ً
اٞنتشابه من القرآف
١نمد علي حسن اٜنلي
ٌ
َ
اٞنتوَب نة 1991ـ

الطبع الثاني
للمش ًرؼ)
(حقوؽ الطبع ١نفوظ ي

مفسر القرآن والكتب السماوية
ّ
محمدعلي حسن الحلّي
ّ
(أجلى اٛنبه  ،أقىن األنف  ،على خ ٌده األ٬نن خاؿ  ،كأنه من رجاؿ بين إنرائيل )

المحتويات
أ٨ني تفسًن اٞنتشابه من القرآف
توطئ

توطئ اٞنراجع
تقدٙب
ملحوظ
اٞنق ٌدم
احملكم كاٞنتشابه
تفسًن اآلي  7نورة آؿ عمراف
اٞنشتبه كاٞنتشابه
تفسًن نورة الفآن
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أحد 1
ي
أحد 2
بى ٍدر
غزكة بين األند (بعد كقع أحد)
بعض الةاس يةتحر
اٞنوحدين
هل أنت من ٌ

القرباف الذم تأكله الةار
بين أبًنؽ
قسم اٞنًناث بٌن األكالد كاآلباء
قسم اٞنًناث بٌن الزكجات كاألزكاج
القسم ُب اٞنًناث بٌن اإلخوة كاألخوات
ثبلث نفر خرجوا من اٞندية ْنٌاران إٔب الشاـ
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ى
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لى ٌما نافرًب إٔب اٜنبش ُب طلب اٞنؤمةٌن
اإلنراء
بعض ما شاهدته
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الفيء
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البعث
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الصور
ً
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انتعجاؿ ٌ

اإلنساف ٜ ،نم اإلبل  ،اٞنعجزة ،

،

كالدة مرٙب بةت عمراف  ،زكريٌا  ،اٞنسيح  ،إبراهيم  ،إبن

أهمية تفسير المتشابه من القرآن
 -1يس ٌد الةقص اٞنوجود ُب اٞنكتب اإلنبلمي كالعربي ُب هذا اٞنوضوع.
يرد على شبهات اٞنستشرقٌن كالعلمانيٌن كاٞنلحدين ،كهم فعبلن قد مؤلكا اإلنرتنت ككنائل اإلعبلـ
ٌ -2
بشبهاهتم حوؿ القرآف كنبيٌةا الكرٙب ،كأل ٌف هؤالء يلجأكف إٔب اآليات اٞنتشاُّ كالغامض من القرآف

كغايتهم ص ٌد الةاس عن اهلل كالدين كالقرآف ،كما ُب تفسًن اآلي  7نورة آؿ عمراف

.

١نمد
ٌ -3
يبٌن للةاس معا٘ب هذه اآليات الكر٬ن كاليت بقيت ٠نهول ٌ
اٞنفسر الراحل ٌ
حّت أٟنم اهلل تعأب ٌ

١نمد خاًب
الةب الكرٙب ٌ
علي حسن اٜنلٌي ،عن تفسًنها كتبياهنا للةاس ،كُّذا يتبٌن للةاس صدؽ رنال ٌ

الةبيٌٌن.

عزهم ك٠ندهم من جديد إف
 -4هذا التفسًن نوؼ يقود العآب اإلنبلمي إٔب القرآف كفهمه كيؤدم إٔب ٌ
شاء اهلل تعأب.

المعلّق على الطبعة الثانية

توطئة
شّت أ٥ناء الدنيا ،كإٔب البطارق كاألحبار
إٔب علماء الدين كطبلبه ،كإٔب رجاؿ التصوؼ اإلنبلمي ُب ٌ

تيسركها لطوائفكم ،ألنٌكم الذين
كأبةاء الكهةوت كعلماء البلهوت أق ٌدـ أمان اهلل ُب أعةاقكم كي ٌ

اخرتًب طريق الرب ،ك٘نلتم مفاتيح اٞنعرف  ،إليكم ٗنيعان أق ٌدـ كتاب (المتشابه من القرآن) لدرانته
دران عميق  ،كألقي على اٞنؤمةٌن مةكم به عبء التهيؤ كالدعوة إلنةاده ،فإ ٌف الدين اإلنبلمي ال
مركجوه إالٌ الدعاة اٞنؤمةوف ،كال تكوف بطانته إالٌ اٛنهابذة
يكوف دعاته إالٌ األفاضل الطيٌيوف ،كال يكوف ٌ

الطاهركف ،كلذا كاف من الواجب الديين أف تقوموا ُّذه اٞنهاـ كترشدكا إٔب اإلنبلـ ،كي تةالوا األجر
اٛنزيل من اٞنلك العبلٌـ ،كاهلل ال يضيع أجر من أحسن عمبلن ،كالسبلـ.

مراجع الجزء األول من الكتاب المطبوع سنة 1691

توطئة المراجع
القرآف الكرٙب هو كبلـ اهلل ،كالقانوف اإلٟني الذم يرشد الةاس أٗنعٌن ُب هذه الدنيا كي يكونوا أهبلن
لولوج الطريق اٞنستقيم ُب اآلخرة  ..لذا ٓنتٌم أف يكوف ١نتويان على ما يةانب العقوؿ البشري اٞنتطورة،
يود كشف بعض حقائقه كمعرف كةهه ،فإ ٌف ما لديه من تفانًن تلجئه إٔب أف يتوغٌل ُب
غًن أ ٌف الذم ٌ
مهامه كعرة يصعب على فحوؿ اللغ اكتةاه أنرارها ككشف معمياهتا ،كهو كلٌما درس أحد التفانًن
ازداد تيهان على تيه ،كٟنذا اقتصر رجالةا السابقوف على دران بعضها كاالكتفاء به.
متحرم اٜنقيق كطبلٌُّا،
ٌأما السيٌد مؤلٌف الكوف كالقرآف فإنٌه قد ٌ
مهد الطريق كعبٌد الشارع لدل ٗنيع ٌ
كإف ٓب يكن من فحوؿ اللغ كفرناف البياف ،فإنٌه ُب هذا الكتاب قد جلٌى اٞنتشابه ّنا ٓب يستطع فرناف
التفانًن السابق بيانه ،كّنا عجز عن كشف معمياته فحوؿ البياف كالبديع كأناطٌن البلغاء  ..كهو مع
ذلك ُب متةاكؿ اٛنميع .كهذا الكتاب إذا ما تي ًرجم إٔب لغات العآب اٜني  ،فإنٌه ٩نتذب أغلب اٞنستشرقٌن
إٔب اإل٬ناف بالرنال اإلنبلمي اليت جاءت للعاٞنٌن .كما ترٗنته على الذين يشاؤكف أف يعمركا آخرهتم
ببعيدٌ .أما اٞنؤلٌف فإنٌه ال يبتبغي إالٌ من اهلل تعأب خًن اٛنزاء ُب يوـ اٜنساب.

مراجع الجزء األول من الكتاب المطبوع سنة 1691

تقديم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ًَ
ً
ك الٍ ًكتى ً
ات يه َن أيحـ الٍ ًكتى ً
ات}
ىنزىؿ ىعلىٍي ى
يخ ير يمتى ىشاُّى ه
ات حٍ١ن ىك ىم ه
اب مٍةهي آيى ه
اب ىكأ ى
مأى
ى
{ يه ىو الذ ى
 نورة آؿ عمرافكمةزؿ
اٜنمد هلل خالق األرض كالسماكات .كجاعل الةور كالظلمات .كباعث الرنل باٜنجج كالبيٌةاتٌ .
١نمد كاألنبياء أحسن التحيٌات.
القرآف نوران كآيات .احملكم مةها كاٞنتشاُّات  .كعلى ٌ
فإ٘ب نألت اهلل التوفيق فهدا٘ب إٔب الطريق .كنألت مةه الثواب فأعطا٘ب علم الكتاب ،كنألت
ٌأما بعد ٌ

مةه اٛنةاف فعلٌمين تفسًن القرآف .فحمدان له على هدايته .كشكران له على أعطياته.

أبٌن فيه تفسًن اآليات اٞنتشاُّ من القرآف
لقد
كعدت ُب كتايب الكوف كالقرآف ٌ
ي
بأ٘ب نأكتب كتابان ٌ

ريب كأعانين عليه .فأٟنمين تفسًن القرآف كأعطا٘ب
كأق ٌدمه للقٌراء الكراـ .كقد أ٤نزت ما
ي
يسر ٕب ٌ
كعدت ّنا ٌ

كل زماف كمكاف.
علم البياف فهو ٌ
اٞنيسر اٞنستعاف فله اٜنمد ُب ٌ

محمد علي حسن 1965/ـ
ّ
(الطبع األكٔب  :اٛنزء األكؿ)

المق ّدمة
كل آي
أق ٌدـ ٌ
للقراء الكراـ كتاب (اٞنتشابه من القرآف) كنأجعله ٢نتصران لئبلٌ يطوؿ الكبلـ كنأترؾ ٌ

كرد تفسًنها ُب أحد مؤلٌفاٌب أك أذكرها باختصار  ،كمن أراد زيادة إيضاح ُب ذلك فليطالع مؤلٌفاٌب:
 .1الكوف كالقرآف
 .2اإلنساف بعد اٞنوت
 .3الرد على اٞنلحدين
 .4اٝنبلؼ بٌن التوراة كالقرآف
 .5ناع قضيتها مع األركاح
كل آي متشاُّ كردت ُب نورة البقرة كآؿ عمراف كالةساء ،كبعدها نأٌب
كنأذكر ُب هذا الكتاب ٌ
بالباقي على التدريج كاهلل اٞنوفٌق للصواب .
كليكن معلومان لدل القارئ بأ٘ب ٓب ً
آت بتفسًن القرآف عن دران فأنا ٓب أدرس الةحو كالصرؼ كال
ٌ

البياف كالبديع كال غًن ذلك من العلوـ كلكن تفسًنم للقرآف هو ما كعد اهلل به عباده بقوله تعأب ٍ{ :بيَ
إً َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي} كقد جاء البياف كاهلل الوٕب اٞنستعاف .
ملحوظة :
كاعلم أنٌك إذا قرأت كتايب هذا ال ترل فيه متشاُّان فتقوؿ ُب نفسك كيف أٚناه اٞنؤلٌف (اٞنتشابه من

أ٘ب أكضحت لك الكبلـ كبيٌةت فيه اٞنراـ ً٣نٌا
القرآف) كأنا ال أرل فيه متشاُّان بل كلٌه مفهوـ؟ فاٛنواب ٌ :

ريب من إٟناـ فأصبح الكتاب مفهومان ٛنميع األناـ .كلكةٌك لو طالعت من كتب التفانًن غًن
أعطا٘ب ٌ

بأهنا آيات متشاُّ ال يعلم تأكيلها إالٌ اهلل.
كتايب هذا لعلمت كأيقةت ٌ

المحكم والمتشابه
لقد أنزؿ اهلل تعأب القرآف على قسمٌن ١نكم كمتشابه .فاحملكم ما علم اٞنراد مةه كفهم معةاه فليس
ً
ً
َاس ىشٍيئنا}ٌ ،أما اٞنتشابه فهو
فيه شك كال فيه التباس ٥نو قوله تعأب ُب نورة يونس {إ َف اللٌهى الى يىظٍل يم الة ى
ما ال ييعلم اٞنراد مةه كال ييفهم معةاه إالٌ بعد شرحه كبياف تفسًنه كذلك اللتبانه ٥نو قوله تعأب ُب نورة
ىضلَه اللَه علىى ًع ٍل وم} ك٥نو قوله تعأب ُب نورة الزمر {ك ٍاألىرض ىً
ضتيهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً}
ٗن نيعا قىػٍب ى
اٛناثي { ىكأ ى ي ي ى
ى ٍ ي
كل آي
فكل آي ُب القرآف يفهم معةاها فهي ١نكم  ،ك ٌ
فجاء ذكر األرض باٛنمع على أ ٌف األرض مفردةٌ .
ال يفهم معةاها إالٌ بعد الشرح كالتفسًن فهي متشاُّ .

ألهنم قالوا كما ُب نورة الةحل {إًَ٧نىا
كإٌ٧نا أنزؿ اهلل القرآف على قسمٌن ١نكم كمتشابه حج ن على قريش ٌ
يػي ىعلٍّ يمهي بى ىشهر} كقاؿ بعضهم كما ُب نورة اٞندثر {إً ٍف ىه ىذا إًَال قىػ ٍو يؿ الٍبى ىش ًر} كقاؿ بعضهم كما ُب نورة
ً
فرد اهلل تعأب عليهم قوٟنم كقاؿ :إ ٍف كةتم صادقٌن فيما تقولوف
األنفاؿ { لى ٍو نى ىشاء لى يق ٍلةىا مثٍ ىل ىه ىذا} ٌ ،

١نمد من تلقاء نفسه فأتوا بسورة مثل احملكم من القرآف فصاح كببلغ أك حلٌوا ألغاز
كأ ٌف القرآف جاء به ٌ
اآليات اٞنتشاُّ مةه كافهموا اٞنقصود مةها ،فإ ٍف عجزًب عن هذا كذاؾ فاعلموا أٌ٧نا أنزؿ بعلم اهلل كأنٌه

يوحى .
كحي ى
ه
فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة القيام {ٍبيَ إً َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي}  ،كقاؿ تعأب ُب نورة ص { ىكلىتىػ ٍعلى يم َن نىػبىأىهي بىػ ٍع ىد
ًح و
ٌن} أم بعد زمن طويل .كقاؿ أيضان ُب نورة األنعاـ  {104ىكلًةيبىػيٍّػةىهي لًىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف} كقاؿ تعأب ُب

نورة الشعراء {فىػ ىق ٍد ىك َذبيوا فى ىسيىأٍتًي ًه ٍم أىنبىاء ىما ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيوف}  ،كاٞنعىن :فقد ك ٌذبوا باآليات اٞنتشاُّ
من القرآف كانتهزؤكا ًُّا كلكن نتأتيهم بعد حٌن أنباء اآليات كتفسًنها اليت كانوا ًُّا يستهزئوف .
ًَ
ك الٍ ًكتى ً
ات يه َن أيحـ
ىنزىؿ ىعلىٍي ى
ات حٍ١ن ىك ىم ه
اب مٍةهي آيى ه
مأى
ى
كإليك تفسير اآلية 7سورة آل عمران ( يه ىو الذ ى
ًَ
ً
الٍ ًكتى ً
ين ُب قيػليوًًُّ ٍم ىزيٍ هغ فىػيىتَبًعيو ىف ىما تى ىشابىهى ًمٍةهي ابٍتًغىاء الٍ ًفٍتػةى ً ىكابٍتًغىاء تىأٍ ًكيلً ًه  ،ىكىما
يخ ير يمتى ىشاُّى ه
اب ىكأ ى
ات فىأىَما الذ ى
ًً
ًً
ً
ً
ةد ربػٍّةىا  ،كما ي َذ َكر إًالَ أيكليواٍ األلٍب ً
اب)
يىػ ٍعلى يم تىأٍ ًكيلىهي إًالَ اللٌهي  ،ىكالَران يخو ىف ًُب الٍع ٍل ًم يىػ يقوليو ىف ىآمةَا به يكلٌّ ٍّم ٍن ع ى ى ى ى ي ٍ
ى
:

ًَ
ً
ً
ات
ىنزىؿ ىعلىٍي ى
اب} أم القرآف {مٍةهي} أم من الكتاب {آيى ه
مأى
١نمد {الٍكتى ى
ك} يا ٌ
{ يه ىو} اهلل {الذ ى
ً
ات يه َن أيحـ الٍ ًكتى ً
ات} أم يشتبه على اإلنساف معةاها
يخ ير يمتى ىشاُّى ه
حٍ١ن ىك ىم ه
اب} أم أصل الكتاب { ىكأ ى
ًَ
ً
ًً
٪نتجوف به
ين ُب قيػليوُّ ٍم ىزيٍ هغ} أم ميل عن اٜنق {فىػيىتَبًعيو ىف ىما تى ىشابىهى مٍةهي} أم ٌ
كاٞنقصود مةها {فىأىَما الذ ى
ً ً ً
يردكهم عن ديةهم فيقولوف ٟنم
على باطلهم {ابٍتغىاء الٍفٍتػةى } أم لطلب التلبيس على ضعفاء اٝنلق كي ٌ
١نمد
لو كاف هذا القوؿ مةزالن من اهلل لكاف كاضحان مفهومان ليس فيه التباس كلكن هذا قوؿ البشر قاله ٌ

من تلقاء نفسه،

{ ىكابٍتًغىاء تىأٍ ًكيلً ًه} أم كطلبان ٞنعانيه كتفسًنه ،فقالوا فما معىن قوله ُب نورة البقرة ( ىما يىأٍ يكليو ىف ًُب بيطيوهنًً ٍم
ً
َار)  ،فهل يكوف األكل ُب البطن أـ بالفم؟ كقالوا فما معىن قوله ُب نورة الصافات (إًنػ ىَها ىش ىجىرةه
إالَ الة ى
اٛنى ًحي ًم) فكيف تب ىقى شجرة ُب الةار حي ال ٓنرتؽ؟ كهكذا أخذكا يعرتضوف على اآليات
ىص ًل ٍ
ىٔنٍير يج ًُب أ ٍ
1
ً
الةب يقوؿ هكذا أنزلت
اٞنتشاُّ كيك ٌذبوف ُّا كيستهزئوف ك ٌ

 1ركم أ ٌف أبا بكر نأؿ الةب فقاؿ :أشبت يا رنوؿ اهلل؟ فقاؿ" :شيبتين {إًذىا الشَمس يك ٍّورت} { ،كالٍع ًادي ً
ات
ٍ ي ىٍ
ى ى ى
ٌ
{كال َس ىماء ىكالطَا ًرًؽ}" .كُب حديث آخر قاؿ رنوؿ اهلل " :شيبتين هود".
ى
ضٍب نحا}  ،ى

فرد اهلل تعأب عليهم بقوله { ىكىما يىػ ٍعلى يم تىأٍ ًكيلىهي إًالَ اللٌهي} أم كما يعلم تفسًن اٞنتشابه من القرآف كاٞنقصود
ٌ
مةه إالٌ اهلل كحده أل ٌف اآليات اٞنتشاُّ تةبئ عن ً
ماض كمستقبل كتةبئ عن العآب األثًنم كإنٌكم ٓب

ٓنضركا اٞناضي كي تعرفوه كال اٞنستقبل كي تفهموه ٍبٌ إنٌكم ال تفهموف عن العآب األثًنم شيئان ألنٌكم ٓب
مادي كما تظةٌوف ،كاألثًن ال ٪نرتؽ كإ ٍف
تةتقلوا إليه بعد ،كالشجرة اليت ُب أصل اٛنحيم أثًني كليست ٌ
كاف ُب الةار كنظًنه عةدكم القطن االصطةاعي (أنبست) ال ٪نرتؽ ُب الةار مهما طاؿ مكثهٌ ،أما

األكل ُب البطن فةظًنه عةدكم اٛنةٌن ُب بطن ٌأمه فإنٌه يأكل ُب بطةه كال يأكل من فمه ،ككذلك أهل

كل مكاف.
الةار أل ٌهنم أركاح أثًني فالةار تدخل جوفهم من ٌ

{كالَر ًانخو ىف ًُب الٍعًٍل ًم يػ يقوليو ىف آمةَا بًًه} كإ ٍف كةٌا ال نعلم تأكيله { يكلٌّ} من احملكم كاٞنتشابه { ٍّمن ًع ً
ةد
ى ي
ٍ
ى
ى
ربٍّػةىا} أنزله على نبيةا {كما ي َذ َكر} أم كما يتٌعظ {إًالَ أيكليواٍ األلٍب ً
اب} أم إالٌ ذكك العقوؿ.
ٍ
ى
ى
ٌ ىى ى ي

ىضلَهي اللَهي ىعلىى ًع ٍل وم} يعين مع علم ذلك الرجل باألشياء
ٌأما معىن قوله تعأب ُب نورة اٛناثي { ىكأ ى

كدرانته للطبيعيٌات كالفلك كاٛنغرافيا كالكيمياء كالطب كاٟنةدن كالتاريخ كغًن ذلك من العلوـ فقد أضلٌه

٪نب الظاٞنٌن
اهلل عن ٌ
اٜنق كختم على قلبه كذلك بسبب ظلمه للةاس كاعتدائه عليهم فإ ٌف اهلل تعأب ال ٌ

اٜنق بل يضلٌهم عةه كي يةالوا العقاب كالعذاب يوـ القيام  ،كالشاهد على ذلك
فبل يهديهم إٔب طريق ٌ
ًً
قوله تعأب ُب نورة إبراهيم ً
ٌن ىكيىػ ٍف ىع يل اللٌهي ىما يى ىشاء} .
{كييض حل اللٌهي الظَالم ى
ى
أما قوله تعأب ُب نورة الزمر {ك ٍاألىرض ىً
ضتيهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً}  ،فإ ٌف األرض كالكواكب السيٌارة
ٗن نيعا قىػٍب ى
ى ٍ ي
ٌ
كانت كلٌها أرضان كاحدة ٍبٌ انفجرت فصارت تسع قطع ،فأرضةا كاحدة من تلك القطع ،فقوله تعأب
{ك ٍاألىرض} يريد ًُّا تلك اليت ٕنزقت كصارت تسع قطع ،كقوله ىً
{ٗن نيعا} للتأكيد ،يعين األرض كعطارد
ٌ
ى ٍ ي
اٞنريخ كاٞنشرتم كزحل كباقي السيٌارات فهي ٗنيعان قبضته يوـ القيام  ،كإليك مثبلن على ذلك :لو
كالزهرة ك ٌ

كاف إناء من اٝنزؼ موضوعان فوؽ مةضدة فأقوؿ لك ناكلين اإلناء ،فهذه اٛنمل مفهوم  ،كال معىن لقوٕب
و
فحيةئذ
كتكسر فصار تسع قطع
ناكلين اإلناء ٗنيعان ،ألنٌه إناء كاحدٌ .أما إذا نقط اإلناء على األرض ٌ

اٞنتكسرة ٗنيعهاٍ .بٌ لو قلت لك ناكلين األكا٘ب ٗنيعان،
يصح قوٕب ناكلين اإلناء ٗنيعان ،يعين ناكلين القطع
ٌ
ٌ
ٓب يصح أيضان ألنٌه إناء كاحد ،فكذلك قوله تعأب {ك ٍاألىرض ىً
ضتيهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً}  .كقد نبق
ٗن نيعا قىػٍب ى
ى ٍ ي
ٌ
تفسًن هذه اآلي ُب كتابةا الكوف كالقرآف .

المشتبه والمتشابه
المشتبه هو الذم يشتبه على اإلنساف فبل يعلم معةاه إالٌ بعد شرحه كتوضيحه ٥نو قوله تعأب ُب
الس ًج ٍّل لًٍل يكتي ً
يدهي ىك ٍع ندا ىعلىٍيػةىا إًنَا يكةَا
نورة األنبياء {يىػ ٍوىـ نىطٍ ًوم ال َس ىماء ىكطى ٍّي ٍّ
ب ىك ىما بى ىدأٍنىا أ َىكىؿ ىخ ٍل وق نحعً ي
ًً
ٌن}  ،فهذه اآلي ال يعلم اإلنساف اٞنقصود مةها إالٌ بعد شرحها بالتفسًن ،كقد أكضحت تفسًنها
فىاعل ى
ُب كتايب الكوف كالقرآف

ٌأما المتشابه فهو الذم يشبه بعضه بعضان ُب اٞنعىن ك٫نتلف ُب األلفاظ ٥نو قوله تعأب ُب نورة اٜناق
و ً
انشق ً
َت}  ،كقوله ُب
َت ال َس ىماء فى ًه ىي يىػ ٍوىمئًذ ىكاهيى ه}  ،كقوله ُب نورة اإلنشقاؽ {إً ىذا ال َس ىماء ى
{ ىك ى
انشق ٍ
ت}  ،كقوله ُب نورة الةبأ {كفيتًح ً
ت أىبٍػ ىوابنا}  .فهذه
نورة اإلنفطار {إً ىذا ال َس ىماء ان ىفطىىر ٍ
ت ال َس ىماء فى ىكانى ٍ
ى ى

تدؿ على أ ٌف السماكات الغازيٌ تتش ٌقق
اآليات يشبه بعضها بعضان ُب اٞنعىن كٔنتلف ُب األلفاظ ،كٗنيعها ٌ
يوـ القيام ك٫نتلط بعضها بالبعض فتكوف كالدخاف.
فاٞنشتبه غًن اٞنتشابه كاإلثةاف ال يعلم االنساف اٞنقصود مةهما إالٌ بعد الشرح كالتفسًن .فقد قاؿ اهلل
تعأب ُب نورة األنعاـ { ىكالَزيٍػتيو ىف ىكالحرَما ىف يم ٍشتىبً نها ىك ىغٍيػىر يمتى ىشابًوه ..اْب}  ،كاٞنعىن :أ ٌف الذم يرل شجرة

الزيتوف من بعيد يشتبه عليه أمرها فبل يعلم هل هي شجرة ٌرماف أـ شجرة زيتوف كذلك أل ٌف أكراقها
الرماف.
الرماف كلكن إذا دنا مةها رآها ال تشبه شجرة ٌ
كأغصاهنا تشبه أغصاف ٌ

كخاص ُب أشعارهم فأنزؿ اهلل القرآف على ما جرت به عاداهتم
ككانت األلغاز مستعمل عةد العرب
ٌ
شك مةه .فعجزكا عن هذا كذاؾ
كقاؿ :فأتوا بسورة من مثله فصاح أك حلٌوا لغزان من ألغازه إف كةتم ُب ٍّ
فلم يأتوا بسورة مثله فصاح كٓب ٪نلٌوا لغزان من ألغازه.
كمن ألغاز العرب كصيٌ مهلهل لى ٌما أراد العبداف قتله فقاؿ:
ىم ٍن ي٢نًربي األقو ًاـ أ ٌف يم ىه ٍل ًهبلن

كد حر أبي يكما
هللً ح
دريكما ى

فلما ٚنعت اليمام بةت أخيه كصيٌته حلٌت شعره كقالت:
ٌ
ىم ٍن ي٢نًربي األقو ًاـ أ ٌف يم ىه ٍل ًهبل
كد حر أبًي يكما
هللً ح
دريكما ى
فقبضوا على العبدين كقتلو٨نا.

أض ىحى قىتًيبلن ُب ال ىفبلةً ي٠نىٍة ىدال
ٍ
ال يػبػرًح العب ً
داف ىح َّت يػي ٍقتىبل
ىٍ ى ى ٍ

تفسير سورة الفاتحة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن(،
ب الٍ ىعالىم ى
من اآليات احملكم قوله تعأب ( ٍى ٍ
ى
ً
ٔنص ر٘نته اٞنؤمةٌن كال تشمل
تعم ر٘نته اٞنؤمن كالكافر ُب دار الدنيا (الَرحي ًم ) ٌ
ٌأما قوله (الَر ٍ٘نػ ًن ) يعين ٌ

خاص
عام كلفظ رحيم ٌ
الكافرين كذلك يوـ القيام  ،فلفظ ر٘ناف ٌ

(مػالً ً
ُب كيف يشاء ُب ذلك اليوـ كال ٬نلك أمرم غًنه ،كالشاهد على ذلك
ك ) أم ٬نلكين
ى
ٌ
كيتصرؼ ٌ
ً
ك نىػ ٍفس لٍّةىػ ٍف و
س ىشٍيئنا ىك ٍاأل ٍىم ير يىػ ٍوىمئً وذ لًلَ ًه } .
قوله تعأب ُب نورة االنفطار {يىػ ٍوىـ ىال ٕنىٍل ي ه
(يىػ ٍوًـ الدٍّي ًن ) أم يوـ اٛنزاء  ،يقاؿ ُب اٞنثل "كما تدين تداف"  ،يعين كما تفعل يْن ىازل.
اؾ نىػعب يد كإًيَ ى ً
ً
صك باالنتعان كال نستعٌن
٦نصك بالعبادة كال نعبد نواؾ ى
اؾ نى ٍستىع ي
ك٦ن ٌ
ٌن ) كاٞنعىنٌ :
(إيَ ى ٍ ي
2
بغًنؾ .كال ْنوز االنتعان بغًن اهلل
ً
( ً
يم ) كاٞنعىن :كفٍّقةا إٔب طريق التوحيد الذم يسلك بةا إٔب طريق اٛنة ُب اآلخرة.
اهدنىا ٍّ
الصىرا ىط اٞنيستىق ى
ً ًَ
مت ىعلىي ًه ٍم ) أم ذلك الطريق الذم نلكه أنبياؤؾ كأكلياؤؾ الذين أنعمت عليهم
ىنع ى
ين أ ى
(صىرا ىط الذ ى
بدخوؿ اٛنة  ،كهذا كقوله تعأب نورة الةساء {فىأيكلىئًك مع الَ ًذين أىنٍػعم اللٌه علىي ًهم ٍّمن الةبيٌن ك ٍّ ً
ٌن
الصدٍّيق ى
ٍ ى ىى ى ىى ي ى ٍ ى ٌ ى ى
كالشحه ىداء كال َ ًً
ك ىرفًي نقا} يعين أنعم اهلل عليهم بدخوؿ اٛنة .
ٌن ىك ىح يس ىن أيكلىئً ى
صاٜن ى
ى ى ى
2

١نمد" كنواه  ،كأف تقتصر على لفظ اٛنبلل – اٞنراجع
لذا ال ٩نوز شرعان أف ييكتىب على اٞنآذف كغًنها"يا ٌ

كاٟنداي هدايتاف األكٔب ُب الدنيا كهي طريق التوحيد كطريق الصبلح ،كالثاني ُب اآلخرة كهي اٟنداي إٔب
طريق اٛنة  ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس {إً َف الَ ًذين آمةواٍ كع ًمليواٍ ال َ ً
اٜن ً
ات يىػ ٍه ًدي ًه ٍم
ى ىي ى ى
ص ى
َات الةَعًي ًم}  ،يعين يهديهم إٔب طريق اٛنة بسبب ً
ربػحهم بًًإ٬نىاهنًًم ىٍْن ًرم ًمن ىٍٓنتً ًهم األىنٍػهار ًُب جة ً
إ٬ناهنم
ي ىي ى
ٍ
ى يٍ

حمد رنوؿ اهلل ،
باهلل كّن ٌ

غض ً
ٌن )
( ىغ ًًن اٞن ي
وب ىعلىي ًه ٍم ) كهم اليهود الذين أشركوا باهلل كعبدكا العجل فغضب اهلل عليهم ( ،ىكالى الضَالٍّ ى
ى
3
اٜنق فقالوا إ ٌف اهلل ثالث ثبلث ،
كهم الةصارل الذين ضلٌوا عن طريق ٌ
تكربان
اٜنق كص ٌدكا عةه ٌ
كاٞنعىن :كال هتدنا إٔب طريق جهةٌم الذم يسلكه الكافركف كاٞنعاندكف الذين عرفوا ٌ
كعةادان فغضبت عليهم بسبب كفرهم كإشراكهم .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء {إً َف
ً ً
ً ً
ًَ
َم} ،
ين ىك ىف يركاٍ ىكظىلى يمواٍ ىٓبٍ يى يك ًن اللٌهي ليىػ ٍغفىر ىٟني ٍم ىكالى ليىػ ٍهديىػ يه ٍم طى ًريقان  .إًالَ طى ًر ى
الذ ى
يق ىج ىهة ى
كمعىن اآلي السابق [ُب نورة الفآن ]  :إجعلةا ً٣نٌن حسةت أعماٟنم فيكوف مصًنهم اٛنة  ،كال ْنعلةا
ً٣نٌن ناءت أعماٟنم فيكوف مصًنهم الةار.

المفسرين
إعتراض على
ّ
اؾ
{كلىىق ٍد آتىػٍيػةى ى
اٞنفسركف ٌأهنا السبع اٞنثا٘ب ُب قوله تعأب ُب نورة اٜنجر ى
ُب نورة الفآن  :لقد قاؿ ٌ
ً
ً
يم} .
ىنٍبػ نعا ٍّم ىن الٍ ىمثىا٘ب ىكالٍ يق ٍرآ ىف الٍ ىعظ ى

3

.

بيةما جاء ُب إ٤نيل يوحةٌا " :أف يعرفوؾ أنك أنت اإلله اٜنقيقي ك[أ ٌف] الذم ارنلته يسوع اٞنسيح " – اٞنراجع

ألهنا نبع آيات غًن البسمل  .أقوؿ
تو٨نوا ُب ذلك ٌ
تسمى فآن الكتاب؟ كقد ٌ
أقوؿ أليست نورة اٜنمد ٌ
إ ٌف السبع اٞنثا٘ب هي نبع قصص من قصص األنبياء ذكرها اهلل تعأب ٞنونى بن عمراف فكتبوها ُب التوراة
مرتٌن األكٔب ُب
كذكرها اهلل تعأب لرنوله ٌ
١نمد فكتبوها أصحابه ُب القرآف فصارت مثا٘ب أم ذكرت ٌ

مرتٌن.
التوراة كالثاني ُب القرآف .كمفرد اٞنثا٘ب تثةي  ،كُب التوراة نفر ٌ
يسمى نفر التثةي ألنٌه كتب ٌ
قص آدـ كنوح
كالقصص اليت ذكرها اهلل ٞنونى ُب نفر التكوين من التوراة كذكرت ُب القرآف أيضان هيٌ :
كإبراهيم كلوط كإٚناعيل كيعقوب كيونف ،فهؤالء كلٌهم جاءكا قبل مونى.

سورة البقرة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1آب ) إ ٌف اٜنركؼ اليت ُب أكائل السور كل و
حرؼ مةها يرمز إٔب كلم  ،كاٜنرؼ يكوف ُب ٌأكؿ
ٌ

ك
ان ًم ىربٍّ ى
الةب{ :اقٍػىرأٍ بً ٍ
للةب (ع )  ،كهذه ٌأكؿ نورة نزلت على ٌ
الكلم  ،فاأللف معةاه إقرأ ،كاٝنطاب ٌ
ً
١نمد،
الَذم ىخلى ىق}  .كالبلـ معةاه ىٟنم أم للةاس ،كاٞنيم يرمز إٔب إنم ٌ
١نمد ،كاٞنعىن كاحد.
١نمد ،أك إقرأ ىٟنم يا ٌ
فيكوف اٞنعىن  :إقرأ للةاس يا ٌ
 ( -2ذىلً
ك الٍ ً
الةب
أصحاب
كتبها
ك
البقرة
نورة
قبل
اآليات
ك
ر
السو
من
نزؿ
ما
بالكتاب
يد
ر
كي
)
اب
ت
ك
ى
ى
ي
ى
ٌ
اٞنزمل كاٞندثٌر كغًنها ،أل ٌف الكبلـ الذم ال ييكتب ُب القرطاس كغًنه ال
عةدهم ،كهي نورة القلم ك ٌ

يسمى كتابان ،كإ ٌف جربائيل (ع ) ٓب يةزؿ بكتاب من السماء ،بل نزؿ بسور كآيات كاف يتلوها على
ٌ
١نمد ،كلىما كتبها أصحابه كحفظوها عةدهم و
حيةئذ جاز تسميتها بالكتاب ،فلفظ ذلك كتلك تشًن إٔب
ٌ
ٌ

ات الٍ ًكتى ً
اب
ما كتبوه من السور كاآليات قبل نزكؿ هذه السورة ،كقوله تعأب ُب نورة يونس {الر تًٍل ى
ك آيى ي
اٜنى ًكي ًم} .
ٍ
ً
انتىػ ٍوقى ىد نىاران) أم مثىل هؤالء اٞنةافقٌن كمثىل أصحاب الذم انتوقد ناران ،يعين
 ( -17ىمثىػلي يه ٍم ىك ىمثى ًل الَذم ٍ

ىج ىل
طلب إيقاد الةار  ،كهو مونى بن عمراف .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة القصص {فىػلى َما قى ى
ونى ٍاأل ى
ضى يم ى
ب الطحوًر نىارا قى ىاؿ ًألىهلً ًه ام يكثوا إً ٍّ٘ب آنىست نىارا لَعلٍّي آتًي يكم ٍّمٍةػها ًِن ورب أىك ج ٍذكةو
ك ىنار بًأ ٍىهلً ًه آنىس ًمن ىجانً ً
ٍ ٍ ي
ٍ ي ن ى
ن
ى ى
ى ىى ٍ ى ى
ى
ً
صطىليوف} .
م ىن الةَا ًر لى ىعلَ يك ٍم تى ٍ
١نمد كمثىل اٞنةافقٌن من قوـ مونى كفعلهم معهً ،ك٣نٌا يؤيٌد
كاٞنعىن :مثىل هؤالء الةافقٌن كفعلهم معك يا ٌ
ًَ
ًَ
ونى فىػبىػَرأىهي اللَهي ً٣نَا قىاليوا
ين آ ىذ ٍكا يم ى
ين ىآمةيوا ىال تى يكونيوا ىكالذ ى
ذلك قوله تعأب ُب نورة األحزاب {يىا أىيػح ىها الذ ى
ةد اللَ ًه ىكًج نيها} .
ىكىكا ىف ًع ى
فلما أضاءت الشجرة اليت كلٌم اهلل تعأب مةها مونى كهي شجرة الزيتوف،
ىض ٍ
(فىػلى َما أ ى
اءت ) يعين ٌ
أضاءت بالعلم كاٟنداي ( ىما ىح ٍولىهي ) يعين أضاءت على مونى كمن حوله كهم بةو إنرائيل بأف أنقذهم

من يد فرعوف كخلٌصهم من عذابه ،كفعبلن كانت الشجرة تضيء بالةور كلذلك ظةٌها مونى ناران .فكفر

بةو إنرائيل بعد ذلك كفسقوا كخيٌم اٛنهل عليهم فقالوا أ ًرنا اهلل جهرةن فأخ ىذهتم الصاعق كصارت ظلم ،
كهذا معىن قوله تعأب ( ىذهب اللٌه بًةيوًرًهم ) أم بةور اٟنداي من فانقي بين إنرائيل (كتىػرىكهم ًُب ظيليم و
ات
ى ى ي
ى ى يٍ
ٍ
ى
ً
اٜنق.
) اٛنهل (الَ يػيٍبص يرك ىف ) ٌ

صيٍّ و
الصوب،
ب ٍّم ىن ال َس ىماء ) أم كأصحاب الصيٌب ،كهو السحاب الكثًن ٌ
( -19أىٍك ) مثىلهم ( ىك ى

كالصوب هو اٞنطر الشديد ،كمن ذلك قوؿ اٜنسٌن (ع ) " :بٌن و
صوب اٞن يزف".
أناس ال ينقوا
ى
ي
و
ليخوفهم اهلل
كاٞنعىن :أك مثىلهم كمثىل قوـ أخ ىذهتم السماء بالسحاب كاٞنطر كالظلم كالربؽ كالرعد ٌ
بالصواعق كيردعهم كي يرجعوا عن غيٌهم كيرتكوا طلبتهم اليت ناركا خلفها يطلبوهنا كلكةٌهم ٓب يرتدعوا

بتلك اٜنوادث كٓب يرجعوا عن غيٌهم بل أخذكا يسًنكف عةد إنارة الربؽ كيقيموف عةد الظلم أل ٌف نفرهم
ىضاء ىٟنيم َم ىش ٍواٍ فً ًيه ىكإًذىا أىظٍلى ىم ىعلىٍي ًه ٍم قى يامواٍ}
كاف بالليل ،كذلك قوله تعأب [ ُب اآلي التالي ]  { :يكلَ ىما أ ى
كهم قوـ فرعوف ناركا ُب طلب مونى كقومه ككاف مسًنهم ليبلن ،فردعهم اهلل تعأب باٞنطر كالرعد كالربؽ
كالصواعق فلم يرتدعوا بل ناركا ُب طلبهم ٌ
حّت أدركوهم صباحان فأغرقهم اهلل ُب البحر كأهلكهم جزاءن
١نمد إف ٓب يرجعوا عن غيٌهم كيصلحوا أعماٟنم فإ ٌف اهلل
لعةادهم ،فكذلك اٞنةافقوف من قومك يا ٌ
ًً
ات ىكىر ٍع هد
يهلكهم كما أهلك فرعوف كقومه ،كذلك قوله (فيه) أم ُب ذلك الصيٌب يعين السحاب (ظيلي ىم ه
كبػر هؽ ى٩نعليو ىف أ ً ً ًً
صو ً
اع ًق) أم
ٍ
ى ىٍ ٍ ى
ىصاب ىع يه ٍم ُب آ ىذاهنم ) الضمًن يعود ألصحاب الصيٌب كهم قوـ فرعوف ( ٍّم ىن ال َ ى
ت) أم خوفان من أف ٬نوتوا (كاللٌه يً١ني ه ً ً
من ش ٌدة الصواعق كأصوات الرعد (ح ىذر الٍمو ً
ين) يعين ال
ي
ى ى ىٍ
ط بالٍكاف ًر ى
يفوتونه مهما لزموا اٜنذر.

اٞنفسرين حوؿ هذه اآلي كي تقارف بٌن تفسًنم كتفسًنهم.
كإليك بعض آراء ٌ
المفسرين
آراء
ّ
األكؿ صفح  56قاؿ:
عن كتاب ٠نمع البياف للشيخ الطربني اَّلٌد ٌ

" مثىل هؤالء اٞنةافقٌن ُب جهلهم كشدٌة عةادهم ( ىكصىيٍّ وب ) أم كأصحاب مطر (مٍّنى السَمىاء) أم مةزؿ
ً
ات ) أل ٌف
من السماء (ف ًيه ) أم ُب هذا اٞنطر أك السماء أل ٌف اٞنراد بالسماء السحاب فهو مذ ٌكر (ظيليمى ه
السحاب يغشى الشمس بالةهار كالةجوـ بالليل فيظلم (كىرىعٍده ) كقيل إ ٌف الرعد صوت ملٌك يزجر
السحاب كقيل الرعد هو ملٌك موٌكل بالسحاب يسبٌح  ،رًكم ذلك عن ابن عباس ك٠ناهد كهو اٞنركم
عن أئمٌتةا عليهم السبلـ  ،كقيل هو ريح ٔنتةق ٓنت السماء ركاه أبو اٛنلد عن ابن عباس  ،كقيل هو

صوت اصطكاؾ أجراـ السحاب  ،كمن قاؿ أنٌه ملىك قدٌر فيه صوتانكأنٌه قاؿ فيه ظلمات كصوت رعد

ألنٌه ركم أنٌه يزعق كما يزعق الراعي بغةمه  ،كقوله (كىبػىٍر هؽ ) قيل أنٌه ٢ناريق اٞنبلئك من حديد تضرب به
السحاب فتةقدح عةه الةار عن علي (ع )  ،كقيل أنٌه نوط من نور يزجر به اٞنلىك السحاب عن ابن

عباس  ،كقيل هو مصع ملىك عن ٠ناهد كاٞنصاع اَّالىدة بالسيوؼ كغًنها  ،كقيل أنٌه نار تةقدح من

اصطكاؾ األجراـ  ،كُب تأكيل اآلي كتشبيه اٞنثىل أقواؿ أحدها أنٌه شبٌه اٞنطر اٞنةزؿ من السماء بالقرآف
كما فيه من الظلمات ّنا ُب القرآف من االبتبلء كّنا فيه من الرعد ّنا ُب القرآف من الزجر كما فيه من

الربؽ ّنا فيه من البياف كما فيه من الصواعق ّنا ُب القرآف من الوعيد آجبلن كالدعاء إٔب اٛنهاد عاجبلن عن

ابن عباس  ،كثانيها أنٌه مثل للدنيا شبٌه ما فيها من الشدٌة كالرخاء بالصيٌب الذم ٩نمع نفعان كضرران كأ ٌف
اٞنةافق يدفع عاجل الضرر كال يطلب آجل الةفع  ،كثالثها أنٌه مثل اإلنبلـ أل ٌف فيه اٜنياة كشبٌه ما فيه

من الظلمات ّنا ُب أنبلفهم من إبطاف الكفر كما فيه من الرعد ّنا ُب اإلنبلـ من فرض اٛنهاد كخوؼ
القتل كًلما ٫نافونه من كعيد اآلخرة لش ٌكهم ُب ديةهم كما فيه من الربؽ ّنا ُب إظهار اإلنبلـ من حقن

دمائهم كمةاكحتهم كموارثتهم  ،كما فيه من الصواعق ّنا ُب اإلنبلـ من الزكاجر بالعقاب ُب العاجل
كاآلجل.
كرابعها ما رًكم عن ابن مسعود كٗناعته من الصحاب أفٌ رجلٌن من اٞنةافقٌن من أهل اٞندية هربا من

رنوؿ اهلل (ص) فأصاُّما اٞنطر الذم ذكره اهلل تعأب فيه رعد شديد كصواعق كبرؽ ككلما أضاء ٟنما

الصواعق جعبل أصابعهما ُب آذاهنما ٢ناف أف تدخل الصواعق ُب آذاهنما فتقتلهما كإذا ٞنع الربؽ مشيا
ُب ضوئه كإذا ٓب يلمع ٓب يبصرا فأقاما فجعبل يقوالف يا ليتةا قد أصبحةا فةأٌب ١نمٌدان فةضع أيديةا ُب يديه

فأصبحا فأتياه فأنلما كحسن إنبلمهما فضرب اهلل شأف هذين الرجلٌن مثبلن ٞنةافقي اٞندية كأهنم إذا

حضركا الةبٌ جعلوا أصابعهم ُب آذاهنم فػىرىقان من كبلـ الةبٌ صلى اهلل عليه كنلم أف يةزؿ فيهم شيء كما
كاف ذلك الرجبلف ٩نعبلف أصابعهما ُب آذاهنما ككلما أضاء ٟنم مشوا فيه يعين إذا كثرت أمواٟنم

كأصابوا غةيم أك فتحان مشوا فيه كقالوا دين ١نمٌد صحيح كإذا أظلم عليهم قاموا يعين إذا هلكت أمواٟنم

كأصاُّم الببلء قالوا هذا من أجل دين ١نمٌد فارتدكا كما قاـ ذانك الرجبلف إذا أظلم الربؽ عليهما

كقولػه { :كاهلل ١نيط بالكافرين } ٪نتمل كجوهان :أحدها :أنه عآب ُّم فيعلم نرائرهم كيطلع نبيٌه على
ضمائرهم عن األصم كثانيها :أنه قادر عليهم ال يستطيعوف اٝنركج عن قدرته قاؿ الشاعر :
حّت ًإذىا مىا تػىيػىقَةيوا
أىحىطٍةىا ًًُّمٍ َ

ًّنا قى ٍد رىأكا مىاليوا ىٗنيعان إٔب السٍّلٍ ًم

أم قدرنا عليهم كثالثها :ما ركم عن ٠ناهد أنه جامعهم يوـ القيام يقاؿ أحاط بكذا إذا ٓب يش ٌذ مةه
شيء كمةه أحاط بكل شيء علمان أم ٓب يشذ عن علمه شيء كرابعها :أنه مهلكهم يقاؿ أحيط بفبلف

فهو ١ناط به إذا دنا هبلكه قاؿ نبحانه { كأحيط بثمره } [الكهف ]42 :أم أصابه ما أهلكه كقولػه:

{ إالٌ أف ٪ناط بكم } معةاه أف هتلكوا ٗنيعان ".انتهى .
صح ما رًكم عن ابن مسعود ُب أمر الرجلٌن كأ ٌف اهلل تعأب ضرب ًُّما مثىبلن ىٛناء نياؽ اآلي
أقوؿ لو ٌ
ً
ىصابً ىع يه ٍم ًُب آ ىذاهنًًم) كقاؿ
كالكبلـ على التثةي  ،كٓب يأت على اٛنمع فكيف كقد قاؿ اهلل تعأب ( ىٍ٩ن ىعليو ىف أ ٍ
ىضاء ىٟنيم َم ىش ٍواٍ فً ًيه ىكإًذىا أىظٍلى ىم ىعلىٍي ًه ٍم قى يامواٍ)  ،كهم قوـ فرعوف
ص ىاريه ٍم يكلَ ىما أ ى
اد الٍبىػ ٍر يؽ ى٫نٍطى ي
أيضان (يى ىك ي
ف أىبٍ ى
حّت أدركوهم صباحان.
ناركا ليبلن ُب طلب مونى كقومه ٌ

ً
١نمد (فىأٍتيواٍ بًسورةو
( -23كإًف يكةتي ٍم ًُب ريٍ و
ب) أم ُب ٌ
شك ،كاٝنطاب للمشركٌن ( ٍّ٣نَا نىػَزلٍةىا ىعلىى ىعٍبدنىا) ٌ
يى
ى
ى
ٍّمن ٍّمثٍلً ًه) يعين من مثل القرآف فصاح كببلغ ( ىك ٍادعيواٍ يش ىه ىداء يكم) ٗنع شهيد كهو اٛنليس الذم تراه
كْنالسه،

كاٞنعىن :كادعوا أصةامكم اليت ْنلسوف عةدها كتةظركف إليها ،كمن كانت هذه صفته فليس بإله؛ فإ ٌف اهلل
كف اللٌ ًه) أم اليت ٌأنذٕنوها بدالن عن اهلل مع ً
تعأب ال ْنالسه البشر كال تراه العيوف ،كقوله ( ٍّمن د ً
كوهنا
ي
حقًنة ،كالتقدير :كادعوا شهداءكم من دكف اهلل فليستجيبوا لكم (إً ٍف يكٍةتم ً ً
ٌن) ُب دعواكم بأ ٌف
صادق ى
يٍ ى

تدعوهنا فتستجيب.
األصةاـ آٟن
ى

( -24فىًإف َٓبٍ تىػ ٍف ىعليواٍ ىكلىن تىػ ٍف ىعليواٍ) يعين فإف ٓب تأتوا بسورة من مثله كعجزًب عن ذلك كلن يستجيب لكم
١نمدان كي تتٌقوا الةار كال تتع ٌذبوا فيها
َار) بإ٬نانكم ،أم ص ٌدقوا ٌ
شهداؤكم عةد دعائكم ٟنم ،إذان (فىاتَػ يقواٍ الة ى
اٜنً ىج ىارةي) هي نار الرباكٌن كاألحجار
َاس) يعين تكوف الةاس ىٟنا مقاـ اٜنطب ( ىك ٍ
تلك (الًَيت ىكقي ي
ود ىها الة ي
اٞنبيض من شدة اٜنرارة اليت تقذؼ ًُّا الرباكٌن من جوؼ األرض ،كقد نبق تفسًنها ُب كتابةا الكوف
كالقرآف ( ،أ ًيعد ً ً
ين) أم يهيٌئت ٟنم.
ٍ
َت ل ٍل ىكاف ًر ى
المفسرين
آراء
ّ

لقد اختلف اٞنفسٌركف ُب كلم { شيهىدىاءكيم} فظةٌوها ٗنع شاهد  ،كلذلك ٓب يفهموا معىن اآلي

كإليك أقواٟنم عن [٠نمع البياف] صفح  { " :62كادعوا شهداءكم } قاؿ ابن عباس يعين أعوانكم
كأنصاركم الذين يظاهركنكم على تكذيبكم كٚنى أعواهنم شهداء ألهنم يشاهدكهنم عةد اٞنعاكن كالشهيد
يكوف ّنعىن اٞنشاهد كاٛنليس كاألكيل كيسمى الشاهد على الشيء لغًنه ّنا ٪نقق دعواه بأنه شهيد
أيضان كقولػه { :من دكف اهلل } أم من غًن اهلل كما يقاؿ ما دكف اهلل ٢نلوؽ يريد كادعوا من أنذٕنوهم

معاكنٌن من غًن اهلل { :إف كةتم صادقٌن } ُب أف هذا الكتاب يقولػه ١نمٌد من نفسه .كقاؿ الفراء :أراد
كادعوا آٟنتكم كقاؿ ٠ناهد كابن جريج :أراد قومان يشهدكف لكم بذلك ٣نن يقبل قولػهم كقوؿ ابن عباس
أقول ألف معةاه انتةصركا أعوانكم على أف يأتوا ّنثله ألف الدعاء ّنعىن اإلنتعان كما قاؿ الشاعر:
فػىلى َما الٍتػىقى ٍ
ت فػي ٍرنىانػيةىا كىًرجىا يٟنيمٍ

دىعى ٍوا يىا لى ىكعٍ وب كىاعٍتػىزىيػٍةىا ًلعى ًام ًر

كقاؿ آخر:
ب خىصٍوم قى ٍد ىٕنالىوا
ك ري َ
كىقػىبػٍلى ى

ً
ت
ت كىالى دىعى ٍو ي
عىلىيَ فىما هىلعٍ ي

كأما قوؿ ٠ناهد فبل كجه له ألف الشاهدين ال ٫نلو إما أف يكونوا مؤمةٌن أك كفاران فاٞنؤمةوف ال يكونوف

شهداء للكفار كالكفار ال بٌد أف يسارعوا إٔب إبطاؿ اٜنق أك ٓنقيق الباطل إذا دعوا إليه فمن أم
الفريقٌن يكوف شهداؤهم كلكن يةبغي أف ٩نرم ذلك ٠نرل قولػه تعأب:

{ قل لئن اجتمعت اإلنس كاٛنن على أف يأتوا ّنثل هذا القرآف ال يأتوف ّنثله كلو كاف بعضهم لبعض
ظهًنان}
ً
[اإلنراء ]88 :كقاؿ قوـ إف هذا الوجه جائز أيضان صحته ألف العقبلء ال ٩نوز أف ي٪نملوا نفونهم على

الشهادة ّنا يفتضحوف به ُب كبلـ أنه مثل القرآف كال يكوف مثله كما ال ٩نوز أف ي٪نملوا نفونهم على أف
يعارضوا ما ليس ّنعارض على اٜنقيق  ".انتهى.

 ( -25ىكبى ٍّش ًر الَ ًذين ىآمةيواٍ ) نبق تفسًنها ُب كتابةا اإلنساف بعد اٞنوت ٓ[ ،نت عةواف اٛنةاف ]
ب ىمثىبلن َما) يعين مثىبلن من األمثاؿ من صغًن اٜنشرات إٔب كبار
( -26إً َف اللَهى الى يى ٍستى ٍحيًي أىف يى ٍ
ض ًر ى

وض ن فى ىما فىػ ٍوقىػ ىها) أم فما ْناكزها كزاد عليها ،أل ٌف اهلل تعأب لى ٌما ضرب
اٜنيوانات ،كذلك قوله تعأب (بىػعي ى

مثىبلن بالذباب كالعةكبوت تكلٌم فيه قوـ من اٞنشركٌن كعابوا ذكره كقالوا ماذا أراد اهلل بالعةكبوت فيضرب
١نمد؛ فأنزؿ اهلل هذه اآلي  ،كمعىن {الى يى ٍستى ٍحيًي} يعين ال يىػىرل ُب
به مثىبلن ،كما هذه األمثاؿ إالٌ من ٌ

ذلك من حياء ،أم ال ىيرل من عيب ُب ضرب األمثاؿ باٜنشرات ألنٌه هو الذم خلقها كهو أعلم
بضعفها ً
البق
كقوهتا كطباعها كال فرؽ بيةكم كبيةها ُب اٝنلق فهي ٢نلوقاته كأنتم عبيده .كالبعوض صغار ٌ
ٌ
يدؿ على الكرب فقط ،كأراد نبحانه بلفظ {فى ىما فىػ ٍوقىػ ىها}
كإٌ٧نا ٓب يقل بعوض ن فما أكرب مةها ،أل ٌف ذلك ٌ
ًَ
اٜنى حق ًمن َرًٍُّّ ٍم) أم القرآف مةزؿ من رٌُّم كليست
ين ىآمةيواٍ فىػيىػ ٍعلى يمو ىف أىنَهي ٍ
الغريزة ك ٌ
القوة كالكرب( ،فىأىَما الذ ى
ًَ
ين ىك ىف يركاٍ فىػيىػ يقوليو ىف ىما ىذا أ ىىر ىاد اللَهي ًُّى ىذا) أم باٜنشرات فيضرب ًُّا ( ىمثىبلن
هذه األمثاؿ من ٌ
١نمد ( ىكأىَما الذ ى
يً
ض حل بًًه ىكثًًنان ىكيىػ ٍه ًدم بًًه ىكثًًنان) أل ٌف الةاس على قسمٌن صاّب كفانق :فالصاّب من كانت أخبلقه حسة
ي

يتكرب على الضعفاء ،ك ٌأما الفانق فهو
صادؽ القوؿ كرٙب الةفس رحيم القلب رؤكؼ باٞنساكٌن ال ٌ

متكرب ُب نفسه ظآب جائر ٧نٌاـ ِنيل ،فإف ٓب تكن هذه الصفات كلٌها فيه
عكس ذلك كاذب ُب قوله ٌ

فبعضها .فالصاٜنوف يتٌبعوف احملكم من القرآف فيهتدكف به كيرتكوف حكم اٞنتشابه إٔب اهلل ٌ .أما الفانقوف
فيرتكوف احملكم كيعرتضوف على اٞنتشابه فيضلٌوف به ،كذلك قوله تعأب {ي ً
ض حل بًًه ىكثًًنان ىكيىػ ٍه ًدم بًًه ىكثًًنان}
ي
اٜنق باتباعهم اٞنتشابه من القرآف ،ككثًنه من الةاس يهتدكف باتباعهم
يعين كثًنه من الةاس يضلٌوف عن ٌ
ان ً
ض حل بًًه إًالَ الٍ ىف ً
احملكم من القرآف دكف االلتفات إٔب اٞنتشابه (كما ي ً
نيء
كاف
من
ال
إ
يعين
)
ٌن
ق
ٌ
ى
ىى ي
ٌ
األخبلؽ.
ذـ الفانقٌن فقاؿ:
ٍبٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
ًَ
ضو ىف ىع ٍه ىد اللَ ًه ًمن بىػ ٍع ًد ًميثىاقً ًه) يعين يةقضوف العهد الذم عاهدكا به أنبياء اهلل اٞناضٌن
ين يىة يق ي
( -27الذ ى
حرـ اهلل قتلها كال يزنوا ،كقد أخلفوا اهلل ما عاهدكه
بأف ال يشركوا باهلل شيئان كال يقتلوا الةفس اليت ٌ
ً
وص ىل) يعين كيقطعوف صل الرحم اليت أمر اهلل بصلتها ( ىكيػي ٍف ًس يدك ىف ًُب
( ىكيىػ ٍقطىعيو ىف ىما أ ىىمىر اللَهي بًه أىف يي ى
اٝن ً
األ ٍىر ً
ان يرك ىف) الذين خسركا أنفسهم
حمد (أيكلىئً ى
ك يه يم ٍى
ض) بالفنت كقطع السبيل كيص ٌدكف من ىآمن ّن ٌ
كأهليهم فأبدلوا الةعيم باٛنحيم.

ً
يدؿ على خلق آدـ
ىحيىا يك ٍم) إ ٌف هذه اآلي ىٟنا معةياف أحد٨نا ٌ
 ( -28ىكٍي ى
ف تى ٍك يف يرك ىف بًاللَه ىكيكةتي ٍم أ ٍىم ىواتان فىأ ٍ

يدؿ على خلق نسلهٌ ،أما خلق آدـ فقد شرحتها شرحان كافيان ُب كتايب الكوف كالقرآف ٓنت عةواف
كالثا٘ب ٌ

اٜنياة انتقالي ٌ ،أما خلق نسله فخلقهم من عةاصر أرضي فكاف مةها الغذاء ككاف من الغذاء اٞنين ككاف

من اٞنين اٛنةٌن ،فقوله تعأب ) يكةتي ٍم أ ٍىم ىواتان( يعين كةتم ٗنادان فجعلكم أحياء تسمعوف كتبصركف .كيؤيٌد
ىخىر ٍجةىا ًمٍةػ ىها ىحبًّا فى ًمٍةهي يىأٍ يكليو ىف} .
اها ىكأ ٍ
ىحيىػٍيػةى ى
ض الٍ ىمٍيتى ي أ ٍ
{كآيىه َٟني يم ٍاأل ٍىر ي
ذلك قوله تعأب ُب نورة يانٌن ى
يتكوف من مواد أرضي كذلك من مرٌكبات الكربيت كالفسفور كالصوديوـ كالبوتانيوـ
فجسم اإلنساف ٌ

ٕنتص هذه اٞنواد من األرض فتصبح فيها فاكه فإذا أكلها اإلنساف أخذ
كالكلس كاٜنديد ،فاألشجار ٌ

جسمه يةمو كيكرب ًُّذه األغذي ( ٍبٌ ي٬نًيتي يك ٍم) عةد انتهاء أعماركم ( ٍبٌ يٍ٪نيًي يك ٍم) اٜنياة األثًني  ،كذلك
بعد اٞنوت ُب عآب األثًن (ٍبيَ إًلىٍي ًه تيػ ٍر ىجعيو ىف) يوـ القيام  ،أم يرجع حكمكم إليه فيحكم بيةكم بالعدؿ.
ض ىً
(ه ىو الَ ًذم ىخلى ىق لى يكم َما ًُب األ ٍىر ً
ٗنيعان) من جباؿ كأهنار كنبات كأنعاـ ،كقد نبق تفسًن هذه
 -29ي
اآلي ُب كتابةا الكوف كالقرآف ُب تعريف السماكات الغازي

ك لًٍلمبلىئً ىك ً إً ٍّ٘ب ج ً
ً
اع هل ًُب األ ٍىر ً
ض ىخلًي ىف ن) ٫نلف ىمن مضى قبله من األمم (قىاليواٍ
ى
 ( -30ىكإ ٍذ قى ىاؿ ىربح ى ى
4
ً ً
ً
ً
أى ً
ٍّس
ٍ
ىْن ىع يل ف ىيها ىمن يػي ٍف ًس يد ف ىيها ىكيى ٍسف ي
ك الد ى
ٍّماء) كما فسدت األمم اٞناضي  ( ،ىكىٍ٥ن ين ني ىسبٍّ يح ُنى ٍمد ىؾ ىكنػي ىقد ي
ك) أال تكتفي بةا عبيدان؟ (قى ىاؿ إً ٍّ٘ب أ ٍىعلى يم ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف) أم أنا أعلم أ ٌف أكالد آدـ يفسدكف ُب األرض
لى ى
كيسفكوف الدماء كلكن ٕب مةهم ٦نب كفيهم الكفاي فهؤالء يعبدكنين كال يشركوف يب شيئان ،كيريد بذلك
األنبياء كاٟنداة .كقد نبق شرح هذه اآلي ُب كتابةا الكوف كالقرآف .
ض يه ٍم ىعلىى الٍ ىمبلىئً ىك ً) أم عرض كةيتهم
آد ىـ األ ٍ
ىٚنىاء يكلَ ىها) أم أٚناء األنبياء كاٟنداة (ٍبيَ ىعىر ى
 ( -31ىك ىعلَ ىم ى

على اٞنبلئك  ،فقاؿ تعأب :أتعرفوف خليلي مةهم؟ قالوا :ال ،قاؿ :أتعرفوف كليمي مةهم؟ قالوا :ال ،فقاؿ:

أتعرفوف ركحي مةهم؟ قالوا :ال ،فقاؿ :أتعرفوف حبيب مةهم؟ قالوا :ال ،فقاؿ :أتعرفوف أمرم مةهم؟ قالوا:
ىٚناء هػؤالء) الدعاة إٔب اهلل (إًف يكةتم ً ً
ٌن) بأنٌكم
ال نعرؼ( ،فىػ ىق ىاؿ) اهلل تعأب للمبلئك (أىنبًئي ًو٘ب بًأ ٍى ى ي
صادق ى
يٍ ى
تعلموف أ ٌف أكالد آدـ يفسدكف ُب األرض.

4
اٞنفسركف السابقوف ٫نالوف أنٌه تعأب جعل آدـ خليف هلل  ،كيا عجبان كيف ظةٌوا ذلك كاٝنليف يفسد ُب
بيةما
ٌ

كبٌن كوف أبيةا آدـ هذا آخر أب للجةس الرابع _
األرض كيسفك الدماء! كاٞنؤلٌف هو ٌأكؿ من أكضح اٝنبلف هذه ٌ

اٞنراجع

ك الى ًع ٍل ىم لىةىا إًالَ ىما ىعلَ ٍمتىػةىا) أم تةزيهان لك عن اٝنطأ فإنٌك ال ٔنلق اٝنلق إالٌ
 ( -32قىاليواٍ ينٍب ىحانى ى
َك أىنت الٍعلًيم) ًّنا غاب عةٌا ( ٍ ً
ً
يم) ُب ٢نلوقاتك
اٜنىك ي
ٞنصلح فإنٌةا ال علم لةا بالغيب إالٌ ما أنبأتةا عةه (إن ى ى ى ي
ال ٔنلق شيئان عبثان.
ىٚنىآئً ًه ٍم) أم علٌ ٍمهم بأٚناء هؤالء الدعاة إٔب اهلل الذين يأتوف من
آد يـ أىنبًٍئػ يهم بًأ ٍ
( -33قى ىاؿ) اهلل تعأب (يىا ى
نسلك ،فقاؿ آدـ للمبلئك  :إنم خليله إبراهيم ،كانم كليمه مونى ،كانم ركحه عيسى ،كانم حبيبه

١نمد أيضان :اٞنهدم صاحب الزماف .كهكذا أعلمهم آدـ أٚناء الدعاة إٔب اهلل  :من
١نمد ،كانم أمره ٌ
ٌ
َ ً
ذكرنا كمن ٓب نذكر( ،فىػلى َما أىنبىأ يىهم بًأ ٍ ً ً
ب
ٍ
ىٚنىآئه ٍم قى ىاؿ) اهلل تعأب للمبلئك (أى ىٓبٍ أىقيل ل يك ٍم إ ٍّ٘ب أ ٍىعلى يم ىغٍي ى
ال َسماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض) أم أعلم ما غاب عةكم ُب السماكات كُب األرض ( ىكأ ٍىعلى يم ىما تػيٍب يدك ىف) أم ما
ىى
تظهركف ( ىكىما يكةتي ٍم تىكٍتي يمو ىف) أم كما ٔنفوف ُب ضمائركم.

المفسرين
آراء
ّ

ىٚنىاء كيَلهىا}قاؿ الطربني ُب صفح " : 76أم علمه معا٘ب األٚناء ًإذ
ُب قوله تعأب {كىعىَلمى آدىـى األ ٍ

األٚناء ببل معاف ال فائدة فيها كال كجه إلشارة الفضيل ُّا كقد نبه اهلل تعأب اٞنبلئك على ما فيها من

لطيف اٜنكم فأقركا عةدما نئلوا عن ذكرها كاإلخبار عةها أنه ال علم ٟنم ُّا فقاؿ اهلل تعأب { يا آدـ
أنًٍبئهم بأٚنائهم } عن قتادة كقيل إنه نبحانه علمه ٗنيع األٚناء كالصةاعات كعمارة األرضٌن كاألطعم

كاألدكي كانتخراج اٞنعادف كغرس األشجار كمةافعها كٗنيع ما يتعلق بعمارة الدين كالدنيا عن ابن عباس

ك٠ناهد كنعيد بن جبًن ،كعن أكثر اٞنتأخرين.
كقيل إنه علمه أٚناء األشياء كلها ما خلق كما ٓب ٫نلق َنميع اللغات اليت يتكلم ُّا كلده بعده عن أيب
علي اٛنبائي كعلي بن عيسى كغًن٨نا قالوا فأخذ عةه كلده اللغات فلما تفرقوا تكلم كل قوـ بلساف ألفوه

كاعتادكه كتطاكؿ الزماف على ما خالف ذلك فةسوه ك٩نوز أف يكونوا عاٞنٌن َنميع تلك اللغات إٔب زمن
نوح (ع) فلما أهلك اهلل الةاس إال نوحان كمن تبعه كانوا هم العارفٌن بتلك اللغات فلما كثركا كتفرقوا
اختار كل قوـ مةهم لغ تكلموا ُّا كتركوا ما نواه كنسوه.
كقد ركم عن الصادؽ (ع) أنه نئل عن هذه اآلي فقاؿ :األرضٌن كاٛنباؿ كالشعاب كاألكدي ٍبٌ نظر

إٔب بساط ٓنته فقاؿ كهذا البساط ٣نا علمه كقيل إنه علمه أٚناء اٞنبلئك كأٚناء ذريته عن الربيع ،كقيل
إنه علمه ألقاب األشياء كمعانيها كخواصها كهو أف الفرس يصلح ٞناذا كاٜنمار يصلح ٞناذا كهذا أبلغ
ألف معا٘ب األشياء كخواصها ال تتغًن بتغًن األزمة كاألكقات كألقاب األشياء تتغًن على طوؿ األزمة ".
كقالوا ُب تفسًن قوله تعأب {ٍبيَ عىرىضىهيمٍ عىلىى الٍمىبلىًئ ىكً } صفح  77قاؿ :
" كاختلف ُب كيفي العرض على اٞنبلئك فقيل إ٧نا عرضها على اٞنبلئك بأف خلق معا٘ب األٚناء اليت
علٌمها آدـ حّت شاهدهتا اٞنبلئك كقيل صوٌر ُب قلوُّم هذه األشياء فصارت كأهنم شاهدكها كقيل
عرض عليهم من كل جةس كاحد كأراد بذلك تعجيزهم ..اْب".

أقول إ ٌف اهلل تعأب ٓب يقل :علٌمةا آدـ اللغات كالصةاعات كانتخراج اٞنعادف كغًن ذلك ً٣نٌا ذكر
قضى حياته ُب اٞندارس كالكلٌيات
اٞنفسركف كال قدرة لئلنساف أف يتعلٌم ٗنيع اللغات كالصةاعات كلو أنٌه ٌ
ٌ
{كلىىق ٍد ىع ًه ٍدنىا إً ىٔب
ككيف يتعلٌم ٗنيع اللغات كاإلنساف شديد الةسياف كقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة طا ها ى
آد ىـ ًمن قىػٍب يل فىػةى ًس ىي ىكىٓبٍ ىً٤ن ٍد لىهي ىع ٍزنما}  ،كقد خاطب اهلل حبيبه خاًب األنبياء بقوله ُب نورة األعلى
ى
{نةيػ ٍق ًريؤ ىؾ فى ىبل تىةسى  .إًَال ما ىشاء اللَه}  ،كقاؿ أيضان ُب نورة األنعاـ {كإً َما ي ً
َك الشٍَيطىا يف فىبلى
ةسيىػة ى
ي
ى ي
ى
ى
ى
ً ًً
تىػ ٍقعي ٍد بىػ ٍع ىد ٍّ
ٌن} ٍ ،بٌ لو كاف اٞنراد بذلك أٚناء األشياء لقاؿ تعأبٍ :بٌ عرضها
الذ ٍكىرل ىم ىع الٍ ىق ٍوـ الظَالم ى

ض يه ٍم} يعين عرض هؤالء األشخاص على اٞنبلئك  ،يعين
على اٞنبلئك  ،فكيف كقد قاؿ تعأب {ٍبيَ ىعىر ى
ىٚناء هػؤالء إًف يكةتم ً ً
ٌن} كٓب يقل أنبؤك٘ب بأٚناء اٛنباؿ كاألكدي
كةيتهم ،فقاؿ تعأب {أىنبًئي ًو٘ب بًأ ٍى ى ي
صادق ى
يٍ ى

{ه يػؤالء} تشًن إٔب أشخاص كال ٩نوز انتعماٟنا للجمادات،
كالشعاب إف كةتم صادقٌن .ثانيان إ ٌف كلم ى

اٞنفسركف لقاؿ تعأب  :أنبؤك٘ب بأٚناء تلك األشياء إف كةتم صادقٌن ،كٓب يقل
فلو ٌ
صح ما ذهب إليه ٌ
ىٚنىاء ىه يػؤالء}.
{بًأ ٍ

ٍبٌ إ ٌف مدار اٜنديث كاعرتاض اٞنبلئك كاف حوؿ نسل آدـ فكاف اٛنواب من اهلل تعأب حوؿ نفس

اٞنوضوع ،كذلك قوله تعأب {إً ٍّ٘ب أ ٍىعلى يم ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف} يعين أنا أعلم ما نيكوف من نسل آدـ من رجاؿ

هداة تقاة صاٜنٌن ال يفسدكف كال يسفكوف بل يصلحوف كيعبدكف كإف كاف الكثًن من نسله يفسدكف
كيسفكوف.

تسمى بلساف العرب جةٌ  ،كالشاهد على ذلك
ك ٍ
ىنت ىكىزٍك يج ى
 ( -35ىكقيػ ٍلةىا يىا ى
ان يك ٍن أ ى
آد يـ ٍ
اٛنىةَ ى) البستاف ٌ
قوؿ شاعرهم:

ذاؾ ً
ً
ص يل
كانت ىٟن ٍم جةٌ ه إ ٍذ ى
ظاهرةه
ٍ
يس كال يفوما يف ىكالبى ى
فيها ال ىفراد ي
كحواء على جبل من جباؿ األرض ،ككاف فيه كثًن من األشجار كالفواكه كفيه
فإ ٌف اهلل تعأب خلق آدـ ٌ
ث ًشٍئتي ىما) أم
(كيكبلى ًمٍةػ ىها ىر ىغدان ىحٍي ي
يةابيع اٞنياه كيكتةف أصةاؼ الطيور كاألنعاـ ،كلذلك قاؿ اهلل تعأب ى
كيكبل من ٖنار اٛنة كطيورها كأنعامها كاشربوا من ً
ألباهنا ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
ً
اث ُب ىعٍي و
ش ىر ىغ ٍد
ىح ىد ى
بىػٍيػةى ىما اٞنىٍرءي تىراهي نىاعم ػان  .....يىأٍ ىم ين األ ٍ
(كالى تىػ ٍقربا ه ًػذهً الشَجرةى) أل ٌف فيها شوكان ٬نزؽ ثياُّما ك٫ندش أيديهما عةد ً
تةاكٟنما من ٖنرًهتا كلذلك
ٌ ى
ى ىى ى
ىى
مةعهما من التقرب إليها 5كهي شجرة العلٌيق "علگ " (فىػتى يكونىا ًمن الٍظَالً ً
ٌن) ألنفسكما بتةاكلكما من
م
ى
ى
ٌ
ىٖنرًهتا.
5
١نرـ
اٞنفسرين ،كلو كانت الشجرة ٌ
كاٞنؤلٌف ٌأكؿ من ٌفرؽ بٌن ٓنرٙب االقرتاب مةها كبٌن األكل مةها كما زعم أكثر ٌ
ضل ذلك ٌ
حّت اليوـٌ ،
فالرب كالت ٌفاح من أعمدة اٜنياة كضركرات الغذاء ،كالت ٌفاح من ٌ
أهم الفواكه كأكثرها احتواءن
أكلها لى ٌ
ً
حّت هذا الزمن – اٞنراجع
على اٜنديد ،فبل يعقل ٓنر٬نهما ،لكن شجرة العلٌيق ٣نٌا ٪نذر االقرتاب مةها ٌ

كذلك اٛنبل هو قطع من كوكب كاف مسكونان ُب قدٙب الزماف ككاف فيه من البشر كاٜنيواف كالةبات كغًن
ٕنزؽ فصارت نيازؾ نقط بعضها على أرضةا فصارت جباالن ،كلى ٌما
فلما قامت قيامته ٌ
ذلك من األحياءٌ ،

أخذت تةبت كتةمو كأصبحت
نقطت عليها األمطار ككاف ُب تلك اٛنباؿ بذكر األشجار كالةباتات
ٍ
بساتٌن فوؽ تلك اٛنباؿ .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الرعد {كًُب األىر ً ً
َات ٍّم ٍن
ات ىك ىجة ه
ض قطى هع حمتى ىجا ًكىر ه
ى ٍ
أ ٍىعةى و
اب}  ،كاٞنعىن { :ىكًُب األ ٍىر ً
ض قًطى هع} ليست من األرض 6نقطت عليها فصارت جباؿ

َات ٍّمن أ ٍىعةى و
اب} أم بساتٌن من أعةاب ،يعين من فواكه .كلى ٌما
{ حمتى ىجا ًكىر ه
ات} جاكر بعضها بعضان { ىك ىجة ه ٍ

كحواء فوؽ جبل
٧نت الةباتات كاألشجار على تلك اٛنباؿ خلق اهلل تعأب عليها طيوران كأنعامان كخلق آدـ ٌ

من تلك اٛنباؿ.

( -36فىأ ىىزَٟنيىما الشٍَيطىا يف ىعٍةػ ىها) أم فأذهبهما الشيطاف عن تلك اٛنة كأبعد٨نا بونونته كإغوائه
ألهنما أكبل من تلك الشجرة كهو توت العلٌيق ( ىك) عصيا رٌُّما (قيػ ٍلةىا
ىخىر ىج يه ىما ً٣نَا ىكانىا فً ًيه) من الةٍّػ ىعم ٌ
(فىأ ٍ
ً
كحواء كاألنعاـ كالطيور اليت كانت ُب تلك اٛنة كلٌهم
ٍاهبطيواٍ ) من اٛنبل إٔب األرض اٞنستوي  ،يعين آدـ ٌ
ض يك ٍم لًبىػ ٍع و
ض ىع يد ٌّك) يعين جعلةا بيةكم عداكة جزاءن لًعصيانكم أمر ربٌكم ،فصار
نزلوا إٔب األرض (بىػ ٍع ي
عدكان إلبليس ،فصار أكالد آدـ بعضهم يعادم بعضان ( ىكلى يك ٍم ًُب
عدكان آلدـ كأكالده ،كصار آدـ ٌ
إبليس ٌ
األ ٍىر ً
كل شيء يتمتٌع به اإلنساف (إً ىٔب
ض يم ٍستىػ ىقٌّر) أم راح كنكوف ( ىكىمتىاعه) من اٞنأكل كاٞنلبس كاألثاث ك ٌ
ًح و
تتمزؽ ُب ذلك اليوـ فتخرج الةفوس مةها كتةتشر ُب الفضاء.
ٌن) أم إٔب يوـ القيام  ،أل ٌف األرض ٌ
ألهنا ش ٌقت طريقان من أنفل اٛنبل كصارت
ْنف ٌ
القصة :لى ٌما أكل آدـ من تلك الشجرة أخذت اليةابيع ٌ
ّ
يبق ُب تلك
ْنرم على األرض ،كلى ٌما ج ٌفت اٞنياه فوؽ اٛنبل يبست األشجار كنفدت الثمار فلم ى

البستاف ما يعيشوف عليه فش ىكوا إٔب رٌُّم فأكحى إليهم أف اهبطوا إٔب األرض اٞنستوي  ،فقاال ربٌةا ٦ناؼ
 6قاؿ اٞنراجع :أثبت علم اٛنيولوجيا أ ٌف جباؿ ٨نااليا ليست من أرضةا ،بل أ ٌهنا رنت عليها بعد أف كانت تدكر

حوؿ األرض.

أف ال ٤ند عليها ما نأكل كنشرب ،فأخذ نبحانه ٪نثٌهم على الةزكؿ فقاؿ ْندكف فيها ما تأكلوف
يفرقهم ُب األرض كي يةتشركا فيها
كتشربوف كلكم ُب األرض
ٌّ
مستقر كمتاعه إٔب حٌن .كأراد نبحانه أف ٌ

كيتكاثركا.

( -37فىػتىػلىقَى آدـ ًمن َربًٍّه ىكلًم و
ات) نزؿ ًُّا جربائيل فعلٌمه إيٌاها فدعا ًُّا آدـ كهي :
ىي
ى

ظلمت نفسي فاغفر ٕب إنٌك خًن الغافرين،
إ٘ب
"اللهم ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ٍّ
رب ٌ
ي
ٌ

اللهم
إ٘ب
اللهم ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ٍّ
رب ٌ
ي
ظلمت نفسي فار٘نين إنٌك أنت أرحم الرا٘نٌنٌ ،
ٌ
التواب الرحيم".
إ٘ب
ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ٍّ
رب ٌ
ي
ظلمت نفسي ٍ
علي إنٌك أنت ٌ
فتب ٌ
(فىػتاب علىي ًه إًنَه هو التَػ َو ً
ً
يم ) بعباده التائبٌن
ي
ى ى ى ٍ ي يى
اب) لمن عمل نيٌئ َنهال ٍبٌ تاب ُب م ٌدة قريب (الَرح ي
الةادمٌن.
المفسرين
آراء
ّ

ُب اٛنة  :صفح ( ) 85قاؿ الطربني " :اختلف ُب اٛنة اليت أنكن فيها آدـ فقاؿ أبو هاشم هي
جة من جةاف السماء غًن جة اٝنلد ألف جة اٝنلد أكيلها دائم كال تكليف فيها كقاؿ أبو مسلم هي
جة من جةاف الدنيا ُب األرض" "{ كال تقربا هذه الشجرة } أم ال تأكبل مةها فمعةاه ال تقرباها

باألكل كيدؿ عليه أف اٞنخالف كقعت باألكل ببل خبلؼ ال بالدنو مةها" ".كاختلف ُب الشجرة اليت
هني عةها آدـ فقيل هي السةبل عن ابن عباس كقيل هي الكرم عن ابن مسعود كالسدٌم كقيل هي التية
عن ابن جرير كقيل هي شجرة الكافور .كقيل هي شجرة العلم علم اٝنًن كالشر عن الكلب كقيل هي

شجرة اٝنلد اليت كانت تأكل مةها اٞنبلئك عن ابن جذعاف ".كقيل هي شجرة التفٌاح.
تسمى شجرة ،ك ٌأما التٌن كالعةب كالت ٌفاح فهي من الفواكه الطيٌب اٞنباح أكلها،
أقول  :إ ٌف نبت اٜنةط ال ٌ
الشر فليس له أشجار ،ك ٌأما الكافور فبل ييؤكل.
ك ٌأما علم اٝنًن ك ٌ

ً ً
ً ً
ت ىعلىٍي يك ٍم )
يت الًَيت أىنٍػ ىع ٍم ي
ٍ -40بٌ أخذ نبحانه ُب خطاب بين إنرائيل فقاؿ( :يىا بىًين إ ٍنىرائ ى
يل اذٍ يك يركاٍ ن ٍع ىم ى
ُب اٞناضي ،أراد بذلك الةعم اليت أنعم ًُّا على أنبلفهم من كثرة األنبياء فيهم كالكتب ً
ك٤ناهتم من
اٞنن كالسلول عليهم ككوف الٍ يملك فيهم ُب زمن داكد كنليماف كغًن ذلك
فرعوف كمن الغرؽ كإنزاؿ ٌ
( ىكأ ٍىكفيواٍ بً ىع ٍه ًدم) أم ّنا عاهدٕنو٘ب عليه من اإل٬ناف يب كالطاع ٕب كأف ال تشركوا يب شيئان ككاف العهد
ً ً ً
ً
ً
ام
على يد مونى نبيٌكم (أيكؼ ب ىع ٍهد يك ٍم ) أم ّنا عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسةاتكم ( ىكإيَ ى
7
فىارهب ً
وف) أم خافو٘ب ُب نقض العهد .
ٍىي
كإليك بعض العهود اليت عاهدكا اهلل عليها  ،فقد جاء ُب نفر التثةي من التوراة ُب اإلصحاح
اٝنامس قاؿ:

ً
ٗنيع إً ٍنرائًيل كقىاؿ ٟنيم :اىلَر ح ً
ً ً
لك ًآٟنىه
يب  .فىػ ىقاؿ :ال يى يك ٍن ى
" ىكىد ىعا يم ى
ٍ
ونى ى ى ى ى
ب إٟنيةىا قىطى ىع ىم ىعةىا ىع ٍهدان ُب يحور ى
أيخرل أىم ًامي  .ال تصةع ً
ص ىورنة ىما ً٣نَا ًُب ال َس ىم ًاء ًم ٍن فىػ ٍو يؽ ىكىما ًُب األ ٍىر ً
ض ًم ٍن أى ٍن ىف يل ىكىما
ى ٍى ٍ ى
لك ٕنٍثىاالن ىمٍة يحوتان ي
ٍى ى
ًُب اٞن ًاء ًمن ىٍٓن ً
ت األ ٍىر ً
ور "
ض  .ال تى ٍس يج ٍد ٟني َن ىكال تىػ ٍعبي ٍد يه َن أل ٍّ
ى٘ب أىنىا الَر ح
ب إًٟني ى
ك إًلهه ىغيي ه
ى ٍ
هذه بعض العهود اليت أخذها عليهم كلكةٌهم خانوا العهود كنقضوا اٞنواثيق كعبدكا البعليم ك عشتاركث
كغًن ذلك.
ً
اٜنق يريد به التوراة ،كالباطل كبلمهم،
 ( -42ىكالى تىػ ٍلبً يسواٍ ٍ
اٜنق بالباطل ،ك ٌ
اٜنى َق بًالٍبىاط ًل ) أم ال ٔنلطوا ٌ
١نمد اليت جاء ذكرها ُب
حرفوه كب ٌدلوه من التوراة ( ىكتىكٍتي يمواٍ ٍ
اٜنى َق ) أم تكتموا صف ٌ
كيريد بذلك ما ٌ

موجه إٔب علمائهم.
التوراة كاإل٤نيل ( ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ) أ ٌف كراءكم حساب كعقاب ،كاٝنطاب ٌ

ص ًرب كال َ ً
( -45ك ٍ ً ً
َاس ٍاعبي يدكاٍ ىربَ يك يم الَ ًذم
انتىعيةيواٍ بال َ ٍ ى
ى
صبلىة ) اآلي معطوف على قوله تعأب( :يىا أىيػح ىها الة ي
الةب (ع ) ً :آمةوا ،فقاؿ بعضهم إذا آمةٌا
ىخلى ىق يك ٍم ..اْب ) من آي  21كاٝنطاب لقريش ،كذلك لى ٌما قاؿ ٌ
7
مرة ،كمةها الفصل  30من
كقد أكثر مونى (ع ) من تذكًن قومه بلزكـ قصر عبادهتم باهلل تعأب كأ ٌكد ذلك غًن ٌ

أشهدت عليكم اليوـ السماء كاألرض"  _ 20-15اٞنراجع
يردد "كقد
حّت الة ىفس األخًن كهو ٌ
ي
التثةي ٌ

8
ك
القصص
نورة
ُب
تعأب
له
و
ق
كذلك
،
فإ ٌف قومةا يؤذكنةا كيأخذكف أموالةا
{كقىاليوا إًف نػَتَبً ًع ا ٍٟنيىدل ىم ىع ى
ى
نػيتىخطَ ٍ ً ً
صبلىةً ) يعين ًآمةوا كانتعيةوا على
ص ًٍرب ىكال َ
انتىعًيةيواٍ بًال َ
ى
(ك ٍ
ف م ٍن أ ٍىرضةىا}  ،فأنزؿ اهلل تعأب هذه اآلي ى
صبلىةً ) يعين كانتعيةوا عليهم أيضان بالصبلة كالدعاء
(كال َ
قومكم بالصرب كإ ٌف اهلل يةصركم عليهم ،كقوله ى
إٔب اهلل كهو يةجيكم مةهم كيةصركم عليهم ( ىكإًنػ ىَها ) أم الصبلة (لى ىكبً ىًنةه ) أم لثقيل على الةاس فبل
يواظبوف عليها كخاص ن اٞنتكربكف مةهم (إًالَ علىى ٍ ً ً
ٌن ) أم اٞنتواضعٌن ال تثقل عليهم أل ٌهنم كطٌةوا
ى
اٝنىاشع ى
ٌ
ٌ

كإهنم ال يأنفوف من الركوع كالسجود.
أنفسهم على أدائها ٌ

ًَ
َهم حمبلىقيو ىرًٍُّّ ٍم ) يعين ما يبلقونه من
ين يىظيةحو ىف أىنػ ي
ٍ -46بٌ أخذ نبحانه ُب كصف اٝناشعٌن فقاؿ (الذ ى
ً
يش و َر ً
اضيى و} ،
ةت أ ٍّ
ى٘ب يم ىبل وؽ ًح ىسابً ٍيه  .فىػ يه ىو ًُب ًع ى
الر٘ن ٠نازاةن ألعماٟنم ،كقوله ُب نورة اٜناق {إً ٍّ٘ب ظىةى ي
يتؤب أمرهم كشؤكهنم.
َه ٍم إًلىٍي ًه ىر ًاجعيو ىف) أم يرجع أمرهم إليه فهو ٌ
( ىكأىنػ ي
ً
ٌن لىٍيػلى ن ) يعين كعده بأف يعطيه التوراة ،كالتقدير :كاذكركا إذ كاعدنا مونى
 ( -50ىكإً ٍذ ىك ى
ونى أ ٍىربىع ى
اع ٍدنىا يم ى
بأف نعطيه التوراة فأعطيةاه إيٌاها بعد أربعٌن ليل  ،أل ٌف اهلل تعأب كعده ثبلثٌن ليل ٍبٌ اقتضت اٞنصلح

اع ٍدنىا
{كىك ى
اإلالهي بأف يضيف ىٟنا عشرة أخرل فصارت أربعٌن ليل  ،كذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ى
ً ً
ً
ً
ٌن لىٍيػلى ن} ؛ فإ ٌف اهلل تعأب ذكر األربعٌن ُب هذه
ات ىربٍّه أ ٍىربىع ى
اها بً ىع ٍش ور فىػتى َم مي ىق ي
ونى ثىبلىث ى
ٌن لىٍيػلى ن ىكأٍىٕنى ٍمةى ى
يم ى
مفصبلن (ٍبيَ َأنى ٍذ يًبي الٍعً ٍج ىل ) إالهان تعبدكنه ( ًمن بىػ ٍع ًدهً ) أم من بعد
السورة ٠نمبلن كُب نورة األعراؼ ٌ
ذهاب مونى إٔب جبل الطور ُب كادم نيةاء ( ىكأىنتي ٍم ظىالً يمو ىف) ألنفسكم ًّنا انتحققتم من العقاب على
ذلك.
[الوصايا العشر]
ً 8
اٜنق الصريح كيبتعد ٞنثل األنباب اليت ذكرها اٞنؤلٌف
ك٣نٌا يؤنف له أ ٌف بٌن ظهرانيةا من األحبار كالرهباف من يعلم ٌ
الفاضل عن هداي قومه إٔب الدين الصحيح – اٞنراجع

كالتوراة هي عشر كلمات ،أم عشر كصايا كتبها اهلل تعأب بقلم قدرته ُب لوحٌن من حجر ذلك اٛنبل،
كالكتاب ُب كجهيهما ،كهي كما يلي:
ال يكن لك آٟن أخرل أمامي .
الرب إاله غيور .
ٟنن كال
تعبدهن ٌ
أل٘ب أنا ٌ
ٌ
ال تصةع لك ٕنثاالن مةحوتان  .ال تسجد ٌ
الرب إالهك باطبلن .
ال تةطق بانم ٌ
إحفظ يوـ السبت .
أكرـ أباؾ ك ٌأمك .
ال تقتل .
كال ً
تزف .
كال تسرؽ .
كال تشهد شهادة زكر .
كل ما لقريبك.
ثوره كال ى
كال تشته امرأة قريبك كال حقله كال عبده كال ىأمته كال ى
٘ناره كال ٌ
ً
ً
(كالٍ يف ٍرقىا ىف) يعين الوصايا
ونى الٍكتى ى
 ( -53ىكإ ٍذ آتىػٍيػةىا يم ى
اب) يعين التوراة اليت كتبها على ألواح اٜنجر ى
متفرق ككتبها قوـ مونى ُب الرقوؽ ،يعين ُب جلد الغزاؿ (لى ىعلَ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف)
كاألحكاـ الديةي اليت جاءت ٌ
اٜنق.
إٔب طريق ٌ

ً
ونى لًىق ٍوًم ًه) الذين عبدكا العجل (يىا قىػ ٍوًـ إًنَ يك ٍم ظىلى ٍمتي ٍم أىن يف ىس يك ٍم ) أم أضررًب أنفسكم
 ( -54ىكإ ٍذ قى ىاؿ يم ى
كعرضتموها للعقاب (بً ٍّأنى ًاذ يك يم الٍعً ٍج ىل) معبودان (فىػتيوبيواٍ إً ىٔب بىا ًرئً يك ٍم ) يعين إٔب ٢نلٌصكم كمسلٌمكم من يد
ٌ

كتربأ فبلف من دعوته أم ٔنلٌص مةها،
فرعوف ،كذلك من قوٟنم برئ فبلف من مرضه ،أم ٔنلٌص ك٤ناٌ ،

كبرئ القلم ،أم أهناه من كثرة الربم (فىاقٍػتيػليواٍ أىن يف ىس يك ٍم) أم ليقتل بعضكم بعضان ،يعين الذين ٓب يعبدكا
العجل يقتلوف من عبدكه ،فقتل ُب ذلك اليوـ ٥نو ثبلث آالؼ رجل  ( ،9ىذلً يك ٍم ) إشارة إٔب التوب كالقتل
ةد بىا ًرئً يك ٍم ) من أف ٕنتةعوا عن ذلك ،أل ٌف ُب امتثالكم ألكامر ربٌكم غفراف
ألنفسهم ( ىخٍيػهر لَ يك ٍم ًع ى
اب ىعلىٍي يك ٍم) أم كمن فضله عليكم أف قبًل توبتكم
ذنوبكم ،كُب امتةاعكم عن ذلك عقاب لكم (فىػتى ى
ً
يم)
كاكت ىفى بقتلكم كٓب يرتؾ عقابكم إٔب اآلخرة فتهلكوا ُب جهةٌم (إًنَهي يه ىو التَػ َو ي
اب ) عن التائبٌن (الَرح ي
ًُّم.

ً
ك ) أم لن نص ٌدقك بأ ٌف اهلل يكلٌمك كيوصيك ًُّذه الوصايا
ونى لىن نػ ٍحؤًم ىن لى ى
 ( -55ىكإ ٍذ قيػ ٍلتي ٍم يىا يم ى
صً
اع ىق ي) كهي نار تةزؿ من السماء ( ىكأىنتي ٍم تىةظييرك ىف) الةار
ىخ ىذتٍ يك يم ال َ
( ىح َّت نىػىرل اللَهى ىج ٍهىرنة ) أم عبلني (فىأ ى
رب أر٘ب أنظر
كاٜنادث الذم أصابكم .كهم نبعوف رجبلن صعدكا فوؽ اٛنبل مع مونى ،فقاؿ مونى ٍّ
إليك .قاؿ اهلل تعأب لن ترا٘ب .فةزلت صاعق من السماء عليهم فغي ًش ىي على مونى كمات من كاف معه
كتضرع إٔب اهلل أف ٪نييهم فأحياهم كرجعوا إٔب
فوؽ اٛنبلٌ ،
فلما أفاؽ مونى كجد قومه موتىى فدعا ىٟنم ٌ
ً
قومهم [ .كهذا قوله تعأب ُب اآلي البلحق (ٍبيَ بىػ ىعثٍػةىا يكم ٍّمن بىػ ٍع ًد ىم ٍوتً يك ٍم لى ىعلَ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف)].
ىنزلٍةىا ىعلىٍي يك يم
 ( -57ىكظىلٍَلةىا ىعلىٍي يك يم الٍغى ىم ىاـ ) أم السحاب ،كاف يظلٌهم عن الشمس كذلك ُب التيه ( ىكأ ى
10
يةحل ُب الشمس كيكوف لزجان يسقط
الطعم
حلو
اللوف
أبيض
ر
ك
كالس
شيء
المن
ٌ
الٍ ىم َن ىكال َس ٍل ىول ) ّ
ٌ
على األشجار أك على األرض ُب أماكن ٢نصوص كيكوف نقوطه من كقت الفجر إٔب طلوع الشمس،

كيسقط أحيانان ُب لواء [١نافظ ] السليماني من ألوي [١نافظات] العراؽ ،كأصله إفرازات حشرة أكرب من
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 10لى ٌما رأكه قاؿ بعضهم لبعض (من هو ) يعين ما هذا الذم نراه ،فقاؿ مونى هو الطعاـ الذم كعدكم اهلل به.

(اٞنن ) – اٞنراجع
فمن ذلك ٚنٌي ٌ

اٞنن قبل طلوع الشمس ،كهي كالةحل
الذباب كأصغر من الزنبور تطًن ُب الفضاء كفوؽ األشجار كتفرز ٌ

اليت تفرز العسل.

بالسما٘ب  11كانت تعيش على شاطئ البحر فأرنل اهلل عليها ر٪نان فرفعتها
كالسلوى طًن يعرؼ ٌ
كيأكلوهنا ( يكليواٍ ًمن طىيٍّب ً
ات ىما ىرىزقٍػةىا يك ٍم) أم كقلةا ٟنم
يصيدكهنا
كألقتها على بين إنرائيل بكثرة فأخذكا
ى
ى
ى
اٞنن كالسلول كاألنعاـ اليت كانت معهم عةدما
كلوا من هذه الطيٌبات اليت جعلةاها رزقان لكم ،كهي ٌ
ً
ً
ً
شرهم
خرجوا ُّا من مصر ( ىكىما ظىلى يمونىا) أم كما أصابونا من ضرر ( ىكلىػكن ىكانيواٍ أىن يف ىس يه ٍم يىظٍل يمو ىف) أل ٌف ٌ
يعود عليهم.
 ( -58ىكإً ٍذ قيػ ٍلةىا ٍاد يخليواٍ ىه ًػذهً الٍ ىق ٍريى ى ) أم قري أر٪نا ،فإ ٌف اهلل تعأب أمر بين إنرائيل أف ٪ناربوا الكةعانيٌن
ً
كيأخذكا ببلدهم (فى يكليواٍ ًمٍةػها حي ي ً
مونعان
ى ىٍ
ث شٍئتي ٍم ) من حبوُّا كأٖنارها كأنعامها كطيورها ( ىر ىغدان ) أم ٌ
اب ) يعين باب القري ( ين َجدان ) أم مةقادين ألمرنا طائعٌن غًن عاصٌن ،أل ٌهنم
عليكم ( ىك ٍاد يخليواٍ الٍبى ى
امتةعوا عن ً
دخوٟنا خيف أهلها ،أم خوؼ اٜنرب ،كقد ذكرها نبحانه ُب نورة اٞنائدة أيضان فقاؿ:
ً
ً
{اد يخليواٍ ىعلىٍي ًهم الٍب ى ً
ونى إًنَا
ٍ
ي ى
اب فىإ ىذا ىد ىخ ٍلتي يموهي فىإنَ يك ٍم ىغالبيو ىف} كلكةٌهم امتةعوا عن الدخوؿ ك{قىاليواٍ يىا يم ى
ً
ك فىػ ىقاتًبل إًنَا هاهةىا قى ً
اع يدك ىف}  ( ،ىكقيوليواٍ ًحطَه) اٜنطٌ
ىنت ىكىربح ى
بأ ى
ىي
لىن نَ ٍد يخلى ىها أىبى ندا َما ىد يامواٍ ف ىيها فىا ٍذ ىه ٍ
طلب الغفراف من اهلل  ،كباب حطٌ ُب اٞنقدس ،يعين باب الغفراف ،كاٞنعىن :انتغفركا لذنوبكم كقولوا:
ًً
ٌن )
اللٌهم يح ٌ
ط عةٌا أكزارنا (نػَ ٍغ ًف ٍر لى يك ٍم ىخطىايىا يك ٍم ) اليت نبقت إذا فعلتم ما ًأمرًب به ( ىك ىنةى ًز ي
يد الٍ يم ٍحسة ى
مةكم زيادة على ما يستح ٌقونه من األجر كالثواب.

ًَ ً
( -59فىػبد ى َ ً
يل ىٟني ٍم )  :لى ٌما أمرهم اهلل تعأب أف يدخلوا أرض
ى
َؿ الذ ى
ين ظىلى يمواٍ ) قومهم (قىػ ٍوالن ىغٍيػىر الذم ق ى
ليتجسسوا أرض كةعاف كذلك حسب طلب
كل نبط كاحدان
ٌ
كةعاف بعث مونى إثين عشر رجبلن من ٌ
11

الدراج عيةه – اٞنراجع
الدراج كقد تكوف ٌ
كهي تشبه ٌ

كْنسسوا هل هي كثًنة اٝنًنات من اٞنزارع كالبساتٌن كالفواكه كاألنعاـ أـ
بين إنرائيل ،فقالوا ىٟنم اذهبوا ٌ

اٜنق ُب ذلك كال تكذبوا ،فإف كانت كثًنة اٝنًنات كما أخربنا
هي عكس ذلك ،ك٩نب عليكم أف تقولوا ٌ

مونى فإنةٌا ٥نارب الكةعانيٌٌن كندخلها ،كإذا كانت عكس ذلك فبل ٥نارب كال ندخلها.

كْنسسوا خًن ًاهتا كجدكها على أحسن ما يكوف كلكن رأكا أهلها أقوياء طواالن غبلظان
ٌ
فلما ذهب الرجاؿ ٌ

ذمها كذلك خيف أف يقاكموا
فلما رجعوا ٓب يتكلٌموا عةها ّنا هو ٌ
الصواب بل أخذكا ُب ٌ
فخافوا مةهمٌ .
ً
كرماف
أهلها باٜنرب ،إالٌ رجلٌن مةهم تكلٌما بالصواب كأخذا ُب مدحها كمدح خًناهتا كأتيا بعةب كتٌن ٌ
من بساتيةها.
وهنا امتةعوا عن ً
دخوٟنا كعن ١نارب أهلها ،فهذا معىن قوله
يذم ى
فلما ٚنع قوـ مونى أ ٌف هؤالء العشرة ٌ
ٌ
ًَ ً
تعأب (فىػبد ى َ ً
كصوا به،
يل ىٟني ٍم) يعين كاف جو ياُّم على غًن ما أي ي
ى
َؿ الذ ى
ين ظىلى يمواٍ) قومهم (قىػ ٍوالن ىغٍيػىر الذم ق ى
اٜنق كيتكلٌموا الصدؽ ،كلكةٌهم فعلوا عكس ذلك تكلٌموا بالباطل
أكصوهم بأف يقولوا ٌ
حيث أ ٌف قومهم ى

ككذبوا على قومهم كعلى نبيٌهم كظلموهم بذلك ككانوا نبب امتةاعهم عن الدخوؿ إٔب تلك األرض
ًَ
ين ظىلى يمواٍ ًر ٍجزان ٍّم ىن ال َس ىماء) أم عذابان من السماء ،فإ ٌف اهلل تعأب أنزؿ الطاعوف على
(فىأى ىنزلٍةىا ىعلىى الذ ى
هؤالء العشرة فماتوا ،ك ٌأما اإلثةاف اللذاف تكلٌما بالصدؽ فلم يةزؿ عليهما الطاعوف بل أطاؿ اهلل عمريهما
حّت دخبل أرض كةعاف بعد ذلك كأكبل من أٖنارها ك٨نا يوشع بن نوف ككالب بن يفةٌ  ،كقوله (ًّنىا ىكانيواٍ
ٌ
يػ ٍفس يقو ىف) أم كاف الطاعوف جزاء على ً
أعماٟنم السيٌئ .
ن
ى ي

المفسرين
آراء
ّ

ًَ ً
جاء ُب ٠نمع البياف صفح ُ 119ب تفسًن قوله تعأب {فػىبد ى َ ً
ى
َؿ الذينى ظىلىميواٍ قػى ٍوالن غىيػٍرى الذم قيلى
ىٟنيمٍ} قاؿ " :إ ٌف اهلل تعأب قاؿ ىٟنم {قيوليواٍ ًحطَ ه}  ،فبدٌلوا كقالوا حةط كقيل أ ٌهنم قالوا بالسرياني
(هاطاٚناقاتا) كمعةاه حةط ٘نراء فيها شعًنة  ،ككاف قصدهم ُب ذلك االنتهزاء ك٢نالف األمر".

ً
ً ًً
يسمى
 ( -60ىكإًذ ٍ
انتى ٍس ىقى يم ى
الربي ُب موضع ٌ
ونى ل ىق ٍومه ) أم طلب اٞناء لقومه لى ٌما عطشوا ،كذلك ُب ٌ
يسمى جبل حوريب كفيه حجر كبًن
اؾ ٍ
صى
رفيدٙب (فىػ يق ٍلةىا ٍ
اض ًرب بٍّػ ىع ى
اٜنى ىجىر ) كاف جبل ُب تلك الصحراء ٌ
ت ًمٍةهي اثٍػةىتىا ىع ٍشىرىة ىعٍيةان) من اٞناء ،يعين اثةا
ظاهر من اٛنبل فضرب مونى ذلك اٜنجر بعصاه (فىان ىف ىجىر ٍ
ً
عشر يةبوعان من ذلك اٛنبل (قى ٍد ىعلً ىم يك حل أينى و
كل نبط من أنباط إنرائيل
اس َم ٍشىربىػ يه ٍم) أم قد علم ٌ

ً
(كا ٍشىربيواٍ ) من هذه
قسم تلك اليةابيع عليهم ( يكليواٍ ) من ٌ
اٞنن كالسلول ى
موضع شرُّم ،أل ٌف مونى ٌ
اليةابيع ،ذلك ( ًمن ٍّرٍزًؽ اللًَه) أعطاكم اهلل إياه (كالى تىػعثػواٍ ًُب األىر ً ً ً
العثو هو التخبٌط ُب
ٍ
ٌ ى ٍى ٍ
ين ) ٌ ،
ض يم ٍفسد ى
اٞنكاف أك بالشيء حّت يتلفه أك يفسده كال تزاؿ هذه الكلم مستعمل ُب ً
اٞنوصل [ُب العراؽ]  ،كاٞنعىن:
ٌ
ال تيفسدكا ُب األرض بأخبلقكم السيٌئ .

فشرب بةو إنرائيل من تلك اليةابيع ما داموا هةاؾ ،كلى ٌما ارٓنلوا أخذكا يبحثوف عن آبار كيةابيع أخرل
ليشربوا مةها.

تفجر من جبل حوريب باٞناء اثةيت عشرة عيةان  ،كانفجر اٜنجر
مرتٌن األكٔب ُب رفيديم ٌ
كقد انفجر اٞناء ٌ

يسمى قادش  ،كإٌ٧نا
بعٌن كاحدة من اٞناء لى ٌما ضربه مونى بعصاه أيضان كذلك ُب ٌبري صٌن ُب موضع ٌ
انفجرت عٌن كاحدة ُب قادش كٓب تةفجر اثةتا عشرة عيةان أل ٌف اهلل تعأب أمر مونى أف يكلٌم اٜنجر ُب

12
اٞنرة األكٔب كلذلك
هذا اٞنكاف بأف يعطي ماءن  ،كلكن مونى ٓب يكلٌم اٜنجر بل ضربه بالعصا كما ُب ٌ

" 12خذ العصا كاٗنع اٛنماع أنت كهاركف أخوؾ ككلٌما الصخرة على ً
عيوهنم فتعطي مياهها " عدد  8 :20؛

كتريد اآلي إفهاـ بين إنرائيل أ ٌف اٜنجر يفهم كيعطي اٞناء ،كلكةٌهم أنوء حاالن من الصخر – اٞنراجع

انفجرت عٌن كاحدة ،ففعل مونى ُب هذا اٞنوضع ِنبلؼ ما أمره اهلل فعاتبه اهلل تعأب على ذلك ،كهةاؾ
كدفةت هةاؾ.
ماتت مرٙب أخت مونى كهاركف ي
و ًو
( -61كإً ٍذ قيػ ٍلتيم يا مونى لىن ن ٍ ً
اٞنن  ،ك ٌأما السلول ٓب تةزؿ عليهم على
ٍى ي ى
َص ىرب ىعلى ىى طى ىعاـ ىكاحد) كهو ٌ
ى
ً
ض ًمن بىػ ٍقلً ىها ) أم اٝنضركات ( ىكقًثَآئً ىها
الدكاـ بل ُب بعض األحياف (فى ٍادعي لىةىا ىربَ ى
ك ي٫نٍر ًٍج لىةىا ٣نَا تيةبً ي
ت األ ٍىر ي
) كهو خيار تعركزم (كفي ً
وم ىها ) أم الثوـ ،ككاف اٚنه فوـ ُب قدٙب الزماف كلكن عةد اختبلؼ األلسن
ى
يسمونه بالثوـ ،كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر كهو يصف بستانان كيصف زرعها
كاللغ األجةبي صاركا ٌ

:

ذاؾ ً
فيها ال ىفر ً
ص يل
اد
ة
ر
ظاه
ت ىٟن ٍم جةٌ ه إ ٍذ ى
ه
كانى ٍ
يس كال يفوما يف ىكالبى ى
ى
ي
كيسمى عةد العرب "نًن"،
كإٌ٧نا قاؿ الشاعر فوماف أل ٌف الثوـ نوعاف ك٨نا الثوـ العادم كثوـ العجم ٌ
ً
صلً ىها قى ىاؿ ) اهلل تعأب جوابان لسؤ ًاٟنم (أىتى ٍستىٍب ًدليو ىف الَ ًذم يه ىو أ ٍىد ىٗب بًالَ ًذم يه ىو ىخٍيػهر) يعين
( ىك ىع ىدن ىها ىكبى ى
13
ً
صران ) يعين ادخلوا مصران من األمصار
باٞنن كالسلول؟ ( ٍاهبًطيواٍ م ٍ
أتستبدلوف اٝنضركات كالثوـ كالبصل ٌ

ت ىعلىٍي ًهم ٍّ
الذلَ ي ) كذلك بطردهم من الببلد
ض ًربى ٍ
(فىًإ َف لى يكم َما ىنأىلٍتي ٍم) يعين ْندكف فيها ما أردًب ( ىك ي
ي
ً
ضو
عزهم
كتيههم أربعٌن نة ُب القفر ( ىكالٍ ىم ٍس ىكةى ي ) يعين الفقر ( ىكبى ي
آؤٍكاٍ بًغى ى
ب ٍّم ىن اللَه ) أم كرجعوا بعد ٌ
الربي كاألفاعي اليت كانت تلدغهم
بغضب من اهلل  ،كذلك الطاعوف الذم ى
أصاُّم فأهلك كثًنان مةهم ُب ٌ

 ،فإ ٌف اهلل تعأب أرنل عليهم األفاعي فأخذت تلدغهم كذلك ُب طريق ُنر نوؼ من جبل هور إٔب
ً
الذؿ كاٞنسكة كالطاعوف كاألفاعي (ًّنىا
ك ) إشارة إٔب ٌ
أرض أدكـ فمات كثًن مةهم من لدغ األفاعي ( ىذل ى
ً
عصياهنم ك٢نالفتهم أمر رٌُّم ( َكىكانيواٍ يىػ ٍعتى يدك ىف ) على ضعفائهم.
صواٍ ) أمر رٌُّم ،أم بسبب
ىع ى

13
اٞنتيسرة ك٠نبلًٌهتم.
أم إحدل اٞندف ،كليس قطر مصر كما ٌ
اٞنفسرين ككتٌاب هذا العصر ُب أحاديثهم ٌ
توهم بعض ٌ

– اٞنراجع

يغًن شرايع اهلل
ٍ -62بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف من آمن من ٗنيع األمم كص ٌدؽ رنله كنار على نةةهم فلم ٌ
ًَ
ً ًَ
ادكاٍ ) يعين
ين ىه ي
ين ىآمةيواٍ) ّن ٌ
حمد ،يعين اٞنسلمٌن ( ىكالذ ى
كعمل صاٜنان فله أجره عةد ربٌه فقاؿ( :إ َف الذ ى
اليهود (كالةَصارل كال َ ً
١نمد ( ىم ٍن ىآم ىن ) مةهم (بًاللَ ًه) إ٬نانان خالصان
صابًئ ى
ٌن ) الذين ماتوا قبل ٠نيء ٌ
ى ىى ى
اآلخ ًر) يعين ص ٌدؽ بيوـ القيام (كع ًمل ً
كص ٌدؽ رنله (كالٍيػوًـ ً
ةد ىرًٍُّّ ٍم) ُب اآلخرة
ىج يريه ٍم ًع ى
صاٜنان فىػلى يه ٍم أ ٍ
ىى ى ى
ى ىٍ
ؼ علىي ًهم) من الشياطٌن ُب عآب الربزخ (كالى هم ى٪نزنيو ىف) على فراؽ الدنيا بعد ً
موهتم.
ى ي ٍ ٍى
( ىكالى ىخ ٍو ه ى ٍ ٍ
ىخ ٍذنىا ًميثىاقى يك ٍم ) يعين أخذنا عليكم اٞنيثاؽ ُب
ٍ -63بٌ عاد نبحانه إٔب خطاب بين إنرائيل فقاؿ ( ىكإً ٍذ أ ى
زمن مونى بأف ال تشركوا باهلل شيئان كال ْنرتئوا على اٞنعاصي ،فةقضتم اٞنواثيق كنكثتم العهود كعصيتم

أمر ربٌكم كعبدًب العجل ُب زمن مونى كالبعل بعد كفاته ( ىك ) اذكركا أيضان إذ أخذنا عليكم اٞنيثاؽ لى ٌما

اٞنرة
( ىرفىػ ٍعةىا فىػ ٍوقى يك يم الطح ىور ) كهو اٛنبل الذم كاف مونى يةاجي فوقه ،كذلك لى ٌما نزؿ باأللواح إليهم ُب ٌ
انشق كمالت الش ٌق فوقهم
فاهتز اٛنبل ك ٌ
الثاني قالوا كمن يص ٌدؽ ٌأهنا من عةد اهلل  ،ككانوا ٓنت اٛنبل ٌ
ككادت تسقط عليهم فتقتلهم لوال ٌأهنم صاحوا آمةٌا كص ٌدقةا ،فانتقرت الش ٌق ًّن ً
كاهنا كٓب تسقط عليهم،
ى
ٌ
فأخذ مونى العهد عليهم بأف ال يعودكا إٔب تكذيبه ،كقاؿ ىٟنم ( :يخ يذكاٍ ىما آتىػٍيػةىا يكم ) من األلواح (بً يق َوةو)
مرتد ًدين ( ىكاذٍ يك يركاٍ ىما فً ًيه ) يعين
بقوة عزـ كيقٌن ،كاعملوا ًّنا فيها من األحكاـ كال تكونوا شا ٌكٌن ٌ
يعين ٌ
كاتٌعظوا ًّنا ُب الكتاب أم التوراةٍّ ،
فالذكر معةاه اٞنوعظ (لى ىعلَ يك ٍم تىػتَػ يقو ىف) عقابه إف اتٌعظتم كعملتم ًّنا ُب
اٛنىبى ىل فىػ ٍوقىػ يه ٍم ىكأىنَهي ظيلَ ه ىكظىةحواٍ أىنَهي ىكاقً هع
{كإًذ نىػتىػ ٍقةىا ٍ
التوراة .كنظًن هذه اآلي ُب نورة األعراؼ قوله تعأب ى
ًًُّ ٍم يخ يذكاٍ ىما آتىػٍيػةىا يكم بً يق َوةو ىكاذٍ يك يركاٍ ىما فً ًيه لى ىعلَ يك ٍم تىػتَػ يقو ىف} .
ً ً
ض يل اللَ ًه ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍ٘نىتيهي) بأف
ك) اٞنيثاؽ (فىػلى ٍوالى فى ٍ
ٍ( - 64بيَ تىػ ىولٍَيتيم) أم رجعتم عن طاع اهلل ( ٍّمن بىػ ٍعد ذىل ى
بعث فيكم أنبياء كهداة (لى يكةتيم ٍّمن ٍ ً
ين) ُب اآلخرة.
اٝنىان ًر ى
ى

ًَ
ً
ين ٍاعتى ىدكاٍ ًمة يك ٍم ًُب
 ( -65ىكلىىق ٍد ىعل ٍمتي يم ) يا بين إنرائيل ٌ
قص يهوذا كالصوريٌٌن الساكةٌن ُب يهوذا (الذ ى
ً
١نرمان عليهم ذلك ُب السبت (فىػ يق ٍلةىا ىٟني ٍم
ال َسٍبت ) بأف اشتغلوا كباعوا ك ى
اشرتكا كصادكا السمك ،ككاف ٌ
ً
ًً
ٌن ) أم مطركدين كالقردة.
يكونيواٍ قىرىد نة ىخانئ ى
فإ ٌف اهلل تعأب أكحى إٔب ٥نميا بن حكليا أف يؤنٌب رؤناء يهوذا على ً
أعماٟنم كأف يغلق أبواب اٞندية ليل
ى
السبت لكيبل يأٌب أحد من هؤالء ليبيع كيشرتم ُب السبت ،فأمر ٥نميا غلمانه بأف يغلقوا أبواب اٞندية

كال يفتحوها إالٌ بعد السبت ،فبات هؤالء خارج اٞندية أذالٌء مطركدين ببل غطاء كال كطاء ،كصعد ٥نميا
فوؽ السور كأنٌبهم على أعماٟنم كأنٌب رؤناء يهوذا على ً
أعماٟنم فكاف كلٌّ مةهم يقوؿ رأيت بين فبلف
القردة تقلٌد اإلنساف ُب
يصيدكف فصدنا ٥نن كرأيةا بين فبلف يبيعوف فبعةا ٥نن ،فقاؿ ىٟنم ٥نميا :إ ٌف ى

الشر بل تعملوف كعملهم؟
الشر فلماذا ال تةهوف عن عمل ٌ
كالقردة تقلٌدكف عاملي ٌ
أعماله فأنتم أصبحتم ى
اها ) أم تلك اٜنادث يعين طردهم من اٞندية كغلق األبواب عليهم كمبيتهم خارج اٞندية
( -66فى ىج ىع ٍلةى ى
ٌن يى ىديٍػ ىها ) من القرل ،أم لًمن كاف حوىٟنا من القرل ( ىكىما ىخ ٍل ىف ىها ) أم
(نى ىكاالن ) أم تأديبان (لٍّ ىما بػى ٍ ى
ً
ً
ٌن )
بقصتهم ٌ
فتأدبوا كتركوا البيع كالشراء ُب السبت ( ىكىم ٍوعظى ن لٍٍّل يمتَق ى
كللقرل البعيدة أيضان أل ٌهنم ٚنعوا ٌ

فاتٌػ ىعظوا بتلك اٜنادث ك٘ندكا اهلل على هدايته ىٟنم حيث ٌأهنم ٓب يعتدكا ُب السبت على بيع كال شراء كال
القص مذكورة ُب اإلصحاح الثالث عشر من ٥نميا ُب ٠نموع التوراة.
صيد .ك ٌ

[قصة بقرة بني إسرائيل]
( -67كإً ٍذ قى ىاؿ مونى لًىقوًم ًه إً َف اللٌه يأٍمريكم أى ٍف تى ٍذ ىُنواٍ بػ ىقرةن قىاليواٍ أىتىػت ً
َخ يذنىا يه يزكان) أم أْنعلةا مكاف هزء
ي ى ٍ
ى ى يي ٍ
ى
ي ىى
فتهزأ بًةا؟ (قى ىاؿ ) مونى (أىعوذي بًاللٌ ًه أى ٍف أى يكو ىف ًمن ٍ ً ً
ٌن) الذين يهزؤكف.
ي
اٛنىاهل ى
ى
القص  :قيتًل رجل من بين إنرائيل ألجل ماله كٓب ييعرؼ قاتله ،فجاء أهله إٔب مونى كأخربكه،
كإليك ٌ
فسأؿ مونى ربٌه أف يعلمه بالقاتل ،فقاؿ اهلل تعأب إذُنوا بقرة كاضربوا اٞنقتوؿ ببعض ٜنمها أك بعضو من

الةب مونى إٔب قومه كأخربهم بذلك.
أعضائها فإنٌه ٪نٍن اٞنقتوؿ ٍبٌ انألوه عن قاتله فيخربكم .فرجع ٌ

أم البقر يذُنوف ،فقاؿ بعضهم
كلى ٌما كاف عةدهم إحياء اٞنيٌت من العجب أخذكا يسألوف عن البقرة ك ٌ

نذبح بقرة مسةٌ كقاؿ آخركف بل نذبح بكرانٍ ،بٌ أٗنعوا أف يسألوا مونى بذلك.
وؿ ) يعين إ ٌف اهلل
ك يػيبىػ ٌٍّن لٌةىا ىما ًه ىي ) البقرة اليت نذُنها (قى ىاؿ) مونى (إًنَهي يػى يق ي
( -68قىاليواٍ ٍادعي لىةىا ىربَ ى
تعأب يقوؿ (إًنػ ىَها بػ ىقرةه الَ فىا ًر ه ً
مرة
ض ىكالى بكهٍر) الفارض :الكبًنة ُب العمر ،كالبكر :الصغًنة اليت كلدت ٌ
ىى
كاحدة ،كاٞنعىن :ال كبًنة كال صغًنة (عوا هف بػ ً
متونط ُب العمر فهي بٌن الكبًنة كالصغًنة،
ٌن ذىل ى
ىى ىٍ ى
ك) يعين ٌ
مرتٌن أك ثبلثان (فىافٍػ ىعليواٍ ىما تيػ ٍؤىمرك ىف ) به من ذبح البقرة.
فالعوان :اليت كلدت ٌ
ً
ك يػيبىػ ٌٍّن لَةىا ىما لى ٍونػي ىها قى ىاؿ ) مونى (إًنَهي يىػ يق ي
وؿ إًنػٌ ىها بىػ ىقىرةه
ٍ -69بٌ أخذكا يسألوف عن لوهنا (قىاليواٍ ٍادعي لىةىا ىربَ ى
ص ٍفىراء فىاقً هػع لٍَونػي ىها ) أم شديدة الصفرة ،يقاؿ ُب صفات األلواف :أصفر فاقع ،كأبيض ناصع ،كأخضر
ى
ً
و
ين ) أم تعجب الةاظرين إليها كتفرحهم ُنسةها.
ناضر ،كأ٘نر قاف ،كأنود حالك (تى يسحر الةَاظ ًر ى
ك يػيبىػ ٌٍّن لَةىا ىما ًه ىي ) البقرة اليت أمرنا
ٍ -70بٌ أخذكا يسألوف عن أعماؿ تلك البقرة (قىاليواٍ ٍادعي لىةىا ىربَ ى

بذُنها :أهي من العوامل أـ من السوائم (إً َف البىػ ىقىر تى ىشابىهى ىعلىٍيػةىا) أم اشتبه عليةا فبل ندرم أيٌها نذبح

( ىكإًنَآ إًف ىشاء اللَهي لى يم ٍهتى يدك ىف) إٔب صف البقرة بتعريف اهلل إيٌانا.

وؿ) أم ال تسرع ُب مشيها بل تسًن ببطء  ،يقاؿ ناق
وؿ إًنػ ىَها بىػ ىقىرةه الَ ىذلي ه
( -71قى ىاؿ ) مونى (إًنَهي يػى يق ي
ً
ث ) أم تستعمل إلثارة
ض ىكالى تى ٍس ًقي ٍ
اٜنىٍر ى
ذلوؿ كدابٌ ذلوؿ  ،إذا كانت تسرع ُب مشيها( ،تيثًني األ ٍىر ى
األرض يعين للكراب كال تسقي الزرع ( يم ىسلَ ىم ه ) أم نليم من األمراض كنقص األعضاء (الَ ًشيى ى فً ىيها )
ً
اٜنى ٍّق ) أم اآلف جئت بأكصافها
ت بً ٍ
أم ال كلف ُب جلدها ٫نالف ى
لوهنا بل كلٌها صفراء (قىاليواٍ اآل ىف جٍئ ى
ادكاٍ يىػ ٍف ىعليو ىف) أم قارب أف ال يفعلوا ذلك لغبلء ٖنةها
وها ىكىما ىك ي
ٕنامان ،يعين عرفةاها كهي بقرة فبلف (فى ىذ ىُني ى
كلفضيح القاتل.

 ( -72ىكإً ٍذ قىػتىػ ٍلتي ٍم نىػ ٍفسان فىا َد ىارأٍ يًٍب فً ىيها) أم تدافعتم ُب قتلها ،يعين كلٌّ مةكم يدفع جر٬ن القتل عن نفسه،
فالدرء معةاه الدفع كقوله تعأب ُب نورة الةور {كي ٍدرأي عٍةػها الٍع ىذاب أى ٍف تى ٍشه ىد أىربع ىشهاد و
ات}  ،يعين
ى ٍى ى ى ى
ىى ى ى ى ى ى
ًج َما يكةتي ٍم تىكٍتي يمو ىف ) من أمر القتل.
كيدفع عةها العذاب ( ىكاللٌهي ٢نيٍر ه
اض ًربوه ) أم اٞنقتوؿ (بًبػع ً
ض ىها) أم ببعض أعضاء البقرة اٞنذبوح فيحيا اٞنقتوؿ كانألوه عن
ىٍ
( -73فىػ يق ٍلةىا ٍ ي ي
ً
فلما فعلوا جلس اٞنقتوؿ كأخربهم بالقاتل ٍبٌ مات ( ىك ىذل ى
ك) أم كما أحيا هذا اٞنقتوؿ ( يٍ٪نيًي اللٌهي
قاتلهٌ ،
الٍ ىم ٍوتىى ) فبل يصعب عليه شيء ( ىكييًري يك ٍم آيىاتًًه ) يعين اٞنعجزات الباهرة الدالٌ على كحدانيته (لى ىعلَ يك ٍم
ً
فم ٍن ٓب يستعمل عقله كٓب يبصر رشده فهو
تىػ ٍعقليو ىف ) أم لكي تستعملوا عقولكم كال تكونوا مقلٌدين ،ى
كمن ال عقل له.
ً
١نل كٓب نعرؼ قاتله
كلى ٌما رأل بةو إنرائيل هذا اٜنادث نألوا مونى قائلٌن :إذا قيتل بعدؾ أحد مةٌا ُب ٌ
ً
عرؼ قاتله ،إٗنعوا رؤناء
فماذا نصةع؟ فسأؿ مونى ربٌه عن ذلك ،فقاؿ تعأب :إذا قيتل إنساف كٓب يي ى
تلك احمللٌ اليت كجد فيها القتيل كاذُنوا ًعجل من البقر كاأتوا بالرؤناء فيغسلوا أيديهم كييقسموا باهلل أ ٌهنم
بريئوف من دـ القتيل ،فإذا أىب أحد مةهم أف يقسم فإنٌه عآب بالقاتل.
نصر على
كقص القتيل كالبقرة اٞنذكورة ُب القرآف كانت مسطورة ُب التوراة ،كلكن لى ٌما هجم نبوخذ ٌ
ٌ
قص القتيل كالبقرة ،كبقي فيها حكم اٞنقتوؿ اَّهوؿ قاتله مسطوران،
فلسطٌن ٌ
كمزؽ التوراة ذهبت مةها ٌ
كذلك ُب اإلصحاح اٜنادم كالعشرين من التثةي .

ٍ -75بٌ أخذ نبحانه ُب خطاب اٞنسلمٌن فقاؿ (أىفىػتىطٍ ىمعيو ىف أىف يػي ٍؤًمةيواٍ لى يك ٍم ) يعين أف يؤمن اليهود لكم
يق ٍّمٍةػ يه ٍم يى ٍس ىمعيو ىف ىكبلى ىـ اللٌ ًه ) الذم كلٌم به مونى فوؽ جبل الطور ،يعين الوصايا
كيسلموا ( ىكقى ٍد ىكا ىف فى ًر ه
ً ً
يغًنكف معانيه من بعد ما
يؤكلونه إٔب كجوه ،يعين ٌ
كاألحكاـ الشرعي (ٍبيَ ي٪نىٍّرفيونىهي من بىػ ٍعد ىما ىع ىقليوهي ) أم ٌ
ك٩نرتئوف على اٞنعاصي بتحريفه ،فمن كانت هذه أفعاٟنم مع أنبيائهم
٪نرفونه ى
فهموه ( ىكيه ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف ) ٌأهنم ٌ
فكيف يؤمةوف بةب من العرب فبل تطمعوا ً
بإ٬ناهنم.
ٌ

ًَ
ً
ً
ض يه ٍم إً ىٔب بىػ ٍع و
ض ) يعين إذا التقى اليهود
ين ىآمةيواٍ قىاليواٍ ىآمةَا ) ّن ٌ
 ( -76ىكإ ىذا لى يقواٍ الذ ى
حمد ( ىكإ ىذا ىخبلى بىػ ٍع ي ى

فيما بيةهم ُب مكاف و
خاؿ من اٞنسلمٌن (قىاليواٍ ) أم قاؿ بعضهم لبعض على كجه العتاب (أ يىٓنى ٍّدثيونىػ يهم ًّنىا
فىػتى ىح اللٌهي ىعلىٍي يك ٍم ) أم أٓن ٌدثوف اٞنسلمٌن ًّنا فتح اهلل عليكم من الرؤيا .الفتح هو نبأ جديد ،كمن ذلك
يسمى فتٌاح فاؿ ،ألنٌه ٫نرب بةبأ جديد ،كذلك أ ٌف أحد أحبار اليهود رأل ُب اٞنةاـ أ ٌف مبلكان يقوؿ
ٌ
الرماؿ ٌ

فقص رؤياه على اليهود كشاع خرب تلك الرؤيا
١نمدان فهو نب ٌ
حق كهو اٞنةعوت ُب كتابكمٌ .
له :ص ٌدقوا ٌ
حّت كصل خربها للمسلمٌن.
بيةهم ٌ
ةد ىربٍّ يك ٍم ) أم لتكوف تلك الرؤيا حج للمسلمٌن على إنبلمهم كعلى
كقوله تعأب (لًيي ىحآ حجويكم بًًه ًع ى
ً
ً
حمد بعد
ترككم اإلنبلـ ،كتلك اٜنج تكوف يوـ القيام عةد اهلل (أىفىبلى تىػ ٍعقليو ىف ) أيها اليهود فتؤمةوا ّن ٌ

هذه األدلٌ كالرباهٌن الدالٌ على صدقه.

ً
ً
اب ) الذم جاء به مونى علمان حقيقيان
 ( -78ىكمٍةػ يه ٍم أ ٍّيميحو ىف ) ال يقرؤكف كال يكتبوف (الى يىػ ٍعلى يمو ىف الٍكتى ى
كال يفهموف ما فيه كلكةهم مقلٌدكف (إًالَ أ ىىم ًا٘بَ ) يعين إالٌ ما ٚنعوه من علمائهم كخطبائهم من التوراة
ً
كل األمم عبيد لةا ،14كقوٟنم :ال يدخل
اليت خلطوها باألكاذيب كاألما٘ب كقوٟنم إنٌةا شعب اهلل اٞنختار ك ٌ
اٛنة إالٌ من كاف يهوديان ،كقوٟنم ٥نن أبةاء اهلل كأحبٌاؤه ،كقوٟنم نوؼ يكوف اٞنلك لةا كاٜنكم بأيديةا،
فك ٌذب اهلل تعأب أمانيٌهم فقاؿ ( ىكإً ٍف يه ٍم إًالَ يىظيةحو ىف ) يعين تلك األما٘ب ٓب يذكرها اهلل تعأب لًمونى كما
ذلك إال ظةان مةهم.

( -79فىػويل ) أم ش ٌدة العذاب (لٍّلَ ًذين يكٍتبو ىف الٍ ًكتاب بًأىي ًدي ًهم ٍب يػ يقوليو ىف هػ ىذا ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه )  :هجم
ى ٍ
ى ى ٍ ٍ ٌى
ى ى يي
ىٍ ه
كمزؽ التوراة كأنر الباقٌن إٔب أرض بابل ُب العراؽ كبقوا
نبوخذنصر على فلسطٌن كقتل كثًنان من اليهود ٌ
ٌ

اٞنتمزق من التوراة  ،كالذم
فيها نبعٌن نة  ،كلى ٌما رجعوا إٔب فلسطٌن أخذ علماء اليهود ُب ٗنع الرقوؽ ٌ
14
نبوخذنصر ،كالذين يةتسبوف إليه
اٞنسمى باإلنرائيلٌن انقرض "أكثره" بعد أف أخصى "أكثرهم"
ٌ
بيةما الشعب ٌ

متهودكف ليسوا إالٌ – اٞنراجع
اليوـ ك ٌذابوف ٌ

كل كاحد من علمائهم كتابان كق ٌدموه
كاف ٪نفظ شيئان مةها كتبها كيكتب ما ٪نفظه غًنه أيضان ٌ
حّت ٗنع ٌ
إٔب قومهم كرؤنائهم كقالوا هذه التوراة اليت أنزؿ اهلل .
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ككاف اليهود يرفضوف ذلك مةهم لًما يركنه فيها من الزيادة كالةقصاف ،فجاء الكاهن عزرا بن نرايا "عزير"
كل كلم (اهلل) ُب الكتاب فارغ  ،كلى ٌما
ككاف من علمائهم فعمل معهم حيل فكتب كتابان كن ٌقحه كترؾ ٌ
أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتاب ٢نفي ال ترل بالعٌن كال يظهر لوهنا كيكوف أنودان إالٌ يعد
عرضها ألشع الشمس ،ككانوا ُب ذلك الوقت ال يعرفوف تلك الكتاب اٞنخفي  ،كلكن عزرا تعلٌمها ُب
كقربه ُب أرض بابل ،كالكتاب اٞنخفي
بابل ككاف كاتبان ماهران ،ككاف ملك بابل أعطاه نلط على اليهود ٌ

هي ١نلوؿ نرتات الفض فإذا كتبتها على كرق فبل تظهر كتابتها إالٌ بعد عرضها ألشع الشمس.

الةب مونى ٓب تزد
كلى ٌما أكمل الكتاب جاء به إٔب رؤناء اليهود كقاؿ هذه التوراة اليت أنزٟنا اهلل على ٌ

كل كلم (اهلل) فارغ ُب الكتاب
كلم كٓب تةقص كلم  .قالوا كما الربهاف على ذلك؟ قاؿ ٌ
إ٘ب تركت ٌ
كبعد أربعٌن يومان ْندكهنا مكتوب كإ ٌف اهلل تعأب نيكتبها بقلم القدرة ليكوف ذلك برهانان على صدقي.
حّت تبقى هذه التوراة عةدنا أربعٌن
قالوا له٩ :نوز أنٌك تكتبها كتقوؿ إ ٌف اهلل كتبها ،فإنٌةا ال نقبل مةك ٌ
يومان كأنت ال تقرتب مةها فإذا كجدناها بعد هذه اٞن ٌدة مكتوب كما قلت فأنت صادؽ ،كإف كجدناها
غًن مكتوب فبل نقبلها مةك .فرضي عزرا ًُّذا الشرط كقاؿ ٩نب أف تضعوها مكشوف أماـ السماء،

فقالوا لك ذلك.
٬نسه
١نل مرتفع كأقاموا عليه ٌ
حرانان أربعٌن يومان لئبلٌ ٌ
فأخذكا ذلك الكتاب الذم كتبه عزرا ككضعوه ُب ٌ
أحد فيكتب ما أراد ،كلى ٌما كملت اٞن ٌدة فتحوا الكتاب فوجدكه مكتوبان كما أخربهم عزرا ألنٌه كاف من
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كهم ثبلث أحدهم يهويست بذكر إنم اٛنبلل يهوه ،كالثا٘ب إلوهيست يذكره بانم إلوهيم ،كالثالث أ١نرز كهو

نبوخذنصر – اٞنراجع
يوفٌق بٌن اإلثةٌن .كالتوراة اٜنالي هي لعزرا الكوهٌن أحد اٝنصياف الذين خدموا
ٌ

و
فحيةئذ ص ٌدقوه
الفض ،
أشع الشمس
فانودت الكتاب اليت كتبها ّنحلوؿ نرتات ٌ
ٌ
جلد الغزاؿ فأثٌرت به ٌ
و
فحيةئذ قالت فرق مةهم عزرا إبن اهلل.
كقبلوا الكتاب مةه كصاركا ٪نرتمونه كأصبح رئيسان على علمائهم،

فهذا معىن قوله تعأب (فىػويل لٍّلَ ًذين يكٍتبو ىف الٍ ًكتاب بًأىي ًدي ًهم ٍب يػ يقوليو ىف هػ ىذا ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه لًيى ٍشتىػ يركاٍ بًًه ىٖنىةان
ى ٍ
ى ى ٍ ٍ ٌى
ى ٍ ه ى ى يي
قىلًيبلن ) أم ليحصلوا على ذلك ٖنةان قليبلن هي الريان كاألمواؿ اليت حصلوا عليها بسبب الريان  ،كإٌ٧نا

ً
ت
قاؿ اهلل تعأب (ىٖنىةان قىليبلن )  ،أل ٌف اٞناؿ يزكؿ ،كهو قليل بالةسب لآلخرة مهما كثر( ،فىػ ىويٍ هل َٟنيم ٍّ٣نَا ىكتىبى ٍ
أىي ًدي ًهم ) أم عذاب ٟنم بسبب الذم كتبته أيديهم من تغيًن كتبديل (ككيل َٟنم ٍّ٣نَا يك ً
ٍسبيو ىف) من األمواؿ
ى ى ٍ ه يٍ ى
ٍ ٍ
.

توعده اهلل بالعذاب ألنٌه قاؿ هذا الكتاب من عةد اهلل كقد فاته أشياء ٓب يكتبهاً ،ك٣نٌا فاته كتاب
كإٌ٧نا ٌ

١نمد خاًب الةبيٌٌن ٓب يكتبها ، 16كزاد كثًنان ُب التوراة من تلقاء نفسه ،فكاف ذلك نببان لكفر اليهود
صف ٌ
كنبوة عيسى.
نبوة ٌ
١نمد ٌ
كجحودهم ٌ

كد نة ) يعين ال يكوف عذابةا ُب الةار
َار إًالَ أىيَامان َم ٍع يد ى
 ( -80ىكقىاليواٍ ) أم قاؿ علماء اليهود (لىن ىٕنى َسةىا الة ي
إالٌ أيامان قبلئل ،كهي نبع أياـ ،على عدد األياـ اليت عبدكا فيها العجل ،أل ٌف مونى كعدهم ثبلثٌن

يومان ،كلى ٌما ٓب يعد انتظركا ثبلث أياـ أخرل ٍبٌ صةعوا العجل كعبدكه نبع أياـ كرجع مونى عةد انتهاء

األربعٌن ،كقالوا أيضان أ ٌف عمر الدنيا نبع آالؼ نة كقد جعل اهلل لكل و
ألف مةها يومان من تلك األياـ
ٌ
ةد اللٌ ًه ىع ٍه ندا ) بأف ال يع ٌذبكم إالٌ نبع أياـ ،فإف كاف ما
١نمد ٟنؤالء اليهود (أ َىٔنى ٍذ يًٍب ًع ى
السبع (قي ٍل ) يا ٌ
ً
لكن اهلل ٓب
تزعموف (فىػلىن ي٫نٍل ى
ف اللٌهي ىع ٍه ىدهي ) يعين إ ٌف اهلل تعأب إذا عاهد أحدان فبل ٫نلف ما كعد به ك ٌ
تبدكهنا (أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف ىعلىى اللٌ ًه ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف ) من اٜنقائق بل
عوهنا كأما٘بٌ ى
يعاهدكم بذلك بل دعول ت ٌد ى
هي ظةوف كأما٘ب.
16
األمي من أكالد
كمع ذلك فإ ٌف اآلي  18من نفر التثةي بإصحاحه الثامن عشر تةبئ ّنجيء الرنوؿ العريب ٌ

إٚناعيل أخ إنحق – .اٞنراجع

كد نة ) يعين ال يكوف عذابةا ُب الةار
َار إًالَ أىيَامان َم ٍع يد ى
 ( -81ىكقىاليواٍ ) أم قاؿ علماء اليهود (لىن ىٕنى َسةىا الة ي
إالٌ أيامان قبلئل ،كهي نبع أياـ ،على عدد األياـ اليت عبدكا فيها العجل ،أل ٌف مونى كعدهم ثبلثٌن

يومان ،كلى ٌما ٓب يعد انتظركا ثبلث أياـ أخرل ٍبٌ صةعوا العجل كعبدكه نبع أياـ كرجع مونى عةد انتهاء

األربعٌن ،كقالوا أيضان أ ٌف عمر الدنيا نبع آالؼ نة كقد جعل اهلل لكل و
ألف مةها يومان من تلك األياـ
ٌ
ةد اللٌ ًه ىع ٍه ندا ) بأف ال يع ٌذبكم إالٌ نبع أياـ ،فإ ٍف كاف ما
١نمد ٟنؤالء اليهود (أ َىٔنى ٍذ يًٍب ًع ى
السبع (قي ٍل ) يا ٌ
ً
لكن اهلل ٓب
تزعموف (فىػلىن ي٫نٍل ى
ف اللٌهي ىع ٍه ىدهي ) يعين إ ٌف اهلل تعأب إذا عاهد أحدان فبل ٫نلف ما كعد به ك ٌ
تبدكهنا (أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف ىعلىى اللٌ ًه ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف ) من اٜنقائق بل
عوهنا كأما٘بٌ ى
يعاهدكم بذلك بل دعول ت ٌد ى
هي ظةوف كأما٘ب.
ىخ ٍذنىا ًميثىاقى يك ٍم ) يعين ميثاؽ أنبلفكم الذين كانوا ُب زمن مونى كقلةا ٟنم (الى تى ٍس ًف يكو ىف
 ( -84ىكإً ٍذ أ ى
ًد ىماء يك ٍم) يعين ال يقتل بعضكم بعضان ( ىكالى ئنٍ ًر يجو ىف أىن يف ىس يكم ٍّمن ًديىا ًريك ٍم ) أم كال ٓناربوا قومان مةكم
فتهزموهم كٔنرجوهم من ديارهم (ٍبيَ أىقٍػىرٍريًٍب ) باٞنيثاؽ كقبلتم به ( ىكأىنتي ٍم تى ٍش ىه يدك ىف ) على أنفسكم باٞنيثاؽ
كقبوله.

ً
ت بًىربٍّ يك ٍم قىاليواٍ بىػلىى ىش ًه ٍدنىا} .
{كأى ٍش ىه ىد يه ٍم ىعلىى أىن يفس ًه ٍم أىلى ٍس ى
كنظًنها قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ى
ٍ -85بٌ ٌبٌن نبحانه ٌأهنم نكثوا العهد كخانوا اٞنيثاؽ كقتلوا الةفوس كنفكوا الدماء كأخرجوا قومهم من

ديارهم فقاؿ (ٍبيَ أىنتي ٍم ) أبةاء ( ىه يػؤالء ) الذين أخذنا عليهم اٞنيثاؽ (تىػ ٍقتيػليو ىف أىن يف ىس يك ٍم ) يعين يقتل
بعضكم بعضان ( ىكئنٍ ًر يجو ىف فى ًريقان ٍّمة يكم ٍّمن ًديىا ًرًه ٍم ) يعين كٔنرجوف بعض قومكم من ديارهم تطردكهنم
اه يرك ىف ىعلىٍي ًهم بًا ًإل ًٍٍب ىكالٍعي ٍد ىك ًاف ) أم متعاكنٌن على إخراجهم بالظلم كالعدكاف ( ىكإًف يىأتيويك ٍم
ى
كتغصبوهنا (تىظى ى

كه ٍم ) يعين كإذا كجدًب أنًنان من قومكم ُب أيدم أعدائكم تف ٌكوف أنره بالفدي ( ىكيه ىو ي١نىَرهـ
ين ىارل تيػ ىف ي
اد ي
أى
ض الٍ ًكتى ً
ً
تفادكهنم؟ (أىفىػتيػ ٍؤًمةيو ىف بًبىػ ٍع ً
اب
اج يه ٍم ) من ديارهم ،فلماذا
ى
ى
ٔنرجوهنم من ديارهم ٍبٌ
ىعلىٍي يك ٍم إ ٍخىر ي
ىكتى ٍك يف يرك ىف بًبىػ ٍع و
ض ) يعين تص ٌدقوف بعض أحكاـ التوراة كتعملوف ًُّا كتةكركف األحكاـ األخرل كال تعملوف

ًُّا( ،فىما جزاء من يػ ٍفعل ىذلً ى ً ً ً
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا)  ،كاٝنزم الذم أصاُّم هي اٛنزي اليت
م ًُب ٍ
ك مة يك ٍم إالَ خ ٍز ه
ى ىى ى ى ى ي
ً ً
ىش ٍّد الٍع ىذ ً
اب ىكىما اللٌهي بًغىافً ول
الةب عليهم ،كإخراج بين الةضًن من ديارهم ( ىكيىػ ٍوىـ الٍقيى ىام يػيىرحدك ىف إً ىٔب أ ى ى
كضعها ٌ
ىع َما تىػ ٍع ىمليو ىف ) أيها اليهود من األعماؿ السيٌئ .
١نمد ،كذلك عةادان
 ( -88ىكقىاليواٍ ) يعين اليهود (قيػليوبػيةىا غيٍل ه
ف) أم عليها غبلؼ ال نفهم ما تقوؿ يا ٌ
مةهم كتكربان (بل لَعةػهم اللَه بً يك ٍف ًرًهم ) كاٞنعىن :كذبوا ُب ً
قوٟنم قلوبةا غلف ،بل يفهموف كلكن عةادان
ٍ
ٌ ى ىى ي ي
للحق فلهم اللعة جزاءن لكفرهم كٟنم نوء الدار (فىػ ىقلًيبلن َما يػي ٍؤًمةيو ىف ) يعين قليل
مةهم ٌ
كتكربان فبل يةقادكف ٌ
١نمد كيص ٌدقونك.
مةهم يؤمةوف بك يا ٌ

ًً ً
ً
ٍّؽ
صد ه
 ( -89ىكلى َما ىج ي
١نمد (كتى ه
اب ٍّم ٍن عةد اللٌه ) يعين القرآف ( يم ى
اءه ٍم ) أم اليهود الذين كانوا ُب زمن ٌ
لٍّ ىما ىم ىع يه ٍم ) من أمر التوحيد ُب الكتب السماكي كأ ٌف العبادة ال ْنوز لغًن اهلل ( ىكىكانيواٍ) أم اليهود ( ًمن
قىػبل ) مبعث الةب كنزكؿ القرآف (يستػ ٍفتًحو ىف علىى الَ ً
نب
ّنجيء
العرب
كي
مشر
٫نربكف
أم
)
ا
ك
ر
ف
ك
ين
ذ
ٍ
ى
ى
ى ٍى ي ى
ى
ي
ٍي
ٌ
ٌ
اءهم َما
كيعلموهنم صفاته ،كلفظ "يستفتحوف" معةاها يةبئوف ٌ
كيبشركف ُندكث شيء فيه خًن (فىػلى َما ىج ي
١نمد الذم عرفوا كصفه كانتفتحوا ّنجيئه على اٞنشركٌن ( ىك ىف يركاٍ بًًه ) أم
فلما جاءهم ٌ
ىعىرفيواٍ ) يعين ٌ
17
ً
ين ) به .
جحدكه كأنكركه كٓب يص ٌدقوه (فىػلى ٍعةى ي اللَه ) أم غضبه كعقابه ( ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى

( -90بًٍئ ىس ىما ا ٍشتىػىرٍكاٍ بًًه أىن يف ىس يه ٍم ) أم بئس اٞناؿ الذم أبدلوه بأنفسهم كآثركا دنياهم على آخرًهتم،
حمد طلبان للماؿ كحبان للريان ( 18أىف يى ٍك يف يركاٍ ًّنىا أنىػىزىؿ اللٌهي ) يعين كاف خسراهنم بسبب
أل ٌهنم كفركا ّن ٌ
ضلً ًه ىعلىى ىمن
أ ٌهنم كفركا ّنا أنزؿ اهلل  ،كهو القرآف (بىػ ٍغيان ) أم حسدان مةهم كعدكانان (أىف يػيةىػٍّزيؿ اللٌهي ًمن فى ٍ
 17ككذا نيكوف حاؿ بعض اٞنعاندين إذ ٩نحدكف اٞنهدم عةد ظهوره رغم معرفتهم بانطباؽ السمات كالعبلمات
اٞنوجودة ُب كتبهم مع أ ٌهنم ٌأكؿ اٞنستفتحٌن به على من نواهم – اٞنراجع
 18ككذا نيكوف حاؿ جاحدم اٞنهدم ،إذ يقاكمونه ٜنبٌهم اٞناؿ كطلبهم ُب الرتأس ،كإف كانت دعوته إنبلمي
تدعوهم إٔب تةفيذ أحكاـ القرآف – اٞنراجع

ً ً ًً
لكن اهلل يؤٌب
يى ىشاء م ٍن عبىاده ) يعين كاف حسدهم حمل ٌمد كعداكيهتم له لكونه عربيان كٓب يكن مةهم ،ك ٌ
الةبوة لًمن يشاء من عباده فبل يلتفت إٔب عشًنة كال إٔب قبيل بل ٫نتار من الةاس من كاف
اٜنكم ك ٌ
ضو
ضو
ب)
حسن السريرة كرٙب األخبلؽ طيٌب الةفس يتم ٌكن أف يقوـ ُّذا الواجب( .فىػبى ي
ب ىعلىى ىغ ى
آؤكاٍ بًغى ى

األكؿ
أم فرجعوا إليةا مستحقٌن غضبان على غضب ،يعين أعددنا ٟنم ضعفٌن من العذاب ،فالغضب ٌ
ً ً
ٌن ) يوـ القيام .
اب حم ًه ه
ين ) أمثاٟنم ( ىع ىذ ه
لكفرهم بعيسى كالثا٘ب لكفرهم ّن ٌ
حمد ( ىكل ٍل ىكاف ًر ى

ً ً
ً ً
١نمد كهو القرآف (قىاليواٍ نػي ٍؤًم ين ًّنىآ أين ًزىؿ ىعلىٍيػةىا )
يل ىٟني ٍم) أم لليهود (آمةيواٍ ّنىا أ ى
ىنزىؿ اللٌهي ) على ٌ
 ( -91ىكإ ىذا ق ى
بأهنم يكفركف ّنا جاء بعد التوراة كاإل٤نيل
يعةوف التوراة ( ىكيى ٍك يفرك ىف ًّنىا ىكىراءهي ) أخرب اهلل تعأب عةهم ٌ
صدٍّقان لٍّ ىما ىم ىع يه ٍم ) أم أنزؿ اهلل القرآف
كالقرآف ( ىكيه ىو ٍ
اٜنى حق ) أم كهو كبلـ اهلل كليس من كبلـ البشر ( يم ى
ً
١نمد ٟنم (فىلً ىم تىػ ٍقتيػليو ىف
كمتممان للشرايع (قي ٍل ) يا ٌ
مص ٌدقان لما معهم من األحكاـ الشرعي اليت ُب التوراة ٌ
ًً
ًً
ٌن ) بالتوراة كما تزعموف؟ أليس اهلل
أىنبًيىاء اللٌه من قىػٍب يل ) نزكؿ القرآف كيحٍن كزكريا كغًن٨نا (إًف يكةتيم حم ٍؤمة ى
حرـ عليكم قتل الةفس ُب التوراة فكيف تقتلوف أنبياءه؟
ٌ

19

ىخ ٍذنىا ًميثىاقى يك ٍم) يعين أخذنا عليكم العهد كاٞنيثاؽ بأف ال تشركوا باهلل شيئان ( ىكىرفىػ ٍعةىا فىػ ٍوقى يك يم
 ( -93ىكإً ٍذ أ ى
الطح ىور ) كهو اٛنبل لى ٌما ماؿ عليهم ككانوا ٓنته ،فقلةا ٟنم ( يخ يذكاٍ ىما آتىػٍيػةىا يكم ) من األحكاـ الشرعي
اٚنىعيواٍ ) أم أصغوا لقولةا كامتثلوا أكامرنا (قىاليواٍ
(بً يق َوةو ) أم بعز٬ن كيقٌن ،كقد نبق تفسًنها ،كقوله ( ىك ٍ
ً
صٍيػةىا ) يعين صارت أعماٟنم كمن قاؿ ٚنعةا كعصيةاٌ ،
ألهنم ٓب ٬نتثلوا أمر رٌُّم كٓب يعملوا به إالٌ
ىٚن ٍعةىا ىك ىع ى
19
ً
١نمد
كاٜنقيق أ ٌف اليهود اٜناليٌن كاٞنعاصرين للرنوؿ األكرـ ٓب يؤمةوا بالتوراة أيضان ،فلو آمةوا ُّا لص ٌدقوا رنال ٌ

عليه السبلـ بإطاعتهم للتوراة اليت ألزمتهم بالطاع كاإلذعاف للرنوؿ العريب؛ فقد جاء ُب نفر التثةي " أقيم ٟنم نبيان
بكل ما أكصيه به كيكوف أ ٌف اإلنساف الذم ال يسمع
من كنط إخوهتم مثلك كأجعل كبلمي ُب فمه فيكلٌمهم ٌ
لكبلمي الذم يتكلٌم به باٚني أنا أطالبه "  ، 19 : 18كاٞنعىن :أ ٌف اهلل تعأب يبعث لليهود كلغًنهم نبيان من أفضل
كل ما يسمعه من جربيل يذيعه كيبلٌغه ٟنم كلسواهم،
أكالد إٚناعيل أخ إنحاؽ هو كمونى ،كال يعرؼ الكتاب بل ٌ

كالذم ال يذعن لقوله يكوف اهلل تعأب الطالب كيصبح هو اٞنطلوب كلن يكوف على أمره إالٌ مغلوب – ".اٞنراجع

القليل (كأي ٍش ًربواٍ ًُب قيػليوًًُّم الٍعًجل بً يك ٍف ًرًهم ) أم دخل حب العجل ُب شغاؼ ً
ألهنم كانوا
قلوُّم ٌ ،
ى ي
ٌ
ٍ
ي ٍى
١نمد ىٟنم (بًٍئ ىس ىما يىأٍ يم يريك ٍم بًًه
معتادين على عبادة األكثاف ُب مصر قبل ٠نيء مونى إليهم (قي ٍل ) يا ٌ
إً٬نىاني يك ٍم ) يعين إذا كاف إ٬نانكم يأمركم بعبادة العجل كقتل األنبياء كتكذيب الرنل فذلك بئس اإل٬ناف
ًً
ٌن ) بالتوراة كما تزعموف :نؤمن ّنا أنزؿ عليةا.
(إًف يكةتي ٍم حم ٍؤمة ى
ً
ص الة ً
َاس ىعلىى ىحيىاةو ) يعين أحرص الذين هم أهل كتاب مثلهم ( ىك
َه ٍم ) أم اليهود (أ ٍ
 ( -96ىكلىتىج ىدنػ ي
ىحىر ى
ً ًَ
ين أى ٍشىريكواٍ ) كاَّوس كعبدة األكثافٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه زيادة حرصهم على البقاء ُب دار
) أحرص (م ىن الذ ى
ف ىنةى و ) يعين لو يعيش هذه اٞن ٌدة ( ىكىما يه ىو ) يعين عمره (ًّنيىز ٍح ًزًح ًه
ىح يد يه ٍم لىٍو يػي ىع َم ير أىلٍ ى
الدنيا فقاؿ (يىػ ىوحد أ ى
ً
ً
عمر ،فلفظ زحزح يعين
م ىن الٍ ىع ىذاب ) يعين كما عمره ّنخلٌصه من عذاب جهةٌم (أىف يػي ىع َمىر ) أم مهما ٌ
ًح ىع ًن الةَا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل
خركجه من جهةٌم  ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف {فى ىمن يز ٍحز ى
اٛنىةَ ى فىػ ىق ٍد فى ىاز} .
ٍ
يتوصل إٔب
كاٞنعىن :كلو أ ٌف أحدهم بقي ُب الدنيا ألف نة يف ٌكر ُب حيل تةجيه من عذاب اهلل فبل ٌ
ذلك إالٌ باإل٬ناف كالطاع (كاللٌه ب ً
صًنه ًّنىا يىػ ٍع ىمليو ىف ) فيعاقبهم على أعماٟنم.
ى يى
الةب فقالوا من يأتيك بالوحي؟ قاؿ جربائيل يأتيين به ،فقاؿ أحد اليهود
 -97إ ٌف بعض اليهود نألوا ٌ

أكده بعد اليوـ فلماذا يةزؿ بالوحي على رجل من العرب كال يةزله على
إ٘ب عاديت جربائيل كال ٌ
لرفقائه ٌ
ًٍّ ً
ك بًًإ ٍذ ًف
يل فىًإنَهي نىػَزلىهي ىعلىى قىػ ٍلبً ى
رجل مةٌا؟ فةزلت هذه اآلي (قي ٍل ) يا ٌ
١نمد ٟنؤالء اليهود ( ىمن ىكا ىف ىع يد ًّكا ٛن ٍرب ى
ً
١نمد بإذف اهلل ال باختياره  ،فما ذنب جربيل معهم
اللٌه ) يعين إ ٌف جربيل نزؿ بالوحي على قلبك يا ٌ
ً
١نمد ( ىكيه ندل ) ٞنن
صدٍّقان لٍّ ىما بىػ ٍ ى
فيعادكنه؟ ( يم ى
ٌن يى ىديٍه ) يعين جربائيل مص ٌدقان للكتاب الذم بٌن يدم ٌ
ً ًً
ٌن ) بدخوؿ اٛنة .
يهتدم به ،يعين القرآف ( ىكبي ٍشىرل ل ٍل يم ٍؤمة ى

يق ٍّمٍةػ يهم ) يعين من اليهود ،كيريد بذلك العهود اليت أخذها
اه يدكاٍ ) اهلل ( ىع ٍهدان نػَبى ىذهي فى ًر ه
( -100أ ىىكيكلَ ىما ىع ى
األنبياء على قومهم ،كاٞنعىن :ككلٌما عاهدكا أنبياءهم عهدان بأف ال يشركوا كال يقتلوا كال يفسقوا نبذ العهد
فريق من اليهود اٞناضٌن  ،كاأللف من قوله (أ ىىكيكلَ ىما ) لبلنتفهاـ ،كمعةاه أيفعل اليهود اٜناضركف كما

فعل اٞناضوف؟ كهةا حذؼ ُب الكبلـ ،كالتقدير  :كهم غًن مؤمةٌن  ،كلذلك قاؿ بعدها (بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم الى
يػي ٍؤًمةيو ىف ) يعين أكثرهم نبذكا العهود كهم مع ذلك غًن مؤمةٌن.
كمن ٗنل العهود اليت نبذها اليهود ما كاف بٌن رنوؿ اهلل كبٌن بين قريظ كالةضًن :عاهدكا أف ال يعيةوا
عليه أحدان باٜنرب فةقضوا ذلك العهد كأعانوا عليه قريشان يوـ اٝنةدؽ.
ًً ً
ٍّؽ لٍّ ىما ىم ىع يه ٍم ) من أمر
اءه ٍم ) أم اليهود ( ىر ين ه
صد ه
 ( -101ىكلى َما ىج ي
١نمدان ( يم ى
وؿ ٍّم ٍن عةد اللٌه ) يعين ٌ
ًَ
ً
ين أيكتيواٍ
التوحيد كنبذ األكثاف كاألصةاـ [كما ذيكر] ُب الكتب السماكي (نىػبى ىذ ) أم ترؾ (فى ًر ه
يق ٍّم ىن الذ ى
ً
ً
اب اللٌ ًه ) يعين التوراة ( ىكىراء ظي يهوًرًه ٍم ) يعين تركوها كنبذكها كٓب
اب ) يعين من علماء اليهود (كتى ى
الٍكتى ى
١نمد مع صف األنبياء ،كدعواه إٔب التوحيد كما دعوا ،كأعماله
يةظركا فيها كيتص ٌفحوها ليطابقوا صف ٌ

رب العاٞنٌن
كما عملوا ،كنبذه األصةاـ كتكسًنها كما فعلوا ُب اٞناضي ،كبذلك يعلموف أنٌه رنوؿ من ٌ

حيث طابقت أعماله أعماؿ األنبياء كدعواه دعوة الرنل كذلك إ ٍف خفي عليهم اٚنه ُب التوراة كضاعت

نصر ،كلكةٌهم نبذكا التوراة كٓب يلتفتوا إٔب الصفات كتركوا األدلٌ
صفاته ُب الرقوؽ اليت ٌ
مزقها نبوخذ ٌ

كالبيٌةات كقالوا إٌ٧نا هو ناحر اجتمع عليه أهل الفبلة فتجاهلوا أمره كأنكركا صدقه كرفضوا قوله حسدان
ً
ً
َه ٍم الى يىػ ٍعلى يمو ىف ) قصص األنبياء اٞناضي
مةهم لما جاء به من العلم ٌ
كتكربان لما دعا إليه من الدين ( ىكأىنػ ي
رب العاٞنٌن.
ككتبهم الباقي  ،فيفهموف أنٌه ليس ناحران بل هو رنوؿ من ٌ
ً
ٌن ) يعين أ ٌف علماء اليهود تتبٌعوا قوؿ الشياطٌن كقالوا كقوٟنم ( ىعلىى
 ( -102ىكاتَػبىػعيواٍ ىما تىػٍتػليواٍ الشَيىاط ي
ً
١نمد كما قالت الشياطٌن ُب ملك نليماف .فإ ٌف الشياطٌن قالوا ٓب
يم ٍلك ينلىٍي ىما ىف ) يعين قالت اليهود ُب ٌ

١نمدان ٓب يةل هذه اٞنةزل كٓب ٩نتمع إليه الةاس
يةل نليماف هذا اٞنلك إالٌ بسحره ،ككذلك اليهود قالوا إ ٌف ٌ

إالٌ بسحره ،كذلك لش ٌدة حسدهم كبغضهم إيٌاه.

