربىهِ عَ نِ  أنكرَ  دىهُ أشُ 
 :  قال م إذْ عَ ر للنىِ هذا املنكِ  وصفِ  يف أحسن الراجزُ 

 يفْ فِ وٍل خَ أكُ ٍل غري مَ لى أكْ كُ   نْ زاً مِ يْف     عاجِ عِ يف حاٍل ضَ  ضاءُ واألعْ  األم   هُ تْ دَ لَ وَ 
اُه ِمَن الثى غَ ت َ ي َ   َت ُقْل يل ِي هِلذا أنْ دْ َق يف الثى زْ َمْن أقاَم الرى       يْف  طِ والً لَ سُ عْ  مَ َينْيِ دْ ذى

 ُمِهمىاِت احلياِة حاِصَلة لَّ ى كُ أَ ورَ                 وىُة فيِه كاِمَلةالقُ  حينما قْد صاَرتِ 
 َت ُقْل يل والً هِلذا أنْ غُ شْ َن مَ وْ ْن أقاَم الكَ مَ    صاَر َله  دْ ي قَ ذِ َل الى ضْ َة والفَ مَ عْ كَر الن ى أنْ 

 ، ( مُثَّ أََماتَُه فَأَْقرَبَهُ ) -21

  . ( مُثَّ ِإَذا َشاَء أَنَشَرهُ ) -22
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يف كثري من  بهِ  وتوعىدَ  عليهِ  دَ البعث واحلشر وأكى  كرَ الكرمي فتقول إنى هللا تعاىل قد كرىر ذِ  ئسؤال أيىها القار  عرتاكَ اقد  وأظنى 
َ  اآلية قال )مُثَّ ِإَذا َشاَء أَنَشَرهُ  يف هذهِ  ور القرآن ولكنْ سُ    . دؤكى ابإلشاءة واإلرادة غري مُ  النشور مقرون أنى  ( فبنيى

،  فوس وليس لألجسامللنُ  ساب واجلزاء كلىهُ ، وكذلك احلشر واحلِ  فوس دون األجسامنى البعث للنُ أاب على ذلك واجلو 
، ولذلك قال تعاىل )ِإَذا َشاَء  ى األرضا كلمة "نشور" فهي خاصىة لنشر األجسام علَ ، أمى  عليهِ  دَ راراً وأكى هللا مِ  ولذلك ذكرهُ 

إىل  ألعادها ولكن ال حاجةَ  شيء فلو شاء إعادة األجسام امليتة إىل احلياة اثنيةً  اىل ال يعجزهُ : إنى هللا تع واملعىن(  أَنَشرَهُ 
  ذلك

تعاىل يف سورة  ى ذلك قولهُ ليل علَ ، والدى  عطي معىن احلياةآخر وال تُ  معناها اإلرسال من مكان إىل مكانٍ  فكلمة "بعث"
َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يِف ُكلِى أُمٍَّة رَُّسوالً َأِن وقال تعاىل يف سورة النحل } ، أرسلنا منهم { ومعناهُ  ًباَوبَ َعثْ َنا ِمنُهُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقياملائدة }

َ َواْجَتِنُبواْ الطَّاُغوتَ    { . اْعُبُدواْ الِلى
 ُسليمانُحِشَر لِ وَ }ى ذلك قولُه تعاىل يف سورة النمل ليل علَ ، والدى  عطي معىن احلياةفمعناها اجلمع وال تُ  كلمة "حشر"أمىا  

نسِ  َع ل { . واملعىن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِى َواإْلِ  { . َوالطَّرْيَ حَمُْشوَرًة ُكلٌّ لَُّه أَوَّابٌ . وقال تعاىل } هُ جنودُ  ُسليمان: مجُِ

بل  السيئاتواجتناب  طاعاتهللا تعاىل من ال ما أمرهُ  ( أي مل يقضِ  َلمَّا يَ ْقِض َما أََمرَهُ ألنىه ) هُ نشورَ  ( ال يشاءُ َكالَّ ) -23
، ومن ذلك قول النابغة  عطي تعيني الوقتَلمَّا" تُ  ، فكلمة " ن ذنب. وال خيلو إنسان مِ  كلىها  الفْ مل خيُ  بعضها إنْ  خالفَ 

 : الذبياين
 طارِيوْ ِض أَ قْ فإنىين ِمنِك َلمىا أَ      َضى يف ِخلىٍة َوَطراً  قَ  يكْن قدْ  فإنْ 

  . " خلىة وطراً  منمعهم ، ولذلك مل يقل "قد قضى  " دليل الزمن الذي كان يقضيهِ  َوَطراً يف ِخلىٍة  فقول الشاعر "
وىل كما غري االُ  اُخرىنفساً  إىل احلياة وأنشأ فيهِ  ، ألعادهُ  طتهِ : لو مل يكن ذلك اجلسم املقبور قد أذنبت النفس بواسِ  واملعىن
 . ابآدم من ترُ  خلقَ 

نَساُن ) -24   . خيرج من األرض بار فريى كيفَ عتِ ا رَ ( نظَ  ِإىَلٰ َطَعاِمهِ فَ ْلَينظُِر اإْلِ

َنا اْلَماءَ ) -25   . ( يعين ماء املطرَصبًّا) ( من السحابِ  أَنَّ َصبَ ب ْ

 . (َشقًّالكلى نبتٍة ) ( ابلنباتِ  مُثَّ َشَقْقَنا اأْلَْرضَ ) -26

َنا ِفيَها َحبًّا) -27 واحدة   لةٍ واألَثار يف مجُ  كر الفواكه. مثى مجع ذِ  ز وغري ذلك من احلبوبلرُ رة وانطة والشعري والذُ ( كاحلِ  فَأَنبَ ت ْ
 : واحدة فقال تعاىل احلبوب يف مجلةٍ  كما مجعَ 
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نب والتوت وذلك كالعِ  ىرمَ شٌر يُ هلا قِ  غار وليسَ ذات نوًى صِ  فاكهةٍ  " كلى  بكلمة "ِعَنباً  ُسبحانهُ  ( قصدَ  َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا) -28
النحل وغريها فقال تعاىل }يُنِبُت َلُكم بِِه  إسم العنب يف سورة ، ولذلك مجعَ  ح والكمثرى وغري ذلك من الفواكهوالتني والتفا 

أن يُقضَب  يك وال ميكن أكلها إالى بعدَ مسَ  شرٌ هلا قِ  َثرةٍ  هبا كلى  الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب { . وكلمة "َقضب" قصدَ 
. فكلمة "َقضب" معناها قطع الشيء إىل  ندق وغري ذلكواللىوز والفستق والبُ  ، وذلك كاجلوز شرهاكسر قِ يُ  ها أيشرُ قِ 
 : طامي يصف الثورقول القُ  ، والشاهد على ذلك صفنينِ 

 َة َصْوهِبا ُمتَ َوجِىساً     َشِئَز الِقياِم يُ َقضِىُب األغصاَنيحَ فَ َغدا َصبِ 
 : . وقال األعشى نهِ وأسنا صان بفمهِ غع األقطى ييعين 

 قاهَلاَت عِ بْ ضَ ٍة قَ لَ  وآزِ هُنىَب     فأصبحتْ  تَ يْ وَ اٍب حَ زَ عْ مِ  ونِ بُ ولَ 
 : . وقال علقمة قاهلاأي قطعت عِ 

شاَة ِبُصرِمها      فقدْ 
ُ
 بِ أهَنَجْت ِحباهُلا للت ىَقض   أَطعَت الُوشاَة وامل

 . من اآلخر يهِ صفَ نِ  أحد نيَ بِ تقضب شيئاً فتَ  نى يف فمي سِ  ي ليسَ " أ ل "ما يف فمي من قاضبةٍ قال يف املثَ يُ و .  يعين للتقطىع

ستطيلة  نواهتا مُ  ( فالزيتونة تكون َوَزيْ ُتوًَن َوََّنْاًل ستطيلة فقال تعاىل )بعض األَثار اليت تكون نواهتا مُ  ُسبحانهُ  ذكرَ مثى  -29
 . كنواة التمر

، فكلمة "ُغلب" معناها  ( يعين غليظة األشجار َوَحَدائَِق ُغْلًباتعاىل ) احلدائق وما فيها من أنواع األَثار فقال ذكرَ مثى  -30
 : ، ومن ذلك قول لبيد دينالغليظ البَ 

مْ الرىِ  بِ ٍة ُغلْ قامَ ومَ   يامُ قِ  ريِ صِ احلَ  فِ رَ ى طَ ِجٌن لدَ       قاِب كأهنى
 المُ حْ ها أَ طِ رْ ف َ  طُ الِ باً ُمُ لْ غُ     يىٍة     شِ عَ  لَّ كُ   البابَ  ينَ رِ ضىِ حَ ُمتَ 

( وهو الكالء َوأابًّ وغري ذلك ) (جَّاصاإل )أو نجاصشمش والعِ فاكهة ذات نواة كبرية كاخلوخ واملِ  ( وهي كلى َوفَاِكَهةً ) -31
 : ، والشاهد على ذلك قول األعشى أبنواعهِ 

 واْلَمْكرَعُ ِجْذُمنا قَ ْيٌس وجَنٌْد داُرَن     ولَنا اأَلب  بِه 
 : وقال اآلخر

 بى َواْليَ ْقِطنَي ُُمَْتِلطًا     َعَلى الشىرِيَعِة جَيْرِي حَتْتَ َها اْلَغَربُ تَ َرى بِِه اأْلَ 
  . " يعين الكالء واملاء ألنعامناواْلَمْكرَُع لَنا اأَلب  بِه فقول الشاعر "

ن َيكل هذه مَ . مثى توعىد ابلعذاب لِ  والقشور ألنعامنا ، والكالءُ  لنا ( فاحلبوب والفواكه متاعٌ  مََّتاًعا لَُّكْم َوأِلَنْ َعاِمُكمْ ) -32
 : م وال يشكر عليها فقال تعاىلعَ النىِ 
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، ومن ذلك قول النابغة الذبياين يصف ثور  خى اآلذان لشدىهتاص( يعين الصيحة العظيمة اليت ت فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَّةُ ) -33
 : وحش

 َمْسُتورُ  الرَّْوقِ  ِحيسِ ِبدَ  ِصماُخها     أُُذَنً  هَلَا َأْصَغى نَ ْبأَةٍ  ِمنْ  َأصاخَ 
كان من الشمس ، يعين يثور بُر  دعذي خيرج من الشمس عندما تنصدع فتخرج الغازات من ذلك الصى ة هو الصوت الى والصاخى 

يف   الصور وقد شرحُت عن  ،{  تعاىل }يوم ينفخ يف الصوِر فتأتون أفواجاً  ، وهو املعربى عنه ابلصور يف قولهِ  صوٌت عظيم لهُ 
 . فال داعي إلعادتهِ  الكون والقرآنكتايب 

  ، من أصحاب الشمال ( إن كان أخوهُ  يَ ْوَم يَِفر  اْلَمْرُء ِمْن َأِخيهِ ) -34

  . ( َوأَبِيهِ َوأُمِىِه ) -35

صيبهم العذاب الذي يُ  ب منخوفاً منهم بل يهرُ  ب من أهلهِ ( ليس املعىن أنى اإلنسان يهرُ َوبَِنيهِ ( أي زوجته )َوَصاِحَبِتهِ ) -36
 ، ال يلتفت إليهم وال لىصهمأن خيُ  منهُ  رادواأو  هم أعزى الناس عندهُ  الىذينَ ن هؤالء أحٌد مِ  بهِ  ، فإذا استنجدَ  يف ذلك اليوم
 . منهُ  جناةَ  ريد النجاة من العذاب ولكن اليُ  ، بل يهرب بنفسهِ  يسمع لقوهلم

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأنٌ ) -37 يلتفت إليهم وال  فال وأوالدهِ  ، أي يلهيه عن أهلهِ  ( عن غريهِ يُ ْغِنيهِ ( من العذاب ) ِلُكلِى اْمرٍِئ مِىن ْ
 . ر يف الفضاءيف احملشَ  ، مثى جتتمع النفوس ةجملموعة الشمسيى ذي تتمزىق فيه ا، وذلك هو اليوم الى  راخهمصُ يستمع لِ 

  ضيئةشرقة مُ ( أي مُ  ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ م ْسِفَرةٌ يصف أحوال أهل احملشر فقال ) ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -38

 . ةعيم يف اجلنى ( ِلما أعدى هللا هلا من النَ  َضاِحَكٌة م ْستَ ْبِشَرةٌ ) -39

َها َغرَبَةٌ َوُوُجوٌه يَ ْوَمئِ ) -40   : ، وذلك قولُه تعاىل ن إرهاق وتقتري يف عامل الربزخمِ  ُمىا أصاهبا ( أي عليها سواد وكآبة ٍذ َعَلي ْ

 : هريزُ  ، ومن ذلك قول كعب بن ، و"القرت" تقتري العيش شقىةمَ ( "الرهق" هو التكليف والْ  تَ ْرَهُقَها َقرَتَةٌ ) -41
 يَ َتموىلُ  ال اإِلقتارُ  حُمالُِفهُ       واِحدٍ  َكْسبِ   ِمن َشبى  أَنْ  ِإىل َكُسوبٌ 

 : يهجو موىًل لهُ  . ومن ذلك قول علقمة وأحزان لٍى من ذُ  ها وشقى عليها تقتري العيش يف عامل الربزخ وما القتهُ فَ : أكلَ  واملعىن
 احلَْفرُ  أَنِمَلهُ  أفىَن  الِكَدى َكَضبىِ       َوْجِههِ  َدوائِرَ  أفىَن  قدْ  الشَّرَّ  تَ َرى

 . ( يف أفعاهلم اْلَفَجرَةُ ( يف أدَيهنم ) أُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَكَفَرةُ ) -42

ّاْلَعاَلِمنيَّّوعبَسّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ّسورةّالتكوير

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( يعين إذا تقطىعت  ِإَذا الشَّْمُس ُكوِىَرتْ ابً لسؤاهلم )، فقال هللا تعاىل جوا يامة مّت تقومسأل بعض املشركني عن القِ  -1
ة ابردة َتنع شرة أرضيى وجهها يكون هلا قِ  نتهت حياهتا وبردَ ا الشمس إذا . ألنى  وصارت كرات عديدة فحينئٍذ تقوم القيامة

 طعةسع عشرة قِ فتكون تِ  حينئٍذ تنفجر الشمس وتتقطىع الغازات يف جوفها وتضايقتْ  ، فإذا زادت خروج الغازات من جوفها
 ، وتصبح ةمشسنا احلاليى  ، فيُدْرَن حوهلا كما تدور الكواكب السيىارة حولَ  رقَ املسمىاة سَ  ، وهيَ  مشٍس هلنى  نى أقربُ ، فتجذهبُ 

ُض َغرْيَ اأَلْرِض يَ ْوَم تُ َبدَُّل اأَلرْ }هيم اتعاىل يف سورة إبر  ، والشاهد على ذلك قولهُ  ةة جديدة غري ُمموعتنا احلاليى ُمموعة مشسيى 
 . { َوالسََّماَواُت َوبَ َرُزواْ لِلِى اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ 

 القيس يصف اخلمرة ، من ذلك قول امرئ راً كدِ   املاءُ  راب أو طني صارَ تُ  املاء إذا خالطهُ  . إنى  ( َوِإَذا الن ُجوُم انَكَدَرتْ ) -2 
: 

 َكِدرِ   وال طَْرقٍ  َغرْيِ  مباءٍ  وُشجىتْ   ِنْصُفهُ  الصَّْحنِ  يف ُصبَّ  اْسَتطابُوا فلمىا
 . خان يف الفضاءباب والدُ ف الضَ وتكاثُ  رة اجلوى دْ ، وذلك بسبب كُ  : إذا اختفت النجوم عن األنظار واملعىن

ا تنجذب إىل الشمس، ويُ  ( َنو الشمس َوِإَذا اجْلَِباُل ُسريِىَتْ ) -3 جاذبيىة  هاءنتِ ا بعدَ  ريد بذلك النيازك اليت يف الفضاء ألهنى
 . يف سورة النبأ، وقد سبق تفسريها  األرض

، من ذلك  ومجار ، ومجرة جارة وأحجار، على وزن حِ  رة( مفردها ِعشرة ومجعها ِعشار وُمعاشَ  َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطِىَلتْ ) -4
 : هاميقول التُ 

 ِكالمُ   الُقُلوبِ  يف َكالمٍ   وُربى     ُعْسرَةٍ  َغرْيَ  أْورََثتْ  ما ِعْشرةٍ  وكم
 : ، ومن ذلك قول حسىان ريشِ سمىى عَ وصاحب الِعشرة يُ 

 مُ دَ  أَن أقْ ِه ِجنىٌة فِجنىيِت ْن    بِ كُ رُي فإْن تَ شِ ألنُي إذا الَن العَ 
ُء يَ ْوَمِئٍذ } خرف سورة الزُ تعاىل يف ى ذلك قولهُ . والشاهد علَ  ة بني الكافرين بطلتْ دَ رة واملوادَ : وإذا املعاشَ  واملعىن اأْلَِخالَّ

 { . بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ 
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 اللىيلهة يف جِ  ، وذلك ى األرض بال دفن لكثرهتمى امللقاة علَ وم املوتَ حلُُ  ( أي مجَُِعت لتأكلَ  َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ ) -5
ه وا ثوراً وشَووْ علقمة حني صادُ  ، والشاهد على ذلك قول ةً حوم خاصى آكلة اللى . فالوحوش هي  سنة ألفَ  الذي يكون طولهُ 

 : وأخذوا َيكلونهُ 
 ثَ قَّبِ ُع الَِّذي مل ي ُ ْز َبائَِنا     َوأْرُحِلَنا اجلَْ كَأنَّ ُعُيوَن الَوْحِش َحْوَل خِ 

 : وقال عنرتة
 ِة السىَلبُ الَ يَّ خَ لْ ُم ولِ ظاِش العِ حْ ===  وَ لْ وُم ولِ حُ  الل  رْيِ لطًّ وُس ولِ فُ  الن   يلَ 

 . قةأمىا يف جهة النهار فال يعيش إنسان وال حيوان وال وحش بسبب ارتفاع درجة احلرارة احملرِ 

األرض عن دروهتا  قوفوُ  ، وذلك بعدَ  تتبخىر مياهها أنْ  الشمس بعدَ  ( يعين توهىجت حبرارةِ  َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِىَرتْ ) -6
ها ر أرضَ مياه البحار واألهنار وتصهَ  رمن األرض فتزداد احلرارة وتتبخى  هةٍ ى جِ ة الشمس وحرارهتا علَ ة حيث تدوم أشعى احملوريى 

 . الشمس

رون يزدوجون والكافِ  ، ، فاملؤمنون تزدوج نفوسهم مع املالئكة وتصعد إىل السماء تجَ وَ ( أي ازدَ  َوِإَذا الن  ُفوُس ُزوِىَجتْ ) -7
وكذلك بعد احلساب يذهب املؤمنون  ، ، وذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة ى األرضمع الشياطني فيبقون علَ 

 . ، ويذهب الكافرون إىل النار مع الشياطني نان مع املالئكةإىل اجلِ 

، وكان  خوف العار حيىة الصغرية كانت بعض قبائل العرب تدفنها ابلرتاب وهيَ  فلةُ الطِ  ( وهيَ  َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ ) -8
  . من القتل نتُ وبذلك تنجو البِ  جرياهنا وأريها عند بعض أقارهبا في ابنتها عن أبيها لئال يقتلها أو جتُ هات ختُ مى بعض االُ 

هتديد ووعيد ابلعذاب  . وهذا ؟ فتقول بال ذنب قتلوكِ  ذنبٍ  ( أي تسأهلا املالئكة أبيى  أبَِيِى َذنٍب قُِتَلتْ ؤال هو )والسُ  -9
 . ملن قتلها

موسى وزبور داوود  براهيم وتوراةإف حُ ب السماويىة وهي صُ ، أي الكتُ  حف األنبياء( يعين صُ  َوِإَذا الص ُحُف ُنِشَرتْ ) -10
وا مِ علَ  بهِ  تهُ مى اُ م حاكِ ليُ  يديهِ  بني ر كتابهُ نشَ منهم يُ  ُسل كلى واحدٍ وإجنيل عيسى وقرآن حممىد تُنَشر بني أيدي الرُ  ن ى ما غريى

 . مكتوابً يف الكتاب هذا روا ويقولوا مل يكنْ نكِ  يُ ، لئالى  ومعانيهِ  ن ألفاظهِ لوا مِ وبدى  أحكامهِ 

قوالب  . وقد قلُت فيما سبق أنى املادىَيت هيَ  عنها تْ لَ صَ ، أي انفَ  من األرضأي ُقِشَطْت (  ِشَطتْ كُ َوِإَذا السََّماُء  ) -11
َيت ، فاملادى  والثاين أثريي ل مادىيبق األصل إالى أنى األوى سخة طِ نُ  لهُ ثي يتكوىن فيه هيكل أثريي مِ ، فكلى شيء مادى  تلألثريَيى 

ل منها طبقة أثريية فاألرض إذا َتزىقت تنفصِ  . هورى الدى دَ مَ  ال يتمزىق وال يفىَن  كلهِ ظاً بشَ تفِ ى األثريي حمُ ى ويبقَ ق وتتالشَ تتمزى 
.  ق بتلك السمىاوات السبع األثريَيىت فتكون َثانيةوتلتح الطبقة اجلديدة ، فرتتفع هذهِ  األرضمن وليدة  جديدة هيَ 
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أمىا اليوم  ، تعاىل يف سورة احلاقىة }َوحَيِْمُل َعْرَش َربِىَك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة { أي َثاين مساوات أثريية ى ذلك قولهُ والشاهد علَ 
. وقد  رَّب  السََّماَواِت السَّْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم { قوله تعاىل يف سورة املؤمنون }ُقْل َمن ، وذلك سبع مساوات تحملهُ ف

 . ابلتفصيل الكون والقرآناآلَيت يف كتايب  سبق تفسري هذهِ 

 . يف سعريها وحرارهتا يدَ ( أي زِ  َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعِىَرتْ ) -12

 :  ، حينئذٍ  ملن يراها بتْ رىِ ( أي ق ُ  َذا اجْلَنَُّة أُْزلَِفتْ َوإِ ) -13

 يَ َتذَكَّرُ  يَ ْومَ  تعاىل } . ونظريها يف سورة النازعات قولهُ  ( من أعمال صاحلة أو سيئة نَ ْفٌس مَّا َأْحَضَرتْ ( كلى )َعِلَمتْ ) -14
نَسانُ    .{  َسَعى َما اإْلِ

 . ، أي ختتفي ب اليت ختنس عن أنظارَن اليومنجوم ذوات الذنَ ال هيَ  "نىساخل"(  َفاَل أُْقِسُم اِبخْلُنَّسِ ) -15

تسقط عليها  ، يعين األرض قبل يوم القيامة يف سكنَ ( أي تُ اْلُكنَّسِ ) ، ( أي اليت جتري يف الفضاء ساحبةاجْلََوارِ ) -16
مرئ القيس يصف ا، ومن ذلك قول  نىسكُ   . فاملكنس هو بيت احليوان يكون حتت األرض أو يف اجلبال ومجعهُ  وختتفي فيها

 : ار وحشمِح 
 وَمْكِنسِ  َمِبْيتٍ  َعن الرتابَ  يُِثريُ         ظُُلوَفهُ  أَْنَىمثى  قَِليالً  تَ َعشَّى

 : وقال زهري
 وَمْرَقدِ  ِكناسٍ   يف السِىباعُ  إليهِ        فخاَلَفتْ  خالءٌ  أو َضحاءٌ  طََباها

 : طيئة يصف محار وحش أيضاً وقال احلُ 
 يَُدورُ  الصىباحِ  حّتى  ُمتَطوِىفٌ       كأنىهُ   ابلِكناسِ  ُيالِوذُ  رِجاً حَ 

ابلنجوم ذوات  هللا تعاىل . أقسمَ  لم هتديد ووعيد بوقوع العذاب يف املستقبَ ، وهذا قسَ  ل" تشري إىل املستقبَ اَل فَ  وكلمة "
ا ستقع علَ الذنَ   ر فماذا يكون مصريكم أيىها الكافرون يف ذلك اليومدمى رىب وتُ ق وختُ حرِ قرتاب القيامة فتُ ا ى األرض حنيب أبهنى

ريد هبا ذوات { ، فالنجوم يُ  َعِظيمٌ  تَ ْعَلُمونَ  لَّوْ  َلَقَسمٌ  َوإِنَّهُ  الن ُجومِ  مبََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفاَل تعاىل } ؟ ونظريها يف سورة النجم قولهُ 
 .ّالكون والقرآنويف كتايب  ة النجمسور . وقد سبق تفسريها يف  نبالذَ 

يف سورة البقرة  تعاىل ن ذلك قولهُ ، ومِ  وثبتَ  معناها إذا دامَ  " َعْسَعسَ  "، وكلمة  م( الواو للقسَ  ِإَذا َعْسَعسَ  اللىيلوَ ) -17
ُتمْ  َهلْ  قَالَ }   : الً طيئة يهجو رجُ ؟ ومن ذلك قول احلُ  تال أعدائكمم على قولكم وعلى قِ يعين هل ثبتى  ،{  َعَسي ْ

 َعَسى أوْ  ماتَ  قُ ْلتُ  حّتى  وأْطَرقَ      حاَجيِت  َوْجهِ  يف ِجْئتُ  َلمىا َتشاَغلَ 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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لة قابِ مُ ن األرض مِ  هةٌ ، فتكون جِ  . ويكون ذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة لم يتحرىكف يف مكانهِ  أو دامَ  : يعين
د ال ليٌل سرمَ  خرىاالُ  هةِ ، ويكون يف اجلِ  نايى سنٍة من سنِ  ألفُ  د طولهُ للشمس ال تنتقل إىل يوم القيامة فيكون هناٌر سرمَ 

ن ى األرض مِ ى علَ الطويل حبدوث العذاب ملن يبقَ  اللىيل. أقسم هللا تعاىل بذلك  ة الشمس إىل يوم القيامةأشعى  تلحقهُ 
فماذا تصنعون  أو النهار وكنتم يف جهتهِ  وكنتم فيهِ  اللىيلذلك  : ماذا يكون مصريكم إذا جاءَ  واملعىن،  الكافرين يف ذلك احلني

ى ماء وَ ى عندكم ماء سِ وما تشربون إذا تبخىرت مياه األهنار والبحار وال يبقَ  ؟ ئويةرتفعت درجة احلرارة فوق املائة مِ اإذا 
دىة الربد وماتت فماذا تصنعون إذا مجدت مياهكم من شِ  اللىيلهة تسكنون يف جِ  نَ الىذيأنتم  ؟ وكذلك اآلابر املرى واملاحل

 . كالى مثى كالى   ؟ أبنفسكم من الربد واجلوع اكنكم أن تنجو ومزارعكم فهل ميُ  أنعامكم

تعاىل  املدىثر قولهُ  ا يف سورةثله. ومِ  بحهُ صُ  وظهرَ  نورهُ  ماً بذلك النهار الطويل إذا ابنَ ( أي وقسَ  َوالص ْبِح ِإَذا تَ نَ فَّسَ ) -18
 { . َأْسَفرَ  ِإَذا َوالص ْبحِ }

على حممىد  جربائيل ألقاهُ  قولماً بتلك احلوادث إنى القرآن لَ : قسَ  واملعىن،  م( وهذا جواب القسَ  إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرميٍ ) -19
 .  وليس من قول حممىد كما تزعمون

 : فقال واملكانةِ  ةِ وى لقُ ائيل ابرب يصف ج ُسبحانهُ  مثى أخذَ 
 ( أي لُه املكانُة عنَد هللا واملنزلة ، يعين من املقرىبني .َمِكنيٍ ( يعين عند هللا صاِحب العرش )ِذي قُ وٍَّة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش ) -20

: مل َيِتكم حممىد فيما أاتكم بِه  واملعىن( أمرُه ، أي ُتطيعُه املالئكة والُرُسل واألنبياء فيما َيمرهم بِه إبذن هللا . م طَاعٍ ) -21
 من تلقاِء نفسِه بل نزَل عليِه جربائيل ابلوحي وأَمَرُه أْن يُنذركم عن ِعبادة األصنام واألواثن ويدعوكم إىل ِعبادة الرمحان فأطاعَ 

 ياء .( ال خيون الرسالة ، بل كما أمرُه هللا يفعل ويُبلىغ األنبمَثَّ أَِمنٍي حممىد ما أتى بِه جربائيل )

ون .مبَْجُنونٍ ( حممىد )َوَما َصاِحُبُكم ) -22  ( كما تتومهى

 وذلك عندَ ( أي ابلفضاء من ِجهة املشرق اِبأْلُُفِق اْلُمِبنِي ( أي علىمُه جربائيل معلومات غيبيىة ، وهو )َوَلَقْد َرآُه ) -23
 اِبأْلُُفقِ  َوُهوَ  . ُذو ِمرٍَّة فَاْستَ َوى . اْلُقَوى َشِديدُ  َعلََّمهُ }تعاىل  ثلها يف سورة النجم قولهُ . ومِ  ةعودمها إىل السماوات األثرييى صُ 

 { . اأْلَْعَلى

 . فالضنني معناهُ  ببعض املغيىبات ى حممىد بل أخربهُ ( أي ببخيل علَ  َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننيٍ ( أي جربائيل ) َوَما ُهوَ ) -24
 : ، والشاهد على ذلك قول عنرتة البخيل

 رِ طَ مَ لْ الِل ابِ طْ ى األَ لَ اُب عَ حَ السَّ  نَّ ضَ   إذا    هِ يْ لَ ي عَ رِ ي جتَْ ُمعِ دْ  أَ الً زِ نْ َي مَ 
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ون ، ألنى املشركني قالوا للنيب )ع( إنى الذي أوحَ  بَِقْوِل َشْيطَاٍن رَِّجيمٍ ( أي القرآن ) َوَما ُهوَ ) -25 ى إليك ( كما تتومهى
 . شيطان وليس مَلكاً 

 اُخرىتقولون ساحر و  تقولون كاهن واترةً  أوهام وختيىالت تذهبون أبفكاركم فتارةً  يعين فإىل أيى (  فَأَْيَن َتْذَهُبونَ ) -26
 . ن اجلنى وليس من املالئكةتقولون ُمنون وأخرياً قلتم إنىه وحٌي مِ  تقولون شاعر ومرىةً 

 . للناس أمجعني ظةٌ ( أي موعِ  ِإالَّ ِذْكٌر لِىْلَعاَلِمنيَ ( أي القرآن ) ِإْن ُهوَ فقال هللا تعاىل ) -27

  . مة عليهِ قامة معناها املداوَ ، واالستِ  ( على دين التوحيد وال يرجع عنهُ  ِلَمن َشاَء ِمنُكْم أَن َيْسَتِقيمَ ) -28