اٜنق كما كتمه هؤالء اليهود فقاؿ ( ىكىما ىك ىفىر
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌف نليماف ٓب يعمل بالسحر كٓب يكتم ٌ
اٜنق كما عمل بالسحر ،
ينلىٍي ىما يف ) فكلم كفر معةاها تغطي الشيء ككتمانه ،كاٞنعىن :ما كتم نليماف ٌ
ً
ً
اٜنق كعملوا بالسحر ،كقد ضرب اهلل مثبلن ُب هذه اآلي فجعل
( ىكلىػك َن الشٍَياط ى
ٌن ىك ىف يركاٍ ) أم كتموا ٌ
١نمد كما قالت
١نمدان مقاـ نليماف ،كهؤالء اليهود مقاـ الشياطٌن ،كاٞنعىن :لقد قلتم أيٌها اليهود ُب أمر ٌ
ٌ
١نمدان ليس ناحران كال كافران بل أنتم كافركف
لكن األمر عكس ذلك ،فإ ٌف ٌ
الشياطٌن ُب أمر نليماف ك ٌ

بصح قوله كإيضاح تبيانهٍ .بٌ ٌبٌن
حيث كتمتم ٌ
نبوته كأخفيتم على الةاس ح ٌقه مع علمكم ٌ
اٜنق ُب أمر ٌ
َاس
نبحانه بأ ٌف السحر من أعماؿ اليهود كعاداهتم ال من أعماؿ اٞنسلمٌن كنبيٌهم فقاؿ (يػي ىعلٍّ يمو ىف الة ى

الس ٍحر ) فهم شياطٌن اإلنس يعلٌموف الةاس السحر (ك ) يعلٌموف الةاس أيضان ( ىما أين ًزىؿ ىعلىى الٍملى ىك ٍ ً
ٌن
ى
ى
ٍّ ى
بًبىابً ىل ) من التفرق  ،كاٞنلكاف ٨نا من مبلٌكي بين إنرائيل أم من رؤنائهم ككانا من ٗنل األنرل الذين
كت ) ككانا يعلٌماف الةاس السحر
أخذهم
كت ىكىم يار ى
نبوخذنصر إٔب أرض بابل ُب العراؽ ،ك٨نا ( ىه يار ى
ٌ
كيأخذاف أجرة عليه.

اٜنق كهؤالء اليهود الذين
ناحرين ال ٌ
يغشاف الةاس كال يكتماف ٌ
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف الرجلٌن كإف كانا ى
ًً
ىح ود ) من الةاس ( ىح َّت يىػ يقوالى )
١نمد بعد أف اتٌضح ٟنم أنٌه نب ،فقاؿ تعأب ( ىكىما يػي ىعلٍّ ىماف م ٍن أ ى
كتموا أمر ٌ
ً
اٜنق
له (إًَ٧نىا ىٍ٥ن ين فٍتػةى ه ) أم ١نة كاختبار فبل تفتنت بةا (فىبلى تى ٍك يف ٍر ) أم فبل تعمل بالسحر فتكتم ٌ
ً
ً
ٌن الٍ ىم ٍرًء ىكىزٍكًج ًه ) أم بٌن الرجل كزكجته ( ىكىما يهم
(فىػيىتىػ ىعلَ يمو ىف مٍةػ يه ىما ) أم من الرجلٌن ( ىما يػي ىفٍّرقيو ىف بًه بىػ ٍ ى

آر ًً ً
ىح ود ) من الةاس (إًالَ بًًإ ٍذ ًف اللٌ ًه ) أم إالٌ بإرادته ،كاٞنعىن :كما هؤالء اٞنتعلٌموف من اٞنلكٌن
بً ى
ين به م ٍن أ ى
ض ٍّ ى
عمن يشاء ،ك٫نلٌي بيةه كبٌن
ٌ
بضارين أحدان من الةاس إالٌ بإرادة اهلل ،أل ٌف اهلل تعأب يصرؼ ذلك الضرر ٌ

يضر ُّؤالء اٞنتعلٌمٌن أل ٌف اٞنتعلٌمٌن يعملوف ذلك
من يشاء ( ىكيىػتىػ ىعلَ يمو ىف ىما يى ي
ضحريه ٍم ىكالى يىة ىفعي يه ٍم ) أم ما ٌ
يفرقوف بٌن الزكجٌن ( ىكلىىق ٍد ىعلً يمواٍ ) أم كلقد علم الةاس
لقومهم كمعلوـ ما ُب ذلك من الضررٌ ،
ألهنم ٌ

(لىم ًن ا ٍشتىػراه ) أم ٞنن اشرتل ذلك السحر من اٞنلكٌن كتعلٌمه مةهما (ما لىه ًُب ً
اآلخىرةً ًم ٍن ىخبلى وؽ ) كهةا
ى ي
ىي
ى
تدؿ عليه البلـ من قوله (لى ىم ًن ) كالتقدير :كلقد علموا ٞنن اشرتاه عذابان كما له ُب
حذؼ ُب الكبلـ ٌ

اآلخرة من خبلؽ ،أم ما له من نصيب ُب اٛنة  ،أل ٌف الساحرين كانا يشرتطاف مع الةاس فيقوالف :من
تعلٌم مةٌا هذا العلم كعمل به فله عذاب يوـ القيام كما له ُب اآلخرة من نصيب.
ذـ
فكاف بعض الةاس يقبل ُّذا الشرط كيتعلٌم مةهما ،كبعضهم ال يقبل بذلكٍ .بٌ عاد نبحانه إٔب ٌ
ً
س ىما ىشىرٍكاٍ بًًه أىن يف ىس يه ٍم ) أم بئس الشيء الذم باعوا به أنفسهم ،أل ٌهنم
اليهود كعلمائهم فقاؿ ( ىكلىبٍئ ى

ألقوا بأنفسهم ُب جهةٌم ألجل اٞناؿ كالريان (لى ٍو ىكانيواٍ يىػ ٍعلى يمو ىف ) العاقب .
المفسرين
آراء
ّ

ُب قوله تعأب {كىاتَػبػىعيواٍ مىا تػىتػٍليواٍ الشَيى ًاطٌني عىلىى ميلٍ ًك نيلىيٍمىا ىف } جاء ُب ٠نمع البياف ص  174قاؿ :
"{ كاتبعوا ما تتلوا} معةاه تقرأ عن عطاء كقتادة ،كقيل معةاه تكذب عن أيب مسلم يقاؿ تبل عليه إذا

كذب  ،كقولػه { :على ملك نليماف } قيل معةاه ُب ملك نليماف كقوؿ أيب الةجم( :فهي على األفق
ً
األحوؿ) أم ُب األفقٍ ،بٌ إف هذا ٪نتمل معةيٌن :أحد٨ناُ :ب عهد ملك نليماف  ،كقاؿ أبو
كعٌن
مسلم معةاه ما كانت تكذب الشياطٌن على ملك نليماف كعلى ما أنزؿ على اٞنلكٌن  { ،كما كفر

نليماف كلكن الشياطٌن كفركا } َبٌن ُّذا أف ما كانت تتلوه الشياطٌن كتىأىثيره كتركيه كاف كفران إذ برأى

نليماف (ع) مةه كٓب يبٌن نبحانه بقولػه {ما تتلو الشياطٌن على ملك نليماف} أهنا أم شيء كانت

يبٌن بقولػه نبحانه {كما كفر نليماف} أف ذلك الكفر أمٌ نوع من أنواع الكفر
تتلو الشياطٌن ٍبٌ ٓب ٌ

حّت قاؿ { :كلكن الشياطٌن كفركا يعلموف الةاس السحر } فبٌٌن نبحانه إف ذلك الكفر كاف من نوع

السحر فإف اليهود أضافوا إٔب نليماف السحر كزعموا أف ملكه كاف به فربأىه اهلل مةه كهو قوؿ ابن عباس
كابن جبًن كقتادة.

كاختلف ُب السبب الذم ألجله أضافت اليهود السحر إٔب نليماف (ع) فقيل إف نليماف كاف قد ٗنع
كتب السحرة ككضعها ُب خزانته كقيل كتمها ٓنت كرنيه لئبل يطلع عليها الةاس فلما مات نليماف
انتخرجت السحرة تلك الكتب كقالوا إ٧نا ًب ملك نليماف بالسحر كبه نخٌر اإلنس كاٛنن كالطًن ،

عن السةدم .كُب قولػه تعأب { يعلموف الةاس السحر} قوالف :أحد٨نا :أهنم ألقوا السحر إليهم فتعلموه
كالثا٘ب :إهنم دىلٌوهم على انتخراجه من ٓنت الكرني فتعلموه ..اْب".
اٞنفسرين ُب ذلك كتةاقضت
اٞنفسرين لئبلٌ يطوؿ الكبلـ ،فانظر كيف اختلفت آراء ٌ
اختصرنا آراء ٌ

أقواٟنم ،أل ٌهنم ٓب يهتدكا إٔب اٜنقيق .

ً
َ ( -105ما يػوحد الَ ًذين ىك ىفركاٍ ) ّنحمد ( ًمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
ٌن ) من أهل مك
اب ) أم اليهود ( ىكالى الٍ يم ٍش ًرك ى
ٌ ٍ
ىى
ى ي

(أىف يػيةىػَزىؿ ىعلىٍي يكم ) أيها اٞنسلموف ( ٍّم ٍن ىخ ٍوًن ٍّمن َربٍّ يك ٍم ) يعين ال ٪نبٌوف أف يةزؿ الوحي عليكم بالقرآف بل
يريدكف ذلك ٟنم (ك ) لكن (اللٌه ى٫نٍتى ح ً ً ً
الةبوة ( ىمن يى ىشاء ) من عباده ،ال
ي
ص بىر ٍ٘نىته ) أم بالوحي كاٜنكم ك ٌ
ى
ض ًل الٍ ىع ًظي ًم ) على أنبيائه كمن اقتدل ُّم.
من ٔنتاره الةاس ( ىكاللٌهي ذيك الٍ ىف ٍ

ًَ
ادكاٍ ىحَرٍمةىا يك َل ًذم ظييف ور ىكًم ىن الٍبىػ ىق ًر ىكالٍغىةى ًم
ين ىه ي
 -106لى ٌما نزؿ قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
{ك ىعلىى الذ ى
هم خ ٌفف على ٌأميت األحكاـ كال
وم يه ىما إًالَ ىما ى٘نىلى ٍ
ىحَرٍمةىا ىعلىٍي ًه ٍم يش يح ى
ت ظي يه ي
الةب" :اللٌ ٌ
وري٨نىا ...إْب} قاؿ ٌ
ةس ٍخ ًم ٍن آيىو ) ُب التوراة ،يعين ما نبطل من حكم كاف ُب التوراة عليكم
تش ٌدد" ،فةزلت هذه اآلي ( ىما نى ى
ةسها ) يعين أك نرتؾ حكم اآلي كما هو نقيمه عليكم (نىأٍ ً
ً
ت ًِنىٍوًن ٍّمٍةػ ىها ) ُب القرآف،
أيها اٞنسلموف (أ ٍىك ني ى
يعين ِنًن من ذلك اٜنكم كأيسر مةه ٔنفيفان عليكم أيها اٞنسلموف (أ ٍىك ًمثٍلً ىها ) يعين أك نأتيكم ُنكم مثل
ما ُب تلك اآلي اليت ٓب تةسخ من التوراة (أى ىٓبٍ تىػ ٍعلى ٍم أى َف اللٌهى ىعلى ىى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير ) فيأتيك بأحكاـ أيسر
ً
أخف.
٣نٌا ُب التوراة ك ٌ
فاٞنةسوخ هو ُب التوراة كالةانخ لتلك األحكاـ هو القرآف.

ةس يخ اللَهي ىما يػيٍل ًقي
فالةسخ هةا هو بطبلف حكم كتبديله بآخر ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج {فىػيى ى
ًً
ً
كيغًن ما يلقي الشيطاف على قلب الرنوؿ من كناكس.
الشٍَيطىا يف ٍبٌ يٍ٪نك يم اللَهي آيىاته} أم يبطل ٌ
كاالنتةساخ هو الكتاب على الورؽ ،كمةه قوله تعأب ُب نورة اٛناثي {إًنَا يكةَا نىستى ً
ةس يخ ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف}
ٍ
يعين كةٌا نكتب أعمالكم نسخ بعد نسخ .

اه ٍم ىك ىما نى يسواٍ
ةس ي
كالةسي هو ترؾ الشيء على حالته ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ {فىالٍيىػ ٍوىـ نى ى
لًىقاء يىػ ٍوًم ًه ٍم ىه ىذا} يعين نرتكهم ُب جهةٌم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا ألجله.
و
ً
ىنت
{كإً ىذا بى َدلٍةىا آيى ن َم ىكا ىف آيى ىكاللٌهي أ ٍىعلى يم ّنىا يػيةىػٍّزيؿ قىاليواٍ إًَ٧نىا أ ى
كنظًن هذه اآلي ُب نورة الةحل قوله تعأب ى
و
{كإً ىذا بى َدلٍةىا آيى ن َم ىكا ىف آيىو} يعين إذا ب ٌدلةا حكم آي ُب
يم ٍف ىرت بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم الى يىػ ٍعلى يمو ىف }  ،فقوله تعأب ى

١نمد ألنٌك تأٌب بأحكاـ ال تةطبق مع
القرآف مكاف آي ُب التوراة {قىاليواٍ} اليهود {إًَ٧نىا أ ى
ىنت يم ٍف ىورت} يا ٌ

أحكاـ التوراة.

يظن اٞنسلموف ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة
فالقرآف ليس ُب أحكامه تبديل كتغيًن كما ٌ
اءؾ ًمن نػَبإً الٍمرنلًٌن} كقاؿ أيضان {كىٕنَ ً
ٍّؿ لً ىكلًم ً
ك ًص ٍدقنا
ات اللٌ ًه ىكلىق ٍد ىج ى
ت ىربٍّ ى
ى ٍ
ى يٍ ى ى
ت ىكل ىم ي
األنعاـ { ىكالى يمبىد ى ى
ٍّؿ لً ىكلًماتًًه كهو ال َس ًم ً
ك ىع ٍدالن الَ مبد ً
اٜنىياةً ال حدنٍػيىا
يم} كقاؿ تعأب ُب نورة يونس { ىٟني يم الٍبي ٍشىرل ًُب ٍ
يى
ي
ى
ى ىيى
يع الٍ ىعل ي
ً
اآلخرةً الى تىػب ًديل لً ىكلًم ً
ً
ً ً
يم} .
ات اللٌ ًه ىذل ى
ىكُب ى ٍ ى ى
ك يه ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي
حرمها على اليهود ُب
كمن ٗنل ما أبطل حكمه على اٞنسلمٌن كجعله حبلالن ٟنم اللحوـ كالشحوـ اليت ٌ
ًَ
ادكاٍ ىحَرٍمةىا يك َل ًذم ظييف ور} أم حيواف ذم ظفر
ين ىه ي
التوراة ،كذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
{ك ىعلىى الذ ى
مشقوؽً ،
وري٨نىا}  ،كغًن هذا كثًن ال ٠ناؿ
وم يه ىما إًالَ ىما ى٘نىلى ٍ
{كم ىن الٍبىػ ىق ًر ىكالٍغىةى ًم ىحَرٍمةىا ىعلىٍي ًه ٍم يش يح ى
ت ظي يه ي
ى
لشرحه.

١نرم على اليهود ُب التوراة من ٗنلتها ٜنم اٝنةزير كاٞنيت
حرمها على اٞنسلمٌن كما هي ٌ
ٌأما األحكاـ اليت ٌ
ً
١نرـ ُب التوراة على اليهود ،كقد أبقى ٓنر٬نه
أهل به لغًن اهلل  .كمن ٗنلتها شرب اٝنمر فهو ٌ
كالدـ كما ٌ
ًَ
اٝنى ٍم ير ىكالٍ ىمٍي ًس ير
ين ىآمةيواٍ إًَ٧نىا ٍ
على اٞنسلمٌن ُب القرآف ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة {يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ً
اجتىةًبيوهي لى ىعلَ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف} .
س ٍّم ٍن ىع ىم ًل الشٍَيطىاف فى ٍ
ىكاأل ى
ىنص ي
اب ىكاأل ٍىزالى يـ ر ٍج ه
كقد جاء ٓنرٙب اٝنمر ُب التوراة ُب نفر األمثاؿ ُب اإلصحاح الثالث كالعشرين آي :35-29
"لً
الكرب لًمن اٛنركح ببل و
نبب لً ىمن ازمهرار العيةٌن؟
اٞنخاصمات لً ىمن
الويل لً ىمن الشقاكة لً ىمن
ن
م
ى
ي
ي ى
ى
ي
ً
ظهر
ذين يدخلوف ُب طلب الشراب اٞنمزكج ،ال ٍ
تةظر إٔب اٝنمر إذا ٌ
ذين يدمةو ىف اٝنمر الٌ ى
للٌ ى
ا٘نرت حٌن تي ي
مرق ًرق نُ .ب اآلخر تلسع كاٜنيٌ كتلدغ كاألفعواف .عيةاؾ تةظراف األجةبيٌات
ى
حباُّا ُب الكأس كناغت ى
و
و
أتوجع ،لقد لكأك٘ب كٓب
كقلبك يةطق بأموور ملتوي  .كتكوف كمضطج وع على رأس ناري  .تقوؿ ضربو٘ب كٓب ٌ
أعرؼ .مّت أنتيقظ ،أعود أطلبيها بعد".
كجاء ُب نفر إشعيا ُب اإلصحاح اٝنامس اآلي :12-11
الدؼ
كيل للمب ٌكرين صباحان يتبعوف اٞنس ٌكر،
ين ُب العتم تلهبيهم اٝنمر ،كصار العود كالرباب ك ٌ
ٌ
للمتأخر ى
" ه
نفسها كفغرت فاها ".
كالئمهم كإٔب فعل ٌ
الرب ال يةظركف  ...لذلك ٌ
كالةام كاٝنمر ى
كنعت اٟناكي ي ى

يدك ىف ) أيها اٞنسلموف ،كمعةاه أتريدكفٌ ،أما اٞنيم من قوله (أ ٍىـ ) معةاه أتتجاهلوف أمر
( -108أ ٍىـ تيًر ي
ً
ونى ًمن قىػٍب يل ) أم كما نألت بةو إنرائيل
١نمدان ( ىك ىما ينئ ىل يم ى
نبيٌكم أـ تريدكف (أىف تى ٍسأىليواٍ ىر ينولى يك ٍم ) ٌ
من مونى احملاالت ،كذلك أل ٌف اٞنةافقٌن قالوا يا رنوؿ اهلل لوال أنزؿ عليك القرآف ٗنل كاحدة مكتوبان ُب
قرطاس لكيبل تةساه .فةزلت هذه اآلي كهي تبكيت كتأنيب للمةافقٌن على قوٟنم (كمن يػتىبد ً
َؿ الٍ يك ٍفىر
ىى ى ى

ًً ً
الةب (فىػ ىق ٍد
باإل٬نىاف ) أم كمن يستبدؿ الكفر باإل٬ناف مةكم أيها اٞنسلموف كذلك بسؤاله احملاالت من ٌ
20
ً
اٜنق .
ى
ضل عن طريق ٌ
ض َل ىن ىواء ال َسب ًيل ) أم فقد ٌ
ٕنىن ( ىكثًًن ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب ) يعين من اليهود (لى ٍو يىػ يرحدكنى يكم ) أيها اٞنسلموف ( ٍّمن
 ( -109ىكَد ) أم ٌ
ه ٍ
بػع ًد إً٬نانً يكم ) ّنحمد ( يكفَاران حس ندا ٍّمن ًع ً
ةد أىن يف ًس ًهم ) يعين من عةد قومهم كأبةاء ديةهم ،كمثاؿ هذا
ىى ٍ
ٌ
ىٍ ى ٍ
وؿ ٍّم ٍن أىن يف ًس يك ٍم } يعين من قومكم كعشًنتكم .كذلك أ ٌف
قوله تعأب ُب نورة التوب {لىىق ٍد ىجاء يك ٍم ىر ين ه

الةب كتباحثوا معه ،كلى ٌما خرجوا نألوا حييٌان" :ما تقوؿ
حيي بن أخطب مع ٗناع من اليهود دخلوا على ٌ

نب ؟ " فقاؿ " :هو هو" ،فقالوا" :أتؤمن به كهو من العرب كليس مةٌا ؟ " فقاؿ" :أنا
ُب ٌ
١نمد هل هو ٌ
عدكه إٔب اٞنوتٍّ ( ".من بػع ً
حيي بن أخطب" :هو هو" ألنٌه
قوؿ
كذلك
،
د
١نم
ُب
)
ق
اٜن
م
ٟن
ٌن
ػ
ب
ػ
ت
ا
م
د
ٍ
َ
ح
ى
ى
ى
ىٍ
ي
ى
ى
ى
ٌ
ٌ
ي
ٌ
اع يفواٍ
الةب كاٞنسلمٌن فقاؿ (فى ٍ
الةب اٞنوعود ٍبٌ عاداهٍ .بٌ أخذ نبحانه ُب خطاب ٌ
عرفه باٚنه كأكصافه كأنٌه ٌ
ً
ً
) عن أغبلطهم اليت تكلٌموا ُّا ( ىك ٍ
اص ىف يحواٍ ) عةهم ماداموا لو ٌ
يتعرضوا لكم بأذل كٓب ٪ناربوكم ( ىح َّت يىأٌٍبى
حّت يأٌب أمر اهلل فيقاتلهم إف شاء قتاٟنم ،كأمر اهلل هو اٞنهدم (إً َف اللٌهى ىعلىى يك ٍّل ىش ٍي وء
اللٌهي بًأ ٍىم ًرهً ) يعين ٌ
21
قى ًد هير ) فهو القادر أف يهديهم إٔب اإلنبلـ كهو القادر على إهبلكهم.
ًَ
ين الى يىػ ٍعلى يمو ىف ) كهم مشركو العرب أل ٌهنم ليسوا أهل كتاب فيعلموف به (لىٍوالى يي ىكلٍّ يمةىا
 ( -118ىكقى ىاؿ الذ ى
١نمدان صادؽ ُب دعواه فاتٌبعوه (أ ٍىك تىأٍتًيةىا آيىه ) أم معجزة تكوف دالل على صدقه
اللٌهي ) فيقوؿ لةا إ ٌف ٌ
ًَ
ً
ين ًمن قىػٍبلً ًهم ) أم من
فرد اهلل تعأب عليهم قوٟنم فقاؿ ( ىك ىذل ى
كما جاء مونى بالعصاٌ ،
ك قى ىاؿ الذ ى
تق ٌدمهم من األمم اٞناضي الذين اعرتضوا على الرنل كطلبوا احملاالت ( ٍّمثٍ ىل قىػ ٍوٟنًً ٍم ) أم قالوا مثل قوؿ
20
كنيعرض اٞنهدم نفسه إٔب نؤاؿ بعض قومه احملاالت مةه – اٞنراجع
ٌ
 21كهبلكهم هو الكائن كما قاؿ السيٌد اٞنسيح "فإنٌه نوؼ تأٌب أياـ عليك ك٪نيط بك (أكرشليم ) أعداؤؾ ّنرتاس
كبةيك ً
ك٪ناصركنك من كل ناحي (هذا بعد كحدة أم العرب) كيقلبونك ً
ً
ك٪ندقوف ً
فيك كال يرتكوف حجران على
بك
ٌ

حجر" إ٤نيل لوقا  – 44-43 :19اٞنراجع

اٞنشركٌن من العرب كإ ٌف هؤالء اٞناضٌن لى ٌما رأكا اآليات اليت طلبوها من رنلهم قد حصلت ٓب يص ٌدقوا ًُّا
كٓب يؤمةوا بل قالوا هذا نحر مبٌن ،ككذلك أنتم يا مشركي العرب لو أعطيةاكم ما طلبتم من اٞنعجزات

لىما آمةتم كلىما ص ٌدقتم بل لقلتم هذا نحر مبٌن .لقد تشاُّت ُب ذلك آراؤكم كاتفقت أقوالكم كما
ذلك إالٌ ٛنهلكم كعةادكم.
ّنجرد الةظر إٔب ما خلق اهلل ُب الكوف من مشس
ك ٌأما الذين يفهموف كيعلموف ٌ
فإهنم يوقةوف كيص ٌدقوف ٌ

تدؿ
كقمر كماء كشجر كشعر ككبر كطٌن كمدر .فكيف ال تؤمةوف كقد أنزلةا القرآف كلٌه آيات بيٌةات ٌ

ت قيػليوبػي يه ٍم )
١نمد ،أٓب تكفكم هذه اآليات فتف ٌكركا فيها كتتدبٌركا معانيها؟ كقوله ( تى ىشابىػ ىه ٍ
على صدؽ ٌ
يعين تشاُّت ُب الكفر كالقسوة كاالعرتاض على األنبياء كالتعةٌت كالعةاد (قى ٍد بػيَػةَا اآلي ً
ات ) يعين آيات
ى
ى
١نمد (لًىق ٍووـ ييوقًةيو ىف ) ًُّا.
القرآف الدالٌ على صدؽ ٌ
الةب يسامح اليهود كالةصارل كيتطلٌب رضاهم ليدخلوا ُب دين اإلنبلـ ،فعاتبه اهلل تعأب
 -120كاف ٌ
ً ً
١نمد
ضى ىع ى
على ذلك فقاؿ ( ىكلىن تىػ ٍر ى
ةك الٍيىػ يه ي
ود ىكالى الة ى
َص ىارل ىح َّت تىػتَب ىع ملَتىػ يه ٍم ) أم ال يرضوف عةك يا ٌ
١نمد ٟنم (إً َف يه ىدل اللٌ ًه يه ىو ا ٍٟنيىدل ) أم إ ٌف القرآف هو اٟندل،
مهما نا١نتهم ٌ
حّت تتٌبع ديةهم (قي ٍل ) يا ٌ
اٜنق فاتٌبعوه ،فاٟندل يريد به القرآف ،كالدليل على ذلك
كمعةاه إ ٌف القرآف هو الذم يهديكم إٔب طريق ٌ
ً
ً
ك الٍ ًكتىاب الى ري ً ً
ٌن} ٍ ،بٌ أخذ نبحانه ٪ن ٌذر نبيٌه من
قوله تعأب ُب نورة البقرة { ىذل ى
ب فيه يه ندل لٍٍّل يمتَق ى
ي ىٍ ى
ً
ك ًم ىن اللٌ ًه ًمن
اءهم بىػ ٍع ىد الَ ًذم ىج ى
اءؾ ًم ىن الٍعًٍل ًم ) الذم أعلمةاؾ به ( ىما لى ى
كيدهم فقاؿ ( ىكلىئ ًن اتَػبىػ ٍع ى
ت أ ٍىه ىو ي
يتؤب أمرؾ (كالى نى ً
ص وًن ) يةصرؾ عليهم ،ألنٌك لو اتٌبعت أهواءهم ٝنذلوؾ ٍبٌ قتلوؾ كما قتلوا ٪نٍن
ٕب ) ٌ
ىكً ٍّ
ى
كزكريٌا كغًنهم من األنبياء.

١نمد ال تتطلٌب رضا اليهود كال الةصارل لكي يديةوا بدين اإلنبلـ بل
ٌ
كملخص اآلي يقوؿ اهلل تعأب :يا ٌ
ادعهم إٔب القرآف كجادٟنم باٜنكم كاٞنوعظ فمن اهتدل مةهم فلةفسه كمن عمي فعليها كما أنت عليه

بوكيل.

ًَ
ً
اب ) يريد ُّم الذين أنلموا من علماء اليهود كالةصارل كعبد اهلل بن نبلـ
ين آتىػٍيػةى ي
اه يم الٍكتى ى
( -121الذ ى
ابين كعب كابن يامٌن هؤالء من اليهود ،ك ٌأما الةصارل
كشعب بن عمرك كٕنٌاـ بن يهوذا كأند كأنيد ى

كالرهباف الثماني الذين ركبوا ُب السفية كقدموا مع جعفر بن أيب طالب  ،كالكتاب يريد به القرآف
ً ًً
ك يػي ٍؤًمةيو ىف بًًه ) كيوقةوف
حق قراءته كال ٫نافوف أحدان (أ ٍيكلىػئً ى
(يىػٍتػليونىهي ىح َق تبلىىكته ) أم يقرؤكنه على الةاس ٌ
اٝن ً
ان يرك ىف ) ُب اآلخرة.
مةزؿ من اهلل ( ىكمن يى ٍك يف ٍر بًًه ) من اليهود أك الةصارل أك غًنهم (فىأ ٍيكلىػئً ى
ك يه يم ٍى
أنٌه ى
( -124كإً ًذ ابػتىػلىى ) أم اخترب (إًبػر ًاهيم ربحه بً ىكلًم و
ات ) أم اختربه بكلمات ،كذلك حٌن كاف إبراهيم
ى ٍ
ٍى ى ى ي ى

هن )
يسأؿ كيبحث عن خالقه ،فبعث اهلل له جربيل فقاؿ" :نبٌوح ق ٌدكس ٌ
رب اٞنبلئك كالركح"( ،فإٔنٌ ٌ
و
قاؿ إً ٍّ٘ب ج ً
ك
أكحى اهلل إليه ك ( ى
اعلي ى
إبراهيم فقاؿ" :نبٌوح ق ٌدكس ربٌةا ٌ
ى
كرب اٞنبلئك كالركح"  ،فحيةئذ ى
ً
لًلة ً ً
أئم أيضان (قى ىاؿ ) اهلل تعأب
َاس إ ىم ناما ) ييقتدل بك (قى ىاؿ ) إبراهيم ( ىكمن ذيٍّريًَيت ) أم كاجعل من ٌ
ذرييت ٌ
(الى يػة ي ً
ًً
نألت كلكن ال يةاٟنا مةهم من كاف ظاٞنان للةاس ،كإٌ٧نا قاؿ
ىى
اؿ ىع ٍهدم الظَالم ى
ٌن ) يعين أعطيتك ما ى
ً
أئم كلكن ال يةاؿ عهدم الظاٞنٌن مةهم.
ى
(ع ٍهدم ) معةاه لقد عاهدتك أف يكوف من ٌ
ذريتك ٌ

ً ( -138صٍبػغى ى اللٌ ًه ) الصبغ هو ٓنسٌن الشيء كتلويةه  ،يقاؿ صبغ ضرع الةاق  ،يعين امتؤل لبةان كحسن
مةظره  ،كيقاؿ أصبغ الةخل يعين نضج بسره فحسن لونه ،كمن ذلك قوؿ أميٌ :

ً
ً ً ً
اب إ ٍذ ىعىرفىا
كخلَى ال َ
ُب صٍبػغى اهلل كا ىف إ ٍذ نىس ىي اؿ === ىع ٍه ىد ى
صو ى
فقوؿ الشاعر "ُب ًصبغ ً اهللً كا ىف" يعين كاف ُب ريعاف شبابه لىما ً
العهد ،أم لى ٌما صبغه اهلل ّناء
نسي ى
ٌ
كحسةه بًىريعانًه .كاآلي معطوف على ما تق ٌدـ من قوله تعأب {قيوليواٍ ىآمةَا بًاللٌ ًه ىكىمآ أين ًزىؿ إًلىٍيػةىا ىكىما
الشباب ٌ
أين ًزىؿ إً ىٔب إًبػر ً
حسةها اهلل
اه
يم ..اْب}  ،كالتقدير  :كقولوا إ ٌف الشريع اليت ٥نن عليها هي صبغ اهلل  ،أم ٌ
ٍى ى
لةا كزيةها ُب قلوبةا حّت هدانا ٟناً ،ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اٜنجرات ً
ب إًلىٍي يك يم
ٌ
ٌ
ٌ
ى
{كلىك َن اللَهى ىحبَ ى
اإل٬نىا ىف كزيػَةىه ًُب قيػليوبً يكم كىكَره إًلىي يكم الٍ يك ٍفر كالٍ يفس ى ً
صيىا ىف} .
وؽ ىكالٍع ٍ
ًٍ ى ى ي
ٍى ى ٍ ي ىى ي

ىح ىس ين ًم ىن اللٌ ًه ًصٍبػغى ن ) أم ال أحد أحسن من اهلل صبغ ( ىكىٍ٥ن ين لىهي ىعابًدك ىف ) أم كقولوا ٥نن ال
( ىكىم ٍن أ ٍ
نعبد نواه .

ً
ت
 ( -143ىكىك ىذل ى
{كإً ٍذ ىج ىع ٍلةىا الٍبىػٍي ى
ك ىج ىع ٍلةىا يك ٍم أيَم ن ىك ىنطنا ) اآلي معطوف على ما نبق من قوله تعأب ى
ىمثىابى ن لٍّلة ً
َاس ىكأ ٍىمةان}  ،كالتقدير :كما جعلةا البيت مثاب ن للةاس كأمةان ،كذلك جعلةاكم أم ن كنطان،

الذكي كالفاهم ،كالدليل
كاٝنطاب للمسلمٌن ،يعين جعلةاكم فصحاء بلغاء أذكياء ،أل ٌف الونط معةاه ٌ

على ذلك قوله تعأب ُب نورة القلم {قى ىاؿ أ ٍىك ىنطي يه ٍم أى ىٓبٍ أىقيل لَ يك ٍم لى ٍوىال تي ىسبٍّ يحو ىف} يعين قاؿ أذكاهم
كأعلمهم .كمن ذلك قوؿ زهًن:

ناـ ًُني ٍك ًم ًه ٍم
يه يم ىك ىن ه
ط يىػ ٍر ى
ضى األى ي

إح ىدل اللَ ً
يإب ًّنيٍعظى ًم
إذا نىػىزلى ٍ
ت ٍ

ألم نبب جعلهم أم ن كنطان ،فقاؿ (لٍّتى يكونيواٍ يش ىه ىداء ىعلىى الة ً
َاس ) أم لتكونوا خطباء
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه ٌ

يدا ) أم خطيبان كمرشدان ،فالشهيد معةاه
على الةاس كمعلٌمٌن كمرشدين ( ىكيى يكو ىف الَر ين ي
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًه ن

اٛنليس الذم ٪نضر ٠نلسك ك٫ناطبك كٔناطبه  22كالشهيد معةاه اٝنطيب أيضان ،كمن ذلك ٚنٌي اللساف

شاهدان ،يقاؿ ُب اٞنثل "ما له ركاء كال شاهد" أم ما له مةظر كال لساف.

كقوله تعأب (كما جع ٍلةا الٍ ًقبػلى الًَيت يكةت علىيػها إًالَ لًةػعلىم من يػتَبًع الرن ى ً
ً
ب ىعلىى ىع ًقبىػٍي ًه ) أم
ىى ى ى ى ٍ ى
ى ى ٍى
ىٍ ى ى ى ي َ ي
وؿ ٣نَن يىة ىقل ي
جعلةاؾ ترتؾ القبل اليت كةت عليها كتتٌجه إٔب الكعب إالٌ لةعلم من يتٌبع الرنوؿ ُب ذلك ً٣نٌن يةقلب
 22كمن هةا يتٌضح اٞنقصود من السيٌد اٞنسيح ُب إ٤نيل يوحةٌا" :الذم يشهد ٕب هو آخر كأنا أعلم أ ٌف شهادته اليت

حق" 31 : 5
يشهدها ٕب ٌ
"ك ٌأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحةٌا[ ،يريد اٞنهدم أعظم من يوحةٌا]  ،كاآلب اهلل نفسه الذم أرنلين يشهد ٕب" :5
37
اٜنق الذم من عةد اآلب يةبثق
اٞنعزم الذم نأرنله أنا إليكم [٫ناطبه كيشافهه ك٩نالسه ] من اآلب ركح ٌ
"كمّت جاء ٌ
فهو يشهد ٕب"  26 :15أم أ ٌف اٞنهدم ٪نضره السيٌد اٞنسيح – اٞنراجع

تشق
على عقبيه كال يتٌبع ( ىكإًف ىكانى ٍ
ت لى ىكبً ىًننة ) أم كإف كانت تلك التحويل من بيت اٞنقدس إٔب الكعب ٌ
ًَ
ً
لكن الذين هداهم
ين ىه ىدل اللٌهي ) أم ك ٌ
عليكم كتعظم أل ٌف من ٌ
تعود شيئان يعظم عليه تغيًنه (إالَ ىعلىى الذ ى
ً
يشق ذلك عليهم ٌ
اهلل ال ٌ
الةب كيطيعوف ما أمركا به ( ىكىما ىكا ىف اللٌهي
ألهنم ٬نتثلوف أمر اهلل كيسمعوف كبلـ ٌ
ً ً
يع إً٬نىانى يك ٍم ) أم كما كاف اهلل ليضيع أجر تصديقكم كإطاعتكم أمر ربٌكم ،حيث (إً َف اللٌهى بًالة ً
َاس
لييض ى
لىريؤ ه ً
يم) .
كؼ َرح ه
ى
الةب أف يصلٌي ٥نو الكعب أل ٌف األصةاـ كانت ٓنيط ًُّا ،كأراد أف تكوف
ُ -144ب بدء األمر كره ٌ

الةب يتٌجه بصبلته ٥نو
صبلته خالص هلل  ،كلئبلٌ ٌ
يتوهم أحد من قريش أنه يسجد لؤلصةاـ ،فلذلك أخذ ٌ

فلما عابت اليهود
بيت اٞنقدس ،ككاف ذلك باختياره كٓب يكن بأم ور من اهلل  .كبقي على ذلك نةواتٌ ،
و
الةب من اهلل
اٞنسلمٌن ُب ذلك كقالوا لو ٓب يكن ديةةا ٌ
أحق من ديةهم ما صلٌوا ٥نو قبلتةا ،فحيةئذ نأؿ ٌ
الةب
أف ٌ
يةزؿ إليه أمران ُب ذلك هل يبقى على قبل اٞنقدس أـ يتٌجه ٥نو الكعب ٌ ،
فلما صار الليل خرج ٌ

خارج اٞندية كهو يقلٌب طرفه ٥نو السماء مةتظران أف تةزؿ عليه آي ُب ذلك .كلى ٌما ٓب يةزؿ عليه شيء ُب

١نمد (ًُب ال َس ىماء )
ب ىك ٍج ًه ى
ك ) يا ٌ
تلك الليل رجع إٔب داره ،كُب الغد نزلت هذه اآلي (قى ٍد نػىىرل تىػ ىقلح ى
النتظارؾ الوحي ُب أمر القبل (فىػلىةػولٍّيػة ً
ك
اها ) أم فلةصرفةٌك إٔب قبل ترضى ًُّا (فىػ ىوٍّؿ ىك ٍج ىه ى
يى ى ى
َك قٍبػلى ن تىػ ٍر ى
ضى
ىشطٍر الٍمس ًج ًد ٍ ً
ث ىما يكةتي ٍم ) أيٌها اٞنسلموف من األمكة
حوؿ كجهك ٥نو الكعب ( ىك ىحٍي ي
ى ىٍ
اٜنىىراـ ) أم ٌ
ً ًَ
ً
ح
اٜنى حق ًمن
اب ) يعين علماء اليهود (لىيىػ ٍعلى يمو ىف أىنَهي ٍ
ين أ ٍيكتيواٍ الٍكتى ى
(فىػ ىولواٍ يك يج ًوىه يك ٍم ىشطٍىرهي ) أم ٥نوه ( ىكإ َف الذ ى
ً
مةزؿ من رٌُّم ،أل ٌف أمر ٓنويل القبل مذكور عةدهم كقد أخربهتم
َرٍُّّ ٍم ) أم يعلموف بأ ٌف القرآف ٌ
حق كهو ٌ
الةب الذم يأٌب آخر الزماف يصلٌي ٥نو القبلتٌن  ،كلكةٌهم ٫نفوف ذلك حسدان مةهم
بذلك رنلهم بأ ٌف ٌ
ً ً
١نمد من اٞنكر كاٜنسد.
عما يعمل اليهود مع ٌ
( ىكىما اللٌهي بغىاف ول ىع َما يىػ ٍع ىمليو ىف ) أم ٌ

١نمد بيت اٞنقدس الذم
الةب بوجهه إٔب الكعب ك ٌأنذها قبل قالت اليهود :لقد ترؾ ٌ
 -145فلى ٌما أدار ٌ
الةب :إ ٍف كاف داككد كنليماف كقومهما بةىوا بيت اٞنقدس
بةاه داككد كنليماف ك ٌأنذ الكعب قبل ! فقاؿ ٌ

فإ ٌف الكعب بةاها إبراهيم كإٚناعيل ،كإبراهيم أبو اٛنميع ،فهبلٌ يتبعوف قبل أبيهم كهي أقدـ من بيت
اٞنقدس؟ فةزلت هذه اآلي (كلىئًن أىتىػي َ ً
ً
اب ) يعين اٞنعاندين من اليهود كالةصارل (بً يك ٍّل
ى ٍ ٍى
ين أ ٍيكتيواٍ الٍكتى ى
ت الذ ى
ً
و
تعود شيئان يصعب عليه تغيًنه ك تبديله
حج كدالل ( َما تىبًعيواٍ قٍبػلىتى ى
بكل ٌ
ك ) يا ٌ
١نمد أل ٌف من ٌ
آيى ) أم ٌ
(كما أ ً ً ً
١نمد ال يهول قلبك قبلتهم بل هتول قبل آبائك كأجدادؾ
ىى ى
ىنت بتىاب وع قٍبػلىتىػ يه ٍم ) أم ككذلك أنت يا ٌ
رت
كس ى
كهي الكعب  ،كإٌ٧نا صلٌيت ٥نو قبلتهم اضطراران ألنٌك كجدت األصةاـ ٓنيط بالكعب  ،كلى ٌما ٌ
ض يهم بًتىابً وع قًٍبػلى ى بىػ ٍع و
ض)
رت الكعب مةها ،صار قلبك يهواها كال هتول بيت اٞنقدس ( ىكىما بىػ ٍع ي
كطه ى
األصةاـ ٌ
يعين فبل اليهود هتول قبل الةصارل كال الةصارل هتول قبل اليهود ،فاليهود تصلٌي ٥نو بيت اٞنقدس
كالةصارل تصلٌي ٥نو اٞنشرؽ كبعضهم ال يتٌجه ٥نو قبل كالصابئ تصلٌي ٥نو اٛندم كهو ٤نم ُب السماء
ً
اءؾ ًم ىن
١نمد ،يعين لئن اتٌبعت آراءهم كعقائدهم الفاندة ( ٍّمن بىػ ٍع ًد ىما ىج ى
( ىكلىئ ًن اتَػبىػ ٍع ى
ت أ ٍىه ىو ي
اءهم ) يا ٌ
ًً
ً
ٌن) لةفسك كلقومك  ،فإيٌاؾ أف تتبع
الٍعًٍل ًم) باٜنقائق كالوحي الذم أنزله اهلل عليك (إًن ى
َك إًذىان لَم ىن الظَالم ى

الةصارل.
أهواء اليهود ك ى

ًَ
ً
اب ) يعين بذلك علماء اليهود كالةصارل (يىػ ٍع ًرفيونىهي ) أم يعرفوف الكتاب
ين آتىػٍيػةى ي
اه يم الٍكتى ى
( -146الذ ى

اءه ٍم ) قاؿ عبد اهلل بن نبلـ :أنا أعلم به مين بابين ،قاؿ
حق ( ىك ىما يىػ ٍع ًرفيو ىف أىبٍػةى ي
١نمد هو ٌ
الذم جاء به ٌ
ً
فلعل كالدته خانت ،فقبٌل
أل٘ب لست ٌ
عمر :كٓبى؟ قاؿٌ :
أشك ُب ٌ
نب كال ُب القرآفٌ ،أما كلدم ٌ
١نمد أنٌه ٌ
اٜنى َق ) حسدان مةهم كعةادان ( ىكيه ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف
عمر رأنه ( ىكإً َف فى ًريقان ٍّمٍةػ يه ٍم ) أم من أهل الكتاب (لىيىكٍتي يمو ىف ٍ
اٜنق أل ٌف بعضهم أنلموا.
خص فريقان مةهم بكتماف ٌ
نب .كإٌ٧نا ٌ
) أنٌه ٌ

نب بعثه
 -147لى ٌما نزؿ الوحي على ٌ
١نمد ُب بادئ األمر كجاء إٔب قريش كأخربهم بأنه أكحي إليه كأنٌه ٌ
اهلل إليهم ك ٌذبوه كانتهزؤكا به كقالوا إ ٌف الذم أكحى إليك شيطاف 23كٓب يص ٌدقه أحد إالٌ زكجته كابن

 23ككذا نيكوف ُب زمن اٞنهدم كإعبلف دعوته ،أل ٌف األمٌن يع ٌدكنه خائةان كيسًن الةاس أنرابان كراء اٝنائةٌن –
اٞنراجع

و
شك ُب نفسه كتصاغر فقاؿ لو كةت نبيان لص ٌدقتين قريش كلٌها كص ٌدقتين اليهود
عمه،
فحيةئذ اعرتاه ٌ
ٌ
فاٜنق يريد
حّت أكوف نبيان!؟ فةزلت هذه اآلي ( ٍ
اٜنى حق ًمن َربٍّ ى
١نمدٌ ،
كالةصارل ،فما أنا كما قدرم ٌ
ك ) يا ٌ
ك} كاٞنعىن:
به الوحي كهو كبلـ اهلل ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {قىػ ٍوليهي ا ٍٜنى حق ىكلىهي الٍ يم ٍل ي

يظن هؤالء اٞنشركوف،
إ ٌف الوحي الذم جاءؾ يا ٌ
اٛنن كال من الشياطٌن كما ٌ
١نمد هو من ربٌك ال من ٌ
ً
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الشعراء {كما تىػةىػَزلى ً
ٌن  .ىكىما يىةبىغًي ىٟني ٍم ىكىما
ٍ
ت بًه الشَيىاط ي
ىى
ً
َه ٍم ىع ًن ال َس ٍم ًع لى ىم ٍع يزكليو ىف} ،
يى ٍستىطيعيو ىف  .إًنػ ي
ً
ً
١نمد كتقوؿ لو كةت
ين ) أم من الشا ٌكٌن ،يعين ال ٌ
تشك ُب نفسك يا ٌ
كقوله (فىبلى تى يكونى َن م ىن الٍ يم ٍم ىرت ى

نبيان ألطاعو٘ب كص ٌدقو٘ب ،فإ ٌف األنبياء الذين بعثةاهم قبلك ك ٌذبتهم أقوامهم كأهانوهم كضربوهم كانتهزأكا
ً
حّت يةصرؾ اهلل عليهم.
ُّم فبل تستةكر ذلك كاصرب ٌ

ٍّ
ً ً
لكل ملٌ من اليهود كالةصارل كالصابئ كاإلنبلـ قبل اهلل
 ( -148ىكل يك ٍّل ك ٍج ىه ه يه ىو يم ىول ىيها ) يعين ٌ
اٝنيػر ً
موجههم إليها (فى ٍ ً
ات ) أم تسابقوا إٔب فعل اٝنًنات لتجدكا جزاء أعمالكم يوـ القيام (أىيٍ ىن
ٌ
انتىب يقواٍ ٍىٍ ى
ٗنيعا ) يعين حيثما متٌم من ببلد اهلل ً
ً
ً
يأت بكم اهلل إٔب احملشر يوـ القيام (إً َف
ىما تى يكونيواٍ يىأٍت بً يك يم اللٌهي ى ن
اللٌهى ىعلىى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) فبل يصعب عليه ٗنعكم.
 -149قاؿ اٞنسلموف :يا رنوؿ اهلل فإ ٍف كةٌا ُب نفر فإٔب أين نتٌجه ُب صبلتةا؟ هل ٩نوز أف نتٌجه إٔب
ك ىشطٍىر
بيت اٞنقدس؟ فةزلت هذه اآلي ( ىكًم ٍن ىحٍي ي
١نمد إٔب مكاف ُب نفرؾ (فىػ ىوٍّؿ ىك ٍج ىه ى
ث ىخىر ٍج ى
ت ) يا ٌ
الٍمس ًج ًد ٍ ً
أمر
اٜنق ،ك ٌ
التوجه ُب الصبلة (لىٍل ىح حق) أم هلل ٌ
اٜنىىراـ ىكإًنَهي) أم ٌ
اٜنق إنم من أٚناء اهلل تعأب ،ه
ىٍ
أمر من ربٌك ( ىكىما اللٌهي بًغىافً ول ىع َما تىػ ٍع ىمليو ىف) أيها
( ًمن َربٍّ ى
ك) كاٞنعىن :إ ٌف التوجه ُب الصبلة هلل ٌ
اٜنق هو ه
الفانقوف اٞنصلٌوف رياءن.

خاص بك كُب نفرؾ ،
 -150لى ٌما نزلت اآلي اآلنف الذكر قاؿ اٞنسلموف :يا رنوؿ اهلل إ ٌف هذا األمر ٌ
ث ىما
ك ىشطٍىر الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
اٜنىىرًاـ ىك ىحٍي ي
فما حكمةا ٥نن ُب السفر؟ فةزلت ( ىكًم ٍن ىحٍي ي
ت فىػ ىوٍّؿ ىك ٍج ىه ى
ث ىخىر ٍج ى
وه يك ٍم ىشطٍىرهي لًئىبلَ يى يكو ىف لًلة ً
حج إذا
يكةتي ٍم فىػ ىولحواٍ يك يج ى
َاس ىعلىٍي يك ٍم يح َج ه ) أم لئبل يكوف للعرب عليكم ٌ
ً ًَ
ً
اٜنج كالدخوؿ
ين ظىلى يمواٍ مٍةػ يه ٍم ) كهم أهل م ٌك الذين مةعوكم عن ٌ
ٓناججتم معهم ُب أمر القبل (إالَ الذ ى
إليها ٌ
فإهنم ال يتحاججوف بل يقاتًلوف فأكالئك ال تفيد معهم األدلٌ كالرباهٌن بل اٜنرب كالقتاؿ (فىبلى
اخ ىش ٍوً٘ب ) فبل ٔنالفوا أمرم ( ىكألًيًبَ نً ٍع ىم ًيت ىعلىٍي يك ٍم ) بأف جعلت
ىٔنٍ ىش ٍويه ٍم ) أم فبل ٔنافوهم ُب اٜنرب ( ىك ٍ

خاص غًن قبل اليهود كلو بقيتم على قبلتهم النتحقرككم كعابوكم ( ىكلى ىعلَ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف) إٔب
لكم قبل
ٌ
عبادة ربٌكم.

ات ٍّمن َرًٍُّّ ٍم ) الصبلة هي الصل بٌن العبد كخالقه ،كمعةاه إ ٌف
( -157أيكلىػئً ى
صلى ىو ه
ك ) الصابركف ( ىعلىٍي ًه ٍم ى
اهلل تعأب ي ً
ص يل هؤالء الصابرين باٝنًن كيتعطٌف عليهم باإلحساف ( ىكىر ٍ٘نى ه ) أم كنعم  ،كهي الةعم اليت
ى
ك يه يم الٍ يم ٍهتى يدك ىف ) إٔب طريق اٛنةٌ يوـ القيام .
يعطيها اهلل تعأب للمؤمةٌن ُب عآب الربزخ ( ىكأيكلىػئً ى
 -158كاف ُب الصفا صةم يقاؿ له إناؼ كعلى اٞنركة صةم يقاؿ له نائل  ،ككاف اٞنشركوف إذا طافوا
ً
الةب
ُّما مسحو٨ناٌ ،
فتحرج اٞنسلموف عن الطواؼ بيةهما ألجل الصةمٌن ،فجاء رجل من اٞنسلمٌن إٔب ٌ
كإ٘ب ألرل ُب ذلك حرجان فهبلٌ
كقاؿ :يا رنوؿ اهلل إ ٌف الطواؼ بٌن الصفا كاٞنركة كاف على عهد اٛناهلي ٌ
ص ىفا ىكالٍ ىم ٍرىكىة ًمن ىش ىعآئًًر اللٌ ًه
نغًن هذه العادة فةعطي بدٟنا دراهم للفقراء كاأليتاـ؟ فةزلت هذه اآلي (إً َف ال َ
ٌ
) كالتقدير :إ ٌف الطواؼ بٌن الصفا كاٞنركة من شعائر اهلل  ،أم من عبلئم متعبٌداتهٗ ،نع شعًنة كهي

لكل فسح من األرض ٩نتمع فيها الةاس
العبلم  .كالصفا كاٞنركة موقعاف معركفاف ّن ٌك  ،فالصفا إنم ٌ
للبيع كالشراء كال يزاؿ هذا االنم مستعمبلن ُب لواء اٞنةتفج "الةاصري " [١نافظ ذم قار حاليان] بالعراؽ،
ت ) يعين فمن قصده باألفعاؿ اٞنشركع (أى ًك ٍاعتى ىمىر
لكل أرض ذات حصى( ،فى ىم ٍن ىح َج الٍبىػٍي ى
كاٞنركة إنم ٌ
فاٜنج زيارة البيت ُب كقت ٢نصوص كالعمرة ُب
) يعين أك زار البيت ،أل ٌف لفظ "عمرة" معةاها الزيارةٌ ،

اح ىعلىٍي ًه ) أم فبل حرج على
أم كقت كاف ،ك ٌ
ٌ
اٜنج للبعيد عن م ٌك  ،كالعمرة ٞنن كاف قريبان مةها (فىبلى يجةى ى
من حج البيت أك اعتمر (أىف يطََو ى ًً
مرات
ى
ٌ
ؼ ُّ ىما ) يعين يطوؼ ما بٌن الصفا كاٞنركة ،كيكوف ذلك نبع ٌ
يتربع به اٜناج يكوف للفقراء
ذهابان كإيابان ( ىكىمن تىطىَو ى
تربع خًنان من اٝنًنات ،كاٝنًن الذم ٌ
ع ىخٍيػنرا ) أم كمن ٌ
ً
ً
ً
يم
لتطوعه فيجازيه على ذلك أضعافان ( ىعل ه
كاأليتاـ فيعطي نبع دراهم لفقًن كنبعان ليتيم (فىإ َف اللٌهى ىشاكهر ) ٌ
طوع باٝنًنات كمن ٬نتةع عةها.
) ّنن يت ٌ
ً ًَ
ين يىكٍتي يمو ىف
ٍ -159بٌ ٌ
حث اهلل نبحانه على إظهار ٌ
اٜنق كتبيانه كهنى عن إخفائه ككتمانه فقاؿ (إ َف الذ ى
ً
) أم ٫نفوف (ما أ ً
اٜنق ( ًمن بىػ ٍع ًد
ىنزلٍةىا م ىن الٍبىػيٍّػةىات ) أم من األدلٌ على توحيد اهلل ( ىكا ٍٟنيىدل ) إٔب طريق ٌ
ى ى
َاس ًُب الٍ ًكتى ً
ىما بىػيَػةَاهي لًلة ً
اب ) يعين ُب الكتب السماكي كالتوراة كالزبور كاإل٤نيل كالقرآف ،كيريد بذلك
اٜنق كيكتمونه عن الةاس ألجل غاياهتم
علماء الضبلؿ من اليهود كالةصارل كغًنهم الذين يعرفوف ٌ
ك يى ىلعةيػ يهم اللٌهي ) أم ٬نقتهم كيغضب عليهم ( ىكيىػ ٍل ىعةيػ يهم َ
البل ًعةيو ىف ) أم كيلعةهم
كألجل اٞناؿ (أيكلىػئً ى
ي
ي
مقلٌدكهم من الةاس كذلك يوـ القيام حٌن يشاهدكف العذاب.

فإ ٌف أكثر العلماء رأكا قومهم ضالٌٌن عن الطريق يشركوف باهلل فسكتوا على ذلك كٓب يرشدكهم إٔب طريق
اٜنق كذلك ألجل اٞناؿ كخيف ن من أف ٬نقتهم قومهم ،فهؤالء الذين لعةهم اهلل كيلعةهم قومهم يوـ القيام
ٌ

لى ٌما يركف العذاب.

وهنا بالبحًنة كالسائب كالوصيل ،
يسم ى
ٓنرـ على أنفسها من األنعاـ كذلك ما ٌ
 -168كاف بعض العرب ٌ
َاس يكليواٍ ً٣نَا ًُب األ ٍىر ً
ض ) من األنعاـ ( ىحبلىالن ) أم أحللةاه
فةهاهم اهلل تعأب عن ذلك فقاؿ (يىا أىيػح ىها الة ي
ٓنرمونه ؟ ( ىكالى تىػتَبًعيواٍ
٥نرمه ،كمع كونه حبلالن فهو (طىيٍّبان ) أيضان أم يستطاب ُب اٞنأكل فلماذا ٌ
لكم كٓب ٌ
خطيو ً
ات الشَيطى ً
اف ) بتحرٙب األنعاـ ،أم ال تتٌبعوا ما زيٌةه لكم الشيطاف كخطٌه ،كهذا مثىل يقاؿ ُب االتٌباع
ٍ
ي ى
كالتقليد ،كاٝنطوة ُب األصل ما بٌن قدمي اٞناشي ،يقاؿ فبلف يتٌبع خطوات فبلف أم يقتدم به (إًنَهي لى يك ٍم
ٌن ) أم ظاهر العداكة.
ىع يد ٌّك حمبً ه

ًَ
ين ىك ىف يركاٍ ) ُب عةادهم كامتةاعهم عن اإل٬ناف ( ىك ىمثى ًل الَ ًذم يىػٍةعً يق ًّنىا الى يى ٍس ىم يع ) أم
 ( -171ىكىمثى يل الذ ى

بالذم ال يسمع ،يقاؿ نعق الراعي بالغةم ،إذا صاح ُّا زجران ،كمن ذلك قوؿ األخطل:
ً
ضبلال
ك يا ىجر يير فىًإَ٧نا
فس ى
ىمةٍَت ى
ضأنً ى
فىانٍػ ىع ٍق بً ى
ك ُب اٝنىبلء ى
ك نى ي
كالذم نعق ّنا ال يسمع هو إبراهيم اٝنليل عليه السبلـ  ، 24كذلك لى ٌما ق ٌدـ الطعاـ إٔب األصةاـ فقاؿ [
كما ُب نورة الصافات] { :أىىال تىأٍ يكليو ىف  .ما لى يكم ىال تى ً
ةط يقو ىف  .فىػرا ى ً
ضربنا بًالٍيى ًم ً
ٌن}  ،كاٞنعىن:
غ ىعلىٍيه ٍم ى ٍ
ى ٍ
ى
١نمد مع هؤالء الكافرين ككبلمك معهم كمثىل إبراهيم كنعقه باألصةاـ اليت ال
يقوؿ اهلل تعأب :مثىلك يا ٌ
كتكربان (إًالَ يد ىعاء ىكنً ىداء ) يعين
تسمع كال تفهم ،فكذلك الكافركف ال يسمعوف ما تقوؿ ٟنم عةادان مةهم ٌ
ص ٌّم ) عن
١نمد مع هؤالء اٞنشركٌن إالٌ دعاءن كنداءن ذهب أدراج الرياحٌ ،
ألهنم ( ي
ٓب يكن كبلمك يا ٌ
ٍم ) عن الةطق به (عي ٍم هي ) عن الةظر إٔب اآليات كالرباهٌن (فىػ يه ٍم الى يىػ ٍع ًقليو ىف ) أل ٌهنم
انتماع ٌ
اٜنق (بيك ه
مقلٌدكف ،كاٞنقلٌد ال يستعمل عقله.

المفسرين
آراء
ّ

جاء ُب ٠نمع البياف صفح ُ 250ب تفسًن هذه اآلي قاؿ ٍ " :بٌ ضرب اهلل مثبلن للكفار ُب تركهم

ًإجاب من يدعوهم إٔب التوحيد كركوهنم إٔب التقليد فقاؿ { كمثل الذين كفركا كمثل الذم يةعق } أم
يصوٌت { ّنا ال يسمع } من البهائم { ًإال دعاء كنداءن } كاختلف ُب تقدير الكبلـ كتأكيله على كجوه
:
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كضح اٞنقصود من كلم (الذم) مطلق ،
أم كتاب نواها ىمن ٌ
أم كتاب من كتب التفسًن  ،كال ُب ٌ
ٓب يرد ُب ٌ

كضحه – اٞنراجع
غًن ٚناح اٞنؤلٌف  ،فهو ٌأكؿ من ٌ

(أكٟنا) أف اٞنعىن مثل الذين كفركا ُب دعائك ًإياهم أم مثل الداعي ٟنم إٔب ًاإل٬ناف كمثل الةاعق ُب
دعائه اٞنةعوؽ به من البهائم اليت ال تفهم كًإ٧نا تسمع الصوت فكما أف األنعاـ ال ٪نصل ٟنا من دعاء
الراعي ًإال السماع دكف تفهٌم اٞنعىن فكذلك الكفار ال ٪نصل ٟنم من دعائك ًإياهم إٔب ًاإل٬ناف ًإال

السماع دكف تفهٌم اٞنعىن ألهنم يعرضوف عن قبوؿ قولك كيةصرفوف عن تأمٌله فيكونوف ّنةزل من ٓب يعقله
كٓب يفهمه  ،كهذا معىن قوؿ ابن عباس كاٜنسن ك٠ناهد كقتادة كهو اٞنركم عن أيب جعفر (ع) كهو

اختيار اٛنبائي كالرما٘ب كالطربم ،
(كثانيها) أىف يكوف اٞنعىن مثل الذين كفركا كمثلةا أك مثل الذين كفركا كمثلك يا ١نمٌد كمثل الذم يةعق

ّنا ال يسمع إال دعاءن كنداءن  ،أم كمثل األنعاـ اٞنةعوؽ ُّا كالةاعق الراعي الذم يكلٌمها كهي ال تعقل
فحذؼ اٞنثل الثا٘ب اكتفاء باألكؿ  ،كهو قوؿ األخفش كالزجاج كهذا ألف ُب اآلي تشبيه شيئٌن

بشيئٌن ،تشبيه الداعي إٔب ًاإل٬ناف بالراعي كتشبيه اٞندعوين من الكفار باألنعاـ  ،فحذؼ ما حذؼ
ً
لئل٩ناز كأبقى ُب األكؿ ذكر اٞندعو كُب الثا٘ب ذكر الداعي كفيما أبقى دليل على ما ألقى ،
(كثالثها) أف اٞنعىن مثل الذين كفركا ُب دعائهم األصةاـ كمثل الراعي ُب دعائه األنعاـ فكما أف من دعا
البهائم يعدٌ جاهبلن فداعي اٜنجارة أشد جهبلن مةه ألف البهائم تسمع الدعاء كًإف ٓب تفهم معةاه
كاألصةاـ ال ٪نصل ٟنا السماع أيضان عن أيب القانم البلخي كغًنه ،

(كرابعها) أف مثل الذين كفركا ُب دعائهم األصةاـ كهي ال تعقل كال تفهم كمثل الذم يةعق دعاء كنداء
ّنا ال يسمع صوته ٗنل كيكوف اٞنثل مصركفان إٔب غًن الغةم كما أشبهها ٣نا يسمع كًإف ٓب يفهم كعلى

هذا الوجه يةتصب دعاء كنداء بيػىةًٍعقي كًإالٌ ملغاة لتوكيد الكبلـ ،

(كخامسها) أف يكوف اٞنعىن كمثل الذين كفركا كمثل الغةم الذم ال يفهم دعاء الةاعق فأضاؼ نبحانه
اٞنثل الثا٘ب إٔب الةاعق كهو ُب اٞنعىن مضاؼ إٔب اٞنةعوؽ به ٍ ،بٌ كصفهم نبحانه ّنا ٩نرم ٠نرل التهجٌن

كالتوبيخ فقاؿ { صمٌّ بكم عمي فهم ال يعقلوف }" انتهى

ً
يعربكف ذلك بالغةم
فانظر إٔب تفسًنهم لقوله تعأب (ّنىا الى يى ٍس ىم يع ) فقالوا هي الغةم .أقوؿ  :كيف ٌ

أفليست الغةم ٟنا آذاف فهي تسمع كتفهم نعق الراعي؟

اٝنًة ًزي ًر ) ألنٌه من اٝنبيث
َـ ىك ىٜنٍ ىم ٍ
( -173إًَ٧نىا ىحَرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتى ى ) كهو ما ٬نوت من اٜنيوانات ( ىكالد ى
( ىكىما أ ًيه َل بًًه لًغى ًًٍن اللٌ ًه ) اإلهبلؿ بالشيء هو الفرح به ،كمن ذلك قوٟنم أهبلن كنهبلن ،كٚنٌي اٟنبلؿ هبلالن
أل ٌهنم يفرحوف عةد رؤيته ،كُب ذلك قاؿ الشاعر:
كقاؿ يزيد بن معاكي :

اٟنبلؿ ً
بةقص عي ٍم ًرم
يػيبىش يٍّرً٘ب ي

اٟنبلؿ
هل ي
كأفر يح كلٌما َ

يد ال تى ىش ٍل
انتىػ ىهلحوا فىػىرحان ٍبٌ قىاليوا يا يىًز ي
ىألى ىهلحوا ىك ٍ
ًك٣نٌا يفرحوف بذُنه ذبيح السبلم كذبيح الةذكر ،ككاف اٞنشركوف يذُنوف تلك الذبائح لؤلصةاـ ،فإ ٌف اهلل

كحرـ عليكم ماذيبًح لغًن اهلل (فى ىم ًن
كحرـ أكل ٜنمها على اٞنسلمٌن ،كاٞنعىنٌ :
حرـ ذُنها لؤلصةاـ ٌ
تعأب ٌ

اضطيَر ) إٔب أكل هذه احملرمات من اللحوـ ضركرنة أك ٠ناع ن ( ىغٍيػر بى واغ ) اللذة ،أم غًن و
طالب بذلك ل ٌذة
ٍ
ٌ
ى
و
مرنة ثاني
اٞنأكل بل ضركرة اَّاع أك خوفان من القتل إف ٓب يأكل ( ىكالى ىعاد ) يعين كال يعود إٔب أكل ذلك ٌ
ً ً
ور ) يغفر له
مرة كاحدة (إً َف اللٌهى ىغ يف ه
 ،أل ٌف من أكل شيئان ٌ
يتعود عليه (فىبل إ ٍٍبى ىعلىٍيه ) ُب األكل إذا كانت ٌ
ً
باٞنضطرين يغفر ٟنم خطاياهم.
يم )
ذلك ( َرح ه
ٌ
أقوؿ :كاليوـ أصبحت بعض فرؽ اإلنبلـ تأكل ً٣نٌا ذيبًح لغًن اهلل ،كذلك ٜنم الةذكر كذبيح السبلم
يوزعوف ٜنمها على الةاس فيأكلونه ،كهذا ال ٩نوز
لؤلئم كاٞنشايخ كاألنبياء ٍبٌ ٌ
كغًن ذلك ،فيةذركف ٌ
ألهنا ذيًُنت لغًن اهلل  .كال ٩نوز الةذر لغًن اهلل كلو كاف ذلك
كٜنمها حراـ على من يأكله كلحم اٝنةزير ٌ

فيسمى "خبز العبٌاس" ككذلك
١نمد ،ككذلك ال ٩نوز أكل اٝنبز الذم ٌ
يوزع بانم العبٌاس ٌ
للةب ٌ
ٌ
األئم كاٞنشايخ.
الشكرات [أك اٜنلويات] اليت ٌ
توزع بانم ٌ

اٜنق كال يرشدكف
ذـ علماء اليهود كغًنهم الذين يغمضوف أعيةهم عن ٌ
ٍ -174بٌ عاد نبحانه إٔب ٌ

قومهم إٔب الصواب ،ىيركف قومهم يتخبٌطوف ُب الضبلؿ كُب هنج اإلشراؾ فيسكتوف على ما يشاهدكف

باٜنق كخيف أف يقطعوا عةهم
مةهم ٌ
صرحوا ٟنم ٌ
كأهنم ال يعلموف ،كذلك خيف أف ٬نقتهم قومهم إف ٌ
ً ًَ
ين
اٟندايا كاألمواؿ اليت ٪نصلوف عليها بانم الدين كخيف على الريان اليت هم فيها ،فقاؿ (إ َف الذ ى
يكٍتيمو ىف ما أىنزىؿ اللٌهي ًمن الٍ ًكتى ً
اب ) أم ُب الكةب السماكي من أمر التوحيد كالةهي عن اإلشراؾ كغًن
ى ي ى ى
ى
ذلك من أمور الدين ( ىكيى ٍشتىػ يرك ىف بًًه ىٖنىةنا قىلًيبلن ) أم يستبدلوف بذلك من ماؿ الدنيا الذم هو قليل بالةسب
يصرحوا به ( ىما يىأٍ يكليو ىف ًُب بيطيوهنًً ٍم ) أم ال يدخل ُب بطوهنم كال
لآلخرة (أيكلىػئً ى
ك ) الذين كتموا ٌ
اٜنق كٓب ٌ
ً
كل مكاف ال ٬نةعها
َار ) كذلك ٌ
يأكلوف ُب أفواههم (إالَ الة ى
ألهنم أركاح أثًني كالةار تدخل ُب جوفهم من ٌ
حاجز ،كقد نبق تفسًنها ُب ٌأكؿ الكتاب ( ىكالى يي ىكلٍّ يم يه يم اللٌهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً ) بل يكلٌم اٞنتٌقٌن بالتهةئ
بدخوؿ اٛنة (كالى يػىزٍّكي ًهم ) أم كال ٬نحو ذنوُّم (كىٟنم ع ىذ ً
يم ) أم مؤٓب موجع.
ى يٍ ى ه
ى ي ٍ
اب أىل ه
ك ) العلماء الذين نبق ذكرهم (الَ ًذين ا ٍشتىػركاٍ ) أم انتبدلوا (ال َ ً
اب
( -175أيكلىػئً ى
ضبلىلى ى با ٍٟنيىدل ىكالٍ ىع ىذ ى
ى ىي
ألهنم نكتوا على أعماؿ قومهم السيٌئ كٓب يرشدكهم إٔب الصبلح ككانوا قادرين على
بًالٍ ىم ٍغ ًفىرةً ) ٌ

ىصبىػىريه ٍم ىعلىى الةَا ًر
إصبلحهم كٓب يةهوهم عن اإلشراؾ خيف أف ٬نقتهم قومهم كال يعطوهم من اٞناؿ (فى ىمآ أ ٍ

) يعين لو ٌأهنم ذاقوا عذاب تلك الةار دقيق كاحدة لرتكوا اٞناؿ كالريان كصاركا يطلبوف اآلخرة كاٞنغفرة

حب اٞناؿ
من اهلل كذلك بامتثاؿ أمر رٌُّم كدعوة قومهم إٔب التوحيد كهنيهم عن اإلشراؾ ،كلكن شغلىهم ٌ
كالريان عن اآلخرة كاٞنغفرة.

ً
ً
ً
اٜنى ٍّق ) أم بأ ٌف اهلل ٌنزؿ الكتب السماكي كلٌها
اب بً ٍ
( -176ذىل ى
ك ) العذاب ٟنم (بأى َف اللٌهى نىػَزىؿ الٍكتى ى

كغًنكا ما أنزؿ
كتةهى عن اإلشراؾ كعن عبادة األكثاف ،كلكةٌهم ب ٌدلوا ٌ
تدعو إٔب التوحيد كإٔب عبادة اهلل ى

ً ًَ
اختىػلى يفواٍ ًُب الٍ ًكتى ً
اب ) أم ُب الكتب السماكي  ،كهم
ين ٍ
اهلل من األحكاـ كالشرايع كاختلفوا فيها ( ىكإ َف الذ ى
اؽ بعً و
ً ً و
يد ) أم لفي اختبلؼ كجداؿ فيما بيةهم بعيد عن الصواب.
العلماء (لىفي ش ىق ى
َ
وه يك ٍم
س الًٍ َرب أىف تيػ ىولحواٍ يك يج ى
 -177لى ٌما كثر الكبلـ بٌن اٞنسلمٌن كاليهود ُب أمر القبل نزلت هذه اآلي (لٍي ى
ً
ً
ً
بالتوجه ٥نو القبل نواء
الرب هو عمل اٝنًن ،كاٞنعىن :ليس عمل اٝنًن ٌ
خاصان ٌ
قبى ىل الٍ ىم ٍش ًرؽ ىكالٍ ىم ٍغ ًرب ) ٌ
يشرؾ به (كالٍيػوًـ ً
ً ً
ً ً
اآلخ ًر ) يعين يوـ القيام ،
مك أك بيت اٞنقدس ( ىكلىػك َن الٍ َرب ىم ٍن ىآم ىن باللٌه ) كحده كٓب ٍ ى ى ٍ
أم كآمن بالبعث (كالٍمآلئً ىك ً ) أم كآمن باٞنبلئك ٌأهنم عباد اهلل ال بةاته كما يزعم اٞنشركوف (كالٍ ًكتى ً
اب )
ى
ى ى
ى
ى
كآمن َنميع األنبياء ال يةكر أحدان مةهم ( ىكآتىى الٍ ىم ىاؿ
كآمن بالكتب السماكي كلٌها ( ىكالةبيٌ ى
ٌن ) أم ى
أم ى
ً
حب الةاس فليس ذلك من
حب اهلل كُب نبيل اهلل ٌ ،أما إذا أعطى اٞناؿ على ٌ
ىعلىى يحبٍّه ) أم على ٌ
أعماؿ اٝنًن كال يؤجر عليه ،كذلك من يةفق ماله ُب نبيل األئم كاٞنشايخ كعلى حبٌهم أك ُب نبيل

الرب ،بل هو نوع من اإلشراؾ ،كمن ذلك الوقف ،فوقف
األنبياء فبل يؤجر عليه كليس ذلك من أعماؿ ٌ

حب اهلل إٔب
الرب هو أف تؤٌب اٞناؿ على ٌ
األمبلؾ لؤلئم كاٞنشايخ ال ٩نوز ألنٌه نوع من اإلشراؾ ،فعمل ٌ
ً
ٌن ) يعين األيتاـ كاحملتاجٌن ( ىكابٍ ىن ال َسبً ًيل )
(ذى ًكم الٍ يق ٍرىىب ) أم إٔب الفقراء من أقربائك ( ىكالٍيىتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ى
ًً
كل
يعين اٞنسافر اٞنةقطع به كالغريب عن كطةه كالضيف ( ىكال َسآئل ى
ٌن ) أم الطالبٌن للصدق  ،ألنٌه ليس ٌ
الرقى ً
فك الرقاب من األنر ،كقوله
مسكٌن يطلب ( ىكًُب ٍّ
اب ) الرقاب ٗنع رقب  ،يعين كيعطي اٞناؿ ُب ٌ
صبل ىة) أم كاظب عليها
تعأب ُب نورة البلد {فى ح
ك ىرقىػبى و}  ،ككذلك عتق العبد إذا كرب نةٌه ( ىكأىقى ىاـ ال َ
ًً
اه يدكاٍ) يعين العهود كالةذكر
ك ٌأداها بوقتها ( ىكآتىى الَزىكاةى) أم أعطى زكاة ماله ( ،ىكالٍ يموفيو ىف بً ىع ٍهده ٍم إًذىا ىع ى

اليت بيةهم كبٌن اهلل تعأب ،كالعقود اليت بيةهم كبٌن الةاس ،ككبل٨نا يلزـ الوفاء به (كال َ ً
ين ًُب الٍبىأٍ ىناء
ى
صاب ًر ى
ً
ٌن الٍبىأٍ ًس ) يعين كيصربكف كقت اٜنرب كقتاؿ األعداء
كال َ
الضراء هي اٞنرض ( ىكح ى
ضَراء) البأناء هي الفقر ك ٌ
(أيكلىػئً َ ً
ك يه يم الٍ يمتَػ يقو ىف) حقان ،أم الذين اتٌقوا نار جهةٌم
ص ىدقيوا) بقوٟنم آمةٌاٌ ،
كإهنم أبرار ( ىكأيكلىػئً ى
ى
ين ى
ك الذ ى
بفعل هذه اٝنصاؿ اٜنميدة.

ً
فليوص لوالديه كألقربائه الفقراء بأف يعطوهم من اٞناؿ
الغين إذا حضرته الوفاة
ٍ -180بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف ٌ
ً
ت) يعين إذا
ب ىعلىٍي يك ٍم) أم في ًرض عليكم (إًذىا ىح ى
ىح ىد يك يم الٍ ىم ٍو ي
اٞنوركث زيادة على ٌ
ضىر أ ى
حصتهم فقاؿ ( يكت ى
ً ً ً
ٌن) أم فعليه أف يوصي
دنا كقت موته (إًف تىػىرىؾ ىخٍيػنرا) يعين إف ترؾ ماالن كثًنان (الٍ ىوصيَ ي ل ٍل ىوال ىديٍ ًن ىكاألقٍػىربً ى
لوالديه كأقاربه الفقراء نواء كانوا كارثيه أـ غًن كارثيه ،أل ٌف هذه الوصي يجعال غًن اإلرث كخاص للفقراء
الوصي من اٞناؿ اٞنوركث يعين من الةقود أك األطعم كاٜنةط كالتمر كالزبيب
مةهم ،كذلك بأف يعطيهم
ٌ
..اْب على مقدار ما أكصى به اٞنيت (بًالٍمعر ً
كؼ) أم بالشيء اٞنةانب ٟنم كذلك بأف يعطي احملتاج
ٌ
ى ٍي
ً
ٌن) أم حقان كاجبان على من آثر التقول.
مةهم أكثر ( ىحقًّا ىعلىى الٍ يمتَق ى

( -181فى ىمن بى َدلىهي ) أم فمن ب ٌدؿ كبلـ اٞنوصي ،يعين ب ٌدؿ الوصي (بىػ ٍع ىد ىما ىًٚن ىعهي ) من اٞنوصي (فىًإَ٧نىا
ًَ
ً
ين يػيبى ٍّدليونىهي ) من اٞنوصي كالشهود ،يعين على الذين يب ٌدلوف كصي اٞنيٌت
إٍٖنيهي ) أم إٍب التبديل ( ىعلىى الذ ى
ً
ً
يم) بأفعاٟنم.
(إً َف اللٌهى ىٚن ه
يع ) ألقواٟنم ( ىعل ه
اؼ) أم خشي ( ًمن حم و
وص) أم من اٞنوصي ،كذلك عةد كصيٌته قبل كفاته ( ىجةىػ نفا) أم
( -182فى ىم ٍن ىخ ى
اٜنق على كجه العمد ،كاٛنةف
اٜنق فيما يوصي به ألقربائه (أ ٍىك إًٍٖننا) اإلٍب أف يكوف اٞنيل عن ٌ
ميبلن عن ٌ

ىصلى ىح بىػٍيػةىػ يه ٍم) أم فأصلح ذلك الشخص اٜناضر
أف يكوف اٞنيل على كجه اٝنطأ من حيث ال يدرم (فىأ ٍ

عةد اٞنريض كقت كصيٌته بٌن اٞنريض اٞنوصي كبٌن أقربائه ،بأف يقوؿ له إ ٌف فبلنان من أقربائك كهو فقًن
فبل تةسه ،كفبلف يتيم كهو من أقربائك فاجعل له جعال  ،كزيد ١نتاج ً
فأعط زيدان أكثر من عمرك ،فهذا
ي
ى
ً
ور) يغفر للميٌت إذا أكصى لوالديه كأقاربه
الرجل اٞنصلح (فىبلى إً ٍٍبى ىعلىٍيه) بل يؤجر على ذلك (إً َف اللٌهى ىغ يف ه
ً
يم) بالفقراء إ ٍذ جعل ٟنم يجعال كأكصى ٟنم بالزكاة.
الفقراء كاأليتاـ كاألرامل ( َرح ه

تعريف

للمستحضر أف يوصي بثلث من ماله ليصرؼ بعد كفاته ،أك يهب مةه على أقربائه أك غًنهم من الفقراء
يصرؼ بعد كفاته على إطعاـ الفقراء كاأليتاـ أك كسوهتم أك غًن ذلك ً٣نٌا أكصى به
قبل موته كالباقي ى
اٞنيٌت كليس للمستحضر أف يهب ألحد أك يوصي باإلنفاؽ من ماله بعد موته أكثر من الثلث إذا كاف

يتصرؼ بأمواؿ اٞنوصي برأيه ،ك٩نب أف يقاـ ناظر على الوصي لئبلٌ ٫نوف
له أكالد ،كال ٩نوز للوصي أف ٌ
الوصي فيأكل من ماؿ األيتاـ ،ك٩نب أف يكوف الةاظر من أقرباء اٞنيٌت كإذا ٓب يوجد أحد من أقرباء

الوصي
الوصي أك ابةه أك أخاه لئبلٌ يتٌفق مع
اٞنيٌت أك من الورث فمن غًنهم كال ٩نوز أف يكوف الةاظر أبا
ٌ
ٌ
كيقسم
الوصي بعد العمل بالوصيٌ ٩نب أف يعاد للورث
على أكل ماؿ األيتاـ ،كإذا زاد من الثلث عةد
ٌ
ٌ
اٜنق
عليهم .كتبقى كصاي
حّت يبلغوا رشدهمٌ ،أما البالغ رشده كصاحب ٌ
الوصي ثابت على صغار الورث ٌ
ٌ
حق عليه.
يتصرؼ ُب ح ٌقه كيف يشاء كليس
للوصي ٌ
من الورث له أف ٌ
ٌ

ًَ
ًَ
ً
ً
ين ًمن قىػٍبلً يك ٍم) كاليهود كالةصارل
ب ىعلىٍي يك يم ٍّ
ب ىعلىى الذ ى
الصيى ياـ ىك ىما يكت ى
ين ىآمةيواٍ يكت ى
( -183يىا أىيػح ىها الذ ى
كغًنهم (لى ىعلَ يك ٍم تىػتَػ يقو ىف ) أم لكي تتٌقوا اٞنعاصي بفعل الصوـ.

ٍ -184ب بٌن نبحانه م ٌدة الصياـ فقاؿ (أىيَاما َمع يدكد و
ات ) كيريد بذلك أياـ شهر رمضاف ،كإٌ٧نا ٚنٌاها
ن ٍ ى
ٌ ٌ
معدكدات أل ٌف الشهر القمرم قد يكوف  29يومان أك  30يومان كال يكوف  31ككانت العادة عةد العرب

نوهنا كزنان كال يع ٌدكهنا (فى ىمن ىكا ىف
ٌأهنم يع ٌدكف الدراهم إذا كانت ٓنت الثبلثٌن كإذا زادت عن ذلك فإ ٌهنم ي ًز ى
ً
يضا أ ٍىك ىعلىى ىن ىف ور ) كهةا حذؼ ُب الكبلـ كالتقدير :فمن كاف مريضان أك على نفر ككاف ال
مة يكم َم ًر ن
ًَ
ين يي ًطي يقونىهي فً ٍديىه} .
يطيق الصوـ فع ٌدة من أيٌ واـ أخرٌ .
يدؿ على ذلك قوله تعأب { ىك ىعلىى الذ ى

ً
يخىر ) أم فليفطر تلك األياـ اليت مرض ًُّا أك نافر فيها ٍبٌ يصوـ بعد ذلك على عددها
(فىع َدةه ٍّم ٍن أىيَ واـ أ ى
ًَ
ين يي ًطي يقونىهي فً ٍديىه) أم كعلى الذين يطيقوف الصوـ من اٞنرضى كاٞنسافرين فدي إذا أفطركا كٓب
( ىك ىعلىى الذ ى
ً ًو
كل يوـ من
يصومواٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه مقدار الفدي فقاؿ (طى ىع ياـ م ٍسكٌن ) أم إطعاـ مسكٌن كاحد عن ٌ

ع ىخٍيػنرا ) أم فمن أطعم أكثر
كل يوـ (فى ىمن تىطىَو ى
إفطاره ،كذلك بأف يعطي نصف صاع من اٜنةط عن ٌ

ومواٍ )
التطوع بالطعاـ للمساكٌن ( ىخٍيػهر لَهي ) عةد ربٌه ،أم
للمتطوع ( ىكأىف تى ي
صي
ٌ
من مسكٌن (فىػ يه ىو ) أم ٌ

(خٍيػهر لَ يك ٍم ) من اإلفطار كالفدي (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ) مةافع
أيها اٞنرضى كاٞنسافركف الذين تطيقوف الصوـ ى
الصوـ للصح كاٛنزاء ُب اآلخرة.

كيباح اإلفطار للمسافر ما داـ ُب الطريق ،فإذا كصل اٞندية اليت قصدها كأراد أف يقيم فيها يومان كاحدان
فعليه أف يصوـ ذلك اليوـ كال يباح له اإلفطار إالٌ إذا نافر إٔب غًنها ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب
ً
ً
وض ه} يعين إذا تدايةتم ُب الطريق قبل
{كإًف يكةتي ٍم ىعلىى ىن ىف ور ىكىٓبٍ ىْن يدكاٍ ىكاتبنا فى ًرىها هف َم ٍقبي ى
آخر هذه السورة ى
أف تصلوا اٞندية  ،أل ٌف ُب اٞندية كثًنان من الكتب موجودكف.
كاٞنريض يباح له اإلفطار إف كاف ال يطيق الصياـٍ ،بٌ يصوـ بدؿ ما أفطر عةد الصح  .ك ٌأما اٞنريض الذم
يطيق الصياـ كأراد اإلفطار فعليه دي اإلفطار كيصوـ بدٟنا عةد الصح  .ككذلك اٞنسافر إف كاف ال يطيق

اٜنر إف كاف كقت الصيف ،أك كاف ماشيان على قدميه كال يتم ٌكن من الصياـ بسبب
الصياـ بسبب ٌ

التعب ،أك كاف ُب اٜنرب أك غًن ذلك من األنباب فيباح له اإلفطار ٍبٌ يصوـ بدٟنا عةد رجوعه إٔب

بلده إذا رجع كعةد اإلمكاف إذا ٓب يرجع .ك ٌأما اٞنسافر الذم يتم ٌكن من الصياـ لزكاؿ هذه األنباب
فعليه دي اإلفطار إذا أفطر كيصوـ بدٟنا عةد رجوعه إٔب بلده.

أحد أصحابه قائبلن :أقريب ربٌةا فةةاجيه أـ بعيد فةةاديه؟ فةزلت هذه اآلي ( ىكإً ىذا
الةب ي
 -186نأؿ ٌ
ً ً
ً
يب ) أم أٚنع دعاء الداعي كما يسمعه قريب اٞنساف مةهم
ىنأىلى ى
١نمد (عبىادم ىع ٍّين فىإ ٍّ٘ب قى ًر ه
ك ) يا ٌ
ً
(أ ًيجيب ىد ٍعوىة الد ً ً
ألب الداعي لدعوته كأجيبه عةد طلبته كأفعل ما هو الصاّب له ،فإ ٍف
َاع إ ىذا ىد ىعاف ) أم ٌ
ي ى
أخرت طلبه لوقت آخر
كاف ُب دعواه صبلح له أعطيته ما طلب ،كإذا ٓب يكن فيها صبلح ٌ
(فىػ ٍليى ٍستى ًجيبيواٍ ًٕب ) بالطاع  ،أم فليطلبوا إجابيت ٟنم كرضام عةهم بالطاع ٕب .فلفظ أجاب معةاها
جاكبه على نؤاله ،كلفظ انتجاب معةاها طلب مةه اٛنواب على نؤاله .كهذا مثل قوٟنم أكقد

كانتوقد ،كأمسك كانتمسك ،فأكقد معةاها أشعل الةار ،كانتوقد معةاها طلب إيقاد الةار ،فكذلك

ً
بأ٘ب كاحد كرٙب
لفظ أجاب كانتجاب ( ىكلٍييػ ٍؤمةيواٍ ًيب ) أم كليص ٌدقوا رنلي كيب ،يعين ّنا كصفو٘ب عةدهم ٌ

اٜنق كيهتدكف إليه
٠نيب غفور إٔب غًن ذلك من الصفات اٜنسىن (لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍر يش يدك ىف ) أم لعلٌهم يصيبوف ٌ
.

 -187كانت عادة الصوـ عةد الةاس قبل اإلنبلـ ثبلثان كعشرين ناع  ،أم أ ٌهنم يأكلوف بعد غركب
الشمس بساع كاحدة ٍبٌ يصوموف ما بقي من الليل كالةهار كلٌه ٍبٌ يفطركف بعد غركب الشمس بساع .
فلما نزلت آي الصياـ
ككاف الةكاح عةدهم ال ٩نوز ُب أياـ الصوـ كلياليه .كهذه عادة اليهود ٌ
حّت اآلفٌ ،

فلما كاف كقت اإلفطار قصًنان كهو ناع
الةب أخذ اٞنسلموف يصوموف كما اعتادكه من الصياـٌ ،
على ٌ
كاحدة من الزمن صار بعض اٞنسلمٌن ال ي ً
صلوف إٔب إفطارهم كال يأكلوف شيئان من الطعاـ ،كذلك بسبب
أشغاؿ تعوقهم عن اإلفطار ُب ذلك الوقت ،أك ٌأهنم يةاموف ُب ذلك الوقت صدف فإذا انتبهوا من نومهم
فيشق ذلك عليهم.
رأكا أ ٌف كقت اإلفطار قد ذهب مةهم فيبقوف على صومهم إٔب اليوـ الثا٘ب ٌ
ككاف بعض الشباب من اٞنسلمٌن ال يستطيعوف الصرب عن الةكاح فإذا صار كقت اإلفطار أتوا نساءهم،
فعلم اهلل تعأب بذلك فأراد نبحانه أف ٫ن ٌفف عةهم فأراد نبحانه أف ٫ن ٌفف عةهم فأنزؿ هذه اآلي
ً
الصي ًاـ ) أم كل ليل ُب صبيحتها الصياـ (الَرفى ي ً ً ً
ً
اس
(أيح َل لى يك ٍم لىٍيػلى ى ٍّ ى
ث إ ىٔب ن ىسآئ يك ٍم ) أم اٛنماع ( يه َن لبى ه
ٌ
ً
{ك ىج ىع ىل
هن نكن لكم كأنتم نكن ٌ
اس َٟني َن ) أم ٌ
لَ يك ٍم ىكأىنتي ٍم لبى ه
ٟنن ،كهذا كقوله تعأب ُب نورة األعراؼ ى
ًمٍةػ ىها ىزٍك ىج ىها لًيى ٍس يك ىن إًلىٍيػ ىها}  ( ،ىعلً ىم اللٌهي أىنَ يك ٍم يكةتي ٍم ىٔنٍتانيو ىف أىن يف ىس يك ٍم ) ُب اٛنماع  ،فاٞنخاتل كاٞنخاتة
ّنعىن كاحد كهو اٞنخادع  ،كذلك أ ٌف الرجل كاف ٫ندع زكجته ك٩نامعها كهي كاره ذلك ُب ليإب الصياـ
اب ىعلىٍي يك ٍم ) أم فتاب على الذين تابوا مةكم ( ىك ىع ىفا ىعة يك ٍم ) أم كعفا عن الذين ٓب يتوبوا ،أل ٌف
(فىػتى ى
ً
كه َن ) أم ال حرج
الذين جامعوا نساءهم بعضهم قد ندموا كتابوا كبعضهم جامعوا كنكتوا( ،فىاآل ىف بىاش ير ي
ب اللٌهي لى يك ٍم ) أم كاطلبوا اٜنبلؿ الذم فرضه اهلل لكم ،كال
عليكم ُب
ٌ
ٗناعهن بالليل ( ،ىكابٍػتىػغيواٍ ىما ىكتى ى
أم كقت شئتم من أكقات الليل ( ىح َّت
تطلبوا اٜنراـ ُب غًن نسائكم ( ىكيكليواٍ ىكا ٍشىربيواٍ ) طوؿ الليل ،يعين ُب ٌ

اٝني ًط األ ً ً
ط األىبػي ً
يتبٌن لكم كميض الفجر من نواد
ٌن لى يك يم ٍ
يىػتىبىػ َ ى
حّت ٌ
ىن ىود م ىن الٍ ىف ٍج ًر ) أم ٌ
ض م ىن ٍىٍ
ٍ
اٝنىٍي ي ٍى ي
الصيى ىاـ إً ىٔب الَ ٍلي ًل ).
الليل (ٍبيَ أًىٕنحواٍ ٍّ
كقد أخطأ اٞنسلموف ُب إفطارهم ُب الوقت اٜناضر 25أل ٌف أبةاء السةٌ يفطركف كقت غركب الشمس،
الصيى ىاـ
كالشيع يفطركف بعد ذلك باثةيت عشرة دقيق  ،أم كقت اٞنغرب ،بيةما أ ٌف اهلل تعأب يقوؿ (ٍبيَ أًىٕنحواٍ ٍّ
إً ىٔب الَ ٍلي ًل ) كٓب يقل إٔب كقت اٞنغرب ،كال يكوف الليل إالٌ عةد الظبلـ كظهور الةجوـ ،كال ٩نوز اإلفطار
إالٌ بعد غركب الشمس بةصف ناع .

يسموف صبلة اٞنغرب كصبلة العشاء ،فصبلة اٞنغرب تكوف كقت اٞنغرب أم بعد
كالدليل على ذلك أهنم ٌ

تسمى صبلة العشاء بصبلة اٞنغرب ،كال أف تصلٌيها كقت
غركب الشمس ِنمس دقائق ،كال ٌ
يصح أف ٌ

يصح تسميتها بصبلة اللٌيل أل ٌف كقتها يكوف بعد غركب الشمس بساع كنصف الساع ،
اٞنغرب ،كلكن ٌ

فأما بعد غركب
فكذلك تسمي الليل ،أل ٌف الليل ال يكوف إالٌ كقت حلوؿ الظبلـ كعةد رؤي الةجوـٌ ،

يسمى كقت اٞنغرب أك كقت الغركب على
يسمى ذلك الوقت بالليل ،بل ٌ
الشمس ببضع دقائق فبل ٌ
اشركه َن كأىنتم عاكً يفو ىف ًُب الٍمس ً
ً
اج ًد ) أم كال تةكحوا نساءكم كقت الصبلة كالدعاء
األصح ( ،ىكالى تػيبى ي ي ى ي ٍ ى
ٌ
ىى
كاعتكاؼ الةاس ُب اٞنساجد ،فاتركوا الةساء كقت الصبلة كاعتكفوا أم كاظبوا على الصبلة كالدعاء ُب
كٗناعهن ُب ٌأكؿ كقت من
اٞنساجد كما يعتكف قومكم كأهل بلدتكم  .فإ ٌف اهلل تعأب ىهنى عن الةساء
ٌ

خاص ُب شهر رمضاف ، 26أم من كقت اإلفطار إٔب بعد صبلة العشاء بساع  ،أل ٌف
الليل ،كذلك ٌ
كد اللٌ ًه ) أم
اعتكاؼ الةاس ُب اٞنساجد يكوف ُب ذلك الوقت( ،تًلٍ ى
ك ) األحكاـ اليت ذكرت ( يح يد ي

 25ككما أ ٌف تأخًن السحور ال يتجاكز كقت كميض الفجر فبل ٩نب كذلك تعجيل اإلفطار أف يسبق صبلة اٞنغرب
اليت ىٟنا كقت معلوـ  ،كالليل كقت يكوف بعد االنتهاء من صبلة اٞنغرب كنةٌتها – اٞنراجع
 26كما أ ٌف ذلك يسبٌب اضطراب اٞنعدة كنوء اٟنضم ،كأمراضان نفسي أخرل٬ ،نةع علم الصح مثل ذلك اإلتياف –

اٞنراجع

ً
وها ) باٞنخالف كالتغيًن ( ،ىك ىذل ى
ك ) أم مثل هذا البياف الذم ذكر (يػيبىػ ٍّ ي
أحكامه احملدكدة (فىبلى تىػ ٍقىربي ى
ٌن اللٌهي
آيىاتًًه لًلة ً
٩نتةبوهنا.
َاس ) أم حججه كأدلٌته على ما أمرهم به كىهناهم عةه (لى ىعلَ يه ٍم يىػتَػ يقو ىف ) احملارـ ،أم
ى
( -188كالى تىأٍ يكليواٍ أىموالى يكم بػيػةى يكم بًالٍب ً
اط ًل ) أم ال يأكل بعضكم ماؿ بعض بالباطل كيأخذها بغًن
ٍ ى ىٍ
ى
ى
اٜني َك ًاـ ) أم كترنلوها إٔب اٜن ٌكاـ كالقضاة رشوة  ،27يقاؿ أدٔب دلوه أم أرنله ُب
حق ( ىكتي ٍدليواٍ ًُّىا إً ىٔب ٍ
ٌ
البئر( ،لًتىأٍ يكليواٍ ) بالتحاكم (فى ًري نقا ) أم قسمان ( ٍّم ٍن أ ٍىم ىو ًاؿ الة ً
َاس بًا ًإل ًٍٍب ) أم ترنلوف األمواؿ إٔب اٜن ٌكاـ

اٜنق معكم كبذلك تغصبوف أمواؿ الةاس ( ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ) أ ٌف الذم أخذٕنوه
رشوة ليحكموا لكم ك٩نعلوا ٌ
من اٞناؿ ليس لكم بل هو ماؿ الةاس .فالرشوة حراـ على من يعطيها كمن يأخذها -189 .كانت

كل شهر ،فكاف أكثرهم يأٌب جاره الفقًن من السطح ليعطيه
العادة عةد اليهود أ ٌهنم يتص ٌدقوف ُب ٌأكؿ ٌ

طعامان فيتٌفق أ ٌف زكجته عريان أك مكشوف الساقٌن أك يبدك شيء من جسمها فًناها الذم يةقل الطعاـ
يتعمد الذهاب إٔب بيت جاره من السطح لًنل زكج جاره أك
فيغتم الفقًن من ذلك ،ككاف بعضهم ٌ
ٌ

الةب كقاؿ :يا رنوؿ اهلل إ ٌف اليهود يقولوف أ ٌف اهلل تعأب
بةاتهٌ .
فلما ظهر اإلنبلـ جاء معاذ بن جبل إٔب ٌ

١نمد ( ىع ًن
جعل األهلٌ لةعمل اٝنًن عةد رؤيتها ،فهل هذا صحيح؟ فةزلت هذه اآلي (يى ٍسأىليونى ى
ك ) يا ٌ
ًً
الرب ،أم لفعل الطاعات (قي ٍل
األهلَ ) ٗنع هبلؿ  ،كاٞنعىن :يسألونك عن األهلٌ هل هي مواقيت لعمل ٌ
ً
ً
يت لًلة ً
َاس ) 28،يعرفوف ًُّا اٜنساب كعدد الشهور كالسةٌن كما ٪نتاجوف إليه من
١نمد (ه ىي ىم ىواق ي
) يا ٌ
كقت صومهم كإفطارهم كع ٌدة نسائهم كحلوؿ ً
اٜنى ٍّج ) أم ككذلك يعرفوف ًُّا كقت
ديوهنم كغًن ذلك ( ىك ٍ
وت ًمن ظي يهوًرىها ) أم كليس الذم تفعلونه من إعطائكم الصدقات رأس
س الًٍ حرب بًأى ٍف تىأٍتيػ ٍواٍ الٍبيػيي ى
ٌ
اٜنج ( ،ىكلىٍي ى
الرب بأنٌكم تأتوف البيوت من ظهورها ،أم من نطوحها فتتسلٌطوف على نساء الفقراء
كل شهر هو ٌ
ٌ
كتةظركف إليهن بشهوة ،فالظهر هو السطح ،كالظهرة اٞنرتفع من األرض (كلى ً
ػك َن الًٍ َرب ىم ًن اتَػ ىقى ) اٞنعاصي
ٌ
ى
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وت ًم ٍن أىبٍػ ىو ًاُّىا ) لتقدٙب الصدقات كاتركوا تلك العادات ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى ) فيما
احملرمات ( ىكأٍتيواٍ الٍبيػيي ى
كْنةٌب ٌ
هناكم عةه (لى ىعلَ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف ) بالثواب إف تركتم تلك العادات كامتثلتم أمر ربٌكم.
 -190نافر فريق من اٞنسلمٌن حملارب اٞنشركٌن من أهل م ٌك فصادفوا بطريقهم نفران من اٞنشركٌن
كلكةٌهم ليسوا من أهل م ٌك كمعهم أمواؿ فقتلوهم كأخذكا أموا ىٟنم ،فةزلت هذه اآلي ( ىكقىاتًليواٍ ًُب ىنبً ًيل
ًَ
ً
ين يػي ىقاتًليونى يك ٍم ) يعين قاتلوا الذين يقاتلونكم
اللٌه ) أم لوجه اهلل كألجل الدين كال تقاتلوا ألجل اٞناؿ (الذ ى
عرضوا لقتالكم ( ىكالى تىػ ٍعتى يدكاٍ ) على أحد إ ٍف ٓب يعتدكا عليكم (إً َف
من اٞنشركٌن كال تقاتلوا غًنهم إ ٍف ٓب يت ٌ
29
ً
ين ) على الةاس
اللٌهى الى يً٪ن ٍّ
ب الٍ يم ٍعتىد ى
( -191كاقٍػتػليوهم ) أم اٞنشركٌن (حي ً
وه ٍم ) أم حيث ظفرًب ُّم كأدركتموهم ، 30كاٝنطاب
ىٍ ي
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى ي يٍ
ً
ىش حد ًم ىن الٍ ىقٍت ًل
ىخىر يجويك ٍم ) أم كما أخرجوكم من م ٌك ( ىكالٍفٍتػةى ي أ ى
وهم ٍّم ٍن ىحٍي ي
ثأٍ
موجه للمسلمٌن ( ىكأ ٍ
ىخ ًر يج ي
ٌ
١نمدان
) يريد بالفتة إغواءىهم للةاس كص ٌدهم عن اإل٬ناف ،أل ٌف أهل م ٌك كانوا يغوكف الةاس بقوٟنم أ ٌف ٌ
ناحر فبل تص ٌدقوه ،كالقتل يريد به ُب األشهر اٜنرـ فعابوهم فةزلت هذه اآلي  ،كاٞنعىن :إ ٌف إغواء أهل
ه
ً
ةد
وه ٍم ًع ى
م ٌك للةاس كص ٌدهم إيٌاهم عن اإل٬ناف أش ٌد عةد اهلل من القتل ُب األشهر اٜنييرـ ( ىكالى تيػ ىقاتلي ي
ً ًً
وه ٍم
الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
اٜنىىرًاـ ىح َّت يػي ىقاتليويك ٍم فيه ) كاٝنطاب للمسلمٌن (فىًإف قىاتىػليويك ٍم ) أم بدأككم بالقتاؿ (فىاقٍػتيػلي ي
ً
ًً
ين ) أم جزاؤهم القتل كاإلخراج من الديار.
ىك ىذل ى
ك ىجىزاء الٍ ىكافر ى

( -192فىًإ ًف انتػهواٍ ) عن غيهم كأنلموا (فىًإ َف اللٌه ىغ يف ً
ً
يم ) ًّنن أنلم.
ٌ
ى ه
ىىٍ
ور ) لمن تاب ( َرح ه

29
فإهنا خًن ضمان لغًن اٞنسلمٌن ،ألنٌه غًن اعتدائي ،كقد نظر إٔب غًن اٞنسلمٌن
لو نػي ٌفذت أحكاـ اإلنبلـ كامل ٌ
وجه إليه فمصدرها االنتعمار – اٞنراجع
مراعيان حقوقهم ككاجباهتمٌ ،أما الطعوف اليت تي ٌ
 30أل ٌهنم هم الذين بدؤككم القتاؿ ،كإالٌ فاإلنبلـ ٓب يقم على السوط كال على السيف كال على الةار كما قاؿ

اٞنسيح –

اٞنراجع

ً
ً
حّت ال يغوكا أحدان كال يص ٌدكا الةاس عن
وه ٍم ) أم اٞنشركٌن ( ىح َّت الى تى يكو ىف فٍتػةى ه ) أم ٌ
 ( -193ىكقىاتلي ي
اإل٬ناف (كي يكو ىف الد ً ً
حّت يةقادكا ألمر اهلل (فىًإ ًف انتىػ ىهواٍ ) عن
ٍّين للٌه ) الدين هو الطاع كاالنقياد ،كاٞنعىنٌ :
ىى
ي
ًً
ٌن ) يعين فبل عقوب
إغوائهم كص ٌدهم الةاس عن اإل٬ناف (فىبلى عي ٍد ىكا ىف ) أم فبل عقوب (إًالَ ىعلىى الظَالم ى
لكن العقوب على الظاٞنٌن الذين يفتةوف الةاس كيص ٌدكهنم عن اإل٬ناف.
على ىمن ى
ترؾ الفتة كأنلم ك ٌ

الةب من العمرة ُب الشهر اٜنراـ  ،كهو شهر ذم القعدة ُب عاـ اٜنديبي
 -194إ ٌف مشركي العرب مةعوا ٌ
فلما
لكن اٞنشركٌن خانوا العهد بعد ذلك ٌ ،
السة السادن بعد اٟنجرة  ،ككانت اٟندن بٌن الطرفٌن  ،ك ٌ

ٓنرج اٞنسلموف من القتاؿ حيث كاف ذلك ُب األشهر اٜنرـ أيضان  ،فةزلت هذه اآلي
الةب قتاٟنم ٌ
أراد ٌ

اٜنىىرًاـ ) أم هذا الشهر
َه ًر ٍ
َه ير ٍ
اٜنىىر ياـ بًالش ٍ
فقاـ اٞنسلموف لقتاؿ اٞنشركٌن كتغلٌبوا عليهم كفتحوا م ٌك (الش ٍ
اعتدكا عليكم ُب الشهر اٜنراـ كمةعوكم من الدخوؿ إٔب م ٌك فقاتلوهم ُب الشهر
بذاؾ الشهر ،فكما ى

اٜنراـ كامةعوهم من دخوؿ البيت.
٪نج ٌن اليوـ مشرؾ كال يطوؼ بالبيت عرياف  ".كاألشهر
الةب م ٌك أمر مةاديه فةادل "أال ال ٌ
ٌ
فلما فتح ٌ
حّت لو أ ٌف رجبلن لقي
٪نرموف فيها القتاؿ ٌ
اٜنييرـ أربع  ،كهي ذك القعدة كذك ٌ
احملرـ كرجب  ،كانوا ٌ
اٜنج ك ٌ
يتعرض له بسوء ،كإٌ٧نا ٚنٌي ذك القعدة لقعودهم فيه عن القتاؿ
قاتل أبيه أك أخيه ُب إحداها ٓب ٌ
اٜنرم ً
كل حرم يةتهكوهنا لكم فانتهكوا حرم ٟنم بدٟنا
( ىك ٍييى ي
ص ه
ات ق ى
اص ) اٜنرمات ٗنع حرم  ،كاٞنعىن :ك ٌ
اعتى يدكاٍ ىعلىٍي ًه ّنًًثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل
كعاقبوهم ّنثل ما اعتدكا عليكم ،كذلك قوله تعأب (فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فى ٍ

ىعلىٍي يك ٍم ) يعين عاقبوهم ّنثل اعتدائهم عليكم ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى ) فيما أمركم به كهناكم عةه ( ىك ٍاعلى يمواٍ أى َف اللٌهى
ً
ٌن ) بالةصرة  ،يعين أ ٌف اهلل يةصر اٞنتٌقٌن.
ىم ىع الٍ يمتَق ى
شواؿ كذك القعدة
ٍ ( -197
وم ه
اٜنج (أى ٍش يههر َم ٍعلي ى
اٜنى حج ) أم أشهر ٌ
ات ) أم معركفات عةد الةاس ،كهي ٌ
وؽ ىكالى ًج ىد ىاؿ
ض ) على نفسه (فًي ًه َن ٍ
ث ىكالى في يس ى
اٜنى َج ) أم ُب هذه األشهر (فىبلى ىرفى ى
كذك اٜنج (فى ىمن فىػىر ى
الرفىث" هو الفحش كاٛنماع ،ك"الفسوؽ" هو اٞنعاصي بأٗنعها ،ك"اٛنداؿ" هو اٞنشاجرة
ًُب ٍ
اٜنى ٍّج ) ٌ " ،

اٜنج ،بل يلزـ عليكم
بٌن خصمٌن ،كاٞنعىن :فبل ٗناع كال معاصي كال مشاجرة تكوف مةكم ُب أياـ ٌ
الطاع كالتعبٌد هلل ( ىكىما تىػ ٍف ىعليواٍ ًم ٍن ىخ ٍوًن يىػ ٍعلى ٍمهي اللٌهي ) فيجازيكم عليه ( ىكتىػىزَكيدكاٍ ) من عمل اٝنًن (فىًإ َف ىخٍيػىر
الَز ًاد ) للحياة األثًني هو (التَػ ٍقول كاتَػ يق ً
وف ) فيما أمرتكم به كهنيتكم عةه (يا أيكًٕب األىلٍب ً
اب ) أم يا ذكم
ى ٍ
ى
ى ى
العقوؿ.

يسمى األخةس بن شريق كهو حلو اٞنةطق  ،ككاف إذا لقي رنوؿ اهلل أال ىف له
 -204كاف رجل مةافق ٌ
القوؿ ك ٌاد ىعى أنٌه ٪نبٌه كأنٌه مسلم كأخذ يتح ٌدث معه ُب شأف الدنيا كقاؿ له :يعلم اهلل ما ُب قلب من

٪نرضهم على قتاله ،فةزلت
احملبٌ لك كالصدؽ ،كإذا ٌ
تؤب عةه جاء إٔب قريش كأخذ ُب ٌ
ذـ ٌ
١نمد كصار ٌ
ً
فيه هذه اآلي ( ىكًم ىن الة ً
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا ) أم يعجبك
١نمد ألنٌك تظةٌه صادقان (ًُب ٍ
َاس ىمن يػي ٍعجبي ى
ك قىػ ٍوليهي ) يا ٌ
ًً
ً
عدك ( ىكيه ىو أىلى حد
ما يقوله ُب أمر الدنيا ( ىكيي ٍشه يد اللٌهى ىعلىى ىما ًُب قىػ ٍلبه ) من احملبٌ لك ،كلكةٌه كاذب مةافق ٌ
ًٍ
ص ًاـ ) أم شديد العداكة كليس كما يقوله كي ٌدعيه من احملبٌ .
اٝن ى
ً
١نمد كأدبر ( ىن ىعى ًُب األ ٍىر ً
ض لًييػ ٍف ًس ىد فًيً ىها ) أم أخذ يعمل ُب اٞنكر
 ( -205ىكإ ىذا تىػ ىؤَب ) عةك يا ٌ
ً
َس ىل ) أم يهلك الزرع كاألكالد بسبب
ك ٍ
اٜنىٍر ى
كاٝنديع ليوقع العداكة كالقتاؿ بٌن الةاس ( ىكيػي ٍهل ى
ث ىكالة ٍ

اٜنرب كالعداكة ،كما فعل بثقيف حيث كاف بيةه كبيةهم خصوم فبيٌتهم ليبلن كأهلك مواشيهم كأحرؽ
يسعى به.
زرعهم ( ىكاللٌهي الى يً٪ن ح
ب ال ىف ىس ىاد ) ك٬نقت من ى

( -206كإًذىا قً
ىخ ىذتٍهي الٍعًَزةي بًا ًإل ًٍٍب ) أم
يل لىهي ) أم لذلك اٞنةافق (ات ًَق اللٌهى ) كال تفسد ُب األرض (أ ى
ى
ى

َم ) أم كفاه
العزة ُب اإلٍب  ،يعين ٘نله ٌ
أكقعته ٌ
التكرب على فعل اإلٍب كٓب ٬نتةع عن الفساد (فى ىح ٍسبيهي ىج ىهة ي
عذاب جهةٌم (كلىبًٍئ ً
كمهدها
س الٍم ىه ي
مهده لةفسه ،يعين بئس اٞنكاف جهةٌم الذم اختارها ٌ
اد ) الذم ٌ
ى ى
لةفسه.

حرموا على أنفسهم ٜنم اإلبل كذلك لًما اعتادكا عليه ُب اليهوديٌ ،
 - 208أنلم قوـ من اليهود ٍبٌ ٌ
ًَ
الس ٍل ًم ) أم ُب االنتسبلـ كاالنقياد ألكامر اهلل
ين ىآمةيواٍ ٍاد يخليواٍ ًُب ٍّ
فأنزؿ اهلل فيهم هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى
( ىكآفَ ن ) أم ٗنيعها ،كاٞنعىن :إنقادكا ٛنميع أكامر اهلل فبل تأخذكا بعضها كترتكوا األخرل ( ىكالى تىػتَبًعيواٍ
خطيو ً
ات الشَيطى ً
ٌن ) أم
اف ) أم كال تبلزموا العادات اليت خطٌها الشيطاف كنةٌها لكم (إًنَهي لى يك ٍم ىع يد ٌّك حمبً ه
ٍ
ي ى
ظاهر العداكة.
 ( - 210ىه ٍل يىةظييرك ىف ) يعين هل يةتظر العذاب هؤالء اٞنك ٌذبوف بآيات اهلل (إًالَ أىف يىأٍتًيىػ يه يم اللٌهي ًُب ظيلى ول
بعث على قوـ شعيب من
ٍّم ىن الٍغى ىم ًاـ ) أم إالٌ أف يبعث اهلل عليهم العذاب ُب ظيلىل من السحاب كما ى
قبلهم ،كالظيلىل ٗنع ظيلٌ كهي السحاب ( ىكالٍ ىمآلئً ىك ي ) أم كيبعث عليهم مبلئك العذاب فتقبض أركاحهم
و
(كقي ً
كحيةئذ يةتهي ُّم األمر فبل توبتهم تقبل كال ٬نكةهم الرجوع إٔب الدنيا ليعملوا
ض ىي األ ٍىم ير ) أم
ى
الصاٜنات كال يةجيهم أحد من عذابةا ً ً
ور ) األمر كةاي عن اٞنخلوقات الركحاني
(كإ ىٔب اللٌه تيػ ٍر ىج يع ي
األم ي
ى
كل ٢نلوؽ أثًنم
فكل قسم مةها ٌ
يسمى "أمر" كٗنعها "أمور" ،كاٞنعىن :إٔب اهلل ترجع نفوس البشر ك ٌ
اٛنن ك ٌ
ٌ
فيحكم فيها ما يشاء كال ٪نكم فيها غًنه.

١نمد (بىًين
الةب أف يأتيهم ّنعجزة ٌ
مادي فيص ٌدقونه ،فةزلت هذه اآلي ( ىن ٍل ) يا ٌ
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ً ً
تدؿ على صدؽ أنبيائهم
اهم ٍّم ٍن آيىو بىػيٍّػةى و ) أم كم أعطيةاهم من معجزة كاضح ٌ
يل ىك ٍم آتىػٍيػةى ي
إ ٍنىرائ ى
فكفركا ُّا كك ٌذبوا .فإ ٌف مونى جاء بالعصا كاٞنعجزات األخرل إٔب فرعوف كقومه فلم يؤمةوا به كٓب

اليم .كإ ٌف عيسى أنبأهم باٞنغيٌبات
يص ٌدقوه بل ك ٌذبوا كقالوا هذا نحر مبٌن ،فانتقمةا مةهم كأغرقةاهم ُب ٌ
كأحيا ٟنم األموات كأبرأ األكمه كاألبرص كغًن ذلك من اٞنعجزات فلم يؤمن به اليهود بل ك ٌذبوه كأرادكا
قتله.
نحر مبٌن .ككذلك
كل من جاء ّنعجزة ٌ
مادي فإ ٌف قومه يك ٌذبوف ُّا كيقولوف هذا ه
كهكذا باقي األنبياء ٌ
نحر مبٌن ،كلكن األحسن من
١نمد لو أعطيةاؾ معجزة ٌ
أنت يا ٌ
مادي لك ٌذب ُّا قومك كقالوا هذا ه

ذلك هي اٞنعجزات العلمي كاألدلٌ العقليٌ اليت أنزلةاها عليك فادعهم إٔب اإل٬ناف ًُّا فهي تؤثٌر فيهم
اٜنًكٍم ً كالٍمو ًعظىً
{ادعي إًًٔب نبً ًيل ربٍّ ى ً
اٞنادي  .كذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل ٍ
أكثر من اٞنعجزات ٌ
ك ب ٍ ى ى ىٍ
ى ى
ً ً
ٍ ً
١نمد ُّذا اٛنواب فانأؿ بين
يل ) يعين إذا ٓب
اٜنى ىسةى }  .فقوله تعأب ى
يطمئن قلبك يا ٌ
ٌ
(ن ٍل بىًين إ ٍنىرائ ى
ٍّؿ نً ٍع ىم ى اللٌ ًه ) بالكفر ( ًمن بىػ ٍع ًد ىما
إنرائيل كم آتيةاهم من معجزة فك ٌذبوا ُّا كأبدلوها بالكفر ( ىكىمن يػيبىد ٍ
اٜنق فهي نعم من اهلل
١نمد ،كيريد بالةعم آيات القرآف كاٞنوعظ كاٟنداي إٔب طريق ٌ
ىجاءتٍهي ) على لساف ٌ
ك
{كأىَما بًةً ٍع ىم ً ىربٍّ ى
على الةاس كعلى األنبياء أيضان كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الضحى ٢ناطبان رنوله :ى
يد الٍعً ىق ً
اب ) ٞنن جحد بآياته كك ٌذب
فى ىحد ٍ
ٔنش أحدان (فىًإ َف اللٌهى ىش ًد ي
ٍّث} أم ح ٌدث الةاس برنالتك كال ى
رنله.
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اح ىد نة ) فاختلفوا ،أم كانوا على ملٌ كاحدة ليس فيهم من يشرؾ باهلل ،
ي ى

ين ) باٛنةٌ ٞنن
شّت كأشركوا( ،فىػبىػ ىع ى
ث اللٌهي الةبيٌ ى
كذلك ُب زمن آدـ ،فاختلفوا من بعده إٔب مذاهب ٌ
ٌن يمبى ٍّش ًر ى
ً
ًً
اٜنى ٍّق )
اب ) يعين الكتب السماكي (بً ٍ
ين ) بالةار ٞنن عصاه كأشرؾ به ( ىكأ ى
ىنزىؿ ىم ىع يه يم الٍكتى ى
أطاعه ( ىكيمةذر ى
أم بتبياف اٜنق (لًيح يكم ) كل نب (بػٌن الة ً ً
اختىػلى يفواٍ فً ًيه ) من األدياف كاٞنذاهب الباطل كيرشدهم
يما ٍ
ٌ ى ٍ ى ٌ ٌ ىٍ ى
َاس ف ى
ً ًَ
إٔب دين اٜنق (كما اختىػلى ً ً
ين أيكتيوهي ) كهم علماء الضبلؿ من اليهود
ٌ ىى ٍ ى
ف فيه ) أم ُب الكتاب (إالَ الذ ى
ً ً
ات ) أم ككاف اختبلؼ هؤالء
الةصارل كغًنهم الذين طلبوا الدنيا كالريان (من بىػ ٍعد ىما ىجاءتٍػ يه يم الٍبىػيٍّػةى ي
ك ى

العلماء ُب الكتاب بعد الذم جاءهم من البيٌةات على صدقه ،كنبب ذلك االختبلؼ كاف (بىػ ٍغينا بىػٍيػةىػ يه ٍم
ً
ًَ
اختىػلى يفواٍ فً ًيه
ين ىآمةيواٍ ) إٔب طريق اإلنبلـ (ل ىما ٍ
) أم حسدان بيةهم كظلمان كطلبان للريان (فىػ ىه ىدل اللٌهي الذ ى
ً
اٜنق
ًم ىن ٍ
حّت عرفوا ٌ
اٜنق ،كاٞنعىن :أ ٌف اهلل تعأب أكضح ٟنم الطريق ٌ
اٜنى ٍّق ) أم لما كانوا ٢نتلفٌن فيه من ٌ
من الباطل (بًًإ ٍذنًًه ) أم ككاف هداهم إٔب طريق اإلنبلـ و
بإذف من اهلل  ،أل ٌف اهلل تعأب أذف ٞنبلئكته
تكرب كحسد ،كاهلل
ٍ
فأرشدهتم إٔب ذلك باإلٟناـ كاإل٪ناءٌ ،
كإهنم كانوا أهبلن للهداي حيث ٓب يكونوا أهل ٌ
ً و ً
اٜنق.
يهدم من يشاء ،أم من كاف أهبلن للهداي (إً ىٔب صىراط حم ٍستىقي وم ) يعين إٔب طريق ٌ

الةب ال يقوموف بالواجب كال يةشركف الدعوة كال ٩ناهدكف ُب
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ّنجرد القوؿ حيث قالوا آمةٌا ،فإذا نأٟنم بعض أصحاُّم عن نبب امتةاعهم عن
نبيل اهلل بل اكت ىفوا ٌ
اٛنهاد قالوا ٦ناؼ من األذل كالقتل ،فةزلت فيهم هذه اآلي (أ ٍىـ ىح ًسٍبتي ٍم ) أيٌها اٞنسلموف ،كالتقدير:
اٛنىةَ ى ) يوـ القيام بدكف
ّنجرد قولكم آمةٌا دكف أف تعملوا أـ حسبتم (أىف تى ٍد يخليواٍ ٍ
أظةةتم أنٌكم تثابوف ٌ
عمل ( ىكلى َما يىأٍتً يكم ) من األذل كاحملن تضجركف كتةفركف ، 31فليس هذا عمل اٞنسلم ،أال تكونوف ( َمثى يل
ًَ
ضَراء ) البأس هو الش ٌدة
ين ىخلى ٍواٍ ًمن قىػٍبلً يكم ) من اٞنؤمةٌن ُب األمم السالف ( َم َسٍتػ يه يم الٍبىأٍ ىناء ىكال َ
الذ ى
ضراء ،كاٞنعىن :أصابتهم الشدائد بسبب اٛنهاد ،كالفقر
الضر هو الفقر كاٞنرض كٗنعه ٌ
كٗنعه بأناء ،ك ٌ
بسبب تركهم ديارهم كأمواٟنم ُب نبيل اهلل أل ٌهنم اتٌبعوا رنلهم (كزلٍ ًزليواٍ ) أم ً
أزعجوا كأكذكا فصربكا
ىي
وؿ الَرن ي َ ً
ص ير اللٌ ًه ) يعين يقوؿ
ين ىآمةيواٍ ىم ىعهي ) أم يقوؿ بعضهم لبعض ( ىم ىّت نى ٍ
كنصركا ( ىح َّت يىػ يق ى ي
وؿ ىكالذ ى
ً
يب ) يعين يقوؿ ٟنم
اٞنؤمةوف لرنوٟنم مّت نصر اهلل  ،فيقوؿ الرنوؿ ُب جواُّم (أىال إً َف نى ٍ
صىر اللٌه قى ًر ه
اصربكا كنيأتيكم الةصر عن قريب.

 -217إ ٌف رجبلن من اٞنسلمٌن قتل رجبلن من ك ٌفار قريش ُب ٌأكؿ يوـ من رجب ككاف قد اشتبه فيه هل
فلما قيتًل
هو من ٗنادل أك من رجب ،ككانت العادة عةد العرب ٌأهنم يرتكوف القتاؿ ُب األشهر اٜنرـٌ ،
الةب يسألونه على كجه اإلنكار هل يباح القتاؿ ُب الشهر اٜنراـ  ،فةزلت هذه
رجل من قريش جاؤكا إٔب ٌ
اٜنىىرًاـ ) يريد به شهر رجب (قًتى واؿ فً ًيه ) أم هل يباح القتاؿ فيه
َه ًر ٍ
اآلي (يى ٍسأىليونى ى
١نمد ( ىع ًن الش ٍ
ك ) يا ٌ
(قيل ) يا ١نمد ٟنم (قًتى ه ً ً
ص ٌّد ) مةكم أيٌها
اؿ فيه ىكبًًنه ) أم القتاؿ فيه عظيم كذنب كبًن ( ىك ) لكن ( ى
ٌ
ٍ
اٞنشركوف ( ىعن ىنبً ًيل اللٌ ًه ) أم عن دين اهلل  ،كهو دين اإلنبلـ أكرب عةد اهلل من القتل ُب الشهر اٜنراـ،
كخاص ن عةد ظهور اٞنهدم إذ ٓنتٌم على الذين اتٌبعوه أف ٩ناهركا بالدعوة ،
كل حٌن،
 31كهذه اآلي
ٌ
ٌ
يستمر حكمها ٌ
بٌن أهليهم كُب ١نبلٌهتم ،كُب ْنواٟنم كمةتزهاهتم ليبلن كهناران أل ٌهنم بذلك يةقذكف نفونان كثًنة من اٞنركؽ من اإلنبلـ،

ك٪نبٌذكف اإلنبلـ آلخرين -

اٞنراجع

أل ٌف اٞنشركٌن كانوا يص ٌدكف الةاس عن دين اإلنبلـ كال يدعوهنم يؤمةوف ( ىكيك ٍفهر ) مةكم (بًًه ) أم باهلل
ألهنم كضعوا األصةاـ فوؽ الكعب ككانوا يعبدكهنا
( ىكالٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
اٜنىىرًاـ ) أم ككفر مةكم باٞنسجد اٜنراـ ٌ ،
(كإًخراج أىهلً ً
الةب كاٞنسلموف ( ًمٍةهي ) أم من اٞنسجد ،يعين إخراج اٞنسلمٌن
كهم
اٞنسجد
أهل
يعين
)
ه
ى ٍى ي ٍ
ٌ
ةد اللٌ ًه ) كاٞنعىن :أ ٌف أفعالكم هذه ككفركم باهلل كُب اٞنسجد
من مك حٌن هاجركا إٔب اٞندية (أى ٍكبىػ ير ًع ى
اٜنراـ أعظم عةد اهلل من قتل رجل مشرؾ ُب الشهر اٜنراـ ( ىكالٍ ًفٍتػةى ي أى ٍكبىػ ير ًم ىن الٍ ىقٍت ًل ) أم كإ ٌف افتتةاكم

الةاس بالكفر كص ٌدهم عن دين اإلنبلـ أعظم كزران عةد اهلل من قتل رجل مشرؾٍ .بٌ أخرب نبحانه عن
ّت
عةاد هؤالء الك ٌفار كتعةٌتهم فقاؿ ( ىكالى يىػىزاليو ىف يػي ىقاتًليونى يك ٍم ) يعين أهل مك كاٝنطاب للمسلمٌن ( ىح ىَ
ًً ً
الةب
يىػ يرحدكيك ٍم ىعن دية يك ٍم إًف ٍ
انتىطىاعيواٍ ) أم إ ٍف قدركا على ذلك  ،كقد ارت ٌد فريق من اٞنسلمٌن بعد كفاة ٌ
ً ًً
ً ً
ت ىكيه ىو ىكافًهر )
فقاتلهم أبو بكر فرجع قسم مةهم إٔب دين اإلنبلـ ثاني ( ىكىمن يىػ ٍرتىد ٍد مة يك ٍم ىعن ديةه فىػيى يم ٍ
ك حبًطىت أ ٍىعما يٟنم ًُب ال حدنٍػيا ك ً
ً
اآلخىرةً ) أم
يعين فيموت على كفره كال يعود إٔب دين اإلنبلـ (فىأ ٍيكلىػئ ى ى ٍ ى ي ٍ
ى ى
ذهبت أعماٟنم اليت عملوها كقت إنبلمهم أدراج الرياح ،أم خسركا نتائج أعماٟنمٌ ،أما ُب الدنيا فإ ٌهنم
أبدلوا حسن الذكر كالشرؼ الذم ناٟنم ُب اإلنبلـ بسوء الذكر كالعار الذم ناٟنم عةد ارتدادهم عن

اإلنبلـ ،ك ٌأما الذم خسركه ُب اآلخرة فإ ٌهنم أبدلوا اٛنةٌ بالةار كحسن الذكر بالعار كمرضاة اهلل بغضبه
اب الةَا ًر يه ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف ) أم دائموف ُب الةار.
( ىكأ ٍيكلىػئً ى
ك ) الكفار كاٞنرت ٌدكف (أى ٍ
ص ىح ي
الةب فقالوا يا رنوؿ اهلل أفتةا ُب اٝنمر كاٞنيسر هل يباحاف؟ فةزلت
 -219جاء نفر من الصحاب إٔب ٌ
١نمد ( ىع ًن ٍ ً
كل شراب مسكر ( ىكالٍ ىمٍي ًس ًر ) كهو القمار (قي ٍل فًي ًه ىما
هذه اآلي (يى ٍسأىليونى ى
ك ) يا ٌ
اٝنى ٍمر) كهو ٌ
إً ٍٍبه ىكبًًنه ) أم كزر عظيم ،أل ٌف بسببهما تكوف أكثر اٞنعاصي كتةتج أكثر اٛنرائم ( ىكىمةىافً يع لًلة ً
َاس ) مةفع
اٝنمر للبايع كالصانع كُب الطب كمع ٌقم ،كمةفع القمار للسلع اليت يلعبوف ُّا كصانعها كالرابح الذم
يأخذ ماؿ صاحبه من غًن ك ٌد كال مش ٌق ( ىكإًٍٖنييه ىمآ أى ٍكبىػ ير ًمن نػَ ٍفعً ًه ىما ) أم ما فيهما من اإلٍب أكرب ً٣نٌا
فيهما من الةفع ،أل ٌف الةفع لبعض الةاس كالضرر لكثًن مةهم ،كإ ٌف الشارب كاٞنقامر يقرتفاف بوانطتهما

ك ىما ىذا يي ًةف يقو ىف ) من أمواٟنم (قي ًل الٍ ىع ٍف ىو ) كالعفو معةاه الرتؾ ،كقوله تعأب
اآلثاـ من كجوه كثًنة ( ىكيى ٍسأىليونى ى
ً ً ًً
١نمد ٟنم إذا أردًب
ُب نورة البقرة {فى ىم ٍن عيف ىي لىهي م ٍن أىخيه ىش ٍيءه}  ،أم فمن ترؾ له ،كاٞنعىن :قل يا ٌ
اإلنفاؽ ُب نبيل اهلل فأنفقوا من أموالكم اٞنرتكك مهما شئتم ،أم من اٞناؿ الزائد اٞنرتكؾ ُب الصةدكؽ أك
خاص للفقراء ،ك ٌأما اإلنفاؽ فيصرؼ ُب اٛنهاد
اٞنودع ُب البةك .كاإلنفاؽ غًن الزكاة الواجب  ،أل ٌف الزكاة ٌ
خاص باألغةياء
كلبةاء اٞنساجد كاٞندارس كاٞنستشفيات اٝنًني كدكر الضياف كغًن ذلك .كهذا اإلنفاؽ ٌ
ً
ك ي ٍّبٌن اللٌه لى يكم اآلي ً
ات لى ىعلَ يك ٍم تىػتىػ ىف َك يرك ىف ) ُب مصاّب ديةكم.
دكف الفقراء ( ىك ىذل ى ي ي ي ي ى
الةب فقاؿ يا رنوؿ اهلل عةدم يتيم كله عةدم دراهم كقريب أف
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تةفد أ٩نوز أف أجعلها ُب حانوٌب كأجعله شريكان معي ُب اٜنانوت لًنبح مةها كال تةفد درا٨نه؟ فةزلت

١نمد ٟنم
هذه اآلي ( ىكيى ٍسأىليونى ى
١نمد ( ىع ًن الٍيىتى ىامى ) أم عن أمر اليتامى كمشاركتهم (قي ٍل ) يا ٌ
ك ) يا ٌ
ً
وه ٍم
(إً ٍ
صبلى هح َٟني ٍم ىخٍيػهر ) أم إعملوا ٟنم ما هو الصاّب ،كاٞنعىن :الكسب ٟنم خًن من البطال ( ىكإً ٍف ئنىالطي ي
كحق األخ أف يعمل
) ُب كسبكم كصةاعاتكم فيعملوف بأجرة أك تشاركوهنم (فىًإ ٍخ ىواني يك ٍم ) ُب الدينٌ ،
ً
ً
صلً ًح ) لؤليتاـ فيجازم كبلن على عمله ( ىكلى ٍو
ألخيه ما هو الصاّب ( ىكاللٌهي يىػ ٍعلى يم الٍ يم ٍفس ىد ) مةكم (م ىن الٍ يم ٍ
يشق عليكم من أمر اليتامى
ىشاء اللٌهي ٍ
ألعةىتى يك ٍم ) العةت هو اٞنش ٌق  ،كاٞنعىن :كلو شاء اهلل لكلٌفكم ما ٌ
ً
ليسهل األمر عليكم (إً َف اللٌهى ىع ًز هيز ) فيةتقم ً٣نٌن يريد فساد
كلكن أذف لكم ُب ٢نالطتهم كمشاركتهم ٌ
ً
يم ) ُب أفعاله فبل يكلٌف نفسان إالٌ ما كنعها.
حاؿ اليتامى ( ىحك ه
الةب فسأله عن حكم الةساء كقت اٜنيض ،فةزلت هذه اآلي
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ك ىع ًن الٍ ىم ًح ً
يض ) أم عن أمر احمليض كحكمه (قي ٍل يه ىو أىذنل ) للةساء ،أل ٌف ٗناع اٜنائض
( ىكيى ٍسأىليونى ى
يسبٌب ٟنا مرضان ُب بيت األرحاـ (فى ٍ ً
ٍّساء ًُب الٍ ىم ًح ً
اشهن كقت
يض ) أم اعزلوا فراشكم عن فر ٌ
اعتىزليواٍ الة ى
ّت يىطٍ يه ٍر ىف ) من الدـ كيغتسلن مةه (فىًإ ىذا تىطى َه ٍر ىف ) باٞناء كاغتسلن
الةوـ ( ىكالى تىػ ٍقىربي ي
وه َن ) باٛنماع ( ىح َى
ث أ ىىمىريك يم اللٌهي ) أم من اٛنه
إليهن ُب الفراش
كجامعوهن إ ٍف شئتم ذلك ( ًم ٍن ىحٍي ي
(فىأٍتي ي
ٌ
وه َن ) أم فارجعوا ٌ

اليت أمركم اهلل بتجةٌبها كقت اٜنيض ،كيقصد بذلك الفرج .فاٜنائض ال يباح ٗناعها نواء قيببلن كاف أـ

أقل م ٌدة للحائض ٙنس أياـ إذا طهرت قبل اٝنمس كأكنطها نبع كأكثرها ٌ
حّت تطهر (إً َف اللٌهى
دبران ،ك ٌ
ين ) باٞناء إذا جامعوا نساءهم.
ٌن ) من الذنوب ( ىكيً٪ن ح
يً٪ن ح
ب التَػ َوابً ى
ب الٍ يمتىطى ٍّه ًر ى
فيهن البةٌن كالبةات (فىأٍتيواٍ
( -223نً ىسآ يؤيك ٍم ىح ٍر ه
ث لَ يك ٍم ) أم نساؤكم مزدرعه لكم ى
ك١نرتث تزرعوف ٌ
حرثى يكم أ َ ً
ٌن ىٟني يم
ىٗب شٍئتي ٍم ) أم كيف شئتم ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة {انظيٍر ىكٍي ى
ف نػيبىػ ٍّ ي
ىٍ ٍ
اآلي ً
ات ٍبٌ انظيٍر أ َ
ىٗب يػي ٍؤفى يكو ىف}  ،أم كيف يؤفكوف .كالتقدير فاأتوا نساءكم كيف شئتم نيامان أك جلونان
ى

أك غًن ذلك ،أل ٌف اليهود قالوا إذا جامع الرجل زكجته من اٝنلف ُب فرجها جاء الولد أحوؿ ،فةزلت هذه
ٍّمواٍ ألىن يف ًس يك ٍم ) من األعماؿ الصاٜن ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى ) فيما أمركم به كهناكم عةه
اآلي تكذيبان ٟنم ( ،ىكقىد ي
( ىك ٍاعلى يمواٍ أىنَ يكم حمبلىقيوهي ) بعد موتكم ،أم تصًنكف إليه كإٔب حكمه فتجدكف جزاء أعمالكم إ ٍف خًنان
ًً
ٌن ) بدخوؿ اٛنة .
فشران ٓنصدكف ( ىكبى ٍّش ًر الٍ يم ٍؤمة ى
شران ٌ
فخًنان ْندكف كإف ٌ

يربه بشيء كال يصلح بيةه كبٌن امرأته ،
 -224إ ٌف عبد اهلل بن ٌركاح حلف أف ال يدخل على ختةه كال ٌ
ض ن ٍّألٍى٬نىانً يك ٍم ) أم
٪نل ٕب أف أفعله ،فةزلت هذه اآلي ( ىكالى ىٍْن ىعليواٍ اللٌهى عيٍر ى
فكاف يقوؿ ٌ
إ٘ب حلفت ُّذا فبل ٌ
الرب عةهم (أىف تىػبػحركاٍ كتىػتَػ يقواٍ كتي ً
ً
ٌن الة ً
َاس
صل يحواٍ بىػ ٍ ى
ى ى ى ٍ
ال ْنعلوا اليمٌن باهلل نببان لرتؾ اٝنًنات عن الةاس كقطع ٌ
ً
تربكا الفقراء ،كال تتٌقوا ُب صل الرحم ،كال
الرب هو فعل اٝنًن ،كاٞنعىن :ال ٓنلفوا باهلل على أف ال ٌ
) ٌ
تصلحوا بٌن الةاس ،فبل ٓنلفوا على ترؾ هذه األعماؿ الصاٜن ٍ ،بٌ إذا نألكم نائل عةها تقولوف ال
ً
ً
يم ) بةيٌاتكم كأفعالكم فيجازم
نفعل ذلك ألنٌةا حلفةا على تركها ( ىكاللٌهي ىٚن ه
يع ) أل٬نانكم كأقوالكم ( ىعل ه
كبلن على عمله.
ً
ًَ ًً
ُب أٍى٬نىانً يك ٍم ) اللغو هو الكبلـ الذم ال فائدة فيه ،كاأل٬ناف ٗنع ٬نٌن
( -225الَ يػي ىؤاخ يذ يك يم اللٌهي بالل ٍغو ى

كهو اٜنلف باهلل ،كاٞنعىن :ال يؤاخذكم اهلل باٜنةث على أ٬نانكم اليت ال فائدة فيها ،كذلك مثل أف ٪نلف

اإلنساف أنٌه ال يعطي فقًنان بعد يومه شيئانٍ ،بٌ ٪نةث عن ٬نيةه كيعطي صدق للفقراء ،فبل يؤاخذه اهلل ُب

حةثه على ذلك .أك ٪نلف أنٌه ال يصلح بعد يومه بٌن الةاسٍ ،بٌ ٪نةث كيصلح بٌن اٞنتخاصمٌن ،فإ ٌف اهلل

كل ٬نٌن يقسم عليه اإلنساف أف ال يعمل من عمل اٝنًن شيئان فهو
تعأب ال يؤاخذه على ذلك ،كهكذا ٌ

تبٌن أنٌه عكس ذلك كلكن ٓب يكن
لغو .ككذلك إذا حلف ٬نيةان على شيء كهو يرل نفسه أنٌه صادؽ ٍبٌ ٌ

يعلم فبل يؤاخذه اهلل على ذلك ،كلكن عليه أف ٫نرب من حلف له بأنٌه قد أخطأ بيميةه كالصحيح هو
ً
ً
ت قيػليوبي يك ٍم ) من اٞنكر كاٝنديع مع من تعاقدًب معه على بيع أك
كذا ككذا ( .ىكلىكن يػي ىؤاخ يذ يكم ًّنىا ىك ىسبى ٍ
شراء أك شرك كحلفتم على ذلك ٬نيةان ٍبٌ حةثتم اليمٌن كخةتم العهد فإ ٌف اهلل تعأب يؤاخذكم عليه
كيلزمكم ك ٌفارته.

اخ يذ يكم اللٌه بًاللَ ٍغ ًو ًُب أٍى٬نىانً يكم كلى ًكن يػؤ ً
ً
اخ يذ يكم ًّنىا
ٍ ى يى
كنظًن هذه اآلي ُب نورة اٞنائدة كهي قوله تعأب {الى يػي ىؤ ي ي
ً
ىعق ح
ٌن} ،
َارتيهي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشىرًة ىم ىساك ى
َدًبي األٍى٬نىا ىف فى ىكف ى
ً
يم ) ٬نهل عبيده ليتوبوا.
( ىكاللٌهي ىغ يف ه
ور ) ٞنن تاب كأعطى الك ٌفارة ( ىحل ه
ً
ٌن ىك ًاملى ٍ ً
ات ) تقديره كعلى الوالدات اٞنطلٌقات أف (يػير ًض ٍعن أ ٍىكالى ىد يه َن ىح ٍولى ٍ ً
ٌن لً ىم ٍن أ ىىر ىاد )
 ( -233ىكالٍ ىوال ىد ي
ٍ ى
ً
اع ى ) لولدهٌ ،أما إذا ٓب يرد إٕناـ الرضاع لولده بسبب فقره كعدـ انتطاعته
اجهن (أىف ييت َم الَر ى
ضى
من أزك ٌ
على الةفق جاز له أف يأخذه قبل ذلك بثبلث أشهر ،فيكوف رضاعه كاحدان كعشرين شهران ( ىكعلىى
ود لىه ) أم كعلى أيب الولد ( ًرٍزقيػه َن ككًسوتيػه َن ) أم رزؽ الوالدات ككسوهتن (بًالٍمعر ً
ً
كؼ ) يعين ما
الٍ ىم ٍولي ي
ي ى ٍى ي
ٌ ى ٍي
أكالدهن نةتٌن كاملتٌن إف أراد األب إٕناـ
األمهات إرضاع
يستطيع أف يةفق على ٌأـ الولد .كاٞنعىن :على ٌ
ٌ

س إًالَ يك ٍن ىع ىها ) يعين إالٌ
الرضاع  ،كعلى األب نفق ٌأـ الولد ككسوهتا ما دامت ترضع كلده (الى تي ىكلَ ي
ف نىػ ٍف ه
ً
ً
بأمه كال يقطع الةفق
قدر إمكاهنا (الى تي ى
ضآ َر ىكال ىدةه بًىولىد ىها ) كاٞنعىن :ال يأخذ األب كلده طلبان لئلضرار ٌ
عةها فيضر ُناٟنا (كالى مولي َ ً ً ً
الضر باألب بسبب كلده ،كذلك بأف تطلبوا مةه
ى ىٍ ه
ود لهي ب ىولىده ) أم كال تةزلوا ٌ
ٌ
ً
تضر بوالده ( ىك ىعلىى
نفق أكثر ٣نٌا يطيقه ،كال ٕنتةع األـ من اإلرضاع إذا أعطيىت نفقتها كذلك ألجل أف ٌ
ً
الٍوا ًر ً
ك ) من الرزؽ كالكسوة للوالدة إذا مات الوالد ،كاٞنعىن :إذا مات الوالد أك كاف عاجزان أك
ث ًمثٍ يل ىذل ى
ى

مريضان أك أصابه جةوف فالوارث يقوـ بالةفق مقامه ،كالوارث هو من كاف أقرب للوالد كابةه الكبًن مثبلن
ً
صاالن ) يعين فإف أراد األبواف فطاـ الولد قبل
فهو يقوـ بالةفق لزكج أبيه اٞنطلٌق اٞنرضع (فىًإ ٍف أ ىىر ىادا ف ى
اٜنولٌن ( ىعن تىػىر و
اح ىعلىٍي ًه ىما ) أم فبل حرج
اض ٍّمٍةػ يه ىما ىكتى ىش ياكور ) بيةهما ،يعين بٌن األـ كاألب (فىبلى يجةى ى
دًب ) أيٌها اآلباء (أىف تى ٍستىػ ٍر ًضعيواٍ أ ٍىكالى ىد يك ٍم ) أم تطلبوا ٟنم مرضعات غًن ٌأمهاهتم،
عليهما ُب ذلك ( ىكإً ٍف أ ىىر حٍ
ت إرضاعه لسبب من األنباب أك كاف األب فقًنان كال
كذلك إذا انقطع لنب األـ أك اعرتاها مرض أك أبى ٍ

اح ىعلىٍي يك ٍم ) أم
يتم ٌكن من دفع الةفق كعةده من يرضع الولد له ٠نٌانان ككافقت على ذلك ٌأمه (فىبلى يجةى ى
ً
ألـ الولد بقايا ما آتيتم
فبل حرج عليكم ُب ذلك (إً ىذا ىنلَ ٍمتيم َمآ آتىػٍيتيم بًالٍ ىم ٍع يركؼ )  ،كاٞنعىن :إذا نلٌمتم ٌ
ٟنا من الةفق باٞنعركؼ ،يعين ببل ٣ناطل كال تأخًن .فإذا جاءت األـ بالولد كنلٌمته ألبيه كقالت خذ
و
فحيةئذ ال حرج على األب
أتزكج ،أك انقطع لبةها ،أك لسبب آخر،
فإ٘ب ال أرضعه ٌ
كلدؾ ٌ
أل٘ب أريد أف ٌ
أف يطلب لولده مرضع أخرل ترضعه ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى ) فيما أمركم به كهناكم عةه ( ىك ٍاعلى يمواٍ أى َف اللٌهى ًّنىا
تىػعمليو ىف ب ً
صًنه ) فيجازم كبلن على عمله.
ٍى ى

تزكجت ٌأـ الولد فليس ٟنا نفق بعد ذلك كتكوف الةفق للولد فقط .كاعلم أ ٌف لفظ "كلد" تطلق
ٍبٌ إذا ٌ
على الذكر كاألنثى معان كال فرؽ ُب اٜنكم بٌن الذكر كاألنثى ُب الةفق كم ٌدة الرضاع كغًن ذلك ً٣نٌا ذيكًر
ُب هذه اآلي .
ً َ
ٕنسها أم
ٍّساء ىما ىٓبٍ ىٕنى حس ي
( -237الَ يجةى ى
وه حن ) أباح اهلل تعأب طبلؽ اٞنرأة اليت ٓب ٌ
اح ىعلىٍي يك ٍم إف طىل ٍقتي يم الة ى
ً
يض ن ) كالتقدير :ما
ضواٍ ىٟني َن فى ًر ى
ٓب تدخل ُّا نواء فرضت ىٟنا مهران أك ٓب تفرض ،كذلك قوله تعأب (أ ٍىك تىػ ٍف ًر ي
وهن ً٣نٌن فرضتم أك ٓب تفرضوا ىٟن ٌن فريض .
ٕنس ٌ
ٓب ٌ
فاليت فرضت ىٟنا مهران كأردت طبلقها فلها نصف اٞنهرٌ ،أما اليت ٓب تفرض ٟنا مهران كالبديل كاٞنوهوب كغًن

أعطوهن من متاع
وه َن ) أم
ذلك فلها يجعال  :أم ْنعل ٟنا مقداران من اٞناؿ ،كذلك قوله تعأب ( ىكىمتػٍّعي ي
ٌ
الدنيا ،كذلك للمطلق اليت ٓب تفرض ٟنا فريض  ،أم لليت ليس ىٟنا مهر كالبديل كاٞنوهوب (علىى الٍم ً
ون ًع
ى ي

قى ىدره ) أم على الغين قدر ٕنكيةه (كعلىى الٍم ٍقً ًرت قى ٍدره ) أم على الفقًن قدر ٕنكيةه (متاعا بًالٍمعر ً
كؼ )
يي
يي
ىى ي
ىى ن ى ٍ ي
ٌ
ًً
ٌن ) أم كاجبان على الذين ٪نسةوف الطاع
أم كنطان ليس فيه إنراؼ كال تقتًن ( ىحقًّا ىعلىى الٍ يم ٍحسة ى
ك٩نتةبوف اٞنعصي .
ً
صلىو ً
ات ) ٗنع صبلة ،أم داكموا عليها بأكقاهتا كلو كاف ذلك ُب اٜنرب ،كهي
 ( -239ىحافظيواٍ ىعلىى ال َ ى

ٙنس صلوات فقد جاء ذكر ثبلث مةها ُب نورة هود كهي صبلة الصبح أم الفجر كصبلة العصر
َها ًر} يعين
{كأىقً ًم ال َ
َها ًر ىكيزلىنفا ٍّم ىن اللٍَي ًل} فقوله تعأب {طىىر ىًُب الةػ ى
صبلىىة طىىر ىًُب الةػ ى
كاٞنغرب كذلك قوله تعأب ى
{كيزلىنفا ٍّم ىن اللٍَي ًل} يعين ٌأكؿ الليل كهي صبلة اٞنغرب فهذه ثبلث ،كجاء ذكر اثةتٌن من
الصبح كالعصر ى
الصبلة أيضان ُب نورة اإلنراء كهي صبلة الظهر كصبلة العشاء ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء {أىقً ًم

ال َ ً ً
َم ً
س إً ىٔب ىغ ىس ًق اللٍَي ًل} كدلوؾ الشمس زكاٟنا كهي صبلة الظهر  ،كغسق الليل ظبلمه
صبلىىة ل يدليوؾ الش ٍ
كهي صبلة العشاء فصار اَّموع ٙنسان ،كقوله (كال َ ً
ومواٍ ) بعد
صبلىة الٍ يو ٍنطىى ) هي صبلة اٛنمع ( ىكقي ي
ً ً ًً
ٌن ) أم ذاكرين ُب ٗنيع أكقاتكم كحركاتكم كنكةاتكم ،كيؤيٌد ذلك قوله تعأب ُب
الصبلة (للٌه قىانت ى
ضي ً
ً ً
ص ىبلةي فىانتى ًش يركا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ًل اللَ ًه ىكاذٍ يك يركا اللَهى ىكثً نًنا لَ ىعلَ يك ٍم
ت ال َ
ض ىكابٍػتىػغيوا ًمن فى ٍ
نورة اٛنمع {فىإذىا قي ى
تيػ ٍفلً يحو ىف } أم كاذكركه دائمان.
كيباح اٛنمع بٌن الصبلتٌن عةد الضركرة كاٜنرب كالسفر فيجمع بٌن الصبلتٌن عةد اغتةاـ الفرص .

ٍ -240بٌ ٌبٌن نبحانه حكم الصالة عند الخوف من العدو ،أم كقت اٜنرب كذلك عةد نًنهم
ً
عدك ككةتم نائرين (فى ًر ىجاالن ) أم فصلٌوا
العدك يرتبٌص ُّم فقاؿ( :فىإ ٍف خ ٍفتي ٍم ) من ٌ
مشاةن أك يركبانان ك ٌ
راجلٌنٗ ،نع راجل ،يعين فصلٌوا كأنتم ماشوف على أرجلكم (أ ٍىك يرٍكبىانا ) أم راكبٌن على ظهور دكابٌكم،
٢نًن ُب هذه اٜنال بالتماـ أك أف يقصر فيصلٌي ركعتٌن ،كذلك لقوله تعأب ُب نورة الةساء
كاإلنساف ٌ
ً ًَ
ض فىػلىيس علىي يكم جةىاح أىف تىػ ٍقصركاٍ ًمن ال َ ً ً ً
ين ىك ىف يركاٍ}
{كإً ىذا ى
ضىربٍػتي ٍم ًُب األ ٍىر ً ٍ ى ى ٍ ٍ ي ه
ى
صبلىة إ ٍف خ ٍفتي ٍم أىف يىػ ٍفتةى يك يم الذ ى
يي ى
.

كتكوف صبلة كقت اٝنوؼ ببل ركوع كال نجود بل باإل٬ناء ،كذلك عةد اٞنسًن ال عةد اإلقام  ،كيسقط
لتيمم .كإذا كاف اإلنساف ُب مواضع اٜنرب كصار كقت
عةد ٌ
التوجه إٔب القبل  ،كإذا ٓب ٬نكةه الوضوء فبا ٌ

فليصل ُب مكانه كلو كاف ٌاْناهه لغًن القبل  ،كال حرج عليه أف يصلٌي كهو جالس أك نائم إذا ٓب
الصبلة
ٌ
ً ً
العدك كزاؿ اٝنوؼ عةكم (فىاذٍ يك يركاٍ اللٌهى ىك ىما ىعلَ ىم يكم )
٬نكةه القياـ لسبب من األنباب (فىإ ىذا أىمةتي ٍم ) من ٌ
التوجه إٔب القبل كما علٌمكم أف تصلٌوا ( َما ىٓبٍ تى يكونيواٍ تىػ ٍعلى يمو ىف ) قبل اإلنبلـ
أم فصلٌوا بركوع كنجود ك ٌ

.

ًَ
ً
اجا ) أم يرتكوف زكجات ( ىك ًصيَ ن ٍّأل ٍىزىك ًاج ًهم )
ين يػيتىػ ىوفَػ ٍو ىف مة يك ٍم ) أم ٬نوتوف ( ىكيى ىذ يرك ىف أ ٍىزىك ن
 ( -241ىكالذ ى
اٜنى ٍوًؿ ) يعين ما يةتفعن به من الةفق كالكسوة كالسكىن
اعا إً ىٔب ٍ
ٟنن ( َمتى ن
يعين فليوصوا قبل موهتم وصيّة ٌ
باختيارهن قبل اٜنوؿ كبعد
نة كامل ( ىغٍيػىر إً ٍخىر واج ) أم ال ٫نرجن من بيوت األزكاج (فىًإ ٍف ىخىر ٍج ىن )
ٌ

ً
ً
ُب
انتهاء اٞن ٌدة من غًن أف ٫نر ٌ
جهن الورث (فىبلى يجةى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ) يا معشر أكلياء اٞنيٌت (ُب ىما فىػ ىع ٍل ىن ى
ً
و
ً
ًً
فوٕب اٞنيٌت عليه أف يقوـ
أىن يفسه َن ) من التزيٌن ك ٌ
التعرض للخطب (من َم ٍع يركؼ ) أم ٣نٌا ليس يةكر شرعانٌ ،

تتزكج كٓب تعد لدار
بةفق الزكج حوالن كامبلن ،فإذا خرجت زكج اٞنيٌت قبل اٜنوؿ كبعد انتهاء اٞن ٌدة لكي ٌ
ً
ً
يم ) ُب أفعاله فبل يأمركم
زكجها اٞنيٌت نقط ح ٌقها من الةفق ( ىكاللٌهي ىع ًز هيز ) يةتقم ٣نٌن ٫نالف أكامره ( ىحك ه
بشيء إالٌ فيه صبلح لكم.

بقصتهم ،فلفظ
بقص هؤالء فتتف ٌكر ُب أمرهم كتعترب ٌ
( -244أى ىٓبٍ تىػىر ) أيٌها السامع ،كاٞنعىن :أٓب تسمع ٌ
ً ًَ
ين ىخىر يجواٍ ًمن ًديىا ًرًه ٍم ) هاربٌن من أعدائهم ،كهم
"ترل" مأخوذة من الرأم كهو الفكر كالعلم (إ ىٔب الذ ى
وؼ ) ُب العدد ،فكاف عددهم نتمائ ألف
بةو إنرائيل خرجوا من مصر مع مونى بن عمراف ( ىكيه ٍم أيلي ه

حّت نزلوا قرب أرض كةعاف،
رجل عدا األطفاؿ [خركج – اإلصحاح الثا٘ب عشر (التوراة) ]  ،ناركا ٌ
فأمرهم مونى َنهاد عدكهم كالدخوؿ إٔب قري أر٪نا فامتةعوا عن اٛنهاد (ح ىذر الٍمو ً
ت ) أم خرجوا من
ى ى ىٍ
ٌ
ديارهم حذران من اٞنوت ٓنت حكم فرعوف ألنٌه انتعبدهم كقتل أبةاءهم ،كنزؿ الطاعوف ُّم أيضان فمات

شيوخهم فهربوا من مصر ،كلى ٌما أمرهم مونى َنهاد أعدائهم امتةعوا خوؼ القتل أيضان (فىػ ىق ىاؿ ىٟني يم اللٌهي
يموتيواٍ ) ُب هذا القفر فإنٌكم ال تدخلوف أرض كةعاف بل يدخلها أكالدكم بعد أربعٌن نة هذا جزاء
كتكربكم على اهلل كعلى رنوله.
عةادكم ٌ

الربي كٓب يبق مةهم إالٌ رجلٌن ك٨نا يوشع بن نوف ككالب بن يفةٌ أل ٌهنما
فمات اآلباء بالتدريج ُب تلك ٌ
ً
اه ٍم ) بعد أربعٌن نة  ،أم أحيا ذكرهم بأكالدهم حيث نصرهم على أعدائهم
ىحيى ي
كانا صاٜنىٌن (ٍبيَ أ ٍ
الذؿ كقوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف {قي ٍل يموتيواٍ بًغىٍي ًظ يك ٍم} .
كأدخلهم أرض كةعاف ،فاٞنوت كةاي عن ٌ
ض ول ىعلىى الة ً
َاس ) بكثرة الةعم كالتجاكز عن نيٌئاهتم
العز كالةصر (إً َف اللٌهى لى يذك فى ٍ
كاإلحياء كةاي عن ٌ
(كلى ً
ػك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس الى يى ٍش يك يرك ىف ) هذه الةعم بل يكفركف بدؿ الشكر.
ى
عدكهم ليةتصركا عليهم ك٪نيوف كأكالد بين
٪نرض اٞنؤمةٌن على جهاد ٌ
كمضموف اآلي أ ٌف اهلل تعأب ٌ

إنرائيل لى ٌما جاهدكا كانتصركا ،كال ٬نتةع اٞنسلموف عن اٛنهاد فيهلكوا ك٬نوتوا كما مات بةو إنرائيل.

( -247أى ىٓب تىػر إً ىٔب الٍم ًئل ) أم إٔب ٗناع األشراؼ كالرؤناء ( ًمن ب ًين إًنرائً ً ً
ونى
يل من بىػ ٍعد ) كفاة ي
(م ى
ى
ٍ ى
ى ٍى ى
ً
ث لىةىا ىملً نكا ) أم اجعل لةا ملًكان لكي (نػح ىقاتً ٍل ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه
األكؿ (ابٍػ ىع ٍ
إً ٍذ قىاليواٍ لةىً ٍّ
ب َٟني يم ) كهو صموئيل ٌ
قى ىاؿ ) صموئيل ( ىه ٍل ىع ىسٍيتي ٍم ) أم هل ثبتٌم على قولكم كأصررًب على ١نارب أعدائكم ،كال تزاؿ هذه
الكلم مستعمل عةدنا ُب العراؽ كلكن أبدلوا السٌن بالصاد لتقارب اٜنرفٌن فيقولوف "عصى" بدؿ

"عسى" كذلك إذا أراد أحد أف يقلع مسماران من خشب بيده أك من اٛندار كٓب يتم ٌكن من قلعه فيقوؿ

{كاللٍَي ًل
عاصي ال يةقلع ،يريد ثابت ُب مكانه ال يةقلع ،كمثل هذه الكلم قوله تعأب ُب نورة التكوير ى

ً
س} يعين إذا ثبت مكانه كطاؿ زمانه ،كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري
إ ىذا ىع ٍس ىع ى
و
ً ً
اؿ ) قالوا
ب ىعلىٍي يك يم الٍ ًقتى ي
فحيةئذ يكوف طوؿ الليل ألف نة من نةيٌةا ككذلك يكوف طوؿ الةهار( ،إف يكت ى
كمصرين على قتاؿ أعدائةا ،فقاؿ صموئيل أخاؼ (أىالَ تيػ ىقاتًليواٍ ) كْنبةوا كما جنب
نعم ثابتٌن على قولةا ٌ
قوـ مونى لى ٌما أمرهم أف ٪ناربوا الكةعانيٌٌن كيدخلوا أر٪نا.