ُ َرب  اْلَعاَلِمنيَ قامة )( االستِ  َوَما َتَشاُءونَ ) -29  فتنقادون للحقى  زيىن اإلسالم يف قلوبكم( فيحسىنها لكم ويُ  ِإالَّ أَن َيَشاَء الِلَّ
ن كان سيىء األخالق يظلم الناس ، ومَ  إىل طريق احلقى  هللا تعاىل يهديهِ  ن األخالق فإنى ن كان حسَ : مَ  واملعىن.  وتؤمنون بهِ 

ُ الظَّاِلِمنَي وَ تعاىل يف سورة إبراهيم } . والشاهد على ذلك قولهُ  وال يهديهِ  عن طريق احلقى  هللا ُيضلىهُ  فإنى  ُ َوُيِضل  الِلى يَ ْفَعُل الِلى
 { . َما َيَشاء

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالتكويرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّنفطارسورةّاال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 ( السىماء هيَ  َفطََرتْ ِإَذا السََّماُء ان) تعاىل يف جواهبم هللا ، فقال بعض املشركني عن القيامة مّت تقوم ومّت تكون سألَ  -1
ن ، فتلك مِ  فتكون كالدخان قت مثى خيتلط بعضها ببعضٍ : إذا انفطرت مثى تشقى  واملعىن،  يط ابألرضالطبقات الغازيىة اليت حتُ 

 . عالئم القيامة

ويكون ذلك َلمىا تنفجر  ، طع يف الفضاء فتكون نيازكرت تلك القِ ثعت وانتي تقطى أ( انتَ ثَ َرتْ ارة )( السيى  َوِإَذا اْلَكَواِكبُ ) -2
 . الشمس
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. قلُت فيما سبق أنى األرض ستقف عن دروهتا احملوريىة وبذلك تزداد احلرارة يف  ( أي تفجىرت ابملياه َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِىَرتْ ) -3
ة ال تتبخىر فتشرب املياه اليت يف جوف األرض ابقي ، ولكنى  هة النهار وتتبخىر املياه اليت على وجه األرض من أهنار وحبارجِ 

املياه املخزونة حتت سطحها تتفجىر وخترج من تلك الشقوق  قت األرض وتقطىعت فإنى ، فإذا تشقى  الناس منها أي من اآلابر
 . يعين البحار اليت حتت سطح األرض قوله تعاىل )َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِىَرْت ( ، فهذا معىن مثى تتبخىر وتذهب يف الفضاء

على  والقصور وكلى بناءٍ  م البيوت والقبورل األرض وتتهدى لزَ زَ ، وذلك حني ت ُ  ( أي تبعثرت وهتدىمت ْلُقُبوُر بُ ْعِثَرتْ َوِإَذا ا) -4
 . اإلهتزاز ةِ دى وجه األرض من شِ 

 . هبا مل تعملْ واجبات  ( أي وما تركت منَوَأخََّرتْ ن حسنات للحياة األبديىة )( مِ  نَ ْفٌس مَّا َقدََّمتْ ( حينئٍذ كلى )َعِلَمتْ ) -5

نَساُن َما َغرََّك بِرَبِىَك اْلَكرميِ للكافر ) فحينئٍذ تقول املالئكةُ  -6  هبا ومل تشكرْ  فكفرتَ  معَ تلك النىِ  ( الذي أكرمكَ  ََي أَي  َها اإْلِ
نَسانُ  فََأمَّاُمىا يؤيىد هذا قوله تعاىل يف سورة الفجر } ؟ عليها  { . َأْكَرَمنِ  َريبِى  فَ يَ ُقولُ  َونَ عََّمهُ  َأْكَرَمهُ فَ  رَب هُ  ابْ َتاَلهُ  َما ِإَذا اإْلِ

ن فال يٌد أطول مِ  ك( أي عاَدَل أعضاءك وحواسى فَ َعَدَلكَ بصر )( إنساَنً تسمع وتُ َفَسوَّاكَ طفة )ن نُ ( مِ  الَِّذي َخَلَقكَ ) -7
 . قدٍر واحد ىتساوية علَ تعادلة مُ مُ  كَ وحواسى  أعضاءكَ  بل جعلَ  خرىن االُ وال رجٌل أقصر مِ  خرىاالُ 

، ألنى البشر على  يضالبِ  مر أوفر أو احلُ ن البشر أو الصُ ( يف صورة السود مِ  َشاَء رَكََّبكَ ر )ن الصوَ ( مِ  يِف َأيِى ُصورٍَة مَّا) -8
 .ّّالكون والقرآنيف كتايب  ناس البشر األربعةأج . وقد شرحت عن أربعة أجناس وألوان

بُونَ ساب )ن أنىه ال بعث وال حِ ون مِ مكما تزع  ( ليس األمرُ َكالَّ ) -9 ينِ ( َيمعشر الكفىار ) بَْل ُتَكذِى  . قابأي ابلعِ  (اِبلدِى

 . عاقبكم عليها يف اآلخرةن املالئكة حيفظون عليكم سيئاتكم فنُ ( مِ  ِظنيَ َوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِ ) -10

 . ون عليكم أقوالكمصُ ( يكتبون أعمالكم وحيُ َكاتِِبنيَ ( عند هللا )ِكرَاًما) -11

م معكم يسريون حيثُ  يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ ) -12  . قعدمت  ويقعدون حيثُ رمتُ سِ  ( ألهنى

ق شفِ ، أي يُ  قراء واملساكنيويربى الفُ  " وهو الذي يربى والديهِ فرد األبرار "ابرى . مُ  ( اجلنىة يتنعىمون َلِفي نَِعيمٍ  ِإنَّ اأْلَبْ رَارَ ) -13
 . مهمطعِ عليهم ويُ 

 . . مفرد الفجىار "فاجر" وهو الكافر الفاسق العاصي ألوامر هللا عذىبون( النار يُ  َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ ) -14

ينِ ) -15  : ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم للعذاب ، يعين ينقادون فيهِ  دانون فيهِ ( أي يوم يُ  َيْصَلْوهَنَا يَ ْوَم الدِى

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#أجناس_البشر_الأربعة
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ٍم لنا غُ   اينَ دِ نَ  يها أنْ فِ  كَ لْ مَ ا الْ نَ ي ْ صَ واٍل     عَ رٍى طِ وأَيى

َها) -16 ، وكذلك  موهتم عذىبون هبا بعدَ يُ لكن ال يعلمون سَ تعل حوهلم و ش( يعين َنر الرباكني تبَِغائِِبنيَ ) ( اليومَ  َوَما ُهْم َعن ْ
 . عذىبون بنارها يوم القيامةيُ ال يعلمون سَ  يوم ولكنْ  وهنا كلى الشمس يرَ 

ينِ ) -17 مالئكة املوت اليت  يرونَ  موهتم وكيف يندمون حنيَ  يعذىبون بعدَ  : ما أدراك كيفَ  واملعىن(  َوَما أَْدرَاَك َما يَ ْوُم الدِى
 ؟ م من أجسامهمفوسهتقبض نُ 

ينِ ) -18 شري إىل يوم ، والثاين يُ   الربزخشري إىل تعذيبهم يف عاملَ ل يُ بتكرار ولكنى األوى  ( وهذا ليسَ  مُثَّ َما أَْدرَاَك َما يَ ْوُم الدِى
 . القيامة

ًئا) -19  . ( لِلِىَِّ يَ ْوَمِئٍذ ) هُ ( كلى َواأْلَْمرُ ن الشفاعة )( مِ  يَ ْوَم اَل ََتِْلُك نَ ْفٌس لِىنَ ْفٍس َشي ْ

ّاْلَعاَلِمنيَّّواالنفطارّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّسورةّاملطف فني

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  . كيال وامليزانصون املِ يُنقِ  الىذينَ ( وهم  َوْيٌل لِىْلُمطَفِىِفنيَ ) -1

 . اً كثرياً يواف ( أي َيخذونهُ  َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ م )هلَ  ( إلنفسهم ما ِإَذا اْكَتاُلوا الىذينَ ) -2

صون الكيل نقِ أي يُ  (خُيِْسُرونَ ي وزنوا للناس من بضاعتهم )أ،  م( يعين وزنوا هلَ  أَو وََّزنُوُهمْ م )( أي كالوا هلَ  َوِإَذا َكاُلوُهمْ ) -3
 . قون منهُ ، يعين يسرِ  وامليزان

ُعوثُونَ َأاَل يَُظن  أُولَ ٰئِ ) -4 ُم مَّب ْ   ( َك أهنَّ

  ؟ بون عليهاويُعاقَ  ى أفعاهلم هذهِ علَ  ( عليهم حُياَسبون فيهِ  لِيَ ْوٍم َعِظيمٍ ) -5

 . فيهم كمهِ ( أي  حلُ  ِلَربِى اْلَعاَلِمنيَ ر )( يف احملشَ  يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاسُ ) -6
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ُسل جاءت هبا الرُ  يتة الى ماويى ب الستُ َتبنا يف الكُ ( يعين كَ  ْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِىنيٍ ِإنَّ ِكَتاَب ا) وامليزانَ  كيالَ صوا املِ نقِ ( ال تُ َكالَّ ) -7
َوَمْن }تعاىل  ثلها يف سورة طاها قولهُ ومِ  . من العيش وضنٍك من احلياة يف عامل الربزخ ، أي لفي ضيقٍ  جىنيجىار لفي سِ إنى الفُ 

 . جنن السِ ة مِ وكلمة "ِسجىني" مشتقى  . يعين يف عامل الربزخ { أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا

 . ب هللا يف اآلخرةاق( وهذا هتديد للفاجر من عِ  َوَما أَْدرَاَك َما ِسجِىنيٌ ) -8

 . يف التوراة 26رقمه و ،  أرقام ( أي فيهِ  ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ ) -9

ُمموعة التوراة يف هتديد الفجىار من بين إسرائيل ما يلي قال ني من فر الويى فقد جاء يف األصحاح السادس والعشرين من سِ 
ت أنفسكم أحكامي فما عِملتم  ن رفضتم فرائضي وكرهَ إ، و  الوصاَي هذهِ  لكن إن مل تسمعوا يل ومل تعملوا كلى   [هللا تعاىل

،  النفسَ  وتتلفُ  ًى تفين العيننيِ مُحى  و الىً عباً وسِ عليكم رُ  سلىطُ اُ :  مْ كُ بِ  هذهِ  ، فإينى أعملُ  بل نكثتم ميثاقي كلى وصاَييَ 
ضوكم وهتربون بغِ عليكم مُ  أعدائكم ويتسلىطُ  دىكم فتنهزمون أمامَ جعُل وجهي ضِ أ،  و  اعداؤكم كلهُ أزرَعكم في الً ابطِ  عونَ وتزرَ 

فخار  مُ حطىِ اُ ، ف حسب خطاَيكم أضعافٍ  على أتديبكم سبعةَ  يل أزيدُ  ذلك ال تسمعونَ  نتم معَ من يطردكم ... وإن كُ  وليسَ 
عطي ال تُ  األرضِ  عطي ِغلىتها وأشجارُ تكم وأرضكم ال تُ وى ق ُ  الً ابطِ  ، فتفرغُ  حاسِ وأرضكم كالنُ   مساءكم كاحلديدِ صريِى اُ زىكم و عِ 

 . . فهذا معىن "سجىني" ] أَثارها

نيا هللا تعاىل يف الدُ  عاقبهُ يء فيُ املسِ ا املؤمن ، أمى  ، فمنهم مؤمنون ومنهم كافرون مون أيضاً أنواع، واجملرِ  قاب أنواعإعلم أنى العِ 
فقد قال هللا تعاىل يف سورة  . نيااألموال يف الدُ  من عطيهِ رة ويُ هللا يف اآلخِ  عاقبهُ ا الكافر واملشرك فيُ . أمى  يف اآلخرة ويغفر لهُ 
ََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر ابِ }الزخرف  لرَّمْحَٰ ِن لِبُ ُيوهِتِْم ُسُقًفا مِىن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَلي َْها َيْظَهُروَن َولِبُ ُيوهِتِْم َوَلْواَل أَن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَّ

َها يَ تَِّكُئونَ   { . أَبْ َوااًب َوُسُررًا َعَلي ْ

ِبنيَ ) -10  . ( َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِىْلُمَكذِى

ينِ  الىذينَ ) -11 بُوَن بِيَ ْوِم الدِى   . زاءقاب واجل( أي بيوم العِ  ُيَكذِى

ُب بِِه ِإالَّ ُكل  ُمْعَتدٍ ) -12   . ( أي كثري اآلاثمأَثِيمٍ عفاء )ى الضُ ( أي ظامل يعتدي علَ  َوَما ُيَكذِى

َلٰى َعَلْيِه آََيتُ َنا) -13  . هلا حىةَ صِ  ا الب ُمى تُ ( سطىروها يف الكُ  َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنيَ ) ( هذهِ قَالَ رآن )( يعين آَيت القُ  ِإَذا تُ ت ْ

( من مال  َيْكِسُبونَ  مَّا َكانُوادأ بسبب )ين" وهو الصى ( أي عالها "الرى  بَْل رَاَن َعَلٰى قُ ُلوهِبِمكما زعموا )  ( ليسَ َكالَّ ) -41
 : ، ومن ذلك قول حسىان بن اثبت دأين هو الصى . فالرى  احلرام

 ق ابِ ِه اأَلحْ ِر آِخَر َه ذِ يِف الُكفْ     بِ ِه فَ َأرانَ ُه ق اُء بَِقلْ َعلِ َق الشى 
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ُْم َعنفران هلم وال رمحة )( ال غُ َكالَّ ) -15 ْم يَ ْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُونَ ) ( رمحةِ  ِإهنَّ   ( . رَّهبِِى

ُْم َلَصاُلو اجلَِْحيمِ ) -16 َها }النمل  . ومن ذلك قول موسى يف سورة عذىبون فيهالون يف النار ويُ صطَ ( أي يَ  مُثَّ ِإهنَّ َسآتِيُكم مِىن ْ
 . {  أَْو آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس لََّعلَُّكْم َتْصطَُلونَ َِبَرَبٍ 

بُونَ ( العذاب )َهٰ َذا( هلم ) مُثَّ يُ َقالُ ) -17  . نيا( يف دار الدُ  الَِّذي ُكنُتم بِِه ُتَكذِى

 نييى لى يكونون يف عِ  نى األبرارأب األنبياء تُ  كُ َتبنا يف( يعين كَ  ِإنَّ ِكَتاَب اأْلَبْ رَاِر َلِفي ِعلِىيِىنيَ ) ، هلم من النار ( ال جناةَ َكالَّ ) -18
، وأمىا يف اآلخرة  شؤوهنم ويرعاهم ن وهللا يتوىلى نيا فلهم الصيت احلسَ ، أمىا يف الدُ  اآلخرةيف نيا و ، أي يف مراتب عالية يف الدُ 

 . ففي اجلنان العالية يتنعمىون

 . نعيماً وملكاً كبرياً  لرأيتَ  : لو رأيتَ  واملعىن،  ( وهذا تفخيم هلم َوَما أَْدرَاَك َما ِعلِىي ونَ ) -19

 . يف التوراة 26 أرقام أيضاً ورقمهُ  ( أي مكتوب ومعلوم وفيهِ  ِكَتاٌب مَّْرُقومٌ ) -20
، واحلثى على عمل الربى  ني من ُمموعة التوراة يف مدح األبراريى فر الوِ يف سِ  صحاح السادس والعشرين يف أوىلهِ يف اإل فقد جاءَ 

 :  ل هللا تعاىلقا
 عطي أشجار احلقلِ عطي األرض ِغلىتها وتُ ، وتُ  مطركم يف حينهِ  عطياُ وعملتم هبا  إذا سلكتم يف فرائضي وحفظتم وصاَييَ ] 

سالماً  ، وأجعلُ  يف ارضكم آمننيَ  وتسكنونَ  بزكم للشبعِ فتأكلون خُ  ابلزرعِ  القطافُ  ويلحقُ  دراسكم ابلقطافِ  أَثارها ويلحقُ 
 أعداءكم ، وتطردونَ  سيٌف يف أرضكم وال يعربُ  من األرضِ  الرديئةَ  الوحوشَ  بيدُ اُ ، و  زعجكممن يُ  وليسَ  تنامونف يف األرضِ 

 . [ كم وأيف ميثاقي معكمر كثىِ اُ ركم و َثى اُ إليكم و  ، وألتفتُ  كم ابلسيفِ فيسقطون أمامَ 
 . نيلىيى عِ ، أمىا يف اآلخرة فهم يف  نياهللا تعاىل يف األبرار يف الدُ  هذا ما ذكرهُ 

بعد  دخلوا اجلنىةَ  الىذينَ  اليوم املقرىبون من البشر يف اجلنان لألبرار حيضرهُ  ( يعين النعيم الذي أعددَنهُ  َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ ) -21
هم األنبياء . واملقرىبون  لألبرار يف اجلنان هللا ور وما أعدىهُ صور واألشجار واألهنار واحلُ شاهدون تلك القُ موهتم فهم اآلن يُ 

 . ماتوا ودخلوا اجلنان الىذينَ هداء واألتقياء ُسل والشُ والرُ 

 . ويتمتىعون فيهِ  ( يتنعىمون ِإنَّ اأْلَبْ رَاَر َلِفي نَِعيمٍ لألبرار فقال ) ةِ يف اجلنى  بعض ما أعدىهُ  يصفُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -22

 . رير، مجع سَ  رىةاألسِ  . واألرائك هيَ  رها وقصورهاة وطيو ( إىل أشجار اجلنى  َعَلى اأْلَرَاِئِك يَنظُُرونَ ) -23

 . البهجة والفرح جوههم أثرُ ( يعين يظهر على وُ  تَ ْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضرََة النَِّعيمِ ) -24
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 : مل يشرب أحدٌ  ىنواملع ، رت هلمسك وُأحضِ جاجاهتا ابملِ زُ  صافية ُسدىت أفواهُ  ( أي من مخرةٍ  ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق ُمَُّْتومٍ ) -25
  . دىت هلم خاصىةً عِ اُ منها قبلهم بل 

 : ومن ذلك قول األعشى
 اْلَمزُكومِ  َغماَمةَ  َتُسل   َحْولٌ       خِلِتاِمهِ  أَتى َقدْ  عانَةَ  مَخْرِ  ِمنْ 

غلقة على قلوٍب مُ  { أي اتعاىل يف سورة حممىد }أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهلَُ  ، ومن ذلك قولهُ  سدى الفتحة والباب والطريق فاخلتمُ 
 : القيس ؤمر ال ا، ويف ذلك ق . و"الرحيق" نوع من اخلمر فهمي وال تَ عِ قفلة ال تَ مُ 

 لِ فَ لْ فَ يٍق مُ حِ رَ  نْ الفاً مِ سُ  نَ حْ بِ ًة      صُ يى دَ غُ  واءِ اجلِ  يَّ كاكِ كأنى مَ 

ثلها يف طاعة هللا . ومِ  رة إىلقون ابملبادَ ( أي فليتسابق املتسابِ  ُسونَ فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َنافِ ( النعيم ) ِلكَ ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويف ذَ ) -26
 { . اْلَعاِمُلونَ  فَ ْليَ ْعَملْ  َهَذا ِلِمْثلِ تعاىل } املعىن يف سورة الصىافات قولهُ 

ة من شتقى فالكلمة مُ  ، ليق مباٍء من عنٍي تعلوهم وتصبى املاء فوقهم كالشالى حِ ج ذلك الرى زَ ( يعين ميُ  َوِمزَاُجُه ِمن َتْسِنيمٍ ) -27
 تلك العني ابملكان املرتفع وملن هيَ  . مثى وصفَ  يب رائحتهِ ، ومن نسيم الصباح لربودة املاء وطِ  سنام البعري الرتفاع العني

 : فقال تعاىل

ًنا َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرَّبُونَ ) -28 ا" ومل يقل "هبِ  . أمىا قولهُ  رشقريبة من الع هم يف الطبقات العالية واليت هيَ  الىذينَ ( أي  َعي ْ
ل ويشربون الرى  ، يعين جيلسون عند تلك العني وحولَ  منها يشربُ   . بذلك املنظر اجلميل يق ليبتهجواحِ ذلك الشالى

 .  ( نَ َيْضَحُكو  آَمُنوا الىذينَ َكانُوا ِمَن نيا )( يف الدُ  َأْجَرُموا الىذينَ ِإنَّ يف وصف اجملرمني فقال ) ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -29

 . ستهزاًء ابملؤمننيا( فيما بينهم  َوِإَذا َمر وا هِبِْم يَ تَ َغاَمُزونَ ) -30

من آراء املؤمنني  ينرِ ( أي رجعوا إىل أهلهم وهم يتضاحكون ويتحادثون ساخِ  َوِإَذا انَقَلُبوا ِإىَلٰ أَْهِلِهُم انَقَلُبوا َفِكِهنيَ ) -31
 : اها، ومن ذلك قول اخلنساء َتدح أخ وعقائدهم

 اأَلْطنابِ  ابيلَ  تَقَطعُ  َشْهباءُ        َغَدتْ  إذا الغذاءِ  َخرْيِ  عَلى َفِكهٌ 
 : وقال امرؤ القيس

 وابجلُُزرْ  ُمرتَعاتِ الْ  الزىِقاقِ  مبَْثىَن      جِلْمِعنا ويَ ْغُدو َسعدٌ  يُفاِكُهنا
 : وقال

 جَلَُهولُ  هِبا ءاً ُسو  يُرِدْ  مل ِلَمنْ      فكاَهةً  يَوماً  يَ ْعفُ  مل امرَأً  وِإنى 
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 . املؤمنني شريون إىل( يُ  قَاُلوا ِإنَّ َهٰ ُؤاَلِء َلَضال ونَ وا املؤمنني يف طريقهم )أ( يعين الكافرون إذا ر  َوِإَذا رَأَْوُهمْ ) -32

 هم أقواهلم بل كلى ( أي مل نرسل الكافرين على املؤمنني ليحفظوا أعماهلم وحيصوا علي َوَما أُْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظنيَ ) -33
 . ويكتب أقوالهُ  راقب أعمالهُ ٌك رقيب يُ إنسان معه ملَ 

  . ( آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ  الىذينَ ( يعين يوم القيامة )فَاْليَ ْومَ ) -34

 . سبق تفسريها(  َعَلى اأْلَرَاِئِك يَنظُُرونَ ) -35

ى تلك بوا علَ وقِ وا بل عُ ثابُ ؟ كالى مل يُ  ذور وهداَين قرابني ونُ ( لألصنام واألواثن مِ  َهْل ثُوِىَب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ ) -36
 . األفعال

ّاْلَعاَلِمنيَّّواملطف فنيّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّاالنشقاق سورة

ّْْحَِنّالرَِّحيمِِّبْسِمّهللِاّالرَّ

 . يف سورة احلاقة( سبق تفسريها  ِإَذا السََّماُء انَشقَّتْ ) -1

َا) -2 ا وامتثلت ( أي استمعت ألمرِ  َوأَِذَنْت لَِرهبِى ، يعين  ماعللسى  ذيناُ ك أي أعطيتُ  " ،لك هذا األمر أذنَ "، تقول العرب  رهبى
 : بن زيد ديى ، ومن ذلك قول عَ  ا تقولمل أستمعُ 

 َوَحِديٍث ِمْثِل َماِذيٍى ُمَشارِ       يف مَسَاٍع ََيِْذُن الشَّْيُخ َلهُ 
 : وقال حسىان

 الُفُقرْ  ِل أَْفواهِ ثْ اجِلن  َلُه      وِطعاٍن مِ  َذنُ رَاٍب أتَ ِبضِ 
ا ياد ألمرِ نقِ الذن ابأن أت ( يعين هلا احلقى َوُحقَّتْ ) وقولهُ  ، نى لهُ يعين يستمع اجلِ   : ، ومن ذلك قول اخلنساء رهبى

 اجْلَِليلُ  احْلََدثُ  َجناِحيَ  وهاضَ         الَعوِيلُ  هلا وُحقى  َعْييِن  َبَكتْ 
ا وأنتم أيها الناس مل تنقادوا ألمرِ  عتها تنقاد ألمرِ : إنى السىماء على سِ  واملعىن  !مربىكُ  رهبى
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 طعةٍ عن قِ  طعةٌ ، يعين تباعدت قِ  عت وَتددىت أوصاهلا يف الفضاء: تقطى  واملعىن،  َتدىدت ( أي َوِإَذا اأْلَْرُض ُمدَّتْ ) -3
 . الكواكب السيىارة لة، فاألرض من مجُ  { َوِإَذا اْلَكَواِكُب انتَ ثَ َرتْ }تعاىل  ثلها يف سورة اإلنفطار قولهُ . ومِ  اُخرى

َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض } ثلها يف سورة الزلزال قوله تعاىل. ومِ  ي خلت منهم وفرغتأ( َوخَتَلَّتْ األشرار ) نَ ( مِ  َوأَْلَقْت َما ِفيَها) -4
 : ، ومن ذلك قول شاعرهم { يعين أشرارها أَثْ َقاهَلَا

 الرَِّحيلِ  ِسَوى لِلسَّاِكِننيَ  فما        قَ ْومٍ  أِبْرضِ  الثىِقيلُ  َحلى  إذا

َا َوُحقَّتْ ) -5 إذا وقعت تلك  : واملعىن،  فة األرضفة السماء والثانية يف صِ وىل يف صِ رار ألنى االُ ( ليس هذا بتك َوأَِذَنْت لَِرهبِى
  . احلوادث فحينئٍذ تقوم القيامة اليت سألتم عنها

نَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإىَلٰ َربِىَك َكْدًحا َفُماَلِقيهِ الكرمي فقال ) ب رسولهُ اطِ خيُ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -6 الكدح معناه التعب  ( ََي أَي  َها اإْلِ
، ومن ذلك قول  ر احلربوالعمل أو من أثَ  ر التعبعالمة أو خدشاً من أثَ  ر يف اإلنسان فتجعل يف جسمهِ واملشقىة اليت تؤثى 

 : إبن ُمقلى 
 أْكَدحُ  الَعْيشَ  أبْ َتِغي اُخرىو  أُموتُ            َفِمن ُْهما اتَراتنِ  إال الدىْهرُ  وما

 : طيئةوقال احلُ 
 أَْمَلَسا الصَّْخرِ  ِمنَ  َجْلُموداً  َفَصاَدْفتُ      ِمْعَويل  وأْعَمْلتُ  ْظَفارِيأبَِ  َكَدْحتُ 

فال تضجر  ب نفسك يف سبيل ربىك والدعوة إىل دينهِ تعِ ( يعين إنىك تُ  فقول هللا تعاىل )إِنََّك َكاِدٌح ِإىَلٰ رَبِىَك َكْدًحا َفُماَلِقيهِ 
. وقد ُشقىت  نيا إىل دار اآلخرة، يعين يوم تنتقل من دار الدُ  قياهُ لُ  يومَ  ن فضلهِ م ويزيدكَ  عطيك أجركَ من ذلك فإن هللا يُ 

ا قال هللا تعاىل ،  وهذه عالمة املشقىة والتعب يف سبيل هللا دحُ اُ رت رابعيىاته )ع( يوم وُكسِ  جبينهُ  نَسانُ  ، وإّنى ( ،  )ََي أَي  َها اإْلِ
ازيك ، وإَنى جنُ  عمال وتكاليف أكثر من طاقتكَ قمَت أب حمدودة ولكنىكَ  وطاقتك إنسان أنتَ  ، فمعناهُ  ها الرسولومل يقل أيى 

 . عليها يف اآلخرة

  ، ( فََأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ أحوال الناس يف اآلخرة فقال تعاىل ) ذكرَ مثى  -7

دين حِى من املوَ  بب املذنِ عاقَ يُ  : فسوفَ  واملعىن،  قابالعِ  ساب معناهُ ، واحلِ  ( أي قليالً  َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا) -8
 . ى قدر سيىئاتهِ علَ  ن يف قربهِ سجَ يُ  لة العقاب أنْ ى األرض يف عامل الربزخ ومن مجُ ، وذلك علَ  ى حسب سيئاتهِ قاابً يسرياً علَ عِ 

أوالد وبنات  من ماتوا قبلهُ  الىذينَ هم  ( ، وأهلهُ ْسُرورًامَ ى )د يف جنىة املأوَ دَ ( اجلُ  ِإىَلٰ أَْهِلهِ قاب )( بعد العِ َويَنَقِلبُ ) -9
ليل على أنى األهل هم ، والدى  ةاجلنى  ، وكذلك زوجاته من احلور يف ن أصحاب اليمنيدين صاحلني مِ كانوا موحِى   وزوجات إنْ 
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ومل يكن مع موسى غري ، {  ينىِ آَنْسُت ََنرًافَ َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا إِ ة موسى }صى تعاىل يف سورة طاها يف قِ  األوالد والزوجات قولهُ 
 . زوجته وولديهِ 

الذي  أي إىل بيتهِ  ، قابيف الدنيا بعد العِ  ليسوا من أصحاب الشمال وال من أصحاب اليمني فينقلب إىل أهلهِ  الىذينَ وأمىا 
وال  ونهُ نفساً أثرييىة "روح" ولذلك ال يرَ  ألنىه أصبحَ  وال يسمعونهُ  ونهُ مات فيه يوم القيامة فريى أهله ويسمعهم ولكنىهم ال يرَ 

نتقلُت إىل عامل النفوس مبويت وبقيُت ا، وذلك حني  فيهِ  ي علي واقفاً يف البيت الذي ماتَ . ولقد رأيُت نفس عمى  يسمعونهُ 
ابلتفصيل  اإلنسان بعد املوتاحلادثة جتدها مكتوبة يف كتايب  . وهذهِ  حيىاً  ن الزمن مثى رجعُت إىل جسمي وقمتُ مِ  ساعةً 

 [ رحلة يف عامل األرواحبعنوان ]   ساعة قضيتها مع األرواحايب [ ويف كت موت أم إغماء]بعنوان 

  . ( ْهرِهِ َورَاَء ظَ ) ( أي كتاب أعمالهِ  َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَهُ ) -10

ن العذاب ى مِ ا يلقَ مَ ، وذلك لِ  ابلويل والثبور، يعين يتمىنى املوت وال جيدهُ  ى نفسهِ ( أي يدعو علَ  َفَسْوَف يَْدُعو ثُ ُبورًا) -11
ا يؤتَ  وضيق العيش يف عامل الربزخ ن مِ  يهِ ني ابلقيود مثى لكي تقرأ النفوس ما فه ألنى يديه تكوَنن مغلولتَ ه وراء ظهرِ ى كتابَ ، وإّنى

 . ى كتابَُه بشمالهِ يؤتَ  نإجراماً ُمى  أكثرُ  وجرائم وُمازي فيكون حقرياً بني النفوس فه

  . (َسِعريًا) ( يوم القيامةِ َوَيْصَلىٰ ) -12

  . قاب هللا( ابملعاصي ال خياف عِ َمْسُرورًانيا )( يف الدُ  إِنَُّه َكاَن يِف أَْهِلهِ ) -13