ً ً
ً
داع لةا إٔب ترؾ
أم و
(قىاليواٍ ) أم قاؿ اٞنؤل من بين إنرائيل ( ىكىما لىةىا أىالَ نػي ىقات ىل ًُب ىنب ًيل اللٌه ) معةاه ك ٌ
يخ ًر ٍجةىا ًمن ًديىا ًرنىا ) مطركدين ،أل ٌف الفلسطيةيٌٌن حاربوهم كأخذكا ببلدهم
أم غرض لةا فيه ( ىكقى ٍد أ ٍ
القتاؿ ك ٌ
كأنركا أكالدهم.
ً
ً
اؿ )
ب ىعلىٍي ًه يم الٍ ًقتى ي
فاليهود كانوا يقيموف ُب أرض كةعاف كأعداؤهم ُب فلسطٌن ( ىكأىبٍػةىآئةىا ) أنرل (فىػلى َما يكت ى
على يد اٞنلًك الذم طلبوه (تىػ ىولٍَواٍ ) أم أعرضوا عن القياـ به كضيٌعوا أمر اهلل (إًالَ قىلًيبلن ٍّمٍةػ يه ٍم ) ىكفىوا
ً
ًً
يتؤب عن القتاؿ.
ٌن ) هذا هتديد لً ىمن ٌ
يم بًالظَالم ى
بعهدهم كقاتلوا ٌ
عدكهم ( ىكاللٌهي ىعل ه
وت ىملً نكا ) كقد بعثه
 ( -248ىكقى ىاؿ ىٟني ٍم نىبًيحػ يه ٍم ) صموئيل (إً َف اللٌهى قى ٍد بىػ ىع ى
ث لى يك ٍم ) أم اختار لكم (طىالي ى
أبوه من جعب إٔب أرض صوؼ ،كهو شاب حسن الصورة من نسل بةيامٌن بن يعقوب ،كاٚنه شاؤكؿ

كل رجل
كأبوه قيس ،كإٌ٧نا ٚنٌي طالوت لطوله ألنٌه كاف أطوؿ الرجاؿ ُب زمانه ،ككاف هذا االنم ٌ
يكىن به ٌ

كل شخص طويل بإنم "طةطل" .ككانت
طويل ،كما تزاؿ هذه العادة موجودة بٌن الةاس إذ يكةٌوف ٌ

الةب صموئيل  ،ككاف اهلل تعأب قد
ألبيه أتن "٘ :نًن" ضلٌت فبعثه أبوه
ٌ
ليتجسس عةها فصار طريقه على ٌ
ً
فلما
أكحى إليه بأ ٌف رجبلن من بةيامٌن نيأتيك غدان كأكصافه كذا ككذا فامسحه ملكان على بين إنرائيلٌ .
كصب على رأنه قةية الزيت "عطر" كمسحه ليكوف ملًكان
جاءه ٌ
بشره باٞنلوكيٌ كأنبأه عن مستقبل حياته ٌ

على بين إنرائيل.

ك ىعلىٍيػةىا ) يعين من
فلما أخربهم صموئيل بأ ٌف طالوت يكوف ملًكان أنكركا ذلك ك(قىاليىواٍ أ َ
ىٗب يى يكو يف لىهي الٍ يم ٍل ي
ٌ

لةبوة كانت ُب نبط الكم بن يعقوب ،كالٍ يملك ُب نبط يهوذا ،كطالوت من نبط
أين له اٞنلك؟ أل ٌف ا ٌ
ً ً ً
ت ىن ىع ن ٍّم ىن الٍ ىم ًاؿ )
الةبوة كاٞنملك ( ىكىٓبٍ يػي ٍؤ ى
بةيامٌن ( ىكىٍ٥ن ين أ ى
ىح حق ) أم أكٔب (بالٍ يم ٍلك مٍةهي ) ألنٌةا من نبط ٌ
اصطىىفاهي ىعلىٍي يك ٍم ) أم اختاره من بيةكم كهو أعلم
لكي يقوـ بشأف اٞنملك (قى ىاؿ ) نبيٌهم (إً َف اللٌهى ٍ
اٛنً ٍس ًم ) كاٞنلًك ال ب ٌد أف يكوف من أهل العلم كأف
باٞنصاّب مةكم ( ىكىز ىادهي بى ٍسطى ن ) أم نع ً(ُب الٍعًٍل ًم ىك ٍ
ى
يكوف جسيمان ألنٌه أعظم ُب الةفوس كأهيىب ُب القلوب ( ىكاللٌهي يػي ٍؤًٌب يم ٍل ىكهي ىمن يى ىشاء ) كليس ذلك

ً
ً
يم )
بالوراث ( ىكاللٌهي ىكان هع ) الفضل كالعطاء ٌ
يونع على من ليس له نع من اٞناؿ كيغةيه بعد الفقر ( ىعل ه

ّنن يصطفيه لذلك .

و
صح قولك بأ ٌف اهلل جعله ملًكان عليةا ( ىكقى ىاؿ ىٟني ٍم نًبًيحػ يه ٍم إً َف آيى ى
 -249فحيةئذ قالوا نريد عبلم على ٌ
ً
ًً
وت ) أم يرجع إليكم ،ككاف أعداؤهم أخذكه
يم ٍلكه ) أم عبلم ٕنليك اهلل لطالوت (أىف يىأٍتيى يك يم التَابي ي

فلما أشركوا
مةهم ُب اٜنرب ،أل ٌف بين إنرائيل كانوا ٪نملونه أمامهم ُب اٜنرب فيةتصركف على أعدائهمٌ ،
عدكهم عليهم كأخذكا التابوت مةهم.
باهلل كعملوا اٞنعاصي انتصر ٌ

مغشى بصفائح الذهب من
ككاف التابوت من خشب السةط طوله ذراعاف كنصف كعرضه ذراع كنصف ٌ
داخل كمن خارج كفيه أربع حلقات من ذهب على قوائمه األربع يرفع ًُّا كعليه إكليل من الذهب .كقد
صةًع التابوت ُب عهد مونى ككانت فيه قطع األلواح اليت كتب فيها التوراة كهي من حجر كفيه بعض

مبلبس مونى كهاركف.
فلما أخذه الفلسطيةيٌوف أنزؿ اهلل عليهم الوباء فمات كثًن مةهم فعلموا أ ٌف الذم أصاُّم كاف بسبب
ٌ
التابوت فوضعوه على عرب كش ٌدكا ًُّا بقرتٌن كناقو٨نا ،فبعث اهلل تعأب مبلئك تسوؽ البقرتٌن إٔب بين

إنرائيل فأخذكه كفرحوا به .فقوله تعأب (فً ًيه ىنكًيةى ه ٍّمن َربٍّ يك ٍم ) أم ُب رجوعه هتدئ لقلوبكم كتطميةان
آؿ ىه يارك ىف ) أم ً٣نٌا ترؾ رجاٟنم كأكالدهم ،كيريد بذلك
ونى ىك ي
لةفونكم ( ىك ) فيه (بىًقيَ ه ٍّ٣نَا تىػىرىؾ ي
آؿ يم ى
األنفار اليت كتبوها بعد كفاة مونى عن تاريخ بين إنرائيل كرحبلهتم كحركُّم ،كفيه قطع األلواح اٜنجري
كلوحا الشهادة أم التوراة كقةية عطر كبعض مبلبس مونى كهاركف ( ىٍٓن ًمليهي الٍ ىمآلئً ىك ي ) يقاؿ زيد ٘نلين
على قتل عمرك ،أم دعا٘ب إٔب قتله كناقين إٔب ذلك ،فقوله تعأب ( ىٍٓن ًمليهي الٍ ىمآلئً ىك ي ) أم تدفعهم إٔب

حّت كضعوه على عرب كأطلقوها ،فأخذت اٞنبلئك
إرجاع التابوت لبين إنرائيل كتسوقهم إٔب ذلكٌ ،
ً
ك آليى ن لَ يك ٍم ) أم ُب رجوع التابوت إليكم
حّت أكصلته إليهم (إً َف ًُب ذىل ى
تسوؽ البقرتٌن إٔب بين إنرائيل ٌ
ًً
ٌن ) أم إف كةتم مص ٌدقٌن.
عبلم لكم على ملك طالوت (إًف يكةتيم حم ٍؤمة ى

( -250فىػلى َما فىصل طىاليوت بً ٍ ً
فلما نار ُّم كانفصلوا عن ببلدهم ،ككاف عددهم ثبلٖنائ
ي
اٛنيةيود ) يعين ٌ
ىى
ألف (قى ىاؿ ) طالوت ٛنةوده (إً َف اللٌهى يمٍبتىلًي يكم بًةىػ ىه ور ) أم ٢نتربكم ك٣نتحةكم ،كذلك ليعلم طالوت من
يصرب مةهم على القتاؿ كمن هو قليل الصرب ،ككاف االختبار على ذلك بالصرب على العطش عةد حضور
اٞناء ،فمن صرب كٓب يشرب من الةهر فهو يصرب على القتاؿ كهو ذك عزـ كثبات ،كمن ٓب يصرب على
العطش فبل يصرب على القتاؿ أيضان ،كذلك قوله (فىمن ىش ًر ً
س ًم ٍّين ) أم
ى
ى
ب مٍةهي ) أم من ماء الةهر (فىػلىٍي ى
ليس من أصحايب كأتباعي ( ىكىمن َٓبٍ يىطٍ ىع ٍمهي فىًإنَهي ًم ٍّين ) يعين من ٓب يشرب مةه كٓب يذؽ طعمه فإنٌه من
ؼ غيٍرفى ن بًيى ًدهً ) نهوان ٍبٌ رمى ًُّا كٓب يشرُّا فبل بأس عليهٍ .بٌ أخرب اهلل تعأب عةهم
أتباعي (إًالَ ىم ًن ا ٍغتىػىر ى
فقاؿ (فى ىش ًربيواٍ ًمٍةهي إًالَ قىلًيبلن ٍّمٍةػ يه ٍم ) أم فشربت جةوده من ماء الةهر إالٌ قليبلن مةهم ٓب يشربوا ،ككاف عدد
الذين ٓب يشربوا ثبلٖنائ رجل ( ،32فىػلى َما جاكزه ) أم فلما جاكز الةهر (هو كالَ ً
ين ىآمةيواٍ ىم ىعهي ) أم
ذ
ى ى ىي
ٌ
يى ى ى
طالوت كجةوده الذين آمةوا بأ ٌف اهلل نيةصرهم (قىاليواٍ ) أم قاؿ الذين شربوا من الةهر (الى طىاقى ى لىةىا الٍيىػ ٍوىـ
ًَ
ًً
ً
ين يىظيةحو ىف أىنػ يَهم حمبلىقيو اللٌ ًه ) كهم الذين
َنىالي ى
وت ىك يجةوده ) أم ال ٌقوة لةا بقتاٟنم ،كهم العمالق (قى ىاؿ الذ ى
ً و
ًو
ت فًئى ن ىكثً ىًننة بًًإ ٍذ ًف اللٌ ًه ) أم بإرادة اهلل  ،كمعةاه إذا
ٓب يشربوا من الةهر ( ىكم ٍّمن فئى ) أم فرق (قىليلى ىغلىبى ٍ
ً
فتشجعهم بالوحي كاإلٟناـ كتثبٌتهم على
أراد اهلل نصر قوـ على أعدائهم أذف ٞنبلئكته أف تأٌب إٔب هؤالء ٌ
حّت يةهزموا كيكوف الةصر للفئ القليل
القتاؿ ،كتأٌب إٔب أعدائهم فتخذٟنم كتلقي الرعب ُب قلوُّم ٌ
(كاللٌهي مع ال َ ً
ين ) بالةصرة ٟنم على أعدائهم.
ى ىى
صاب ًر ى

ًً
ً
يسمى بالعربيٌ جليات كهو
 ( -251ىكلى َما بىػىريزكاٍ ٛنىالي ى
وت ىك يجةيوده ) أم لى ٌما خرجوا لقتاٟنم ،كجالوت ٌ
ت
صٍبػنرا ) على القتاؿ ( ىكثىػبٍّ ٍ
رئيس الفلسطيةيٌٌن كأشجعهم (قىاليواٍ ) أصحاب طالوت ( ىربػَةىا أىفٍ ًر ٍغ ىعلىٍيػةىا ى
ً ً
ين ) قوـ جالوت.
أىقٍ ىد ىامةىا ) بتقوي قلوبةا كإلقاء الرعب ُب قلوب أعدائةا ( ىك ي
انص ٍرنىا ىعلىى الٍ ىق ٍوـ الٍ ىكاف ًر ى

32

كمن عجب أ ٌف مسلمي بدر كانوا ثبلٖنائ كثبلث عشر رجبلن ،ككذا نيكوف أصحاب اٞنهدم –– اٞنراجع

ً ً
وهم ) يعين أصحاب طالوت هزموا أصحاب جالوت (بًًإ ٍذف اللٌه ىكقىػتى ىل ىد ياكيد ىجالي ى
( -252فىػ ىهىزيم ي
وت ىكآتىاهي
ك ) يعين لداككد  ،33فصار ملكان على بين إنرائيل بعد طالوت "شاؤكؿ" (ك ًٍ
ٍم ى ) أم العلم
اللٌهي الٍ يم ٍل ى
اٜنك ى
ى
كاٞنعرف فكاف نبيٌان كملكان كعاٞنان ( ىك ىعلَ ىمهي ً٣نَا يى ىشاء ) أف يعلٌمه من العلم كمةطق الطًن كصةع الدركع ( ىكلى ٍوالى
ً
ً
ض يه ٍم بًبىػ ٍع و
ض ) أم لوال أ ٌف اهلل تعأب يةصر اٞنسلمٌن على الكافرين
َاس بىػ ٍع ى
ض لَىف ىس ىدت األ ٍىر ي
ىدفٍ يع اللٌه الة ى
لفسد أهل األرض كلٌهم كذلك بالكفر كاٞنعاصي ،كلفسدت األرض أيضان عقوب ن ىٟنم كذلك بقلٌ الةبات

كاألٖنار ككثرة اٜنشرات كاٞنيكركبات اليت تسبٌب األمراض .كذلك كقوله تعأب ُب نورة الركـ {ظى ىهىر
َاس} ( ،كلى ً
ً
ت أىيٍ ًدم الة ً
ٌن ) بإزال أكثر
ػك َن اللٌهى ذيك فى ٍ
اد ًُب الٍبىػٍّر ىكالٍبى ٍح ًر ًّنىا ىك ىسبى ٍ
الٍ ىف ىس ي
ض ول ىعلىى الٍ ىعالىم ى
ى
الفساد عةهم.

ك ) إشارة إٔب ما تق ٌدـ من ٕنليك طالوت كهو رجل فقًن ،كٕنليك داككد كهو راعي غةم،
( -253تًٍل ى

كنصرة داككد على جالوت كهو شاب صغًن ،كإرجاع التابوت إٔب بين إنرائيل كهو ذهب ٖنٌن ،فتلك
ً
اٜنى ٍّق ) أم
١نمد ،أم نقرؤها عليك (بً ٍ
وها ىعلىٍي ى
(آيى ي
ات اللٌه ) أم دالالت اهلل على قدرته (نىػٍتػلي ى
ك ) يا ٌ
ً
بالصدؽ ال اختبلؼ فيها (كإًن ى ً
فبشر كأنذر
ٌن ) إٔب قومك كما أرنلةا أكالئك إٔب قومهم ٌ
َك لىم ىن الٍ يم ٍر ىنل ى
ى
.

( -255يا أىيػحها الَ ًذين آمةواٍ ) ّنحمد (أ ً
ىنف يقواٍ ً٣نَا ىرىزقٍػةىا يكم ) ُب نبيل اهلل كال تبخلوا باٞناؿ ( ٍّمن قىػٍب ًل أىف
ى ىي
ى ى
ٌ
يىأًٌٍبى يىػ ٍوهـ ) أم يوـ القيام (الَ بىػٍي هع فً ًيه ) كال شراء ( ىكالى يخلَ ه ) بٌن الكافرين ،أم ال ١نبٌ بيةهم كال صداق
اع ه ) للجاحدين كاٞنشركٌن ( ىكالٍ ىكافًيرك ىف يه يم الظَالً يمو ىف ) ألنفسهم فإ ٌف اهلل ال يظلم الةاس شيئان.
( ىكالى ىش ىف ى

 33ذكرت التوراة أ ٌف داككد أخذ حصاة من األرض فوضعها ُب صكبانه ً
"معجاله" كرمى ًُّا جالوت فأصابت جبهته
فساؿ الدـ على كجهه كنقط على األرض فهجم عليه داككد كقطع رأنه ،كهجم أصحابه على الفلسطيةيٌٌن فهزموهم

–– اٞنراجع

 -260لى ٌما ذكر اهلل تعأب ُب اآلي السابق ٠نادل الةمركد مع نيٌدنا إبراهيم ذكر ُب هذه اآلي ٠نادل
الةب إرميا فقاؿ :
عزريا مع ٌ

(أ ٍىك ىكالَ ًذم ىمَر ىعلىى قىػ ٍريىو ) كهو عزريا بن هوشعيا [كهذا غًن عزرا بن نرايا الذم كتب التوراة بعد
ٕنزيقها] كالقري هي بيت اٞنقدس (كًهي خا ًكي ه علىى عر ً
كش ىها ) أم مته ٌدم أل ٌف نبوخذنصر قد ه ٌدمها ،
ى ى ى ى ى يي
فمركا
فجاء عزريا مع ٗنع من اليهود من نواحي بيت اٞنقدس ليذهبوا إٔب مصر خوفان من الكلدانيٌٌن ٌ

الةب إرميا قائلٌن أنذهب إٔب مصر أـ نقيم ُب بيت اٞنقدس؟ فقاؿ
ببيت اٞنقدس كهي مته ٌدم  ،فسألوا ٌ
كيعمر هذه القري بعد خر ًاُّا (قى ىاؿ
ٟنم ال تذهبوا إٔب مصر بل ابقوا هةا كاهلل تعأب ٩نمعكم بعد التشتيت ٌ
ىٗبى يٍ٪نيًػي ىهػى ًذهً اللٌهي بىػ ٍع ىد ىم ٍوًهتىا ) أم كيف تعمر هذه القري بعد اٝنراب ،ككيف
) عزريا مستةكران ذلك (أ َ

ْنتمع بةو إنرائيل بعد القتل كالتشتيت فهذا ال ٬نكن ،فإنٌةا ال نبقى هةا بل نذهب إٔب مصر.

فلما ناركا تاه عزريا ُب الطريق فلجأ إٔب كهف كاف ُب طريقه فدخله هو ك٘ناره كناـ ليلته ُب الكهف
ٌ

فا٥ندرت صخرة من اٛنبل كن ٌدت باب الكهف فمات ُب مكانه كمات ٘ناره أيضان فتب ٌددت أكصاٟنما
كتةاثر ٜنمهما داخل الكهف ،كبعد مائ نة خلق اهلل تعأب جسم عزريا من تلك الرمم البالي ككذلك
خلق جسم ٘ناره ُب ذلك الكهف  34كلكن ًبٌ خلق جسم عزريا قبل ٘ناره فبعث اهلل فيه الركح فقاـ

حيان ،كتفطٌرت الصخرة كنقطت عن باب الكهف ،فبعث اهلل تعأب ملىكان على صورة إنساف يسأله
ظن أنٌه كاف نائمان فانتبه من
فقاؿ له :كم لبثت ُب هذا اٞنكاف؟ قاؿ عزريا :يومان أك بعض يوـ ،ألنٌه ٌ

نومه ،فقاؿ اٞنلىك :بل لبثت مائ عاـ  ،فقاؿ عزريا :ما الدليل على ذلك؟ قاؿ :أنظر إٔب ٘نارؾ ُب دكر
التكوين بارزان عن األرض ٢نلوقان من الطٌن كانظر إٔب العظاـ كيف نةشزها عن الطٌن أم كيف نرفعها من
34
يتم خلق األجساـ ُب األرض من تراب رطب أك طٌن ناشف كذلك على ثبلث حاالتٌ :أكالن أف يكوف ذلك
ٌ
الرتاب بقايا رمم بالي  ،ثانياى يكمل خلقه ّن ٌدة أربعٌن يومان ،ثالثان أف يكوف ذلك ُب مكاف مظلم ،كلذلك قاؿ اهلل
وف أيَمهاتً يكم خ ٍل نقا ًمن بػع ًد خ ٍل وق ًُب ظيليم و
ً
ات ثىىبل وث{
تعأب ُب نورة الزمر ى
ىٍ ى
{٫نٍلي يق يك ٍم ًُب بيطي ى ٍ ى
ى

نتمم خلقه فيكوف
الرتاب الرطب ك٤نعلها على هيئ ٘نار ٍبٌ نكسوها ٜنمان من ذلك الطٌن بالتدريج ٍبٌ ٌ

٘ناران كامبلن.

فلما ًبٌ خلقه هنض من األرض كقاـ ،
فصار عزريا يةظر إٔب ٘ناره كهو ٣ندكد ُب الطٌن ُب دكر التكوين ٌ
و
كل شيء قدير.
على
اهلل
ف
أ
أعلم
يا:
ر
عز
قاؿ
فحيةئذ
ٌ
ٌ
التفسًن :
(فىأ ىىماتىهي اللٌهي ًمئى ى ىع واـ ) ُب ذلك الكهف (ٍبيَ بىػ ىعثىهي )  ،كاٞنعىن :بعث ركحه إٔب جسمه ،أم أحياه بعد تلك

ت يىػ ٍونما
ت ) ُب هذا الكهف (قى ىاؿ ) عزريا (لىبًثٍ ي
اٞندة ،فبعث اهلل ملىكان يسأله (قى ىاؿ ) اٞنلىك لعزريا ( ىك ٍم لىبًثٍ ى
و
ك ىٓبٍ يىػتى ىسة ٍَه ) أم ٓب
ك ) ٓب يةنت ( ىك ىشىرابً ى
ت ًمئى ى ىع واـ فىانظيٍر إً ىٔب طى ىع ًام ى
ض يىػ ٍوـ قى ىاؿ ) اٞنلىك (بىل لَبًثٍ ى
أ ٍىك بىػ ٍع ى
ً
ً
ك آيى ن
يتغًن مع كثرة السةٌن ( ىكانظيٍر إً ىٔب ٘نىا ًرىؾ ) ُب دكر التكوين كيف يقوـ من الطٌن الةاشف ( ىكلةى ٍج ىعلى ى
ٌ
َاس ) ليستدلٌوا على قدرة اهلل (كانظير إً ىٔب العًظى ًاـ ) اليت ٜنمارؾ اٞنتكون من تراب رطب ( ىكيف ني ً
لٍّلة ً
ةش يزىها
ٍ ى
ى ٍ
ٌ

وها ىٜنٍ نما ) بالتدريج من ذلك الرتاب
ٍس ى
) أم كيف نرفعها من طٌن ناشف ك٤نعلها على هيئ ٘نار (ٍبيَ نىك ي

تبٌن لعزريا كشاهد بعيةه إحياء ٘ناره (قى ىاؿ أ ٍىعلى يم ) أم أتي ٌقن (أى َف اللٌهى ىعلىى
الرطب (فىػلى َما تىػبىػ َ ى
ٌن لىهي ) أم ٌ
و ً
فلما رجع إٔب بيت اٞنقدس كجدها عامرة بالبةاء كآهل بالس ٌكاف .فإف شئت زيادة
يك ٍّل ىش ٍيء قىد هير ) ٌ .
إيضاح على خلق األجساـ من الرتاب فاقرأ كتابةا الرد على اٞنلحدين ٓنت موضوع رأم العٌن

ص ىدقى ً
ات فىةًعً َما ًه ىي ..اْب ) ،
 -274هذه اآلي معطوف على آي  271كهي قوله تعأب (إًف تيػٍب يدكاٍ ال َ
كتكوف هذه اآلي بعدها.

خص ُب هذه اآلي بعض الفقراء باألقدميٌ فقاؿ
لى ٌما ذكر نبحانه ُب تلك اآلي بأ ٌف الصدقات للفقراءٌ ،
(لًٍل يف ىقراء الَ ًذين أ ً
يحص يركاٍ ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه) اٜنصار هو اٞنةع كاٜنبس ،كيريد بذلك الفقراء من اٞنهاجرين الذين
ى
ى

يبق ٟنم من اٞناؿ ما يتاجركف به كال ما يكتسبوف فيه .ككذلك
مةعوهم أمواٟنم كحبسوها عةهم فلم ى

ألهنم مةعوا أنفسهم عن الكسب كالتجارة باٜنرب كالدفاع عن الدين كعن إخواهنم اٞنسلمٌن.
اَّاهدين ٌ
ً
ض ٍربنا )
كيدخل ُب ذلك طالب العلم كالواعظ ٌ
ألهنم مةعوا أنفسهم عن الكسب  ،كقوله (الى يى ٍستىطيعيو ىف ى
اٛن ً
اهل ) ُناٟنم (أى ٍغةًياء ًمن التػَعف ً
ً
ً
حف ) أم
ى ى ى
أم ذهابان ٌ
كتصرفان (ُب األ ٍىرض ) للكسب كالتجارة ( ىٍ٪ن ىسبيػ يه يم ٍى ي
يظةٌهم اٛناهل ُناٟنم ٌأهنم أغةياء كذلك لًما يرل مةهم التع ٌفف  ،كالتع ٌفف هو االمتةاع عن السؤاؿ
ً
ًً
اه ٍم ) أم تعرؼ حاٟنم بالةظر إٔب
يم ي
ك ٌ
التجمل ُب اللباس كالسرت لما هم فيه من الفقر (تىػ ٍع ًرفيػ يهم بس ى

ً
يعربكف بكلمات
س إً ٍٜنىافنا ) أم إٜناحان ُب اٞنسأل بل ٌ
كجوههم لما فيها من عبلم الفقر (الى يى ٍسأىليو ىف الةَا ى
ًً ً
ً ً و ً
يم ) فيجازيكم عليه كيزيدكم من فضله ًّنا
تةبئ عةهم ٌأهنم فقراء ( ىكىما تيةف يقواٍ م ٍن ىخ ًٍن فىإ َف اللٌهى به ىعل ه
أنفقتم.

ًَ
ين يىأٍ يكليو ىف
ٍ -276بٌ ح ٌذر نبحانه عن أخذ الربا ٌ
كبٌن ما لصاحبه من العذاب يوـ القيام فقاؿ (الذ ى
وـ ) السكراف (الَ ًذم يىػتى ىخبَطيهي الشٍَيطىا يف
ٍّ
ومو ىف ) يوـ القيام من قبورهم (إًالَ ىك ىما يىػ يق ي
الربىا ) ُب الدنيا (الى يىػ يق ي
ً
اٞنس هو ش ٌدة السكر كهي
م ىن الٍ ىم ٍّ
س ) التخبٌط هو الضرب على األرض كالسًن على غًن اهتداء ،ك ٌ

كلم عربيٌ انتعملتها الفرس ،فتقوؿ ُب أغانيها":مس بودـ هوشيارـ كردم"  ،أم كةت نكرانان
فأصحيتين .فقوله تعأب (إًالَ ىكما يػ يق ً
ً
س ) يعين كمثل السكراف الذم
وـ الَذم يىػتى ىخبَطيهي الشٍَيطىا يف م ىن الٍ ىم ٍّ
ى ى ي
يتخبٌطه الشيطاف من ش ٌدة السكر فيذهب به ٬نيةان كمشاالن كيلقيه ُب اٞنهالك .كهذا كقوله تعأب ُب نورة
ً
ً
ً
ً
ك ) أم ذلك
اب اللَ ًه ىشدي هد}  ،كقوله ( ىذل ى
َاس ين ىك ىارل ىكىما يهم ب يس ىك ىارل ىكلىك َن ىع ىذ ى
اٜنج ى
{كتىػىرل الة ى
الربىا
ىح َل اللٌهي الٍبىػٍي ىع ىك ىحَرىـ ٍّ
العذاب ٟنم (بًأىنػَ يه ٍم قىاليواٍ إًَ٧نىا الٍبىػٍي يع ًمثٍ يل ٍّ
الربىا ) ٌ
فرد اهلل عليهم ٌ
كذـ فعلهم فقاؿ ( ىكأ ى
) ُب ٗنيع الكتب السماكي السالف فكيف ٪نلٌونه بأهوائهم ك٩نعلونه مثل البيع (فى ىمن ىجاءهي ىم ٍو ًعظىه ٍّمن
ً
ف)
َربٍّه ) أم فمن بلغه كعظ من اهلل كزجر بالةهي عن الربا (فىانتىػ ىه ىى ) عن أخذ الربا كتاب (فىػلىهي ىما ىنلى ى
معةاه فله ما أخذ كأكل من الربا قبل الةهي ( ىكأ ٍىم يرهي ) ُب الرزؽ كالعيش (إً ىٔب اللٌ ًه ) فإ ٌف اهلل يرزقه إذا اتٌعظ

اب
كترؾ الربا كاكتسب من اٜنبلؿ كترؾ اٜنراـ ( ىكىم ٍن ىع ىاد ) إٔب أكل الربا بعد التحرٙب (فىأ ٍيكلىػئً ى
كأ ٍ
ىص ىح ي
الةَا ًر يه ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف ) يوـ القيام .
 -279كاف بعض اٞنسلمٌن يشتغلوف ُب الربا ُب زمن اٛناهلي أم قبل إنبلمهم ككانت ٟنم بقايا على
ًَ
ين ىآمةيواٍ
أصحاُّم ٌ
فلما أنلموا كصار كقت الطلب طالبوا قومهم بذلك ،فةزلت هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى
ًً
ٌن ) إ٬نانان حقيقيان.
اتَػ يقواٍ اللٌهى ىك ىذ يركاٍ ) أم كاتركوا ( ىما بىًق ىي ًم ىن ٍّ
الربىا ) على الةاس (إًف يكةتيم حم ٍؤمة ى
كيتوعدهم فقاؿ (فىًإف َٓبٍ تىػ ٍف ىعليواٍ ) أم فإف ٓب تقبلوا أمر اهلل كٓب ترتكوا
ٍ -280بٌ أخذ نبحانه يه ٌددهم ٌ
بقي الربا (فىأٍ ىذنيواٍ ًُنىر و
ب ٍّم ىن اللٌ ًه ىكىر ينولًًه ) أم فاعلموا أ ٌف اهلل تعأب يأذف لرنوله ُنربكم كمقاتلتكم إف ٓب
ٌ
ٍ
ً
ً
كس أ ٍىم ىوالً يك ٍم ) دكف الزيادة (الى
تفعلوا ما أمرًب به ( ىكإف تػيٍبتي ٍم ) من انتحبلؿ الربا كأقررًب بتحر٬نه (فىػلى يك ٍم يريؤ ي
تىظٍلً يمو ىف ) الةاس بأخذ الزيادة على رأس اٞناؿ ( ىكالى تيظٍلى يمو ىف ) بالةقصاف من رأس اٞناؿ.
( -281كإًف ىكا ىف ) اٞنديوف (ذيك عسرةو ) ال يتم ٌكن من دفع ما عليه من الدين (فىػةى ًظرةه ) ً
الةظرة تصغًن
ى
ى
ي ٍى
تتيسر له الدراهم
االنتظار ،كاٞنعىن :فانتظركه (إً ىٔب ىمٍي ىسىرةو ) اٞنيسرة تصغًن يسار ،كاٞنعىن :فانتظركه ٌ
حّت ٌ
ص َدقيواٍ ) أصلها كأف تتص ٌدقوا ،فحذفت إحدل التاءين لتسهيل الكبلـ ،كاٞنعىن :كأف
فيعطيكم ( ىكأىف تى ى
تتص ٌدقوا على اٞنعسر ّنا عليه من الدين ( ىخٍيػهر لَ يك ٍم ) من مطالبته (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ) ما لكم عةد اهلل
ي
من األجر كالثواب بذلك.

ف اللٌهي نىػ ٍف نسا إًالَ يك ٍن ىع ىها ) أخرب نبحانه بأنٌه ال يكلٌف اإلنساف شيئان ال يتم ٌكن عليه
( -287الى يي ىكلٍّ ي

الشر كالعقاب بفعل
ت ) من األجر كالثواب ( ىك ىعلىٍيػ ىها ىما ا ٍكتى ىسبى ٍ
كليس ّنقدكره ( ىٟنىا ىما ىك ىسبى ٍ
ت ) من ٌ
اخ ٍذنىا ) بالعقاب (إًف ن ً
السيئات ،فبل يؤاخذ أحد بذنب غًنه (ربػَةىا الى تيػؤ ً
َسيةىا ) شيئان من الطاعات (أ ٍىك
ى
ٌ
ى
متعمدين ،كهذا معطوؼ على ما قبله ،كالتقدير :كقالوا ربٌةا ال تؤاخذنا إف نسيةا أك
أٍ
ىخطىأٍنىا ) نهوان غًن ٌ
ً
كل أمر يثقل على اإلنساف القياـ به كمن ذلك قوؿ الةابغ :
أخطأنا ( ىربػَةىا ىكالى ىٍٓنم ٍل ىعلىٍيػةىا إً ٍ
صنرا ) اإلصر ٌ

ً
اإلص ًر ىعٍةػ يه ٍم بىػ ٍع ىدما ىغ ًرقيوا
يا مانً ىع الضٍَي ًم أ ٍف يىػ ٍغ ىشى ىنراتىػ يه يم
كحام ىل ٍ
ًَ
ين ًمن قىػٍبلًةىا ) أم على األمم
كاٞنعىن :كال ٓنمل عليةا أمران يثقل عليةا القياـ به ( ىك ىما ى٘نىٍلتىهي ىعلىى الذ ى
ً
كالصوـ الذم
اٞناضي من األحكاـ الشاق ( ىربػَةىا ىكالى يٓنى ٍّم ٍلةىا ىما الى طىاقى ى لىةىا بًه ) من األحكاـ ،كذلك ٌ

حّت أنٌه من
كتتةجس اٜنائض عةدهم ٌ
كل يوـ يصومونه ٌ
يصومه اليهود كهو ثبلث كعشركف ناع من ٌ

يتةجس ك٩نب عليه الغسل ،ك٩نب على زكجها أف يعزؿ فراشه كال ٩نامعها إالٌ بعد نبع
٬نس فراشها ٌ
ٌ

ف ىعةَا )
أيٌاـ من طهرها فيكوف انقطاعه عةها أربع عشر يومان ،كغًن ذلك من األحكاـ الشاقٌ ( ىك ٍاع ي
ذنوبةا يعين امح ذنوبةا اليت ٓب يطٌلع عليها غًنؾ ( ىكا ٍغ ًف ٍر لىةىا ) خطايانا ،يعين انرت خطايانا اليت اطٌلعت
ً
ىنت
عليها الةاس كأنسهم إيٌاها ( ىك ٍار٘نىٍةىآ ) ُب عآب الربزخ ،أم ار٘نةا بعد موتةا كما ر٘نتةا ُب الدنيا (أ ى
موالىنىا ) أم نيدنا (فىانصرنىا علىى الٍ ىقوًـ الٍ ىكافً
ً
ين).
ر
يٍ ى
ٌ
ٍ
ىٍ
ى
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن اٞنتشابه من نورة البقرة ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
كيليه تفسًن نورة آؿ عمراف
================================================

سورة آل عمران
ً ً ً
الرحيم
الر٘ن ًن ٌ
بسم اهلل ٌ
نزلت هذه السورة ُب كقع بدر ،ككاف اٞنسلموف ثبلٖنائ كثبلث عشر رجبلن ،ككاف اٞنشركوف ٓنت األلف،
فانتصر اٞنسلموف على اٞنشركٌن.
١نمد (ًُب فًئىتىػ ٍ ً
ٌن الٍتىػ ىقتىا ) أم
( -12قى ٍد ىكا ىف لى يك ٍم ) يا أهل مك (آيىه ) أم دالل ظاهرة على صدؽ ٌ
ً
ً ً
يخىرل ىكافًىرةه )
فرقتٌن اجتمعتا ببدر من اٞنسلمٌن كالكافرين (فئى ه تيػ ىقات يل ًُب ىنبً ًيل اللٌه ) كهم اٞنسلموف ( ىكأ ٍ

كهم اٞنشركوف (يىػرٍكنىػ يهم ٍّمثٍػلىٍي ًهم ) يعىن أ ٌف اٞنشركٌن يركف اٞنسلمٌن مثليهم ُب العدد (رأٍم الٍ ىع ٍ ً
ٌن ) أم ُب
ٍ
ى ى
ى

ص ًرهً ىمن
ظاهر العٌن ،فإ ٌف اهلل تعأب كثٌر اٞنسلمٌن ُب أعٌن الكافرين لًنهبوهم ك٫نافوهم ( ىكاللٌهي يػي ىؤيٍّ يد بًةى ٍ
ً
ً
صا ًر)
يى ىشاء إً َف ًُب ىذل ى
ك ) أم ُب ظهور اٞنسلمٌن مع قلٌتهم على اٞنشركٌن مع كثرهتم (لىعٍبػىرنة َأل ٍيكًٕب األىبٍ ى
فاعتربكا يا أهل م ٌك ًُّذه اٜنادث كأنلموا.

ً
ةد اللٌ ًه) هو (ا ًإل ٍنبلى يـ) أم االنتسبلـ ألكامر اهلل كاالنقياد لرنوله ( ىكىما
ٍّين) أم الطاع ( ًع ى
( - 19إ َف الد ى
ً ً
اختػلى َ ً
ً
اءه يم
ٍى ى
اب) معةاه كما اختلف اليهود كالةصارل فيما بيةهم (إًالَ من بىػ ٍعد ىما ىج ي
ين أ ٍيكتيواٍ الٍكتى ى
ف الذ ى
الٍعًٍل يم) ُب الكتب السماكي  ،فالتوراة أخربت ّنجيء عيسى  ،كاإل٤نيل جاء مص ٌدقان للتوراة فيةبغي أف ال
يكوف بيةهما اختبلؼ كلكن اختلفوا (بػ ٍغيا بػيػةىػهم ) أم حسدان كعداكة فيما بيةهم (كمن ي ٍك يفر بًآي ً
ات
ىى ى ٍ ى
ى ن ىٍ ي ٍ
ً
حمد
اللٌه) أم بكتبه كأنبيائه  ،كذلك أ ٌف اليهود كفركا بعيسى كاإل٤نيل  ،ككفرت اليهود كالةصارل ّن ٌ
ً ً
اٜنًس ً
اب) أم نريع العقاب  ،فيعاقبهم على اختبلفهم كعلى كفرهم.
كالقرآف (فىإ َف اللٌه ىن ًر ي
يع ٍ ى
( - 21إً َف الَ ًذين ي ٍك يفرك ىف بًآي ً
ٌن بًغى ًًٍن
ات اللٌ ًه) أم يكفركف بالكتب السماكي
ى
ك٩نحدكهنا ( ىكيىػ ٍقتيػليو ىف الةبيٌ ى
ىى ي ى
ىح ٍّق) أم بغًن ذنب اقرتفوه كال جر٬ن اكتسبوها ،كهم اليهود كانوا يقتلوف األنبياء كمن ذلك زكريا ك٪نٍن
ً
ين يىأٍ يم يرك ىف بًالٍ ًق ٍس ًط) أم بالعدؿ ( ًم ىن الة ً
َاس) كهم كهة بين إنرائيل
كأرادكا صلب اٞنسيح ( ىكيىػ ٍقتيػليو ىف الٍّذ ى
(فىػبشٍّريهم بًع ىذ و
اب أىلًي وم) يع ٌذبوف فيه يوـ القيام .
ى ٍ ى
( - 22أيكلىػئً َ ً
ت أ ٍىع ىما يٟني ٍم ) الصاٜن  ،أم
ى
ين ) كفركا كالذين قتلوا األنبياء كالذين قتلوا الكهة ( ىحبًطى ٍ
ك الذ ى
ً
١نمد كما قتل آباؤهم األنبياء
ضاعت فبل يؤجركف عليها (ًُب ال حدنٍػيىا ىكاآلخىرةً) أل ٌهنم كفركا ّنا أنزؿ على ٌ
ً
ين) يدفعوف عةهم العذاب يوـ القيام .
كالكهة ( ىكىما ىٟنيم ٍّمن نَاص ًر ى
كإليك ما جاء ُب التوراة من قتلهم األنبياء كالكهة  ،فقد جاء ُب االصحاح التانع عشر من اٞنلوؾ
للرب إاله اٛنةود
لرب إليه يقوؿ له ما لك ها هةا يا إيليٌا ،فقاؿ قد ي
غرت غًنة ٌ
األكؿ قاؿ "ككاف كبلـ ا ٌ
ٌ

أل ٌف بين إنرائيل قد تركوا عهدؾ كنقضوا مذاُنك كقتلوا أنبياءؾ بالسيف فبقيت أنا كحدم كهم يطلبوف
نفسي ليأخذكها".
األكؿ قاؿ "فقاؿ اٞنلك لداكاغ يدر
ٌأما ما جاء ُب قتل الكهة ففي اإلصحاح الثا٘ب كالعشرين من صموئيل ٌ
أنت كقع بالكهة  ،فدار داكاغ األدكمي ككقع بالكهة كقتل ُب ذلك اليوـ ٙنس كٖنانٌن رجبلن البسي أفود

كتٌاف ،كضرب نوب مدية الكهة ُن ٌد السيف".
ً ًَ
ً
صيبا ٍّمن الٍ ًكتى ً
اب) أم أعطوا حظٌان من الكتب
ين أ ٍيكتيواٍ نى ن ى
( - 23أى ىٓبٍ تىػىر ) معةاه أٓب يةته علمك (إ ىٔب الذ ى
السماكي كهي التوراة (ي ٍد ىعو ىف إً ىٔب كًتى ً
اب اللٌ ًه لًيى ٍح يك ىم بػىٍيػةىػ يه ٍم) ُب أمر الزا٘ب .ركم عن ابن عبٌاس أ ٌف رجبلن
ي ٍ
كامرأة من يهود خيرب زنيا ككانا ذكم شرؼ فيهم ككاف حكمهما ُب التوراة القتل ،فكره اليهود قتلهما
كرجوا أف يكوف عةد رنوؿ اهلل رخص ُب أمر٨نا ،فرفعوا أمر٨نا إٔب رنوؿ اهلل فحكم عليهما بالرجم،
ى

١نمد ،ليس عليهما حكم القتل ،فقاؿ
فقاؿ له الةعماف بن أكَب كُنرم بن عمرك :ى
جرت عليهما يا ٌ

فلما جاؤكا بالتوراة كقرؤكا فيها حكم الزا٘ب كاف القتل،
رنوؿ اهلل بيين كبيةكم التوراة ،قالوا قد أنصفتةاٌ ،
ً
يق
فأمر رنوؿ اهلل باليهوديٌٌن يفرٗنا ،فغضب اليهود لذلك .فأنزؿ اهلل تعأب هذه اآلي  .كقوله (ٍبيَ يػىتىػ ىؤَب فى ًر ه
ً
اجلً يدكا
ٍّمٍةػ يه ٍم ) عن الداعي ( ىكيهم حم ٍع ًر ي
ضو ىف) عن اتٌباع ٌ
اٜنقٌ .أما قوله تعأب ُب نورة الةور {الَزانيى ي ىكالَزًا٘ب فى ٍ
يك َل ك ً
اح ود ٍّمٍةػ يه ىما ًمئى ى ىج ٍل ىدةو} فهذا حكم األعزب الذم ليس له زكج .
ى
ً
ك ) معةاه شأهنم ذلك (بًأىنػَهم قىاليواٍ لىن ىٕنى َسةىا الةَار) يوـ القيام (إًالَ أىيَاما َمع يدكد و
ات) كهي
( -24ذىل ى
ن ٍ ى
يٍ
ي
ً ً ًً
غرهم افرتاء علمائهم عليهم
نبع أياـ اليت عبدكا فيها العجل ( ىك ىغَريه ٍم ُب ديةهم َما ىكانيواٍ يىػ ٍفتىػ يرك ىف) أم ٌ
فغرهتم هذه
بأف يقولوا ٟنم أنتم شعب اهلل اٞنختار ،كأنتم أبةاء اهلل كأحبٌاؤه ،كٗنيع الشعوب عبيد لكمٌ ،
كتكربكا على أنبياء اهلل كجحدكا آياته.
الكلمات فكفركا ٌ

ً و
شك
ب فً ًيه) أم ال ٌ
( -25فى ىكٍي ى
ف ) يكوف حاٟنم (إً ىذا ىٗنى ٍعةى ي
اه ٍم) كحشرناهم (ليىػ ٍوـ) أم ٛنزاء يوـ (الَ ىريٍ ى
ت يك حل نىػ ٍف و
كل نفس جزاء عملها الذم كسبته
س َما ىك ىسبى ٍ
فيه ٞنن نظر األدلٌ ( ىكيكفٍّػيى ٍ
ت) أم كانتوفت ٌ
شر ( ىكيه ٍم الى ييظٍلى يمو ىف) فبل يةقص من حسةات أحد كال يزاد ُب نيٌئات
يداها ُب دار الدنيا من خًن أك ٌ
أحد إالٌ ُنقٌ .

ً
ً
َه ىار ًُب اللٍَي ًل) كذلك بوانط دكراف
َها ًر) أم تدخل الليل ُب الةهار ( ىكتيول يج الةػ ى
( -27تيول يج اللٍَي ىل ًُب الٍةػ ى
اٜني ًمن الٍميٍّ ً
ت ) يعين
األرض حوؿ نفسها فيكوف ُب جه مةها ليل كُب اٛنه األخرل هنار ( ىكئنٍر ي
ًج ٍى َ ى ى
حي كاألرض ميٌت  ،كذلك قوله تعأب
ٔنرج األحياء من اٛنمادات ،كذلك كالةبات من األرض ،فالةبات ٌ
ىخىر ٍجةىا ًمٍةػ ىها ىحبًّا فى ًمٍةهي يىأٍ يكليو ىف}  ،كالفرخ من
اها ىكأ ٍ
ىحيىػٍيػةى ى
ض الٍ ىمٍيتى ي أ ٍ
{كآيىه َٟني يم ٍاأل ٍىر ي
ُب نورة يانٌن ى
حي كالرتاب ال حياة فيه ،كما أشبه
حي كقشر البيض ال حياة فيه ،كآدـ من تراب :فآدـ ٌ
البيض  ،فالفرخ ٌ
حي كذلك كاللؤلؤ من اٜنيواف الصدُب،
ت ًم ىن ٍ
ًج الى ىميَ ى
ذلك ( ىكئنٍر ي
اٜنى ٍّي ) يعين ٔنرج اٛنماد من ٢نلوؽ ٌ
كالعسل من الةحل ،كالقز من دكدة القز ،كاٞنسك من الغزاؿ ،كالعاج من الفيل ،كالصوؼ من الغةم،
كالشعر من اٞنعز ،كالوبر من اإلبل ،كالصدؼ من حيواف مائي إٔب غًن ذلك ً٣نٌا يستفاد به اإلنساف
(كتىػريز يؽ من تى ىشاء بًغى ًًٍن ًحس و
اب ) أم بغًن تقتًن.
ىٍ ى
ى
١نمد كنتبع ديةان غًن
 -33قالت اليهود ٥نن شعب اهلل اٞنختار اختارنا اهلل لعبادته فكيف نؤمن بك يا ٌ

وحا ) من قبلكم كلستم ٌأكؿ من اختاره اهلل كاصطفاه
اصطىىفى ى
ديةةا؟ فةزلت هذه اآلي (إً َف اللٌهى ٍ
آد ىـ ىكني ن
لعبادته (ك ى ً ً
ذري إبراهيم فيجب عليكم
١نمدان من ٌ
يم ) يعين كاصطفى ٌ
ذري إبراهيم كأتباعهم كإ ٌف ٌ
ى
آؿ إبٍػىراه ى
١نمدان كك ٌذبتم
أف تتٌبعوه كتؤمةوا به كاٞنسلموف أيضان اختارهم اهلل لعبادته فهم أكالد إبراهيم أل ٌهنم ص ٌدقوا ٌ
كآمةوا ككفرًب كأطاعوه كعصيتم مونى نبيٌكم كعبدكا اهلل كحده كأشركتم.

و
ت لًلة ً
َاس
يخ ًر ىج ٍ
فقد قاؿ اهلل تعأب ُب مدح اإلنبلـ [  :اٞنسلمٌن] ُب نورة آؿ عمراف { يكةتي ٍم ىخٍيػىر أيَم أ ٍ
تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍةػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمة ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمةيو ىف بًاللٌ ًه ...اْب}  ،فالونط هو اٝنيار ،كقاؿ تعأب ُب نورة
ى ٍي
يي

ً
اٜنػج ٍّ َ ً ً ً
مٌن ًمن قىػٍب يل ..اْب}  ،فاٞنسلموف هم أبةاء إبراهيم ،كقوله
يم يه ىو ىٚنَا يك يم الٍ يم ٍسل ى
{مل ى أىبي يك ٍم إبٍػىراه ى
آؿ ًع ٍمىرا ىف ) أم كاختار آؿ عمراف أيضان من بعدكم كهم مرٙب بةت عمراف كابةها اٞنسيح كمن تبعه ُب
( ىك ى
ً
ٌن ) أم على نائر الةاس ،كاٞنعىن :إ ٌف اهلل اصطفى ٗنيع هؤالء
زمانه كنار على مةهجه ( ىعلىى الٍ ىعالىم ى
على نائر الةاس ُب زماهنم ،فآؿ عمراف هم الةصارل اصطفاهم ُب زمن اٞنسيح ،كآؿ إبراهيم هم
اٞنسلموف اصطفاهم على نائر الةاس ُب زماهنم.
ٌأما أنتم أيٌها اليهود فقد أشركتم كعصيتم كخالفتم كعبدًب العجل كالبعليم كعشتاركث كقتلتم األنبياء
كالكهة فرفضكم اهلل كاختار غًنكم.

ً
ض ىها ًمن بىػ ٍع و
يع ) ألقوالكم
( -34ذيٍّريَن بىػ ٍع ي
ض ) أم أكالدان كأعقابان بعضها من بعض ُب التةانل ( ىكاللٌهي ىٚن ه
ً
يم ) بأفعالكم.
أيٌها اليهود ( ىعل ه
ذـ اليهود كعبادهتم لؤلصةاـ كغضب اهلل عليهم كرفضهم .فقد جاء ُب
كإليك ما جاء ُب التوراة ُب ٌ

الرب إلهى
الرب كعبدكا البعليم كتركوا ٌ
الشر ُب عٌن ٌ
االصحاح الثا٘ب من قضاة قاؿ " :كفعل بةو إنرائيل ٌ
أخرجهم من أرض مصر كناركا كراء آٟن و أخرل من آٟن الشعوب الٌذين حوىٟنم كنجدكا ىٟنا
آبائهم الٌذم ى
الرب على إنرائيل فدفعهم
الرب كعبدكا البعل كعشتاركث  ...فحمي غضب ٌ
الرب ،تركوا ٌ
كأغاظوا ٌ
بأيدم ناهبٌن هنبوهم كباعهم بيد أعدائهم حوٟنم كٓب يقدركا بعد على الوقوؼ أماـ أعدائهم".

( -35إً ٍذ قىالى ً
ب إً ٍّ٘ب
ت ٍامىرأىةي ًع ٍمىرا ىف ) كاٚنها حةٌ بةت فاقوذا ج ٌدة عيسى كزكجها عمراف بن ماثاف ( ىر ٍّ
ك ىما ًُب بىطًٍين ) الذم حبلت به بأف أجعله ( ي١نىَرنرا ) أم معتوقان خالصان لطاعتك ال أنتعمله ُب
ت لى ى
نى ىذ ٍر ي
ً
مةافعي (فىػتػ ىقبَل ًم ٍّين ) نذرم (إًنَك أىنت ال َس ًم ً
يم ) ًّنا أنوم.
ى ى
ي
ى ٍ
يع ) لما أقوله (الٍ ىعل ي

ض ٍعتيػ ىها أينثىى ) فكيف
ت ) حةٌ ( ىر ٍّ
ض ىعٍتػ ىها ) أم كضعت ٘نلها رأهتا أنثى (قىالى ٍ
ب إً ٍّ٘ب ىك ى
( -36فىػلى َما ىك ى
ت ) كهذا إخبار مةه تعأب بأنٌه أعلم بوضعها
ض ىع ٍ
أجعلها تقوـ ُب الكةيست مع الرجاؿ ( ىكاللٌهي أ ٍىعلى يم ًّنىا ىك ى

ك
س ال َذ ىك ير ىكاألينثىى ) ُب اٞنقارن ( ىكإً ٍّ٘ب ىٚنٍَيتيػ ىها ىم ٍرىٙبى ًكإً ٍّ٘ب أ ًيعي يذ ىها بً ى
ألنٌه هو الذم خلقها ٌ
كصورها ( ىكلىٍي ى
كذيٍّريػَتىػها ًمن الشَيطى ً
اف الَرًجي ًم ) لئبلٌ يغويها.
ى ى ى ٍ
( -37فىػتىػ ىقبَػلىها ربػحها بًىقب و
وؿ ىح ىس ون ) أم فتقبٌل نذرها كهيٌأ ٟنا األنباب كما يةبغي كإف كانت أنثى
ى ىى ي

فلما كربت كصار
( ىكأىنبىتىػ ىها نىػبىاتنا ىح ىسةنا ) أم جعل نشأها نشئان حسةان ال مرض يرميها كال علٌ تبليهاٌ ،
عمرها إثين عشر عامان أتت ًُّا ٌأمها إٔب أحبار ندن بيت اٞنقدس فقالت" :دكنكم هذه الةذيرة "
ً
حّت نقرتع"  ،فانطلقوا إٔب هنر
أحق ُّا أل ٌف خالتها عةدم" ،فقالوا" :ال ٌ
فتةافسوا فيها فقاؿ زكريٌا" :أنا ٌ

األردف كهم تسع كعشركف رجبلن فأل ىقوا أقبلمهم ُب اٞناء على أ ٌف من ثبت قلمه ُب مكانه كٓب يس ًر مع
اٞناء فهو أكٔب ًُّا ،فثبت قلم زكريٌا فأخذها كبىن ىٟنا غرف ُب الكةيست بسلٌم ال يصعد إليها غًنه كبىن ىٟنا
شؤكهنا (كىك َفلىها ىزىك ًريَا ) أم صار كفيبلن ً
بطعامها
١نرابان تتعبٌد فيه ،ككاف يأتيها بطعامها كشر ًاُّا ٌ
كيتؤب ى ى ى
ً
ً
ً
ةد ىها ًرٍزقان ) من الفواكه  :إ ٌف بعض
اب ىك ىج ىد ًع ى
كشراُّا كٗنيع لوازمها ( يكلَ ىما ىد ىخ ىل ىعلىٍيػ ىها ىزىك ًريَا الٍم ٍحىر ى
ىٗب لى ً
ك
األحبار كالكهة الذين ُب الكةيست كانوا يرموف ىٟنا من الفواكه فتأخذها (قى ىاؿ ) زكريٌا (يىا ىم ٍرىٙبي أ َ
هػ ىذا ) يعين من أين لك هذه الفواكه (قىالىت ) مرٙب (هو ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه ) ٪نةٌن قلوب ذكم الةفوس الطاهرة
ٍ
ى
يى ٍ
فيأتوف ٕب ًُّذه الفواكه (إ َف اللٌهى يػريز يؽ من ي ىشاء بًغى ًًٍن ًحس و
اب ) أم بغًن تقتًن.
ىٍ ى ى
ى
ً
مفصبلن
قص كالدة مرٙب كال إنم أبيها مع ٌأهنا ٌأـ نبيٌهم كقد جاء ُّا القرآف ٌ
إعلم أ ٌف الةصارل ال يعرفوف ٌ
كهذه من معجزات القرآف.
ً
ك
ك ) أم عةد ذلك الذم رآه زكريٌا من أمر مرٙب ( ىد ىعا ىزىك ًريَا ىربَهي قى ىاؿ ىر ٍّ
ب ًٕب ًمن لَ يدنٍ ى
 ( -38يهةىال ى
ب ىه ٍ
ذيٍّريَن طىيٍّب ن ) أم صاٜن (إًن ى ً
حعاء ) أم ْنيب لًمن تلتفت إليه كتسمع دعاءه.
يع الد ى
ى
َك ىٚن ي
كانت امرأة زكريٌا من نسل هاركف ككانت كبًنة السن كاٚنها اليصابات ككانت عاقران فاشتاؽ زكريٌا إٔب

فلما رآه
الولد فدعا ربٌه ،فبيةما كاف زكريٌا ُب اٟنيكل ٌ
يبخر البخور كيصلٌي ظهر له جربائيل كاقفان عن ٬نيةه ٌ

ً
كتسميه يوحةٌا ،هذا
زكريٌا خاؼ مةه فقاؿ :ال ٔنف يا زكريٌا أل ٌف طلبتك قد يٚنعت كامرأتك نتلد لك ابةان ٌ

ُب اللغ العربي  ،كمعةاه ُب العربي ٪نٍن.

( -39فىػةى ىادتٍهي الٍمآلئً ىك ي ) نداء خفيان كجربائيل كلٌمه علةان (كيهو قىائًم يصلٍّي ًُب الٍ ًم ٍحر ً
اب ) الذم ُب بيت
ن ٌ
ى ى هيى
ى
ى
يبشرؾ بولد نتلده لك زكجتك
ص ٍّدقنا بً ىكلً ىم و ٍّم ىن اللٌ ًه ) أم أ ٌف اهلل ٌ
اٞنقدس (أى َف اللٌهى يػيبىش يٍّرىؾ بًيى ٍحيىػى يم ى
يكوف اٚنه ٪نٍن فهو يص ٌدؽ اٞنسيح الذم هو كلم من اهلل.
يكىن كلم اهلل ككاف ُب اٞنبلئك من قسم جربائيل أم من نوع الركح فكما كاف
كاف اٞنسيح ُب السماء ٌ
جربائيل يسمى الركح كذلك اٞنسيح أيضان ركح كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء ً
اها إً ىٔب
{كىكل ىمتيهي أىلٍ ىق ى
ٌ
ى
كح ٍّمٍةهي} أم نزلت تلك الركح إٔب األرض من عةده يعين من السماء فدخلت جسم اٛنةٌن الذم
ىم ٍرىٙبى ىكير ه
تكوف ُب رحم مرٙب فكاف اٞنسيح ،كلى ٌما مات رجعت تلك الركح من السماء كلذلك قاؿ اٞنسيح" :كما
ٌ

صعد أحد إٔب السماء إالٌ الذم نزؿ من السماء" إ٤نيل يوحةٌا  ، 13 :3كقوله ( ىك ىنيٍّ ندا ) كنيكوف
صاٜنًًٌن ) الذين ال ً
٫نطئوف.
ص نورا ) أم ٪نصر نفسه عن الشهوات ( ىكنىبًيًّا ٍّم ىن ال َ ى
نيٌدان على قومه ( ىك ىح ي

ً
ً
ً
ٕب ) يعين رافع ركحك إٔب السماء ،كإٌ٧نا
ك إً ىَ
يك ) أم ٣نيتك ( ىكىرافعي ى
يسى إً ٍّ٘ب يمتىػ ىوفٍّ ى
( -55إ ٍذ قى ىاؿ اللٌهي يىا ع ى
فيتمزؽ كيكوف ترابان
قاؿ رافعك كٓب يقل رافع ركحك أل ٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقيٌ ،أما اٛنسم ٌ
ً ًَ
مطهرؾ من كفرهم كشركهم فبل يصيبك مةهم شيء  ،أل ٌف العذاب إذا
ين ىك ىف يركاٍ ) أم ٌ
( ىكيمطى ٍّه يرىؾ م ىن الذ ى
ً ًَ
وؾ ) أم الةصارل (فىػ ٍو ىؽ الَ ًذي ىن ىك ىف يركاٍ ) يعين فوؽ اليهود بالسلط
ين اتَػبىػعي ى
يعم اٛنميع ( ىك ىجاع يل الذ ى
نزؿ ٌ
ً
ٕب ىم ٍرًجعي يك ٍم ) يعين إٔب جهيت كإٔب العآب األثًنم يكوف مرجعكم
العزة (إً ىٔب يىػ ٍوـ الٍ ًقيى ىام ً ٍبٌ إً ىَ
كالغلب ك ٌ

ً
يما يكةتي ٍم فً ًيه ىٔنٍتىلً يفو ىف ) من أمر عيسى .فإ ٌف عيسى مات كصعدت نفسه
فأحانبكم (فىأ ٍ
ىح يك يم بىػٍيػةى يك ٍم ف ى

إٔب السماء .35

( -64قيل ) يا ١نمد (يا أ ٍىهل الٍ ًكتى ً
اب ) يعين اليهود كالةصارل (تىػ ىعالى ٍواٍ إً ىٔب ىكلى ىم و ) أقوٟنا لكم ( ىن ىواء )
ٍ
ٌ ى ى

نتٌفق ٥نن كأنتم فةجعل عهدان (بىػٍيػةىػةىا ىكبىػٍيػةى يك ٍم) كالعهد هو (أىالَ نىػ ٍعبي ىد إًالَ اللٌهى ) كحده كما أمرنا هو بذلك
على ألسن أنبيائه ككما جاء ُب الكتب السماكي ( ىكالى ني ٍش ًرىؾ بًًه ) ُب العبادة ( ىشٍيئنا ) من اٞنخلوقات ( ىكالى
ً
ضةىا بػعضان أىربابا ٍّمن د ً
كف اللٌ ًه ) فبل نعبد اٞنسيح كال نق ٌدس األحبار كال الرهباف كال نعظٌم قبور
يىػتَخ ىذ بىػ ٍع ي ى ٍ ٍ ى ن ي

األنبياء كال الكهة كال اٞنشايخ أل ٌف ذلك كلٌه إشراؾ كال يرضى به اهلل.

ً ً
لىما نزؿ قوله تعأب ُب نورة التوب َ
عدم بن حاًب:
{أنى يذكاٍ أ ٍ
ٌ
ىحبى ىاريه ٍم ىكيرٍهبىانىػ يه ٍم أ ٍىربىابنا ٍّمن يدكف اللٌه} قاؿ ٌ
ك٪نرموف فتأخذكف بقوٟنم؟"
"ما كةٌا نعبدهم يا رنوؿ اهلل " .فقاؿ عليه السبلـ" :أما كانوا ٪نلٌوف لكم ٌ

الةب" :هو ذاؾ" .
فقاؿ" :نعم"  ،فقاؿ ٌ

ً
١نمد كٓب يسمعوا لقولك (فىػ يقوليواٍ ) أنتم أيٌها اٞنسلموف مقابل ن إلعراضهم (ا ٍش ىه يدكاٍ
(فىإف تىػ ىولٍَواٍ ) عةك يا ٌ
بًأىنَا مسلًمو ىف ) أم مستسلموف مةقادكف لً
الةب من اهلل.
به
أتى
ما
يٍ ي
ٌ
 -65إجتمع أحبار اليهود كنصارل ٤نراف عةد رنوؿ اهلل فتةازعوا ُب إبراهيم فقالت اليهود ما كاف إالٌ
ً ً ً
ً ً ً
يم
يهوديان ،كقالت الةصارل ما كاف إالٌ نصرانيان ،فأنزؿ اهلل هذه اآلي (يىا أ ٍىه ىل الٍكتىاب ٓبى يٓنىآ حجو ىف ُب إبٍػىراه ى
ً
ً
ً
يل إًالَ ًمن بىػ ٍع ًدهً ) أم
) أم ٓبى تتةازعوف كْنادلوف فيه كت ٌدعوف أنٌه على ديةكم ( ىكىما أين ًزلىت الت ى
َوراةي ىكاإل٤ن ي
من بعد إبراهيم بزم ون طويل كبعد ً
نزكٟنا حدثت اليهودي كالةصراني (أىفىبلى تىػ ٍع ًقليو ىف ) بطبلف قولكم.

 35كهو يةزؿ ركحان ُب آخر الزماف ك٫ناطب اٞنهدم كيشافهه .كقد أعلةت دكائر الغرب ككتب مصر ككتابةا "ظهور

اٞنسيح كاٞنهدم" نزكله  -اٞنراجع

 ( -66ىهاأىنتي ٍم ) يا معشر اليهود ،ككلم "ها" تستعمل للعتاب كالتعزير ( ىه يؤالء ) الذين عبدكا العجل

كعشتاركث كغًنها ٍبٌ تزعموف أ ٌف إبراهيم كاف على ديةكم فإ ٌف إبراهيم ٓب يكن مشركان بل كاف حةيفان
ً
ًً ً
لم ) من أمر مونى كعيسى كزعمكم
مسلمانٍ ،بٌ ( ىح ى
يما لى يكم به ع ه
اج ٍجتي ٍم ) أم جادلتم كخاصمتم (ف ى
ً
ً
س لى يكم بًًه ًع ٍل هم ) من شأف إبراهيم ( ىكاللٌهي يىػ ٍعلى يم ) شأف إبراهيم
أنٌكم على ديةهما (فىل ىم يٓنىآ حجو ىف ف ى
يما لىٍي ى
كديةه ( ىكأىنتي ٍم الى تىػ ٍعلى يمو ىف ) حقيق ذلك إالٌ ظةٌان مةكم.

ً
( -68إً َف أىكىٔب الة ً ًً ً
ين اتَػبىػعيوهي ) ُب ديةه،
يم ) يعين ٌ
ٍ
أحق الةاس بإبراهيم كهو على ديةه (لىلَذ ى
َاس بإبٍػىراه ى
ًَ
ين
الةب) ٌ
١نمد ( ىكالذ ى
أصلها الذين اتٌبعوه ،كالبلـ اآلخر للتوكيد ،فيكوف اٞنعىن هم الذين اتبعوه ( ىكىهػ ىذا ٌ
١نمد هم أكٔب بأف يقولوا ٥نن على دين إبراهيم ٌ
ألهنم يعبدكف اهلل كحده كال يشركوف به شيئان
ىآمةيواٍ) مع ٌ
من اٞنخلوقات (كاللٌه كً ح ً ً
كيتؤب أمرهم.
ٌن) فهو ٪نبٌهم ٌ
ٕب الٍ يم ٍؤمة ى
ى يى
( -69كَدت ) أم ٕنةٌت كأرادت (طَآئًىف ه ) أم ٗناع ( ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
دعوا
اب ) كهم اليهود الذين ى
ٍ
ى
ضلحونى يكم ) عن ديةكم إٔب ديةهم (كما ي ً
حذيف كعماران كمعاذان إٔب اليهودي (لىو ي ً
ضلحو ىف إًالَ أىن يف ىس يه ٍم ) أل ٌف
ىى ي
ٍ ي
ٌ
ٍ
آثاـ ذلك تعود عليهم ( ىكىما يى ٍشعييرك ىف ) بذلك.
ً
( -70يا أىهل الٍ ًكت ً ً
ً ً
مةزؿ من اهلل
ى ٍى ى
اب ٓبى تى ٍك يف يرك ىف بًآيىات اللٌه ) يعين ٓبى تةكركف القرآف كتك ٌذبوف به كهو ٌ
١نمد كتسمعوف تبلكته فرتكف أنٌه مطابق للتوراة؟
( ىكأىنتي ٍم تى ٍش ىه يدك ىف ) أم ٓنضركف ُب ٠نلس ٌ

36

نب ،كهل ْندكف صفته ُب التوراة؟ فقالوا:
 -71نأؿ ٗناع من قريش بعض اليهود :هل ىتركف أ ٌف ٌ
١نمدان ٌ
ً
ً ً ً
اٜن َق ) يعين ١نمدان (بًالٍب ً
اط ًل ) يعين
ى
ال ،فةزلت هذه اآلي (يىا أ ٍىه ىل الٍكتىاب ٓبى تىػ ٍلبً يسو ىف ) أم ٓبى تيغطٌوف ( ٍى
ٌ

36
اٜنج عليهم قائم ُب عصرنا هذا ،فإ ٌف غالبيٌ دكؿ العآب تعلن آيات القرآف من إذاعاهتا ،ككصل إٔب قعر
ككذا ٌ
فتأمل ػ اٞنراجع
مصركف على رفض اإلنبلـ كالدخوؿ فيه بل ١ناربتهٌ ،
دكرهم كهم مع ذلك ٌ

١نمد
نبوته ( ىكتىكٍتي يمو ىف ٍ
اٜنى َق ) يعين كتكتموف ما ْندكنه ُب كتبكم من صف ٌ
بباطلكم ككذبكم فتةكركف ٌ
كعبلئمه ( ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ) صدقه؟

١نمد
 -72تواطأ اثةا عشر رجبلن من أحبار يهود خيرب كقرل عرية كقاؿ بعضهم لبعض :أدخلوا ُب دين ٌ
ٌأكؿ الةهار باللٌساف دكف االعتقاد كاكفركا به آخر الةهار كقولوا :نظرنا ُب كتبةا كشاكرنا علماءنا فوجدنا

شك أصحابه ُب ديةه كقالوا إ ٌهنم
الةب كظهر لةا كذبه كبطبلف ديةه ،فإذا فعلتم ذلك ٌ
ٌ
١نمدان ليس بذلك ٌ
أهل كتاب كهم أعلم به مةٌا ،فًنجعوف عن ديةهم إٔب ديةكم.

فأخرب اهلل بذلك نبيه ُّذه اآلي (كقىالىت طَآئًىف ه ) أم ٗناع ( ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب ) أم قاؿ بعضهم لبعض
ٌ
ٍ
ى
ًَ
ً ً ًَ
َها ًر ) يعين
حمد كص ٌدقوه يعين اٞنسلمٌن ( ىك ٍجهى الةػ ى
ين ىآمةيواٍ ) ّن ٌ
م أين ًزىؿ ) أم القرآف ( ىعلىى الذ ى
(آمةيواٍ بالذ ى
أكؿ الةهار (كا ٍك يفركاٍ ً
آخىرهي لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍرًجعيو ىف ) عن دين اإلنبلـ إٔب ديةكم.
ٌ
ى ي
ً ً ً ً
ً
١نمد ٟنؤالء
 ( -73ىكالى تيػ ٍؤمةيواٍ ) إ٬نانان صادقان (إالَ ل ىمن تىب ىع ديةى يك ٍم ) اليهودي كقاـ بشرائعكم( .قي ٍل ) يا ٌ
اليهود (إً َف ا ٍٟنيىدل يه ىدل اللًٌه ) يعين إ ٌف اٞنسلمٌن الذين تريدكف أف تضلٌوهم عن ديةهم قد هداهم اهلل إٔب
ىح هد ) من البشر ( ٍّمثٍ ىل ىما أيكتًيتي ٍم ) من الكتب
اإلنبلـ فكيف تقدركف أف تضلٌوا من هداه اهلل (أىف يػي ٍؤتىى أ ى
عمن آتاه اهلل القرآف كجعله نبيان مثل ما
السماكي  ،كاٞنعىن :ككيف تقدركف أف تقطعوا الوحي كٕنةعوه ٌ
ةد ىربٍّ يك ٍم ) إذا أضللتموهم عن ديةهم
أكتيتم من التوراة (أ ٍىك ي٪نىآ حجويك ٍم ) يعين أك ٫ناصموكم يوـ القيام ( ًع ى
اٜنق ،فبماذا ْنيبوف حٌن ذاؾ كماذا يكوف عذركم عةد
١نمد كهو ٌ
فيقولوف لكم ٞناذا أضللتمونا عن دين ٌ
ض ىل ) بةزكؿ الوحي (بًيى ًد اللٌ ًه ) ال بيدكم (يػي ٍؤتً ًيه ىمن يى ىشاء )
١نمد ٟنؤالء اليهود (إً َف الٍ ىف ٍ
ربٌكم؟ (قي ٍل ) يا ٌ
ً
ً
يم ) يعلم حيث ٩نعل رنالته
من عباده فيجعله نبيان كرنوالن ( ىكاللٌهي ىكان هع ) اٞنقدرة يفعل ما يشاء ( ىعل ه
ً
٫نتصه بالرنال
( ى٫نٍتى ح
ص بًىر ٍ٘نىتً ًه ) للرنال ( ىمن يى ىشاء ) من عباده ( ىكاللٌهي ذيك الٍ ىف ٍ
ض ًل الٍ ىعظي ًم ) على من ٌ
كعلى نائر خلقه.

ً ًَ
ين يى ٍشتىػ يرك ىف ) أم يستبدلوف (بً ىع ٍه ًد اللٌ ًه )
ٍ -77بٌ ٌبٌن نبحانه أعماالن أخرل نيٌئ يعملوهنا فقاؿ (إ َف الذ ى
فيةقضونه ( ىكأٍى٬نىاهنًً ٍم ) باهلل كاذبٌن (ىٖنىةنا قىلًيبلن ) أم عوضان يسًنان ،فيةقضوف العهد ألجل اٞناؿ ك٪نلفوف ٬نيةان
ك الى خبلى ىؽ ىٟنم ًُب ً
ً
اآلخىرةً ) أم ال نصيب ٟنم ُب اٛنة يوـ القيام ( ىكالى يي ىكلٍّ يم يه يم
كذبان ألجل اٞناؿ (أ ٍيكلىػئ ى ى
يٍ
اللٌهي ) بالتهةئ أل ٌهنم ال يدخلوف اٛنة ( ىكالى يىةظيير إًلىٍي ًه ٍم ) نظرة ر٘ن (يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً ىكالى يػيىزٍّكي ًه ٍم ) من
الذنوب ،يعين كال يغفر ذنوُّم (كىٟنم ع ىذ ً
يم ) أم مؤٓب.
ى يٍ ى ه
اب أىل ه
 ( -78ىكإً َف ًمٍةػ يه ٍم ) أم من أهل الكتاب (لىىف ًري نقا) أم ٗناع  ،كهم كعب بن األشرؼ كمالك بن صيفي
كحيي بن أخطب كغًنهم (يػ ٍلوك ىف أىلٍ ًسةىتىػهم بًالٍ ًكتى ً
كيغًنكف تفسًنه من العربي إٔب
اب ) يعين يب ٌدلوف معةاه ٌ
ي
ىي
ٌ
اب ) أم من التوراة (كما يهو ) ُب اٜنقيق ( ًمن الٍ ًكتى ً
العربي (لًتى ٍحسبوه ) أيها اٞنسلموف ( ًمن الٍ ًكتى ً
اب
ىي ي ٌ
ى
ى
ىى ى
كيػ يقوليو ىف ) هؤالء اليهود (هو ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه ) أنزله عليةا ُب التوراة .فك ٌذُّم اهلل تعأب فقاؿ ( ىكىما يه ىو ًم ٍن
يى ٍ
ىى
ً ً
ًً ً
ب)
عةد اللٌه ) بل من عةد أنفسهم ٌ
يغًنكف معانيه بالرتٗن كيف يشاؤكف ( ىكيىػ يقوليو ىف ىعلىى اللٌه الٍ ىكذ ى
برتٗنتهم ( ىكيه ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف ) ٌأهنم كاذبوف.
فأنذناه ،فةزلت هذه اآلي ( ىما ىكا ىف لًبى ىش ور أىف
 -79قالت نصارل ٤نراف أ ٌف اٞنسيح أمرنا أف نتخذه ربٌان ٌ
ً
ً
َاس يكونيواٍ ًعبادا ٍّٕب ًمن د ً
وؿ لًلة ً
كف اللٌ ًه )
اب ىك ٍ
ٍم ) أم الفهم ُب اٜنكم ( ىكالةحبيػ َوةى ٍبٌ يىػ يق ى
ي
ىن
يػي ٍؤتيىهي اللٌهي الٍكتى ى
اٜنيك ى
ً
ً
ٌن ) أم كونوا ٌقواد نفن
فأنتم تكذبوف على اٞنسيح كإنٌه ٓب يقل ذلك ( ىكلىػكن ) قاؿ ٟنم ( يكونيواٍ ىربَانيٍّ ى
الةجاة بدعوتكم الةاس إٔب عبادة اهلل  ،فالربٌا٘ب هو قائد السفية أل ٌف بيده ربٌاهنا (ًّنىا يكةتي ٍم تيػ ىعلٍّ يمو ىف
ً
اب ) للةاس ،يعين تعلٌموف الةاس اإل٤نيل ،كاٞنخاطىب بذلك تبلميذ اٞنسيح ( ىكًّنىا يكةتي ٍم تى ٍد ير ينو ىف )
الٍكتى ى

الكتب السماكي  ،يعين بسبب انٌكم تدرنوف كتعلٌموف فيةبغي أف تكونوا ربٌانيٌٌن تقودكف ينفن الةاس إٔب

الةجاة.

ً
ً
ٌن أ ٍىربىابنا ) من دكف اهلل (أىيىأٍ يم يريكم بًالٍ يك ٍف ًر )
 ( -80ىكالى ) كاف اٞنسيح (يىأٍ يمىريك ٍم أىف تىػتَخ يذكاٍ الٍ ىمبلىئ ىك ى ىكالةبيٌػ ٍ ى
كما ت ٌدعوف ككما أنتم عليه اآلف (بىػ ٍع ىد إً ٍذ أىنتيم حم ٍسلً يمو ىف) أم بعد أف دعاكم إٔب عبادة اهلل كاالنتسبلـ
ألكامره فهذا غًن صحيح فإ ٌف اٞنسيح ٓب يأمركم بعبادته بل أمركم بعبادة اهلل كحده.
لقد اختلفت الةصارل ُب اٞنسيح فقاؿ بعضهم هو رنوؿ من اهلل  ،كقاؿ بعضهم هو ابن اهلل  ،كقاؿ
آخركف هو اهلل  ،كقاؿ غًنهم هم ثبلث آب كابن كركح القدس كالثبلث هم كاحد ،كما أ ٌف اإلنساف
مقسم من جذع كرأس كأطراؼ كلكن هو كاحد.
ٌ
كىن اٞنسيح نفسه ابن اإلنساف ،فإذا تص ٌفحت اإل٤نيل ْند تكرار ابن اإلنساف ُب ع ٌدة صفحات
كقد ٌ

كىن نفسه بابن اإلنساف لئبلٌ يقولوا أنٌه إبن اهلل  ،حيث كاف يعلم ذلك .كقد
كهي كةاي اٞنسيح ،كإٌ٧نا ٌ

جاء ُب التوراة ما يفةٌد أقواٟنم كيثبت أخطاءهم كذلك ُب االصحاح الثالث كالعشرين من نفر العدد قاؿ
و
فلما كاف مفهومان كثابتان عةد اٞنسيحي بأ ٌف
اهلل تعأب (ليس اهلل إنسانان فيكذب كال إبن إنساف فيةدـ ) ٌ
كةاي اٞنسيح هي إبن اإلنساف ،أفبل يلتفتوف إٔب هذه العبارة كيةتبهوف إٔب أغبلطهم مع أ ٌهنم يؤمةوف
توضح ٟنم أكثرمن هذه اٛنمل  ،كهي قوؿ اهلل تعأب (ليس اهلل
بالتوراة كيعرتفوف ًُّا ،فهل يريدكف كلم ٌ

إنسانان فيكذب كال إبن و
إنساف فيةدـ ) ؟
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ً
ٌن ) السالفٌن (لى ىما آتىػٍيتي يكم ) يا بين
ىخ ىذ اللٌهي ًميثى ى
اؽ الةبيٌػ ٍ ى
١نمد ٟنم حٌن (أ ى
 ( -81ىكإ ٍذ ) أم كاذكر يا ٌ
ً و ً
ٍم و ) يعين أخذ العهد كاٞنيثاؽ على األنبياء أف يعلٌموكم الكتاب كاٜنكم كأف
إنرائيل ( ٍّمن كتىاب ىكحك ى
وؿ ) كما
يفهموكم بأف نيأٌب ُب آخر الزماف رنوؿ فيجب عليكم أف تؤمةوا به كتةصركه (ٍبيَ ىجاء يك ٍم ىر ين ه
 37فضبلن عن أ ٌف السيد اٞنسيح أكثر من قوله "كهؤالء علموا أنٌك أرنلتين  ،ليؤمن العآب أنٌك أنت أرنلتين " إ٤نيل
يوحةٌا  21 : 17؛
كقوله األكثر دالل على كونه رنوالن "إنٌه ليس عبد أعظم من نيٌده كال رنوؿ اعظم ً٣نٌن أرنله" إ٤نيل يوحةٌا  17؛
كما ُب نفر جامع أكثر كضوحان ُب التوحيد "كاحدان ليس له و
ثاف ال ابن كال أخ"  8 :4ػ اٞنراجع

ٍّؽ لٍّ ىما ىم ىع يك ٍم ) من أمر التوحيد كالةهي عن اإلشراؾ كمص ٌدؽ
صد ه
١نمد بن عبد اهلل ( حم ى
كعدناكم به كهو ٌ
ً ً
حمد
أيضان باألحكاـ الشرعي اليت انزٟنا اهلل عليكم (لىتيػ ٍؤمةي َن بًه ىكلىتى ي
ةص يرنَهي ) أم ٩نب عليكم أف تؤمةوا ّن ٌ
ىخ ٍذ يًٍب )
كتةصركه كما قطعتم اٞنيثاؽ مع أنبيائكم على نصرته (قى ىاؿ ) اهلل تعأب للةبيٌٌن (أىأىقٍػىرٍريًٍب) باٞنيثاؽ ( ىكأ ى
ً
ص ًرم ) أم عهدم (قىاليواٍ ) أم األنبياء (أىقٍػىرٍرنىا ) بذلك (قى ىاؿ ) اهلل تعأب
من قومكم ( ىعلىى ىذل يك ٍم إً ٍ
ًً
ين ) عليهم.
(فىا ٍش ىه يدكاٍ ) على قومكم ( ىكأىنىاٍ ىم ىع يكم ٍّم ىن الشَاهد ى
نب  ،فقد جاء ُب االصحاح الثامن عشر من التثةي قاؿ
كإليك بعض بعض ما جاء ُب التوراة من قياـ ٌ

مونى لقومه:

الرب
كل ما طلبت من ٌ
"يقيم لك ٌ
الرب إالهك نبيٌان من كنطك من إخوتك مثلي له تسمعوف ،حسب ٌ
الرب إالهي كال أرل هذه الةار العظيم
إالهك ُب حوريب يوـ االجتماع قائبلن ال أعود أٚنع صوت ٌ

الرب :قد أحسةوا فيما تكلٌموا ،أقيم ٟنم نبيٌان من كنط إخوهتم مثلك كأجعل
أيضان لئبلٌ أموت ،قاؿ ٕب ٌ

بكل ما أكصيه به ،كيكوف إ ٌف اإلنساف الذم ال يسمع لكبلمي الذم يتكلٌم به
كبلمي ُب فمه فيكلٌمهم ٌ
باٚني أنا أطالبه".

ٗ -86ناع ارت ٌدكا عن دين اإلنبلـ فقتلوا احمل ٌذر بن زياد غدران كهربوا من اٞندية إٔب م ٌك ٍ ،بٌ ندـ كاحد

مةهم يقاؿ له حارث بن نويد ككاف من أهل اٞندية فأرنل إٔب قومه أف يسألوا رنوؿ اهلل هل ٕب من
ف يىػ ٍه ًدم اللٌهي قىػ ٍونما ىك ىف يركاٍ بىػ ٍع ىد إً٬نىاهنًً ٍم ) أم كيف يهديهم إٔب طريق
توب  ،فسألوا فةزلت هذه اآليات ( ىكٍي ى
وؿ ىح ٌّق ) كالتقدير :بعد أف أنلموا كشهدكا
اٜنق ثاني ن بعد أف كفركا كقتلوا ( ىك) بعد أف ( ىش ًه يدكاٍ أى َف الَر ين ى
ٌ
ً
ًً
اٜنق بل
ات ) أم الرباهٌن ( ىكاللٌهي الى يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى
اءه يم الٍبىػيٍّػةى ي
ٌن ) إٔب طريق ٌ
حق ( ىك ىج ي
أ ٌف الرنوؿ ٌ
ألهنم ظلموا الرجل فقتلوه بغًن ذنب.
يضلٌهم ٌ

ك ) الكافركف الظاٞنوف ( ىجىز يآؤيه ٍم أى َف ىعلىٍي ًه ٍم لى ٍعةى ى اللٌ ًه ) أم عذابه ( ىكالٍ ىمآلئً ىك ً ) تلعةهم
( -87أ ٍيكلىػئً ى
ًً
َاس أ ٍ ً
( ىكالة ً
ين فً ىيها) أم دائمٌن فيها (الى
ىٗنىع ى
ٌن ) يلعةوهنم ،كبذلك يدخلوف جهةٌم يوـ القيام ( ىخالد ى
اب ىكالى يه ٍم ييةظىيرك ىف ) أم كال ي٬ن ىهلوف.
ي٫نىف ي
َف ىعٍةػ يه يم الٍ ىع ىذ ي
ً ً
ً ًَ
ىصلى يحواٍ
ين تىابيواٍ ًمن بىػ ٍعد ذىل ى
ك ) اٜنادث ،كهو القتل ،كالذم تاب هو اٜنارث بن نويد ( ىكأ ٍ
( -89إالَ الذ ى
ً
يم ) ّنن يرحم الةاس.
) أعماٟنم (فىًإ َف اهلل ىغ يف ه
ور ) ٞنن تاب ( َرح ه
ً ًَ
ين ىك ىف يركاٍ بىػ ٍع ىد إً٬نىاهنًً ٍم ٍبٌ ٍازىد يادكاٍ يك ٍفنرا لَن تيػ ٍقبى ىل
ٍ -90بٌ جاء ُب الذين بقوا على كفرهم كٓب يتوبوا (إ َف الذ ى
اٜنق.
تىػ ٍوبىػتيػ يه ٍم) عةد اٞنمات ( ىكأ ٍيكلىػئً ى
ك ) الكافركف ( يه يم الضَآلحو ىف ) عن طريق ٌ
ً ًَ
َار فىػلىن يػي ٍقبى ىل ًم ٍن
ين ىك ىف يركاٍ ىكىماتيواٍ ىكيه ٍم يكف ه
 -91كجاء ُب الذين ماتوا على كفرهم كٓب يتوبوا (إ َف الذ ى
أ ًً
األر ً
ض ىذ ىهبنا ) أم مقدار ما ٬نؤل األرض من الذهب ( ىكلى ًو افٍػتى ىدل بًًه ) عن
ىحدهم ) يوـ القيام ( ٍّم ٍلءي ٍ
ى
العذاب فبل يفيده كلن يقبل مةه (أيكلىػئًك ىٟنم ع ىذ ً
ً
ين ) يةصركهنم
ٍ ى يٍ ى ه
يى
اب أىل ه
يم ) أم مؤٓب ( ىكىما ىٟنيم ٍّمن نَاص ًر ى
ك٫نلٌصوهنم من عذاب اهلل.

ٍ -92بٌ خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ (لىن تىػةىاليواٍ ) أجر (الًٍربَ ) كتكونوا أبراران ( ىح َّت تي ًةف يقواٍ ) ُب نبيل اهلل (ً٣نَا
يًٓنبحو ىف ) من اٞنأكل كاٞنلبس فحيةئً وذ تكونوف أبراران كتةالوف أجرانٌ ،أما إذا أنفقتم من اٞنأكل كاٞنلبس الردمء
الذم ال ترغبوف فيه فلن تةالوا أجران عليه ،ككذلك إذا أنفقتم أمواالن أك شيئان آخر من اٞنأكل أك اٞنشرب
و
ًً ً
ً ً
ً
يم ) يعلم
(كىما تيةف يقواٍ من ىش ٍيء ) ُب نبيل اهلل أك ُب نبيل غًنه (فىإ َف اللٌهى به ىعل ه
لغًن اهلل فلن تةالوا أجره ى
ّنا كاف له كّنا كاف لغًنه من اٞنخلوقٌن.
ً
٥نرمه فإنٌه
كل شيء ٌ
الةب ٜنوـ اإلبل إذ قاؿ كاف حبلن إلبراهيم ،فقالت اليهودٌ :
 -93أنكر اليهود ٓنليل ٌ
حّت انتهى إليةا ،فةزلت هذه اآلي ( يك حل الطَ ىع ًاـ ) أم
١نرـ على نوح كإبراهيم كغًنهم من األنبياء ٌ
ٌ
ٍّ ً ً
ً
يل ) أم أكالد إنرائيل اإلثين عشر ،كإنرائيل هو
اٞنأكوالت ( ىكا ىف حػبلًّ ) أم كاف حبلالن (لبىًين إ ٍنىرائ ى

ً ً
ً
يل ىعلىى نىػ ٍف ًس ًه )
يعقوب ،كاٞنعىنٓ :ب ٌ
٪نرـ يعقوب على أكالده شيئان من اٞنأكوالت (إالَ ىما ىحَرىـ إ ٍنىرائ ي
ً
حرـ اهلل
كذلك لسبب مرض أصابه ى
فاحتمى ككاف ذلك (من قىػٍب ًل أىف تيػةىػَزىؿ التػ ٍَوىراةي ) كلى ٌما نزلت التوراة ٌ
٪نرمها عليةا ٥نن اٞنسلمٌن ،فأنتم قلتم أ ٌف ٜنم اإلبل كاف حرامان أيضان على
عليكم ٜنم اإلبل كغًنها كٓب ٌ
ً
وها ) عليةا ،أم فاقرؤكها
١نمد (فىأٍتيواٍ بًالتػ ٍَوىراة فىاتٍػلي ى
يعقوب كأكالده كذلك مكتوب ُب التوراة (قي ٍل ) ٟنم يا ٌ
عليةا لةرل صدقكم (إًف يكةتم ً ً
ٌن ) فيما ت ٌدعوف.
صادق ى
يٍ ى
ً ً
ً ً
ك)
ك ) أم من بعد تبلكة التوراة كظهور البيٌة (فىأ ٍيكلىػئً ى
ب ًمن بىػ ٍعد ىذل ى
ل ىعلىى اللٌه الٍ ىكذ ى
( -94فى ىم ًن افٍػتىػىر ى
اٞنفرتكف ( يه يم الظَالً يمو ىف ) اٞنستح ٌقوف للعذاب.
 -95فلما نزلت (قيل فىأٍتيواٍ بًالتػَوراةً فىاتٍػليوها إًف يكةتم ً ً
ٌن) ذهب بعض اليهود إٔب أحبارهم كنألوهم:
صادق ى
ى
يٍ ى
ٌ
ٍى
ٍ
١نرـ عليهم؟ قالوا :ليس ذلك
هل مكتوب ُب التوراة أ ٌف إبراهيم كأكالده كانوا ال يأكلوف ٜنم اإلبل ألنٌه ٌ

ص ىد ىؽ اللٌهي )
١نمد ٟنؤالء اليهود ( ى
١نمد ،فةزلت هذه اآلي (قي ٍل ) يا ٌ
ُب التوراة ،فقالت اليهود :صدقت يا ٌ

يعين قل ٟنم أنا ال أعلم الغيب كال أعلم ما ُب توراتكم من أحكاـ كال أعلم ما كاف عليه إبراهيم من دين

لكن اهلل أخرب٘ب بذلك على لساف جربائيل فقولوا أنتم صدؽ اهلل  ،كإذا علمتم صدقي كظهرت لكم
ك ٌ
البيةات على نبوٌب (فىاتَبًعواٍ ًملَ ى إًبػر ً
يم ) اليت أنا نائر عليها كناهج مةهجها أل ٌف إبراهيم كاف ( ىحةًي نفا )
اه
ٌ
ي
ٌ
ٍى ى
ً
ً
ٌن ) فبل عبد العجل كال البعليم كال
أم مستقيمان على التوحيد كعبادة اهلل ( ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى

عشتاركث كال غًنها كما عبدٕنوها أنتم أيٌها اليهود.

 -96تفاخر اٞنسلموف كاليهود فقالت اليهود بيت اٞنقدس أفضل من الكعب  ،كقاؿ اٞنسلموف بل الكعب
أفضل ،فةزلت هذه اآلي (إً َف أىَكىؿ بػي و
ت يك ًض ىع لًلة ً
َاس ) للحج كالعبادة (لىلَ ًذم بًبى َك ى ) كب ٌك اٚنها القدٙب
ىٍ
يسموهنا مك ،
مر السةٌن كاختبلط اللغ األجةبي بالعربي فصاركا ٌ
كلكن العرب أبدلت الباء باٞنمم على ٌ
ين على األرض للحج
كإ ٌف اهلل تعأب ذكرها ُب هذه اآلي على اٚنها القدٙب ،كاٞنعىن :أ ٌف ٌأكؿ بيت بي ى

كالعبادة هو الذم ببك  ،فقد بةاه آدـ ٍب هت ٌدـ من بعد آدـ على ٣نر السةٌن ٍب أقامه إبراهيم على ً
أنسه،
ٌ
ٌ
ٌ

كقوله ( يمبى ىارنكا ) إ ٌف إبراهيم باركه كدعى لساكةيه باٝنًن كالربك ( ىكيه ندل ) أم أصبحت فيه هداي
ً
١نمد كفيها نزؿ القرآف فكاف هداي للعاٞنٌن.
(لٍٍّل ىعالىم ى
ٌن ) يهتدكف إٔب طريق ٌ
اٜنق ،أل ٌف من مك نبغ ٌ
ً ً
ً ًً
ًً
يم ) اٞنوجود
ات ) ٌ
ات ) ام عبلمات (بىػيٍّػةى ه
( -97فيه آيى ه
تدؿ على ق ىدمه كمن تلك العبلمات ( َم ىق ياـ إبٍػىراه ى
حاليان ( ىكىمن ىد ىخلىهي) من الةاس كهو خائف ( ىكا ىف ًآمةنا) فبل أحد يقتله ُب ذلك اٞنكاف ( ىكلًلٌ ًه ىعلىى الة ً
َاس
ت م ًن انتىطى ً ً
ً
ً
٪نج
ح حج الٍبىػٍي ى ٍ ى
اٜنج نبيبلن ،أم إلزامان عليه أف ٌ
اع إلىٍيه ىنبًيبلن) كمعةاه كهلل على من انتطاع إٔب ٌ
ً
ٌن) كعن
( ىكىمن ىك ىفىر) أم ىمن كتم ماله كقاؿ ٌ
٪نج (فىًإ َف اهلل ىغ ً ٌّ
ين ىع ًن الٍ ىعالىم ى
للحج كٓب ٌ
إ٘ب غًن مستطيع ٌ
تعبٌدهم ُب بيته.

اٝنىًًٍن) أم
 ( -104ىكلٍتى يكن ٍّمة يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (أيَم ه) أم ٗناع مبشٍّركف بدين اإلنبلـ (يى ٍدعيو ىف إً ىٔب ٍ

١نمد ،كالدليل على ذلك قوله
يدعوف الةاس إٔب القرآف كالعمل بأحكامه ،فاٝنًن هو الوحي اٞنةزؿ على ٌ
ً
تعأب ُب نورة البقرة { َما يػوحد الَ ًذين ىك ىفركاٍ ًمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
ٌن أىف يػيةىػَزىؿ ىعلىٍي يكم ٍّم ٍن ىخ ٍوًن ٍّمن
اب ىكالى الٍ يم ٍش ًرك ى
ى ي ٍ
ىى
َربٍّ يكم} يعين من كح وي من ربكم ،كقوله (كيأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
كؼ) أم بالطاع ( ىكيىػٍةػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمة ىك ًر) أم عن
ٌ
ٍ
ى ٍي
ى ى يي
اٞنبشركف بدين اإلنبلـ كالداعوف إٔب اٝنًن ( يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف) أم الفائزكف.
ك) ٌ
اٞنعصي ( ىكأ ٍيكلىػئً ى

ض يك يجوهه) بالبشارة كما يصيبها من
ٍ -106بٌ ٌبٌن نبحانه أحواؿ الةاس يوـ القيام فقاؿ (يىػ ٍوىـ تىػٍبػيى ح
نركر ( ىكتى ٍس ىوحد يك يجوهه) لًما يصيبها من حزف كعذاب ،فبياض الوجوه كةاي عن نركرها ،كنواد الوجوه
ً
ًَ
ً
وه يه ٍم) يقاؿ ىٟنم (أى ٍك ىف ٍريًب بىػ ٍع ىد إً٬نىانً يك ٍم) كهم الذين ارت ٌدكا
ان ىوَد ٍ
ت يك يج ي
ين ٍ
كةاي عن حزهنا ككآبتها (فىأىَما الذ ى
الةب ،كيدخل ضمن اآلي اٞنةافقوف الذين آمةوا ظاهران ككفركا باطةان ،كالدليل
عن دين اإلنبلـ بعد كفاة ٌ
على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء {إً َف الٍمةىافً ًقٌن ًُب الدَرًؾ األىن ىف ًل ًمن الةَا ًر كلىن ىًْن ىد ىٟنم نى ً
ص نًنا} ،
ي ى
ٍ
ٍ
يٍ
ى
ى
اب ًّنىا يكٍةتي ٍم تى ٍك يف يرك ىف)
(فى يذكقيواٍ الٍ ىع ىذ ى

ًَ
وه يه ٍم) كهم اٞنؤمةوف باهلل كرنله (فىًفي ىر ٍ٘نىً اللٌ ًه) كهي اٛنةٌ ( يه ٍم فً ىيها
ين ابٍػيىض ٍ
َت يك يج ي
 ( -107ىكأىَما الذ ى
ىخالً يدك ىف) أم دائموف.
و
ت لًلة ً
َاس) كما زلتم كذلك  .كهذا كقوله
يخ ًر ىج ٍ
١نمد ُب بدء إنبلمكم ( ىخٍيػىر أيَم أ ٍ
 ( -110يكةتي ٍم) يا ٌأم ٌ
ً
يما} أم كاف كما يزاؿ هذه صفته  ،كُب لغ أهل اٞنوصل يستعملوف كاف
{كىكا ىف اللٌهي ىغ يف نورا َرح ن
تعأب ى
للماضي كاٜناضر ٍ ،ب بٌن نبحانه حسن أعماٟنم فقاؿ (تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍةػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمة ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمةيو ىف
ٌ ٌ
ى ٍي
يي
بًاللٌ ًه) كحده كال تشركوف به شيئان (كلىو آمن أ ٍىهل الٍ ًكتى ً
اب) كإ٬نانكم كٓب يشركوا (لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َٟنيم) من
ى ٍ ىى ي
بقائهم على ديةهم ( ٍّمٍةػ يه يم الٍ يم ٍؤًمةيو ىف) كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه من اليهود كالةجاشي كأصحابه من
ً
اٜنق كأنكركه.
الةصارل أنلموا كآمةوا ( ىكأى ٍكثىػ يريه يم الٍ ىفان يقو ىف) أم اٝنارجوف عن طاع اهلل  ،أل ٌهنم عرفوا ٌ
حمد كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه فأنٌبوهم فةزلت هذه
 -111عمد رؤكس اليهود إٔب من آمن مةهم ّن ٌ
اآلي (لىن يضحركيكم) أم اليهود ً
بأفعاٟنم (إًالَ أىذنل) بألسةتًهم ( ىكإًف يػي ىقاتًليويك ٍم يػي ىولحويك يم األ يىدبى ىار) مةهزمٌن
ىي ٍ
ةص يرك ىف).
عةكم (ٍبيَ الى يي ى
مضرة إالٌ من جه
كعد اهلل اٞنؤمةٌن ٌأهنم مةصوركف كأ ٌف اليهود ال يقدركف عليهم كال يةاٟنم من جهتهم ٌ

الكبلـ.

الذلَ ي) من اهلل بسبب حقدهم ككفرهم كنوء ً
ت) أم أنزلت ( ىعلىٍي ًهم ٍّ
أعماٟنم (أىيٍ ىن ىما
ض ًربى ٍ
 ( -112ي
ي
ثيًق يفواٍ) يعين أيةما يكًجدكا (إًالَ) معتصمٌن (ًُنىٍب ول ٍّم ٍن اللٌ ًه ىك ىحٍب ول ٍّم ىن الة ً
الذم ،
َاس) كاٜنبل هو العهد ك ٌ
كاٞنعىن :ي ً
ُنبل من اهلل و
ٕنسكهم و
ذم اهلل
كحبل الةاس ،يعين ٌ
كل حاؿ إالٌ ُب حاؿ ٌ
ضربت عليهم الذلٌ ُب ٌ
ً
ً
ضو
ت ىعلىٍي ًه يم الٍ ىم ٍس ىكةى ي) أم
كذم اٞنسلمٌن لما قبلوه من اٛنزي ( ىكبى ي
ض ًربى ٍ
آؤكا بًغى ى
ب ٍّم ىن اللٌه) انتوجبوه ( ىك ي
ٌ
ً
ك
بزم الفقراء مع أ ٌف أكثرهم أغةياء ( ىذل ى
الفقر  ،كاٞنعىن :إ ٌهنم أصبحوا كالفقراء من تقتًن العيش كالتزيٌي ٌ

بًأىنػَهم) أم بسبب ٌأهنم ( ىكانيواٍ ي ٍك يفرك ىف بًآي ً
ات اللٌ ًه ىكيىػ ٍقتيػليو ىف األىنبًيىاء بًغى ًًٍن ىح ٍّق) أم بغًن ذنب أذنبوه
ى ي ى
يٍ
ً
ً
صوا) أمر اهلل ( َكىكانيواٍ يىػ ٍعتى يدك ىف) أم يتجاكزكف حدكده من اٜنبلؿ كاٜنراـ.
(ذىل ى
ك) تأكيدان (ّنىا ىع ى
كل اليهود فانقوف ككلٌهم ُب جهةٌم على قولكم
 -113لى ٌما نزلت اآلي السالف ُب ٌ
ذـ اليهود قالوا إذان ٌ
حمد .فةزلت هذه اآلي (لىٍي يسواٍ) اليهود كلٌهم ( ىن ىواء) ُب األعماؿ كاألقواؿ بل
ٌ
حّت اليهود الذين آمةوا ّن ٌ
ً
( ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
ألهنم آمةوا كأنلموا ،ك كيريد بذلك عبد اهلل بن نبلـ كأصحابه
باٜنق ٌ
اب أيَم ه قىآئ ىم ه) ٌ
ٍ
(يػٍتػليو ىف آي ً
ات اللٌ ًه) أم يقرؤكف آيات اهلل كهو القرآف (آنىاء اللٍَي ًل) أم ُب أكقات الليل ( ىكيه ٍم) مع ذلك
ى
ى
مرت عليهم آي فيها نجدة.
(يى ٍس يج يدك ىف) شكران هلل على هدايته ٟنم ،كيسجدكف أيضان إذا ٌ

يح) كتقديره :مثىل إهبلؾ ما يةفقوف
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا ىك ىمثى ًل ًر و
 ( -117ىمثى يل ىما يي ًةف يقو ىف) لغًن اهلل (ًُب ًه ًػذهً ٍ
كمثل إهبلؾ ريح (فًيها ًصٌّر) ام برد شديد (أىصابت حرث قىػووـ) أم زرع و
قوـ (ظىلى يمواٍ أىن يف ىس يه ٍم) بقطع
ى
ى
ى ى ٍ ىٍ ى ٍ
الزكاة عن مستح ٌقيها (فىأ ٍىهلى ىكٍتهي) فخسركا زرعهم كذهبت أتعاُّم أدراج الرياح ( ىكىما ظىلى ىم يه يم اللٌهي) ُب
إهبلؾ زرعهم (كلى ً
فح ًرموا من زرعهم .فكذلك الذم
ػك ٍن أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف) ٌ
ألهنم حرموا الفقًن من الزكاة ي
ى
يةفق مالىه لغًن اهلل فبل ي٩نىزل عليه كال يصيبه إالٌ الةدام كاٝنسراف.
 -118نزلت هذه اآلي ُب رجاؿ من اٞنسلمٌن كانوا يواصلوف رجاالن من اليهود لًما كاف بيةهم من
الصداق كاٛنوار (يا أىيػحها الَ ًذين آمةيواٍ الى تىػت ً
َخ يذكاٍ بًطىانى ن ٍّمن يدكنً يك ٍم) أم ال تتٌخذكا صداق كخلٌ من غًن
ى ى
ى ى
أهل ملٌتكم تفشوف إليهم أنراركمٍ ،بٌ ٌبٌن اهلل تعأب العلٌ ُب اٞنةع من مواصلتهم فقاؿ (الى يىأٍليونى يك ٍم
ً
حم) أم ما أصابكم من ىعةىت
ىخبىاالن) ٌ
يقصركف فيما ٌ
فإهنم ال ٌ
يؤدم إٔب فساد أمركم ( ىكحدكاٍ) أم ٕنةٌوا ( ىما ىعةت ٍ
ً
ضاء) لكم ( ًم ٍن أىفٍػ ىو ًاه ًه ٍم) كمعةاه قد ظهرت
 ،يعين من ضرر كفرحوا بذلك (قى ٍد بى ىدت) ام ظهرت (الٍبىػ ٍغ ى
ً
كريه ٍم) من البغضاء
إمارات العداكة لكم على ألسةتهم كُب فحول أقواٟنم كفلتات كبلمهم ( ىكىما ئنٍفي ي
ص يد ي
لكم (أى ٍكبػر) ً٣نٌا يبدكف بألسةتهم (قى ٍد بػيَػةَا لى يكم اآلي ً
ات) أم قد أظهرنا لكم الدالالت الواضحات اليت
ي ى
ى
ىي
ً
العدك فاتركوا مواالهتم (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍع ًقليو ىف) كتعرفوف عاقب ذلك.
الوٕب من ٌ
يتميٌز ُّا ٌ

ً
ت ًم ٍن أ ٍىهل ى
١نمد (إً ٍذ ىغ ىد ٍك ى
 ( -121ىك) اذكر يا ٌ
ك) أم خرجت من اٞندية غدكنة ،يعين صباحان (تيػبىػ ٍّولءي
ً
ً
ً
ًً
ًً ً
يم)
الٍ يم ٍؤمة ى
أحد ( ىكاللٌهي ىٚن ه
هتيء للمؤمةٌن مواطةان (ل ٍلقتىاؿ) كذلك ُب كاقع ي
يع) ألقوالكم ( ىعل ه
ٌن ىم ىقاع ىد) ام ٌ
بأحوالكم.

 ( -112إً ٍذ ى٨نَت طَآئًىفتى ً
اف) ك٨نا بةو نلم كبةو حارث ( ًمة يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (أىف تىػ ٍف ىشبلى) ُب الةصر
كمتوٕب أمر٨نا ( ىك ىعلىى اللٌ ًه فىػ ٍليىتىػ ىوَك ًل
على األعداء ،كذلك الختبلفهما ُب اآلراء ( ىكاللٌهي ىكلًيحػ يه ىما) أم ناصر٨نا ٌ
الٍ يم ٍؤًمةيو ىف) ُب ٗنيع أحواٟنم كهو يةصرهم على أعدائهم.
صىريك يم اللٌهي) أيٌها اٞنسلموف (بًبى ٍد ور) كهو موقع بٌن م ٌك كاٞندية ( ىكأىنتي ٍم أ ًىذلَه) بقلٌ العدد
 ( -123ىكلىىق ٍد نى ى
كالسبلح (فىاتَػ يقواٍ اللٌهى) ُب الثبات مع رنوله (لى ىعلَ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف) يعين إذا ثبتٌم على اٛنهاد يعطيكم ما
تريدكف كيزيدكم من فضله لكي تشكركا نً ىعمه.
يةزؿ عليةا مبلئك من السماء لةصرتةا ،
الةب يا رنوؿ اهلل لو نألت اهلل أف ٌ
 -124قاؿ بعض أصحاب ٌ
١نمد
فقاؿ عليه السبلـ أيكفيكم أف ٬ن ٌدكم بثبلث آالؼ؟ قالوا :بلى .فةزلت هذه اآلي (إً ٍذ تىػ يق ي
وؿ) يا ٌ
ً ً ً
ً
ً و
ً
ً
(لًٍلم ٍؤًمةً ً
ٌن) من
ٌن) تىعدهم تطميةان لقلوُّم (أىلىن يىكٍفي يك ٍم أىف ي٬ن َد يك ٍم ىربح يكم بًثىبلىثى آالىؼ ٍّم ىن الٍ ىمآلئ ىك يم ىةزل ى
ي ى
صًربيكاٍ) على اٛنهاد كعلى ما أمركم اهلل به فيجعلها
السماء (بىػلىى) يعطيكم كما نألتم كيزيدكم (إًف تى ٍ
ٙنس آالؼ بدؿ الثبلث ( ىكتىػتَػ يقواٍ) معاصي اهلل ك٢نالف رنوله ( ىكيىأٍتيويكم) اٞنشركوف ( ٍّمن فىػ ٍوًرًه ٍم ىهػ ىذا) أم
ً
ً ً و
ً ً ً
ٌن) بكسر
من كقتهم هذا ،كاٞنعىن :يأتوكم على ال ىفور (٬نيٍد ٍد يك ٍم ىربح يكم ِنى ٍم ىس آالؼ ٍّم ىن الٍ ىمآلئ ىك يم ىس ٍّوم ى
ً
ٍّ
عرفوا بٌن األركاح أ ٌف هؤالء
الواك  ،معةاه معلمٌن أم يضعوف عبلئم ُب كجوه الكافرين بعد موهتم ليي ى
ً
ؼ الٍمج ًرمو ىف بً ًسيماهم فىػيػ ٍؤخ يذ بًالةػَو ً
اصي
ى يٍ ي ى
كافركف ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘نن {يػي ٍعىر ي ي ٍ ي
ى
ىك ٍاألىقٍ ىد ًاـ} .

الةب ٓب يقاتًلوا بالسيف كال بالرمح كٓب يىػىرهم أحد من الةاس
كإ ٌف اٞنبلئك اليت أرنلها اهلل تعأب لةصرة ٌ

ك٫نوفوف اٞنشركٌن كيوهةوف عزمهم كذلك
كلكةٌهم كانوا ٍّ
قلوُّمٍّ ،
كيقوكف ى
يشجعوف اٞنسلمٌن على القتاؿ ٌ

باإل٪ناء ،كبذلك انتصر اٞنسلموف كاهنزـ اٞنشركوف ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ( ىكىما ىج ىعلىهي اللٌهي إًالَ
ب ٍشرل لى يكم كلًتطٍمئً َن قيػليوب يكم بًًه كما الةَصر إًالَ ًمن ًع ً
اٜنى ًكي ًم) فإ ٌف اهلل تعأب أم ٌد اٞنسلمٌن
ةد اللٌ ًه الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ٍ
ي
ٍ ىى ى
ىى ٍي
ي ى
ألهنم ٓب يىػىركهم .كالشاهد على ذلك قوله
كل حرب كقتاؿ لةصرهتم كلكةٌهم ٓب يعلموا ذلك ٌ
باٞنبلئك ُب ٌ
ًَ
ود فىأ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم
ين ىآمةيوا اذٍ يك يركا نً ٍع ىم ى اللَ ًه ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ ىجاءتٍ يك ٍم يجةي ه
تعأب ُب نورة األحزاب {يىا أىيػح ىها الذ ى
ودا َٓبٍ تىػىرٍكىها }  ،فاٛنةود اليت ٓب ىيركها هم اٞنبلئك .
ًر٪ننا ىك يجةي ن
ًَ
ً
ين ىك ىف يركاٍ) أم لييهلك طائف مةهم بالقتل كاألنر ،كهو ما كاف يوـ بدر فقد
( -127ليىػ ٍقطى ىع طىىرفنا ٍّم ىن الذ ى
قيتًل نبعوف كأ ًينر نبعوف من قريش (أ ٍىك يى ٍكبًتىػ يه ٍم) يعين أك ٫نزيهم باٟنز٬ن كيذ ٌٟنم (فىػيىة ىقلًبيواٍ) إٔب أهلهم
ً
ٌن) غًن ظافرين.
( ىخآئبً ى
 -128كاف الةب عليه السبلـ يدعو للمشركٌن من قريش باٟنداي فيقوؿ اللهم ً
اهد قومي فإ ٌهنم ال
ٌ
ٌ
ك ًم ىن األ ٍىم ًر ىش ٍيءه) أم ليس لك من أمر هدايتهم شيء كإٌ٧نا أمرهم إٔب اهلل ،
س لى ى
يعلموف .فةزلت (لىٍي ى
ً
ت ىكلى ًك َن اللَهى يىػ ٍه ًدم ىمن يى ىشاء} ( ،أ ٍىك
كهذا كقوله تعأب ُب نورة القصص {إًن ى
ىحبىٍب ى
َك ىال تىػ ٍهدم ىم ٍن أ ٍ
َه ٍم ظىالً يمو ىف) مستح ٌقوف للعذاب ،كاٞنعىن :ليس لك أمر
وب ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍىك يػي ىع َذبىػ يه ٍم) بسبب كفرهم (فىًإنػ ي
يىػتي ى

يستحق اٟنداي فإ ٌف اهلل يهديه
١نمد فتدعو لقومك بل األمر يرجع هلل فمن كاف مةهم
ٌ
هدايتهم يا ٌ
يستحق اٟنداي ألنٌه ظآب يظلم الةاس فإ ٌف اهلل ال يهديه بل يع ٌذبه ُب
لئلنبلـ كيتوب عليه كمن كاف ال
ٌ
الدنيا بالقتل كاألنر كاٟنز٬ن كُب اآلخرة بالةار.

ت) أم قد مضت ( ًمن
١نمد فقاؿ (قى ٍد ىخلى ٍ
ٍ -137بٌ خاطب اهلل اٞنشركٌن من قريش اٞنك ٌذبٌن برنال ٌ
ً
ً
قىػٍبل يك ٍم ينةى هن) أم عادات كتقاليد كثًنة نةٌتها األمم اٞناضي بأهوائها ٓب يأمر اهلل ُّا كٓب يةزٟنا ُب كتاب ٍبٌ
قالوا إ ٌف اهلل أمرنا ًُّا ،كٞنا أرنلةا إليهم رنبلن من عةدنا ك ٌذبوهم كأهانوهم فأهلكةاهم ً
بذنوُّم ،ككذلك
ٌ

كٓنرموف من األنعاـ فتجعلوف مةها نائب ككصيل كُنًنة كغًن ذلك كْنعلوف من األنعاـ
أنتم ٓنلٌلوف ٌ

كاٜنرث نصيبان هلل كآخر لشركائكم ٍبٌ تقولوف ما كاف هلل فهو يصل لشركائةا كما كاف لشركائةا فبل يصل

كٓنرموف ّنا ىهتول أنفسكم ،كلى ٌما أرنلةا لكم رنوالن من أنفسكم يعلٌمكم كيرشدكم
إٔب اهلل  ،فتحلٌلوف ٌ
اٜنق ك ٌذبتموه كقلتم إ ٌف اهلل أمرنا ًُّذا (فى ًسًنيكاٍ ًُب األ ٍىر ً
ف ىكا ىف ىعاقًبى ي
ض) أم نيحوا (فىانٍظييركاٍ ىكٍي ى
إٔب طريق ٌ
ٌن) يعين فانظركا إٔب آثار األمم اٞناضي اليت أهلكةاها بسبب كفرها كتكذيبها للرنل ،فإذا
الٍ يم ىك َذبً ى
أصررًب على تكذيبكم كبقيتم على كفركم فسيكوف مصًنكم كمصًن األمم السالف اليت ك ٌذبت رنلها.

١نمد (بىػيىا هف لٍّلة ً
الشر
َاس) ٌ
 ( -138ىهػ ىذا) القرآف الذم جاءكم به ٌ
يبٌن لكم اٜنبلؿ كاٜنراـ كاٝنًن ك ٌ
ً
ً
قلوُّم ّنوعظته.
ٌن) الذين يتٌقوف اهلل بطاعته ك٪نيوف ى
اٜنق ( ىكىم ٍوعظىه لٍٍّل يمتَق ى
( ىكيه ندل) إٔب طريق ٌ
ً
العدك مع
 ( -146ىكىكأىيٍّن ٍّمن نً ٍّ
نب ٣نن كاف قبلكم (قىاتى ىل ىم ىعهي ًربػٍّيحو ىف ىكثًنه) أم قاتلوا ٌ
َب) أم ككم من ٌ
ً
ىصابىػ يه ٍم ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه)
اٞنوحدكف اٞنةسوبوف ٌ
نبيٌهم  ،كالربيٌوف هم ٌ
للرب (فى ىما ىكىهةيواٍ) أم فما جبةوا (ل ىما أ ى
لعدكهم كما فعلتم
من األذل كاٛنراح كالقتل ( ىكىما ى
ضعي يفواٍ) عن اٛنهاد ( ىكىما ٍ
انتى ىكانيواٍ) أم كماخضعوا ٌ
ً
ب ال َ ً
ين) مع نبيٌهم الثابتٌن على جهاد الكافرين.
١نمد ( ىكاللٌهي يً٪ن ح
حٌن قيل قيتل ٌ
صاب ًر ى
ص ىدقى يك يم اللٌهي ىك ٍع ىدهي) بالةصرة على أعدائكم (إً ٍذ ىٓني حسونىػ يهم) ُب بادئ األمر ،أم
 ( -152ىكلىىق ٍد ى
تستأصلوهنم ،أل ٌف اٞنشركٌن اهنزموا ُب بادئ األمر كاٞنسلموف خلفهم (بًًإ ٍذنًًه) أم بإذف من اهلل لكم،

ً
كذلك قوله تعأب ُب نورة التوب ً :
ٌن ىكآفَ ن ىك ىما يػي ىقاتًليونى يك ٍم ىكآفَ ن}  ( ،ىح َّت إًذىا فى ًش ٍلتي ٍم) ُب
{كقىاتليواٍ الٍ يم ٍش ًرك ى
ى

أمر عبد اهلل بن جبًن كالرماة من أصحابه كٓب تةجح هذه اٝنط ( ىكتىػةى ىاز ٍعتي ٍم ًُب األ ٍىم ًر) أم ككاف الفشل ُب

هذه اٝنط بسبب تةازعكم ُب األمر ،أل ٌف الرماة تةازعوا مع عبد اهلل بن جبًن فقالوا نذهب مع إخوانةا
صٍيتيم) أمر نبيٌكم ( ٍّمن بىػ ٍع ًد ىما أ ىىرا يكم) اهلل
لةغةم ،فقاؿ ٟنم أٓب يقل لكم رنوؿ اهلل ال تربحوا مكانكم ( ىك ىع ى
( َما يًٓنبحو ىف) من الةصرة على أعدائكم كهز٬نتهم كالغةيم من أمو ًاٟنمٍ ،بٌ تغلٌبت عليكم أعداؤكم ألنٌكم
ً
يد ً
اآلخىرىة)
يد ال حدنٍػيىا) فيرتؾ مكانه كيسعى كراء الغةيم ( ىكًمة يكم َمن ييًر ي
سمٌن ( ًمة يكم َمن ييًر ي
انقسمتم ق ى

ً
صىرفى يك ٍم ىعٍةػ يه ٍم) إٔب اٞندية
فيثبت مكانه كال يلتفت إٔب الغةيم فيقتل كعبد اهلل بن جبًن من قيتل معه (ٍبيَ ى

شرهم كلتشفى جركحكم كلتسكن نفونكم ،كاٞنعىنٍ :بٌ أرجعكم إٔب اٞندية كألقى الرعب
ليخلٌصكم من ٌ
ُب قلوب اٞنشركٌن لًنجعوا إٔب مك كيةتهي القتاؿ فيما بيةكم كبيةهم ُب ذلك اليوـ (لًيىٍبتىلًيى يك ٍم) أم
اٞنرة حيث ندمتم على ما فرط مةكم
ليختربكم هل تشكركف أـ ٌ
تتضجركف ( ىكلىىق ٍد ىع ىفا ىعة يك ٍم) ُب هذه ٌ
ًً
ٌن) حيث هداهم إٔب دين اإلنبلـ فآمةوا.
كذلك بفضل مةه عليكم ( ىكاللٌهي ذيك فى ٍ
ض ول ىعلىى الٍ يم ٍؤمة ى
ص ٍّع يدك ىف) معةاه كلقد عفا عةكم
الةب يوـ أحد فقاؿ تعأب (إً ٍذ تي ٍ
ٍ -153بٌ ذكر اٞنةهزمٌن من أصحاب ٌ
أح ود) ام كال
العدك ( ىكالى تىػ ٍل يوك ىف ىعلىى ى
يوـ أحد إذ تذهبوف ُب كادم أحد كتصعدكف على تبلله فراران من ٌ
يخىرا يك ٍم) أم
تلتفتوف على أحد من قومكم جرحى كانوا أـ قتلى ( ىكالَر ين ي
١نمد (يى ٍدعيويك ٍم ًُب أ ٍ
وؿ) يعين ٌ

إٕب عباد اهلل  ،ارجعوا أنا رنوؿ اهلل (فىأىثىابى يك ٍم غي َمان بًغى ٍّم) أم فجازاكم
يةاديكم من كرائكم فيقوؿ ارجعوا ى

حل (لٍّ ىكٍيبلى
غمان باٟنز٬ن بسبب ٌ
ٌ
فحل بكم ما ٌ
غمكم للرنوؿ ّنخالفته إذ خالفتم أمره كتركتم أماكةكم ٌ
ىصابى يك ٍم) من القتل كاٟنز٬ن  ،كاٞنعىن :جازاكم اهلل ُّذه الكوارث
ىٍٓنىزنيواٍ ىعلىى ىما فىاتى يك ٍم) من الغةيم ( ىكالى ىما أ ى
تتمرنوا على الكوارث كاٞنصائب فبل ٓنزنوا بعد ذلك إف أصابكم
ألجل ٢نالفتكم للرنوؿ ٌأكالن كألجل أف ٌ
مثلها ثاني ( ىكاللٌهي ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف) فيةصركم إف امتثلتم قوؿ نبيٌكم ،ك٫نذلكم إ ٍف خالفتم أمره.

ً
انا يىػ ٍغ ىشى طىآئًىف ن ٍّمة يك ٍم) كهم اٞنؤمةوف .لى ٌما
ٍ( -154بيَ أ ى
ىنزىؿ ىعلىٍي يكم ٍّمن بىػ ٍعد الٍغى ٍّم أ ىىمةى ن) أم أمةان (نػ ىحع ن

تراجع اٞنسلموف كاجتمعوا عةد رنوؿ اهلل كهم يعتذركف إليه أنزؿ اهلل على اٞنؤمةٌن مةهم الةعاس فةاموا

توعدكهم بالعودة للقتاؿ فجلسوا ٓنت اٛنحف
ككضع ُب قلوُّم األماف لتهدأ ركعتهم أل ٌف اٞنشركٌن ٌ
متهيٌئٌن للحربٌ ،أما اٞنةافقوف مةهم فكانوا خائفٌن مرعوبٌن ،كذلك قوله تعأب ( ىكطىآئًىف ه قى ٍد أ ىى٨نٍَتػ يه ٍم
يةجوا بأنفسهم من القتل دكف غًنهم (يىظيةحو ىف بًاللٌ ًه
أىن يف يس يه ٍم) كهم اٞنةافقوف ،أم كاف ٨نٌهم الوحيد أف ي
اٛن ً
اهلًيَ ً) كهم اٞنشركوف (يىػ يقوليو ىف ىهل لَةىا ًم ىن األ ٍىم ًر) كالةهي ( ًمن ىش ٍي وء) يعين يقوؿ بعضهم
ىغٍيػىر ٍ
اٜنى ٍّق ظى َن ٍى
لبعض هل لةا من اإلمرة كاٞنشورة من شيء ،فلو انتشاركنا كأخذكا برأيةا ما ً
حل (قي ٍل) يا
حل ُّم ما قد ٌ
ٌ

ً
ك) أم
١نمد ٟنم (إً َف األ ٍىمىر يكلَهي للَ ًه) يةصر من يشاء ك٫نذؿ من يشاء ( ي٫نٍ يفو ىف ًُب أىن يف ًس ًهم َما الى يػيٍب يدك ىف لى ى
ٌ
ً
ما ال يستطيعوف إظهاره لك من ٌ
الشك كالةفاؽ (يىػ يقوليو ىف لى ٍو ىكا ىف لىةىا م ىن األ ٍىم ًر) أم من اٞنشورة من ( ىش ٍيءه
ًَ
ً ً
ً
ً
َ
ين
َما قيت ٍلةىا ىه ي
اهةىا) أم ما قيتل أصحابةا (قيل) يا ٌ
١نمد ٟنم ُب جواب ذلك (ل ٍو يكةتي ٍم ُب بػيييوت يك ٍم لىبىػىرىز الذ ى
يكتًب علىي ًهم الٍ ىقٍتل إً ىٔب مض ً
اجعً ًه ٍم) أم لو لزمتم مةازلكم أيٌها اٞنةافقوف كاٞنرتابوف كٔنلٌفتم عن القتاؿ
ى ىٍ ي ي ى ى
ٝنرج إٔب الرباز اٞنؤمةوف الذين فرض عليهم القتاؿ صابرين ١نتسبٌن فيىقتيلوف كييقتىلوف .كالتقدير لو ٔنلٌفتم
ً ً
ص يدكًريك ٍم) أم ٫نترب ما ُب صدكركم بأعمالكم
عن القتاؿ ٞنا ٔنلٌف اٞنؤمةوف ( ىكليىٍبتىل ىي اللٌهي ىما ًُب ي
ً
ص ىما ًُب قيػليوبً يك ٍم) بأعمالكم فتظهر للمسلمٌن نيٌاتكم كتةكشف أنراركم فبل يلتفتوا بعد ذلك
( ىكليي ىم َح ى
إٔب أقوالكم .كالتمحيص هو االمتحاف كاالختبار (كاللٌه علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر) فبل ٔنفى عليه خافي من
ات ال ح
ى يى ه
أنراركم.
ً ًَ
ً
اٛنمع ً
اف)
ين تىػ ىولٍَواٍ) عن القتاؿ كاهنزموا يوـ أحد (مة يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (يىػ ٍوىـ الٍتىػ ىقى ٍى ٍ ى
( -155إ َف الذ ى
انتىػىزَٟني يم الشٍَيطىا يف) أم طلب زلٌتهم ِنطٌو خطٌها ٟنم فةجحت
للقتاؿٗ ،نع اٞنسلمٌن كٗنع اٞنشركٌن (إًَ٧نىا ٍ
بيده ،ككاف نبب تلك الزلٌ (بًبىػ ٍع ً
ض ىما ىك ىسبيواٍ) من اإلٍب ،كاٞنعىن :ككانت تلك الزلٌ بسبب بعض
أصحاُّم الذين كسبوا إٖنان ّنخالفتهم أمر رنوؿ اهلل حيث قاؿ ٟنم ال تربحوا مكانكم ،فخالفوا أمره

ألهنم ندموا على ما فرط مةهم كانتغفركا اهلل كتابوا
كتركوا مكاهنم كذهبوا يةهبوف ( ىكلىىق ٍد ىع ىفا اللٌهي ىعٍةػ يه ٍم) ٌ
ً
يم) ال يعجل بالعقوب على من عصاه.
ور) ٌ
(إً َف اللٌهى ىغ يف ه
للموحدين ٞنن تاب مةهم ( ىحل ه
ًَ
ين ىآمةيواٍ
ٍ -156بٌ هنى اهلل اٞنؤمةٌن عن االقتداء بالكافرين كاٞنةافقٌن ُب أقواٟنم كأفعاٟنم فقاؿ (يىا أىيػح ىها الذ ى
ًَ
ين ىك ىف يركاٍ) ُب ٌأناذهم العقائد الفاندة ( ىكقىاليواٍ ًإل ٍخ ىواهنًً ٍم) من أهل الكفر كاإلشراؾ (إًذىا
الى تى يكونيواٍ ىكالذ ى
ضىربيواٍ ًُب األ ٍىر ً
ض) أم نافىركا فيها للتجارة أك طلب معاش أك هجرة كماتوا صدف ن (أ ٍىك ىكانيواٍ غيًّزل) أم
ى
ةدنىا ىما ىماتيواٍ ىكىما قيتًليواٍ) يعين ما
غزاة ١ناربٌن ف يقتًلوا ،فيقوؿ بعض الكافرين لبعض (لٍَو ىكانيواٍ) مقيمٌن ( ًع ى
مات اٞنسافركف كما قيتًل الغزاة .فبل تكونوا أيٌها اٞنسلموف مثلهم كال تعتقدكا ًُّذه العقائد الفاندة

ً
ً
ك) القوؿ ( ىح ٍسىرنة ًُب قيػليوًًُّ ٍم) أم ُب قلوب الكافرين ،كاٞنعىن :لكي ٩نعل اهلل تلك اٞنقال
(ليى ٍج ىع ىل اللٌهي ىذل ى
ً
يت) عةد حضور األجل ُب السفر كاٜنضر ال مق ٌدـ
نببان إللزاـ اٜنسرة كاٜنزف ُب قلوُّم ( ىكاللٌهي يٍ٪نيًػي ىكي٬ن ي
لًما أخر كال مؤخر لًما ق ٌدـ (كاللٌه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) ال يفوته شيء من أعمالكم كال من أقوالكم.
ٌ
ٌ
ى ي ٍى ى
ً ً
ً ً
حم) بآجالكم ككةتم قاصدين اٛنهاد أك مهاجرين
 ( -157ىكلىئن قيت ٍلتي ٍم) أيٌها اٞنسلموف (ًُب ىنب ًيل اللٌه أ ٍىك يمت ٍ
(كىر ٍ٘نى ه) ٓنصلوف عليها ،فإ ٌف اهلل تعأب
ُب نبيل اهلل (لى ىم ٍغ ًفىرةه ٍّم ىن اللٌ ًه) ى
تةالوهنا ،فإنٌه تعأب يغفر ذنوبكم ى
ير٘نكم كيدخلكم جةٌاته ،كهاتاف ( ىخٍيػهر ٍّ٣نَا ىٍ٩ن ىمعيو ىف) من األمواؿ كاٞنقاصد الدنيوي .
ً
حم أ ٍىك قيتًٍلتي ٍم ًإل ىٔب اهلل يٍٓن ىش يرك ىف) أم يْنمعوف ،كاٞنعىن :نواء متٌم أك قيتًلتم فإ ٌف
ٍ -158بٌ قاؿ تعأب ( ىكلىئن حمت ٍ
مرجعكم إٔب اهلل فيجازم كبلن مةكم ما يستح ٌقه احملسن على إحسانه كاٞنسيء على إناءته فآثًركا ما
يقربكم مةه كيوجب لكم رضاه من العمل بطاعته كاٛنهاد ُب نبيله كال تركةوا إٔب الدنيا فتخسركا.
ٌ
الةب إيٌاهم ك٠ناكزته عةهم من تعداد ر٘نته تعأب حيث جعله ٌلٌن
ٍ -159بٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌف مساهل ٌ
و
و
ً
للتةوع ،كاٞنعىن :كمن بعض أنواع الةعم
العطف حسن اٝنلق فقاؿ (فىب ىما ىر ٍ٘نى ) أم فرب٘ن كحرؼ (ما) ٌ
ًً
اليت أنعم اهلل ًُّا عليهم أف جعلك ٌلٌن القلب غًن و
ةت
قاس لكي يةقادكا لك كال يةفركا مةك ( ٍّم ىن اللٌه ل ى
ً
ةت) يا ٌ ًّ
نيء اٝنلق
ىٟني ٍم) معةاه أ ٌف ليةك ٟنم ٣نٌا يوجب دخوٟنم ُب الدين ( ىكلى ٍو يك ى
١نمد (فىظا) أم جافيان ٌ
ً
ظ الٍ ىق ٍل ً
ف
ب) أم قاني القلب (الىن ىف ح
( ىغلًي ى
لتفرؽ أصحابك عةك كنفركا مةك (فى ٍ
ضواٍ ًم ٍن ىح ٍول ى
اع ي
ك) أم ٌ
انتىػ ٍغ ًف ٍر ىٟني ٍم) أم اطلب ٟنم اٞنغفرة من اهلل ( ىك ىشا ًكٍريه ٍم ًُب األ ٍىم ًر) أم ُب أمر
ىعٍةػ يه ٍم) زلٌتهم يوـ أحد ( ىك ٍ
اٜنرب كغًنه ً٣نٌا ٓب يةزؿ به كحي لتقتدم بك ٌأمتك ُب اٞنشورة ،كُب آي أخرل قاؿ تعأب ُب نورة
ت) على عمل شيء بعد اٞنشاكرة (فىػتىػ ىوَك ٍل ىعلىى اللٌ ًه) أم
{كأ ٍىم يريه ٍم يش ىورل بىػٍيػةىػ يه ٍم} ( .فىًإ ىذا ىعىزٍم ى
الشورل ى
ً
ٌن) عليه فيةصرهم كيقضي حوائجهم.
كفوض أمرؾ إليه (إً َف اللٌهى يً٪ن ح
ب الٍ يمتىػ ىوٍّكل ى
فاعتمد عليه كثق به ٌ

الةب يوـ أحد كاعتذركا إليه قبل عذرهم كعفا عةهم ،فقاؿ
 -161لى ٌما رجع اٞنةهزموف من أصحاب ٌ

بعضهم لبعض لو كةٌا مع قريش ككانت هذه اٟنز٬ن مةٌا ٓب يقبل عذرنا أبو نفياف بل ألهانةا عليها كحقد
ً
لةب
ب أىف يىػغي َل) كتقديره ما كاف ٍّ
الةب قبل عذرنا كعفا عةٌا .فةزلت هذه اآلي ( ىكىما ىكا ىف لةىً ٍّ
قلبه عليةا ك ٌ
لكن ٌ
فالغل يريد به اٜنقد ،كالشاهد
يغل ،يعين كليس له أف يكوف حقودان عليهمٌ .
أف يهٌن قومه كما كاف له أف ٌ
ص يدكًرًهم ٍّم ٍن ًغ ٍّل} يعين من
{كنىػىز ٍعةىا ىما ًُب ي
على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ُب كصف أهل اٛنة ى
ً ً
و
َك ريؤ ه ً
ً
ً
يم}  .كقوله
حقد .كقاؿ أيضان ُب نورة
كؼ َرح ه
ين ىآمةيوا ىربػَةىا إن ى ى
ى
اٜنشر{كىال ىٍْن ىع ٍل ُب قيػليوبًةىا غ ًّبل لٍّلَذ ى
(كمن يػ ٍغليل) يعين كمن ٪نمل قلبه غيظان كحقدان على قومه (يأٍ ً
ت ًّنىا ىغ َل يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً) يعين يأٌب ُنقده
ى
ىى ى ٍ
عليهم فبل يشفع ٟنم ،كلكةٌةا ٓب ٦نرت للرنال أنانان حقودين بل جعلةاهم مسا١نٌن (ٍبيَ تيػ ىو ََب يك حل نىػ ٍف و
س)

شر ( ىكيه ٍم الى ييظٍلى يمو ىف) ُب ح ٌقهم.
من قومه جزاء ( َما ىك ىسبى ٍ
ت) ُب دار الدنيا من خًن أك ٌ

ً
١نمد
ٍ -162بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف األنبياء ال تقاس بالكفرة كاٞنشركٌن فقاؿ (أىفى ىم ًن اتػَبى ىع ًر ٍ
ض ىوا ىف اللٌه) كهو ٌ
ً
ً و
١نمدان الذم اتٌبع رضا اهلل بأيب نفياف
( ىك ىمن بىاء ب ىس ٍخط ٍّم ىن اللٌه) كهو أبو نفياف ،كاٞنعىن :أتقيسوف ٌ
الذم باء بسخط من اهلل فتقولوف لوكةٌا من أصحابه كحدثت هذه اٜنادث ُب معسكره ألهانةا كحقد قلبه
عليةا (كمأٍكاه جهةَم) يوـ القيام (كبًٍئس الٍم ً
صًني) يكوف مصًنه .
ى ى ى
ىى ى ي ى ى ي
الةب قد عفا عن أيب نفياف يوـ فتح م ٌك كقاؿ من دخل دار أيب نفياف فهو ًآمن.
كأظةٌك تقوؿ أ ٌف ٌ

الةب من نجاياه الكرـ كالعفو كالشفق على قومه كلذلك عفا عةه ،كلقد عفا
أقوؿ هذا صحيح ك ٌ
لكن ٌ
لكن أعماؿ أيب نفياف كجرائمه ال تغتفر فقد كاف رأس
عن كثًن من الةاس ليس أبو نفياف كحده ،ك ٌ

الةب عفا عةه
كشردهم ،ك ٌ
الفتة كنبب العداكة كقائد جيش الكفر ،فقد أهاف اٞنسلمٌن كقتلهم ٌ
لكن ٌ
ُنسن أخبلقه ككرٙب نجاياه كما قاؿ الشاعر:
الع ٍف يو ًمةٌا ىنجيَ ن
ىملىكٍةا فىكا ىف ى
ت بىيةىةا
فاك ي
فى ىحسبي يك يم هذا التٌ ي

ناؿ بالدًَـ أبطى يح
فىػلى ٌما ىملىكتي ٍم ى
ك ح و ً ً
ةض يح
كل إناء بًالَذم فيه يى ى

ًَ
ًَ
ين ي٪نىا ًربيو ىف اللٌهى ىكىر ينولىهي ىكيى ٍس ىع ٍو ىف ًُب األ ٍىر ً
ض فى ىسا ندا أىف
فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٞنائدة {إ٧نىا ىجىزاء الذ ى
ً
ً ًَ
ًً
اعلى يمواٍ
ين تىابيواٍ ًمن قىػٍب ًل أىف تىػ ٍقد يركاٍ ىعلىٍي ًه ٍم فى ٍ
يػي ىقتَػليواٍ أ ٍىك يي ى
صلَبيواٍ أ ٍىك تيػ ىقطَ ىع أىيٍديه ٍم ...اْب} ٍبٌ يقوؿ {إالَ الذ ى
أى َف اللٌه ىغ يف ً
يم} فالتوب تقبل قبل اٞنقدرة ال بعد اٞنقدرة.
ى ه
ور َرح ه
ٍ -163بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف األنبياء درجات كمراتب كليس كلٌهم نواء ُب األخبلؽ كاألعماؿ فقاؿ ( يه ٍم
ً
درجات ًع ى ً
ض ٍلةىا
{كلىىق ٍد فى َ
ىى ى ه
ةد اللٌه) يعين هم على مراتب كمةازؿ ،ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء ى
ض} ( ،كاللٌه ب ً
ٌن ىعلىى بىػ ٍع و
صًنه ًّنىا يىػ ٍع ىمليو ىف) فيعطي كبلن مةهم على قدر أعماله.
ض الةبيٌ ى
بىػ ٍع ى
يى
أٗب هذا ،
ٍ -165بٌ عاد الكبلـ إٔب ذكر اٛنهاد فقاؿ تعأب (أ ىىكلى َما) تقديره كلى ٌما أصابتكم مصيب قلتم ٌ
ً
ىصٍبتيم) من اٞنشركٌن ( ٍّمثٍػلىٍيػ ىها) يوـ بدر ،فقد قيتًل من
ىصابىػٍت يكم حمصيبى ه) يوـ أحد (قى ٍد أ ى
كاأللف لبلنتفهاـ (أ ى
ً
ً
لكن اٞنشركٌن قتل مةهم نبعوف كأنر نبعوف كذلك يوـ بدر ٍ ،بٌ
اٞنسلمٌن نبعوف رجبلن يوـ ي
أحد ،ك ٌ
ىٗب هػ ىذا) أم كيف يكوف هذا اٝنذالف عليةا كالةصر للكافرين (قيل) يا ١نمد (هو ًمن ًع ً
ةد
(قيػ ٍلتي ٍم أ َ ى
ٌ يى ٍ
ٍ
أىنٍػ يف ًس يك ٍم) أم قل ٟنم إ ٌف الذم أصابكم من قتل كهز٬ن كاف نببه أصحابكم الذين تركوا أماكةهم كذهبوا
العدك من خلفهم كضرُّم ك (إً َف اللٌهى ىعلىى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) فقد كاف قادران
كراء السلب كالةهب فجاء ٌ
فحل بكم ما قد
على نصركم كلكن ٓب يةصركم ُب ذلك اليوـ ألنٌكم خالفتم أمر نبيٌكم كتركتم مراكزكم ٌ
حل.
ٌ

اٛنمع ً
اف) ٗنع اٞنسلمٌن كٗنع اٞنشركٌن ،يعين ما
ىصابى يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (يىػ ٍوىـ الٍتىػ ىقى ٍى ٍ ى
 ( -166ىكىما أ ى
أحد (فىبًًإ ٍذ ًف اللٌ ًه) أم بعقوب اهلل لكم ألنٌكم خالفتم أمر نبيٌكم برتككم
أصاُّم من الةكب كالقتل يوـ ي
ً
ًَ
ًً
ين نىافىػ يقواٍ) أم ليميٌز اهلل اٞنؤمةٌن من اٞنةافقٌن بتلك اٜنادث
مراكزكم ( ىكليىػ ٍعلى ىم) اهلل (الٍ يم ٍؤمة ى
ٌن  .ىكلٍيىػ ٍعلى ىم الذ ى
فتةكشف للةاس أنرارهم فيعرفوف اٞنؤمن من اٞنةافق ً
يل ىٟني ٍم) أم للمةافقٌن قبل اٝنركج إٔب القتاؿ
ى
(كق ى
(تىػ ىعالى ٍواٍ قىاتًليواٍ ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه أى ًك ٍادفىػعيواٍ) عن حر٬نكم كأنفسكم إف ٓب تقاتلوا ُب نبيل اهلل  ،قاؿ ٟنم ذلك
عبد اهلل كعمرك بن حزاـ األنصارم .فأجاب عبد اهلل بن أيب كمن كاف معه من أصحابه كهم ثبلٖنائ

رجل ك (قىاليواٍ لى ٍو نىػ ٍعلى يم قًتىاالن الَتَػبىػ ٍعةىا يك ٍم) أم لو نعلم أ ٌف عليةا كاجبان يقضي بالقتاؿ التٌبعةاكم ُب نفركم
ًو
ً
ب ًمٍةػ يه ٍم
هذا كقاتلةا معكم كلكن ال نرل كاجبان يقضي بذلك .فكاف هذا عذرهم ( يه ٍم ل ٍل يك ٍف ًر يىػ ٍوىمئذ أىقٍػىر ي
لً ًئل٬نى ً
اف) يعين بإظهار هذا القوؿ صاركا أقرب للكفر ُب أعٌن اٞنسلمٌن إذ كانوا قبل ذلك أقرب لئل٬ناف،
ً ًً
س ًُب قيػليوًًُّ ٍم) أم يقولوف ذلك ليعتذركا لكم
فعلم اٞنؤمةوف مةهم ما ٓب يعلموه (يىػ يقوليو ىف بأىفٍػ ىواههم َما لىٍي ى
كلكن الذم يضمركنه ُب قلوُّم كيكتمونه من الةفاؽ غًن الذم يظهركنه بألسةتهم ( ىكاللٌهي أ ٍىعلى يم ًّنىا
يىكٍتي يمو ىف) فبل ٔنفى عليه خافي .

ًَ
ين قىاليواٍ) يعين اٞنةافقٌن ( ًإل ٍخ ىواهنًً ٍم) ُب الةفاؽ ،يعين قاؿ بعضهم لبعض ،كهم عبد اهلل بن
( -168الذ ى

الةب ،قالوا
أيب كأصحابه قالوا ُب قتلى ي
أحد ( ىكقىػ ىع يدكاٍ) عن القتاؿ ،يعين قعدكا ُب ديارهم كٓب ٫نرجوا مع ٌ
ً
١نمد ٟنم (فى ٍاد ىريؤكا) أم ادفعوا
(لى ٍو أىطىاعيونىا) ُب القعود ُب البيت كترؾ اٝنركج إٔب القتاؿ ( ىما قيتليوا قي ٍل) يا ٌ
(عن أىن يف ًس يكم الٍموت) إذا جاء أجلكم (إًف يكةتم ً ً
ٌن) ُب هذه اٞنقال .
صادق ى
ي ىٍ ى
يٍ ى
ىٍ

( -175إًَ٧نىا ىذلً يك يم) إشارة إٔب أيب نفياف ،كضمًن اٞنيم يعود للمسلمٌن ،كاٞنعىن :إٌ٧نا ذلك الشيطاف

للةب ُب ذلك
عدك لكم فبل ٔنافوه إٌ٧نا هو (الشٍَيطىا يف) فهو شيطاف اإلنس كهو ٌ
الذم هو ٌ
العدك اللٌدكد ٌ
الوقت كهو نبب تلك اٜنركب اليت كقعت بٌن اٞنسلمٌن كاٞنشركٌن فهو ( ي٫ن ٍّو ي ً
٫نوؼ من
ى
ؼ أ ٍىكليىاءهي) أم ٌ
١نمدان كتةصركا آٟنتكم فإ ٌهنا ال تشفع لكم عةد اهلل (فىبلى
توالٌه من اٞنشركٌن بأف يقوؿ ٟنم إف ٓب تقاتلوا ٌ
ىٔنىافيوهم) أيها اٞنسلموف  ،أم ال ٔنافوا أكلياء الشيطاف أل ٌف اهلل يةصركم عليهم (كخافي ً
وف) باتٌباع نبيٌكم
ىى
يٍ ٌ
ًً
ٌن) كما يةبغي.
(إًف يكةتيم حم ٍؤمة ى

الةب من اهلل كانتشاره ُب غزكة بين األند هل يةتصر عليهم ،
 -179بعد كقع أحد ّن ٌدة كجيزة نأؿ ٌ
فلما ًٚنعوا ذلك
الةب كأخرب أصحابه بذلكٌ ،
فةزؿ جربائيل كقاؿ توٌكل على اهلل كهو ناصرؾ عليهم .فجاء ٌ
قاؿ بعضهم لو أخربنا عن أٚناء الذين ييقتىلوف ُب هذه الغزكة ،كقاؿ آخركف إنٌا نتخلٌف عن الذهاب معه
كقاؿ آخركف لو تركةا قاعدين ُب ديارنا زمةان فقد أتعبىةا القتاؿ .فةزلت هذه اآلي :

ً
ً
ًً
يث ًم ىن
ّت ى٬نً ىيز ٍ
اٝنىبً ى
( َما ىكا ىف اللٌهي ليى ىذ ىر) أم ليرتؾ (الٍ يم ٍؤمة ى
ٌن ىعلىى ىمآ أىنتي ٍم ىعلىٍيه) من القعود ُب دياركم ( ىح َى
ب) باٛنهاد ُب نبيله (كىما ىكا ىف اللٌهي لًييطٍلً ىع يك ٍم ىعلىى الٍغىٍي ً
الطَيٍّ ً
ب) فيخربكم بأ ٌف فبلنان ييقتىل ُب هذه الغزكة
ى
كفبلنان ييقتىل أل ٌف ذلك يضعف من عز٬نته فيستسلم للقتل دكف أف يقاتل ( ىكلى ًك َن اللٌهى ىٍ٩نتىًب) أم ٫نتار ( ًمن
ًً
يصح أف ٫نربكم الرنوؿ ًّنن نييقتىل ُب هذه الغزكة أل ٌف ذلك
حر ينله ىمن يى ىشاء) فيخربه ببعض مغيٌباته ،كال ٌ
ً ً ً
رنولًًه) كال تعرتضوا أمر٨نا ( ىكإًف تيػ ٍؤًمةيواٍ) ًّنا قاؿ لكم
يضعف من ٌقوتكم ك٪ن ٌ
ط من عز٬نتكم (فىآمةيواٍ باللٌه ىك ي
ً
يم) عةد اهلل
رنوؿ اهلل من أمر الغزكة ( ىكتىػتَػ يقواٍ) ُب ذلك التخلٌف عةه كتذهبوا معه لةصرته (فىػلى يك ٍم أ ٍ
ىجهر ىعظ ه
.

الةب مع أيب بكر إٔب يهود قيةقاع يدعوهم إٔب دين اإلنبلـ ،فدخل أبو بكر بيت
 -181كتب ٌ

مدرانهم فوجد نانان كثًنين مةهم اجتمعوا إٔب رجل مةهم يقاؿ له فةحاص بن عازكر ،فدعاهم إٔب دين
اإلنبلـ فقاؿ فةحاص :إ ٌف اهلل عهد إليةا أف ال نؤمن لرنوؿ حّت يأتيةا بقر و
باف تأكله الةار فهل يستطيع
ٌ
علي
ٌ
١نمد أف يفعل ذلك؟ قاؿ أبو بكر :ال أعلم  ،قاؿ فةحاص :هل عةده كتاب؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :اقرأ ٌ
ً
ض
مةه ،فقرأ أبو بكر بعض آيات من القرآف ٌ
حّت كصل إٔب قوله تعأب ُب نورة البقرة { َمن ذىا الَذم يػي ٍق ًر ي
اللٌه قىػرضا حسةنا فىػيض ً
ىض ىعافنا ىكثً ىًنةن}  ،فقاؿ فةحاص :إذان اهلل فقًن ك٥نن أغةياء فهو يستقرض
اع ىفهي لىهي أ ٍ
ى ٍن ىى يى

الةب كأخربه بذلك.
مةٌا .كأخذكا يضحكوف ،فغضب أبو بكر كضرب كجه فةحاص كخرج كعاد إٔب ٌ
ًَ
َ ً
ين قىاليواٍ إً َف اللٌهى فىًقًنه ىكىٍ٥ن ين أى ٍغةًيىاء) كلذلك يستقرض مةٌا،
فةزلت هذه اآلي (ل ىق ٍد ىٚن ىع اللٌهي قىػ ٍوىؿ) اليهود (الذ ى
ب ىما قىاليواٍ) أم نتكتب اٞنبلئك قوٟنم هذا ُب صحائف
ٌ
فتوعدهم اهلل بالعذاب على قوٟنم فقاؿ ( ىنةىكٍتي ي
أعماٟنم كنوؼ نعاقبهم عليه يوـ القيام كليس هذا القوؿ مةهم بغريب فقد قاؿ أنبلفهم أكرب من هذا

القوؿ ٞنونى أ ًرنا اهلل جهرة ،كقالوا اذهب أنت كربٌك فقاتبل إنٌا ها هةا قاعدكف ( .ىك) كذلك (قىػٍتػلى يه يم
األىنبًيىاء بًغى ًًٍن ىح ٍّق) أم بغًن ذنب ،فسوؼ ندخل هؤالء اَّرمٌن جهةٌم ( ىكنىػ يق ي
وؿ) ٟنم ُب ذلك اٜنٌن (ذيكقيواٍ
اٜنى ًر ًيق) أم احملرؽ.
اب ٍ
ىع ىذ ى

ً
ً
ت أىيٍ ًدي يك ٍم) من قتل األنبياء كالكفر بآيات اهلل كأعمالكم السيٌئ
 ( -182ىذل ى
َم ٍ
ك) العذاب لكم (ّنىا قىد ى
(كأى َف اللٌه لىي ً و ً ً
لكن الةاس أنفسهم يظلموف.
س بظىبلَـ لٍٍّل ىعبيد) ك ٌ
ى ى ٍ ى
ًَ
َ ً ً و
ً ً
ًَ
ّت يىأٍتًيىػةىا
( -183الذ ى
ين قىاليواٍ إف اللٌهى ىعه ىد إلىٍيػةىا) ُب التوراة (أىال نػي ٍؤم ىن لىر ينوؿ) يأٌب من بعد مونى ( ىح َى
ً و
١نمد ٟنم
َار) يعين تةزؿ نار من الفضاء فتحرؽ ذلك القرباف (قي ٍل) يا ٌ
يقربه هلل (تىأٍ يكليهي الة ي
ب يق ٍربىاف) أم بثور ٌ
(قى ٍد جاء يكم رنل) كثًنكف ( ٍّمن قىػبلًي بًالٍبػيٍّػةى ً
ات) أم بالدالالت كاٜنجج الواضحات ( ىكبًالَ ًذم قيػ ٍلتي ٍم) أم
ٍ
ى
ى ٍ ييه
ً
وه ٍم) أم قتلهم أنبلفكم كك ٌذبوهم ككذلك
الةب إيليٌا (فىل ىم قىػتىػ ٍلتي يم ي
القرباف الذم تأكله الةار ،فقد جاء به ٌ
أنتم ك ٌذبتم كما ك ٌذب أنبلفكم (إًف يكةتم ً ً
ٌن) ُب دعواكم هذه.
صادق ى
يٍ ى
ً
١نمد ،أم أمم كثًنة
( -184فىًإف ىك َذبي ى
ب ير ين هل) كثًنكف ( ٍّمن قىػٍبل ى
وؾ) هؤالء اليهود (فىػ ىق ٍد يك ٍّذ ى
ك) يا ٌ
آؤكا) إٔب قومهم (بًالٍبػيٍّػةى ً
ات) أم باألدلٌ كالرباهٌن (كالحزب ًر) ٗنع زبور (كالٍكًتى ً
اب الٍ يمةً ًًن)
ك ٌذبت رنلها ( ىج ي
ى ي
ى
ى
اٜنق ،يعين التوراة كاإل٤نيل.
أم اٞنضيء إٔب طريق ٌ
الةب الذم جاء ُّذه اٞنعجزة ،فقد جاء ُب
كإليك ما جاء ُب التوراة من قص القرباف الذم أكلته الةار ك ٌ

األكؿ ما يلي:
االصحاح الثامن عشر من اٞنلوؾ ٌ

ٗني ًع ب ًين إًنرائًيل ك ىٗنع األىنٍبًياء إً ىٔب جب ًل الٍ ىكرم ًل21 .فىػتىػ ىقدَـ إًيلًيَا إً ىٔب ىً
[ .20فىأىرنل أىخ ً ً
ٗني ًع
ى
ٍىى ٍ ي
آب إ ىٔب ى ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ ى
ٌن الٍ ًفرقىػتىػ ٍ ً
َع ً
ب يه ىو اللَهى فىاتَبًعيوهي ،ىكإً ٍف ىكا ىف الٍبىػ ٍع يل فىاتَبًعيوهي".
ٌن؟ إً ٍف ىكا ىف الَر ح
الش ٍ
ب ىكقى ىاؿ :ى
"ح َّت ىم ىّت تىػ ٍع ير يجو ىف بىػ ٍ ى ٍ
ً
ً
ً ً
ب كح ًدم ،كأىنٍبًياء الٍبػع ًل أىربع ًمئى و
ً و
َع ً
ب" :أىنىا بىق ي
ب بً ىكل ىم ٍ22 .بيَ قى ىاؿ إًيليَا للش ٍ
فىػلى ٍم يً٩نٍبهي الش ٍ
يت نىبًيٌان للَر ٍّ ى ٍ
ى ى ي ى ٍ ٍى ي
َع ي
ً
ً
اٜنىطى ً
ب،
ضعيوهي ىعلىى ٍ
ىكٙنىٍ يسو ىف ىر يجبلن23 .فىػ ٍلييػ ٍعطيونىا ثػى ٍوىريٍ ًن ،فىػيى ٍختى ياركا ألىنٍػ يفس ًه ٍم ثػى ٍوران ىكاحدان ىكيػي ىقطٍّعيوهي ىكيى ى
اٜنطى ً ً
ً
ىض يع نىارانٍ24 .بيَ تى ٍدعيو ىف
ىكلىك ٍن الى يى ى
ب ،ىكلىك ٍن الى أ ى
اآلخىر ىكأ ٍ
ب الثػ ٍَوىر ى
ضعيوا نىاران .ىكأىنىا أيقىػٍّر ي
ىج ىعليهي ىعلىى ٍى
ًً
ب .كا ًإللىه الَ ًذم يً٩نيب بًةىا ور فىػهو اللَه" .فىأىج ً
َع ً
ب" :الٍ ىكبلى يـ
يع الش ٍ
ان ًم الَر ٍّ ى ي
ان ًم آٟنىت يك ٍم ىكأىنىا أ ٍىدعيو بً ٍ
بً ٍ
يى ي ى ى
اب ىٗن ي
ي
حسن"25 .فىػ ىق ىاؿ إًيلًيَا ألىنٍبًي ًاء الٍبػع ًل" :اختىاركا ألىنٍػ يف ًس يكم ثىػوران ك ً
احدان ىكقىػٍّربيوا أ َىكالن ،ألىنَ يك ٍم أىنٍػتي يم األى ٍكثىػ ير،
ى ىٍ
ى ىه
ٍ ي
ٍ ٍ ى

ً
ً
ً
ًً
ان ًم الٍبىػ ٍع ًل
ان ًم آٟنىت يك ٍم ،ىكلىك ٍن الى تى ى
ضعيوا نىاران"26 .فىأ ى
ىخ يذكا الثػ ٍَوىر الَذم أ ٍيعط ىي ىٟني ٍم ىكقىػَربيوهي ،ىكىدعيوا بً ٍ
ىك ٍادعيوا بً ٍ
ً
ً
ً ًً
َع ً
ب:
صبى ً
ًم ىن ال َ
ص ٍو ه
يب30 ... .قى ىاؿ إًيليَا ٛنىمي ًع الش ٍ
اح إً ىٔب الظح ٍه ًر" :يىا بىػ ٍع يل أىجٍبػةىا" .فىػلى ٍم يى يك ٍن ى
ت ىكالى ي٠ن ه
ً
ٕب" .فىػتىػ ىقد ً
َع ً
ىخ ىذ إًيلًيَا اثٍػ ى ٍين ىع ىشىر ىح ىجران،
ب إًلىٍي ًه .فىػىرَم ىم ىم ٍذبى ىح الَر ٍّ
َموا إً ىَ
يع الش ٍ
ب الٍ يمٍةػ ىهد ىـٍ31 .بيَ أ ى
ى
"تىػ ىقد ي
َـ ىٗن ي
اط ب ًين يػع يقوب (الَ ًذم ىكا ىف ىكبلىـ الَر ٍّ ً ً ً ً
بًع ىد ًد أ ً
ك")  32ىكبىػ ىىن ٍ
اٜنً ىج ىارىة ىم ٍذ ىُنان
يل يى يكو يف ٍ
اٚني ى
ى ٍ
ي
ىنبى ى ى ٍ ى
ب إلىٍيه" :إ ٍنىرائ ى

بًان ًم الَر ٍّ ً
ًً ًً
َب ٍ
ب ىكقىطَ ىع الثػ ٍَوىر ىكىك ى
ض ىعهي
ٍ
اٜنىطى ى
ب ،ىك ىعم ىل قىػةىا نة ىح ٍوىؿ الٍ ىم ٍذبى ًح تى ىس يع ىكٍيػلىتىػ ٌٍن م ىن الٍب ٍزرٍ33 .بيَ ىرت ى
و
اٜنىطى ً
اٜنىطى ً
ب"ٍ34 .بيَ قى ىاؿ" :ثػىةحوا"
صبحوا ىعلىى الٍ يم ٍحىرقىً ىك ىعلىى ٍ
ىعلىى ٍ
ب ىكقى ىاؿٍ :
"ام ىؤليكا أ ٍىربى ىع ىجَرات ىماءن ىك ي
فىػثىػةػَوا .كقى ىاؿ" :ثىػلٍّثيوا فىػثىػلَثيوا35 .فىجرل الٍماء حوىؿ الٍم ٍذب ًح كامتى ىؤل ً
ىت الٍ ىقةىاةي أىيٍضان ىماءن 36 .ىكىكا ىف ًعٍة ىد
ىى ى ي ى ٍ ى ى ى ٍ
ٍ ى
اؽ كإًنرائً ً
إً ً ً ً َ ً ً
ب إًلىهي إًبٍػر ًاه ً
َك
َـ ىكقى ىاؿ" :أىيػح ىها الَر ح
يل ،لييػ ٍعلى ًم الٍيىػ ٍوىـ أىن ى
ٍ
الةب تىػ ىقد ى
ى ى
يم ىكإ ٍن ىح ى ى ٍ ى ى
ص ىعاد التَػ ٍقد ىم أىف إيليَا ٌ
ًً
أىنٍ َ ً ً ً
انتى ًجٍب ًين،
يل ،ىكأ ٍّ
انتى ًجٍب ًين يىا ىر ح
ى٘ب أىنىا ىعٍب يد ىؾ ،ىكبًأ ٍىم ًرىؾ قى ٍد فىػ ىع ٍل ي
ى
ب ٍ
ت يك َل ىهذه األ ييموًرٍ 37 .
ت اللهي ُب إ ٍنىرائ ى
ً
ب
ت الَر ح
ت نى يار الَر ٍّ
ب ا ًإللىهي ،ىكأىن ى
ب أىن ى
ت قيػليوبىػ يه ٍم ير يجوعان"38 .فى ىس ىقطى ٍ
ت ىح َولٍ ى
َك أىنٍ ى
َك أىنٍ ى
ليىػ ٍعلى ىم ىه ىذا الش ٍ
َع ي
ً
اٜنطىب ك ًٍ
ً
ً
ً ً
َع ً
ب
يع الش ٍ
اٜن ىج ىارىة ىكالتػىحر ى
اب ،ىك ىٜنى ىست الٍميى ىاه الًَيت ًُب الٍ ىقةىاة39 .فىػلى َما ىرأىل ىٗن ي
ىكأى ىكلىت الٍ يم ٍحىرقى ى ىك ٍى ى ى
ًً
ىذلًك ن ىقطيوا علىى كج ً
ً
ً
ب يه ىو اللَهي! الَر ح
وه ًه ٍم ىكقىاليوا" :الَر ح
ى يي
ى ى
ب يه ىو اللَهي!"40 .فىػ ىق ىاؿ ىٟني ٍم إيليَا" :أ ٍىمس يكوا أىنٍبيىاءى
ً
ً
الٍبػع ًل كالى يػ ٍفلً ً
اؾ].
يشو ىف ىكذى ىُنى يه ٍم يهةى ى
وه ٍم ،فىػةىػىزىؿ ًًُّ ٍم إًيليَا إً ىٔب نىػ ٍه ًر ق ي
ىٍ ى ي ٍ
ت مٍةػ يه ٍم ىر يج هل" .فىأ ٍىم ىس يك ي
ً
وه ٍم إًف يكةتي ٍم
قص القرباف الذم أكلته الةار ،فأين القتل من قوله تعأب (فىل ىم قىػتىػ ٍلتي يم ي
كلعلٌك تقوؿ هذه ٌ
ًً
قص قتلهم األنبياء:
صادق ى
ٌن) فإليك ٌ
ى
آب  38إً ىيزابى ىل
ىخبىػىر أ ٍ
األكؿ من التوراة قاؿ  1" :ىكأ ٍ
ىخ ي
فقد جاء ُب االصحاح التانع عشر من نفر اٞنلوؾ ٌ
ً ً
ً
ٗنيع األىنٍبًي ًاء بًال َسٍي ً
وؿ:
ت إً ىيزابى يل ىر ينوالن إً ىٔب إًيلًيَا تىػ يق ي
ف2 .فىأ ٍىر ىنلى ٍ
بً يك ٍّل ىما ىعم ىل إًيليَا ،ىكىكٍي ى
ف أىنَهي قىػتى ىل ى ى ى
ً
سكً
اح ود ًمٍةػهم ًُب ىٍ٥ن ًو ه ىذا الٍوقٍ ً
ت ىغدان".
"ه ىك ىذا تىػ ٍف ىع يل اآلٟنىي ىكىه ىك ىذا تى ًز ي
ىج ىع ٍل نىػ ٍف ىس ى
ى
يد إً ٍف ىٓبٍ أ ٍ
يٍ
ك ىكةىػ ٍف ً ى
ى ى
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فتزكج إيزابيل بةت اثيبعل ملك الصيدكنيٌن كهي امرأة مشرك فدعته إٔب عبادة
كاف آخاب ملكان على بين إنرائيل ٌ

الرب أكثر من ٗنيع الذين قبله.
الشر ُب عيين ٌ
البعل فعبده كنجد له كأقاـ مذُنان للبعل كعمل نوارم كزاد ُب عمل ٌ

ً
ًً
ً
ً ً
ات
يب 9 ،ىكىد ىخ ىل يهةى ى
3فىػلى َما ىرأىل ىذل ى
ك قى ىاـ ىكىم ى
اؾ الٍ ىمغى ىارىة ىكبى ى
ضى أل ٍ
ىج ًل نىػ ٍفسه  ...كجاء إ ىٔب ىجبى ًل اللَه يحور ى
اٛنةي ً
ك ههةىا يا إًيلًيَا؟" 10فىػ ىق ىاؿ" :قى ٍد ًغرت ىغيػرةن لًلَر ٍّ ً ً
فًيها .كىكا ىف ىكبلىـ الَر ٍّ ً ً
ود ،ألى َف بىًين
ي
ب إلىه ٍي
"ما لى ى ى ي ى
ب إلىٍيه :ى
ٍ ي ٍى
ى ى
إًنرائًيل قى ٍد تىػريكوا عه ىد ىؾ كنػى ىقضوا م ىذ ًاُنك كقىػتػليوا أىنٍبًياء ىؾ بًال َسي ً ً
يت أىنىا ىك ٍح ًدم .ىكيه ٍم يىطٍليبيو ىف
ف ،فىػبىق ي
ٍ
ٍى ى ى ىٍ ى ي ى ى ى ى ى ى ى
ً ً
كها".
نىػ ٍفسي ليىأٍ يخ يذ ى
ً
 ( - 185يك حل نىػ ٍف و ً
لكن الةفس ال ٕنوت
كل نفس تشعر باٞنوت كتذكؽ آالمه ،ك ٌ
س ىذآئ ىق ي الٍ ىم ٍوت) أم ٌ

أل ٌهنا أثًني  ،كاإلنساف اٜنقيقي هو الةفس أم الركح ال اٛنسم ،كقد شرحت هذا اٞنوضوع بالتفصيل ُب

ً
يج ىوريك ٍم) أم
كتايب اإلنساف بعد اٞنوت كُب كتاب ناع قضيتها مع األركاح  ،كقوله ( ىكإَ٧نىا تيػ ىوفَػ ٍو ىف أ ي
ً ً
ًح ىع ًن الةَا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل
شران فعقاب (فى ىمن يز ٍحز ى
تيعطىوف جزاء أعمالكم كافيان (يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ) إف خًنان فثواب كإف ٌ
اٛنىةَ ى فىػ ىق ٍد فى ىاز) فوزان عظيمان.
ٍ
ٓنشر الةفوس يوـ القيام ُب الفضاء حوؿ الشمس فتأٌب اٞنبلئك كتسحب الةفوس الصاٜن من جاذبي
الشمس كتأخذها إٔب اٛنةٌ ٌ ،أما الةفوس الشريرة الكافرة فتبقى ُب مكاهنا مع ٌذب ٓنت جاذبي الشمس .