ذلك قول اخلنساء  ، ومن هفرِ ب على كُ عاقَ يرجع إىل حارتنا حارة التعذيب وال يُ  لنْ  ( أي ظنى أنْ  ورَ إِنَُّه َظنَّ أَن لَّن حيَُ ) -14
 :  تصف أخاها وَنقتهُ 

 هَنْبُ  هلا حَيُورَ  أوْ  َُمْداً  لَيْكسبَ       بَرْحِلها طارَ مثى  قَِليالً  فأْغَفى
 : مرؤ القيسا. وقال  ، واحلارة هي الساحة ابلنهب أهلهِ  أو يرجع إىل حارة ناهُ ع" م هَنْبُ  هلا حَيُورَ  أوْ  فقوهلا "

 يضِ بِ  فَ فاصِ يف صَ  بابَ الضى  زُ و ٍة      حيَُ يقَ فِ  ن كلىِ مِ  املاءَ  ح  سُ ى يَ حَ ضْ أَ فَ 
 : . وقال جرير يعين يتصاعد الضباب ويدور يف تلك احلارة

 َحرْيَاَنَ  الَنْجمَ  تُ َحِسبْ  َحّتى  طالَ  أَمْ       َكواِكُبهُ   َتْسرِي ال اللىيلُ  أَبُدِىلَ 
  . ال يسري مقيماً يف حارتهِ  جنمٍ  يعين حسبُت كلى 

 . راً للبعث وللِحساب: إنىه كان منكِ  واملعىن

 .  إىل يوم بعثهِ  خلقهِ  ( من يوم ِإنَّ رَبَُّه َكاَن بِِه َبِصريًا) ه وآاثمهِ فرِ ى كُ علَ  عاقبهُ ل يف حارتنا ونُ ( يرجع إلينا ويدخُ بَ َلىٰ ) -15

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm#رحلة_في_عالم_الأرواح_
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 : لبعث توعىدهم ابلعذاب فقال تعاىللتوعىد هللا الكافرين واملنكرين  مثى 
والنهار الذي يكون  اللىيلاملنطقة اليت تكون بني  هيَ  "قالشفَ "، و لشري إىل املستقبَ ( كلمة "فال" تُ  َفاَل أُْقِسُم اِبلشََّفقِ ) -16
م األرض من سنيىنا سنةٍ  ألفَ  طولهُ  هللا  . وإّنىا أقسمَ  بق الكالم عنه يف عدىة سور من القرآن، وقد س ، وهو آخر يوم من أَيى

ا تكون عُ  م هتديد ووعيد للمشركني والكافرين ، وهذا قسَ  عليها برضًة لسقوط النجوم ذوات الذنَ تعاىل بتلك املنطقة ألهنى
 . بذلك اليوم وبتلك املنطقة خاصىةً 

  وحش يتقدىم احلُُمر هري يصف محارلشاهد على ذلك قول كعب بن زُ ، وا من أحياء ( أي وما مجعَ  َوَما َوَسقَ  اللىيلوَ ) -17
 غاِنُِ  اللىيل هِبا يَ ْنُجو واِسقٌ  هَلا      كأنىهُ   ُمْسَتِتبٌّ  التأينى  قَِليلُ 

 : . وقالت اخلنساء يعين هلا جامعٌ 
 الثََّمرُ  واْستُ ْوِسقَ  َغْرُسُهما وطابَ        ُعُروقُ ُهما طاَلتْ  قدْ  ِقيلَ  إذا حّتى 

،  قوق الناسعلى حُ  ، أو خيون العهد أو يعتدي يضعوهنا على من خيلف الوعد وال يفي بهِ  . والوسقة غرامةٌ  الثمرُ  عَ يعين ومجُِ 
 : قول لبيد ومن ذلك " سگةو أطلبك  " ستعملة يف العراق فيقول لصاحبهِ الكلمة مُ  هِ وال تزال هذ

َتِغي ِهَجانٍ  َقرِيعُ       كأنىهُ   اِبلِفَناءِ  رَبِيعاً  وُسْقتُ   خُياِطرُ  َمنْ  يَ ب ْ
 : وقال أيضاً 

 اجلَعافرُ  تُ ب َْغى حيثُ  إالَّ  األْرضِ  منَ       ً َوِسيَقة أَخْذتَ  إنْ  تَ ْبِغَيينى  َفال
 : وقال أيضاً 

 َيِصْر َمْعِقَل احَلقِى الذي هَو َصائِرُ      ي َورَاَء َوِسيَقيِت مّت تَ ْعُد أْفراسِ 
 تهُ يقَ سِ ويستويف وَ  من هؤالء اجملرمني اللىيل: سينتقم  واملعىن.  يكون على وجه األرض ليلٍ  آخرُ  الطويل وهو اللىيلريد بذلك ويُ 

 . منهم

،  من الشمس بكم األرض وتقرتب ، فحينئٍذ ترتفعُ  الالً بدراً وال يعود هِ  وصارَ  ( يعين إذا كملَ  َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسقَ ) -18
  وذلك قوله تعاىل :

  وتقرتب من الشمس الغازيىة طبقة بعد طبقة فرتتفع لرتكنبى األرض بكم طبقات اجلوى  : واملعىن(   طَبَ ًقا َعن طََبقٍ َلرَتَْكنُبَّ ) -19
ُ َسْبَع مَسَاَواٍت  تعاىل يف سورة نوح ( يقصد الطبقات الغازيىة من قولهِ  فبقوله تعاىل )طَبَ ًقا َعن طََبقٍ ،  }أمََلْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق الِلَّ
يف سورة  تعاىل ن ذلك قولهُ ، ومِ  قبعد طبَ  ( فمعناهُ  ا قوله تعاىل )طَبَ ًقا َعن طََبقٍ أمى  ،َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا { ،  َباقًاطِ 

 .  { يعين بعد قليل َعمَّا قَِليٍل لَُيْصِبُحنَّ ََنِدِمنيَ } املؤمنون
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 األرض على ُمرى  نتهت احلرارة اليت يف جوفا ، فإذا رم الساخناجلُ  رم البارد أكثر منوتعليل ذلك أنى اجلاذبية تعمل يف اجلُ 
األرض َنو الشمس وتكون املسافة  ا عليها اليوم فحينئٍذ تنجذبة الشمس تعمل يف األرض أكثر ُمى جاذبيى  السنني فإنى 
 . اليوم ا هي عليهِ ُمى  بينهما أقلى 

يف القرن العشرين إىل  يف القرن التاسع عشر فريكبها وترتفع بهِ  ى حدوث طائرات يصنعها اإلنساناآلية علَ  كما تدلى هذهِ 
 . ققاً بعد طبَ طبقات السماء طبَ 

سطح القمر  على وهو أوىل إنسان ينزل على سطحهِ  هبا إىل الفضاء مثى إىل القمر ونزلَ  اإلنسان أطباقه وصعدَ  وقد ركبَ  
  بعد سنةٍ  ة سنةً تلك الطبقات الغازيى  تفع األرض ابلناس يف. وسرت  ، وكاَن نفَرين ميالديىة 1969َتوز سنة  20وذلك يف 

 . ى وجه األرضاحلرارة علَ  يت يف جوف األرض وتقرتب من الشمس وتزدادلىما قلىت احلرارة الى كُ 

ضوح مع و  رتياب الذي يصرفهم عن اإلميان: فما وجه اال واملعىن ؟ ( ابلقرآن اَل يُ ْؤِمُنونَ ( كفىار مكة ) َفَما هَلُمْ ) -20
ا ُكتِ  هلم مبا يف الكتب السماويىة السالفة مع نذكرْ  ؟ أملَْ  هم عن املاضي واملستقبلَّنربْ  أملَْ  ، الدالئل األجنبيىة ومل  غةِ بت ابللى أهنى

ن ، وهل حممىد يعلم الغيب فأخربكم مبا يكو  الفلك لمعِ  ها كما يزعمون فهل درسَ سَ رَ كان حممىد دَ   ؟ فإنْ  العربيىة غةِ ب ابللى ُتكتَ 
األنباء داللًة على  ، أال تكفيهم هذهِ  وحياً  إليهِ  ذلك من عندَن أوحيناهُ  ، أليس يف املستقبل من حوادث كونية وتقلىبات زمنيىة

 ؟ منهم ، فما هذا التكربى والتعنىتُ  دقهِ صِ 

 . للحقيقةوال خيضعون  ( أي ال ينقادون للحقى  َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدونَ ) -21

بُونَ   الىذينَ بَِل ) -22 ، لكنىهم قلىدوا أسالفهم  هانيف البيان أو النقطاٍع من الربُ  ورٍ صُ رتكوا اإلميان لقُ ( أي مل يَ  َكَفُروا ُيَكذِى
 . هم يف التكذيبءورؤسا

ُ أَْعَلُم مبَا يُوُعونَ ) -23 ثلها يف سورة . ومِ  قراءن زكاهتا للفُ عطو مبا جيمعون يف الوعاء من ذهب وفضىة وال يُ  ( أي أعلمُ  َوالِلَّ
  . قراء وال زكاة مالهِ عِط منه للفُ { يعين مجع املال يف الوعاء ومل يُ  ىعَ وْ أَ فَ  عَ ه تعاىل }ومجََ املعارج قولُ 

 .  ( يف اآلخرة فَ َبشِىْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ) -24

  املؤمنني منهم فقال تعاىل:مثى استثىَن 
 . ( أي غري مقطوع وا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َأْجٌر َغرْيُ َُمُْنونٍ آَمنُ  الىذينَ ِإالَّ ) -25

ّاْلَعاَلِمنيَّّواإلنشقاقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 



1055 
 

 

 

 

ّسورةّالربوج

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 صرمِ لِ  فةٌ وج" صِ الربُ  ، و"ذات صر، و"السىماء" يريد هبا مساء مِ  م ماضٍ و قسَ م وه( "الواو" للقسَ  َوالسََّماِء َذاِت اْلرُبُوجِ ) -1
أَيْ َنَما َتُكونُواْ يُْدرِكك ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم تعاىل يف سورة النساء } ، والدليل على ذلك قولهُ  صور العالية املشيىدة، أي ذات القُ 

  يىدةشور مُ صُ { أي يف قُ  يف بُ ُروٍج م َشيََّدةٍ 

قَاَل َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الزىِيَنِة َوأَن حُيَْشَر النَّاُس تعاىل } ، وهو قولهُ  موسى وفرعون ةِ صى ن قِ ة مِ ينَ وهو يوم الزى  ( َواْليَ ْوِم اْلَمْوُعودِ ) -2
  . { ُضًحى

يوم وشاهدوا ما جاَء بِه موسى يف ذلك الروا حضَ  الىذينَ الشاهد هم الناس  . ( أي وَنظٍر ومنظورٍ  َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ ) -3
هتديد ووعيد وإنذار ابلعذاب للمشركني من أهل  م، وهذا قسَ حضروا تلك احلادثة  الىذينَ وِحبال الَسَحرة شاهدها الناس 

وأخذُت منهم تلك الربوج  هُ ابلعذاب كما أهلكُت فرعون وجندَ  صدىقوا رسويل أهلككممل تؤمنوا يب وتُ  : إنْ  واملعىن،  ةمكى 
ا أقسَ  ها لغريهميتُ وأعط لمة مىل والغبار والظُ ، وهو اجلراد والقُ  ن السىماءعليهم مِ  نزلَ  جزَ بسماء مصر ألنى الرِ  ُسبحانهُ  مَ . وإّنى

 .  133يف سورة األعراف يف آية  ذكرهُ  ا سبقَ ُمى  والطاعون وغري ذلك

 : هم على ظلمهم فقال تعاىلمثى لعنَ 
كانوا إذا أرادوا   وأصحابهُ  ، وهم فرعون معناها قاتلهم هللا وأبعدهم عن رمحتهِ و  زجرٍ  كلمةُ   ( وهذهِ  قُِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدودِ ) -4

 . يف الشمس بال ماء وال غذاء حّتى ميوت أواتد وتركوه أبربعةِ  وربطوهُ  فيهِ  خدوداً يف األرض وألَقوهُ اُ  روا لهُ ٍد حفَ تعذيب أحَ 

 . القيامة ر يومقَ َنر الرباكني يف الربزخ وَنر سَ  ، وهيَ  لمهمدة جزاًء على ظُ َنٌر موقَ ( أي هلم  النَّاِر َذاِت اْلَوُقودِ ) -5

َها قُ ُعودٌ ) -6 ِإنَُّكْم َرِضيُتم اِبْلُقُعوِد أَوََّل تعاىل يف سورة التوبة } ، ومن ذلك قولهُ  الدوام على الشيء عود معناهُ ( القُ  ِإْذ ُهْم َعَلي ْ
م ابقون يف التعذيب إىل يوم واملعىن.  بقوا معهماُ { يعين  اِلِفنيَ َمرٍَّة فَاقْ ُعُدواْ َمَع اخلَْ   أشدى  ر اليت هيَ قَ القيامة مثى يدخلون سَ  : إهنى
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َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آلَ }ر تعاىل يف سورة غافِ  ، وذلك قولهُ  عذاابً من جهنىم ِفْرَعْوَن  النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
 . { َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

ن رقة مِ : كانت فِ  واملعىن،  ورضُ ( أي حُ ُشُهودٌ ( يعين بقوم موسى ) َعَلٰى َما يَ ْفَعُلوَن اِبْلُمْؤِمِننيَ ( يعين آل فرعون )َوُهمْ ) -7
نكرون على نهم وال يُ أبعيُ  شاهدونوالباقون من قوم فرعون يُ ، د الرجال منهم والنساء ل اإلسرائيليني وتستعبِ قوم فرعون تقتُ 

 . بل كانوا راضني بذلك م عن أفعاهلم هذهِ هنقومهم وال مينعو 

ُهمْ ) -8 م موا مِ ( يعين قوم فرعون نقَ  ِإالَّ أَن يُ ْؤِمُنوا اِبلِلَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميدِ ( أي من بين إسرائيل ) َوَما نَ َقُموا ِمن ْ ن بين إسرائيل ألهنى
 . موا منهمة األقباط فلذلك نقَ وال يعبدون آهلِ  منون بهِ ويؤ  هُ دون هللا وحدَ يعبُ 

ُ َعَلٰى ُكلِى َشْيٍء َشِهيدٌ لتها األرض )ن مجُ ( أي الكواكب السيىارة ومِ  الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) -9 ( أي  َوالِلَّ
 ،  ة فرعون مع بين إسرائيلصى . وهنا إنتهت قِ  ىرَ سمع وي َ حاضر يَ 

،  ساحر فال تؤمنوا لهُ  ن اإلميان برسول هللا حممىد فيقولون هلم إنىهُ كانوا مينعون الناس مِ   الىذينَ يف هتديد اليهود  ُسبحانهُ  ذَ مثى أخ
 : فقال تعاىل

دعاهم إىل اإلسالم  ( عن إغوائهم للناس ومل يؤمنوا مبحمىد حني فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت مثى مَلْ يَ ُتوبُوا الىذينَ ِإنَّ ) -10
آبَيت موسى وقالوا  فرعون وقومهُ  : كما كذىبَ  واملعىن.  ( يوم القيامة َوهَلُْم َعَذاُب احْلَرِيقِ ( يف اآلخرة ) فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنَّمَ )
 . حرٌ ، كذلك كذىب اليهود آبَيت القرآن وقالوا سِ  حرٌ سِ 

 .  ( ِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبريُ جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر ذَ ( يف اآلخرة ) اِت هَلُْم َجنَّاتٌ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِ  الىذينَ ِإنَّ ) -11

 : يف هتديد املشركني والظاملني فقال ُسبحانهُ مثى أخذ 
 . بفرعون وجنده فأغرقهم يف البحر ( كما بطشَ َلَشِديدٌ ابلظاملني ) ( إذا بطشَ  ِإنَّ َبْطَش َربِىكَ ) -12

 . ( األجسام إىل الرتابَويُِعيدُ من الرتاب ) ( اخللقَ  ُهَو يُ ْبِدئُ ( أي هللا تعاىل )إِنَّهُ ) -31

  . ابلتوبة ( للنادمني الراجعني إليهِ اْلَوُدودُ ( للتائبني ) َوُهَو اْلَغُفورُ ) -14

 . قدىسهُ املالئكة وتُ  دهُ جى ( َتُ اْلَمِجيدُ ( أي صاحب العرش ) ُذو اْلَعْرشِ ) -15

 . شيء ( فال يعجزهُ  فَ عَّاٌل لِىَما يُرِيدُ ) -16

  : هملتِ ن مجُ ، ومِ  ل هللاِ سُ رُ  حاربةِ مُ جتنىدوا لِ  الىذينَ (  َحِديُث اجْلُُنودِ ( َي حممىد ) َهْل َأاَتكَ ) -17
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 ؟ ليسُ ى وكيف كذىبوا رُ يف سور القرآن فيما مضَ  أخبارهم حني جاءتكَ  ( يعين هل فهمتَ  ِفْرَعْوَن َوََثُودَ ) -18

 . ن كان قبلهممَ  ( كما كذىبَ  يف َتْكِذيبٍ شركي العرب )ن مُ ( مِ  َكَفُروا  الىذينَ بَِل ) -19

يطٌ ) -20 ُ ِمن َورَائِِهم حمِ  م يف قبضتهِ  َوالِلَّ  كنهُ ال ميُ  من كلى جوانبهِ  حاط بهِ مُ كاحملاَصر الْ   ال يفوتونهُ  لطانهِ سُ  وحتتَ  ( يعين إهنى
 . باهلرَ 

يدٌ بَْل ُهَو ) -21  . وحترتمهُ  املالئكةُ  دهُ جى ( َتُ  قُ ْرآٌن ُمَِّ

 . ( عندَن من التغيري والتبديل يِف َلْوٍح حمَُّْفوظٍ ) -22

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالربوجّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالطارق

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، و"الطارق" هو  لاملوصِ  ، أي ريد هبا مساء نينوىماء" يُ ، و"السى  ماضٍ  مٌ ، وهو قسَ  م( "الواو" للقسَ  َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ ) -1
  ن ذلك قول اخلنساء، ومِ  عليها طريقهُ  ، أي صارَ  الذي طرقها ليالً 

 سِ رْ لِى جَ ْن كُ ُه مِ لبُ ُع قَ وَّ رَ ي ُ      ريٍ جِ تَ سْ مُ  ٍق أوْ ٍف طارِ يْ وضَ 
 : وقال جرير

  تَ ُفكى ِحَباَل َعاٍن ُموثَقِ حّتى       يُس َولَيَتها ملْ َتْطُرقِ مِ َطَرَقْت لَ 
 : لياًل فقال تعاىل هو ذلك الطارقُ  . مثى بنيى ما يفاً واًل ُمُ شيئاً عظيماً وهَ  لرأيتَ  هُ ( يعين لو رأيتَ  َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارِقُ ) -2
 : ن ذلك قول حسىانومِ  ، لعِ يعين املذنىب املشتَ  ( النَّْجُم الثَّاِقبُ ) -3

ا     يُ َلفِىُحهُ   ْم مَجٌْر ِمَن النَّاِر اثِقبُ نُ َفجِىيُء َعنَّا النَّاَس َحّتَّ َكَأّنَّ
 .  شتعلأي مُ 

واستغفروا  ابلتوبةِ هللا عوا إىل من بعيد رجَ  ا رأوهُ مى ، فلَ  على أهل نينوى ليحرقهم ويبيدهم أرسلهُ  هللا بهِ  واملذنىب الذي أقسمَ 
م وتضرىعوا فقبِ  لذنوهبم .  ب وسقط يف الصحراء يف مكاٍن غري مسكوناملذنى  العذاب عنهم وابتعدَ  توبتهم ودفعَ  لَ واتبوا إىل رهبى
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ُهْم َعَذاَب َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَاهُنَا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشفْ   تعاىل يف سورة يونس }فَ َلْواَل  ا يؤيىد هذا قولهُ وُمى  َنا َعن ْ
نْ َيا  صدىقوا رسويل أرِسلْ مل تؤمنوا يب وتُ  : إنْ  واملعىن،  . وهذا هتديد ووعيد للمشركني { َوَمت َّْعَناُهْم ِإىَلٰ ِحنيٍ  اخلِْْزِي يف احْلََياِة الد 

 . سويل يونسى َلمىا كذىبوا ر نينوَ  ى أهلِ ها علَ ب فتبيدكم كما أرسلتُ الذنَ  ن تلك النجوم ذواتِ عليكم مِ 
َها َحاِفظٌ ) -4 َتوت وتنتقل مبوهتا  والشياطني َلمىا نى ن اجلِ عليها حافظ حيفظها مِ  يعين ما كلى نفسٍ  ( ِإن ُكل  نَ ْفٍس لَّمَّا َعَلي ْ

م هللا فال حيتاجون إىل َحَفظ لون والشهداء يف سبيل. أمىا األنبياء واملرسَ  تقىنيإىل عامل النفوس بل احلََفظة خاصىة للمُ  ة ألهنى
 . نانة إىل اجلِ صعدوا إىل السىماوات األثرييى 

  : أقسام هم على ثالثةِ  "ّةظَّاحلفَّ" فَ 
تعاىل يف  ، والدليل على ذلك قولهُ  واألرواح الشريرة والشياطني ى اجلنى ن أذَ نيا مِ فظ اهلُداة يف دار الدُ حلِ  خاصى  سٌم منهاقِ 

 نى من اجلِ  ن املالئكة حتفظهُ س مِ رَ { أي للهادي حَ  ْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظونَُه ِمْن أَْمِر الِلَِّ سورة الرعد }َلُه ُمَعقِىَباٌت مِىن َبنْيِ يَدَ 
َا أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِى قَ ْوٍم َهادٍ قوله تعاىل } ، وذلك والشياطني واألرواح الشريرة  . { ِإّنَّ

قوله تعاىل يف سورة  ، والدليل على ذلك نيا وحيفظون عليهم أقواهلمبة يكتبون أعمال الناس يف دار الدتَ هم كَ  م الثاينسْ القِ و  
يِن َوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي ِكرَاًما َكاتِِبنَي يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ  بُوَن اِبلدِى  . { اإلنفطار }َبْل ُتَكذِى

واألرواح الشريرة حّتى  والشياطني ن اجلنى فظوهنم مِ قاهلم إىل عامل النفوس حيحيفظون املتقىني بعد موهتم وانتِ  سم الثالثالقِ و 
سورة فصىلت حاكياً عن قول املالئكة  تعاىل يف . وذلك قولهُ  ، ومها إثنان لكلى إنسان تقي صاحل ىيوصلوهم إىل جنىة املأوَ 

نْ َيا َويف اآْلِخَرةِ   . موتكم نيا ويف اآلخرة بعدَ يف الدُ  ونرعاكم { أي نتوىلى شؤونكم }ََنُْن أَْولَِياؤُُكْم يِف احْلََياِة الد 

نَسانُ ) -5  . ( ِممَّ ُخِلقَ درتنا )قُ ر لِ ( الناكِ  فَ ْلَينظُِر اإْلِ

 . ( هو املين ُخِلَق ِمن مَّاٍء َداِفقٍ ) -6

َاِئبِ ) -7 ماع خيرح وعند اجلِ  ، قرب املثانة تنيِ لَ يصِ وَ ل فيجتمع يف حُ ( أي خيرج من جسم الرجُ  خَيْرُُج ِمن َبنْيِ الص ْلِب َوالرتَّ
والشاهد على ذلك قول قيس بن  . ظام الصدرعِ  ، والرتائب هيَ  . فالص لب هو الظهر بى يف رحم املرأةمنهما بتدفىٍق ويصُ 

 : حامللوى 
 مُ جْ ها حَ يِ دْ ثَ  نْ مِ  رابِ تْ ألَ ُد لِ بْ ي َ  وملَْ         ةٌ ريَ غِ صَ  رٌّ غِ  يَ ها وهْ تُ قْ لَّ عَ ت َ 

أن   لو أرادَ حّتى  ، بل إىل احلياة فقط على إعادة األجسام امليتةِ  درتهُ : ال ختتصى قُ  واملعىن ، ( َلَقاِدرٌ إِنَُّه َعَلٰى َرْجِعِه ) -8
 : . مثى ابتدأ الكالم فقال تعاىل أوىاًل فهو قادر على ذلك عيدها ماًء كما كانَ يُ 
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َلى السَّرَائِرُ ) -9 ن رى فهو مِ يف السِ  ل منها صاحلاً ، فإن عمِ  رىاً اليت يعملها سِ  أعمال اإلنسان ، وهيَ  ( أي خُتترَب السىرائر يَ ْوَم تُ ب ْ
 . قاتاملوبِ  لَ عمِ  وإنْ  ، أهل اجلنىة

هللا تعاىل  مثى أقسمَ  . ن هللامِ  من قوىٍة ميتنع هبا عن عذاب هللا وال َنصٍر ينصرهُ  لهُ  ( يعين فما َفَما َلُه ِمن قُ وٍَّة َواَل ََنِصرٍ ) -10
 : م هتديد ووعيد ابخلراب فقالو قسَ ، وه واألرض ابلسىماءِ 

الغازات ببعضها  ، يعين تتفطىر وختتلط تلك خاَنً أمرها فتكون دُ  دءِ ( أي ترجع كما كانت يف بَ  َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجعِ ) -11
 . {َوِهَي ُدَخاٌن  ءِ اْستَ َوى ِإىَل السََّما مُثَّ تعاىل يف سورة فصىلت } ، وذلك قولهُ  خاَنً كثيفاً كما كانت سابقاً فتكون دُ 

كانت   بعد أنْ  طعسع قِ ، فقد تصدىعت يف املاضي فصارت تِ  ( يعين من عاداهتا التصدىع َواأْلَْرِض َذاِت الصَّدْعِ ) -12
طر يف الزجاج ويف كلى هو الفَ  دعُ . فالصى  ع وتنتثر يف الفضاء فتكون نيازك، أي تتقطى  وسوف تتصدىع يوم القيامة ، واحدة

 : األعشى قولُ  ن ذلك، ومِ  تقال إنشقى ، بل يُ  قال يف الثياب انصدعتال يُ ، و  شيء صلب
 هاثىارَ ُط عَ الِ عاً خيُ دْ ِد صَ ====      ؤايف الفُ  تْ ثَ رَ وقد أوْ  تْ بانَ فَ 

 هابارَ ُب جتَْ عَ شْ يَ  كانَ   نْ ُع مَ ===  يطِ ستَ ما يَ  ةِ جاجَ ِع الزى دْ كصَ 

 . والباطل ل بني احلقى اصِ ( أي ف َلَقْوٌل َفْصلٌ ( أي القرآن )إِنَّهُ ) -13

 . بل اجلد   بِ هو ابللىعِ  ( اي ما َوَما ُهَو اِبهْلَْزلِ ) -14

ُمْ ) -15  ( .َكْيًدا) ( لكَ َيِكيُدونَ  )ني( أي املشركِإهنَّ

 ء هلم أسباب اهلالك والدمار حّتى أبيدهم عن آخرهم وهم ال يعلمون .( يعين وأهيى  َوَأِكيُد َكْيًدا) -16

. ومن ذلك  مشلهم تشتى نُ و ننصرك عليهم  ( أي قليالً من الزمن وَننُ  أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا( أي إنتظر هبم ) اْلَكاِفرِينَ  َفَمهِىلِ ) -17
 : عمرو بن كلثوم قولُ 

 اينَ وِ تَ ُمقْ  كَ مىِ ا ألُ نَّ  كُ َّت مَ     داً يْ وَ َن رُ دْ عِ وْ َن وأَ دْ دَّ هتََ 
 : وقال عنرتة

 ونِ رُ القُ  وسُ ا رُ هلِ وْ يُب هلَِ شِ تَ         ُطوبٌ  خُ عايل فْ أَ  داً إنَّ يْ وَ رُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالطارقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّسورةّاألعلى

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

،  رسي، والعرش فوق الكُ  فوق العرش ، فاهلل جلىت عظمتهُ  ( أي العايل فوق كلى شيء َسبِىِح اْسَم رَبِىَك اأْلَْعَلى) -1
،  األخرية فوق األرض ، وهذهِ  رسي فوق الطبقات الغازية، والكُ  رسي هو السىماوات األثريية السبع اليت تسكنها املالئكةوالكُ 

  . إال هللا من تلك السماوات األثرييىة اُخرىو  مساءٍ  وال يعلم املسافة بنيَ 
احلمد" . وقد سبق الكالم عن  األعلى ولهُ  ريبىَ  بحانَ يف صالتك ويف غريها وقل "سُ  ذكرهُ اأي ( َسبِىِح اْسَم رَبِىَك ) وقولهُ 

 . ابلتفصيل الكون والقرآنيف كتايب  السماوات و العرش

أكرب من  هم فال عنيٌ ى بني أعضائهم وحواسى هم وساوَ نعَ صُ  خلقهم وأحكمَ  ( يعين فأتقنَ َفَسوَّىٰ ) لقَ ( اخلَ  الَِّذي َخَلقَ ) -2
 . يف الطول واملتانة يةتساو بل مُ  خرىأطول من االُ  وال يدٌ  خرىاالُ 

 . قول وغرائزفيهم من عُ  ( يعين فهداهم إليها مبا ركىبَ فَ َهَدىٰ واحلياة ) ( هلم أسباب املعيشةِ  َوالَِّذي َقدَّرَ ) -3

 . األنعام والدوابى  ، وهو كلى نبات ترعاهُ  ( من األرض َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعىٰ ) -4

ب وغري ذلك شى وعيدان وقصَ ثاء" كلى ما حيمله ماء النهر من قَ . "الغُ  تهشىماً ساً مُ ( أي َيبِ ُغثَاءً ) ضرةِ اخلُ  ( بعدَ َفَجَعَلهُ ) -5
أحوى" معناها  . وكلمة " نسان وشافية لهية لإلبى ، وطِ  عة لهُ ( أي حاوَيً مواد غذائية جيىدة لألنعام واحليوان وُمشبِ َأْحَوىٰ )

ر اليت { . واحلواَي هي املباعِ  ا مَحََلْت ُظُهوُرمُهَا أَِو احْلََواَيَ ِإالَّ مَ تعاىل يف سورة األنعام } ، والدليل على ذلك قولهُ  إدىَخَر فيها
 : ، والشاهد على ذلك قول البعيث اجملاشعي الكالء حتوي تِفلَ 

يعَها أْحَوى اْلَمرىوتِ  ِمنَ  ِتالعاً      واْرتَ َعتْ  َعِطيىةَ  ِمْعَزى أْيَسَرتْ  إذا  مجَِ
 : زوجتهُ  ب رجالً طلىقَ اطِ . وقال عنرتة خيُ  ن النباتوت نوع م. واملرى  مجيعها وغذىاها أي أشبعَ 

 َهْوَدجُ  لِلَبنْيِ  َعْنكَ  اْحَتواها وتْلكَ       ُمعذَّابً  فَِبتَّ  ابَنتْ  الَّيِت  فَ َقْدتَ 
ا ركبت فيهِ  عنكَ  يعين حواها اهلودج فأبعدها  : . وقال عنرتة ألهنى

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 احلَواِسدِ  ُعُيوبُ  إالى  هِبا سَ فَ َليْ       َشْخُصها الَكواِعبِ  يف ُحْسنٍ  ُكلَّ   َحَوى
 . لة عندَن يف العراقستعمَ والتزال هذه الكلمة مُ 

 . وال تنساهُ  ن القرآن فتحفظهُ ربائيل مِ ( أي سيتلو عليك جُ  َسنُ ْقرُِئَك َفاَل تَنَسىٰ ) -6

ا خى قومِ ها علَ ال تتلوَ  ك بعض اآلَيت كيْ نسيَ يُ  ( أنْ  ِإالَّ َما َشاَء الِلَُّ ) -7 (  ِإنَُّه يَ ْعَلُم اجْلَْهرَ دون قومك ) اصىة بكَ ك ألهنى
 . دور من أسرار( يف الصُ  َوَما خَيَْفىٰ من القول )

ُرَك لِْلُيْسَرىٰ ) -8 ون والناس ُمُ األنبياء مُ  ، ألنى  الناس وإسعادهم ( يعين لُيْسرِ  َونُ َيسِى ونسريى  . ريى

تعاىل  ثلها يف سورة ق قولهُ . ومِ  املوعظة من تنفعهُ ( يعين لِ  ِت الذِىْكَرىٰ ِإن ن ََّفعَ ) ، يعين ِعظ الناس بهِ  ( ابلقرآنَفذَكِىرْ ) -9
ْر اِبْلُقْرآِن َمن خَيَاُف َوِعيدِ }  . { َفذَكِى

 . قاب هللااف عِ ن خيَ ظ مَ عِ ( يعين سيتى  َسَيذَّكَُّر َمن خَيَْشىٰ ) -10

 ، صاةالعُ  ى( يعين أشقَ اأْلَْشَقىي يتجنىب املوعظة )أ( َويَ َتَجن َّبُ َها) -11

ْحَدى اْلُكرَبِ }تعاىل يف سورة املدىثر  بذلك إىل قولهِ  ، أشارَ  ( أي الكبرية احلجم الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكرْبَىٰ ) -12 َا إَلِ ،  { ِإهنَّ
ا إلحدَ  واملعىن.  رقَ يريد هبا سَ   . ى الشموس الكبريات األحجام: إهنى

وابالً عليه يتمىنى املوت  ينتفع هبا ويراتح بل تكون حياتهُ  ( حياةً  َواَل حَيْىَيٰ ن العذاب )مِ  ( فيسرتيح مُثَّ اَل مَيُوُت ِفيَها) -13
 . هوال جيدُ 

؟  عذىابً فيهاى ماليني السنني مُ بل يبقَ  ن كان يف النار وال ميوت يف ساعتهِ ال حيرتق مَ  : كيفَ  ؤال وهووهنا خيطر لإلنسان سُ 
 . ال َتوت وال حترتق ية والنفوس تذوق العذاب ولكنْ أثري  ألنىه نفسٌ :  واجلواب على ذلك

 : يف وصف املؤمنني وما أعدى هلم يف اآلخرة فقال ُسبحانهُ  أخذَ  مثى 
 ، ن اإلشراكن الذنوب ومِ مِ  ن تطهىرَ مَ  ( أي قد فازَ  َقْد أَفْ َلَح َمن تَ زَكَّىٰ ) -14

 ( الصالة الواجبةَفَصلَّىٰ )،  برية اإلحرام وبعدها البسملة إبظهار الصوتتك ، وهيَ  ئً يف صالتهِ بتدِ ( مُ  َوذََكَر اْسَم رَبِىهِ ) -15
. 

نْ َيا( أي ختتارون أيها الناس ) بَْل تُ ْؤثُِرونَ ) -16  . ( على اآلخرة احْلََياَة الد 
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، أمىا الذي يف اآلخرة  ينىه مادى ى ألنيا يتمزىق ويتالشَ . ألنى ما يف الدُ  م( أي وأدوَ َوأَبْ َقىٰ نيا )( من الدُ  َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ) -17
 . ى ألنىه أثريي أي روحاين وال يتالشَ فىَن فباٍق ال يَ 

أيضاً  ( أي ذكرَنهُ  َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَلٰ نيا ومدح اآلخرة )الدُ  ن املوعظة والصالة وذمى لكم مِ  ( الذي ذكرَنهُ  ِإنَّ َهٰ َذا) -18
  . ابقةب السى يف الكتُ 

  . التوراة ( وهيَ ُموَسىٰ ف )حُ ( صُ  يَم وَ ُصُحِف ِإبْ رَاهِ ) -19

ّاْلَعاَلِمنيَّّواألعلىّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ

 

ّسورةّالغاشية

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

أشار  ؟فيما سبق اشية حني أاتكحديث الغ ل فهمتَ : هَ  واملعىن،  ق( فيما سبَ اْلَغاِشَيةِ ( السىماء ) َهْل أاََتَك َحِديثُ ) -1
{ ومعىن  النَّاَس َهٰ َذا َعَذاٌب أَلِيمٌ  تعاىل يف سورة الدخان }فَاْرَتِقْب يَ ْوَم أَتْيت السََّماُء ِبُدَخاٍن م ِبنٍي يَ ْغَشى بذلك إىل قولهِ 

 . خانيف سورة الدُ . وقد سبق تفسريها  الناس بشرىها الغاشية أي اليت تغمرُ 

ا ذكرَ  ( أي ذليلة عليها آاثر الفقر والتعب ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ ) -2 من األجسام ألنى  جوه دون غريهاالوُ  ُسبحانهُ هللا  . وإّنى
 : موىًل لهُ  ، ومن ذلك قول علقمة يهجو عرف اإلنسانزن والفرح وهبا يُ الوجوه تبدو عليها آاثر احلُ 

 احْلَْفرُ  أَنِمَلهُ  أْفىَن  الِكَدى َكَضبىِ        َوْجِههِ  َدوائِرَ  أفىَن  قدْ  شىرى ال تَ َرى
 . وهم املشركون واجملرمون

ِصَبةٌ ) -3 رقان سورة الفُ  . قال هللا تعاىل يف نيا ولكن لغري هللا بل يعملون ألصنامهم ويتعبون ألواثهنم( يف الدُ  َعاِمَلٌة َنَّ
  .{  ُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّنُثورًا}َوَقِدْمَنا ِإىَلٰ َما َعمِ 

اد جى رش السَ ة ويتعبون يف كنسها وغسلها وفَ مى موع يف مراقد األئِ دون الشى وقِ بخىرون البخور ويُ ويُ  وكذلك اليوم يعملون الوالئم
كلىها لغري   األعمال ، وهذهِ  اإلنفاق لتشييد قبورهميف املآمت ألجلهم ويف  ة وما يعدىونهُ ذور لألئمى ن النُ مِ  هُ ئونَ هيى وما يُ  يف حاراهتا
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هللا بل زادوا يف تقديس قبورهم  ة يف اإلنفاق والعبادات مع، فقد أشركوا األئمى  ؤَجرون عليها بل يُعاقَبون ألهنا إشراكهللا فال يُ 
قات اليت تراها يف مراقد من تلك املعلى  شيئاً  وال َبوراً وال مشعةً  ال ترى فيهِ  للصالة ، فإذا دخلَت أحد املساجد على بيوت هللا

، ولكن أبواب املساجد  ة وشبابيكها من الذهباملصابيح الكبرية الثمينة وترى أبواهبا من الفضى  لكَ صباحاً من تِ ة وال مِ األئمى 
 . من اخلشب وشبابيكها من احلديد

 . ( يف اآلخرة َتْصَلٰى ََنرًا َحاِمَيةً ) -4

لتها عني كربيت يف محىام ن مجُ ومِ  ، نيا الينابيع الساخنةثلها يف الدُ . ومِ  ( أي ساخنة شديدة احلرارة آنَِيةٍ  ُتْسَقٰى ِمْن َعنْيٍ ) -5
  . ل فإنى مياهها شديدة السخونةالعليل قرب املوصِ 

 . ( وهو نوع من الشوك ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ ( يف اآلخرة ) لَّْيَس هَلُْم طََعامٌ ) -6

يف عامل الربزخ ولكن إذا صار  . وهذا الطعام َيكلون منهُ  عشبِ ( أي وال يُ  َواَل يُ ْغيِن ِمن ُجوعٍ ك الضريع )( ذل الَّ ُيْسِمنُ ) -7
ُ ِمَن  الىذينَ قال هللا تعاىل يف سورة البقرة }ِإنَّ  . م فليس هلم طعام غري الناريوم القيامة ودخلوا جهنى  َيْكُتُموَن َما أَنَزَل الِلَّ

 . { وَن بِِه ََثًَنا قَِلياًل أُولَ ِٰئَك َما ََيُْكُلوَن يِف بُطُوهِنِْم ِإالَّ النَّارَ اْلِكَتاِب َوَيْشرتَُ 

ِعَمةٌ نني يف اآلخرة فقال تعاىل )أحوال املؤمِ  وصفَ مثى  -8 ،  رورتنعىمة يف اجلنىة وعليها آاثر البهجة والسُ ( أي مُ  ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َنَّ
 : ومن ذلك قول لبيد

 َضلْ ْن شاَء أَ َدى     َنِعَم الباِل ومَ تَ  اهْ رْيِ ُسُبَل اخلَ  داهُ ْن هَ مَ 

 ، وضاً عن سعيهاعِ  ةِ ( ابجلنى رَاِضَيةٌ نيا )يف الدُ  هُ تْ عَ ( الذي سَ لِىَسْعِيَها) -9

 . ةيف السمىاوات األثرييى  ( عن األرض فهيَ  يِف َجنٍَّة َعالَِيةٍ ) -10

 . فيها ضوضاء سمعُ تَ  ( أي ال الَّ َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيةً ) - 11

 . ( يف النهر ِفيَها َعنْيٌ َجارِيَةٌ ) -12

ت تتكوىن يف قوالبمَّْرُفوَعةٌ ( مجع سرير )ِفيَها ُسُرٌر ) -13 ، فاألاثث  مادىية ( رُِفَعْت ِمن األرض . قلُت فيما سبق أنى األثريَيى
: كلى سرير يعملُه النجىار  واملعىن . ناأرضَ  ريها سبقتْ غ ة واألشجار والطيور وغريها كلى ذلك وليد أرضنا وأرضٍ اليت يف اجلنى 

تقدير يتكوىن سرير أثريي داخل السرير  على أقلى  تدخل ذرىات األثري يف مسامات ذلك السرير اخلشيب وبعَد أربعني يوماً 
ى ال يتكسىر وال يتالشَ  ى على طول الزمنيبقَ  داخلهُ  الذي تكوىنَ  ، فإذا تكسىر السرير اخلشيب فإنى السرير األثريي اخلشيب

، ولذلك قال هللا تعاىل  وليدة األرض ة إذاً ، فاجلنى  غري ذلكو ي لِ مجيع األاثث واحلُ  ، وهكذا ةإىل اجلنى  فتأيت املالئكة وأتخذهُ 
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 ن الكافريناثث ُملكاً لغريهم مِ { يعين كانت تلك األ }َونُوُدوا أَن تِْلُكُم اجْلَنَُّة أُورِثْ ُتُموَها مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ  يف سورة األعراف
 . فصارت إراثً للمؤمنني

 . د( على املوائد واملناضِ  َوَأْكَواٌب مَّْوُضوَعةٌ ) -14

 : القيس مرئا فردها "ّنرقة" والشاهد على ذلك قولُ ، مُ  رىة والتخوت( أي وسائد فوق األسِ  َوَّنَارُِق َمْصُفوَفةٌ ) -15
 اتِ ربِ اخلَ  دِ  وارِ رْيٍ عِ  رِ هْ ى  ظَ لَ ي     عَ قرُ وّنُْ  رابَ ي والقِ لِ حْ كأينى ورَ 

ثُوثَةٌ اد )جى ط والسَ سُ ( هي البُ َوَزرَايب  ) -16   . ( أي مفروشةَمب ْ

 : فقال تعاىل تهِ ُصنعها ليستدلىوا هبا على وحدانيى  قها وأتقنَ لْ خَ  أحكمَ  كيفَ   نعته يف ُملوقاتهِ صَ  يصفُ  ُسبحانهُ  أخذَ  مثى 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ أََفاَل يَنظُُروَن إِ ) -17 وتصرب على املاء  ، يف الصحراء وترعى الشوك بدل الكالء ، تسريُ  ( حبكمةٍ  ىَل اإْلِ

 : ماء فقالالسى  ذكرَ  . مثى  ، حتمل األثقال وَتشي على الرمال عشرة أَيم يف الصيف وأربعني يوماً يف الشتاء

ماتوا ة على األرض لَ ت تلك الغازات اخلانقة والسامى يَ قِ ، فلو بَ  أعمدةٍ  ( عن األرض بغري َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ ) -18
 : اجلبال فقال تعاىل . مثى ذكرَ  درتهِ وأمسكها بقُ  هللا تعاىل رفعها بفضلهِ  ، ولكنى  قاً انتخا

من أحجارها دوراً ومن  نونَ هلا أواتداً وهلم على الطريق إرشاداً ويب ( على األرض لتكونَ  َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ ) -19
 . وراً دُ قُ  معادهنا يتىخذونَ 

إىل  ن مكانٍ قال عليها مِ نتِ كىن وللزراعة واالسطحها فأصبحت صاحلة للسُ  ( أي بردَ  َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ ) -20
 . آخر مكانٍ 

َا أَنَت ُمذَكِىرٌ ( ابلقرآن )َفذَكِىرْ ) -21  ، ظٌ وواعِ  رٌ نذِ ( أي مُ  ِإّنَّ

   . ل مثى يؤمنونسلمون يف املستقبَ نى بعضهم يُ هلهم أل، فإنى هللا ميُ  ( بل السيطرة هلل لَّْسَت َعَلْيِهم مبَُصْيِطرٍ ) -22

 . ( ابلقرآنوََكَفرَ ومل يرجع إليك ) ( عنكَ  ِإالَّ َمن تَ َوىلَّٰ ) -23

ُ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ ) -24 بُُه الِلَّ  . رقَ ، وهو سَ  رم األكرب من الشموساجلُ  يف يعين،  ( وهو عذاب النار فَ يُ َعذِى

َنا ِإََيهَبُمْ ) -25  : ، ومن ذلك قول عبيد بن األبرص الرجوع ، فاإلَيب معناهُ  جوعهم بعد املوت( أي رُ  ِإنَّ ِإلَي ْ
 وبُ ؤُ ال ي َ  تِ وْ مَ ُب الْ وُب     وغائِ ؤُ ٍة ي َ بَ ي ْ ي غَ ذِ  ل  وكُ 
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َنا ِحَساهَبُم) -26  .  قاهبمي عِ أ(  مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالغاشيةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالفجر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 " هيَ و"الفجر ( ، ِإَذا َيْسرِ  اللىيلتعاىل )وَ  كلمة "إذا" من قولهِ   ضارع تدلى عليهِ م مُ م وهو قسَ ( "الواو" للقسَ َواْلَفْجرِ ) -1
 هنار منها ال يعقبهُ  هةٍ يف جِ  اللىيلفيكون  والنهار وذلك حني وقوف األرض عن دورهتا احملوريىة اللىيلاملنطقة اليت تكون ما بني 

، وهي اليت أقسم هللا  بقوط ذوات الذنَ لسُ  رضةً تكون عُ  ، واجلهة اليت أقسم هللا هبا ليل ال يعقبهُ  هنارٌ  خرى، ويف اجلهة االُ 
، يعين  فموقع سقوط النجوم هي اليت يكون فيها الفجر ، { َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع الن ُجومِ }ورة النجم أيضاً فقال تعاىل هبا يف س

  . والنهار اللىيلتكون ما بني 

  . ( َولََياٍل َعْشرٍ ) -2
حيث مل تنتِه احلرارة  ، أشهر قابل ثالثةِ ا مُ منه ليلةٍ  كلى   محوريىة َتاماً تكون عشر لياٍل طوال طولُ تنتهي دورة األرض الِ  قبل أنْ 

جوف األرض فتقف األرض عن دورهتا  عشر لياٍل تنتهي احلرارة اليت يف ، وبعدَ  ن جوف األرض َتاماً فتكون دورهتا بطيئةمِ 
 . خرىاالُ  يف اجلهةِ  داً إىل يوم القيامة وكذلك يكون النهارسرمَ  فيها اللىيلمحوريىة فيكون الِ 

هما يجوفَ  حرارة ، ألنى  هرةوالزُ  دعطار  ريد بهِ ، فالشفع يُ  معناه واحد "رتالوَ "، و إثنان معناهُ  "فعالشى "(  ْفِع َواْلَوْترِ َوالشَّ ) -3
املرىيخ النىه يقف  ريد بهِ يُ  . والوتر كوكب سيىار  محوريىة لكلى ، وابنتهاء احلرارة تنتهي الدورة الِ  حرارة جوف األرض إنتهت قبلَ 
  سابم يف احلِ قدَّ الوتر جيب أن يُ  أنى  الوتر مبا الشفع على ، ولذلك قدىمَ  محوريىة بعد وقوف األرض ألنىه اكرب منهاالِ  عن دورتهِ 

ذلك  ريد بهِ يُ  اللىيلف ، ن شخص إىل شخٍص آخرأي العدوى تنتقل مِ  "املرض يسري يف القوم"قال ( يُ  ِإَذا َيْسرِ  اللىيلوَ ) -4
ن هذه مِ  ، فكلٌّ  ىتنتقل العدوَ  هرة مثى إىل األرض مثى إىل املرىيخ كماد إىل الزُ ن عطارِ ه ينتقل مِ : إنى  واملعىن،  الطويل اللىيل

، فاألرض  وكلى منها له مدىة ختتلف عن اآلخر ، طويل بسبب انتهاء احلرارة اليت يف جوفهِ  ليلٌ  الكواكب السيىارة يكون فيهِ 
أن يكمل  بعد وقوف األرض َبمسمائة سنة وتقوم القيامة بعدَ  رىيخ فيقف، أمىا امل قابل ألف سنةفيها مُ  اللىيليكون طول 

الكون اآلَيت يف كتايب  . وقد شرحُت هذهِ  ذلك الزمان وأهوالهِ عذاب ووعيد ب م هتديد، وهذا قسَ  املرىيخ مخسمائة سنة
 . شرحاً وافياً  والقرآن

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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ظ الكلمات ويتىعِ  عقٌل فيفهم هذهِ  ن لهُ مَ ن هتديد ووعيد لِ مِ  ( أي هل يكفي ما ذكرَنهُ  ِلَك َقَسٌم لِىِذي ِحْجرٍ َهْل يِف ذَ ) -5
 .  سولهِ وينقاد لرَ  هبا ويؤمن بربىهِ 

ن قهم مِ ن سبَ كونوا كمَ ظ املشركون وال يأهلكهم هللا ابلعذاب ليتىعِ  ل كيفسُ كذىبوا الرُ   الىذينَ هلم أحوال املاضني  مثى وصفَ 
 : فقال تعاىل ااُلَمم

 . وداً رسوهلم هُ  أهلكهم َلمىا كذىبوا : كيفَ  واملعىن،  ود( أي بقبيلة عاد وهم قوم هُ  أمََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَب َك ِبَعادٍ ) -6

  العالية واألبنية البديعة عمدة الصخريىة، أي ذات األ فة لتلك البلدةصِ ،  مادبلدهتم ذات العِ  149 ( إرم ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ ) -7

ا بُنِ  ( أي مثل أعمدهتا وبنائها يف القوة واملتانة الَّيِت مَلْ خُيَْلْق ِمثْ ُلَها يف اْلِباَلدِ ) -8 فإنى هللا تعاىل  ، ت ابحلجر الصلديَ ، ألهنى
 . وهذا هتديد للمشركني { َسْلَنا َعَلْيِهُم الرىِيَح اْلَعِقيمَ َويِف َعاٍد ِإْذ أَرْ } ، وذلك قوله تعاىل يف سورة الذارَيت أهلكهم ابألعاصري

يوهتم أهلكناهم ابلرَيح العواصف فتالميت بُ  نيان كيفَ والبُ  ى منكم يف األجسامن كان قبلكم كانوا أقوَ نظروا إىل مَ اُ :  واملعىن، 
 بكم؟ فتتحصىنون هبا من العذاب إذا نزلَ ن أبنيتهم ى مِ منهم أو أبنيتكم أقوَ  ةً وى ق ُ  ، فهل انتم أشدى  فوقهم وماتوا

(  َجابُوا الىذينَ ) 150( يعين قبيلة َثودَوََثُودَ فأهلكهم هللا بسبب تكذيبهم فقال تعاىل ) اهلَ و كذىبت رسُ   اُخرىذكر قبيلة مثى  -9
 ، ومن ذلك قولهُ  لوامعناها قطعوا ونقَ  وا"، فكلمة "جابُ  قُرى ي( أي بوادِ اِبْلَوادِ وا منه بيواتً )ن اجلبال وبنَ ( مِ الصَّْخرَ لوا )ي نقَ أ

، والشاهد  ل إليه َثرات كلى شيءيعين يُنقَ {  أََومَلْ ُّنَكِىن هلَُّْم َحَرًما آِمًنا جُيْىَبٰ إِلَْيِه ََثَرَاُت ُكلِى َشْيءٍ } تعاىل يف سورة القصص
 : على ذلك قول جرير

 يِب يت جتُْ ياَض الى َن احلِ مْ دَّ هَ  سَ ارِ وَ ف َ     ٌف ندِ َك وخِ يْ لَ ٌس عَ يْ ْت ق َ دَ رَ أوْ  وقدْ 
ا  ، ومفردها جابية ى جوايبسمى نقل إليها املاء واليت تُ ياض اليت يُ يعين احلِ  . وقال  جابية ألنى املاء يُنقل إليها ابلدلو يتْ مُسىِ ، وإّنى

 : النابغة الذبياين
َلى جَتُوُب بِِه الد    لَفاَلِة َعَرْمَرمُ اُب اَجوى  اللىيلُدَجى      َجى َأاَتَك أَبُو لَي ْ

 : ل فأهلكهم هللا بسبب تكذيبهم فقال تعاىلسُ قوماً آخرين كذىبوا الرُ  ذكرَ  مثى 
                                                           

ُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم وكانت وقعة قبيلة عاد بعَد قوم نوح ، والدىليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف }َواذْكُ  149 
وكانت بالده يف اخْلَْلِق َبْسَطًة { ، ومُسِىيْت قبيلة عاد ابسم ملكهم عاد بن عوص بن آرام بن سام بن نوح . وكاَن عاد يعبد القمر واألصنام ، 

بوه فأهلكهم هللا ابألعاصري ابألحقاف متىصلة ابليمن ، وقد جاء ذكره يف التوراة أي  ضاً يف ِسفر التكوين ، فأرسل هللا هلم رسواًل منهم هو هود فكذى
ليل على ذلك ، والدى  . وكانوا بعد قوم عاد كها َثود بن يقظان بن عابر بن شاحل بن أرفكشاد بن سام بن نوحملِ  مِ سْ قبيلة َثود اب يتْ مُسىِ  150 

هم بني الشام واحلجاز إىل ساحل { . وكان مسكنُ  وا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمن بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وََّأُكْم يف اأْلَْرضِ قوله تعاىل يف سورة األعراف }َواذُْكرُ 
.  ىن وادي قُ رَ ن الشام ابلقرب مِ مِ  دَ رَ ن وَ مَ ، وبعض بيوهتم وآاثرهم ابقية يف اجلبال وذلك يف طريق احلاج لِ  الناقة ، ودَيرهم بفجى  البحر احلبشي

 . 42ذكره صاحب كتاب مروج الذهب يف صحيفة 
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أواتد يدىقها يف األرض  أبربعةِ  جليهِ ورِ  ( فكان إذا أراد تعذيب إنسان يشدى يديهِ  ِذي اأْلَْواَتدِ ( يعين وقومه )َوِفْرَعْونَ ) -10
 .  ميوت جوعاً وعطشاً ّتى يف الشمس بال ماء وال طعام ح ويرتكهُ 

 ،(  طََغْوا يِف اْلِباَلدِ  الىذينَ ) -11

 . غيانوالطُ  لمِ الظُ و تغيري األدَين و بادة األواثن ( بعِ  َفَأْكثَ ُروا ِفيَها اْلَفَسادَ ) -12

أي خلطُه خلطاً ،  " . تقول العرب "سوىطه تسويطاً  ي أهلكهم أبنواع العذابأ(  َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَب َك َسْوَط َعَذابٍ ) -13
 : الشاعر ن ذلك قولُ ، ومِ  بعثرهُ أي خيلط الطعام ويُ يف العراق يقولون "َيسوط ويلوط"  ومن ذلك املَثل املستعَمل

 َدَما َدمٌ  مَيَسى  ال َحّتَّ  تَ زَايَ ْلنَ        ِدماُؤَن ُتَساطُ  لوْ  إَنَّ  َأحاِرثُ 
 : هري. وقال كعب بن زُ  لط دماؤَن، يعين لو ختتِدماُؤَن "  ُتَساطُ  " لوْ فقول الشاعر 

 يلُ ٌع وِإْخالٌف وتَ ْبدِ لِكنَّها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمها      َفْجٌع وَولْ 
يف سورة األعراف  كرهُ ق ذِ ا سبَ مىل والضفادع الدم وغري ذلك ُمى رعون اجلراد والقُ هللا على قوم فِ  هُ لَ لة العذاب الذي أرسَ ومن مجُ 

 . 133 آية

،  أفعاهلم ى عليهِ فَ ن أعماهلم وال ختَ شيء مِ  ر الناس ويرصدهم فال يفوتهُ بصِ ( أي ابملكان املرتفع يُ  ِإنَّ رَبََّك لَِباْلِمْرَصادِ ) -14
 . واملرصاد هو العرش ألنىه تعاىل فوق العرش

نَساُن ِإَذا َما) -15 عم من سائر النِ  عليهِ  ( مبا وسىعَ َونَ عََّمهُ ( ابملال )فََأْكَرَمهُ ابخلري ) هُ وامتحنَ  هُ ( أي اختربَ  ابْ َتاَلُه رَب هُ  فََأمَّا اإْلِ
 . بذلك ا َّنتربهُ ن، ومل يعلم أنى  ين فأعطاين هذا املال لكراميت عندهُ ( يعين يقول إنى هللا أحبى  فَ يَ ُقوُل َريبِى َأْكَرَمنِ )

( يعين يقول ريبى كرهين فأهانين  َعَلْيِه رِْزَقُه فَ يَ ُقوُل َريبِى أََهانَنِ ) ( أي فضيىقَ فَ َقَدرَ والفاقة ) ( ابلفقرِ  ا َما ابْ َتاَلهُ َوأَمَّا ِإذَ ) -16
 . ابلفقر

 : مرئ القيسا، ومن ذلك قول  ( كلمة ردعَكالَّ ) -17
 لْ وبَ  لْ هَ و بيىٌة    فقلُت هلا حاشا وكالى رَ ٌة عَ يى دِ نْ أَن كِ  فقالتْ 

ثلها يف سورة األنبياء قوله . ومِ  باراً ٍة بل َّنتربُه هبما اختِ حملبى  غنيهِ اإلنسان لكراهٍة وال نُ  ا ال نفقرُ نفإنى  كما يظنى   : ليسَ  واملعىن
َنا تُ ْرَجُعونَ  َنًة َوِإلَي ْ ُلوُكم اِبلشَّرِى َواخلَْرْيِ ِفت ْ ( يعين بل نكره البخيل الذي ال  َيِتيمَ بَل الَّ ُتْكرُِموَن الْ ) . مثى قال تعاىل { تعاىل }َونَ ب ْ

  ، كرم اليتيميُ 
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على  قدرَ  إنْ  ، يعين ض الناس على إطعام املساكنيرى الذي ال حيُ  هُ كرَ ( يعين ونَ  َواَل حَتَاض وَن َعَلٰى طََعاِم اْلِمْسِكنيِ ) -18
 . الناس على إطعامهم فال حيثى  مل يقدرْ  طعمهم وإنْ إطعامهم فال يُ 

َاثَ َوأتَْ ) -19  : عمرو بن كلثوم ، ومن ذلك قولُ  ( أي املرياث ُكُلوَن الرت 
 اينَ َرمِ نا تُراَث األكْ نِلْ  مْ يعاً      هبِِ وماً مجَِ لثُ تىاابً وكُ وعَ 

 . واملساكني عطون منها للفقراءوال تُ  بعد سنةٍ  هم سنةً دات أمالكِ ، يعين أتكلون وارِ  عاً ( أي أكالً متتابِ  َأْكاًل لَّمًّا)

 " معناها اجلمع"جمى  قراء واحملتاجني فكلمةعلى الفُ  قون منهُ نفِ وال تُ  عونهُ جمَ بىاً شديداً فتَ ( أي حُ  َوحتُِب وَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّا) -20
 : هريزُ  ، ومن ذلك قولُ  رَ وكث ُ  فيهِ  أي اجتمعَ  "يف احلوض جمى املاءُ "، يقال 

اءَ  َوَرْدنَ  فَ َلمىا
َ
 ُمَتَخيِىمِ الْ  ال َحاِضرِ  ِع ِصيى  َوَض ْعنَ       ِج َماُمهُ  ُزْرقَاً  امل

 : لتميىة بن أيب الصى اُ وقال 
 اَعْبٍد َلَك اَل أََلمى  ا     َوَأي  تَ ْغِفْر مَجى  ِإْن تَ ْغِفِر اللَُّهمى 

ن عذاب هللا يكم مِ نجيُ  ، ومجع املال ال رمُ طيل العُ املرياث ال يُ  : إنى  واملعىن،  ن كانت هذه صفاتهُ مَ دع لِ ( كلمة رَ َكالَّ ) -21
احلوادث  بعضَ  يصفُ  ُسبحانهُ  . مثى أخذَ  العذاب ني مِ نجِ ، واإلنفاق يف سبيل هللا يُ  رمُ ، بل إكرام اليتيم يطيل العُ  رثُ مهما كَ 

،  دك" معناها التهدىم. فكلمة " عاً طَ عاً قِ طَ قِ  وصارتْ  يعين إذا هتدىمتْ  ( ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّااليت تقع يوم القيامة فقال )
 : عنرتة ومن ذلك قولُ 

 الثىِقيلُ  اجلََبلُ  ِلَوْقِعهِ  يَُدك              وَسيِفي ُتالِقَييِن  أنْ  وَتْطُلبُ 
 : وقال اآلخر

 رُ جَ ها حَ جارِ حْ أَ  نْ مِ  قَ بْ ي َ  مْ لَ كىاً ف َ دَ   ا   هَ عِ رَ صْ مَ  دَ نْ عِ  تْ داعَ تَ  بالَ اجلِ  تَ يْ لَ 