ًح ىع ًن الةَا ًر) يعين فمن زحزحته اٞنبلئك عن الشمس كعن جاذبيٌتها
فهذا معىن قوله تعأب (فى ىمن يز ٍحز ى
(اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا إًالَ
(كما) متاع ٍ
كأخذته إٔب اٛنةٌ فقد فاز ،ك ٌأما من بقي فيها مقيٌدان َناذبيٌتها فقد هلك ى

ً
يغر الصيٌاد
تغركم كما ٌ
ىمتىاعي الٍغييركر)  ،كمعةاه كما ل ٌذات الدنيا كشهواهتا كزيةتها إالٌ أنباب الغركر فهي ٌ
فخها.
ُنبٌاته فإذا نزؿ الطًن ليأكله كقع ُب ٌ
فخ الصيٌاد فكونوا على حذر كال تقعوا ُب ٌ
ً
تزكجت صار ٕب أكالد ،كاألكالد إف عاشوا فىػتىػةيوا كإ ٍف
تتزكج؟ فقاؿ " :إذا ٌ
كقد نئل اٞنسيح (ع) ٓبى ال ٌ

ماتوا أحزنوا".

 ( -187ك) اذكر ٟنم يا ١نمد (كإً ٍذ أىخ ىذ اللٌه ًميث ى َ ً
ً
اب) يعين اليهود ،كاٞنيثاؽ هو
ٌ ى ى ي ى
ين أيكتيواٍ الٍكتى ى
ى
اؽ الذ ى

١نمد بالعهد الذم أخذه اهلل عليهم بأف ال يعبدكا البقر كال اٜنجر كال الةجم
العهد ،كاٞنعىن :كذ ٌكرهم يا ٌ

كال الشجر بل يعبدكا اهلل كحده كال يشركوا به شيئان ،كأ ٌكد على علمائهم كأحبارهم بقوله تعأب ٟنم
(لىتيبىػيٍّػةيػةَهي لًلة ً
َاس) أم ٩نب عليكم أيٌها األحبار أف تذ ٌكركا أصحابكم كقومكم ُّذا العهد كتبيٌةوه ٟنم جيبلن
يةسوه كيلتفتوا إٔب األصةاـ فيعبدكها ( ىكالى تىكٍتي يمونىهي) أم كال تكتموا العهد عن قومكم خوفان
بعد جيل لئبلٌ ى
من رؤنائكم كملوككم بل ٩نب عليكم أف تذ ٌكركهم على الدكاـ.

بأهنم نقضوا العهد الذم أخذه عليهم كعبدكا األصةاـ كالةجم كالشجر فقاؿ تعأب
فأخرب اهلل تعأب عةهم ٌ
(فىػةىبى يذكهي ىكىراء ظي يهوًرًه ٍم) كهذا مثىل عةد العرب يقاؿ ُب العهد إذا نقضوه أك ُب شيء تركوه ،كمعةاه :كتركوا
عهد اهلل جانبان كٓب يىػ يفوا به ( ىكا ٍشتىػىرٍكاٍ بًًه ىٖنىةان قىلًيبلن) يعين انتبدلوا به ماالن يسًنان ،كذلك أ ٌف رؤناءهم
كملوكهم أعطىوا األحبار من اٞناؿ كاٟندايا ليسكتوا عن الدعوة إٔب التوحيد كبقائهم على عبادة األصةاـ

ً
س ىما يى ٍشتىػ يرك ىف) أم بئس اٞناؿ الذم أخذكه بدؿ تذكًن قومهم على العهد
فأخذكا اٞناؿ كنكتوا (فىبٍئ ى
كدعوهتم إٔب عبادة اهلل أل ٌف اٞناؿ يزكؿ كآخذم اٞناؿ ييعاقىبوف يوـ القيام .

ذـ أحبار اليهود الذين أخذكا اٞناؿ كفرحوا به كنكتوا عن عبادة قومهم
ٍ - 188بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
لؤلكثاف كتركوا الدعوة إٔب التوحيد فقاؿ (الى ىٓنس َ َ ً
ين يىػ ٍفىر يحو ىف ًّنىا أكتيواٍ) من اٞناؿ ( َكيً٪نبحو ىف أىف يٍ٪ن ىم يدكاٍ)
ٍ ىى
نب الذ ى
بٌن قومهم فيحرتموهنم ك٬ندحوهنم كيقبٌلوف أيديهم (ًّنىا ىٓبٍ يىػ ٍف ىعليواٍ) من فعل يستح ٌقوف عليه اٞندح بٌن
الةاس أك يستح ٌقوف به الثواب عةد اهلل بل َّرد ٌأهنم أحبار (فىبلى ىٍٓنسبػةػ ً
ً
تظن
ىى ي
َه ٍم ّنىىف ىازةو ٍّم ىن الٍ ىع ىذاب) أم ال ٌ
ٌ
أ ٌهنم يةجوف من العذاب يوـ القيام بعذرهم حيث يقولوف إنٌةا ٓب نعبد األصةاـ كما عبد قومةا ،فةقوؿ
ٟنم أٓب تكونوا علماء قومكم كأحبارهم فلً ىم ٓبٍ تعلٌموهم كتذ ٌكركهم بالعهد الذم أخذه اهلل عليهم بل
نكتٌم عةهم كفرحتم باٞناؿ الذم أخذٕنوه من مرؤكنيكم ،فهؤالء ٟنم اٝنزم ُب الربزخ ( ىكىٟني ٍم) يوـ القيام
(ع ىذ ً
يم).
ى ه
اب أىل ه
ك ال َسماك ً
ًً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض) فبل ٪نتاج إٔب
غين عن عبادة خلقه فقاؿ ( ىكللٌه يم ٍل ي ى ى
ٍ -198بٌ ٌبٌن نبحانه أنٌه ٌ

تؤجركف كإف تركتم الدعوة كرضيتم
عبادة أحد من خلقه ،فإف دعوًب الةاس إٔب عبادته أيٌها األحبار فإنٌكم ى

باإلشراؾ فإنٌكم ٔنسركف  ( ،39ىكاللٌهي ىعلى ىى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) فلو شاء ٟنداهم إٔب التوحيد كلكن يهدم من
يستحق الضبلل .
كيضل من
يستحق اٟنداي
ٌ
ٌ
ٌ

ًَ
اصًربيكاٍ)
ٍ -200بٌ ٌ
ين ىآمةيواٍ ٍ
حث اهلل اٞنؤمةٌن على الصرب كالثبات ُب قتاؿ الكافرين فقاؿ (يىا أىيػح ىها الذ ى
فليصرب بعضكم
أكصوا إخوانكم بالصرب ،كاٞنعىنٌ :
صابًيركاٍ) إخوانكم ،أم ي
على قتاؿ الكافرين كال ْنزعوا ( ىك ى
بعضان ،كهذا على كزف اكتبوا ككاتًبوا ( ،ىكىرابًطيواٍ) ُب مكانكم ،يعين الزموا أماكةكم كال تةهزموا ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى)
ً
َ
عدككم.
ُب هذه األكامر كال تتخاذلوا (لى ىعل يك ٍم تيػ ٍفل يحو ىف) ُب قتالكم كتةتصركف على ٌ
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة آؿ عمراف ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
================================================

سورة النساء
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ًَ
سكً
اح ىدةو)
َاس اتَػ يقواٍ) ٢نالف ( ىربَ يك يم) فيما أمركم به كهناكم عةه (الذم ىخلى ىق يكم ٍّمن نػَ ٍف و ى
( - 1يىا أىيػح ىها الة ي

ذكرنا ُب كتابةا الكوف كالقرآف موضوع الةفس الواحدة بالتفصيل ٓنت عةواف اٜنياة انتقالي كشرحه كما
يلي :لقد كانت كواكب نيٌارة قبل كوكبةا ككانت مسكون أيضان كلى ٌما انتهت حياهتا كقامت قيامتها

ٕنزقت فصارت نيازؾ أم صارت قطعان عديدة ،كلى ٌما خلق اهلل تعأب أرضةا هذه نقط من تلك القطع
ٌ
ً
 39كمثلها ُب التوراة " 17قى ٍد جع ٍلتي ى ً ً ً ً
ً ً ً
ت
عين18 .إًذىا قػي ٍل ي
ػتس ىم ًع الٍ ىكل ىم ى م ٍن فىمي كتىػٍةذ يريه ٍم ٌ
ىى
يل .فى ٍ
ك ىرقيبان آلؿ إ ٍنىرائ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت إًنٍ ىذاران ل ً
لً ً
وت
لمةافق م ٍن طى ًريقه الَرديئى ليتوب ،فى ىذل ى
ك اٞنةافق ى٬ني ي
لمةافق :إنٌك ٕنىي ي
ت ىكالى تى ىكلَ ٍم ى
وت ىم ٍوتان ىكىما أىنٍ ىذ ٍرتىهي أىنٍ ى
ً
ً ً
ًً ً ً
ًً
وت بًًإ ٍٖنًًه .أىَما
ت اٞنةافق ىكىٓبٍ يػى ٍرج ٍع ىع ٍن ىشٍّرًه ىكالى ىع ٍن طى ًريقه الَرديئى  ،فىًإنَهي ى٬ني ي
بًًإ ٍٖنه ،أىَما ىد يمهي فىم ٍن يىد ىؾ أىطٍليبيهي 19 .ىكإً ٍف أىنٍ ىذ ٍر ى
ك ".حزقياؿ  ، 19 17 :3فما أحرل بذكم العلم فيةا من هداي الضالٌٌن! ػ اٞنراجع
ت نػى ٍف ىس ى
ت فىػ ىق ٍد ى٤نٍَي ى
أىنٍ ى

على أرضةا فصارت جباالن ،كلى ٌما هطلت األمطار على تلك اٛنباؿ أخذت البذكر اٞنوجودة ُب تلك

اٛنباؿ تةبت كتةمو فصار مةها نبات كأشجار كأٖنار ،كخلق اهلل تعأب فوؽ تلك اٛنباؿ أنعامان كطيوران
كغًن ذلك ،ككاف ُب اٛنبل قرب مةدثر لبعض من كاف يسكن ذلك الكوكب ،كلى ٌما نزلت مياه األمطار إٔب

ذلك القرب كاختلطت بتلك الرمم البالي صارت طيةان مةتةٌان ،فخلق اهلل تعأب آدـ من ذلك الطٌن ُب ذلك
تكرب إبليس كامتةع عن السجود آلدـ كقاؿ أنا خًنه مةه خلقتين من نا ور كخلقته من طٌن.
القرب ،كلذلك ٌ

سكً
اح ىدةو) أم من بقايا رمم شخص كاحد ،يعين خلق أباكم آدـ
فهذا معىن قوله تعأب ( ىخلى ىق يكم ٍّمن نػَ ٍف و ى
ً
ىحيىا يك ٍم}
فكةتم نسله ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة { ىكٍي ى
ف تى ٍك يف يرك ىف بًاللَه ىكيكةتي ٍم أ ٍىم ىواتان فىأ ٍ
{كإً ٍذ
أم كةتم ر٣نان بالي فخلقكم مةها كجعلكم أحياء تبصركف كتسمعوفٍ ،بٌ قوله تعأب ُب نورة اٜنجر ى
ك لًٍلمبلىئً ىك ً إً ٍّ٘ب خالًق ب ىشرا ٍّمن ص ٍلص واؿ ٍّمن ى٘نوإ َمسةي و
وف} فاٜنمأ معةاه األنود ،كاٞنسةوف معةاه
ى ى ٍ ى ٍ
قى ىاؿ ىربح ى ى
ى هى ن
ً
نسا ىف ًُب ىكبى ود} أم ُب كبد
اٞنةنت ،يعين من طٌن أنود ٌ
ٌ
مةنتٍ ،بٌ قوله تعأب ُب نورة البلد {لىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ٍاإل ى
اٛنبل يعين ُب جوفه ،كاإلنساف يريد به آدـ.

ٍبٌ إ ٌف التةانل ال يكوف إالٌ من نفسٌن ذكر كأنثى ال من نفس كاحدة ،كلذلك قاؿ تعأب ُب نورة
َاس إًنَا ىخلى ٍقةىا يكم ٍّمن ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىع ٍلةىا يك ٍم يشعيوبنا ىكقىػبىائً ىل لًتىػ ىع ىارفيوا} .
اٜنجرات {يىا أىيػح ىها الة ي
ً
ث ًمٍةػ يه ىما
حواء ( ىكبى َ
ٌأما قوله تعأب ( ىك ىخلى ىق مٍةػ ىها ىزٍك ىج ىها) يعين كخلق من تلك الطية زكج آلدـ كهي ٌ
ً
ً
كفرؽ من هاتٌن الةفسٌن على كجه التةانل رجاالن ( ىكنً ىساء) فيجب عليكم يا أكالد
ر ىجاالن ىكث نًنا) أم نشر ٌ
آدـ أف تتعارفوا فيما بيةكم كترتا٘نوا ألنٌكم من أب كاحد كأـ كاحدة ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى الَ ًذم تى ىساءليو ىف بًًه) أم
تتساءلوف به ،فحذفت إحدل التائٌن لتسهيل الكبلـ ،كاٞنعىن :يسأؿ بعضكم بعضان فيقوؿ أنألك باهلل

أف تعطيين كذا ،كأنألك باهلل أف تقضي حاجيت ،كهكذا يسأؿ بعضكم بعضان ،كهذا تعظيمان له فيجب
عليكم أف تتٌقوه بأفعالكم كما تعظٌموه بأقوالكم ( ىكاأل ٍىر ىح ىاـ) أم كاتٌقوا اهلل ُب أرحامكم فبل تؤذكهم كال
تةفركا مةهم بل ٩نب عليكم أف تر٘نوهم كتشفقوا عليهم كتى ً
كخاص ن الفقًن مةهم كاليتيم
صلوهم باٝنًنات
ٌ

كالشيخ الكبًن (إً َف اللٌهى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبنا) ام يراقبكم فًنل أعمالكم كأفعالكم ٍبٌ ٩نازيكم عليها ُب

اآلخرة.

 ( -5ىكالى تيػ ٍؤتيواٍ) أم كال تعطوا (ال حس ىف ىهاء) من نسائكم كأكالدكم كربائبكم كأيتامكم ال تعطوهم (أىٍم ىوالى يك يم
الًَيت ىج ىع ىل اللٌهي لى يك ٍم قًيىامان) تقوموف ًُّا ُب معاشكم كتقضوف ًُّا حوائجكم ،كاٞنعىن :إذا كانت زكجتك
ألهنا تبعثر أموالك
تتصرؼ ًُّا كيف تشاء ٌ
نافص العقل كالتدبًن مب ٌذرة للماؿ فبل تسلٌم أموالك بيدها ٌ
كتصرفها ُب أشياء تافه ال قيم ٟنا كليست ضركري  ،ككذلك ابةك أك ربيبك أك اليتيم الذم ُب بيتك
يتصرؼ ًُّا كما يشاء كال
الذم آكيته ُب نبيل اهلل إف كاف نفيهان مب ٌذران للماؿ فبل تسلٌم أموالك بيده ٌ
ً
تعطه مفاتيح حانوتك أك ْنعله ككيبلن على أمبلكك ألنٌه ٫نونك كيسرؽ من أموالك كيب ٌذرها كأنت ال
تعلم كذلك ألنٌه نفيه كالسفيه ال تثق به كال تعتمد عليه ُب ٗنيع األشياء (كارزقي ً
وه ٍم)
وه ٍم ف ىيها ىكا ٍك يس ي
ى ٍي ي
كاٞنعىن٩ :نب أف تقوـ أنت بةفسك بأمر معاشهم ككسوهتم فتعطيهم على قدر حاجتهم فإف أرادكا
بالقوة كالضرب
الزيادة على نفقاهتم أك كسوهتم فاعتذركا إليهم ( ىكقيوليواٍ ىٟني ٍم قىػ ٍوالن َم ٍع يركفنا) ام ال تعاملوهم ٌ

اللٌن كالوعد
كحسةوا ٟنم اٞنقاؿ لتةالوا اٞنراـ ،أل ٌف السفيه يةقاد بالكبلـ ٌ
كالشتم بل عاملوهم بلٌن الكبلـ ٌ

اٜنسن.

كت أموالك
كمن أهم أمور التبذير عةد اٞنرأة اٞنبلبس كأدكات الزية اليت تتزيٌن ًُّا اليوـ
كتتجمل فإذا تر ى
ٌ
فإهنا تواظب على شراء اٞنبلبس كاألحذي كما تتزيٌن به كال تكتفي بثوب أك
تتصرؼ ًُّا كما تشاء ٌ
بيدها ٌ
كل شهر تلبس ثوبان جديدان كحذاءن جديدان كتبعثر اٞنبلبس القد٬ن كال تعتين ًُّا كذلك أل ٌهنا ٓب
ثوبٌن بل ُب ٌ

تتعب َنمع اٞناؿ بل حصلت عليه بغًن تعب كال مش ٌق ك ُب ذلك قاؿ الشاعر:
يػهو يف علىي ًه تىسلًيم البً ً
بلد بًغى ًًٍن حر و
بلد
ب
أخ ىذ البً ى
فم ٍن ى
ىٍ
ى
ىي ى ٍ ٍ ي
أما إبةك أك ربيبك أك اليتيم الذم عةدؾ فإنٌه يب ٌذر اٞناؿ إف كاف نفيهان فيشرتم ما تشتهي نفسه من
مبلعيب كأدكات كمبلبس كغًن ذلك ،كرٌّنا أخذ يلعب القمار كيشرب اٝنمر كأنت ال تعلم به ،أك

يصاحب أكالدان على شاكلته فيةفق عليهم الدنانًن كيب ٌذر عليهم األمواؿ كأنت ال تعلم به ،فلذلك ال
ً
تةجح.
تعتمد على أحد من هؤالء كال تسلٌم أموالك بيده بل اعتمد على نفسك كأدر شؤكنك بةفسك ٍ
( -6كابٍػتىػليواٍ الٍيتىامى) أم اختربكهم ُب عقلهم كديةهم (ح َ ً
اح) كذلك ُب اٝنامس عشرة
ى ى
ّت إ ىذا بىػلىغيواٍ الةٍّ ىك ى
ى
ىى
من أعمارهم (فىًإ ٍف آنىستم ٍّمٍةػهم ر ٍشدا) معةاه فإف علمتم مةهم رشدان بالعقل كقدرهتم على حفظ ً
ماٟنم
ٍي ي ٍ ي ن
وها إً ٍنىرافنا) أم ال تأخذكا من أمواٟنم زيادة على ما تستح ٌقونه من األجرة
(فى ٍادفىػعيواٍ إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ىٟني ٍم ىكالى تىأٍ يكلي ى

على رعي أغةامهم كخدمتها أك فبلح ُب بستاهنم أك حراث ُب أرضهم كنقي زرعهم أك بةاء دارهم أك
غًن ذلك من األعماؿ اليت تستح ٌقوف ًُّا األجرة على العمل .كاٝنطاب ألكلياء األيتاـ ( ىكبً ىد نارا أىف يى ٍكبىػ يركاٍ)
لكربهم ،كمعةاه ال تبادركا األخذ بالكثًن من أمواٟنم زيادةن على أجرتكم خوفان من أف يكربكا
أم كمبادرةن ى
فيذهب اٞناؿ مةكم كيعود إليهم كبذلك تغتةموف فرص الوقت ( ىكىمن ىكا ىف ىغةًيًّا) من أكلياء األيتاـ ،أم
ً
ف) عن أخذ أجرة العمل كأجره عةد اهلل ( ىكىمن ىكا ىف فىًق نًنا) من أكلياء األيتاـ (فىػ ٍليىأٍ يك ٍل)
األكصياء (فىػ ٍليى ٍستىػ ٍعف ٍ
أجرته (بًالٍمعر ً
كؼ) ال يزيد كال يةقص بل يأخذ من ماؿ اليتيم أجرة على عمله كما يأخذ غًنه من
ى ٍي
العماؿ (فىًإذىا ىدفىػ ٍعتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ىٟني ٍم) حٌن بلوغ الرشد (فىأى ٍش ًه يدكاٍ ىعلىٍي ًه ٍم) شهيدين أك أكثر كي ال يقع
ٌ
جحود بعد ذلك ( ىكىك ىفى بًاللٌ ًه ىح ًسيبنا) أم ١نانبان كمعاقبان فاحذركا عقابه يا أكلياء األيتاـ كال تأخذكا من
أمواٟنم ما ال تستح ٌقونه.

ً
ب)
 -7كانت العرب ُب اٛناهلي يورثوف الذكور دكف اإلناث فةزلت هذه اآلي ٌ
ردان لقوٟنم (لٍّ ٍّلر ىجاؿ نىصيً ه
ً ً
ً
ً ً
يب) من اٞنًناث أيضان ( ٍّ٣نَا تىػىرىؾ الٍ ىوالً ىد ًاف
ٍّساء نىص ه
من اٞنًناث ( ٍّ٣نَا تىػىرىؾ الٍ ىوال ىداف ىكاألىقٍػىربيو ىف) بعد موهتم ( ىكللة ى
ظ األنثيٌن (نى ً
صيبنا
ىكاألىقٍػىربيو ىف ً٣نَا قى َل ًمٍةهي أ ٍىك ىكثيػىر) أم نواء كاف اٞنًناث قليبلن أك كثًنان فللذكر مثل ح ٌ

كضا) فرضه اهلل عليكم كأكجبه فبل ٔنالفوا شرايعه.
َم ٍف ير ن

ضىر الٍ ًق ٍس ىم ى) أم حٌن قسم األمواؿ
ٍ -8بٌ ٌبٌن نبحانه حاؿ من ال يرث من أقرباء اٞنيٌت فقاؿ ( ىكإًذىا ىح ى

اٞنةقول كاٜنةط كالزبيب كالتمر كغًن ذلك (أ ٍيكليواٍ الٍ يق ٍرىىب) أم قراب اٞنيٌت يعين الفقراء مةهم الذين ال يرثوف

ً
وهم ٍّمٍةهي) أم فأعطوهم من ذلك اٞناؿ ،كاٝنطاب
( ىكالٍيىتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ي
ٌن) الذين حضركا القسم (فى ٍاريزقي ي

كيوزعه عليهم ( ىكقيوليواٍ ىٟني ٍم قىػ ٍوالن
الوٕب عشر اٞناؿ اٞنةقوؿ قبل قسمته ٌ
ألكلياء األيتاـ ،كذلك بأف ٫نرج ٌ
كييسر لكم أمركم كيعطيكم من فضله.
َم ٍع يركفنا) كذلك بأف يقوؿ ٟنم يبارؾ اهلل لكم ُب رزقكم ٌ

ش) أم كليخافوا ك٪نذركا ،
ٍ -9بٌ ح ٌذر اهلل أكلياء األيتاـ من أكل ماؿ اليتيم بغًن انتحقاؽ فقاؿ ( ىكلٍيى ٍخ ى
فاٞنخاطىب بذلك أكلياء األيتاـ (الَ ًذين لىو تىػريكواٍ ًمن خ ٍل ًف ًهم) بعد ً
موهتم (ذيٍّريَن ًض ىعافنا) أم أكالدان صغاران ال
ى ٍ ى ٍ ى ٍ
الذؿ من بعدهم كاٞنعىن :ال تأكلوا أمواؿ اليتامى بغًن
قدرة ٟنم على ٓنصيل العيش ( ىخافيواٍ ىعلىٍي ًه ٍم) الفقر ك ٌ
انتحقاؽ كال تؤذكهم كال تضربوهم فإ ٌف لكم أكالدان أيضان فإف فعلتم ذلك مع األيتاـ فإ ٌف اهلل نيجعل
أكالدكم أيتامان ذليلٌن حقًنين من بعدكمٌ ،أما إذا ٓب ً٪ن ٍن أجلكم فسيصيبكم بفاجع مؤٞن ُب دار الدنيا
أعز أكالدكم عةدكم كذلك عقابان لكم ُب الدنيا كُب
بسبب أكلكم أمواؿ األيتاـ كأذاهم ،كهي أف ٬نيت ٌ

اآلخرة عذاب الةار كبئس اٞنصًن (فىػ ٍليىتَػ يقوا اللٌهى) ُب اليتامى فبل يأكلوا أمواٟنم كال يؤذكهم إذا بدا من
يدا) أم كبلمان معقوالن
أحدهم ذنب على جهل مةهم بل يرشدكهنم كيةصحوهنم ( ىكلٍيىػ يقوليواٍ) ٟنم (قىػ ٍوالن ىن ًد ن
نب كال شتم كال إهان .
ببل ٌ
كٕب اليتيم أف ٩نعله ُب مدرن ليتعلٌم القراءة كالكتاب أك ٩نعله ُب صةع كةجارة أك حدادة أك
ك٩نب على ٌ

غًن ذلك لتكوف الصةع نببان ٞنعاشه ُب مستقبله ،فقد قيل ُب اٞنثل صةع ُب اليد أماف من الفقر ،كال
٩نوز له أف يرتكه ببل صةع كي يستفيد هو من انتخدامه.

ًَ
ً
ين يىأٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ىاؿ الٍيىتى ىامى ظيٍل نما) بغًن انتحقاؽ
( -10إ َف) أكلياء األيتاـ أك غًنهم من نائر الةاس (الذ ى
ًً
صلى ٍو ىف ىنعً نًنا) يعين
(إًَ٧نىا يىأٍ يكليو ىف) يوـ القيام ناران كيدخل (ًُب بيطيوهن ٍم نى نارا) أيضان من غًن األكل ( ىك ىنيى ٍ
متوهج .
٪نرتقوف بةار مستعرة أم ٌ

ً
ب ٍّ٣نَا تىػىرىؾ الٍ ىوالً ىد ًاف ىكاألىقٍػىربيو ىف ..اْب}
ٍ -11بٌ ٌبٌن اهلل تعأب ما أٗنله فيما تق ٌدـ من قوله {لٍّ ٍّلر ىجاؿ نىصيً ه
ًّنا فصله ُب هذه اآلي فقاؿ (ي ً
وصي يكم اللٌهي ًُب أ ٍىكالى ًد يك ٍم) أم ُب ميراث أوالدكم (لًل َذ ىك ًر) مةهم ( ًمثٍل ىح ٍّ
ظ
ٌ
ي
ي
ي
األينثىػيىػ ٍ ً
ٌن) أم لئلبن من اٞنًناث مثل نصيب البةتٌن إف ٓب يكن للميٌت أب كال ٌأـ كال أخٍ ،40بٌ ٌبٌن اهلل
تعأب القسم بيةهم ُب حاؿ كجود أبوين للميٌت ُب قيد اٜنياة يعين ج ٌد األكالد كج ٌدهتم مع كوف الورث
إناثان كليس فيهم ذكر فقاؿ (فىًإف يك َن نًساء) ال ذكر فيهن كهن (فىػ ٍو ىؽ اثٍػةىتىػ ٍ ً
ٌن) أم اثةتٌن فما فوؽ ،يعين
ٌ ٌ
ى
بيةهن ،كالثلث الباقي
ٟنن ثلثا ال ًرتك يقسم ٌ
فأكثر من ذلك (فىػلى يه َن ثػيليثىا ىما تىػىرىؾ) أبو٨نا من اٞنًناث ،أم ٌ
ألبويه لكل كاحد مةهما السدس ،يعين لؤلب ندس كلؤلـ ندس( 41كإًف ىكانىت) البةت (ك ً
اح ىدةن) ككاف
ٍ
ٌ
ى
ى
ٌ
للميت أخ مع كجود األبوين ُب قيد اٜنياة (فىػلىها الةٍّصف) من اٞنًناث (كألىبػوي ًه لً يك ٍّل ك ً
اح ود ٍّمٍةػ يه ىما
ى ٍ ي
ى ىىٍ
ٌ
ى
نت حصص ثبلث مةها للبةت ككاحدة لؤلب كمثلها
س) كألخيه السدس أيضان ،فيكوف اَّموع ٌ
ال حس يد ي
عم البةتٌ 42أما إذا ٓب يكن للميٌت أخ ُب قيد اٜنياة فتقسم ت ًركته
ٌ
لؤلـ كأخرل ألخي اٞنيٌت الذم هو ٌ
ً
ً
ألمه (٣نَا تىػىرىؾ) أم ٣نٌا ترؾ اٞنيٌت من اٞناؿ ،كذلك (إًف ىكا ىف لىهي
كما يلي :نصف البةته كربع ألبيه كربع ٌ
ىكلى هد) يعين إف كاف للميٌت أكالد ،فكلم كلد تشمل الذكور كاإلناث.

ٍبٌ ٌبٌن نبحانه كيفي القسم إف ٓب يكن للميٌت أكالد بل له أب كأـ كأخ ُب قيد اٜنياة فقاؿ (فىًإف َٓبٍ
يى يكن لَهي) أم للميٌت ( ىكلى هد) أم أكالدان يرثونه ال ذكوران كال إناثان ( ىكىكًرثىهي أىبىػ ىواهي) أم كصار اإلرث ألبويه مع

40
ظ األنثيٌن ،كإف
فإف كاف أحد األبوين ُب قيد اٜنياة فله السدس كيقسم الباقي على األكالد للذكر مةهم مثل ح ٌ

كاف األبواف ُب قيد اٜنياة فلهما الثلث كيقسم الباقي على األكالد.
41
عم األكالد.
لكل كاحد من األبوين السدس ،كال يرث ٌ
ككذلك لو كانا كلدين فلهما الثلثاف ك ٌ
42
لعمه
فلكل كاحد من أيب اٞنيٌت ك ٌأمه السدس ،كالباقي للولد كليس ٌ
ٌأما إذا كاف الوارث كلدان كاحدان بدؿ البةت ٌ
شيء .فأخو اٞنيٌت ال ي ًرث أخاه ُب حاؿ كجود أكالد ذكور ألخيه ،كلكن له نصيب من إرث أخيه إف كاف ألخيه
بةت كاحدة فقط ،كله من إرث أخيه أيضان إف ٓب يكن ألخيه أكالد ال ذكوران كال إناثان.
ه

ث) كألبيه ثلث كألخيه ثلث ،فتكوف القسم بٌن األب كاألـ كاألخ
كجود أخ للميٌت (فىؤل ٍّيم ًه الثػحلي ي

لكل كاحد مةهم ثلث.
متساكي ٌ

فؤلمه الةصف من اٞنًناث كالةصف اآلخر ألخيه (فىًإف
ٌأما إذا كاف أحد األبوين ميٌتان كاآلخر ُب قيد اٜنياة ٌ
ً
ً
لكل كاحد من إخوته ندس ،كبذلك
ىكا ىف لىهي) أم للميٌت (إ ٍخ ىوةه) أربع (فىؤل ٍّيمه ال حس يد ي
س) كألبيه ندس ك ٌ
تكوف األنهم متساكي بٌن األب كاألـ كاإلخوة.
لكل
فلكل كاحد مةهم ٙنس ،أم لؤلب ٌ
حص كاحدة ك ٌ
كإذا كاف أحد األبوين ميٌتان كاآلخر ُب قيد اٜنياة ٌ
حص كاحدة ،فيكوف اَّموع ٙنس حصص ،كهكذا تكوف القسم بيةهم فما زاد من
كاحد من اإلخوة ٌ
اإلخوة أك نقص فالقسم تكوف بيةهم كبٌن األـ كاألب متساكي  ،كذلك ( ًمن بػع ًد ك ًصيَ و ي ً
وصي ًُّىا)
ىٍ ى ي
اٞنيٌت قبل ٣ناته 43إف ٓب يكن عليه دين كإالٌ فالوفاء بالدًّين قبل اإل٤ناز بالوصيٌ (أ ٍىك ىديٍ ون) توفوف به إف

ب لى يك ٍم نػى ٍفعان) اآلباء أـ األبةاء
كاف مديونان .فهؤالء الوارثوف لكم هم (آبىآ يؤيك ٍم ىكأىبةا يؤيك ٍم الى تى ٍد يرك ىف أىيػح يه ٍم أىقٍػىر ي
يض ن ٍّم ىن اللٌ ًه) عليكم ،أم فرض اهلل ذلك فريض ن
بل اهلل يعلم ذلك ففرض عليكم هذه القسم (فى ًر ى
ً
ً
ً
يما) فيما ٪نكم به عليكم من القسم كغًنها.
عليكم (إ َف اللٌهى ىكا ىف) كال يزاؿ ( ىعليمان) ّنصاٜنكم ( ىحك ن
ً
ف ىما
ص ي
ٍ - 12بٌ ٌبٌن نبحانه قسمة الميراث بين الزوجات واألزواج فقاؿ ( ىكلى يك ٍم) أيٌها األزكاج (ن ٍ

اج يك ٍم) أم زكجاتكم من اٞنًناث (إًف َٓبٍ يى يكن َٟني َن ىكلى هد) ال ذكران كال أنثى كال إبن الولد ،أل ٌف ابن
تىػىرىؾ أ ٍىزىك ي

الولد يكوف حكمه حكم الولد أم يقوـ مقاـ أبيه ُب اٞنًناث ،كتقدير اآلي يكوف كما يأٌب :إف ٓب يكن

ٟنن كلد كال كالد ففي هذه اٜنال يكوف نصف اإلرث لزكجها كالةصف الباقي ألخيهاٌ ،أما إذا كاف ٟنا
ٌ

كالد كاحد كأخ كاحد أم كاف ٟنا كارثاف فلزكجها الثلث من اٞنًناث كألبيها ثلث كألخيها ثلث ،كإذا كاف

لكل من هؤالء الثبلث ربع من اٞنًناث  ،كال يةقص من ربع
ىٟنا أب ك ٌأـ كأخ ُب قيد اٜنياة فلزكجها الربع ك ٍّ
43
حق أف يوصي ك٫نرج من ماله أكثر من الثلث.
كليس له ٌ

الزكج مهما زاد عدد اإلخوة كاألخوات (فىًإف ىكا ىف ىٟني َن ىكلى هد فىػلى يك يم الحربي يع ً٣نَا تىػىرٍك ىن) من اٞنًناث كنصف
وص ً
ً ً ًو ً
مر تفسًنها ( ىكىٟني َن) أم كلزكجاتكم (الحربي يع ً٣نَا
البةها كربع ألبويها (من بىػ ٍعد ىكصيَ يي ى
ٌن ُّىا أ ٍىك ىديٍ ون) قد ٌ
تىػىرٍكتي ٍم) من اٞنًناث (إًف َٓبٍ يى يكن لَ يك ٍم ىكلى هد) كالباقي ألبويكم كإخوتكم ،كاحدة كانت الزكج أك اثةتٌن أك
ٟنن أكثر من ذلك (فىًإف ىكا ىف لى يك ٍم ىكلى هد) ذكر أك أنثى أك إبن الولد (فىػلى يه َن الث يحم ين ً٣نَا
ثبلثان أك أربعان ٓب يكن ٌ
ً ًو
وصو ىف ًُّىا) أيٌها
تىػىرٍكتيم) من اٞنًناث ،نواء كانت الزكج كاحدة أك أكثر من ذلك ( ٍّمن بىػ ٍعد ىكصيَ تي ي

يوَب عةكم.
األزكاج (أ ٍىك ىديٍ ون) ٌ

ٍبٌ ٌبٌن نبحانه حكم من مات كليس له كلد كال كالد بل له ٌّ
ث
جد كج ٌدة فقاؿ ( ىكإًف ىكا ىف ىر يج هل يي ىور ي
ىكبلىلى ن) مفردها "كليل" على كزف نليل كنبلل  ،كهو العاجز عن العمل لكرب نةٌه ،فالكبلل هةا يريد
ًُّم ج ٌد اٞنيٌت كج ٌدته ،كاٞنعىن :إذا مات رجل كصار إرثه إٔب كبللته ،أم إٔب ج ٌده كج ٌدته ألنٌه ال كلد له
ت) ُب قيد اٜنياة (فىلً يك ٍّل
فًنثه كال كالد (أىك ٍامىرأىةه) كهي تورث كبلل ن أيضان ( ىكلىهي) ام للميٌت (أ ه
يخ ه
ىخ أ ٍىك أ ٍ
ًو
قسم ت ًركته أم ما
ىكاحد ٍّمٍةػ يه ىما) أم من األخ كاألخت (ال حس يد ي
س) كٛن ٌده الثلث كٛن ٌدته الثلث ،كاٞنعىن :تي ى
حصتاف،
ترؾ من اٞناؿ إٔب ٌ
حصتاف كٛن ٌدته ٌ
حص كٛن ٌده ٌ
حص كألخته ٌ
نت حصص فيكوف ألخيه ٌ

حص األخ كاألخت
فاَّموع يكوف ٌ
حص اٛن ٌد كاٛن ٌدة أكثر من ٌ
نت حصص ،كإٌ٧نا جعل اهلل تعأب ٌ
ً 44
ألهنما عاجزاف عن العمل لكرب نةٌهما ٌأما األخ كاألخت فيمكةهما أف يكسبا ك٪نصبل على قوهتما
ٌ
(فىًإف ىكانػيواٍ) أم اإلخوة (أى ٍكثػر ًمن ذىلً
ك) ُب العدد (فىػهم يشرىكاء ًُب الثحػلي ً
أصاُّم من اٞنًناث،
ث) الذم ى
ى
ي
ٍ
ى
ىى
ى
ً
ً ً ًو
تضر
ض ٍّ
وصى ُّىآ أ ٍىك ىديٍ ون ىغٍيػىر يم ى
كالثلثاف الباقياف للج ٌد كاٛن ٌدة (من بىػ ٍعد ىكصيَ يي ى
آر) أم غًن موصٌن كصيٌ ٌ
بالورث  ،يعين ال يوصي ّناله لواحد من الورث ك٪نرـ الباقٌن من ماله ،أك يوقف ماله لبعض األئم أك

ٌ 44أما إذا كاف أخ كاحد للميٌت كليس معه أخت فله الثلث كٛن ٌده ثلث كٛن ٌدته ثلث  ،ككذلك لو كانت أخت

كاحدة للميٌت كليس معها أخ

ً
ً
ً
ً
يم)
اٞنشايخ كيرتؾ أطفاله معوزين فهذا ال ٩نوز ( ىكصيَ ن ٍّم ىن اللٌه) يوصيكم ُّا فبل ٔنالفوا أكامره ( ىكاللٌهي ىعل ه
ً
يم) ال يعاجل العصاة بالعقوب .
ّنصاّب عباده ( ىحل ه
ًً
ً
ًَ
ين يىػ ٍع ىمليو ىف ال حس ىوءى ًَنى ىهالىو) أم
 ( -17إ٧نىا التػ ٍَوبى ي ىعلىى اللٌه) ام اليت ضمن على نفسه قبوىٟنا بفضله (للَذ ى
حّت يبلغ
يعملوف الذنوب الصغائر َنهال  ،يعين جاهلٌن ى
عقاُّا كعاقبتها ،فاإلنساف ٓب يزؿ جاهبلن ٌ
و
فحيةئذ يزداد عقله بالتجارب كيذهب جهله بالتدريج كُب ذلك قاؿ الشاعر:
األربعٌن من عمره

ت ًن َن األربىعًيةىا
األعداءي ًم ٍّين
كماذا يىػ ٍل ًم يز ٍ
جاكٍز ي
كقى ٍد ى
(ٍبيَ يىػتيوبيو ىف ًمن قى ًر و
يب) أم من كقت قريب لليوـ الذم عملوا فيه الذنب ،كاٞنعىن :يتوبوف بعد فراغهم
وب اللٌهي ىعلىٍي ًه ٍم) ام يقبل توبتهم ( ىكىكا ىف اللٌهي ىعلًيمان) ّنصاّب العباد
بوقت قريب (فىأ ٍيكلىػئً ى
ك) التائبوف (يػىتي ي
( ىح ًكيمان) فيما يعاملهم به.
ًً
ً
ً
ضىر
ين يىػ ٍع ىمليو ىف ال َسيٍّئىات) على الدكاـ ( ىح َّت إً ىذا ىح ى
 ( -18ىكلىٍي ىست التػ ٍَوبى ي) اٞنقبوله عةد اهلل هي (للَذ ى
ًَ
َار)
ىح ىد يه يم) ملك (الٍ ىم ٍو ي
ت قى ىاؿ إً ٍّ٘ب تيػٍب ي
ين ٬نىيوتيو ىف ىكيه ٍم يكف ه
أى
ت اآل ىف) فأكالئك ال تقبل توبتهم ( ىكالى الذ ى
ً
يما) ُب اآلخرة
فأكالئك ال تقبل توبتهم بعد اٞنوت ك (أ ٍيكلىػئً ى
ك أ ٍىعتى ٍدنىا) أم أعددنا يعين هيٌأنا ( ىٟني ٍم ىع ىذابنا أىل ن
.
( -29يا أىيػحها الَ ًذين آمةيواٍ الى تىأٍ يكليواٍ أىموالى يكم بػيػةى يكم بًالٍب ً
اط ًل) أم ال يأخذ بعضكم أمواؿ بعض بدكف
ى ى
ٍ ى ٍ ىٍ ٍ ى
ى ى
انتحقاؽ ،كذلك كالرشوة كالقمار كالربا كغًن ذلك من اغتصاب أمواؿ الةاس (إًالَ أىف تى يكو ىف ًْنى ىارنة) أم
اض ٍّمة يك ٍم) أم ْنارة صادرة عن تر و
مبايع ( ىعن تىػىر و
اض مةكم ( ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ أىن يف ىس يك ٍم) لسبب من األنباب،
فإ ٌف بعض الناس ينتحر لسبب فقر أصابه أك كرب أك ضيق أك ش ٌدة ،فإف أصابك كرب أك مصيب فبل

نيفرج عةك كربك كيزيل ٨نٌك
يفرج كربك كاصرب قليبلن فإ ٌف اهلل تعأب ٌ
تقتل نفسك بل انأؿ من ربٌك أف ٌ
كيشرح صدرؾ ،فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الشرح {إً َف ىم ىع الٍعي ٍس ًر يي ٍسنرا} كقيل ُب اٞنثل :الصرب مفتاح

ً ً
ً
يما) فبل يريد اهلل أف يدٙب عليكم العسر بل يريد أف ٬نتحةكم بذلك فًنل هل
الفرج (إ َف اللٌهى ىكا ىف ب يك ٍم ىرح ن
تصربكف أـ تكفركف.

ً
ك) فيأكل أمواؿ الةاس (عي ٍد ىكانا) أم ْناكزان ٜندكد اهلل كذلك كالسلب كالةهب
 ( - 30ىكىمن يىػ ٍف ىع ٍل ىذل ى
صلً ًيه نى نارا) يىصلىى ًُّا يوـ
كالسرق ( ىكظيٍل نما) كذلك كالرشوة كالربا كإنكار األمان كغًن ذلك (فى ىس ٍو ى
ؼ ني ٍ
ً
ك) العذاب ُب الةار ( ىعلىى اللٌ ًه يى ًس نًنا) أم هيٌةان ال ٬نةعه مةه مانع كال يدفعه عةه دافع.
القيام ( ىكىكا ىف ىذل ى
كاعلم أ ٌف الدنيا مدرن لئلنساف فاٜنوادث كاٞنصائب تكسب اإلنساف معلومات فيزداد عقله تدر٩نيان

فيصبح عاٞنان باألمور كُب ذلك قيل:
عرفٍ ً
ً
ص ًد ًيقي
َدائً ىد يك َل ىخ ٍوًن
ىجىزل اهللي الش ى
ىى ي
ت ُّىا ىع يد ٍّكم م ٍن ى
ً
أعز
كلو يكشف الغطاء عن اإلنساف لعلم أف ليس ُب الدنيا مصيي ٌ
حّت اٞنوت ،كإليك مثبلن ُب ذلك  :إ ٌف ٌ
األشياء على اإلنساف ُب الدنيا إبةه الصغًن إذا كاف عمره بضع نةوات ألنٌه يأنس به كيبلعبه ،فإذا مات

هذا الولد فموته أكرب مصيب على كالديه ،كُب ذلك قيل :موت الولد صدع ُب الكبد ال يةجرب إٔب األبد.
فلو كشف الغطاء عن كالده ً ً
موت ابةه الصغًن نعم من اهلل عليه كليست
ى
كعلم ع ٍل ىم اليقٌن لرأل أ ٌف ى
علي ايٌها القارئ الكرٙب قوٕب هذا فتقوؿ :كيف يكوف موت الولد نعم ؟ أقوؿ
مصيب  .كلعلٌك أنكرت ٌ
مادم إٔب عآب أثًنم ،كأركاح األطفاؿ ال تكرب بل
لك إ ٌف اإلنساف ال ٬نوت بل يةتقل ّنوته من عآب ٌ
تبقى على ما كانت عليه حٌن ً
موهتا ،فاإلنساف ال يتةانل ُب عآب األثًن كال يكوف له أكالد إالٌ من مات

كهو طفل صغًن ،فإذا مات أبوه كجد ابةه هةاؾ فيفرح به كيبقى الولد عةد أبويه يأنساف به كيبلعبانه ُب
و
فحيةئذ يعلماف علم اليقٌن بأ ٌف موت ابةهما كهو طفل صغًن كاف نعم من اهلل عليهما إذ لو
عآب األثًن،

و
نن
ٓب ٬نت لىما كاف ٟنما طفل ُب عآب األثًن يأنساف به ،فحيةئذ يشكراف اهلل على موت ابةهما ُب ٌ
الطفول .

فهوف عليك األمور كال
كل اٞنصائب لو صربنا عليها لوجدناها ُب العاقب نعم كليست مصيب ٌ ،
كهكذا ٌ
ٓنزف لًما فاتك كال تفرح ًّنا آتاؾ.
ٗنيعا إًنَه هو الٍغى يف ً
 -31لىما نزؿ قوله تعأب ُب نورة الزمر {إً َف اللَه يػ ٍغ ًفر ال حذني ً
يم}  ،قاؿ
ى
ٌ
ي
وب ى ن ي ي ى
ور الَرح ي
ىى ي
بعض الصحاب يا رنوؿ اهلل أيغفر اهلل الكبائر كالصغائر؟ فةزلت هذه اآلي (إًف ىٍْنتىةًبيواٍ ىكبىآئًىر ىما تػيٍةػ ىه ٍو ىف
ىعٍةهي ني ىكف ٍٍّر ىعة يك ٍم ىنيٍّئىاتً يك ٍم)  ،كاٞنعىن :إف ْنتةبوا الكبائر نك ٌفر عةكم الصغائر إذا تبتم ،يعين إف تبتم عن
حّت يقاـ عليكم اٜن ٌد إف كاف فيه
ذنب صغًن نقبل توبتكم ،كإف تبتم عن ذنب كبًن فبل نقبل توبتكم ٌ
و
فحيةئذ نقبل توبتكم.
ح ٌد كترجعوا أمواؿ الةاس كحقوقهم إف كةتم اغتصبتم حقوقهم ٍبٌ تتوبوف

كعاؽ الوالدين ٩نب عليه أف يرضي
فالسارؽ ٩نب عليه أف يعيد اٞناؿ الذم نرقه إٔب صاحبه ٍبٌ يتوبٌ ،

أبويه ٍبٌ يتوب ،كقاتل الةفس ٩نب عليه أف يدفع ديتها ٍبٌ يتوب ،كالذم يرمي احملصة بالفحشاء٩ 45نب
حّت ترضى عليه كتغفر له زلٌته ٍبٌ يتوب،
عليه أف يطلب رضاها فيدفع ٟنا األمواؿ أك يعمل معها معركفان ٌ
يؤدم حقوؽ الةاس اليت اغتصبها ٍبٌ يتوب فتقبل توبته كإالٌ فبل.
كهكذا ٩نب عليه أف ٌ

حق من حقوؽ الةاس ،كأعظم الكبائر اإلشراؾ باهلل ،
كل ذنب يقاـ عليه اٜن ٌد ،أك اغتصاب ٌ
كالكبائر ٌ

كمن الكبائر قتل الةفس اٞنؤمة كأكل الربا كأكل ماؿ اليتيم كقذؼ احملصة كعقوؽ الوالدين كالفرار من
و
حّت تكوف
متزكج  ،كمةع اٞنرأة من الزكاج ،كالفتة بٌن صديقٌن ٌ
الزحف ُب قتاؿ الكافرين ،كالزنا بامرأة ٌ
بيةهما العداكة ،كإيقاع احملصة بالزنا كغًنها من الذنوب ( ىكني ٍد ًخ ٍل يكم حم ٍد ىخبلن ىك ًر٬ننا) ام مكانان طيبان حسةان
كذلك لًمن ْنةٌب الكبائر كتاب عن الصغائر.
 ( -33ىكلً يك ٍّل) من الرجاؿ كالةساء ( ىج ىع ٍلةىا ىم ىوً
يتؤب أمرؾ كيقوـ بإدارة
إب) مفردها مؤب ،كهو الذم ٌ
ى
ً
ين}  .يعين نيٌدكم
شؤكنك ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف {بى ًل اللٌهي ىم ٍوالى يك ٍم ىكيه ىو ىخٍيػ ير الةَاص ًر ى
 45أم يتٌهمها بالزنا كهي غًن زاني فيجب عليه أف يعرتؼ ِنطيئته عةد من ذكرها عةده بالزنا.

كالذم يقوـ برعايتكمً ،ك٣نٌا يؤيد هذا قوؿ زكريا ُب نورة مرٙب {كإً ٍّ٘ب ً
ت الٍ ىم ىوً
إب ًمن ىكىرائًي} أم خفت
ف
خ
ٍ
ي
ٌ
ٌ
ى
ى

لكل من الرجاؿ كالةساء كالي ن كرعاي ن على
من تكوف له الوالي على اٜنكم من بعدم .كاٞنعىن :جعلةا ٍّ
حصصهم كأمبلكهم من اٞنًناث (ً٣نَا تىػىرىؾ الٍ ىوالً ىد ًاف ىكاألىقٍػىربيو ىف) من اٞناؿ.

ٍبٌ أكصى نبحانه ُب اٞنماليك بأف يعطوهم ح ٌقهم إذا انتعملوهم ُب ْنارة أك صةع أك حرف فقاؿ
ًَ
ت أٍى٬نىاني يكم) من العبيد (فىآتيوهم نى ً
صيبىػ يه ٍم) من اٞناؿ الذم اكتسبوه ،كاٞنعىن :كالذين تعاقدًب
ين ىع ىق ىد ٍ
يٍ
ٍ
( ىكالذ ى
معهم على ْنارة يتاجركف ًُّا لكم أك حرف أك عمل أكصةع يشتغلوف ًُّا كيأتونكم باٞناؿ الذم ٪نصلوف
عليه فآتوهم نصيبهم مةه كما تعاقدًب معهم ،فأف تعاقدًب معهم باٞنةاصف فأعطوهم نصف الربح من
التجارة كنصف اٞناؿ من عملهم إف عملوا كال تةقصوهم من ح ٌقهم شيئان (إً َف اللٌهى ىكا ىف ىعلىى يك ٍّل ىش ٍي وء
يدا) أم حاضران يسمع كيرل فيعاقبكم ُب اآلخرة إف ٓب تعطوهم نصيبهم.
ىش ًه ن
فاٞنعاقدة هي اٞنعاهدة كاٞنكاتب  ،كنظًنها ُب نورة الةور قوله تعأب{كالَ ًذين يػبتػغو ىف الٍ ًكت ً
ت
ى ى ىٍى ي
اب ٣نَا ىملى ىك ٍ
ى ى
ً
وه ٍم إً ٍف ىعلً ٍمتي ٍم فًي ًه ٍم ىخٍيػنرا} .
أٍى٬نىاني يك ٍم فى ىكاتبي ي
 ( -36ىك ٍاعبي يدكاٍ اللٌهى) كحده ( ىكالى تي ٍش ًريكواٍ) ُب العبادة (بًًه ىشٍيئنا) من اٞنخلوقٌن كاٞنخلوقات فبل تعبدكا

اٞنبلئك كال األنبياء كال األئم كال اٞنشايخ كال القبور بل اجعلوا أعمالكم خالص لوجه اهلل ( ىك) أحسةوا
(بًالٍوالً ىديٍ ًن إً ٍحسانا) بالقوؿ كالعمل (كبً ًذم الٍ يقرىىب) أم األقرباء (كالٍيىتى ىامى كالٍمساكً ً
اٛنىا ًر ًذم الٍ يق ٍرىىب)
ٌن ىك ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى ىى
ى
اٛنيةي ً
ب) ام جارؾ الذم عن جةبك
اٛنىا ًر ٍ
أم جارؾ القريب مةك ُب اٛنوار يعين الذم داره أماـ دارؾ ( ىك ٍ
صً
يعين عن ٬نيةك كعن مشالك ً
ب بًاٛنى ً
اح ً
ةب) يعين رفيقك ُب نفرؾ كالعامل ُب
أحسن إليه أيضان ( ىكال َ
معملك كاٜنارث ُب زرعك كالفبلٌح ُب بستانك كالراعي ُب غةمك كغًن ذلك ً٣نٌن يعمل عةدؾ ( ىكابٍ ًن

ال َسبً ًيل) أم اٞنسافر ،يعين الغريب اٞنةقطع ٩نب عليك أف ٓنسن إليه كتكرمه ،ككذلك الضيف فإنه

مسافر عن أهله فيجب عليك أف تكرمه كٓنسن إليه ،كم ٌدة الضياف ثبلث أياـ كبعدها يأكل صدق ( ىكىما

العماؿ
ت أٍى٬نىاني يك ٍم) من اٞنماليك كالعبيد كاٝندـ (إً َف اللٌهى الى يً٪ن ح
ىملى ىك ٍ
ب ىمن ىكا ىف ٢نيٍتىاالن) أم ٌ
متكربان على ٌ
كاٝندـ كغًنهم (فى يخ نورا) على الةاس ًّنا أكٌب من اٞناؿ.
 -43جلس اثةاف من الصحاب ُب اٞنسجد يتح ٌدثاف ليبلن ككاف أحد٨نا نعسانان ،فجاء رجل آخر كأخذ
يصلٌي قريبان مةهما فقرأ ُب صبلته {قي ٍل يىا أىيػح ىها الٍ ىكافًيرك ىف}  ،فقاؿ اٛنالس لرفيقه الةعساف هل ٓنفظ هذه
ًَ
ين ىآمةيواٍ
السورة؟ فقاؿ نعم ،كأخذ يقرأ :يا أيٌها الكافركف أعبد ما تعبدكف .فةزلت هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى
صبلىىة ىكأىنتي ٍم ين ىك ىارل) من الةعاس ،كاٞنعىن :ال ْنلسوا ُب اٞنساجد قرب اٞنصلٌٌن كأنتم نكارل
الى تىػ ٍقىربيواٍ ال َ

ّت) معةاها كي (تىػ ٍعلى يمواٍ ىما تىػ يقوليو ىف) أم كي تعلموا ما تقرؤكف .فقد ركم عن عائش
من ش ٌدة الةعاس ( ىح َى

الةب أنٌه قاؿ :إذا نعس أحدكم كهو يصلٌي فليةصرؼ لعلٌه يدعو على نفسه كهو ال يدرم .فالةعساف
عن ٌ
كالسكراف ،كقد يكوف اإلنساف نكرانا من اٟنموـ أك العذاب ،فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٜنج { ىكتىػىرل
ً
ً
اب اللَ ًه ىش ًدي هد} ( ، 46ىكالى) ْنلسوا ُب اٞنساجد ( يجةيبنا إًالَ
َاس ين ىك ىارل ىكىما يهم ب يس ىك ىارل ىكلىك َن ىع ىذ ى
الة ى
ىعابً ًرم ىنبً ويل) فبل بأس من ذلك ،يعين إالٌ إذا كاف اٞنسجد له باباف كأراد أحدكم أف يعرب الطريق فيدخل
من هذه الباب ك٫نرج من األخرل كهو ٠نةب فبل بأس عليهٌ ،أما اٛنلوس ُب اٞنسجد فبل ٩نوز لًمن كاف
و
فحيةئذ ال بأس عليكم من اٛنلوس ُب اٞنساجد.
ّت تىػ ٍغتى ًسليواٍ) باٞناء من حدث اٛنةاب
٠نةبان ى
(ح َى
ضى)
يضره اٞناء فقاؿ ( ىكإًف يكةتيم َم ٍر ى
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه اٜنكم ُب ذلك عةد فقداف اٞناء كحكم اٞنريض الذم ٌ
ىح هد ٍّمة يكم ٍّمن الٍغىآئً ًط) أم من
يضره اٞناء (أ ٍىك ىعلىى ىن ىف ور) أم مسافرين كٓب ْندكا ماءن (أ ٍىك ىجاء أ ى
ُب مرض ٌ
ٍّساء) اٞنراد به اٛنماع (فىػلى ٍم ىًْن يدكاٍ ىماء) لتغتسلوا
ٌ
التغوط كهو كةاي عن قضاء اٜناج (أ ٍىك الىىم ٍستي يم الة ى
46
فةص على
اٞنفسركف ٌ
يةصوف على أ ٌف ُب القرآف نانخان كمةسوخان كٓب يفطةوا ٞنعىن الةسخ إالٌ اٞنؤلٌف نفسه ٌ
جعل ٌ
عدـ كجود الةانخ كاٞنةسوخ ،بيةما كاف تفسًنهم تفسًنان ال ترتضيه العقوؿ كال تتقبٌله الةفوس ،كمن ذلك هذه اآلي
حرمت اٝنمر تدر٩نيان كاٜنقيق أ ٌف السكر كاف من الةعاس ال من اٝنمر الذم زعموا،
اليت كانوا قد زعموا ٌأهنا ٌأكؿ آي ٌ
كبذلك يكوف اٞنؤلٌف ٌأكؿ من أفحم أهل الكتاب ُب زعمهم أ ٌف توراهتم كإ٤نيلهم مثبتاف بيةما القرآف فيه مةسوخ.

فليس القرآف إالٌ مثبىتان ٗنيعه ػ اٞنراجع

ً
يدا طىيٍّبنا) أم طاهران من األقذار  ،كالصعيد كجه األرض ،يعين
صعً ن
ٌ
كتتطهركا (فىػتىػيى َم يمواٍ) أم فاقصدكا ( ى
اٞنكاف اٞنرتفع قليبلن (فىامسحواٍ بًوج ً
وه يك ٍم ىكأىيٍ ًدي يك ٍم) من ترابه ،كذلك بأف تبسط ك ٌفيك كتضرب الرتاب
ٍ ى ي يي
مرنة كٕنسح ًُّا كجهك كضرب ثاني ٕنسح ًُّا يديك إٔب اٞنرفقٌن (إً َف اللٌهى ىكا ىف ىع يف ًّوا) بالرتخيص لكم
ٌ

يضره اٞناء ،كإذا
كالتيسًن ( ىغ يف نورا) عن اٝنطأ كالتقصًن .كعةد حضور اٞناء يبطل ٌ
التيمم إالٌ اٞنريض الذم ٌ

متأخران كقد ضايقك الوقت لصبلة الصبح ككاف
كةت جةبان كجلست [  :أم انتيقظت من نومك] ٌ

نخن اٞناء
فتوضأ ٍّ
فتعرض نفسك للمرض ٌ
كصل قبل فوات الوقت ٍبٌ ٌ
الوقت شتاءن فبل تغتسل باٞناء البارد ٌ
كصل كإذا كاف اٛنرح ُب إحدل يديك
فتيمم ٍّ
يضره اٞناء ٌ
كاغتسل عن اٛنةاب  ،كإذا كاف ُب كجهك جرح ٌ

كصل.
فتوضأ كامسح فوؽ الضماد الذم على اٛنرح ٍّ
أك رجليك ٌ

ًَ
ً
حص ( ٍّمن الٍ ًكتى ً
ً
اب) يعين من
 ( -44أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
ين أيكتيواٍ نىصيبنا) أم قسطان أك ٌ ى
١نمد (إ ىٔب) اليهود (الذ ى
باٟندل إذا نألتموهم شيئان فبدؿ أف
الكتب السماكي كهو التوراة (يى ٍشتىػ يرك ىف) أم يستبدلوف (ال َ
ضبلىلى ى) ى
ًح ً
يل) أم الطريق فيفرحوف بذلك أل ٌهنم
اٜنق ( ىكييًر ي
يرشدككم إٔب الصواب يضلٌونكم عن ٌ
يدك ىف أىف تىضلواٍ ال َسب ى
أعداؤكم.
 ( -45ىكاللٌهي أ ٍىعلى يم) مةكم (بًأ ٍىع ىدائً يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف فبل توالوهم كال تستةصركهم ( ىكىك ىفى بًاللٌ ًه ىكلًيًّا) عن
كاليتهم (كىك ىفى بًاللٌ ًه نى ً
ص نًنا) عن نصرهتم.
ى
ً
ًَ
ً ًً
يغًنكف الكبلـ عن أصله
ين ىه ي
ادكاٍ) أم من اليهود فريق ( ي٪نىٍّرفيو ىف الٍ ىكل ىم ىعن َم ىواضعه) أم ٌ
ٍّ ( -46م ىن الذ ى
ً
صٍيػةىا) أم يقولوف ٚنعةا جهران
فيسبٌوف بدؿ أف ٪نمدكا ( ىكيىػ يقوليو ىف) إذا ٚنعوا قوؿ الرنوؿ ( ىٚن ٍعةىا ىك ىع ى
١نمد ما نقوؿ ،كُب قلوُّم يقولوف غًن مسمع
كعصيةا نران ( ىك ٍ
اٚنى ٍع ىغٍيػىر يم ٍس ىم وع) أم كيقولوف اٚنع مةٌا يا ٌ
مةك ،أم ال نسمع لقولك (كر ً
اعةىا) أم أمهلةا لةفهم ما تقوؿ ،كلكةٌهم يقصدكف ًُّذه الكلم الرعون
ىى
أم خ ٌف العقل (لىيًّا بًأىلٍ ًسةىتً ًه ٍم) أم تقلٌبان كفتبلن بألسةتهم من الكبلـ اٜنسن إٔب الكبلـ اٞنكركه ( ىكطى ٍعةنا)
َه ٍم) أم اليهود (قىاليواٍ ىًٚن ٍعةىا) قولك ( ىكأىطى ٍعةىا) أمرؾ
مةهم (ًُب الدٍّي ًن) الذم أنتم عليه أيٌها اٞنسلموف ( ىكلى ٍو أىنػ ي

اٚنى ٍع) مةٌا ما نقوؿ ( ىكانظيٍرنىا) أم انتظرنا قليبلن كي نفهم ما تقوؿ (لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َٟني ٍم) ً٣نٌا تكلٌموا به
( ىك ٍ
( ىكأىقٍػ ىوىـ) أم كأعدؿ كأصوب ُب الكبلـ من الطعن ( ىكلى ًكن لَ ىعةىػ يه يم اللٌهي) ُب قدٙب الزماف (بً يك ٍف ًرًه ٍم) أم
ً
١نمد (إًالَ قىلًيبلن) مةهم .
بسبب كفرهم باهلل كعبادهتم للبعل كاألكثاف كعشتاركث (فىبلى يػي ٍؤمةيو ىف) بك يا ٌ
ككاف كما أخرب اهلل تعأب عةهم فقد آمن مةهم نفر قليل كهم عبد اهلل بن نبلـ كأصحابه.

ًَ
ً
اب) يعين التوراة ( ًآمةيواٍ
ين أيكتيواٍ الٍكتى ى
ٍ -47بٌ خاطب اهلل اليهود بالتخويف كالتحذير فقاؿ (يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ص ٍّدقنا لٍّ ىما ىم ىع يكم) من التوحيد كنبذ عبادة األصةاـ ( ٍّمن قىػٍب ًل
١نمد من القرآف الذم هو ( يم ى
ّنىا نىػَزلٍةىا) على ٌ
ً
وها فىػةىػ يرَد ىها ىعلىى أ ٍىدبىا ًرىها) الوجوه يعين الوجهاء كهم القادة كالرؤناء ،كالطمس ١نو األثر
س يك يج ن
أىف نَطٍم ى
مةهم ،كاٞنعىن :من قبل أف ٧نحو رؤناءهم ككجهاءهم من قيد اٜنياة فةهلكهم باٞنوت كال نبقي ٟنم قادة
يقتدكف ًُّم (أ ٍىك نىػ ٍل ىعةىػ يه ٍم) بالعذاب بأف نةزؿ عليهم الطاعوف أك نوعان آخر من اٞنرض أك ٤نعلهم مغلوبٌن
أذالء صاغرين ( ىكما لىعةَا) أنبلفهم كهم (أىصحاب ال َسب ً
اعتدكا فيه فصادكا السمك يوـ
ت) الذين ى
ٍى ى ٍ
ى ى
السبت فلعةٌاهم بالعذاب ( ىكىكا ىف أ ٍىم ير اللٌ ًه) الذم كعد به من طمس الوجوه أك لعةها بالعذاب ( ىم ٍفعيوالن)
أم كائةان ال ١نال .
 -48لىما نزلت هذه اآلي ُب نورة الزمر { :قيل يا ًعب ًاد َ ً
ىنىرفيوا ىعلىى أىن يف ًس ًه ٍم ىال تىػ ٍقةىطيوا ًمن
ين أ ٍ
ٌ
م الذ ى
ٍى ى ى
َر ٍ٘ن ً اللَ ًه إً َف اللَه يػ ٍغ ًفر ال حذنيوب ىً
الةب على اٞنةرب فقاـ إليه رجل فقاؿ كالشرؾ باهلل؟
تبلها
}
...اْب
ا
يع
ٗن
ى
ن
ى
ىى ي
ٌ
فةزلت هذه اآلي (إً َف اللٌهى الى يىػ ٍغ ًف ير أىف يي ٍشىرىؾ بًًه) كاٞنعىن :إ ٌف اهلل ال يغفر للمشركٌن ذنوُّم كلو كانت من
ً
ً
ك) أم ما دكف
للموحدين ( ىما يدك ىف ىذل ى
الصغائر  ،كذلك أل ٌف اإلشراؾ باهلل أكرب الكبائر ( ىكيىػ ٍغف ير) ٌ
اٞنوحدين كإف كانت من الكبائر كلكن بشركط ،كهي اليت ذكرناها ُب
اإلشراؾ ،كاٞنعىن :كيغفر ذنوب ٌ
تفسًن قوله تعأب [ُب هذه السورة] {إًف ىٍْنتىةًبيواٍ ىكبىآئًىر ىما تيػٍةػ ىه ٍو ىف ىعٍةهي ني ىكف ٍٍّر ىعة يك ٍم ىنيٍّئىاتً يك ٍم} ( ،لً ىمن
٪نب اٞنشركٌن
اٞنوحدين كالصاٜنٌن ك ٌ
٪نب ٌ
اٞنرت٘نٌن على الةاس ،كال ٌ
٪نب ،فإ ٌف اهلل تعأب ٌ
يى ىشاء) يعين ٞنن ٌ

ً ً
بادعائه أ ٌف
كاٞنةافقٌن كالكافرين كالظاٞنٌن الذين يظلموف الةاس ( ىكىمن يي ٍش ًرٍؾ بًاللٌه فىػ ىقد افٍػتىػىرل) أم كذب ٌ
ً ً
يما) غًن مغفور له.
هؤالء شفعاؤه عةد اهلل كأٍب على ذلك (إٍٖننا ىعظ ن
الموحدين فتفوز بالغفراف أـ أنت من
أكجه نؤاالن إليك أيٌها القارئ الكرٙب كهو  :هل أنت من
ّ
كهةا ٌ
اٞنشركٌن فتحرـ من اٛنةاف؟

أقوؿ إ ٌف أكثر الةاس اليوـ مشركوف كلكن ال يعلموف ٌأهنم على مةهج اإلشراؾ بل ٪نسبوف ٌأهنم مهتدكف
اٜنق نائركف ،كقد قاؿ اهلل تعأب فيهم كُب أمثاٟنم [ ُب نورة الكهف ]{قي ٍل ىه ٍل نػيةىبٍّئي يك ٍم
كعلى طريق ٌ
بً ٍاألىخس ًرين أىعم ناال  .الَ ًذين ض َل نعيػهم ًُب ٍ ً
ً
صٍةػ نعا}  ،كاٞنعىن:
َه ٍم يٍ٪نسةيو ىف ي
اٜنىيىاة ال حدنٍػيىا ىكيه ٍم ىٍ٪ن ىسبيو ىف أىنػ ي
ى ى ى ٍي ي ٍ
ٍ ى ى ٍى
ً
بعبادهتم غًن اهلل فلذلك خسركا أعماٟنم
أ ٌف هؤالء يصلٌوف كيصوموف كيتعبٌدكف كيةفقوف كلكن يشركوف
فضلٌت أم ضاعت كذهبت أدراج الرياح فبل ٩نزكف عليها كذلك أل ٌهنم أشركوا ًُّا اٞنخلوقٌن مع اٝنالق.
بريب أحدان ،فإف قلت له ٞناذا تعبد
كإذا نألت أحدان من هؤالء ٞناذا تشرؾ؟ فيجيبك قائبلن  :أنا ٓب أشرؾ ٌ
موحد غًن مشرؾ كإٌ٧نا
الصةم أك البقرة أك غًن ذلك؟ فيقوؿ هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل  .كبذلك يعتقد أنه ٌ

يق ٌدس هذا اٞنخلوؽ ك٪نرتمه ليشفع له عةد اهلل  ،كلذلك لى ٌما يسألوف يوـ القيام يقولوف :كاهلل ربٍّةا ما كةٌا

مشركٌن.

كلقد قاؿ ٕب أحد اٝندـ ُب كرببلء أنه نافر إٔب اٟنةد فرأل قومان يعبدكف البقر فقاؿ ألحدهم هل تعتقد
ريب اهلل الذم خلقين كرزقين ،قاؿ :إذان ٞناذا تعبد هذه البقرة
أ ٌف هذه البقرة إالهك فتعبدها؟ فقاؿ :كبلٌ إ ٌف ٌ
صاغ إٔب قولك ،قاؿ :إنةا بشر كهل ُب البشر أحد ال يذنب؟
إٕب ألفهمك ،قلت :أنا و
؟ قاؿ :أص ًغ ٌ

قلت :كبلٌ كلٌةا مذنبوف ،قاؿ :هل ٟنذه البقرة ذنب؟ قلت :كبلٌ ٌإهنا حيواف كليس على اٜنيواف كاجبات
مين أل ٌهنا ٓب تذنب كأنا أذنبت فأنا أجعلها شفيع عةد اهلل.
ديةي  ،قاؿ إذان هذه البقرة أقرب عةد اهلل ٌ

فهذه عقائد كجدكا آباءهم نائرين عليها فساركا خلفهم كقالوا :إنا كجدنا آباءنا على ٌأم و كإنٌا على
آثارهم مقتدكف.

كاآلف أعطيك أنئل امتحاف إمتحن نفسك ًُّا كبعد االمتحاف أنظر كف ٌكر كاعرؼ نفسك هل أنت من
اٞنوحدين فقل اٜنمد هلل الذم هدانا ٟنذا كما كةٌا
اٞنوحدين أـ من اٞنشركٌن ،فإف كجدت نفسك من ٌ
ٌ
بالتعصب
تتمسك
ٌ
لةهتدم لوال أف هدانا اهلل  .كإف كجدت نفسك من اٞنشركٌن فاترؾ اإلشراؾ كال ٌ

اٞنوحدين تةجح ُب الدارين.
كن من ٌ
فتخسر ك ٍ

ّأوالً أنظر هل أنت من المقلّدين أم من المف ّكرين  ،فإف كةت من اٞنقلٌدين فاترؾ التقليد كانتعمل

كل موضوع أل ٌف اٞنقلٌد كاألعمى فمّت صادؼ بئران أك حفرة نقط فيهاٌ ،أما اٞنف ٌكركف
عقلك كفكرؾ ُب ٌ

ذـ اهلل اٞنقلٌدين ُب القرآف كمدح
ألهنم
فبل يسقطوف ُب بئر كال حفرة ٌ
ى
يبصركهنا فيحيدكف عةها ،كقد ٌ
ً
ً
ك ًُب قىػ ٍريىو ٍّمن
ك ىما أ ٍىر ىن ٍلةىا ًمن قىػٍبل ى
{كىك ىذل ى
اٞنف ٌكرين كالعقبلء فقاؿ تعأب ُب اٞنقلٌدين ُب نورة الزخرؼ ى
ً
ً
و
فرد اهلل عليهم قوٟنم كقاؿ
وها إًنَا ىك ىج ٍدنىا آبىاءنىا ىعلىى أيَم ىكإًنَا ىعلىى آثىا ًرهم حم ٍقتى يدك ىف} ٌ
نَذي ور إًَال قى ىاؿ يمٍتػىرفي ى
ً
ً
دًب ىعلىٍي ًه آبىاء يك ٍم}  ،كقاؿ تعأب ُب نورة الزخرؼ {قىاليوا إًنَا ىك ىج ٍدنىا
{قى ىاؿ أ ىىكلى ٍو جٍئتي يكم بًأ ٍىه ىدل ٣نَا ىك ىج حٍ
ً
و ً
يتربؤكف من تابعيهم يوـ القيام
آبىاءنىا ىعلىى أيَم ىكإنَا ىعلىى آثىا ًرهم حم ٍهتى يدك ىف} ٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف اٞنتبوعٌن ٌ
فقاؿ قي نورة البقرة{ :إً ٍذ تىػبػَرأى الَ ًذين اتحبًعواٍ ًمن الَ ًذين اتَػبػعواٍ كرأىكاٍ الٍع ىذاب كتىػ ىقطَع ًً
اب} .
ى ي ى ى ى ي ىى ي ى ى ى ى ٍ
ت ُّ يم األ ٍ
ىنبى ي
ى
ً
ك ىآلي و
ً
ات لٍّىق ٍووـ يىػتىػ ىف َك يرك ىف}  ،كقاؿ
ٌأما اٞنف ٌكركف فقد مدحهم اهلل تعأب فقاؿ ُب نورة الرعد {إ َف ًُب ىذل ى ى
ً
أيضان ُب نورة الرعد {إً َف ًُب ذىلًك ىآلي و و ً
ك لىعًٍبػىرةن
ات لٍّىق ٍوـ يىػ ٍعقليو ىف}  ،كقاؿ تعأب ُب نورة الةور{إً َف ًُب ذىل ى
ى ى
صا ًر}  ،فكن أنت من اٞنف ٌكرين كالتكن من اٞنقلٌدين فتخسر.
ٍّأل ٍيكًٕب ٍاألىبٍ ى
كتأمل إٔب نفسك كعقائدؾ هل أنت ِم ّمن يجعل له شفعاء يشفعون له عند اهلل ويتّخذ له
ثانياً أنظر ٌ
ً
يوجه كجهه هلل ك٩نعل ر٘نته هي الشفيع كانقطاعه
يقربونه إلى اهلل زلفى كمن نبق ذكره أـ ٣نٌن ٌ
أولياء ّ

إٔب اهلل هو الذم يقربه زلفى ،فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزمر {قيل يا ًعب ًاد َ ً
ىنىرفيوا ىعلىى
ين أ ٍ
م الذ ى
ٍى ى ى
ٌ
ٗنيعا إًنَه هو الٍغى يفور الَرً
أىن يف ًس ًهم ىال تىػ ٍقةىطيوا ًمن َر ٍ٘ن ً اللَ ًه إً َف اللَه يػ ٍغ ًفر ال حذنيوب ىً
يم } .
ح
ى
ي
ي
ن
ى
ٍ
ي
ى
ي
ىى ي
كقاؿ تعأب أيضان ُب نورة البقرة {كإً ىذا نأىلىك ًعب ًادم ع ٍّين فىًإ ٍّ٘ب قى ًر ً
َاع إً ىذا دع ً
اف} ،
يب ىد ٍع ىوىة الد ً ى ى
ى ى ى ى ى
ه
يب أيج ي
كقاؿ أيضان ُب نورة غافر {كقى ىاؿ ربح يكم ادع ًو٘ب أ ً
ب لى يك ٍم} .
ى ى ي ٍي ٍ
ىنتىج ٍ
علي بن اٜنسٌن ُب دعائه اٞنعركؼ بأيب ٘نزة الثمإب" :اٜنمد هلل الذم أناديه كلٌما شئت ٜناجيت
كقاؿ ٌ

لسرم ،بغًن شفيع فيقضي ٕب حاجيت ،كاٜنمد هلل الذم أدعوه كال أدعو غًنه كلو
كأخلو به حيث شئت ٌ

دعوت غًنه ٓب يستجب ٕب دعائي".

فتأمل إٔب قوؿ زين العابدين كتعلٌم مةه فإنٌه يقوؿ "بغًن شفيع فيقضي ٕب حاجيت"ٍ ،بٌ يقوؿ "كاٜنمد هلل
ٌ
الذم أدعوه كال أدعو غًنه" فإنٌك إف دعوت غًن اهلل لقضاء حوائجك فلن يستجيب لك كلن يقدر

على ذلك ،كإ ٌف اهلل تعأب ال يرضى بذلك كال يقضي حوائجك ألنٌك نألت حاجتك من اٞنخلوقٌن
كتركت اٝنالق ،فقد قاؿ تعأب ُب نورة األعراؼ {إً َف الَ ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
وه ٍم
كف اللٌ ًه ًعبى ه
ي
ى ي
اد أ ٍىمثىالي يك ٍم فى ٍادعي ي
فىػ ٍليست ًجيبواٍ لى يكم إًف يكةتم ً ً
ٌن} .
صادق ى
يٍ ى
ى ٍى ي ٍ
كجاء ُب اٜنديث القدني قاؿ اهلل تعأب ((يا مونى إنألين كلو ملحان لطعامك  )).كاٞنعىن :إنأؿ
مين كلو كانت بسيط كال تسأؿ من غًنم.
حاجتك ٌ
األئم أك األنبياء فإ ٌف اهلل تعأب يةظر
فإنٌك إف نألت حاجتك من اهلل كٓب تسأؿ غًنه من اٞنشايخ أك ٌ
فوجه
إليك بالر٘ن كيباهي بك اٞنبلئك فيقوؿ أنظركا يا مبلئكيت إٔب عبدم هذا فإنه عرفين ٌ
حق معرفيت ٌ
مين كٓب يسأؿ غًنم.
كجهه ٥نوم كنأؿ حاجته ٌ

كإليك بعض األمثاؿ أذكرها لك لتكوف من اٞنوقةٌن :لو كةت جالسان ُب بعض األندي مع ٗناع كلك
فيهم صديق كأنت تتكلٌم معه ُب بعض شؤكنك ككةت غةيان كنفسك أبيٌ كجاء ابةك فجأ نة كنلٌم على

عم أعطين عشرة تفاليس ألشرتم ًُّا بعض األشياء .فما يكوف حالك حيةذاؾ كما
صديقك كقاؿ يا ٌ

أنت صانع به هل ترضى مةه ذلك أـ تأىب؟ طبعان إنٌك تأىب أف يأخذ ابةك من صديقك بعض الةقود

كأنت جالس ،فتقوؿ البةك ٞناذا تطلب من هذا الرجل بعض الةقود ُنضورم فهل أنا عاجز عن أداء
كل يوـ برتبيتك كمن يأتيك بطعامك
طلبك كهل تركتك يومان ببل نقود أك تركتك يومان جائعان فمن يقوـ ٌ
مين فأعطيك أفبل انتحييت أفبل قصر
ٓنب كتشتهي ٞناذا ٓب تسأؿ ٌ
كشرابك كمن يأتيك باٞنبلبس كّنا ٌ

لسانك أفبل شلنت يدؾ؟

فتأخذ أنت ُب تأنيبه كتأديبه كي ال يعود إٔب مثل ذلك.
فإف قاؿ ابةك أنا ٓب أنأؿ حاجيت من رجل غريب بل هو صديقك ،فتقوؿ له أنا ال أقبل أف تسأؿ أحدان
شيئان كإف كاف صديقي.
فكذلك اهلل تعأب ال يرضى أف تسأؿ حاجتك من أحد كإف كاف اٞنسؤكؿ نبيٌان من األنبياء أك ملىكان من
اٞنبلئك فإف نألت حاجتك من أحد من اٞنخلوقٌن فإ ٌف اهلل تعأب يقوؿ لك لقد تركتين كذهبت تسأؿ
كل شيء قدير؟
حاجتك من ٢نلوؽ مثلك ،أٓب تعلم أنٌه عاجز عن قضاء حاجتك؟ أٓب تعلم ٌ
أ٘ب على ٌ

أٓب تكن صغًنان فأنشأتك؟ أٓب تكن عاريان فكسوتك؟ أٓب تكن جائعان فأشبعتك؟ أٓب تكن ضعيفان

فقويتك؟ هل تركتك يومان ببل طعاـ حٌن كةت مضطجعان ُب اٞنةاـ كٓب تكن قادران على الكبلـ؟ أٓب أحةٌن
ٌ

عليك أبويك؟ أٓب أجعل الغذاء ميسوران بٌن يديك؟ فالويل لك كالعار عليك إذا نألت حاجتك من
غًنم.
ثالثاً أنظر إٔب أعمالك كف ٌكر فيها فهل ْنعلها خالص لوجه اهلل أـ تشرؾ ًُّا أحدان من اٞنشايخ أك

األنبياء أك غًنهم من أكلياء اهلل  ،فإف جعلتها هلل كحده فإ ٌف اهلل تعأب يتقبٌلها مةك كيأجرؾ عليها ،كلكن

إذا أشركت أحدان من اٞنخلوقٌن بأعمالك فإ ٌف اهلل ال يقبلها مةك كال يثيبك عليها ،كهي اإلنفاؽ ُب

أنفقت من مالك ُب نبيل اهلل فإنٌه
نبيل اهلل كاالنتعان باهلل كالةذر هلل كالتعظيم هلل كما أشبه ذلك ،فإ ٍف
ى

كيعوضك بدله عشرة أضعاؼ ُب الدنيا كنبعمائ ُب اآلخرة.
تعأب يتقبٌله مةك كيأجرؾ عليه ٌ

اٞنقربٌن فإ ٌف اهلل ال يقبله
كلكن إذا أنفقت ُب نبيل اٞنشايخ أك ٌ
األئم أك األنبياء أك غًنهم من اٞنبلئك ك ٌ
مةك كال يأجرؾ عليه بل يعاقبك على ذلك ألنٌك أنفقت ُب نبيل غًنه ،ككذلك إذا أكقفت ملكان لغًن
اهلل فإنٌه تعأب ال يقبله مةك كال تؤجر عليه.
ككذلك الةذر للمشايخ كاألنبياء ال ٩نوز فإف نذرت لغًن اهلل فبل تؤجر بل تعاقىب عليه ،كال ٩نوز الةذر
إالٌ لوجه اهلل كحده.
األئم ال ْنوز فمن انتعاف بغًن اهلل فقد أشرؾ ،فإنٌةا ٩نب عليةا أف
ٍبٌ االنتعان باٞنشايخ أك األنبياء أك ٌ
فإهنم كانوا يذكركف اهلل عةد قيامهم كعةد قعودهم
نسًن على هنج هؤالء األكلياء ال أف ٦نالفهم ُب هنجهم ٌ
كعةد اضطجاعهم كال يستعيةوف بغًنه كلذلك مدحهم اهلل ُب كتابه اَّيد فقاؿ ُب نورة آؿ عمراف
{الَ ًذين ي ٍذ يكرك ىف اللٌه قًياما كقيػعودا كعلىى جةيوًًُّم كيػتىػ ىف َكرك ىف ًُب خ ٍل ًق ال َسماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض}  ،كأنزؿ فيهم
ى
ىى
ى ى ن ى ي ن ى ى ى ي ٍ ىى ي
ىى ي
ً
ًً ً ً
ً
{علىى
يما ىكأىن نًنا}  ،فقوله تعأب ى
{كييطٍع يمو ىف الطَ ىع ىاـ ىعلىى يحبٍّه م ٍسكيةنا ىكيىت ن
قوله تعأب ُب نورة اإلنساف ى
ً
ً
حب األنبياء كاألكلياء،
فتأمل أ ٌف اهلل تعأب قاؿ ى
حب اهلل ٌ ،
{علىى يحبٍّه} كٓب يقل على ٌ
يحبٍّه}  ،أم على ٌ
يد ًمة يك ٍم ىجىزاء ىكىال يش يك نورا } .
كيؤيٌد ذلك قوله تعأب [ُب اآلي التالي ] {إًَ٧نىا نيطٍعً يم يك ٍم لًىو ٍج ًه اللَ ًه ىال نيًر ي
فإف كةت ً٣نٌن يةذر للمشايخ كاألنبياء أك يستعٌن ًُّم ُب قيامه كقعوده أك يةفق ماله على حبٌهم أك ً٣نٌن
كيتربؾ ًُّا فأنت من اٞنشركٌن ،فاترؾ هذه العادات كاجعل أعمالك خالص لوجه اهلل
يق ٌدس قبورهم ٌ
تةجح ُب الدارين.
ًَ
ين يػيىزحكو ىف أىن يف ىس يه ٍم) من الذنوب ،يعين يزٌكي بعضهم بعضان.
١نمد (إً ىٔب)
 ( -49أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
ى
الةصارل (الذ ى
ً
القس ذنبه
من عادات
ى
القس فيعرتؼ بذنبه فيغفر له ٌ
الةصارل كعقائدهم أ ٌف اٞنذنب مةهم يأٌب إٔب ٌ

كيصفح عةه .فأنكر اهلل تعأب عليهم أعماٟنم كن ٌفه عقائدهم فقاؿ (بى ًل اللٌهي يػيىزٍّكي) من الذنوب ( ىمن
القسيسٌن ،فسيع ٌذُّم اهلل على أفعاٟنم ( ىكالى ييظٍلى يمو ىف فىتًيبلن) أم قدر
يى ىشاء) تزكيته ،كليست التزكي بيد ٌ
حب العرفط ]
حبٌ الفتيل.
ٌ
[كيسمى ٌ
١نمد
القسيسوف إ ٌف اهلل أذف لةا أف نزٌكي اٞنذنبٌنٌ .
فرد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ (انظيٍر) يا ٌ
 -50كقاؿ ٌ
ً ً
ب) بقوٟنم هذا ( ىكىك ىفى بًًه) أم بكذُّم (إًٍٖننا حمبًيةنا) أم إٖنان بيٌةان كاضحان.
( ىك ى
يف يىػ ٍفتىػ يرك ىف ىعلىى اللٌه ال ىكذ ى
١نمد هل هو ٠نةوف أك عآب؟ قالوا :بل عآب دارس،
 -51نأؿ أبو نفياف نفران من اليهود :ما تقولوف ُب ٌ
قاؿ :هو أعلم أـ علماؤكم؟ قالوا :بل علماؤنا كخاص ن مةهم الكاهن حي بن أخطب ككعب بن

حق أـ ديةكم؟ قالوا :بل ديةةا ،قاؿ :كقرآنه من عةده أـ كحي من السماء ؟ قالوا:
األشرؼ ،قاؿ :كديةه ٌ

نبوة لكانت فيةا .فةزلت هذه اآلي (أى ىٓبٍ تىػىر) يا
لو كاف كحيان لةزؿ عليةا فةحن ٌ
أحق بالوحي مةه كلو كانت ٌ
ًَ
ً
صيبا ٍّمن الٍ ًكتى ً
ً
حص من الكتب السماكي كهي التوراة (يػي ٍؤًمةيو ىف
اب) يعين ٌ
ٌ
ين أيكتيواٍ نى ن ى
١نمد (إ ىٔب) اليهود (الذ ى
اٛنًب ً
ً
ت) يعين الكاهن
ب) علمائهم كيقلٌدكهنم كلو كانوا على ضبلؿ كمع ذلك يق ٌدنوهنم كخاص ن مةهم ( ٍ ٍ
َ ً
متكرب ،كيريد بالطاغوت كعب بن
كل شخص و
طاغ ٌ
 ،كيريد به حي بن أخطب ( ىكالطاغيوت) كةاي عن ٌ
ًً
١نمد
ين ىك ىف يركاٍ) يعين أبا نفياف كأصحابه لى ٌما نألوهم هل ٌ
األشرؼ ( ىكيىػ يقوليو ىف) يعين اليهود يقولوف (للَذ ى
ً ً
١نمد كأصحابه
أعلم أـ علماؤكم ،فأجابوا ( ىه يؤالء) إشارة إٔب علمائهم (أ ٍىه ىدل م ىن الَذي ىن ىآمةيواٍ) يعين من ٌ
ك)
فرد اهلل عليهم قوٟنم كك ٌذُّم كلعةهم فقاؿ تعأب (أ ٍيكلىػئً ى
( ىنبًيبلن) أم طريقان إٔب الصواب كأكثر علمانٌ .
ًَ
ين لى ىعةىػ يه يم اللٌهي) أم أبعدهم اهلل عن ر٘نته
إشارة إٔب حي بن أخطب ككعب بن األشرؼ كمن تبعهم (الذ ى
كجعلهم ً٣نٌن يستح ٌقوف العذاب (كمن يػ ٍلع ًن اللٌه) أم كمن يلعةه اهلل (فىػلىن ىًْن ىد لىه نى ً
ص نًنا) يةصره ك٫نلٌصه
ي
ىى ى ى ي
من عذاب اهلل.

ً
صيب ٍّمن الٍم ٍل ً
ك) كهةا تقدير
ٍ - 53بٌ ٌبٌن نبحانه ِنل اليهود كحسدهم لرنوؿ اهلل فقاؿ (أ ٍىـ ىٟني ٍم نى ه ى ي

فيتصرفوف فيها كما يشاؤكف فًنيدكف أف يةزؿ الوحي عليهم
١نذكؼ كهو :هل األرض كمن عليها ملكهم ٌ

حص من اٞنلك فيعرتضوف عليةا بةزكؿ الوحي
كال يةزؿ على غًنهم أـ ٟنم نصيب معةا ُب اٞنلك ،أم ٌ
ؼ) لو كاف اٞنلك بأيديهم (إًذنا الَ يػؤتيو ىف الةَ ً
اٜنب قدر
١نمد ( ى
يٍ
على ٌ
اس نىق نًنا) يعين ٓب يعطوا العرب من ٌ
ى
ضرب ُب القلٌ .
ما يةقره الطًن ،كهذا مثل يي ى
ضلً ًه) إذ بعث فيهم رنوالن مةهم كآتاهم
اه يم اللٌهي ًمن فى ٍ
َاس) أم العرب ( ىعلىى ىما آتى ي
( - 54أ ٍىـ ىٍ٪ن يس يدك ىف الة ى
آؿ إًبػر ًاهيم الٍ ًكتىاب) ٞنونى كهو التوراة ،كالزبور لداكد (ك ًٍ
ٍم ى) للقماف ،فلم يعملوا
ى
اٜنك ى
ي ى
القرآف (فىػ ىق ٍد آتىػٍيػةىآ ى ٍ ى ى
ً
يما) أم كثًنان
داكد كٓب يتٌعظوا ُنكم لقماف ( ىكآتىػٍيػةى ي
اهم حم ٍل نكا ىعظ ن
ّنا ُب توراة مونى كٓب يسمعوا لزبور ي
فغًنكا ديةهم
كلكن ملوكهم ٓب يشكركا اهلل على ما أعطاهم من اٞنلك بل كفركا كدعوا قومهم إٔب اإلشراؾ ٌ

كب ٌدلوا شريعتهم كأشركوا بعبادة رٌُّم فعبدكا البعل كعشتاركث كالشعرل اليماني كعجلٌن من ذهب
صةعهما ٟنم يربيعاـ.

كاٞنعىنٞ :ناذا ٪نسدكف العرب حيث أنزلةا على ١نمد القرآف؟ أٓب ً
نعط بين إنرائيل الكتاب ٞنونى كالزبور
ٌ

غًنكا
لداكد كاٜنكم للقماف كلك ٌن اليهود ٓب يستقيموا على شريع مونى كٓب يعملوا ّنا ُب توراته بل ٌ
ي
أحكامه كب ٌدلوا شريعته فأشركوا باهلل مراران كعبدكا األصةاـ تكراران كقتلوا األنبياء جهاران فرفضهم اهلل كاختار
العرب بدالن عةهم.
كاٞنلوؾ الذين أشركوا من بين إنرائيل هم ٙنس عشر ملكان ٌأكٟنم يربيعاـ بن ناباط الذم صةع ٟنم عجلٌن
من ذهب كأمر قومه أف يعبدك٨نا ،كآخرهم ًصدقيٌا الذم قتله ملك بابل نبوخذنصر .كأٚناؤهم كقصصهم
مذكورة ُب ٠نموع التوراة ُب اٞنلوؾ األكؿ كالثا٘ب .كقد أنذرهم السيد اٞنسيح بانتقاؿ الوحي مةهم إٔب ٌأم

ميت ُب اإلصحاح الواحد بعد العشرين قاؿ [لذلك أقوؿ لكم إ ٌف ملكوت اهلل يي ىةزعي
العرب كذلك ُب إ٤نيل ٌ
مةكم كيعطى ألم و
ألم و تقوـ بأدائه.
تعمل أٖنارهي ] يعين ٌ
ٌ
ي
ي
( -55فى ًمٍةػ يهم) يعين من اليهود ( َم ٍن ىآم ىن بًًه) يعين بالكتاب الذم نبق ذكره كيريد به القرآف ( ىكًمٍةػ يهم
ً
َم ىنعً نًنا) لًمن ص ٌد عةه كٓب يؤمن بًه.
َمن ى
ص َد ىعٍةهي) كٓب يؤمن ( ىكىك ىفى َنى ىهة ى

ًَ
ىطيعواٍ اللٌه) فيما أمركم به كهناكم عةه (كأ ً
ً
وؿ) ألنٌه يدعو إٔب اهلل
ىطيعيواٍ الَر ين ى
ين ىآمةيواٍ أ ي ى
ى
( -59يىا أىيػح ىها الذ ى
كيعمل بأمر اهلل ( ىكأ ٍيكًٕب األ ٍىم ًر ًمة يك ٍم) أم كأطيعوا كالة األمر مةكم إف حكموا ُنكم القرآف كناركا بةهج
اإلنبلـ (فىًإف تىػةى ىاز ٍعتيم ًُب ىشي وء) من أمور ديةكم (فىػرحدكه إً ىٔب اللٌ ًه كالَرن ً
وؿ) يعين فراجعوا كتاب اهلل كهو
ي ي
ى ي
ٍ
ٍ

فردكا تةازعكم إليه كهو يفصل بيةكم،
القرآف إف ٓب يكن رنوله حاضران معكمٌ ،أما إذا كاف رنوله حاضران ٌ

نرد تةازعةا إٔب كتاب اهلل
هذا ُب زمانه ٌأما اليوـ فقد ذهب الرنوؿ إٔب جوار ربٌه كبقي الكتاب فيجب أف ٌ
ليفصل بيةةاٌ ،أما األحاديث الواردة فبل اعتماد عليها أل ٌف أكثر األحاديث مدنون كلذلك اختلف

كل حديث ال يةطبق مع القرآف ال
فكل حديث يةطبق مع القرآف نقبله ك ٌ
اٞنسلموف فصاركا فرقان عديدةٌ ،
ً
نقبله (إًف يكةتيم تيػ ٍؤًمةيو ىف بًاللٌ ًه كالٍيػوًـ ً
ك)
اآلخ ًر) أل ٌف من يؤمن باهلل يقبل حكم القرآف كال يعرتض عليه ( ىذل ى
ى ىٍ
ٍ
ىح ىس ين تىأٍ ًكيبلن) أم
ٌ
الرد إٔب كتاب اهلل كالرضا ُنكمه ( ىخٍيػهر) لكم من التةازع كاالختبلؼ فيما بيةكم ( ىكأ ٍ
كأحسن عاقب .

 -60كاف بٌن رجل من اليهود كرجل من اٞنسلمٌن خصوم فقاؿ اٞنةافقوف لصاحبًهم ٓناكم مع
فأىب اليهودم أف يتحاكم عةد كعب كقاؿ بل
اليهودم عةد رئيسهم كعب بن األشرؼ فإنٌه ٪نكم لك ،ى

يرض اٞنةافق بذلك كقاؿ تعاؿ نتحاكم
الةب لليهودم فلم ى
الةب فحكم ٌ
نتحاكم عةد رنوؿ اهلل كجاء إٔب ٌ

يرض خصمي بقضائه ،فقاؿ عمر للمةافق
عةد عمر ،فقاؿ اليهودم لعمر قضى ٕب رنوؿ اهلل فلم ى

حّت أخرج إليكما ،فدخل عمر فأخذ نيفه ٍبٌ خرج فضرب
أكذلك ؟ قاؿ نعم  ،فقاؿ عمر مكانكما ٌ
يرض ُنكم اهلل كرنوله.
به عةق اٞنةافق كقاؿ هكذا أقضي ٞنن ٓب ى

الةب يعتذركف فةزلت هذه
كلى ٌما ٚنع اٞنةافقوف الذين ى
أغركا الرجل كقالوا له ٓناكم عةد كعب ،جاؤكا إٔب ٌ
ًَ
ً
ك) من القرآف ( ىكىما أين ًزىؿ ًمن
َه ٍم ىآمةيواٍ ًّنىا أين ًزىؿ إًلىٍي ى
ين يىػ ٍزعي يمو ىف أىنػ ي
اآلي (أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
١نمد (إ ىٔب) اٞنةافقٌن (الذ ى
ً
يدك ىف أىف يػتىحا ىكمواٍ إً ىٔب الطَاغي ً
وت) يعين إٔب كعب بن األشرؼ ،كالطاغوت
ك) من كتب ٚناكي (ييًر ي
قىػٍبل ى
ى ى ي
تكرب على آدـ كامتةع عن السجود ( ىكقى ٍد أ ًيم يركاٍ أىف
كل و
متكرب ،كهي كةاي الشيطاف أيضان ألنٌه ٌ
طاغ ٌ
كةاي ٌ

ً ً
ً ً
ً
ك
انتى ٍم ىس ى
يى ٍك يف يركاٍ بًه) كذلك من قوله تعأب ُب نورة البقرة {فى ىم ٍن يى ٍك يف ٍر بًالطَاغيوت ىكيػي ٍؤمن بًاللٌه فىػ ىقد ٍ
ً
يد الشَيطىا يف) ًّنا زين ٟنم (أىف ي ً
اٜنق.
ضبلىالن بىعً ن
ضلَ يه ٍم ى
يدا) عن ٌ
بًالٍعيٍرىكة الٍ يوثٍػ ىق ىى}  ( ،ىكييًر ي ٍ
ٌ
ي

( -61كإً ىذا قًيل ىٟنم) أم للمةافقٌن (تىػعالىواٍ إً ىٔب ما أىنزىؿ اللٌه) ُب القرآف من األحكاـ (كإً ىٔب الَرن ً
وؿ) ُب
ى ٍ ى ى ي
ي
ى يٍ
ى
ى
ًً
كدا) أم يعرضوف عةك إعراضان.
صدحك ىف ىع ى
ص يد ن
١نمد (الٍ يمةىافق ى
حكمه ( ىرأىيٍ ى
ةك ي
ٌن يى ي
ت) يا ٌ
( -62فى ىكيف) يكوف حاٟنم (إً ىذا أىصابػٍتػهم حم ً
صيبى ه) من مرض أك قتل أك فقداف كلد أك غًن ذلك عقابان
ٍ ى
ىىي
ٟنم (ًّنا قىدَم ً
كؾ ىٍ٪نلً يفو ىف بًاللٌ ًه إً ٍف أ ىىرٍدنىا) أم ما أردنا باحملاكم إٔب
آؤ ى
ت أىيٍدي ًه ٍم) من الكفر كالةفاؽ (ٍبيَ ىج ي
ى ى ٍ
غًنؾ (إًالَ إً ٍح ىسانا) إٔب اٝنصم ( ىكتىػ ٍوفًي نقا) إٔب الصلح بٌن اٝنصمٌن.
ً
ّت
للقسم ( ىح ىَ
( -65فىبلى ىكىربٍّ ى
ك الى يػي ٍؤمةيو ىف) تقديره فوربٌك ال يؤمةوف ك" ال" للمستقبل ك"الواك" ى
ً
حّت ٩نعلوؾ حكمان فيما كقع بيةهم من اٝنصوم كاٛنداؿ
ي٪نى ٍّك يم ى
يما ىش ىجىر بىػٍيػةىػ يه ٍم) أم ٌ
وؾ) يا ٌ
١نمد (ف ى
و
ً
ت) به ،أم ً٣نٌا
فحيةئذ تعلم ٌأهنم آمةوا بك (ٍبيَ الى ىً٩ن يدكاٍ ًُب أىن يفس ًه ٍم ىحىر نجا) أم ضيقان ككراه ن ( ٍّ٣نَا قى ى
ضٍي ى
و
ً
يما) مطلقان فبل يعرتضوف عليك
فحيةئذ تعلم ٌأهنم آمةوا إ٬نانان صادقان
حكمت به ( ىكيي ىسلٍّ يمواٍ) ألمرؾ (تى ٍسل ن
ٌأما اليوـ فليسوا ّنؤمةٌن.

ً
اخ ير يجواٍ ًمن ًديىا ًريكم) كما
 ( -66ىكلى ٍو أىنَا ىكتىٍبػةىا ىعلىٍي ًه ٍم) أم على هؤالء اٞنةافقٌن (أىف اقٍػتيػليواٍ أىن يف ىس يك ٍم أى ًك ٍ

كتبةا على بين إنرائيل فقتلوا أنفسهم لى ٌما عبدكا العجل كخرجوا من ديارهم من مصر مع مونى ،فلو
ً ً
يل ٍّمٍةػ يه ٍم) كهم الذين نيتوبوف ُب اٞنستقبل كيصلحوف
أمرنا هؤالء اٞنةافقٌن بذلك ( َما فىػ ىعليوهي إالَ قىل ه
وعظيو ىف بًًه) من إطاع الرنوؿ كاالنتغفار لذنوُّم ،كذلك
َه ٍم) أم اٞنةافقٌن (فىػ ىعليواٍ ىما يي ى
أعماٟنم ( ىكلى ٍو أىنػ ي

وؿ
انتىػ ٍغ ىفىر ىٟني يم الَر ين ي
آؤ ى
َه ٍم إًذ ظَلى يمواٍ أىن يف ىس يه ٍم ىج ي
انتىػ ٍغ ىف يركاٍ اللٌهى ىك ٍ
كؾ فى ٍ
{كلى ٍو أىنػ ي
من قوله تعأب ُب نورة الةساء ى
ىش َد تىػثٍبًيتنا) لقلوُّم على اإل٬ناف  ،أم كأش ٌد ثباتان
..اْب} ( ،لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َٟني ٍم) من بقائهم على الةفاؽ ( ىكأ ى
على اإل٬ناف.

ًَ
ًَ
ً ً ً ً
ين ىك ىف يركاٍ) من
ين ىآمةيواٍ يػي ىقاتليو ىف ُب ىنب ًيل اللٌه) ٌأما اٞنةافقوف فيقاتلوف ُب نبيل الغةيم ( ىكالذ ى
( -76الذ ى
قريش (يػ ىقاتًليو ىف ًُب نبً ًيل الطَاغي ً
وت) يعين ُب نبيل الطاغي كهو أبو نفياف (فىػ ىقاتًليواٍ أىكلًياء الشَيطى ً
اف) يعين
ٍ
ٍى
ي
ى
اف) ٥نو اٞنؤمةٌن ( ىكا ىف ً
اتباع أيب نفياف كمن يواليه (إً َف ىكي ىد الشَيطى ً
نره
ى
ٍ ٍ
ضعي نفا) أل ٌف اهلل خاذله كفاشي ٌ
للمؤمةٌن كناصرهم عليه كعلى أتباعه.

أذل شديدان كهم ًّن ٌك قبل أف يهاجركا إٔب اٞندية
 -77كاف ٗناع من اٞنسلمٌن يلقوف من اٞنشركٌن ن

فإ٘ب ٓب أؤذف ُب
فشكوا إٔب رنوؿ اهلل كقالوا إئذف لةا ُب قتاٟنم ،فقاؿ ك ٌفوا عن قتاٟنم كأقيموا الصبلة ٌ

الةب بقتاؿ اٞنشركٌن كهم ُب اٞندية ٌ
شق على بعضهم كتثاقلوا فةزلت هذه اآلي (أى ىٓبٍ
ذلك ٌ ،
فلما أمرهم ٌ
ً
ً
تىػر) يا ١نمد (إً ىٔب الَ ًذين قً
ً
ب
يمواٍ ال َ
ٌ
يل ىٟني ٍم) ّن ٌك ( يك حفواٍ أىيٍديى يك ٍم) عن القتاؿ ( ىكأىق ي
صبلىةى ىكآتيواٍ الَزىكاةى فىػلى َما يكت ى
ى
ى ى
َاس) أم ٫نافوف القتل من
ىعلىٍي ًه يم الٍ ًقتى ي
اؿ) باٞندية بعد اٟنجرة (إً ىذا فى ًر ه
يق ٍّمٍةػ يه ٍم) أم قسم مةهم ( ى٫نٍ ىش ٍو ىف الة ى
ىش َد ىخ ٍشيى ن) يعين كبعضهم ٫نشى الةاس أش ٌد من خشي اهلل ( ىكقىاليواٍ)
الةاس ( ىك ىخ ٍشيى ً اللٌ ًه) ُب عقابه (أ ٍىك أ ى
ً
ً
ً
ىج ول قى ًر و
يب) يعين إٔب السة
من ش ٌدة خوفهم ( ىربػَةىا ٓبى ىكتىٍب ى
ت ىعلىٍيػةىا الٍقتى ىاؿ) ُب هذه السة (لى ٍوال أى َخ ٍرتىػةىا إ ىٔب أ ى
ً
يل) بالةسب
القادم كي نرتاح ُب هذه السة كنقضي بعض أشغالةا (قي ٍل) يا ٌ
١نمد ٟنم ( ىمتىاعي ال َدنٍػيىا قىل ه
لآلخرة ،كالدنيا دار عمل كعةاء ال دار راح كهةاء كعمركم فيها قليل ال تسعكم للراح فاعملوا ُب
دنياكم كارتاحوا ُب آخرتكم (ك ً
اآلخىرةي ىخٍيػهر) من الدنيا (لٍّ ىم ًن اتَػ ىقى) اٞنعاصي كأطاع اهلل ( ىكالى تيظٍلى يمو ىف) ُب
ى
جزاء أعمالكم (فىتًيبلن) بل يضاعف لكم ُب أعمالكم كال يةقصكم مةها شيئان.

ت) يعين أيةما كةتم
ٍ -78بٌ أخذ نبحانه ُب خطاب هؤالء اٞنةافقٌن فقاؿ (أىيٍػةى ىما تى يكونيواٍ يي ٍد ًرك حك يم الٍ ىم ٍو ي
كج حم ىشيَ ىدةو) يعين عامرة كمرتفع ،
من اٞنواضع كاألماكن يةزؿ بكم اٞنوت كيلحقكم ( ىكلى ٍو يكةتي ٍم ًُب بػيير و
كل ركن كاحد ،كالربج يكوف ١نكم البةاء مستدير الشكل ٩نلس فيه
كالربكج تكوف ُب أركاف اٜنصوف ُب ٌ
صبػهم حسة ه) من ظفر كغةيم (يػ يقوليواٍ ه ًػذهً ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه ىكإًف
اٜنرس كاٞنراقبوف كقت اٜنرب ( ىكإًف تي ً ٍ ي ٍ ى ى ى
ى ى ٍ
ًً ً ً ً
ً
١نمد ٟنؤالء اٞنةافقٌن
تيصٍبػ يه ٍم ىنيٍّئى ه) من مكركه كهز٬ن (يىػ يقوليواٍ ىهػذه م ٍن عةد ىؾ) يعين بسوء تدبًنؾ (قي ٍل) يا ٌ

( يك ًّل ٍّمن ًع ً
ةد اللٌ ًه) فإف كانت غةيم فظفر كانتصار ،كإف كانت هز٬ن فببلء كاختبار (فى ىما ًٟنىيػؤالء الٍ ىق ٍوًـ)
ٍ
ادك ىف) أم ال يقاربوف (يىػ ٍف ىق يهو ىف) أم يفهموف ( ىح ًديثنا) أم قوالن،
أم ما شأف هؤالء اٞنةافقٌن (الى يى ىك ي
كاٞنعىنٌ :أهنم ال يقربوف من الوعظ كاٝنطب كقراءة القرآف ليتٌعظوا كإف اقرتبوا ال يةصتوا له كإف أنصتوا ال
يعملوا به.
الةب جبٌته كأعطاها له فأصابه الربد ،ككاف
الةب ٬نلك جبٌ فأتاه رجل يلتمس مةه رداءن فخلع ٌ
 - 79كاف ٌ
يومان عةده ثبلث أرغف من اٝنبز فجاءه نائل فأعطاه اٝنبز كلٌه كبقي مع أهله ببل غذاء فأصابته
ك ًم ٍن ىح ىسةى و) أم من نعم (فى ًم ىن اللٌ ًه) أنعم ًُّا عليك ( ىكىما
ىصابى ى
خصاص  ،فةزلت هذه اآلي ( َما أ ى
ك) ألنٌك أعطيت جبٌتك كٓب يكن عةدؾ غًنها
ك ًمن ىنيٍّئى و) يعين من برد ك٠ناع (فى ًمن نػَ ٍف ًس ى
ىصابى ى
أى

فأصابك الربد ٍبٌ أعطيت خبزؾ كلٌه للسائل فأصابتك خصاص  .كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنشر
ًً
ً
ً
اؾ لًلة ً
َاس ىر ينوالن) ليقتدكا بك كيتعلٌموا
اص ه} أم ٠ناع ( ىكأ ٍىر ىن ٍلةى ى
ص ى
{كيػي ٍؤث يرك ىف ىعلىى أىن يفس ًه ٍم ىكلى ٍو ىكا ىف ُّ ٍم ىخ ى
ى
ً
يدا) على أعمالك كحسن أخبلقك
فتعرض نفسك للمرض ( ىكىك ىفى بًاللٌ ًه ىش ًه ن
كل ما عةدؾ ٌ
مةك فبل تعط ٌ
 ،أم كفى باهلل مراقبان ألعمالك كحسن فعالك.

الةب ألصحابه نةذهب بعد بضع أياـ إٔب قتاؿ اٞنشركٌن فانتع ٌدكا ٟنم .فقالوا ٚنعان كطاع .
 -80قاؿ ٌ
للةب انتظرنا
فأخذ اٞنؤمةوف يستع ٌدكف ٌأما اٞنةافقوف فإ ٌهنم اجتمعوا ليبلن كتشاكركا فيما بيةهم كقالوا :قولوا ٌ

الةب كبلمهم
شهران كاحدان كي نقضي أشغالةا ٍبٌ ٦نرج ٗنيعان ،فإنٌه نيرتكةا كيذهب ّنن معهٌ ،
فلما ٚنع ٌ
اع اللٌهى) أل ٌف الرنوؿ
للةب ( َم ٍن يي ًط ًع الَر ين ى
وؿ) كيستع ٌد للقتاؿ (فىػ ىق ٍد أىطى ى
ٌ
اغتم لذلك فةزلت هذه اآلي تسلي ن ٌ
١نمد
يهمك ٔنلٌفه (فى ىما أ ٍىر ىن ٍلةى ى
اؾ) يا ٌ
يعمل بأمر اهلل ( ىكىمن تىػ ىؤَب) عةه كٓب ٫نرج للقتاؿ فإ ٌف اهلل نيعاقبه فبل ٌ
( ىعلىٍي ًه ٍم ىح ًفيظنا) أم ٓنفظ عليهم أعماٟنم كٓنانبهم عليها فإ ٌف اٞنبلئك ٓنفظ أعماٟنم كنةجازيهم عليها
تغتم لذلك.
يوـ القيام فبل ٌ

١نمد (فىًإ ىذا بىػىريزكاٍ) أم
الةب باالنتعداد للقتاؿ (طى ى
اع ه) لك يا ٌ
 ( -81ىكيىػ يقوليو ىف) يعين اٞنةافقٌن لى ٌما أمرهم ٌ
وؿ)
ت طىآئًىف ه ٍّمٍةػ يه ٍم) يعين من اٞنةافقٌن تشاكركا كتآمركا كقت اٞنبيت يعين ليبلن ( ىغٍيػىر الَ ًذم تىػ يق ي
خرجوا (بػىيَ ى
ب ىما يػيبىػيٍّتيو ىف) يعين مبلئكته يكتبوف كذلك
يعين بيٌتوا قوالن غًن قوٟنم طاع بل هو عصياف ( ىكاللٌهي يىكٍتي ي
١نمد كالتةتظرهم بل نافر ( ىكتىػ ىوَك ٍل ىعلىى اللٌ ًه) فإ ٌف اهلل
بأمره كنيجازيهم على أفعاٟنم (فىأ ٍىع ًر ٍ
ض ىعٍةػ يه ٍم) يا ٌ
نيةصرؾ على أعدائك ( ىكىك ىفى بًاللٌ ًه ىككًيبلن) لًمن يتوٌكل عليه ،يعين أ ٌف اهلل نيكفي أمر من توٌكل عليه.
اءه ٍم) أم اٞنةافقٌن (أ ٍىمهر ٍّم ىن األ ٍىم ًن) أم من جه األمن ،يعين من اٞندية (أى ًك) من جه
 ( - 83ىكإً ىذا ىج ي
ٍ ً
الةب كاألمر من جه اٝنوؼ يكوف من
(اٝنىٍوؼ) يعين من جه اٜنرب ،فاألمر من جه األمن يكوف من ٌ
الةب ٤ندة أك أنلح أك غًن
قائد اٛنيش ،كذلك باف يرنل قائد اٛنيش أحدهم إٔب اٞندية لًننل ٟنم ٌ

الةب ،كذلك قوله (أى ىذاعيواٍ
ذلك فإذا ذهب ذلك الرجل إٔب اٞندية أفشى اٝنرب كأذاع به قبل كصوله إٔب ٌ
ً
ردكا اٛنواب إٔب قائد اٛنيش أك إٔب الةب ،كذلك قوله (إً ىٔب الَرن ً
وؿ ىكإً ىٔب
بًه) أم أفشوه ( ىكلى ٍو ىرحدكهي) أم ٌ
ي
ٌ
ً ًَ
ً
ين يى ٍستىةبًطيونىهي ًمٍةػ يه ٍم) أم من أمرائهم كقادهتم ،يعين لفهموا
أ ٍيكًٕب األ ٍىم ًر مٍةػ يه ٍم) أم إٔب قادهتم (لى ىعل ىمهي الذ ى
ض يل اللٌ ًه ىعلىٍي يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف بأف
لكن اٞنةافقٌن يفشوف أنرارهم ( ىكلى ٍوالى فى ٍ
اٛنواب كعملوا بالصواب ك ٌ

هداكم لئلنبلـ ( ىكىر ٍ٘نىتيهي) بأف نصركم على أعدائكم كألقى الرعب ُب قلوُّم (الىتػَبىػ ٍعتي يم الشٍَيطىا ىف) ُب أكثر
األمور (إًالَ قىلًيبلن) مةها.
( -87اللٌهي ال إًلىػهى إًالَ يه ىو 47لىيى ٍج ىم ىعةَ يك ٍم) ُب الربزخ كأنتم أركاح (إً ىٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً) ٍبٌ يفصل بيةكم فمةكم
اٞناديات صائرة إٔب اٝنراب،
ب فً ًيه) أم ال ٌ
شك ُب يوـ القيام أل ٌف ٌ
إٔب اٛنةٌ كمةكم إٔب الةار (الى ىريٍ ى
تتمزؽ كتتبعثر كذلك اليوـ هو يوـ القيام ( ىكىم ٍن
كاَّموع الشمسيٌ إذا انتهت حياهتا ال ٌ
شك ٌأهنا ٌ
ىص ىد يؽ ًم ىن اللٌ ًه ىح ًديثنا) فذلك كائن ال ١نال .
أٍ
47
رب كاحد"  --اٞنراجع
كيقابل هذه اآلي الكر٬ن ُب التوراة "إٟنةا يهوه  ،يهوه كاحد" "إٟنةا ٌ

بصح
 -88قدـ اٞندية ٗناع من اٞنشركٌن ليختربكا اٞنسلمٌن كيفحصوا ديةهم فيسلموا إف حكموا ٌ
ديةهم كإالٌ رجعوا إٔب م ٌك كإٔب ديةهم القدٙب ،كلى ٌما كصلوا اٞندية أظهركا إنبلمهم كبعد أياـ قالوا نذهب
إٔب م ٌك كي ٥نمل أثاثةا كأمتعتةا كنرجع إليكم .كلى ٌما ذهبوا إٔب م ٌك أقاموا فيها كٓب يرجعوا إٔب اٞندية

فاختلف اٞنسلموف ُب أمرهم فقاؿ بعضهم ٌأهنم ارت ٌدكا عن اإلنبلـ كلن يعودكا ،كقاؿ آخركف أ ٌهنم أنلموا

كلكن شغلهم أمر فأبطأكا كنيعودكف عن قريب فلةرنل إليهم رجبلن يدعوهم اإلنراع بالعودة إليةا .فةزلت
ًً
ٌن) ًصرًب (فًئىتىػ ٍ ً
ٌن) فئ ٓنكم بكفرهم كفئ ٓنكم
هذه اآلي (فى ىما لى يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (ًُب) أمر (الٍ يمةىافق ى
بإنبلمهم فلو كانوا مسلمٌن لرجعوا إليكم كلكةٌهم كافركف فبل ٓنكموا بإنبلمهم ( ىكاللٌهي أ ٍىرىك ىس يهم) أم
أغرقهم بذنوُّم كغيٌهم (ًّنىا ىك ىسبيواٍ) من الظلم كاآلثاـ ،أم بسبب ظلمهم للةاس كما اقرتفوا من اآلثاـ
ىض َل اللٌهي) أم من أضلٌه اهلل بسبب
(أىتيًر ي
يدك ىف) أيٌها اٞنسلموف (أىف تىػ ٍه يدكاٍ) إٔب اإلنبلـ كتدعوا إليه ( ىم ٍن أ ى
ظلمه (كمن ي ٍ ً
اٜنق (فىػلىن ىًْن ىد لىهي ىنبًيبلن) أم طريقان إٔب الةجاة
ضل ًل اللٌهي) أم كمن يضلٌه اهلل عن طريق ٌ
ىى ي
كاٟنداي .
ً
يدك ىف أىف يىأٍ ىمةيويك ٍم ىكيىأٍ ىمةيواٍ قىػ ٍوىم يه ٍم) أم يريدكف أف يأخذكا
ين ييًر ي
 ( -91ىنتىج يدك ىف) أيٌها اٞنسلموف قومان ( ى
آخ ًر ى
األماف ألنفسهم مةكم كمن قومهم فإذا جاؤكا إليكم قالوا ٥نن معكم ض ٌد قومةا ،كإذا رجعوا إٔب قومهم

بأهنم يزدادكف كفران كنفاقان كلٌما رجعوا إٔب قومهم
قالوا إنٌا معكم ض ٌد اٞنسلمٌنٍ ،بٌ أخرب اهلل تعأب عةهم ٌ
كليسوا ّنسلمٌن كما يزعموف فقاؿ ( يك َل ىما يرحد ىكاٍ إً ىٔب الٍ ًفٍتةً ً أ ٍيركً يسواٍ فًيً ىها) كاٞنعىن :كلٌما رجعوا إٔب قومهم
فتةوهم عن ديةكم كأرجعوهم إٔب كفرهم كأغرقوهم ُب تضليلهم ككذُّم على اٞنسلمٌن (فىًإف َٓبٍ يىػ ٍعتى ًزليويك ٍم)
يعين فإف ٓب يعتزلوا قتالكم ( ىكيػيٍل يقواٍ إًلىٍي يك يم ال َسلى ىم) أم كيستسلموا ألكامركم كيصاٜنوكم ( ىكيى يكف ىحواٍ أىيٍ ًديىػ يه ٍم)
عن أذاكم (فىخ يذكهم) أنرل (كاقٍػتػليوهم حي ًً
وه ٍم) أم حيث كجدٕنوهم إف أمكةكم ذلك
ى ي ي ٍ ىٍ ي
ث ثق ٍفتي يم ي
ي يٍ
( ىكأ ٍيكلىػئً يك ٍم ىج ىع ٍلةىا لى يك ٍم ىعلىٍي ًه ٍم ين ٍلطىانا حمبًيةنا) أم أدلٌ بيٌة كنلط ظاهرة.

ً
ً ً
متعمدان فهو ليس ّنؤمن بل هو كافر
 ( -92ىكىما ىكا ىف ل يم ٍؤم ون أىف يىػ ٍقتي ىل يم ٍؤمةنا) معةاه من قتل مسلمان مؤمةان ٌ
كجزاؤه جهةٌمٍ ،بٌ انتثىن قتل اٝنطأ فقاؿ تعأب (إًالَ ىخطىئنا) يعين إذا كقع القتل خطأن فليس جزاؤه جهةٌم
كلكن عليه ٓنرير رقب مؤمة على كجه الك ٌفارة كذلك قوله تعأب (كمن قىػتىل م ٍؤًمةنا خطىئنا فىػتىح ًرير رقىػب و
ىى ى ي ى
ٍ ي ىى
حم ٍؤًمةى و) كقوله ( ىكًديىه حم ىسلَ ىم ه إً ىٔب أ ٍىهلً ًه) يعين كعليه أيضان دي اٞنقتوؿ يسلٌمها إٔب أهله ككرثته (إًالَ أىف
ص َدقيواٍ) يعين إالٌ أف يتص ٌدؽ أكلياء اٞنقتوؿ كأهله بالدي على عائل القاتل ،كذلك إف كاف أهل اٞنقتوؿ
يى َ

فيستحب أف يتص ٌدقوا عليهم.
أغةياء كأهل القاتل فقراء
ٌ

ٍبٌ ٌبٌن نبحانه حكم اٞنقتوؿ إف كاف من قوـ كافرين كلكةٌه كحده مؤمن فقاؿ (فىًإف ىكا ىف ًمن قىػ ٍووـ ىع يد ٍّك
لَ يك ٍم ىكيه ىو ٍم ٍؤًم هن) أم كاف اٞنقتوؿ كحده مسلمان مؤمةان دكف أهله كعشًنته (فىػتى ٍح ًر يير ىرقىػبى و حم ٍؤًمةى و) أم فعلى
القاتل عتق رقب مؤمة كليس عليه دي  ،أل ٌف أهله كافركف كالكافر ال يرث اٞنسلم ( ىكإًف ىكا ىف) اٞنقتوؿ ( ًمن
اؽ) أم بيةكم كبيةهم شركط كمواثيق على تأدي الدي (فى ًديىه حم ىسلَ ىم ه إً ىٔب أ ٍىهلً ًه
قىػ ٍووـ بىػٍيػةى يك ٍم ىكبىػٍيػةىػ يه ٍم ٍّميثى ه
كىٍٓن ًرير رقىػب و حم ٍؤًمةى و) يعين فعليه اإلثةاف الدي كعتق الرقب (فىمن َٓب ىً٩ن ٍد) ماالن ليعتق رقب (فى ً
صيى ياـ ىش ٍهىريٍ ًن
ى ٍ
ى ي ىى
يمتىتىابً ىع ٍ ً
ٌن) يعين فعليه أف يصوـ شهرين متتابعٌن ال يفصل بيةهما بإفطار يوـ (تىػ ٍوبى ن) يتوُّا القاتل كك ٌفارة له
ً
ً
ً
يما) فيما يأمركم به
يما) بأفعالكم ( ىحك ن
عن إٖنه كمغفرة ( ٍّم ىن اللٌه) ٝنطئه إف نلٌم الدي ( ىكىكا ىف اللٌهي ىعل ن
كيةهاكم عةه.48

 -97أظهر بعض اٞنشركٌن إنبلمهم ُب مك كلكةٌهم رجعوا إٔب إشراكهم كٓب يهاجركا إٔب اٞندية  ،كبقي
بعض من أنلم على إنبلمهم كلكةٌهم ٓب يهاجركا إٔب اٞندية لعدـ انتطاعتهم السفر ،أل ٌف بعضهم
ً ًَ
فح ًذفت
ين تىػ ىوفَ ي
اه يم) كأصلها تتوفٌاهم ي
شيوخ كبعضهم نساء كأكالد صغار فةزلت فيهم هذه اآلي (إ َف الذ ى
إحدل التائٌن للتخفيف  ،كاٞنعىن :إ ٌف الذين ييقتىلوف أك ٬نوتوف من اٞنشركٌن تقبض أركاحهم (الٍ ىمآلئً ىك ي)
48
يريب الضمًن اإلنسا٘ب فيجعله رقيبان على اٞنخطئ إذ يصوـ شهرين متتابعٌن كهو
كيبلحظ هةا كيف أ ٌف اإلنبلـ ٌ
ى

حر طليق -- .اٞنراجع
ٌ

ًً
ًً
الةب (قىاليواٍ)
ك٨نا عتيد كرقيب (ظىالمي أىنٍػ يفسه ٍم) أل ٌهنم أدخلوها جهةٌم بكفرهم كامتةاعهم عن اٟنجرة مع ٌ
ً
أم شيء كةتم من ديةكم؟ كذلك على كجه
يم يكةتي ٍم) يعين ُب ٌ
يعين اٞنبلئك تقوؿ ألركاحهم كٔناطبها (ف ى
التوبيخ لفعلهم (قىاليواٍ يكةَا مست ٍ ً
ٌن ًُب األ ٍىر ً
كقوهتم
ي ٍى
ض ىعف ى
ض) يستضعفةا أهل الشرؾ ُب أرضةا بكثرة عددهم ٌ

ك٬نةعونةا من اإل٬ناف باهلل كحده كاتٌباع رنوله ،كهذا على كجه االعتذار (قىاليواٍ) أم اٞنبلئك (أى ىٓبٍ تى يك ٍن
أىرض اللٌ ًه ك ًانع ن فىػتػه ً
اج يركاٍ فً ىيها) أم فتخرجوا من أرضكم كدكركم كتفارقوا من ٬نةعكم من اإل٬ناف باهلل
ٍ ي ى ى يى
َم) يأككف إليها كيسكةوف
كرنوله إٔب أرض ٪نرنكم أهلها من اٞنشركٌن (فىأ ٍيكلىػئً ى
ك) الكافركف ( ىمأٍ ىك ياه ٍم ىج ىهة ي
اءت م ً
ص نًنا) يعين ناءت أحواٟنم كناء مصًنهم فيها.
فيها ( ىك ىن ٍ ى
ٍ -98ب انتثىن من ذلك اٞنستضعفٌن حقيق ن فقاؿ (إًالَ الٍمست ٍ ً
الر ىج ًاؿ) العاجزين عن اٟنجرة
ٌن ًم ىن ٍّ
ي ٍى
ٌ
ض ىعف ى
ٍّساء) العاجزات أيضان ( ىكالٍ ًولٍ ىد ًاف) أم األكالد الذين (الى يى ٍستى ًطيعيو ىف ًحيلى ن) للخركج ( ىكالى يىػ ٍهتى يدك ىف
( ىكالة ى
ىنبًيبلن) للوصوؿ إٔب اٞندية .
يستحق العفو
ك) الضعفاء ( ىع ىسى اللٌهي أىف يىػ ٍع يف ىو ىعٍةػ يه ٍم) تقصًنهم ( ىكىكا ىف اللٌهي ىع يف ًّوا) لًمن
( -99فىأ ٍيكلىػئً ى
ٌ
ً
اٞنوحدين.
( ىغ يف نورا) لمن تاب من ٌ
ضىربٍػتي ٍم ًُب األ ٍىر ً
اح) أم حرج (أىف
 ( -101ىكإً ىذا ى
س ىعلىٍي يك ٍم يجةى ه
ض) أم نافرًب للحرب لقتاؿ ٌ
عدككم (فىػلىٍي ى
ً ًَ
تىػ ٍقصركاٍ ًمن ال َ ً ً ً
ين ىك ىف يركاٍ) كاٞنعىن :ال حرج عليكم أف تصلٌوا بدؿ األربع
صبلىة إ ٍف خ ٍفتي ٍم أىف يىػ ٍفتةى يك يم الذ ى
يي ى
ركعات ركعتٌن إف كةتم ُب حرب مع األعداء ككةتم خائفٌن مةهم أف يغتةموا صبلتكم فرص ٟنم
فًنمونكم بًسهامهم أك يسلبوكم أمتعتكم أك غًن ذلك ً٣نٌا يصيبونكم بأذاهم.
فالفتة معةاها األذل كالعذاب ،فصبلة القصر رخص للمسافر كليست كاجب كذلك إف كاف خائفان،
ً
ً
ين ىكانيواٍ لى يك ٍم ىع يد ًّكا حمبًيةنا) فاحذركهم كال تغفلوا
كلكن يباح للمسافر أف ٩نمع بٌن الصبلتٌن (إ َف الٍ ىكاف ًر ى
عةهم.

( -102كإً ىذا يك ى ً ً
صبلىىة) يعين فإٔنمت ألصحابك الصبلة ُب حاؿ
ت ىٟني يم ال َ
١نمد (فىأىقى ٍم ى
ةت فيه ٍم) يا ٌ
ى
عدككم ( ىكلٍيىأٍ يخ يذكاٍ
العدك (فىػ ٍلتىػ يق ٍم طىآئًىف ه ٍّمٍةػ يهم َم ىع ى
اٝنوؼ من ٌ
ك) كطائف من كرائكم ٓنرنكم من ٌ
ىنلً ىحتىػ يه ٍم) يعين كليأخذ اٞنصلٌوف أنلحتهم معهم فيتقلٌدكف نيوفهم كإف كانوا ُب الصبلة (فىًإ ىذا ىن ىج يدكاٍ)
أٍ
ً ً
للةب كالذين ٓب يصلٌوا،
اٞنصلٌوف كأكملوا صبلهتم (فىػ ٍليى يكونيواٍ من ىكىرآئ يك ٍم) ٪نرنونكم ،كاٝنطاب هةا ٌ
تصل فيحرنوها عةد
كاٞنعىن :إذا أكملت الفرق اٞنصلٌي صبلهتا فليكونوا من كراء الفرق الثاني اليت ٓب ٌ
ً ً
صلحواٍ) أم الذين كانوا ٪نرنوف
الةب ،كهذا معىن قوله تعأب ( ىكلٍتىأٍت طىآئ ىف ه أ ٍ
يخىرل ىٓبٍ يي ى
صبلهتاخلف ٌ
ً
ىنلً ىحتىػ يه ٍم) كهي
صلحواٍ ىم ىع ى
١نمد ( ىكلٍيىأٍ يخ يذكاٍ) معهم (ح ٍذ ىريه ٍم) كهي الدركع كالرتكس كاٝنوذ ( ىكأ ٍ
(فىػ ٍليي ى
ك) يا ٌ
ًَ
ىنلً ىحتً يك ٍم ىكأ ٍىمتً ىعتً يك ٍم فىػيى ًميليو ىف ىعلىٍي يكم) أم
ين ىك ىف يركاٍ لى ٍو تىػ ٍغ يفليو ىف ىع ٍن أ ٍ
السيوؼ كالرماح كالةباؿ ( ىكَد الذ ى
احد نة) أم ٘نل ن كاحدة كأنتم متشاغلوف بصبلتكم أك و
بشيء آخر فيصيبوف مةكم
٪نملوف عليكم ( َمٍيػلى ن ىك ً ى
ىنلً ىحتى يك ٍم) إٔب
ضى أىف تى ى
اح) أم كال حرج ( ىعلىٍي يك ٍم إًف ىكا ىف بً يك ٍم أىذنل ٍّمن َمطى ور أ ٍىك يكةتيم َم ٍر ى
ضعيواٍ أ ٍ
( ىكالى يجةى ى
لعدككم غًن غافلٌن ( ىك يخ يذكاٍ ًح ٍذ ىريك ٍم) أم آالت ًح ٍذ ًركم كهي الدركع
جةبكم على أف تكونوا مةتبهٌن ٌ
كالرتكس كاٝنوذ (إً َف اللٌه أ ً ً
ين ىع ىذابنا حم ًهيةنا) أم فيه إهان ٟنم.
ى ى
ىع َد ل ٍل ىكاف ًر ى
ً
ودا ىك ىعلىى
ضٍيتي يم ال َ
( -103فىًإ ىذا قى ى
صبلىىة) أم صبلة القصر اليت نبق ذكرها (فىاذٍ يك يركاٍ اللٌهى قيى ناما ىكقيػعي ن

يجةيوبً يك ٍم) أم ُب حاؿ قيامكم كقعودكم كعةد اضطجاعكم ،يعين ادعوا اهلل كاذكركه ُب هذه األحواؿ
ً
ً
صبلىةى) بكاملها
يمواٍ ال َ
عدككم كذهب اٝنوؼ عةكم (فىأىق ي
عدككم (فىإذىا اطٍ ىمأٍنىةتي ٍم) من ٌ
لعلٌه يةصركم على ٌ
صبلىىة ىكانىت علىى الٍم ٍؤًمةً ً
كهنا
تؤد ى
كال تقصركا فيها (إً َف ال َ
ٌن كتىابنا َم ٍوقيوتنا) أم كتبةاها عليكم ُب القرآف ٌ
ٍ ى ي ى
ً
بأكقاهتا.

 ( -104ىكالى ىهتًةيواٍ) أيٌها اٞنسلموف ،أم ال تضعفوا (ًُب ابٍتًغىاء الٍ ىق ٍوًـ) يعين ُب طلب القوـ الذين هم أعداء
ً
َه ٍم) أم اٞنشركٌن (يىأٍلى يمو ىف) أيضان ً٣نٌا
اهلل كأعداؤكم (إًف تى يكونيواٍ تىأٍلى يمو ىف) ٣نٌا يةالكم من اٛنراح كاألذل (فىًإنػ ي
يةاٟنم مةكم ( ىك ىما تىأٍلىمو ىف) أنتم ( ىكتىػ ٍر يجو ىف) أيٌها اٞنسلموف ( ًم ىن اللٌ ًه) الظ ىفر عاجبلن كالثواب آجبلن على ما

يةالكم مةهم ( ىما الى يىػ ٍر يجو ىف) هم على ما يةاٟنم مةكم فأنتم ى
أكٔب بالصرب كالثبات على قتاٟنم ( ىكىكا ىف اللٌهي
ً
علً ً
يما) ُب تدبًن شؤكهنم.
يما) ّنصاّب خلقه ( ىحك ن
ى ن
يكىن أبا طعم
 -105نزلت اآلي ُب بني أبيرق ككانوا ثبلث إخوة بشر كبشًن ٌ
كمبشر  ،ككاف بشًن ٌ

الةب ٍبٌ يقوؿ قاله فبلف ككانوا أهل حاج ُب اٛناهلي كاإلنبلـ،
ككاف يقوؿ الشعر يهجو به أصحاب ٌ

فةقب أبو طعم علٌي رفاع بن زيد كأخذ مةه طعامان كنيفان كدرعان ،فشكى ذلك إٔب ابن أخيه قتادة بن
فتجسسا ُب الدار كنأال أهل الدار فقاؿ بةو أبًنؽ كاهلل ما صاحبكم إالٌ لبيد
الةعماف ككاف قتادة بدريان ٌ

بن نهل ٌاهتموه بالسرق كهم السارقوف ،فأصلت عليهم لبيد بن نهل نيفه كخرج إليهم كقاؿ يا بين
ً
ةن
أبًنؽ أترمونين بالسرق كأنتم أكٔب ُّا ٌ
مين كأنتم مةافقوف هتجوف رنوؿ اهلل كتةسبوف ذلك إٔب قريش لتبيٌ ٌ
فداركه ،كأتى قتادة رنوؿ اهلل فقاؿ يا رنوؿ اهلل إ ٌف أهل بيت مةٌا أهل
ذلك أك
ٌ
ألضعن نيفي فيكم ،ى
عمي فخرقوا علٌي ن له من ظهرها كأصابوا له طعامان كنبلحان.
بيت نوء ى
عدكا على ٌ

فلما ٚنع بًذلك رجل من بطةهم ،يعين من بين أبًنؽ السارقٌن كاٚنه
فقاؿ رنوؿ اهلل :أنظر ُب شأنكمٌ .
كعمه
أنيد بن عركة ٗنع رجاالن من أهل الدار ٍبٌ انطلق إٔب رنوؿ اهلل فقاؿ إ ٌف قتادة بن الةعماف ٌ

اٞنسركؽ مةه الطعاـ كالسبلح عمدا إٔب أهل بيت مةٌا ٟنم حسب كنسب كصبلح كأنٌبوهم بالقبيح كقاال
ٟنم ما ال يةبغي ،كانصرفوا  .فلى ٌما أتى قتادة رنوؿ اهلل بعد ذلك ليكلٌمه جبهه رنوؿ اهلل كقاؿ عمدت

إٔب أهل بيت حسب كنسب تأنٌبهم بالقبيح كتقوؿ ٟنم ما ال يةبغي.

مت كٓب أكن كلٌمت رنوؿ اهلل فقد قاؿ
عمه رفاع كقاؿ يا ليتين ٌ
فقاـ قتادة من عةد رنوؿ اهلل كرجع إٔب ٌ
عمه اهلل اٞنستعاف .فةزلت فيهم هذه اآليات ،فبلغ بشًنان ما نزؿ فيه من القرآف فهرب
ٕب ما كرهت .فقاؿ ٌ

إٔب م ٌك كارت ٌد كافران.

ً
اٜنى ٍّق) أم بأحكاـ عادل كقوانٌن فاصل
اب) يعين القرآف (بً ٍ
ىنزلٍةىا إًلىٍي ى
التفسًن( :إًنَا أ ى
١نمد (الٍكتى ى
ك) يا ٌ
ًً
ً
ً
(لًتىح يكم بػٌن الة ً ً
يما) ٔناصم
َاس ّنىا أ ىىر ىاؾ اللٌهي) أم ّنا أعلمك اهلل ُب كتابه ( ىكالى تى يكن لٍٍّل ىخآئة ى
ٍ ى ىٍ ى
ٌن ىخص ن
كتدافع عن بين أبًنؽ.
( -106ك ً ً ً
ً
ً
يما)
ىٍ
انتىػ ٍغف ًر اللٌه) لما بدا مةك من اٞنخاصم عن اٝنائةٌن (إ َف اللٌهى ىكا ىف ىغ يف نورا) ألكليائه ( َرح ن
ًُّم.
ًَ
ً
ين ى٫نٍتىانيو ىف أىن يف ىس يه ٍم) أم يقطعوف صل الرحم فيما
 ( -107ىكالى يْنىاد ٍؿ) يا ٌ
١نمد ُب اٞنستقبل ( ىع ًن الذ ى
بيةهم ،يقاؿ خنت الشيء أم قطعه  ،كخًنت الصب أم ً
قطعت غلفته ،فلفظ ٫نتانوف معةاها يتقاطعوف،
ىى
ي
ٌ
ً
يما) كثًن اآلثاـ كأيب طعم كمن هنج
كمع ذلك هم خائةوف كنارقوف (إً َف اللٌهى الى يً٪ن ح
ب ىمن ىكا ىف ىخ َوانا أىث ن
هنجه.

( -108يى ٍستى ٍخ يفو ىف ًم ىن الة ً
َاس) أم يكتموف أعماٟنم عن الةاس ( ىكالى يى ٍستى ٍخ يفو ىف ًم ىن اللٌ ًه) ألنٌه يراهم

ضى ًم ىن
مهما اختلفوا ( ىكيه ىو ىم ىع يه ٍم) ألنٌه يراهم كيسمعهم كمبلئكته يكتبوف أعماٟنم (إً ٍذ يػيبىػيٍّتيو ىف ىما الى يىػ ٍر ى
ً
حّت صار
الةب بقوٟنم ٌ
الٍ ىق ٍوؿ) أم يدبٌركف بالليل قوالن ال يرضاه اهلل أل ٌف قوٟنم مكر كخديع  ،فخدعوا ٌ
٩نادؿ عةهم ( ىكىكا ىف اللٌهي ًّنىا يىػ ٍع ىمليو ىف يً١نيطنا) أم حفيظان ألعماٟنم ال يفوته شيءه مةها.

 ( -109ىها) كلم تستعمل للعتاب كالتةبيه (أىنتي ٍم) الذابٌٌن عن السارؽ كٗناعته كهم أنيد بن عركة
الةب بًشهادتكم كتزكيتكم
الةب ( ىه يػؤالء) الذين خةتم ضمائركم ككذبتم على ٌ
كالرجاؿ الذين جاؤكا معه إٔب ٌ
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا فى ىمن ي٩نى ًاد يؿ اللٌهى ىعٍةػ يه ٍم يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً)
لبين أبًنؽ ك( ىج ىادلٍتي ٍم ىعٍةػ يه ٍم) أم خاصمتم كدافعتم (ًُب ٍ
أم ال ٠نادؿ عةهم كال شاهد على براءهتم ُب ذلك اليوـ (أىـ َمن يى يكو يف ىعلىٍي ًه ٍم ىككًيبلن) أم من ٪نفظهم
كيتؤب معونتهم كيدافع عةهم ُب ذلك اليوـ؟
ٌ

ٍ -110بٌ ٌبٌن تعأب طريق التبلُب كالتوب ً٣نٌا نبق مةهم من اٞنعصي فقاؿ ( ىكىمن يىػ ٍع ىم ٍل ينوءنا) أم ذنبان
صغًنان (أ ٍىك يىظٍلً ٍم نىػ ٍف ىسهي) بارتكاب معصي إذا كقعت نهوان مةه أك جهال ن (ٍبيَ يى ٍستىػغٍ ًف ًر اللٌهى) كيتوب إليه فبل
ًً
ً
يما) به.
يعود بعدها إٔب معصي ( ى٩ند اللٌهى ىغ يف نورا) لذنبه ( َرح ن
ٍسب إًٍٖننا فىًإَ٧نىا يك ً
ً
ٍسبيهي ىعلىى نىػ ٍف ًس ًه) أم ٩نلب العار كاإلهان لةفسه كإف كاف اهلل قد غفر
ى
 ( -111ىكىمن يىك ٍ
لكن العار الذم أصابه بسبب تلك اٞنعصي ال يفارقه كاٛنر٬ن اليت ارتكبها ال يسلم من عواقبها إف
له ك ٌ
ً
ً
يما) كلذلك هناكم عن اٞنعاصي كارتكاب اٛنرائم
يما) بعواقب األمور ( ىحك ن
عاجبلن أك آجبلن ( ىكىكا ىف اللٌهي ىعل ن
شفق ن عليكم كر٘ن ن بكم.

ً
ً
ب
ٍ -112بٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌف من ارتكب ٍإٖنان ٍبٌ قذؼ به غًنه كيف يعظم عقابه فقاؿ ( ىكىمن يىكٍس ٍ
ً
ً
ً
متعمدان (ٍبيَ يىػ ٍرـ بًًه) شخصان
ىخطيئى ن) أم ذنبان خطأن يعين نهوان مةه دكف قصد (أ ٍىك إٍٖننا) أم يذنب ذنبان ٌ

(بىًريئنا) من ذلك اإلٍب فيقوؿ أنا ٓب أرتكب هذه اٛنر٬ن بل ارتكبها فبلف ،يعين يةسب ذنبه إٔب رجل برمء
ً
ٓنمل (بػي ٍهتىانا) أم ذنبان عظيمان
كما نسبوا السرق إٔب لبيد بن نهل كهو برمء مةها (فىػ ىقد ٍ
احتى ىم ىل) أم ٌ
بسبب كذبه كافرتائه ،فالبهتاف معةاه االفرتاء ( ىكإًٍٖننا حمبًيةنا) أم ذنبان ظاهران بيٌةان.

١نمد ( ىكىر ٍ٘نىتيهي) بإخبارؾ باٞنغيٌبات ( ىٟنىَمت) أم لقصدت كأضمرت
 ( -113ىكلى ٍوالى فى ٍ
ض يل اللٌ ًه ىعلىٍي ى
ك) يا ٌ
(طَآئًىف ه حمٍةػهم) أم ٗناع من قوـ أيب طعم (أىف ي ً
باٜنق بتلبيسهم عليك ( ىكىما
ضلح ى
وؾ) عن القضاء ٌ
ي
يٍ
يً
كيتؤب أمرؾ
ك ًمن ىش ٍي وء) أل ٌف اهلل يرعاؾ ٌ
ضحركنى ى
ضلحو ىف إًالح أىن يف ىس يه ٍم) أل ٌف كباؿ ذلك يعود عليهم ( ىكىما يى ي
ي
ك الٍ ًكتىاب) أم القرآف (ك ًٍ
ك) من العلم ( ىما ىٓبٍ تى يك ٍن تىػ ٍعلى يم)
ٍم ى) أم اٞنوعظ ( ىك ىعلَ ىم ى
ىنزىؿ اللٌهي ىعلىٍي ى
( ىكأ ى
ى
اٜنك ى
ى
ضل اللٌ ًه علىي ى ً
يما) بأف جعلك خاًب الةبيٌٌن.
من قبل نزكؿ القرآف ( ىكىكا ىف فى ٍ ي ى ٍ
ك ىعظ ن
( -114الَ ىخٍيػىر ًُب ىكثً وًن ٍّمن ٍَ٤ن ىو ياه ٍم) أم مشورهتم لك ككبلمهم معك أل ٌف أكثر ٤نواهم يكوف ُب طلب
ص ىدقىو) للفقراء فذلك ُب ٤نواه خًن (أ ٍىك) ٤نول من
الدنيا كأشياء تافه ال قيم ىٟنا (إًالَ) ٤نول ( ىم ٍن أ ىىمىر بً ى

ً
و
أمر ً
ٌن الة ً
ك) اٞنعركؼ أك
َاس) فذلك ُب ٤نواه خًن أيضان ( ىكىمن يىػ ٍف ىع ٍل ىذل ى
صبلى وح بىػ ٍ ى
ب ( ىم ٍع يركؼ أ ٍىك إً ٍ
اإلصبلح أك الصدق (ابػتىػغىاء مرض ً
ً
ات اللٌ ًه) كليس لغاي أخرل (فىسو ى ً ً
يما)
ٍ ىٍ ى
ؼ نػي ٍؤتيه) ُب اآلخرة (أ ٍ
ىٍ
ىجنرا ىعظ ن
دائمان ال يةقطع.
ً ً
ٌن لىهي ا ٍٟنيىدل) باألدلٌ العقلي
 ( -115ىكىمن يي ىشاقً ًق الَر ين ى
وؿ) أم ٫نالف الرنوؿ كيعاديه (من بىػ ٍعد ىما تىػبىػ َ ى
ًً
ٌن) أم غًن طريقهم ،يعين غًن ديةهم ،كذلك أل ٌف أبا
كالرباهٌن العلمي ( ىكيىػتَبً ٍع) طريقان ( ىغٍيػىر ىنبً ًيل الٍ يم ٍؤمة ى
تؤب
طعم ارت ٌد كرجع إٔب م ٌك كٜنق باٞنشركٌن فةزلت فيه هذه اآلي (نػي ىولًٍّه ىما تىػ ىؤَب) أم ٤نعله مؤب لًما ٌ
من الضبلؿ  ،كاٞنعىن٦ :نلٌي بيةه كبٌن ما اختاره لةفسه من األكثاف كمن أمراء اٞنشركٌن (كني ً ً
َم)
ى ٍ
صله ىج ىهة ى
اٞنادم ،يعين ركحه تدخل جهةٌم ،كُب اٞنةجد :
أم ك٤نعل مصًنه جهةٌم كذلك بعد نصوله من جسمه ٌ
"يقاؿ نصل السهم من نصله أم خرج من نصله ،كنصلت اٝنيل من الغبار أم خرجت مةه" ،
ً ً
يةج مةها.
( ىك ىن ٍ
اءت) جهةٌم ( ىمص نًنا) لمن كقع ُب شراكها كجاذبيٌتها كٓب ي

ً ًً ً ً
ً
نقرب
 -123لى ٌما نزؿ قوله تعأب ُب هذه السورة {إف يى ٍدعيو ىف من يدكنه إالَ إنىاثنا} قاؿ اٞنشركوف إنٌةا ٌ
قرابٌن لؤلصةاـ كنق ٌدـ ىٟنا اٟندايا كنطعم الطعاـ ألجلها كإ ٌف اهلل ٩نزيةا ِنًن على أعمالةا كإ ٌف األصةاـ
َ
س بًأ ىىمانًيٍّ يك ٍم) أم ليس الثواب بأمانيٌكم كعقائدكم
تساعدنا كتةصرنا على أعدائةا .فةزلت هذه اآلي (لٍي ى
بأف تق ٌدموا القرابٌن كاٟندايا لؤلصةاـ كترجوف اٛنزاء من اهلل على ذلك،كبلٌ ال جزاء لكم أل ٌف عملكم هذا
عمل نوء (كال أىم ًا٘بٍّ أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب) الذين يشركوف باهلل ٍبٌ يقولوف ٥نن ُب اٛنةٌ كيعملوف أعماالن لغًن اهلل
ى ى
كيقولوف إ ٌف اهلل ٩نازيةا عليها ( .ىمن يىػ ٍع ىم ٍل ينوءنا يٍ٩نىز بًًه) نوءن كعامل اٝنًن ي٩نازل خًنان ،فأنتم تعملوف
السوء كتريدكف اٛنزاء عليه ،فإ ٌف اهلل يعاقب عامل السوء كال ٩نازيه ِنًن (كالى ىً٩ن ٍد لىه ًمن د ً
كف اللٌ ًه ىكلًيًّا)
ي ي
ى
يتؤب أمره (كالى نى ً
ص نًنا) يةصره ك٫نلٌصه من عذاب اهلل.
ٌ
ى
ٍ -124بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف اإلنفاؽ على الفقراء كإطعاـ الطعاـ كاألعماؿ الصاٜن تقبل من اٞنؤمةٌن
اٞنوحدين ك٩نازكف عليها كال تيقبل من اٞنشركٌن كإف كثرت ،فقاؿ (كمن يػعمل ًمن ال َ ً
ات ًمن ذى ىك ور)
صاٜنى ى
ٌ
ى
ىى ىٍ ى ٍ ى

ً
ك)
موحد غًن مشرؾ (فىأ ٍيكلىػئً ى
كاف (أىٍك أينثىى ىكيه ىو يم ٍؤم هن) باهلل كبالرنل كبالقيام كاٜنساب كهو مع ذلك ٌ
ً
اٜنب.
اٞنوحدكف (يى ٍد يخليو ىف ٍ
ٌ
اٛنىةَ ى ىكالى ييظٍلى يمو ىف) من جزائهم (نىق نًنا) أم قدر ما يةقره الطًن من ٌ
ٍ -125بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف مةهج هؤالء اٞنشركٌن على خطأ كأ ٌف الصحيح هو مةهج اإلنبلـ كهو
ً
ىنلى ىم ىك ٍج ىههي هلل) أم ً٣نٌن انتسلم
حسن أيضان فقاؿ ( ىكىم ٍن أ ٍ
ىح ىس ين ديةنا) أم ال أحد أحسن ديةان ( ٍّ٣ن ٍَن أ ٍ
ككجه كجهه إليه ُب صبلته كعبادته كٓب يتٌجه بوجهه لؤلكثاف ( ىكيه ىو يٍ١ن ًس هن) ُب أعماله كأفعاله
ألكامر اهلل ٌ
ً ً
ًَ ً ً
ً
َ
يم ىخلًيبلن) من اٝنلٌ
١نمد ( ىحةي نفا) أم ٌ
يم) اليت نار على هنجها ٌ
موحدان ( ىكأنى ىذ اللٌهي إبٍػىراه ى
(كاتػَبى ىع مل ى إبٍػىراه ى
أم ١نبٌان كحبيبان.
أتزكجها أ٩نوز ببل صداؽ؟ فةزلت هذه
الةب رجل من الصحاب فقاؿ عةدم يتيم كأريد أف ٌ
 -127نأؿ ٌ
ً
اجهن (قي ًل اللٌهي يػي ٍفتًي يك ٍم
اآلي ( ىكيى ٍستىػ ٍفتيونى ى
ك) يا ٌ
ٍّساء) كزك ٌ
١نمد ،أم يطلبوف مةك الفتول (ُب) شأف (الة ى
ً ً ً
ًً
قرأ عليكم ُب القرآف (ًُب
فيه َن) أم ُب ٌ
أمرهن ( ىكىما يػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم ُب الٍكتىاب) أم كيفتيكم أيضان فيما يي ى
ً
َ ً
ب ىٟني َن) من اٞنًناث كالصداؽ.
ٍّساء) البلٌب تولٌيتم
ٌ
عليهن بالوصاي (البلٌب الى تيػ ٍؤتيونىػ يه َن ىما يكت ى
يىػتى ىامى الة ى
ً
وه َن) ببل صداؽ كهذا ال ٩نوز
يورثوف الةساء كال األكالد الصغار ( ىكتىػ ٍر ىغبيو ىف أىف تىةك يح ي
كانوا ُب اٛناهلي ال ٌ
فيجب أف تدفعوا صداقهن قبل نكاحهن (كالٍمست ٍ ً
ٌن ًم ىن الٍ ًولٍ ىد ًاف) معةاه كيفتيكم ُب اٞنستضعفٌن من
ٌ ى ي ٍى
ض ىعف ى
ٌ
ومواٍ لًٍليىتى ىامى بًالٍ ًق ٍس ًط) أم
الصبياف الصغار أف تعطوهم حقوقهم كامل ن كال تأخذكا مةها شيئان ( ىكأىف تىػ يق ي
بالعدؿ نواءن ذكران كاف أك أنثى صغًنان كاف أك كبًنان فبل تظلموهم حقوقهم بل أعطوها ٟنم كامل كأحسةوا
ًً ً
ً
ً و
يما) فيجازيكم على إحسانكم.
إليهم ( ىكىما تىػ ٍف ىعليواٍ م ٍن ىخ ًٍن) مع اليتامى (فىإ َف اللٌهى ىكا ىف به ىعل ن

توعد اهلل اٞنةافقٌن باٟنبلؾ إف ٓب يصلحوا أعماٟنم كنرائرهم فقاؿ (إًف يى ىشأٍ) اهلل (يي ٍذ ًهٍب يك ٍم
ٍ -133بٌ ٌ
ت) و
أىيػحها الةَاس) أم يهلككم باٞنوت كالقتل إف ٓب تصلحوا أعمالكم كنرائركم كتةصركا نبيكم (كيأٍ ً
بقوـ
ى
ٌ ىى
ي
ً
ك قى ًد نيرا) أم ٓب يزؿ كال يزاؿ قادران على اإلفةاء
ين) صاٜنٌن ٪نبٌهم ك٪نبٌونه ( ىكىكا ىف اللٌهي ىعلىى ذىل ى
(بً ى
آخ ًر ى
كاإلبداؿ.

ٍ -134بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف من يتٌ ًق اهلل كيعمل صاٜنان يكسب ثواب الدارين ٌأما ُب الدنيا فيكوف له

الصيت اٜنسن بٌن الةاس كالذكر الطيٌب إٔب يوـ القيام ك ٌأما ُب اآلخرة فله اٛنةٌ كالةعيم فقاؿ ( َمن ىكا ىف
ةد اللٌ ًه ثىػواب ال حدنٍػيا ك ً
اآلخىرةً) يعين فليتٌ ًق اهلل كليكسب اإلثةٌن ( ىكىكا ىف اللٌهي ىًٚن نيعا)
اب ال حدنٍػيىا فىعً ى
ييًر ي
يد ثىػ ىو ى
ى ي ى ى
ألقوالكم (ب ً
ص نًنا) بأعمالكم فيجازيكم عليها بعد موتكم.
ى

 - -136أنلم ٗناع من اليهود كهم عبد اهلل بن نبلـ كأند كأنيد إبين كعب كثعلب بن قيس كإبن
١نمد كبكتابك كّنونى كالتوراة كال نؤمن بعيسى
أخت عبد اهلل بن نبلـ كيامٌن ،كقالوا نؤمن بك يا ٌ
كاإل٤نيل .فةزلت هذه اآلي (يا أىيػحها الَ ًذين آمةيواٍ) ّنحمد ( ًآمةيواٍ بًاللٌ ًه كرنولًًه) عيسى بن مرٙب (كالٍ ًكتى ً
اب
ى ى
ى ى
ىى ي
ٌ
ى
ً ً ًَ
ًَ
ًً
ىنزىؿ ًمن قىػٍب يل) أم التوراة ،كاٞنعىنً :آمةوا َنميع
مأى
الذم نػىَزىؿ ىعلىى ىر ينوله) يعين اإل٤نيل ( ىكالٍكتىاب الذ ى
الكتب السماكي كٗنيع الرنل كال تكفركا بو و
احد مةهم ( ىكىمن يى ٍك يف ٍر بًاللٌ ًه ىكىمبلىئً ىكتً ًه ىكيكتيبً ًه ىكير ينلً ًه ىكالٍيىػ ٍوًـ
ً
يدا) .
ضبلىالن بىعً ن
اٜنق ( ى
اآلخ ًر) يعين يوـ القيام (فىػ ىق ٍد ى
ض َل) عن ٌ
١نمد ،فةزلت فيهم
 -137تعاقد اليهود الذين هم حوؿ اٞندية مع مشركي م ٌك بأف يتعاكنوا على حرب ٌ
هذه اآلي :
ً ًَ
ين ىآمةيواٍ) ًّنونى (ٍبيَ ىك ىف يركاٍ) كعبدكا العجل ٍبٌ ندموا (ٍبيَ ىآمةيواٍ) بًرٌُّم كحده (ٍبيَ ىك ىف يركاٍ) كعبدكا
(إ َف الذ ى
البعليم (ٍبيَ ٍازىد يادكاٍ يك ٍفنرا) بًعبادهتم لؤلكثاف كالشعرل اليماني كعشتاركث ( َٓبٍ يى يك ًن اللٌهي لًيىػ ٍغ ًفىر ىٟني ٍم) يوـ
ألهنم مةافقوف.
القيام كما يزعموف ( ىكالى لًيىػ ٍه ًديىػ يه ٍم ىنبًيبلن) أم كال يرشدهم إٔب طريق اٛنةٌ ٌ
ًَ
صو ىف بً يك ٍم) أم يةتظركف بكم ما
ٍ -141بٌ أخذ اهلل تعأب ُب ٌ
ين يىػتىػىربَ ي
ذـ اٞنةافقٌن كتقلٌباهتم فقاؿ (الذ ى
يتج ٌدد لكم من نصر أك إخفاؽ ،كاٝنطاب للمسلمٌن (فىًإف ىكا ىف لى يك ٍم فىػٍت هح ٍّم ىن اللٌ ًه) أم فإف اتٌفق لكم
عدككم كنغزك
فتح كظفر على األعداء (قىاليواٍ) أم قاؿ اٞنةافقوف للمؤمةٌن (أى ىٓبٍ نى يكن َم ىع يك ٍم) ٤ناهد ٌ
فأعطونا نصيبان من الغةيم (كإًف ىكا ىف لًٍل ىكافً ًر ً
يب) بإصابتهم من اٞنؤمةٌن (قىاليواٍ) أم قاؿ اٞنةافقوف
ين نىص ه
ى
ى
للكافرين ،يعين لًمشركي م ٌك (أى ىٓب نىستىح ًو ٍذ ىعلىي يكم) أم أٓب ً
نستوؿ عليكم ُب اٞنوضع الفبل٘ب كلكن ٓب
ٍ ٍ ٍ
ٍ ٍ

ً
ًً
كنطوهتم بأف ٦نربكم كنرانلكم
ٌن)
نقتلكم كي تةتصركا على اٞنؤمةٌن ( ىك٧نىٍةىػ ٍع يكم) أم ٥نرنكم ( ٍّم ىن الٍ يم ٍؤمة ى
ًّنا يريدكف أف يفعلوه معكم كي تأخذكا اٜنذر مةهم فلةا عليكم اٞنةٌ (فىاللٌهي ىٍ٪ن يك يم بىػٍيػةى يك ٍم) أيٌها اٞنةافقوف
ً ً
ًً
ً ً
ٌن ىنبًيبلن) أم طريقان
ين ىعلىى الٍ يم ٍؤمة ى
(يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ) كيعاقبكم على أعمالكم هذه ( ىكلىن ىٍ٩ن ىع ىل اللٌهي ل ٍل ىكاف ًر ى
للغلب عليهم مهما أفشيتم أنراران للمؤمةٌن كمهما خذلتم اٞنسلمٌن.

 -144كاف بعض اٞنسلمٌن ٪نبٌوف أقرباءهم من الكافرين كيوالوهنم فةهاهم اهلل تعأب عن ذلك فقاؿ (يىا
َخ يذكاٍ الٍ ىكافً ًر ً
ً ً ًً
أىيػحها الَ ًذين آمةيواٍ الى تىػت ً
ٌن) أم بدؿ اٞنؤمةٌن فاألحرل
ين أىٍكليىاء) أم أحبٌاء (من يدكف الٍ يم ٍؤمة ى
ى
ى ى
ى
يدك ىف) بفعلكم هذا (أىف ىٍْن ىعليواٍ لًلٌ ًه ىعلىٍي يك ٍم ين ٍلطىانا حمبًيةنا) أم
بكم أف توالوا اٞنؤمةٌن كتدافعوا عةهم (أىتيًر ي
حج ظاهرة ،كمعةاه أتريدكف أف ْنعلوا هلل نبيبلن إٔب عذابكمٍ ،بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف من يوإب الكافرين
ٌ
فهو مةافقٍ ،بٌ ٌبٌن ما هو عذاب اٞنةافقٌن يوـ القيام فقاؿ:

ًً
ً
ىن ىف ًل ًم ىن الةَا ًر) ام ُب كنطها الذم هو موقد نارها كش ٌدة حرارًهتا،
( -145إً َف الٍ يمةىافق ى
ٌن ًُب الد ٍَرؾ األ ٍ
ً
َه ٍم ىح ٍوىؿ
ٌأما غًنهم فيكوف عذاُّم حوٟنا ال ُب كنطها ،كذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب {ٍبيَ لىةي ٍحضىرنػ ي
ج هة ً ً
ضو ىف ىعلىٍيػ ىها غي يد ًّكا
َار يػي ٍعىر ي
عرضوف عليها  ،كذلك قوله تعأب ُب نورة غافر {الة ي
َم جثيًّا}  ،كبعضهم يي ى
ىى ى
كع ًشيًّا} ( ،كلىن ىًْن ىد ىٟنم نى ً
ص نًنا) أم ال ْند ٟنم ناصران يةصرهم ك٫نلٌصهم من عذاب اهلل ٍ .بٌ انتثىن من
ىى
يٍ
ى
تاب من اٞنةافقٌن فقاؿ تعأب:
ً ًَ
ص يمواٍ بًاللٌ ًه) يعين
ين تىابيواٍ) من نفاقهم كذنوُّم ( ىكأ ٍ
ىصلى يحواٍ) أعماٟنم كضمائرهم ( ىك ٍاعتى ى
 ( -146إالَ الذ ى
صواٍ ًديةىػ يه ٍم لًلٌ ًه) كتركوا
اٞنهمات كملجئان من اآلفات كأهبلن للعبادات ( ىكأ ٍ
ىخلى ي
ككثقوا به فجعلوه عونان ٟنم ُب ٌ
الرياء كاإلشراؾ ،كاٞنعىن :جعلوا عبادهتم خالص ن هلل ال يشركوف يه أحدان من اٞنخلوقٌن كال يراؤكف الةاس
ك مع الٍم ٍؤًمةًٌن) ٪نشركف كباٛنةٌ يتةعموف (كنو ى ً
ًً
ً
ٌن
ؼ يػي ٍؤت اللٌهي الٍ يم ٍؤمة ى
ليقولوا عةهم ٌأهنم عابدكف (فىأ ٍيكلىػئ ى ى ى ي ى
ٌ
ى ىٍ
ً
يما) ُب اآلخرة.
أٍ
ىجنرا ىعظ ن

نبوته كطلبوا مةه اٞنستحيبلت
الةب أهل الكتاب إٔب اإلنبلـ فأنلم بعضهم كأنكر اآلخركف ٌ
 -150دعا ٌ
ً ًَ
ين يى ٍك يف يرك ىف بًاللٌ ًه) يعين اليهود الذين كفركا باهلل أل ٌهنم عبدكا العجل
فأنزؿ اهلل فيهم هذه اآليات (إ َف الذ ى
الةصارل كفركا باهلل أيضان أل ٌهنم قالوا إ ٌف اهلل ثالث ثبلث
كالبعليم كعشتاركث كغًن ذلك من األصةاـٌ .أما
ى
 ،كقالوا اٞنسيح إبن اهلل  ،كقاؿ بعضهم اٞنسيح هو اهلل ، 49فهذا كفرهم باهلل ( ىكير ينلً ًه) ٌأما كفرهم برنله
ٌن اللٌ ًه ىكير ينلً ًه)
هو إنكارهم الرنال كقوٟنم أ ٌف هؤالء ليسوا رنبلن كإٌ٧نا هم أدعياء ( ىكييًر ي
يدك ىف أىف يػي ىفٍّرقيواٍ بىػ ٍ ى
ض) األنبياء ( ىكنى ٍك يف ير بًبىػ ٍع و
بإنكارهم الرنال ( ىكي يقوليو ىف نػي ٍؤًم ين بًبىػ ٍع و
ض) فاليهود يؤمةوف ّنونى كغًنه من أنبياء
50
١نمد  ،كالةصارل يؤمةوف بعيسى كمن جاء قبله من الرنل كيكفركف
ك
بين إنرائيل كيكفركف بعيسى
ٌ
َخ يذكاٍ بػ ً
يدك ىف أىف يػت ً
ً
ك ىنبًيبلن) أم يتٌخذكا طريقان إٔب الضبلؿ بأهوائهم.
حمد ( ىكييًر ي
ٌن ىذل ى
ىٍ ى
ى
ّن ٌ
 ( -154ىكىرفىػ ٍعةىا فىػ ٍوقىػ يه يم الطح ىور ّنًًيثىاقً ًه ٍم) أم بةقضهم ميثاقهم ،كذلك لى ٌما ذهب مونى إٔب جبل الطور

ليأٌب بالتوراة ككاف معه ٗناع من قومه قاؿ ٟنم قفوا هةا ُب أنفل اٛنبل كأنا أصعد كآتيكم بالتوراة ،فلى ٌما

رجع إليهم كُب يده لوحاف من حجر مكتوب فيهما التوراة قاؿ هؤالء الذين بقوا ُب انتظاره من يص ٌدؽ
ً
فلما قالوا هذا
أ ٌف هذه التوراة من عةد اهلل  .ككانوا قد أعطوه العهود كاٞنواثيق بأف يقبلوها مةه كيعملوا ُّاٌ ،
انشق اٛنبل الذم كانوا قاعدين ٓنته كمالت الش ٌق عليهم ككادت تقع عليهم فتهلكهم فخافوا
الكبلـ ٌ
 49حال أ ٌف اٞنسيح نفسه زجر بطرس كطرده ألنه قاؿ عةه :إنٌك اٞنسيح ابن اهلل كٓب يقبله إالٌ بعد شفاع التبلميذ له
َك الى تىػ ٍهتى حم ًّنىا لًلَ ًه لى ًك ٍن ًّنىا لًلة ً
مّت :16
ت ىم ٍعثىػىرةه ًٕب ألىن ى
َاس» إ٤نيل ٌ
ب ىع ٍّين يىا ىشٍيطىا يف .أىنٍ ى
 ،كذلك بقوؿ اٞنسيح «ﭐ ٍذ ىه ٍ
فإ٘ب ىر يج هل
 23ك٩نب أف تكوف ترٗنتها «ﭐبتعً ٍد ىع ٍّين يىا ىشٍيطىا يف» ٌ
عين يىا نيٌد ٍّ
فإهنا تصدؽ على بطرس القائل « :ﭐبٍع ٍد ٌ
خً
 اٞنراجعاط هئ» إ٤نيل لوقا 8 :5
ى
50
انتىػ ٍقبىػلىهي ًم ىن الٍ يقبيوًر إًنٍ ىسا هف بًًه
كإ ٌف الذم أطلق عليه كةاي ابن اهلل كغًنها ليس إالٌ الشيطاف على لساف اَّانٌن " ٍ
ر ً
س " راجع إ٤نيل مرقس  7 2 :5كلذلك انتهر بطرس كالتبلميذ.
ي ه
كح ى٤ن ه
ً
و
و
ً
ً
ً
ً
ً
ك يىا يى يسوعي ابٍ ىن اللَه الٍ ىعل ٍّي!"
ص ٍوت ىعظي وم " :ىما ًٕب ىكلى ى
 6فىػلى َما ىرأىل يى يس ى
وع م ٍن بىعيد 7صاح ب ى
اٜني  30فانتهرهم" إ٤نيل مرقس  29 :8ك  - 30اٞنراجع
أف يقولوا له "أنت هو اٞنسيح ابن اهلل ٌ

فانتقرت الش ٌق ُب مكاهنا كٓب تقع عليهم ،كقد جاء ذكرها ُب نورة األعراؼ
كصاحوا آمةٌا كص ٌدقةا،
ٌ
اٛنىبى ىل فىػ ٍوقىػ يه ٍم ىكأىنَهي ظيلَ ه ىكظىةحواٍ أىنَهي ىكاقً هع ًًُّم} .
{كإًذ نىػتىػ ٍقةىا ٍ
أيضان كذلك قوله تعأب ى
اب) أم باب اٞندية كهي
ٍبٌ ذكر نبحانه جهلهم كعةادهم ُب حادث أخرل فقاؿ ( ىكقيػ ٍلةىا ىٟني يم ٍاد يخليواٍ الٍبى ى
عصوا كعاندكا كقالوا لًمونى إذهب أنت
أر٪نا ( ين َج ندا) أم مطيعٌن مةقادين ،كلكةٌهم ٓب يدخلوها بل ى
كربٌك فقاتبل إنٌا ها هةا قاعدكفٍ .بٌ ذكر نبحانه عصياهنم ُب أم ور آخر فقاؿ ( ىكقيػ ٍلةىا ىٟني ٍم الى تىػ ٍع يدكاٍ ًُب
ال َسب ً
اعتدكا كخالىفوا أكامره فأخذكا
ت) أم ال تعتدكا األكامر اليت أكصاكم اهلل ًُّا كهناكم عةها ،كلكةٌهم ى
ٍ
ىخ ٍذنىا ًمٍةػ يهم ٍّميثىاقنا ىغلًيظنا) على أف يطيعوا اهلل كال
يبيعوف كيشرتكف كيصيدكف السمك ُب السبت ( ىكأ ى
يعصوه كيعبدكه كال يشركوا به أحدان كلكةٌهم خانوا العهود كنقضوا اٞنواثيق كعبدكا البعليم كعشتاركث

١نمد حيث طلبوا مةك
كعصوا أمر رٌُّم ،فهذه هي أعماٟنم كهذه هي ٢نازيهم فبل تلتفت إٔب قوٟنم يا ٌ

يهمك شأهنم.
اٞنستحيل كال ٌ

ًً
ً
التةوع ٥نو قولك "نوعان ما" أم
( -155فىب ىما نىػ ٍقضهم ٍّميثىاقىػ يه ٍم) أم فبةقضهم ميثاقهم ك"ما" للكثرة ك ٌ

ب ىمثىبلن}  ،أم مثبلن
نوع من األنواع  ،كذلك كقوله تعأب ُب نورة البقرة {إً َف اللَهى الى يى ٍستى ٍحيًي أىف يى ٍ
ض ًر ى

51

من األمثاؿ .ك"ب" نببي متعلٌق ّنحذكؼ كتقديره :لعةٌاهم بسبب نقضهم كثرة اٞنواثيق كأنواع العهود
ً
ً
ً ً
١نمد ( ىكقىػٍتلً ًه يم األىنٍبًيىاء)
اليت أخذناها عليهم ( ىكيك ٍف ًرهم بىآيىات اللٌه) اليت جاء ُّا اٞنسيح كاليت جاء ُّا ٌ
ًً
ف) أم عليها
كزكريا ك٪نٍن كغًن٨نا (بًغى ًًٍن ىح ًّق) يعين بغًن خطيئ انتوجبوا ًُّا القتل ( ىكقىػ ٍوٟن ٍم قيػليوبػيةىا غيٍل ه
١نمد (بى ٍل طىبى ىع) أم ختم (اللٌهي ىعلىٍيػ ىها بً يك ٍف ًرًه ٍم) فبل تعي كعظان (فىبلى يػي ٍؤًمةيو ىف)
غبلؼ ال تعي كبلمك يا ٌ
١نمد (إًالَ قىلًيبلن) مةهم كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه.
بك يا ٌ

 51ال ٫نلو نفر من أنفار التوراة من تكرار العهد عليهم بالتوحيد كالعبادة اٝنالص هلل كترؾ األصةاـ كعبادة األكثاف
 -اٞنراجع

ًً
ً
ً
يما) حيث ىرموها بالزنا ( ىكقىػ ٍوٟنًً ٍم) مفتخرين
 ( -156ىكبً يك ٍف ًره ٍم) ثاني ن بعيسى ( ىكقىػ ٍوٟن ٍم ىعلىى ىم ٍرىٙبى بػي ٍهتىانا ىعظ ن
(إًنَا قىػتىػ ٍلةىا الٍم ًس ً
وؿ اللٌ ًه) انتهزاءن مةهم بكلم "رنوؿ اهلل" ٍبٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌهنم ٓب
يسى ابٍ ىن ىم ٍرىٙبى ىر ين ى
ى ى
يح ع ى
يقتلوه كٓب يصلبوه ُب اٜنقيق كلكن جعل اهلل كاحدان شبيهان له فأخذكه كصلبوه كذلك قوله تعأب ( ىكىما
ً ًَ
ً
ك ٍّمٍةهي)
اختىػلى يفواٍ فً ًيه) أم ُب عيسى حيث صلبوا غًنه (لىًفي ىش ٍّ
ين ٍ
قىػتىػليوهي ىكىما ى
صلىبيوهي ىكلىػكن يشبٍّهى ىٟني ٍم ىكإ َف الذ ى
ً ً
ً
اع
أم ُب ٍّ
شك من صلبه أل ٌهنم رأكا عيسى حيان بعد ثبلث أياـ ( ىما ىٟنيم بًه) أم بقتله (م ٍن ع ٍل وم إًالَ اتػٍّبى ى
الظن الذم ٔنيٌلوه ( ىكىما قىػتىػليوهي يىًقيةنا) لكةٌهم قتلوا غًنه (بىل َرفىػ ىعهي اللٌهي إًلىٍي ًه) بعد موته
الظَ ٍّن) أم يتٌبعوف فيه ٌ

أم رفع ركحه إٔب السماء بعد اٜنادث بزمن ،كذلك أنٌه أفلت مةهم فذهب إٔب ربوة فبقي فيها يتعبٌد هلل
كٜنقته ٌأمه كبعد زمن مات بأجله فدفًن جسمه ُب تلك الربوة كصعدت ركحه إٔب السماء ،كالدليل على
و ً
ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف {كج ىع ٍلةىا ابٍن مرىٙبى كأيَمهي آي ن كآكيٍػةى ي ً
ات قىػرا ور كىمعً و
ٌن } ،
ىى
ا٨نىا إ ىٔب ىربٍػ ىوة ذى ى ى
ى ىٍ ى ى ى ى
ً
قص اٞنسيح ُب نورة آؿ عمراف.52
يما) ُب صةعه ،كقد نبقت ٌ
( ىكىكا ىف اللٌهي ىع ًز نيزا) ُب ملكه ( ىحك ن

( -159كإًف ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب إًالَ لىييػ ٍؤًمةى َن بًًه قىػٍب ىل ىم ٍوتًًه) إ ٌف الضمًن ُب "به" يعود إٔب اٞنسيح كالضمًن ُب
ى ٍ
"موته" يعود إٔب الكتايب ،كمعةاه ال يكوف أحد من أهل الكتاب ٫نرج من هذه الدنيا إال كيؤمن بعيسى
قبل موته إذا زاؿ تكليفه كٓن ٌقق اٞنوت كلكن ال يةفعه اإل٬ناف و
حيةئذ ،كإٌ٧نا ذكر اليهود كالةصارل أل ٌف

ٗنيعهم مبطلوف :اليهود بتكذيبهم كالةصارل باٞنغاالة ُب أمره ( ىكيىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً يى يكو يف) اٞنسيح ( ىعلىٍي ًه ٍم
يدا) أم يشهد على اليهود الذين ٓب يؤمةوا به بأنه رنوؿ اهلل كعلى الذين أرادكا صلبه ككذلك يشهد
ىش ًه ن

على الةصارل بأ ٌهنم غالوا فيه بقوٟنم أنٌه إبن اهلل كأنٌه ثالث ثبلث .
ً و ًَ
و
ً
ت ىٟني ٍم)
ادكاٍ) أم اليهود ( ىحَرٍمةىا ىعلىٍي ًه ٍم طىيٍّبىات) من اٞنأكل كاٞنشرب (أيحلَ ٍ
ين ىه ي
( -160فىبظيٍلم ٍّم ىن الذ ى
كعصوا أمر رٌُّم بامتةاعهم عن الدخوؿ
من قبل ،كاٞنعىن :بسبب ظلمهم أنفسهم حيث عبدكا العجل ى

ً 52ك٣نٌا يؤيٌد أ ٌف الصلب أحاؽ بغًنه قوله "إ ٌف ابن اإلنساف و
ماض كما هو مكتوب عةه ُب اٞنزامًن ككلمتك ٤نٌين"

أم كما نتةجي اٞنسيح ٤نٌين  -اٞنراجع

إٔب أر٪نا كقوٟنم لًمونى إذهب أنت كربٌك فقاتًبل ،حرمةاهم طيٌبات من اٞنأكل أربعٌن نة فلم يأكلوا
غًن اٞنن (كبًصد ً
ٍّه ٍم) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللٌ ًه) أم عن دين اهلل ( ىكثً نًنا) أم كثًنان من الةاس ،كاٞنعىن:
ٌ ى ى
حمد.
كنةحرمهم من طيٌبات اٛنةٌ أيضان كذلك بسبب ص ٌدهم كثًنان من الةاس عن اإل٬ناف باٞنسيح كّن ٌ
ً
َاس بًالٍب ً
اط ًل) أم بغًن انتحقاؽ ،كهو
ىخ ًذ ًه يم ٍّ
 ( -161ىكأ ٍ
الربىا ىكقى ٍد نػي يهواٍ ىعٍةهي) ُب التوراة ( ىكأى ٍكل ًه ٍم أ ٍىم ىو ىاؿ الة ً ى
ً
ً ً
ً
يما) أم
ين) بالرنل (مٍةػ يه ٍم ىع ىذابنا أىل ن
ما كانوا يأخذكنه من الرشا ُب األحكاـ ( ىكأ ٍىعتى ٍدنىا) أم هيٌأنا (ل ٍل ىكاف ًر ى
مؤٞنان موجعان.
ً ً
ًَ ً
مرتددين ُب أمرؾ ( ًمٍةػ يه ٍم) أم من اليهود
بةبوتك غًن ٌ
( -162لػك ًن الَران يخو ىف) أم الثابتوف (ُب الٍع ٍل ًم) ٌ
يك
كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه ( ىكالٍ يم ٍؤًمةيو ىف) من العرب ،يعين اٞنهاجرين كاألنصار (يػي ٍؤًمةيو ىف ًّنىا أين ًزىؿ إًلى ى
ً
ًً
صبلىىة ىكالٍ يم ٍؤتيو ىف الَزىكا ىة ىكالٍ يم ٍؤًمةيو ىف بًاللٌ ًه ىكالٍيىػ ٍوًـ
ٌن ال َ
ىكىما أين ًزىؿ ًمن قىػٍبل ى
ك) من الكتب السماكي ( ىكالٍ يمقيم ى
ً
اآلخ ًر) أم يوـ القيام (أيكلىػئً ى ً
ً
يما) جزاءن على أعماٟنم الصاٜن .
ك ىنةيػ ٍؤتي ًه ٍم) ُب اآلخرة (أ ٍ
ٍ
ىجنرا ىعظ ن
ً
فرد اهلل عليهم قوٟنم
١نمد (ع) لقد أرنل اهلل مونى نبيان كأكحى إليه ككفىٌ .
 -163قالت اليهود للةب ٌ

١نمد،
كقاؿ لقد أرنل اهلل رنبلن كثًنين كأكحى إليهم كما أكحى إٔب مونى فبل تلتفت إٔب قوٟنم يا ٌ
ٌن ًمن بىػ ٍع ًدهً ىكأ ٍىك ىحٍيػةىا إً ىٔب
١نمد ( ىك ىما أ ٍىك ىحٍيػةىا إً ىٔب ني و
كذلك قوله تعأب (إًنَا أ ٍىك ىحٍيػةىا إًلىٍي ى
وح ىكالةبيٌ ى
ك) القرآف يا ٌ
اعيل كإٍنحق كيػع يقوب كاألىنب ً
إًبػر ًاه ً ً
اط) كهم أكالد يعقوب .كقد جاء ذكر هؤالء األنبياء
يم ىكإ ٍٚنى ى ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى
ٍى ى
باألنبقي إذ كاف ٌأكؿ مولود إلبراهيم هو إٚناعيل ٍبٌ إنحاؽٍ ،بٌ ذكر يعقوب الذم صار لقبه إنرائيل
كهو حفيد إبراهيم كأبوه إنحاؽ.

ٍبٌ ذكر عيسى باألفضلي على أيوب كمن جاء ذكرهم من بعده كليس باألنبقي  ،أل ٌف أيٌوب كاف قبل

داكد
عيسى كقبل مونى ،ككذلك جاء ذكر يونس باألفضلي على هاركف كنليماف كقد كاف بعد٨ناٌ ،أما ي
فقد خصه اهلل بالزبور زيادةن على الوحي .كإٌ٧نا ٓب ً
يأت ذكر مونى مع األنبياء أل ٌف السؤاؿ كاٛنواب يدكر
ٌ
ً
كد ىزبي نورا) كهو كتاب
س ىكىه يارك ىف ىك ينلىٍي ىما ىف ىكآتىػٍيػةىا ىد ياك ى
يسى ىكأىيح ى
حوؿ مونى ،كذلك قوله تعأب ( ىكع ى
وب ىكييوني ى

لداكد يةاجي ربٌه كذلك لى ٌما ٌفر إٔب اٛنباؿ
داكدٌ ،
كتسميه اليهود "مزامًن" ٗنع مزمور .كالزبور كلٌه مةاجاة ي
ي
خوفان من طالوت ألنٌه أراد قتله.

١نمد؟ فما
أليس هؤالء كلٌهم أنبياء ،كقد أكحى اهلل تعأب إليهم ،فلماذا يةكر اليهود نزكؿ الوحي إليك يا ٌ
ذلك إالٌ ًٛنهلهم كعةادهم.
١نمد ،أم قصصةا قصصهم عليك ( ًمن قىػٍب يل) أم من قبل
اه ٍم ىعلىٍي ى
صٍ
صةى ي
 ( -164ىكير ينبلن قى ٍد قى ى
ك) يا ٌ

ك) أم ٓب نذكر لك قصصهم ال ُب هذه السورة كال ما قبلها أل ٌف
ص يه ٍم ىعلىٍي ى
صٍ
هذه السورة ( ىكير ينبلن َٓبٍ نىػ ٍق ي
ً
يما) بكبلـ مسموع غًن الوحي ،كذلك ُب
ذلك ٪نتاج إٔب ٠نلٌدات عديدة ( ىكىكلَ ىم اللٌهي يم ى
ونى) نبيٌهم (تىكٍل ن
لكن اهلل تعأب ٓب يكن
كادم نيةاء من شجرة الزيتوف ،فكاف مونى يسمع الصوت ٫نرج من الشجرة ،ك ٌ
ُب تلك الشجرة بل يرنل الصوت من السماء إٔب تلك الشجرة على أمواج األثًن فيخرج الصوت من

الشجرة ،كما أنٌك تسمع الصوت من الراديو كلكنٌ اٞنذيع ُب القاهرة أك ُب مكاف آخر بعيدان عةك ،كال
{كىما ىكا ىف لًبى ىش ور أىف يي ىكلٍّ ىمهي اللَهي إًَال ىك ٍحينا أ ٍىك ًمن
مةاقش ُب األمثاؿ ،كقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة شورل ى
كراء ًحج و
اب ..اْب}  ،فاٜنجاب هةا كاف الشجرة.
ىى ى
بةبوتك فإ ٌف اهلل يشهد لك عةد من يشاء
ٍ -166بٌ خاطب اهلل رنوله فقاؿ إف ٓب يعرتؼ هؤالء اليهود ٌ

حّت يستسلم ألمرؾ كيؤمن بك ،كاٞنبلئك أيضان يشهدكف لك باإل٪ناء
هدايته كذلك باألدلٌ كالرباهٌن ٌ
فيوحوف لً
نب مرنل من اهلل كال يزالوف يكلٌمونه باإل٪ناء
ه
ن
أ
ك
دعوته
ُب
صادؽ
ا
د
١نم
ف
بأ
اهلل
ه
أحب
من
ٌ
ن
ٌ
ٌ
ٌ
ً
ً
ك) من الدين كالقرآف
ىنزىؿ إًلىٍي ى
ٌ
حّت يسلم كيؤمن بك .كهذا معىن قوله تعأب (لَػك ًن اللٌهي يى ٍش ىه يد) لك (ّنىا أ ى
ىنزلىهي بًعًٍل ًم ًه) يعين أ ٌف اهلل يعلم أنٌك تقوـ بأعباء الرنال فأنزؿ القرآف عليك ( ىكالٍ ىمآلئً ىك ي
كأنٌك رنوله (أ ى
١نمد فإ ٌف
يى ٍش ىه يدك ىف) لك أيضان عةد الةاس ياإل٪ناء ( ىكىك ىفى بًاللٌ ًه ىش ًه ن
يدا) أم شهادة اهلل كحدها تكفيك يا ٌ
لةبوتك.
اهلل قادر على هداي الةاس ٗنيعان فبل ٌ
يهمك قوؿ اليهود كإنكارهم ٌ

حج يربهن لكم على أ ٌف اهلل كاحد ال شريك
َاس قى ٍد ىجاء يكم بػيٍرىها هف ٍّمن َربٍّ يك ٍم) أم ٌ
( -174يىا أىيػح ىها الة ي
ىنزلٍةىا إًلىٍي يك ٍم ني نورا حمبًيةنا) أم بيٌةان كهو القرآف.
١نمدان ( ىكأ ى
له  ،كيريد بالربهاف ٌ
ًَ
ًً
ً
ٕنسكوا به ُب اٜنياة الدنيا كالذكا به عةد اٞنمات
ين ىآمةيواٍ بًاللٌه ىك ٍاعتى ى
( -175فىأىَما الذ ى
ص يمواٍ به) أم ٌ
ً
ًً ًً
ً
يما) أم طريقان
(فى ىسيي ٍد ًخلي يه ٍم) بعد موهتم (ًُب ىر ٍ٘نىو ٍّمٍةهي ىكفى ٍ
ض ول ىكيىػ ٍهديه ٍم إلىٍيه) يوـ القيام (صىراطنا حم ٍستىق ن
مستقيمان يوصلهم إٔب اٛنةٌ أل ٌف اٛنةٌ ُب السماء.
كبٌن بعدها قسم اٞنًناث
ٌ -176بٌن اهلل تعأب القسم ُب ٌأكؿ السورة بٌن األكالد كاآلباء ُب اٞنًناثٌ ،
كبٌن ُب هذه اآلي القسمة في الميراث بين اإلخوة واألخوات 53فقاؿ:
بٌن األزكاج كالزكجات ٌ ،

١نمد ،أم يسألونك الفتول ُب حكم اٞنًناث ،كقد نأله جابر بن عبد اهلل ككاف قد
(يى ٍستىػ ٍفتيونى ى
ك) يا ٌ

ٟنن من اٞنًناث يا رنوؿ اهلل؟ فةزلت هذه
حضرته الوفاة ككاف له أخوات كليس له أكالد فقاؿ ما أجعل ٌ
ً
ً
يبٌن لكم اٜنكم ُب قسم مًناث الكبلل  ،كمفردها
اآلي (قي ًل اللٌهي يػي ٍفتي يك ٍم ًُب الٍ ىكبلىلى ) أم قل اهلل ٌ
"كليل" على كزف نليل كنبلل  ،فمفرد نبلل نليل ،كالكليل معةاه العاجز كمن ذلك قوؿ الشافعي:
الرضا عن يكل عي و ً
ٌن ال حس ٍخ ًط تيػٍب ًدم الٍ ىمسا ًكيىا
ٌن ٍّ
ى
ب ىكلٍيػلى ه كما أ َف ىع ٍ ى
كع ٍ ي
ٍ ٍّ ىٍ
ت)
(إً ًف ٍام يرهؤ ىهلى ى
يخ ه
س لىهي ىكلى هد) كتقديره ليس له أكالد كال كالد بل له ج ٌد كج ٌدة ( ىكلىهي أ ٍ
ك) أم مات (لىٍي ى
ً
ف ىما تىػىرىؾ) أخوها من اٞنًناث 54كالةصف الباقي ًٛن ٌده كج ٌدته يقسم بيةهما بالتساكم
ص ي
كاحدة (فىػلى ىها ن ٍ

 53إيضاح:
حص اٛن ٌد
حص اٛن ٌد كالد األب كاٛن ٌدة من إرث حفيد٨ناٌ ،
كبٌن ُب هذه اآلي ٌ
ٌبٌن اهلل تعأب ُب آي الكبلل السالف ٌ
اٞنفسر .
كالد األـ كاٛن ٌدة كالدة األـ من إرث حفيد٨نا – ٌ
 54هذا إذا ٓب يكن عةده زكج ٌ ،أما إذا مات عن زكج فلها الربع ٍبٌ يقسم الباقي كما شرحةاه.

إيضاح :

أم ربع ًٛن ٌده كربع ًٛن ٌدته ٍ 55بٌ ٌبٌن نبحانه حكم القسم عةد عدـ كجود اٛن ٌد كاٛن ٌدة فقاؿ ( ىكيه ىو يىًرثػي ىهآ

إًف َٓبٍ يى يكن َٟنىا ىكلى هد) ُب قيد اٜنياة كال أبوين كال ج ٌدين ،ففي هذه اٜنال يكوف اإلرث كلٌه ألخيها حيث

ال يوجد كارث غًنه  56ككذلك لو مات هو كبقيت أخته ُب قيد اٜنياة كليس لىه كارث غًنها فاإلرث كلٌه

ألختهٌ ،أما إذا كاف اٛن ٌداف موجودين ُب قيد اٜنياة فؤلخيها الةصف أيضان كالةصف الباقي ٛن ٌديهاٍ .بٌ ٌبٌن
نبحانه حكم القسم إذا كاف الورث عكس ذلك أم إذا كانتا أختٌن ُب قيد اٜنياة مع ج ٌد كاحد فقاؿ
ٌن فىػلىهما الثحػليثى ً
ً
ً
اف ً٣نَا تىػىرىؾ) أخو٨نا كالثلث الباقي للج ٌد الذم هو ُب قيد
(فىإف ىكانػىتىا) أم األخوات (اثٍػةىتىػ ٍ ي ى
اٜنياة ( ىكإًف ىكانيواٍ) الورث (إً ٍخ ىونة ٍّر ىجاالن ىكنً ىساء) أم ذكوران كإناثان فهم شركاء ُب الثلثٌن (فىلًل َذ ىك ًر) مةهم ( ًمثٍ يل

ظ األينثىػيىػ ٍ ً
ىح ٍّ
حص كاحدة ،كالثلث الباقي ألحد اٛن ٌدين الذم هو ُب قيد
حصتاف كلؤلنثى ٌ
ٌن) أم للذكر ٌ
ضلحواٍ) يعين أف ال ً
اٜنياة (يػبػ ٌٍّن اللٌه لى يكم) حكم اٞنًناث (أىف تى ً
تضلٌوا طريق القسم ( ىكاللٌهي بً يك ٍّل ىش ٍي وء
يى ي ي ٍ
ً
يم) فهو يرشدكم إٔب ما ال تعلمونه.
ىعل ه
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةساء ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
كيليه تفسًن نورة اٞنائدة

حص كاحدة من إرث حفيده ،إف ٓب يكن للميٌت ج ٌد :كالد األب أك اٛن ٌدة ُب قيد اٜنياة .كما أ ٌف
اٛن ٌد كالد األـ له ٌ
حصتاف من
حصتاف من إرث حفيده .كما ٜنفيده ٌ
حص كاحدة من إرث ج ٌده .كإ ٌف اٛن ٌد كالد األب له ٌ
البن البةت ٌ
اٞنتوَب اٛن ٌد كليس اٜنفيد.
إرث ج ٌده لو كاف ٌ
اٞنفسر .
ٌ

55
األـ ككذلك اٛن ٌدة إالٌ إذا فقد اٛن ٌداف األصليٌاف.
اٞنراد باٛن ٌد هةا كالد ٌ
 56هذا إف ٓب يكن ىٟنا زكجٌ ،أما إذا ماتت عن زكج فلزكجها الةصف إف كاف ٟنا أخ كاحد أك كالد كاحدٌ ،أما إذا كاف
لكل من أخويها ثلث ،كلكن إذا كاف ىٟنا إخوة ثبلث أك أخوين ككالد فلزكجها الربع
اإلخوة اثةٌن فلزكجها الثلث ك ٍّ
ً
اٞنفسر .
ك ٍّ
لكل من إخوهتا ربع كال يةقص من ربع الزكج مهما زاد عدد اإلخوة كاألخوات كاآلباء ػ ٌ

====================================================

سورة المائدة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اٜنج ّن ٌك فرآه رجل آخر فقاؿ له لقد حرـ عليك أكله
 -1صاد بعض اٞنسلمٌن ٘نار كحش ُب أياـ ٌ
ألنٌك صدته ُب األياـ اٜنرـ ،فةزلت هذه اآلي (يا أىيػحها الَ ًذين آمةيواٍ أىكفيواٍ بًالٍع يق ً
ود) أم أكفوا بالعهود اليت
ي
ى ى
ى ى ٍ
ً
ت لى يكم
عاهدًب اهلل كرنوله عليها بأف تطيعوا أكامره كْنتةبوا معاصيه فلماذا تصيدكف ُب األياـ اٜنرـ؟ (أيحلَ ٍ
ً
يم ي األىنٍػ ىع ًاـ) أم اٞنبهم من األنعاـ ،يعين اليت أُّم عليكم أمرها ال تعلموف هل هي حبلؿ أـ حراـ،
ىُّ ى
كهي األنعاـ الوحشي كالظب كالوعل ك٘نار الوحش كغًن ذلك ً٣نٌا يأكل الةباتات كاٜنبوب ،كاٞنبهم من
األنعاـ هي اليت ٓب ً
يأت ذكرها ُب القرآف.
ٌأما اليت جاء ذكرها فهي غًن مبهم كهي الغةم كاٞنعز كالبقر كاإلبل ،كذلك قوله ُب تعأب ُب نورة الزمر
ً ً
١نرمان فقاؿ (إًالَ ىما يػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم) ُب
{كأ ى
ى
ىنزىؿ لى يكم ٍّم ٍن ٍاألىنٍػ ىعاـ ىٖنىانيى ى أ ٍىزىك واج ..اْب} ٍ ،بٌ انتثىن مةها ما كاف ٌ
القرآف من ٓنر٬نها ،كذلك كاٝنةزير كاٞنيت كالدـ ( ىغيػر يً١نلٍّي ال َ ً
٪نل لكم صيدها
ٍى
صٍيد ىكأىنتي ٍم يح يرهـ) يعين ال ٌ
يد) فبل معارض ٜنكمه.
كقت اإلحراـ كإف كاف أكلها حبلالن (إً َف اللٌهى ىٍ٪ن يك يم ىما ييًر ي
٪نج ٌن اليوـ مشرؾ كال يطوؼ بالبيت عرياف"  .فجاء
الةب م ٌك أمر مةاديه ى
فةادل" :أال ال ٌ
 -2لى ٌما فتح ٌ
ً
ً
فتعرض ٟنم بعض اٞنسلمٌن
بعد ذلك أناس من أطراؼ م ٌك ل ٌ
يحجوا كيسلموا ،كٓب يعلم اٞنسلموف بةيٌاهتم ٌ
ًَ
ين ىآمةيواٍ الى يًٓنلحواٍ
بأذل كأخذكا هديهم كقبلئدهم فعاتبهم اهلل على ذلك إذ نزلت هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى
ىش ىعآئًىر اللٌ ًه) أم معآب ديةه ،كهي األمكة اليت ييتعبٌد هلل فيها ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة

ً ً
ً
اٜنج  ،كاٞنعىن :ال
َهىر ٍ
البقرة {إً َف ال َ
ص ىفا ىكالٍ ىم ٍرىكىة من ىش ىعآئ ًر اللٌه}  ( ،ىكالى الش ٍ
اٜنىىر ىاـ) يريد به شهر ذم ٌ
ً
اٜنج ألنٌه من األشهراٜنرـ ،فبل ًٓنلٌوا الصيد فيه
احملرمات ّن ٌك ٌ
ألهنا من شعائراهلل كال ُب شهر ذم ٌ
ٓنلٌوا ٌ
رب البيت
م) أم ال تأخذكا اٟندم جربان بدكف رضا من أهله ،كاٟندم ما كاف يهديه اٜناج إٔب ٌ
( ىكالى ا ٍٟنىٍد ى
من بعًن أك بقرة أك شاة ( ىكالى) ٓنلٌوا (الٍ ىقآلئً ىد) أم ال تأخذكها بغًن رضا أهلها ،كهي أنعاـ ٩نعلوف ُب
اٜنىىر ىاـ) أم ال
ت ٍ
رقبتها قبلدة عبلم ٌأهنا نذيرة يةذركهنا للبيت ( ىكال) ٓنلٌوا أنانان ( ٍّآم ى
ٌن) أم قاصدين (الٍبىػٍي ى
ض ىوا نا) مةه
للحج الذين (يىػٍبتىػغيو ىف فى ٍ
ضبلن) أم ثوابان ( ٍّمن َرًٍُّّ ٍم ىكًر ٍ
٪نل لكم أخذ أمواؿ أناس قاصدم البيت ٌ
ٌ
ادكاٍ) من ُّيم األنعاـ يباح لكم حيةذاؾ ( ىكالى
اصطى ي
اٜنج كاالنتسبلـ ( ىكإً ىذا ىحلىٍلتي ٍم) من اإلحراـ (فى ٍ
بقصد ٌ
و
اٜنىىرًاـ) ُب
صدحكيك ٍم ىع ًن الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
ىٍ٩ن ًرىمةَ يك ٍم) أم كال يكسبةٌكم ( ىشةىآ يف قىػ ٍوـ) أم بيغض قوـ ،ألجل (أىف ى
ألهنم مةعوكم عن العمرة ُب عاـ اٜنديبي (أىف تىػ ٍعتى يدكاٍ)
اٞناضي ،يعين فبل ٪نملكم البيغض على كره هؤالء ٌ
عليهم ُب األشهر اٜنرـ بأخذ هديًهم كقبلئدهم فإ ٌهنم جاؤكا ليسلموا فتحابٌوا ( ىكتىػ ىع ىاكنيواٍ ىعلىى) أعماؿ
(الٍ ٍّرب) فيما بيةكم ( ىكالتَػ ٍق ىول) برتؾ العداكة ( ىكالى تىػ ىع ىاكنيواٍ ىعلىى ا ًإل ًٍٍب) أم على اٞنعاصي ( ىكالٍعي ٍد ىك ًاف) أم
يد الٍعً ىق ً
اب) فخافوا عقابه كال تعتدكا على
التع ٌدم على اٜناج ( ىكاتَػ يقواٍ اللٌهى) كال ٔنالفوا أكامره (إً َف اللٌهى ىش ًد ي
حجاج بيته.
ٌ

اٝنًٍة ًزي ًر ىكىما أ ًيه َل لًغى ًًٍن اللٌ ًه بًًه) أم كما ذيبًح لغًن اهلل
َـ ىك ىٜنٍ يم ٍ
 ( - 3يحٍّرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتى ي) من األنعاـ ( ىكالٍد ي

من الةذكر كالقرابٌن فهو حراـ ،كذلك ما كاف اٞنشركوف يذُنونه لؤلصةاـٌ .أما اليوـ فيذُنوف األنعاـ

للمشايخ كاألئم كاألنبياء كهذا ال ٩نوز ذُنه كال أكله كال توزيع ٜنمه على الةاس فهو حراـ كلحم اٝنةزير
ً
ً
ً
حّت ٕنوت  ،كتوجد طائف
( ىكالٍ يمٍة ىخة ىق ي) كهي اليت تربط ُنبل ٍبٌ تسقط من مكاهنا كتبقى معلٌق ُنبلها ٌ
يأكلوهنا فهذا ال ٩نوز ( ىكالٍ ىم ٍوقيو ىذةي) أم اٞنضركب بعصى أك
من الةاس باٟنةد ٫نةقوف الشاة كال
ى
ى
يذُنوهنا ٍبٌ
حجر أك غًن ذلك فتموت من تلك الضرب فهي حراـ أيضان ( ىكالٍ يمتىػىرٍّديى ي) كهي الساقط من اٛنبل إٔب

الوادم فأصاُّا الردل يعين أصاُّا اٞنوت ،أك الساقط من نطح الدار ،أك الساقط ُب بئر أك حفرة ،أك

ً
يح ي) كهي اليت يةطحها غًنها فتموت ٪نرـ أكلها
اليت تسحقها نيٌارة أك قطار كماتت ٪نرـ أكلها ( ىكالةَط ى

أيضان ( ىكىما أى ىك ىل ال َسبي يع) أك الذئب ،يعين الفريس اليت يفرتنها بعض الوحوش الضاري فيأكل بعضها
كيرتؾ الباقي فهو حراـ أيضان (إًالَ ىما ذى َكٍيتي ٍم) من هذه األنعاـ اليت نبق ذكرها ،يعين إالٌ ما ذيًُنت قبل
اٞنوت.

ٌأما الصيد فيمكةك أف تذكر انم اهلل عليه عةد إطبلؽ الطلق فتقوؿ بسم اهلل كاهلل أكرب .فإذا أصابته

الطلق كمات فاذُنه حاالن أل ٌف الطلق تقوـ مقاـ الذبح على شرط أف تذكر انم اهلل عليه.

حص ً
ب) فهو حراـ أيضان ،كالةصب هي أحجار كبًنة كاف اٞنشركوف يذُنوف األنعاـ عليها
( ىكىما ذيبً ىح ىعلىى الة ي

قربانان لؤلكثاف كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:

حص ً
وب ال تىػٍة يس ىكةَهي
ب الٍ ىمٍة ي
كذا الة ي
ص ى

ً
فاعبي ىدا
األكثىا ىف كاهللى ٍ
كال تىػ ٍعبيد ٍ

كمعةاه كصاحب الةصب اٞنةصوب على الكعب ال تعبدنٌه ،كيريد به هببلن.
ً ً ً
كحرـ عليكم انتقساـ الذبيح باألزالـ ،كهي نهاـ يكتبوف على بعضها
( ىكأىف تى ٍستىػ ٍقس يمواٍ باأل ٍىزالىـ) أم ٌ

حص كاحدة كذاؾ له
ريب كيكتبوف على اآلخر هنا٘ب ٌ
أمر٘ب ٌ
ريب ،أك يضعوف عليها أرقامان فهذا السهم له ٌ
خاص دكف غًنه كهي لعب كالقمار ،فكانوا
كل نهم له حصص ٌ
ٌ
حصتاف كاآلخر له ثبلث كهكذا ٌ

يذُنوف بقرة أك شاة كيتقارعوف عليها بتلك السهاـ فتقع اٝنسارة على رجل مةهم فيدفع ٖنةها كيقسوف
ٜنمها بيةهم( 57ذىلً يك ٍم) إشارة إٔب القمار كاالنتقساـ باألزالـ (فً ٍس هق) أم ذلك من أعماؿ الفسق الذين
يريدكف أف يةهبوا أمواؿ أصحاُّم بالقمار (الٍيػوـ يئً َ ً
ين ىك ىف يركاٍ ًمن ًديةً يك ٍم) أم يئسوا من إرجاعكم
س الذ ى
ىٍى ى ى
إٔب ديةهم ،أل ٌهنم كانوا يقاتلوف كيةاضلوف لًًنجعوكم إٔب ديةهم كلكةٌهم اآلف يئسوا من ذلك لًما رأكا من
كخاص ن ُب شهر رمضاف شهر الطاع كالغفراف إذ ترل كثًنان من الشباب ٩نلسوف ُب
 57كمثاؿ ذلك يستعمل اليوـ
ٌ

اٞنقاهي كيلعبوف القمار (صيةي ) فتقع اٝنسارة على كاحد مةهم أك ٗناع فيشرتكف البقبلكة كيقسموهنا بيةهم.

اخ ىش ٍو ًف) أم خافو٘ب فبل ٔنالفوا أكامرم
كقوتكم كنصركم عليهم ُب ٗنيع األكقات (فىبلى ىٔنٍ ىش ٍويه ٍم ىك ٍ
كثرتكم ٌ
ً
ت ىعلىٍي يك ٍم نً ٍع ىم ًيت) بأف هديتكم لئلنبلـ
ت لى يك ٍم ديةى يك ٍم) من ٓنليل الشيء كٓنر٬نه ( ىكأٍىٕنى ٍم ي
(الٍيىػ ٍوىـ أى ٍك ىم ٍل ي
ً
يت لى يك يم ا ًإل ٍنبلى ىـ ًديةنا) أم رضيت لكم االنتسبلـ
كأنزلت إليكم القرآف كنصرتكم على اٞنشركٌن ( ىكىرض ي
ص و) أم ُب ٠ناع ( ىغٍيػىر
ألمر اهلل مةهجان (فى ىم ًن ٍ
احملرمات ككاف (ًُب ٢نىٍ ىم ى
اضطيَر) إٔب أكل ٜنوـ هذه ٌ
متىجانً و
مضطران إٔب أكل اٞنيت كما ع ٌدد اهلل ٓنر٬نه عةد اَّاع
ف ًٍّإل ٍوٍب) أم غًن مائل إلٍب  ،يعين فمن كاف
ي ى
ٌ

ور) للتائبٌن اٞنذنبٌن فكيف
الشديدة كٓب يكن قصده عصياف أمر اهلل فبل بأس عليه ُب ذلك (فىًإ َف اللٌهى ىغ يف ه
ً
ً
يم) باٞنساكٌن.
ّنن كاف من اٛنائعٌن ( َرح ه

ً ًَ
وؿ الى ى٪نز َ ً
ً ً
ين قىاليواٍ ىآمةَا بًأىفٍػ ىو ًاه ًه ٍم ىكىٓبٍ تػي ٍؤًمن
( - 41يىا أىيػح ىها الَر ين ي ٍ ي ى
ين يي ىسارعيو ىف ُب الٍ يك ٍف ًر م ىن الذ ى
نك الذ ى
قيػليوبػهم) كهم اٞنةافقوف (كًمن الَ ًذ ً
ادكاٍ) أم اليهود الذين هم ( ىٚنَاعيو ىف لًٍل ىك ًذ ً
ب) الذم افرتته أحبارهم،
ين ه ي
يي ٍ
ى ى ى
و
ً و
وؾ) يعين هؤالء اليهود الذين
ين) من اليهود الذين ( ىٓبٍ يىأٍتي ى
ٍبٌ ( ىٚنَاعيو ىف) مةك (ل ىق ٍوـ) أم ألجل قوـ ( ى
آخ ًر ى
يستمعوف مةك يةقلوف الفتول إٔب و
قوـ ٓب يأتوؾ ،كهم أهل خيرب زٗب فيهم ١نصةاف فكرهوا رٗنهما فبعثوا
الةب عن حكمهما لعلٌهم ٩ندكف عةده ٔنفيفان ُب حكمهما ( ،ي٪نىٍّرفيو ىف الٍ ىكلً ىم)
رهطان من قريظ ليسألوا ٌ
الذم ُب التوراة الذم هو ُب حكم الزا٘ب من القتل إٔب اٛنلد ( ًمن بػع ًد مو ً
اضعً ًه) اليت كضعها اهلل ُب
ىٍ ىى
ً
ً ً
احملرؼ ،يعين إف
التوراة من حكم الزا٘ب ،يعين يب ٌدلونه (يىػ يقوليو ىف) لمن أرنلوهم (إ ٍف أيكتيتي ٍم ىهػ ىذا) اٜنكم ٌ

اح ىذ يركاٍ) أف تقبلوه
أفتاكم به ١ن ٌمد (فى يخ يذكهي) مةه ،أم فاقبلوه ( ىكإًف َٓبٍ تيػ ٍؤتىػ ٍوهي) يعين إف أفتاكم ِنبلفه (فى ٍ
ً
ً ً
ك)
ك لىهي ًم ىن اللٌ ًه ىشٍيئنا) من هدايته (أ ٍيكلىػئً ى
( ىكىمن ييًرد اللٌهي فٍتػةىتىهي) أم إضبلله بسبب ظلمه للةاس (فىػلىن ٕنىٍل ى
ًَ
ً
الرين بسبب نفاقهم كظلمهم ( ىٟني ٍم
ين ىٓبٍ ييًرد اللٌهي أىف ييطى ٍّهىر قيػليوبىػ يه ٍم) من ٌ
الفانقوف كاليهود الكافركف (الذ ى
ً
ً
ً
اب
م) بٌن الةاس ّنا يفتىضحوف به من نوء أعماٟنم ككذب أقواٟنم ( ىكىٟني ٍم ًُب اآلخىرةً ىع ىذ ه
ًُب ال حدنٍػيىا خ ٍز ه
ً
يم) ىيع َذبوف به ُب جهةٌم.
ىعظ ه

ً
ور) ٞنن يهتدم ًُّا مةهم ( ىٍ٪ن يك يم ًُّىا الةبيٌو ىف)
( - 44إًنَا أ ى
ىنزلٍةىا التػ ٍَوىراةى ف ىيها يه ندل) لبين إنرائيل ( ىكني ه
ًً
ًَ
ين
ين أ ٍ
ىنلى يمواٍ) أم انتسلموا ألكامر رٍُّّم كانقادكا لديةه (للَذ ى
السابقوف الذين هم من بين إنرائيل (الذ ى
ً
ً
للرب
ىه ي
ادكاٍ) أم ٪نكموف لليهود ّنا ُب التوراة كيعلٌموهنم أمور ديةهم ( ىكالَربَانيحو ىف) أم الكهة اٞنةسوبوف ٌ
يعين العباد (كاألىحبار) أم العلماء (ًّنىا انتح ًفظيواٍ) أم ًّنا ً
انتودعوا ( ًمن كًتى ً
اب اللٌ ًه) يعين التوراة ( ىكىكانيواٍ)
ٍي ٍ
ٌ ى ٍى ي
أم الربٌانيٌوف كاألحبار ( ىعلىٍي ًه) أم على اٜنكم ُب الرجم كالقتل كغًن ذلك من أحكاـ التوراة ( يش ىه ىداء) أم
حاضركف كشاهدكف يركف بأعيةهم كيسمعوف ً
بآذاهنم فكيف يبدٍّلونه بعد ذلك؟
ى
الةب كهتديدهم بأف ال يب ٌدلوا أحكاـ التوراة
ٍبٌ أخذ نبحانه ُب ٓنذير أحبار اليهود اٞنوجودين ُب زمن ٌ

َاس) أيٌها األحبار
خوفان من رؤنائهم أك رغب ن ُب اٞناؿ كما فعل الذين من قبلهم فقاؿ (فىبلى ىٔنٍ ىش يواٍ الة ى
اخ ىش ٍو ًف) أم خافو٘ب ( ىكالى تى ٍشتىػ يركاٍ) أم كال تستبدلوا (بًآيى ًاٌب) أم بتغيًنها (ىٖنىةنا قىلًيبلن) أم ىعىرضان يسًنان
( ىك ٍ
ً
ً
للحق.
ىنزىؿ اللٌهي) ُب الكتب السماكي (فىأ ٍيكلىػئً ى
ك يه يم الٍ ىكاف يرك ىف) أم الكإنوف ٌ
( ىكىمن َٓبٍ ىٍ٪ن يكم ّنىا أ ى
 - 51لى ٌما اهنزـ أهل بدر قاؿ اٞنسلموف ألكليائهم اليهودً " :آمةوا قبل أف يصبيكم اهلل بيوـ مثل يوـ

أغركم أف أصبتم رهطان من قريش ال علم ٟنم بالقتاؿ؟ أما كاهلل لو أمركنا
بدر ".فقاؿ مالك بن ضيفٌ " :
العز٬ن أف نستجمع عليكم ٓب يكن لكم يد بقتالةا ".فجاء عبادة بن الصامت اٝنزرجي إٔب رنوؿ اهلل

كإ٘ب أبرأ إٔب اهلل
فقاؿ" :يا رنوؿ اهلل إ ٌف ٕب أكلياء من اليهود كثًنان عددهم قويٌ أنفسهم شديدة شوكتهم ٌ
لكين ال أبرأ من كالي اليهود
كرنوله من كاليتهم كال ى
أيبٌ " :
مؤب ٕب إالٌ اهلل كرنوله ".فقاؿ عبد اهلل بن ٌ
الةب" :با أبا اٜنبٌاب ما نفست به من كالي اليهود على
ٌ
أل٘ب أخاؼ الدكائر كال ب ٌد ٕب مةهم ".فقاؿ ٌ
ًَ
ً
ود
ين ىآمةيواٍ الى تىػتَخ يذكاٍ الٍيىػ يه ى
عبادة بن الصامت فهو لك دكنه ".فةزلت فيهم هذه اآليات (يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و
ض ىكىمن يىػتىػ ىوَٟنيم ٍّمة يك ٍم فىًإنَهي ًمٍةػ يه ٍم) أم هو كافر مثلهم (إً َف اللٌهى الى
َص ىارل أ ٍىكليىاء بىػ ٍع ي
ىكالة ى
ً
ًً
اٜنق.
يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى
ٌن) إٔب طريق ٌ

ًَ
ًً
شك (يي ىسا ًرعيو ىف فًي ًه ٍم) أم
ض) يعين اٞنةافقٌن الذين ُب قلوُّم ٌ
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
( - 52فىػتىػىرل الذ ى
يسارعوف ُب كاليتهم ك١نبتهم ،يعين ُب كالي اليهود (يػ يقوليو ىف ى٦نٍ ىشى أىف تي ً
صيبىػةىا ىدآئًىرةه) يعين ٦نشى أف
ٌ
ى
يدكر الدهر عليةا ّنكركه ،يعةوف اٛندب فبل ٬نًنكنةا.
بالشر كاالتٌكاؿ على اليهود فقاؿ (فىػ ىع ىسى اللٌهي أىف يىأًٌٍبى بًالٍ ىفٍت ًح) على
فةهاهم اهلل تعأب عن التفاؤؿ ٌ

اٞنسلمٌن فيأتيكم بسةٌن ٢نصب كيرزقكم من فضله كيةصركم على أعدائكم فلماذا تتشائموف باٛندب؟
(أىك) يأٌب أعداءكم (أىم ور ٍّمن ًع ً
ةدهً) أم هبلؾ كعذاب من عةد اهلل  ،كذلك ٌإما مرض أك هز٬ن أك خسارة
ٍ
ٍ ٍ
ىنحركاٍ ًُب أىنٍػ يف ًس ًه ٍم) من
ُب األمواؿ أك ُب األنفس أك غًن ذلك (فىػيي ٍ
صبً يحواٍ) أم الذين كالىوا اليهود ( ىعلىى ىما أ ى
ًً
ٌن) على أفعاٟنم ككاليتهم.
١نبٌ اليهود (نىادم ى
ًَ
( - 53كيػ يق ي َ ً
ين أىقٍ ىس يمواٍ بًاللٌ ًه ىج ٍه ىد أٍى٬نىاهنًً ٍم) يعين اٞنةافقٌن حلفوا
ىى
ين ىآمةيواٍ) إ٬نانان حقيقيان (أ ىىه يػؤالء الذ ى
وؿ الذ ى
تبٌن مةهم غًن
َه ٍم لى ىم ىع يك ٍم) أم مع اٞنؤمةٌن بالةصرة على الكافرين ،كلكن ٌ
بأغلظ األ٬ناف كأككدها (إًنػ ي

ألهنم عملوا بأهوائهم كبطل ما أظهركه من اإل٬ناف ألنٌه ٓب
ت أ ٍىع ىما يٟني ٍم) أم ضاعت أعماٟنم ٌ
ذلك ( ىحبًطى ٍ
ً
ين) أعماٟنم كأتعاُّم كدنياهم كآخرهتم .
يوافق باطةهم ظاهرهم (فىأ ٍ
ىصبى يحواٍ ىخان ًر ى
ًَ
ؼ يىأًٌٍب اللٌهي بًىق ٍووـ يً٪نبحػ يه ٍم ىكيً٪نبحونىهي أ ًىذلَو ىعلىى
ين ىآمةيواٍ ىمن يىػ ٍرتى َد ًمة يك ٍم ىعن ًديةً ًه فى ىس ٍو ى
( - 54يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ً
ً
الٍم ٍؤًمةً ى ً و
ض يل اللٌ ًه يػي ٍؤتً ًيه ىمن يى ىشاء
ك فى ٍ
ين ي٩نىاه يدك ىف ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه ىكالى ى٫نىافيو ىف لى ٍوىم ى آلئً وم ىذل ى
ي
ٌن أىعَزة ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
ً ً
يم) .
ىكاللٌهي ىكان هع ىعل ه
ً
الةب
علي بن هاشم ٌأهنا نزلت ُب
مهدم ٌ
ٌ
األم كأصحابه  ،ك ٌأكٟنا خطاب لمن ارت ٌد بعد كفاة ٌ
ذكر ٌ
ؼ يأًٌٍب اللٌه بًىقووـ) ً
يوجب أف يكوف ذلكم القوـ غًن موجودين ُب كقت نزكؿ
كذلك أل ٌف قوله تعأب (فى ىس ٍو ى ى
ي ٍ
اٝنطاب فهو يتةاكؿ من يكوف بعدهم كُّذه الصف إٔب يوـ القيام ٠ .نمع البياف اٛنزء الثالث صفح
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ً
ك)
١نمد ٟنؤالء اليهود الذين انتهزؤكا بصبلتكم كنقموا مةكم ( ىه ٍل أينىػبٍّئي يكم بً ىشٍّر ٍّمن ىذل ى
( - 60قي ٍل) يا ٌ
أم ً
ةد اللٌ ًه) أم ثوابان
بشر ٣نٌا نقمتم ًمةٌا كمن إ٬نانةا فإنٌةا ىآمةٌا باهلل كحده كٓب نشرؾ به شيئان فلةا ( ىمثيوبى ن ًع ى
ٌ
الشر لكم كألنبلفكم الذين أشركوا كعبدكا العجل كالبعليم
شر كما تزعموف ك ٌ
لكن ٌ
عةد اهلل  ،كليس لةا ٌ
ً
َ
ب ىعلىٍي ًه) بسبب كفره كعبادته
كعشتاركث كهؤالء ( ىمن ل ىعةىهي اللٌهي) أم أبعده اهلل عن ر٘نته كأخزاه ( ىك ىغض ى
اٝنىةىا ًز ىير) اٞنوجودة اليوـ ،يعين خلقها من تراب
لؤلكثاف ( ىك ىج ىع ىل ًمٍةػ يه يم) أم من أجسامهم البالي (الٍ ًقىرىد ىة ىك ٍ
أجسامهم كذلك بعد موهتم ،كهذا ٓنقًن ٟنم كالدليل على ذلك األلف كالبلـ من قوله تعأب (الٍ ًقىرىدةى
اٝنىةىا ًز ىير) يعين القردة اٞنوجودة اليوـ ُب قارة آنيا خلقها من تراب أجسامهم .كلو أنٌه تعأب مسخهم
ىك ٍ
اٞنفسركف لقاؿ مسخةاهم ىقردة كخةازير .ويعتقد اليهود بتناسخ األرواح
ىقردة كخةازير كما ذهب إليه ٌ

 ،58فيقولوف أ ٌف أركاح األشرار تدخل ُب جسم قرد أك خةزير أك جسم ٘نار فتتع ٌذب عقابان على أعماٟنا

فيتةعموا كيعيشوا عيش نعيدة
السيٌئ  ،كأ ٌف أركاح الصاٜنٌن تدخل ُب أجساـ أطفاؿ األغةياء كاٞنلوؾ ٌ
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نبوخذنصر فإنٌه انتعبدهم
وت) أم كجعل مةهم عبيدان للطاغوت ،كيريد بالطاغوت
كقوله ( ىك ىعبى ىد الطَاغي ى
ٌ

نبعٌن نة كما انتعبدهم فرعوف نةٌن عديدة هذا ُب الدنيا ٌأما أركاح اٞنشركٌن مةهم فيخدموف
ىض حل) من
الشياطٌن ُب عآب الربزخ (أ ٍيكلىػئً ى
ك) الذين عبدكا البعليم كعشتاركث ( ىشٌّر َم ىكانان) مكاهنم اليوـ ( ىكأ ى
السوم.
غًنهم ( ىعن ىن ىواء ال َسبً ًيل) أم عن الطريق
ٌ
حمد كلكةٌهم كاذبوف
 ( - 61ىكإً ىذا ىج ي
آؤكيك ٍم) أم اليهود ،كاٝنطاب ٌ
موجه للمسلمٌن (قىاليىواٍ ىآمةَا) ّن ٌ
كافركف ( ىكقىد َد ىخليواٍ) عليكم (بًالٍ يك ٍف ًر) أم باإلنكار لديةكم ( ىكيه ٍم قى ٍد ىخىر يجواٍ) من ديارهم (بًًه) أم ًمن
تتغًن نيٌاهتم كٓب
حّت دخلوا عليكم ٓب ٌ
ٌأكؿ خركجهم من ديارهم كانوا ناكرين لديةكم ناقمٌن عليكم ٌ
58
صح ٟنا.
كهذه عقائد ك٨نيٌ ال ٌ
59
صح رأم القائلٌن بالتةانخ كذلك أل ٌف اٛنسد هو القالب لصةع الركح ػ اٞنراجع
أثبت علم تكليم الةفوس عدـ ٌ

ً
يتجسسوا كيسخركا ( ىكاللٌهي أ ٍىعلى يم ًّنىا ىكانيواٍ يىكٍتي يمو ىف) لكم من
تتب ٌدؿ عقائدهم كٓب يأتوا ليسلموا بل جاؤكا ل ٌ

العداكة كاٜنسد.

 ( - 62ىكتىػىرل ىكثً نًنا ٍّمٍةػ يه ٍم يي ىسا ًرعيو ىف ًُب ا ًإل ًٍٍب) أم ُب اٞنعاصي ( ىكالٍعي ٍد ىك ًاف) أم االعتداء على الةاس
ت) أم اٞناؿ اٜنراـ كالرشوة كالربا كالقمار كغًن ذلك من اغتصاب أمواؿ الةاس (لىبً
(كأى ٍكلً ً
س ىما
ئ
ح
س
ال
م
ه
ح
ٍ
ى
ٍ
ى
ي
ى
ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف) حيث تكوف عاقبتهم الةار.
ً
( - 78ليعًن الَ ًذين ىك ىفركاٍ ًمن ب ًين إًنرائً
ً ً
يسى ابٍ ًن
يل ىعلىى ل ىساف ىد ياك ى
ى ى ي
كد) أم لعةهم داككد ُب زبوره ( ىكع ى
ى ٍى ى
ً
ً
صوا) أمر رٌُّم ( َكىكانيواٍ يىػ ٍعتى يدك ىف) على
ىم ٍرىٙبى) أم كليعًةوا ُب إ٤نيل عيسى أيضان ( ىذل ى
ك) اٝنزم ٟنم (ّنىا ىع ى
أنبيائه.

ص يىا
كإليك ما جاء في الزبور على لسان داوود لى ٌما أرادكا قتله ُب اٞنزمور الثا٘ب عشر قاؿ ( 1ىخلٍّ ٍ
ً
ب يك حل ك ً
ض الت ًَق حي ألىنَهي قى ًد انٍػ ىقطىع األيمةىاء ًمن ب ًين الٍب ىش ًر 2 .يػتى ىكلَمو ىف بًالٍ ىك ًذ ً
اح ود ىم ىع
ىر ح
ب ألىنَهي قىد انٍػ ىقىر ى
ى ى ي ٍى ى
ى
ى ي
ب يػتى ىكلَمو ىف 3 .يػ ٍقطىع الَر ح ً
و
ى ً ًً ً ً و ً و ً و
الش ىفاهً الٍ ىملً ىق ً ىكاللٍّ ىسا ىف الٍ يمتى ىكلٍّ ىم
يع ٍّ
ب ىٗن ى
ى ي
صاحبه بش ىفاه ىمل ىق ب ىق ٍلب فىػ ىق ٍل ى ي
ً ًً َ ً
ً
ًً
اهةىا ىم ىعةىا .ىم ٍن يه ىو ىنيٍّ هد ىعلىٍيػةىا؟ ) .
ين قىاليوا :بًأىلٍسةىتةىا نىػتى ىجبَػ ير .ش ىف ي
بالٍ ىعظىائم  4الذ ى
صيب يك َل مبغً ً
ك .ى٬نًيةي ى ً
ً
ً
يك9 .
ض ى
يع أ ٍىع ىدائً ى
ك تي ي ي ٍ
يب يى يد ىؾ ىٗن ى
كقاؿ ُب اٞنزمور اٜنادم كالعشرين ( 8تيص ي
اف حضوًرىؾ .الَر ح ً ً ً ً
ً
يد ىٖنىىريه ٍم ًم ىن
َار 10 .تيبً ي
ىٍْن ىعلي يه ٍم مثٍ ىل تىػةحوًر نىا ور ًُب ىزىم ً ي ي
ب ب ىس ىخطه يىػٍبتىلعي يه ٍم ىكتىأٍ يكلي يه يم الة ي
ٌن ب ًين آدـ 11 .ألىنػَهم نىصبوا علىيك ىشران .تىػ ىف َكركا ًّنى ًك ى و
ً
ً
األ ٍىر ً
وها12 .
يدة .ىٓبٍ يى ٍستىطيعي ى
ض ىكذيٍّريػَتىػ يه ٍم م ٍن بىػ ٍ ً ى ى ى
ي ٍ ىي ى ٍ ى ٌ
ي
السهاـ علىى أىكتىا ًرىؾ تًٍل ىقاء كج ً
ٍّم
وه ًه ٍمٍ 13 .ارتىًف ٍع يىا ىر ح
ب بً يق َوتً ى
ألىن ى
َك ىٍْن ىعلي يه ٍم يىػتىػ ىولحو ىف .تيػ ىف ٍّو يؽ ٍّ ى ى ى ٍ
ىيي
ك .نػيىرٍّٖبي ىكنػيةىػغ ي
ك) .
ًَنىبىػ يركتً ى

ً
صامان ًُب
ب فىػٍّر ٍؽ أىلٍ ًسةىتىػ يه ٍم أل ٍّ
ك يىا ىر ح
كقاؿ ُب اٞنزمور اٝنامس كاٝنمسٌن ( 9أ ٍىهلً ٍ
ى٘ب قى ٍد ىرأىيٍ ي
ت ظيٍلمان ىكخ ى
الٍم ًديةى ً 10 .نىػهاران كلىيبلن يً٪نيطيو ىف ًُّا علىى أىنوا ًرها كإً ٍٍب كم ىش َق ه ًُب كن ًطها 11 .م ىف ً
ان يد ًُب ىك ىن ًط ىها ىكالى
ى ىٍ
ىى ى
ى
ى ى ٍ ى ى ى ه ىى
ى
ً
ش) .
احتً ىها ظيٍل هم ىكغً ٌّ
يىػٍبػىر يح م ٍن ىن ى
[ما جاء في اإلنجيل على لسان عيسى بن مريم]
مّت ُب االصحاح الثالث كالعشرين قاؿ عيسى( :لى ًك ٍن ىكيٍ هل لى يك ٍم أىيػح ىها الٍ ىكتىبى ي
ك ٌأما ما جاء ُب إ٤نيل ٌ
ً
ً
ً
َاـ الة ً
َاس فىبلى تى ٍد يخليو ىف أىنٍػتي ٍم ىكالى تى ىدعيو ىف
ىكالٍ ىفٍّريسيحو ىف الٍ يمىر ياؤك ىف ألىنَ يك ٍم تيػ ٍغل يقو ىف ىملى يك ى
وت ال َس ىم ىاكات قيد ى
ًً
ٌن يى ٍد يخليو ىف!)
الدَاخل ى
كجاء ُب إ٤نيل لوقا ُب االصحاح اٜنادم عشر قاؿ (كيل لى يكم أىيػحها الٍ ىفٍّر ً
يسيحو ىف ألىنَ يك ٍم تيػ ىعش يٍّرك ىف الةػ ٍَعةى ىع
ىٍ ه ٍ ى
ًً
ك!  43ىكيٍ هل
اب ىكيك َل بىػ ٍق ول ىكتىػتى ىج ىاكيزك ىف ىع ًن ٍ
اٜنى ٍّق ىكى١نىبَ ً اهللً .ىكا ىف يىػٍةبىغًي أى ٍف تىػ ٍع ىمليوا ىهذه ىكالى تىػٍتػ يريكوا تًٍل ى
ىكال َس ىذ ى
ً
ً ً
ً
ً
ً
ىن ىو ًاؽ 44 .ىكيٍ هل لى يك ٍم
س األ َىكىؿ ًُب الٍ ىم ىجام ًع ىكالتَحيَات ًُب األ ٍ
لى يك ٍم أىيػح ىها الٍ ىفٍّريسيحو ىف ألىنَ يك ٍم يٓنبحو ىف الٍ ىم ٍجل ى
ً ً ًَ
ً
ً
ً
ين ٬نىٍ يشو ىف ىعلىٍيػ ىها الى يىػ ٍعلى يمو ىف!)
أىيػح ىها الٍ ىكتىبى ي ىكالٍ ىفٍّريسيحو ىف الٍ يمىر ياؤك ىف ألىنَ يك ٍم مثٍ يل الٍ يقبيور الٍ يم ٍختىفيى ىكالذ ى
ً
ض ٍو ىف بًأ ٍىع ىم ًاؿ
وه ٍم 48 .إًذان تى ٍش ىه يدك ىف ىكتىػ ٍر ى
كقاؿ ( 47ىكيٍ هل لى يك ٍم ألىنَ يك ٍم تىػٍبػةيو ىف قيػبي ىور األىنٍبًيىاء ىكآبىا يؤيك ٍم قىػتىػلي ي

ً
وه ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػٍبػةيو ىف قيػبي ىوريه ٍم) .
َه ٍم يه ٍم قىػتىػلي ي
آبىائ يك ٍم ألىنػ ي

ًَ
اٜنج ،كاٞنعىن :ال تصيدكا كقت اإلحراـ
ين ىآمةيواٍ الى تىػ ٍقتيػليواٍ ال َ
صٍي ىد ىكأىنتي ٍم يح يرهـ) ُب اياـ ٌ
( -95يىا أىيػح ىها الذ ى
فهو حراـ ،كهو صيد البىػٌر دكف صيد البحر ( ىكىمن قىػتىػلىهي ًمة يكم حمتىػ ىع ٍّم ندا فى ىجىزاء) عليه ( ٍّمثٍ يل ىما قىػتى ىل ًم ىن
َع ًم) ُب اٝنلق  ،فإذا قتل نعام فك ٌفارهتا بدن  ،كإذا قتل ٘نار كحش أك شبيهه فك ٌفارته بقرة ،كإذا قتل
الةػ ى
ظبيان أك أرنبان فك ٌفارته شاة ( ىٍ٪ن يك يم بًًه ىذ ىكا ىع ٍد وؿ ٍّمة يك ٍم) أم ٪نكم ُب الصيد باٛنزاء رجبلف صاٜناف من
فًنكف هل تساكم هذه الك ٌفارة قيم الصيد اليت قتلها أك تقوـ مقامها ُب الوزف
أهل ملٌتكم كديةكم ى
( ىه ٍدينا بىالً ىغ الٍ ىك ٍعبى ً) أم يهديه هديان يبلغ الكعب  ،أم يذبح تلك الشاة اليت ٌأنذها ك ٌفارة إلٖنه مقابل

ً
ٌن) عشرة يطعمهم إف ٓب يتم ٌكن من ذبح بقرة أك
الكعب ٌ
َارةه طى ىع ياـ ىم ىساك ى
كيوزع ٜنمها على الفقراء (أ ٍىك ىكف ى
شاة ،كإٌ٧نا ٓب يذكر ُب هذه اآلي عدد اٞنساكٌن أل ٌف ذكرهم قد نبق قبل ٙنس آيات كذلك ُب ك ٌفارة
ً
ٌن ًم ٍن أ ٍىك ىن ًط ىما تيطٍعً يمو ىف أ ٍىهلًي يك ٍم}
َارتيهي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشىرةً ىم ىساك ى
اٜنةث ُب اليمٌن باهلل كهو قوله تعأب {فى ىكف ى
أم من أكنط ما تطعموف أهليكم ،أم من أحسن ما تطعموف أهليكم.

ً
ك ًصيى ناما) يعين أك ما يعادؿ ذلك اإلطعاـ صيامان ،فيصوـ عشرة أياـ بدؿ إطعاـ عشرة
كقوله (أىك ىع ٍد يؿ ىذل ى

كؽ) الصيٌاد ُّذه الك ٌفارة ( ىكبى ىاؿ أ ٍىم ًرهً) أم لتكوف هذه
مساكٌن إف ٓب يتم ٌكن من إطعاـ الطعاـ (لٍّيى يذ ى

الك ٌفارة عقاباى نً له على فعله ( ىع ىفا اللٌهي) عةه ( ىع َما ىنلىف) بك ٌفارته ( ىكىم ٍن ىع ىاد) إٔب قتل الصيد ُب اإلحراـ
ثاني ن (فىػيىةتى ًق يم اللٌهي ًمٍةهي) كال يعفو عةه ( ىكاللٌهي ىع ًز هيز ذيك انٍتً ىق واـ) فيةتقم ً٣نٌن ٫نالف أكامره.
الةب فقاؿ" :يا رنوؿ اهلل هل يباح ٜنم الزاغ؟"  60فقاؿ" :مكركه"
 - 100جاء رجل من اٞنسلمٌن إٔب ٌ

 ،فقاؿ" :إنٌه كثًن  ،لو كاف حبلالن لشبعةا مةه ".فةزلت هذه اآلي :

ب) من اللحوـ  ،أم ال يتساكل ٜنم الزاغ كٜنم
١نمد ٟنذا السائل (الَ يى ٍستى ًوم ٍ
اٝنىبً ي
(قيل) يا ٌ
يث ىكالطَيٍّ ي
اٝنىبً ً
يث) أل ٌف اٝنبيث ال ييستطاب أكله (فىاتَػ يقواٍ اللٌهى) ُب أكل
ك ىكثٍػىرةي) الطًن ( ٍ
الطيور األخرل ( ىكلى ٍو أ ٍىع ىجبى ى
ما تةهوف عةه (يا أيكًٕب األىلٍب ً
اب لى ىعلَ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف) ُب ٗنيع أموركم.
ى ٍ
ى

الةب رجل من أصحابه فقاؿ" :إ ٌف أيب مات على دين اٛناهلي فهل يدخل اٛنةٌ أك الةار
 -101نأؿ ٌ
ك٪نج البيت؟"
كل مشرؾ ُب الةار ".فقاؿ الرجل" :كيف ذلك كإنٌه كاف يطعم الطعاـ ٌ
الةبٌ " :
؟" فقاؿ ٌ
كل مشرؾ ُب
الةب" :نعم ٌ
كقاؿ رجل آخر" :إ ٌف أخي كاف على دين اٛناهلي فهل هو ُب الةار؟" فقاؿ ٌ

اٜناج كيتص ٌدؽ على الفقراء فكيف يدخل الةار؟"
٪نج البيت كيسقي ٌ
الةار ".فقاؿ الرجل" :إ ٌف أخي كاف ٌ

60
كل طًن يأكل ٜنوـ اٜنيوانات اٞنيٌت ال يباح أكله.
هو طًن أنود كثًن الوجود يأكل اٛنيف ،ككذلك ٌ

الةب" :هو ُب الةار ".فقالت" :زدتين
الةب عن أخيها صخر أيضان ،فقاؿ ٌ
كلى ٌما أنلمت اٝنةساء نألت ٌ

الةب عن آبائهم كأجدادهم ،فةزلت فيهم هذه اآلي (يىا أىيػح ىها
حزنان على حز٘ب ".كهكذا كانوا يسألوف ٌ
الَ ًذين آمةيواٍ الى تىسأىليواٍ ىعن أى ٍشياء إًف تيػٍب ىد لى يكم تىس ٍؤيكم) أم ٓنملكم حزنان ك٨نان (كإً
ى
الةب ( ىعٍةػ ىها)
)
ا
و
ل
أ
س
ت
ف
ي
ٍ
ى
ٍ ى
ى ى
ٌ
ٍ ي ٍ
ٍ
ٍ
ى
ٌ
ً
ٌن يػيةىػَزيؿ الٍ يق ٍرآ يف تيػٍب ىد لى يك ٍم) يعين تفهموف اٛنواب على ذلك من
مرنة أخرل ال ً٩نبكم عليها كلكن (ح ى
ٌ
َار}
القرآف ،كذلك من قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة {إًنَهي ىمن يي ٍش ًرٍؾ بًاللٌ ًه فىػ ىق ٍد ىحَرىـ اللٌهي ىعلى ًيه ٍ
اٛنىةَ ى ىكىمأٍ ىكاهي الة ي
 ،يعين أنظركا ُب عقائد آبائكم كأجدادكم كطابقوها مع القرآف كهو يةبٌئكم عن مصًنهم فمن كاف مةهم

موحدان تقيان فهو ُب اٛنةٌ  ( .ىع ىفا اللٌهي ىعٍةػ ىها) أم عن تلك األنئل اليت
مشركان فهو ُب الةار كمن كاف مةهم ٌ
ً
يم) ال يعجل بالعقوب .
الةب بذلك كأنكرًب عليه جوابه ( ىكاللٌهي ىغ يف ه
ور) ٞنىن تاب ( ىحل ه
نألتم ٌ
ً
ىصبى يحواٍ ًُّىا
( - 102قى ٍد ىنأى ىٟنىا قىػ ٍوهـ ٍّمن قىػٍبل يك ٍم) يعين األمم السالف نألت رنلها كما نألتم أنتم (ٍبيَ أ ٍ
ً
الةب حٌن أجابكم.
ىكاف ًر ى
ين) أم مةكرين لتلك األجوب كما أنكرًب على ٌ
ً ً
ً
س ًم ٍن
{ر ٍّ
ب إً َف ابيًين م ٍن أ ٍىهلي} أم من أهل بييتٌ .
ككذلك نأؿ نوح فقاؿ ى
فرد اهلل عليه فقاؿ{إنَهي لىٍي ى
أىهلًك إًنَه عمل ىغيػر ً
ً
ك بًًه ًع ٍل هم} .
س لى ى
ٍ ى ي ى ى ه ٍي ى
صال وح فىبلى تى ٍسأىلٍن ىما لىٍي ى
حص لؤلصةاـ كيةذركف ٟنا كيذُنوف ،ك٩نعلوف لتلك األنعاـ
 -103كاف اٞنشركوف ٩نعلوف من أنعامهم ٌ
فرد اهلل عليهم
اٞنةذكرة كةايات كهي البحًنة ،السائب  ،الوصيل  ،كاٜنامي كيقولوف إ ٌف اهلل أمرنا بذلكٌ .
بقوله ( ىما ىج ىع ىل اللٌهي ًمن ىًُن ىًنةو) كاٞنعىن :ما حكم اهلل عليكم بذلك كال أنزله ُب كتاب كلكةٌكم تتٌبعوف
الشيطاف بذلك كتتٌبعوف أهواء أنفسكم .كالب ِحيرة هي الةاق كانت إذا أنتجت ٙنسان ككاف آخرها ذكران
مرعى فإذا لقيها الٍ ىم ٍعيً ٌي ٓب يركبها كيكوف
طرد عن ماء كال يٕنةىع من ى
ُنركا أذهنا كامتةعوا عن ركوُّا كال تي ى
لبةها للفقراء لًمن ٪نلبها مةهم.

ٌأما السائبة هي ما كانوا يسيٌبونه من األنعاـ ُب نذكرهم ،فإ ٌف الرجل إذا نذر القدكـ من نفر أك الربء

من مرض أك ما أشبه ذلك قاؿ ناقيت نائب فتيسيَب لؤلصةاـ أم تيعتىق ٟنا ككاف الرجل مةهم يسيٌب من
ماله ما يشاء فيجيء به إٔب السدن كهم خدم أصةامهم فيطعموف من لبةها أبةاء السبيل.

ٌأما الوصيلة هي ُب الغةم ،كانت الشاة إذا كلدت أنثى فهي ٟنم كإذا كلدت ذكران جعلوه آلٟنتهم ،فإذا
كلدت ذكران كأنثى قالوا كصلت أخاها فلم يذُنوا الذكر آلٟنتهم.

أما الحامي فهو الذكر من اإلبل ،كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشران قالوا قد ىً
٘ني ظهره
ٌ
ي

فبل ي٪نمل عليه شيء كال ي٬نةىع من ماء كال من مرعى .مثل هذه عاداهتم كما شاكلها كهذا معىن قوله تعأب
ً ً
و ً ًَ
ً ً و
ً و
ًو
ب
ين ىك ىف يركاٍ يىػ ٍفتىػ يرك ىف ىعلىى اللٌه الٍ ىكذ ى
( ىما ىج ىع ىل اللٌهي من ىُن ىًنة ىكالى ىنآئبى ىكالى ىكصيلى ىكالى ىحاـ ىكلىػك َن الذ ى
ىكأى ٍكثىػ يريه ٍم الى يىػ ٍع ًقليو ىف) أم ال يستعملوف عقوٟنم أل ٌهنم مقلٌدكف.

عدم ك٨نا
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حّت إذا كانوا ببعض الطريق مرض
نصرانيٌاف كابن أيب ماريٌ مؤب عمرك بن العاص السهمي ككاف مسلمان ٌ
كدنها ُب متاعه كأكصى إليهما كدفع اٞناؿ إليهما كقاؿ أبلغا هذا أهلي،
اٞنسلم مةهم فكتب كصيٌته بيده ٌ

فلما فتٌشوا اٞناؿ فقدكا بعض ما
فلى ٌما مات فتحا اٞنتاع كأخذا ما أعجبهما مةه ٍبٌ رجعا باٞناؿ إٔب أهلهٌ ،

تامان فكلٌموا اٞنسيحيٌٌن بذلك فقاال ال
كاف قد خرج به صاحبهم فةظركا إٔب الوصيٌ فوجدكا اٞناؿ فيها ٌ
علم لةا به.

ًَ
ين ىآمةيواٍ ىش ىه ىادةي بىػٍيةً يك ٍم) أم شهادة تبلزموف عليها
الةب ،فةزلت هذه اآلي (يا أىيػح ىها الذ ى
فرفعوا أمرهم إٔب ٌ

الوصي
شاهدين يشهداف على اٞنوصي كعلى
ت) فتقيموف ى
بيةكم أيٌها اٞنسلموف (إً ىذا ىح ى
ىح ىد يك يم الٍ ىم ٍو ي
ضىر أ ى
ٌ
كذلك ( ًحٌن الٍو ًصيَ ً) اليت يوصي ًُّا اٞنستحضر ،كالشهود (اثٍػةى ً
اف ىذ ىكا ىع ٍد وؿ) أم شاهدين عادلىٌن
ى ى
شاهدين من ملٌتكم (إً ٍف
آخىر ًاف ًم ٍن ىغ ًًٍنيك ٍم) يعين من غًن ملٌتكم إف ٓب ًْندكا ى
( ٍّمة يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (أ ٍىك ى

صيب ي الٍمو ً
ً
ضىربٍػتي ٍم ًُب األ ٍىر ً
ت)
أىنتي ٍم ى
ض) يعين إف كاف ذلك ُب السفر (فىأ ى
ىصابىػٍت يكم) أم فأصاب أحدكم ( حم ى ى ٍ

أم أصابه مرض اٞنوت أك حادث أخرل يكوف بسببها اٞنوت ( ىٍٓنبً يسونىػ يه ىما) يعين توقفوهنما للمحاكم
صبلىةً) ليكوف ذلك عةد اجتماع الةاس لًنهبا ك٫نجبل مةهم
كالشهادة ،كتكوف ١ناكمتهما ( ًمن بىػ ٍع ًد ال َ
فيةطقا بالصواب (فىػيػ ٍق ًسم ً
اف) الشاهداف (بًاللٌ ًه إً ًف ٍارتىػٍبتي ٍم) ُب شهادهتما كظةةتم أ ٌهنما خانا ،فيقوالف (الى
ي ى
نى ٍش ىًرتم بًًه ىٖنىةنا ىكلى ٍو ىكا ىف ىذا قيػ ٍرىىب) أم ال نستبدؿ باليمٌن باهلل ٖنةان من ماؿ الدنيا كلو كاف اٞنشهود له من
أقربائةا ( ىكالى نىكٍتي يم) شيئان من ( ىش ىه ىادةى اللٌ ًه) يعين اليت أكجبها اهلل عليةا ،فإف كتمةا من الشهادة شيئان (إًنَا
ً ًً
فةستحق العذاب على ذلك كالعقاب.
ٌن)
إً نذا لَم ىن اآلٖن ى
ٌ
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باهلل ما قبضةا له غًن هذا كال كتمةاه ،فحلفا ،فخلٌى رنوؿ اهلل نبيلهما.

فض مةقوش بذهب معهم فقالوا هذا من متاعه ،فقاال إشرتيةاه مةه كنسيةا أف
ٍبٌ اطٌلعوا على إناء من ٌ
ً
انتى ىحقَا إًٍٖننا) إٔب آخر اآلي ،
َه ىما ٍ
٦نربكم به ،فرفعوا أمر٨نا إٔب رنوؿ اهلل فةزؿ قوله تعأب (فىًإ ٍف عيثىر ىعلىى أىنػ ي
فقاـ رجبلف من أكلياء اٞنيٌت أحد٨نا عمرك بن العاص كاآلخر اٞنطٌلب بن أيب كداع السهمي فحلفا باهلل
فدفًع اإلناء إليهما كإٔب أكلياء اٞنيٌت ،ككاف ٕنيم الدارم بعد ما أنلم يقوؿ صدؽ اهلل
أ ٌهنما خانا ككذبا ،ي
أخذت اإلناء فأتوب إٔب اهلل كأنتغفره.
كصدؽ رنوله أنا
ي
التفسًن:
ً
الفضي كأشياء أخرل كبأ٬ناهنما
انتى ىحقَا إًٍٖننا) بأخذ٨نا اإلناء ٌ
َه ىما) أم اٞنسيحيٌٌن ( ٍ
(فىًإ ٍف عيثىر ىعلىى أىنػ ي
الكاذب (فى ى ً ً
الشاهدين اللذين ٨نا من غًن ملٌتكم ،يقوماف باليمٌن ( ًم ىن
وما يف ىم ىق ىام يه ىما) أم مقاـ
ى
آخىراف ي يق ى
ًَ
انتحق عليهم اليمٌن أل ٌف اٞنسيحيٌَن ٌادعيا أ ٌهنما
انتى ىح َق ىعلىٍي ًه يم) اليمٌن ،كهم كرث اٞنيٌت ،كإٌ٧نا
ٌ
ين ٍ
الذ ى
اشرتيا اإلناء من اٞنيٌت ،كإ ٌف الورث أنكركا ذلك ،فصار اإلثبات كالبيٌة على من ٌادعى كاليمٌن على من

ألهنما من أقربائه (فىػيػ ٍق ًسم ً
أنكر ،ك٨نا (األىكلىي ً
اف بًاللٌ ًه) على خيان اٞنسيحيٌَن كيقوالف
اف) باٞنيٌت ٌ
ٍى
ي ى
ًً
(لى ىشهادتيػةىا أ ً
اٜنق ُب اليمٌن،
أحق من ٬نيةهما ( ىكىما ٍاعتى ىديٍػةىا) أم كما جاكزنا ٌ
ىح حق من ىش ىه ىادهت ىما) ك٬نيةةا ٌ
ىى ى
ًً
ً
ٌن) .
فإف كاف ٬نيةةا كاذبان (إًنَا إً نذا لَم ىن الظَالم ى
كمعىن كحكمان.
قاؿ الشيخ الطربني  :كهذه اآلي مع اآلي اليت قبلها من أعوص آيات القرآف إعرابان ن
ً
ك) كاصرب على أذل قومك ُب
ك ىك ىعلىى ىكال ىدتً ى
( - 110إً ٍذ قى ىاؿ اللٌهي يىا ًعيسى ابٍ ىن ىم ٍرىٙبى اذٍ يك ٍر نً ٍع ىم ًيت ىعلىٍي ى
كح
حك بًير ً
نبيلي كال ْنزعٍ ،بٌ أخذ نبحانه يع ٌدد بعض ما أنعم عليه نابقان كالحقان فقاؿ (إً ٍذ أىيَدت ى
َاس ًُب الٍ ىم ٍه ًد) كأنت طفل صغًن.
الٍ يق يد ًس) يعين نصرتك َنربائيل (تي ىكلٍّ يم الة ى

قلةا فيما نبق أ ٌف عيسى كاف ُب السماء ككاف ركحان أم كاف من فصيل اٞنبلئك كلى ٌما خلق اهلل تعأب

جةيةان ُب رحم مرٙب أمره أف يةزؿ إٔب األرض فيدخل ُب ذلك اٛنسم فدخل فكاف اٞنسيح ،كلى ٌما كلدته ٌأمه
و
شّت كإف كاف ُب نظر الةاس طفبلن رضيعان ( ىكىك ٍهبلن) أم كتكلٌم الةاس
كاف عاٞنان بالكبلـ كغًنه من علوـ ٌ
أيضان كأنت كهل ،ككاف كبلمه معهم بأمور ديةي .
ٍب ذ ٌكره بةًعم نابق كنًعم الحق فقاؿ تعأب (كإً ٍذ علَمتي ى ً
اب) أم الكتب السماكي السالف كهي
ٌ
ى
ى
ك الٍكتى ى
ى ىٍ
صحف إبراهيم كصحف من كاف قبله من األنبياء ،كقد قرأها اٞنسيح كتعلٌمها قبل نزكله إٔب األرض
(ك ًٍ
ٍم ى) يعين كأعطيتك الفهم كالعلم فتعلٌمت علومان كثًنة كأنت ُب السماءٍ .بٌ ذ ٌكره بةعم الحق فقاؿ
اٜنك ى
ى
ًً
اٞنادم،
يل) أم كعلٌمتك التوراة بأف قرأهتا كدرنتها ُب األرض كأنت ُب جسمك ٌ
تعأب ( ىكالتػ ٍَوىرا ىة ىكاإل٤ن ى

كأعطيتك اإل٤نيل بأف أٟنمت تبلميذؾ إيٌاه فكتبوه .كلى ٌما انتهى نبحانه من ذكر الةٌعم العلمي أخذ ُب
تعداد الةٌعم اٞنادي كهي نابق كالحق أيضان فقاؿ (كإً ٍذ ىٔنٍليق ًمن الطٍّ ً ً
و
مين
ٌ
ٌن ىك ىهٍيئى الطًًٍَن بًًإ ٍذً٘ب) أم بإذف ٌ
ى
ي ى
لك (فىػتىة يف يخ فً ىيها) الركح أم ُب تلك الطية فتدخل ركحان من أركاح الطيور فيها (فىػتى يكو يف طىٍيػنرا بًًإ ٍذً٘ب) أم
بإرادٌب كقدرٌب.

ً
ص) أم الذم ُب
ٍبٌ أخذ نبحانه يذ ٌكره بة ىعم الحق فقاؿ ( ىكتيػ ًٍربلءي األى ٍك ىمهى) كهو اٞنولود أعمى ( ىكاألىبٍػىر ى
ًً ً
ًج الٍ ىموتىى) من القبور أحياء ،فقد أحيا
جلده برص ،كهي بقع بيضاء ٔنالف لوف اٛنلد (بإ ٍذً٘ب ىكإ ٍذ ئنٍر ي

أربع أشخاص ُب اليوـ الذم ماتوا فيه بأف أعاد األركاح إٔب أجسادها كذلك باختبلؼ اٞنكاف كالزماف
ً ً
ةك) يعين عن أذاؾ كإهانتك فلم يؤذكؾ كما آذت األمم أنبياءها،
يل ىع ى
(بًًإ ٍذً٘ب ىكإً ٍذ ىك ىف ٍف ي
ت بىًين إ ٍنىرائ ى
كذلك بأف جعلت رهب ن مةك ُب قلوُّم لئبلٌ يؤذكؾ (إً ٍذ ًجٍئتىػهم بًالٍبػيٍّػةى ً
ات) أم بالرباهٌن الواضح كاٞنعاجز
يٍ ى
ًَ
ً
ً
ٌن) يعين ما هذه
ين ىك ىف يركاٍ) بك (مٍةػ يه ٍم) أم من بين إنرائيل (إً ٍف ىهػ ىذا إًالَ ن ٍحهر حمبً ه
الظاهرة (فىػ ىق ىاؿ الذ ى
اٞنعاجز اليت جاء ًُّا اٞنسيح إالٌ نحر ٌبٌن.

ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن اٞنتشابه من نورة اٞنائدة ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للًٌه ىر ٍّ
كيليه تفسًن نورة األنعاـ
==============================================

سورة األنعام
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 ( - 2يهو الَ ًذم ىخلى ىق يكم ٍّمن ًط و
ضى)
ٌن) أم خلق أباكم من طٌن ،كاٞنعىن :بدأ خلقكم من طٌن (ٍبيَ قى ى
ى
ةدهي) ُب عآب
ىج هل حم ًّ
سمى ًع ى
ىجبلن) ُب دار الدنيا ،كاألجل هو من يوـ كلد اإلنساف إٔب يوـ ٬نوت ( ىكأ ى
لكم (أ ى
الربزخ ،كاٞنعىن :كجعل لكم أجبلن آخر باقٌن فيه ،كهو من موتكم إٔب يوـ القيام  ،كاألجل معةاه التأجيل
اٞنسمى معةاه اٞنق ٌدر لكم (ٍبيَ أىنتي ٍم ٕنىٍتىػ يرك ىف) أم تش ٌكوف كْنادلوف.
أم اإلمهاؿ ،ك ٌ

مادم إٔب عآب أثًنم،
تصرح كتؤٌكد بأ ٌف اإلنساف ال يزكؿ من الوجود ّنوته بل يةتقل من عآب ٌ
فهذه اآلي ٌ

كبعبارة أخرل أقوؿ أ ٌف اإلنساف ال ٬نوت بل يةتقل من دار إٔب دار ،أل ٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي ٌأما

اٛنسم فبل حاج فيه بعد خركج الةفس مةه ،فيجب على اإلنساف أف يتهيٌأ لبلنتقاؿ إٔب الدار األخرل

يتزكد من
اليت يرحل إليها عن قريب فيهيٌئ له متاعان كأثاثان كألبس كأطعم كغًن ذلك ،ك٩نب عليه أف ٌ
و
{كتىػىزَكيدكاٍ فىًإ َف ىخٍيػىر الَز ًاد
ذلك ألنٌه باؽ هةاؾ ال يرٓنل كال ٬نوت موت ثاني قاؿ اهلل تعأب ُب نورة البقرة ى
ً
وف يا أيكًٕب األىلٍب ً
اب}.
التَػ ٍق ىول ىكاتَػ يق ى ٍ
ى
كقد شرحت عن العآب األثًنم ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت ككتايب ناع قضيتها مع األركاح شرحان
يسرؾ.
كافيان فإف أردت زيادة إيضاح فطالع أحد٨نا ْند ما ٌ
١نمد من األدلٌ العقلي كالرباهٌن العلمي كاآليات القرآني
( - 5فىػ ىق ٍد ىك َذبيواٍ بً ٍ
اٜنى ٍّق لى َما ىج ي
اءه ٍم) به ٌ
ؼ يىأٍتًي ًه ٍم) ُب اٞنستقبل (أىنبىاء ىما ىكانيواٍ
كانتهزؤكا ًُّا ،ككاف انتهزاؤهم باآليات اٞنتشاُّ من القرآف (فى ىس ٍو ى
ً
حّت يعلموا أنٌه كبلـ اهلل كليس من
بًه يى ٍستىػ ٍه ًزيؤك ىف) من اآليات اٞنتشاُّ  ،يعين نيأتيهم تأكيلها كتفسًنها ٌ
قوؿ البشر كما يزعموف .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة ص {كلىتىػ ٍعلىم َن نىػبىأىهي بىػ ٍع ىد ًح و
ٌن} أم بعد
ى ي
زمن.

نب كهو صادؽ ُب
 ( - 8ىكقىاليواٍ) أم ك ٌفار قريش (لى ٍوال أين ًزىؿ ىعلىٍي ًه ىملى ه
ك) من السماء فيخربنا بأ ٌف ٌ
١نمدان ٌ
ً
األم ير) بإهبلكهم ،كاٞنعىن :لو أنزلةا ملكان من
ىنزلٍةىا ىملى نكا لَيقض ىي ٍ
دعوته .فرٌد اهلل عليهم قوٟنم كقاؿ ( ىكلى ٍو أ ى
نحر مبٌن ،كما قاؿ فرعوف كقومه لى ٌما رأكا العصا صارت حي ،
السماء كما اقرتحوا لقالوا عةد رؤيته هذا ه
فكذلك قريش إذا ٓب يؤمةوا عةد رؤي اٞنلىك كجب عليهم اٟنبلؾ كالدمار فةهلكهم كيةتهي األمر (ٍبيَ الى
ييةظىيرك ىف) أم ال ٬نهلوف.

 ( - 9ىكلى ٍو ىج ىع ٍلةىاهي ىملى نكا َٛنى ىع ٍلةىاهي ىر يجبلن) أل ٌف اٞنبلئك أثًنيوف ال تراهم الةاس كال تسمع أصواهتم إال
باإل٪ناء فيجب أف ٤نعل للملىك جسمان ماديان لكي يراه الةاس ( ىكلىلىبى ٍسةىا ىعلىٍي ًهم َما يىػ ٍلبً يسو ىف) يعين إذا
جعلةاه رجبلن التبس األمر عليهم كما هم ملتبسوف اآلف.
ً
ات كاألىر ً ً ً
ب ىعلىى نىػ ٍف ًس ًه الَر ٍ٘نى ى لىيى ٍج ىم ىعةَ يك ٍم) أم ٩نمع
( - 12قيل لٍّ ىمن َما ًُب ال َس ىم ىاك ى ٍ
ض قيل للٌه ىكتى ى
أركاحكم ُب عآب الربزخ ،أل ٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي (إً ىٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً) ٍبٌ ٪نانبكم ك٩نازيكم،
شك ُب يوـ القيام ألنٌه و
آت ال
ب فً ًيه) أم ال ٌ
فمجمع الةفوس يكوف هةاؾ فيلتقي األبةاء باآلباء (الى ىريٍ ى
ًَ
ً
العز بالعار (فىػ يه ٍم الى
ين ىخس يركاٍ أىن يف ىس يه ٍم) حيث أبدلوا اٛنةى بالةار ك ٌ
١نال  ،إ ٌف الكافرين اٞنةكرين له (الذ ى
يػي ٍؤًمةيو ىف) باٜنساب.
 -19أتى أهل م ٌك رنوؿ اهلل فقالوا" :أما كجد اهلل رنوالن غًنؾ؟ ما نرل أحدان يص ٌدقك فيما تقوؿ

كلقد نألةا عةك اليهود كالةصارل فقالوا أنٌه ليس لك عةدهم لك عةدهم ذكر فأ ًرنا من يشهد لك أنٌك
61
م ىش ٍي وء أى ٍكبىػ ير ىش ىهادةن)
١نمد ٟنؤالء الكافرين (أى ح
رنوؿ اهلل كما تزعم!" فأنزؿ اهلل هذه اآلي (قي ٍل) يا ٌ
على صدقي كبلـ اهلل أـ كبلـ الةاس؟ فاهلل أعلم باألشياء من الةاس كهو الذم أرنلين كالقرآف كبلمه،
فلماذا تص ٌدقوف كبلـ اليهود كالةصارل كتك ٌذبوف كبلـ اهلل ؟ (قي ًل اللٌ ًه ىش ًهي هد بًٍي ًين ىكبىػٍيػةى يك ٍم) يسمع أقوالكم
ٕب ه ىذا الٍ يقرآ يف أل ً
ً ً
ينذ ىريكم بًًه) من
كيرل أفعالكم ،ككبلمه القرآف يشهد ٕب ٌ
بأ٘ب رنوؿ اهلل إليكم ( ىكأيكح ىي إ ىَ ى ٍ

عذاب اهلل كعقابه إف ٓب تؤمةوا كترتكوا عبادة األكثاف ( ىكىمن بىػلى ىغ) أش ٌده أيضان يةذر بالقرآف كهو يشهد ٕب
ةدهي ًع ٍل يم
يدا بىػٍي ًين ىكبىػٍيػةى يك ٍم ىكىم ٍن ًع ى
أيضان .كنظًنها ُب آخر نورة الرعد كهي قوله تعأب {قي ٍل ىك ىفى بًاللٌ ًه ىش ًه ن
الٍ ًكتى ً
اب} يعين ك"من عةده علم الكتاب" فهو يشهد ٕب أيضان  ،كيريد به اٞنهدم ككذلك قوله تعأب
ً
ٌن
{ح َّت إً ىذا بىػلى ىغ أ ي
ىشدَهي ىكبىػلى ىغ أ ٍىربىع ى
(كىمن بىػلى ىغ) يريد به اٞنهدم كذلك من قوله تعأب ُب نورة األحقاؼ ى
ى

61
يسمى شيء .أقوؿ ال ٩نوز ذلك أل ٌف لفظ شيء معةاها
اٞنفسركف كُب اآلي دالل على أ ٌف اهلل تعأب ٩نوز أف ٌ
قاؿ ٌ
اٞنادة ،فقد قاؿ تعأب ُب نورة الشورل {لىيس ىك ًمثٍلً ًه ىشيء كهو ال َس ًميع الب ً
صًني}.
٩نل عن ٌ
ٌ
ي ى
ٍ ه ىيى
اٞنادة ،كإ ٌف اهلل تعأب ٌ
ٍ ى

ك ..اْب}  ،كهذه اآلي ُب كصف اٞنهدم كهي ُب نورة األحقاؼ
ىنةى ن قى ىاؿ ىر ٍّ
ب أ ٍىكًز ٍع ًين أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى

.

ً ً
ً
يخىرل) هذا نؤاؿ على كجه اإلنكار كالتوبيخ كتقديره كيف تشهدكف
(أىئةَ يك ٍم لىتى ٍش ىه يدك ىف أى َف ىم ىع اللٌه آٟنىن أ ٍ

اٜنج على كحدانيٌته (قيل الَ أى ٍش ىه يد) كما تشهدكف (قي ٍل إًَ٧نىا
أ ٌف مع اهلل آٟن ن أخرل بعد كضوح األدلٌ كقياـ ٌ
هو إًلىػه ك ً
اح هد ىكإًن ًَين بىًرمءه ٍّ٣نَا تي ٍش ًريكو ىف) به.
يى ه ى

كجاء ُب كتاب ٠نمع البياف ُب اَّلٌد الرابع صفح  282قاؿ " :كُب تفسًن العياشي قاؿ أبو جعفر كأبو
عبد اهلل (ع) من بلغ معةاه من بلغ أف يكوف إمامان (يعين اٞنهدم) فهو يةذر بالقرآف كما أنذر به رنوؿ
اهلل .كعلى هذا يكوف قوله كمن بلغ ُب موضع رفع عطفان على الضمًن ُب أنذر".

ٍ( - 23بيَ ىٓبٍ تى يكن) نتيج (فًٍتػةىتيػ يه ٍم) باألصةاـ ،أم افتتاهنم ًُّا (إًالَ أىف قىاليواٍ) بعد موهتم ( ىكاللٌ ًه ىربٍّػةىا ىما يكةَا
ً
بأهنم ٓب ٩نعلوها آٟن بل عبدكها لتشفع ٟنم عةد اهلل  ،كذلك من قوٟنم
ٌن) كهذا على اعتقادهم ٌ
يم ٍش ًرك ى
هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل.
ف ىك ىذبيواٍ ىعلىى أىن يف ًس ًه ٍم) بقوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل
١نمد إٔب هؤالء اٞنشركٌن ( ىكٍي ى
( - 24انظيٍر) يا ٌ

ض َل ىعٍةػ يهم) أم غاب عةهم كضاع مةهم ( َما ىكانيواٍ يػى ٍفتىػ يرك ىف) به على الةاس من أمر الشفاع .
( ىك ى

١نمد (إً ٍذ يكقً يفواٍ ىعلىى الةَا ًر) أم عةد الةار ،يعين قرييان مةها للسؤاؿ (فىػ ىقاليواٍ يىا لىٍيتىػةىا
ل) يا ٌ
 ( - 27ىكلى ٍو تىػىر ى
ات ربػٍّةىا كنى يكو ىف ًمن الٍم ٍؤًمةً ً
نػيرحد) إٔب الدنيا (كالى ني ىك ٍّذ ً ً
فرد اهلل عليهم
ٌن) ُّا ،أم من اٞنص ٌدقٌنٌ ،
ى ي ى
ى
ب بآيى ى ى
ى
ى

أمانيٌهم كك ٌذُّم فقاؿ:

( - 28بى ٍل بى ىدا ىٟنيم َما ىكانيواٍ ي٫نٍ يفو ىف ًمن قىػٍب يل) أم ظهرت ٟنم ٢نازيهم كانكشفت للةاس أنرارهم كأعماٟنم

السيٌئ فاٞنةافق ال يرتؾ عاداته مهما أضمر اإلحساف ُب قلبه أل ٌف عاداته تتغلٌب عليهٍ .بٌ أخرب نبحانه
بأهنم إذا رجعوا إٔب الدنيا كما ٕنةٌوا يعودكف إٔب أعماٟنم اٞنخزي كإٔب إشراكهم أل ٌف األركاح إذا
عةهم ٌ

دخلت ُب األجساـ تةسى ما كانت عليه ُب العآب األثًنم كإذا ذكرت شيئان من ذلك تظةٌه رؤيا كليس
تعودكهٍ ،بٌ إ ٌف الشيطاف يبلحقهم كيغويهم فلذلك قاؿ تعأب ( ىكلى ٍو يرحدكاٍ
حقيقيان كلذلك يعودكف إٔب ما ٌ
ادكاٍ لً ىما نػي يهواٍ ىعٍةهي ىكإًنػَ يه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف) فيما يتمةٌونه.
لى ىع ي
ً
ك) ُب
َه ٍم الى يي ىك ٍّذبيونى ى
( - 33قى ٍد نىػ ٍعلى يم إًنَهي لىيى ٍح يزني ى
ك) قوٟنم (الَذم يىػ يقوليو ىف) إنٌه ٠نةوف كناحر كشاعر (فىًإنػ ي
ً ً
ً
ًً
تكربان مةهم
قلوُّم ٌ
ألهنم يعرفونك صادقان ( ىكلىك َن الظَالم ى
ٌن) مةهم ،أم رؤناءهم (بًآيىات اللٌه ىٍ٩ن ىح يدك ىف) ٌ
١نمد
كعةادان .يرًكم أنٌه التقى أخةس بن شريق كأبو جهل بن هشاـ فقاؿ له يا أبا اٜنكم أخرب٘ب عن ٌ
أصادؽ هو أـ كاذب فإنٌه ليس هاهةا أحد غًنم كغًنؾ يسمع كبلمةا؟ فقاؿ أبو جهل ك٪نك كاهلل إ ٌف

الةبوة فماذا
١نمدان لصادؽ كما كذب ق ٌ
ٌ
ط كلكن إذا ذهب بةو قصي باللواء كاٜنجاب كالسقاي كالةدكة ك ٌ
يكوف لسائر قريش؟

الةب إٔب قريش كدعاهم إٔب اإلنبلـ قالوا ائتةا ّنعجزة فةؤمن بك كنص ٌدقك .فسأؿ
 - 35لى ٌما جاء ٌ
ً
ٍف ًهم أىنَا أىنزلٍةىا علىي ى ً
اب
الةب من اهلل أف يعطيه معجزة فةزؿ قوله تعأب ُب نورة العةكبوت {أ ىىكىٓبٍ يىك ٍ ى ى ٍ
ك الٍكتى ى
ٌ
ً
الةب يدعو قومه لئلنبلـ ،فقالوا نريد معجزة ،فقاؿ هذا القرآف معجزة ،فقالوا لو
يػيٍتػلىى ىعلىٍيه ٍم}  ،فعاد ٌ
يث ٍّمثٍلً ًه إًف ىكانيوا ً ً
نشاء لقلةا مثل هذا ،فةزؿ قوله تعأب ُب نورة الطور {فىػ ٍليأٍتيوا ًُن ًد و
ٌن }  ،فقالوا
صادق ى
ى ى
ى
ً
اٞنادي  .فسأؿ اهللى أف يعطيه معجزة فةزؿ
نريد معجزة كما جاء ُّا مونى كعيسى كغًنهم من اٞنعاجز ٌ
ك بً ًٍ
اٜنى ىسةى ً} كمعةاه لقد أعطيةاؾ
ٍم ً ىكالٍ ىم ٍو ًعظىً ٍ
قوله تعأب ُب نورة الةحل ٍ
{ادعي إًًٔب ىنبً ًيل ىربٍّ ى
اٜنك ى
ً
اٞنادي كالعصا كالةاق كغًنها ال فائدة فيها ألنٌةا لو
معجزة علمي كهي القرآف فادعي قومك ُّاٌ ،أما اٞنعجزة ٌ
و
فحيةئذ كجب عليةا
مادي كما اقرتحوا عليك كرأكها بأعيةهم لقالوا هذا نحر مبٌن،
أعطيةاؾ معجزة ٌ
إهبلكهم ك٥نن ال نريد إهبلكهم.

رب إ ٌف قومي يريدكف
فكرركا عليه القوؿ كطلبوا مةه اٞنعجزة فقاؿ ٍّ
الةب يدعو قومه إٔب اإلنبلـ ٌ
ٍبٌ عاد ٌ

اض يه ٍم) كانصرافهم عن اإل٬ناف
مادي فةزلت هذه اآلي ( ىكإًف ىكا ىف ىكبيػىر) أم عظي ىم كاشت ٌد ( ىعلىٍي ى
معجزة ٌ
ك إً ٍعىر ي

ً
ت) أم قدرت كٕن ٌكةت (أىف تىػٍبتىغًي) أم تطلب كتتٌخذ (نىػ ىف نقا ًُب األ ٍىر ً
ض) أم نقبان كمةفذان ُب
انتىطى ٍع ى
(فىًإف ٍ
ى

جوؼ األرض فانزؿ إليه كأخر ًٍج ٟنم معجزة إف أمكةك ذلك (أ ٍىك) ٌأن ٍذ لك ( ينلَ نما) أم مصعدان (ًُب
ال َس ىماء) فاصع ٍد فيه إٔب السماء كائٍتًهم ّنعجزة إف كاف ذلك بانتطاعتك كإرادة قومك ،كذلك قوله تعأب
ً ً و
لكن األمر بأيديةا فإنٌةا ال نرل فائدة ُب اٞنعاجز ٌ
اٞنادي كاألحسن مةها أدعي
(فىػتىأٍتيىػ يهم بآيى ) أم ّنعجزة ،ك ٌ

لكن اهلل يهدم من يشاء،
إٔب نبيل ربٌك باٜنكم كاٞنوعظ اٜنسة ( ىكلى ٍو ىشاء اللٌهي ىٛنى ىم ىع يه ٍم ىعلىى ا ٍٟنيىدل) ك ٌ
أم يهدم من يستحق اٟنداي (فىبلى تى يكونى َن ًمن ٍ ً ً
ٌن) بتكرارؾ طلب اٞنعجزة.
اٛنىاهل ى
ٌ
ى
ًَ
ً
ًَ
ين يى ٍس ىمعيو ىف) كيعقلوف ( ىكالٍ ىم ٍوتىى) الذين ال يسمعوف لقولك
يب) لك كيؤمن بك (الذ ى
( - 36إ٧نىا يى ٍستىج ي
ً
كتكربهم كعةادهم.
كال يؤمةوف بك (يىػٍبػ ىعثيػ يه يم اللٌهي) يوـ القيام (ٍبيَ إًلىٍيه يػيٍر ىجعيو ىف) فيعاقبهم على كفرهم ٌ

ً
ً
١نمد ٟنم (إً َف اللٌهى قى ًادهر ىعلىى أىف يػيةىػٍّزوؿ آيى ن
 ( - 37ىكقىاليواٍ لى ٍوالى نػيٍّزىؿ ىعلىٍيه آيىه) أم معجزة ( ٍّمن َربٍّه قي ٍل) يا ٌ
كلى ً
ػك َن أى ٍكثىػىريه ٍم الى يىػ ٍعلى يمو ىف) عاقب ذلك ألنٌةا إذا أنزلةا عليهم معجزة كما اقرتحوها كٓب يؤمةوا أهلكةاهم
ى
أٗنعٌن.
الةب كتريد الفتك به ،ككاف اهلل تعأب ٫نربه بذلك فيأخذ اٜنذر
 -59كانت قريش ٓنيك اٞنؤامرات ض ٌد ٌ
ً
١نمدان يعلم الغيب أـ أ ٌف أحدان من
١نمدان ّنا أضمرناه له فهل أ ٌف ٌ
مةهم ،فقاؿ بعضهم لبعض ىمن أخرب ٌ
ةدهي ىم ىفاتًح الٍغىٍي ً
ب) أم خزائن الغيب كأخبارها (الى يىػ ٍعلى يم ىها) أحد
قريش ٫نربه بذلك؟ فةزلت هذه اآلي ( ىك ًع ى
ي

١نمدان (إًالَ يه ىو) يعلمها فيخرب ُّا رنوله ليأخذ اٜنذر ( ىكيىػ ٍعلى يم) ايضان ( ىما ًُب الٍبىػٍّر) من
من الةاس فيخرب ُّا ٌ
ط ًمن ىكىرقىو) من األشجار (إًالَ يىػ ٍعلى يم ىها) فهو ٪نصي
حيوانات ٌبري ( ىكالٍبى ٍح ًر) من ٢نلوقات ُنري ( ىكىما تى ٍس يق ي
ً
و
ض كالى رطٍ و
ب ىكالى يىابً و
س إًالَ
أعمالكم كاٞنبلئك تكتبها ُب صحائف أعمالكم ( ىكالى ىحبَ ًُب ظيلي ىمات األ ٍىر ً ى ى
ًُب كًتى و
اب حمبً و
كبتبٌن لكم ذلك يوـ
ٌن) يعين مهما عملتم من صغًنة أك كبًنة تكتب ُب صحائف أعمالكم ٌ
القيام  .كنظًنها ُب نورة نبأ كهي قوله تعأب ُب نورة نبأ {ع ً
آب الٍغىٍي ً
اؿ ذى َرةو ًُب
ب ىعٍةهي ًمثٍػ ىق ي
ى
ب ىال يىػ ٍع يز ي
ض كىال أ ً ً
ً
ك كىال أى ٍكبػر إًَال ًُب كًتى و
اب حمبً و
ٌن}.
ال َس ىم ىاكات ىكىال ًُب ٍاأل ٍىر ً ى ٍ
ىصغىير من ىذل ى ى ى ي

ً ًً
 -69لى ٌما نزؿ قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {فىبلى تىػ ٍقعي ٍد بىػ ٍع ىد ٍّ
ٌن} قاؿ اٞنسلموف
الذ ٍكىرل ىم ىع الٍ ىق ٍوـ الظَالم ى

كيف نصةع إذا دخلةا اٞنسجد اٜنراـ كهةاؾ ٚنعةا اٞنشركٌن يستهزئوف بالقرآف؟ فةزلت هذه اآلي ( ىكىما
ًَ
ين يىػتَػ يقو ىف) أم يتٌقوف انتهزاءهم كيبتعدكف عةهم ،ما عليهم ( ًم ٍن ًح ىساًًُّم ٍّمن ىش ٍي وء) أم ما
ىعلىى الذ ى
عليهم من حساب اٞنشركٌن من شيء ،كاٜنساب معةاه العقاب كاٞنؤاخذة باآلثاـ ،كمعةاه ما على اٞنتٌقٌن
فكل كاحد يؤاخذ بذنبه ال بذنب غًنه .ككذلك قوله تعأب ُب نورة
من عقاب الكافرين من شيء ٌ
اب}  ،يعين نريع العقاب كاٞنؤاخذة بالدنيا قبل اآلخرة .كقوله (كلى ً
إبراهيم {إً َف اللٌهى ن ًريع ا ٍٜنًس ً
ػكن
ى
ى ي ى
ًذ ٍكىرل لى ىعلَ يه ٍم يىػتَػ يقو ىف) يعين كلكن تذكًنان ٟنم لعلٌهم يتٌقوف ٠نالستهم كاالبتعاد عةهم حٌن انتهزائهم
بالقرآف.

ً ًَ
الةب
ين َأنى يذكاٍ ًديةىػ يه ٍم لىعًبنا ىكىٟنٍنوا ىك ىغَرتٍػ يه يم ٍ
 ( - 70ىك ىذر الذ ى
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا) كيريد بذلك اٞنشركٌن الذين ك ٌذبوا ٌ
مرة أخرل أل ٌف الكبلـ ال يفيد معهم ( ىكذى ٍّك ٍر بًًه) أم بالقرآف،
كانتهزؤكا به ،كاٞنعىن :أتركهم كال ٍ
ٔناطبهم ٌ
ً
مرة كاحدة فمن أنلم كآمن فلةفسه كمن عاند
يعين ع ٍظ ك ٍ
أنذر به غًنهم ،كاٞنعىن :أدعي الةاس إٔب اإل٬ناف ٌ
ت) من اآلثاـ ،يعين أال
س ًّنىا ىك ىسبى ٍ
كجحد ٌ
نبوتك أتركه كادعي غًنه كنيلقى عقابه بعد موته (أىف تػيٍب ىس ىل نػى ٍف ه
ٔناؼ الةفس اٞنك ٌذب اٞنعاندة أف تبسل ُب عآب الربزخ من بٌن الكافرين كتؤخذ إٔب جهةٌم.

كال تزاؿ هذه الكلم مستعمل عةدنا ُب العراؽ لتفريق نوعٌن من الفواكه أك اٜنبوب على أف يكوف
أحد٨نا قليبلن كاآلخر أكثر مةه فيؤخذ القليل كاحدة فواحدة كيرتؾ اآلخر فيقوؿ لصاحبه إبسل الربتقاؿ
عن الةومي (ليموف) يعين أعزله ،أك تستعمل لفاكه كاحدة كلكن فيها اٛنيٌد كالردمء فيقوؿ لصاحبه
إبسل التمر ،أم إعزؿ اٛنيد من الردمء ،فاٛنيٌد اٞنعزكؿ يقاؿ فيه (مبسوؿ) ىأما الردمء يقاؿ فيه

لؤلم اليت ك ٌذبت
خاص ٌ
(بسال ) ،كقد قلةا ُب كتابةا اإلنساف بعد اٞنوت أ ٌف دخوؿ جهةٌم ُب عآب الربزخ ٌ
رنوىٟنا مواجه ن كليس ٛنميع الكافرين ٌأما الباقوف فدخوٟنم فيها يكوف يوـ القيام  .فإ ٌف اهلل تعأب يأمر

مبلئك العذاب أف تلتقط هؤالء اٞنك ٌذبٌن من بٌن الكافرين كاحدان بعد اآلخر كتغلٌل أيديهم بسبلنل من

حديد كتأخذهم إٔب جهةٌم ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناقٌ {خ يذكه فىػغيلحوه ٍ .ب ٍ ً
يم
ي ي ي ٌ
اٛنىح ى
ً
ً ًو
انلي يكوهي} ،
صلحوهي ٍ .بٌ ًُب ن ٍلسلى ذى ٍرعي ىها ىنٍبػعيو ىف ذ ىر ن
اعا فى ٍ
ى
ً
كقوله (لىيس ىٟنا ًمن د ً
يع) يشفع ٟنا ك٫نلٌصها من عذاب اهلل
كف اللٌ ًه ىكًٕبٌّ) ٌ
ٍ ى ى ي
يتؤب أمرها كيدافع عةها ( ىكالى ىشف ه
ً ً
ً
و
بكل شيء من ماؿ الدنيا كتفدم به
( ىكإف تىػ ٍعد ٍؿ يك َل ىع ٍدؿ الَ يػي ٍؤ ىخ ٍذ مٍةػ ىها) يعين كإف تعادؿ آثامها ٌ
لتخلص من العذاب فبل يقبل مةها كاٞنعىن :ال يدفع عةها العذاب كٕب كال شفيع كال ماؿ (أيكلىػئً َ ً
ين
ٍ ى
ك الذ ى
ٌ
أيب ًسليواٍ) ام التيًقطوا من بٌن الكافرين كأ ً
يخذكا إٔب جهةٌم (ًّنىا ىك ىسبيواٍ) ام بسبب ما كسبوا من اآلثاـ
ٍ
٘ني وم) أم ناخن يغلي (كع ىذ ً
كالتكذيب لرنلةا ( ىٟنم) ُب جهةٌم ( ىشراب ٍّمن ىً
يم) أم مؤٓب (ًّنىا ىكانيواٍ
ىى ه
ى ه ٍ
يٍ
اب أىل ه
يى ٍك يف يرك ىف) بآيات اهلل.

١نمد بديةه إرجعوا إٔب ديةكم
يغرنٌكم ٌ
 -71دعا بعض اٞنشركٌن من أنلم كآمن ّن ٌ
حمد فقالوا ٟنم ال ٌ
كدين آبائكم ،فةزلت هذه اآلي (قيل أىنى ٍدعو ًمن د ً ً
ضحرنىا) يعين تدعونا إٔب عبادة
كف اللٌه ىما الى يىة ىفعيةىا ىكالى يى ي
ي
ٍ ي
تضر ( ىكنػيىرحد ىعلىى أ ٍىع ىقابًةىا) أم نرجع إٔب الوراء ،كهذه كةاي عن اٛنهل ،كاٞنعىن:
األصةاـ اليت ال تةفع كال ٌ

أتريدكف أف نرجع إٔب جهلةا كضبللةا الذم كةٌا عليه معكم (بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىه ىدانىا اللٌهي) إٔب اإلنبلـ ك٤نٌانا من
ً
ً
ٌن ًُب األ ٍىر ً
ض) كهو إبن نوح الذم أغوته كأغرته 62شياطٌن
انتىػ ٍه ىوتٍهي الشَيىاط ي
الكفر كالضبلؿ ( ىكالَذم ٍ
ابق معةا فسمع
اإلنس ،كهم الكافركف من قوـ أبيه حيث قالوا له ال تركب مع أبيك ُب السفية بل ى

كبلمهم كهلك معهم ،فكذلك أنتم تريدكف أف تغركنا بقولكم فةرتؾ رنوؿ اهلل كنرجع إٔب عبادة األكثاف

كاألصةاـ فهذا ال يكوف ،كقوله ( ىحٍيػىرا ىف) أم كقع ُب حًنة من أمره أل ٌف قوـ أبيه ٬نةعونه من الركوب ُب

اب)
السفية  ،كأصحاب أبيه اٞنؤمةٌن يدعونه إليهم لًنكب معهم فبل يدرم مع أيٌهما يذهب (لىهي أ ٍ
ىص ىح ه
كهم اٞنؤمةوف الذين ُب السفية (يى ٍدعيونىهي إً ىٔب ا ٍٟنيىدل) كيقولوف له (ائٍتًةىا) أم تعاؿ معةا ،كلكةٌه ٓب يركب
62
إبق معةا كنعطيك الفتاة ،فبقي
أحب فتاة مةهم فقالوا له ى
كإٌ٧نا قاؿ تعأب (ا ٍنتىػ ٍه ىوتٍهي) كٓب يقل أغوته أل ٌف ابن نوح ٌ

معهم.

ً
ً
ل) الذم
معهم بل بقي مع الكافرين فغرؽ كهلك (قي ٍل) يا ٌ
١نمد ٟنؤالء الكافرين (إ َف يه ىدل اللٌه يه ىو ا ٍٟنيىد ى

هدل أحدان إٔب اإل٬ناف كزيٌةه ُب قلبه فبل تقدركف أنتم على
ال ٪نيد عةه صاحبه ،كاٞنعىن :إ ٌف اهلل تعأب إذا ى
إرجاعه عن اإلنبلـ (ك) قل ٟنم (أ ًيمرنىا لًةيسلًم) أم لةستسلم (لًر ٍّ ً
كآمةٌا.
ب الٍ ىعالىم ى
ٌن) فأنلمةا ى
ى
ى
ٍ ٍ ى

آراء المفسّرين
جاء ُب كتاب ٠نمع البياف للطربني ُب اَّلٌد الرابع صفح ُ 319ب تفسًن هذه اآلي قاؿ { " :ىكالَ ًذم
انٍتػىهٍوىتٍهي الشَيى ًاطٌني ًُب األ ٍىر ً
ض حىيػٍراى ىف} ال يهتدم إٔب طريق ،كقيل معةاه انتغوته الغيبلف ُب اٞنهامه ،عن
ابن عبٌاس كقيل معةاه دعته الشياطٌن إٔب اتٌباع اٟنول ،كقيل أهلكته ،كقيل ذهبت به ،عن نفطويه كقيل
اب يىٍدعيونىهي ًإ ىٔب ا ٍٟنيدىل ائًٍتةىا} أم إٔب الطريق الواضح يقولوف له ائتةا كال
أضلٌته ،عن أيب مسلم {لىهي أىصٍحى ه
ٓنًن النتيبلء الشيطاف عليه يهول كال يهتدم".
يقبل مةهم كال يصًن إليهم ألنٌه قد ٌ

كجاء ُب تفسًن الةسفي صفح  15من نورة األنعاـ قاؿ { " :ىكالَ ًذم انٍتػىهٍوىتٍهي الشَيى ًاطٌني} كالذم

ذهبت به الغيبلف كمردة اٛننٌ ً
{ُب األ ٍىر ً
ض} اٞنهمه {حىيػٍراى ىف} أم تائهان ضاالن عن اٛنادٌة ال يدرم كيف
63
اب } رفق {يىٍدعيونىهي ًإ ىٔب ا ٍٟنيدىل} إٔب أف يهدكه الطريقٚ ،نٌي
يصةع {لىهي} ٟنذا اٞنستهوىل { أىصٍحى ه
الطريق اٞنستقيم باٟنيدىل ،يقولوف له {ائًٍتةىا} كقد اعتسف اٞنهمٌ تابعان للجنٌ ال ٩نيبهم كال يأتيهم ،كهذا
الضاؿ عن طريق اإلنبلـ
مبينٌ على ما يقاؿ أ ٌف اٛننٌ تستهوم اإلنساف كالغيبلف تستوٕب عليه ،فشبٌه به ٌ
التابع ٝنطوات الشيطاف كاٞنسلموف يدعونه إليه فبل يلتفت إليهم ".إنتهى.

63
لكن ٚناح
يبلحظ ُب التفسًنين أعبله ٓب ٌ
أم مةهما شخصيٌتهٌ ،
يبٌن أحد٨نا من هو هذا (الذم) ،كٓب يعرؼ ٌ
يبٌن اٚنه ككذا
اٞنؤلٌف بيٌةه ٌ
ككضحه ،كليس فقط العبلٌم الطربني كالةسفي ٩نهبلنه ،فإ ٌف البيضاكم ُب ص ٓ 266ب ٌ
كل
ُب اٛنبللٌن ٓب يذكر من هو
اٞنستهول ،ككذا ٓب ٌ
يبٌن اٚنه الشيخ ٌ
ى
١نمد ١نمود حجازم ُب التفسًن الواضح ،كمن ٌ

كضحه – اٞنراجع
ذلك يصبح ٚناح اٞنؤلٌف ٌأكؿ من ٌ

ً
ً
اٜنى ٍّق) أم بإتقاف كاتٌزاف
ض) أم الكواكب السيٌارة كاألرض( 64بً ٍ
(كيه ىو الَذم ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
 - 73ى

تتمزؽ فيه
(كيىػ ٍوىـ) القيام (يىػ يق ي
وؿ) لذلك اإلتقاف كاإلعمار ( يكن) خرابان (فىػيى يكو يف) كهو اليوـ الذم ٌ
ى
ك) فبل ٬نلك ُب
اَّموع الشمسي بأنرها (قىػ ٍوليهي ٍ
(كلىهي الٍ يم ٍل ي
اٜنى حق) أم الصدؽ فما أخرب عةه كائن ال ١نال ى
ص ىوًر) ذكرنا عن الصور
ذلك اليوـ غًنه أل ٌف الةاس كلٌها ٕنوت كتصعد األركاح ُب الفضاء (يىػ ٍوىـ يية ىف يخ ًُب ال ح
ُب كتابةا الكوف كالقرآف بالتفصيل (ع ً
ب كالشَهادةً
اٜن ً
آبي الٍغىٍي ً
يم)
ك
و
ه
ك
(
حضر
كما
عةكم
غاب
ما
أم
)
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى ى
ي
اٝنىبًًني) ًّنا يكوف.
ُب صةعه ( ٍ

( - 98كهو الَ ًذم أىنشأى يكم ٍّمن نػَ ٍف و ً و
[أكؿ] نورة الةساء (فى يم ٍستىػ ىقٌّر ىكيم ٍستىػ ٍوىدعه)
ىيى ى ى
س ىكاح ىدة) نبق تفسًنها ُب ٌ
{كنيًقحر ًُب ٍاأل ٍىر ىح ًاـ ىما
انتقرت فيه الةطف  ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ى
اٞنستقر هو بيت األرحاـ ٌ
ٌ
اٞنستودع هو اٛنسم أل ٌف الركح تكوف فيه كديع أم أمان إٔب يوـ أجلها فتخرج مةه كتةتقل إٔب
نى ىشاء} ك ى

ريب خذ أمانتك ،يعين
العآب األثًنم ،كال تزاؿ هذه العبارة مستعمل عةد الةاس فتسمع من بًه ضيم يقوؿ ٌ

حّت يأخذ اهلل أمانته ،يريد ركحه.
ركحه .كيقوؿ اآلخر يكفيين هذا البيت ٌ
ص ٍلةىا اآلي ً
تدؿ على قدرة اهلل كحكمته (لًىق ٍووـ يىػ ٍف ىق يهو ىف) أم يعلموف.
ات) أم الدالالت اليت ٌ
(قى ٍد فى َ
ى

ص يار) البصر عٌن الركح كٗنعه أبصار ،كاٞنعىن :ال تراه األركاح بأبصارها كال
( - 103الَ تي ٍد ًريكهي األىبٍ ى
ً
ص ىار) أم يراها كيدرؾ خيانتها ،كمثله قوله تعأب ُب نورة غافر {يىػ ٍعلى يم
األجساـ بعيوهنا ( ىكيه ىو يي ٍد ًريؾ األىبٍ ى
ىخائًةى ى ٍاأل ٍىع ي ً
كر} كاٞنعىن :أ ٌف اهلل تعأب ىيرل ٢نلوقاته كهي ال تراه ،كنظًنها قوله تعأب ُب
ٌن ىكىما ئنٍ ًفي ال ح
ص يد ي
ً
ً
اٝنىبًًني) ُب خلقه.
يف) بعباده ( ٍ
{كيه ىو ييطٍع يم ىكالى ييطٍ ىع يم} ( ىكيه ىو اللَط ي
نورة األنعاـ ى
اٞنفسرين إٔب أ ٌف اٞنؤمةٌن ىيركف اهلل يوـ القيام كانتشهدكا بقوله تعأب ُب نورة القيام
كقد ذهب بعض ٌ
َاضرةه  .إً ىٔب ربٍّػها نى ً
ًو ً
اظىرةه} .
ىى
ي
{ك يجوهه يىػ ٍوىمئذ ن ى
 64تبويب اآليات الدالٌ على السماكات إٔب أبواب كتوضيحها أكردها ٚناح اٞنؤلٌف ُب ٌأكؿ كتابه الكوف كالقرآف ً٣نٌا
ال ْنده فيما نواه من كتب  – .اٞنراجع .

أقوؿ ليس اٞنقصود من كلم {نى ً
اظىرةه} هو الةظر إٔب كجه اهلل تعأب بل اٞنقصود مةها االنتظار ،كاٞنعىن:
إٔب جزاء أعماٟنا مةتظرة ،ككذلك قوله تعأب ُب الزمر {فىًإذىا يهم قًيى هاـ يىةظييرك ىف}  ،أم يةتظركف جزاء
و
فحيةئذ يةطبق
كيتةعموف بةعيمها
أعماٟنم ،كهذا ُب بادئ األمر من يوـ القيام ٍ ،بٌ يدخل اٞنؤمةوف اٛنةٌ ٌ
ًو ً
َاعم ه  .لًسعيًها ر ً
اضيى ه}  ،فكلم يةظركف معةاها
ىٍ ى ى
{ك يجوهه يىػ ٍوىمئذ ن ى
فيهم قوله تعأب ُب نورة الغاشي ي
يةتظركف  ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ حاكيان عن إبليس {قى ىاؿ فىأ ً
ىنظ ٍرً٘ب إً ىٔب يىػ ٍوًـ
يػيٍبػ ىعثيو ىف} أم ً
أمهلين .

أنظر إليك قاؿ لن ترا٘ب ،كلو تراه
فلو تراه العيوف لرآه مونى بن عمراف لى ٌما أغراه قومه فقاؿ ٍّ
رب أر٘ب ٍ

١نمد لى ٌما عرًج به إٔب السماء ،فمن قاؿ بذلك فهو آٍب.
األبصار لرآه حبيبه ٌ

ً
ؼ اآلي ً
ات) ُب عقولكم لتفهموها ،أم نبيٌةها لكم على التفصيل لتفهموها،
 ( - 105ىكىك ىذل ى
ك ني ى
صٍّر ي ى
ً
ً
ت) قالت قريش لقد درس التوراة عةد اليهود فجاءنا
كاآليات يريد ُّا البيٌةات كالدالالت ( ىكليىػ يقوليواٍ ىد ىر ٍن ى
ً و
ً
لةبٌن تفسًن
الةبوة ( ىكلةيبىػيٍّػةىهي) أم اٞنتشابه من القرآف (ل ىق ٍوـ يىػ ٍعلى يمو ىف) ُب اٞنستقبل ،يعين ك ٌ
ٌ
١نمد ك ٌادعى ٌ
و
ألهنم
الصح كاٛنغرافيا كاٟنةدن كالكيمياء كغًن ذلك ٌ
اٞنتشابه من القرآف لقوـ يعلموف علم الفلك ك ٌ
عارفوف باألشياء فيؤمةوف باٜنقيق كيدرنوهنا دران دقيق  .كنظًنها قوله تعأب ُب نورة القيام {ٍبيَ إً َف
ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي} أم بياف ما اشتبه عليهم من القرآف.
 -108تشاجر رجل من اٞنسلمٌن مع آخر من اٞنشركٌن ككاف اٞنشرؾ يةحر هديه للبيت ،فقاؿ اٞنسلم
إ ٌف اهلل ال يقبل هديك ألنٌك مشرؾ ،فقاؿ بل أنت ال يقبل هديك ألنٌك كفرت بآٟنتةا ،فأخذ اٞنسلم ُب
ًَ
ين يى ٍدعيو ىف
كنب أصةامه ،فغضب اٞنشرؾ ٌ
نبٌه ٌ
كنب اهلل  .فةزلت هذه اآلي ( ىكالى تى يسبحواٍ) اٞنشركٌن (الذ ى
ًمن د ً
كف اللٌ ًه) أم ال تسبٌوهم مواجه ن كجهان لوجه أل ٌهنم جهل (فىػيى يسبحواٍ اللٌهى ىع ٍد نكا) أم بسرع  ،يقاؿ
ي

تأمل فيما يةطق به
نب اهلل بدكف إدراؾ كال ٌ
جاءت اٝنيل تعدك ،أم جاءت مسرع  ،كاٞنعىن :يسرع ُب ٌ
ً
ك ىزيػَةَا لً يك ٍّل أيَم و ىع ىملى يه ٍم) أم زيػٌةٌا
من ش ٌدة غضبه ألنٌه جاهل ُب أمر الدين (بًغى ًًٍن ًع ٍل وم) من اٜنقائق ( ىك ىذل ى

الشر (ٍبيَ إً ىٔب ىرًٍُّّم َم ٍرًجعي يه ٍم) يوـ القيام (فىػييػةىبٍّئيػ يهم ًّنىا ىكانيواٍ
ٟنم أعماؿ اٝنًن كزيٌن ٟنم الشيطاف أعماؿ ٌ

يىػ ٍع ىمليو ىف) ك٩نازيهم عليها.

كما أكثر اٛنهل اليوـ الذين يعتدكف على الةاس قصد السخري كاالنتهزاء فيعتدكف على رجل به بعض

كنب األنبياء كهم يضحكوف عليه كيسخركف مةه.
نب اهلل ٌ
اٛنةوف فيأخذ ُب ٌ

نران كهم
أك يعتدكف على رجل كتايب فيسبٌونه كيضربونه كهو ال يقدر على دفعهم عةه
ٌ
الةب ٌ
فيسب اهلل ك ٌ

ال يعلموف.

ك٩نلىد عشرين
فالذم يعتدم على الضعفاء كاَّانٌن كيكوف نببان لكفرهم كهو عآب بذلك ٩نب أف يهاف ي
جلدة كي ال يعود إٔب مثل ذلك.
الةب قريشان إٔب اإل٬ناف فقالوا ٌإما أف تةزؿ عليةا مبلئك ن من السماء فتشهد بأنٌك رنوؿ
 -111دعا ٌ

كإما أف تأتيةا
كإما أف ٓنيي آباءنا فتقعد من القبور كتشهد أنٌك رنوؿ اهلل فةص ٌدقكٌ ،
اهلل فةص ٌدقكٌ ،
كحوش الفبلة فتةطق كتشهد أنٌك رنوؿ اهلل فةص ٌدقك .فةزلت هذه اآلي ( ىكلى ٍو أىنػَةىا نىػَزلٍةىا إًلىٍي ًه يم الٍ ىمآلئً ىك ى)
كما اقرتحوه كشهدت ٟنم بأنٌك رنوؿ اهلل ( ىكىكلَ ىم يه يم الٍ ىم ٍوتىى) بعد إحيائهم بأنٌك رنوؿ اهلل ( ىك ىح ىش ٍرنىا
علىي ًهم) كحوش ( يكل شي و
كل ناحي حوٟنم ،كجاءت (قيػبيبلن) أم مقبل تكلٌمهم
كحوش
ٟنم
ٗنعةا
أم
)
ء
ىٍ ٍ
ٌ
َ ىٍ
ً ً
١نمد ،فبل يؤمةوف (إًالَ أىف يى ىشاء
١نمد ٌ
ألهنم يقولوف نحرنا ٌ
بأنٌك رنوؿ اهلل ( َما ىكانيواٍ لييػ ٍؤمةيواٍ) بك يا ٌ
اللٌه) هدايتهم (كلى ً
ػك َن أى ٍكثىػىريه ٍم ىٍ٩ن ىهليو ىف) عاقب اٞنعجزات كما يؤكؿ إليها أمرهم.
ي
ى
( - 112كىك ىذلً
ك ىج ىع ٍلةىا لً يك ٍّل نًً
الةب كيذاع خربه كيةتشر ُب األرض ذكره
أمر
ليشيع
كذلك
)
ا
ك
د
ع
ب
ًّ
ي
ى
ى
ٍّ
ى
ٌ
نس ك ًٍ
ً
دجاؿ ١نتاؿ
( ىشيىاط ى
اٛنن ،فكلم شيطاف معةاها ٌ
دجالٌن من اإلنس ٌ
اٛن ٍّن) أم ٌ
كدجالٌن من ٌ
ٌن ا ًإل ً ى
ً
ض يه ٍم إً ىٔب بىػ ٍع و
اٛنن توحي إٔب شياطٌن اإلنس كتعلٌمهم الدجل كاإلغراء كذلك
(ييوحي بىػ ٍع ي
ض) يعين شياطٌن ٌ
ؼ الٍ ىق ٍوًؿ غيير نكرا) يعين يعلٌموهنم القوؿ اٞنزخرؼ اٞنعسوؿ الذم يغرم الةاس ،كُب
باإل٪ناء ال بالكبلـ ( يز ٍخ ير ى

ذلك قاؿ الشاعر:

ً
يػع ًط ى ً
ً
ب
بلكنة
ىك ييركغي ىعٍة ى
يٍ
يك م ٍن طىىرؼ اللٍّساف ىح ى
ك كما يىػ يركغي الثػ ٍَعلى ي
يةزؿ عليهم الطاعوف أك نوعان آخر من العذاب فيهلكهم أٗنعٌن،
( ىكلى ٍو ىشاء ىربح ى
ك ىما فىػ ىعليوهي) كذلك بأف ٌ
لكن اهلل تعأب أمهلهم كخلٌى بيةهم كبٌن ما يعملوف ٞنصاّب ال تعلموهنا (فى ىذ ٍريه ٍم) أم اتركهم ( ىكىما
ك ٌ

يىػ ٍفتىػ يرك ىف) عليةا من األكاذيب.

الةب ككعده بأ ٌف الكافرين نيصغوف إٔب القرآف ُب اٞنستقبل إف ٓب
ٍ -113بٌ أخذ نبحانه ُب تسلي ٌ
ً
صغىى إًلىٍي ًه) أم إٔب
يصغوا إليه اليوـ كليقرتفوا من علومه ما هم مقرتفوف اليوـ ،كذلك قوله تعأب ( ىكلتى ٍ
انتماع القرآف ،كالبلـ الـ العاقب  ،كاٞنعىنُ :ب عاقب األمر تىصغىى إليه (أىفٍئً ىدةي الَ ًذين الى يػ ٍؤًمةيو ىف بً ً
اآلخىرةً)
ى ي
ً
ض ٍوهي) إف كاف
يعين مةكرك البعث إف كانوا ال يصغوف إليه اليوـ فسيصغوف إليه ُب زمن اٞنهدم ( ىكليىػ ٍر ى
١نمد ( ىكلًيىػ ٍق ىًرتفيواٍ) من علومه ( ىما يهم حم ٍق ىًرتفيو ىف) اليوـ ،كاالقرتاؼ معةاه
بعضهم ال يرضى به ُب زمانك يا ٌ
للماديات ،كاالقرتاؼ يستعمل للمعةويات ،فيقاؿ
االغرتاؼ أم اإلكثار مةه ،كلكن االغرتاؼ يستعمل ٌ

اغرتؼ اٞناء بيده كال يقاؿ اغرتؼ حسة  ،بل يقاؿ اقرتؼ حسة كذلك كقوله تعأب ُب نورة الشورل
ً
ب
{كىمن يىػ ٍق ىًرت ٍ
ى
ؼ ىح ىسةى ن نًَزٍد لىهي ف ىيها يح ٍسةنا}  ،كهذه اآلي معطوف على ما نبق من قوله تعأب { :ىكنػي ىقلٍّ ي
ً
ص ىاريه ٍم ىك ىما ىٓبٍ يػي ٍؤًمةيواٍ بًًه أ َىكىؿ ىمَرةو ..اْب}
أىفٍئ ىدتىػ يه ٍم ىكأىبٍ ى

( - 115كىٕنَ ً
ك) بالةصر للمسلمٌن على الكافرين ،أم ًبٌ لكم الةصر الذم كعدكم به،
ت ىربٍّ ى
ى ٍ
ت ىكل ىم ي
كالتتغًن ،كهي عادل أيضان فبل
فالكلم يعين اٛنمل ( ًص ٍدقنا ىك ىع ٍدالن) يعين كلماته صادق ال خبلؼ فيها
ٌ
يظلىم أحد ًُّا (الَ مبد ً
ٍّؿ لً ىكلً ىماتًًه) يعين ال يقدر قوـ أف يب ٌدلوا كبلـ اهلل الذم كعد به أكلياءه من الةصر
يى
ي
مهما كثر عدد الكافرين كقل عدد اٞنؤمةٌن (كهو ال َس ًميع) ألقواٟنم (الٍعلً
يم) بأفعاٟنم.
ي
ىيى
ى ي
ٌ
ىحيىػٍيػةىاهي) يعين ىأك من كاف ترابان كٗنادان فأحيىيةاه كجعلةاه بشران يبصر كيسمع
( - 122أ ىىك ىمن ىكا ىف ىمٍيتنا فىأ ٍ

اٜنق كال يسمع اٞنوعظ  ،كاأللف من قوله (أ ىىك ىمن) لبلنتفهاـ
كيعقل كالكافر الذم ال يبصر طريق ٌ
( ىك ىج ىع ٍلةىا لىهي ني نورا) كهو نور العقل كنور القرآف كنور اٟنداي (٬نىٍ ًشي بًًه ًُب) هداي (الة ً
َاس) مستضيئان به عامبلن

ً ح ً
س ًِنىاروًج ٍّمٍةػ ىها) أم كمن هو كافر كالذم ىمثىله كمثىل
اٝنًن كداعيان إٔب اهلل ( ىك ىمن َمثىػليهي ُب الظلي ىمات لىٍي ى
اٞنيٌت اٞندفوف ُب القرب كاٞنختبئ ُب ظلماته ال يسمع كال يبصر كال يستفيد مةه أحد كليس ِنارج من تلك
يضر الةاس
الظلمات ،كاٞنعىن :أْنعلوف اٞنؤمن الذم يفيد الةاس كيرشدهم إٔب الصبلح كالكافر الذم ٌ
ً ً
ً
ين ىما ىكانيواٍ
َنهله كعةاده كال يةفع أحدان كما أ ٌف اٞندفوف ُب القرب ال يستفيد مةه أحد ( ىك ىذل ى
ك يزيٍّ ىن ل ٍل ىكاف ًر ى
يىػ ٍع ىمليو ىف) أم زيٌةت ٟنم الشياطٌن أعماٟنم.

ً
ك) أم كما جعلةا ُب م ٌك أكابر يعين رؤناء ( ىج ىع ٍلةىا ًُب يك ٍّل قىػ ٍريىو أى ىكابًىر) من ( ي٠نى ًرًم ىيها)
 ( - 123ىكىك ىذل ى

كتكربكا على قومهم كانتعبدكهم كمكركا
كل مدية رؤناء كأمددناهم باٞناؿ كاألكالد فطغىوا ٌ
أم جعلةا ُب ٌ
ُّم كذلك بسبب إجرامهم كظلم بعضهم بعضان فسلٌطةا عليهم األكابر (لًيى ٍم يك يركاٍ فً ىيها) أم ُب تلك القري
( ىكىما ٬نىٍ يك يرك ىف إًالَ بًأىن يف ًس ًه ٍم) أل ٌف عاقب مكرهم تعود عليهم ،أل ٌف قومهم ٕنقتهم كتعاديهم كأخًنان يقع
القتاؿ بيةهم فيقتل بعضهم بعضان فيهلك أكثرهم ( ىكىما يى ٍشعييرك ىف) أ ٌف عاقب مكرهم تعود عليهم.

جاء ُب اٜنديث القدني قاؿ اهلل تعأب " :الظآب نيفي أنتقم به ٍبٌ أنتقم مةه ".
ً
ك قىػ ٍريى ن أ ىىم ٍرنىا يمٍتػىرفً ىيها} كأصلها ٌأمرنا بتشديد اٞنيم ام
{كإًذىا أ ىىرٍدنىا أىف نػ ٍحهل ى
كنظًنهذه اآلي ُب نورة اإلنراء ى
جعلةاهم أمراء كأكابر{ 65فىػ ىفس يقواٍ فً
اها تى ٍد ًم نًنا}.
ن
ر
م
د
ف
{
بالعذاب
}
ؿ
و
ق
ل
ا
ا
ه
ػ
ي
ل
ع
ق
ح
ف
ا
يه
ٍ
ي
َ
ى
َ
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ى
ى ى ى ى ٍى ٍ

ً
اٛنن كاإلنس كذلك يوـ القيام فةقوؿ للشياطٌن (يىا
 ( - 128ىكيىػ ٍوىـ ىٍ٥ن يش يريه ٍم) أم ٤نمعهم ( ىٗن نيعا) ٌ
معشر ًٍ ً
انتى ٍكثىػ ٍريًب ٍّم ىن ا ًإل ً
نس) أم قد أغويتم كثًنان من اإلنس  ،فيقولوف أمرنا بذلك أبونا فامتثلةا
اٛن ٍّن قىد ٍ
ى ٍ ىى

يوجه السؤاؿ إٔب اإلنس الذين اتٌبعوا الشياطٌن كٓب يؤمةوا بالرنل فيقوؿ ٟنم
أمره  ،كأبوهم هو إبليس ٍ ،بٌ ٌ
بالضم إمارنة أم جعلةاهم أمراء ،ك ٌأما ُب
"ك٪نتمل أف يكوف مةقوالن من أ ًيمر
 65جاء ُب تفسًن البيضاكم ص 477
ى
ٌ
"أمرنا مرتفيها أم جعلةا أغةياءها ح ٌكامها
صرح بالتشديد إذ قاؿ ُب اَّلٌد الثا٘ب جزء ٌ :15
التفسًن الواضح فقد ٌ
كقادهتا" ػ اٞنراجع

ٞناذا ٓب تؤمةوا برنلي كٓب تتٌبعوهم فيقولوف ربٌةا أطعةا نادتةا ككرباءنا فأضلٌونا السبيل ( ىكقى ىاؿ) أيضان
ً
ضةىا بًبىػ ٍع و
آؤيهم ٍّم ىن ا ًإل ً
ض) أم انتمتعةا
(أ ٍىكليى ي
انتى ٍمتى ىع بىػ ٍع ي
نس) يعين كقاؿ اإلنس الذين اتٌبعوا الشياطٌن ( ىربػَةىا ٍ
تعودنا اٛنلوس معهم
برؤنائةا كانتمتع رؤناؤنا بةا فلم نتم ٌكن أف نرتكهم كنتٌبع الرنل كذلك ألنٌةا ٌ
كانتمتعةا ُنديثهم  ،كقد أمركنا أف نعادم الرنل كنطردهم من أرضةا (كبػلى ٍغةا أ َ ً
ت لىةىا)
م أى َج ٍل ى
ىى ى ى
ىجلىةىا الذ ى
حّت جاء أجلةا باٞنوت كٓب تعاقبةا ُب ذلك الوقت حٌن ك ٌذبةا الرنل لةعلم
يعين كقد أمهلتةا كبقيةا أحياء ٌ

َار ىمثٍػ ىوا يك ٍم) أم مصًنكم كمقامكم
أ ٌف ذلك العقاب كاف بسبب تكذيبةا ٟنم (قى ىاؿ) اهلل تعأب (الة ي
(خالً ًد ً
اٞنوحدين فقاؿ (إًالَ ىما ىشاء اللٌهي) أف يعفو عةه
ين ف ىيها) أم دائمٌن فيها ٍ .بٌ انتثىن اٞنذنبٌن من ٌ
ى ى
بعد تعذيبه (إً َف ربَ ى ً
ليم) بعباده.
يم) ُب أفعاله ( ىع ه
ك ىحك ه
ى
ً
ً
ً ً
ٌن قىػٍت ىل أ ٍىكالى ًد ًه ٍم) فكاف بعضهم يذبح ابةه قربانان
 ( - 137ىكىك ىذل ى
ك ىزيَ ىن) الشيطاف (ل ىكث وًن ٍّم ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
يقرب ابةه أك ابةته كفاءن لةذره ٌ ،66أما قريش
لؤلصةاـ  ،كبعضهم يلقيه ُب الةار كبعضهم يةذر ىٟنا ٍبٌ ٌ

آؤيه ٍم) أم يذُنوف أكالدهم
فكانت تدفن بةاهتا كهي حي خوؼ العار  ،ككانت غايتهم من ذلك ( يشىرىك ي
ً
كه ٍم) أم ليوقعوهم ُب الردل  ،كاٞنعىن :زيٌةت ٟنم الشياطٌن قتل أكالدهم ليوقعوهم
ألجل شركائهم (لييػ ٍريد ي
ألهنم كانوا قببلن على دين
ُب الردل ( ىكلًيىػ ٍلبً يسواٍ ىعلىٍي ًه ٍم ًديةىػ يه ٍم) أم كليلتبس عليهم ديةهم اٜنقيقي ٌ ،
كغًنت ديةهم ( ىكلى ٍو ىشاء اللٌهي) هدايتهم ( ىما فىػ ىعليوهي) كلكن خلٌى بيةهم كبٌن
إبراهيم فأغرهتم الشياطٌن ٌ

ألهنم ظاٞنوف (فى ىذ ٍريه ٍم ىكىما يىػ ٍفتىػ يرك ىف) أم اتركهم كما يكذبوف به على اهلل فسيل ىقوف جزاء أعماٟنم.
أعماٟنم ٌ
ً
اب ىٕنى ناما) إ ٌف ٌأكؿ ما جاء به مونى هي التوراة كهي عشر كلمات مكتوب
ونى الٍكتى ى
ٍ( - 158بيَ آتىػٍيػةىا يم ى

متفرق بالتدريج ،فكاف مونى يعطيها إٔب
على لوحٌن من حجرٍ ،بٌ نزلت عليه أحكاـ كقوانٌن ُب الدين ٌ
يوشع فيكتبها ُب ٌ
حّت ًبٌ
الرؽ .كمعىن اآلي يكوف كما يلي ٍ :بٌ أنزلةا على مونى أحكامان ُب الدين ٌ
66
ً
مهد ذلك ُب انقراض نسلهم كقطع دابرهم
كذلك ما صةعته بةو إنرائيل كأثبتته التوراة ُب أماكن متع ٌددة ٣نٌا ٌ

نبوخذنصر بقيٌتهم ػ اٞنراجع
كأخصى
ٌ

ًَ
ىح ىس ىن) كهو يوشع بن نوف كصي مونى  67أحسن مع قومه ( ىك) كاف
مأٍ
الكتاب ،كذلك ( ىعلىى الذ ى
الكتاب (تىػ ٍف ً
صيبلن لٍّ يك ٍّل ىش ٍي وء) من أمور الدين ( ىكيه ندل ىكىر ٍ٘نى ن) لبين إنرائيل (لَ ىعلَ يهم بًلً ىقاء ىرًٍُّّ ٍم يػي ٍؤًمةيو ىف)
أم يص ٌدقوف.