 رون أمرَ فوفاً ينتظِ صُ  ( أي َصفًّا َصفًّاصطفىون يف احملشر )( مُ َواْلَمَلكُ يف الناس ) كَ ربى  قضاءُ  وجاءَ  يرهُ ( تقد َوَجاَء رَب كَ ) -22
م  . رهبى

سليم بن عامر  عن يَ وِ رُ .  ا جتذهبم إليها فيحومون حوهلا، ألهنى  م( يعين وجاءت النفوس جلهنى  َوِجيَء يَ ْوَمِئٍذ جِبََهنَّمَ ) -23
 ن العباد حّت تكونَ مِ  الشمسُ  تيَ نِ دْ اُ إذا كان يوم القيامة " سود الِكندي قال مسعُت رسول هللا يقولعن املقداد بن األ

ن ه ومنهم مَ بِ قِ إىل عَ  ن َيخذهُ أعماهلم فمنهم مَ  ق بقدررَ ، مثى تصهرهم الشمس فيكونون يف العَ  الشمس بقدر ميل أو ميلني
 .  أورده مسلم يف الصحيح ". ً إجلاما هُ مُ لجِ يُ 
  . بقدر ميل أو ميلني ذلك قال )ع( حّت تكون الشمس منهملة جتذب النفوس إليها فتحوم حوهلا و قول إنى للشمس جاذبيى أ
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ف ، ختطِ  إالى هللا هامِ ظَ عدان غري إنىه ال يعلم مقدار عِ : "إنى جلهنم كالليب مثل شوك السى  وروي يف كتاب البحار أيضاً قال
  ".ونجُ ل مثى يَ ن جُيندَ بعمله ومنهم مَ ق وبَ ن يُ الناس أبعماهلم فمنهم مَ 

ى فيها ن يبقَ فمنهم مَ  فوس إليهام جاذبيىة جتذب النُ إنى جلهنى  ريد هبا اجلاذبيىة عربى عنها ابلكالليب ومعناهُ يُ  "الكالليب"أقول 
ارُِدَها َكاَن َعَلٰى َربِىَك َحْتًما مَّْقِضيًّا ِإالَّ وَ  َوِإن مِىنُكمْ } . وقال هللا تعاىل يف سورة مرمي ذلك ن ينجو بعدَ ومنهم مَ  ابً بعملهِ عذى مُ 

 .{  ات ََّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا الىذينَ مثى نُ َنجِىي 
نَسانُ وقوله )  ؟اجه العذابو  املوعظة والتوبة وقد تنفعهُ  ( يعين وكيفَ  َوَأَنَّٰ َلُه الذِىْكَرىٰ ظ ويتوب )( يعين يتىعِ  يَ ْوَمِئٍذ يَ َتذَكَُّر اإْلِ

َتيِن َقدَّْمُت حِلََيايت فحينئٍذ ) -24 ولكن ال فائدة من  ، نات وأعمال صاحلة وإنفاق يف سبيل هللان حسَ ة مِ ( األبديى  يَ ُقوُل ََي لَي ْ
 . التمينى 

ُب َعَذابَُه َأَحدٌ ) -25  . تعذيباً  نار تكفيهِ ( يعين ال يقوم أحد من املالئكة بتعذيب هذا الكافر بل ال فَ يَ ْوَمِئٍذ الَّ يُ َعذِى

.  منها أن يفلتَ  كنهُ جباذبيتها فال ميُ  بل جهنىم توثقهُ  وواثقهِ  على حراستهِ  أَحدٌ  ( أي وال يقوم َواَل يُوثُِق َواَثَقُه َأَحدٌ ) -26
َم نَنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َوِقيَل اْليَ وْ }، وذلك قوله تعاىل يف سورة اجلاثية  نيكون فيها كاملنسيى م ُيرَت م جهنى هلِ و خدُ  : بعدَ  واملعىن

 . { يَ ْوِمُكْم َهٰ َذا

ا  لة ألوامرِ ثِ ساب واملمتَ نة ابلبعث واحلِ ، يعين املوقِ  ( ابإلميان ََي أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ) -27  يقال هلا هذا القول بعدَ ]رهبى
 [ : خرجها من اجلسم

 يعين رضيَ  ، هللا ( عندَ مَّْرِضيَّةً ( ابلثواب والنعيم )رَاِضَيةً ماوات األثريية )، يعين يف السى   جبوارهِ ( فكوين اْرِجِعي ِإىَلٰ رَبِىكِ ) -28
 . هللا عنها وعن أعماهلا

، وذلك بعد انفصاهلا عن اجلسم ابملوت تدخل  مرهتمدخلي معهم وكوين يف زُ اُ ، يعين  احلني( الصى  فَاْدُخِلي يِف ِعَباِدي) -29
 . ىة املأو جنى 

 . ة اخللد يوم القيامة( جنى  َواْدُخِلي َجنَّيِت ) -30

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالفجرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ
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ّ

 سورةّالبلد

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

َنا ِحَجارًَة مِىَن السََّماء أَِو اْئِتَنا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َه َذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن عِ }قال أحد املشركني من أهل مكة  -1 نِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ
 : العذاب على طلبهِ  ة ردىاً ر السو  . فنزلت هذهِ  ستهزئً هباسالة حممىد )ع( ومُ ُمكذىابً بذلك رِ  { ، ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

  نزل العذاب هبذا البلداُ : ال  واملعىن ، ستقبل، وكلمة "ال" للمُ  ةمكى  ريد بهِ يُ  "البلد"(  اَل أُْقِسُم هِبَٰ َذا اْلبَ َلدِ )

ن ، ومِ  بهِ  وأقامَ  فيهِ  ، أي نزلَ " حلى ابملكان"، يُقال  قيماً هبذا البلدمُ  ( يعين ما دمتَ  ِحلٌّ هِبَٰ َذا اْلبَ َلدِ ( َي حممىد )َوأَنتَ ) -2 
 : فةرَ طَ  ذلك قولُ 

 ُحُلولُ  واحلُُلولُ  حيٌّ  ي  احلَ  إذا       ٍ بِغْبطَة اجلميعَ  احليى  أََرى قد مبا
 : وقال جرير

 املِِ سَ  م  اُ  هِ بِ  تْ لَّ حَ  ذْ مُ  لَّ ِم         وما حَ قادِ تَ مُ الْ  املنزلِ  عَ بْ رَ  يىِ أال حَ 
 . ايماً هبِ قِ مُ  متَ دُ  ة ماى أهل مكى نزل العذاب علَ اُ : ال  واملعىن

.  فيقع عليهم العذاب لُ نزِ اُ ن املؤمنني فال ن وأطفال صغار مِ فيها شيوخ كبار السىِ  ( يعين وما دامَ  َوَواِلٍد َوَما َوَلدَ ) -3
هَبُْم َوأَنَت ِفيِهمْ  والشاهد على ذلك قولهُ  ُ لِيُ َعذِى هَبُْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ  تعاىل يف سورة األنفال }َوَما َكاَن الِلَّ ُ ُمَعذِى  {  َوَما َكاَن الِلَّ

نَساَن يف كَ ) -4  : اخلنساء ، والشاهد على ذلك قولُ  اجلوف والبطن معناهُ  "الكبد"(  َبدٍ َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
 ااهَ نَ سَ  السماءِ  دِ بِ يف        كَ        نْيِ يَّ طىِ خَ  رحمنيِ 

 : وقال عنرتة
 رِ ومؤخىِ  مٍ مقدىِ  بنيَ  ومُ ا    والقَ مَ السَّ  دِ بِ يف كَ  ها والشمسُ فأتيتُ 

 :امرأٍة  بطنَ  وقال األعشى يصفُ 
 ُمَمثَّلِ الْ  الصىرِيفِ  َكَفاثُورِ   وََنْرٌ        َأِسرىةٍ  َذاتُ  ْلَساءُ مَ  كِبدٌ   هَلَا

إبليس عن السجود  ، ولذلك امتنعَ  يف ذلك اجلبل ، أي يف قرٍب قدمي كانَ  هللا تعاىل يف جوف اجلبل هُ فاإلنسان هو آدم خلقَ 
َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مىِ }آلدم وقال  هو  "فالصلصال"،  33سورة احِلجر آية كما يف   { ْن مَحٍَإ مَّْسُنونٍ مَلْ َأُكن ألِى

ت بتلك الرمم طَ . ألنى مياه األمطار نزلت إىل ذلك القرب فاختلَ  معناه املنَتى  "املسنون"، و معناه األسود "احلمأ"، و الطني
، بل تتمى يف مكان  ة الشمسأشعى  األرض وحتتَ سطح  لقة األجسام ال تتمى فوقَ . ألنى خِ  البالية فصارت طيناً أسوَد ُمنتنىاً 
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ر }خَيُْلُقُكْم يِف بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا مِىن بَ ْعِد َخْلٍق يِف مَ ، ولذلك قال هللا تعاىل يف سورة الزُ  ة الشمسأشعى  ُمظلم ال تقع عليهِ 
تعاىل يف  أمىا قولهُ  . على املكان . وكلمة "يف" تدلى  هاهتممى اُ ون طُ ا أوالد آدم فقد خلقهم هللا تعاىل يف بُ . أمى  { ظُُلَماٍت َثاَلثٍ 

من جبال العراق  وكانت على جبلٍ ،  ة هي البستان واحلديقةفاجلنى  ، { سورة البقرة }َوقُ ْلَنا ََي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ 
 . ، يف جنوب العراق ناصريةرب القُ  ، وإبراهيم رب املوصل. وكذلك نوح كان يسكن قُ  اليت يف الشمال

أليست املالئكة  ، من املخلوقني ( أَن لَّن يَ ْقِدَر َعَلْيِه َأَحدٌ ) هذا املغرور بقوىتهِ  (َأحَيَْسبُ ) ِكلدة  بن األسد أيبونزلت يف  -5
 ؟ ى منهُ أقوَ 

 : الطائي ، ومن ذلك قول حامت ( أي أنفقُت ماالً ُمزوَنً يف أعمال الربى  أَْهَلْكُت َمااًل ل َبًدا) ( لقومهِ يَ ُقولُ ) -6
 َسيِىَدا يَ ُقوُلونَ  ما لوال كنتُ   وما      فَاقْ َتِصدْ  َماَلكَ  أْهَلْكتَ  يل  يَ ُقوُلونَ 

وُه  نى }َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد الِلَِّ يَْدعُ تعاىل يف سورة اجلِ  ن ذلك قولهُ ، ومِ  فوق بعض م بعضهُ رتاكِ ع مُ تمِ لَُبد" معناها ُمُ  فكلمة " 
 : الذبياين . وقال النابغة ويتزامحون بعضهم إىل بعض يعين جيتمعون حولهُ  { َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا

 الثََّأدِ  يف اِبْلِمْسحاةِ  الَولِيَدةِ  َضْربُ     َولَبََّدهُ  أَقاِصْيهِ  َعَلْيهِ  ردَّتْ 
حممىد فقد أنفقُت  ة كما يقولهُ كانت األبرار تتنعىم يف اجلنى   فقال إنْ  ، { نَِعيمٍ ِإنَّ اأْلَبْ رَاَر َلِفي }قول هللا تعاىل  وذلك َلمىا مسعَ 

  : . فقال هللا تعاىل ردىاً عليه ة وأتنعىم فيهال اجلنى قراء إذاً سأدخُ ى الفُ مااًل كثرياً علَ 

 فهوَ ،  فيما قالهُ  كذبَ   ، فقد ون عليهم أقواهلمصُ أعمال الناس وحيُ  يكتبون الىذينَ ن مالئكتنا ( مِ  َأحَيَْسُب أَن ملَّْ يَ رَُه َأَحدٌ ) -7
 . ها إمسها مسعةبى كان حيُ   ى امرأةٍ علَ  قراء بل أنفقهُ ى الفُ علَ  مالهُ  نفقْ مل يُ 

َننْيِ ) -8  ؟ هبما رُ بصِ ( يُ  أمََلْ جَنَْعل لَُّه َعي ْ

ينظر هبما وفماً  عينني لهُ  : إنى الذي جعلَ  واملعىن،  كمتهِ وحِ  درة هللاِ نى على قُ هبِ  ( ينطق هبما فيستدلى  َوِلَساًَن َوَشَفَتنْيِ ) -9
أهلكُت  كر اجلنىة والثواب بقولهِ من ذِ  قاب فيسخروالعِ  ك البعثَ نكر هذا املشرِ فلماذا يُ  ؟هو على البعث أقدر أليسَ  ينطُق بهِ 
 ؟ داً ماالً لُبَ 

من طريق الباطل  وحذىرَنهُ  يسلكهُ   أنْ فأََب  إىل طريق احلقى  هُ : لقد أرشدَن واملعىن،  ني( أي الطريقَ  َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِ ) -10
 . عنهُ  دْ فلم حيَِ 

حام هو فاالقتِ  ، بةقَ حام العَ كن الوصول إليها إالى ابقتِ ة ال ميُ ، ألنى اجلنى  ةفال يدخل اجلنى  ( معناهُ  َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ ) -11
 : ادهُ ، ومن ذلك قول عنرتة يصُف جو  دخول منطقة اخلطر
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 األْجَدلِ  اْنِقضاضَ  وأنْ َقض   ِفيها     تَ َقح ماً  اهلِياجَ  أقْ َتِحمُ  فَ َعَلْيهِ 
 :  وقال أيضاً 

 َشْيَظمِ  وَأْجَردَ  َشْيَظَمةٍ  َبنْيَ  ما       َعواِبساً  الغُبارَ  تَ ْقَتِحمُ  واخلَْيلُ 
تعاىل  عند قولهِ  نى اجلِ  الكالم عنها يف سورة . وقد سبقَ  ةة فوق البنفسجيى ة اليت تقف عندها األشعى الطبقة الغازيى  بة" هيَ قَ و"العَ 

إىل جنىة  الطبقة الغازيىة ويشقى فيها طريقهُ  يقتحم تلك ُماتهِ  فاملؤمن بعدَ  ، { َوَمن يُ ْعِرْض َعن ذِْكِر رَبىِِه َيْسُلْكُه َعَذااًب َصَعًدا}
بُوا   الىذينَ تعاىل يف سورة األعراف }ِإنَّ  يؤيىد هذا قولهُ  ُمىاو  . زخي إليها نفوس املؤمنني الصاحلني يف عامل الرب ى اليت أتوِ املأوَ  َكذَّ

َها اَل تُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َواُب السََّماِء َواَل يَْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  ة اخلانقة ماوات الغازيى السى  يف { يعين ال يُفتح هلم طريق آِبََيتَِنا َواْسَتْكرَبُوا َعن ْ
ة يصعد إىل اجلنى  أنْ  أحدٌ  فإذا أرادَ  اخلانقة وتعليل ذلك أنى اجلنىة يف الفضاء فوق الطبقات الغازية . ةنى ليصعدوا منها إىل اجل

 نعيق الكافرين وَتنعهم مِ بة هي الطبقة الغازيىة اليت تُ قَ . فالعَ  ةل إىل اجلنى  يصِ تلك الطبقات الغازيىة حّتى  خيرتق فيجب أنْ 
 . الصعود إىل اجلنان

قىها قبة فيشُ تلك العَ  من األعمال الصاحلة جيعل لإلنسان طريقاً يف ( يعين وما أدراك أيى عملٍ  ْدرَاَك َما اْلَعَقَبةُ َوَما أَ ) -12
  : األعمال اليت جيتاز هبا تلك العقبة فقال ُسبحانهُ مثى وصف  ؟ ويصعد منها إىل اجلنة

 ، من األسر أو من االستعباد ( مؤمنةٍ  َفك  َرقَ َبةٍ ) -13

 : ، ومن ذلك قول اخلنساء َتدح أخاها ( يعين ذي ُماعة أَْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي َمْسغََبةٍ ) -14
 ميسارُ  اجلَدىِ  َكرميُ   اجلُُدوبِ  ويف      َمْسَغِبِهمْ  عندَ  َشْحماً  الَقْومِ  وُمْطِعمُ 

 : وقالت
 يفانِ عاُم ضِ َشهىاُد َأجِنَيٍة ِمطْ     وا َسِغبُ  ى اأَلراِمِل َواألَيتاِم ِإنْ َمأوَ 

  ، ماً من أقرابئهِ ييت مُ ( يعين يُطعِ  يَِتيًما َذا َمْقرَبَةٍ ) -15

  ، هفقرِ  شدىةِ على الرتاب لِ  سكيناً قعدَ مِ  مُ طعِ ( يعين أو يُ  أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمرْتَبَةٍ ) -16

 . عفاءقراء والضُ ( للفُ  تَ َواَصْوا اِبْلَمْرمَحَةِ وَ ( على املكاره ) آَمُنوا َوتَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ  الىذينَ مُثَّ َكاَن ِمَن ) -17

 . يدخلون اجلنىة عادة حيث( يعين أصحاب الُيمن والسى  َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ كرهم )ذِ  سبقَ  الىذينَ ( املؤمنون أُولَ ِٰئكَ ) -18

م، يعين َّنُ  ابلعذاب( أي أصحاب التشاؤم  َكَفُروا آِبََيتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ   الىذينَ وَ ) -19 القون العذاب سيُ  ربهم أبهنى
  . بعد موهتم



1073 
 

 . كنهم اخلروج منهاة ال ميُ قَ طب َ ( أي مُ  َعَلْيِهْم ََنٌر م ْؤَصَدةٌ ) -20

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالبلدّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

ّسورةّالشمس

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، أي  (َوُضَحاَها) ، وقولهُ  مضارع حيث جاءت كلمة "إذا" بعد القسَ م مُ ، وهو قسَ  م( الواو للقسَ  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها) -1
 بذلك اليوم الطويل الذي تطلع فيهِ  ماً : قسَ  واملعىن،  ى النهارحَ ط السماء يف ضُ ، وذلك حني تكون يف وسَ  حرارهتا دىةِ شِ 

 يت األحياء من الدوابى مياه البحار وحترق األشجار وَتُ  ربخى تصهر األرض حبرارهتا وتُ  سنةٍ  ى ألفَ الشمس وال تغيب بل تبقَ 
ن ن عذاب ذلك اليوم ومَ ن ينجيكم مِ املاحلة فمَ و ى ماء اآلابر املرىة وَ تشربون سِ  ى لكم طعام أتكلون وال ماءواألنعام فال يبقَ 

 . محوريىةض عن دورهتا الِ األر  اليوم الذي تقف فيهِ  ؟ وهو صكم من حرارتهِ لى خيُ 

َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ }تعاىل  ثلها يف سورة القيامة قولهُ . ومِ  ابلشمس وتبعها قَ ( يعين إذا حلَِ  َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها) -2 ومن  ، { َومجُِ
 : حسىان ذلك قولُ 

ُلوها الصىْبحِ  َمعَ         خَتاهُلا جُنُومٍ  ِمنْ  َترْتَى َغوائِرُ   لُقََّبا اِحفُ َزو  تَ ت ْ
 يف جوف األرض القمر ُمذوب لألرض يدور حوهلا وسبب اجلاذبيىة هو احلرارة اليت . وتعليل ذلك أنى  يعين تتبعها زواحف 

ة الشمس على القمر ى جاذبيى تقوَ  ، فحينئذٍ  اجلاذبية اليت لألرض تنتهي أيضاً  تلك احلرارة على مرى السنني فإنى  هتْ ، فإذا انتَ 
 . شرحاً وافياً  الكون والقرآن. وقد شرحُت هذا البحث يف كتايب  فيلتصق هبا إليها فتجذبهُ 

َها) -3  َهاِإَذا َجالَّ ) وقولهُ  ، الشمس وال تغيب عنهُ  ذلك النهار الطويل الذي تطلع عليهِ  د بهِ ( النهار يقصُ  َوالن ََّهاِر ِإَذا َجالَّ
 هاجرُ ه فيموت بعضهم ويُ حرىِ  شدىةِ لِ  نطقة، مثى جُيلي الناس عن تلك امل لمة عن تلك املنطقة فال يعود ليالً ( يعين إذا جُيلي الظ  

مىة الثالثة أنىه يزيل املياه من البحار ، واملهِ  واجلوع والعطش من شدىة احلرى  ا، فتزداد احلرارة حيناً بعد حني فيموتو  منها آخرون

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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، وتظهر أرض البحار وما فيها من  ن ُملوقات حيىةاألمساك وما يف البحار مِ  باً وَتوتتبخىر وترتفع يف الفضاء فتكون ُسحُ فت
 . لؤلؤ ومرجان وغري ذلك

 يعين يغمرُ (  يَ ْغَشاَها ، وقوله )ِإَذا سنةٍ  ألفَ  الطويل الذي يكون طولهُ  اللىيلريد به ذلك يُ  اللىيل(  ِإَذا يَ ْغَشاَها اللىيلوَ ) -4
، فيزداد  وا أشعىة الشمس أبعينهمهنار لريَ  نري لسكىان تلك املنطقة وال يعقبهُ قمر يُ  فيهِ  حيث ليسَ  ظالمهِ  تلك املنطقة بشدىةِ 

دىة من شِ  اعوا وحيصدوا فينفد طعامهم وميوتو كنهم أن يزرَ ميُ  الربد عندهم فتجمد مياههم وتكون ثلجاً فيسكنون يف بيوهتم وال
 . جلوعالربد وا

 : فيكون املعىن ، ف، وكلمة "بناء" معناها الرتاصُ  م، والواو للقسَ  ( السىماء هي الطبقات الغازية َوالسََّماِء َوَما بَ َناَها) -5
، أمىا كلمة  واجلمادات واحليواَنت املادىَيت كرِ فكلمة "ما" أتيت يف ذِ  ! نت منها وتراصفت هباماً ابلسماء واملادىة اليت تكوى قسَ 

ريد" وتقول ملن ذ ما تُ ملن يطلب منهم حاجيات "خُ  ، تقول العرب نى ن يعقل كاإلنسان واملالئكة واجلِ مَ  كرِ تأيت يف ذِ فَمن" "
،  م هتديد وَوعيد بذلك اليوم، وهذا قسَ  ن تريد"ذ مَ حريق أو غري ذلك "خُ  طفاءإدة يف حصاد أو جاالً ملساعَ يطلب منهم رِ 

خان فتؤذي الناس وختنقهم لط تلك الطبقات الغازية بعضها مع البعض كالدُ تذلك اليوم وخت : ستتمزىق السماء يف واملعىن
 نتم أحياء يف ذلك الزمن؟كُ   ة فماذا تصنعون إنْ اخلانقة والسامى  بغازاهتا

 : والشاهد على ذلك قول علقمة ! ( أي وما وسىعها َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها) -6
 يبُ َر حاَن َمشِ صْ عَ  َد الشبابِ يْ عَ وُب      ب ُ طَرُ  سانِ ٌب يف احلِ لْ َك ق َ ا بِ حَ طَ 

يف وسىعتها وزادت  ماً ابألرض واملادىة اليت: قسَ  واملعىن،  سانب يف احلِ رَ وزاد الطَ  بكَ  ، أي اتىسعَ  َك "ا بِ حَ فقول الشاعر " طَ 
تذهبون  أجزاؤها يف الفضاء فأينَ  تنتثرق األرض يوم القيامة و ستتمزى  م هتديد ووعيد أيضاً ومعناهُ ، وهذا قسَ  شرهتا الباردةقِ 

 . لكم وال مهرب تختفوا عن أبصارَن وهتربوا من عذابنا فال ملجأتلجؤون لِ  مكانٍ  وإىل أيى 

وذلك  ! وأنشأها النفسَ  ( يعين واجلسم الذي كوىنَ  )َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها ، وقولهُ  م أيضاً ( الواو للقسَ  َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها) -7
، فهذا  يشبه اجلسم َتام الشبه هيكاًل جديداً أثريَيً  النفس تتكوىن من ذرىات أثريية تدخل مسامات اجلسم فتبين فيهِ  ألنى 

م هتديد وَوعيد . وهذا قسَ  قالب لتكوين النفس ما هو إال ، فاجلسمُ " الروح"اهليكل األثريي هو النفس املعروفة عند الناس بِ 
، أمىا النفوس  راابً ى فتكون تُ وتتمزىق األجسام بعد املوت وتتالشَ  من األجسام وقت املوت ج النفوسستخرُ  ، ومعناهُ  أيضاً 

 . نان عذابِ مِ  منيجرِ للمُ  تنا وال خالصَ فتكون يف قبضَ 



1075 
 

الذي أنشأ النفس   اجلسم( يعين )َوَما َسوَّاَها " فََأهْلََمَها " يعود إىل قولهِ  ( ضمري اهلاء يف قولهِ  فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها) -8
 األتقياء صارَ  ن صاحبَ ، ومَ  مثلهم راً فاجِ  جىار صارَ الفُ  ن عاشرَ ، فمَ  رةبة واملعاشَ ، وذلك ابملصاحَ  ورها وتقواهاجُ ها فُ هو أهلمَ 

 : كما قال الشاعر،   تقيىاً مثلهم
 َمْصُحْوبِ  لىِ كُ   ِمنْ  ُمْكَتَسبٌ  فَالطَّْبعُ       ِبُصْحَبِتهِ  حَتَْظى َشَرفٍ  َأخا صاِحبْ 
 الطِىْيبِ  ِمنَ  ِطْيباً  أَوْ  النَّْتِ  ِمنَ  نَ ْتناً                     بِهِ  ََتُر   ُمَّا آِخَذةٌ  َكالرىِيحِ 

 : وقال عدي بن دريد
 ُمْقَتِدي اِبْلُمقارِنِ  الَقرِْينَ  فَإنَّ         َقرِيَنهُ  وأَْبِصرْ  َتْسَألْ  ال اْلَمْرءِ  َعنِ 

 أخياراً صارَ  عاشرَ  ، وإنْ  ثلهمشريراً مِ  الصيبى قوماً أشراراً أصبحَ  عاشرَ  فإنْ  ، ب النفس عادات وتقاليدفجسم اإلنسان ُيكس
ين يف ذلك ، وليس هللا تعاىل حيكم عليهم ابلشرى  ثلهممِ  ِإَنَّ َهَديْ َناُه }تعاىل يف سورة اإلنسان  ، فقال أو اخلري بل جعلهم ُمريى

بوا رة األشرار وسيىئي األخالق لئال يكسِ عاشَ ن مُ أبناءهم مِ  مينعوا فيجب على اآلابء أنْ  ، { ِإمَّا َكُفورًاالسَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا وَ 
 . ثلهمعاداهتم ويصبحوا مِ 

 . للفقراء هِ ى زكاة مالِ ن احملرىمات وأعطَ مِ  نفسهُ  ن منعَ مَ  ( يعين أفلحَ  َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّاَها) -9

َمن وقوله ) ، يتوب ، مثى ال رتر يغفر ذنويب مهما كثُ و يف اآلخرة إذ يقول إنى هللا غف أملهُ  ابَ ( أي خ َوَقْد َخابَ ) -10
له  مى يف الطعام" أي وضعهُ السُ  . يُقال "دسى لهُ  ابلتدريج حّتى أصبحت فاجرة ئة لنفسهِ ن دسى العادات السيى ( أي مَ  َدسَّاَها
 .  بهِ  فقتلهُ  ُخفيةً 

 : ل فأهلكهم هللا بسبب تكذيبهم فقال تعاىلسُ الرُ  كذىبوا  الىذينَ صص املاضني قِ  كرِ يف ذِ  ُسبحانهُ  مثى أخذَ 
َبْت ََثُوُد ِبطَْغَواَها) -11 ثلها يف سورة ومِ  . مل يؤمنوا لهم إنْ سُ رُ  م بهِ هتْ دَ عَ ( أي كذىبوا ابلعذاب الشديد الطاغي الذي وَ  َكذَّ
 م صاحل فلمىا كذىبوهُ وقبيلة َثود رسوهلُ  . تايلأي ابلزلزال الطاغي القوي املتَ  { ا اِبلطَّاِغَيةِ فََأمَّا ََثُوُد فَُأْهِلُكو }تعاىل  ة قولهُ احلاقى 
 فهلكوا ابلصواعق والزلزال . هبم ت األرضُ لَ لزِ من السماء وزُ  151 الصواعق عليهم هللا أرسلَ  روا الناقةَ وعقَ 

 عاقر الناقة وامسهُ  ، وهو كذىبوا النيبى صاحل  الىذينَ أشقى قوم َثود  ، يعين ي إذ انُتِدَب أشقاهاأ(  ِإِذ انبَ َعَث َأْشَقاَها) -12
ن عندها ، فخرج مِ  يوٌم هلا ويوٌم لنا منها املاء فقالت مل تدع الناقة لنا ماًء فهو ها طلبَ بى امرأة كان حيُ  دار بن سالف بعثتهُ قَ 

 . وهو سكران وأتى الناقة ليعقرها

                                                           
   . دوثهِ الزلزال وقت حُ  الصواعق ملن مل يكن حاضراً وملن مل ُيِصبهُ  151
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وها املاء وال إسقُ  ( يعينَوُسْقَياَها، ) روها فينزل عليكم العذاب وهتلكوا( ال تعقُ  ََنَقَة الِلَِّ ( صاحل ) فَ َقاَل هَلُْم َرُسوُل الِلَِّ ) -13
 . َتنعوها منهُ 

م َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرهب ُ وا حلمها فيما بينهم )وها وتقامسَ ( أي ذحبَ فَ َعَقُروَها( اي كذىبوا رسول هللا بنزول العذاب )َفَكذَّبُوهُ ) -14
وم ، والدُ  حتت الرتاب" أي دفنهُ  مىهُ قول العرب "دَ ت،  ( يعين دفنهم حتت األنقاض يف بيوهتم اليت هتدىمت فوق رؤوسهم ِبَذنِبِهمْ 

أنقاض بيتهم  منهم حتتَ  عائلةٍ  كلى   : دفنَ  واملعىن،  وكلمة "دمدم" يعين طمطمَ  ، ، ومفردها "دام" البيوت من الطني هيَ 
ِمن قَ ْبِلِهْم  الىذينَ ه تعاىل }أَفَ َلْم َيِسريُوا يِف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ثلها يف املعىن يف سورة حممىد قولُ . ومِ  حبادث الزلزال
ُ َعَلْيِهمْ    . أنقاضها حبادث الزلزال { يعين دمىر هللا عليهم منازهلم فدفنهم حتتَ  َدمََّر الِلَّ

 واملعىن،  ة بسبب الرَيح واألمطار وغري ذلكيَ ن عوامل التعرِ ى األرض بعد ذلك فوقهم مبا أصاهبا مِ ( أي فساوَ َفَسوَّاَهاوقوله )
 . زمن ألرض بعدَ اب تْ : إندثرت دَيرهم وتساوَ 

لزال بل إذ أهلكهم ابلز  ن يعبدونهُ ى األرض خالية من البشر ُمى ( يعين إنى هللا تعاىل ال خياف أن تبقَ  َواَل خَيَاُف ُعْقَباَها) -15
 { . تعاىل يف سورة األنعام }َفَأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم َوأَنَشْأََن ِمن بَ ْعِدِهْم قَ ْرًَن آَخرِينَ  ا يؤيىد هذا قولهُ . وُمى  غريهم سيخلقُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالشمسّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّالل يلسورةّ

ّالرَِّحيمِِّّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَنِّ

 !(  ِإَذا يَ ْغَشىٰ  اللىيلوَ ) -1

 . يف سورة الشمسا سبق تفسريمه ! ( َوالن ََّهاِر ِإَذا جَتَلَّىٰ ) -2

حيث األرض  ، ويقصد بذلك يعين واملادىة اليت تكوىنت منها الناس ذكورهم وإَنثهم، (  َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنَثىٰ ) -3
ى األحياء ذكورهم وإَنثهم وتتالشَ  نم ستزول األرض ومن عليها مِ ، وجواب القسَ  م هتديد، وهذا قسَ  نت أجسامهمتكوى 

تعاىل يف سورة  ثلها يف املعىن قولهُ . ومِ  سابواحلِ  البعثُ  ى غري النفوس ساحبة يف الفضاء فذلك اليوم يكونأجسامهم وال يبقَ 
 { . ا فَانٍ ُكل  َمْن َعَلي ْهَ   الرمحان }
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  . نياهُ دُ ى لِ ن يسعَ نكم مَ ومِ  ى آلخرتهِ ن يسعَ نكم مَ تلف األغراض فمِ ( يعين ُمُ  ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشّتَّٰ ) -4

  . ( معاصيهِ َوات ََّقىٰ هللا ) عليهم لوجهِ  ني وتصدىقَ قراء واحملتاجِ للفُ  هِ ن مالِ ( مِ  فََأمَّا َمْن أَْعَطىٰ ) -5

  . ةواب وابجلنى ابلثى  ، يعين صدىقَ  يف اآلخرة  لهُ لة احُلسىَن عامَ ( أي ابمل َوَصدََّق اِبحْلُْسىَنٰ ) -6

سورة اإلنشقاق  تعاىل يف . أشار بذلك إىل قولهِ  خ الربزَ سري يف عاملَ ساب اليَ احلِ  ء لهُ هيى نُ ( أي فسَ  َفَسنُ َيسِىرُُه لِْلُيْسَرىٰ ) -7
 . { َف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا َويَنَقِلُب ِإىَلٰ أَْهِلِه َمْسُرورًا}َفَأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسوْ 

 ، ماين اإلسالم فلم يقبلهُ رآن وعن دِ ( عن القُ َواْستَ ْغىَنٰ ى الفقراء واحملتاجني )علَ  هِ ( مبالِ  َوأَمَّا َمن َبَِلَ ) -8

 ، واب وابجلنىة( أي كذىب ابلثى  وََكذََّب اِبحلُْْسىَنٰ ) -9

 . قابالعِ  ساب معناهُ ، واحلِ  رةساب العسري يف اآلخِ احلِ  هيىء لهُ سنُ ف( أي  َسنُ َيسِىرُُه لِْلُعْسَرىٰ فَ ) -10

سري هذه سبق تف . وقد ، أي يف النار يف الرَدى ( يعين إذا وقعَ  ِإَذا تَ َردَّىٰ نيا )يف الدُ  هُ عَ ( الذي مجََ  َوَما يُ ْغيِن َعْنُه َمالُهُ ) -11
 . الكلمة يف سورة طاها

َنا لَْلُهَدىٰ ) -12  . الل أو طريق اهلدايةن طريق الضى ما خيتار مِ  ، ولهُ  ىدَ لهُ اإلرشاد لِ  إنى علينا ( تقديرهُ  ِإنَّ َعَلي ْ

منهم  جازي كالىً فنُ  نيا،للدُ وىل أي ن يعمل لالُ ن يعمل لآلخرة ومَ صري مَ وإنى لنا مَ  ( تقديرهُ  َوِإنَّ لََنا َلآْلِخَرَة َواأْلُوىَلٰ ) -13
 . ى أعمالهِ علَ 

   . دج وتتوقى ( أي تتوهى  فَأَنَذْرُتُكْم ََنرًا تَ َلظَّىٰ ) -14

 ( ، اَل َيْصاَلَها ِإالَّ اأْلَْشَقى) -15

 .( عن رسول هللا َوتَ َوىلَّٰ ( ابلقرآن ) الَِّذي َكذَّبَ ) -16

 ، ( يعين التقيى اأْلَتْ َقىمنها على جانب )( يعين يبتعد عن النار ويكون َوَسُيَجن َّبُ َها) -17

 واملعىن،  ( أي يطلب بذلك أن يكون زكيىاً عند هللا من الذنوبيَ تَ زَكَّىٰ يف سبيل هللا ) نفق مالهُ ( أي يُ  الَِّذي يُ ْؤيت َماَلهُ ) -18
 . هُ وبَ نُ ذُ  لكي يغفر هللا لهُ  هِ ن مالِ نفق مِ : يُ 

  : تعاىل ، وذلك قولهُ  ازاًة على إنفاقه إالى مرضاة ربىهِ ريد ُمُ ( يعين ال يُ  َمٍة جُتَْزىٰ َوَما أِلََحٍد ِعنَدُه ِمن نِىعْ ) -19
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، يعين طلب اجلنىة اليت  ربىهِ  هةِ : إالى طلب املكان الذي يف جِ  واملعىن،  هةاجلِ  معناهُ  ( الوجهُ  ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِىِه اأْلَْعَلىٰ ) -20
 . يف جوارهِ  ليكونَ  ربىهِ  هةِ يف السىماء يف جِ  هيَ 

 . ى يرضَ ن اجلزاء والنعيم حّتى هللا يف اآلخرة مِ  عطيهِ ( مبا يُ  َوَلَسْوَف يَ ْرَضىٰ ) -21

ّاْلَعاَلِمنيَّّو،ّّالل يلّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّحىسورةّالضّ 

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  . م، والواو للقسَ  ويف غريها يف سورة الشمس النهار الطويل الذي سبق الكالم عنهُ  بهِ  ريد( يُ َوالض َحىٰ ) -1

 : ابن دريد ، والشاهد على ذلك قولُ  ودامَ  ( يعين إذا سكنَ  ِإَذا َسَجىٰ  اللىيلوَ ) -2
ا البَ يْ   اَسجَ  حَبٌر َطمى تَ يىارُُه مثى       َصوبِهِ  داُء ِغبَّ َكَأّنَّ

 : وقال األعشى
 اصَ عامِ ي الدى وارِ ساٍج ال يُ  كَ وحبرُ      مْ مىكُ عَ  نِ ُر ابْ حبَْ  جاشَ  أُتوِعُدين أنْ 

 . سكنتْ  جواء" يعين إذا ُحِلَبتْ سَ  . وتقول العرب "َنقةٌ  ساكن أي حبركَ  

، قال  يوماً  عشرَ  الوحي عن النيبى مخسةَ  طعَ نقَ . وذلك َلمىا ا وما جفاكَ  ربىكَ  ( أي ما ترككَ  َما َودََّعَك َرب َك َوَما قَ َلىٰ ) -3
، ومن  معناها جفاك "قالك"فكلمة  . نيتِ ستهزئني ابلنيبى وشامِ أي جفاك ، مُ  ، َي حممىد وقالك : لقد ودىعك ربىكَ  املشركون

 : هري بن أيب ُسلمىزُ  ذلك قولُ 
اتٌ  واخلُطُوبُ  َلَعْمُركَ   الت ىَقايل  اْلُمعاَشرَةِ  طُولِ  ويف        ُمَغريِى

 : وقال عنرتة
 أَْرَغبُ  الَعْيشِ  يف ُكْنتُ   ما الُعَلى ولوال    والتََّجن بُ  الِقَلى ِمينِى  الُعَلى ِلَغرْيِ 

 : وقال حسىان
 وال قايل  يىٍ لِ قْ ُتُه غرَي مَ ق ْ ُه      فارَ بُ ارِ ضَ ٍض مَ ٍة حمَْ قَ ي ثِ خِ أَ  نْ مِ  مْ كَ 



1079 
 

   152 فيها نيا ومامن الدُ  ( يعين خرٌي لكَ  َخرْيٌ لََّك ِمَن اأْلُوىَلٰ آلخرة )لِ  ذي أعددَنهُ ( يعين والى َوَلآْلِخَرةُ ) -4

 . (َفرَتَْضىٰ فاعة )والشى  ن الكرامةِ ( مِ  َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َرب كَ ) -5

ْدَك يَِتيًما َفآَوىٰ ) -6  . بأيب طال إىل عمىكَ  آواكَ  ، وملا ماتَ  لبُمطى ( يعين آواك إىل جدىك عبد الْ  أمََلْ جيَِ

  . ابلوحي واإلهلام ( أي فهداك إىل دينهِ فَ َهَدىٰ ين )( عن الدِ  َوَوَجَدَك َضاالًّ ) -7

 . ( أي فأغناك ابلتجارة ومبال خدجيةَفَأْغىَنٰ ( أي ذا عيال ) َوَوَجَدَك َعاِئاًل ) -8

 . دلكأو جا إذا سألكَ  ؤذيهِ يُ  بكالمٍ  ( أي ال تقهرهُ  فََأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل تَ ْقَهرْ ) - 9

َهرْ ) -10   . يف املقال ؤال وأكثرَ ( إذا أحلى يف السُ  َوأَمَّا السَّائَِل َفاَل تَ ن ْ

تعاىل يف سورة  ؤيىد هذا قولهُ ا يُ ، وُمى  ن هللا أنعمها عليهِ مِ  عمةٌ نِ  سالة فهيَ عمة الرِ ريد ابلنِ ( يُ  َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربِىَك َفَحدِىثْ ) - 11
ْر َفَما أَ  كما يزعمون وال   بكاهنٍ  { يعين مبا أعطاك من الوحي والرسالة لستَ  نَت بِِنْعَمِت رَبِىَك ِبَكاِهٍن َواَل َُمُْنونٍ الطور }َفذَكِى

 . كأمرَ  مْ : وأمىا برسالتك فحدىث الناس وال تكتُ  واملعىن.  كما يقولون  ُمنونٍ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالضحىّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاإلنشراح

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، قلُت ريبى قد كان أنبياء  ُت لومل أسألهُ دْ دَ لقد سألُت ريبى مسألة ووَ " : : قال رسول هللا )ع( ي عن ابن عباس قالوِ رُ  -1
هو  "االنشراح"(  ْشرَْح َلَك َصْدَركَ أملَْ نَ قوله تعاىل ) فنزلَ  " ،الريح ومنهم من أحيا املوتى .... لهُ  قبلي منهم من سخىرتَ 

 ؟ بهِ  تَ رْ نشرح صدرك بنزول القرآن عليك وُسرِ ي: أمل  واملعىن،  الفرح يف القلب

                                                           
 فيجب أن تُقرأ )وِلآلخرة( بكسر الالم ال بفتحها .  152
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ُ َما تَ َقدََّم ِمن َذنِبَك َوَماتعاىل يف سورة الفتح } د هذا قولهُ ؤيى ، وُمىا يُ  ( أي ذنبكَ  َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَركَ ) -2  لِيَ ْغِفَر َلَك الِلَّ
 { . أَتَخَّرَ 

تعاىل يف  ، والشاهد على ذلك قولهُ  تقطىعَ  ا" معناه، فكلمة "أنقضَ  خلفكَ  ( يعين الذي تقطىعَ  الَِّذي أَنَقَض َظْهَركَ ) -3
. وكلمة  أنكااثً  هُ تْ ، يعين قطىعت نسيجها فجعلَ  زى دودة القَ  { وهيَ َكالَّيِت نَ َقَضْت َغْزهَلَا ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة أَنَكااًث سورة النحل }
تعاىل يف سورة هود }قَاَل ََي قَ ْوِم أََرْهِطي أََعز  َعَلْيُكم مِىَن الِلَِّ َواختََّْذَُتُوُه  ، ومن ذلك قولهُ  أو خلفكَ  بعدكَ  ا"ظهرك" معناه

  { َورَاءَُكْم ِظْهرَيًّ 
،  كاً بزعمهمأطفاهلم تربى  يف رقبةِ  يضعونهُ أو  وحيتفظون بهِ  ن عادات املشركني يضعون خيطاً يف رقبة الصنم مثى ينزعونهُ ومِ    

يف  ة لطلب حاجة منهم أو للتربىك بذلك اخليط فيشدىونهُ د األئمى قيوط يف شبابيك مراوكذلك اليوم يفعلون فيضعون اخلُ 
ا كان وِ  مرافقهم أو يف رقبة بعض أطفاهلم  عَ ن قطى هللا مَ  رسلَ ، فأ ختباراً ا هذا قبل الرسالة وكان ذلك منهُ  ثلَ النيبى مِ  زرُ . فرمبى

 ، {فَ َهَدٰى  َضاالًّ  َوَوَجَدكَ تعاىل يف سورة الضحى } ؤيىد هذا قولهُ . وُمىا يُ  النيبى  على األرض لئال َيخذهُ  ى بهِ ذلك اخليط ورمَ 
 . كزرَ وِ  فغفرَن لكَ  :( ، ومل يقل )َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَركَ  مثى قوله تعاىل

 { . َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ }تعاىل  . وذلك قولهُ  رآنناك يف القُ حْ دَ ني الناس يف األذان ومَ ( ب َوَرفَ ْعَنا َلَك ذِْكَركَ ) -4

   . رك عليهمهللا سينصُ  عاداهتم لك فإنى ن أجل املشركني ومُ ( يعين ال تغتمى مِ  فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا) -5

 . يملؤون أقطار األرض لكثرهتمأصحابك سَ  ( يعين وبعد قلىةِ  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا) -6

 : ، ومن ذلك قول النابغة الذبياين التعب ب معناهُ صَ ، فالنَ  ( أي فاتعب ابإلنذار فَِإَذا فَ َرْغَت فَانَصبْ ) -7
 الَكواِكبِ  بَِطيءِ  أُقاِسيهِ  َولَْيلٍ        َنِصبِ  أَُمْيَمةَ  َي هِلَمىٍ  ِكِلْييِن 

 . بادة األصنام واألواثن: أنِذر الناس عن عِ  واملعىن

م ورغىبهم إىل ذلك كما ترغبُ  بادةِ دُع الناس إىل عِ اُ ( يعين  رَبِىَك فَاْرَغب) بادةِ ( عِ َوِإىَلٰ ) -8  . يف ذلك أنتَ  رهبى

ّاْلَعاَلِمنيَّّواإلنشراحّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالتني
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ِّحيمِِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَّ

 ! ( َوالتِىنِي َوالزَّيْ ُتونِ ) -1

 فوق ذلك اجلبل ناجي ربىهُ هو اجلبل الذي كان موسى يُ  "ورالطُ "، و ماضٍ  مٌ ، وهو قسَ  مللقسَ  "الواو! "(  َوُطوِر ِسيِننيَ ) -2
 حتتَ والثانية وقعت  شجرة التني حتتَ  . أقسم هللا تعاىل ابحلوادث اليت وقعت إسم الصحراء اليت فيها ذلك اجلبل "سيناء"، و

 . يف صحراء سيناء وراجلبل جبل الطى  فوق ذلكذلك اجلبل والثالثة وقعت  فحِ يف سَ  شجرة الزيتون

ما ثياهبُ  فتمزىقتْ  حوىاء ن توت العلىيق هو وزوجتهُ مِ  ى ربىه وأكلَ ة آدم َلمىا عصَ صى قِ  هيَ ف شجرةّالتنيّاليتّوقعتّحتتَّأمىا 
،  نين شجرة التى يف القرآن هو مِ  هللا تعاىل ذي ذكرهُ ق الى رَ ، فالوَ  ةق اجلنى رَ ن وَ ا مِ مفان عليهقا خيصِ فِ بشوك شجرة العلىيق وطَ 

، وكان الذي أصاهبما  طةسِ من اجلبل إىل األرض املنبَ  ة اليت كانت فوق جبل من جبال األرض ونزالن اجلنى دا بعد ذلك مِ وطُرِ 
مل  : إنْ  واملعىن،  مشركو العرب ب بهِ م هتديد ووعيد واملخاطَ وهذا قسَ  . مارهبى  ما أمرَ صياهنِ واملشقىات بسبب عِ  ن الذلىةِ مِ 

 . ة حني عصاينن اجلنى ييت كما طردُت آدم مِ ن بَ كم مِ أذلىكم وأطردْ  دانيىيت وتصدىقوا رسويلحتؤمنوا بو 

رسوالً  م هللا موسى منها وبعثهُ يت كلى الى  هيَ و ن صحراء سيناء ور مِ جبل الطى  فكانت شجرة الزيتون يف سفحِ  حادثةّالزيتونأمىا  
َناء تَنُبُت اِبلد ْهِن َوِصْبٍغ }تعاىل  ن يف قولهِ و كرها يف سورة املؤمنذِ  اليت جاءَ  ، وهيَ  رعونإىل فِ  َوَشَجرًَة خَتْرُُج ِمن طُوِر َسي ْ

 هُ عَ بِ ابأللواح تَ  ور ليأيتَ جبل الطى ى إىل موسَ  ة بين إسرائيل وذلك َلمىا ذهبَ ها هي قصى . واحلادثة اليت قعت حتتَ  { لِىآْلِكِلنيَ 
كم ذلك لئالى كنُ ال ميُ " هلم : ، فقال" األلواح عطيكَ يُ  هللا وكيفَ  كَ كلىمُ يُ  ى كيفَ رَ ون َ  نسمعَ  ريد أنْ نُ  :" وقالوا هِ ن قومِ مجاعة مِ 
شجرة الزيتون  وجلسوا حتتَ  . ويف املوعد جاؤوا"  أعود إليكم ابأللواحواخلوف فانتظروين حتت اجلبل حّتى  هبةِ ن الرى َتوتوا مِ 

بتهُ  ن اجلبل وبيدهِ ى مِ موسَ  ، وَلمىا نزلَ  حيث كانت على سفح اجلبل  : شجرة الزيتون وقالوا اجلماعة اجلالسة حتتَ  األلواح كذى
م  ةُ اجلبل ومالت الشقى  نشقى ا. فحينئٍذ "  هللا ن عندِ األلواح مِ  ق أنى هذهِ صدى ن يُ مَ " خافوا عليهم وكادت تقتلهم لوال أهنى

. وذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف }َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل  ط عليهميف مكاهنا ومل تسقُ  ةُ فسكنت الشقى  ، وصاحوا آمنىا وصدىقنا
صدىقوا رسويل وحدانيىيت وتُ مل تؤمنوا ب : إنْ  واملعىن ، شركنيم هتديد ووعيد للمُ . وهذا قسَ  { فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَن وا أَنَُّه َواِقٌع هِبِمْ 

 . ىأفعْل بكم كما فعلُت هبؤالء َلمىا كذىبوا موسَ 

هذا القول والطلب فلم  ركِ ى ونصحهم على تَ ، فوعظهم موسَ  هرةً َن هللا جَ فإنى بين إسرائيل قالوا ملوسى أرِ  حادثةّالطورأمىا 
َربِى }موسى  ور وَلمىا صاروا فوق اجلبل قالَ إىل جبل الطُ  معهُ  الً وأخذهمرجُ  منهم سبعنيَ  فاختارَ  ، يقبلوا وأصرىوا على طلبهم

،  عليهِ  ى ُغِشيَ من السماء عليهم فماتوا أبمجعهم إالى موسَ  فنزلت صاعقةٌ  { ، َلن تَ رَاين }قال هللا تعاىل  { ،أَِرين أَنظُْر إِلَْيَك 
ن اجلبل هم وتضرىع إليه فأحياهم هللا ونزلوا مِ يَ يِ هللا أن حيُْ  نمِ  وسألَ  عمىا تكلىم بهِ  واتبَ  ربىهُ  استغفرَ  شيتهِ من غَ  وَلمىا أفاقَ 
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من السماء كما  عليكم صاعقةً  مل تؤمنوا أُنزلْ  : إنْ  واملعىن،  م هتديد ووعيد للمشركني أيضاً . وهذا قسَ  ورجعوا إىل قومهم
 . أنزلُت على هؤالء السبعني

ن ال خياف مِ  هُ دخلَ  نْ مَ ة ألنىه آِمٌن لِ ( وهو مكى  َهٰ َذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنيِ وَ فقال تعاىل ) ةابحلادثّالذيّوقعّيفّمكّ أقسم مثى  -3
د حتمل الكعبة فأرسل هللا عليهم طري الزاغ األسوَ  موا عليها وأرادوا هدمَ أصحاب الفيل َلمىا هجَ  وقعة ، واحلادث هو عدوىهِ 
مل  : إنْ  واملعىن،  م هتديد ووعيد للمشركنيوهذا قسَ  . رحهاة معروفة ال داعي لش، والقصى  ى وترميهم هبا فتشتىتوا وهلكوااحلصَ 

 . ى أصحاب الفيلمجعكم كما أرسلُت علَ  تَ ن تلك الطيور فتشتى عليكم مِ  لْ تؤمنوا أرسِ 

نَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ ) -4 كانت على ة و اجلنى  ، وهيَ  مات للحياةمقوى  ( يعين يف أحسن مكان من األرض فيهِ  َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ريد ، ويُ  زقهِ وليهنأ ابلعيش وال يتعب يف حتصيل رِ  معاشهِ  أبمرِ  وأَثار وأنعام ومياه ليقومَ  من جبال األرض وفيها أشجارٌ  جبلٍ 

 . ابإلنسان أابَن آدم

 إىل التعب اجلبل ومن الراحةِ  ة اليت فوق اجلبل إىل أسفلمن تلك اجلنى  ( يعين أوىل مرحلة أنزلناهُ  مُثَّ َرَدْدََنُه َأْسَفَل َساِفِلنيَ ) -5
 خول الكافرين من أوالدهِ ، والثالثة دُ  موتهِ  إىل القرب بعدَ  . واملرحلة الثانية نزولهُ  ربىهِ  ألمرِ  صيانهِ لى بسبب عِ ، ومن العزى إىل الذُ 

 : نني منهم فقال تعاىل، مثى استثىن املؤم ، وهو أسفل السافلني من حيث املكان ابطن األرض ومنها تثور الرباكني النار وهيَ 

يعين  -ون يف القبور مع األجسام املنتنىة بل يرجعون إىل أهلهم إىل دَيرهم ( فال يبقَ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  الىذينَ ِإالَّ ) -6
َسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا فََأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ } تعاىل يف سورة اإلنشقاق والشاهد على ذلك قولهُ  - األرواح

  . ( أي غري مقطوع فَ َلُهْم َأْجٌر َغرْيُ َُمُْنونٍ وال يدخلون النار يوم القيامة ) ،{  َويَنَقِلُب ِإىَلٰ أَْهِلِه َمْسُرورًا

ينِ ) -7 ُبَك بَ ْعُد اِبلدِى  هذهِ  مات اليت وهبناها لك وبعدَ على التكذيب بعد هذه املقوى  ، أي فما حيملكَ  ( أيىها الكافر َفَما ُيَكذِى
 ؟ معَ النِ 

ُ أبَِْحَكِم احْلَاِكِمنيَ ) -8  ؟ابلنار ن عصاهُ مَ ابجلنىة ولِ  ن أطاعهُ مَ كم فيحكم لِ ( أي أبعدل العادلني يف احلُ  أَلَْيَس الِلَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالتنيّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالعلق
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ّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِِّبْسِمّ

 . مدَ ن العَ مِ  الكونَ  ( أي خلقَ  اِبْسِم رَبِىَك الَِّذي َخَلقَ ( َي حممىد )اقْ رَأْ ) -1

نَساَن ِمْن َعَلقٍ ) -2 يف . وقد سبق الكالم عنها  ف ابلريقانعرَ ة الناموس اليت تُ قَ لَ ، وهي عَ  ةقَ لَ مجع عَ  "قلَ العَ "(  َخَلَق اإْلِ
 . 67وسورة غافر أيضاً يف آية  القيامةوسورة  سورة املؤمنونويف  سورة احلجى 

 . كرمي  ن كلى ( أي أكرم مِ  ْكَرمُ َوَرب َك اأْلَ ( َي حممىد )اقْ رَأْ ) -3

 ، ب األحكام السمىاوية والعلوم الدينية وغري ذلك( لكي ُتكتَ اِبْلَقَلمِ ( اخلطى ) الَِّذي َعلَّمَ ) -4

نَسانَ ) -5   ! عةل وما وراء الطبييعلم املستقبَ  اإلنسان أنْ  ريدُ ( قبل ذلك مثى يُ يَ ْعَلمْ ( يكن ) َما ملَْ ) ( من العلومِ  َعلََّم اإْلِ

نَساَن لََيْطَغىٰ ذلك ) ( ال نُعلىمهُ َكالَّ ) -6  . ر ويتكربى ي يكفُ أ(  ِإنَّ اإْلِ

تعاىل يف سورة النساء  ، ومن ذلك قولهُ  هُ ، ومعىن "رآه" َعِلمَ  لم"أن رآه" يعود للعِ  ( ضمري اهلاء من قولهِ  أَن رَّآُه اْستَ ْغىَنٰ ) -7
  . رآن{ يعين مبا أعلمك هللا يف القُ  حْلَقِى لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس مبَا أَرَاَك الِلَُّ ِإَنَّ أَنزَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ابِ }

 جودَ وُ  ة وينكرُ ب السماويى ل يستغين عن الدين وعن الكتُ يعلم ما وراء الطبيعة أو املستقبَ  : حنيَ  ومعىن اآلية يكون كما يلي
فكىروا يف املخلوقات وال تفكىروا يف "عن النيبى )ع( أنىه قال  يَ وِ . وقد رُ  يل فيهِ  عن الدين ال حاجةَ  يقول إينى غينٌ  ، أيْ  اخلالق
 ". اخلالق

 ( يعين يرجع إلينا بعدَ  ِإنَّ ِإىَلٰ رَبِىَك الر ْجَعىٰ فقال ) ، سابر للبعث واحلِ ك املنكِ يف هتديد هذا املشرِ  ُسبحانهُ  أخذَ مثى  -8
 . سابللبعث واحلِ  نكارهِ إو  شراكهِ إو  فرهِ على كُ  هُ بعاقنُ في املادى  عن جسمهِ  صالهِ انفِ 

  ( أَرَأَْيَت الَِّذي يَ ن َْهىٰ ، فنزل فيه ) وكان أبو جهل مينع املصلىني عن الصالة ومينع الناس عن اإلميان ابلنيبى  -9

 ؟ قابهُ ن عِ يكو  كيفَ   ، الةى الناس عن الصى نهَ ن يَ َي حممىد مَ  : أرأيتَ  واملعىن ، ( َعْبًدا ِإَذا َصلَّىٰ ) -10

 ؟ الل( بدل الضى أَرَأَْيَت ِإن َكاَن َعَلى اهْلَُدىٰ ) -11

  ؟ يكون ثوابهُ  الة كيفَ ى عن الصى أن ينهَ  ( بدلَ  أَْو أََمَر اِبلت َّْقَوىٰ ) -12

  ب ابلنار؟كيف يُعذى   ( عن احلقى َوتَ َوىلَّٰ ( ابلقرآن ) أَرَأَْيَت ِإن َكذَّبَ ) -13

َ يَ َرىٰ أمََلْ يَ ْعَلم أِبَنَّ ) -14   ؟ م عليهاجهنى  دخلهُ فيُ  ( أفعالهُ  الِلَّ
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،  قدىم شعر الرأسهي مُ  "الناصية"(  لََنْسَفًعا اِبلنَّاِصَيةِ ئة )السيى  فعالهِ أ( عن  لَِئن ملَّْ يَنَتهِ ن النار )مِ  لهُ  ( ال جناةَ َكالَّ ) -15
 : حسىان بن اثبت األنصاري والشاهد على ذلك قولُ 

 يهاوالِ زِى َنصيٍة كنىا مَ وجَ        نٍ ال َثََ بِ  هُ ناكْ كَ فَ  ن أسريٍ كم مِ 
 : ، وقال جرير الشعر هو قصى  فاجلزى 

 رُ البقَ  دُ ي ويوماً ُتطرَ َث النواصِ عْ ًة        شُ يَ عادِ  يْبِ السى  وراءَ  د  شُ يوماً نَ 
ماشياً  كانَ   نْ إالصيف مس وقت بسبب حرارة الشى  ن أمل ومرض برأسهِ صيب اإلنسان مِ ، وهو ما يُ  الشمس ضربةُ  "فعُ السى "و

 : هريكعب بن زُ   ، ومن ذلك قولُ  يف الصحراء
 ارِ النى ها كَ ر  حَ  عُ فَ سْ يَ  باءَ هْ ٍة       شَ يقَ دِ وَ  لَّ ُت كُ لْ ب َ قْ ت َ اسْ  مُ هِ يْ وإلَ 

 : ىلمَ هري بن أيب سُ . وقال زُ  ، أي ساخنة يقول الشاعر ألجلهم استقبلُت كلى ريٍح وديقةٍ 
 لىمِ ث َ ت َ ِض مل ي َ وْ ِم احلَ ذْ َيً كجَ ٍل      ونؤْ جَ ِس ِمرْ أاثيفَّ ُسْفَعاً يف ُمعرَّ 

ا قال " ُسْفَعاً" يعين صار لوهنا أسود مِ  النار در ليوقد حتتهُ نصب عليها القِ األحجار اليت يُ  "األاثيف" هيَ   النار ن كثرة، وإّنى
، وَنر  عذىب فيهاالرباكني يُ  . فنار الربزخ هيَ  بلهبها وتلفحهُ  هتاالنار حبرار  لتضربهُ  : ( يعين )لََنْسَفًعا اِبلنَّاِصَيةِ  ومعىن.  اإليقادو 

  . رقَ مس وبعدها سَ الشى  يوم القيامة هيَ 

النيبى )ع( فقال  رسول هللا انتهرهُ  ى أبو جهل وكلىمَ . وَلمىا أتَ ئ ل كاذب خاط( يعين َنصية رجُ  ََنِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ ) -16
 :  تعاىل فنزل قولهُ  " ؟ينى َيً مِ َندِ  د وقد علمَت ما هبا أحٌد أكثرُ ين َي حممى هرُ تأتن: " أبو جهل 

   . ، يعين أهل ُملسهِ  ( أي فليدُع أهل َنديهِ  فَ ْلَيدُْع ََنِديَهُ ) -17

ان يذمى حسى  ، ومن ذلك قولُ  اءدى . وكلمة "زابنية" تعين األقوَيء األشِ  ( يعين مالئكة العذاب ليأخذوهُ  َسَندُْع الزَّاَبنَِيةَ ) -18
 : قوماً 

 هْ عَ مَ عْ مَ يف الْ  ى احلربِ دَ وٌر لَ وخُ      مْ أبياهتِِ  لَ وْ ٌة حَ يَ ابنِ زَ 
 . تالبناء وقت احلرب والقِ جاعتهم حول بيوهتم ولكنىهم جُ رون شَ يعين يُظهِ 