آراء المفسّرين
ً
اب} قيل ُب معىن
ونى الٍكتى ى
جاء ُب كتاب ٠نمع البياف صفح  385اَّلٌد الرابع قاؿٍ{" :بيَ آتىػٍيػةىا يم ى
ً
اب}  ،مع أ ٌف كتاب مونى قبل القرآفٍ ،بٌ يقتضي الرتاخي كجوه (أحدها) أ ٌف فيه
ونى الٍكتى ى
{ٍبيَ آتىػٍيػةىا يم ى
أتل عليكم
حذفان كتقديره ٍبٌ قل يا ٌ
١نمد آتيةا مونى الكتاب ،بدالل قل تعالىوا (كثانيها) أ ٌف تقديره ٍبٌ ي

حرـ ربٌكم عليكم ٍبٌ
أتل ما ٌ
(آتيةا مونى الكتاب)  ،كيكوف عطفان على معىن التبلكة ،كاٞنعىن :قل تعالىوا ي
الزجاج (كثالثها) أنٌه عطف خرب على خرب ال عطف معىن على معىن
أتل عليكم ما آتاه اهلل مونى ،عن ٌ
ي

قص إبراهيم ككهبةا له إنحاؽ
كتقديره ٍبٌ أخربكم أنٌه أعطى مونى الكتاب (كرابعها) أنٌه يتٌصل بقوله ُب ٌ
ً
ذريته من األنبياء ٍبٌ عطف عليه بذكر ما أنعم عليه ّنا آتى
كيعقوب فع ٌد نبحانه نعمته عليه ّنا جعل ُب ٌ
ًَ
م
الةبوة كهو أيضان من ٌ
مونى من الكتاب ك ٌ
ذريٌته ،عن أيب مسلم كانتحسةه اٞنغريب{ .ىٕنى ناما ىعلىى الذ ى
ىح ىس ىن} قيل فيه كجوه (أحدها)ٕ :نامان على إحساف مونى فكأنه قاؿ ليكمل إحسانه الذم يستحق به
أٍ

الفراء ،ك(ثانيها)ٕ :نامان على احملسةٌن عن ٠ناهد .كقيل :إف ُب قراءة
كماؿ ثوابه ُب اآلخرة عن الربيع ك ٌ
عبد اهلل ٕنامان على الذم أحسةوا فكأنه قاؿ ٕنامان للةعم على احملسةٌن الذين هو أحدهم كالةوف قد

ٓنذؼ من الذين ،ك٩نوز أف يكوف الذم للجةس كيكوف ّنعىن من أحسن ك(ثالثها) :أف معةاه ٕنامان على
إحساف اهلل إٔب أنبيائه عن ابن زيد ك(رابعها) :أف معةاه ٕنامان لكرامته ُب اٛنة على أحسانه ُب الدنيا عن
67
ً
أدخل قومه األرض اٞنق ٌدن بعد كفاة مونى كهاركف ،كانتصركا بقيادته على أعدائهمٍ ،بٌ
أحسن إٔب قومه بأف ى
تزكجوا نساءن أجةبيٌات كمالوا إٔب عبادة األصةاـ فأثٌرت فيهم اٞنوعظ كتركوا عبادة األصةاـ ُب
كعظهم كأنٌبهم لى ٌما ٌ

حياته.

اٜنسن كقتادة :كقاؿ قتادة تقديره من أحسن ُب الدنيا ٕنت عليه كرام اهلل ُب اآلخرة ك(خامسها) :أ ٌف
معةاه ٕنامان على الذم أحسن اهلل نبحانه إٔب مونى بالةبوة كغًنها من الكرام عن اٛنبائي ك(نادنها):
ما قاله أبو مسلم أنه يتصل بقص إبراهيم فيكوف اٞنعىن ٕنامان للةعم على إبراهيم كٛنزائه على إحسانه ُب
طاع ربه كذلك من لساف الصدؽ الذم نأؿ اهلل نبحانه أف ٩نعله له كلفظ على تقتضي اٞنضاعف
عليه كلو قاؿ ٕنامان كٓب يأت بقولػه على الذم أحسن لدؿ على نقصانه قبل تكميله ".إنتهى 68.كجاء ُب
تفسًن الةسفي مثل هذه األقواؿ أيضان .إنتهى.
تةزؿ عليةا مبلئك ن يشهدكف أنٌك رنوؿ اهلل أك يأٌب
للةب لن نؤمن لك ٌ
حّت ٌ
 – 158قالت ك ٌفار قريش ٌ

تشق القمر نصفٌن فةراه بأعيةةا ،فةزلت هذه اآلي ( ىه ٍل يىةظييرك ىف) أم هل يةتظركف
ربٌك فيشهد بذلك أك ٌ
و
ً
ً
ك) فيشهد لك كما
نبوتك فحيةئذ يؤمةوف (أ ٍىك يىأًٌٍبى ىربح ى
(إًالَ أىف تىأٍت ييه يم الٍ ىمآلئ ىك ي) فتشهد ٟنم على ٌ
صح ٌ
اقرتحوه عليك (أىك يأًٌٍب بػعض آي ً
ك) اليت هي من عبلئم الساع كمن تلك العبلئم إنشقاؽ القمر
ات ىربٍّ ى
ٍ ى ى ىٍ ي ى
(يػوـ يأًٌٍب بػعض آي ً
ك) كهي انشقاؽ القمر (الى يىة ىف يع نىػ ٍف نسا إً٬نىانػي ىها) ُب ذلك الوقت ،إف ( ىٓبٍ تى يك ٍن
ات ىربٍّ ى
ىٍ ى ى ى ٍ ي ى
آمةى ً
ت ًُب إً٬نى ًاهنىا ىخٍيػنرا) يعين أك ٓب تكن كسبت ُب إ٬ناهنا خًنان،
ت من قىػٍب يل) حدكث تلك اآلي (أ ٍىك ىك ىسبى ٍ
ى ٍ

كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تكن أعماٟنا صاٜن كأرادت أف تتوب عن غيٌها كتعمل الصاٜنات ُب ذلك الوقت ال تيقبىل
١نمد ٟنؤالء اٞنشركٌن (انتى ًظ يركاٍ) حدكث تلك اآليات حيث ال يةفع إ٬نانكم ُب ذلك اليوـ
توبتها (قي ًل) يا ٌ
(إًنَا يمةتى ًظ يرك ىف) موتكم كي نع ٌذبكم ُب عآب الربزخ فأيٌةا أجله أقرب؟
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األنعاـ ُب  14رمضاف نة  1383هجري  ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للًٌه ىر ٍّ
كيليها تفسًن نورة األعراؼ
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اٞنفسرين فيما عرض كيعرض له ،إٌ٧نا ليدع للقارئ فرص اٞنشارك كاٞنقارن ليكوف على
ٚناح اٞنؤلٌف إذ ٌ
يبٌن آراء ٌ

أٗب كجده ػ اٞنراجع
اٜنق ٌ
بيٌة كيتٌبع ٌ

==================================================

سورة األعراف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
١نمد كالصاد
( - 1ا ؿ ـ ص) لقد نبق تفسًن األلف كمعةاه إقرأ  ،كالبلـ كمعةاه للةاس  ،كاٞنيم معةاه ٌ
ً
ك) أم إقرأ هذا
اب أين ًزىؿ إًلىٍي ى
١نمد الص ٌديق (كتى ه
معةاه الصادؽ أك الص ٌديق  ،فيكوف اٞنعىن إقرأ للةاس يا ٌ
الكتاب الذم أنزؿ إليك (فىبلى يى يكن ًُب ى ً
الةب
ص ٍدرىؾ ىحىر هج ٍّمٍةهي) ُب تقصًن يقع مةك أك نسياف ،كاف ٌ

أنسى
٪ن ٌدث نفسه فيقوؿ أخاؼ أف أكوف ٌ
مقصران ُب تأدي الرنال أك أ٨نل بعض الواجبات ُب كقتها أك ى

أخرل فأكوف مسؤكالن عةد اهلل على تقصًنم .كبذلك كاف يضيق صدره فخاطبه اهلل تعأب ُّذه اآلي
ى

ص ٍد ًرىؾ ىحىر هج ٍّمٍةهي) أم فبل يكن ُب صدرؾ ضيق من ذلك ،فبل نكلٌفك أكثر من طاقتك،
(فىبلى يى يكن ًُب ى
ً
ً ًً
ً ً ً
ٌن) يتٌعظوف به.
كٓب نةزله لةؤاخذؾ به بل (لتيةذ ىر بًه) الكافرين كاٞنشركٌن ( ىكذ ٍكىرل) أم موعظ (ل ٍل يم ٍؤمة ى

ًَ
ين أ ٍيرًن ىل إًلىٍي ًه ٍم) رنوؿ ،كذلك يوـ القيام كيكوف نؤاؿ الكافرين مةهم نؤاؿ
( - 6فىػلىةى ٍسأىلى َن) األمم (الذ ى
ً
ٌن) أيضان فةقوؿ ٟنم ماذا
توبيخ كتقريع ،ك ٌأما اٞنؤمةوف مةهم فيسئلوف نؤاؿ ١ناكم ( ىكلىةى ٍسأىلى َن الٍ يم ٍر ىنل ى
أجاب قومكم بعد التبليغ كاإلنذار ،فيقولوف ال علم لةا بذلك كأنت أعلم ُّم مةٌا .كيؤيٌد ذلك قوله تعأب
ً
ىنت ىعبلَـ الٍغيي ً
وب} .
ُب نورة اٞنائدة {يىػ ٍوىـ ىٍ٩ن ىم يع اللٌهي الحر ين ىل فىػيىػ يق ي
وؿ ىماذىا أيجٍبتي ٍم قىاليواٍ الى ًع ٍل ىم لىةىا إًن ى
َك أ ى ي ي
ص َن ىعلىٍي ًهم) أم على الرنل أخبار قومهم كما فعلوه بعدهم من تغيًن أدياهنم كتبديل
( - 7فىػلىةىػ يق َ

ً
الةب أنٌه قاؿ يؤتى بقوـ من ٌأميت
أحكامها كعن أعماٟنم السيٌئ لكي ال يتش ٌفعوا ٟنم .يركم عن ٌ
رب ٌأميت ٌأميت ،فيقوؿ إنٌك ال تدرم ما صةعوا بعدؾ .كقوله (بًعًٍل وم) أم
فيدخلوهنم جهةٌم ،فأقوؿ يا ٌ

ً ً
ً
ً
ٌن) عةهم بل مبلئكتةا حاضرة عةدهم تكتب
عالمٌن ُّم كبأفعاٟنم كأقواٟنم علم شاهد ( ىكىما يكةَا ىغآئبً ى
أعماٟنم كٓنصي أقواٟنم فبل تتش ٌفعوا ٟنم.

اٜنى حق) أم العدؿ ال ظلم فيه ،كالوزف هو احملاكم  ،كاٞنيزاف قانوف اٜنكم ،كٗنعها
 ( - 8ىكالٍ ىوٍز يف يىػ ٍوىمئً وذ ٍ

موازين ،كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس:
الربيًَ بػٌن الة ً ً
ً
يانا
أنزىٟنا
ىر ح
تًٍل ى
ب ىً ى ٍ ى
ين كالَر ٍ٘ن ين ى
َاس م ٍق ى
ك الٍ ىمواز ي
يريد بذلك الكتب السماكي كما فيها من أحكاـ كقوانٌن تشريعي  ،كقاؿ اآلخر:
صموا كانيوا فىر ً
ً
يىػ ٍومان كإ ٍف يح ٍّك يموا كانيوا ىموا ًزيةىا
اعةى ن
ه
قوـ إذا انتي ٍخ ي
ك يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف) بدخوؿ اٛنةٌ كاٝنبلص من
ت ىم ىوا ًزيةيهي) يعين فمن طالت ١ناكمتيه (فىأ ٍيكلىػئً ى
(فى ىمن ثػى يقلى ٍ

َت ىم ىوا ًزيةيهي) يعين قصرت ١ناكمته ،أل ٌف الكافرين ال ي٪نا ىكموف بل ييسئلوف نؤاؿ توبيخ
جهةٌم ( ىكىم ٍن ىخف ٍ
كتقريع (فىأيكلىػئً َ ً
ين ىخ ًس يركاٍ أىن يف ىس يهم ًّنىا ىكانيواٍ بًآيىاتًةىا يًظٍلً يمو ىف) فهم باقوف ُب جهةٌم ال ٫نرجوف مةها.
ٍ ى
ك الذ ى
( - 16قى ىاؿ) إبليس (فىبً ىما أى ٍغ ىويٍػتىًين) بتقريب مةك كجعلتين رئيسان على اٞنبلئك فظةةت أنٌك ال تطرد٘ب

لكن إبليس
من مةزليت إف أنا ٓب أمتثل بعض أكامرؾ ،فهذا معىن أغويتين ،فإ ٌف اهلل تعأب ال يغوم أحدان ك ٌ
ك
تكربه ُب اٞنعصي  ،كقوله (ألىقٍػعي ىد َف ىٟني ٍم ًصىراطى ى
أخذه الغركر ّنةزلته فأغواه جهله بعواقب األمور كأكقعه ٌ
ً
يم) فأص ٌدهم عةه ،يعين أص ٌدهم عن الدين اٞنستقيم الذم يوصلهم إليك.
الٍ يم ٍستىق ى
فيجب على اإلنساف أف ال يقع ُب هاتٌن اٝنصلتٌن كيتجةٌبهما على الدكاـ لئبلٌ يقع ُب اٟناكي كما كقع
التكرب.
إبليس ،كاٝنصلتاف ٨نا الغركر ك ٌ
ً
انا يػي ىوا ًرم ىن ٍوءىاتً يك ٍم) أم يسرت عوراتكم ،كاللباس اٞنذكور هةا هو
( - 26يىا بىًين ى
آد ىـ قى ٍد أ ى
ىنزلٍةىا ىعلىٍي يك ٍم لبى ن
لكل الةاسٌ ،أما األثًنم فهو خاص لؤلنبياء
مادم كاآلخر أثًنمٌ ،
لباناف أحد٨نا ٌ
فاٞنادم هو ٌ
عاـ ٌ

كاألكلياء كالصاٜنٌن كذلك بعد اٞنوت ،أل ٌف اإلنساف إذا مات خرجت الةفس من اٛنسم كهي عريان فإف

اٞنادم فهو من
كانت من الصاٜنٌن أنزلت ىٟنا اٞنبلئك ثوباي من السماء تسرت به عورهتاٌ .أما اللباس ٌ

ىنزلٍةىا ىعلىٍي يك ٍم) أل ٌف
صوؼ األنعاـ كأكبار اإلبل تيصةع مةها ثياب بعد الغزؿ كالةسيج ،كإٌ٧نا قاؿ تعأب (قى ٍد أ ى

األنعاـ نزلت من اٛنبل الذم خلق اهلل تعأب فيه آدـ كلى ٌما نزؿ آدـ من ذلك اٛنبل نزلت تلك األنعاـ إٔب

يبق لؤلنعاـ ما تأكل كتشرب ،كالشاهد
األرض اٞنستوي أل ٌف اٞنياه ج ٌفت فوؽ اٛنبل كالةباتات يبست فلم ى
ً
ىنزىؿ لى يكم ٍّم ٍن ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ىٖنىانيى ى أ ٍىزىك واج ..اْب} أم أنزٟنا من اٛنبلٍ ،بٌ
{كأ ى
على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر ى
ٌأنذ الةاس من أصوافها لبانان كأثاثان.
يشا) يريد به األفرش كاألثاث اليت تصةع من الصوؼ كالشعر كالوبرً ،ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب
ٌأما قوله ( ىكًر ن
ُب نورة الةحل {كًمن أ ً
اعا إً ىٔب ًح و
ٌن} .
ىص ىواف ىها ىكأ ٍىكبىا ًرىها ىكأى ٍش ىعا ًرىها أىثىاثنا ىكىمتى ن
ى ٍ ٍ
فأنذ الةاس من ريشها مقاعد كمساند كغًن ذلك.
ككذلك الطيور نزلت من ذلك اٛنبل ٌ
ً
اَّن كاٝنوذ اٞنصةوع من
عدككم ،كهي الدركع ك ٌ
اس التَػ ٍق ىو ى
ل) أم كأنزؿ لكم لبانان تتٌقوف به ضرب ٌ
( ىكلبى ي
ً
عدككم كٓنميكم من القتل،
اٜنديد ،كاٞنعىن :أنزؿ عليكم اٜنديد ٌ
فأنذًب مةه دركعان تتٌقوف ُّا ضرب ٌ
ً
ً
يل تىًقي يكم
يل تىًقي يك يم ٍ
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل ى
اٜنىَر ىك ىنىراب ى
{ك ىج ىع ىل لى يك ٍم ىنىراب ى
اٜن ًد ى ً ً
س ىش ًدي هد
{كأ ى
ىنزلٍةىا ٍى
يد فيه بىأٍ ه
بىأٍ ىن يك ٍم} ٌ .أما كونه أنزٟنا من السماء فهو قوله تعأب ُب نورة اٜنديد ى
ىكىمةىافً يع لًلة ً
َاس} .
كتعليل ذلك أ ٌف ُب الفضاء نيازؾ تدكر حوؿ األرض كما يدكر القمر كقد يسقط بعضها أحيانان على
األرض فيجد الةاس ُب تلك الةيازؾ قطعان من اٜنديد الطلق فيأخذكنه كيعملوف مةه دركعان أل ٌف الةاس
كانوا قببلن ال يعرفوف تعدين اٜنديد من خاماته كال يوجد اٜنديد طليقان على كجه األرض لش ٌدة ٌآناده
باألككسجٌن لذلك كانوا يفتٌشوف عن اٜنديد ُب قطع الةيازؾ الساقط من الفضاء ،كإٌ٧نا يوجد اٜنديد
طليقان ُب الةيازؾ أل ٌف األككسجٌن معدكـ ُب الطبق اليت فيها الةيازؾ،
ً
ك ىخٍيػهر) أم لباس التقول خًن لكم من الريش ألنٌه يصونكم من الضرب ك٪نرنكم
ٌأما قوله تعأب ( ىذل ى
ً
ك) اٜنديد كالةيازؾ ( ًمن آي ً
ات اللٌ ًه) أم من عجائبه كإتقاف مصةوعاته كهي الةيازؾ تسًن
من القتل ( ىذل ى
ٍ ى

فوقةا كالسحاب كال تسقط كقد شرحةا عةها ُب كتابةا الكوف كالقرآف شرحان كافيان ،كقوله (لى ىعلَ يه ٍم يى َذ َك يرك ىف)

أم يتٌعظوف إذا عرفوا هذه الةٌعم كف ٌكركا فيها كُب صةاعاهتا كإتقاهنا تكفيهم دالل ن على أ ٌف اهلل كاحد ال
شريك له ،كأ ٌف األصةاـ ال قدرة ٟنا على شيء من ذلك.

ذـ الدنيا كغدرها كُب مدح اآلخرة كنعيمها ،فاجتمع نفر من اٞنسلمٌن
الةب يومان فأخذ ُب ٌ
 -31خطب ٌ

كنتفرغ للعبادة
كل طعاـ طيٌب كال نأكل إالٌ خبز الشعًن كنلبس اٞنسوح كال نتزيٌن بلباس ٌ
كقالوا لةرتؾ ٌ
ةد يك ٍّل ىم ٍس ًج ود) تصلٌوف فيه ،كاٞنسجد
آد ىـ يخ يذكاٍ ًزيةىتى يك ٍم ًع ى
كنرتؾ الدنيا .فةزلت فيهم هذه اآلي (يىا بىًين ى
كل مكاف يقوـ الةاس فيه للصبلة كالعبادة ،كاٞنعىن :ال تلبسوا اٞنسوح كتسكةوا الصوامع كما تفعل اليهود
ٌ

اٞنتطهرين (كيكليواٍ) من طيٌب
٪نب ٌ
بل تزيٌةوا بلبانكم ٌ
كتطهركا كتعطٌركا كصلٌوا فإ ٌف ذلك مباح لكم كاهلل ٌ
حرمه اهلل عليكم ( ىكا ٍشىربيواٍ) من اٞنشركبات الطيٌب إالٌ اٞنس ٌكرات
ٓنرموا على أنفسكم إالٌ ما ٌ
الطعاـ كال ٌ
ً
ٌن) أل ٌف اإلنراؼ ُب األكل
ٌ
١نرم عليكم ( ىكالى تي ٍس ًرفيواٍ) ُب األكل كالشرب (إًنَهي الى يً٪ن ح
ب الٍ يم ٍس ًرف ى
فإهنا ٌ
قص آدـ نبق
كالشرب يوقعكم ُب اٞنرض .كإٌ٧نا قاؿ تعأب (يىا بىًين ى
آد ىـ) كٓب يقل يا أيٌها الذين آمةوا أل ٌف ٌ
ذكرها كأل ٌف اٝنطاب ٛنميع الةاس.

ً ً
ًَ
ىخىر ىج) يعين اليت أخرجها زرعان من األرض ،
يت أ ٍ
( - 32قي ٍل ىم ٍن ىحَرىـ زيةى ى اللٌه) من الثياب كاللباس (ال ى
كذلك كالقطن كالكتٌاف كاإلبريسم الةباٌب كاٜنرير االصطةاعي (كالٍطَيٍّب ً
الرٍزًؽ) اليت رزقكم اهلل إيٌاها
ات ًم ىن ٍّ
ى ى
ًً
ً
ين
حرمها عليكم من األنبياء ٌ
ٓنرموا ذلك على أنفسكم (قي ٍل) يا ٌ
١نمد (هي) مباح (للَذ ى
حّت ٌ
 ،يعين ىمن ٌ
ً
آمةيواٍ ًُب ٍ ً
ص ن يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً) أم خالص من الشوائب كالتع ٌفن كالتلف فبل
اٜنىيىاة ال حدنٍػيىا) كإ ٌهنم ٩ندكهنا ( ىخال ى
ى
ً
صل اآلي ً
ات) أم نبيٌةها على التفصيل (لًىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف) كيعقلوف.
تتلف كال تتع ٌفن ٌ
ألهنا أثًني ( ىك ىذل ى
ك نػي ىف ٍّ ي ى
ً
ًَ
{كالى
يب الٍ ىف ىواح ى
ش) أم الزنا ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء ى
( - 33قي ٍل إ٧نىا ىحَرىـ ىرٍّى
الزٗب إًنَه ىكا ىف فى ً
اح ىش ن ىك ىناء ىنبًيبلن} ،
تىػ ٍقىربيواٍ ٍّ ى ي

ً
ً
نران ( ىكا ًإل ٍٍبى) إ ٌف بعض
( ىما ظى ىهىر مٍةػ ىها ىكىما بىطى ىن) أم ما أعلن كما خفي  ،كذلك من يتٌخذ رفيق فيز٘ب ُّا ٌ

يسموف اٝنمر إٖنان كُب ذلك قاؿ األخفش:
قبائل العرب ٌ
اإلٍبي ي ٍذهب بًالع يق ً
وؿ
ض َل ىع ٍقلًي
ت ٍ
ىك ى
اإلٍبى ىح َّت ى
ىش ًربٍ ي
ذاؾ ٍ ى ى ي ي
كقاؿ اآلخر:
كأ ٍف نى ٍشرب ٍ َ ً ً
ىهنانا رن ي ً
ب ال ًوٍزىرا
ب اٝنىةىا
ىى
وؿ اهلل أ ٍف نىػ ٍقىر ى
ىي
اإلٍبى الذم ييوج ي
اٜنى ٍّق) أم يعتدم على الةاس بدكف انتحقاؽ ،كهو الذم
( ىكالٍبىػ ٍغ ىي) كهو التع ٌدم على الةاس (بًغى ًًٍن ٍ

تعد بغًن انتحقاؽ ،فمن
يضرب شخصان ٓب يضربه
كيسب شخصان ٓب يسبٌه أك يقتل غًن قاتل أبيه ،فهذا ٍّ
ٌ

حرـ عليكم
أراد أف يةتقم لةفسه فليضرب من ضربه كال يضرب غًنه كليقتل قاتل أبيه كال يقتل بدله ( ىك) ٌ
ً
ً
كل شيء تعملونه
(أىف تي ٍش ًريكواٍ بًاللٌه ىما ىٓبٍ يػيةىػٍّزٍؿ بًه ين ٍلطىانا) أم ما ٓب ٌ
يةزؿ به دليبلن كال برهانان ،كاٞنعىنٌ :
حرـ عليكم (أىف تىػ يقوليواٍ ىعلىى
لغًن اهلل ٓب ٌ
يةزؿ به اهلل ذكران أك بيانان ُب الكتب السماكي فهو إشراؾ ( ىك) ٌ
اللٌ ًه) أقواالن (ما الى تىػعلىمو ىف) صحتها كٓب ً
يأت ذكرها ُب الكتب السماكي كذلك كالسائب كالوصيل كغًن
ٌ
ى
ٍي
ذلك ،فقالوا اهلل أمرنا ًُّا!
ً
ً ً
ً
يرض ُّا اهلل ٍبٌ
( - 37فى ىم ٍن أىظٍلى يم ٣نَ ًن افٍػتىػىرل ىعلىى اللٌه ىكذبنا) بأف جعل هلل شركاء أك عمل أعماالن ٓب ى
ً
قاؿ إ ٌف اهلل أمرنا بذلك (أىك ىك َذ ً ًً
ك) اٞنك ٌذبوف (يىػةىا يٟني ٍم
١نمد كغًنه من الرنل (أ ٍيكلىػئً ى
ٍ ى
ب بآيىاته) اليت جاء ُّا ٌ
ً
صيبػهم ٍّمن الٍ ًكتى ً
اب) أم يستوفوف نصيبهم ُب الدنيا ً٣نٌا كتب اهلل ٟنم من الرزؽ كالعمر ٍبٌ ٬نوتوف
نى ي ي ى
كيدخلوف جهةٌم ( ىح َّت إً ىذا ىجاءتٍػ يه ٍم ير ينليةىا) أم رنل اٞنوت كهم اٞنبلئك (يىػتىػ ىوفَػ ٍونىػ يه ٍم) أم ٫نرجوهنم من
أجسامهم ،أل ٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس األثًني  ،كاٞنعىن :يقبضوف أركاحهم (قىاليواٍ) أم قالت مبلئك
اٞنوت ٟنؤالء الكافرين (أىين ما يكةتيم تى ٍدعو ىف ًمن د ً
كف اللًٌه) يعين أين شركاؤكم الذين كةتم تعبدكهنم من
ي
ٍى ى ٍ ي
ضلحواٍ ىعةَا) أم
دكف اهلل فليخلٌصوكم من عذاب اهلل إف كةتم صادقٌن ُب دعواكم (قىاليواٍ) أم الكافركف ( ى
ً
ً
ين) يعين اعرتفوا بكفرهم
ذهبوا عةٌا كافتقدناهم فلم يةفعونا بشيء ( ىك ىش ًه يدكاٍ ىعلىى أىن يفس ًه ٍم أىنػ ي
َه ٍم ىكانيواٍ ىكاف ًر ى
.

ً ًَ
ً
اب ال َس ىماء) ليدخلوا
ين ىك َذبيواٍ بًآيىاتةىا ىك ٍ
َح ىٟني ٍم أىبٍػ ىو ي
انتى ٍكبىػ يركاٍ ىعٍةػ ىها) أم عن قبوٟنا (الى تيػ ىفت ي
( - 40إ َف الذ ى
ً
مفصبلن ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت ك
اٛنةٌ  ،كالسماء يريد ُّا الطبقات الغازي  ،كاٛنةٌ فوقها كقد ذكرهتا ٌ
ُب كتايب الكوف كالقرآف
ً
اٛنمل ًُب ن ٍّم ًٍ ً
حّت يدخل حبل السفية ُب
كقوله ( ىكالى يى ٍد يخليو ىف ٍ
اٝنيىاط) أم ٌ
اٛنىةَ ى ىح َّت يىل ىج) أم يدخل ( ٍى ى ي ى

ضرب ُب اٞنستحيبلت ،كاٞنعىن :ال يدخلوف اٛنةٌ أبدان ،فاٛنى ىمل هو حبل السفية
ثقب اإلبرة ،كهذا مثل يي ى
ً
ك ىٍ٤ن ًزم الٍمج ًرًمٌن) أم ً
كمثل هذا ٤نزم اَّرمٌن
كنم اٝنياط هو ثقب اإلبرة ( ىكىك ىذل ى
يٍ ى
كٗنعه ٗناالتٌ ،
أيضان .فاألركاح تصعد إٔب السماء فاٞنؤمةوف تفتح ٟنم أبواب السماء كيدخلوف اٛنةٌ كالكافركف يبقوف ُب
الفضاء مع ٌذبٌن حوؿ الشمس.
ً
يسمى نور األعراؼ ،
 ( - 46ىكبىػٍيػةىػ يه ىما ح ىج ه
اب) يعين بٌن أهل اٛنةٌ كأهل الةار حجاب كهو نور ٌ
اطةه فً ًيه الَر ٍ٘ن ي كظى ً
ً
اه يرهي ًمن قًبىلً ًه
كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنديد {فى ي
ب بىػٍيػةىػ يهم بً يسوور لَهي بى ه
اب بى ي ي
ض ًر ى
ى ى
الٍع ىذاب} ( ،كعلىى األىعر ً
اؿ) هداة  ،كهم األنبياء كالرنل (يىػ ٍع ًرفيو ىف يكبلًّ)
اؼ) أم كعلى ذلك السور ( ًر ىج ه
ىى
ى ي
ٍى
ًً
اه ٍم) أم بعبلمات تبدك على كجوههم ( ىكنى ىاد ٍكاٍ) الرجاؿ الذين هم على
يم ي
من اٞنؤمةٌن كالكافرين (بس ى
اٛنىةَ ً) الذين ٓب يذهبوا إليها بعد كلكةٌهم ٓب يزالوا ُب احملشر فقالوا ٟنم ( ىنبلىهـ
اب ٍ
األعراؼ ى
نادكا (أ ٍ
ىص ىح ى

بأهنم نلموا من جهةٌم كنيدخلوف اٛنةٌ عن قريبٍ .بٌ أخرب نبحانه بأ ٌف هذا
ىعلىٍي يك ٍم) كهذه بشارة ٟنم ٌ
وها ىكيه ٍم يىطٍ ىمعيو ىف) ُب دخوٟنا لًما رأكا من عبلئم اٝنًن
السبلـ يكوف ٟنم قبل دخوؿ اٛنةٌ فقاؿ ( ىٓبٍ يى ٍد يخلي ى
كالبشارة ٟنم من اٞنبلئك كالسبلـ من األنبياء.
ً
ىصح ً
اب الةَا ًر
ص ًرفى ٍ
ت أىبٍ ى
 ( - 47ىكإً ىذا ي
ص ياريه ٍم) أم أبصار أهل اٛنةٌ الذين ال يزالوف ُب احملشر (ت ٍل ىقاء أ ٍ ى
ً ًً
ٌن) الذين هم ُب الةار.
قىاليواٍ ىربػَةىا الى ىٍْن ىع ٍلةىا ىم ىع الٍ ىق ٍوـ الظَالم ى

ً
نادكا ( ًر ىجاالن) من اٞنشركٌن
اب األ ٍىعىراؼ) أم األنبياء كاٟنداة الذين هم على السور ى
 ( - 48ىكنى ىادل أ ٍ
ىص ىح ي
ًً
اه ٍم) أ ٌهنم من الكافرين (قىاليواٍ) أم قاؿ اٟنداة للكافرين
يم ي
كالكافرين الذين هم ُب احملشر (يىػ ٍع ًرفيونىػ يه ٍم بس ى
( ىما أى ٍغ ىىن ىعة يك ٍم ٗنىٍعي يك ٍم) أم ٓب يةفعكم ٗنعكم اليوـ كٓب يدفع عةكم شيئان من عذاب اهلل ( ىكىما يكةتي ٍم
تى ٍستىكًٍربيك ىف) ُب دار الدنيا على األنبياء كعلى اٞنؤمةٌن.
ًَ
ين
ٍ - 49بٌ تشًن األنبياء إٔب اٞنؤمةٌن الذين ُب احملشر ٢ناطبٌن بذلك الكافرين قائلٌن (أ ىىه يػؤالء الذ ى
ألهنم تركوا عبادة األكثاف كاألصةاـ ككفركا ًُّا
أىقٍ ىس ٍمتي ٍم) عليهم ُب دار الدنيا كقلتم (الى يػىةىا يٟني يم اللٌهي بًىر ٍ٘نىو) ٌ
ؼ ىعلىٍي يك ٍم ىكالى أىنتي ٍم ىٍٓنىزنيو ىف) أم ال خوؼ عليكم من الةار كال
فاليوـ نقوؿ ٟنم ( ٍاد يخليواٍ ٍ
اٛنىةَ ى الى ىخ ٍو ه

ٓنزنوف على فراؽ اٛنةٌ .

ً
( - 50كنىادل أىصحاب الةَا ًر أىصحاب ٍ ً
يضواٍ ىعلىٍيػةىا ًم ىن الٍ ىماء أ ٍىك ً٣نَا ىرىزقى يك يم
اٛنىةَ ) بعد أف دخلوها (أى ٍف أىف ي
ٍى ى
ى ى ٍى ي
ً
ً
ين)
اللٌهي) من الفواكه كاألطعم (قىاليواٍ) أم قاؿ رجاؿ األعراؼ كهم األنبياء (إ َف اللٌهى ىحَرىم يه ىما ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
.

ًَ
حّت
ين َأنى يذكاٍ ًديةىػ يه ٍم ىٟنٍنوا ىكلىعًبنا ىك ىغَرتٍػ يه يم ٍ
اه ٍم) أم نرتكهم ُب الةار ٌ
ةس ي
( - 51الذ ى
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا فىالٍيىػ ٍوىـ نى ى
ً
ً
حّت نسوه ( ىكىما) أم ككما
نةساهم ( ىك ىما نى يسواٍ ل ىقاء يىػ ٍوم ًه ٍم ىهػ ىذا) أم كما ك ٌذبوا بيوـ القيام كأ٨نلوا أمره ٌ
( ىكانيواٍ بًآيىاتًةىا ىٍ٩ن ىح يدك ىف) يعين كما كانوا ألدلٌتةا كمعجزاتًةا يةكركف.
و
فحيةئذ يسأؿ أهل اٛنةٌ الذين هم ُب احملشر يسألوف األنبياء عن أهل الةار الذين هم ُب احملشر
-52
فيقولوف هل أرشدٕنوهم كعلٌمتموهم كذ ٌكرٕنوهم ُّذا اليوـ كما أرشدٕنونا كي يؤمةوا كما آمةٌا؟ فيقولوف
ً
اهم بً ًكتى و
ص ٍلةىاهي) ٟنم ،أم قرأناه ٟنم ،أم
اب) أيضان من عةد اهلل (فى َ
بلى أرشدناهم كذ ٌكرناهم ( ىكلىىق ٍد جٍئػةى ي
قرأناه ٟنم كبيٌػةٌا ٟنم أحكامه على التفصيل ككاف هنجه ( ىعلىى ًع ٍل وم) من اهلل كليس هنجه موضوعان على
و ً
اغرتكا بكثرة أمواٟنم كعددهم.
جهل فهو ( يه ندل ىكىر ٍ٘نى ن لٍّىق ٍوـ يػي ٍؤمةيو ىف) كلكةٌهم ك ٌذبوا كانتكربكا ك ٌ

ٍ -53بٌ انتةكر اهلل تعأب امتةاع اٞنشركٌن عن اإل٬ناف بكتابه اَّيد مع كثرة األدلٌ كالرباهٌن على
كحدانيٌته فقاؿ ( ىه ٍل يىةظييرك ىف) أم هل يةتظركف (إًالَ) أف يأتيهم (تىأٍ ًكيلىهي) أم تأكيل كتفسًن اآليات
اٞنتشاُّ اليت ٓب ٪نيطوا ًُّا علمان كاليت ك ٌذبوا ًُّا ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس {بى ٍل
ىك َذبيواٍ ًّنىا ىٓبٍ يً٪نيطيواٍ بًعًٍل ًم ًه} يعين ك ٌذبوا بآيات القرآف اليت ٓب ٪نيطوا علمان ّنعةاها كٓب يفهموا مغزاها

فك ٌذبوا كانتهزؤكا ًُّا .كذلك قوٟنم كيف يةبت ُب جهةٌم شجر كالةار تأكل األخضر كاليابس؟ كقوٟنم
كيف يكوف األكل بالبطن دكف الفم؟ إٔب غًن ذلك من التكذيب كاالنتهزاء بالقرآف.
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف اآليات اٞنتشاُّ ال يأٌب تأكيلها إالٌ بعد حٌن من الزمن ،كذلك قوله تعأب ُب نورة
ص {كلىتىػ ٍعلىم َن نػىبىأىهي بىػ ٍع ىد ًح و
ٌن} كإنٌكم أيٌها الكافركف به ال تعيشوف إٔب ذلك اليوـ لكي تؤمةوا به حٌن
ى ي
تفهموف تأكيله بل نتموتوف عن قريب كتةتقلوف إٔب العآب األثًنم كحيةذاؾ ال يةفعكم اإل٬ناف إذا آمةتم
فما ٬نةعكم من اإل٬ناف به اليوـ ما دمتم أحياء ُب دار الدنيا كما دامت لكم فرص لئل٬ناف؟
بأهنم إذا ٚنعوا تأكيل اآليات اٞنتشاُّ عةدما يأٌب ًُّا اٞنهدم يةدموف على ما فرط مةهم
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه ٌ

كيتمةٌوف لو ٩ندكف شفيعان يشفع ٟنم عةد اهلل أك يعودكف إٔب دارالدنيا فيص ٌدقوا بالقرآف كيعبدكا اهلل كحده

كال يشركوا به شيئان كلكن ال فائدة ألمانيٌهم حيث فاتتهم الفرص فقاؿ( :يىػ ٍوىـ يىأًٌٍب تىأٍ ًكيليهي) أم تأكيل
القرآف كتفسًنه (يػ يق ي َ ً
ً
اءت ير ين يل ىربٍّػةىا
حّت نسوه (قى ٍد ىج ٍ
ين نى يسوهي من قىػٍب يل) أم الذين ك ٌذبوا به كتركوه ٌ
ى
وؿ الذ ى
حق (فىػ ىهل لَةىا ًمن يش ىف ىعاء فىػيى ٍش ىفعيواٍ لىةىا) عةد
بً ٍ
اٜنى ٍّق) كلكن ك ٌذبةاهم كنخرنا مةهم كاآلف عرفةا ٌأهنم على ٌ
اهلل (أ ٍىك نػيىرحد) إٔب الدنيا (فىػةىػ ٍع ىم ىل ىغٍيػىر الَ ًذم يكةَا نىػ ٍع ىم يل) يكوف هذا القوؿ مةهم كهم نفوس أثًني (قى ٍد
ض َل ىعٍةػ يهم) أم ضاع كذهب عةهم ( َما ىكانيواٍ يىػ ٍفتىػ يرك ىف) أم
ىخ ًس يركاٍ أىن يف ىس يه ٍم) ٌ
ألهنم أكقعوها ُب العذاب ( ىك ى
ما كانوا يكذبوف به على اهلل من قوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل.

ً
١نمد
( -100أ ىىكىٓبٍ يػى ٍهد) القرآف ،يعين أكٓب ٌ
نبٌن ُب القرآف من األدلٌ كالرباهٌن ما يكفي ٟنداي قومك يا ٌ
69
ًً
١نمد ( ًمن بىػ ٍع ًد
ين يىًرثيو ىف األ ٍىر ى
فلماذا ال يؤمةوف كقد ٌ
ض) ُب اٞنستقبل كهم قومك يا ٌ
فصلةاه ٟنم (للَذ ى
ً
اللهم إف كاف هذا هو
أ ٍىهل ىها) أم من بعد زكاؿ أهلها عن اٜنكمٞ ،ناذا يستعجلونك بالعذاب (أىف) قالوا ٌ
ً
و
اهم) بالعذاب كما
ىصٍبػةى ي
ٌ
اٜنق من عةدؾ فأمطر عليةا حجارنة من السماء أك ائتةا بعذاب أليم (لٍَو نى ىشاء أ ى
نألوا (بً يذنيوًًُّ ٍم) أم بسبب ذنوُّم ( ىكنىطٍبى يع ىعلىى قيػليوًًُّ ٍم فىػ يه ٍم الى يى ٍس ىمعيو ىف) كلكن ال نشاء إصابتهم
بالعذاب بل نريد هدايتهم كي يرثوا األرض من بعد أهلها.

ك ًم ٍن أىنبىآئً ىها) كهم الذين نبق ذكرهم ( ىكلىىق ٍد ىجاءتٍػ يه ٍم
ك الٍ يقىرل) اليت أهلكةاها (نىػ يق ح
ص ىعلىٍي ى
( - 101تًٍل ى
رنليهم بًالٍبػيٍّػةى ً
ات) أم باٞنعجزات كهم قوـ شعيب كقوـ لوط كصاّب كهود كنوح (فى ىما ىكانيواٍ لًييػ ٍؤًمةيواٍ ًّنىا
يي ي ى
ً ً
ً
ين) للةعم  ،يعين
ىك َذبيواٍ ًمن قىػٍب يل) يعين ًّنا ك ٌذب به أنبلفهم ( ىك ىذل ى
ك يىطٍبى يع اللٌهي ىعلى ىى قيػليوب الٍ ىكاف ًر ى
الةاكرين لةعم اهلل.
 ( - 102ىكىما ىك ىج ٍدنىا ألى ٍكثى ًرًهم ٍّم ٍن ىع ٍه ود) يوفوف به ،يعين أكثرهم خانوا العهد الذم عاهدكا به أنبياءهم
بأف ال يشركوا باهلل شيئان كأف يتجةٌبوا اٞنعاصي كيعملوا الصاٜنات كلكةٌهم كانوا ٫نونوف العهد بعد موت
ًً
(كإًف ىك ىج ٍدنىا)
نبيٌهم فًنت ٌدكف عن ديةه كيعبدكف األصةاـ ( ىكإًف ىك ىج ٍدنىا أى ٍكثىػىريه ٍم لىىفانق ى
ٌن) ك"إف" من قوله ى
ًً
ٌن) كاٞنعىن :كلكن كجدنا أكثرهم فانقٌن.
للتأكيد ككذلك البلـ من قوله (لىىفانق ى

ًَ
ً
ين يىػتى ىكبَػ يرك ىف ًُب األ ٍىر ً
اٜنق ،يعين ُب أرض
ىص ًر ي
 ( - 146ىنأ ٍ
ض) بغًن ٌ
ؼ ىع ٍن آيىاٌبى) أذل فرعوف كقومه (الذ ى

مصر ،كآياته هي التوراة كالعصا كمونى كهاركف ،كذلك لى ٌما نار بةو إنرائيل من مصر خافوا من فرعوف

أف يلحقهم كيضرُّم فقالوا {إًنَا لى يم ٍد ىريكو ىف} أم نيلحق بةا فرعوف كيقتلةا ،فطمأهنم اهلل تعأب كقاؿ
ً ًَ
ين يىػتى ىكبَػ يرك ىف ًُب األ ٍىر ً
ض بًغى ًًٍن ٍ
اٜنى ٍّق) أم نأصرفهم عةكم فبل ٔنافوهم ( ىكإًف يىػىرٍكاٍ
ىص ًر ي
( ىنأ ٍ
ؼ ىع ٍن آيىاٌبى الذ ى

صً
ً ً
 69كهذا هو مراد قوله تعأب ُب نورة األنبياء {كلىىق ٍد ىكتىٍبػةىا ًُب الَزبيوًر ًمن بػى ٍع ًد ٍّ
اٜنيو ىف
م ال َ
الذ ٍك ًر أى َف ٍاأل ٍىر ى
ى
ض يىًرثػي ىها عبىاد ى
}.

ً
و
ً ً ً
ً
يل الحر ٍش ًد) أم
يك َل آيى ) من اٞنعجزات اليت جاء ُّا مونى كعددها تسع آيات (الَ يػي ٍؤمةيواٍ ُّىا ىكإف يىػىرٍكاٍ ىنب ى
َخ يذكه نبًيبلن) لديةهم (كإًف يػركاٍ نبًيل الٍغىي) أم طريق الكفر كالضبلؿ (يػت ً
ً
َخ يذكهي ىنبًيبلن)
ى ىى ٍ ى ى ٍّ
طريق ٌ
ى
اٜنق (الى يىػت ي ى
ًً
ً
ً
ٌن) .
أم يتٌخذكه ديةان كمةهجان ( ىذل ى
َه ٍم ىك َذبيواٍ بًآيىاتةىا ىكىكانيواٍ ىعٍةػ ىها ىغافل ى
ك بًأىنػ ي

آراء المفسّرين
اٞنفسركف معىن هذه اآلي مع بساطتها ككضوح ألفاظها فأخذكا ُب تفسًنها بعكس ما هي عليه
ٓب يفهم ٌ

اٞنتكربين لئبلٌ يؤمةوا كبذلك يستح ٌقوف
فظةٌوا أ ٌف اهلل تعأب يريد بذلك صرؼ الكتابي عن أذهاف هؤالء ٌ
يتكربكف ُب األرض  ،بل قاؿ تعأب
العذاب  ،كلكن اهلل تعأب ٓب يقل  :نأصرؼ آياٌب عن الذين ٌ
ؼ ىع ٍن آيى ًاٌبى) كإليك ما جاء ُب تفسًن اٛنبللٌن :
ىص ًر ي
(نأ ٍ
ى

ؼ عىنٍ ءىايىًَٰيت } دالئل قدرٌب من اٞنصةوعات كغًنها { ٱلَ ًذينى يػىتى ىكبػَريك ىف ًُب ٱأل ٍىر ً
ض ًبغى ًًٍن ٱ ٍٜنى ٍّق
"{ نىأىصًٍر ي
} بأف أخذٟنم فبل يتفكركف فيها"
ؼ عىنٍ ءىايىًَٰيت } عن فهمها .قاؿ ذك الةوف قدس اهلل ركحه :أىب اهلل
كجاء ُب تفسًن الةسفي {" :نىأىصًٍر ي

أف يكرـ قلوب الباطلٌن ّنكةوف حكم القرآف"

يتكربكف ُب
كجاء ُب تفسًن الطربني اَّلٌد الرابع صفح  477قاؿ {" :نأصرؼ عن آياٌب الذين َ
األرض } ذكر ُب معةاه كجوه:
أحدها :إنه أراد نأصرؼ عن نيل الكرام اٞنتعلق بآياٌب كاالعتزاز ُّا كما يةاله اٞنؤمةوف ُب الدنيا
كاآلخرة اٞنستكربين ُب األرض بغًن اٜنق عن أيب علي اٛنبائي :كاآليات على هذا التأكيل ٪نتمل أف
تكوف نائر األدل ك٪نتمل أف تكوف معجزات األنبياء كُب قولػه { ذلك بأهنم ك َذبوا بآياتةا } بياف أف
صرفهم عن اآليات مستحقٌ بتكذيبهم.

كثانيها :أف معةاه نأصرفهم عن زيادة اٞنعجزات اليت أظهرها على األنبياء (ع) بعد قياـ اٜنج ّنا تقدَـ
من اٞنعجزات اليت ثبتت ُّا الةبوة ألف هذا الضرب من اٞنعجزات إ٧نا يظهر إذا كاف ُب اٞنعلوـ أنه يؤمن
عةده من ال يؤمن ّنا تقدَـ من اٞنعجزات فيكوف الصرؼ بأف ال يظهرها ٗنل أك بأف يصرفهم عن
مشاهدهتا كيظهرها ُنيث يةتفع ُّا غًنهم كهذا الوجه اختاره القاضي ألف ما بعده يليق به من قولػه {
كإف يركا نبيل الرشد } إٔب آخر اآلي .
ص ُّا األنبياء فبل
اٞنتكربين آياٌب كمعجزاٌب كأصرفهم عةها كأخ ح
كثالثها :أف معةاه نأمةع الكذابٌن ك ٌ

أظهرها إال عليهم كإذا صرفهم عةها فقد صرفهم عةهم.

كرابعها :أف يكوف الصرؼ معةاه اٞنةع من إبطاؿ اآليات كاٜنجج كالقدح فيها ّنا ٫نرجها عن كوهنا أدل
كحججان كيكوف تقدير اآلي إ٘ب أصرؼ اٞنبطلٌن كاٞنك ٌذبٌن عن القدح ُب دالالٌب ّنا أؤيٌدها كأحكمها

من اٜنجج كالبيةات.

كخامسها :أف اٞنراد نأصرؼ عن إبطاؿ آياٌب كاٞنةع من تبليغها هؤالء اٞنتكربين باإلهبلؾ أك اٞنةع من
غًن إهبلؾ فبل يقدركف على القدح فيها كال على قهر مبلغيها كال على مةع اٞنؤمةٌن من اتباعها كاإل٬ناف
ُّا كهو نظًن قولػه{ كاهلل يعصمك من الةاس }[اٞنائدة ]67 :كيكوف اآليات ُب هذا الوجه القرآف كما
جرل ٠نراه من كتب اهلل اليت ٓنملتها األنبياء عليهم السبلـ".
ًَ
١نمدان (األ ٍّيم َي) كهو الذم ال يكتب كال يقرأ (الَ ًذم ىً٩ن يدكنىهي ىمكٍتيوبنا
ين يىػتَبًعيو ىف الَر ين ى
الةب) ٌ
( -157الذ ى
وؿ ٌ
ً
ً ً
اه ٍم ىع ًن الٍ يمة ىك ًر ىكيً٪ن حل
ًع ى
ةد يه ٍم ًُب التػ ٍَوىراة ىكا ًإل ٍ٤ن ًيل) يعين مكتوب أكصافه كعبلئمه (يىأٍ يم يريهم بًالٍ ىم ٍع يركؼ ىكيىػٍةػ ىه ي
ىٟنم الطَيٍّب ً
صىريه ٍم) أم عهودهم كمواثيقهم
ات) من اللحوـ ( ىكي٪نىٍّريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
اٝنىبىآئً ى
ث) مةها ( ىكيى ى
ض يع ىعٍةػ يه ٍم إً ٍ
يي ى
كيعزركه.
١نمد إذا جاءهم كيةصركه ٌ
الةب ٌ
اليت أخذها عليهم أنبياؤهم السالف بأف يؤمةوا ب ٌ

{كإً ٍذ أ ى
ىخ ىذ اللٌهي
كالعهود اليت أخذها عليهم أنبياؤهم قد جاء ذكرها ُب نورة آؿ عمراف كهي قوله تعأب ى
ً
ص ًرم} يعين كأخذًب على قومكم عهدم بأف يؤمةوا
ًميثى ى
اؽ الةبيٌػ ٍ ى
ىخ ٍذ يًٍب ىعلىى ذىل يك ٍم إً ٍ
{كأ ى
ٌن} إٔب قوله ى
ص ًرم} كٓب يقل عهدم ،يريد بذلك تأكيد العهد الذم ال انتثةاء
حمد كيةصركه .كإٌ٧نا قاؿ تعأب {إً ٍ
ّن ٌ

أصر
فيه ،فكلم {إً ٍ
ص ًرم} مأخوذة من اإلصرار بالشيء كالتأكيد عليه ُنيث ال يي ى
ستثىن عةه ،يقاؿ ٌ
صمم على طبلقها ال يستثين عن ذلك.
الرجل على طبلؽ زكجته ،أم ٌ

حمد من أهل الكتاب كنصركه فقد كفىوا بالعهد فسقط عةهم حكمه كزاؿ عةهم عذابه
فالذين آمةوا ّن ٌ

صىريه ٍم) يعين نقط حكم
كاٞنؤاخذة به كما يؤاخذ الذين ٓب يوفوا به ،فهذا معىن قوله تعأب ( ىكيى ى
ض يع ىعٍةػ يه ٍم إً ٍ

ت ىعلىٍي ًه ٍم) يعين كيزيل عةهم األحكاـ الثقيل
العهد عةهم ٌ
ألهنم كفىوا بعهودهم ،كقوله ( ىكاألى ٍغبلى ىؿ الًَيت ىكانى ٍ
اليت كانت عليهم نابقان كذلك كالصوـ عةدهم ثبلثان كعشرين ناع ن ُب اليوـ كٓنرٙب بعض اللحوـ

كالشحوـ كاعتزاؿ اٞنرأة اٜنائض أربع عشر يومان كقرض الثياب اٞنلطٌخ بالدـ كغًن ذلك من قيود ُب
الةب زالت عةهم تلك القيود أل ٌف شريعته ٚنحاء ال يكلٌف اإلنساف أكثر من
األحكاـ ،فالذين اتٌبعوا هذا ٌ
طاقته (فىالَ ًذين آمةيواٍ بًً
حور
ُّذا
أم
)
ه
الةب ( ىك ىعَزيركهي) أم عظٌموه ككقٌركه ( ىكنى ى
ى ى
ص يركهي) على أعدائه ( ىكاتَػبىػعيواٍ الة ى
ٌ
ًَ
م أين ًزىؿ) يعين القرآف ( ىم ىعهي) يعين يتٌبعوف القرآف مع اتٌباعهم حمل ٌمد ،كال ٩نوز أف يتٌبعوا القرآف كال يتٌبعوا
الذ ى
١نمدان كالقرآف ( يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف) أم
١نمدان كالقرآف (أيٍكلىػئً ى
ك) الذين اتٌبعوا ٌ
١نمدان بل ٩نب اتٌباع اإلثةٌن ٌ
ٌ
الفائزكف باٛنةٌ كنعيمها.
ً
الةب كعبلئمه ،فقد جاء ُب التوراة ُب االصحاح
كإليك بعض ما ذيكر ُب التوراة كاإل٤نيل من صفات ٌ

الثامن عشر من التثةي قاؿ اهلل تعأب [أقيم ٟنم نبيان من بٌن إخوهتم مثلك (أم مثل مونى) كألقي كبلمي

فإ٘ب أحانبه عليه
أم إنساف ٓب يطع كبلمي الذم يتكلٌم به باٚني ٌ
ُب فيه فيخاطبهم َنميع ما آمره به ،ك ٌ

].

األم فقد باركت عليه جدان جدان
كجاء أيضان ُب االصحاح السابع عشر من نفر التكوين [ك ٌأما ابن ى
كنيلد اثين عشر عظيمان كأؤخره و
األم هو إٚناعيلٌ ،أما الثا٘ب عشر من هؤالء
ٌ ٌ
ألم عظيم ]  .فابن ى
األم العظيم يريد ًُّا اٞنسلمٌن.
١نمد ،ك ٌ
العظماء فهو ٌ
ك ٌأما ُب اإل٤نيل فقد جاء ُب الةشيد اٞنبلئكي ُب االصحاح الثا٘ب من إ٤نيل لوقا (اٜنمد هلل ُب األعإب،
فغًنكا معةاها بالتفسًن من اللغ السرياني إٔب اليوناني ٍبٌ إٔب العربي
كعلى األرض نبلـ ،كللةاس أ٘ند) ٌ

اٞنسرة ]  .راجع كتاب (اإل٤نيل كالصليب)
فكتبوا [اٜنمد هلل ُب األعإب كعلى األرض السبلـ كللةاس ٌ
القس عبد األحد داككد .
صفح ٞ 38نؤلٌفه ٌ

مسرة حدثت فيها أُب اٜنرب العاٞني األكٔب كاف السبلـ أـ ُب
أقوؿ ٌ
أم نبلـ كاف على األرض كأيٌ ٌ
مسرة كانت ٟنم بذلك؟
الثاني أـ ُب القةابل ٌ
الذري أكاٟنيدركجيةي  ،كأيٌ ٌ
ً
تح ً
اضىرىة الٍبى ٍح ًر) أم
١نمد نؤاؿ توبيخ ( ىع ًن الٍ ىق ٍريى الًَيت ىكانى ٍ ى
( - 163كاى ٍنأى ٍٟني ٍم) أم كانأؿ اليهود يا ٌ
على شاطئ البحر كهي قري إيل (إً ٍذ يػع يدك ىف ًُب ال َسب ً
ت) أم يسرعوف ُب صيد األٚناؾ يوـ السبت ككاف
ىٍ
ٍ
١نرمان عليهم الصيد فيه (إً ٍذ تىأٍتًي ًه ٍم ًحيتىانػي يه ٍم يىػ ٍوىـ ىنٍبتً ًه ٍم يشَرعان) أم طافي فوؽ اٞناء كشراع السفن ( ىكيىػ ٍوىـ
ٌ
ً
وهم) أم
الى يى ٍسبًتيو ىف الى تىأٍتًي ًه ٍم) كذلك لةختربهم هل يصيدكف السمك أـ ٬نتثلوف أكامر رٌُّم ( ىك ىذل ى
ك نىػٍبػلي ي
٦نتربهم ُّذا (ًّنىا ىكانيوا يىػ ٍف يس يقو ىف) .
 -164كلى ٌما صادكا السمك افرتقوا ثبلث فرؽ ،فرق صادكا كفرق هنىوهم عن ذلك كفرق نكتوا كٓب

ت أيَم ه ٍّمٍةػ يه ٍم) أم فرق مةهم ،كهم الذين نكتوا كٓب يصيدكا قالوا للذين هنىوا عن الصيد
يصيدكا ( ىكإً ىذ قىالى ٍ
ً
يدا) أم مهلكهم
(ٓبى تىعًظيو ىف قىػ ٍونما اللٌهي يم ٍهلً يك يه ٍم) يعةوف من صاد السمك (أ ٍىك يم ىع ٍّذبػي يه ٍم ىع ىذابنا ىش ًد ن
بالطاعوف أك مع ٌذُّم ُب اآلخرة إف ٓب يهلكوا بالطاعوف (قىاليواٍ) أم قالت الفرق الةاهي ( ىم ٍع ًذ ىرنة إً ىٔب ىربٍّ يك ٍم)

عذر عةد ربٌكم إذا نألةا عن ذلك يوـ القيام فةقوؿ هنىيةاهم فلم يةتهوا
يعين هنىيةاهم عن ذلك ليكوف لةا ه

َ
لعل الصيٌادين يتٌقوف عقاب اهلل فيةتهوف عن صيد السمك يوـ السبت إذا هنىيةاهم
( ىكلى ىعل يه ٍم يىػتَػ يقو ىف) يعين ك ٌ
.

ًً
حّت نسوا ما ذيٍّكركا به من الةهي عن
انتمركا على ذلك ٌ
( - 165فىػلى َما نى يسواٍ ىما ذيٍّك يركاٍ به) يعين فلى ٌما ٌ
ًَ
ين يىػٍةػ ىه ٍو ىف ىع ًن
الصيد ُب أيٌاـ السبت ،نلٌطةا عليهم أعداءهم فقهركهم كقتلوهم كأنركهم ك(أى٤نىٍيػةىا الذ ى
ً
ىخ ٍذنىا الَ ًذين ظىلىمواٍ) أنفسهم ،يعين الذين صادكا (بًع ىذ و
اب بىئً و
يس) أم شديد بأيدم أعدائهم (ًّنىا
ال حسوء ىكأ ى
ى
ى ي
ىكانيواٍ يىػ ٍف يس يقو ىف) بٌن قومهم.

فلما ازدادكا ُب عصياهنم ( ىعن َما نػي يهواٍ ىعٍةهي) من الصيد كالبيع كالشراء ُب أياـ
( -166فىػلى َما ىعتىػ ٍواٍ) أم ٌ
ً
ًً
ٌن) أم مطركدين حقًنين كالقردة .كهذه كةاي عن إذالٟنم كٓنقًنهم
السبت (قيػ ٍلةىا ىٟني ٍم يكونيواٍ قىرىدةن ىخانئ ى
ً
فكل ٗنل تأٌب ُب القرآف ُّذه العبارة هي كةاي عن إذالٟنم ،كهي ( يكونيواٍ)
كليس معةاه يمسخوا قردةٌ .

{موتيواٍ} كةاي عن ذ ٌٟنم،
ىحيى ي
كنظًنها قوله تعأب ُب نورة البقرة {فىػ ىق ىاؿ ىٟني يم اللٌهي يموتيواٍ ٍبٌ أ ٍ
اه ٍم} فكلم ي
{كلىىق ٍد ىعلً ٍمتي يم
ىحيى ي
اه ٍم} يعين ٌ
{ٍبيَ أ ٍ
أعزهم .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب نورة البقرة كهي قوله تعأب ى
ً
ًَ
ًً
ً
ً
ٌن} .
ين ٍاعتى ىدكاٍ مة يك ٍم ًُب ال َسٍبت فىػ يق ٍلةىا ىٟني ٍم يكونيواٍ قىرىد نة ىخانئ ى
الذ ى

ك) يعين كإذ انتأذف أعداؤهم من ربٌك ُب قتاٟنم فأذف ٟنم ،كاف القدماء يتفاءلوف
 ( - 167ىكإً ٍذ تىأىذَ ىف ىربح ى
بالسهاـ فيكتبوف على رقع "إفعل" كيكتبوف على األخرل "ال تفعل" ٍبٌ يرموهنا بسهم فإذا كقع السهم

على األكٔب يقولوف أذف لةا ربٌةا ُب ذلك ،كإذا كقع السهم على الثاني قالوا ٓب يأذف لةا ُب ذلك .فأخذ
كرمى السهم فوقع على األكٔب اليت مكتوب فيها "
نبوخ ٌ
ذنصر نهمان كانتأذف اهلل ُب قتاؿ بين إنرائيل ى

ك) أم نألوه اإلذف ُب
(كإً ٍذ تىأىذَ ىف ىربح ى
إفعل" ،فسار َنيشه كحارُّم كانتصر عليهم .كهذا معىن قوله تعأب ى
قتاٟنم فأذف ٟنمٍ .بٌ أقسم اهلل تعأب (لىيٍبػعثى َن ىعلىٍي ًهم إً ىٔب يػوًـ الٍ ًقيام ً من يسومهم نوء الٍع ىذ ً
اب) أم من
ٍ ىٍ ى ى ى ى ي ي ي ٍ ي ى ى
ىى
يعاملهم بأنوأ العذاب (إً َف ربَك لىس ًريع الٍعً ىق ً ً
اب) لمن يريد عقابه فيعاقبه ُب الدنيا قبل اآلخرة ( ىكإًنَهي
ى ى ى ي
ً
يم) باٞنؤمةٌن.
ور) للتائبٌن من ٌ
لىغى يف ه
اٞنوحدين ( َرح ه

اه ٍم ًُب األ ٍىر ً
ض) أم ٌفرقةاهم ليكونوا ذليلٌن (أي٣نىنا) ٢نتلف ُب اللغات مةهم فرس كعرب
 ( - 168ىكقىطَ ٍعةى ي
ً
كترؾ كأكراد كغًن ذلك ( ٍّمٍةػهم ال َ ً
اه ٍم)
صاٜنيو ىف) ُب أعماٟنم ( ىكًمٍةػ يه ٍم يدك ىف ذىل ى
ك) أم غًن صاٜنٌن ( ىكبىػلى ٍونى ي
يي
ً
أم اختربناهم (بً ٍ ً
الشر (لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍرًجعيو ىف) عن غيٌهم ككفرهم.
اٜنى ىسةىات ىكال َسيٍّئىات) أم باٝنًن ك ٌ
ًً
ً
اب) عن آبائهم
ف ًمن بىػ ٍعده ٍم ىخ ٍل ه
( - 169فى ىخلى ى
ف) يعين فذهب اآلباء كقاـ األبةاء مقامهم ( ىكًرثيواٍ الٍكتى ى
األد ىٗب) أم
ض ىهػ ىذا ٍ
كأجدادهم ،كالكتاب يريد به التوراة ،كاٞنقصود بذلك علماء اليهود (يىأٍ يخ يذك ىف ىعىر ى

يأخذكف اٞناؿ رشوة ُب حكمهم للةاس فيحكموف باطبلن ألجل اٞناؿ الذم هو ىعىرض زائل ُب هذه الدنيا،

يقاؿ ُب اٞنثىل ":الدنيا ىعىرض حاضر يأكل مةه البىػٌر كالفاجر"  ( ،ىكيىػ يقوليو ىف ىنييػ ٍغ ىف ير لىةىا) يعين يأخذكف

اٞنرة كال نعود نأخذ الرشوة من أحد ،كلكةٌهم
الرشوة ك٪نكموف باطبلن ٍبٌ يقولوف نيغفر اهلل لةا هذه ٌ
ًً
ض حمثٍػليهي) أم مثل الذم جاءهم باألمس من اٞناؿ
يكذبوف على أنفسهم ( ىكإًف يىأٍهت ٍم) ُب الغد ( ىعىر ه
اؽ الٍ ًكتى ً
اب) يعين أٓب تأخذ أنبياؤهم مةهم العهود
٫نشوف عقاب اهلل (أى ىٓبٍ يػي ٍؤ ىخ ٍذ ىعلىٍي ًهم ٍّميثى ي
(يىأٍ يخ يذكهي) كال ى

باٜنق كتلك العهود كاٞنواثيق
كتش ٌدد عليهم اٞنواثيق بأف يتٌقوا اهلل ُب ٗنيع أكامره ك٪نكموا بٌن الةاس ٌ
مكتوب عةدهم ُب التوراة كهم يقرأكهنا على الدكاـ ،أٓب نأخذ عليهم اٞنيثاؽ (أىف الَ يً يقوليواٍ ىعلىى اللٌ ًه إًالَ
اٜنى َق) ُب اٜنكم بٌن اٝنصمٌن ،فلماذا ٪نكموف باطبلن كهم قد قرأكا الكتاب ( ىكىد ىر ينواٍ ىما فً ًيه) من أحكاـ
ٍ
ً
ً
ين يىػتَػ يقو ىف) كال
كقوانٌن شرعي  ،كقليل مةهم يتٌقوف عقاب اهلل كال يأخذكف الرشوة ( ىكالد ي
َار اآلخىرةي ىخٍيػهر لٍّلَذ ى
70
يأخذكف الرشوة (أىفىبلى تىػ ٍع ًقليو ىف) يا أحبار اليهود كترتكوف الرشوة كٓنكموف بالعدؿ.

ًَ
ً ً ً
يتمسكوف بالتوراة كأحكامها فبل ٪نكموف باطبلن ( ىكأىقى يامواٍ
 ( - 170ىكالذ ى
ين ٬نيى َس يكو ىف بالٍكتىاب) يعين ٌ
ضيع أىجر الٍم ً ً
ً
ٌن) بل ٤نزيهم على إصبلحهم
ال َ
صلح ى
صبلىةى) كآتىوا الزكاة كأصلحوا بٌن اٞنتخاصمٌن (إًنَا الى ني ي ٍ ى ي ٍ
خًن اٛنزاء.
70
اٞنفسر لذلك له دالل كربل على خطرها ،كيف ال
ٌ
تكرر التحذير من أخذ الرشوة نظران أل٨نٌيتها كتأكيد ٚناح ٌ

كفيها قاؿ (فخر العركب ) "الراشي كاٞنرتشي كالرائش ُب الةار - ".اٞنراجع

ً
آد ىـ) اٞناضٌن ( ًمن ظي يهوًرًه ٍم) أم من ظهرانيهم يعين
ىخ ىذ ىربح ى
ك) العهود كاٞنواثيق (من بىًين ى
 ( - 172ىكإً ٍذ أ ى

ذري الظهور اٞناضٌن
من أنبلؼ اليهود الذين نبق ذكرهم ،كاليهود اٞنوجودكف هم (ذيٍّريػَتىػ يه ٍم) أم هم من ٌ
ً
ت بًىربٍّ يك ٍم قىاليواٍ) أم قالت اليهود (بىػلىى) أنت ربٌةا ،قاؿ اهلل تعأب
( ىكأى ٍش ىه ىد يه ٍم ىعلىى أىن يفس ًه ٍم) فقاؿ (أىلى ٍس ي
أ٘ب كاحد ال شريك ٕب؟ قالوا ( ىش ًه ٍدنىا) قاؿ اهلل تعأب (أىف تىػ يقوليواٍ يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً إًنَا يكةَا ىع ٍن ىه ىذا
أتشهدكف ٌ
ًً
يفهمةا
ىغافل ى
ٌن) يعين أف ال تقولوا يوـ القيام إنٌا كةٌا غافلٌن عن التوحيد فلم نعلم أف ال شريك لك كٓب ٍ
أحد فإنٌا أفهمةاكم كعلٌمةاكم كأشهدناكم على أنفسكم.

( - 173أ ٍىك تىػ يقوليواٍ) يوـ القيام (إًَ٧نىا أى ٍشىرىؾ آبى ياؤنىا ًمن قىػٍب يل) أم من قبلةا ( ىكيكةَا ذيٍّريَن ٍّمن بىػ ٍع ًد ًه ٍم) يعين

كصيةا آباءكم أف يعلٌموكم كيرشدككم إٔب التوحيد
ذريتهم من بعدهم فتعلٌمةا اإلشراؾ مةهم ،فإنٌةا ٌ
ككةٌا ٌ
كإٔب نبذ األكثاف كاألصةاـ كٓنطيمها أيةما ً
كج ىدت ،فبل تقولوا( :أىفىػتيػ ٍهلً يكةىا ًّنىا فىػ ىع ىل الٍ يمٍب ًطليو ىف) من آبائةا
كأجدادنا؟
كالعهود اليت أخذهتا عليهم أنبياؤهم بأمر من اهلل كهي أف يعبدكا اهلل كحده كال يش ًركوا به شيئان من
اٞنخلوقٌن كاٞنخلوقات كأف يوصي اآلباء أبةاءهم بذلك جيبلن بعد جيل لئبلٌ يةسوا العهود كاٞنواثيق فيعبدكا

غًن اهلل.
كإليك بعض العهود اليت أخذها عليهم أنبياؤهم بذلك :فقد جاء ُب التوراة ُب نفر التثةي ُب االصحاح
ٗنيع إًنرائًيل كقىاؿ ٟنم« :اً ٍٚنع يا إًنرائًيل ال ىفرائً
ً
ً
لم ًُّىا
ك
ىت
أ
اليت
اـ
ك
ىح
أل
ا
ك
ض
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
اٝنامس قاؿ [ :ىكىد ىعا يم ى
ونى ى ى ٍ ى ى ي ٍ
ى
ي
ىٍ ى ٍى ي ى
ًُب مس ًامعً يكم اليػوـ كتىػعلموها كاح ًرتزكا لً
ب إًٟنيةىا قىطى ىع ىم ىعةىا ىع ٍهدان ًُب يحوً
س ىم ىع آبىائًةىا
لي
.
يب
ر
ر
ل
ا
ا.
وه
ل
م
ع
ػ
ت
ي
ح
ى
َ
ى
ى ى ي ىٍى ى ى ي ى ى ٍى ي
ٍ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ً
ً
ب
ىحيىاءه .ىك ٍجهان لًىو ٍج وه  ..فىػ ىقاؿ :أىنىا يه ىو الَر ح
قىطى ىع الَر ح
ين يهةىا اليىػ ٍوىـ ىٗنيعيةىا أ ٍ
ب ىه ىذا ى
الع ٍه ىد بىل ىم ىعةىا ىٍ٥ن ين الذ ى
ً
إًٟنك ً
ً
ً
الذم أىخرج ى ً
ض ًمصر ًمن بػي ً
لك
صةى ٍع ى
ت العيبيوديًَ .ال يى يك ٍن ى
يى
لك آٟنىه أ ٍ
يخىرل أ ىىمامي .ال تى ٍ
ك م ٍن أ ٍىر ً ٍ ى ٍ ىٍ
ٍى ى
ً
ً
ًً
ض ًمن أىن ىفل كما ًُب اٞن ًاء ًمن ىٍٓن ً
ت األ ٍىر ً
ض .ال
ٕنٍثىاالن ىمٍة يحوتان ي
ى ٍ
ص ىورةن ىما ٣نَا ًُب ال َس ىماء م ٍن فىػ ٍو يؽ ىكىما ًُب األ ٍىر ً ٍ ٍ ي ى ى
ك إًله ىغيور أىفٍػتى ًق يد ذينيوب اآلب ًاء ًُب األىبػةى ًاء كًُب اٛنً ًيل الثَالً ً
ث
تى ٍس يج ٍد ٟني َن ىكال تىػ ٍعبي ٍد يه َن أل ٍّ
ى٘ب أىنىا الَر ح
ب إًٟني ى ه ي ه
ى ى
ٍ ى

ً ً ً
الذين يػبغًضونىًين كأىصةىع إًحسانان إًٔب أيلي و
ً
وؼ ًمن يً١ن ٍّ ً ً
ب
ان ًم الَر ٍّ
ٍ َ
ام .ال تىػٍةط ٍق بً ٍ
ب ىك ىحافظي ىك ى
صايى ى
ىكالَراب ًع م ىن ى يٍ ي ى ٍ ي ٍ ى
ًً
اٚن ًه ب ً
ً ً
كب ً
ك لًتىطيوؿ
صى
اطبلن.. .أى ٍك ًرٍـ أىبى ى
اؾ الَر ح
اطبلن ألى َف الَر َ
ب ال يػي ًٍرب ي
ب إًٟني ى
اؾ ىكأيَم ى
ك ىك ىما أ ٍىك ى
ئ ىم ٍن نىطى ىق ب ٍ ى
إٟن ى ى
أىيَام ً
لك ىخٍيػهر على األ ٍىر ً
ض ً
ك .ال تىػ ٍقتيل ىكال تىػ ٍزًف ىكال تى ٍس ًر ٍؽ ىكال تى ٍش ىه ٍد
يك الَر ح
ب إًٟني ى
اليت يػي ٍع ًط ى
ك ىكليى يكو ىف ى
يى
ك ىكال بىػٍيتىه ىكال ىح ٍقلهي ىكال ىعٍب ىدهي ىكال أ ىىمتىهي ىكال ثػى ٍوىرهي ىكال ً٘نى ىارهي ىكال
ك ىش ىه ىاد ىة يزكور ىكال تى ٍشتى ًه ٍامىرأىىة قى ًريبً ى
ىعلى قى ًريبً ى
ً
ك].
يكل ىما ل ىق ًريبً ى
كما جاء ُب ٠نموع التوراة ُب نفر يشوع ُب اإلصحاح الرابع كالعشرين قاؿ يشوع ٢ناطبان قومه :
ً
ً
ً
ب
[ ىكإً ىذا تىػىرٍكتي يم الَر َ
ىح ىس ىن إًلىٍي يك ٍم» .فىػ ىق ىاؿ الش ٍ
جع فىػييسيءي إًلىٍي يك ٍم ىكيػي ٍفةي يك ٍم بىػ ٍع ىد أى ٍف أ ٍ
ب ىك ىعبى ٍد يًٍب آٟنىن ىغ ًريبى ن يىػ ٍر ي
َع ي
ً
ً
ً
ً
َع ً
اختىػ ٍريًٍب
وع « :الى .بى ًل الَر َ
ب« :أىنٍػتي ٍم يش يه ه
ود ىعلىى أىنٍػ يفس يك ٍم أىنَ يك ٍم قىد ٍ
ليى يش ى
ب نىػ ٍعبي يد» .فىػ ىق ىاؿ يى يشوعي للش ٍ
ب لًتػعبدكه» .فىػ ىقاليوا « :ى٥نن شهود»« .فىاآل ىف انٍ ًزعوا ً
ً
اآلٟنىى الٍغى ًريبى ى الًَيت ًُب ىك ىن ًط يك ٍم ىكأ ًىميليوا
ٍ ي يي ه
ي
ألىنٍػ يفس يك يم الَر َ ى ٍ ي ي ي
ب إً ًله إًنرائًيل» .فىػ ىق ىاؿ الشَع ً
ب إًٟنةىا نػىعب يد كلً ًً
وع« :الَر َ
قيػليوبى يك ٍم إً ىٔب الَر ٍّ
ص ٍوته نى ٍس ىم يع» .ىكقىطى ىع يى يشوعي
ب ليى يش ى
ٍي ى ى
ٍ ي
ٍى ى
عه ندا لًلش ً ً ً
ك الٍيػوًـ ،كجعل ىٟنم فى ًريض ن كحك ً ً
ب يى يشوعي ه ىذا الٍ ىكبلى ىـ ًُب ًن ٍف ًر
ٍ
ىٍ
َعب ُب ذل ى ى ٍ ى ى ى ى ي ٍ ى ى ي ن
يم .ىكىكتى ى
ٍما ُب ىشك ى
ً ً
بٍ .بٌ قى ىاؿ يى يشوعي ًٛنى ًمي ًع
صبىهي يهةى ى
ت الٍبىػلحوطىً الًَيت ًعٍة ىد ىم ٍق ًد ًس الَر ٍّ
اؾ ىٍٓن ى
ىش ًر ىيع اهلل .ىكأ ى
ىخ ىذ ىح ىجنرا ىكبً نًنا ىكنى ى
اٜنجر ي يكو يف ش ً
َع ً ً
ب الَ ًذم ىكلَ ىمةىا بًًه ،فىػيى يكو يف
اه ندا ىعلىٍيػةىا ،ألىنَهي قى ٍد ىًٚن ىع يك َل ىكبلىًـ الَر ٍّ
ى
الش ٍ
ب« :إ َف ه ىذا ٍى ى ى ى
ً
ً
ؼ ي يشوع الشَعب يك َل ك ً
اح ود إً ىٔب يم ٍل ًك ًه] ".
ىشاه ندا ىعلىٍي يك ٍم لئىبلَ ىٍْن ىح يدكا إًٟنى يك ٍم»ٍ28 .بيَ ى
ى
صىر ى ى ي ٍ ى

آراء المفسّرين
اٞنفسركف تفسًن هذه اآلي كٓب يعلموا مغزاها فظةٌوا أ ٌف كلم (ظي يهوًرًه ٍم) معةاها أصبلُّم ،ككلم
ٓب يفهم ٌ
(ذيٍّريػَتىػ يه ٍم) معةاها أركاحهم ،كبذلك أخذكا يتخبٌطوف ُب تفسًن هذه اآلي خبط عشواء كإليك بعض

تفانًنهم لآلي لتحكم بٌن اٝنطأ كالصواب.

ك ًمن بىًىن ءادىـى } أم
لقد جاء ُب تفسًن الةسفي صحف  94من نورة األعراؼ قاؿ {" :كىًإذٍ أىخى ىذ رىبح ى
كاذكركا إذ أخذ { ًمن ظيهيوًرًهمٍ } بدؿ من { بىًىن ءادىـى } كالتقدير :كإذ أخذ ربك من ظهور بين آدـ {
ً
ذيرٌيػَتػيهيم } كمعىن أخذ ذرياهتم من ظهورهم إخراجهم من أصبلب آبائهم { كىأى ٍشهىدىهيمٍ عىلىى أىنفيس ًهمٍ
ت ًبرىبٌ يكمٍ قىاليواٍ بػىلى َٰى شىًه ٍدنىا } هذا من باب التمثيل ،كمعىن ذلك أنه نصب ٟنم األدل على ربوبيته
أىلىسٍ ى
ككحدانيته كشهدت ُّا عقوٟنم اليت ركبها فيهم كجعلها ٣نيزة بٌن اٟندل كالضبلل  ،فكأنه أشهدهم على

أنفسهم كقررهم كقاؿ ٟنم :ألست بربكم؟ ككأهنم قالوا :بلى أنت ربٌةا شهدنا على أنفسةا كأقررنا
بوحدانيتك"

ك ًمن بىًىن ءىادىـى ًمن ظيهيوًرًهمٍ } بدؿ
كجاء ُب تفسًن اٛنبللٌن صفح  141قاؿ {" :كًإذٍ أىخى ىذ رىبح ى
اشتماؿ ٣نا قبله بًإعادة اٛنار {ذيٍّريًٌت ًهمٍ } بأف أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدـ ،نسبلن بعد

نسل ،كةحو ما يتوالدكف كالذر بةعماف يوـ عرف كنصب ٟنم دالئل على ربوبيته كركب فيهم عقبلن
ً
ت ًبرىبٍّ يكمٍ قىاليواٍ بػىلى َٰى } أنت ربٌةا { شىًه ٍدنىا } بذلك ك ًاإلشهاد ػ
{كىأى ٍشهىدىهيمٍ عىلى َٰى أىنفيس ًهمٍ } قاؿ { أىلىسٍ ي
{ أف } ال { يػىقيوليواٍ } بالياء كالتاء ُب اٞنوضعٌن ،أم الكفار { يػى ٍوـى ٱلًٍقيىَٰمىً ًإنَا كيةَا عىنٍ َٰهى ىذا } التوحيد
{ َٰغىًفًلٌنى } ال نعرفه".

كجاء ُب تفسًن الطربني اَّلٌد الرابع صفح  497قاؿ {" :كإذ أخذ ربك } أم كاذكر ٟنم يا ١نمٌد إذ

أخرج ربك { :من بين آدـ من ظهورهم } أم من ظهور بين آدـ { ذريتهم كأىشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى } إختلف العلماء من العاـ كاٝناص ُب معىن هذه اآلي كُب هذا اإلخراج
كاإلشهاد على كجوه:
أحدها :أف اهلل تعأب أخرج ذري آدـ من صلبه كهيئ الذر فعرضهم على آدـ كقاؿ :إ٘ب آخذ على

ذريتك ميثاقهم أف يعبدك٘ب كال يشركوا يب شيئان كعليَ أرزاقهم ٍبٌ قاؿ ٟنم ألست بربٌكم قالوا بلى شهدنا
أنك ربةا فقاؿ للمبلئك  :أشهدكا فقالوا شهدنا .كقيل :إف اهلل تعأب جعلهم فهماء عقبلء يسمعوف

خطابه كيفهمونه ٍبٌ رَدهم إٔب صلب آدـ كالةاس ١نبونوف بأٗنعهم حّت ٫نرج كل من أخرجه اهلل ُب

تغًن عن الفطرة
ذلك الوقت ككل من ثبت على اإلنبلـ فهو على الفطرة األكٔب كمن كفر كجحد فقد ٌ

األكٔب عن ٗناع من اٞنفسرين كرىكىكا ُب ذلك آثاران بعضها مرفوع كبعضها موقوف ك٩نعلوهنا تأكيبلن لآلي

كرَد احملققوف هذا التأكيل كقالوا :إنه ٣نا يشهد ظاهر القرآف ِنبلفه ألنه تعأب قاؿ {كإذ أخذ ربك من بين
آدـ} كٓب يقل من آدـ كقاؿ {من ظهورهم} كٓب يقل من ظهره كقاؿ {ذريتهم} كٓب يقل ذريتهٍ .بٌ أخرب
تعأب بأنه فعل ذلك لئبل يقولوا إهنم كانوا عن ذلك غافلٌن أك يعتذركا بشرؾ آبائهم كأهنم نشؤكا على

ديةهم كهذا يقتضي أف يكوف ٟنم آباء مشركوف فبل يتةاكؿ الظاهر كلد آدـ لصلبه كأيضان فإف هذه الذري
اٞنستخرج من صلب آدـ ال ٫نلو إما إف جعلهم اهلل عقبلء أك ٓب ٩نعلهم كذلك فإف ٓب ٩نعلهم عقبلء

فبل يصح أف يعرفوا التوحيد كأف يفهموا خطاب اهلل تعأب كإف جعلهم عقبلء كأخذ عليهم اٞنيثاؽ فيجب
أف يتذكركا ذلك كال يةسوه ألف أخذ اٞنيثاؽ ال يكوف حج على اٞنأخوذ عليه إال أف يكوف ذاكران له

فيجب أف نذكر ٥نن اٞنيثاؽ كألنه ال ٩نوز أف يةسى اٛنمع الكثًن كاٛنم الغفًن من العقبلء شيئانكانوا

عرفوه كميَزكه حّت ال يذكره كاحد مةهم كإف طاؿ العهد أال ترل أف أهل اآلخرة يعرفوف كثًنان من أحواؿ
الدنيا حّت يقوؿ أهل اٛنة ألهل الةار أف قد كجدنا ما كعدنا ربةا حقان.

كثانيها :أف اٞنراد باآلي أف اهلل نبحانه أخرج بين آدـ من أصبلب آبائهم إٔب أرحاـ أمهاهتم ٍبٌ رقاهم
درج بعد درج كعلق ٍبٌ مضغ ٍبٌ أنشأ كبلن مةهم بشران نويان ٍبٌ حيٌان مكلفان كأراهم آثار صةعه كم َكةهم

من معرف دالئله حّت كأنه أشهدهم كقاؿ ٟنم ألست بربٌكم فقالوا بلى هذا يكوف معىن أشهدهم على
أنفسهم د َٟنم ِنلقه على توحيده كإ٧نا أشهدهم على أنفسهم بذلك ٞنا جعل ُب عقوًٟنم من األدل الدال

على كحدانيته كرٌكب فيهم من عجائب خلقه كغرائب صةعته كُب غًنهم فكأنه نبحانه ّنةزل اٞنشهد ٟنم
على أنفسهم.

كثالثها :أنه تعأب إ٧نا عىن بذلك ٗناع من ذري آدـ خلقهم كأكمل عقو ىٟنم كق َررهم على ألسن رنله

(ع) ّنعرفته كّنا ٩نب من طاعته فأقرٌكا بذلك كأشهدهم على أنفسهم به لئبل يقولوا يوـ القيام إنا كةٌا
عن هذا غافلٌن ".إنتهى.

ً
١نمد أخبار اٞناضٌن اليت هي موجودة ُب توراهتم لكي
 ( - 175ىكاتٍ يل ىعلىٍيه ٍم) أم إقرأ على اليهود يا ٌ
ًَ
م آتىػٍيػةىاهي آيىاتًةىا) أم أعطيةاه حججةا كبيٌةاتةا،
يف ٌكركا كيعتربكا فبل يكونوا مثلهم ،كمن تلك األنباء (نػىبىأى الذ ى
71
انسلى ىخ ًمٍةػ ىها) أم
ف
(
مونى
زمن
ُب
كاف
ك
الدعوة
مستجاب
ا
عابد
ا
عاٞن
بل
رج
كاف
ك
كهو بلعاـ بن بىعور
ن
ى
ن
ن
ى
فانتي ًزعت مةه تلك اآليات بسبب رجوعه من الطاع إٔب اٞنعصي (فىأىتٍػبىػ ىعهي الشٍَيطىا يف) أم ٜنقه الشيطاف
ً
ين) بعد أف كاف من العابدين اٞنتٌقٌن .فبل تكونوا مثله أيٌها اليهود فتغوكف
ٌ
حّت أغواه (فى ىكا ىف م ىن الٍغىا ًك ى
بةب يدعو إٔب عبادة اهلل كحده كيةهى عن عبادة األكثاف كاألصةاـ.
الةاس كتص ٌدكهنم عن اإل٬ناف ٌ

 ( - 176ىكلى ٍو ًشٍئػةىا لىىرفىػ ٍعةىاهي ًُّىا) يعين لو نشاء لرفعةاه أم بلعاـ إٔب السماء بعد موته ،يعين إٔب اٛنةاف
ً
ىخلى ىد) أم ركن (إً ىٔب األ ٍىر ً
ض) يعين اختار البقاء ُب األرض على الصعود إٔب
بسبب تقواه كعبادته ( ىكلىػكةَهي أ ٍ
فسولت
السماء كاختار اٞناؿ الفا٘ب على الةعيم الباقي ّنعصيته هذه ( ىكاتػَبى ىع ىه ىواهي) يعين كاتٌبع هول نفسه ٌ

يدعو على بين أنرائيل باٟنبلؾ ،مع ٌأهنم ٓب يؤذكه كٓب ٪نملوا عليه بكبلـ ردمء فكذلك أنتم
له نفسه أف ى

١نمد كعاديتموه مع أنٌه ٓب يؤذكم بل ص ٌدؽ كتابكم كأيٌد ديةكم (فى ىمثىػليهي) أم فمثل بلعاـ
أخذًب ُب إيذاء ٌ
ً ًَ
ً
ُب ذلك ( ىكمثى ًل الٍ ىك ٍل ً
ين
ب إًف ىٍٓن ًم ٍل ىعلىٍي ًه يىػ ٍل ىه ٍ
ث) أم يةبح (أ ٍىك تىػٍتػ يرٍكهي يىػ ٍل ىهث) مثل (ذَل ى
ى
ك ىمثى يل الٍ ىق ٍوـ الذ ى
َ ً ً
تتعرض ٟنم بأذل كبذلك يهلكوف
ىكذبيواٍ بآيىاتةىا) فهم يؤذكنك كيسبٌونك كيستهزؤكف بك كإف كةت ال ٌ
ص ً
ص لى ىعلَ يه ٍم يىػتىػ ىف َك يرك ىف) ُب أمر بلعاـ كال يكونوا مثله.
ص الٍ ىق ى
أنفسهم حيث يرموهنا ُب جهةٌم (فىاقٍ ي
ص ى

 71ككاف ُب مدين جليه باالؽ من آراـ.

القص من التوراة نذكرها باختصار ،فقد جاء ُب نفر العدد ُب االصحاح الثا٘ب كالعشرين :
كإليك ٌ
لى ٌما نار بةو إنرائيل قاصدم األردف قاـ باالؽ بن صفور ملك موآب كٗنع الشيوخ كالرؤناء كقاؿ ٟنم

لقد قدـ بةو إنرائيل إٔب ديارنا كإ ٌهنم ال يبقوف لةا طعامان كال شرابان لكثرهتم فةموت جوعان فاذهبوا إٔب
بلعاـ ككلٌموه كائتوا به فليدعي على بين إنرائيل كيلعةهم كي نةتصر عليهم كيرجعوا عن ببلدنا ،كبعث

معهم هدايا له ،فساركا إٔب بلعاـ ككلٌموه بذلك كق ٌدموا له اٟندايا فقاؿ ٟنم باتوا عةدم الليل ح ٌّت أنظر ُب
أمرم ،فأكحى اهلل تعأب إليه ُب اٞنةاـ أف ال تفعل ذلك كال تدعي على بين إنرائيل ،كلى ٌما أصبح الصباح

كيتضرعوف إليه كقالوا له ً
إمض معةا
يتونلوف به
قاؿ ٟنم ال أذهب معكم أل ٌف اهلل هنا٘ب عن ذلك ،فأخذكا ٌ
ٌ

تدعو كإف شئت ترؾ الدعاء فاألمر لك.
إٔب اٞنلك كهةاؾ إف شئت أف ى

فذهب معهم على بغلته كُب مةتصف الطريق كقفت بغلته عن السًن فضرُّا فلم ً
تسر كزجرها فلم تزدد
إالٌ رنوخان ُب األرض فةزؿ عةها كأخذ يضرُّا ضربان ً
موجعان فةطقت بقدرة اهلل تعأب كقالت إ ٌف أمامي
حّت كصلوا إٔب اٞنلك باالؽ فانتقبله
مبلكان يةها٘ب عن السًن كأنت تأمر٘ب بذلك ،فرتكها كنار معهم ٌ
يدعو على بين إنرائيل ،فقاؿ ال أفعل ذلك أل ٌف اهلل هنا٘ب ُب اٞنةاـ عن
اٞنلك كأكرمه كطلب مةه أف ى

حّت أغراه ،فصعدكا فوؽ
يتونل إليه كيق ٌدـ له األمواؿ كاٟندايا ٌ
ذلك ،فقاؿ اٞنلك لعلٌها رؤيا كاذب كأخذ ٌ

اٛنبل كق ٌدموا قرابٌن هلل كأخذ بلعاـ يدعو ،فةطق بالدعاء كباللعن على قوـ اٞنلك ألنٌه ٓب ٬نتلك أمر

لسانه ،فصاح اٞنلك كضرب بيديه كقاؿ ماذا تعمل كماذا تفعل؟ لقد دعوت عليةا كلعةتةا ،فقاؿ بلعاـ:
مين على لسا٘ب فصار يةطق
أٓب أقل لك أنا ال أقدر أف أعمل شيئان بإرادٌب فإ ٌف اهلل تعأب أخذ السلط ٌ
بغًن إرادٌب ،فقاؿ اٞنلك كماذا نعمل اآلف؟ فقاؿ بلعاـ لةذهب إٔب اٛنبل الثا٘ب كنق ٌدـ قرابٌن هلل كأدعو

مرة ثاني  ،ففعل كلكةٌه ٓب يةجح أيضان بل أخذ لسانه يلعن قوـ اٞنلك كيدعو عليهم ،ك٬ندح بين إنرائيل
ٌ

كمزؽ ثيابه كلطم كجهه كقاؿ ماذا صةعت لقد أهلكتةا كلعةتةا .فقاؿ بلعاـ لةذهب
كيباركهم فصاح اٞنلك ٌ

إٔب جبل ثالث ،فذهبوا كدعا على قوـ اٞنلك أيضان.

كل امرأة
ٌ
فلما رأل بلعاـ أ ٌف خطٌته هذه ٓب تةجح ف ٌكر ُب خطٌ أخرل كقاؿ للملك باالؽ :إٗنعوا ٌ

معهن أطباقان من الفواكه كيذهنب إٔب بين إنرائيل كيبعن عليهم الفواكه فإذا أراد
حسةاء مةكم كليأخذف ٌ

إحداهن فبل ٕنتةع عن ذلك فإذا زٗب أحدهم فإ ٌف اهلل تعأب نيةزؿ عليهم الطاعوف
أحدهم أف ٩نامع
ٌ
ً
ين) يعين بعد ما كاف
فيهلكهم .ففعلوا ذلك ك٤نحت خطٌتهم ،كهذا معىن قوله تعأب (فى ىكا ىف م ىن الٍغىا ًك ى
تقيان يةهى عن الفحشاء أصبح عاصيان غاكيان يأمر بالفحشاء.

كحدد ٟنا
١نمد كنسأله عن القيام فإف أجابةا عةها ى
 -187إجتمع نفر من اليهود كقالوا لةذهب إٔب ٌ
بةب أل ٌف اهلل ٓب ٫نرب ًُّا أحدان من األنبياء كٓب ٪ن ٌدد كقتها ُب كتابٌ ،أما إذا ٓب يً٩نبةا
كقتان فإنٌه كاذب كليس ٌ
الةب كنألوه ،فةزلت هذه اآلي
نب صادؽٍ ،بٌ دخلوا على ٌ
عليها كقاؿ ال علم ٕب بوقت حدكثها فإنٌه ٌ
ك) يا ١نمد (ع ًن ال َس ً
أم
(يى ٍسأىليونى ى
ى
ٌ ى
اع ) أم عن الساع اليت تقوـ فيها القيام (أىيَا ىف يم ٍر ىن ى
اها) يعين ُب ٌ
كقت يكوف حدكثها ،ككاف نؤاٟنم مبهمان ُب علم اهلل تعأب فهل أرادكا بذلك الساع اليت ٬نوتوف فيها أـ
الساع اليت يبعثوف فيها أـ ناع ابتداء تلك اٜنوادث اليت تقوـ بسببها القيام  ،فأخرب نبحانه عن
أم كقت تقف األرض عن
ابتداء حدكثها لؤلرض اليت ٥نن عليها كهو قوله تعأب (أىيَا ىف يم ٍر ىن ى
اها) يعين ٌ

كتستقر عن حركتها الدائمي  ،فاإلرناء معةاه الوقوؼ كالسكوف كالثبات ،يقاؿ رنت
دكرهتا احملوري
ٌ
السفية على الشاطئ أم كقفت كنكةت ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعات {ك ًٍ
اها}
اٛنبى ىاؿ أ ٍىر ىن ى
ى
أم أثبتها على األرض.
ةد ىرٍّيب) كال علم ٕب بذلك (الى ي٩نىلٍّ ىيها) أم ال يكشف حقيقتها
١نمد ُب جواُّم (إًَ٧نىا ًع ٍل يم ىها ًع ى
(قي ٍل) يا ٌ
كيةجلي غطاؤها (لًىوقٍتً ىها) يعين فيكشف عن كقتها مّت يكوف كمّت تقوـ (إًالَ يه ىو) فإ ٌف اهلل تعأب ٩نلٌي
ت) أم
كيبٌن أنرارها كيع ٌدد ٟنم عبلئمها على لساف اٞنهدم اٞنةتظر (ثىػ يقلى ٍ
أمرها للةاس ُب ذلك الزماف ٌ
ً
ك٫نوفهم بقيامها فمةهم مك ٌذب ُّا كمةهم
ثقل أمرها على الةاس كعظم شأهنا أل ٌف اهلل تعأب يتوعٌدهم ُّا ٌ
الكل ال يعلموف حقيقتها أل ٌف اهلل تعأب أخفاها ليختربهم كيرل أعماٟنم لكي ٩نازيهم
خائف مةها ك ٌ

ً
اد أي ٍخ ًف ىيها
اع ى ءاىتيى ه أى ىك ي
عليها ّنا يستح ٌقونه ،فقد قاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان مونى ُب نورة طه{ :إً َف ال َس ى
لًتي ٍجىزل يك حل نىػ ٍف و
س ًّنىا تى ٍس ىعى} .
كقوله (ًُب ال َسماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض) أم ثقل أمرها على أهل الكواكب السيٌارة كأهل األرض (الى تىأٍتًي يك ٍم)
ىى

عبلئمها (إًالَ بىػ ٍغتى ن) يعين إالٌ فجأةن.

و
فحيةئذ أخذ اليهود يةظر بعضهم إٔب بعض نظر انتجواب فقاؿ بعضهم لقد انتقصى أمرها كتتبٌع أثرها
ً
َك ىح ًف ٌّي ىعٍةػ ىها)
ك ىكأىن ى
١نمد  ،فةزلت (يى ٍسأىليونى ى
ُب الكتب السماكي فعرؼ ذلك فقالوا كأنٌك حف ٌّي عةها يا ٌ
"حف الرجل شاربه" إذا
حّت عرفت ذلك ،كذلك من قوٟنم ٌ
أم كأنٌك انتقصيت أمرها كتتبٌعت أثرها ٌ
ةد اللٌ ًه)
أزاؿ الشعر من أنفله ،كح ٌفت اٞنرأة كجهها ،أم تتبٌعت آثار الشعر فاقتلعته (قي ٍل إًَ٧نىا ًع ٍل يم ىها ًع ى
كهو الذم أخرب٘ب بذلك كلست ً٣نٌن درس الكتب كال ً٣نٌن تتبع اآلثار (كلى ً
ػك َن أى ٍكثىػىر الة ً
اٜنق
َاس) ٩نهلوف ٌ
ٌ
ى
ك(الى يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق .

كفصلت عبلئمها كما ٩نرم فيها من
كقد بيٌةت ُب كتايب الكوف كالقرآف عن الساع كعن حدكثها ٌ
حوادث فراجعه إف شئت زيادة إيضاح.

ًَ
سكً
اح ىدةو ىك ىج ىع ىل ًمٍةػ ىها ىزٍك ىج ىها لًيى ٍس يك ىن إًلىٍيػ ىها) إنٌه يرجع إٔب الةفس
 ( - 189يه ىو الذم ىخلى ىق يكم ٍّمن نػَ ٍف و ى
و
لكل نفس زكج
كزكجها من كلد آدـ ال إٔب آدـ ٌ
كل كاحد مةكم من نفس كاحدة ك ٌ
كحواء .كاٞنعىن :خلق ٌ
ً
هو مةها أم من جةسها كما قاؿ نبحانه ُب نورة الركـ ً ًً
اجا
{كم ٍن آيىاته أى ٍف ىخلى ىق لى يكم ٍّم ٍن أىن يفس يك ٍم أ ٍىزىك ن
ى
لٍّتى ٍس يكةيوا إًلىٍيػ ىها} ،
خص بالذكر أحد رؤناء قريش طلب من اهلل الولد
(فىػلى َما تىػغىش ى
كل إنساف زكجتهٍ ،بٌ ٌ
َاها) أم ٌ
فلما كطأ ٌ

العزل كأشرؾ ُب تسميته بأف جعله عبدان للصةم ،كذلك قوله تعأب (فىػلى َما
فلما أعطاه الولد ٚنٌاه عبد ٌ
ٌ
تىػغىشَاها ى٘نلىت ٘نىٍبلن خ ًفي نفا) من اٝن ٌف ّنعىن تقوـ كتقعد كْنيء كتذهب (فىمَر ٍ ًً
انتمرت باٜنمل
ى ى ٍ
ى
ى
ت به) أم ٌ

على اٝنًٌف بضع أشهر( ،فىػلى َما أىثٍػ ىقلىت) باٜنمل كاقرتب كضع اٜنمل ( َد ىع ىوا اللٌهى ىربػَ يه ىما) فقاال (لىئً ٍن آتىػٍيتىػةىا)
كلدان (ص ً
ً
ً
َ
ين) لك.
اٜنان) أم ى
ى
معاَب ليس به عاه (لةى يكونى َن م ىن الشَاك ًر ى
ً
ا٨نا ص ً
ا٨نىا) أم ُب الولد
يما آتى ي
اٜنان) أم كلدان صاٜنان ى
( - 190فىػلى َما آتى يى ى
معاَب ( ىج ىعبلى لىهي) أم هلل ( يشىرىكاء ف ى
العزل صةم من األصةاـ فقلٌده قومه ُب
العزل ،ك ٌ
الذم أعطا٨نا فبدالن من تسميته عبد اهلل أٚنياه عبد ٌ

العزل كعبد مةاة (فىػتىػ ىع ىأب اللٌهي ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) قريش من
يسموف أكالدهم عبد البلت كعبد ٌ
ذلك فصاركا ٌ

السيء.
قيامهم ُّذا التقليد ٌ

اٞنادة ،كاٞنعىن :أيشركوف معه األركاح اليت ٓب
ٍ -191بٌ قاؿ تعأب (أىيي ٍش ًريكو ىف) معه ( ىما الى ى٫نٍلي يق ىشٍيئان) من ٌ

كل ما ُب الوجود هو من ٢نلوقات اهلل كصةعه ( ىكيه ٍم
ٔنلق شيئان من اٞنخلوقات اٞنوجودة على األرض بل ٌ
ي٫نٍلى يقو ىف) يعين كهم ٢نلوقوف ،كاٞنعىن :أيشركوف معه ملوكهم كرؤناءهم األموات فصةعوا ٟنم ٕناثيل
(كيه ٍم ي٫نٍلى يقو ىف) على صيغ اٞنضارع يعين رؤناءهم األموات
كعبدكها من دكف اهلل  .كإٌ٧نا قاؿ تعأب ى

ي٫نلىقوف يوـ القيام أل ٌف اهلل تعأب ٫نلق ٟنم جلودان أثًني كيلقيهم ُب الةار ،كذلك قوله تعأب ُب نورة
ً
الةساء { يكلَما نى ً
اب}.
ض ىج ٍ
اه ٍم يجلي ن
ت يجلي ي
ود يه ٍم بى َدلٍةى ي
ودا ىغٍيػىرىها ليى يذكقيواٍ الٍ ىع ىذ ى
ى
ً
صنرا ىكالى أىن يف ىس يه ٍم
 ( - 192ىكالى يى ٍستىطيعيو ىف ىٟني ٍم) يعين ملوكهم األموات ال يستطيعوف للمشركٌن (نى ٍ
ةص يرك ىف) فيةجوف من العذاب.
يى ي
ً ًَ
ً
ف ٍّمن الشَيطى ً
اف) أم قسم من إغواء الشيطاف،
ين اتَػ ىقواٍ إً ىذا ىم َس يه ٍم) أم أصاُّم (طىائ ه ى ٍ
( - 201إ َف الذ ى
فالطائف مذ ٌكر كالطائف مؤنٌث (تى ىذ َك يركاٍ) كعيد اهلل كعقابه فرتكوا اٞنعصي كندموا على ذلك (فىًإ ىذا يهم
حمب ً
ص يرك ىف) للرشد.
ٍ

التكرب كيريد ُّم اٞنشركٌن (٬نىيدحكنىػ يه ٍم ًُب الٍغى ٍّي)
 ( - 202ىكإً ٍخ ىوانػي يه ٍم) يعين إخواف الشياطٌن ُب الكفر ك ٌ
يعين الشياطٌن يزيدكف ُب إغواء الكافرين (ٍبيَ الى يػ ٍق ً
ص يرك ىف) ُب الزيادة من اإلغواء.
ي

ًً
ً
١نمد (بًآيىو) أم ّنعجزة كما اقرتحوا عليك (قىاليواٍ) أم قاؿ الكافركف (لىٍوالى
 ( - 203ىكإ ىذا ىٓبٍ تىأٍهتم) يا ٌ
١نمد ٟنم
ٍ
اجتىبىػٍيتىػ ىها) من اهلل  ،يعين قالوا لك لوال طلبتها من اهلل كاخرتهتا فيعطيك إف كةت نبيٌان (قي ٍل) يا ٌ
ً
ً
ٕب ًمن َرٍّيب) كليس ٕب االختيار ُب ذلك ( ىهػ ىذا) القرآف معجزٌب فهو معجزة علمي
وحى إً ىَ
(إَ٧نىا أىتَبً يع ىما ي ى
كهو (ب ً ً
اٜنق ( ىكيه ندل ىكىر ٍ٘نىه لٍّىق ٍووـ يػي ٍؤًمةيو ىف) برٌُّم كبرنله.
صآئ ير من َربٍّ يك ٍم) ٞنن أراد أف يبصر ٌ
ىى
ً ًَ
ك) يعين عةده ُب السماكات األثًني كهم اٞنبلئك (الى يى ٍستىكًٍربيك ىف ىع ٍن ًعبى ىادتًًه)
ين ًع ى
ةد ىربٍّ ى
( - 206إ َف الذ ى
علو شأهنم ( ىكيي ىسبٍّ يحونىهي ىكلىهي يى ٍس يج يدك ىف) أم يةقادكف ألكامره كال يعصونه كلكةٌكم تأنفوف من السجود
مع ٌ
له كتعصوف أكامره مع أنٌكم يخلًقتم من ماء حقًن كطٌن مسةوف.
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األعراؼ ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
ُب  20رمضاف نة  1383هجري اٞنصادؼ  1964/2/3ميبلدي
كيليها تفسًن نورة األنفاؿ
===============================================

سورة األنفال
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً ً
ً
ً
ين).
 ( -18ىذل يك ٍم) الةصر لكم من اهلل ( ىكأى َف اللٌهى يموه ين) أم مشتٌت ( ىكٍيد الٍ ىكاف ًر ى

( -19إًف تى ٍستىػ ٍفتً يحواٍ فىػ ىق ٍد ىجاء يك يم الٍ ىفٍت يح) الفتح معةاه الةصر ،كاٞنعىن :إف تسألوا الةصر من اهلل فقد

ً
الةب ُب اٞنستقبل كٕنتثلوا
جاءكم الةصر باٞنبلئك إذ نصرناكم على اٞنشركٌن ( ىكإف تىةتىػ يهواٍ) عن معصي ٌ

أكامره كتبلزموا أماكةكم (فىػ يه ىو ىخٍيػهر لَ يك ٍم) من العمل ُّول أنفسكم أل ٌف العاقب تكوف اٟنز٬ن كما ُب يوـ
ودكاٍ) ٞنثلها فترتكوا أماكةكم كتذهبوا كراء الةهب كالسلب (نىػعي ٍد) ٝنذالنكم ك٦نلٌي بيةكم
أحد ( ىكإًف تىػعي ي
ي
و ً
ً
ت) أل ٌف اختبلؼ اآلراء
ين ىعة يك ٍم) حيةئذ (فئىتي يك ٍم) أم ٗناعتكم ( ىشٍيئنا ىكلىٍو ىكثيػىر ٍ
كبٌن أعدائكم ( ىكلىن تيػ ٍغ ى
ً
ًً
ٌن) بالةصرة ،يعين أ ٌف اهلل مع الذين يؤمةوف بأ ٌف اهلل
كالعمل ُّا يسبٌب الفشل ( ىكأى َف اللٌهى ىم ىع الٍ يم ٍؤمة ى
نيةصرهم كيثبتوف لقتاؿ أعدائهم.
ً
أصركا على قتالكم ( ىح َّت) معةاها كي (الى تى يكو ىف فًٍتػةى ه) مةهم ُب
 ( -39ىكقىاتلي ي
وه ٍم) أم كقاتلوا اٞنشركٌن إف ٌ
ٍّين يكلحهي لًلٌه) ُب اٞنستقبل
الةاس ،يعين كي ال يفتةوا الةاس بإغوائهم كبص ٌدهم عن دين اإلنبلـ ( ىكيى يكو ىف الد ي
بأف يةصر اٞنسلمٌن فيزداد عددهم كيهلك اٞنشركٌن فتخلو األرض مةهم (فىًإ ًف انتىػ ىه ٍواٍ) عن قتالكم كعن
إشراكهم (فىًإ َف اللٌه ًّنىا يػعمليو ىف ب ً
صًنه) فيجازيهم على أعماٟنم.
ى ىٍ ى ى
ً َ
متوٕب
اعلى يمواٍ أى َف اللٌهى ىم ٍوالى يك ٍم) أم ٌ
أصركا على قتالكم (فى ٍ
 ( -40ىكإف تىػ ىول ٍواٍ) عن اإلنبلـ كٓب يةقادكا له ك ٌ
أموركم (نًعم الٍموىٔب) لكم أيها اٞنسلموف (كنًعم الة ً
َصًني).
ٌ
ٍ ى ىٍ
ى ٍى
 ( -41ىك ٍاعلى يمواٍ) أيٌها اٞنسلموف (أىَ٧نىا ىغةً ٍمتيم ٍّمن ىش ٍي وء) من أمواؿ اٞنشركٌن ُب اٜنرب .كيدخل ُب هذه

كل ربح
كل غةيم من األمواؿ إذا كاف كثًنان كمقداره من ٙنسٌن ديةاران فما أكثر من ذلك ،كيشمل ٌ
اآلي ٌ
ليس فيه تعب ،مثبلن إذا اشرتيت نلع ّنائيت ديةار ٍبٌ بعتها بعد أياـ ّنائتٌن كٙنسٌن ديةاران فقد رُنت

فيها ٙنسٌن ديةاران فيجب عليك أف ٔنرج من هذه اٝنمسٌن عشرة دنانًن كتةفقها ،أك كجدت آثاران

كبعتها ّنائ ديةار فيجب أف ٔنرج مةها عشرين ديةاران ،أك كجدت مةجمان ألحد اٞنعادف كأخذت امتيازان
من اٜنكوم بانتخراج اٞنعدف مةه أك انتأجرته ٍبٌ انتخرجت اٞنعادف من اٞنةجم كرُنت بذلك أرباحان

كثًنة فيجب عليك أف ٔنرج ٙنس األرباح كتةفقها ،أك كاف لك معمل لبعض اٞنصةوعات كرُنت فيه

أرباحان كثًنة فيجب عليك أف ٔنرج ٙنس تلك األرباح كتةفقها ،أك كانت لك أمبلؾ كثًنة كتربح من
إ٩نارها كثًنان فلك أف ٔنرج من الةقود ما يكفيك معاش ثبلث أشهر كما زاد من الةقود ٔنرج ٙنسها
كل ماؿ ٓنصل عليه ببل تعب كال مش ٌق فعليك تأدي ٙنسه.
كتةفقها ،كهكذا ٌ
ً
ًً
ً ً
وؿ كلً ًذم الٍ يقرىىب كالٍيىتى ىامى كالٍمساكً ً
ٌن
ٍ ى
قسم هذا اٝنمس فقاؿ (فىأى َف للٌه يٙني ىسهي ىكللَر ين ى
ى ىى
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه لمن يي ى

فحص
ىكابٍ ًن ال َسبً ًيل) يعين إذا كاف اٝنمس الذم انتخرجته من مالك نتٌ دنانًن فتقسمها ٌ
نت حصص ٌ
ً ً
األئم كاٝنطباء
مةها هلل  ،فتةفق على اٛنوامع كاٞنستشفيات اٝنًني ( ىكللَر ينوؿ) ٌ
كحص الرنوؿ تةفق على ٌ
كمدرنيهم ( ىكلً ًذم الٍ يق ٍرىىب) يعين الفقراء من أقربائك تةفق
الوعاظ الذين ُب اٛنوامع كعلى اٞندارس الديةي
ك ٌ
ٌ
اٜنص نواء كاف من أقربائك أك
كل يتيم تعرفه
ٌ
مستحق لتلك ٌ
عليهم ٌ
حص من اٝنمس ( ىكالٍيىتى ىامى) يعين ٌ
من جًنانك أك غًنهم إف ٓب يوجد ُب جًنانك يتيم (كالٍمساكً ً
ٌن) أم الفقراء احملتاجٌن الذين تعرفهم
ى ىى
نت حصص.
( ىكابٍ ًن ال َسبً ًيل) أم اٞنسافر اٞنةقطع كيدخل ُب ذلك الضيف ألنٌه مسافر عن أهله ،فهذه ٌ
توزعه على الستٌ الذين ذكرهم اهلل كال
يصح أف تعطي اٝنمس كلٌه لواحد من هؤالء بل ٩نب أف ٌ
كال ٌ
يوزعها على الفقراء إالٌ إذا تأ ٌكدت
ليوزعها هو فرٌّنا يأخذها لةفسه كال ٌ
يصح أيضان أف تعطيها بيد رجل ٌ
ٌ
ً ً
ً
كل
من أمانته ،كقوله (إف يكةتي ٍم ىآمةتي ٍم باللٌه) يعين إف كةتم مؤمةٌن باهلل فيجب عليكم أداء اٝنمس من ٌ
غةيم ٓنصلوف عليها (كما أىنزلٍةىا علىى عب ًدنىا) ١نمد من اآليات كالظٌىفر يوـ بدر (يػوـ الٍ يفرقى ً
اف) يعين يوـ
ى ى ى ى ىٍ
ٌ
ىٍ ى ٍ
أنزؿ فيه الفرقاف ،كهي اآليات اٞنتفرق (يػوـ الٍتىػ ىقى ٍ ً
اٛنى ٍم ىعاف) للقتاؿٗ ،نع اٞنسلمٌن كٗنع الكافرين ( ىكاللٌهي
ٌ ىٍ ى
ىعلىى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) فهو قادر على نصركم إف أطعتم كقادر على خذالنكم إف عصيتم.
الةب ألصحابه إف شئتم قتلتموهم كإف
 - 67ى
أنىر اٞنسلموف نبعٌن رجبلن من اٞنشركٌن يوـ بدر فقاؿ ٌ

عدكنا ،فأخذكا الفداء كأطلقوهم.
كنتقول به على ٌ
شئتم فاديتموهم  ،فقالوا بل نأخذ الفداء فةستمتع به ٌ
ً
ىنىرل) من اٞنشركٌن ليفديهم ( ىح َّت يػيثٍ ًخ ىن ًُب
فعاتبهم اهلل على ذلك ُّذه اآلي ( ىما ىكا ىف لةىً ٍّ
ب أىف يى يكو ىف لىهي أ ٍ
األ ٍىر ً
القوة كالسيطرة ُب األرض عليهم ،كبعد ذلك إف أراد الفداء
ض) أم ٌ
حّت يثخن ُب قتلهم كتكوف له ٌ

عرض زائل كال
فبل بأس به (تيًر ي
يدك ىف) أيٌها اٞنسلموف بأخذ الفداء ( ىعىر ى
ض ال حدنٍػيىا) أم اٞناؿ الذم هو ى

انتقوكا عليكم كقاكموكم كقتلوكم كأنرككم كع ٌذبوكم كهذا أكرب
تف ٌكركف ُب العاقب ألنٌكم إف أطلقتموهم ى

يد)
كل عةيد ( ىكاللٌهي ييًر ي
خطأ ارتكبتموه ُب ٌ
فك األنرل فكاف ٩نب أف تطلقوا من يسلم مةهم فقط كتقتلوا ٌ
لكم ( ً
كيقل
اآلخىرىة) أم العاقب  ،يعين يريد لكم حسن العاقب بقتلهم ٌ
ألهنم يضعفوف كتةكسر شوكتهم ٌ
كل حرب كقتاؿ ( ىكاللٌهي ىع ًز هيز) حيث أخذهم كأذ ٌٟنم كنلٌطكم
عددهم فتةتصركف عليهم ُب اٞنستقبل ُب ٌ
عليهم ( ىح ًكي هم) ُب أفعاله.
ً
ً
ً
يما
( - 68لٍَوالى كتى ه
اب ٍّم ىن اللٌه ىنبى ىق) يعين لوال أف كتب اهلل لكم الةصر كنبق أف كعدكم به (لى ىم َس يك ٍم ف ى
ً
ألهنم يةتصركف عليكم
يم) من أعدائكم كذلك ٌ
ىخ ٍذ يًٍب) من الفداء كإطبلؽ األنرل ( ىع ىذ ه
أى
اب ىعظ ه
لكن اهلل ال يريد ذلك ألنٌه كعدكم بالةصر.
كيقتلونكم كيأنركنكم كيع ٌذبونكم ك ٌ
ً ً ً ً ً ًَ
ً ًً
ً ًَ
ين
اج يركاٍ) من م ٌك إٔب اٞندية ( ىك ىج ى
ين ىآمةيواٍ ىكىه ى
اه يدكاٍ بأ ٍىم ىواٟن ٍم ىكأىن يفسه ٍم ُب ىنب ًيل اللٌه ىكالذ ى
( - 72إ َف الذ ى
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و
ض) بالةصرة كاٞنساعدة كالوراث
ص يركاٍ) كهم أهل اٞندية (أ ٍيكلىػئً ى
ك بىػ ٍع ي
ىآككاٍ) الرنوؿ ( َكنى ى
اجركاٍ) إٔب اٞندية (ما لى يكم ٍّمن كالىيتً ًهم ٍّمن شي وء ح َّت يػه ً
ً
ًَ
اج يركاٍ) إٔب
ى ٍ ى يى
ى ى
ى
( ىكالذ ى
ين ىآمةيواٍ) من أهل م ٌك ( ىكىٓبٍ يػي ىه ي
ألهنم بعيدكف عةكم ال يقدركف على نصرتكم
اٞندية  ،أم ما لكم من نصرهتم لكم كال من إرثهم شيء ٌ
ً
ةص يركيك ٍم ًُب الدٍّي ًن) أم كإف طلبوا نصرتكم ٟنم كمساعدتكم فانصركهم كناعدكهم كقاتلوا
( ىكإًف ٍ
انتى ى
َص ير) ٍبٌ انتثىن نبحانه من كاف له عهد كميثاؽ مع
اٞنشركٌن من أعدائهم ،كذلك قوله تعأب (فىػ ىعلىٍي يك يم الة ٍ
اؽ) على اٞنهادن فبل تقاتلوهم
اٞنسلمٌن على اٞنهادن كترؾ القتاؿ فقاؿ (إًالَ ىعلىى قىػ ٍووـ بىػٍيػةى يك ٍم ىكبػىٍيػةىػ يهم ٍّميثى ه
 72كال تةقضوا اٞنيثاؽ معهم (كاللٌه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) .
ى ي ٍى ى
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َ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و
ض) أم بعضهم يساعد بعضان على قتالكم كأذاكم ،فأنتم أكٔب
ذين ىك ىف يركاٍ بىػ ٍع ي
 ( - 73ىكال ى

يؤجركف .
لكن اٞنشركٌن ٫نسركف كال ى
باٞنساعدة كاٞنةاصرة بعضكم لبعض ألنٌكم ى
تؤجركف على أعمالكم ك ٌ
ٍبٌ هنى نبحانه عن نقض العهود كاٞنواثيق فقاؿ (إًالَ تىػ ٍف ىعليوهي) كضمًن اٟناء يعود إٔب اٞنيثاؽ من قوله (إًالَ
اؽ) كاٞنعىن :ال تةقضوا اٞنيثاؽ مع ىمن كاثقتموهم كتعاهدًب معهم على شيء
ىعلىى قىػ ٍووـ بىػٍيػةى يك ٍم ىكبىػٍيػةىػ يهم ٍّميثى ه
{كأ ٍىكفيواٍ بًالٍ ىع ٍه ًد إً َف الٍ ىع ٍه ىد ىكا ىف ىم ٍس يؤكالن} ،
 ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء ى
(تى يكن فًٍتػةى ه ًُب األ ٍىر ً
اد ىكبًًنه) ُب
يؤدم إٔب القتاؿ كنوء اٜناؿ ( ىكفى ىس ه
ض) بسبب نقض اٞنيثاؽ أل ٌف ذلك ٌ
ديةكم ،ألنٌكم تتعودكف على نقض اٞنواثيق ،كأل ٌهنم يستحقركف ديةكم فيعتقدكف ً
حيةئذ ببطبلنه إذا
ٌ
نقضتم اٞنواثيق معهم.
ض يه ٍم
{كأ ٍيكليو ٍاأل ٍىر ىح ًاـ بىػ ٍع ي
اٞنفسرين أ ٌف هذه اآلي مةسوخ بقوله تعأب ُب نورة األحزاب ى
كقد قاؿ أكثر ٌ
ض ًُب كًتى ً
أ ٍىكىٔب بًبىػ ٍع و
اب اللَ ًه} يعين بعضهم أىكٔب ببعض ُب اٞنًناث .كقد قاؿ تعأب ُب اآلي السابق (إً َف
ً ً ً ً ً ًَ
ً ًً
ًَ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء
ص يركاٍ أ ٍيكلىػئً ى
ك بىػ ٍع ي
اج يركاٍ ىك ىج ى
ين ىآككاٍ َكنى ى
ين ىآمةيواٍ ىكىه ى
اه يدكاٍ بأ ٍىم ىواٟن ٍم ىكأىن يفسه ٍم ُب ىنب ًيل اللٌه ىكالذ ى
الذ ى
بىػ ٍع و
ض) .
لكن جهلهم باٜنقيق كعدـ إدراكهم ّنعانيه
أقوؿ ال مةسوخ ُب القرآف كلٌه كال تبديل لكلمات اهلل ك ٌ
بادعائهم الةانخ كاٞنةسوخ ُب القرآف ً٣نٌا
٩نعلهم يةطقوف ُّذه الكلم اليت هي إٍب لقائلها كزكر على اهلل ٌ
جعل اليهود كالةصارل يةتقدكنةا ُب ذلك كيقولوف إ ٌف كتابكم فيه مةسوخ ٌأما كتابةا فمحكم مثبت ليس
فيه نانخ كال مةسوخ ،كذلك ً٣نٌا جعلهم يعتقدكف ببطبلف القرآف أل ٌف اٞنسلمٌن يقولوف فيه نانخ
كمةسوخ.
علوان كبًنان
فقد نسبوا هلل اٛنهل بعواقب األمور كعدـ اإلدراؾ ّنصًنها بقوٟنم هذا ،فتعأب اهلل ٌ
عما يقولوف ٌ

.

ً ًَ
اه يدكاٍ بًأ ٍىم ىواٟنًً ٍم
اج يركاٍ ىك ىج ى
ين ىآمةيواٍ ىكىه ى
كإ ٌف مغزل اآلي كاضح ٌبٌنٌ ،أما قوله تعأب ُب اآلي السالف (إ َف الذ ى
ً ً ً ً ً ًَ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و
ألهنم مسلموف كاٞنسلم ال يرثه
ض) ٌ
ص يركاٍ أ ٍيكلىػئً ى
ك بىػ ٍع ي
ين ىآككاٍ َكنى ى
ىكأىن يفسه ٍم ُب ىنب ًيل اللٌه ىكالذ ى
ض ًُب كًتى ً
ض يه ٍم أ ٍىكىٔب بًبىػ ٍع و
اب
أهله إف كانوا مشركٌن بل اٞنسلموف أكٔب بهٌ .أما قوله
تعأب{كأ ٍيكليو ٍاأل ٍىر ىح ًاـ بىػ ٍع ي
ى
اللَ ًه} يعين إف كاف ٗنيعهم مسلمٌن ،فاٞنسلم يرثه أهله كأقاربه إف كانوا مسلمٌن فاآلي كاضح بيٌة ليس
ً ً ً ًً
ً
ت ىكلًمت ربٍّ ى ً
يع
ك ص ٍدقنا ىك ىع ٍدالن الَ يمبىدٍّؿ ل ىكل ىماته ىكيه ىو ال َسم ي
{كىٕنَ ٍ ى ي ى
فيها نانخ كمةسوخ كما ي ٌدعوف .ى
ً
يم}
الٍ ىعل ي
ب الٍ ىعالى ًمٌن،
ًبٌ بعوف اهلل تعأب تفسًن نورة األنفاؿ ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
كيليها تفسًن نورة التوب

===============================================

سورة التوبة
يدك ىف) يعين اليهود كالةصارل كاٞنشركوف من قريش (أىف ييطٍ ًف يؤكاٍ ني ىور اللٌ ًه بًأىفٍػ ىو ًاه ًه ٍم) ام بأقواٟنم
( - 32ييًر ي
الكاذب كبص ٌد الةاس عن دين اإلنبلـ ،كيريد بالةور القرآف ( ىكيىأٍ ىىب اللٌهي إًالَ أىف ييتً َم ني ىورهي) على اٞنسلمٌن
١نمد ( ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ ىكافًيرك ىف) .
بوانط ٌ
ً
١نمدان (بًا ٍٟنيىدل) أم بالقرآف الذم هو هداي إٔب الطريق اٞنستقيم
 ( -33يه ىو) اهلل (الَذم أ ٍىر ىن ىل ىر ينولىهي) ٌ
اٜنى ٍّق) الذم ال ٫نالطه باطل كما خالط دين اليهودي كالةصراني حيث جاءهم ملوؾ ب ٌدلوا ديةهم
( ىكًدي ًن ٍ

اٜنق
ٌ
كغًنكا هنجهم فعبدكا البعليم كعشتاركث كغًنها ،ككذلك الةصراني عبدكا اٞنسيح كالصليب فخلطوا ٌ
بالباطل.

اٜنق نيعلو كدين اإلنبلـ يسود األدياف ُب اٞنستقبل فقاؿ (لًييظٍ ًهىرهي ىعلىى الدٍّي ًن يكلٍّ ًه)
ٍبٌ أخرب نبحانه بأ ٌف ٌ

يعين ليظهر اهلل دين اإلنبلـ ُب اٞنستقبل على نائر األدياف كييعلي شأنه فوؽ اٛنميع ،كذلك كقت ظهور

اٞنهدم ( ىكلىٍو ىك ًرىه الٍ يم ٍش ًريكو ىف) دين اإلنبلـ.

جاء ُب ٠نمع البياف للطربني ُب اٛنزء اٝنامس صفح  25قاؿ" :إفٌ ذلك يكوف عةد نزكؿ اٞنسيح

عيسى بن مرٙب ال يبقى أهل دين إالٌ أنلم أك أدٌل اٛنزي  ،عن الضحٌاؾ  ،كقاؿ أبو جعفر (ع) إ ٌف
ذلك يكوف عةد خركج اٞنهدم فبل يبقى أحد إالٌ أقرٌ ّنحمٌد كهو قوؿ السدم  ،كقاؿ الكلب ال يبقى

حّت يكوف ذلك  ،كقاؿ اٞنقداد
دين إالٌ ظهر عليه اإلنبلـ كنيكوف ذلك كٓب يكن بعد كال تقوـ الساع ٌ
بن األنود ٚنعت رنوؿ اهلل يقوؿ ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر كال كبر إالٌ أدخله اهلل كلم

بذؿ ذليل".
اإلنبلـ إمٌا بعزٌ عزيز كإمٌا ٌ
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( - 41انٍ ًف يركاٍ) إٔب اٜنرب كقتاؿ اٞنشركٌن ،كمعىن إنفركا :هيجوا أك ثوركا كقوموا ،يقاؿ نفرت الدجاج ،
أم قامت من مكاهنا ،كقوله ( ًخ ىفافنا ىكثًىقاالن) أم ًخفافان عن اٜنديد أك يمث ىقلٌن باٜنديد  ،كهو ما كاف
يستعمل للحرب كالدركع كاٝنوذ كالرتكس كغًن ذلك ،كاٞنعىن :ال ٬نةعكم قلٌ السبلح عن اٝنركج للقتاؿ
فإ ٌف اهلل يةصركم على أعدائكم كلو قاتلتم باٜنجارة دكف السبلح (كج ً
اه يدكاٍ بًأ ٍىم ىوالً يك ٍم ىكأىن يف ًس يك ٍم ًُب ىنبً ًيل
ىى
اللٌ ًه ىذلً يك ٍم) اٛنهاد ( ىخٍيػهر لَ يك ٍم) عةد اهلل من القعود عن اٛنهاد (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف) ما لكم من األجر عةد

اهلل ُب اآلخرة.

ضا قى ًريبنا) يريد بالعرض
ٍ -42بٌ أخرب اهلل تعأب عن نبب تثاقلهم كقعودهم عن اٛنهاد فقاؿ (لى ٍو ىكا ىف ىعىر ن
اٞناؿ ،كاٞنعىن :لو كاف ما دعوهتم إليه غةيم قريب تةاٟنا أيديهم (كن ىفرا قى ً
اص ندا) أم ذا قصد فيه مطامع
ىى ن
وؾ) فيما دعوهتم إليه طمعان ُب اٞناؿ (كلى ً
ت ىعلىٍي ًه يم ال حش َق ي) أم اٞنساف  ،كهي
مادي (الَتَػبىػعي ى
ػكن بىػعي ىد ٍ
كأرباح ٌ
ى
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ً
ً
ً
انتىطى ٍعةىا ىٝنىىر ٍجةىا ىم ىع يك ٍم) إٔب
غزكة تىبوؾ أيمركا فيها باٝنركج إٔب الشاـ ( ىك ىنيى ٍحل يفو ىف) لكم (بًاللٌه) قائلٌن (لى ًو ٍ
بأهنم كاذبوف ُب ٬نيةهم (يػي ٍهلً يكو ىف أىن يف ىس يه ٍم) ُب جهةٌم بسبب اليمٌن
القتاؿٍ .بٌ أخرب اهلل تعأب عةهم ٌ
َه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف) ُب عذرهم.
الكاذب كالعذر الباطل كما اعتادكه من الةفاؽ ( ىكاللٌهي يىػ ٍعلى يم إًنػ ي
قاؿ بعض اٞنفسرين أ ٌف آي (انٍ ًفركاٍ ًخ ىفافنا كثًىقاالن) مةسوخ بآي {لَ
ضى}
ي
حع ىفاء ىكالى ىعلىى الٍ ىم ٍر ى
ٍ
س ىعلىى الض ى
ى
ٌ
ي
ى
يعين ليس عليهم حرج ُب التأخًن عن القتاؿ.

كخص بالثاني الضعفاء
أقوؿ ال تةانخ باألحكاـ ُب اآليتٌن كإٌ٧نا أراد باألكٔب ٗنيع من يستطيع القتاؿ،
ٌ
كاٞنرضى ،فقد اباح ٟنم القعود عن القتاؿ.
ىع حدكاٍ لىهي عي َدةن) أم ٟنيٌأكا له أنباب اٜنرب
 ( - 46ىكلى ٍو أ ىىر يادكاٍ) أم اٞنةافقوف ( ٍ
الةب للقتاؿ (أل ى
اٝنيير ى
كج) مع ٌ
كلكةٌهم ٓب يتهيئوا لذلك (كلى ً
ػكن ىك ًرىه اللٌهي انبً ىعاثىػ يه ٍم) مع اٞنؤمةٌن إٔب القتاؿ لًما علم ُب قلوُّم من نفاؽ
ٌ
ى
ً
يل)
كخيان (فىػثىبَطى يه ٍم) أم كقٌفهم عن اٝنركج ،كاٞنعىن :جعل ُب نفونهم الكسل فتوقٌفوا عن اٝنركج ( ىكق ى
ًً
ين) ُب بيوتكم ،أم اقعدكا مع الصبياف كالةساء.
ٟنم (اقٍػعي يدكاٍ ىم ىع الٍ ىقاعد ى
ً
ً
ضعيواٍ ًخبلىلى يك ٍم) أم لةشركا كبثٌوا
شران كفسادان (كأل ٍىك ى
( - 47لى ٍو ىخىر يجواٍ في يكم َما ىز يادكيك ٍم إالَ ىخبىاالن) أم إالٌ ٌ
صح له (يىػٍبػغيونى يك يم الٍ ًفٍتػةى ى) أم يريدكف أف
بيةكم أخباران كاذب  ،يقاؿ هذا حديث موضوع ،أم كاذب ال ٌ
يفتًةوكم كيلقوا بيةكم العداكة بتلك األحاديث اٞنوضوع ( ىكفًي يك ٍم ىٚنَاعيو ىف ىٟني ٍم) أم كفيكم من يصغي
ً
ًً
ٌن) فبل
يم بًالظَالم ى
لقوٟنم ٌ
كيظن ٌأهنم صادقوف ُب قوٟنم كذلك ٛنهله ُّم كّنا يضمركف ُب قلوُّم ( ىكاللٌهي ىعل ه
ٔنفى عليه أعماٟنم كال أنرارهم.

آراء المفسّرين

قاؿ اٞنفسٌركف ُب كلم {كأل ٍىكضىعيواٍ ًخبلىلى يكمٍ} أ ٌف معةاها أنرعوا فيكم قاؿ الةسفي معةاها " كلسعوا

بيةكم بالتضريب كالةمائم كإفساد ذات البٌن .يقاؿ :كضع البعًن كضعان إذا أنرع .كأكضعته أنا .كاٞنعىن:
كألكضعوا ركائبهم بيةكم ،كاٞنراد اإلنراع بالةمائم ألف الراكب أنرع من اٞناشي".
كجاء ُب تفسًن اٛنبللٌن أ ٌف معةاها  ":أنرعوا بيةكم باٞنشي بالةميم " .
كقاؿ الطربني معةاها  " :ألنرعوا ُب الدخوؿ بيةكم بالتضريب كاإلفساد كالةميم يريد كلىسىعوا فيما
بيةكم بالتفريق بٌن اٞنسلمٌن كيكوف تقديره كألعدكا اإلبل كنطكم .كقيل :معةاه ال كضعوا إبلهم

خبللكم يتخلل الراكب الرجلٌن حّت يدخل بيةهما فيقوؿ ما ال يةبغي".
كتأمل ُب هذه العبارات كاحكم أيٌها هو الصحيح.
فانظر ايٌها القارئ الكرٙب ٌ
( - 48لىىق ًد ابٍػتىػغى يواٍ) ألصحابك (الٍ ًفٍتػةى ى ًمن قىػٍب يل) أم من قبل غزكة تبوؾ ،كالفتة هي إغواء الةاس

باألكاذيب كاألضاليل كص ٌدهم عن اإل٬ناف كعن اٛنهاد كإلقاء الشبه ُب قلوب ضعفاء اٞنسلمٌن ( ىكقىػلَبيواٍ
حّت جاءؾ الةصر الذم
ك األ ييم ىور) أم أجالوا الفكر ُب كيدؾ كإبطاؿ ديةك ( ىح َّت ىجاء ٍ
لى ى
اٜنى حق) أم ٌ
فاٜنق هو كعد اهلل بالةصر لرنوله ( ىكظى ىهىر أ ٍىم ير اللٌ ًه) أم كغلب ديةه كعلت كلمته ( ىكيه ٍم
كعدؾ اهلل بهٌ ،
ىكا ًريهو ىف) نصرنا إيٌاؾ ،كاٞنعىن :كاف ذلك على رغ وم مةهم.
ات لًٍل يف ىقراء كالٍمساكً ً
ٌن) الفقًن هو العامل كلكةٌه ١نتاج أل ٌف أجرة عمله ال تكفيه أك ال
( - 60إًَ٧نىا ال َ
ص ىدقى ي ى ى ى ى

٩ند عمبلن يكسب به قوته ،كاٞنسكٌن هو احملتاج كال عمل له أك ال يتم ٌكن على عمل ليحصل على قوته
ًً
ٌن ىعلىٍيػ ىها) كهم نعاة الزكاة أم جباهتا ( ىكالٍ يم ىؤلَىف ً قيػليوبػي يه ٍم) كهؤالء قوـ من األشراؼ
كقوت عياله ( ىكالٍ ىعامل ى
العدك ( ىكًُب
الةب ككاف يعطيهم نهمان من الزكاة ليتألٌفهم به على اإلنبلـ كيستعٌن ُّم على قتاؿ ٌ
ُب زمن ٌ
ً
الرقى ً
قضى
ٍّ
اب) يعين كُب ٌ
ٌن) أم اٞنديونٌن ُب غًن معصي كال إنراؼ يي ى
األنر ( ىكالٍغىا ًرم ى
فك الرقاب من ٍ

ً
يض ن ٍّم ىن اللٌ ًه) فرضها ٟنم
عةهم ىديةيهم ( ىكًُب ىنبً ًيل اللٌه) كهو اٛنهاد ( ىكابٍ ًن ال َسبً ًيل) أم اٞنسافر اٞنةقطع (فى ًر ى
ً
ً
يم) فيما فرض عليهم كأكجب ٟنم.
يم) ُنوائج خلقه ( ىحك ه
( ىكاللٌهي ىعل ه
ضح يكواٍ قىلًيبلن كلٍيب يكواٍ ىكثًًنا جزاء ًّنىا ىكانيواٍ يك ً
ٍسبيو ىف) الضحك كةاي عن الفرح ،كالبكاء كةاي
ى ىٍ
ن ىى
ى
( - 82فىػ ٍليى ٍ ى

ض ىح يكواٍ) الـ العاقب  ،كاٞنعىن :نةجعل حياهتم ُب الدنيا قليل األفراح
عن اٜنزف ،كالبلـ من قوله (فىػ ٍليى ٍ
يقل ضحكهم كيكثر بكاؤهم كذلك جزاءن ّنا كانوا يكسبوف من اآلثاـ.
ككثًنة األحزاف كبذلك ٌ

بأهنم كانوا صة ىفٌن :صةف ضعفاء كمرضى كشيوخ ال
 - 90أخرب اهلل تعأب عن اٞنتخلٌفٌن عن القتاؿ ٌ
الةب يعتذركف فأذف ٟنم ُب القعود ،كصةف مةافقوف كاذبوف على اهلل كرنوله
يستطيعوف القتاؿ جاؤكا إٔب ٌ
بادعائهم اإل٬ناف قعدكا عن اٛنهاد دكف أف يستأذنوا فقاؿ تعأب (كجاء الٍمع ٍّذرك ىف ًمن األ ٍىعر ً
اب)أم
ٌ
ى ى يى ي ى ى
ًَ
ً
ً
ً
ين ىك ىذبيواٍ اللٌهى
الةب ُب ذلك ( ىكقىػ ىع ىد الذ ى
اٞنعتذركف ،فأنقطت التاء لئلدغاـ (لييػ ٍؤذى ىف ىٟني ٍم) ُب القعود فأذف ٟنم ٌ
ص ًَ
ً
ين ىك ىف يركاٍ ًمٍةػ يه ٍم) أم
ىكىر ينولىهي) أم قعدكا عن اٝنركج للقتاؿ ٌ
يب الذ ى
ألهنم مةافقوف غًن مؤمةٌن ( ىنيي ي
اٞنتخلٌفٌن (ع ىذ ً
يم) ُب اآلخرة.
ى ه
اب أىل ه
ً
و
ً
ً ً ً ً ً
ً
ً
ةد
تقربه ( ًع ى
 ( - 99ىكم ىن األ ٍىعىراب ىمن يػي ٍؤم ين باللٌه ىكالٍيىػ ٍوـ اآلخ ًر ىكيىػتَخ يذ ىما ييةف يق) ُب نبيل اهلل (قيػ يربىات) ٌ
اللٌ ًه كصلىو ً
ات الَرن ً
وؿ) كأصلها ًصبلت ببل كاك كلكن الكتاب الرتكي يضعوف ٟنا كاكان زائد نة كما يكتبوف
ي
ىىى
ً
للةب
زكواة يعين زكاة ،كربوا يعين ربا ،كالصبلت بكسر الصاد معةاها اٟندايا كالعطايا اليت يق ٌدموهنا ٌ
يتٌخذكهنا قرب ٟنم أيضان ،ك ً
الصبلت ٗنع كمفردها ًصل  ،كالواك حرؼ عطف كالتقدير :يتٌخذ ما يةفق
قربات عةد اهلل كيتٌخذ ما يصل به الرنوؿ من اٟندايا قربات أيضانٍ .بٌ أيٌد اهلل تعأب حسن نيٌاهتم فقاؿ
ًً
ً
ور)
(أىال إًنػ ىَها قيػ ٍربىه َٟني ٍم) كما يعتقدكف ( ىنيي ٍدخلي يه يم اللٌهي ًُب ىر ٍ٘نىته) يوـ القيام  ،أم ُب اٛنةٌ (إً َف اللٌهى ىغ يف ه
ً
يم) ُّم.
يغفر ٟنم ما نبق من ذنوُّم ( َرح ه

الةب ليةفقها ك ٌفارنة لذكُّم ،فامتةع
 -103كالذين تابوا من اٞنتخلٌفٌن كمن اٞنةافقٌن جاءكا بأمواٟنم إٔب ٌ

الةب عن ذلك ،فةزؿ قوله تعأب:
ٌ

ًً
ً
تطهرهم من دنىس الذنوب ( ىكتػيىزٍّكي ًهم) أنت ( ًُّىا) أم
ص ىدقى ن تيطى ٍّه يريه ٍم) أم الصدق ٌ
( يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىواٟن ٍم ى
ككزع عليهم مةها
ص ٍّل ىعلىٍي ًه ٍم) يعين ًص ٍل يه ٍم بالغةائم ُب اٞنستقبل ٌ
بإنفاقها على الفقراء فيصبحوا أزكياء ( ىك ى
و
ً
ً
فحيةئذ
يم) بصدقاهتم.
صبلىتى ى
ك ىن ىك هن َٟني ٍم) أم نكوف كطمأنية لةفونهم ( ىكاللٌهي ىٚن ه
(إً َف ى
يع) لتوبتهم ( ىعل ه

الةب ثلث أمواٟنم كأنفقها على الفقراء ك ٌفارنة لذكُّم .
أخذ ٌ
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سورة يونس
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ا ؿ ر) قلةا فيما مضى أ ٌف األلف معةاها إقرأ ،كالبلـ معةاها للةاس ،كالراء معةاها الرنوؿ ،فيكوف
ات الٍ ًكتى ً
اٜنى ًكي ًم) كاٜنكيم هو اهلل ،
اب ٍ
اٞنعىن :إقرأ للةاس أيٌها الرنوؿ (تًٍل ى
ك) اآليات اليت نبق ذكرها (آيى ي
كالتقدير آيات كتاب اهلل اٜنكيم.
ً
ً
ًً
انتىػ ىول ىعلىى الٍ ىع ٍر ًش) نبق تفسًنها ُب
( - 3إً َف ىربَ يك يم اللٌهي الَذم ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ض ًُب نتَ أىيَ واـ ٍبٌ ٍ

ُب كتايب الكوف كالقرآف ( ،يي ىدبٍّػ ير األ ٍىمىر) نبق معىن األمر ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت ،

( ىما ًمن ىش ًفي وع إًالَ ًمن بىػ ٍع ًد إً ٍذنًًه) فالذم يأذف اهلل لؤلنبياء بشفاعته يشفعوف له ،كالذم ال يأذف ٟنم

بشفاعته ال يشفعوف له كلو كاف من أقربائهم أك أبةائهم ،فإ ٌف نوحان ال٬نكةه أف يشفع البةه كال إبراهيم
ً
اعبي يدكهي) كال تشركوا بعبادته
ألبيه ( ىذل يك يم) الذم خلق السماكات كاألرض ُب نت أياـ هو (اللٌهي ىربح يك ٍم فى ٍ
(أىفىبلى تى ىذ َك يرك ىف) يعين أفبل تتٌعظوف.
ًً ً
ً
اٝنىٍل ىق)
اٛنن كاإلنس ( ىك ٍع ىد اللٌ ًه ىحقًّا) ال خبلؼ فيه (إًنَهي يىػٍب ىدأي ٍ
( - 4إلىٍيه ىم ٍرجعي يك ٍم) يوـ القيام ( ىٗن نيعا) ٌ
يده) إٔب الرتاب ،كنظًنها ُب نورة طػه ً
ً
{مٍةػ ىها ىخلى ٍقةىا يك ٍم ىكفً ىيها نيعًي يد يك ٍم}  ،كيريد بذلك
من الرتاب (ٍبيَ ييع ي ي
األجساـ فهي تعود إٔب الرتاب أما الةفوس فباقي ال ٕنوت (لًيج ًزم الَ ًذين آمةواٍ كع ًمليواٍ ال َ ً
اٜن ً
ات) ُب
ى ٍ ى ى ىي ى ى
ٌ
ص ى
٘ني وم كع ىذ ً
ًَ
ًً ً
ً
يم ًّنىا ىكانيواٍ يى ٍك يف يرك ىف) .
اب ٍّم ٍن ى ى ى ه
ين ىك ىف يركاٍ ىٟني ٍم ىشىر ه
اب أىل ه
اآلخرة (بالٍق ٍسط) أم بالعدؿ ( ىكالذ ى
( -15كإًذىا تيػٍتػلىى علىي ًهم آياتيػةىا بػيٍّػةى و
ات قى ىاؿ الَ ًذين الى يػرجو ىف لًىقاءنىا) أم ال يوقةوف بالبعث كالةشور (ائٍ ً
ت
ى ىٍ ي
ىٍ ٍ ى ى
ى
ً و
السب مدحان آلٟنتةا فةؤمن بك كنتٌبعك (قي ٍل)
نب آٟنتةا (أ ٍىك بى ٍّدلٍهي) فضع مكاف ٌ
ب يق ٍرآف ىغ ًًٍن ىهػ ىذا) ليس فيه ٌ
ً ً
ً
ً ً
ٕب
وحى إً ىَ
١نمد ٟنؤالء اٞنشركٌن ( ىما يى يكو يف ًٕب) أم ال ٌ
٪نق ٕب (أى ٍف أيبى ٍّدلىهي من ت ٍل ىقاء نىػ ٍفسي إ ٍف أىتَبً يع إالَ ىما يي ى
يا ٌ
اب يىػ ٍووـ ىع ًظي وم) هو يوـ القيام .
ىخ ي
صٍي ي
إً ٍّ٘ب أ ى
اؼ إً ٍف ىع ى
ت ىرٍّيب) فيما تقرتحوف ( ىع ىذ ى
ً
اختىػلى يفواٍ)
موحدين كذلك ُب زمن آدـ (فى ٍ
َاس إًالَ أيَم ن ىكاح ىد نة) ُب الدين ،أم مسلمٌن ٌ
 ( - 19ىكىما ىكا ىف الة ي
بعد كفاة آدـ إٔب أدياف شّت كأشركوا ،كنظًنها ُب نورة البقرة كهي قوله تعأب { ىكا ىف الةَاس أيَم ن ك ً
اح ىد نة
ٌ
ي ى
اٜن ٍّق لًيح يكم بػٌن الة ً ً
ً
ًً
اختىػلى يفواٍ فً ًيه} .
فىػبىػ ىع ى
يما ٍ
اب بً ٍى ى ٍ ى ى ٍ ى
ث اللٌهي الةبيٌ ى
ين ىكأ ى
ىنزىؿ ىم ىع يه يم الٍكتى ى
َاس ف ى
ين ىكيمةذر ى
ٌن يمبى ٍّش ًر ى
ً
ك) ُب إمهاٟنم كتأخًن العقوب إٔب اآلخرة (لى يق ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يه ٍم) بإنزاؿ العذاب
ت ًمن َربٍّ ى
كقوله ( ىكلى ٍوالى ىكل ىم ه ىنبىػ ىق ٍ
ً
يما فً ًيه ى٫نٍتىلً يفو ىف) من التوحيد إٔب اإلشراؾ .كهذا كقوله تعأب ُب نورة فاطر
عليهم كإهبلكهم جزاءن ٟنم (ف ى
ً و ً
{كلىو يػؤ ً
اخ يذ اللَه الة ً
ً
ىج ول حم ىس ًّمى} .
ى ٍ يى
َاس ّنىا ىك ىسبيوا ىما تىػىرىؾ ىعلىى ظى ٍه ًرىها من ىدابَ ىكلىكن يػي ىؤ ٍّخ يريه ٍم إ ىٔب أ ى
ي ى

١نمد لك ٌفار قريش ( يه ىو الَ ًذم يي ىسيٍّػ يريك ٍم ًُب الٍبىػٍّر ىكالٍبى ٍح ًر) فلماذا تعبدكف غًنه ( ىح َّت إً ىذا يكةتي ٍم
 -22قل يا ٌ
ًُب الٍ يف ٍل ً
ك) ل ّما سافرتم إلى الحبشة في طلب المؤمنين ككادت نفةكم تغرؽ كقاربتم على اٟنبلؾ لوال
أف دعوًب اهلل فدفع عةكم اٝنطر ،أهكذا يكوف جزاؤنا إنكاركم آلياتةا كبغيكم على اٞنؤمةٌن؟

يح طىيٍّبى و) أم ليٌة
القص ٢ناطبان رنوله فقاؿ ( ىك ىجىريٍ ىن ًًُّم) تلك الفلك (بً ًر و
ٍبٌ أخذ نبحانه ُب إٕناـ ٌ
ً
ف كجاءهم الٍموج ًمن يك ٍّل م ىك و
ً
اف ىكظىةحواٍ
( ىكفى ًر يحواٍ ُّىا) أم بتلك الريح ( ىجاءتٍػ ىها) أم ٜنقتها ( ًر ه
ى
يح ىعاص ه ى ى ي ي ى ٍ ي
يحي ى ًً
أىنػَهم أ ً
ًً
ٍّين) كٓب يذكركا
ط ُّ ٍم) أم أحاطت ُّم أنباب اٟنبلؾ كالغرؽ ( ىد ىع يواٍ اللٌهى ٢نيٍلص ى
يٍ
ٌن لىهي الد ى
ً ًً
ً
ً
ً
ين) لةعمائك.
أصةامهم ُب تلك الش ٌدة ،قائلٌن (لىئ ٍن أى٤نىٍيتىػةىا م ٍن ىهػذه) الش ٌدة (لىةى يكونى ٍّن م ىن الشَاك ًر ى
لقصة:
ا ّ
تونطوا الطريق
فلما ٌ
نافر ٗناع من قريش كعلى رأنهم عمرك بن العاص إٔب اٜنبش ُب طلب اٞنؤمةٌن ٌ

كيتضرعوف إٔب اهلل قائلٌن لئن أ٤نيتةا من هذه
هاجت ريح شديدة عاصف ككادكا أف يغرقوا فصاركا يدعوف
ٌ

نتعرض ٟنم بأذل .فسكةت الريح ك٤نوا من الغرؽ،
الش ٌدة نشكر لك نعماءؾ عليةا كنرتؾ اٞنسلمٌن كال ٌ

كلى ٌما كصلوا إٔب اٜنبش ق ٌدموا هدايا إٔب ملك اٜنبش كقاؿ عمرك بن العاص أيٌها اٞنلك إ ٌف قومان خالفونا

فردهم إليةا.
ُب ديةةا كنبٌوا آٟنتةا كصاركا إليك ٌ

فبعث الةجاشي إٔب جعفر فجاءه فقاؿ :أيٌها اٞنلك نلهم أ٥نن عبيد ٟنم؟ فقاؿ عمرك :ال بل أحرار،
قاؿ :فسلهم أٟنم عليةا ديوف يطالبونةا ًُّا؟ قاؿ :ال ما لةا عليكم ديوف ،قاؿ :فلكم ُب أعةاقةا دماء
تطالبونةا ًُّا؟ قاؿ عمرك :ال ،قاؿ :فما تريدكف مةٌا؟ آذيتمونا فخرجةا من دياركمٍ .بٌ قاؿ :أيٌها اٞنلك

بعث اهلل فيةا نبيٌان أمرنا ِنلع األنداد كترؾ االنتقساـ باألزالـ كأمرنا بالصبلة كالزكاة كالعدؿ كاإلحساف

كإيتاء ذم القرىب كهنانا عن الفحشاء كاٞنةكر كالبغي .فقاؿ الةجاشيُّ :ذا بعث اهلل عيسىٍ ،بٌ قاؿ
ً
{كيهٍّزم
ٛنعفر :هل ٓنفظ ٣نٌا أنزؿ اهلل على نبيٌك شيئان؟ قاؿ :نعم فقرأ نورة مرٙب ٌ
فلما بلغ إٔب قوله تعأب ى

ك ًًَن ٍذ ًع الة ً ً
ً
ً
إًلىي ً
اٜنق .فقاؿ عمرك :إنٌه ٫نالف ديةةا
ٍ
َخلى تي ىساق ٍط ىعلىٍيك يرطىبنا ىجةيًّا}  ،قاؿ :كاهلل هذا هو ٌ
ٍ
ألفعلن
فرده إليةا ،فرفع الةجاشي يده فضرب ًُّا كجه عمرك كقاؿ :انكت كاهلل لئن ذكرته بعد بسوء
ٌ
ٌ
بك ،كقاؿً :
أرجعوا إٔب هذا هديٌته ،كقاؿ ٛنعفر كأصحابه :أمكثوا فإنٌكم نيوـ كالسيوـ اآلمةوف ،كأمر
ٟنم ًّنا يصلحهم من الرزؽ ،فانصرؼ عمرك كمن معه خائبٌن ،كأقاـ اٞنسلموف هةاؾ ِنًن.
اه ٍم) من تلك الش ٌدة (إً ىذا يه ٍم يىػٍبػغيو ىف ًُب األ ٍىر ً
اٜنى ٍّق) أم ُب أرض اٜنبش مةكرين
ض بًغى ًًٍن ٍ
( - 23فىػلى َما أى٤نى ي

كالدين ٟنم عليهم (يىا
حق ٟنم على اٞنؤمةٌن ى
على اٞنؤمةٌن إ٬ناهنم كمطالبٌن ملك اٜنبش بإرجاعهم بدكف ٌ
َاس) كاٝنطاب لك ٌفار قريش كمن ذهب إٔب اٜنبش ُب طلب اٞنؤمةٌن (إًَ٧نىا بىػ ٍغيي يك ٍم ىعلىى أىن يف ًس يكم)
أىيػح ىها الة ي
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا) قليل بالةسب لآلخرة (ٍبيَ إًلىيةىا ىم ٍرًجعي يك ٍم) بعد
اع ٍ
ألنٌكم رجعتم خائبٌن مطركدينٍ ،بٌ إ ٌف ( َمتى ى
اٞنوت فةعاقبكم على أعمالكم (فىػةيػةىبٍّئي يكم ًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ُب دار الدنيا.

ً
اٜني ٍس ىىن) ُب اآلخرة ( ىكًزيى ىادةه) من اهلل ٟنم جزاء على إحساهنم
ىح ىسةيواٍ) ُب الدنيا باإل٬ناف ( ٍ
ين أ ٍ
( - 26لٍّلَذ ى
وه يه ٍم قىػتىػهر ىكالى ًذلَه) كما يرهق كجوه أهل الةار ،فالرهق معةاه اٝنوؼ ،كمن ذلك قوله تعأب
( ىكالى يىػ ٍرىه يق يك يج ى
كه ٍم ىرىه نقا} كالقرت هو الدخاف كالغبار ،كاٞنعىن :ال يصيبهم خوؼ كال ذلٌ كال
اٛنن {فىػىز ياد ي
ُب نورة ٌ
اٛنىةَ ً يه ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف).
اب ٍ
يلحقهم دخاف من جهةٌم أل ٌهنم بعيدكف عةها (أ ٍيكلىػئً ى
كأ ٍ
ىص ىح ي
ٗنيعا) العابدين كاٞنعبودين (ٍبيَ نىػ يق ي ً ً
ً
ين أى ٍشىريكواٍ ىم ىكانى يك ٍم) أم ال ًزموا
 ( - 28ىكيىػ ٍوىـ) القيام ( ىٍ٥ن يش يريه ٍم ى ن
وؿ للَذ ى
ففرقةا بٌن
مكانكم حوؿ الشمس (أىنتي ٍم ىك يشىرىكآ يؤيك ٍم) الذين عبدٕنوهم من دكف اهلل (فىػىزيػٍَلةىا بىػٍيػةىػ يه ٍم) أم ٌ
آؤيهم) أم قالت اٞنبلئك ( َما يكةتي ٍم إًيَانىا تىػ ٍعبي يدك ىف) يعين
اٞنعبودين ،يعين بٌن األصةاـ كاٞنبلئك ( ىكقى ىاؿ يشىرىك ي

ٓب نأمركم بعبادتةا كال علم لةا بذلك.

يدا) أم مراقبان (بىػٍيػةىػةىا ىكبىػٍيػةى يك ٍم) فهو يعلم كيرل (إًف يكةَا ىع ٍن ًعبى ىادتً يك ٍم) لةا
( - 29فى ىك ىفى بًاللٌ ًه ىش ًه ن
ًً
ٌن) ال علم لةا ًُّا.
(لىغىافل ى

ً
ك تىػٍبػليو) أم ٔنترب ( يك حل نىػ ٍف و
ت) أم ما عملت نلفان ُب دار الدنيا ( ىكيرحدكاٍ)
 ( - 30يهةىال ى
ىنلى ىف ٍ
س َما أ ٍ
اٜنى ٍّق) أم رجعوا إٔب مكاهنم ُب السماكات األثًني بعد نؤاٟنم
اٞنبلئك اٞنعبودين (إً ىٔب اللٌ ًه ىم ٍوالى يه يم ٍ
ضل عن اٞنشركٌن ( َما ىكانيواٍ يىػ ٍفتىػ يرك ىف) أم ما كانوا يكذبوف من
ك١ناكم من عبدكهم ( ىك ى
ض َل ىعٍةػ يهم) أم ٌ

تربؤكا مةهم.
قوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل  ،فلم يشفعوا ٟنم بل ٌ

١نمد ٟنؤالء اٞنشركٌن الذين يعبدكف األصةاـ ( ىه ٍل ًمن يشىرىكآئً يكم َمن يىػ ٍه ًدم) الةاس (إً ىٔب
( - 35قي ٍل) يا ٌ
اٜنى ٍّق) باألدلٌ كالرباهٌن ،فإف قالوا كبلٌ (قي ًل اللٌهي يػى ٍه ًدم لًٍل ىح ٍّق) باإل٪ناء إٔب ىمن يريد هدايته (أىفى ىمن يىػ ٍه ًدم
ٍ
ً
يصوت ألنٌه ٗناد ،كُب اٞنةجد يقاؿ
إً ىٔب ٍ
اٜنى ٍّق أ ى
ٍّم) أم أـ الذم ال ٌ
ىح حق أىف يػيتَبى ىع) أمره كديةه (أىَمن الَ يىهد ى
"ه ٌد البعًن ه ٌدان " أم هدر ،كيقاؿ "ه ٌد اٜنائط هديدان " أم صات عةد كقوعه (إًالَ أىف يػي ٍه ىدل) إٔب جه

حركوه ،كمن
أخرل فيخرج صوت احتكاؾ قدميه ُب األرض ،يعين ال يةطق كال ٫نرج مةه صوت إالٌ إذا ٌ

ف ىٍٓن يك يمو ىف) له بالعبادة كتعبدكنه.
كاف عاجزان عن الةطق فهو عن اٟنداي أعجز (فى ىما لى يك ٍم ىكٍي ى

١نمد بالقرآف من عةده كقاؿ هو من عةد اهلل (قي ٍل) يا
( - 38أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف) اٞنشركوف (افٍػتىػىراهي) أم جاء ٌ
ًً
ً
١نمد عريب ككلٌكم من قبيل كاحدة
١نمد ٟنم (فىأٍتيواٍ ب يس ىورةو) كاحدة ( ٍّمثٍله) فصاح ن كببلغ فأنتم عرب ك ٌ
ٌ
١نمد كما تزعموف ( ىك ٍادعيواٍ ىم ًن
كلساف كاحد فإف عجزًب عن ذلك فاعلموا أنٌه من اهلل كليس من ٌ
ً ً
١نمدان يدعو إٔب عبادة اهلل
ٍ
انتىطى ٍعتيم) من الةاس إٔب عبادة األصةاـ اليت عبدٕنوها ( ٍّمن يدكف اللٌه) فإ ٌف ٌ
كأنتم تدعوف إٔب عبادة األصةاـ (إًف يكةتم ً ً
١نمدان افرتاه.
صادق ى
يٍ ى
ٌن) ُب قولكم بأ ٌف ٌ
( - 39بى ٍل ىك َذبيواٍ ًّنىا ىٓبٍ يً٪نيطيواٍ بًعًٍل ًم ًه) من كبلـ القرآف ،أم ك ٌذبوا باآليات اٞنتشاُّ اليت ٓب يفهموها كٓب
٪نيطوا ًُّا علمان ( ىكلى َما يىأٍهتًً ٍم تىأٍ ًكيليهي) أيضان يك ٌذبوف ،يعين :كلى ٌما يأهتم تأكيل اآليات اٞنتشاُّ اليت ٓب ٪نيطوا
ًُّا أيضان يك ٌذبوف ،كهذا تقدير ١نذكؼ كالشاهد على ذلك قوله تعأب ( ىك ىذلًك ىك َذ َ ً
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم)
ى ى
ب الذ ى
ً
ًً
ٌن) يعين اٞنك ٌذبٌن السابقٌن كيف
أم أنبلفهم أيضان ك ٌذبوا رنلهم (فىانظيٍر ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبى ي الظَالم ى
دمرناهم كأهلكةاهم.
ٌ

 ( - 40ىكًم يةهم َمن يػي ٍؤًم ين بًًه) أم بالقرآف ألنٌه يتٌبع احملكم كيرتؾ اٞنتشابه ( ىكًمٍةػ يهم َمن الَ يػي ٍؤًم ين بًًه) ألنٌه
ً ًً
ين) فيعاقبهم على
مفسد كمةافق فيتٌبع اٞنتشابه ليفنت الةاس كيص ٌدهم عن اإل٬ناف ( ىكىربح ى
ك أ ٍىعلى يم بالٍ يم ٍفسد ى
أعماٟنم ُب اآلخرة.
وؿ فىًإذىا جاء رنويٟنم) كبلٌغ الرنال (قي ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يهم بًالٍ ًق ٍس ًط) فةةجي اٞنؤمةٌن
 ( - 47ىكلً يك ٍّل أيَم و) ضالٌ ( َر ين ه
ى ى ي يٍ
ً
ً
ك
ك يم ٍهل ى
{كىما ىكا ىف ىربح ى
كهنلك الكافرين ( ىكيه ٍم الى ييظٍلى يمو ىف)  .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة القصص ى
الٍ يقرل ح َّت يػبػعث ًُب أ ٍّيمها رن نوال}  ،كقوله أيضان ُب نورة الرعد {إًَ٧نىا أىنت م ً
ةذهر ىكلً يك ٍّل قىػ ٍووـ ىه واد} .
ى ى ىٍ ى ى
ى ي
ى ىي
ىنزىؿ اللٌهي لى يكم ٍّمن ٍّرٍزوؽ) يعين األنعاـ اليت أنزٟنا من اٛنبل الذم خلق اهلل فيه آدـ ،
( - 59قي ٍل أ ىىرأىيٍػتيم َما أ ى
ىنزىؿ لى يكم ٍّم ٍن ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ىٖنىانًيى ى أ ٍىزىك واج} ( ،فى ىج ىع ٍلتيم ٍّمٍةهي ىحىر ناما ىك ىحبلىالن)
{كأ ى
كذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر ى
حرموا من السائب كالبحًنة كالوصيل ك٥نوها (قي ٍل آللٌهي أ ًىذ ىف لى يك ٍم) ُب ذلك التحرٙب كالتحليل (أ ٍىـ
كذلك ما ٌ
ىعلىى اللٌ ًه تىػ ٍفتىػ يرك ىف) أم تكذبوف.
 - 66لى ٌما دعا اهلل اٞنشركٌن إٔب عبادته كإٔب التوحيد أبىوا كٓب يةقادكا فةزؿ قوله تعأب (أىال إً َف لًلٌ ًه ىمن ًُب

ال َس ىم ىاكات) األثًني  ،كهم اٞنبلئك ( ىكىمن ًُب األ ٍىر ً
ض) كلٌها ،أم كمن ُب الكواكب السيٌارة ،فهؤالء

غين عةكم أيٌها اٞنشركوف .كلى ٌما هناهم عن عبادة األكثاف كاألصةاـ قالوا :إنٌا
يعبدكنه كله يسجدكف كهو ٌ
كجدنا آباءنا كذلك يفعلوف .فقاؿ تعأب عةهم (كما يػتَبًع) األبةاء آباءهم (الَ ًذين ي ٍدعو ىف ًمن د ً
كف اللٌ ًه
ي
ىى ي
ىى ى ي
اٜنق ،كذلك قوله تعأب (إًف
يشىرىكاء) إالٌ ظةٌان مةهم بأ ٌف آباءهم مصيبوف بذلك اٜنقيق غًن ضالٌٌن عن ٌ
حق ( ىكإً ٍف يه ٍم) أم
يىػتَبًعيو ىف إًالَ الظَ َن) يعين كما يتٌبع األبةاء آباءهم ُب ديةهم إالٌ ظةٌان مةهم أ ٌهنم على ٌ

صو ىف) أم يكذبوف على أبةائهم بأ ٌف األصةاـ شفعاء عةد اهلل.
اآلباء (إًالَ ى٫نٍير ي

وح إً ٍذ قى ىاؿ لًىق ٍوًم ًه يىا قىػ ٍوًـ إًف ىكا ىف ىكبيػىر) أم
 ( - 71ىكاتٍ يل) أم اقرأ ( ىعلىٍي ًه ٍم) أم على مشركي م ٌك (نىػبىأى ني و
ً
ً ً
ً
ً
ً
ت) ُب ٗنيع
شق كعظم ( ىعلىٍي يكم َم ىقامي) بيةكم ( ىكتىذٍك ًًنم) أم كعظىًيت لكم (بًآيىات اللٌه فىػ ىعلىى اللٌه تىػ ىوَك ٍل ي
ٌ

أمورم كبه اعتصمت فبل تقدركف على قتلي أل ٌف اهلل ناصرم كمعيين (فىأ ًٍ
ىٗنعيواٍ أ ٍىمىريك ٍم) يعين جةٌكم

كل ٢نلوؽ أثًنم كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
كشياطيةكم الذين يغوكنكم ،فكلم "أمر" تطلىق على ٌ
ً
ً
ًً
ً ً ً
الشريرة
الرعد {لىهي يم ىعقٍّبى ه
ات ٍّمن بىػ ٌٍن يى ىديٍه ىكم ٍن ىخ ٍلفه ىٍ٪ن ىفظيونىهي م ٍن أ ٍىم ًر اللٌه} أم ٪نفظونه من األركاح ٌ
اٛنن كالشياطٌن ( .ىك يشىرىكاء يك ٍم) أم كاٗنعوا شركاءكم الذين تعبدكهنم من دكف اهلل (ٍبيَ الى يى يك ٍن أ ٍىم يريك ٍم
ك ٌ

اٛنن مستورة عةكم بل تيظهر أنفسها لكم كتشاكركا فيما بيةكم كاعملوا
ىعلىٍي يك ٍم غي َم ن) أم ٍبٌ ال تكن ٌ
ً
ةظر ً
كف) أم ال
ضواٍ) كيدكم (إً ىَ
مكيدة ض ٌدم إف قدرًب على ذلك (ٍبيَ اقٍ ي
ٕب) أم اهنوا كيدكم ٌ
ُب ( ىكالى تي ي
تةتظركف ،كاٞنعىن :لو اجتمعتم أنتم كجةٌكم كشياطيةكم كشركاؤكم كدبٌرًب مكيدة ض ٌدم لن تقدركا على
ً
ةظر ً
شيئ من ذلك كلن يصيبين إالٌ ما كتب اهلل ٕب .كنظًنها ُب نورة هود {فى ًك ي ً ً
كف .
يدك٘ب ىٗن نيعا ٍبٌ الى تي ي
ت ىعلىى اللٌ ًه ىرٍّيب ىكىربٍّ يكم ..اْب}
إً ٍّ٘ب تىػ ىوَك ٍل ي
ً ً
يل) أم هيٌأنا ٟنم مكانان كأنزلةاهم فيه ،كهي أرض كةعاف ( يمبىػ َوأى ًص ٍد وؽ) أم
 ( - 93ىكلىىق ٍد بىػ َوأٍنىا بىًين إ ٍنىرائ ى
مكانان خصبان 74صدقةاهم فيه ما كعدناهم به من كثرة األشجار كاألٖنار (كرزقٍػةىاهم ٍّمن الطَيٍّب ً
ات) أم من
ى ىى ي ى ى
اءه يم الٍعًٍل يم) يعين بعد ما جاءهم
األنعاـ كالطيور (فى ىما ٍ
اختىػلى يفواٍ) ُب ديةهم كأشركوا بعبادة رٌُّم ( ىح َّت ىج ي

العلم ُب التوراة كعلى ألسن أنبيائهم بأف يعبدكا اهلل كحده كال يشركوا به شيئان ،كلكةٌهم اختلفوا بعد موت
ك) يا ١نمد (يػ ٍق ً
ضي
فغًنكا ديةهم كأشركوا بعبادة رٌُّم ،كعبدكا البعليم كعشتاركث كغًنها (إً َف ىربَ ى
مونى ٌ
ٌ ى
ً ًً
يما ىكانيواٍ فً ًيه ى٫نٍتىلً يفو ىف) من أمر ديةهم.
بىػٍيػةىػ يه ٍم يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ف ى
الةب ُب بادئ األمر كدعا قومه إٔب اإلنبلـ أبىوا أف يسلًموا كأخذكا يسخركف
 - 94لى ٌما نزؿ الوحي على ٌ

اٛنن كليس مبلكان ،كلو أراد اهلل أف يرنل رنوالن ألنزؿ
مةه كقالوا :إ ٌف الذم جاءؾ بالوحي هو من ٌ

ك من ذلك كقد تصاغر ُب نفسه كقاؿ:
الةب كُب نفسه ش ٌ
مبلئك ن ما ٚنعةا ُّذا ُب آبائةا ٌ
األكلٌن .فرجع ٌ
ليطمئن ُب نفسه
لو كاف ما ٚنعته ح ٌقان كأنا رنوؿ آلمن يب هؤالء كص ٌدقو٘ب .فةزلت عليه هذه اآلي
ٌ
74
تدر اللنب كالعسل  -اٞنراجع .
تصفها التوراة بأ ٌهنا أرض ٌ

ًَ
ك) من الوحي (فى ً
ين
ةت ًُب ىش ٍّ
ىنزلٍةىا إًلىٍي ى
كيثبت على دعواه كال ٌ
يرتدد (فىًإف يك ى
ٍ
ك ٍّ٣نَا أ ى
انأىؿ) اليهود (الذ ى
ً
ً
ك) كقل ٟنم هل كاف مونى ملىكان نزؿ من السماء أـ هو بشر مثلك؟ كهل
اب ًمن قىػٍبل ى
يىػ ٍقىريؤك ىف الٍكتى ى

كانت األنبياء الذين جاؤكا من بعده مبلئك نزلوا من السماء أـ بشران؟ فإف قالوا لك ٌأهنم بشر مثلك

اٜنى حق
اءؾ ٍ
فاعلم أنٌك رنوؿ فقم بواجبك كأنذر قومك كاهلل يهدم من يشاء كليس عليك هداهم (لىىق ٍد ىج ى
ً
ً
تشك ُب
ين) أم من الشا ٌكٌن ،يعين ال ٌ
ًمن َربٍّ ى
ك) كليس من ٌ
اٛنن كما يزعموف (فىبلى تى يكونى َن م ىن الٍ يم ٍم ىرت ى
نفسك كال تتصاغر عن الرنال فإ ٌف اهلل ٫نتار ٟنا من يشاء من عباده كقد اختارؾ ٟنا.

ً ًَ
ً ً ً
اٛنن كليس ملىكان (فىػتى يكو ىف ًم ىن
ين ىك َذبيواٍ بآيىات اللٌه) فتقوؿ رٌّنا كاف ذلك من ٌ
 ( - 95ىكالى تى يكونى َن م ىن الذ ى
ٍ ً
الةبوة كقد اختارؾ اهلل ىٟنا.
ين) فتخسر ٌ
اٝنىان ًر ى
ً
ًَ
ً
ك) بالعذاب (الى يػي ٍؤًمةيو ىف) .
ت ىربٍّ ى
ين ىحق ٍ
َت ىعلىٍي ًه ٍم ىكل ىم ي
( - 96إ َف) اٞنشركٌن (الذ ى
ً
و
كإما
يم) ٌإما ُب الدنيا بالقتل كاألنر ٌ
كل معجزة ( ىح َّت يىػىريكاٍ الٍ ىع ىذ ى
اب األىل ى
 ( - 97ىكلى ٍو ىجاءتٍػ يه ٍم يك حل آيى ) أم ٌ

ُب اآلخرة ُب جهةٌم.

نب كرنوؿ إٔب قريش فأخذ يدعو قومه إٔب
كلى ٌما كثر عليه إنزاؿ السور كاآليات اطمأنٌت نفسه كأيقن أنٌه ٌ

حّت آمن كثًن مةهم فةزؿ
يهتم بسخريتهم ٌ
اإلنبلـ بعز٬ن كيةذرهم ٌ
بقوة قلب كال يلتفت إٔب أقواٟنم كال ٌ
وؿ ًّنىا أين ًزىؿ إًلىٍي ًه ًمن َربًٍّه ىكالٍ يم ٍؤًمةيو ىف يكلٌّ ىآم ىن بًاللٌ ًه ىكىمآلئً ىكتً ًه ..اْب}.
{آم ىن الَر ين ي
قوله تعأب ُب نورة البقرة ى
ت) عةد رؤي العذاب قبل إنزاله كما آمن قوـ يونس (فىػةىػ ىف ىع ىها
ت قىػ ٍريىه ىآمةى ٍ
( - 98فىػلى ٍوالى) أم فهبلٌ ( ىكانى ٍ

إً٬نىانػي ىها) كلكن ٓب يؤمةوا عةد رؤي العذاب بل كانوا يقولوف نحاب مركوـ كليس بعذاب ،كقاؿ آخركف
ًَ
اب اٝنًٍز ًم
س لى َمآ) رأكا العذاب مقببلن عليهم ( ىك ىش ٍفةىا ىعٍةػ يه ٍم ىع ىذ ى
يوـ الظلٌ قالوا عارض ٣نطرنا (إال قىػ ٍوىـ ييوني ى
اهم إً ىٔب ًح و
ٌن) أم إٔب انقضاء آجاٟنم.
ًُب ٍ
اٜنىيىا ىة ال حدنٍػيىا ىكىمتػ ٍَعةى ي ٍ

١نمد (انظييركاٍ ىما ىذا ًُب
الةب ليسلموا نزلت هذه اآلي (قي ًل) ٟنم يا ٌ
 -101لى ٌما طلبت قريش اٞنعجزة من ٌ
ً
ال َسماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
صةعها فهل
أتقن ى
ىى
ض) كف ٌكركا ُب صةعتها كإتقاهنا كقولوا ُب أنفسكم ىمن خلى ىقها ك ى
أصةامكم أـ اهلل؟ فذلك أحسن معجزة كأكرب دليل على قدرة اهلل ككحدانيٌته ،فالسماكات كاألرض يريد
ً
ات) عةكم من شيء إذا جاءكم العذاب ،يعين
ُّا الكواكب السيٌارة كاألرض من ٗنلتها ( ىكىما تيػ ٍغ ًين اآليى ي
١نمد ًُّا لن تدفع العذاب عةكم كٓب تؤمةوا
إذا جاء العذاب حٌن تك ٌذبوف باٞنعجزة اليت اقرتحتم على ٌ

أنتم حٌن رؤيتها إذان فما الفائدة من اقرتاحكم هذا؟ ( ىكالةح يذ ير) أيضان ال يقدركف على دفع العذاب عةكم،

يعين أنبياؤكم أيضان ال يشفعوف لكم إذا جاءكم العذاب كال يقدركف على دفعه فيرتكونكم كيذهبوف ( ىعن
قىػ ٍووـ الَ يػي ٍؤًمةيو ىف) ال يؤمةوف باهلل كال برنله.
ً ً ًَ
ً ً
ين ىخلى ٍواٍ ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) لى ٌما ك ٌذبوا رنلهم
( - 102فىػ ىه ٍل يىةتىظ يرك ىف إالَ) العذاب كيكوف مثلهم (مثٍ ىل أىيَاـ الذ ى
ً
ً
ً
ين)
فأهلكهم اهلل بالعذاب (قي ٍل) ٟنم يا ٌ
١نمد (فىانتىظ يركاٍ) اآليات كاٞنعجزات (إ ٍّ٘ب ىم ىع يكم ٍّم ىن الٍ يمةتىظ ًر ى
كقوعها ُب آخر الزماف.

ًَ
باألم اٞنك ٌذب نةجي الرنل كاٞنؤمةٌن
ين ىآمةيواٍ) معهم ،يعين إذا نزؿ العذاب ٌ
ٍ( -103بيَ نػيةى ٍّجي ير ينلىةىا ىكالذ ى
ً
ك) أمتك يا ١نمد (حقًّا علىيػةىا ني ً ً ً
ٌن) مةهم إذا نزؿ عليهم
ةج الٍ يم ٍؤمة ى
ٌ ى ىٍ
معهم كهنلك اٞنك ٌذبٌن ٟنم ( ىك ىذل ى ٌ
عذاب.
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ً ً ً
الرحيم
الر٘ن ًن ٌ
بسم اهلل ٌ
( - 1ا ؿ ر) نبق تفسًنها (كًتىاب أ ً
ت) أم أحكمت ُب نظمها بأف يجعًلىت
ت آيىاتيهي ٍبٌ في ٍّ
صلى ٍ
يحك ىم ٍ
ه ٍ
فصلت ُب مكاف آخر من القرآف ليفهموها ،كهي ( ًمن
على أبلغ كجوه الفصاح ٌ
حّت صار معجزانٍ ،بٌ ٌ
لَ يد ٍف ىح ًكي وم) باألمور ( ىخبً وًن) بالعباد.
ً
ً
١نمد كرأكه
َه ٍم يىػثٍػةيو ىف ي
( - 5أىال إًنػ ي
١نمد ،كاٞنعىن :إذا صار طريقهم على ٌ
ص يد ىكريه ٍم ليى ٍستى ٍخ يفواٍ مٍةهي) أم من ٌ
يتضجركف
يثةوف أنفسهم لكيبل يراهم فيكلٌمهم كيدعوهم إٔب اإلنبلـ كيةهاهم عن عبادة األكثاف أل ٌهنم ٌ

الةب فيكلٌمه ،كذلك
من كبلمه كال يقبلوف دعوته ككاف بعضهم إذا رآه يغطٌي رأنه بعباءته لكيبل يراه ٌ
ً
ٌن يى ٍستىػ ٍغ يشو ىف ثًيىابىػ يه ٍم) أم يغطٌوف رؤكنهم بثياُّم (يىػ ٍعلى يم) اهلل ( ىما يي ًسحرك ىف) ُب أنفسهم
قوله تعأب (أىال ح ى
ً
قص نوح كهي قوله تعأب [ُب نورة نوح]
من العداكة حمل ٌمد ( ىكىما يػي ٍعلةيو ىف) من حربه كقتاله .كنظًنها ُب ٌ
ًً
ً
انتًكٍبى نارا} .
انتى ٍكبىػ يركا ٍ
ىصحركا ىك ٍ
ىصابً ىع يه ٍم ًُب آذىاهن ٍم ىك ٍ
انتىػ ٍغ ىش ٍوا ثيىابىػ يه ٍم ىكأ ى
{ج ىعليوا أ ى
ى
ً
ً
ض ًُب ًنتَ ً أىيَ واـ ىكىكا ىف ىع ٍر يشهي ىعلىى الٍ ىماء) نبق تفسًنها ُب كتايب
 ( - 7ىكيه ىو الَذم ىخلىق ال َس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى

مفصبلن.
الكوف كالقرآف ٌ

ً
يعم اٛنميع ك٥نن ال نريد
 ( - 8ىكلىئ ٍن أى َخ ٍرنىا ىعٍةػ يه يم الٍ ىع ىذ ى
اب) يعين عن أهل م ٌك  ،أل ٌف العذاب إذا نزؿ ٌ

نؤخر العذاب (إً ىٔب)
إهبلكهم بل نريد هدايتهم ٌأما اٞنعاندكف مةهم فةهلكهم بالسيف أك باٞنوت كلذلك ٌ
و
كدةو) تةتهي عةدها اٜنياة ُب األرض كٕنوت الةاس كلٌها كذلك ُب آخر يوـ من أيٌاـ الدنيا
آخر (أيَم َم ٍع يد ى
ً
ك
{كيى ٍستىػ ٍعجليونى ى
كهو اليوـ الذم يكوف طوله ألف نة من نةيٌةا كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج ى
ً
ك ىكأىلٍ ً
بًالٍع ىذ ً
ف ىنةى و ٍّ٣نَا تىػعيدحك ىف} يعين يوـ طوله ألف نة مع ٌد
ف اللَهي ىك ٍع ىدهي ىكإً َف يىػ ٍونما ًع ى
ةد ىربٍّ ى
اب ىكلىن ي٫نٍل ى
ى
لعذاُّم.

ً
يؤخر هذا العذاب عةٌا ،كذلك انتهزاءن بالعذاب غًن
أم شيء ٌ
(لَيىػ يقولي َن) اٞنعاندكف ( ىما ىٍ٪نب يسهي) يعين ٌ
ًً
ص يركفنا ىعٍةػ يه ٍم) أم ال ٬نكةهم اٝنبلص مةه ُب ذلك اليوـ كال نصرفه
س ىم ٍ
موقةٌن بةزكله (أىالى يىػ ٍوىـ يىأٍتيه ٍم لىٍي ى
اؽ ًًُّم) أم كأحاط ُّم ( َما
عةهم إذا تابوا كآمةوا حيث ال يةفع نفسان إ٬ناهنا ٓب تكن آمةت من قبل ( ىك ىح ى
ىكانيواٍ بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزيؤك ىف) من نزكؿ العذاب.
( - 13أىـ يػ يقوليو ىف افٍػتىػراه قيل) يا ١نمد ٟنؤالء اٞنشركٌن (فىأٍتيواٍ بًع ٍش ًر نوور ٍّمثٍلً ًه م ٍفتىػري و
ات) بزعمكم ( ىك ٍادعيواٍ
ي ىى
ٍى
ٌ
ىي ٍ
ى يى
ً ً
١نمدان جاء بالقرآف
ىم ًن ٍ
انتىطى ٍعتيم ٍّمن يدكف اللٌه) يعين كادعوا اٞنسلمٌن إٔب عبادة األكثاف إف انتطعتم ،فإ ٌف ٌ
ليدعو اٞنشركٌن إٔب عبادة اهلل كانتطاع فعل ذلك أل ٌف القرآف مةزؿ من اهلل كهو معجزة له فإف أنكرًب
ذلك عليه فأتوا بعشر نور مثله كادعوا الةاس بعكس ما يدعو إليه ١نمد (إًف يكةتم ً ً
ٌن) ُب قولكم
صادق ى
يٍ ى
ٌ
١نمدان افرتاه.
بأ ٌف ٌ
تضر
( - 14فىًإف َٓبٍ يى ٍستى ًجيبيواٍ) اٞنسلموف (لى يك ٍم) كٓب يةقادكا لديةكم كٓب يعبدكا أصةامكم ٌ
ألهنا ٗناد ال ٌ
اعلى يمواٍ) أيٌها اٞنشركوف (أىَ٧نىا أين ًزىؿ) القرآف (بًعًٍل ًم اللٌ ًه) باٞنغيٌبات حيث أخربناكم فيه ًّنا كاف
كال تةفع (فى ٍ

قبلكم كًّنا يكوف بعدكم كالغيب ال يعلمه إالٌ اهلل كحده كهذا أحسن برهاف لكم على إنزاله من اهلل كليس
ًً
صح ً
يكٔب}  ( ،ىك) اعلموا (أىف الَ
ف ٍاأل ى
١نمد ،كمثله قوله تعأب ُب نورة طه {أ ىىكىٓبٍ تىأٍهتم بىػيٍّػةى ي ىما ًُب ال ح ي
من ٌ
إًلىػهى إًالَ يه ىو فىػ ىه ٍل أىنتيم حم ٍسلً يمو ىف) أم مستسلموف كمةقادكف.
فرد اهلل عليهم كأنٌبهم على ذلك
كعادكهٌ ،
الةب ى
 -17إنتمع اٞنشركوف لقوؿ أيب نفياف كاتٌبعوه ،كك ٌذبوا ٌ
ً
و
١نمدان
كم ٍن ال يعلم شيئان من كتابه ،يعين أترتكوف ٌ
فقاؿ (أىفى ىمن ىكا ىف ىعلىى بىػيٍّػةى ٍّمن َربٍّه) كهو ٌ
١نمد ى
كتك ٌذبونه الذم هو على بيٌة و من ربٌه كتتٌبعوف أبا نفياف الذم ليس على بيٌة كال علم له بشيء من
الكتاب كال من الدين

ً
١نمدان شاهد من ٌأمته يشهد له بأنٌه رنوؿ اهلل ،
( ىكيىػٍتػليوهي ىشاه هد ٍّمٍةهي) يشهد له ٌ
بصح قوله ،كاٞنعىن :كيتبع ٌ
ً
يدا بىػٍي ًين ىكبىػٍيػةى يك ٍم
كذلك الشاهد هو اٞنهدم ،ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الرعد { قي ٍل ىك ىفى بًاللٌ ًه ىش ًه ن
ً
ةده ًع ٍلم الٍ ًكتى ً
اب }  .يعين كمن عةده علم الكتب السماكي فهو يشهد ٕب ُب آخر الزماف إذا
ىكىم ٍن ع ى ي ي
جاء بتفسًن القرآف،

ً ًً
١نمد يشهد له بأنٌه رنوؿ اهلل  ،كذلك الشاهد هو
( ىك) شاهد آخر جاء (من قىػٍبله) أيضان ،أم من قبل ٌ
ً
الةب كصفته ،كذلك الكتاب (إىىم ناما) يؤًبٌ به كيعمل بةو
(كتى ي
اب يم ى
ونى) أم التوراة حيث جاء فيها ذكر ٌ
ك) إشارة إٔب من أنلم من أهل الكتاب (يػي ٍؤًمةيو ىف بًًه) أم بالقرآف.
إنرائيل بأحكامه ( ىكىر ٍ٘نى ن) ٟنم (أ ٍيكلىػئً ى
ً
ً
ىحز ً
اب) يعين أهل م ٌك كمن
ٍبٌ أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن فقاؿ ( ىكىمن يى ٍك يف ٍر بًه) أم بالقرآف (م ىن األ ٍ ى
ً
شك من
تك ُب ٌ
ك ًُب ًم ٍريىو ٍّمٍةهي) أم فبل ي
١نمد (فىبلى تى ي
َار ىم ٍوع يدهي) ُب اآلخرة فبل ٪نزنك كفره يا ٌ
حوٟنا (فىالة ي
ك كلى ً
نزكؿ القرآف عليك حيث كفرت به األحزاب كٓب تؤمن (إًنَه) أم القرآف ( ٍ ً
ػك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس
ي
اٜنى حق من َربٍّ ى ى
الى يػي ٍؤًمةيو ىف) ٛنهلهم باٜنقيق .
( - 23إً َف الَ ًذين آمةيواٍ كع ًمليواٍ ال َ ً ً
ىخبىتيواٍ إً ىٔب ىرًٍُّّ ٍم) يعين نكةت نفونهم إٔب لقاء رٌُّم ،فكلم
صاٜنىات ىكأ ٍ
ى ى ىى

ت
ىخبىتيواٍ) معةاها نكةوا كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء ُب كصف جهةٌم { يكلَ ىما ىخبى ٍ
(أ ٍ
اه ٍم ىنعً نًنا} أم كلٌما نكةت كهدأت ،كاٞنعىن :اطمأنٌوا إٔب لقاء رٌُّم كإٔب ما كعدهم به من الةعيم
ًزٍدنى ي
ً
ً ً
س
(أيٍكلىػئً ى
كأ ٍ
ىص ىح ي
اب اٛنىةَ يه ٍم ف ىيها ىخال يدك ىف)  .كنظًنها قوله تعأب ُب نورة الفجر {يىا أىيػَتيػ ىها الةَػ ٍف ي
ً
كرً
ًً ً ً
اضيى ن َم ٍر ًضيَ ن  .فى ٍاد يخلًي ًُب ًعبى ًادم  .ىك ٍاد يخلًي ىجة ًَيت} .
الٍ يمطٍ ىمئةَ ي ٍ .ارجعي إ ىٔب ىربٍّ ى

ً
ً
اهتزت األرض ُّم فتبلى٬نت بيوهتم فوقهم ٍبٌ
( - 82فىػلى َما ىجاء أ ٍىم يرنىا) بالعذاب ( ىج ىع ٍلةىا ىعاليىػ ىها ىنافلى ىها) ٌ
تسمى اليوـ بالبحر اٞنيٌت ( ىكأ ٍىمطىٍرنىا ىعلىٍيػ ىها ًح ىج ىارنة ٍّمن ًن ٍّج ويل
خسفت األرض ُّم فصار مكاهنا ُنًنة ٌ

َمةض و
ود) هي اٜنصى ،كقد نبق الشرح عن هذه اٜنجارة ُب كتايب الكوف كالقرآف ٌ ،أما القرل اليت
ي
هت ٌدمت كأصبح عاليها نافلها فهي أربع كهي :ندكـ كعمورة كأدم كصوبيم.

( - 104كما نػيؤ ٍّخره) أم يوـ القيام (إًالَ ًألىج ول َمع يد و
كد) أم ١نسوب.
ى ٍ
ى ى ى يي
ً
َ
نفس ،فحذؼ إحدل التاءين لتسهيل
س) بالشفاع  ،كأصلها ال تتكلٌم ه
( - 105يىػ ٍوىـ يىأٍت الى تى ىكل يم نىػ ٍف ه
الكبلـ (إًالَ بًًإ ٍذنًًه) يعين ٌإال بإذف من اهلل لذلك الشفيع بشفاع أحد من أهل احملشر فبل ٪نق له أف
يشفع كلو كاف اٞنشفوع له ابن الشفيع أك أباه أك بعض أقاربه ،فإ ٌف نوح ال ٪نق له أف يشفع البةه كةعاف
كال إبراهيم ألبيه آزر (فى ًمٍةػ يه ٍم ىش ًق ٌّي) بسيئاته ( ىك) مةهم ( ىنعًيد) ُنسةاته فيدخل اٛنة .
ً ً
ً
ًَ
يق) من الةار ،أم ٟنم فيها غازات خانق
ين ىش يقواٍ فىفي الةَا ًر ىٟني ٍم ف ىيها ىزفًنه ىك ىش ًه ه
( - 106فىأىَما الذ ى
يستةشقوهنا بدؿ اٟنواء.

( -107خالً ًد ً
ً
ض) أم ما داـ ُب الكوف كواكب نيٌارة تدكر حوؿ
ين ف ىيها ىما ىد ىامت ال َس ىم ىاك ي
ات ىكاأل ٍىر ي
ى ى

اٞنوحدين فقاؿ (إًالَ
الشمس ،كاٞنعىن :ما دامت ُب الكوف ٠نموع مشسي ٍ ،بٌ انتثىن نبحانه اٞنذنبٌن من ٌ

يد) .
ك فىػ َع ه
اؿ لٍّ ىما ييًر ي
يعفو عن بعضهم فيخرجهم من الةار (إً َف ىربَ ى
ىما ىشاء ىربح ى
ك) أف ى

اٛنةَ ً خالً ًد ً
( - 108كأىَما الَ ًذ ً ً
ً
ض) ٍ ،بٌ انتثىن من
ين ف ىيها ىما ىد ىامت ال َس ىم ىاك ي
ات ىكاأل ٍىر ي
ى
ين ينع يدكاٍ فىفي ٍى ى ى
ى

يتكرب ُب اٛنةٌ أك ٓب ٬نتثل أمر اهلل إذا أمره بشيء فيخرجه من اٛنةٌ كما أخرج إبليس لى ٌما عصى أمر ربٌه
ٌ
كتكرب على آدـ ،كذلك قوله تعأب (إًالَ ما ىشاء ربحك) أف ٫نرجه مةها ،كذلك اٝنلود (عطىاء ىغيػر ىٍ٠ن يذ و
كذ)
ى ى
ى
ٌ
ى
ٍى
أم غًن مقطوع كال مةقوص.

شك ( ٍّ٣نَا يىػ ٍعبي يد ىه يػؤالء) اٞنشركوف ( ىما يىػ ٍعبي يدك ىف إًالَ ىك ىما يىػ ٍعبي يد آبى ياؤيهم ٍّمن
ك ًُب ًم ٍريىو) أم ُب ٌ
( - 109فىبلى تى ي
قىػبل) يعين إ ٌهنم مقلٌدكف آلبائهم ُب العبادة (كإًنَا لىموفحوهم نى ً
صيبىػ يه ٍم) ُب الدنيا ( ىغٍيػىر ىمة يق و
وص) كما ٟنم ُب
ى يى ي ٍ
ٍي
اآلخرة من نصيب.
( - 110كلىىق ٍد آتىػيػةىا مونى الٍ ًكتىاب) أم التوراة (فىاختيلً ً ً
كغًنكا كب ٌدلوا
ٍ ى
ف فيه) أم اختلف قومه من بعده ٌ
ى
ٍ ي ى
ى
ً
ك) بتأجيل العذاب إٔب اآلخرة (لى يق ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يه ٍم)
ت ًمن َربٍّ ى
كعبدكا األكثاف كاألصةاـ ( ىكلى ٍوالى ىكل ىم ه ىنبىػ ىق ٍ

ك ٍّمٍةهي) أم
َه ٍم) أم اليهود كاٞنشركٌن (لىًفي ىش ٍّ
بالعذاب ،يعين ألهلكةا اٞنختلفٌن كأبقيةا اٞنستقيمٌن ( ىكإًنػ ي

من القرآف ( يم ًر و
يب) أم ٢نيف.

ك أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) يعين
َه ٍم ىربح ى
 ( - 111ىكإً َف يكػبلًّ) من اليهود كاٞنشركٌن (لَ َما) يةتقلوف إٔب العآب األثًنم (لىييػ ىوفٍّػيىػةػ ي
َه ٍم) الـ القسم (إًنَهي ًّنىا يىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه) فبل
يعاقبهم ربٌك على أعماٟنم عقابان كافيان ،كالبلـ من قوله (لىييػ ىوفٍّػيىػةػ ي
ٔنفى عليه خافي من أعماٟنم كأنرارهم.
( - 112فى ً
ً
اب) من قومك من
١نمد على التبليغ كاإلنذار ( ىك ىما أيم ٍر ى
ٍ
ت) ُب القرآف ( ىكىمن تى ى
انتىق ٍم) يا ٌ
ً
ك) على هنجك ( ىكالى تىطٍغى ٍواٍ) أم ال تتجاكزكا حدكد اهلل فيما أمركم به كهناكم
الشرؾ كأنلم فليستق ٍم ( ىم ىع ى
عةه (إًنَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) فيجازيكم على أعمالكم.
ي ٍى ى
صبلىىة) ألصحابك يا ١نمد ،أم ٍّ ً
َها ًر) أم كقتٌن من أطراؼ
 ( - 114ىكأىقً ًم ال َ
صل ُّم ٗناع (طىىر ىًُب الةػ ى
ٌ
صل ًُّم قبل طلوع الشمس كهي صبلة الصبح ،كقبل الغركب كهي صبلة العصر ( ىكيزلىنفا ٍّم ىن
الةهار ،يعين ٍّ
ات ي ٍذ ًهنب ال َسػيٍّئ ً ً
اللَي ًل) أم قريبان من الليل كهي صبلة اٞنغرب (إً َف ٍ ً
ك) القياـ بالصبلة ( ًذ ٍكىرل
ات ذىل ى
اٜنى ىسةى ي ٍ ى ى
ٍ
ًَ ً
ين) أم ذكرل ٞنن يذكر اهلل كيعبدهٌ .أما صبلة الظهر كالعشاء فقد ذيكًىرتا ُب نورة اإلنراء كهي
للذاك ًر ى
قوله تعأب {أىقً ًم ال َ ً ً
َم ً
س إً ىٔب ىغ ىس ًق اللٍَي ًل}  ،فدلوؾ الشمس زكاٟنا كيريد بذلك صبلة
صبلىىة ل يدليوؾ الش ٍ
الظهرٌ ،أما غسق الليل فهو ظبلمه كيريد بذلك صبلة العشاء.

ً
اٜنق كظلم
 ( - 118ىكلى ٍو ىشاء ىربح ى
موحدين كلكن اختلفوا عن ٌ
َاس أيَم ن ىكاح ىد نة) مسلمٌن ٌ
ك ىٛنى ىع ىل الة ى
ًً
ٌن) إٔب اآلف.
بعضهم بعضان فخلٌى بيةهم كبٌن باطلهم بسبب ظلمهم ( ىكالى يىػىزاليو ىف ٢نيٍتىلف ى
ًً
ك ىخلى ىق يه ٍم) أم للرتاحم
اٜنق ألنٌه رحيم يرحم الةاس ( ىكل ىذل ى
( - 119إًالَ ىمن َرًح ىم ىربح ى
ك) مةهم فهداه إٔب ٌ
خلقهم فيجب أف يرحم بعضهم بعضان كيشفق بعضهم على بعض (كىٕنَ ً
ك) أم نبقت،
ت ىكل ىم ي ىربٍّ ى
ى ٍ

َاس أ ٍ ً
اٛنًةَ ً ىكالة ً
ٌن) يعين من الشياطٌن
َم ًم ىن ٍ
ىٗنىع ى
كالكلم هي قوله تعأب ٢ناطبان إبليس (أل ٍىمؤل َف ىج ىهة ى

كاٞنشركٌن أٗنعٌن.

ً
ت بًًه فيػ ىؤ ىاد ىؾ)
 ( - 120ىكيكػبلًّ) من األنباء كالقصص (نػَ يق ح
ص ىعلىٍي ى
١نمد (م ٍن أىنبىاء الحر ين ًل ىما نػيثىبٍّ ي
ك) يا ٌ
اءؾ) الوحي من اهلل (ًُب ىه ًػذهً) أم
تتحمل أذل قومك كتصرب كما صرب أكلو العزـ من الرنل ( ىك ىج ى
لكي ٌ
ً ً ًً
ً
ٌن) أل ٌف
ُب م ٌك  ،كهو ( ٍ
اٜنى حق) كليس باطبلن كما يزعم اٞنشركوف ( ىكىم ٍوعظىه) ٞنن يتٌعظ به ( ىكذ ٍكىرل ل ٍل يم ٍؤمة ى
الذكرل تةفعهم كيزداد بذلك إ٬ناهنم.

ً
ين الى يػي ٍؤًمةيو ىف ٍاع ىمليواٍ ىعلىى ىم ىكانىتً يك ٍم) أم على ٕنكيةكم مةٌا كما هتيٌئوف من السبلح
 ( - 121ىكقيل لٍّلَذ ى
للحرب ض ٌدنا (إًنَا ىع ًامليو ىف) ض ٌدكم.
(كانتى ًظ يركا) من اهلل اٟنز٬ن كاٝنسراف (إًنَا يمةتى ًظ يرك ىف) الةصر من اهلل كالغفراف .
 - 122ى
( - 123كلًلٌ ًه ىغيب ال َسماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض) أم الكواكب السيٌارة كاألرض ،يعين كله علم ما غاب فيهما
ى ٍي ىى
ال ٫نفى عليه شيء مةهما ( ىكإًلىٍي ًه يػيٍر ىج يع األ ٍىم ير يكلحهي) قلةا فيما نبق أ ٌف كلم "أمر" كةاي عن اٞنخلوقات
اعبي ٍدهي) يا
اٛنن كاإلنس فيحكم فيها بالقسط ك٩نازيها على أعماٟنا (فى ٍ
األثًني  ،كاٞنعىن :إليه ترجع أركاح ٌ
ك بًغىافً ول ىع َما تىػ ٍع ىمليو ىف) أيٌها الكافركف.
١نمد ( ىكتىػ ىوَك ٍل ىعلىٍي ًه) ُب ٗنيع أمورؾ ( ىكىما ىربح ى
ٌ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة هود ،ك ٍى ٍ
ى

األكؿ من كتاب (اٞنتشابه من القرآف)
ًبٌ بعوف اهلل اٛنزء ٌ
 7ذم القعدة نة  1383هجري
كٕب التوفيق .
كيليه اٛنزء الثا٘ب كاهلل ٌ

لكل خًن
كًبٌ إعرابه على يد األنتاذ األديب عبد الر٘نن اٞنبلٌ ٤نم كفٌقه اهلل ٌ
==================================================

سورة يوسف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ات الٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
ٌن) نبق تفسًن مثل هذه اآلي  .كإف نورة يونف مفهوم إال
( - 1ا ؿ ر تًٍل ى
ك آيى ي
ي
بعض آيات مةها.

ت ىنيَ ىارةه) أم قافل مقبل من جلعاد تريد الذهاب إٔب مصر إٔب األٚناعيلي كٗناٟنا ١نمل
 ( -19ىك ىجاءى ٍ

نكع كبلسانان كالذنان ،فقاؿ يهوذا ما الفائدة من أف نقتل أخانا ك٦نفي دمه تعالوا نبيعه إٔب اإلٚناعيليٌن،

فوافق إخوته على ذلك (فىأ ٍىر ىنليوا) التجار أصحاب القافل ( ىكا ًرىد يه ٍم) أم ناقيهم أرنلوه إٔب البئر ليستقي
ٟنم اٞناء (فىأ ٍىد ى َٰٔب ىدلٍ ىوهي) ُب البئر فمسك يونف كصعد مع الدلو (قى ىاؿ) الساقي (يىا بي ٍشىر َٰل ىهػَٰ ىذا غي ىبل هـ) هذا

أنركا أمره فلم يقولوا هو أخونا
ىنحركهي بً ى
ضى
غبلـ قد نقط ُب البئر فأخرجته مةها ( ىكأ ى
اع ن) يعين إخوة يونف ٌ

بل قالوا هو عبد لةا أبى ىق كاختفى ُب هذه البئرٍ ،بٌ باعوه على هؤالء التجار كما تباع البضاع اٞنسركق
ً
يم ًّنىا يىػ ٍع ىمليو ىف) إخوة يونف.
نرا كبثمن زهيد ( ىكاللَهي ىعل ه
ٌ

ً
 ( - 20ىك ىشىرٍكهي) أم أبدلوه (بًثى ىم ون ىِنٍ و
كدةو) كهي عشركف در٨نان ( ىكىكانيوا)
س) أم قليل جدان ( ىد ىراه ىم ىم ٍع يد ى
ًً
ًً ً
ين) يعين ٓب تكن غايتهم ٖنةه بل إبعاده عةهم فلذلك باعوه بعشرين در٨نان.
إخوته (فيه م ىن الَزاهد ى
ً
ً
صىر) كإٚنه فوطيفار كهو رئيس الشرط  ،قاؿ(ًال ٍمىرأىتًًه أى ٍك ًرًمي
 ( - 21ىكقى ىاؿ الَذم ا ٍشتىػىراهي من) أهل ( ٍّم ٍ
مثٍػواه) أم هيئي له موضعان كر٬نان كأحسين إليه (عسى أىف ية ىفعةىا) ُب أمور دنيانا (أىك نىػت ً
َخ ىذهي ىكلى ندا) لةا ،ألنه
ٌ
ى ىي
ى ى َٰ ى ى
ٌ ٍ
ً
ً
ف ًُب
كاف خصيٌان ليس له أكالد ( ىكىك َٰذل ى
ون ى
اٛنب كذلك ( ىم َكةَا ليي ي
ك) أم كما أ٤نيةاه من القتل كمن ٌ

ض) يعين ُب أرض مصر (كلًةيػعلٍّمه ًمن تىأٍ ًك ًيل ٍاألىح ًاد ً
ٍاأل ٍىر ً
يث) أم نعلٌمه من تعبًن الرؤيا اليت ٪ن ٌدثونه ُّا (
ى ى ىي
ى
ً
ب ىعلى َٰى أ ٍىم ًرهً) أم غالب على أمراء يونف ،كهم رئيس الشرط الذم اشرتاه كرئيس السجن
ىكاللَهي ىغال ه
قص له رؤياه ،إذ جعلهم ييكرمونه ك٪نرتمونه كيعطونه ما يريد حّت أصبح
الذم ينجن عةده كاٞنلك الذم ٌ
يونف رئيس الوزراء ُب مصر ( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق كال يعلموف عواقب األمور.
ٍما) ُب مصر ( ىك ًع ٍل نما) ُب تعبًن
 ( - 22ىكلى َما بىػلى ىغ أ ي
ىشدَهي) كبلغ من العمر إحدل كعشرين نة (آتىػٍيػةىاهي يحك ن
ً
ًً
ٌن) الذين ٪نسةوف أعماٟنم كضمائرهم مع رٌُّم ك٪نسةوف إٔب الةاس.
الرؤيا كغًنها ( ىكىكَٰ ىذل ى
ك ىٍ٤ن ًزم الٍ يم ٍحسة ى
 ( - 23ىكىر ىاكىدتٍهي) زليخا زكج فوطيفار رئيس الشرط (الًَيت يه ىو) مقيم (ًُب بىػٍيتً ىها ىعن نػَ ٍف ًس ًه) مراران عديدة،
ً
اب) ُب اٞنرة األخًنة كتزيٌةت كلبست أحسن
أم طالبته أف ٩نامعها فأىب يونف أف ٩نامعها ( ىك ىغلَ ىقت ٍاألىبٍػ ىو ى
أت
ت لى ى
ثياُّا ( ىكقىالى ٍ
ك) أصلها هتيأت لك ،فحذفت التاء األكٔب تسهيبلن للكبلـ ،كاٞنعىن :هتيٌ ي
ت ىهٍي ى

اٛنبلح:
يح بن ٌ
كتزيٌ ي
ةت لك فبل تبتع ٍد ٌ
أح ى
عين ،كالشاهد على ذلك قوؿ ى
بًًه أ ًٍ
اؼ إًذا ىد ً
عا٘ب
ض ى
ى٘ني الٍ يم ى

إًذا ما قًيل لًؤلىب ً
طاؿ ىهٍيتىا
ٍى ٍ

أم هتيٌئوا.
(قى ىاؿ) يونف (معا ىذ اللَ ًه) أف أفعل ذلك إف هتي ً
أت فلزكجك ( إًنَهي ىرٍّيب) أم إنٌه نيدم أك مالكي ،كمن
ٌ
ىى

ذلك قوؿ امرئ القيس:

فىما قاتىػليوا ىع ٍن ىرًٍُّّم ىكىربًٍيبً ًهم

ىكال آذىنيوا جاران فىػيىظ ىفىر نالً ىما

كقاؿ الةمر بن تولب:
ت ٓب ي
تىػىر ٍم أ َف ما أىبٍػ ىقٍي ي
أؾ ىربَهي

كأ َف الَ ًذم أىنٍػ ىف ٍقت كا ىف نى ً
صٍيبًػي
ي

ام) كترؾ بيته كملكه بيدم أفعل فيه ما أشاء فكيف أخونه ُب زكجته (إًنَهي ىال يػي ٍفلً يح
(أ ٍ
ىح ىس ىن ىمثٍػ ىو ى
الظَالً يمو ىف) ٜنقوؽ الةاس.
ت بًًه) بعد أف رفض طلبتها ،يعين ٨نٌت أف تلقيه على األرض كتلقي نفسها فوقه ( ىكىه َم
 ( - 24ىكلىىق ٍد ى٨نَ ٍ
ىل بػيٍرىها ىف ىربًٍّه) أم لوال أف رأل كتاب ربٌه ،ككاف عةد يونف كتاب ٚناكم من
ًُّىا) أف يفعل (لى ٍوىال أىف َرأ َٰ
صحف إبراهيم كقد كضعه على اٞنةضدة ُب تلك الغرف اليت أمسكته فيها زليخا فوقع نظره على الكتاب
فت ٌذكر ما فيه من الةهي عن الزنا كالوعيد بالعذاب ٞنن يز٘ب فرتكها كهرب إٔب باب الدار ليخرج مةها
فلحقته زليخا كأمسكته من قميصه فق ٌدتهي ،أم قطعت مةه قطع  .فالربهاف هو الكتاب السماكم،

فالتوراة ييسمى برهانان كالقرآف برهانان ،كالشاهد على ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء {يا أيها الةاس
قد جاءكم برها هف من ربٌكم}  ،فالربهاف هو القرآف.

ً
ً
ؼ ىعٍةهي ال حسوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى) يعين لةصرؼ عةه العذاب الذم يلحقه
ص ًر ى
( ىك َٰذل ى
ك) لىىفٍتةا نظره إٔب الربهاف (لةى ٍ
ً ً ً
ً
ٌن) لةا ُب العبادة
من زكجها إف فعل كالعار الذم يلحقه من الةاس بسبب الزنا (إًنَهي م ٍن عبىادنىا الٍ يم ٍخلىص ى
الذين ال يعبدكف غًن اهلل.
اب) أم تسابقا ُب الركض إٔب باب الدار هو للهرب كهي للطلب ،كإٌ٧نا أرادت أف
 ( - 25ىك ٍ
انتىبىػ ىقا الٍبى ى
تسبقه إٔب الباب لكي تغلقه فبل ٬نكةه أف يهرب مةه (كقىد ٍ ً
يصهي ًمن يدبيور) أم ش ٌقت قميصه من
َت قىم ى
ى
اٝنلف لى ٌما أمسكته من قميصه فصارت قطع مةه ُب يدها ،فالق ٌد معةاه القطع ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ً
ف يي ًذ ٌؿ ًمثلًي
ت الد ٍ
َهىر ىكٍي ى
ىعتٍب ي

ىكً ٍٕب ىع ٍزهـ أىقي حد بًًه اٛنًباال

اب) أم كجدا زكجها مقببلن عةد باب الدار ،و
أم أقطع به اٛنباال (كأىلٍ ىفيا نيٍّ ىد ىها لى ىدل الٍب ً
حيةئذ رأت
ى
ى ى ى

نفسها ُب مأزؽ ماذا ْنيب زكجها إف رآها ُب تلك اٜنال فألقت اللٌوـ على يونف لتربئ نفسها من

ً
اب
ت) زليخا لزكجها ( ىما ىجىزاءي ىم ٍن أ ىىر ىاد بًأ ٍىهل ى
اٛنر٬ن (قىالى ٍ
ك) أم بزكجتك ( ينوءنا إًَال أىف يي ٍس ىج ىن أ ٍىك ىع ىذ ه
ً
لتشوه اٜنقيق .
يم) يعين ٌإما السجن ٌ
أىل ه
كإما الضرب بالسياط .قالت هذا القوؿ ٌ
( - 26قى ىاؿ) يونف ( ًهي راكدتًٍين عن نػَ ٍف ًسي) كٓب أرد ُّا نوءان كما زعمت (كش ًه ىد ش ً
اه هد ٍّم ٍن أ ٍىهلً ىها)
ىىى ٍ ى ى ى
ى ى ىى ى
فبلح كاف يعمل ُب حديق القصر ككاف رجبلن حكيمان كٓب تكن زليخا تعلم
بصدؽ قوؿ يونف ،كهو ٌ
كفهمت غاياهتما كالدليل على
ٚنعت ١ناكرهتما
بوجوده ُب القصر ُب ذلك الوقت ،فقاؿ ٌ
ي
الفبلح لقد ي
ً
ً
ً
ت) زليخا ( ىكيه ىو ًم ىن
ص ىدقى ٍ
يصهي قي َد من قيػبي ول) أم قيطع من األماـ (فى ى
صح قوٕب أنظركا (إًف ىكا ىف قىم ي
ً
ٌن) يعين يونف.
الٍ ىكاذبً ى
( -27كإًف ىكا ىف قى ًميصه قي َد ًمن دب ور فى ىك ىذبت) زليخا (كهو ًمن ال َ ً ً
ٌن) .
ىٍ
صادق ى
يي
يي
ى
ىيى ى
ً
يصهي قي َد ًمن يدبيور) أم قي ًطع من اٝنلف (قى ىاؿ) لزكجته زليخا (إًنَهي) أم الكيد
( -28فىػلى َما ىرأ َٰ
ىل) زكجها (قىم ى
الذم كدتًين به .كهو قوٟنا ما جزاء من أراد بأهلك نوءان ( ًمن ىكٍي ًد يك َن) أم من كيد الةساء (إً َف ىكٍي ىد يك َن
ً
يم) الوقع كالتأثًن.
ىعظ ه
ض ىع ٍن ىهػَٰ ىذا) األمر كال تكلٌم به أحدان لئبل يفشو خربه
ف أ ٍىع ًر ٍ
ون ي
ٍ - 29بٌ التفت إٔب يونف فقاؿ (يي ي
لذنبك (إًن ً
ً
بٌن الةاسٍ ،بٌ خاطب زكجته فقاؿ (كانتىػ ٍغ ًف ًرم لً ىذنبً ً
َك
ك) كتقديره يك ٌفي عن يونف كانتغفرم
ىٍ
ةت ًمن ٍ ً ً
يك ً
ٌن) ُب هذا األمر كليس هو اٝناطئ .
اٝنىاطئ ى
ى
ً و ً
اح ود ك ٍاد يخليوا ًمن أىبٍػو و
اب حمتىػ ىفٍّرقىو) كذلك لى ٌما ٚنع
 ( - 67ىكقى ىاؿ) يعقوب لبةيه (يىا بىً َ
ين ىال تى ٍد يخليوا من بىاب ىك ى
ٍ ى

أ ٌف عزيز مصر قاؿ إلكالده أنتم جوانيس ،خاؼ على أكالده من مكيدة دبٌرها ٟنم عزيز مصر فًنيد أف

يسجةهم ،فقاؿ ال تدخلوا مصر من باب كاحد فإف ينجن أحدكم كأصابه مكركه فإ ٌف الباقٌن يعلموف به

طبعان فيمكةهم أف ي٫نلٌصوه من السجن أك يساعدكه بشيء إف ٓب يتمكةوا على خبلصه ( ىكىما أي ٍغ ًين ىعة يكم)

ٍم) ُب اٟنبلؾ كالةجاة
ُّذه الوصي ( ٍّم ىن اللَ ًه ًمن ىش ٍي وء) إف أراد بكم نوءان كلكن خذكا اٜنذر (إً ًف ٍ
اٜنيك ي
ًً ً
ت) ُب إرناؿ بةيامٌن معكم ( ىك ىعلىٍي ًه فىػ ٍليىتىػ ىوَك ًل الٍ يمتىػ ىوٍّكليو ىف) ُب شؤكهنم.
(إًَال للَه ىعلىٍيه تىػ ىوَك ٍل ي
ىخ لَهي ًمن قىػٍب يل) يعةوف به
( -77قىاليوا) إخوة يونف (إًف يى ٍس ًر ٍؽ) بةيامٌن الكأس (فىػ ىق ٍد ىنىر ىؽ) الرتافيم (أ ه
يونف ،كاٞنعىن :إٌ٧نا نرؽ بةيامٌن اليوـ ألف أخاه نرؽ من قبله فاقتدل به ُب السرق .

يسمونه "ترافيم" كاف عةد أبيها
والقصة ُب ذلك :أ ٌف راحيل أـ يونف اخذت ٕنثاالن صغًنان من الفض ٌ

اٞنسمى "الباف" كأخفته عن أبيها كأنكرته ،كلى ٌما ماتت راحيل أخذته أختها اٞنسماة "ليئ " كأخفته ،ككاف
ٌ
يونف صغًنان حٌن ماتت ٌأمه فأخذته خالته ليئ كقامت برتبيته ،فاتفق يومان أ ٌف يونف فتح الصةدكؽ

الذم فيه التمثاؿ فلى ٌما رآه أعجبه أف يلعب به فأخذه من الصةدكؽ كصار يلعب به كما تلعب األطفاؿ

بالدمى كذهب به إٔب بيت أبيه يعقوب ،فلما جاءت خالته ليئ إٔب بيتها رأت الصةدكؽ مفتوحان كالرتافيم

غًن موجود ُب الصةدكؽ فأخذت تفتٌش عةه كتسأؿ فقالوا رأيةاه بيد يونف يلعب به ،فذهبت إٔب بيت
أبيه كأخذته مةه.
ً
فع ٌد أخوته تلك اٜنادث نرق عليه (فىأىنَرها يون ً ً ً
أنر كلمتهم هذه إذ
ىى ي ي ي
ف ُب نىػ ٍفسه ىكىٓبٍ يػيٍبد ىها ىٟني ٍم) يعين ٌ
شر ٕنكيةان مةه إذا
جعلوه نارقان كٓب يكشف حقيقتها ٌ
لئبل يعرفوه ،بل (قى ىاؿ أىنتي ٍم ىشٌّر َم ىكانا) يعين أنتم ه

ٕن ٌكةتم على شيء أف تفعلوه ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة هود {كياقوـ إعملوا على مكانتكم
عامل}  ،يعين إعملوا على قدر ٕنكيةكم من أذيٌيت كقتلي إف قدرًب على ذلك .كمعىن قوؿ يونف
إ٘ب ه

أرده إٔب مكانه
(أىنتي ٍم ىشٌّر َم ىكانا) يعين إف كانت حادث التمثاؿ جعلتموها نرق فأنا أخذته أللعب فيه ٍبٌ ٌ
علي ُب ذلك ،ثالثان إ ٌف التمثاؿ خلٌىفته أمي
كٓب تكن غاييت أف أنرقه ،ثانيان أنا ي
كةت طفبلن صغًنان ال لوـ ٌ

أمرت غلما٘ب
أحق به من خاليت ك ٌأما أخي بةيامٌن ٓب يسرؽ الكأس بل أنا ي
بعد موهتا كأخذته خاليت فأنا ٌ

مين لكي آخذه عةدم .كلكةكم نرقتم أخاكم من أبيكم كأردًب
فوضعوه ُب كعائه ككانت هذه مكيدة ٌ

قتله ٍبٌ ألقيتموه ُب اٛنب ٍبٌ بعتموه بعشرين در٨نان بأِنس األٖناف كما تباع البضاع اٞنسركق كأنتم رجاؿ

بالغو الرشد كلستم أطفاالن صغاران كبذلك جةيتم على أخيكم كعلى أبيكم فأصبحتم عاقٌٌن له كجلبتم

شر ٕنكيةان من صاحبه؟ ( ىكاللَهي أ ٍىعلى يم
حزنان عليه حّت ضعيف بصره من البكاء ك ٌ
ابيض شعره من اٜنزف ،فأيةا ه
ًّنىا تى ً
ص يفو ىف) من أمر السرق .
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة يونف ،ك ٍى ٍ
ى
============================================

سورة الرعد
بسم اهلل الر٘نن الرحيم
( - 1ا ؿ ـ ر تًٍلك آيات الٍ ًكت ً ً
اٜنى حق ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال يػي ٍؤًمةيو ىف) نبق
ك ٍ
ك ًمن َربٍّ ى
اب ىكالَذم أين ًزىؿ إًلىٍي ى
ى ى ي ى

تفسًنها.

ات بًغى ًًن عم و
( - 2اللَه الَ ًذم رفىع ال َسماك ً
انتىػ ىو َٰل ىعلىى الٍ ىع ٍر ً
َم
ش
ال
ر
خ
ن
ك
ش
ٍب
ا
ه
ػ
ن
ك
ر
ػ
ت
د
َ
ى
ى
س ىكالٍ ىق ىمىر يكلٌّ
ٌ
ٍ
ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ىى ىى
ى
ى
ى
ً
سمى
ىٍ٩ن ًرم أل ى
اٛنن كغًن٨نا يي ٌ
ىج ول حم ىس ًّمى يي ىدبٍّػ ير ٍاأل ٍىمىر) كلم (أمر) كةاي اٞنخلوقات الركحاني  ،فاٞنبلئك ك ٌ
الرنل بالوحي
أمر ،ككلم ييدبٌر مشتق من اإلدبار ،أم يي ٌةزؿ اٞنبلئك من السماء إٔب األرض لتبليغ ي

الرنل من الشياطٌن ،كبعضها لقبض األركاح ،كبعضها لةصرة اٞنؤمةٌن كقت اٜنرب
كبعضها لتحرس ي
كالقتاؿ .كمثلها ُب نورة السجدة قوله تعأب {يدبر األمرمن السماء إٔب األرض ٍب يعرج إليه ُب و
يوـ كاف
ٌ
ٌ
مقداره ألف نة ٣نا تع ٌدكف} كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت كُب كتايب
الكوف كالقرآف .
ً
ض ىك ىج ىع ىل فً ىيها ىرىك ًان ىي ىكأىنٍػ ىه نارا) كلم م ٌد األرض مشتق من اإلمداد ،أم
 ( - 3ىكيه ىو الَذم ىم َد ٍاأل ٍىر ى
الزيادة ،كاٞنعىن :زاد ُب قشرهتا الباردة كذلك بعدة أشياء أكالن بسقوط الةيازؾ عليها ،ثانيان بإٓناد بعض

الغازات مع بعض العةاصر ،مثبلن إ ٌف غاز ثةائي أككسيد الكاربوف يتحد مع الكلس مكونان كربونات
الكلسيوـ ،كإ ٌف غاز ثةائي أككسيد الكربيت يتٌحد مع الكلس مكونان كربيتات الكلسيوـ ،كإف األككسجٌن
يتح ٌد مع اٜنديد مكونان أككسيد اٜنديد ،كهكذا تتٌحد بعض الغازات مع بعض العةاصر فيزداد حجمها،
كثالثان الذرات الرتابي اليت تسقط من الفضاء زادت ُب قشرة األرض.
( -4كًُب ٍاألىر ً ً
ات) يعين قطع من أحجار كبًنة متجاكرات ُب اٞنكاف بعدما كانت
ض قطى هع حمتى ىجا ًكىر ه
ى ٍ

متفرقات ُب الفضاء ،كهي أحجار الةيازؾ نقطت على األرض كجاكر بعضها بعضان [فصارت جباالن].
ٌ
( -7كيػ يق ي َ ً
ً
ً
١نمد فةؤمن به.
ىى
ين ىك ىف يركا لى ٍوىال أين ًزىؿ ىعلىٍيه آيىه ٍّمن َربٍّه) أم معجزة تةزؿ من السماء على ٌ
وؿ الذ ى
فقاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان رنوله الكرٙب (إًَ٧نىا أىنت م ً
ةذهر) يعين عليك اإلنذار كليس عليك اٟنداي بل اهلل
ى ي
يهدم من يشاء (كلً يكل قىػووـ ه واد) البلـ من قوله تعأب (كلً
لكل قوـ ضالٌٌن نرنل
اٞنعىن:
ك
العاقب
الـ
)
ل
ك
ي
ٍّ
ى ٍّ ٍ ى
ى
ٌ
١نمد رجاالن إٔب قومهم مرشدين كمةذرين فمن
رجبلن هاديان يرشدهم إٔب طريق اٜنق كما أرنلةا قبلك يا ٌ

اتٌبع اٜنق ٤نا كمن ٓب يتٌبع اٜنق خسر كهلك .ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { ىكىما يكةَا
ً
ث ًُب
ك الٍ يقىر َٰل ىح َ َّٰت يىػٍبػ ىع ى
ٌن ىح َ َّٰت نىػٍبػ ىع ى
ك يم ٍهل ى
ث ىر ينوالن} كقاؿ تعأب ُب نورة القصص { ىكىما ىكا ىف ىربح ى
يم ىع ٍّذبً ى
وؿ فىًإذىا جاء رنويٟنم قي ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يهم بًالٍ ًق ٍس ًط ىكيه ٍم
{كلً يك ٍّل أيَم و َر ين ه
ى ى ى ي يٍ
أ ٍّيم ىها ىر ين نوال} كقاؿ تعأب ُب نورة يونس ى
ىال ييظٍلى يمو ىف} .

ٌن ي ىدي ًه كًمن خ ٍل ًف ًه ى٪ن ىفظيونىه ًمن أىم ًر اللَ ًه) كلم له تعود ً
للهاد من آي ، 7
( -11لىهي يم ىعقٍّبى ه
ات ٍّمن بىػ ٍ ً ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي ٍ ٍ

كاٞنعىن :للرنوؿ مبلئك تسًن من بٌن يديه كمن خلفه ٓنرنه من اٛنن كمن الشياطٌن كاألركاح الشريرة،
قلت فيما نبق أ ٌف كلم "أمر" كةاي اٞنخلوقات الركحاني .
كقد ي
اٜن ٍّق) أم ً
للهاد دعوة اٜنق ،ألنٌه يدعو الةاس إٔب عبادة اهلل كحده كيةهى عن عبادة
( -14لىهي ىد ٍع ىوةي ٍى
ًَ
ين يى ٍدعيو ىف ًمن يدكنًًه) أم الذين يدعوف إٔب عبادة
األصةاـ كاألكثاف ،كدعواه مستجاب عةد هلل ( ىكالذ ى

تضر كال
األصةاـ كيسألوف حوائجهم مةها (ىال يى ٍستى ًجيبيو ىف ىٟنيم بً ىش ٍي وء) من قضاء حوائجهم ٌ
ألهنا ٗناد ال ٌ
تةفع ،كال فائدة من دعواهم لؤلصةاـ كغًنها (إًَال) األما٘ب اليت يف ٌكر ُّا هؤالء اٞنشركوف كاألكهاـ اليت

ٔنتلج نفونهم إذ يقولوف أ ٌف األصةاـ تةصرنا على أعدائةا كتقضي حوائجةا كتشفع لةا عةد اهلل ،فيكوف
مثىل هؤالء اٞنشركٌن ُب دعواهم لؤلصةاـ ( ىكب ً
ان ًط ىكفٍَي ًه إً ىٔب الٍ ىم ًاء) أم كمثل رجل انتقل ّنوته إٔب عآب
ى
األركاح كهو عطشاف فيدنو من الةهر ك٬ن ٌد يديه إٔب اٞناء ليغرتؼ كيشرب كلكن ال ٬نكةه رفع اٞناء إٔب فمه
كال الشرب مةه ألنٌه أصبح ركحانيان خفيفان كاٟنواء كاٞناء ثقيل فلذلك ال٬نكةه ٘نل اٞناء بكفيٌه كما كاف ُب
دار الدنيا كال الشرب مةه ،فإذا يئس من ذلك الةهر رجع بعطشه كخاب أمله ،فكذلك الذم يبسط

كفيٌه لؤلصةاـ أك لغًنها من األنداد كيسأؿ حاجته مةها يرجع عةها باٝنيب كاٝنسراف ،كذلك قوله تعأب
(لًيىٍبػلي ىغ فىاهي ىكىما يه ىو بًبىالًغً ًه) يعين يريد إيصاؿ اٞناء إٔب فمه كلكن ال يصل كال ٬نكةه ذلك إلف اٞناء مادم
ثقيل كالةفس أثًني خفيف ال ٬نكةها ٘نله كال شربه ،أما الةفوس الصاٜن فإ ٌهنا تشرب من ماء أثًنم
ً
ض ىبل وؿ) عن اٜنق.
ين) لؤلصةاـ كاألنداد (إًَال ًُب ى
تأتيهم به اٞنبلئك من اٛنة ( ىكىما يد ىعاءي الٍ ىكاف ًر ى
ً
( -17أ ً
ت أ ٍىكًديىه بًىق ىد ًرىها) أم نالت اٞنياه إٔب
ىنزىؿ م ىن ال َس ىماء ىماءن) هو اٞنطر أنزله على اٛنباؿ (فى ىسالى ٍ
ى

احتى ىم ىل ال َسٍي يل) أم فحمل اٞناء الذم ناؿ من اٛنباؿ كإٌ٧نا قاؿ تعأب
األكدي بقدر ما فيها من جباؿ (فى ٍ

٘نل كنيل من اٛنبل إٔب الوادم ،أل ٌف الزبد هذا ثقيل ال يطفو فوؽ اٞناء بل
(فى ٍ
احتى ىم ىل ال َسٍي يل)  ،ألنٌه ه

يةدفع [كيةجرؼ] بوانط السيل من اٛنباؿ إٔب الوادم ( .ىزبى ندا َرابًينا) أم ناميان ،75كالشاهد على ذلك
{كىما آتىػٍيتيم ٍّمن ٍّربنا لٍّيىػ ٍربػي ىو ًُب أ ٍىم ىو ًاؿ الة ً
ةد اللَه}  ،يعين فبل يةمو
َاس فى ىبل يىػ ٍربيو ًع ى
قوله تعأب ُب نورة الركـ ى
عةد اهلل .ك"الزبىد" هو الصدؼ كاحملار ككربيتات الكالسيوـ ككربونات الكالسيوـ ككربيتيد اٜنديد الذهب
اٞنلون
يتكوف ُب األرض كيتكاثر من ٌآناد عةصرين ،ك٪نمل السيل أيضان األحجار ٌ
كغًن ذلك ٣نا ٌ

75
ففسركا كلم ناميان
اٞنفسركف معىن الكلم فظةٌوا أ ٌف الزبىد هو الرغوة اليت تطفو فوؽ اٞناء فقالوا يعين طافيانٌ ،
ٓب يفهم ٌ
بكلم طافيان.

كاألحجار الكر٬ن كالعقيق كالفًنكز "شذر" كغًن ذلك ( ىك) ٪نمل السيل أيضان (ً٣نَا ييوقً يدك ىف ىعلىٍي ًه ًُب الةَا ًر
ابٍتًغىاءى ًح ٍليى و ) هو كربيتيد الفض  ،كاٜنلي هي أدكات الزية كاألناكر كالقبلئد كاٝنبلخيل كاألقراط كاٝنواًب
كغًن ذلك ،ككاف الةاس قببلن ال يعرفوف تعدين الفض من خاماهتا نول هذه الطريق  :كهي أف ٪نفركا
حفرة ُب األرض فيضعوا فيها كربيتيد الفض ٍ 76بٌ يوقدكا عليه الةار فيتطاير الكربيت بعد أف يتحوؿ

بتسخيةه إٔب غاز ثا٘ب أككسيد الكربيت كتبقى الفض ُب اٜنفرة فيأخذكهنا كيعملوف مةها أدكات الزية

(أ ٍىك) يوقدكف عليه إبتغاء ( ىمتى واع ىزبى هد ٍّمثٍػليهي) هو كربيتات الكالسيوـ ككربونات الكالسيوـ فإذا أكقدكا عليه
الةار صار أككسيد الكالسيوـ ،كهو اٛنص كاٛنبس كالةورة ،فيستعمل األكؿ للبةاء ،كالثا٘ب للقوالب

كلتضميد الكسور ُب اٞنستشفيات كألشياء أخرل ،كالثالث يستعمل لتحضًن الصوداالكاكي كاٞنسحوؽ
القاصر "كلورين" كأشياء أخرل ،ككلها للمتاع ،أم ألشياء يتمتٌع ُّا اإلنساف كيستفاد مةها كفوائدها
كثًنة .ك٣نا يوقدكف عليه الةار للمتاع أيضان هو الكاؤكلٌن كهو الطٌن األبيض تصةع مةه األكا٘ب اٝنزفي
ً
اٜن َق كالٍب ً
اط ىل) أم كذلك يضرب اهلل األمثاؿ باٜنق كالباطل ،فاٜنق هو دين
ك يى ٍ
( ىك َٰذل ى
ض ًر ي
ب اللَهي ٍى ى ى
ب يج ىفاءن) أم يذهب أدراج الرياح
اإلنبلـ ،كالباطل هو دين اٞنشركٌن (فىأىَما الَزبى يد) كهو الكربيت (فىػيى ٍذ ىه ي
بالتسخٌن كهو غاز ْنفاه الطباع كتكرهه الةفوس ألنٌه ناـ ككريه الرائح يضيق صدر من يستةشقه

السعاؿ كإذا كاف الغاز كثًنان يسبب اٞنوت ،كتبقى الفض خالص من الشوائب المع ْنذب
كيشتد به ٌ

األنظار ذات قيم كفوائد كثًنة.

ناـ ٞنن يستةشه ككريه
فإف اهلل تعأب ضرب مثبلن لدين اٞنشركٌن بغاز ثا٘ب أككسيد الكربيت الذم هو ٌ

الرائح ٍ ،بٌ ال يلبث أف يزكؿ بالتسخٌن عن الفض كيذهب أدراج الرياح .كضرب مثبلن لدين اإلنبلـ

بالفض الةقي من الشوائب الثابت على األرض اليت تستعمل للزية  .كاٞنعىن :أ ٌف دين اٞنشركٌن من العرب
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أيت
حصى كبًنة كلكةٌه ٌ
اٜنصى كزنان  ،لونه رمادم ٞنٌاع مائل إٔب السواد .ر ي
أخف من ى
موجود ُب الطبيع على هيئ ى
مةه ُب جباؿ إيراف بٌن طهراف كخراناف.

نيزكؿ كما يزكؿ الكربيت عن الفض بالتسخٌن ،أما دين اإلنبلـ فسيبقى ُب األرض ثابتان المعان ذا
فوائد كثًنة ٞنن اعتةقه ( كأىَما ما ية ىفع الةَاس فىػيم يكث ًُب ٍاألىر ً ً
ك) أم ًمثل هذا اٞنثىل (يى ٍ
ى ى ى ي ى ىٍ ي
ض ىكَٰ ىذل ى
ب اللَهي
ٍ
ض ًر ي
ٍاأل ٍىمثى ىاؿ) للةاس لعلٌهم يهتدكف إٔب طريق اٜنق.
 - 31نزلت هذه اآلي ُب نفر من مشركي العرب مةهم أبو جهل بن هشاـ كعبد اهلل بن أميٌ اٞنخزكمي،
فسًن
نرؾ أف نتٌ ىبعك ٌ
الةب (ع) فأتاهم فقاؿ له عبد اهلل بن أيمي  :إ ٍف ٌ
جلسوا خلف الكعب ٍبٌ أرنلوا إٔب ٌ
ً
تتفسح فإهنا أرض ضيق  ،كاجعل لةا فيها عيونان كأهناران
لةا جباؿ مك بقراءتك القرآف فأذهٍبها عةٌا حّت ٌ
ْنرم فةص ٌدقك كنتٌبعك ،أك أح ًي لةا ج ٌدؾ قصيٌان أك ىمن شئت من موتانا لةسأله أحق ما تقوؿ أـ باطل.
فةزلت هذه اآلي :

اؿ) كما اقرتحوا عليك يا ١نمد (أىك قيطٍّع ً
كتفجرت مةها
ت بًًه ٍ
اٛنًبى ي
( ىكلى ٍو أى َف قيػ ٍرآنا ينيٍّػىر ٍ
ٌ ٍ ىٍ
ت بًه ٍاأل ٍىر ي
ض) ٌ
ًً
١نمدان على حقٓ ،ب يؤمةوا لك يا
اليةابيع (أ ٍىك يكلٍّ ىم به الٍ ىم ٍوتى َٰى) كما طلبوا مةك كأجابتهم موتاهم بإ ٌف ٌ
{كلى ٍو أىنػَةىا نىػَزلٍةىا إًلىٍي ًه يم
ٌ
١نمد كٓب يص ٌدقوؾ ٌإال أف يشاء اهلل ذلك .كنظًنها ُب نورة األنعاـ قوله تعأب ى
الٍ ىم ىبلئً ىك ى ىكىكلَ ىم يه يم الٍ ىم ٍوتى َٰى ىك ىح ىش ٍرنىا ىعلىٍي ًه ٍم يك َل ىش ٍي وء قيػبي نبل َما ىكانيوا لًييػ ٍؤًمةيوا إًَال أىف يى ىشاءى اللَهي}  .كقوله (بىل
لٍّلَ ًه ٍاألىمر ىً
ٗن نيعا) أم أمر هدايتهم كإضبلٟنم.
ٍي
( -33أىفى ىم ٍن يه ىو قىائً هم) أم رقيب ( ىعلى َٰى يك ٍّل نىػ ٍف و
ت) من حسةات أك نيئات فًنل أعماٟنا
س ًّنىا ىك ىسبى ٍ

ك٪نصي أفعاٟنا كمن هو ٗناد ال يعقل كال يبصر فيجعلونه شريكان مع اهلل ُب العبادة كيعبدكنه؟ ( ىك ىج ىعليوا
ًً
وه ٍم) بأٚناء تلك اٞنادة اليت صةعتم مةها األصةاـ
١نمد (ٚنح ي
للَه يشىرىكاءى) من تلك األصةاـ (قي ٍل) ٟنم يا ٌ
لةرل هل هي خالق أـ ٢نلوق كهل هي عاٞن ّنا هو موجود على األرض كما هو ُب السماء أـ هي
أحجار ،فإف قالوا أحجار فقل كيف إذان تعبدكف األحجار كقد صةعتموها بأيديكم (أ ٍىـ تيػةىبٍّئيونىهي) يعين أـ
فكرًب كتدبٌرًب (ًّنىا ىال يىػ ٍعلى يم ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من
ٔنربكف اهلل بذلك كتفرضوف عليه ّنا هتول أنفسكم ،فلو ٌ
٢نلوؽ ،أم تةبئوف اهلل باألصةاـ اليت ال علم ٟنا ّنا ُب األرض من ٢نلوقات كال علم ٟنا بتعدد اللغات،

فهل تعلم الكبلـ اٝنفي للحيواف (أىـ بًظى ً
كبل إ ٌهنا
اه ور ٍّم ىن الٍ ىق ٍوًؿ) يعين أـ تفهم الكبلـ الظاهر اٞنسموعٌ ،
ًً
ين ىك ىف يركا ىمك يٍريه ٍم)
ٗناد ال تعلم ُّذا كال ذاؾ ،كمن يعبد األحجار فهو ٌ
ضاؿ عن طريق اٜنق (بى ٍل يزيٍّ ىن للَذ ى
ص حدكا ىع ًن ال َسبً ًيل) أم كص ٌدهم الشيطاف عن طريق
أم زيٌن الشيطاف ٟنم أعماٟنم الباطل فمكركا بك ( ىك ي
ضلً ًل اللَهي فى ىما لىهي ًم ٍن ىه واد) يهديه إٔب طريق اٜنق.
اٜنق ( ىكىمن يي ٍ
ص ىها) أم
( - 41أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا) هؤالء اٞنشركوف اٞنعاندكف (أىنَا نىأًٌٍب ٍاأل ٍىر ى
ض) باٝنراب كالعذاب كبذلك (نىة يق ي

نةقص حجم األرض بالتقطيع كنةقص أهلها باٞنوت كالطاعوف  .كقد قطٌعها نبحانه ُب اٞناضي إٔب تسع
ً
ً
ْنزءت كنقص حجمها،
قطع بعد ما كانت أرضان كاحدة فصارت تلك القطع كواكب نيٌارة  ،كبذلك ٌ
ًَ
ً
ا٨نىا} ،
ض ىكانػىتىا ىرتٍػ نقا فىػ ىفتىػ ٍقةى ي
ين ىك ىف يركا أى َف ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
كذلك قوله تعأب ُب نورة األنبياء {أ ىىكىٓبٍ يىػىر الذ ى
يعين الكواكب السيارة مع األرض كانت أرضان كاحدة فشققها كجعلها قًطعان كثًنة .كلى ٌما كانت تلك
ً
القطع غًن كركيٌ ُب بادئ األمر بل ٟنا أطراؼ كزكائد إنفصلت أطرافها مةها بسبب دكراهنا حوؿ
الشمس كحوؿ نفسها أيضان فصارت تلك األطراؼ أقماران تةًني ٟنا ،كذلك معىن قوله تعأب ( ًم ٍن أىطٍىرافً ىها)
كبذلك نقصت أحجامها أيضان.
ثالثان :إ ٌف الغازات كاٞنواد اٞنةصهرة اليت ٔنرج من الرباكٌن تيسبٌب فراغان ُب جوؼ األرض كبذلك يتقلٌص
ً
تتكوف اٛنباؿ السلسليٌ اٞنستطيل كيصغر حجم
كجه األرض شيئان فشيئان
كتتكسر قشرهتا الباردة ،كبذلك ٌ
ٌ
األرض .كأخًنان تتقطٌع األرض إٔب قًطع صغًنة كتةتثر ُب الفضاء ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناق
اؿ فى يد َكتىا ىد َك ن ك ً
ً ً
اح ىد نة}  ،أم فته ٌدمتا دفع ن كاحدة .كهذا اٜنادث األخًن يكوف يوـ
ض ىك ٍ
اٛنًبى ي
{ ىك ي٘نلىت ٍاأل ٍىر ي
ى
قدر أف ي٬نٌزؽ األرض على ًنعتها كيقطٌعها إٔب قًطع صغًنة ،أليس هو على إهبلؾ
القيام  .كاٞنعىن :من ى

ٍّب
اٞنشركٌن كٕنزيق أجسامهم أقدر؟ ( ىكاللٌهي ىٍ٪ن يك يم ) على اٞنشركٌن بالسجن اٞنؤبٌد ُب جهةٌم (الى يم ىعق ى
ٍم ًه) أم ال راد لقضائه كال دافع ً
ًٜنك ً
اٜنًس ً
لعذابه ( ىكيهو ىن ً
اب) أم نريع العقاب.
يع
ر
ٍ
ٌ
ي
ي
ى
ى

( - 43كيػ يق ي َ ً
يدا بىػٍي ًين ىكبىػٍيػةى يك ٍم)
١نمد ( ىك ىف َٰى بًاللَ ًه ىش ًه ن
ين ىك ىف يركا لى ٍس ى
ىى
ت يم ٍر ىن نبل) من اهلل (قي ٍل) ٟنم يا ٌ
وؿ الذ ى
ةدهي ًع ٍل يم
أم تكفيين شهادة اهلل ٕب بأ٘ب مرنل من اهلل ،كشهادته ُب القرآف كهو كبلـ اهلل ( ىكىم ٍن ًع ى
الٍ ًكتى ً
مرنل من اهلل .كالكتاب يريد به الكتب السماكي كالتوراة كالزبور
اب) فهو يشهد ٕب أيضان ٌ
بأ٘ب ى

كاأل٤نيل كالقرآف ،كاٞنعىن :كمن عةده علم الكتب السماكي كتفسًنها فهو يشهد ٕب ،كهو اٞنهدم الذم
يهدم الةاس إٔب طريق اٜنق .كاٜنمد هلل الذم أعطا٘ب علم الكتاب كهدا٘ب إٔب طريق الصواب إنٌه هو

الوهاب.
الكرٙب ٌ
ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الرعد ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
============================================

سورة إبراهيم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
١نمد قص
 ( - 7ىكإ ٍذ تىأىذَ ىف ىربح يك ٍم) بقتالكم فلم يأذف ٟنم .اٞنخاطب ُّذا اليهود ،كاٞنعىن :كاذكر ٟنم يا ٌ

فاهنم انتأذنوا اهلل على قتالكم فلم يأذف ٟنمٍ ،بٌ انتأذنوه ُب
الصيدكنيٌن حٌن أقبلتم على ببلدهم ٌ
مبلقاتكم بالرتحيب كالطعاـ كالشراب ً
فأذف ٟنم بذلك ،كهذا من فضله عليكم فيجب أف تشكركه على

يدنَ يك ٍم) نعم ( ىكلىئًن ىك ىف ٍريًٍب إً َف ىع ىذ ًايب لى ىش ًدي هد) ٞنن كفر .فكلم "تأذٌف"
كقلت لكم (لىئًن ىش ىك ٍريًٍب ىألى ًز ى
ذلك ،ي
ّنعىن انتأذنوه.
القصة :لى ٌما نار بةو إنرائيل حٌن خركجهم من مصر كأتىوا على قري الصيدكنيٌن ٗنع ملكهم الرؤناء

كالوزراء كقاؿ ٟنم لقد يقرب بةو إنرائيل كهم كثًنكف كال قدرة لةا على قتاٟنم فماذا نفعل؟ كبعد اٞنشاكرة

قالوا له :تفاءؿ .فكتب رقعتٌن كعلىقهما باٛندار فكتب على األكٔب أقاتلهم ،ككتب على الثاني ألقاهم

بالطعاـ كالشراب كالرتحيبٍ ،بٌ رمى نهمان ٥نو٨نا فوقع السهم على الثاني  ،فأخذكا طعامان كشرابان كخرجوا

النتقباٟنم ،كقصتهم مذكورة ُب ٠نموع التوراة ُب نفر العدد.

ب اللَهي ىمثى نبل) لؤلعماؿ الصاٜن كالكبلـ الطيٌب ( ىكلً ىم ن طىيٍّبى ن) يقوٟنا اإلنساف،
ف ى
( -24أى ىٓبٍ تىػىر ىكٍي ى
ضىر ى

كهي كلم التوحيد ،أف يقوؿ ال إاله ٌإال اهلل ،أك غًنها من ذكر اهلل كالتسبيح كالتحميد كالشكر هلل
و و
ىصلي ىها
ظل من ٩نلس ٓنتها عن الشمس (أ ٍ
كل شجرة ٟنا ٖنر كليس فيها شوؾ كتي ٌ
( ىك ىش ىجىرة طىيٍّبى ) كهي ٌ
ت) ُب األرض ،يعين الشجرة اٞناديٌ باقي ُب األرض يتفرع مةها أشجار كثًنة كذلك بوانط التقليم أك
ثىابً ه
ً
ً
يتفرع مةها من أشجار أثًني تذهب ُّا
الةواة اليت تزرع فتكوف شجرة أخرل ( ىكفىػ ٍرعي ىها ُب ال َس ىماء) يعين ما ٌ
اٞنبلئك إٔب السماء فتكوف من أشجار اٛنة  .أل ٌف األشجار كاألٖنار ٟنا أركاح كما لئلنساف كاٜنيواف
أركاح ،فإذا قي ًطعت شجرة من األشجار اليت ُب الدنيا كماتت فإ ٌف ركحها ال ٕنوت بل تبقى حي مدل
السةٌن كالدهور كهي غض مثمرة كثًنة األغصاف ٣نلوءة باألٖنار ،ال تسقط أكراقها كال تةفد ٖنارها ،ال
شرحت عن اٛنةاف كأشجارها ُب كتايب اإلنساف بعد
ٓنتاج إٔب ماء كال ٚناد كال ٬نيتها برد كال داء .كقد
ي

اٞنوت شرحان كافيان .

( - 25تيػ ٍؤًٌب أي يكلى ىها يك َل ًح و
ٌن) يعين األشجار األثًني تعطيك الثمر على الدكاـ كليس ٟنا كقت ١ندكد،

دائم كظلحها} .يعين
فكلم " أي يكلى ىها " يعين ما يؤكل مةها .كمثلها ُب نورة الرعد قوله تعأب {أي يكلها ه
ب اللَهي ٍاأل ٍىمثى ىاؿ لًلة ً
َاس) تفهيمان كتقريبان
فاكهتها موجودة ُب األشجار على الدكاـ (بًًإ ٍذ ًف ىربٍّػ ىها ىكيى ٍ
ض ًر ي
لؤلذهاف (لى ىعلَ يه ٍم يىػتى ىذ َك يرك ىف) أم لعلهم يتٌعظوف.

( - 26كىمثىل ىكلًم و ىخبًيثىو) كهي كلم الكفر كاإلٜناد ككل كبلـ باطل من كذب كشهادة زكر ( ىك ىش ىجرةو
ى ي ى
ى
ٌ
ً و
قطفت
تظل من ٩نلس ٓنتها عن الشمس كتغريك بثمرها فإذا
ى
ىخبيثى ) كهي كل شجرة ذات أشواؾ كال ٌ

كحواء فمزقت
من ٖنرهتا ى
آذتك بشوكها ،كمن تلك األشجار شجرة توت العلٌيق اليت أكل مةها آدـ ٌ
َت ًمن فىػ ٍو ًؽ ٍاأل ٍىر ً
ض) أم قيلًعت من
اجتيث ٍ
ثياُّما كخدشت أيديهما بشوكها كطيًردا من اٛنة بسببها ( ٍ

األرض ،أل ٌف آدـ قلعها كرمى ُّا على األرض كذلك ٞنا أصابه من ٨نوـ بسببها ،كإٌ٧نا قاؿ اهلل تعأب ً
(من
ً
فىػ ٍو ًؽ ٍاأل ٍىر ً
ذكرت نابقان بأف
ض) ،كٓب يقل من األرض ،يعين قيلعت من اٛنبل الذم فوؽ األرض ،كقد ي
اٛنة اليت خلق اهلل تعأب فيها آدـ كحواء كانت على جبل ،كاٛنة هي البستاف .
( ىما ىٟنىا ًمن قىػىرا ور) أم ٓب تستقر تلك الشجرة ُب مكاهنا على ناؽ كاحد بل ٕنتد ُب جهات ٢نتلف فتارة

٫نرج فرعه مةها عن ٬نيةها كتارة عن مشاٟنا كهكذا تةتشر ُب األرض فتؤذم الةاس بشوكها .كهذا مثل ضربه

اٞنةمق ككذُّم اٞنرتٌب فيوقعوهم ُب اٞنهالك حّت إذا ظهر
اهلل تعأب ُب اٞنةافقٌن الذم يغوكف بكبلمهم
ٌ
ي
يغًنكف اٞنعىن ،فهم
دجلهم ٌ
للةاس كذُّم كباف ى
غًنكا كبلمهم كقالوا ٓب نقل هذا بل قلةا كذا ،كأخذكا ٌ
ك ٌذابوف ٓب يستقر لقوٟنم قرار ،كفيهم قاؿ الشاعر:
ً
يػع ًط ى ً
ً
بلكنة
يٍ
يك م ٍن طىىرؼ اللٍّساف ىح ى

ب
كيىػ يركغي ىعٍة ى
ك كما يىػ يركغي الثػ ٍَعلى ي

ًَ
ً
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا ىكًُب ٍاآل ًخىرةً) كذلك من
يتغًن (ًُب ٍ
ين ىآمةيوا بًالٍ ىق ٍوًؿ الثَابًت) الذم ال ٌ
( - 27يػيثىبٍّ ي
ت اللَهي الذ ى

رب العاٞنٌن ،ففي الدنيا يقولوف اٜنمد هلل الذم هدانا لئلنبلـ
فضل اهلل عليهم ،كذلك قوٟنم اٜنمد هلل ٌ
فأنلمةا كآمةٌا ،ككذلك ُب اآلخرة يقولوف اٜنمد هلل الذم هدانا إٔب طريق اٛنة كأنقذنا من الةار،

رب العاٞنٌن}  ،كقوله
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس {كآخر دعواهم أف اٜنمد هلل ٌ
ًً
ً
ٌن) يعين الذين يظلموف الةاس كيغصبوف حقوقهم ييضلٌهم اهلل عن طريق اٜنق ،أما
( ىكييض حل اللَهي الظَالم ى
الذين آمةوا فهم ير٘ناء كلذلك هداهم اهلل إٔب طريق اٜنق ( ىكيىػ ٍف ىع يل اللَهي ىما يى ىشاءي) مع الفريقٌن يوـ القيام

من خًن كنعم للمؤمةٌن ،كشر كنقم للظاٞنٌن ،فكونوا ر٘ناء فيما بيةكم يا أكالد آدـ كي تةالوا ر٘ن
ربٌكم كتةجوا من عقابه.

ًَ
ً
ً
ت اللَ ًه يك ٍفنرا) فبعد أف أ٤ناهم اهلل من فرعوف
ين بى َدليوا ن ٍع ىم ى
( - 28أى ىٓبٍ تىػىر إ ىٔب) ملوؾ اليهود كرؤنائهم (الذ ى
كأنقذهم من انتعباده كأنكةهم أرض كةعاف كجعلهم ملوكان كفركا بتلك الةعم فبدؿ أف يأمركا قومهم

الزهاد الذين يأمركف باٞنعركؼ،
بالتقول كالصبلح صاركا ٩نربكهنم على عبادة األصةاـ كقتل األنبياء ك ٌ

ىحلحوا قىػ ٍوىم يه ٍم ىد ىار الٍبىػ ىوا ًر) أم كأنكةوا قومهم ُب اآلخرة دار الفراغ ،يعين
ٌ
الةب مونى ( ىكأ ى
كغًنكا شريع ٌ

خالي من اٝنًنات ،تقوؿ العرب "هذه أرض بور" أم خالي من الةبات كاألشجار ،كمن ذلك قوؿ لبيد

بن ربيع :

ً ً
ىحبلى يم ىها
يل ىم ىع اٟنىىول أ ٍ
إ ٍذ الى ىٕن ي

ور فىػ ىعا يٟني ٍم
الى يىطٍبىػعيو ىف ىكالى يىػبي ي
فقوؿ الشاعر "كال يبور فعاٟنم" يعين ال ٔنلو فعاٟنم من اٝنًنات.
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه ما هي دار البوار فقاؿ:
ً
مقرهم فيها.
َم يى ٍ
س الٍ ىقىر يار) ٌ
 ( -29ىج ىهة ى
صلى ٍونىػ ىها ىكبٍئ ى

ًً
ىندادا) أم أضدادان ،كهي ٕناثيل يعبدكهنا (لٍّي ً
ضلحوا) قومهم ( ىعن ىنبًيلً ًه) أم عن طريق
 ( -30ىك ىج ىعليوا للَه أ ى ن
ي
اٜنق (قيل) يا ١نمد لذري هؤالء اليهود اٞنعاصرين لك (ىٕنىتػَعوا) ُب دنياكم باألمواؿ كاألكالد (فىًإ َف م ً
ص ىًنيك ٍم
ٌ ٌ
ي
ى
ٍ
إً ىٔب الةَا ًر) ُب اآلخرة ألنكم اتٌبعتم هنج ملوككم كرؤنائكم.
كإليك ماجاء ُب ٠نموع التوراة من صةاعتهم للتماثيل كاألصةاـ اليت عبدكها من دكف اهلل ،فقد جاء ُب
نفر اٞنلوؾ األكؿ ُب اإلصحاح الثا٘ب عشر ما يلي" :كقاؿ يربيعاـُ 77ب قلبه اآلف ترجع اٞنملك إٔب بيت

ليقربوا ذبائح ُب بيت الرب ُب أكرشليم يرجع قلب هذا الشعب إٔب نيدهم إٔب
داكد إف صعد الشعب ٌ

رحبعاـ بن نليماف ملك يهوذا كيقتلونين ،فانتشار اٞنلك كعمل عجلىي و
ذهب كقاؿ ٟنم بعي هد عليكم أف
إيل،
تصعدكا إٔب أكرشليم ،هوذا آٟنتك يا إنرائيل الذين أصعدكؾ من أرض مصر .ككضع كاحدان ُب بيت ى
كجعل اآلخر ُب دا ىف ،ككاف هذا األمر خطيئ  ،ككاف الشعب يذهبوف إٔب أماـ أحد٨نا حّت إٔب دا ىف،

77
كل أعماؿ بيت يونف،
كاف يربعاـ بن ناباط عبدان لسليماف ،كهو إفرائمي من بلدة صردة ،فأقامه نليماف على ٌ
فقربه ملك مصر كأعطاه ،كلى ٌما مات نليماف رجع يربعاـ من مصر إٔب
ٕنرد على نليماف كذهب إٔب مصرٌ ،
ٍبٌ ٌ

أكرشليم كحارب رحبعاـ بن نليماف متةافسان معه على اٞنملك  ،كاخًنان انقسمت بيةهما.

كصًن كهة ن من أطراؼ الشعب ٓب يكونوا من بين الكم ،كعمل يربعاـ عيدان ُب
بيت اٞنرتفعات ٌ
كبىن ى

أيل بذُنه للعجلٌن اللٌ ىذي ًن
الشهر الثامن كالعيد الذم ُب يهوذا كأصعدكا على اٞنذبح ،هكذا فعل ُب بيت ى

عملهما".

 ( - 34ىكآتىا يكم ٍّمن يك ٍّل ىما ىنأىلٍتي يموهي) كاٞنخاطب ُّذا اٞنسلموف حيث نبق ذكرهم بقوله تعأب {قل

لعبادم الذين آمةوا يقيموا الصبلة}  .كالشيء الذم نألوه من اهلل فأعطاهم إيٌاه هو الذم جاء ذكره ُب
ً
ً
ً
صنرا ىك ىما ى٘نىٍلتىهي ىعلىى
{ربػَةىا ىال تيػ ىؤاخ ٍذنىا إًف نَسيةىا أ ٍىك أ ٍ
ىخطىأٍنىا ىربػَةىا ىكىال ىٍٓنم ٍل ىعلىٍيػةىا إً ٍ
آخر نورة البقرة إذ قاؿ ى
الَ ًذ ً ً
كل ما نألوه لةصرهتم يوـ بدر ،فقد نألوه الغيث
ى
ين من قىػٍبلةىا} ،إٔب آخر اآلي  ،ككذلك أعطاهم ٌ
فأنزؿ عليهم اٞنطر كنألوه اإلمداد باٞنبلئك لةصرهتم فأعطاهم ،كذلك قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ {إً ٍذ
ً ً ًً
ً
ى٘ب ي٣نً حد يكم بًأىلٍ و
ٌن} .
اب لى يك ٍم أ ٍّ
ف ٍّم ىن الٍ ىم ىبلئ ىك يم ٍردف ى
تى ٍستىغيثيو ىف ىربَ يك ٍم فى ٍ
انتى ىج ى

ً
ً
ً ً
وـ) أم كثًن الظلم
( ىكإًف تىػعي حدكا ن ٍع ىم ى
نسا ىف) اٞنشرؾ (لىظىلي ه
صى
ت اللَه ىال يٍٓن ي
وها) عددان لكثرهتا عليكم (إ َف ٍاإل ى
َار) أم كثًن الكفر.
( ىكف ه

ً و
ً
ً
ص فً ًيه
 ( - 42ىكىال ىٍٓن ىس ى َ
نب اللَهى ىغاف نبل ىع َما يىػ ٍع ىم يل الظَال يمو ىف إًَ٧نىا يػي ىؤ ٍّخ يريه ٍم) أم ٌ
يؤخر عقاُّم (ليىػ ٍوـ تى ٍش ىخ ي

ص يار) يعين ليوـ ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الربزخ عآب األركاح ،أل ٌف الةفوس تبقى أبصارها شاخص ال
ٍاألىبٍ ى
تدكر ٬نيةان كمشاالن كما كانت ُب الدنيا ،نواء كانت من الكافرين أك اٞنؤمةٌن.

( - 43مه ًطعًٌن) أم مةقادين ً
كمةصتٌن ٞنا يقوله ملىك اٞنوت ،كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:
يٍ ى
ً
ً
ًً
ٌن إٔب ال َس ىم ًاع
بًد ٍجلى ى ٍأهلي ىها كلىىق ٍد أ ىير ياه ٍم بًد ٍجلى ى يم ٍهطع ى
مةصتٌن( ،م ٍقةًعًي رء ً
يعين ً
كن ًه ٍم) أم مطأطئي رؤكنهم إٔب القاع خجبلن كتذلٌبلن ،يعين إٔب األرض ،ك٣نا
ي
يي
يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة السجدة {كلو ترل إذ اَّرموف ناكسوا رؤكنهم عةد رٌُّم} .

(ىال يىػ ٍرتى حد إًلىٍي ًه ٍم طىٍرفيػ يه ٍم) أم ال تطبق جفوف أبصارهم ٍبٌ تفتح كما كانوا ُب الدنيا ،يعين ال ترمش بل تبقى
شاخص إٔب األماـ ( ىكأىفٍئً ىدتيػ يه ٍم ىه ىواءه) يعين أفئدهتم فارغ من الدـ كرئاهتم فارغ من اٟنواء فليس للةفوس
شهيق كزفًن أل ٌف الةفوس ال تأخذ األككسجٌن كالٓنتاج إٔب انتةشاؽ اٟنواء .أل ٌف اٟنواء يؤذيها إذا
خص اهلل الزفًن كالشهيق للكافرين فقاؿ تعأب ُب نورة
انتةشقت مةه كتشعر بثقل ُب رئتيها ،فلذلك ٌ
ً ً
ً
ًَ
شرحت عن الةفوس ُب كتايب اإلنساف
يق}  .كقد
ين ىش يقوا فىفي الةَا ًر ىٟني ٍم ف ىيها ىزفًنه ىك ىش ًه ه
ي
هود {فىأىَما الذ ى
بعد اٞنوت شرحان كافيان ،ككذلك ُب كتايب ناع قضيتها مع األركاح .
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة إبراهيم ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة ِ
الحجر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اها) باٞنياه كاٟنواء كاٞنواد الرتابي كاٜنجريٌ حّت أصبحت صاٜن للسكىن ( ىكأىلٍ ىقٍيػةىا
ض ىم ىد ٍدنى ى
 ( -19ىك ٍاأل ٍىر ى
ً
ً ً
ً
و و
كل نوع من الةبات كاألٖنار جعلةا
ف ىيها ىرىكان ىي) أم جباالن ( ىكأىنبىٍتػةىا ف ىيها من يك ٍّل ىش ٍيء َم ٍويزكف) أم من ٌ

ٞنركباهتا أكزانان دكف األخرل ،يعين إ ٌف اٞنواد اليت يرتٌكب مةها التفاح ٔنتلف باألكزاف عن اٞنواد اليت يتكوف
مةها الكمثرل ،كهكذا كل فاكه ٞنركباهتا من العةاصر كاٞنواد الغذائي أكزاف خاص ُّا ٔنتلف عن

تلف الطعم كاللوف كالرائح  .كنظًنها ُب نورة
األخرل إذ لو زاد أحد العةاصر أك نقص عن كزنه ىال ٍخ ى

القمر قوله تعأب {إنٌا كل شيء خلقةاه بقدر} .

ً
ً
ٌن) كهو الطفل
ش) ٗنع معيش ( ىكىمن لَ ٍستي ٍم لىهي بًىرا ًزق ى
 ( - 20ىك ىج ىع ٍلةىا لى يك ٍم ف ىيها) أم ُب األرض ( ىم ىعايً ى

الرضيع فإ ٌف اهلل يرزقه من ثدم ٌأمه كلستم ترزقونه.

و
ةدنىا ىخىزائًةيهي) أم ٌإال كهو ٢نزكف
 ( - 21ىكإًف ٍّمن ىش ٍيء) الذم هو غذاء للةبات كبه يةمو كيتكاثر (إًَال ًع ى

عةدنا ُب الفضاء أك ُب األرض ،كهو اٞنطر ٍبٌ الةرتكجٌن الذم هو غذاء للةبات "أٚندة" ككذلك غاز ثا٘ب

أككسيد الكاربوف هو من أغذي الةباتٌ .أما اٞناء فبعضه ٢نزكف ُب السحاب فيةزؿ مطران كبعضه ٢نزكف ُب
اٛنباؿ كُب جوؼ األرض فيخرج من اليةابيع ،قاؿ اهلل تعأب ُب نفس السورة {فأنزلةا من السماء ماء

فأنقيةاكموه كما أنتم له ِنازنٌن} .
ً ً و و
٧نو الزرع كال
( ىكىما نػيةىػٍّزليهي) هذا اٞنخزكف (إَال ب ىق ىدر َم ٍعليوـ) إذ لو زاد على ما يقتضيه الةبات أك نقص ٓب يتم ٌ
لتلفت أٖناره بعد نضوجها أك لكانت يابس غًن صاٜن لؤلكل.
يكوف فيه ٖنر أك ٍ

ً
ً
( - 24كلىىق ٍد علًمةىا الٍمستىػ ٍق ًد ًم ً
ين) عن القتاؿ
ى
ى ىٍ يٍ
ٌن مة يك ٍم) للجهاد كقتاؿ اٞنشركٌن ( ىكلىىق ٍد ىعل ٍمةىا الٍ يم ٍستىأٍخ ًر ى
فةجازم كبلن على عمله كما يستح ٌقه .كإٌ٧نا قاؿ تعأب "مستقدمٌن  ،مستأخرين" كٓب يقل متقدمٌن

أيب إٔب ترؾ
ٌ
الةب إٔب اٛنهاد فتق ٌدموا ،كاٞنتأخرين دعاهم اٞنةافق عبد اهلل بن ٌ
كمتأخرين ،يعين الذم دعاهم ٌ

كل من هاتٌن اٛنملتٌن ،ككاف ذلك ُب غزكة أيحد قاؿ عبد
فتأخركا ،فجاء ذكر اآلمر كاٞنأمور ُب ٍّ
اٛنهاد ٌ
ييب ألصحابه :ما لةا كالقتاؿ كٞناذا نقتل أنفسةا فلةرجع إٔب اٞندية  ،فرجعوا من مةتصف الطريق.
اهلل بن أ ٌ

( - 34قى ىاؿ) اهلل تعأب إلبليس (فىاخرج ًمٍةػها) أم من اٛنةاف األثًني السبع (فىًإن ً
يم) يعين إف
ى
ٍي ٍ ى
َك ىرج ه

رجم بالشهب.
ى
دخلت اٛنةاف ُب اٞنستقبل تي ى

ك اللَ ٍعةى ى) من اٞنبلئك كمن الةاس كُب الكتب السماكي (إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ الدٍّي ًن) يعين إٔب يوـ
 ( - 35ىكإً َف ىعلىٍي ى
القيام .

ىنظرً٘ب) أم أم ًهلين فبل تي ً
( -36قى ىاؿ) إبليس (ر ٍّ ً
دخلين جهةم (إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ يػيٍبػ ىعثيو ىف) للحساب كاٛنزاء،
ب فىأ ٍ
ى
يعين إٔب يوـ القيام .

( - 37قى ىاؿ) اهلل تعأب (فىإًن ى ً
ين) أم من اٞنمهلٌن كما طلبت ،كإٌ٧نا أعطاه اهلل ما طلب
َك م ىن الٍ يمةظى ًر ى

جزاءن لعبادته ُب اٞناضي.

( -38إً ى َٰٔب يػوًـ) القيام (الٍوقٍ ً
ت الٍ ىم ٍعلي ًوـ) عةدؾ كعةد اٞنبلئك كاٞنكتوب ُب اللوح.
ىٍ
ى
صدر مين
ب ًّنىا أى ٍغ ىويٍػتىًين) أم ّنا ٌقربتين مةك كجعلتين رئيسان للمبلئك
( -39قى ىاؿ) إبليس ( ىر ٍّ
ي
فظةةت إف ى
ذنب أك ٢نالف ألمرؾ ال تؤاخذ٘ب عليه كبذلك أغويتين (ىأل ىيزيػٍّةى َن ىٟني ٍم) يعين ألكالد آدـ (ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) يعين

أيزين ٟنم اٞنعاصي كأحسةها ُب عيوهنم (كىألي ٍغ ًويػةػَهم أ ٍ ً
ٌن) .
ىٗنىع ى
ٌ
ى ى يٍ
ٌ
ً ً
ً
ٌن) لك ُب العبادة.
( -40إًَال عبى ىاد ىؾ مٍةػ يه يم الٍ يم ٍخلىص ى

ً
يم) أم عدؿ
( - 41قى ىاؿ) اهلل تعأب ( ىهػَٰ ىذا ًصىرا ه
ط ىعلى َي) بيانيهي للةاس هو دين التوحيد كهو صراط ( يم ٍستىق ه
فمن نلكه يوصله إٔب اٛنة .
ال اعوجاج فيه ،ى

ً
ً
يم) .
 ( - 87ىكلىىق ٍد آتىػٍيػةى ى
اؾ) يا ٌ
١نمد ( ىنٍبػ نعا ٍّم ىن الٍ ىمثىا٘ب ىكالٍ يق ٍرآ ىف الٍ ىعظ ى
كل حديث ييعاد ذكره أك كتابته يسمى تثةي  ،كمن ذلك نفر التثةي ُب ٠نموع التوراة إلنٌه جاء ذكره
ٌ

مرتٌن ،فقوله تعأب آتيةاؾ نبعان من اٞنثا٘ب ،يعين نبع قصص من قصص األنبياء اٞناضٌن اليت ذكرناها
ٌ

ٞنونى فكتبوها ُب التوراة ،كلى ٌما يكتبت ُب القرآف صارت مثا٘ب ،يعين ذكرت مرتٌن األكٔب ُب التوراة ٞنونى
اٜن ًد ً
يث كًتىابنا حمتى ىش ًاُّنا
كالثاني حمل ٌمد ُب القرآف .ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الزمر {اللَهي نػىَزىؿ أ ٍ
ىح ىس ىن ٍى
َمث ًا٘ب تىػ ٍقشعًحر ًمٍةه جلي َ ً
اٜن ًد ً
يث} يعين أحسن
ى ى ى ي ي ي
ين ى٫نٍ ىش ٍو ىف ىربػَ يه ٍم}  ،فقوله تعأب {اللَهي نىػَزىؿ أ ٍ
ىح ىس ىن ٍى
ود الذ ى
١نمد كلتعترب ٌأمتك ّنا حدث قبلهم من األمم مع أنبيائهم.
القصص من ذكر اٞناضٌن
ليطمئن قلبك يا ٌ
ٌ
نقص عليك أحسن القصص}
كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف {٥نن ٌ

كقوله {كًتىابنا حمتى ىش ًاُّنا} يعين ما ذكرناه لك ُب القرآف يشبه ما ذكرناه ُب التوراة من قصص األنبياء.
ً ً ً
ً
صح ً
ً
ون َٰى}
ف ٍاأل ى َٰ
يكٔب ي
كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعلى {إ َف ىهػَٰ ىذا لىفي ال ح ي
يم ىكيم ى
ص يحف إبٍػىراه ى
ًً
صح ً
يكٔب}
ف ٍاأل ى َٰ
 ،كقوله أيضان {أ ىىكىٓبٍ تىأٍهتم بىػيٍّػةى ي ىما ًُب ال ح ي
فقوله تعأب { َمثى ًا٘بى} أم تكرر ذكرها مرتٌن األكٔب ُب التوراة كالثاني ُب القرآف فصارت مثا٘ب .كقوله
{تىػ ٍقشعًحر ًمٍةه} ضمًن اٟناء ُب " ًمٍةه " يعود للحديث ،كاٞنعىن :تقشعر من ذكر اٜنديث {جلي َ ً
ين
ي ي
ي
ى ي
ود الذ ى
ٌ
ى٫نٍ ىش ٍو ىف ىربػَ يه ٍم}كاٞنعىن :إ ٌف اٞنؤمةٌن إذا ٚنعوا قصص األمم اٞناضي اليت ك ٌذبت الرنل ككيف أهلكهم اهلل
تقشعر جلودهم لذكرها كٚناعها ك٫نافوف رٌُّم كيتٌقوف عذابه بفعل اٜنسةات كاجتةاب
بأنواع العذاب
ٌ

كقلوُّم إٔب ذك ًر اهلل} ٞنا كعدهم اهلل من حسن الثواب ُب اآلخرة كالةعيم ُب
جلودهم ي
تلٌن ي
السيئات {ٍبٌ ي

اٛنة .

كقوله (كالٍ يقرآ ىف الٍع ًظيم) يعين كآتيةاؾ القرآف الذم ٓب يسبق و
ألحد من األنبياء مثله من إ٩ناز ُب الكبلـ
ى ٍ ى ى
كببلغ ُب اٞنعىن كفصاح ُب األلفاظ كتشريع ُب األحكاـ كإخبار عن اٞناضٌن كإنباء عن اٞنستقبل

كإخبار عن الغيب كاٜناضر.
كالقصص السبع هي قص آدـ كنوح كإبراهيم كلوط كإٚناعيل كيعقوب كيونف ،فهؤالء كلهم جاؤكا قبل
مونى فذكر اهلل قصصهم ٞنونى فكتبها قومه ُب ٠نموع التوراة ُب نفر التكوين .كذيكرت ُب القرآف
غًن ُب توراته بعض الشيء من قصص
أصح الوجوه كأحسن القوؿ إذ أ ٌف عزرا بن نرايا ٌ
أيضان كلكن على ٌ
ِنتةصر ملك
متعمدان أك نانيان حيث بقي نبعٌن نة ُب بابل أنًنان ٓب يقرأ التوراة األصلي أل ٌف ٌ
األنبياء ٌ

مزقها.
بابل ٌ

ً
ٌن) أنذركم بالعذاب إف ٓب تؤمةوا.
١نمد للمشركٌن (إً ٍّ٘ب أىنىا الةَذ يير الٍ يمبً ي
 ( - 89ىكقي ٍل) يا ٌ
ًً
ٌن) الذين ذُنوا ناق صاّب كاقتسموا ٜنمها فيما بيةهم.
ىنزلٍةىا) العذاب ( ىعلىى الٍ يم ٍقتىسم ى
 ( -90ىك ىما أ ى

ًَ
ًً
ٌن) أم جعلوه مثل
ين ىج ىعليوا الٍ يق ٍرآ ىف عض ى
ٍ - 91بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
ذـ اٞنشركٌن من أهل مك فقاؿ (الذ ى
ك٫نطٌئ عقائدهم ،بيةما جعله اهلل موعظ كر٘ن ٞنن آمن به.
شوؾ العضاة يؤذيهم ألنٌه ييفة ٌد آراءهم ي

كيسمى شوكه
فالعضاه شجر برم كثًن الشوؾ كشوكه متٌن طويل فلذلك ييضرب به اٞنثل ُب األذلٌ .

"عضٌن" كٗنعه "عضوات" كمن ذلك قوؿ الشاعر:
تًٍل ً
ات تىػ ٍقطى يع اللَها ًزىما
يار تىأ ًزيـ اٞنآ ًزىما
ى
ضو ه
كع ى
ى
كد ه
فاللهزم عظم ناٌبء ُب اللحى ٓنت األذف ك٨نا اللهزمتاف كٗنعه ٟنازـ .إ ٌف الشاعر يضرب اٞنثىل ُّذا
اب إذا أكلت مةه.
الشوؾ لصبلبته يقوؿ إنٌه يقطع ٟنازـ الدك ٌ
ك لىةىسأىلىةػَهم أ ٍ ً
ٌن)
ىٗنىع ى
( -92فىػ ىوىربٍّ ى ٍ ي ٍ

 ( -93ىع َما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) فالكافر ييسأؿ نؤاؿ توبيخ كتقريع ،كاٞنؤمن ييسأؿ نؤاؿ ١ناكم  ،كاألنبياء

كل ر واع مسؤكؿ عن رعيته.
يسألوف عن تبليغ الرنال  ،ك ح

ُ -94ب بادمء األمر لقي اٞنسلموف األذل من اٞنشركٌن ُب م ٌك فش ىكوا إٔب رُّم ،فأمر اهلل رنوله أ ٌف
كيقول ٗنعهم ٍبٌ يعودكا من اٜنبش كنزلت هذه
يبعث اٞنسلمٌن إٔب اٜنبش حّت يزداد عدد اٞنسلمٌن ى
١نمد (ًّنىا تيػ ٍؤىم ير) أم ٌفرؽ بٌن اٞنسلمٌن كاٞنشركٌن باٟنجرة ليسلموا من أذل اٞنشركٌن.
اآلي (فى ٍ
اص ىد ٍع) يا ٌ
شق ُب الزجاج أك ُب اٛندار أك ُب غًن ذلك ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة
فالصدع هو ه
ٌ
الطارؽ {كاألرض ذات الصدع} أم ذات التص ٌدع كالتش ٌقق ،كمثل ذلك قوؿ الصلتاف العبدم:
ً
ً
أىنا ال َ
صلىتى ًا٘بح الَذم قد ىعل ٍمتي يم ىم ىّت ما ي٪نى َك ٍم فىػ ٍه ىو باٜنى ٍّق صادعي
فاصل .كقاؿ جرير:
أم ي
ً
ىكأ ٌف ًعظى ىام ىها فًلى يق اٞن ىحا ًر
ص ىد ٍعةا
كهامات اٛنباب ًر قد
ى
ى
ً
ٌن) أم اتركهم بعد أ ٍف أنذرهتم.
ٍبٌ قاؿ تعأب ( ىكأ ٍىع ًر ٍ
ض ىع ًن الٍ يم ٍش ًرك ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٜنجر ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى

==============================================

سورة النحل
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
كيكرركف
ُ -1ب بادمء األمر كاف اإلنبلـ ضعيفان ككاف اٞنسلموف يسألوف من اهلل الةصر على اٞنشركٌن ٌ
الةب ،مّت يأتيةا الةصر ،فةزلت (أىتى َٰى أ ٍىم ير اللَ ًه فى ىبل تى ٍستىػ ٍع ًجليوهي) أم أتى أمر اهلل بالةصر لكم
القوؿ على ٌ

أب
على أعدائكم فبل تستعجلوه ،كاٝنطاب للمسلمٌن كليس للمشركٌن ،كلذلك قاؿ بعدها ( ينٍب ىحانىهي ىكتىػ ىع ى َٰ
ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) فلو كاف اٝنطاب للمشركٌن كما ذهب إليه بعض اٞنفسرين لقاؿ "عما تشركوف" ،كاٞنعىن:

ال تستعجلوا أل ٌف ُب تأجيله مةفع لكم ال تعلموهنا .كمثلها ُب نورة مرٙب قوله تعأب { فى ىبل تىػ ٍع ىج ٍل ىعلىٍي ًه ٍم
إًَ٧نىا نىػعي حد ىٟني ٍم ىعدًّا }.
( - 2يػةىػٍّزيؿ الٍم ىبلئً ىك ى بًالحر ً ً
يةزؿ اٞنبلئك من السماكات األثًنيٌ إٔب األرض بتبعي
كح م ٍن أ ٍىم ًرهً)  ،كاٞنعىنٌ :
ي
ى
كل ٢نلوؽ أثًنم أم ركحا٘ب،
الركح األمٌن جربائيل الذم هو من ٢نلوقاته الركحاني  ،فكلم "أمر" كةاي ٌ
كقوله (علىى من يشاء ًمن ًعب ًادهً) أف يكوف رنوالن ،فيقوؿ اهلل تعأب للمبلئك كالرنل (أى ٍف أ ً
ىنذ يركا أىنَهي ىال
ى َٰ ى ى ى ي ٍ ى
ي
إًلىػَٰه إًَال أىنىا فىاتَػ يق ً
وف) .
ى
ً
ص يد ال َسبً ًيل)  .القصد معةاه الصبلح كالرشاد ،كالسبيل هو الطريق ،كاٞنعىن :على اهلل
 ( - 9ىك ىعلىى اللَه قى ٍ

الرنل إليكم كعليكم الطاع كالتصديق،
إرشادكم إٔب طريق اٜنق بإرناؿ ي

كمن ذلك قوؿ لبيد ٬ندح آباءه كأجداده الذين ماتوا فيقوؿ:
ً
ً ً
ص يد ال َس ً
يد ًر
بيل ىعلىي ًه ًم
يس ًُنى ى
ىم ى
ضوا ىنلىفان قى ٍ
ىُّ ٌي م ىن ال حسبلَؼ لى ى
يعين مضوا ككانوا مصلحٌن كمرشدين للةاس .كقاؿ طرف :
اضح كلً
صاٜنًً
ً
كىكي ً
ٌن ىنبً
يل
ال
ٌن
ػ
ب
ق
ح
ل
ٍ
َ
ٍّ
ٍ
ٍ ى
ى
ى
ف تىض حل ال ىق ٍ
ص ىد كاٜنى حق ك ه
ى
ى
ي

اٜنق كاضح .كقاؿ نراق :
تتعامى عن الرشاد ك ٌ
يقوؿ الشاعر كيف ى
ً
ً ً
اٜنك ً
ور
ٍم يىػ ٍقص يد ىمٌرةن ىكى٩ني ي
أبٍل ٍغ ىٕنيمان ىغثَها ىك ىٚنيةىػ ىها ىك ٍي ي
هدل كتارةن يكوف على ضبلؿ .كقاؿ األعشى:
يعين تارنة يكوف القوؿ على ى
الصَب ك ً
بعد اٛنوًر في ًه َن ً
قاص ىدا
ًأجد ى
أصبى ٍح ى
الوالئ ىدا ك ٍ
َؾ ىكٌد ٍع ى
ت ى ىٍ
ت ٍّ ى ى ى
كح ًم ٍن أ ٍىم ًرهً)  .كاٞنعىن :على اهلل
أم مرشدان .كهذه اٛنمل معطوف على قوله تعأب (يػيةىػٍّزيؿ الٍ ىم ىبلئً ىك ى بًالحر ً

إرشادكم إٔب طريق اٜنق كالصبلح كذلك بإنزاؿ الوحي كالكتب السماكي على األنبياء كالرنل لكي

ييعلٌموكم كيفهموكم كالقصد من ذلك أف تعبدكا اهلل كحده كال تشركوا به شيئان ،فعلى اهلل بياف السبيل

كلكم اإلختيار إف أطعتم اهتديتم كإف عصيتم كفرًب ،كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة اإلنساف قوله تعأب { إًنَا
ً
يل إً َما ىشاكًنرا ىكإًَما ىك يف نورا }.
ىه ىديٍػةىاهي ال َسب ى
كقوله ( ىكًمٍةػ ىها ىجائًهر) يعين كمن السبل اليت ٌأنذهتا الةاس نبل ضال عن طريق اٜنق .كمن ذلك قوؿ
جرير:

ً
ب ىنبل هذا اٞنلً َم بىػةىا
يا صاح َ
ً
وؿ لىٍيػلىتً ًه
أعامدان جاءى يى ٍس ًرم طي ى
ضل الطريق فوصل ٥نوم صدف  ،كقاؿ امرؤ القيس:
إٕب أـ ٌ
فقوؿ الشاعر هل جاء صاحب قاصدان ٌ
كمن الطًَري ىق ً جائًر كهدل قىص يد ال َسبً ًيل ً
ً
كمٍةهي ذك ىد ىخ ًل
ٍ
ه ي ن
ى
غش كخديع .
هدل كبعضها ه
يعين بعضها ضالٌ عن طريق ٌ
اٜنق كبعضها ن
(كلىو ىشاء) اهلل ( ىٟن ىدا يكم أ ٍ ً
ٌن) كلكن يهدم من كاف أهبلن للهداي ُنسن أخبلقه كعطفه على الفقراء
ىٗنىع ى
ى ٍ
ىٍ ى
كيضل من يستحق الضبلل بسبب ظلمه كنوء أخبلقه.
كاٞنساكٌن،
ٌ
ًَ
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) مثل مكرهم ،أم من قبل هؤالء اٞنشركٌن مكركا بأنبيائهم كك ٌذبوهم،
( - 26قى ٍد ىم ىكىر الذ ى
الرهط من قوـ صاّب الذين تشاكركا على قتله ليبلن ،كما تشاكر أهل مك على قتل
كمن ٗنل اٞناكرين ٌ
١نمد ليبلن (فىأىتىى اللَه بػٍةػيانىػهم ٍّمن الٍ ىقو ً
اع ًد) يعين فه ٌدـ اهلل بةياهنم من األناس ،كذلك بأف زلزؿ األرض
ٌ
ييى ي ى ى
وـ
َ
كنو ياد اللٍَي ًل ىم ٍريك ي
أٗب ٍاهتى ىدل ى
أـ جائًر عن طى ًر ًيق ال ىق ً
وـ
ٍ
صد ىم ٍهيي ي
ٍ ه ىٍ

و
ف ًمن فىػ ٍوقً ًه ٍم) كماتوا ٓنته
الةب صاّب (فى ىخَر ىعلىٍي ًه يم ال َس ٍق ي
ُّم كهم جلوس ُب بيت يتشاكركف على قتل ٌ
ث ىال يى ٍشعييرك ىف) أم ٓب يكونوا يشعركف بأ ٌف السقف نيقع عليهم كأ ٌف مبلئك
اب ًم ٍن ىحٍي ي
( ىكأىتى ي
اه يم الٍ ىع ىذ ي
قص هؤالء الرهط فقد جاء ذكرهم ُب نورة الةمل كذلك قوله
العذاب نتع ٌذُّم على مكرهم هذا .ك ٌأما ٌ
ً
{كىكا ىف ًُب الٍ ىم ًديةى ً تً ٍس ىع ي ىرٍه وط يػي ٍف ًس يدك ىف ًُب ٍاأل ٍىر ً
صلً يحو ىف  .قىاليوا تىػ ىق ى
ض ىكىال يي ٍ
اٚنيوا بًاللَه لىةيبىػيٍّتىػةَهي ىكأ ٍىهلىهي
تعأب ى
ٍب لىةىػ يقولى َن لًولًيٍّ ًه ما ىش ًه ٍدنىا مهلً ى ً ً
ص ًادقيو ىف  .ىكىم ىك يركا ىمكنٍرا ىكىم ىك ٍرنىا ىمكنٍرا ىكيه ٍم ىال يى ٍشعييرك ىف} .
ٌ
ىٍ
ك أ ٍىهله ىكإًنَا لى ى
ى ى
ٍبٌ أخذ نبحانه يصف اٞنعاندين من اٞنشركٌن فقاؿ:
 ( - 33ىه ٍل يىةظييرك ىف إًَال أىف تىأٍتًيىػ يه يم الٍ ىم ىبلئً ىك ي) يعين هل يةتظر هؤالء اٞنشركوف ٌإال أف تأتيهم مبلئك
و
ك) بالةصر
اٞنوت فتقبض نفونهم من أجسامهم فحيةئذ يؤمةوف حٌن ال يةفعهم اإل٬ناف؟ (أ ٍىك يىأًٌٍبى أ ٍىم ير ىربٍّ ى
ًَ
ً
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) مثل
قهركف ،فما هذا العةاد كما هذا التعةت؟ ( ىكَٰ ىذل ى
للمؤمةٌن على اٞنشركٌن فيي ى
ك فىػ ىع ىل الذ ى
رنلةا كآ ىذكهم فأهلكةاهم بذنوُّم ( ىكىما ظىلى ىم يه يم اللَهي ىكلىػَٰ ًكن ىكانيوا أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف) .
فعلهم فك ٌذبوا ي
ً
ٌن ىٟني يم الَ ًذم ى٫نٍتىلً يفو ىف فً ًيه) من أمر البعث كغًنه ٣نٌا اشتبه عليهم معرفته كحقيقته ،كذلك ُب
( - 39لييبىػ ٍّ ى
ً
ٌن ىٟنيم) الـ العاقب  ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة القيام { ث ّم
زمن اٞنهدم .فالبلـ من قوله (لييبىػ ٍّ ى ي
ات كلًيػ يقوليوا درن ً
ً
ً
ً
صٍّر ي
{كىكَٰ ىذل ى
ىى ٍ ى
ت ىكلةيبىػيٍّػةىهي
ك ني ى
ؼ ٍاآليى ى ى
إ َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي } كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ آي  105ى
لًىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف} .
ً ًَ
ً
ٌن) ُب قوٟنم ال يبعث اهلل من ٬نوت.
َه ٍم ىكانيوا ىكاذبً ى
ين ىك ىف يركا أىنػ ي
( ىكليىػ ٍعلى ىم الذ ى
توعد الكافرين باٟنبلؾ الدمار فقاؿ تعأب:
ٍبٌ ٌ
وؿ لىهي يكن فىػيى يكو يف) كما أردنا بدقيق كاحدة.
( -40إًَ٧نىا قىػ ٍوليةىا لً ىش ٍي وء إًذىا أ ىىرٍدنىاهي أىف) يكوف خرابان (نػَ يق ى
ض ًربيوا لًلَ ًه ٍاأل ٍىمثى ىاؿ) أم ال ْنعلوا هلل األشباه كاألمثاؿ فتقولوا اٞنبلئك بةات اهلل كاٞنسيح إبن
( - 74فى ىبل تى ٍ
اهلل ،فإ ٌف اهلل ليس له مثيل كال شبيه .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ ً
ىح يد يهم ًّنىا
{كإذىا بيشىٍّر أ ى
ى

ضر ً
ً
يم}  .فاٞنثىل الذم ضربوه هلل هو قوٟنم اٞنبلئك بةات اهلل،
ىى ى
ب للَر ٍ٘نىػَٰ ًن ىمثى نبل ظى َل ىك ٍج يههي يم ٍس ىوًّدا ىكيه ىو ىكظ ه

كاٞنولود طبعان يكوف مثل الوالد (إً َف اللَهى يىػ ٍعلى يم) من له مةزل عةده كمن يكرمه بالشفاع ( ىكأىنتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف)

ذلك بل ْنهلونه.

فتمرد
 ( - 75ى
ضىر ى
ب اللَهي ىمثى نبل) للمؤمةٌن ُب رجلٌن من بين إنرائيل أحد٨نا كاف ( ىعٍب ندا َ٣نٍليونكا) لسليماف ٌ
كقربه ،هو يربعاـ بن ناباط (َال يىػ ٍق ًد ير ىعلى َٰى ىش ٍي وء) من اٞناؿ أك اٜنكم
عليه بعد أف أكرمه نليماف ٌ
فأعطيةاه كملٌكةاه فكفر كأشرؾ ( ىكىمن َرىزقٍػةىاهي ًمةَا ًرٍزقنا ىح ىسةنا) من إرث أبيه ،كهو رحبعاـ بن نليماف
(فىػ يه ىو يي ًةف يق ًمٍةهي) ُب نبيل اهلل ( ًنًّرا ىك ىج ٍهنرا) فتةافس يربعاـ مع رحبعاـ بن نليماف على اٞنملك كحاربه
فاتٌبع يربعاـ أكثر بين إنرائيل مع أنٌه كافر كمشرؾ فعمل ٟنم عجلٌن من ذهب كدعاهم إٔب عبادهتا

فعبدك٨نا كأشركوا .كالقليل من بين إنرائيل اتٌبعوا إبن نليماف الرجل الصاّب ( ىه ٍل يى ٍستىػ يوك ىف) عةد اهلل الذين

كحسن ديةهم .فقولوا يا أتباع
اتٌبعوا يربعاـ الكافر فك ٌفرهم ،كالذين اتٌبعوا إبن نليماف فأصلح أحواٟنم ٌ
١نمد ( ٍ ً ً
١نمد فأصلح ديةةا ك٤نٌانا من هؤالء
اٜنى ٍم يد للَه) الذم هدانا إٔب طريق اٜنق كجعلةا من أتباع ٌ
ٌ
اٜنق كال يعرفوف اٜنقيق .
اٞنشركٌن اٛناهلٌن (بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) ٌ

ب اللَهي ىمثى نبل) للمشركٌن ( َر يجلى ٍ ً
ىح يد ي٨نىا أىبٍ ىك يم) فأطلقةا لسانه (ىال يىػ ٍق ًد ير
 ( - 76ىك ى
ضىر ى
ٌن) من بين إنرائيل (أ ى
ىعلى َٰى ىش ٍي وء) من اٞناؿ كٓنصيله فأنعمةا عليه بالصح كاٞناؿ فكفر ( ىكيه ىو ىكلٌّ ىعلى َٰى ىم ٍوىالهي) يعين ككاف غبيٌان
تؤب أمره كقاـ برتبيته ،ألنٌه كاف يتيمان (أىيػةىما يػو ٍّجههح ىال يأٍ ً
تؤب
ت ًِنىٍوًن) يعين ال مةفع ٞنن ٌ
ثقيبلن على من ٌ
ى
ٍ ى يى
الغب الثقيل ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
تربيته ،فال ىك ٌل هو ٌ
ص ٍخىر األ ىغٍّر ًأيب اليىتى ىامى
كل ىمعثىػىرةو كىكبلٌ
ى
ك٪ن ًم يل َ
ىعلىى ى
هو السامرم الذم صةع العجل لبين إنرائيل فعبدكه ( ىه ٍل يى ٍستى ًوم يه ىو ىكىمن يىأٍ يم ير بًالٍ ىع ٍد ًؿ) هو هاركف أخو
ً و ً
اٜنق؟ كاٞنعىن :هل ٨نا نواء ُب
مونى ( ىكيه ىو ىعلى َٰى صىراط حم ٍستىقي وم) يعين على مةهج التوحيد كطريق ٌ
اٟنداي  ،فالسامرم دعا قومه إٔب عبادة العجل فاتٌبعه كثًن فكفركا ً
كخسركا كقيتًلوا .كالقسم الثا٘ب اتٌبعوا

هاركف كٓب يعبدكا العجل ً
فرُنوا ك٤نىوا من القتل كمن العذاب .كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب للمشركٌن من
ً
مقاـ هاركف
١نمدان ى
أضل قومه بعبادة العجل فخسركا ،كجعل ٌ
قريش فجعل أبا جهل مقاـ السامرم الذم ٌ
الذم نىػ ىهى قومه عن عبادة العجل ً
لرتُنوا كما ربًح أصحاب هاركف الذين ٓب
١نمدان ى
فرُنوا .فاتٌبعوا أنتم ٌ
يعبدكا العجل.

 -91جاء بعض اٞنشركٌن إٔب من آمن مةهم كقالوا ٟنم ٥نن أكثر أمواالن كعددان كع ٌدة من اٞنؤمةٌن فبل
١نمدان أتركوه كارجعوا إليةا إٔب دين أبائكم كأجدادكم .فأراد بعضهم أف يرجع
تقتلوا أنفسكم باتٌباعكم ٌ
ً ً
دًب) كالعهد هو البيع
اه حٍ
إٔب اٞنشركٌن فةزلت هذه اآلي كاٝنطاب للمسلمٌن ( ىكأ ٍىكفيوا بً ىع ٍهد اللَه إً ىذا ىع ى
لرنوؿ اهلل (كىال تىة يقضوا ٍاألٍى٬نا ىف) يعين أ٬ناف البيع (بػع ىد تىػوكً ً
يد ىها) أم بعد توثيقها بإنم اهلل ( ىكقى ٍد ىج ىع ٍلتي يم
ي ى
ى
ىٍ ٍ
اللَهى ىعلىٍي يك ٍم ىك ًف نيبل) أم شاهدان كرقيبان (إً َف اللَهى يىػ ٍعلى يم ىما تىػ ٍف ىعليو ىف) من نقض العهد أك الوفاء به .
ت ىغ ٍزىٟنىا ًمن بىػ ٍع ًد قيػ َوةو أىن ىكاثنا) هي دكدة القز
 ( -92ىكىال تى يكونيوا) ُب نقض العهد ك ٍ
ضٍ
األ٬ناف ( ىكالًَيت نىػ ىق ى

نتيقظت من نباهتا
القز كتةسجه حوٟنا ٍبٌ تةاـ ،فإذا ا
تقرضه كتقطٌعه حّت يكوف أنكاثان
ٍ
ٍ
أخذت ي
تغزؿ ٌ
القز فتموت كيبقى
القز يضعوهنا ُب ماء ناخن قبل أف تقطٍّع ٌ
لكن أصحاب إنتاج ٌ
فتخرج مةه كتطًن ،ك ٌ

الةب عليها فتذهب أتعابكم
ٌ
القز ناٞنان ببل تقطيع .كاٞنعىن :ال تةقضوا عهودكم أيها اٞنسلموف اليت عاهدًب ٌ
خسرت دكدة القز غزٟنا حٌن قطٌعته (تىػت ً
َخ يذك ىف أٍى٬نىانى يك ٍم ىد ىخ نبل
كأعمالكم أدراج الرياح كٔنسركف كما
ٍ
ٌ
بىػٍيػةى يك ٍم) أم خيان ن كمكران ألجل (أىف تى يكو ىف أيَم ه ًه ىي أ ٍىرى َٰىب ًم ٍن أيَم و) يعين أل ٌف اٞنشركٌن أكثر مةكم ماالن
كعددان كع ٌدة (إًَ٧نىا يػبػليويكم اللَه بًً
الةب
عاهدًب
ّنا
وف
ف
ػ
ت
هل
فًنل
به
الوفاء
ك
بالعهد
اهلل
كم
٫نترب
ا
٧ن
إ
يعين
)
ه
ٌ
ي
ى
ىٍ ي ي
ٌ
عليه أـ تةقضوف العهد ( ىكلىييبىػيٍّػةى َن لى يك ٍم يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً ىما يكةتي ٍم فً ًيه ىٔنٍتىلً يفو ىف) من أمر ديةكم كعقائدكم اليت
كةتم عليها ُب الدنيا.

 - 101الصياـ عةد اليهود ثبلث كعشركف ناع ُب اليوـ كالليل  .فلما نزؿ قوله تعأب { ىكيكليواٍ ىكا ٍشىربيواٍ
ط األىبػيض ًمن ٍ ً
ىن ىوًد ًم ىن الٍ ىف ٍج ًر }  .قاؿ اليهود للةب (ع)" :أنت مف ورت ليس
ٌن لى يك يم ٍ
ىح َّت يىػتىبىػ َ ى
اٝنىٍيط األ ٍ
اٝنىٍي ي ٍ ى ي ى

هذا حكم الصياـ!" فةزلت هذه اآلي ( ىكإً ىذا بى َدلٍةىا آيى ن) ُب القرآف ( َم ىكا ىف آيىو) ُب التوراة ،يعين إذا ب ٌدلةا
حكمان من أحكاـ التوراة كفرضةاه على اٞنسلمٌن ُب القرآف ( ىكاللَهي أ ٍىعلى يم ًّنىا يػيةىػٍّزيؿ) من األحكاـ اليت تليق
ىنت يم ٍف ىورت) أل ٌف أحكامك جاءت ِنبلؼ ما ُب التوراة.
١نمد (إًَ٧نىا أ ى
بكل ٌأم (قىاليوا) أم اليهود لرنولةا ٌ
ٌ
كما ذلك االعرتاض ٌإال جهبلن مةهم بالتوراة األصلي كبأكامر اهلل كنواهيه (بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق
١نمد.
كلذلك يعرتضوف عليك يا ٌ

اٜنى ٍّق) أم بالدين
ك بً ٍ
كح الٍ يق يد ًس) يعين جربائيل ( ًمن َربٍّ ى
( - 102قي ٍل نىػَزلىهي) أم حكم الصياـ ُب القرآف ( ير ي
اٜنق (لًيثبٍّ َ ً
ً ًً
ٌن) بةعيم
اٜنق ( ىكبي ٍشىر َٰل ل ٍل يم ٍسلم ى
ٌ يى ى
ين ىآمةيوا) على إ٬ناهنم ( ىكيه ندل) ٞنن يهتدم به إٔب طريق ٌ
ت الذ ى
اٛنة .
ً
١نمدان التوراة فلٌما درنها ٌإدعى
 ( -103ىكلىىق ٍد نىػ ٍعلى يم أىنػ ي
َه ٍم) أم اليهود (يىػ يقوليو ىف إَ٧نىا يػي ىعلٍّ يمهي بى ىشهر) أم يعلٌم ٌ
فرد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ (لٍّ ىسا يف الَ ًذم يػيٍل ًح يدك ىف إًلىٍي ًه) أم يةكركف حكم الصياـ إٔب القرآف إذ
الةبوةٌ .
ط األىبػيض ًمن ٍ ً
ىن ىوًد ًم ىن الٍ ىف ٍج ًر } ،
ٌن لى يك يم ٍ
جاء به قوؿ اهلل تعأب { ىكيكليواٍ ىكا ٍشىربيواٍ ىح َّت يىػتىبىػ َ ى
اٝنىٍيط األ ٍ
اٝنىٍي ي ٍ ى ي ى
ً
١نمد اللغ العربيٌ لكي يدرس التوراة ( ىكىهػَٰ ىذا) القرآف
كالتوراة لساف (أ ٍىع ىجم ٌّي) أم لغ عربيٌ فكيف يفهم ٌ
ٌن) ليس فيه كلمات عربيٌ كال نريانيٌ .
(لً ىسا هف ىعىرً ٌّ
يب حمبً ه
ت ًآمةى ن) من األعداء ال يعتدم على أهلها أحد
ب اللَهي ىمثى نبل) ألهل مك (قىػ ٍريى ن ىكانى ٍ
 ( -112ىك ى
ضىر ى
( حمطٍمئًةَ ن) من كل غاصب و
معتد (يأٍتًيها ًرٍزقيػها ر ىغ ندا ٍّمن يك ٍّل م ىك و
ت بًأىنٍػعي ًم اللَ ًه) كما كفر أهل
اف فى ىك ىفىر ٍ
ى
ى ى ى ى
ى
َ ً
وع ك ٍ ً ً
صةىػعيو ىف) من ٕناثيل فيعبدكهنا .كهم أهل نبأ ه ٌدـ اهلل
اس ٍ
اٝنىٍوؼ ّنىا ىكانيوا يى ٍ
اٛني ً ى
مك (فىأى ىذاقىػ ىها اللهي لبى ى
كقل زرعهم فأصاُّم اٛنوع،
ن ٌدهم "ن ٌد مأرب" فذهبت مياههم كيبست أشجارهم كجدبت أرضهم ٌ
فتفرقوا كتشتٌتوا.
كألقى بيةهم العداكة ٌ

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةحل ،ك ٍى ٍ
ى

==============================================

سورة اإلسراء
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ً ًً
اٜنىىرًاـ) يعين من م ٌك (إً ىٔب الٍ ىم ٍس ًج ًد
١نمد (لىٍي نبل ٍّم ىن الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
 ( - 1ينٍب ىحا ىف) اهلل (الَذم أ ٍ
ىنىر َٰل ب ىعٍبده) ٌ
صى) هو بيت اٞنقدس (الَ ًذم بى ىارٍكةىا ىح ٍولىهي) أم اٞنةاطق اليت حوله بكثرة األشجار كاألٖنار (لًةي ًريىهي) أم
ٍاألىقٍ ى
ً
ً ً
ً
ً
١نمد إذ دعاه بأف
١نمدان (م ٍن آيىاتةىا) ُب عآب األثًن (إنَهي) أم اهلل تعأب ( يه ىو ال َسم ي
يع) لدعاء عبده ٌ
م ٌ
لةي ًر ى
يريه الةفوس كاٞنبلئك (الٍب ً
صًني) ّنصاّب عبده فانتجاب له دعاءه.
ىي
ى
القصة:
ك بعض
الةب (ع) نائمان على فراشه فأتاه جربائيل فانتزع نفسه من جسمه كقاؿ له إمض معي أل ًريى ى
كاف ٌ

الةب مع جربائيل يطًناف ُب جو السماء كيةدفعاف ٥نو بيت اٞنقدس حّت
آيات اهلل ُب عآب األثًن ،فذهب ٌ

الةب ُب بيت اٞنقدس ركعتٌنٍ ،بٌ أخذه جربائيل
كصبل إليه ،كبقي جسمه نائمان على فراشه ،فصلى ٌ

بصحبته كصعد به إٔب السماكات األثًني السبع اليت هي مسكن اٞنبلئك كهي اٛنةاف اليت نسكةها ُب

الةب اٞنبلئك كاألنبياء كالشهداء كصلٌى ُّم ُب تلك السماكات حّت انتهى إٔب
اآلخرة إف شاء اهلل ،فرأل ٌ
السماء السابع فخاطبه اهلل تعأب كأكصاه بوصايا ٍبٌ نزؿ مع جربائيل حّت عاد إٔب مك كرجع إٔب جسمه
ُب فراشه ،كطالت رحلته بضع ناعات من الليل.

الةب من مك إٔب بيت
كقد كقعت ٕب حادث هناران ُب مدية كرببلء كأنا طفل صغًن تؤكد ٌ
صح مسًن ٌ
ذكرت تلك اٜنادث ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت بعةواف
اٞنقدس ٍبٌ عركجه إٔب السماكات األثًني  ،كقد ي

موت أـ إغماء ككذلك ُب كتايب ناع قضيتها مع األركاح بعةواف رحل ُب عآب األركاح فإف شئت
زيادة إيضاح طالع إحدا٨نا.

 - 4لى ٌما أنلم من اليهود عبد اهلل بن نبلـ كٗناعته ،دعى الباقٌن إٔب اإلنبلـ فلم يستجيبوا له كٓب
ةد اللَ ًه كىك ىفريًب بًًه كش ًه ىد ش ً
يسلًموا .كذلك قوله تعأب ُب نورة األحقاؼ { قيل أىرأىيػتم إًف ىكا ىف ًمن ًع ً
اه هد
ى ٍ ىى ى
ٍ
ي
ٍ ى ٍي ٍ
و
ً
ً ًً
ً ً
ًً
فحيةئذ أنذرهم اهلل
ٌن}
انتى ٍكبىػ ٍريًٍب إً َف اللَهى ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى
آم ىن ىك ٍ
يل ىعلى َٰى مثٍله فى ى
ٍّمن بىًين إ ٍنىرائ ى
ضٍيػةىا إً ى َٰٔب ب ًين إً ٍنرائًيل ًُب الٍ ًكتى ً
اب) يعين بين إنرائيل اٞنعاصرين
بالدمار ُب هذه اآليات ،فقاؿ تعأب ( ىكقى ى
ى ى ى
١نمد بن عبد اهلل الذين ك ٌذبوه كٓب يؤمةوا به ،كالكتاب هو القرآف .كمعىن قضيةا أنذرناهم
لرنوؿ اهلل ٌ
كحكمةا عليهم بالدمار إف ٓب يصلحوا أعماٟنم كييسلًموا .فالقضاء هو اٜنكم القطعي الذم ال تغيًن فيه.
ك أىالَ تىػ ٍعبي يدكاٍ إًالَ إًيَاهي } أم حكم ربٌك حكمان
ضى ىربح ى
كمن ذلك قوله تعأب ُب آي  23من السورة { ىكقى ى

قطعيان .كمن ذلك قوؿ عةرتة:

ود
الر ً
جاركا فى ىح َك ٍمةا ال َ
ت كأىطٍر ي
اؼ ٍّ
ضٍ
صوا ًرىـ بىػٍيػةىةا فىػ ىق ى
ماح يش يه ي
ي
ض ىمَرتىػ ٍ ً
كاٞنعىن :قل يا ١ن ٌمد لبين إنرائيل اٞنعاندين الذين ٓب ييسلًموا (لىتيػ ٍف ًس يد َف ًُب ٍاأل ٍىر ً
ٌن ىكلىتىػ ٍعلي َن يعليًّوا ىكبً نًنا)
فالبلـ من قوله تعأب "لتيفسد ٌف" الـ العاقب ككذلك قوله " ىكلىتىػ ٍعلي َن عيليًّوا ىكبً نًنا" كهذا إخبار عن اٞنستقبل،
مرتٌن ُب اٞنستقبل ،كليس هذا إخباران عن اٞناضي كما ذهب إليه بعض
كتقديره
ي
لتفسد ٌف إٔب اإلنبلـ ٌ
اٞنفسرين ،أل ٌف فسادهم ُب اٞناضي كثًن كليس مرتٌن .كقد أيٌد هذا القوؿ األنتاذ عبد الرحيم فوده كذلك

غرة رمضاف نة  1386هجري
ُب ٠نل لواء اإلنبلـ ُب العدد األكؿ للسة اٜنادي كالعشرين كاٞنؤرخ ٌ
إنتهى.
كاٞنقاؿ ُب صحيف  55ى

كالدليل على أ ٌف هذا إخبار عن اٞنستقبل قوله تعأب:

يكال ي٨نىا) فكلم "إذا" تستعمل للمستقبل ،فلو كاف إخبار عن اٞناضي لقاؿ تعأب
( -5فىًإ ىذا ىجاءى ىك ٍع يد أ ى
يكٕب بأٍ وس ش ًد و
يد) لو كاف إخباران عن اٞناضي
فلما جاء كعد أكال٨ناٍ ،بٌ قوله تعأب (بىػ ىعثٍػةىا ىعلىٍي يك ٍم ًعبى نادا لَةىا أ ً ى ى
ٌ
الةب
لقاؿ "بعثةا عليهم" كٓب يقل "بعثةا عليكم" ،فكلم "عليكم" تدؿ على اليهود الذين كانوا ُب زمن ٌ
(ع) كمن يأٌب بعدهم.

"فلما" كٓب تأت مبتدئ بكلم "إذا" كمن
كقد جاءت اآليات القرآني اليت ٔنرب عن اٞناضي مبتدئ بكلم ٌ
ذلك قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ { فىػلى َما آن يفونىا انتىػ ىقمةىا ًمٍةػهم فىأى ٍغرقٍػةىاهم أ ٍ ً
ٌن } كقاؿ تعأب ُب نورة
ىٗنىع ى
ى
ٍ يٍ ى يٍ
س ًع ً
ىنصا ًرم إً ىٔب اللٌ ًه } كقاؿ تعأب ُب نورة األنبياء {
يسى مٍةػ يه يم الٍ يك ٍفىر قى ىاؿ ىم ٍن أ ى
آؿ عمراف { فىػلى َما أ ى
ىح َ ى
ضو ىف} ككثًن ُب القرآف مثل هذه اآليات اليت ٔنرب عن اٞناضي.
ىح حسوا بىأٍ ىنةىا إً ىذا يهم ٍّمٍةػ ىها يػىٍريك ي
فىػلى َما أ ى
ففسادهم األول كغدرهم باٞنسلمٌن كاف ُب نة  1948ميبلدي حيث قتلوا اٞنسلمٌن ُب فلسطٌن
كأخرجوهم من ديارهم كأخذكا أمواٟنم كديارهم كتركوهم ببل مأكل ،كذلك ّنساعدة اإل٤نليز ككعد بلفور
ٟنم بأف ٩نعل ٟنم كطةان ُب فلسطٌن.
كخاص ن جيش العراؽ كحاربوهم كانتصركا عليهم كدخل اٛنيش أرض
فخرج جيش العرب حملاربتهم
ٌ
و
حيةئذ بيد اإل٤نليز كاٝنيان من
فلسطٌن كجاس خبلؿ الديار ككاد يدخل تل أبيب ،لو ٓب تكن السلط
لقضى جيش العراؽ على الصهاية  ،كلكن اإل٤نليز خدعوهم بكلم اٟندن  ،فكانت
بعض رؤناء العرب ى
اٟندن دنيس كخديع من اإل٤نليز ،كرجع اٛنيش إٔب العراؽ .فجيش العراؽ هم الذين عةاهم اهلل تعأب
ًو
بقوله (عبى نادا لَةىا أ ً
انوا ًخ ىبل ىؿ الدٍّيىا ًر ىكىكا ىف ىك ٍع ندا َم ٍفعي نوال) .
يكٕب بىأٍ وس ىشديد فى ىج ي

ٌأما قوله تعأب:
ٍ( -6بيَ ىرىد ٍدنىا لى يك يم الٍ ىكَرةى ىعلىٍي ًه ٍم) فاٝنطاب لليهود ،كاٞنعىنٍ :بٌ ٌقويةاكم على اٞنسلمٌن كنصرناكم

يي بزيٌهم لتكوف هذه
عليهم .كذلك بسبب ٌ
تفرؽ كلمتهم كتركهم للدين اٜنةيف كتقليدهم لؤلجانب كالتز ٌ
ً
ٌن ىك ىج ىع ٍلةىا يك ٍم أى ٍكثىػىر نىًف نًنا) أم أكثر اٞنهاجرين
الةكس تأديبان ٟنم ( ىكأ ٍىم ىد ٍدنىا يكم) أيها اليهود (بًأ ٍىم ىو واؿ ىكبىة ى
كل قطر من أقطار األرض .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب آي  104من نفس
إليكم من أبةاء ديةكم من ٌ
السورة {كقيػ ٍلةىا ًمن بػع ًدهً لًب ًين إًنرائً
ض فىًإذىا ىجاءى ىك ٍع يد ٍاآل ًخىرةً ًجٍئػةىا بً يك ٍم لىًفي نفا} كاللٌفيف
ان يكةيوا ٍاأل ٍىر ى
يل ٍ
ى
ىٍ ى ٍى ى
كل قطر من أقطار
هم ٗناع على اختبلؼ ببلدهم كأجةانهم كلغاهتم .كقد اجتمعوا ُب فلسطٌن من ٌ

األرض كزادت نطوهتم بسبب أمريكا كبريطانيا ككثرت أمواٟنم بسبب التربعات اليت تق ٌدمها ٟنم أمريكا
كغًنها من الدكؿ.
ٍب أخذ نبحانه ُب نصحهم كإرشادهم فقاؿ:
ىح ىسةتي ٍم ًألىن يف ًس يك ٍم) ألنٌكم باإلحساف تزرعوف اٞنودة ُب قلوُّم
ىح ىسةتي ٍم) مع اٞنسلمٌن (أ ٍ
( -7إً ٍف أ ٍ

ً
ىنأٍ يًٍب) إٔب اٞنسلمٌن (فىػلى ىها) إناءهتا ،أل ٌف من يزرع
فيةسجموف معكم كال يطردكنكم من أرضهم ( ىكإ ٍف أ ى
و
فحيةئذ يطركدنكم من أرضكم كيقتلونكم.
اٜنةظل ال ٩نين إال حةظبلن
ككانت الجولة الثانية من فسادهم كغدرهم باٞنسلمٌن نة  1967ميبلدي إذ غدركا باٞنسلمٌن كضربوا
كشردكا األطفاؿ كالةساء .فكانت اٞن ٌدة الزمةي بٌن األكٔب
مصر كاألردف كنوريا كقتلوا آالؼ األبرياء ٌ
كالثاني عشرين نة .

[المرة األخيرة]
ّ
ً
ً
ًً
وه يك ٍم) أيها اليهود،
اٞنرة األخًنة (ليى يسوءيكا) اٞنسلموف ( يك يج ى
ٍب قاؿ اهلل تعأب (فىإ ىذا ىجاءى ىك ٍع يد ٍاآلخىرة) أم ٌ

يعين ليخزكا رؤناءكم كيذلٌوهم باألنر كالقتل .فالوجوه هم الرؤناء كالقادة.

نيتربكف ما
اٞنرة األخًنة كهم ٌ
مرة هم الذين يسوؤكف كجوه اليهود ُب ٌ
فالذين جانوا خبلؿ الديار ُب ٌأكؿ ٌ
ىعلىوا تتبًنان ( ىكلًيى ٍد يخليوا الٍ ىم ٍس ًج ىد) مةتص ًرين يعين اٞنسجد األقصى ( ىك ىما ىد ىخليوهي) العراقيوف (أ َىكىؿ ىمَرةو) نة
 1948ميبلدي  ،فكذلك ُب اٞنرة األخًنة ٫نرجونكم مةه كيذلٌونكم باألنر كالقتل.
كُب هذه اٛنمل تأكيد على أ ٌف الذين جانوا خبلؿ الديار ُب اٛنول األكٔب هم الذين يسوؤكف كجوه
اليهود ُب اٛنول األخًنة كهم العراقيوف بعوف اهلل تعأب ( ىكلًييتىبٍّػ يركا ىما ىعلى ٍوا تىػٍتبً نًنا) من أمبلؾ اليهود ،يعين

كلي ٌدمركا ما بةوه اليهود عاليان من أنوار كمرتفعات كما كطأته أقداـ اٞنسلمٌن من أرض اليهود كمةازٟنم
اٞنرة بعوف اهلل تعأب.
تدمًنان .فالةصر يكوف على أيديةا ٥نن العراقيٌن ُب هذه ٌ
ًك٣نٌا يؤيٌد هذا قوؿ السيد اٞنسيح ،كذلك ُب إ٤نيل لوقا ُب اإلصحاح اٜنادم كالعشرين قاؿ "كمّت رأيتم
فحيةئذ اعلموا أنٌه قد اقرتب خراُّا ،و
و
حيةئذ ليهرب الذين ُب اليهودي إٔب اٛنباؿ،
أكرشليم ١ناط َنيوش
مكتوب،
كل ما هو
ه
فليفركا خارجان ،كُب الكور فبل يدخلوها أل ٌف هذه أياـ انتقاـ ٌ
كالذين ُب كنطها ٌ
ليتم ٌ

ككيل للحبأب كاٞنرضعات ُب تلك األياـ ألنٌه يكوف ضيق عظيم على األرض كنخط على هذا الشعب،
ه

حّت تكتمل أزمة
كيقعوف بفم السيف كييسبىوف إٔب ٗنيع األمم كتكوف أكرشليم مدكن من األمم ٌ

األمم".

ً
ك قىػ ٍريى ن) من القرل بسبب ظلمهم ككفرهم (أ ىىم ٍرنىا يمٍتػىرفً ىيها) أم ٌأمرنا مرتفيها،
 ( -16ىكإًذىا أ ىىرٍدنىا أىف نػ ٍحهل ى
كهو من اإلمرة كليس من األمر الذم هو ضد الةهي ،كاٞنعىن :جعلةا يم ىرتفًيها أمراء على ناكةيها (فىػ ىف ىس يقوا
فً ىيها) أم ُب تلك القري ككقعت العداكة بٌن أمرائها فتقاتلوا (فى ىح َق ىعلىٍيػ ىها الٍ ىق ٍو يؿ) بالعذاب كالدمار
اها تى ٍد ًم نًنا) .
(فى ىد َم ٍرنى ى
ً
ً
ً ً ً
و
ك ًُب الٍ ًكتى ً
اب
وها ىع ىذابنا ىش ًد ن
يدا ىكا ىف َٰ ىذل ى
وها قىػٍب ىل يىػ ٍوـ الٍقيى ىام أ ٍىك يم ىع ٍّذبي ى
 ( -58ىكإًف ٍّمن قىػ ٍريى إًَال ىٍ٥ن ين يم ٍهل يك ى
ىم ٍسطي نورا) نبق تفسًنها ُب كتايب الكوف كالقرآف
ات إًَال أىف ىك َذ ً
( - 59كما مةىػعةىا أىف نػحرًنل) الرنل (بً ٍاآلي ً
مةعةا
ب ُّىا ٍاألىَكليو ىف) كاٞنعىن :إ ٌف السبب الذم ى
ىى ى ى
ى
ى
ٍ ى ي

أف نرنل رنوالن ّنعجزة مادي هم األكلوف الذين ك ٌذبوا باٞنعاجز كقالوا نحر مبٌن ،فإف أعطيةاكم معجزة
و
فحيةئذ
١نمد كما طلبتم كرأيتموها بأعيةكم لقلتم هذا نحر مبٌن كما قالت أنبلفكم،
مادي على يد ٌ
٩نب عليةا إهبلككم (كآتىػيػةىا ىٖنيود الةَاقى ى) آي (مب ً
صىرنة) أم كاضح كما اقرتحوا على رنوٟنم (فىظىلى يموا)
ى ٍ ى
يٍ

أنفسهم ( ًُّا) أم بسببها إذ قتلوها فأهلكةاهم (كما نػيرًنل بً ٍاآليا ً
ت) أم باٞنعجزات (إًَال ىٔنٍ ًوي نفا) لتلك
ى
ىى ٍ ي ى
األم كما أرنلةا مونى بتسع آيات ٔنويفان لفرعوف كملئه.