]أو  : إنقاد واملعىن،  اإلنقياد ( السجود معناهُ َواْسُجدْ ( َي حممىد فيما يقول ) اَل ُتِطْعهُ ية )ن الزابنِ مِ  لهُ  ( ال جناةَ َكالَّ ) -19
 . لهُ  كَ بطاعتِ  ( إليهِ َواْقرَتِبْ ) ربىكَ  ألمرِ  إنْ َقْد[

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالعَلقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّسورةّالقدر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

َلِة اْلَقْدرِ يف رآن )( أي أنزلنا القُ  ِإَنَّ أَنَزْلَناهُ ) -1 يف لية  : إبتدأ نزولهُ  واملعىن،  رمضان ليلة سبع وعشرين من شهرِ  ( وهيَ   لَي ْ
 . ردْ القَ 

َلُة اْلَقْدرِ ) -2    . وهذا تعظيم لشأهنا ! ( َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ

َلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِىْن أَْلِف َشْهرٍ ) -3 هللا ألف  والتسبيح خرٌي عند هللا من عبادة عابٍد عبدَ بادة والصالة لعِ اب( يعين القيام فيها  لَي ْ
 . وهو بلعام بن ابعور ، مثى عصاهُ  شهرٍ 

مر )دْ ي يف ليلة القَ أ( ِفيَهاوح األمني )كناية جربائيل وهو الرُ   "وحالرُ "(  تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالر وحُ ) -4 ستأذنون ( يعين يَ  إبِِْذِن َرهبِِى
م يف النزول مِ  ،  نانمن املخلوقات الروحانية اليت يف اجلِ  سمٍ ( أي من كلى قِ  مِىن ُكلِى أَْمرٍ إىل األرض فيأذن هلم ) السماءِ  نرهبى

 االُمورَأاَل ِإىَل الِلَِّ َتِصرُي }تعاىل يف سورة الشورى  مور" ومن ذلك قولهُ اُ  ُيسمىى "أمر" وُمموعها  ى "سمى منها يُ  سمٍ ألنى كلى قِ 
 . سطاملوت إىل هللا فيحكم فيهم ابلقِ  واإلنس بعدَ  نى اجلِ فوس يعين ترجع نُ  {

( مثى تصعد إىل  َحّتَّٰ َمْطَلِع اْلَفْجرِ ى معهم )بادة وتبقَ ي ليلة القدر ابلعِ ن حُييِ سلىم على مَ ( أي املالئكة تُ  َساَلٌم ِهيَ ) -5
  . نانالسماء إىل اجلِ 

 مَلك يف ينفجاءَ ]يف مشال العراق [ ة يف شقالوة هجريى  1398ن شهر رمضان سنة وقد كنُت َنئماً ليلة سبع وعشرين مِ 
الة ة ابلصى اللىيل إحياء هذهِ  بى ستحَ ويُ  . ن نومي فلم أَر أحداً وانتبهُت مِ  "السالم وعليكمُ "، فقلُت " مسالٌم عليكُ " املنام وقال

 . رجْ الفَ  والتسبيح وقراءة القرآن حّتى مطلعِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوّالقدرّ،ّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالبي نة
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ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ن العرب وغريهم ( مِ َواْلُمْشرِِكنيَ رآن )كفروا ابلقُ   الىذينَ ( يعين اليهود والنصارى  َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ   الىذينَ مَلْ َيُكِن ) -1
،   أتتيهم البيىنةحّتى  ون عنهُ فرهم وإشراكهم ال ينفكى مون على كُ : ُيالزِ  واملعىن، (   أَتْتِيَ ُهُم اْلَبيِىَنةُ َحّتَّٰ ( عن كفرهم )ُمنَفكِىنيَ )
بنيى هلم اآلَيت  َييت املهدي فيُ . أي ال يؤمنون ابلقرآن حّتى  يت مل يفهموا معناهاة من القرآن الى ريد هبا اآلَيت املتشاهبِ ويُ 
يعين  { َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ أَتِْويَلهُ }ثلها يف سورة األعراف قوله تعاىل . ومِ  سريها فحينئٍذ أكثرهم يؤمنونشاهبة ويشرح هلم تفاملتَ 

 . ن يشاء هللا هدايتهُ كالى ال يؤمن إالى مَ   ؟ فحينئٍذ يؤمنون َيتيهم أتويل القرآن وتفسريهُ  هل ينتظرون إالى أنْ 

ُلوعبد هللا ) مىد بن( هو حمُ  َرُسوٌل مِىَن الِلَِّ ) -2 ُصُحًفا ، وهي ) ىإبراهيم وموسَ  فِ حُ ( أي يقرأ عليكم ما كان يف صُ يَ ت ْ
د هذا قوله تعاىل يف سورة األعلى ا يؤيى . وُمى  طهىرة من اإلشراك ومن الذنوب، يعين مُ  ها وسار على هنجهاعَ بِ ( ملن تَ  م َطهََّرةً 

 . { رَاِهيَم َوُموَسىُصُحِف إِب ْ  ِإنَّ َهَذا َلِفي الص ُحِف اأْلُوىَل }

 بهِ  خاصى  فرٌ سِ  كلى نيبىٍ ، لِ  ريد هبا األسفارب يُ ، الكتُ  ( على أتباعهاقَيِىَمةٌ ( ألنبياء )ُكُتبٌ ف )حُ الصُ  ( أي يف تلكَ ِفيَها) -3
 و"قيىمة" "قيىم"وقد سبق شرح كلمة  . ، وهو الذي يكون وكيالً على األيتام يقوم برتبيتهم وبشؤوهنم ، وكلمة "قيىمة" مجع قيىم

 . يف بعض سور القرآن

م )( عن دينهم يف املاضي وأشركوا بِ  أُوُتوا اْلِكَتابَ  الىذينَ َوَما تَ َفرََّق ) -4 ( يف التوراة  ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِىَنةُ عبادة رهبى
،  شريكاً وال تعبدوا غريهُ  ة أبنى هللا واحد ال جتعلوا لهُ ب السماويى ما بيىنا هلم يف الكتُ  : تفرىقوا من بعدِ  واملعىن،  جنيلوالزبور واإل

وا وبدىلوا وأشركوا وعبدوا البعلَ  مىه اُ . أمىا النصارى فقد عبدوا املسيح و  ة وغري ذلكعرى اليمانيى وعشتاروث والشِ  ولكنىهم غريى
 . ونصبوا هلما التماثيل يعبدوهنا من دون هللا

ينَ بادة )يف العِ  ( لهُ ُُمِْلِصنيَ ) ( وحدهُ  ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا الِلََّ ى )( هؤالء اليهود والنصارَ  َوَما أُِمُروا) -5 ياد اإلنقِ  ( أي لهُ  َلُه الدِى
مواهلم أن وا مِ جُ رِ الة وخيُ الصى ى موا علَ ( أي يداوِ  َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاةَ إبراهيم ) دين على دينِ ( أي موحىِ ُحنَ َفاءَ والطاعة )

تشري إىل  [1]اآلية رقم  وىل. فاآلية االُ  ل القيىمة على أتباعهاين الرسُ ( أي دِ  ِديُن اْلَقيِىَمةِ ين الذي ذكرَنه )( الدِ ِلكَ َوذَ الزكاة )
 ،  تشري إىل املاضي 4، واآلية رقم  املستقبل

 ؟ ريدون منىا البيان ليؤمنواعن دينهم واآلن يُ : يف املاضي بعد البيان كفروا وتفرىقوا  واملعىن

م أشرار الناس ( أي هُ  َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي يِف ََنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَ ِٰئَك ُهْم َشر  اْلرَبِيَّةِ   الىذينَ ِإنَّ ) -6
 .  أمجعني
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 : مثى أخرب عن أحوال املؤمنني فقال تعاىل
 . ( أي خري الناس أمجعني آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَ ِٰئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَّةِ  الىذينَ ِإنَّ ) -7

مْ ) -8 يف سورة التوبة ، وقد سبق شرحها  يف العدد ( أي سبعٌ  َجنَّاُت َعْدنٍ ، هلم ) ( يف السماوات األثريية َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرهبِِى
  ، { َوَمَساِكَن طَيِىَبًة يِف َجنَّاِت َعْدنٍ } عند قوله تعاىل

ُهمْ ( أي مؤبىدين ال خيرجون منها ) جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا) ُ َعن ْ َوَرُضوا ( مبا قدىموه من الطاعات ) رَِّضَي الِلَّ
 . ( فرتك معاصيه ِلَمْن َخِشَي رَبَّهُ ضا والثواب )( الرى ِلكَ ذَ اخلريات )( مبا جازاهم من  َعْنهُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالبي نةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالزلزال

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

( يعين إذا  ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاهَلَاعن سؤاهلم فقال )، فأجاب هللا تعاىل  بعض املشركني عن القيامة مّت تقوم سألَ  -1
 ، اً شديداً اهتزىت هزى 

 : الشاعر ، ومن ذلك قولُ  ير يكون ثقياًل على الناس، فاإلنسان الشرى  ( يعين أشرارها َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقاهَلَا) -2
 الرىِحيلِ  ِسَوى لِلسىاِكِننيَ  فما           قَ ْومٍ  أِبْرضِ  الثىِقيلُ  َحلى  إذا

 : وقالت اخلنساء
 أَْثقاهَلا األْرضُ  بهِ  َحلىتْ      الشىريدِ  آلِ  ِمنْ  وٍ َعْمر  ابنِ  أبَ ْعدَ 

م أمِ  تقول أبعدَ    . هُ تَ طوَ نوا سَ فقد ابن عمرو وهو أخوها نزلت األشرار بتلك األرض ألهنى
، ألنى األرض تتمزىق بعد تزلزهلا وتنتثر أجزاؤها يف الفضاء  تشر يف الفضاءن األرض وتنمة مِ يرة اجملرِ فحينئٍذ خترج النفوس الشرى 

ا خصى األشرار ابخلروج مِ  فتكون نيازك وا استوفَ  الىذينَ دين ن املؤمنني املوحىِ ن األرض يف ذلك احلني ألنى املذنبني مِ . وإّنى
ى األشرار على األرض سنٍة من سنيىنا وتبقَ  ألفَ  قاهبم يصعدون إىل السماوات حني يبدأ اليوم الطويل الذي يكون طولهُ عِ 
حّتى تنتهي ألُف سنة فيحدث الزلزال مثى تكون حادثة اخلراب والدمار  ويواجهون شدائدهُ  ويذوقون مرارتهُ  هُ ون أهوالَ القُ يُ 

 . بتمزيق اجملموعة الشمسيىة
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نَسانُ ) -3 ات  هذا االهتزاز الذي مل نعهدهُ  بعضهم بعضاً ما ( أي يسألُ  َما هَلَا( يومئٍذ ) َوقَاَل اإْلِ من قبل وما هذه التغريى
 ؟ والتقلىبات يف الكون

 : فيقول لهُ  بعضاً ( يعين بعضهم حُيدىث َأْخَباَرَها( الناس ) يَ ْوَمِئٍذ حُتَدِىثُ ) -4

يف  ن حوادث القيامة الذي وعدَن هللا بهِ لزال مِ وأنى هذا الزى ل لزَ تُ زَ  ألرض أنْ لهللا أوَحى  نى إ( يعين  أِبَنَّ َربََّك أَْوَحٰى هَلَا) -5
 . لزال وتتقطىع وتنتثر يف الفضاء فتكون نيازك. مثى تتشقىق األرض بعد الزى  القرآن

تعاىل يف سورة القمر  ، ومن ذلك قولهُ  طايرتفرىقني يف الفضاء كاجلراد املتَ تشتىتني مُ ( أي مُ  يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااتً ) -6
ُْم َجرَاٌد م نَتِشرٌ }خَيْرُ   : . وقال عنرتة { ُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكَأهنَّ

 والشَّتاتِ  ابلت ََّفر قِ  َعَلْيِهمْ       تُناِدي َنِئَحةٍ  ُكلَّ   وأَتْ ُركُ 
 ( .أَْعَماهَلُمْ ( جزاء )لِىرُيَْوا)

 ، مالهِ ( مكتوابً يف صحائف أع َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرهُ ) -7

 . ( مكتوابً يف صحائف عملهِ  َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَهُ ) -8

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالز لزالّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالعادايت

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

، أي طيور الزاغ األسود جاءت  يور األاببيل، و"العادَيت" هي طُ  ماضٍ  مٌ وهو قسَ  م( "الواو" للقسَ  َواْلَعاِدََيِت َضْبًحا) -1
 تعاىل يف سورة ونظريها يف املعىن قولهُ  ، بح" هو أصواهتا وتالوهتا، و"الضى  عاتسرِ ، أي مُ  تعدو على أصحاب الفيل

، والشاهد  بُح يف األلوان هو األسود الشديد السوادوالضى  { ِذْكرًا فَالتَّالَِياتِ ،  فَالزَّاِجرَاِت َزْجرًا،  َوالصَّافَّاِت َصفًّا}الصافات 
 : على ذلك قول جرير يهجو األخطل

 الُكُلومِ  أثَرِ  ِمنْ  اجلِْلدِ  َضِبيحُ       تَ ْغِليِبٌّ  آَدرُ  الِقدى  يف َضَغا
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 . والرتتيل كرِ ئحات ابلذى َيت على أصحاب الفيل والصاود العادِ يور السى ماً ابلطى : قسَ  وتقدير اآلية يكون كما يلي

يَ ْوَم ََتُوُر }تعاىل يف سورة الطور  ن ذلك قولهُ ، ومِ  االضطراب بذهاٍب وإَيب ر" معناهُ وْ مَ ( "الْ  فَاْلُمورََِيِت َقْدًحا) -2 
 : هري. وقال زُ  { السََّماء َمْورًا

 ءُ الدىما هِبا ََتُورُ  مبُْقَسَمةٍ        وِمْنكمْ  ِمنىا أمْيُنٌ  فَ ُتْجَمعُ 
 : مرأةً افة يصف رَ . وقال طَ  أي َتوج هبا الدماء

 الَيدِ  َموَّاَرةُ  الرىِْجلِ  َوْخدِ  بَعِيَدةُ     القرَا ُموَجَدةُ  الُعثْ ُنونِ  ُصهابِيَّةُ 
ى ، ألنى الطيور كانت مجاعات فتذهب مجاعة لتأيت ابحلصَ  ىمعناه الضرب ابحلصَ  "حدْ القَ ". و مشيها أي هتزى يدها عندَ 

 . ى ويرموهنا على أصحاب الفيلحاملة للحصَ  اُخرىعة وأتيت مجا

 . ( أي كانت غارة الطيور على أصحاب الفيل وقت الصباح فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا) -3

 : ى أخاها، ومن ذلك قول اخلنساء تنعَ  هو الغبار ( النقعُ نَ ْقًعا( أي ابلضرب ) فَأَثَ ْرَن بِهِ ) -4
ْرََيلِ  ُعلىتْ  أكتاَفها كأنى          عاِبَسةً  الن ىْقعِ  حتتَ  لِلَخْيلِ  واْبِكيهِ   جِبِ

 : وقال عنرتة
 اْرتَ َفعْ  الن َّْقعُ  إذا اخلَْيلَ  يَ ْقِصدُ        الذي والَعْبدُ  اأَلْسَودُ  وأَن

 : وقال أيضاً 
 والُكُتبُ  واألَْقالمُ  والطَّْعنُ  والضَّْربُ      يل  َيْشَهدُ  اخلَْيلِ  ِطرَادِ  يَ ْومَ  والن َّْقعُ 

م ذهبوا يرتاكضون خوفاً من تلك  ى على أصحاب الفيلبار بقصفها للحصَ : فأاثرت تلك الطيور الغُ  ىنواملع ، وذلك ألهنى
 . أقدامهم ن حتتِ الغبار مِ  الطيور واألحجار اليت تقذفهم هبا فثارَ 

، ألنى  وأخذت تقصفهم، أي أحاطت ابلفيل  ( يعين الطيور جعلت الفيل وسطاً مَجًْعا( أي ابلفيل ) فَ َوَسْطَن بِهِ ) -5
 . قائدهم أبرهة كان راكباً على الفيل

نَساَن لِرَبِىِه َلَكُنودٌ ) -6 َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي}مثل قارون  م ربىهِ عَ ، يعين ُمنكر لنِ  للنعم جحود ( اي كفور ِإنَّ اإْلِ  { قَاَل ِإّنَّ
ن مال ال مِ  ويتَ اُ ، مثى إنىه طمىاع مهما  ن هللاال كان بعلمنا وليس مِ من امل وكذلك أكثر الناس يقولون إنى الذي حصلنا عليهِ  ،

 : . ومن ذلك قول األعشى يصف امرأةً  ريد الزَيدةيقنع به بل يُ 
َا   ِلَوْصِلكَ  حُتِْدثْ  هَلا أْحِدثْ  ْعَتادِ  الزىائِرِ  ِلَوْصلِ  ُكُندٌ    إهنَّ

ُ
 امل

 ِودادِ  بُ َعيدَ  أْعداءً  وَيُكنى      َيْصرِْمَنهُ  َيَشأْ  َمَّت  النىساءِ  َوأُخو
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ا منكرة للجميل طامعة يف املال إنْ    . ل عنكصْ عنها املال قطعت الوَ  قطعتَ  وإنْ  كَ تْ لَ زدهتا واصَ  يقول الشاعر أهنى

م عَ ر لنِ ود ُمنكِ نُ أبنىه كَ  يشهد عليهِ  واإلنسان الذي حيضر ُملسهُ  : ( يعينَلَشِهيدٌ ( الكند ) ِلكَ َعَلٰى ذَ ( أي اإلنسان )َوإِنَّهُ ) -7
 .هللا 

  : فقال . مثى توعدىه هللا تعاىل على أفعالهِ  ( ولشدىة حبىه للمال يبيع آخرته بدنياهُ  َوإِنَُّه حِلُبِى اخلَْرْيِ َلَشِديدٌ ) -8

  ، تيتة يف القبور وتالشَ ( يعين إذا تبعثرت األجسام امل ِإَذا بُ ْعِثَر َما يِف اْلُقُبورِ ( هذا اإلنسان الكنود ) أََفاَل يَ ْعَلمُ ) -9

َلى السَّرَائِرُ قولُه تعاىل  سورة الطارق سيئة وعقائد ابطلة . وِمثلها يف ن أسرار( مِ  َوُحصِىَل َما يف الص ُدورِ ) -10 {  }يَ ْوَم تُ ب ْ
 . ترب السرائرأي ختُ 

َِبريٌ ) -11 ُم هِبِْم يَ ْوَمِئٍذ خلَّ   . ي كالً منهم على حسب أفعالهِ جاز جازاهتم خلبري فيُ ( يعين مبُ  ِإنَّ َرهبَّ

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالعادايتّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالقارعة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

 ! (اْلَقارَِعةُ ) -1

  !؟ ( َما اْلَقارَِعةُ ) -2
ا تقرع اآلذان بصوهت القارعة إسمٌ  ، ومن ذلك قوُل  يبة والداهية، والقارعة هي املصِ  دة ابلفزعا وتقرع األفئِ من أمساء القيامة ألهنى

 : لبيد
 الَقوارِعُ  ُتِصْبهُ  ملَْ  َكرميٍ   وَأي         اِبلَفَّت  الدَّْهرُ  َأْحَدثَ  ُمىا َأجَتْزَعُ 

شرة الباردة اليت تتكوىن رع القِ ، فالغازات اليت خترج من جوفها تق عتتصدى  ريد ابلقارعة الصوت الذي خيرج من الشمس حنيَ ويُ 
 الضربُ  معناهُ  . فالقرعُ  ، وعند خروج الغازات من ذلك الصدع يكون هلا صوٌت عظيم هاء حياهتا فتصدعهاللشمس عند انتِ 
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 { اُقورِ فَِإَذا نُِقَر يِف النَّ ويفسىرها قوله تعاىل يف سورة املدىثر } ." قرَع الباب"، ومن ذلك قوهلم  صوت على الشيء فيخرج منهُ 
 . فالناقور هو الُصور ،

 . وهذ تعظيم لشأهنا وهتويل ألمرها !؟ ( َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعةُ ) -3

ُثوثِ فزعة فقال )ما يقع يف ذلك اليوم من حوادث مُ  بعضَ  ُسبحانهُ  وصفَ مثى  -4  "الَفراش"(  يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمب ْ
 : ، ومن ذلك قول اخلنساء رشِ املنتَ  معناهُ  "املبثوث"، و صباح ليالً رات اليت تتطاير حول املِ يفتح الفاء هي احلش

ثُوثَةٍ   الُذْعرِ  ِمنَ  الُقُلوبَ  مَيْال َزَجلٌ  هَلا      َوَزْعَتها اجلَرادِ  ِمْثلَ  َوَمب ْ
خَيُْرُجوَن ومثلها يف سورة القمر قوله تعاىل }.  : يف ذلك اليوم تنتشر النفوس يف الفضاء كاجلراد املنتشر يف جوى السماء واملعىن

ُْم َجرَاٌد م نَتِشرٌ   . يف اجلوى أي ُمنتشر {  ِمَن اأْلَْجَداِث َكَأهنَّ

وقد سبق  . : تكون كالرمال مثى تنسفها الرَيح واملعىن،  وف املنفوش( يعين كالصى  َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ ) -5
 . تعليل ذلك

والشاهد على  ، ب الناس هباكم اليت حُتاسَ هي قوانني احلُ  "املوازين".  هن طال حسابُ ( يعين فمَ  فََأمَّا َمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنهُ ) -6
 : ذلك قول حسىان بن اثبت األنصاري

 ِميزاهُنَا األْمرُ  اْلتَ َبسَ  إذا      هِبا أَنَّ  تَ ْعَلمُ  َويَ ْثِربُ 
 : وقال اآلخر

 اينَ وا َموازِ وا كانُ مُ ماً وإْن ُحكىِ وْ ًة      ي َ نَ راعِ وا فَ وا كانُ مُ صِ خْ تُ قوٌم إذا اسْ 

 . ى هبا( يعين يرضَ  فَ ُهَو يف ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ ) -7

 ، وتقريع توبيخٍ  سؤالَ  خ بل ُسئلَ  الربزَ ب يف عاملَ ( أي مل حُياسَ  َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ ) -8

 ، ، يهوي فيها اهلاوية يعين فمأواهُ (  فَأُم ُه َهاِويَةٌ ) -9

  ؟(  َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيهْ ) -10

 . ( وهي الرباكني ََنٌر َحاِمَيةٌ ) -11

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالقارعةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّسورةّالتكاثر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  ، ر هبماكر اآلخرة التكاثر ابألموال واألوالد والتفاخُ ( يعين أشغلكم عن طاعة هللا وعن ذِ  اثُ رُ أهَْلَاُكُم التَّكَ ) -1

، وأهل  ، أي التقيتم مبن مات قبلكم رمت أهل املقابراحلال وزُ   أدرككم املوت على تلكَ ( يعين حّتى  َحّتَّٰ ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبرَ ) -2
 : هري بن ُجذميةة يرثي زُ ، ومن ذلك قول عنرت  املقابر هم النفوس

 رِ قابِ مَ َل الْ هْ زاَر أَ  يلٍ تِ قَ  لَّ جَ ا     أَ دَ غَ  دْ راً وقَ دْ قَ  اسِ لَّ النى جَ أَ  وكانَ 

(  َسْوَف تَ ْعَلُمونَ ، ) خلفكم وجتيئون وحدكم ومعناها ال تشغلوا أنفسكم جبمع املال ألنىكم ترتكونهُ  ردعٍ  ( كلمةُ َكالَّ ) -3
 . إلينا ابملوتلون ا تنتقِ مى حقيقة ذلك لَ 

 ( ذلكَ  َسْوَف تَ ْعَلُمونَ ) يوم القيامة وال تُنجيكم من النارال تنفعكم أوالدكم  (َكالَّ ) أهْلَتكم أوالدكم عن ذِكر هللا (مُثَّ ) -4
 . موتكم بعدَ 

( مبا حيدث يف ذلك اليوم  َيِقنيِ َلْو تَ ْعَلُموَن ِعْلَم الْ نيا عن اآلخرة )لون ابلدُ ( وال تنجون من عذاب هللا أيىها املتشاغِ َكالَّ ) -5
تنتقلوا إىل  بات يف الكون لرتكتم مجع املال واالنشغال ابلنساء واألوالد والزمتم املساجد وعبدمت هللا فيها حّتى من أهوال وتقلى 

 . 153 النفوس ولكنىكم غافلون َنئمونعاملَ 

 . تؤمنون بوجودها خ حينئذٍ  الربزَ ( إذا انقلبتم إىل عاملَ  َلرَتَُونَّ اجلَِْحيمَ ) -6

َا َعنْيَ اْلَيِقنيِ ) -7   . ياَنً وذلك يوم القيامة( أي لرتوهنا عِ  مُثَّ َلرَتَُوهنَّ

اإلنسان  وولد وكلى شيء يتنعىم بهِ  ومالٍ  هللا هبا عليكم من صحىةٍ   أنعمَ يتم العَ ( يعين عن النِ  مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ ) -8
 ؟ قرائكم أم َبلتم عليهم، وهل أنفقتم من أموالكم على فُ  هل شكرمت هللا عليها أم كفرمت هبا نيايف الدُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالتكاثرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 
                                                           

 وإىل هذا أشاَر النيبى )ع( بقولِه : "الناُس نياٌم فإذا ماتوا انَتبهوا" . 153 
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ّسورةّالعصر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

فيها  هللا ابلعصور املاضية اليت أهلكَ  ، أقسمَ  ، و"العصر" هو الزمان والدهر م ماضٍ م وهو قسَ ( "الواو" للقسَ َواْلَعْصرِ ) -1
: إْن مل تؤمنوا وتصدىقوا  واملعىن،  ب بذلك املشركونيد واملخاطَ عِ م هتديد ووَ ، وهو قسَ  م هللاعَ ُسل والكافرة بنِ بة للرُ املكذىِ  ااُلَمم

 . لناسُ املاضية اليت كذىبت رُ  االَُممرسويل أهلككم كما أهلكُت 

نَسانَ ) - 2   . ابلنار النعيم ابلعذاب واجلنىةَ  األبديىة إذ أبدلَ  ( من حياتهِ  َلِفي ُخْسرٍ ب )( املكذىِ  ِإنَّ اإْلِ

ة ومل حياهتم األبديى وا يف ( فأوالئك رحِبُ  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِى َوتَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ ُسل )( ابلرُ  آَمُنوا الىذينَ ِإالَّ ) - 3
 . ى بعضهم بعضاً بذلكأوصَ  : وا يعين، ومعىن تواصَ  خيسروا

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالعصرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاهلمزة

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

الناس  يعيبُ  هو الذي "مزالالى "، و أو حباجبهِ  شارة بيدهِ عيُب الناس ابإلهو الذي ي "اهلامز"(  َوْيٌل لِىُكلِى مُهََزٍة ل َمَزةٍ ) - 1
 . أو ابلكالم بلسانهِ 

َدهُ قوداً )( أي نُ  الَِّذي مَجََع َمااًل ) -2   نفُق منها يف سبيل هللا .( يعين وصار يعدىها وال يُ َوَعدَّ

  . نيقراء واحملتاجِ الفُ  منه على نفقْ املال ومل يُ  نيا ال ميوت ولذلك مجعَ  الدُ د يفلى ( يعين يظنى أنىه ُمُ  حَيَْسُب أَنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ ) -3
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ليل ، والدى  مجهنى  وهيَ  ، مةى يف احلُطَ مَ ( أي لريُ  لَيُنَبَذنَّ يِف احْلَُطَمةِ ) يتنعىم بهِ  لغريهِ  لىد بل سيموت ويرتك مالهُ ( ال خيُ َكالَّ ) -4
، وقالت  أي ألقيتها يف النار { فَ نَ َبْذهُتَا فَ َقَبْضُت قَ ْبَضًة مِىْن أَثَِر الرَُّسولِ }امريى تعاىل حاكياً عن لسان الس على ذلك قولهُ 

 : اخلنساء
 وأْمَهارِ  مبُْهرَاتٍ  َطرحاً  ينِبْذنَ        عاِبَسةً  اخليلَ  َتقوُدوا حّتى  نومَ  ال

ا مسىاها هللا  مشسنا احلاليىة وجهنىم هيَ  ، وذلك قوله  طعةقِ  ا تتحطىم يوم القيامة فتكون تسع عشرةمة ألهنى احلُطَ  ُسبحانهُ ، وإّنى
،  أي تكون كواكب سيىارة بعد التحطيم ، رات عديدةأي تقطىعت فصارت كُ  { ِإَذا الشَّْمُس ُكوىَِرتْ }تعاىل يف سورة التكوير 

 . ة الغيظ على الكافريندى د جهنىم تتقطىع من شِ أي تكا {َتَكاُد ََتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ }ك تعاىل يف سورة امللْ  ا يؤيىد هذا قولهُ وُمى 

 : ، مثى فسىرها بقولهِ  شأهناوهذا تعظيم لِ  !؟ ( َوَما أَْدرَاَك َما احْلَُطَمةُ ) -5

  ، ( أي املؤجىجة املتوقىدة ََنُر الِلَِّ اْلُموَقَدةُ ) -6

، أمىا  النفس من أعضاء "الفؤاد"، و جوافهم فتطىلُع على أفئدهتم: تدخل النار يف أ واملعىن، (  الَّيِت َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِئَدةِ ) -7
النفس وتدخُل جوفها فتطلىع  تتخلىل مسامات ية والنفوس أثرييىة فالنارُ مادى  ، وَلمىا كانت النارُ "  قلباً "عضو اجلسم فيسمىى 

 . فتكشُف أسرارهادها افؤ على 

َا) -8  :  ، ومن ذلك قول األعشى خيرجوا منها ة ال ميكنهم أنْ قَ طب َ ( أي مُ  َعَلْيِهم م ْؤَصَدةٌ مة )( أي احلُطَ ِإهنَّ
 َوَساَلِساًل ُأُجًدا َواَباًب ُمْؤَصًدا     أَبْ َناُؤُهْم  الً يُ َعاِلج ُقمى  قَ ْومٌ 

 : وقال اآلخر
 ةدَ صَ ؤْ مُ  عاءَ نْ صَ  وابُ بْ ا أَ وهنِ دُ  نْ       ومِ يِت َنقَ  كىةَ مَ  بالِ جْ ن  إىل أَ حتَِ 

َدةٍ  يِف َعَمدٍ ) -9 َدَّ  سورة الشعراء تعاىل يف ، ومن ذلك قولهُ  ة من اإلمداد، وكلمة "ُمدىدة" مشتقى  د مجع عمودمَ ( العَ  ُم 
مِ اهلامِ  ذكرهم قَ سبَ  الىذينَ : إنى  واملعىن ، { َوات َُّقوا الَِّذي أََمدَُّكم مبَا تَ ْعَلُموَن أََمدَُّكم أِبَنْ َعاٍم َوبَِننيَ } جيمعون  الىذينَ زين زين والالى

  .154يف تلك الناربعضها إىل بعض  لةصِ يف سبيل هللا يُعلىقون يف تلك األعمدة املتى  نفقون منهُ املال وال يُ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواهلمزةّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

                                                           

ق هذه اآلَيت على القوة الكهرابئية واألسالك اليت حتملها األعمدة املمتدة على األرض ، وأشعة رُنتِكن اليت تطىِلع ومن العجب أن تنطب 154 
 على القلوب فتكشف ما فيها من أمراض .
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ّسورةّالفيل

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ى ورئيسهم أبرهة وهم قوم من احلبشة نصارَ  ؟ (َكْيَف فَ َعَل رَب َك أبَِْصَحاِب اْلِفيلِ ، يعين أمل تعلم ) ( َي حممىد أمََلْ تَ رَ ) - 1
هللا عليهم مجاعات من الطري وهو "الزاغ األسود" حتمل  فأرسلَ  ، رئيسهم الكعبة ومعهم فيل يركبهُ  مَ ريدون هدْ األشرم جاؤوا يُ 

 : تعاىل ، وذلك قولهُ  طيع القيامتال يس ى الفيل يف مكانهِ لكهم وجثَ وأه مشلهم ى وترميهم هبا فشتىتَ احلصَ 

 ، أي اتهَ  الطريق . يقال ضلى عن أي قصدهم يف ختريب الكعبة يف ضياع وتشتيت ؟ ( أمََلْ جَيَْعْل َكْيَدُهْم يِف َتْضِليلٍ ) -2
  . وضاعَ 

 : هريشاهد على ذلك قول زُ ، وال ( أي مجاعات َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيًا أاََببِيلَ ) -3
 أاببِيلِ  ُجْردٍ  على ِصْدقٍ  فُ ْرسانَ       ُعِلُموا قد َوْرقاءَ  ِمنْ  وابلَفَواِرسِ 

 : وقال األعشى
 تَ ن َْعبُ  الطَّرْيِ  ِمنَ  أاببِيلٌ  عَليهِ           ُأُصولُهُ  رَِواءٌ  وَجبَّارٌ  َطرِيقٌ 

مل يتمكىن و رض األ على فجلسَ  ر الفيلُ قِ ومناقريها وترميها عليهم وعُ لها ى أبرجُ فكانت حتمُل احلصَ  ، يعين أسراٌب من الطري
  . بوا وماتوالوهبم فهرَ يف قُ  عبَ ى هللا عليهم الرُ ، وألقَ  وضربوهُ  من املشي مهما ساقوهُ 

األحجار من واٍد قريب من ري حتمل تلك ، وكانت الطى  ةوبيى سُ من مواد رُ  كوىنةٍ مُ  ( أي حبجارةٍ  تَ ْرِميِهم حِبَِجاَرٍة مِىن ِسجِىيلٍ ) -4
  . 82يف سورة هود آية جارة احلِ  . وقد سبق الكالم عن هذهِ  مكىة

 عند قولهِ  يف سورة الرمحانالكلمة  . وقد سبق تفسري هذهِ  تهُ وراثَ  الدوابى  نٍب أكلتهُ ( يعين كتِ  َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكولٍ ) -5 
 .  { َواحلَْب  ُذو اْلَعْصِف َوالرَّحْيَانُ }تعاىل 

ة ألهنم كانوا قرييب العهد مكى  صىة أصحاب الفيل مل ينكرها على النيبى أحٌد من أهلِ فيها قِ  ة وجاءَ ر السو  وَلمىا نزلت هذهِ 
 : لتميىة بن أيب الصى اُ ، ويف ذلك قال  أبصحاب الفيل

 الَكُفورُ  إال ِفيِهنَّ  مُيارِي ما          بَ يِىناتٍ  َربىِنا آَيتِ  إنَّ 
 َمْعُقورُ  كأنىهُ   حَيُْبو َظلَّ        َحّتَّ  اِبْلُمَغمَّسِ  الِفيلَ  َحَبسَ 

 : بن ُمزوم ووقال عبد هللا بن عمر 
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 ُمَغمَّسِ اِبلْ  الِفيلَ  َحَبْستَ  أَنتَ          ُتَدنَّسِ  ملَْ  ربَّنا اجلَِليلُ  أَن تَ 
َئةِ  يف حَبْسَتهُ          ُمْلِبسِ  ِبَشْيءٍ  َهمَّ  ما بَ ْعدِ  ِمنْ   اْلُمَكرَْكسِ  َهي ْ

كاً وكان غازي ملِ  (ربصجنليز إىل قُ اإل بن امللك حسني ملك احلجاز الذي نفاهُ )إكيىة غازي بن فيصل لَ وقد حدث يف زمن مَ 
 ، وهيَ  ريهة الطى ادثة يف العراق تشبه حادثة أصحاب الفيل من جِ ح الثالثينيات من القرن العشرين ، حدث يف على العراق

أنى طائرًة عادت إىل بغداد وأرادت أن هتبط يف املطار فهامجتها طيور الزاغ األسود وأخذت تنقرها وتطري حوهلا حّت كادت 
، وقد  طويل جهدٍ  ا إالى بعدَ ثرهتط على األرض ومل يتمكىن السائق الطيىار أن يتخلىص من تلك الطيور لكَ الطائرة أن تسقُ 

 . ة يف حينهِ ف احملليى حُ ن هذا النبأ يف بغداد ونشرته الصُ أُعلِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالفيلّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

 

ّسورةّقريش

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ياَلِف قُ َرْيشٍ ) -1   ف فقالأسباب ذلك التآلُ  ُسبحانهُ  ، مثى وصفَ  ببني القوم والتىحابُ  فُ التآلُ  ، اإليالف معناهُ  ( أسباب إِلِ

َتاِء َوالصَّْيفِ ) -2 حلٌة يف الصيف إىل الشام رِ  هلم ، فكانت تآلفهمحلتان كانتا سبباً لِ ( يعين هااتن الرِ  إِياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِى
م ، وكانوا آمنني يف مكى  ذلك كانوا حيصلون على معاشهم، وب حلة يف الشتاء إىل اليمن للتجارة، ورِ  للتجارة ة حيث أهنى

  . دأصحاب البيت ال يغزوهم أحَ 

 ، ( يعين الكعبة فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهٰ َذا اْلبَ ْيتِ ) -3

  ،(  مِىن ُجوعٍ هلم ) بقِ ( ومل يُ  الَِّذي أَْطَعَمُهم) -4

هللا  ، فارسلَ  الكعبة مَ هدْ  ة وأرادَ إىل مكى  يشهِ جِب  أبرهة خوىفهم َلمىا جاءَ  . ألنى  ( عدوىٍ  مِىْن َخْوفٍ هلم ) بقِ ( ومل يُ َوآَمنَ ُهم) -5
 . ٌد بعد ذلكمكة ومل يعتِد عليهم أحَ  اخلوُف من أهلِ  مشلهم وبذلك زالَ  تَ عليهم طيور الزاغ ترميهم ابحلجارة وشتى 
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ّاْلَعالَّّوقريشّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ِّمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّاملاعون

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ينِ ) -1   . قاب والثواب( أي ابلعِ  أََرأَْيَت الَِّذي ُيَكذِىُب اِبلدِى

 : ن ذلك قوُل أيب طالب، ومِ  يهِ عطِ وال يُ  ( أي يدفع اليتيم عن حقىهِ  ِلَك الَِّذي يَدُع  اْلَيِتيمَ َفذَ ) -2
 ِتيِم وملَْ َيُكْن     يَدُع  َلَدى أَْيسارِِهنَّ األصاِغرَاَقسِىُم َحقىاً لِليَ ي ُ 

مل يتمكىن على  م املسكني وإنْ على الطعام مل يُطعِ  َتكىنَ  : إنىه إنْ  واملعىن،  خلهِ بُ ( لِ  َواَل حَيُض  َعَلٰى طََعاِم اْلِمْسِكنيِ ) -3
 : هري، ومن ذلك قوُل كعب بن زُ  رىضُ " معناها حيثى وحيُ  ، فكلمة "حيضى  موهُ طعِ لكي يُ  ال حيثى الناس على إطعامهِ  إطعامهِ 

 بَ َغى َمنْ  لِ ها أِلَوَّ نْ وما ِصْرَميِت مِ      طَُه هْ َجبىارًا َعليَّ ورَ  ضُ حُيَضىِ 
 : وقال اجلحىاف

 مُ الئِ  كَ  لَ يِن المَ  لْ هَ  مْ أَ  لِ تْ ى القَ لَ      عَ يِن تَ ضْ ضَ حَ  ذْ  مُ يِن تَ مْ لُ  ٍك هلْ أاب مالِ 

ا تراهم يُ  ، ابلنفاق وليسوا مبؤمنني ل ومن ماثلهُ ذا الرجُ ه وصفَ مثى  -4 صالهتم عن  ى الناس صالهتم وليسَ رتَ صلىون لِ وإّنى
 ، َيءً ( رِ  فَ َوْيٌل لِىْلُمَصلِىنيَ ) فقال ، وإميان عقيدةٍ 

م غري موقنني  خيافون العِ تركوها ال نْ إواب و إْن صلىوا ال يرجون هبا الثى  : ( يعين ُهْم َعن َصاَلهِتِْم َساُهونَ  الىذينَ ) -5 قاب إلهنى
  : ، ولذلك قال هللا تعاىل بعدها قابواب والعِ ابلثى 

  ، بصالهتم ( الناسَ  ُهْم يُ رَاُءونَ  الىذينَ ) -6

 : ، ومن ذلك قول األعشى ة من اإلعانةشتقى ، وكلمة "ماعون" مُ  لهمَبُ  شدىةِ ( لِ  َومَيْنَ ُعوَن اْلَماُعونَ ) -7
 َماهُلَا أْعَجبَ َها الن ىْفسُ  إَذا    النىَدى ْعرَتِيهِ ي َ  َمنْ  بَ ْيتِ  إىل

 َوأقْ َفاهُلَا َُبْلٍ  َخَوامتُِ             َماُعونِهِ  ُدونَ  َكَمنْ   وليسَ 
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 . من ماهلم بشيءٍ  عينوهُ هلم احملتاج شيئاً ال يُ أ: إذا س واملعىن

ّاْلَعالَّّواملاعونّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ِّّمنيَّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالكوثر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

َناَك اْلَكْوثَ رَ ) -1   ، نيا واآلخرة( أي اخلري الكثري يف الدُ  ِإَنَّ أَْعطَي ْ

  . الصىالة بعدَ  كَ ديَ صالة عيد األضحى واَنر هَ  صلىِ ، يعين  ( لهُ  َفَصلِى لِرَبِىَك َواَْنَرْ ) -2

 رسول هللا ، وهو العاص بن وائل السىهمي كان يُكينى  ع عن كلى خري( أي املنقطِ  ُهَو اأْلَْبرَتُ ) بغضكَ ( أي مُ  ِإنَّ َشانَِئكَ ) -3
 . ، واألبرت من ليس له ولد ابألبرت

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالكوثرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالكافرون

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

ريش منهم احلارُث بن قيس السىهمي والعاص بن أيب وائل والوليد بن املغرية واألسود بن ة يف نفٍر من قُ ر السو نزلت هذه  -1
يف  شرككَ َي حممىد فاتبع ديننا نتىبع دينك ونُ  هلىمَ : " ، قالوا ميىة بن خلفاُ د بن املطلب بن أسد و عبد يغوث الزهري واألسوَ 

وأخذَن حبظىنا  ناك فيهِ كْ َر نىا قد شَ خرياً ُمىا يف أيدينا كُ  بهِ  كان الذي جئتَ   ، فإنْ  ك سنةُد إالهَ نا سنة ونعبُ تَ ُد آهل، تعبُ  أمرَن كلىهِ 
  ". منهُ  كَ حبظىِ  َن وأخذتَ قد شركتنا يف أمرِ  كنتَ   كان الذي أبيدينا خرياً ُمىا يف يدكَ   ، وإنْ  منهُ 

  ". به غريهُ  كَ شرِ اُ معاذ هللا أن " : فقال )ع(
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  ". كَ عْ بِ ثل صالتنا نتى إذاً صلى مِ " : الواق
  : ةر السو  هذهِ  عليهِ  فنزلت " ،ن عند ريبى ما َييت مِ  أنظرُ " : فقال

 ! ( ََي أَي  َها اْلَكاِفُرونَ ( َي حممىد )ُقلْ )

 ، بادةصنامكم مع هللا يف العِ أ كُ شرِ اُ ( أي ال  اَل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدونَ ) -2

 ، باديت( أي وال أنتم تعبدون مثل عِ  ِبُدوَن َما أَْعُبدُ َواَل أَنُتْم َعا) -3

 ، ( أي وال أَن أعبُد مثل عبادتكم َواَل أَََن َعاِبٌد مَّا َعَبدمت ْ ) -4

 ، وا مثل صاليتصلى ( يعين وال أنتم توافقون أن تُ  َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ ) -5

  . ديين جزاءُ  قاب دينكم ويلَ لكم عِ  ( أي َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِدينِ ) -6

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالكافرونّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 

 

ّسورةّالنصر

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

وقوع  من هللا ابلنصر والفتح قبلَ  )ع( لهُ  بشارةٌ  ، وهذهِ  ة( يعين فتح مكى َواْلَفْتحُ ) على أعدائكَ  ( لكَ  ِإَذا َجاَء َنْصُر الِلَِّ ) -1
 . األمر

  . ين هو اإلسالم، واملراد ابلدىِ  ( أي مجاعة بعد مجاعة َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن يِف ِديِن الِلَِّ أَفْ َواًجا) -2

 . ( للتائبني َفَسبِىْح حِبَْمِد َربِىَك َواْستَ ْغِفْرُه إِنَُّه َكاَن تَ وَّاابً ) - 3

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالنصرّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّسورةّتبت

ّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ ِّبْسِمّاّللِ 

أبو هلب  قَ فصفَ  ، منهم ومل يتمكىنوا من قتلهِ  روا قتل النيبى )ع( ولكنى النيبى أفلتَ املشركون يف دار الندوة وقرى  َلمىا اجتمعَ  -1
. وأبو هلب هو أحد أعمام  رت يداهُ سِ ( أي خَ  تَ بَّْت يََدا َأيب هَلَبٍ ة )ر السو  هذهِ  فيهِ  . فنزلت ا حممىدمنى  وقال لقد أفلتَ  بيديهِ 
وقال حسىان بن  ، ُخسرانيف يعين إالى  { َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ يِف تَ َبابٍ }تعاىل يف سورة غافر  ، والشاهد على ذلك قولهُ  النيبى 

 : اثبت
ُهمُ  تَ َوىلَّ  النيبى  معَ      فاَرقَ ُهمْ  اخلريَ  إنى  املساكنيُ  َتبَّ   َسَحرَا َعن ْ

زى والشرف أبو هلب ما يناله من العِ  رَ سِ : خَ  واملعىن.  إىل جوار ربىهِ   وذهبَ ويفى ريه حني تُ خاملساكني حنان النيبى و  رَ سِ أي خَ 
  . فلن ينال من نعيمها شيئاً  آخرتهُ  رَ سِ ( أي وكذلك خَ َوَتبَّ ) رَ فخسِ  وعاداهُ  بهِ  ولكنىه كفرَ  ابإلميان لو آمنَ  هُ الذي ينالُ 

  . من العذاب وال أصحابهُ  ه ينجيهِ ، يعين ال مالُ  ( من أتباع َوَما َكَسبَ ( من فكاك العذاب ) َما أَْغىَنٰ َعْنُه َمالُهُ ) -2

  . ( َذاَت هَلَبٍ ( يف اآلخرة ) َسَيْصَلٰى ََنرًا) -3

. فاحلطب كناية عن الكافرين  مجيل مى اُ نيتها ، وكُ  ميىةاُ حرب بن  ت، وامسها مجيلة بن م( إىل جهنى  احْلََطبِ  َواْمرَأَتُُه مَحَّاَلةَ ) -4
َوأَمَّا } نى تعاىل يف سورة اجلِ  ثُل قولهِ . وهذا مِ  مرسلهم إىل جهنى ، فكأهنا تُ  تالتغويهم على حرب النيبى وحترىضهم على القِ  الىذينَ 

، تقول العرب  رآخَ  شيءٍ  ىالتحريض على اإلمث أو القتل أو علَ  ا. وكلمة "احلمل" معناه { جِلََهنََّم َحطًَبا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا
  . عمرو" يعين حرضىين على القتل وأمرين بهِ  "زيٌد محلين على قتلِ 

،  ، أي حبٌل من حديد متني آلخرةإىل جهنىم يف ا ( تسحبها املالئكة بهِ  َحْبٌل مِىن مََّسدٍ ( أي يف رقبتها ) يِف ِجيِدَها) -5
 : ومن ذلك قول النابغة الذبياين يصف َنقتهُ 

 َمَسدِ لْ ف الَقْعِو ابِ يْ َصرِ كٌف  يْ َصرِ  هُ لَ       االنَّْحِض ابزهلَُ  سِ يْ َدخِ ٍة بِ فَ وْ َمْقذُ 
، أنظر صورة البكرة يف  ، ومها إثنان أحدمها عن اليمني واآلخر عن الشمال عمود البكرة فالقعو هو املوضع الذي يدخل فيهِ 

 كز عليهِ تمن خشب ويف وسطها عمود من حديد تر  سقي املزارع تكون كبرية عادًة وهيَ ستعمل لِ البكرة اليت تُ  . ألنى  املنجد
( يعين من حديد متني مََّسٍد  مِىن َحْبلٌ تعاىل ) . فقولهُ  ، أي صوت يف القعوين وبدوران البكرة يف القعوين يكون هلا صريف

 . رةثل حبل الباخِ مِ  مربوم

ّاْلَعاَلِمنيَّّوتب تّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 
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ّ

ّ

ّسورةّاإلخالص

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

  : ة ردىاً عليهمر السو  . فنزلت هذهِ  سدُ القُ  حُ و أٌب وابٌن ور  ةقالت النصارى إنى هللا ثالث -1
ُ َأَحدٌ ملثلِىثني )( َي حممىد هلؤالء اُقلْ ) ا قال أحَ  ( ال ثالثة كما تزعمون ُهَو الِلَّ والئك الثالثة اُ د ، يعين أحَ  د ومل يقل واحد. وإّنى

س هو دُ ، وروح القُ  كما تزعمون  بنهُ إ، أمىا الثاين هو املسيح رسول هللا وليس  . فاألوىل هو هللا تعاىل م واحداً هنجتعلو  الىذينَ 
 . ئكة ورسوٌل إىل األنبياءمن املال كٌ جربائيل ملَ 

ُ الصََّمدُ ) -2 م قالوا إنى هللا روح ال يتغريى  يف صفاتهِ  ( يعين اثبتٌ  الِلَّ ماء ودخلت الروح نزلت من السى  ، وهذهِ  . وذلك ألهنى
ح . ولذلك مسىوه رو  . فهو مركىب من جسم املسيح وروح هللا ماءمن القرب وصعد إىل السى  لب فقامَ جسم املسيح بعد الصى 

عنون األخري يَ  سدُ ، وروح القُ  موتهِ  عنون املسيح قبلَ ، وابٌن يَ  ل القدميعنون األوى يَ  ، فبقوهلم أبٌ  . أي الروح املقدىس الُقُدس
ُ الصََّمدُ . فردى هللا عليهم بقوله ) ، وقالوا الثالثة هم واحد من جسم وروح بزعمهم الذي أصبحَ  ال  فاتهِ ( أي اثبت يف صِ  الِلَّ

ون ليكون لهُ  لدُ ال يدخل جسم إنسان كما يزعمون وال يَ يتغريى و   .  ولد كما يتومهى

  : مثى أكىد على ذلك بقوله تعاىل
  ( . مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلدْ ) -3

م اليف تدبري الكون أحٌد  ( يعين ال يقوم مقامهُ  َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ ) -4 ُملوقون وكلى  املالئكة وال املسيح وال غريهم ألهنى
 . قلْ شؤون اخلَ  ُملوق عاجز عن إدارةِ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّواإلخالصّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

 

 

ّسورةّالفلق
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ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

يف  "قلَ الفَ ". وقد سبق تفسري  من الشمس ذرىةَ ال ق الذي فلقَ بربى الفلَ  مُ ( أي أعتصِ  أَُعوُذ بَِربِى اْلَفَلقِ مىد )( َي حمُ ُقلْ ) -1
 .{ فَاِلُق اإِلْصَباِح } وقولهِ  ، { ِإنَّ الِلىَ فَاِلُق احلَْبِى َوالن ََّوى} تعاىل قولهِ  عندَ سورة األنعام 

 .أذًى  ُملوق حيصل منهُ  كلىِ   ( يعين من شرىِ  َخَلقَ ِمن َشرِى َما ) -2

أَِقِم الصَّاَلَة }ليل على ذلك قوله تعاىل يف سورة اإلسراء ، والدى  اللىيلهو ظالم  "قسَ الغَ "(  َوِمن َشرِى َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ ) -3
 : هريزُ . ومن ذلك قول  اللىيلظالم  إىل يعين { اللىيلِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق 

 والَغَسقُ  اإلْظالمُ  َجَنحَ  إذا َحّتَّ        الِهيةٌ  وْهيَ  يداها جتوبُ  ظَلَّتْ 
 الطويل الذي يكون طولهُ  اللىيلريد بذلك يُ و .  إذا دخل ظلمٍ ليٍل مُ  : من شرىِ  واملعىن،  إذا دخل : ( يعينَوَقَب  )ِإَذاوقوله 
 . والذي سبق الكالم عنهُ  سنةٍ  ألفَ 

،  أو من النفوس إىل ذاكرة اإلنسان نى هو إلقاء كلمات من املالئكة أو من اجلِ  "النفثُ "(  الن َّفَّااَثِت يِف اْلُعَقدِ  َوِمن َشرِى ) -4
. ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الناس  فراً وكُ  كانت من الشياطني كانت وسوسةً   ، وإنْ  كانت من املالئكة كانت وحياً   فإنْ 

"إن روح القدس نفث يف روعي"  : نى النيبى )ع( قالأ. ويف احلديث  وسوسة الشياطني ن شرى أي م }ِمن َشرِى اْلَوْسَواِس {
 تاح الصالة "اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزهِ فتِ اوقال يف  . ريتى إيلى وبثى الكالم يف ذاكِ جربائيل أوحَ  : يعين

 ومن شرىِ  : ( يعيناْلُعَقِد  يِف  الن َّفَّااَثتِ  َشرِى  َوِمنتعاىل ) . فقولهُ  فر يف ذاكريتكلماِت الكُ   " يعين ومن إلقائهِ ونفثهِ  ونفخهِ 
،  د الدماغ أي تالفيف املخى ي ُعقَ ه "دالُعقَ ". و فر يف ذاكرة اإلنسان وتغويهِ لقي كلمات الكُ يرة اليت تُ فوس الشرى الشياطني والنُ 

 : ومن ذلك قوُل علقمة
ُهْم واحلَِديِد ُعَقدْ  فأْصَبُحوا ِعْنَد اْبِن َجْفَنَة يف  ال===أْغالِل ِمن ْ

 . تعاريج ونتوآت من أثر احلديد واألغالل بعضهم يف جسمهِ  صبحَ أيقول الشاعر  

حسناء أو  نعمها هللا عليك من ماٍل كثري أو زوجةٍ أ عمةٍ نِ  ريد سلبَ هو الذي يُ  "داحلاسِ "(  َوِمن َشرِى َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ ) -5
 . ذلك سريعة أو غري دابىةٍ 

ّاْلَعاَلِمنيَّّوالفَلقّ،ّّسورةّتفسريّهللاّبعونّتّ  َّربِ  ّّاحْلَْمد ّّللِ 

ّ

ّ
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ّسورةّالناس

ِّبْسِمّهللِاّالرَّْْحَِنّالرَِّحيمِّ

م وخالقهم( أي أعتصِ  أَُعوُذ بَِربِى النَّاسِ ( َي حممىد )ُقلْ ) -1 ى السيادة علَ  غة العرب هو الرئيس الذي لهُ يف لُ  . والربى  ُم برهبى
ُهَما اذُْكْرين ِعنَد رَبِىكَ }ف تعاىل يف سورة يوسُ  ، ومن ذلك قولهُ  قومهِ  .  كامللِ  سيىدكَ  أي عندَ  { َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه ََنٍج مِىن ْ

 . مثوايَ  دي أحسنيعين زوجها سيى  { قَاَل َمَعاَذ الِلِى إِنَُّه َريبِى َأْحَسَن َمثْ َوايَ }زُليخا إىل نفسها  وكذلك َلمىا دعتهُ 

 . صائٌر ُملكُه إىل الزوال ٍك دونهُ ، وكلى ملِ  همكُ هم ومالِ كُ ( أي ملِ  َمِلِك النَّاسِ ) -2

يعين  { ى للسامري }َوانظُْر ِإىَلٰ ِإلَٰ ِهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا، ومن ذلك قوُل موسَ  املعبود ( واإلاله معناهُ  إِلَٰ ِه النَّاسِ ) -3
 . { لَُّنَحرىِقَ نَُّه مثى لََننِسَفنَُّه يِف اْلَيمِى َنْسًفا}دك نظر إىل معبو اُ 

، والشاهد على ذلك  الصوت هي الكالم اخلفيى  "ةسَ وَ سْ الوَ ". و ة الشياطنيسَ وَ سْ وَ  ( أي من شرىِ  ِمن َشرِى اْلَوْسَواسِ ) -4
 : مرئ القيس يصُف فتاةاقوُل 

 َسْلَسالِ  املذاقةِ  َعْذبِ  عن وتَ ْبِسمُ           َوَساِوساً  إال اللىيل َجْرسِ  قَِليَلةِ 
 : وقال األعشى

 َزِجلُ  ِعْشرِقٌ  برِيحٍ  اْستَ َعانَ  كَما      اْنَصَرَفتْ  إذا َوْسَواساً  للَحليِ  َتْسَمعُ 
 أُْقِسُم َفاَل }تعاىل يف سورة التكوير  ، ومن ذلك قولهُ  فرد ومجعها ُخنىسمُ لِ  فةٌ ، وهي صِ  في عن األنظار( أي املختَ اخْلَنَّاسِ ) 

 . ب، وهي كناية النجوم ذوات الذنَ  يات عن األنظارأي ابملختفِ  { اِبخْلُنَّسِ 

رة ُل مفهوم الكالم إىل الذاكِ يصِ فيرة ُر من الشياطني والنفوس الشرى ( والوسوسة تصدُ  الَِّذي يُ َوْسِوُس يف ُصُدوِر النَّاسِ ) -5
 .  اإلنسان ويفهم معناهُ  ر بهِ فيشعُ 

  : الوسوسة فقال من أين تكون هذهِ  بحانهُ سُ  مثى ذكرَ 
 . قةقة واملنافِ ( يعين وأرواح الناس الفاسِ َوالنَّاسِ ) ة اجلنى قَ سَ ، والشياطني هم فَ  ( أي اجلنى  ِمَن اجْلِنَّةِ ) -6

============================================= 

 

 ( يفّالوحيّوالتنزيلحقائقّالتأويلّمتى بعون هللا تعاىل تفسري القرآن املسمىى )
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  حممدّعليّبنّحسنّاحلِل يبقلم 

 واحلمُد هلِل على هدايتِه وتوفيقِه ولُه الفضُل واملنىُة علينا .

 

 م  1991وجرى استنساخه وطبعه بعد وفاة املفسىر الذي تُويفى سنة 

 ))مجيع حقوق النشر حمفوظة للُمشرِفني((

 

 

 

ّاملَراجع

 : مصادرّاألخبارّوالقصص
 لتوراةُمموعة ا

 الزبور
 خرىاإلجنيل وبعض الكتب االُ 

ّالل غةّ:ّمصادر
 معجم غريب القرآن

 لسان العرب
 القاموس احمليط للفريوزاابدي

 ُمتار الصحاح
 لويس معلوف –املنجد 

ّدواوينّالشعرّزمنّاجلاهليةّ]واإلسالم[
 املعلىقات العشر  -1

 ديوان امرئ القيس -2
 فة بن العبدرَ ديوان طَ  -3
 هري بن أيب سلمىزُ ديوان  -4



1105 
 

 ديوان حسىان بن اثبت األنصاري -5
 ديوان األعشى -6
 ديوان حامت الطائي -7
 ديوان النابغة الذبياين -8
 ديوان عنرتة العبسي -9
 ديوان لبيد -10
 ديوان اخلنساء -11
 هريديوان كعب بن زُ  -12
 ديوان علقمة بن النعمان -13
 ديوان احلُطيئة -14
 ديوان جرير -15
 ديوان الفرزدق -16
 ديوان األخطل -17

 
 

 

 

 : حسبّاحلروفّاهلجائيةّملحقّإضايف

 

الِقسمة يف املرياث بني اإلخوة اإلرث : 
 واألخوات واجلد واجلدىة

واجلد  الِقسمة يف املرياث بني اإلخوة واألخوات
 واجلدىة

 176النساء 

 12النساء   واألزواج الزوجات بني املرياث قسمة قسمة املرياث بني الزوجات واألزواجاإلرث : 

 11النساء  مرياث أوالدكم اإلرث : مرياث أوالدكم
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 136البقرة  أبناء يعقوب وأمساؤهم األسباط أبناء يعقوب

 79البقرة  عت من التوراةأسفار ضا أسفار ضاعت من التوراة

 67البقرة   بين إسرائيلبقرة  بقرة بين إسرائيل

 6اجلمعة   حترمي اخلمر يف التوراة حترمي اخلمر يف التوراة

 6اجلمعة   حترمي الراب يف التوراة حترمي الراب يف التوراة

 146األنعام   حترمي الشحوم على اليهود حترمي الشحوم على اليهود

 146األنعام   حترمي بعض البهائم على اليهود حترمي بعض البهائم على اليهود

 53آل عمران   احلواريىون وأمساؤهم احلواريىون

 26النساء   حكم زواج اململوكات املأخوذات من األسر زواج اململوكات

 25النساء  من شروط الزواج الصحيح شروط الزواج الصحيح

 157األعراف   يف اإلجنيل اإلجنيلصفات النيبى حممىد يف 

 157األعراف   يف ُمموعة التوراة  صفات النيبى حممىد يف التوراة

 157األعراف  يف التوراة واإلجنيل النيبى حممىد صفات  يف التوراة واإلجنيل النيبى حممىد صفات

 6اجلمعة   غسل اجلنابة عند اليهود غسل اجلنابة عند اليهود

 184البقرة  من فوائد الصوم فوائد الصوم

 16النساء   حكم اللىواط اللىواط

 222البقرة  يضاحمل احمليض

 32القمر  النيبى صاحل النيبى صاحل
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 65البقرة  َنميا بن حكليا َنميا بن حكليا

 6املنافقون  نقل اجلنائز نقل اجلنائز

 48النساء  هل أنت من املوحىدين هل أنت من املوحىدين

 51البقرة  الوصاَي العشر  الوصاَي العشر

 177البقرة  الوقف الوقف

 

 

 ayat.com-quran:    اإلتصالّبنا
 

 