ىحا ىط بًالة ً
َاس) ًعلمان كعرؼ عاداهتم
ك) ال فائدة ُب اٞنعاجز اٞنادي حيث (إً َف ىربَ ى
 ( - 60ىكإً ٍذ قيػ ٍلةىا لى ى
كأى
كتقاليدهم فلو أعطيةاؾ معجزة مادي كعصا مونى كناق صاّب لك ٌذب ُّا قومك كلقالوا هذا نحر
مبٌن ،كلوجب عليةا إهبلكهم ،كلذلك قلةا لك أدعي إٔب نبيل ربٌك باٜنكم كاٞنوعظ اٜنسة كاترؾ
اٞنعاجز اٞنادي  ،أنظر كيف دخلوا ُب دين اهلل أفواجان باٞنعجزة العلمي اليت أنزلةاها عليك كهي القرآف ( ىكىما
اؾ) عيانان ليل اٞنعراج ،يعين ما رآه ُب السماكات كقت عركجه (إًَال فًٍتػةى ن لٍّلة ً
َاس) يعين
ىج ىع ٍلةىا الحرٍؤيىا الًَيت أ ىىريٍػةى ى
َجىرةى الٍ ىم ٍلعيونى ى) اليت ذيكًىرت (ًُب
اختباران للةاس فةعلم من يثبت على إ٬نانه كيص ٌدؽ كمن يك ٌذب ُّا ( ىكالش ى
الٍ يقر ً
آف) كهي شجرة توت العليق اليت أكل مةها آدـ فطيًرد من اٛنة بسببها فهي أيضان فتة له ،أم
ٍ
ًً
َجىرىة
َجىرىة الٍ ىم ٍلعيونى ى)  ،يعين اٞنبعدة ،كذلك قوله تعأب { ىكالى تىػ ٍقىربىا ىهػذه الش ى
إختبارانٌ .أما قوله تعأب (الش ى
ً
ًً
ٌن} ٍ .بٌ قلعها آدـ كرمى ُّا من فوؽ اٛنبل إٔب الوادم كأبعدها عةه بعد حادث
فىػتى يكونىا م ىن الظَالم ى
األكل .فاللٌعن معةاه الطرد كاإلبعاد ،كمن ذلك قوؿ األعشى:
ياؼ إ ٍف نىػزليوا بًةىا كال ٬نىٍةىع ال ىكوماء مةَا نى ً
صًنيها
كال نىػ ٍل ىع ين ٍ
األض ى ى
ي ٍى ى
فقوؿ الشاعر كال نلعن األضياؼ ،يعين ال نطردهم كال نبعدهم عن مةزلةا.
يد يه ٍم) ٔنويفةا (إًَال طي ٍغيىانا ىكبً نًنا) .
( ىكي٦نىٍّوفيػ يه ٍم) بالعذاب (فى ىما يىًز ي
 - 64قاؿ اهلل تعأب إلبليس (كانتىػ ٍف ًزٍز م ًن انتىطىع ً
خوفهم بصوتك كأزعجهم
ص ٍوتً ى
ىٍ ى ٍ ٍ ى
ت مٍةػ يهم بً ى
ك) أم ٌ

ّنةظرؾ كخيلك .كالشاهد على ذلك قوؿ علقم :
ً
ًً
ً
ً
ةاف الٍم ىخض ً
َب
ت ىٟنا فيئي فىما تى ٍستىفحزً٘ب ذىك ي
فىػ يق ٍل ي
ات العيييوف كالبى ي
فعلن معي من مكركه .كهذا االنتفزاز يكوف حٌن موت الكافر كاٞنشرؾ
يقوؿ الشاعر ال يزعجةىًين مهما ى

ك٫نوفونه كيربطونه بسبلنل كيأخذكنه معهم فيبقى ُب عآب الةفوس ٓنت
تأٌب إليه الشياطٌن فيصرخوف به ٌ

نلطتهم فيكوف خادمان للشياطٌن مةقادان ألكامرهم ،هذا إف كاف ذلك الكافر جبانانٌ ،أما إذا كاف شجاعان

ٗنع من الشياطٌن بأنلحتهم كخيلهم فيصرخوف به كيي ًرهبونه فيةقاد ٟنم
ال يرهب الثبلث كاألربع فيأتيه ه
كيذهب معهم فيكوف خادمان عةدهم .كذلك قوله تعأب (كأىجلًب علىي ًهم ًِنيلً ً ً
ك) أم ِنيٌالتك
ك ىكىرجل ى
ى ٍ ٍ ى ٍ ىٍ ى
كرجالتك ،يعين اٝنيٌال كاٞنشاة ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
ٌ
ط قًبابًًه ًخي ًمي كليأٍ ً
فىػ ٍليأٍ ً
ٙن ً
ط ىً
يس ًه ىر ٍجلًي
ت ىك ٍن ى
ت ىك ٍن ى
ىى
ى
ى
الرجال كهم اٞنشاة.
"رجلي" أم جيشي من ٌ
فاٛنيش كاف يي ٌ
سمى قد٬نان ٙنيس ،كقوله ى
ً
قلت فيما نبق
كقوله تعأب ( ىك ىشا ًرٍك يه ٍم ًُب ٍاأل ٍىم ىو ًاؿ ىك ٍاأل ٍىكىالد) أم ُب عآب الةفوس يشاركهم بذلك .كقد ي
اٞنادم فإ ٌف
يتكوف داخله هيكل أثًنم مثله ،فإذا ٓنطٌم ٌ
كل شيء مادم ٌ
كُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت أ ٌف ٌ
حّت األشجار كاألٖنار كاألكا٘ب كاألنٌرة كغًن
كل شيء له ركح ٌ
األثًنم يبقى ال يتحطٌم ،كبعبارة أخرل ٌ

ذلك ،فمن ٗنل األمواؿ اليت يشاركهم ُّا الشيطاف هي اٝنيل ،فإف كاف ألحد من اٞنشركٌن أك الكافرين

خيل ٍبٌ ماتت فإ ٌف الشياطٌن تأخذ أركاحها كتركبها ،ككذلك األثاث كاٞنتاع الذم ترتكه اٞنبلئك لرداءته
ه
كال تأخذه إٔب اٛنةاف تستوٕب عليه الشياطٌن .أما مشاركتهم ُب األكالد فإ ٌهنم يأخذكف أكالد الكافرين

الذين بلغوا الرشد بعد موهتم ليخدموهم ُب عآب الةفوسٌ ،أما األكالد الصغار الذين ٓب يبلغوا الرشد
فيكونوف خدمان ألهل اٛنة  ( .ىك ًع ٍد يه ٍم) ُب الدنيا ّنا يشتهوف ( ىكىما يىعً يد يه يم الشٍَيطىا يف إًَال غيير نكرا)  .كإٌ٧نا ال
إلهنم أثًنيوف ،كال نسمع أصواهتم أل ٌف ذبذبات أصواهتم ٔنتلف عن ذبذبات أصوات األحياء مةٌا
نراهم ٌ
اٛنن ُب
فلذلك ال نراهم كال نسمع أصواهتمٌ ،أما األموات مةٌا فًنكهنم كيسمعوهنم .كقد ر ي
أيت بعض ٌ

أيت ٟنم حوافر كحوافر اٝنيل كليس ٟنم
الدنيا
اٛنن ُب عآب األركاح كر ي
كٚنعت أصواهتم ،كر ي
ي
أيت بعض ٌ

أقداـ كأقداـ البشر.

أم الش ٌدة (ًُب الٍبى ٍح ًر) من خوؼ الغرؽ عةد تبلطم األمواج كهياج البحر
 ( - 67ىكإً ىذا ىم َس يك يم ال ح
ضحر) ٌ
كل ىمن تعبدكف (إًَال إًيَاهي) يعين ٌإال اهلل كحده ال يزكؿ عن
(ى
ض َل ىمن تى ٍدعيو ىف) أم ذهب عن خواطركم ٌ

خواطركم ُب ذلك الوقت لعلمكم بأنٌه القادر على ٤ناتكمٍ .بٌ ذ ٌكرهم اهلل تعأب ُنادث أخرل كقعت لةف ور

ضتي ٍم) عن التوحيد
من قريش مثل هذه فقاؿ تعأب (فىػلى َما ٤نىَا يك ٍم) من الغرؽ كأكصلكم (إً ىٔب الٍبىػٍّر أ ٍىعىر ٍ

كرجعتم إٔب عبادة األصةاـ .كالةفر هم عمرك بن العاص كٗناع معه ذهبوا إٔب اٜنبش ُب طلب اٞنؤمةٌن.
ذكرت قصتهم ُب نورة يونس عةد قوله تعأب { ح َّت إً ىذا يكةتيم ًُب الٍ يف ٍل ً
ك ىك ىجىريٍ ىن ًًُّم } .
كقد ي
ى
ٍ
ً
نسا يف ىك يف نورا) للةعم.
( ىكىكا ىف ٍاإل ى
 - 85لىما نزلت اآلي ُب نورة الشعراء { نىػزىؿ بًًه الحركح ٍاأل ًىمٌن علىى قىػ ٍلبً ً
ً
ًً
ين } ،
ى
ي ى
ى
ٌ
ي
ك لتى يكو ىف م ىن الٍ يمةذر ى

ك
كمن هو الركح األمٌن كما صفاته كٓب ال نراه؟ فةزلت هذه اآلي ردان على نؤاٟنم ( ىكيى ٍسأىليونى ى
قالت قريش ى
كح ًم ٍن أ ٍىم ًر ىرٍّيب) أم هو من ٢نلوقات ريب الركحانيٌ كلكةكم
ىع ًن الحر ً
كح) يعين عن جربائيل كصفاته (قي ًل الحر ي
ال تركهنم أل ٌف نظركم ١ندكد كال تعلموف ُّم ألنٌكم ُب مدرن ابتدائي كنرتكهنم إذا انتقلتم إٔب الثانوي ،

كل ٢نلوؽ أثًنم ركحا٘ب .كقد نبق الكبلـ عن ذلك ُب ع ٌدة
يعين إٔب اآلخرة ،فكلم "أمر" كةاي ٌ
مواضع من القرآف ( ىكىما أيكتًيتيم ٍّم ىن الٍعًٍل ًم إًَال قىلً نيبل) كنتزداد معلوماتكم إذا انتقلتم إٔب الثانوي إٔب عآب
اٛنن كالشياطٌن أيضان.
الةفوس باٞنوت كتىػىركف تلك اٞنخلوقات الركحاني كتىػىركف ٌ
ات بػيٍّػةى و
و
ً
ات) أم تسع معجزات كٓب يص ٌدؽ ُّا فرعوف كٓب يؤمن بل
ون َٰى ت ٍس ىع آيى ى
 ( - 101ىكلىىق ٍد آتىػٍيػةىا يم ى

١نمد ّنعجزة كاحدة كيص ٌدقونك عليها؟ فاترؾ نؤالك
قاؿ له أنت ناحر .فكيف يؤمن قومك يا ٌ
ً ً
يل) عن ذلك (إً ٍذ ىجاءى يه ٍم) مونى (فىػ ىق ىاؿ لىهي فًٍر ىع ٍو يف
للمعجزة ،كإذا ٓب يطمئن قلبك ُّذا (فى ٍ
انأ ٍىؿ بىًين إ ٍنىرائ ى
ون َٰى ىم ٍس يح نورا) أم نحركؾ فجةةت.
إً ٍّ٘ب ىألىظية ى
حك يىا يم ى
ً
ب
ىنزىؿ ىهػَٰ يؤىال ًء) األصةاـ اليت ٓنسبوهنا آٟن (إًَال ىر ح
( -102قى ىاؿ) مونى (لىىق ٍد ىعل ٍم ى
ت) يا فرعوف ( ىما أ ى
ً
ضب ً
رب السماكات
صائىر) يعين ٓب تةزؿ األصةاـ بصائر للةاس كال أدلٌ على ٌأهنا آٟن ٌإال ٌ
ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ى

أحق أف يػيتٌبع.
كاألرض فإنٌه أنزؿ بصائر للةاس ككتبان ٚناكي كبراهٌن كأرنل رنبلن كأنبياء كهداة فأيٌهما ٌ
فالبصائر ٗنع بصًنة كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ { قى ٍد جاء يكم ب ً ً
صىر
صآئ ير من َربٍّ يك ٍم فى ىم ٍن أىبٍ ى
ىى
ى
فىلًةىػ ٍف ًس ًه } .

حك يىا فًٍر ىع ٍو يف ىمثٍبي نورا) أم هالًكان بسبب كفرؾ كظلمك كعةادؾ .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
( ىكإً ٍّ٘ب ىألىظية ى
ً
ك ثػيبورا َال تى ٍدعوا الٍيػوـ ثػيبورا ك ً
اح ندا ىك ٍادعيوا ثػيبي نورا ىكثً نًنا}  .كاٞنعىن :يدعوف على أنفسهم
الفرقاف ى
{د ىع ٍوا يهةىال ى ي ن
ي ىٍى ي ن ى
باٞنوت ليتخلٌصوا من العذاب.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اإلنراء ،ك ٍى ٍ
ى
============================================

سورة الكهف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 25كلىبًثيوا ًُب ىكه ًف ًهم) بعد موهتم (ثىىبل ى ً و ً ً
ٌن ىك ٍازىد يادكا تً ٍس نعا) كهذه اٞن ٌدة من كقت موهتم إٔب
ث مائى نة ى
ٍ ٍ
ى

حٌن نزكؿ هذه اآليات ،فقالت الةصارل للةب (ع) من أين جاءت التسع الزائدة كقد كاف تاريخ ٣ناهتم

ثلمائ نة ببل زيادة كال نقصاف؟ فةزؿ قوله تعأب:
( - 26قي ًل اللَه أ ٍىعلىم ًّنىا لىبًثيوا لىه ىغيب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض)  .كبقي األمر ٠نهوالن بٌن الةصارل كالقرآف
ي ٍي ىى
ي ي

حّت هذا الزمن فظهر أمرها كباف
فالةصارل تقوؿ ثبلث مائ نة ببل زيادة ،كالقرآف يقوؿ كازدادكا تسعانٌ ،

نرها كهو أ ٌف الفرؽ بٌن األشهر القمريٌ كاألشهر الشمسي ثبلث نةٌن لكل مائ نة  ،فتكوف الزيادة
ٌ
الةب
تسع نةوات ُنساب األشهر الشمسي على القمري  ،فإذا نظرنا ُب تاريخ كالدة اٞنسيح كهجرة ٌ

١نمد(ع) ٤ند الزمن بيةهما ٙنسمائ كٖنانٌن نة  ،كمن كالدة اٞنسيح إٔب كفاته أربعٌن نة  ،كقد أخرب اهلل
ٌ
تعأب بأ ٌف أصحاب الكهف لبثوا بعد موهتم إٔب نزكؿ هذه اآليات ثلثمائ كتسع نةوات  .فإذا حذفةا

هذا العدد كهو  309من  580يكوف الباقي  271فإذا أضفةا إليه مدة عمر اٞنسيح كهو  40نة

يكوف الةاتج  311فإذا حذفةا من العدد  21كهي اٞن ٌدة اليت ناموا فيها بالكهف يكوف الباقي 290
نة بعد كفاة اٞنسيح .كهذا تاريخ دخوٟنم ُب الكهف.
صر بًًه كأ ًٍ
ً
بصر الةاس بأعماؿ اهلل كأٚنعهم بأفعاله ليعرفوا قدرته فيعظٌموه كيق ٌدنوه ( ىما
ىٚن ٍع) أم ٌ
كقوله (أىبٍ ٍ ى
ًً
ىح ندا) كاٞنعىن :ال ْنعلوا
ىٟنيم ٍّمن يدكنًًه ًمن ىكً ٍّ
ٕب) يتؤب أمرهم كشؤكهنم ( ىكىال يي ٍش ًريؾ ًُب يحكٍمه) يوـ القيام (أ ى
هلل شريكان كال شفيعان لكم عةد اهلل يوـ القيام فاٜنكم ُب ذلك له كحده ال يشرؾ ُب حكمه بٌن خلقه
أحدان من اٞنبلئك كال من األنبياء كاٞنرنلٌن .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة البقرة {فىاللٌهي ىٍ٪ن يك يم بىػٍيػةىػ يه ٍم
ً ًً
يما ىكانيواٍ فً ًيه ى٫نٍتىلً يفو ىف } .
يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ف ى
( - 47كيػوـ) كقوؼ األرض عن دركهتا احملوري (نيسيٍّػر ًٍ
فتجذُّن
نسًن الةيازؾ ٥نو الشمس
اٛنبى ىاؿ) أم ٌ
ىىٍ ى
ٌ
ىي
و
فحيةئذ تفلت الةيازؾ من جاذبي األرض
إليها .أل ٌف جاذبيٌ األرض تةتهي بانتهاء اٜنرارة اليت ُب جوفها
كتةقاد ٛناذبي الشمس .كمثلها ُب نورة الةبأ قوله تعأب { كنيٍّػر ً
ت ىنىرابنا } أم تسًن ٥نو
ت ٍ
اٛنًبى ي
اؿ فى ىكانى ٍ
ىيى
الشمس كأنراب القطا.
ض بىا ًرىزةن) ُب الفضاء ،كذلك أل ٌف الصاٜنٌن كاٞنتقٌن من الةفوس يصعدكف إٔب السماء حٌن
( ىكتىػىرل ٍاأل ٍىر ى
كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري مع اٞنبلئك اٞنوجودين اليوـ على األرض فإذا صاركا ُب السماء رأكا

األرض بارزة ُب الفضاء تدكر حوؿ الشمس ،كاٝنطاب هةا للةبٍ .بٌ أخرب اهلل نبحانه عن من مات من
ً ً
ىح ندا) أم فلم نرتؾ مةهم
اٞنشركٌن فقاؿ ( ىك ىح ىش ٍرنى ي
اه ٍم) أم ٗنعةاهم ُب مكاف لتعذيبهم (فىػلى ٍم نػيغىاد ٍر مٍةػ يه ٍم أ ى
أحدان .كمن ذلك قوؿ عةرتة:
الذ ً ً
ضا ًرم ٍّ
ىنس ًر
ىك ٍم فا ًر وس ى
ئاب ىككانر ي
غاد ي
رت يىأ يك يل ىٜن ىمهي
ات األ ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الكهف ،ك ٍى ٍ
ى
===============================================

سورة مريم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ً
َه ٍم
( - 68فىػ ىوىربٍّ ى
َه ٍم ىكالشَيىاط ى
أغوكهم (ٍبيَ لىةي ٍحضىرنػ ي
ك لىةى ٍح يشىرنػ ي
ٌن) أم ٤نمع اٞنشركٌن مع شياطيةهم الذين ى
ألهنم ال يهتدكف إٔب طريق اٝنركج مةها كالتخلٌص من جاذبيتها،
َم ًجثًيًّا) أم يدكركف حوٟناٌ ،
ىح ٍوىؿ ىج ىهة ى
يدكا فً ىيها }.
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج { يكلَ ىما أ ىىر يادكا أىف ى٫نٍير يجوا ًمٍةػ ىها ًم ٍن ىغ ٍّم أ ًيع ي
كجهةم هي الشمس ،كاٛنثوة هي اٛنماع  ،يعين٥ :نضرهم ٗناعات كأفواج.
ٍ( - 69بيَ لىةىة ًز ىع َن) من هؤالء اٞنشركٌن كالكافرين ،أم نأخذهم من حوؿ الشمس كنفصلهم عن
جاذبيتها كنرميهم ُب كنطها ( ًمن يك ٍّل ًش ىيع و ) أم من كل حزب كٗناع  ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن
يصف الذئب:
كإ ٍف ىغ ىدا ك ً
احدان ال يىػتَ ًقي الظيلى ىما
إ ٍف يىػ ٍغ يد ُب ًشيع و ٓب يثةً ًه نىػ ىههر
يعين إف جاء الذئب ُب ٗناع من الذئاب ٓب يثةه ضوء الةهار كال ٫ناؼ من أحد كإذا كاف كاحدان ال
يتٌقي ظلم الليل كال ٫ناؼ من أحد.
ىش حد ىعلىى الَر ٍ٘نىػَٰ ًن ًعتًيًّا) يعين أيٌهم أش ٌد عةادان لكتابه السماكم كْناكزان ألحكامه فةرميهم ُب
(أىيػح يه ٍم أ ى
كنطها ليذكقوا ش ٌدة عذاُّا.
ً ًَ
ين يه ٍم أ ٍىكى َٰٔب ًُّىا ًصلًيًّا) فةةزعهم من جاذبيتها كاحدان بعد اآلخر كنرميهم ُب
ٍ( - 70بيَ لىةى ٍح ين أ ٍىعلى يم بالذ ى
كنطها ليذكقوا ش ٌدة عذاُّا كيصطلوا ُنرارهتا.

ً
ً
ين تىػ يؤزيحه ٍم أىزًّا) أم تؤذيهم كتزعجهم بأصواهتا،
١نمد (أىنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا الشَيىاط ى
( - 83أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
ٌن ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
فاألزيز هو صوت الطائرة كالرياح العاصف  .كيكوف ذلك ُب عآب الةفوس ،يعين الشياطٌن تزعج نفوس

ت ًمٍةػ يه ٍم
انتىطى ٍع ى
انتىػ ٍف ًزٍز ىم ًن ٍ
الكافرين بأصواهتا اٞنة ىكرة .ك٣نا يؤيد هذا قوؿ اهلل تعأب ٢ناطبان إبليس { ىك ٍ
ك}.
ص ٍوتً ى
بً ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة مرٙب ،ك ٍى ٍ
ى
=================================================

سورة طاها
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب،
الةب ،كاٟناء معةاها اٟنادم ،كهي أيضان كةاي ٌ
( - 1ط ق) الطاء معةاها الطاهر ،كهي كةاي ٌ

فيكوف اٞنعىن :أيٌها الطاهر اٟنادم

ً
تعب نفسك بكثرة صبلتك ،بل أنزلةاه عليك لتعظ الةاس
ىنزلٍةىا ىعلىٍي ى
 ( - 2ىما أ ى
ك الٍ يق ٍرآ ىف لتى ٍش ىق َٰى) أم لتي ى
كترشدهم إٔب عبادة رُّم ،كذلك من قوله تعأب:

( -3إًَال تىذٍكًىرةن لٍّ ىمن ى٫نٍ ىش َٰى) أم ٌإال موعظ ٞنن ٫ناؼ عقاب اهلل ك٫نشاه.
( - 4تىة ًز نيبل ٍّ٣نَن خلىق ٍاألىرض كال َسماك ً
ات الٍعيلىى) يعين نزؿ عليك القرآف بأمر من اهلل الذم خلق األرض
ٍ ى ى ٍ ىى ىى
كالسماكات العالي  ،أم اليت تعلو األرض ،كهي السماكات الغازي .

انتىػ ىو َٰل)  ،كقد نبق الكبلـ عن السماكات ك العرش ُب كتايب الكوف كالقرآف
( - 5الَر ٍ٘نىػَٰ ين ىعلىى الٍ ىع ٍر ًش ٍ

مفصبلن كُب نورة الرعد ٢نتصران ُب آي . 2
ٌ
ون َٰى) ؟
ك بًيى ًميةً ى
 ( - 17ىكىما تًٍل ى
ك يىا يم ى

ً
ش ًُّىا ىعلى َٰى ىغةى ًمي) أم أنوؽ ُّا غةمي ،كمن ذلك قوؿ
ام أىتىػ ىوَكأي ىعلىٍيػ ىها ىكأ يىه ح
( - 18قى ىاؿ ه ىي ىع ى
ص ى
شريك بن األعور يهجو معاكي :

ً
أىي ٍشتيم ًين معا ًكي ي بٍن حر و
كمعًي لً ً
سا٘ب
ب
كنٍيفي صا ًرهـ ى
ى
ى ي ي ى ي ىٍ
وث ضر ً
ش إٔب الطٍّ ً
عاف
اغ ىم ه ىهت ح
كح ٍوًٕب ًم ٍن بىًين ىع ٍّمي لييي ه
ى
ى

أم تسوؽ إٔب الطعاف.
(كً ً
يخىر َٰل) أم حاجات أخرل.
بأٍ
ٕب ف ىيها ىمآ ًر ي
ىى
القصة :لى ٌما قضى مونى األجل مع شعيب كنار بأهله من مدين قاصدان مصر كجد ُب طريقه عصا

خاص ٞنونى لتكوف له آي  ،كهي طويل
فأخذها ،كلكن اٜنقيق ٓب تكن عصا بل هي حيٌ خلقها اهلل ٌ
غليظ ٟنا حراشف تكسو جسمها فإذا أرادت أف تةاـ أخفت رأنها كذنبها داخل اٜنراشف كالسلحفاة
أخرجت رأنها كذنبها فظهرت أفعى ،كلذلك قاؿ
ترعى الغةم
ٍ
كالقةفذ فصارت كالعصا ،كإذا أرادت أف ى
أفعى بل
اهلل تعأب كما تلك بيميةك يامونى؟ فقاؿ مونى هي عصام ،أل ٌف مونى ٓب يكن يعلم أ ٌهنا ى

أعلم ُّا حيث هو الذم خلقها.
كاف يعتقد أ ٌهنا عصا ،ك ٌ
لكن اهلل تعأب ي

ً
ون َٰى) كٓب يقل ً
يسمها
( - 19قىا ىؿ) اهلل تعأب (أىلٍق ىها يىا يم ى
ألق عصاؾ ،فإ ٌف اهلل تعأب ذكرها بالكةاي كٓب ٌ
ٍ

حّت قاؿ مونى هي عصام.
عصا ٌ

و
ً
تبٌن أ ٌهنا حيٌ ٕنشي على
اها) مونى على األرض (فىًإ ىذا ه ىي ىحيَ ه تى ٍس ىع َٰى) يعين فحيةئذ ٌ
( -20فىأىلٍ ىق ى
78
األرض كليست عصا

 78ك٣نا يؤيٌد هذا ما جاء ُب كتاب الكشكوؿ للشيخ البهائي قاؿ كتب هرقل ملك الركـ إٔب معاكي أنئل كمن
ٗنلتها أربع ٓب يكونوا من أصبلب الرجاؿ كال ُب أرحاـ الةساء ،فبعث معاكي هذا ألنئل إٔب ابن عباس ،فقاؿ ُب
جوابه إ ٌف األربع الذين يسأؿ عةهم هم آدـ كحواء كعصا مونى كالكبش الذم فدل به إٚناعيل.

يكٔب) أم نةعيدها على عادهتا األكٔب ،يعين
يد ىها ًن ىًنتىػ ىها ٍاأل ى َٰ
ف ىنةيعً ي
( - 21قى ىاؿ) اهلل تعأب ( يخ ٍذ ىها ىكىال ىٔنى ٍ

ٔنفي رأنها ُب حراشفها فتكوف كالعصا.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة مرٙب ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===================================================

سورة األنبياء
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ىنزلٍةىا إًلىٍي يك ٍم كًتىابنا فً ًيه ًذ ٍك يريك ٍم) أم فيه موعظ لكم كتذكًن ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب
( - 10لىىق ٍد أ ى
ًً
ُب نورة الذارايات { كذى ٍّك ٍر فىًإ َف ٍّ
ٌن }  ( ،أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف) كتتعظوف؟ فالذكر يريد به
الذ ٍكىرل تىة ىف يع الٍ يم ٍؤمة ى
ى
القرآف فهو موعظ كإرشاد للةاس.
( - 17لىو أىرٍدنىا أىف نػَت ً
َخ ىذ ىٟنٍنوا َال َٔنى ٍذنىاهي ًمن لَ يدنَا) أم من الذين عةدنا ُب السماكات األثًني  ،يعين من
ٍ ى
اٞنبلئك فةلهو ّنحادثتهم كتعليمهم ّنا ال يعلموف ،كاٞنعىن :من يعمل أعماالن ال فائدة مةها أك يصةع

أشياء ال يستفاد ُّا فهو يلهو ُّا مع نفسه ،كهؤالء البلهوف غًن مف ٌكرين كٓب تةضج عقوٟنم ،كقوله (إًف
اعلًٌن) يعين إف كةٌا خلقةا أشياء ال فائدة فيها و
ً
حيةئذ نكوف الهٌن ،كلكن ٓب ٦نلق شيئان ببل فائدة
يكةَا فى ى
كال ٢نلوقان بغًن إتقاف.
كبل بل إ ٌهنم
( - 24أًىـ َأنى يذكا ًمن يدكنًًه ًآٟنىن) يعين هل األنبياء ٌأنذت إالهان غًن اهلل فقلٌدٕنوهم ُب ذلك؟ ٌ
عبدكا اهلل كحده ٓب يشركوا به شيئان (قي ٍل ىهاتيوا بػيٍرىهانى يك ٍم) على ذلك ( ،ىهػَٰ ىذا) القرآف ( ًذ ٍك ير ىمن َمعً ىي ىكًذ ٍك ير
ىمن قىػٍبلًي) أم هو موعظ كتذكًن ٞنن معي من األمم كموعظ ٞنن قبلي إف عملوا ّنا فيه ،يعين اليهود

اٜنى َق) إل ٌهنم
كالةصارل كالصابئ الذين كانوا على ديةهم قبل دين اإلنبلـ (بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف ٍ

اٜنق كاٜنقيق .
مقلٌدكف آلبائهم (فىػ يهم حم ٍع ًر ي
ضو ىف) عن ٌ

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األنبياء ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة الحج
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 - 15قاؿ أحد اٞنؤمةٌن لواحد من اٞنةافقٌن إنتع ٌد لةخرج غدان للجهاد ،فقاؿ اٞنةافق أنا ال أخرج ،قاؿ
كًٓبى؟ قاؿ أخاؼ القتل ،قاؿ اٞنؤمن إ ٌف اهلل كعدنا بالةصر ،قاؿ كيف يكوف لةا الةصر كهم أكثر مةٌا عددان
خرجت أقتل ،قاؿ اٞنؤمن إف قيتلت تدخل اٛنة  ،قاؿ هذه أناطًن .فةزلت فيه هذه
كعي ٌدة فبل جرـ إف
ي
ةصىرهي اللَهي ًُب ال حدنٍػيىا ىكاٍآل ًخىرةً) يعين من يظن أ ٌف اهلل ال يةصره كال يةصر
اآلي ( ىمن ىكا ىف يىظي حن أىف لَن يى ي
اٞنؤمةٌن على الكافرين ُب الدنيا ككذلك ظةٌه ُب اآلخرة بأنٌه ال يدخل اٛنةٌ إف مات شهيدان ك٫ناؼ القتل
(فىػ ٍليى ٍم يد ٍد بًسبى و
ب إً ىٔب ال َس ىم ًاء) السبب هو الوانط اٞنوصل للغاي  ،كاٞنعىن :فليمدد حببلن من األرض إٔب
ى
السماء كيتعلق به (ٍبيَ لٍيىػ ٍقطى ٍع) اٞنساف كيبتعد عن األرض (فىػ ٍليىةظيٍر) هذا اٞنةافق اٝنائف ( ىه ٍل يي ٍذ ًه ى َ
نب ىكٍي يدهي
كبل ال ٤ناة له من اٞنوت.
ظ) أم هل تةفعه اٞنكيدة كهذه اٜنيل كٔنلٌصه من اٞنوت كتذهب خوفهٌ ،
ىما يىغًي ي
كنظًنها ُب نورة األحزاب قوله تعأب { قيل لَن ية ىفع يكم الٍ ًفرار إًف فىػرريًب ٍّمن الٍمو ً
ت أى ًك الٍ ىقٍت ًل }  .كاٞنعىن:
ى ى ي ى ي ىٍ ى ى ٍ
حّت لو صعد إٔب السماء .كإٔب ذلك يشًن زهًن بن أيب نلمى:
ال٤ناة له من اٞنوت ٌ
كمن هاب أىنباب الٍمةايا يػةػ ٍلةه كإ ٍف يػر ىؽ أنباب ال َس ً
ماء بً يسلَ ًم
ى ٍ ى ٍ ى ى ىى ى ي
ىٍ ٍ ى

ًَ
يخ ًر يجوا ًمن ًديىا ًرًهم) مك (بًغى ًًٍن ىح ٍّق) للمشركٌن عليهم (إًَال أىف يىػ يقوليوا ىربػحةىا اللَهي) يعين ليس
ين أ ٍ
( - 40الذ ى

فأنذ اٞنشركوف هذا القوؿ ذنبان أل ٌهنم رفضوا أف
ذنب عةدهم نول أ ٌهنم قالوا ربٌةا اهلل ال نعبد غًنهٌ ،
ٟنم ه
ًَ
ض يهم بًبىػ ٍع و
ض) يعين لوال أف نلٌط اهلل اٞنؤمةٌن على الكافرين
َاس بىػ ٍع ى
يعبدكا أصةامهم ( ىكلى ٍوىال ىدفٍ يع الله الة ى
فقتلوهم كأزالوهم من الوجود الزداد الكفر كتيركت الصبلة كعبادة اهلل كهت ٌدمت اٞنساجد كأماكن العبادة،
ص ىو ًام يع) كمفردها صومع كهي للةصارل تكوف ُب اٛنباؿ أك ُب الريف ( ىكبًيى هع)
ٍّم ٍ
ت ى
كذلك قوله تعأب ( َٟنيد ى
مفردها بيع كهي الكةيس  ،كمن ذلك قوؿ الزبرقاف بن بدر التميمي:
ى٥نن الٍ ًكراـ فى ىبل حي يػع ًادليةا ًمةٌا الٍملي ي ً
ب الٍبًيى يع
ٍ ي ى ي ى ٌّ ي ى ى
وؾ ىكفيةىا تيػٍة ى
ي
صي
ً
ً
ان يم
صلى ىو ه
ات) أم كتركت الصبلة كالعباداتٍ ،بٌ ذكر معابد اإلنبلـ فقاؿ تعأب ( ىكىم ىساج يد يي ٍذ ىك ير ف ىيها ٍ
( ىك ى
ً ً
كتسمى
ةص يرهي إً َف اللَهى لىىق ًو ٌّ
ةصىر َف اللَهي ىمن يى ي
اللَه ىكث نًنا) ُب أكقات الصبلة ٙنس مرات ُب اليوـ ( ىكلىيى ي
م ىع ًز هيز)ٌ .
معابد اليهود "الكةيست" أما الصابئ يسموهنا "مةدم".
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٜنج ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة المؤمنون
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

اإلنسا ىف ًمن ين ىبللىو ٍّمن ًط و
ً
ٌن) اإلنساف يريد به آدـ ،كقوله من نبلل  ،أم متسلسبلن
 ( -12ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ٍ ى
٣نن كاف قبله ،يعين من جسم إنساف مات كصار طيةان فخلق اهلل آدـ من ذلك الطٌن .فالسبلل هي

تعاقب الةسل الواحد بعد اآلخر ،كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:
كهل أىنٍ ً
ىنلًيلى ي أىفٍر و
اس ىٓنىلَلىها بىػ ٍغ يل
ت ٌإال يم ٍهىرةه ىعىربًيَ ه
ىٍ
ٌن) أم جعلةا نسله من نطف و
ٍ( -13بيَ ىج ىع ٍلةىاهي نيطٍ ىف ن ًُب قىػرا ور َم ًك و
تستقر ُب بيت األرحاـ ،كالةطف ماء
ٌ
ى
قليل ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن يصف قىطا كأفراخها:
ً ً
ف ىرىكايىا تى ٍستى ًقي نيطىىفا
انح كاألىفى ًا٘ب ُب أىفاحصها يىػٍةظيٍر ىف ىخ ٍل ى
ىج ىو ي

كالةطف هو اٞنين .كقد نبق هذا اٞنوضوع ُب كتايب الكوف كالقرآف ٓنت موضوع اٜنياة انتقالي .
ً
لكل طبق مةهم طريق
 ( -17ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقةىا فىػ ٍوقى يك ٍم ىنٍب ىع طىىرائ ىق) أم نبع طبقات غازيٌ لسكىن ٌ
اٛنن ،ك ٌ
يسًنكف عليها ،أم مذهبان يديةوف به .فكلم طرائق ٗنع كمفردها طريق كهي الشريع كاٞنذهب ،كالشاهد
اٛنن حاكيان عن لساهنم { :يكةَا طىىرائً ىق قً ىد ندا } أم كةٌا مذاهب ٢نتلف
على ذلك قوله تعأب ُب نورة ٌ
متقطٌع .
ًً
اٛنن كال عن اإلنس.
( ىكىما يكةَا ىع ًن ٍ
اٝنىٍل ًق ىغافل ى
ٌن) ال عن ٌ
قص الصلب (إً ى َٰٔب
 ( - 50ىك ىج ىع ٍلةىا ابٍ ىن ىم ٍرىٙبى ىكأيَمهي آيى ن) على قدرتةا إذ كلد من غًن أب ( ىك ىآكيٍػةى ي
ا٨نىا) بعد ٌ
و
ً
ات قىػرا ور كىمعً و
ٌن) أم كماء معٌن ،القرار ٗنع قرارة ،كهي نقرة ٩نتمع فيها اٞناء من مةبع
ىربٍػ ىوة) بالشاـ ( ىذ ى ى
صغًن ُب أنفلها كلكن ال ٩نرم ماؤها ،أك ٩نتمع فيها ماء اٞنطر ،كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة بن
ش ٌداد يصف ركض كفتيات يسقٌن تلك الركض من القرار:
ت ىعلىٍي ًه يك حل بً ٍك ور يحَرةو فىػتىػىرٍك ىن يك َل قىر ىارةو كالد ٍٍّرىه ًم
جاد ٍ
ى
نحان كتًسكابان فى يك حل ع ًشيَ و
صَرًـ
ى
ىٍ٩ن ًرم ىعلىٍيػ ىها اٞناءي ىٓبٍ يىػتى ى
ىٌ ٍ

كل قرارةو ،كلذلك قاؿ بعدها
فقوؿ الشاعر جادت عليه ،يعين جادت تلك الفتيات على الزرع باٞناء من ٌ

يبق فيها ماء إال قليل ُب أنفلها بقدر ال ٌدرهم .كقاؿ اآلخر:
كن كل قرارة كال ٌدرهم ،يعين ٓب ى
فرت ى
ص ٍفوان ىغ ًد ييرىها
س ٌإال نيطٍ ىف ه بًىقرارةو إذا ٓبٍ تي ىكد ٍَر كا ىف ى
كما الةَػ ٍف ي
كٗنع قرارة قرار ،على كزف حجارة كأحجار ،كخيارة كخيار ،كقصًنة كقصار ،كالشاهد على ذلك قوؿ
طرف :
كقاؿ الفرزدؽ:

كال ىقىر يار بىطٍةيهي ىغ ىد هؽ
ت بىين كلىٍي و
ب ىع ٍرك ن
ىكلىىق ٍد ىعىرٍك ي

ت ىج ٍل ىهاتًًه أ ىك يم ٍه
ىزيػٌةى ٍ
ىكتىػىرٍكتيػ يه ٍم فىػ ٍقعان بً يك ٌل قىػىرا ًر

كاٞنعٌن هو اٞناء اٛنارم ،كالشاهد على ذلك قوؿ عبيد بن األبرص:

كقاؿ جرير:
كقاؿ أيضان:

كب
ىع ى
يةاؾ ىدمعي يهما ىن ير ي
ً
ً
ٌن ىم ٍع ون
كاهي ه أك ىمع ي
ً َ
غادركا
ذين ىغ ىدكا بًليبٍّ ى
ك ى
إ َف ال ى
ضبت عليةا أ ٍف مةىػعةا ي٠ن ً
ً
اشعان
ىٍ
ىغ ٍ ى

ً ً
يب
ىكأى َف شانىيهما ىشع ي
وب
ضبى و ى
أىك ىه ٍ
دكهنا يٟني ي
ك ما يىز ياؿ ىمعًيةىا
ىك ىشبلن بً ىعيةً ى

ً
ً
َحبل
قىد٬نان ىمع ى
ٌن اٞناء فاحتىػ ىف يركا الض ٍ

يسمى اليوـ مسجد الربوةُ ،ب آخر جبل قانيوف ،كفيه
كقد بىن الةاس ُب تلك الربوة مسجدان صغًنان ٌ
ناقي حسة  ،كيقع هذا اٛنبل مشإب دمشق كالصاٜني .
رنل اٞنسيح كهم اٜنواريوف ،كاٞنعىن :بعد كفاة اٞنسيح قلةا ٟنم يا أيها
( - 51يىا أىيػح ىها الحر ين يل) يريد ُّم ي
ً
ات كاعمليوا ً
ً
ً
ً ً
يم)
صاٜننا) كال تفسدكا هذه ٌ
الرنل ( يكليوا م ىن الطَيٍّبى ى ٍ ى ى
ي
األم بالتفرق (إ ٍّ٘ب ّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىعل ه
فأجازيكم على أعمالكم.

( - 52كإً َف هػَٰ ًذهً أيَمتي يكم) الةصراني (أيَم ن ك ً
ً
اح ىدةن) فبل تفرقوها (كأىنىا ربح يكم فىاتَػ يق ً
تعصوف.
وف) كال
ى ى
ى ى ٍ
ٍ
ى
ٌ
تفرقوا إٔب مذاهب كثًنة فقاؿ تعأب (فىػتىػ ىقطَعيوا) كصاركا أحزابان كذلك
ٍ - 53بٌ أخرب اهلل عةهم بأ ٌهنم ٌ
بسبب (أ ٍىمىريهم) أم بسبب أمرائهم الذين (بىػٍيػةىػ يه ٍم) ككتبوا ( يزبػينرا) أم كتبانٗ ،نع زبور ،فكتبوا أربع أناجيل،
كمّت كمرقس ( يك حل ًح ٍز و
ب ًّنىا لى ىديٍ ًه ٍم) من األناجيل (فى ًر يحو ىف) أم مسركركف بأ ٌهنم
كهي إ٤نيل لوقا كيوحةٌا ٌ
على طريق الصواب.
١نمد ،أم اتركهم بعد أف أبلغتهم كأنذرهتم (ًُب ىغ ٍمىرًهتً ٍم) أم غارقٌن ُب ُنر اٛنهل
( - 54فى ىذ ٍريه ٍم) يا ٌ
كقد غمرهتم مياهه ( ىح َ َّٰت ًح و
حّت يةصرؾ اهلل عليهم فتقتلهم كتأنرهم .كقد نبق معىن شرح
ٌن) يعين ٌ
ًً ً
ات الٍمو ً
ً
ت}.
كلم الغىمرة ُب نورة األنعاـ عةد قوله تعأب { إذ الظَال يمو ىف ًُب ىغ ىمىر ى ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنؤمةوف ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة النور
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 43أى ىٓبٍ تىػىر أى َف اللَهى يػيٍزًجي ىن ىحابنا) أم يةشئ نحابان من البحار ٍبٌ يسوقه إليكم ،فكلم "يزجي"

معةاها يسوؽ ،كمن ذلك قوؿ جرير:
ً
ً ً
ً
يت ٘نيٍبلنىا
ب اٞنيزجي ىمطيٌتىهي بىػلٍّ ٍغ ىٓنيَتىػةىا ليٌق ى
يا أىيحها الَراك ي
كتدؿ هذه الكلم على أ ٌف السحاب فيه ْناذب ،فاٛنديد مةه اٞنرتفع من
ف بىػٍيػةىهي) أم ٩نمع بيةهٌ ،
(ٍبيَ يػي ىؤلٍّ ي
البحار ٩نذب القدٙب ،ألف السحاب اٛنديد يكوف ناخةان كالقدٙب يكوف باردان ،فالساخن من السحاب

٩نذب الباردٍ( .بيَ ىٍ٩ن ىعليهي يرىك ناما) أم كثًنان مرتاكمان بعضه فوؽ بعض (فىػتىػىرل الٍ ىوٍد ىؽ) أم اٞنطر القريب من

األرض ،من ذلك قوؿ الشاعر:

ت ىكٍدقىػ ىها
فبل يم ٍزنىه ىكىدقى ٍ

كقالت اٝنةساء:

أرض أىبٍػ ىق ىل إب ىقا ىٟنا
كال ى

ح ًامي اٜن ًقي ىق ً بس ي ً ً ً
اؽ الو ًني ىق ً جلٍ هد ىغيػر ثػيٍةػي ً
اف
ى ٍي ى
ى
ى ىٌ
اؿ الٍ ىودي ىق م ٍع===تى ي ى
بساؿ الوديق  ،يعين يعزؿ من كانت قريبته فيةجيها من أنر األعداء.
فقوٟنا ٌ
( ى٫نٍير يج ًم ٍن ًخ ىبللًًه) يعين من خبلؿ السحاب كيةزؿ إٔب األرض ( ىكيػيةىػٍّزيؿ ًم ىن ال َس ىم ًاء) أم من الفضاء من
ً ً و ً
يتكوف البىػىرد كهو ما يسمى عةد
الطبقات الغازي (من جبىاؿ ف ىيها) أم ُب السماء ،كهي السحب كمةها ٌ
العام "حالوب" ُب أكقات معية كغالبان ُب فصل اٝنريف كذلك قوله تعأب ( ًمن بىػىرود) أم بعض البىػىرد،
ٌ
ٕنر بطبق باردة فتجمد
الربد ٌ
يتكوف من األمطار عةد نزكٟنا ٌ
كهو كرات ثلجي تسقط مع األمطار ،ك ى
ص ً
ً
اد ىنةىا بىػ ٍرقً ًه)
ص ًرفيهي ىعن َمن يى ىشاءي يى ىك ي
يب بًه) أم بالبىػىرد ( ىمن يى ىشاءي) إتبلؼ زرعه ( ىكيى ٍ
كتكوف ىبردان (فىػيي ي
ضمًن اٟناء من "برقه" تعود للسحاب ،كاٞنعىنٞ :نعاف الشرارة الكهربائي شديدة اإلنارة حٌن تكويةها
صا ًر) لقوته كشدته كبريقه ُب الظبلـ .ك"السةا" هو الشعاع كالةور،
ب بً ٍاألىبٍ ى
بالسحاب ،يكاد ٞنعاهنا (يى ٍذ ىه ي

كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:

كقاؿ عةرتة:

اح تىػرل بػرقان أي ًري ى ً
ب يم ىكلَ ًػل
ك ىكمٍي ى
ضػهي ىكلى ٍمػ ًع اليى ىديٍ ًن ًُب ىحً ٍّ
أص ً ى ى ٍ ٍ
ى
ً
صابًٍيح ر ًاه و
ط بًال حذبى ًاؿ الٍ يم ىفتَ ًػل
ػب أ ىىم ىاؿ ال َسلًٍيػ ى
ييضيءي ىنةىاهي أ ٍىك ىم ى ي ى
ً
ً
غًن أى٘ب
ىشبيهي اللٍَي ًل لى ٍو٘ب ى

كقاؿ أبو نفياف بن اٜنارث:

يى ٍدعيو ىإٔب اٜنى ٍّق ال يىػٍبغًي بًًه بى ىدالن

ًً ً
من بى ً
ىن ىىن
ياض ال ح
صٍب ًح أ ٍ
بف ٍعلي ٍ
ى٩نليو بًضوًء نةاه ً
داج ىي الظحلى ًم
ٍ ىٍ ى ي

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةور ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة الفرقان
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 22يىػ ٍوىـ) موهتم (يىػىرٍك ىف الٍ ىم ىبلئً ىك ى) اليت تقبض أركاحهم ،يعين ئنرج نفونهم من أجسامهم (ىال بي ٍشىر َٰل
ًو
ً
ٌن) كهذا مثىل يضرب لوقوع العذاب عليهم ،كاٞنعىن :العذاب للمجرمٌن كالبشرل للصاٜنٌن
يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ٍج ًرم ى
بدخوؿ اٛنة ( ىكيىػ يقوليو ىف ًح ٍجنرا ٍَ١ن يج نورا) أم تقوؿ اٞنبلئك ٟنؤالء اَّرمٌن ًحجزان لكم كنجةان من قبل
الشياطٌن ١نجوزان إٔب يوـ القيام  ،كاٞنعىن :إ ٌف الشياطٌن نتستوٕب عليكم كٓنجزكم إٔب يوـ القيام  .يقاؿ
حجز القاضي عليه ،أم مةعه من التصرؼ ُب ماله ،كحجره ،أم حجزه ،كاٞنرأة ١نجورة ُب دارها ،أم ال
ٔنرج مةه ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
ً
تاج الٍم ٍل ً
ً
ك ىٍ٪ن ًمي الٍ يم ٍح ىج ًريةىا
ى
كنيٍّد ىم ٍع ىش ور قى ٍد تىػ َو يجوهي ب ً ي
كقاؿ األعشى:
ىح ىجركا ىعلى ٍ ً ً
ط يمٍة ًقيى و ىكًم ٍن أ ٍكبى ًاد
ٟنم
ًم ٍن ىش ٌ
أضيىافه ٍم ىك ىش ىوٍكا ٍ
ي
كشوكا ٟنم أكباد الغةم فأكلوا.
يعين مةعوا أضيافهم من اٞنسًن ى
َق ال َس ىماءي بًالٍغى ىم ًاـ) أم بالضباب كالدخاف ،فالسماء هي الطبقات الغازيٌ ،
 ( - 25ىكيىػ ٍوىـ) القيام (تى ىشق ي
يعين تتش ٌقق ك٫نتلط بعضها بالبعض فتكوف كالدخاف أك كالغماـ أم السحاب األنود اٞنتكاثف،
كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:

ىك ىقطٍ ًر ىغػو واد فػي ىنػو ًاد ىغم ًػاـ

بلؿ عجاجػ و
و ً ً
ىكبً ي
يض ينيوؼ ُب ظ ى ى
( ىكنػيٍّزىؿ الٍ ىم ىبلئً ىك ي) من السماكات األثًني إٔب احملشر (تىة ًز نيبل) بإذف رٌُّم.

ً
ً
ً
الةب كيذاع خربه ،كما قاؿ الشاعر:
 ( - 31ىكىكَٰ ىذل ى
ب ىع يد ًّكا ٍّم ىن الٍ يم ٍج ًرم ى
ك ىج ىع ٍلةىا ل يك ٍّل نىً ٍّ
ٌن) ليشيع أمر ٌ
ضيلى و طي ًويت أتاح ىٟنا لًسا ىف حس ً
كإذا أراد اهلل نى ٍشر فى ً
ود
ى
ىٍ ى
ى
ىي
ك ه ًاديا كنى ً
ً
ص نًنا) أم حسبك اهلل هاديان كناصران لك كٞنن آمن برنالتك.
( ىكىك ىف َٰى بىربٍّ ى ى ن ى
ً
كتضرعكم إليه عةد الشدائد،
( - 77قي ٍل) يا ٌ
١نمد ٟنؤالء اٞنشركٌن ( ىما يىػ ٍعبىأي ب يك ٍم ىرٍّيب لى ٍوىال يد ىعا يؤيك ٍم) له ٌ

ريب كال يلتفت إليكم كٓب يرنل لكم رنوالن لوال دعاؤكم له عةد الش ٌدة
كاٞنعىنٓ :ب يكن يبإب بكم ٌ

كتضرعكم إليه عةد الفاق بإف تطلبوا مةه أف يرنل لكم الرنوؿ الذم كعدكم به أهل الكتاب ليةصركم
ٌ

كيوحد كلمتكم ،كلى ٌما بعثه إليكم ك ٌذبتموه كعاديتموه كأردًب قتله لوال أف ٤نٌاه اهلل من
على أعدائكم ٌ
ؼ يى يكو يف) العذاب (لًىز ناما) عليكم ،أم مبلزمان
أيديكم كنصره عليكم ،كذلك قوله تعأب (فىػ ىق ٍد ىك َذبٍػتي ٍم فى ىس ٍو ى
ً ً
ً
ت أىيٍ ًدي ًه ٍم فىػيىػ يقوليوا
َم ٍ
لكم .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة القصص { ىكلىٍوىال أىف تيصيبىػ يهم حمصيبى ه ّنىا قىد ى
ًً
ً
ٌن} .
ت إًلىٍيػةىا ىر ين نوال فىػةىتَبً ىع آيىاتً ى
ك ىكنى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمة ى
ىربػَةىا لىٍوىال أ ٍىر ىن ٍل ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الفرقاف ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===========================================

سورة الشعراء
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

١نمد ،فيكوف اٞنعىن :طهارة
( - 1ط س ـ) الطاء معةاه طهارة ،كالسٌن معةاه نبلم  ،كاٞنيم معةاه ٌ
١نمد
كنبلم يا ٌ

ات الٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
١نمد
( - 2تًٍل ى
ك آيى ي
ٌن) يعين من قرأ تلك اآليات اليت كتبتها قبل أياـ ُب كتابك يا ٌ
ي

الرين ك٣نٌا عبل قلبه من االعتقادات الباطل كاألكهاـ الفاندة ،ككذلك
كعمل ُّا تكوف طهارة لقلبه من ٌ

اٛنن كالشياطٌن كتسلم من عذاب الةار يوـ القيام .
هي نبلم للةفوس ُب اآلخرة تسلم من أذل ٌ
ً
ىصح ً
ً
اب الٍيى ًم ً
ك ًم ٍن
ٌن فى ىس ىبل هـ لَ ى
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الواقع { ىكأىَما إف ىكا ىف م ىن أ ٍ ى
ىصح ً
اب الٍيى ًم ً
ٌن } .
أٍى

ًً
كب ً
هالك نفسك أنفان عليهم إل ٌهنم ٓب يؤمةوا باهلل
ٌن) أم لعلك ه
اخ هع نػَ ٍف ىس ى
ك أَىال يى يكونيوا يم ٍؤمة ى
( - 3لى ىعلَ ى ى
كحده كيرتكوا عبادة األصةاـ.

ً
ً
٦نوفهم ُّا كما أرنلةا الصاعق على السبعٌن من قوـ مونى
( - 4إًف ن ى
َشأٍ نػيةىػٍّزٍؿ ىعلىٍيهم ٍّم ىن ال َس ىماء آيى ن) ٌ
ًً
ٌن) أم
لى ٌما قالوا له أرنا اهلل جهرة ،فخضعوا ٞنونى بعد نزكؿ الصاعق عليهم (فىظىلَ ٍ
ت أ ٍىعةىاقيػ يه ٍم ىٟنىا ىخاضع ى
مةقادين متواضعٌن .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { كما نػيرًنل بًاآلي ً
ات إًالَ ىٔنٍ ًوي نفا } .
ىى ٍ ي ى
ً ً
الرٌم :
( -128أىتىػٍبػةيو ىف ب يك ٍّل ري وع آيى ن تىػ ٍعبىثيو ىف) الريع هو التل ،كالشاهد على ذلك قوؿ ذم ي
ؼ فىػو ىؽ ًريع و نى ىدل لىيلً ًه ُب ًر ً
يش ًه يىػتىػىرقٍػىر يؽ
طىٌر ي
ٍ
اؽ اٝنىو ًاُب يم ٍش ًر ه ٍ ى
يسموهنا مرتفعات
كاآلي هي العبلم اٞنرتفع  ،كهو ما كانوا يبةوف لؤلصةاـ من أبةي فوؽ التبلؿ كاٛنباؿ ٌ
فيقربوف فيها القرابٌن لؤلصةاـ
كنوارم ،أم أبةي ٌ
مسورة ،كقد جاء ذكرها ُب التوراة ُب ع ٌدة أنفارٌ ،

سمى باٞنقاـ كمقاـ اٝنضر ،كمقاـ
ٌ
كيبخركف البخور كيوقدكف الشموع .كنظًنها اليوـ عةد الةاس ما يي ٌ

علي ،كمقاـ الصادؽ كغًن ذلك من قبور اٞنشايخ ،كقوله (تىػ ٍعبىثيو ىف) ام عبثان تبذلوف األمواؿ ألجلها

كتيشغلوف أنفسكم ُب خدمتها ال فائدة فيها كما تظةوف كال أجر على ذلك كما تعتقدكف بل تيعاقىبوف
ؤجركف .
عليه كال تي ى
ً
صانً ىع لى ىعلَ يك ٍم ىٔنٍلي يدك ىف) اٞنصانع مشت ٌق من التصةيع ،كهي القصور كاألبةي اٞنةحوت
 ( -129ىكتىػتَخ يذك ىف ىم ى
يذـ الدهر:
كاٞنةقوش كاٞنزخرف  ،كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس ٌ
أز ىاؿ ًم ىن الٍ ىمصانً ًع ذا ًر و
ك ال حسهول ى كاٛنًباال
ياش كق ٍد ىملى ى
كذك رياش كةاي أحد ملوؾ اليمن التبابع  .كقاؿ لبيد:
ً
باؿ بىػ ٍع ىدنىا كالٍ ىمصانً يع
جوـ الطَوالً يع كتىػٍبػ ىقى اٛنً ي
كما تىبلىى الةٌ ي
بىليةا ى
٪نسةها .ككانت أصحاب القصور ُب
كتقوؿ العرب "فبلن تتصةٌع لزكجها" أم تتزيٌن كتصبغ كجهها ّنا ٌ
اٞناضي تزيٌن قصورها بتماثيل كتصاكير ألصةامهم على اٛندراف بزعمهم أ ٌهنا برك ُب الدار كحفظ من

اٞنوت ،كاٞنعىن :تيصةٌعوف أبةيتكم كقصوركم بالتماثيل ظةان مةكم ٌأهنا ئنلدكم ُب الدنيا كال ٕنوتوف .ككذلك
الةصارل يضعوف ٕناثيل اٞنسيح ك ٌأمه ُب بيوهتم تربكان كحفظان بزعهم.

ً
ً
متكرب ببل
ين) يعين إذا ظفرًب بأعدائكم بطشتم ُّم بطش جبٌار ٌ
 ( - 130ىكإ ىذا بىطى ٍشتيم بىطى ٍشتي ٍم ىجبَار ى
العدك ببل ر٘ن كال شفق  ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
ر٘ن كال شفق  ،كالبطش هو االنتقاـ من ٌ
بطش ًحٌن نػىب ًطش ً
ً
قاد ًريةىا
كم ٍن أ ٍىم ىسى ىعلىٍيػ ىها
كنى ي ٍ ى ٍ ي
لىةا ال حدنٍيا ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الشعراء ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة النمل
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

َاس عيلٍّ ٍمةىا
 ( - 16ىكىكًر ى
ث ينلىٍي ىما يف) أباه ( ىد ياك ى
كد ىكقى ىاؿ) نليماف لى ٌما جلس على عرش اٞنملك (يىا أىيػح ىها الة ي
مً
ةط ىق الطًًٍَن) أم أصواهتا كتغاريدها ،كمن ذلك قوؿ لبيد:
ى
ً
فصدَهم م ً
ب الةٌاقي ً
فاجتيةًبىا
ةط يق الد ً
العهػ====ػد ى
وس ٍ
َجاج ع ًن ى
كض ٍر ي
ى يٍ ى
و
قلت فيما نبق أف اهلل
( ىكأيكتًيةىا ًمن يك ٍّل ىش ٍيء) علمان كماالن (إً َف ىهػَٰ ىذا ىٟنيىو الٍ ىف ٍ
ض يل الٍ يمبً ي
ٌن) عليةا من اهلل .ي

اٛنن كالشياطٌن ،فإذا ٚنع نليماف صوت
نب كرنوؿ ٪نفظونه من ٌ
تعأب يرنل ىح ىفظى من اٞنبلئك لكل ٌ
طائر فإ ٌف أحد اٞنبلئك ييفهم نليماف بأ ٌف هذا الطائر يقوؿ ُب ٟنجته كذا ككذا ،مثبلن الديك يسبٌح اهلل

عةد صياحه فيقوؿ نبٌوح ق ٌدكس ،كالغراب يقوؿ كذا كالعصفور يقوؿ كذا ،كهكذا يفهمه ٟنجات

الطيور.

ً
ً
ًً
ٌن) أم
ٍ - 38بٌ (قى ىاؿ) نليماف ٜناشيته (يىا أىيػح ىها الٍ ىم ىؤلي أىيح يك ٍم يىأٍت ًيين بً ىع ٍرش ىها قىػٍب ىل أىف يىأٍتي ًو٘ب يم ٍسلم ى

مستسلمٌن مةقادين

اٛنً ٍّن أىنىا آتً ى ً
ً
ك) أم قبل انتهاء كقتك اٞنعتاد عليه
يت ٍّم ىن ٍ
وـ ًمن َم ىق ًام ى
( - 39قى ىاؿ ع ٍف ًر ه
يك بًه قىػٍب ىل أىف تىػ يق ى
كل يوـ ،كاٞنعىن :قبل أف يةتهي الدكاـ (كإً ٍّ٘ب علىي ًه) أم على ٘نله (لىىق ًو ٌّ ً
ٌن) ال أنرؽ شيئان من
م أىم ه
ى ىٍ
٠نوهراته.
ًَ ً
ةده عً ٍلم ٍّمن الٍ ًكتى ً
اب) تقديره كقاؿ عفريت آخر عةده علم من الكتاب ،كهو علم
( - 40قى ىاؿ الذم ع ى ي ه ى
ك) أم قبل طرف عٌن .ككاف العفريت قد حسب ُب رمله قبل
ك طىٍرفي ى
يك بًًه قىػٍب ىل أىف يىػ ٍرتى َد إًلىٍي ى
الرمل (أىنىا آتً ى
يومه كف ٌكر فيما يطلب نليماف ُب الغد فيقوـ و
اٞنقربٌن عةده ،فرأل
بعمل أك خدم لسليماف ليكوف من ٌ

أنٌه يطلب مةهم عرش بلقيس ،فذهب العفريت ُب ليلته كنقله من اليمن إٔب فلسطٌن كأخفاه ُب غرف من
قصر نليماف ،فلٌما قاؿ أنا آتيك به قبل أف يرت ٌد إليك طرفك ،قاؿ نليماف آتًين به ،قاؿ العفريت ها
ةدهي) ُب غرف قصره (قى ىاؿ ىهػَٰ ىذا) اٞناؿ
هو ذا ،قاؿ أين هو ،قاؿ ُب الغرف (فىػلى َما ىرآهي) نليماف ( يم ٍستى ًقًّرا ًع ى

الذم عةدم كالسلط كالسطاف كاٝندـ كاٜنشم ( ًمن فى ٍ ً
علي (لًيىٍبػليىوً٘ب) أم ليخترب٘ب (أىأى ٍش يك ير)
ضل ىرٍّيب) ٌ
على هذا العطاء (أ ٍىـ أى ٍك يف ير ىكىمن ىش ىكىر فىًإَ٧نىا يى ٍش يك ير لًةىػ ٍف ًس ًه) أل ٌف نفع ذلك يعود عليه ( ىكىمن ىك ىفىر) يعين كمن
ين) عن شكره
أنكر الةعم كقاؿ ليست من اهلل بل هي من صةعيت كقدرٌب على ٓنصيل اٞناؿ (فىًإ َف ىرٍّيب ىغ ً ٌّ
يضره كفر الكافرين.
( ىك ًرٙبه) على عباده ال يةفعه شكر الشاكرين كال ٌ

كالدليل على أ ٌف عرش بلقيس كاف حاضران ُب الغرف كٓب ً
يأت به العفريت ُب تلك اللحظ قوله تعأب
اٛنن ال يعطوف الشيء الذم يطلبه
(فىػلى َما ىرآهي يم ٍستى ًقًّرا ًع ى
ةدهي)  ،كٓب يقل "فلى ٌما جاءه بالعرش" .كمن عادة ٌ
اإلنسي مةهم بيده مباشرة بل يضعونه ُب مكاف ٢نفي قريب مةه ٍبٌ ٫نربكنه ُنضوره ،كذلك لئبل يرهتب
لئبل ٫نافوهم ٌإال إذا
اإلنساف فًنل األمتع ١نمول كٓب ىير من ٪نملها ،ككذلك ال ييظهركف أنفسهم للةاس ٌ

ٕنثٌل بشكل طائر أك حيواف أك غًن ذلك فبل مانع لديهم ،كقد شاهدنا ذلك بأعيةةا كٚنعةا بآذانةا،

كإليك بعض ما شاهدته أنا بعيين لتكوف من اٞنوقةٌن" :نافرت مرة من اٜنل إٔب اٞنوصل قبل أربعٌن نة
ككاف عمرم و
فكةت
حيةئذ عشرين نة على التقريب ،كٓب تكن مصابيح كهربائي ُب ٗنيع أزقٌ اٞنوصل،
ي
أيت ُب طريقي رجبلن كقوران على رأنه
نائران ُب بعض أزقٌتها ليبلن راجعان من عٌن الكربيت إٔب الفةدؽ فر ي

أيت مصباحان "فانوس" يمعلٌقان باٟنواء
عمام بيضاء كأنٌه من أئم اٛنوامع كهو يسًن ُب ذلك الطريق كر ي

فعجبت من ذلك اٞنةظر
على ارتفاع مرت عن األرض يسًن أمامه على مساف مرتين مةه على التقريب،
ي

كصرت أتبع اٞنصباح كأمعن الةظر فيه لعلٌي أجد نبب تعليقه باٟنواء كمسًنه أماـ ذلك الرجل ،فلم أجد
ي

دت أ ٌف
حّت تأ ٌك ي
نببان لذلك فبل خيط هةاؾ عيلٌق به اٞنصباح كال عصا ٓنمله كال شيئان أخر يدفعه ٌ

نر اٞنصباح
اٞنصباح يسًن كحده كٓب ٪نمله أح هد من الةاس،
ي
فسألت ىمن كاف يرافق الرجل ٌ
اٞنعمم عن ٌ

نألت عن ذلك الرجل
فقاؿ
اٛنن ٪نمل اٞنصباح كلذلك ترل اٞنصباح كالترل حاملهٍ .بٌ ي
ه
شخص من ٌ

١نمد أفةدم الرضوا٘ب خطيب أحد اٛنوامع ُب اٞنوصل.
فقالوا هو ٌ

وحادثة اخرى كقعت إلحدل قريباٌب ،ككانت متزكج ُب اٞنسيٌب كهو قضاء تابع حملافظ بابل ُب

مرة ككأنٌه مريض أك فيه جةوف فهو يلتفت ٬نيةان
العراؽ ،ككاف ٟنا أكالد فر ي
أيت يومان أحد أكالدها ٌ
ألكؿ ٌ

كمشاالن دكف غرض كلعابه يسيل من فمه كإذا نألتىه شيء ال ٩نيبك عةه ،فسألت ٌأمه عن نبب مرضه

فقلت ٩نب أف ٓن ٌدثيين عةها ،قالت كانت لديةا قط نوداء ُب بيتةا تفهم ما
فقالت :إ ٌف له قص غريب  ،ي

كهتزه كلٌما انتبه أحدهم من
نقوؿ ٌ
كأهنا إنساف ككانت تبلعب أطفإب كتؤانسهم ككانت ْنلس قرب اٞنهد ٌ
كةت أضع ٟنا طعامان ُب إناء
نومه كتضع اٜنلم اإلصطةاعي ُب فمه إذا بكى ،كلةا فيها فوائد أخرل ،ك ي

طبخت طعامان فتأكل حّت تشبع ،فإتفق يومان جاءنا ضيف ككةت مشغول ُّم كصارت ٕنوء
كلٌما
ي

علي بصوهتا
كتشتكي جوعها فلم ألتفت ٟنا كٓب أضع ٟنا طعامان إذ كةت مشغول بأضياُب ،كٞنا أٜنٌت ٌ

إٕب ُن ٌدة كغضب كتركتين كذهبت إٔب السوؽ إٔب
ضربتها على رأنها "بالكفكًن" فرمقتين بعيةها كنظرت ٌ
ً
بأ٘ب ضربتها،
كٓنرؾ رأنها كتصيح بلهجتها ٌ
مين ،فعل ىم زكجي ٌ
فكأهنا تشتكي ٌ
حانوت زكجي تةظر إليه ٌ
فلما عاد إٔب الدار نألين عن القص فأخربته ّنا حدث فعاتبين على ذلك ،كلكن القط ٓب نعد نراها بعد
ٌ

مين
ذلك اليوـ كٓب ترجع إٔب الدار ،كلى ٌما صار الليل كناـ زكجي رأل ُب مةامه امرأة تعاتبه كتشتكي ٌ
كقالت أٓب أكن أخدـ أطفالك كأالعبهم؟ قاؿ بلى ،قالت ٞناذا تضربين زكجتك على رأني؟ قاؿ أل ٌهنا

انتبهت
كانت مشغول بالضيوؼ كقد كقعت غلط مةها ،قالت نأضرب إبةها الصغًن كما ضربتين ٍبٌ
ي
من نومي على صراخ إبين الصغًن كانتبه زكجي أيضان ،ككلٌما حاكلت أف أنكته فلم يسكت حّت أصبح
الصباح فذهبةا إٔب الطبيب فلم يةفع التداكم معه كصار ُب عقله خلل كُب أعصابه شلل كما ترل ككلٌما
داكيةاه كعرضةاه على األطباء ٓب يشف من مرضه.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةمل ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة القصص
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ط س ـ) .
ات الٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
ٌن) نبق تفسًنها ُب نورة الشعراء.
( - 2تًٍل ى
ك آيى ي
ي
 ( - 22ىكلى َما تىػ ىو َجهى) مونى (تًٍل ىقاءى ىم ٍديى ىن) كهي قري كاقع ُب صحراء نيةاء تبعد بضع فرانخ عن جبل

الطور ،كقاؿ مؤلٌف كتاب (مع األنبياء) ُب صفح " 223كهي كاقع حوؿ خليج العقب عةد هنايته
الشمالي "

(قى ىاؿ ىع ىس َٰى ىرٍّيب أىف يىػ ٍه ًديىًين ىن ىواءى ال َسبً ًيل) أم الطريق اٞنستقيم الذم يوصلين إٔب قري مدين .كالقص

معركف ُب القرآف ال ٓنتاج إٔب تفسًن.

ىج ىل) كهي ٖنا٘ب نةٌن اليت كقع االتٌفاؽ عليها ،كالدليل على ذلك قوله
( -29فىػلى َما قى ى
ونى ٍاأل ى
ض َٰى يم ى
ىج ىل) ،كٓب يقل األجلىٌن ( ىك ىن ىار بًأ ٍىهلً ًه) يعين بزكجته ككلديه كغةمه قاصدان السفر إٔب
تعأب (قى ى
ونى ٍاأل ى
ض َٰى يم ى
مصر كذلك بعد موت شعيب كالد زكجته كقاـ ابةه مقاـ أبيه (آنىس) أم أبصر ( ًمن ىجانً ً
ب الطحوًر نى نارا
ى
ً ًً
ت نى نارا لَ ىعلٍّي آتًي يكم ٍّمٍةػ ىها ًِنىىورب) عن الطريق ،ككاف أخطأ
قى ىاؿ أل ٍىهله ٍام يكثيوا) أم اقعدكا هةا (إً ٍّ٘ب آنى ٍس ي
و
صطىليو ىف) أم توقدكف
الطريق بسبب ظبلـ الليل (أ ٍىك ىج ٍذ ىكة) أم ٗنرة ُب رأس خشب ( ٍّم ىن الةَا ًر لى ىعلَ يك ٍم تى ٍ

مةها ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ً
ب أ ًٍ
ت ل ٍلحر ً
أصطىلًي نارها ُب ًشدَةً اللَ ىه ً
ب
ت
ى٘نيها إذا بى ىرد ٍ
ك ٍ
يخل ٍق ي ى ٍ
ى
كقاؿ األعشى:
ً
فاع يٍٓن ًر يؽ
ضوء نا ور ُب يى و
الح ٍ
ت عيييو هف ىكث ىًنةه إٔب ى
لى ىع ٍم ًرم لقد ى
احمللٍّ يق
صطىلًيى ًاهنىا
تي ىش ح
ات ىعلىى الةٌا ًر الةٌ ىدل ىك ى
ىكبى ى
ب ٞنىٍق ير ىكريٍ ًن يى ٍ

ك"اٞنقركرين" اللٌ ىذي ًن أصاُّما الربد ،ك"الةدل" الكرـ للوحوش اليت تأكل من جثث
"القر" هو الربد،
ى
ٌ

القتلى ،ك"احمللٌق" الطًن اليت ٓنلٌق ُب اٛنو تأٌب فتأكل من جثث القتلىى.
ً
ودم ًمن ىش ً
اط ًئ الٍ ىو ًاد) أم من طرؼ الوادم اٞنبلمس ٛنبل الطور ( ٍاألٍى٬نى ًن) أم الذم
( -30فىػلى َما أىتى ى
اها ني ى
يقع عن ٬نٌن مونى حيث كاف نائران من مدين قاصدان مصر.
كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة مرٙب { كنى ىاديٍػةىاهي ًمن ىجانً ً
ب الطحوًر ٍاألٍى٬نى ًن } يعين يقع اٛنبل عن ٬نٌن
ى
يب إً ٍذ قى ى ً
ةت ًَنىانً ً
ونى ٍاأل ٍىمىر}
ب الٍغىٍرً ٍّ
{كىما يك ى
ضٍيػةىا إ ىٔب يم ى
مونى .كقاؿ تعأب ُب آي  44من هذه السورة ى
يعين َنانب الطور الذم يقع غريب مونى .كُّذا الوصف يكوف اٛنبل عن ٬نيةه ككجهه ٥نو اٛنةوب ،أم
٥نو مصر حيث كاف متٌجهان إليها ،كقري مدين خلفه،
كقوله تعأب (ًُب الٍبيػ ٍق ىع ً الٍ يمبى ىارىك ً ) أم اليت ٓنت اٛنبل كاليت تسمى كادم طول .كإ٧نا صارت مقدن
ً
َجىرةً) كهي شجرة
حل نور اهلل ُب هذه الشجرة (م ىن الش ى
كمبارك أل ٌف إبراهيم اٝنليل كاف يصلٌي فيهاٍ ،بٌ ٌ
الزيتوف ،كلذلك ٚنٌاها اهلل مبارك  ،كذلك ُب نورة الةور يقوؿ تعأب { :ييوقى يد ًمن ىش ىجىرةو حمبى ىارىك و ىزيٍػتيونًو }
أل ٌف اهلل تعأب كلٌم مونى مةها فقاؿ (أىف يا مونى إً ٍّ٘ب أىنىا اللَه ر ح ً
ٌن) .
ب الٍ ىعالىم ى
ى ي ى
يى
كقد أخطأ عزرا بن نرايا ُب توراته حيث قاؿ هي شجرة العلٌيق أل ٌف هذه الشجرة ٢نبأ للخةازير ،كهي
ٕنزؽ ثياب من يدنو مةها أك يقطف من ٖنرهتا ،كقد لعةها أبونا آدـ لى ٌما
شجرة خبيث ذات أشواؾ معكوف ٌ

ألهنا كانت نبب خركجه من اٛنة .
كرمى ُّاٌ ،
أكل من ٖنرهتا ٍبٌ قلعها ى

آها تىػ ٍهتىػحز ىكأىنػ ىَها ىج ٌّ
صى
اؾ) على األرض ،فألقاها (فىػلى َما ىر ى
اف ىكَ َٰٔب يم ٍدبًنرا) عةها ( ىكىٓبٍ
 ( - 31ىكأى ٍف أىلٍ ًق ىع ى
ف إًن ى ً ً ً
ٌن) .
ون َٰى أىقٍبً ٍل ىكىال ىٔنى ٍ
َك م ىن ٍاآلمة ى
يػي ىعق ٍ
ٍّب) أم كٓب يلتفت إٔب الوراء فةاداه اهلل تعأب فقاؿ (يىا يم ى
ك ي ىد ىؾ) أم أ ً
ك) أم ُب فتح القميص ،كٗنعها جيوب،
دخ ٍل يدؾ (ًُب ىجٍيبً ى
ٍ ( -32
انلي ٍ ى

ض ًربٍ ىن ًِني يم ًرًه َن ىعلىى يجييوًًُّ َن}  .كقالت اٝنةساء:
{كلٍيى ٍ
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةور :ى
كل ك و
جه
يي ىش ٍّق ٍق ىن اٛنييي ى
وب ك َ ى

ً
صلَى لهي كقبلَ
طىف ه
يف أ ٍف تى ى

و
ك ًمن الَرٍه ً
ب) اٛنةاح
ضاءى ًم ٍن ىغ ًًٍن ينوء) أم من غًن مرض كال برص ( ىك ٍ
اض يم ٍم إًلىٍي ى
( ىٔنٍير ٍج بىػٍي ى
ك ىجةى ى
اح ى ى
كةاي عن اليد ألهنا تقوـ مقاـ اٛنةاح للطًن ،كاٞنعىن :إذا أخذتك الرهب عةد رؤيتها ً
أدخ ٍلها ٓنت إبطك

ً
ًً
ً
ك بػرهانى ً
َه ٍم ىكانيوا قىػ ٍونما
اف) العصا كاليد البيضاء ( ًمن َربٍّ ى
تعي ٍد إٔب حالتها األكٔب (فى ىذان ى يٍ ى
ك إً ى َٰٔب ف ٍر ىع ٍو ىف ىكىملىئه إًنػ ي
ًً
ٌن) .
فىانق ى
ً
اب) يعين أعطيةاه األلواح اليت كتبةا له فيها الكلمات العشر ( ًمن بىػ ٍع ًد ىما)
ونى الٍكتى ى
 ( -43ىكلىىق ٍد آتىػٍيػةىا يم ى

كٔب) يعين ذكرنا له أخبار القركف األكٔب كقصصهم قبل أف نكتب له ُب
ذكرنا له كيف (أ ٍىهلىكٍةىا الٍ يق يرك ىف ٍاألي ى َٰ

األلواح ،كهم الذين جاء ذكرهم ُب نفر التكوين كجدكه مكتوبان من قبل فأٜنقوه ُب ٠نموع التوراة ،كرّنا
كانت كتابته ُب زمن يعقوب أك كاف من صحف إبراهيم ،ككذلك كجدكا نفر أيوب فتة ٌقلت تلك

األنفار من اآلباء إٔب األبةاء كاألحفاد حّت كصلت إٔب مونى فأٜنقوها بتوراتهٍ ،بٌ كتبوا نفر اٝنركج
كغًنه من أخبار كحوادث كأحكاـ تشريعي من اٜنبلؿ كاٜنراـ اليت أمرهم اهلل ُّا ككذلك كتبت بةو

إنرائيل اٜنوادث اليت كقعت ٟنم بعد كفاة مونى إٔب زمن عزرا بن نرايا الذم كتب ٠نموع التوراة
مزؽ األصلي نبوخذنصر ملك بابل لى ٌما حارب اليهود كانتؤب عليهم كقتل
اٞنوجودة حاليان بعد أف ٌ
كختمت التوراة به فسميت
أكثرهم كأخذ الباقٌن أنرل إٔب بابل فكاف عزرا بن نرايا من ٗنل األنرل ،ي
ٗنيع األنفار "٠نموع التوراة" أما الكلمات العشر فقد ذكرها ُب نفر اٝنركج كهو السفر الثا٘ب من

تكسرت فةقلوا ما فيها من احكاـ كمواعظ إٔب ٠نموع التوراة.
٠نموع التوراة ،أل ٌف األلواح اٜنجري ٌ

صائًىر لًلة ً
ليتبصر بقصصهم بةو إنرائيل كغًنهم كيعتربكا كال يكونوا مثلهم
َاس) يعين ٌ
كقوله تعأب (بى ى

اٜنق يهتدكف بالتوراة األصلي كليس باليت كتبها عزرا ( ىكىر ٍ٘نى ن) ٞنن عمل بأحكامها
( ىكيه ندل) إٔب طريق ٌ
(لَ ىعلَ يه ٍم يىػتى ىذ َك يرك ىف) أم يتٌعظوف.

ةت ًَنىانً ً
يب) أم الذم يقع غريب
ب) الطور (الٍغىٍرً ٍّ
ٍ - 44بٌ خاطب اهلل تعأب رنوله الكرٙب فقاؿ ( ىكىما يك ى

مونى الذم ناداه اهلل فيه ،أل ٌف مونى كاف متٌجهان من مدين إٔب مصر فكاف اٛنبل عن ٬نٌن الطريق

الذم يسًن فيه مونى كيكوف عن ٬نٌن مونى أيضان ككجه مونى ٥نو اٛنةوب ،كبذلك تكوف ٬نٌن مونى
٥نو الغرب كمشاله ٥نو اٞنشرؽ ،كمصر أمامه ،كمدين خلفه ،كعلى هذا الوصف ٬نكن ٓنديد الوادم
بالضبط

ًً
(إً ٍذ قىضيػةىا إً ى َٰٔب مونى ٍاألىمر) بإرناله إٔب فرعوف (كما يك ً
ين) أم من اٜناضرين هةاؾ لرتل
ىى ى
ىٍ
ةت م ىن الشَاهد ى
ي ى ٍى

بعيةك فتخربهم ّنا جرل.
ً
ىنشأٍنىا قيػركنا) بعد مونى ،أم خلقةا قرنان بعد و
قرف (فىػتىطى ىاكىؿ ىعلىٍي ًه يم الٍعي يم ير) أم فطاؿ على
 ( - 45ىكلىػَٰكةَا أ ى ي
ةت ثىا ًكينا) أم مقيمان
كغًنكا شريعته ( ىكىما يك ى
بين إنرائيل العهد ّنونى فةسوا عهده كب ٌدلوا بعض أحكامه ٌ
(ًُب أ ٍىه ًل ىم ٍديى ىن) كي (تىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم) أم على أهل مك (آيىاتًةىا) هذه ،يعين تقرأ عليهم قص مونى مع
ًً
ً
ٌن) فأرنلةاؾ إٔب قومك كما أرنلةا
تزكج إحدا٨نا ( ىكلىػَٰكةَا يكةَا يم ٍرنل ى
بةيت شعيب حٌن نقى ٟنما الغةم ٍبٌ ٌ

تكسرت كذهبت،
مونى إٔب فرعوف ،كأعطيةاؾ القرآف معجزة كما أعطيةا مونى األلواح .كلكن األلواح ٌ
كالقرآف و
باؽ إٔب آخر الدهر ال يذهب كال يزكؿ ألنه كبلـ اهلل .كالدليل على ذلك إيضاح القرآف بقصص

توضح ُّا توراة عزرا ،كجاء القرآف ّنا هو صحيح بيةما توراة عزرا كقعت فيها أغبلط كثًنة.
األنبياء ّنا ٓب ٌ
ةت ًَنىانً ً
كيسمى بالعربم جبل حوريب (إً ٍذ نى ىاديٍػةىا) مونى فكلٌمةاه كبعثةاه إٔب
 ( - 46ىكىما يك ى
ب الطحوًر) ٌ

فرعوف .اٞنعىن ٓب تكن حاضران هةاؾ لتسمع تلك اٜنوادث أك تراها فتخرب ُّا قومك كلكن ٥نن أخربناؾ
قص
ّنا جرل من قصص األنبياء لتكوف لك معجزة علميٌ  ،كذلك قوله تعأب ( ىكلىػَٰ ًكن َر ٍ٘نى ن ٍّمن َربٍّ ى
ك) إذ ٌ

ً
ً
ً ً
ك) كهم أهل اٜنجاز ٓب يأهتم رنوؿ
اهم ٍّمن نَذي ور ٍّمن قىػٍبل ى
عليك أخبارهم بالوحي (لتيةذ ىر) ُّا (قىػ ٍونما َما أىتى ي
١نمد (لى ىعلَ يه ٍم يىػتى ىذ َك يرك ىف) أم يتٌعظوف بتلك األخبار.
مةذ بىن إبراهيم البيت مع إٚناعيل إٔب زمن ٌ

ً ً
ً
ت أىيٍ ًدي ًه ٍم) من الظلم كالكفر كالةفاؽ لى ىما
َم ٍ
 ( - 47ىكلى ٍوىال) أهنم ٌ
٪نتجوف عليةا (أىف تيصيبىػ يهم حمصيبى ه ّنىا قىد ى

ت إًلىٍيػةىا ىر ين نوال) قبل اٞنصيب كقبل العذاب
٪نتجوف عليةا (فىػيىػ يقوليوا ىربػَةىا لى ٍوىال أ ٍىر ىن ٍل ى
أرنلةا ٟنم رنوالن ،كلكةهم ٌ
ًً
ً
حج بعد
(فىػةىتَبً ىع آيىاتً ى
ك ىكنى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمة ى
١نمدان لئبل تكوف ٟنم ٌ
ٌن) برنال رنولك ،فلذلك أرنلةا ٟنم ٌ
اهم بًع ىذ و
اب ٍّمن قىػٍبلً ًه لىىقاليوا ىربػَةىا لى ٍوىال
الرنل .كنظًنها ُب اٞنعىن ُب "نورة ط ق" قوله
تعأب{:كلى ٍو أىنَا أ ٍىهلىكٍةى ي ى
ى
أىرن ٍلت إًلىيػةا رن نوال فىػةتَبًع آياتًك ًمن قىػب ًل أىف ن ً
َذ َؿ ىكى٦نٍىز َٰل} .
ٍ ى ى ٍى ى ي ى ى ى ى
ٍ
( -48فىػلى َما جاءهم) قوؿ ( ٍ ً ً ً
اٜنق هو القرآف كبلـ اهلل ،كالباطل كبلـ
١نمد ،ك ٌ
اٜنى حق م ٍن عةدنىا) على لساف ٌ
ى ىي ي

الشياطٌن،

كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس { :يا أىيػحها الةَاس قى ٍد جاء يكم ٍ ً
فاٜنق كبلـ
اٜنى حق من َربٍّ يك ٍم} ٌ ،
ى ى
ي ىى ي
اهلل ،كجاء ُب نورة الرعد قوله تعأب ً
اٜنى حق} يعين القرآف ألنه كبلـ اهلل .
ك ٍ
ك ًمن َربٍّ ى
{كالَذم أين ًزىؿ إًلىٍي ى
ى
١نمد من اٞنعاجز ( ًمثٍل ىما أ ً
(قىاليوا) أم قاؿ مشركو العرب (لى ٍوىال أ ً
ون َٰى) من اٞنعاجز فإ ٌف القرآف
يكٌبى يم ى
يكٌبى) ٌ
ى
كحده ال يكفي دالل على دعوته .فرد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب (أىكىٓبٍ يى ٍك يفركا ًّنىا أ ً
ون َٰى ًمن قىػٍب يل)
يكٌبى يم ى
ى
ٌ
ي
ً ً
اهىرا) أم قالوا إ ٌف التوراة كالقرآف
يعين أٓب يكفركا بالتوراة ككذلك كفركا بالقرآف إذ (قىاليوا ن ٍحىراف تىظى ى
ً
١نمد تظاهرا بٌن الةاس كعبل شأهنما ( ىكقىاليوا إًنَا بً يك ٍّل ىكافًيرك ىف) أم بالتوراة
نحراف أتى ُّما مونى ك ٌ
كالقرآف كافركف .كاٞنعىن :إ ٌف اٞنشركٌن يطلبوف مةٌا معجزة مثل عصا مونى فهل هم آمةوا ّنونى ككتابه إذ
جاء بالعصا؟ كبل ٓب يؤمةوا به ،فلو ٌأهنم آمةوا ّنونى كتوراته لرتكوا عبادة األصةاـ أل ٌف التوراة تةهى عن
عبادة األصةاـ كتدعو إٔب عبادة اهلل كحده ككذلك القرآف يدعو إٔب عبادة اهلل كحده ،فما طلبهم
ردان عليك كجداالن لك.
للمعجزات إال ٌ

ًَ
ً
اب)
ين آتىػٍيػةى ي
اه يم الٍكتى ى
ٍ -52بٌ أخذ نبحانه يصف أهل الكتاب من آمن مةهم بالقرآف فقاؿ تعأب (الذ ى
يريد ُّم الذين أنلموا من اليهود كالةصارل ،كالكتاب يريد به التوراة ( ًمن قىػٍبلً ًه) أم من قبل القرآف ( يهم
بًًه يػي ٍؤًمةيو ىف) أم بالقرآف يص ٌدقوف.
( - 53كإً ىذا يػٍتػلىى علىي ًهم) القرآف (قىاليوا آمةَا بًًه إًنَه ٍ ً
ً ًً ً ً
ٌن) أم كةٌا
اٜنى حق من َربػٍّةىا إًنَا يكةَا من قىػٍبله يم ٍسلم ى
ي
ى
ى ي َٰ ى ٍ ٍ

مستسلمٌن ألمر ربٌةا مةقادين بشأف التوحيد ال نشرؾ بعبادة ربٌةا ،كٞنا ٚنعةا القرآف آمةا به ألنه يدعو إٔب
التوحيد كما تدعو التوراة إٔب التوحيد كنبذ األصةاـ.

( - 71قيل أىرأىيػتيم إًف جعل اللَه علىي يكم اللَيل نرم ندا إً ى َٰٔب يػوًـ الٍ ًقيام ً من إًلىػَٰه ىغيػر اللَ ًه يأٍتًي يكم بً ً
ضيى واء أىفى ىبل
ىٍ ى ى ى ٍ ه ٍي ى
ٍ ى ٍ ٍ ى ى ى ي ى ٍ ي ٍ ى ى ٍى

تى ٍس ىمعيو ىف)

َه ىار ىن ٍرىم ندا إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً ىم ٍن إًلىػَٰهه ىغٍيػ ير اللَ ًه يىأٍتًي يكم بًلىٍي ول
( - 72قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إًف ىج ىع ىل اللَهي ىعلىٍي يك يم الةػ ى
تىس يكةيو ىف فً ًيه أىفى ىبل تيػب ً
ص يرك ىف) نبق تفسًن هاتٌن اآليتٌن ُب كتايب الكوف كالقرآف .
ٍ
ٍ
يدا) أم أخذنا من كل ٌأم شهيدان يشهد على الكافرين كاٞنشركٌن من
 ( - 75ىكنػىىز ٍعةىا ًمن يك ٍّل أيَم و ىش ًه ن
79
قومه كاٞنك ٌذبٌن برنالته ،كالشهيد هو الرنوؿ
ً
ك
ث ًُب يك ٍّل أيَم و ىش ًه ن
{كيىػ ٍوىـ نػىٍبػ ىع ي
يدا ىعلىٍي ًهم ٍّم ٍن أىن يف ًس ًه ٍم ىكجٍئػةىا بً ى
كنظًنها ُب نورة الةحل قوله تعأب ى
ً
و
فحيةئذ يقولوف ٓب نعبدهم ألهنم آٟن
بأهنم كانوا مشركٌن.
فالرنل تشهد عليهم ٌ
ىش ًه ن
يدا ىعلى َٰى ىهػَٰ يؤىالء}  ،ي
كلكن ليشفعوا لةا عةد اهلل .فتقوؿ اٞنبلئك أٓب يرنل اهلل لكم ير ينبلن أنذرتكم عن عبادهتم كتقديس

قبورهم؟ فيقولوف بلى كلكن ٚنعةا آباءنا يقولوف أ ٌهنا تشفع

79
(كنػىىز ٍعةىا) يعين أخذناه من بٌن قومه باٞنوت نزعةاه من جسمه اٞنادم ،كأعددناه ليوـ اٜنشر
كا٧نا قاؿ تعأب ى

كاٜنساب لكي يشهد على اٞنشركٌن من قومه كاٞنك ٌذبٌن برنالته.

(فىػ يق ٍلةىا ىهاتيوا بػيٍرىهانى يك ٍم) على شفاعتها ،يعين هاتوا كتابان ٚناكيان مكتوبان فيه أ ٌف األنبياء كاألكلياء يشفعوف ٞنن

كبل ال برهاف لكم على ذلك فإ ٌف األنبياء كاألكلياء ال يشفعوف ٌإال ٞنن أذف اهلل ٟنم
٪نبٌوف كٞنن يريدكفٌ .
بشفاعته.

{من ذىا الَ ًذم يى ٍش ىف يع ًعٍة ىدهي إًالَ بًًإ ٍذنًًه}  .كجاء ُب نورة األنبياء قوله
فقد جاء ُب نورة البقرة قوله تعأب ى
{ال ي ٍش ىفعو ىف إًَال لًم ًن ارتىضى كهم ٍّمن خ ٍشيتً ًه م ٍش ًف يقو ىف}  .كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ {كأ ً
ىنذ ٍر بًًه
تعأب ى ى ي
ى ٍ ى ىي ٍ ى ى ي
ى
ً
ًَ
ًً
ً ً
يع لَ ىعلَ يه ٍم يىػتَػ يقو ىف} .كقاؿ تعأب ُب آي
س ىٟنيم ٍّمن يدكنه ىكًٕبٌّ ىكىال ىشف ه
الذ ى
ين ى٫نىافيو ىف أىف يٍ٪ن ىش يركا إ ى َٰٔب ىرٌُّ ٍم لىٍي ى
ً ًَ
ًً
س
ين َأنى يذكا ًديةىػ يه ٍم لىعًبنا ىكىٟنٍنوا ىك ىغَرتٍػ يه يم ٍ
 70من نورة األنعاـ { ىكذىر الذ ى
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا ىكذى ٍّك ٍر به أىف تيػٍب ىس ىل نىػ ٍف ه
ً
ً ً ً
ً
يع ىكإًف تىػ ٍع ًد ٍؿ يك َل ىع ٍد وؿ َال يػي ٍؤ ىخ ٍذ ًمٍةػ ىها}  .كقاؿ تعأب ُب
ي
ل
ت
ب
س
ك
ا
ّن
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
س ىٟنىا من يدكف اللَه ىكًٕبٌّ ىكىال ىشف ه
ى
ى
ى
نورة غافر {ما لًلظَالً ًمٌن ًمن ىً
٘ني وم ىكىال ىش ًفي وع ييطىاعي} .
ى ٍ
ى
(فىػعلًموا) و
حيةئذ (أى َف ٍ ً ً
ض َل ىعٍةػ يهم َما ىكانيوا يىػ ٍفتىػ يرك ىف) من أمر الشفاع .
اٜنى َق للَه ىك ى
ىي
الةب اٛنحف هي بقع بٌن مك كاٞندية كعرؼ الطريق إٔب مك اشتاؽ إليها ،فأتاه
 - 85لى ٌما نزؿ ٌ
ً
ك) قراءة
ض ىعلىٍي ى
جربائيل فقاؿ أتشتاؽ إٔب بلدؾ؟ قاؿ نعم ،قاؿ فإ ٌف اهلل تعأب يقوؿ (إً َف الَذم فىػىر ى
(الٍ يق ٍرآ ىف لىىرا حد ىؾ إً ى َٰٔب ىم ىع واد) كاٞنعىن :إ ٌف الذم أكجب عليك قراءة القرآف على الةاس نيعيدؾ إٔب مك

اٜنق قاؿ اهلل تعأب (قيل
مةتصران عليهم فبل ٓنزف على فراقها .كٞنا قاؿ اٞنشركوف لرنوؿ اهلل أنت ضاؿ عن ٌ
ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) أنا أـ أنتم.
َرٍّيب أ ٍىعلى يم ىمن ىجاءى بًا ٍٟنيىد َٰل ىكىم ٍن يه ىو ًُب ى
و
ً
يتمزؽ كيتبلشى فبل
اٞنادة ( ىهالً ه
آخىر ىال إًلىػَٰهى إًَال يه ىو يك حل ىش ٍيء) من ٌ
ك) يعين ٌ
 ( - 88ىكىال تى ٍدعي ىم ىع اللَه إًلىػَٰ نها ى
تتمزؽ كتتبعثر بعد إنتهاء حياهتا.
يبقى شيء من اٞنادة على حالته ٌ
حّت األجراـ السماكيٌ فإهنا ٌ
و
يتمزؽ كيتبلشى.
كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الر٘نن { يك حل ىم ٍن ىعلىٍيػ ىها فىاف}  ،أم ٌ

(إًَال ىك ٍج ىههي) إال من كاف ُب جهته ال يهلك كال يفىن ،كهم اٞنبلئك كالةفوس الصاٜن اليت تسكن اٛنةاف

كاألنبياء كاألكلياء كالشهداء ،أم الذين هم ٓنت العرش ُب السماكات الركحانيٌ .

اٛنى ىبل ًؿ ىك ًٍ
اإل ٍكىرًاـ}  ،ككذلك قوله تعأب
ك ذيك ٍ
{كيىػٍبػ ىقى ىك ٍجهي ىربٍّ ى
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الر٘نن قوله تعأب ى
ُب نورة الزمر ً
صوًر فىصعًق من ًُب ال َسماك ً
ات ىكىمن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض إًَال ىمن ىشاءى اللَهي}  ،يعين إال
{كنيف ىخ ًُب ال ح ى ى ى
ىى
ى
من نكن السماكات األثًني كهي اٛنةاف .كقد شبق شرح كلم "إال كجهه" ُب كتايب الكوف كالقرآف
بشواهد كأدل ٓنت عةواف هتدٙب األجراـ كتبعثرها .
ٍم) ُب اآلخرة ( ىكإًلىٍي ًه تيػ ٍر ىجعيو ىف) بعد موتكم.
(لىهي ٍ
اٜنيك ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة القصص ،ك ٍى ٍ
ى
=================================

سورة العنكبوت
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1ا ؿ ـ) نبق تفسًن هذه اٜنركؼ ُب نورة البقرة.
( - 2أ ً
َاس) الذين أنلموا (أىف يػيٍتػىريكوا) قاعدين َّرد (أىف يىػ يقوليوا ىآمةَا ىكيه ٍم ىال يػي ٍفتىػةيو ىف) باٛنهاد،
ى
ىحس ى
ب الة ي

كاٞنعىن :اليكفي ا٬ناهنم بالقوؿ دكف العمل.

ًَ
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) يعين بين انرائيل حٌن أمرناهم بقتاؿ العمالق كدخوؿ
 ( - 3ىكلىىق ٍد فىػتىػةَا) أم اختربنا (الذ ى
ًَ
ً
ٌن).
ص ىدقيوا) مةكم باالختبار ( ىكلىيىػ ٍعلى ىم َن الٍ ىكاذبً ى
ين ى
أر٪نا (فىػلىيىػ ٍعلى ىم َن اللَهي الذ ى

ًَ
ً
ً
ً
١نمد
ين يىػ ٍع ىمليو ىف ال َسيٍّئىات أىف يى ٍسب يقونىا) ّنا نريد من تبليغ رنال رنولةا ٌ
ب) اٞنشركوف (الذ ى
( - 4أ ٍىـ ىحس ى

فحكموا عليه بالقتل ُب دار الةدكة ( ىناءى ىما ىٍ٪ن يك يمو ىف) من قتل الرنوؿ كالقضاء على اٞنسلمٌن بالتعذيب
كالتشريد ،فقد أ٤نيةاه من أيديهم كٓب تةجح خطتهم كال حكمهم فيه فشتٌتةا مشلهم كأهلكةا اٞنعاندين

مةهم.
 ( -5ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو لًىقاءى اللَ ًه) أم من كاف يأمل أف يكوف ُب جوار ربه فيسكن ُب اٛنةاف الركحاني
فليعبد اهلل كحده كال٪نتاج إٔب شفيع (فىًإ َف أىجل اللَ ًه) بالثواب (ىآل و
ت) حٌن انتقاؿ اإلنساف من الدنيا إٔب
ىى
ً
ً
يم) بتقواهم.
اآلخرة باٞنوت ( ىكيه ىو ال َسم ي
يع) لصبلهتم (الٍ ىعل ي
80
يدهي) يعين يبدئ اٝنلق من الرتاب ٍبٌ يعيده
ئ اللَهي ٍ
ف يػيٍب ًد ي
اٝنىٍل ىق ٍبٌ ييعً ي
( -19أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا ) أهل مك ( ىكٍي ى
ً
ك ىعلىى اللَ ًه يى ًسًنه) يعين
إٔب الرتاب بعد اٞنوت .كقد نبق تفسًنها ُب نورة يونس ُب آي ( ، 4إً َف َٰذىل ى
إفةاء هؤالء اٞنشركٌن كإبادهتم من األرض يسًنة على اهلل الصعوب فيها.

( - 20قي ٍل ًنًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
اٝنىٍل ىق) الذين كانوا قبلكم فك ٌذبوا رنلهم كما ك ٌذبتم،
ف بى ىدأى ٍ
ض فىانظييركا ىكٍي ى

أنظركا إٔب آثارهم كديارهم اٝنرب كيف أهلكةاهم كبقيت ديارهم خالي ٓب تيسكن من بعدهم ،فإف
أصررًب على تكذيبكم كٓب تؤمةوا برنولةا ١نمد هنلككم كما أهلكةا هؤالء (ٍبيَ اللَه ي ً
ةش يئ الةَ ٍشأىىة ٍاآل ًخىرةى)
يي
ٌ
يعين يةشأ قومان آخرين غًنكم فًنل أعماٟنم .
ً ًً
ًً
ين}  ،كقاؿ ايضا
كمثلها ُب نورة األنعاـ قوله تعأب {فىأ ٍىهلىكٍةى ي
اهم بً يذنيوُّ ٍم ىكأىنٍ ىشأٍنىا من بىػ ٍعده ٍم قىػ ٍرنا ى
آخ ًر ى
ً و
ً
ً
ً
ين} .
{إًف يى ىشأٍ يي ٍذهٍب يك ٍم ىكيى ٍستى ٍخل ٍ
ف ًمن بىػ ٍعد يكم َما يى ىشاء ىك ىمآ أ ى
ىنشأى يكم ٍّمن ذيٍّريَ قىػ ٍوـ ى
آخ ًر ى
(إً َف اللَهى ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) أم قادر على إهبلؾ الكافرين كإنشاء قوـ آخرين بدٟنم.

 80أصلها أٓب يركا ،كالواك للتحذير ،كتقديره أٓب يركا ذلك فيحذركا العاقب .

يرده عن مشيئته شفيع ( ىكيىػ ٍر ىح يم) بالعفو كاٞنغفرة ( ىمن يى ىشاءي) من
ب ىمن يى ىشاءي) من اَّرمٌن ال ٌ
( - 21يػي ىع ٍّذ ي
اٞنذنبٌن ( ىكإًلىٍي ًه تيػ ٍقلىبيو ىف) يعين إٔب عآب الةفوس تةقلبوف بعد اٞنوتٍ ،بٌ إٔب احملشر للجزاء كالعقاب كذلك
يوـ القيام .
ً ً
ين) اهلل (ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) ُب حياتكم اٞنادي ( ىكىال ًُب ال َس ىم ًاء)ُ 81ب حياتكم األثًني ،
 ( - 22ىكىما أىنتيم ّنيٍعج ًز ى

أم الركحاني  ،يعين ليس لكم مهرب مةه كالملجأ تلجؤكف إليه فيعجز عن القبض عليكم بل أيةما ذهبتم
فأنتم ُب قبضته كٓنت حكمه كُب ٣نلكته فيةتقم مةكم (كما لى يكم ٍّمن د ً
ٕب)
كف اللَ ًه) أم من غًنه ( ًمن ىكً ٍّ
ي
ىى
يتؤب أمركم كيدافع عةكم (كىال نى ً
صًن) يةصركم ك٫نلصكم من عذاب اهلل.
ٌ
ى
ٍ -41بٌ ضرب اهلل مثبلن بسدن األصةاـ كاألكثاف الذين ٫ندموهنا كيدعوف الةاس إٔب عبادهتا كالعةكبوت
اليت أنذت بيتان للصيد فقاؿ تعأب (مثىل) السدن (الَ ًذين َأنى يذكا ًمن د ً
كف اللَ ًه أ ٍىكلًيىاءى) كهي األصةاـ
ي
ى
ى ي
ً
ت بىػٍيتنا) 82لتصيد به الذباب كاٜنشرات ،كٓب
كاألكثاف كمن يدعو إٔب عبادهتا ( ىك ىمثى ًل الٍ ىعة ىكبيوت َأنى ىذ ٍ

تتٌخذه ليحميها من برد كحر كال ليحميها عن الرياح بل ألجل الصيد فقط ،فكذلك خدم األصةاـ

كاألكثاف ٌأنذكها كنيل لكسب اٞناؿ من ضعفاء العقوؿ فيجلبوف ٟنم الةذكر كاٟندايا كالقرابٌن كغًن ذلك
من أفرش كمتاع كيعيشوف على ماؿ اٜنراـٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف ذلك ال يدكـ ٟنم إال م ٌدة قصًنة
ً
ت
كيةتقلوف ّنوهتم إٔب عآب الةفوس فيعاقبهم على أفعاٟنم فقاؿ تعأب ( ىكإً َف أ ٍىكىه ىن الٍبيػييوت)أم أدقٌها (لىبىػٍي ي
الٍعة ىكب ً
وت لى ٍو ىكانيوا يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق  ،كاٞنعىن :إ ٌف األصةاـ أضعف من كل ٢نلوؽ فهي ال ٬نكةها أف تدافع
ى ي
عن نفسها إذا أصاُّا خطر من ٓنطيم أك كسر فكيف ٬نكةها أف تدافع عةكم أك تشفع لكم .كخيط

مكوف من ٙنس كعشرين خيطا لكل كاحد مةها ،فرتل اٛنمع ُّذه الدقٌ  ،فكيف بدقٌ خيط
العكبوت ٌ
ً
 81كإٌ٧نا قاؿ تعأب ً
ألهنا خفيف الوزف
اٛنو كتةزؿ إٔب األرض كالطًن ٌ
(كىال ُب ال َس ىماء) أل ٌف األركاح ٬نكةها أ ٍف تصعد ُب ٌ
ى
اٛنن كالشياطٌن كتسمعهم.
نريع االنتقاؿ ،ال ٕنةعها باب كال يص ٌدها حجاب ،ترل اٞنبلئك ك ٌ

 82كالتاء للتأنيث ،أل ٌف األنثى هي اليت تةسج البيت ،كاألنثى تأكل الذكر ،كاالفراخ بعضها يأكل بعضان .

كاحد من ٙنس كعشرين ،كهذا ٓب يكن يعلمه احد من قبل لو ٓب تكشفه لةا آالت التكبًن ُب هذا
العصر  ،كقد رنم العةكبوت كذنبه الذم يغزؿ اٝنيوط الشيخ طةطاكم جوهرم ُب كتابه (اٛنواهر ُب
تفسًن القراف) عةد تفسًن هذه اآلي  .كالعةاكب أجةاس كثًنة ٔنتلف باختبلؼ األقطار اليت تعيش فيها،
نام تلدغ كالعقرب كبعضها نافع تةسج اٜنرير مثل دكدة القز .
ضارة ٌ
فبعض العةاكب ٌ
ُنج أ ٌهنا
الدجالٌن الذين يغوكف الةاس كيدعوهنم إٔب عبادة القبور ٌ
كلقد أصبح اليوـ الكثًن من هؤالء ٌ
نيء األخبلؽ
قبور األكلياء ألجل أف يعيشوا على اٞناؿ اٜنراـ كال ٪نسبوف للعاقب حسابان ،فرتل رجبلن ٌ

مارة فيجمع الرتاب كيبين هةاؾ قربان كيأٌب
رذيبلن قد عافه الدهر كنبذه أهله يأٌب إٔب مكاف يقع على طريق ٌ

ِنرق خضراء فيضعها فوؽ القرب اٞنصطةعٍ ،بٌ يأٌب بشمع فيوقدها فوؽ القربٍ ،بٌ يضع له إٚنان كيةسبه

مر به أحد من الةاس كنأله عن القرب فيقوؿ هو إبن
ألحد أبةاء األنبياء أك اٞنشايخ أك االئم  ،فإذا ٌ

اٜنسن  ،أك يةسبه إٔب غًنه من األئم ٍبٌ يأخذ ُب مدح ذلك القرب فيقوؿ أنٌه أظهر اٞنعجزات فش ىفى

اٞنرضى كفتح عيوف العي ٍمي كأقاـ اٞنقعدين فقاموا ٬نشوف ،كهكذا يغوم الةاس بكذبه كدجله فيةتشر خربه
ى
ُب القرل كاٞندف اَّاكرة له فتأٌب الةاس باٟندايا كالةذكر كالذبائح كالشموع كغًن ذلك ،فبل يذهب من

الوقت نة كاحدة إال كأصبح ذلك الرجل غةيٌان ١نرتمان بٌن الةاس له أنعاـ كأمبلؾ كنقود كغًن ذلك من

ماؿ الةاس ،كاليعلم أنٌه قد باع آخرته بدنياه كألقى نفسه ُب جهةٌم كأل ىقى ٗنعان غفًنان من الذين عبدكا
القبور كق ٌدنوها ،فمثىله كمثىل السامرم الذم صةع عجبلن من ذهب كدعا قومه لعبادته فعبدكه ،فهو
شيطاف من شياطٌن اإلنس حسبه جهةٌم كبئس اٞنصًن.

ٍ - 42بٌ أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن بالعذاب فقاؿ (إً َف اللَهى يىػ ٍعلى يم ىما يى ٍدعيو ىف ًمن يدكنًًه ًمن ىش ٍي وء)
فيجعل األصةاـ حصباء ٛنهةم كالداعٌن لؤلصةاـ كاألكثاف حطبها (كهو الٍع ًزيز) ُب نلطانه ( ٍ ً
يم) ُب
ىيى ى ي
اٜنىك ي
أفعاله .ككلم "شيء" معةاها اٞنادة.

ض ًربػي ىها لًلة ً
َاس) تقريبان للفهم ( ىكىما يىػ ٍع ًقلي ىها إًَال الٍ ىعالً يمو ىف) أم
ك ٍاأل ٍىمثى ي
اؿ) اليت نبقت (نى ٍ
 ( - 43ىكتًٍل ى
{كلًةيبىػيٍّػةىهي لًىق ٍووـ
كمايفهمها إال الذين ٌ
خصهم اهلل بعلمه كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
يىػ ٍعلى يمو ىف} .
ً
اٜنى ٍّق) أم بالوعد
ض) أم الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض (بً ٍ
 ( - 44ىخلى ىق اللَهي ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
{كيه ىو الَ ًذم ىخلى ىق
اٜنق ،يعين ِنراب اَّموع الشمسي  .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
ً
كن خرابان فيكوف ،كهو يوـ القيام
ض بً ٍ
اٜنى ٍّق ىكيىػ ٍوىـ يىػ يق ي
ال َس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
وؿ يكن فىػيى يكو يف} أم يقوؿ للكوف ٍ
تتمزؽ فيه الشمس كتوابعها .كقد شرحت عن الكوف كالسماكات كاألرض كغًن ذلك من عبلئم
الذم ٌ
ً
ًً
ٌن)
القيام ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان (إً َف ًُب َٰذىل ى
ك) اٝنراب (ىآليى ن) على قياـ الساع (لٍٍّل يم ٍؤمة ى
بوقوعها.
ك ًمن الٍ ًكتى ً
ً ً
اب) أم من الكتب السماكي القد٬ن  ،كهي قصص األنبياء اقرأها
( - 45اتٍ يل ىما أيكح ىي إلىٍي ى ى
ص ىبل ىة) اٞنقبول (تىػٍةػ ىه َٰى) صاحبها ( ىع ًن الٍ ىف ٍح ىش ًاء ىكالٍ يمة ىك ًر
ص ىبل ىة) ُب اصحابك (إً َف ال َ
على قومك ( ىكأىقً ًم ال َ
ىكلى ًذ ٍك ير اللَ ًه) إيٌاكم بر٘نته (أى ٍكبىػ ير) أم أكثر من ذكركم بطاعته .كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأب
{فىاذٍ يكر ًك٘ب أىذٍ يكريكم كا ٍش يكركاٍ ًٕب كالى تى ٍك يفر ً
كف} .
ٍ ٍى ي ى
ي
ي
شر فيجازيكم على أعمالكم ٌإما عاجبلن اك آجبلن.
( ىكاللَهي يىػ ٍعلى يم ىما تى ٍ
صةىػعيو ىف) من خًن أك ٌ
و
بالشر كهي الةفس
قاؿ بعض اٜنكماء :إ ٌف اهلل نصب لك شيئٌن أحد٨نا آمر كاألخر ناه ،فاألكؿ يأمر ٌ
ً
ً
ص ىبل ىة تىػٍةػ ىهى ىع ًن الٍ ىف ٍح ىشاء
الشر كهي الصبلة {إً َف ال َ
س ألىَم ىارةه بًال حسوء} كاآلخر ى
يةهى عن ٌ
{إ َف الةَػ ٍف ى
ىكالٍ يمة ىك ًر} ككلٌما أمرتك نفسك باٞنعاصي كالشهوات فانتعً ٍن عليها بالصبلة.
ً
ات ٍّمن َربًٍّه) مكتوب ُب اٜنجر كما نزؿ ُّا مونى من عةد اهلل،
 ( -50ىكقىاليوا) اليهود (لى ٍوىال أين ًزىؿ ىعلىٍيه آيى ه
و
فحيةئذ نص ٌدقه (قيل) ٟنم يا ١نمد (إًَ٧نىا ٍاآليات ًع ى ً
يةزٟنا كيف يشاء كقد ذهب
يعين كاأللواح
ى ي
ةد اللَه) ٌ
ٌ
ٍ
العصر اٜنجرم كهذا عصر العلم كاٞنعرف كالببلغ فبل داعي إٔب نزكؿ األحجارٍ ،بٌ لو كةتم صادقٌن

بأنٌكم تؤمةوف عةد رؤيتها ٞنا ك ٌذبتم مونى لى ٌما نزؿ باأللواح فقاؿ آباؤكم من يص ٌدؽ أ ٌهنا من عةد اهلل،
ً
ٌن) فمن ييًرًد
فانشق اٛنبل كمالت الش ٌق عليهم لتقتلهم لوال ٌأهنم صاحوا آمةا كص ٌدقةا ( ىكإًَ٧نىا أىنىا نىذ هير حمبً ه
ٌ
فليكفر.
فليؤمن كمن أراد الةار كجحيمها
اآلخرة كنعيمها
ٍ
ٍ
ً
ٍف ًهم)  83دالل على صدقك (أىنَا أىنزلٍةىا علىي ى ً
اب يػيٍتػلى َٰى ىعلىٍي ًه ٍم) فيخربهم ّنا ُب
ى ىٍ
ك الٍكتى ى
( -51أ ىىكىٓبٍ يىك ٍ

توراهتم مع أنٌك رجل ٌأمي عريب كالتوراة مكتوب بالعربم ،كعبلكة على ذلك إ ٌف التوراة أصبح فيها أغبلط

كثًنة من تبديل كتغيًن كقد جاء القرآف باٜنقيق ككشف الةقاب عن األغبلط اليت كتبها عزرا بن نرايا
ً
لئبل يفقدكا الصواب ( ىكًذ ٍكىر َٰل)
ك) أم ُب إنزاؿ الكتاب ككشف الةقاب (لىىر ٍ٘نى ن) للمؤمةٌن ٌ
(إً َف ًُب َٰذىل ى
ألكٕب األلباب (لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمةيو ىف) باهلل كبرنوله.
ً
ك) قومك (بًالٍع ىذ ً
اب) كذلك قوؿ الةضر بن اٜنارث{ :أ ٍىم ًط ٍر ىعلىٍيػةىا ًح ىج ىارنة ٍّم ىن
 ( -53ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى
ى
ال َسماء أى ًك ائٍتًةىا بًع ىذ و
اب أىلًي وم} .
ى
ى

أجل معدكد ،أم إٔب و
أخرنا عةهم العذاب إٔب و
كقت
ىج هل حم ىس ًّمى) يعين لوال أف ٌ
فقاؿ اهلل تعأب ( ىكلى ٍوىال أ ى
ً
و
َهم بىػ ٍغتى ن) أم فجأ نة
ٌ
أخرناه عةهم إٔب كقت آخر ٞنصلح اليعلموهنا ( ىكلىيىأٍتيىػةػ ي
معٌن ( َٛنىاءى يه يم الٍ ىع ىذ ي
اب) كلكن ٌ
عةد موهتم ( ىكيه ٍم ىال يى ٍشعييرك ىف) اليوـ ّنبلئك العذاب بٌن أيديهم تكتب أعماٟنم كٓنصي عليهم أقواٟنم
كتقبض نفونهم حٌن آجاٟنم.

اب) ُب الدنيا (كإً َف جهة ً ً ً
( - 54يستػع ً
ك بًالٍع ىذ ً
ين) ُب اآلخرة ،يعين الكافرين
ن
و
ل
ج
ي
ى
ى
ى ٍى ٍ
ى
ى
ى
ى
َم لى يمحيطىه بالٍ ىكاف ًر ى
ى

الذين كانوا قبلكم ابتلعتهم األرض فهم مع ٌذبوف ُب الةار اليت ُب جوفها كُب نار الرباكٌن اليت ٔنرج من
جوؼ األرض ،فالةار ٓنيط ُّم من كل مكاف ،ككذلك أنتم لى ٌما ٕنوتوف تع ٌذبوف بتلك الةار أيٌها
اٞنستعجلوف بالعذاب.
 83أصلها أٓب ً
يكفهم ،كالواك للتحذير ،كتقديره أٓب يكفهم القرآف دالل على صدقك فيحذركا عقاب اهلل ُب
٢نالفتك.

ٍ - 55بٌ ذكر اهلل نبحانه عذابان أخر يصيبهم بعد ذلك كهو يوـ تقف األرض عن دكرهتا احملوري فيكوف

اه يم
الةهار نرمدان كتزداد اٜنرارة فيه فيكوف طوله مقابل ألف نة من نةيٌةا فقاؿ تعأب (يىػ ٍوىـ يىػ ٍغ ىش ي
الٍع ىذاب) أم يغمرهم كيغطٌيهم ( ًمن فىػوقً ًهم) ُنرارة الشمس كأشعتها (كًمن ىٍٓن ً
ت أ ٍىر يجلً ًه ٍم) ُنرارة األرض
ى ي
ٍ ٍ
ٌ ى
وؿ) ملىك العذاب (ذيكقيوا) أٓب العذاب جزاء (ما يكةتيم تىػ ٍعمليو ىف) ُب دار الدنيا من و
أعماؿ
كتوهجها ( ىكيىػ يق ي
ٌ
ى ٍ ى
نيئ .
( -65فىًإ ىذا ركًبوا ًُب الٍ يف ٍل ً
ك) عةد السفر ( ىد ىع يوا اللَهى) كقت اٝنطر كعةد هياج العواصف كتبلطم أمواج
ىي
ًً
اه ٍم إً ىٔب الٍبىػٍّر) حٌن ذهبوا إٔب اٜنبش ُب طلب جعفر
البحر (٢نيٍلص ى
ٍّين) ال يدعوف غًنه (فىػلى َما ٤نىَ ي
ٌن لىهي الد ى
كقصتهم ذكريهتا ُب نورة يونس ُب آي . 22
بن أيب طالب كاٞنؤمةٌن من أصحابه (إًذىا يه ٍم يي ٍش ًريكو ىف) ٌ
ً
ً
اه ٍم) من الةٌػ ىعم ،كاٞنعىن :يشركوف األصةاـ مع اهلل ليجحدكا نً ىعم اهلل عليهم
( - 66ليى ٍك يف يركا ّنىا آتىػٍيػةى ي
ؼ يىػ ٍعلى يمو ىف) عاقب كفرهم كإشراكهم حٌن
فيةسبوها من األصةاـ كبييمةًها ( ىكلًيىتى ىمتػَعيوا) برؤيتها (فى ىس ٍو ى
يدخلوف الةار.
ً
ف
( - 67أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا أىنَا ىج ىع ٍلةىا) ٟنم ( ىحىرنما آمةنا) يأمةوف فيه على أنفسهم من القتل كالسلب ( ىكيػيتى ىخطَ ي
َاس ًم ٍن ىح ٍوٟنًً ٍم) يعين من حوؿ مك  ،أم يضرب كيقتل بعضهم بعضان ك٫نطفوف أمتعتهم كأمواٟنم،
الة ي

رب هذا اٜنرـ كيرتكوف عبادة األصةاـ كاألكثاف
كذلك ُب القرل كاألكدي اليت حوؿ مك  ،أال يعبدكف ٌ
(أىفىبًالٍب ً
اط ًل يػي ٍؤًمةيو ىف) يعين باألكهاـ يص ٌدقوف ( ىكبًةً ٍع ىم ً اللَ ًه يى ٍك يف يرك ىف) يعين يةكركف نً ىعم اهلل عليهم فيجعلوهنا
ى
من ي٬نن األصةاـ كبركتها.
األئم كاٞنشايخ
ككذلك ُب عصرنا هذا يعتقد بعض الةاس بل أكثرهم أ ٌف الةٌػ ىعم كالرزؽ يأتيهم بربك ٌ
كبييمةها ،فإذا نألت أحدان عن أحواله أجاب قائبلن "بربك اٜنسٌن كلٌش زين" كاآلخر يقوؿ "بربك اٜنسٌن

ُب خًن كعافي " كإذا خرج من داره صباحا يقوؿ "توكلةا عليك يا علي بن أيب طالب" كإذا كقع ُب ش ٌدة

يقوؿ "ياعلي أدركين" كإذا قاـ أك قعد يقوؿ "يا علي" كٓب يستعن باهلل الذم خلقه كرزقه  .أليس هذا هو
اإلشراؾ الصريح؟ كمثل هذا القوؿ كاف رجاؿ اٛناهلي يقولوف ،أال ٌإهنم هم اٝنانركف.
ً
ً ً
ب
 ( -68ىكىم ٍن أىظٍلى يم ٣نَ ًن افٍػتىػىر َٰل ىعلىى اللَه ىكذبنا) ك ٌادعى له شركاء كشفعاء بدكف عل وم باٜنقيق (أ ٍىك ىك َذ ى
ً
اٜنى ٍّق) يعين بالقرآف (لى َما ىجاءهي) من عةد اهلل (أىلىٍي ً
ين) أم مسكةان يسكةوف فيه.
بً ٍ
َم ىمثٍػ نول لٍٍّل ىكاف ًر ى
ى
س ُب ىج ىهة ى
ى
ً
ً
ًَ
َه ٍم ينبيػلىةىا) يعين نكشف ٟنم عن
ين ىج ى
اه يدكا فيةىا) يعين جاهدكا ُب نبيل اهلل (لىةىػ ٍهديىػةػ ي
 ( - 69ىكالذ ى

غوامض األمور ليهتدكا إٔب اٜنقيق فيعملوا ّنا هو األصلح من األعماؿ ليزداد ثواُّم ُب اآلخرة ( ىكإً َف اللَهى
ًً
ٌن) بالةصرة كاٞنعون .
لى ىم ىع الٍ يم ٍحسة ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة العةكبوت ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة الروم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1أ ؿ ـ) نبق تفسًنها ُب نورة البقرة.
ً ً
كـ) كهي اٞنملك الركماني ككاف ديةهم الةصراني  ،ككاف بيةهم كبٌن فارس قتاؿ فغلبهم
( - 2غيلبىت الحر ي
الفرس كدخلوا فلسطٌن ،ككانت فارس على دين اَّوس يعبدكف الةار كاألصةاـ ،ككانت لقريش صداق

مع بعض الفرس ،كاٞنسلموف ٟنم صداق مع الركـ ،فةزلت هذه السورة.

ًُ( - 3ب أ ٍىد ىٗب ٍاأل ٍىر ً
ض) أم ُب أقرُّا إليكم كهي فلسطٌن ( ىكيهم) يعين الركـ ( ٍّمن بىػ ٍع ًد ىغلىبً ًه ٍم ىنيىػ ٍغلًبيو ىف)

الفرس .

ًُ( - 4ب بً ٍ ً ً
ٌن) كالبضع بٌن الثبلث كالسبع ُب العدد (لًلَ ًه ٍاأل ٍىم ير) ُب الةصر ( ًمن قىػٍب يل ىكًمن بىػ ٍع يد)
ض ًع نة ى
أم من قبل غلب الركـ كمن بعد ذلك ( ىكيىػ ٍوىمئً وذ) يعين يوـ يةتصر الركماف على الفرس (يىػ ٍفىر يح الٍ يم ٍؤًمةيو ىف).
ً
ةص ير ىمن
( - 5بًةى ٍ
ص ًر اللَه ) أل ٌف الركـ أهل كتاب فيةتصركف على اَّوس كهم مشركوف يعبدكف الةار ( يى ي
ً ً
يم) .
يى ىشاءي ۖ ىكيه ىو الٍ ىعز ييز الَرح ي
ً
ً
ض) أم الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها
( - 8أ ىىكىٓبٍ يىػتىػ ىف َك يركا ًُب أىن يفس ًهم ۖ َما ىخلى ىق اللَهي ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى

اٜنق على خراُّن
األرض ( ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما ) من أقمار كنيازؾ كشهب كمذنٌبات (إًَال بً ٍ
اٜنى ٍّق ) يعين االٌ بالوعد ٌ
ٟنن أجبلن تةتهي حياهتن فيه ،كهو يوـ القيام ( ىكإً َف ىكثً نًنا ٍّم ىن الة ً
َاس
( ىكأ ى
ٟنن ،أم كجعل ٌ
ىج ول حم ىس ًّمى ) ٌ
بًلً ىق ًاء ىرًٍُّّ ٍم) يعين بعآب األركاح كالبعث كاٜنساب ( لى ىكافًيرك ىف) أم مةكركف .كقد نبق تفسًن مثل هذه
اآلي ُب نورة األنعاـ.

ً ًَ
( - 9أ ىىكىٓبٍ يى ًسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم ) الذين ك ٌذبوا
ض فىػيىةظييركا ) لآلثار فيعلموا ( ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبى ي الذ ى
ىش َد ًمٍةػ يه ٍم قيػ َوةن) يعين من
الرنل كيف أهلكةاهم كبقيت بيوهتم خاكي ٓب تيس ىك ٍن من بعدهم ( ىكانيوا أ ى
كها ) أم
ض ) للزرع ،يعين حرثوها للزرع كقلٌبوا تربتها لغرس األشجار ( ىك ىع ىم ير ى
مشركي العرب ( ىكأىثى ياركا ٍاأل ٍىر ى
ً
كها) أهل م ٌك كمشركو العرب ُب
جعلوا فيها عمارات من دكر كقصور كأندي كغًن ذلك (أى ٍكثىػىر ٣نَا ىع ىم ير ى
ً
الةب ( ىك ىجاءىتٍػ يه ٍم ير ينلي يهم بًالٍبىػيٍّػةىات) الدالٌ على صدقهم فك ٌذبوهم فأهلكةاهم ( فى ىما ىكا ىف اللَهي
عهد ٌ
لًيىظٍلً ىم يه ٍم ) بذلك العذاب كاٝنراب ( ىكلىػَٰ ًكن ىكانيوا أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف ) .
ًَ
ً
ىناءيكا ) أب اٞنؤمةٌن (ال حسوآل) كهو ٗنع نوءُ ،ب ذلك قاؿ
ين أ ى
ٍ( - 10بيَ ىكا ىف ىعاقبى ى) الكافرين ( الذ ى

شاعرهم:

ىٗب ىجىزٍكا ىعامران ينوآل بًًف ٍعلً ًه يم
أَ
كاٞنعىن :كانت عاقبتهم اٜنياة السيئ كاٞنعيش السيئ كالدار السيئ ُب اآلخرة .كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب
ً
ضة نكا}  ،هذا ُب عآب الربزخ ،كيوـ القيام ُب
ض ىعن ذ ٍك ًرم فىًإ َف لىهي ىمعً ى
يش ن ى
{كىم ٍن أ ٍىعىر ى
ُب نورة طا ها ى
الةار.
( أىف ىك َذبوا بًآي ً
ات اللَ ًه ) يعين كاف هذا جزاؤهم ألهنم كذبوا بآيات اهلل ( ىكىكانيوا ًُّىا يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف ) عبلكنة
ي ى
على التكذيب.
أ ٍىـ كيف ىٍ٩ن يزكنىين ال حسوآل ًم ىن اٜنى ىس ًن

يدهي) أب الرتاب بعد اٞنوت ( ٍبٌ إًلىٍي ًه تيػ ٍر ىجعيو ىف ) أم ترجع
( - 11اهللي يىػٍب ىدأي ٍ
اٝنىٍل ىق ) من الرتاب (ٍبيَ ييعً ي
نفونكم للحساب كاٛنزاء ُب عآب الةفوس عآب األثًن.

ً
س الٍ يم ٍج ًريمو ىف ) أم يفلسوف من ر٘ن اهلل .
وـ ال َس ى
 ( - 12ىكيىػ ٍوىـ تىػ يق ي
اع ي) أم القيام ( يػيٍبل ي
 ( - 19ي٫نٍرًج ٍ ً
ً
ض) باٞنطر ( بىػ ٍع ىد ىم ٍوًهتىا) باٛندب
ت ًم ىن ٍ
ًج الٍ ىميٍّ ى
اٜنى ٍّي ىكيٍ٪نيًي ٍاأل ٍىر ى
اٜنى َي م ىن الٍ ىميٍّت ىكي٫نٍر ي
ي
ً
اٜني من اٞنيٌت
( ىكىكَٰ ىذل ى
ك ئنٍىر يجو ىف ) من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر يوـ القيام  ،كاٞنعىن :كما ي٫ن ًرج ٌ
كذلك ي٫ن ًر يجكم من أجسامكم بعد موهتا كمن األرض اٞنيت اليت ال نبات فيها كاٝنطاب للةفوس ،كقد
نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب نورة آؿ عمراف.

ً ًً
ض بًأ ٍىم ًرهً) السماء يريد ُّا الطبقات الغازي اليت فوؽ األرض ،
وـ ال َس ىماءي ىك ٍاأل ٍىر ي
 ( - 25ىكم ٍن آيىاته أىف تىػ يق ى
كاألرض يريد ُّا كلٌها ،كاٞنعىن :تقوـ الكواكب السيٌارة مع طبقاهتا الغازي  ،تقوـ ُب الفضاء ّنا اي ًع ٌدت له
من حركات كدكراف حوؿ الشمس بانتظاـ فتكوف من ذلك الفصوؿ األربع  ،ككذلك تقوـ بدكراهنا حوؿ
كالتكل عن
ٕنر السةوف كالدهور على هذه اٜنال ال تفرت عن اٜنرك
ح
١نورها ٌ
ليتكوف بذلك الليل كالةهار ،ك ٌ

فتتمزؽ اَّموع الشمسي كتقوـ القيام  ،ككل ذلك بأمره كحكمته ( ٍبٌ
السًن كالدكراف حّت تةتهي م ٌدهتا ٌ

ض إً ىذا أىنتم ) و
إً ىذا ىد ىعا يك ٍم ) إنرافيل ( ىد ٍع ىونة ٍّم ىن ٍاأل ٍىر ً
حيةئذ أنتم أيها اَّرموف ( ىٔنٍير يجو ىف) من األرض
يٍ
كتصعدكف اليةا إٔب احملشر للحساب كاٛنزاء.

ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنراء {يىػ ٍوىـ يى ٍدعيويك ٍم فىػتى ٍستى ًجيبيو ىف ًُنى ٍم ًدهً ىكتىظيةحو ىف إًف لَبًثٍتي ٍم إًالَ قىلًيبلن}
يعين مالبثتم ُب األرض إال قليبلن ،يعين ما لبًثتيم إال قليبلن من الزمن .كالداعي هو إنرافيل يدعوهم

ليصعدكا إٔب احملشر كهم نفوس أثًني .

 ( - 26كلىه من ًُب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) عبيدان ( يكلٌّ لَهي قىانًتيو ىف) أم مةقطعوف هلل مةقادكف له بالعبودي
ىيى
ىى
فإف ٓب يةقاد بعضهم ُب الدنيا فسيةقاد ُب اآلخرة.

يدهي ) إٔب األثًن كعآب الةفوس ( ىكيه ىو) أم
 ( - 27ىكيه ىو الَ ًذم يىػٍب ىدأي ٍ
اٝنىٍل ىق ) من األثًن يعين األركاح (ٍبيَ ييعً ي
ً
تتم كتكرب ٌاال ُب نةٌن
اإلعادة إٔب عآب الةفوس ( أ ٍىه ىو يف ىعلىٍيه) أل ٌف إنشاء الةفوس داخل األجساـ ال ٌ
لكن انفصاٟنا عن األجساـ باٞنوت يت حم بدقيق كاحدة ( ىكلىهي الٍ ىمثى يل ٍاأل ٍىعلى َٰى) كهو العًٌزة
معدكدة ،ك ٌ
ضرب بٌن الةاس ُب العًٌزة يقولوف" :فبلف عزيز كأنه نلطاف" ( ًُب
كالسلطاف  ،فاٞنثىل األعلى الذم يي ى
ال َسماك ً
ض ) أم الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض (كهو الٍع ًزيز) ُب ملكهً ٍ ( ،
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
يم) ُب
ىيى ى ي
ٌ
ىى
اٜنىك ي
خلقه.

ً
ليكن
اٛنرار يوـ فتح مك نزلت عليه هذه اآلي (فأىق ٍم ىك ٍج ىه ى
ك) أم ٍ
 - 30كلى ٌما نار رنوؿ اهلل َنيشه ٌ
قصدؾ ُب هذا السفر كأنت قاص هد مك ( لًلدٍّي ًن ىحةًي نفا ) يعين أف تسًن على دين إبراهيم اٜنةيف
كشريعته ،كهي (فًطٍر ى َ ً َ
نًن اهلل أتباع إبراهيم عليها،
َاس ىعلىٍيػ ىها) أم شريع إبراهيم اليت ٌ
ت الله ال ًيت فىطىىر الة ى
ى
ً
يل ًٝنىٍل ًق اللَ ًه) أم التب ٌدلوا خلق اهلل من الغاي اليت خلقهم
كهم اٞنسلموف ،كشريعته شريع التوحيد (ىال تىػٍبد ى
ألجلها كهي العبادة ،ذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات {كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنس إًَال لًيػعب يد ً
كف} .
ىى ى ي
اٛن َن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
ً
ٍّين) هو دين إبراهيم (الٍ ىقيٍّ يم ) على أتباعه كأكالده كالقيٌم على األيتاـ ( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال
َٰ(ذىل ى
ك الد ي
يىػ ٍعلى يمو ىف) حقيقته فيتٌبعوف ديةان غًنه.

ً
( - 31مةًيبً ً ً
ص ىبل ىة ىكىال تى يكونيوا
يموا ال َ
ي ى
ٌن إلىٍيه) أم راجعٌن أب اهلل بالتوب ( ىكاتَػ يقوهي) كالٔنالفوا أكامره ( ىكأىق ي
ً
ً
ٌن) .
م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ً ًَ
ين فىػَرقيوا ًديةىػ يه ٍم) بعد التوحيد ( ىكىكانيوا ًشيىػ نعا) أم أحزاب كمذاهب عديدة ،كهم اليهود
( -32م ىن الذ ى

تفرقوا ُب الدين بعد موت نليماف فعبدكا البعل كبعضهم عبدكا عشتاركت كبعضهم عبدكا الشعرل
ٌ
اليماني  ،كبعضهم عبدكا العجلٌن الذهبيٌن اللذي ًن صةعهما ٟنم يربعاـ بن ناباط ( يك حل ًح ٍز و
ب) مةهم (ًّنىا
ٌ
ٌ
لى ىديٍ ًه ٍم) من أصةاـ باطل (فى ًر يحو ىف) ُّا.
كاٞنعىن :ال تكونوا مثلهم أيها اٞنسلموف ُب اٞنستقبل فتغًنكف ديةكم كتعبدكف نادتكم كمشا٫نكم كقبور
أئمتكم فتةذركف ٟنم الةذكر كتشيٌدكف ٟنم القبور كتستعيةوف ُّم عةد قيامكم كقعودكم كتسألوف مةهم

كتبخركف البخور كتوقدكف الشموع كتقيموف ألجلهم
كتقربوف ٟنم القرابٌن ٌ
حوائجكم كتق ٌدنوف قبورهم ٌ

كتفجوف
الوالئم كتةصبوف عليهم اٞنآًب كتضربوف على الصدكر كٔنمشوف الوجوه كتش ٌقوف عليهم اٛنيوب ٌ

كمن ال ير٘نكم
عدككم ى
الرؤكس فتسيل الدماء عبلكنة على الدموع فيغضب عليكم ربكم كيسلٌط عليكم ٌ
الذؿ
حّت تذكقوا عذاب ٌ
الضر عةكم فبل يستجيب لكم كال يسمع لدعائكم ٌ
فتدعوف لكشف ٌ
كاالنتعباد جزاءن ألفعالكم.

ً
الضر عةهم (
 ( - 33ىكإً ىذا ىم َ
َاس ي
ضٌّر) يعين ش ٌدة كمرض أك فقر أك بليٌ ( ىد ىع ٍوا ىربػَ يهم) لكشف ٌ
س الة ى
ً
ٌن إًلىٍي ًه) أم راجعٌن اليه بالتوب كالدعاء مةه (ٍبيَ إًذىا أىذىاقىػ يهم ٍّمٍةهي ىر ٍ٘نى ن) بأف يشفيىهم من اٞنرض أك
حمةيبً ى
ً
يق ٍّمٍةػ يهم بًىرًٍُّّ ٍم يي ٍش ًريكو ىف) يعين يعودكف لئلشراؾ.
يغةيىهم من الفقر كيةجيىهم من الش ٌدة ( إًذىا فى ًر ه
ً
ً
ٍّعم ،يعين غايتهم من اإلشراؾ كفراف نعمتةا ليجعلوها من شركائهم
( - 34ليى ٍك يف يركا ّنىا آتىػٍيػةى ي
اه ٍم) من الةػ ى

ٍّعم بربك شركائةا كبييمةهاٍ .بٌ ه ٌددهم نبحانه بالعذاب إف ٓب يرتكوا اإلشراؾ فقاؿ
فيقولوف جاءتةا هذه الةػ ى

ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف) عاقب إشراككم حٌن
تعأب (فىػتى ىمتػَعيوا) بشركائكم كبدنياكم ،أم انتمتًعوا برؤيتهم (فى ىس ٍو ى
ٕنوتوف كتةتقلوف إٔب عآب الةفوس.
ىنزلٍةىا ىعلىٍي ًه ٍم ينلٍطىانا ) أم أـ أنزلةا عليهم كتابان من السماء على و
رجل مةهم يدعوهم إٔب
( - 35أ ٍىـ أ ى
اإلشراؾ فأشركوا (فىػ يه ىو يىػتى ىكلَ يم ًّنىا ىكانيوا بًًه يي ٍش ًريكو ىف) يعين فكاف ذلك الرجل صاحب الكتاب يأمرهم
باإلشراؾ ّنا جاء ُب ذلك الكتاب؟ كبل ٓب نةزؿ عليهم كتابان بذلك كٓب نأمرهم بتقديس البشر كال
اٞنبلئك كال عبادة اٜنجر .فالسلطاف هو الكتاب كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات {فىأٍتيوا
بً ًكتابً يكم إًف يكةتم ً ً
ففسر السلطاف بالكتاب.
صادق ى
يٍ ى
ى ٍ
ٌن} ٌ ،
( - 40اللَهي الَ ًذم ىخلى ىق يك ٍم ٍبٌ ىرىزقى يك ٍم ٍبٌ ي٬نًيتي يك ٍم) ليبلن (ٍبيَ يٍ٪نيًي يك ٍم) هناران " .فاٞنوت" هةا يريد به الةوـ
{كيه ىو الَ ًذم يىػتىػ ىوفَا يكم بًاللٍَي ًل
ك"اٜنياة" اليقظ من الةوـ .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
ًًً
ىج هل حم ىس ًّمى}  ،فاٜنياة اليت ذكرها نبحانه ُب هذه
َها ًر ٍبٌ يىػٍبػ ىعثي يك ٍم فيه لييػ ٍق ى
ىكيىػ ٍعلى يم ىما ىجىر ٍحتيم بًالةػ ى
ضى أ ى

اآلي أراد ُّا اٜنياة اٞنادي .

كقوله ( ىه ٍل ًمن يشىرىكائً يكم َمن يىػ ٍف ىع يل ًمن َٰذىلً يكم ٍّمن ىش ٍي وء) يعين هل تتم ٌكن أصةامكم كأكثانكم كمن

عبدٕنوهم من دكف اهلل أف ٔنلق كترزؽ كٓنيي كٕنيت ،فإذا علمتم أهنا غًن قادرة على شيء من ذلك

أب ) أم كتعاظم ( ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) .
تضر كال تةفع ( ينٍب ىحانىهي) أم تةزيهان له ( ىكتىػ ىع ى َٰ
فكيف تعبدكهنا كهي ال ٌ
ت أىيٍ ًدم الة ً
َاس) من الظلم كالكفر كالةفاؽ.
اد ًُب الٍبىػٍّر ىكالٍبى ٍح ًر ًّنىا ىك ىسبى ٍ
( - 41ظى ىهىر الٍ ىف ىس ي
فساد ال حرب باٜنشرات الضارة اليت تفتك باألشجار كالثمار كاحملصوالت الزراعي  ،ككذلك اٜنشرات اليت
تةقل العدكل من اٞنريض أب السليم ،كهي الذباب كالبعوض كالربغوث كالقمل كالقراد كالفسفس كغًنها،
ٍبٌ اٜنيوانات الضارة اليت تبيد احملصوالت الرزراعي كتتلف األمواؿ كهي الفئراف كالثعالب كاألرض كغًنها،

ٍبٌ اٜنيوانات السام كهي األفاعي كالعقارب كالزنابًن كغًنهاٍ ،بٌ فساد اٞنيكركبات اليت تسبب األمراض
كتشوه الوجوه كٕنيت األحياء.
كتعمي العيوف ٌ

ٌأما فساد البحر فهي اٞنيكركبات اليت تةتشر ُب مياه األهنار كاٞنستةقعات فتسبب األمراض كمن تلك

األمراض البلهارزيا كالدزنرتم كالكولًنا كغًن ذلكٍ ،بٌ الفيضانات اليت تسبٌب أضراران كثًنة باألمواؿ كاٞنزارع

تعم اٞنياه كلٌها األهنار كالبحار كالبحًنات
تعم اليابس كلٌها ،ككلم "ُنر" ٌ
كالةفوس .فكلم "بر" ٌ
كاٞنستةقعات كغًنها .فهذا الفساد الذم ظهر ُب الرب كالبحر كله بسبب كفر الةاس كنفاقهم كظلمهم
(لًي ًذي ىقهم ) عقاب (بػ ٍعض الَ ًذم ىع ًمليوا ) من و
أعماؿ نيئ (لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍرًجعيو ىف) عن غيٌهم ككفرهم كيتوبوف
ى ى
ي ي
إٔب اهلل من خطاياهم.

( - 43فىأىقًم كجه ً
١نمد ك ٌاْنه ٥نو
ٍ ى ٍى ى
قم يا ٌ
ك للدٍّي ًن) فكلم كجه معةاها االْناه ٥نو القصد ،كاٞنعىنٍ :
قومك كادعهم للدٍّين دين إبراهيم (الٍ ىقيٍّ ًم) على أتباعه كأكالده ً ( 84من قىػٍب ًل أىف يىأًٌٍبى يىػ ٍوهـ َال ىمىرَد لىهي ًم ىن
ً
تتمزؽ اَّموع الشمسي بأنرها فبليبقى
اللَه) أم ال رجع لذلك اليوـ من بعد .كهو يوـ القيام يوـ ٌ
يتفرقوف
تتمزؽ فتكوف نيازؾ ( يىػ ٍوىمئً وذ يى َ
ليل كال هنار ُب األرض كال ٌ
مرد ٟنما ،أل ٌف األرض ٌ
صدَعيو ىف) أم ٌ
يق ُب السعًن كهم ٍّ
اٜنق .
يق ُب اٛنة كهم اٞنؤمةوف اٞنتٌقوف ،كفر ه
فر ه
اٞنكذبوف الضالٌوف عن طريق ٌ
ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الشورل { :كىك ىذلًك أىكحيػةا إًلىيك قيػرآنا عربًيًّا لٍّت ً
ةذ ىر أيَـ الٍ يقىرل ىكىم ٍن ىح ٍوىٟنىا
ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ ىى ي
ٌ
ً
اٛنم ًع ىال ريب فً ًيه فى ًريق ًُب ٍ ً
يق ًُب ال َسعً ًًن} .
اٛنىةَ ىكفى ًر ه
ه
ىكتيةذ ىر يىػ ٍوىـ ٍى ٍ ىٍ ى
اع ي) أم ناع ٣نات اإلنساف ( يػي ٍق ًس يم الٍ يم ٍج ًريمو ىف ىما لىبًثيوا ) ُب الدنيا ( ىغٍيػىر
وـ ال َس ى
 ( - 55ىكيىػ ٍوىـ تىػ يق ي
ً
ك ىكانيوا يػي ٍؤفى يكو ىف) أم يكذبوف ُب الدنيا.
اع و) من الزمن ( ىكَٰ ىذل ى
ىن ى

 84القيٌم هو الوكيل على األيتاـ الذم يقوـ برتبيتهم كمراعاة شؤكهنم كتعليمهم حّت يكربكا .

ًَ
اإل٬نىا ىف) كهم اٞنبلئك كاألنبياء (لىىق ٍد لىبًثٍتيم) ُب الدنيا (ًُب كًتى ً
ين أيكتيوا الٍعًٍلم ىك ًٍ
اب اللَ ًه) أم
ٍ
 ( - 56ىكقى ىاؿ الذ ى
ى
فيما كتبه اهلل لكم من العمر (إً ى َٰٔب يػوًـ الٍبػع ً
ث) يعين إٔب يوـ بعثتم من أجسامكم إٔب عآب الةفوس (فىػ ىهػَٰ ىذا
ىٍ ى ٍ
يػوـ الٍبػع ً
ث) الذم كعدناكم به كهو يوـ موتكم ( ىكلىػَٰكًةَ يك ٍم يكةتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق .
ىٍ ي ى ٍ
ًَ
ًو
ين ظىلى يموا ىم ٍع ًذ ىرتيػ يه ٍم ىكىال يه ٍم يي ٍستىػ ٍعتىبيو ىف ) أم الييطلب مةهم العتَب ،يعين
( - 57فىػيىػ ٍوىمئذ َال يىة ىف يع الذ ى

الرجوع إٔب مايرضي اهلل  .كقد نبق شرحها ُب نورة الةحل.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الركـ ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===========================================

سورة لقمان
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 ( -1ا ؿ ـ) نبق تفسًنها ُب نورة البقرة.
الةب ُب الرقوؽ (
( - 2تًٍل ى
ك) إشارة أب السور كاآليات اليت نزلت قبل هذه السورة ككتبها أصحاب ٌ
ات الٍ ًكتى ً
اٜنى ًكي ًم ) أم ذم اٜنكم كاٞنواعظ ،كهو القرآف.
اب ٍ
آيى ي
١نمدان ٪ندثكم ُنديث عاد كٖنود ،فأنا
 - 6كاف الةضر بن اٜنارث يقوؿ للمشركٌن من أهل مك إ ٌف ٌ

أح ٌدثكم ُنديث رنتم كإنفةديار كأخبار األكانرة .فيستمعوف إٔب حديثه كيرتكوف انتماع القرآف،
اٜن ًد ً
فةزلت هذه اآلي ( ىكًم ىن الة ً
يث) أم يستبدؿ األحاديث اليت يلهو ُّا اإلنساف
َاس ىمن يى ٍش ىًرتم ىٟنٍىو ٍى
ّنواعظ القرآف ،كغايته ُب ذلك ( لًي ً
ض َل) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللَ ًه) أم عن دين اهلل كشريعته ( بًغى ًًٍن ًع ٍل وم)
ي

كتاب ٚناكم ( كيػت ً
من و
َخ ىذ ىها يه يزنكا) أم يتٌخذ تلك األعماؿ اليت يقوـ ُّا ض ٌد القرآف ملعب ض ٌد اإلنبلـ
ىى
ٌن) ُب اآلخرة.
(أيكلىػَٰئً ى
اب حم ًه ه
ك) أم اٞنيح ٌدث كاٞنستمعوف له ( ىٟني ٍم ىع ىذ ه
ً
ً
ً
ٍربا ىكأىف َٓبٍ يى ٍس ىم ٍع ىها ىكأى َف ًُب أيذينىػٍي ًه
 ( - 7ىكإ ىذا تيػٍتػلى َٰى ىعلىٍيه آيىاتػيةىا ) أم تيػ ىقرأ عليه آيات القرآف ( ىكَ َٰٔب يم ٍستىك ن
كقٍػرا) أم ثقبلن (فىػبشٍّره بًع ىذ و
اب أىلًي وم) ييع َذب به بعد موته.
ى ٍي ى
ىن
( - 10خلىق ال َسماك ً
ات ) الغازي كرفعها ( بًغى ًًٍن ىع ىم ود ) أم بغًن أعمدة إذ جعلها خفيف الوزف فارتفعت
ى ى ىى

فوؽ األرض ( تىػىرٍكنىػ ىها) ُب اٞنستقبل أم تعلموف بوجودها ،كهي الزرق اليت نراها ُب الفضاء هي تكاثف

الغازات بعضها فوؽ بعض ،فما كاف مةها خفيفان ارتفع إٔب األعلى كما كاف أثقل ا٦نفض ٓنته فصارت
نبع طبقات غازيٌ  ،كهي مسكن اٛنن ( ىكأىلٍ ىق َٰى ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ىرىك ًان ىي) كهي اٛنباؿ رنت على األرض ( أىف
يد بً يك ٍم ) يعين لئبل تتمايل بكم األرض كلكي تسًن ُب فلكها بانتظاـ كتدكر حوؿ ١نورها با٥نراؼ
ىٕنً ى
(كب َ ً
و
ً
ىنزلٍةىا
ث ف ىيها) أم كنشر ُب األرض ( من يك ٍّل ىدابَ ) ٌ
كل حيواف ٬نشي عليها ( ىكأ ى
ىى
تدب عليها ،أم من ٌ
ًم ىن ال َس ىم ًاء ىماءن ) كهو اٞنطر (فىأىنبىٍتػةىا فً ىيها) من األشجار كاألٖنار ( ًمن يك ٍّل ىزٍك وج ىك ًروٙب) أم حسن اٞنةظر
لذيذ الطعم.

 ( - 11ىهػَٰ ىذا) إشارة إٔب ما نبق ذكره من السماكات كاألرض كاٛنباؿ كاألمطار كاألشجار كاألٖنار (
ًَ
ً ً
ين) تدعوف ( ًمن يدكنًًه) يعين آٟنتهم اليت كانوا يعبدكهنا (
ىخ ٍل يق اللَه فىأ يىرك٘ب) أيها اٞنشركوف ( ىما ىذا ىخلى ىق الذ ى
ب ًل الظَالًمو ىف ًُب ى و
اٜنق ( حمبً و
ٌن) أم ٌبٌن لكل عاقل مف ٌكر.
ض ىبلؿ) عن ٌ
ى
ي
( - 12كلىىق ٍد آتىػيػةىا ليٍقما ىف ًٍ
كبره ،أم أعطيةاه العلم كاٞنوعظ  ،كهومن بين إنرائيل من
اٜنك ى
ٍ ى
ى
ٍم ى) جزاءن لتقواه ٌ

نبط نفتإب مسكةه فلسطٌن ُب اٛنليل ُب زمن رحبعاـ بن نليماف كاٚنه طوبيٌا ،كإ٧نا ٚنٌاه اهلل تعأب
لقماف ألنٌه كاف ييطعًم الفقراء كاٞنساكٌن فيضع اللقم ُب أفواههم من طيب نفسه كحسن أخبلقه ،كزكجته

كيةهى عن اٞنةكر كيأمر
باران يأمر باٞنعركؼ ى
اٚنها حةٌ فولدت له ابةان ٚنٌاه باٚنه ايضان ،ككاف رجبل تقيان ٌ

قومه بطاع اهلل  .كقصته مذكورة ُب ٠نموع التوراة ُب نفر طوبيٌا باٚنه بالتفصيل.
كقولهي تعأب (أ ًىف ا ٍش يك ٍر لًلَ ًه) يعين أكحيةا إليه أف اشكر هلل على هدايته لك كإعطائك اٜنكم كالولد
الصاّب ( ىكىمن يى ٍش يك ٍر فىًإَ٧نىا يى ٍش يك ير لًةىػ ٍف ًس ًه ) يعين ثواب شكره يعود عليه كيزداد نعم من اهلل  .كالشاهد
يدنَ يك ٍم} يعين أزيدكم نعم على نعم .
على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم {لىئًن ىش ىك ٍريًٍب ألى ًز ى
(كمن ىك ىفر فىًإ َف اللَه ىغ ًين) عن شكر الشاكرين ( ىً
مستحق للحمد على نعمائه.
٘ني هد ) أم
ٌّ
ى ٌّ
ىى ى
ًً
ٌن}
( - 16يىا بػي ىَ
{ه ندل ىكىر ٍ٘نى ن لٍٍّل يم ٍحسة ى
ين إًنػ ىَها) أم اٜنسة  ،إشارة أب قوله تعأب ُب ٌأكؿ السورة ي
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ً
ص ٍخىرةو) ترفعها عن
ُب
(
اٜنسة
)
ن
ك
ت
ػ
ف
ك) ُب الصغر ( ًمثٍػ ىق ىاؿ ىحبَ و) أم ثقل حبٌ ( ٍّم ٍن ىخ ٍرىدؿ
ي
ى
ى
(إًف تى ي
ى
طريق اٞنارة (أىك ًُب ال َسماك ً
ات) تةظر إٔب الةجوـ ليبلن فتعرؼ الطريق كهتدم به اٞنسافرين الضالٌٌن عن
ٌ ٍ
ىى
الطريق ،كالدليل على هذا قوله تعأب ُب نورة الةحل {كع و
َج ًم يه ٍم يىػ ٍهتى يدك ىف}  ،أك ترشد
بلمات ىكبًالة ٍ
ىى ى
يتسحر أك
نائبلن اذا نألك عن كقت السحور فتةظر إٔب السماء فتعرؼ الوقت كٔنربه بالوقت لكي ٌ
ليصلٌي صبلة الفجر (أ ٍىك ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) هتدم الضالٌٌن عن الطريق أك تيطعًم أحدان من اٛنائعٌن أك تكسو
أحدان من العرايا أك غًن ذلك من اٜنسةات (يأٍ ً
ت ًُّىا اللَهي) مكتوب ن ُب صحائف أعمالك ك٩نازيك عليها
ى
يف) باحملسةٌن ( ىخبًًنه) باٞنةفقٌن على اليتامى كاٞنساكٌن .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب
(إً َف اللَهى لى ًط ه
نورة األنبياء ُب آي .47

ً
ك إً َف) الذم كعظتك به
ين أىقً ًم ال َ
ىصابى ى
( - 17يىا بػي ىَ
ص ىبل ىة ىكأٍ يم ٍر بًالٍ ىم ٍع يركؼ ىكانٍهى ىع ًن الٍ يمة ىك ًر ىك ٍ
اصً ٍرب ىعلى َٰى ىما أ ى
ً
ك ًم ٍن ىع ٍزًـ ٍاأل ييموًر) أم هذه الصفات اٜنميدة من صفات األنبياء أكٕب العزـ كمن صفات اٞنبلئك
( َٰذىل ى
كعزمهم عليها كُّذه الصفات كاألعماؿ كصلوا إٔب هذه اٞنةزل عةد اهلل.
85
مقرح ،كأكراقه كبًنة تشبه أكراؽ الفجل كٓنتوم أكراقه على فيتامٌن (ني)
اٝنردؿ :ه
حب صغًن جدان أنود اللوف ن

تستعمل األكراؽ ُب اٞنلح كمخلل كتؤكل ،طعمها حاد مثل الر ٌشاد ،كهو نوعاف اٝنردؿ األبيض كاٝنردؿ األنود.

َؾ لًلة ً
نل حاجتك
َاس) أم اليٕنً ٍل برقبتك تذلٌبلن للةاس ى
ص ٍّع ٍر ىخد ى
 ( - 18ىكىال تي ى
لتسأؿ شيئان ليعطوؾ بل ٍ

الذؿ ،
من اهلل .كهذا مثل يضرب ُب ٌ

كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً
ت ٘نيدان ِن وًن
ش عزيزان أك يم ٍ
ع ٍ
ىك ٍم كً و
َه ير ىح َّت
أضاعهي الد ٍ
رٙب ى
يكلَما ز ىادهي الَزما يف اتٍّضاعان

تضع للسؤ ًاؿ ك ٍّ
الذؿ خ ٌدا
ال ٍ
أى ىكل ال ىف ٍقر ًمٍةه ىٜنمان ً
كج ٍل ىدا
ى ي ي ٍ
ك٠ن ىدا
ز ىاد ُب نػى ٍف ًس ًه عيليٌوان ىٍ

كإما و
حساف بن ثابت
فاألصعر هو الذم ٬نيل برقبته إ ٌما تذلٌبلن ٌ
ٞنرض أصابه ،كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ

األنصارم:

ص ٍع ير
اج ىهٍتين يخ يد ي
هم لى ىدل ىٍ١ن ىف ول ىع ٍّين كأنٌػ يه يم ي
تى ي
ص حد إذا ما ك ى
كد ٍ
الصعر أصعر ،كهو الذم ٬نيل برقبته على الدكاـ ٞنرض أصابه .يقوؿ الشاعر:
مفرد ي

إذا كاجهو٘ب ُب و
ص ٍعهر.
١نفل أمالوا برؤكنهم عين ٌ
علي كأهنم ي
لشدة بغضهم كحقدهم ٌ

حساف أيضان:
يعين كأ ٌف ُب رقاُّم مرض ٩نعلها مائل  .كقاؿ ٌ
ص ًد ًيق كإن ًَين ألىع ً
إ٘ب لىسهل لً
ٍ
ىص ىع ًر الٍ يمتىمايً ًل
أ
ر
ؿ
د
ل
ي
َ
ٍ
س األ ٍ
ى
ى
ىك ٍّ ى ٍ ه
اٜنق كاليرضى به .قاؿ اهللي تعأب ُب نورة اٞنةافقوف
كُب هذا البيت ضرب الشاعر مثىبلن ّنن ٬نيل برأنه عن ٌ
{كإً ىذا قًيل ىٟنم تىػعالىوا يستىػ ٍغ ًفر لى يكم رن ي ً
كن يه ٍم} أم أمالوا رؤكنهم عةك .كقاؿ الفرزدؽ
وؿ اللَه لىَوٍكا يريؤ ى
ى يٍ ى ٍ ى ٍ ٍ ٍ ى ي
ى
٬ندح عمرك األنيدم:
كعٍب يد ال ىقٍي ً
كد ىها
ت لىهي بًال ىف ٍ
س كابٍػةى ي كائً ول أىقىػَر ٍ
ص ٍعران يخ يد ي
كبىكهٍر ى
ض ًل ي
ش ًُب ٍاأل ٍىر ً
كقوله تعأب ( ىكىال ٕنىٍ ً
ض ىمىر نحا) أم فرحان فخوران مشي اٞنتكرب .كاٞنعىن :ال تتذلٌل ُب السؤاؿ اذا
ب يك َل ٢نيٍتى واؿ) أم خ ٌداع ،كالشاهد على ذلك قوؿ
نألت كال تفتخر ُب العطاء اذا أعطيت (إً َف اللَهى ىال يً٪ن ح

امرئ القيس:

ً
ور بةاتهي
س ال َشٍي يخ الغىيي ي
أال ىٍ٪نب ي

ب ال َشمائً ًل ٢نيٍ ً
تاؿ
ى٢نافى ى ىجٍةً ٍّ

(فى يخوور) أم يفتخر على الةاس ّنا أي ٍع ًط ىي من اٞناؿ.
( - 19كاقٍ ً
ك ) يعين كأصلح بٌن الةاس ُب مشيك ،فالقصد معةاه اإلصبلح كاإلرشاد ،كقد
ص ٍد ًُب ىم ٍشيً ى
ى
ً
ص يد ال َسبً ًيل} .
{ك ىعلىى اللٌه قى ٍ
نبق شرح كلم القصد ُب نورة الةحل عةد قوله تعأب ى
ك) عةد التكلٌم ،أم الترفع صوتك عاليان (إً َف أىن ىكر ٍاألى ً
(كا ٍغض ً
اٜنى ًم ًًن )
ت ٍ
ص ٍوتً ى
ى ي ٍ
ص ٍو ي
ى ٍ
ص ىوات لى ى
ض من ى
( - 20أى ىٓب تىػركا ) أيها اٞنسلموف (أى َف اللَه ن َخر لى يكم َما ًُب ال َسماك ً
ات ) الغازي من رياح كنحاب كمطر
ٍ ىٍ
ىى
ى ى ى
ض) من أهنار كُنار كدكاب كبقر (كأىنبغ علىي يكم نًعمه) أم كنع عليكم نًعمه (ظى ً
( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
اهىرةن
ى ٍى ى ى ٍ ٍ ى ى ي
ٌ
ىى
كب ً
اطةى ن) فالظاهرة نً ىعم الدنيا من صح كماؿ ككلد كغًن ذلك ،أما الباطة فهي نعم اإلنبلـ كاٟنداي إٔب
ىى

طريق الصبلح ،اذ ال تةكشف حقيق دين اإلنبلـ عةد أهل األدياف األخرل كتظهر للعياف إال ُب
اآلخرة فيعلموف هو خًن األدياف ( ىكًم ىن الة ً
َاس) أم من اٞنشركٌن ( ىمن ي٩نى ًاد يؿ ًُب اللَ ًه) أم ٫ناصم ُب دين
اهلل (بًغى ًًٍن ًع ٍل وم ) ّنا يقوؿ كالدليل معقوؿ (كىال يه ندل) من اهلل (كىال كًتى و
اب) ٚناكم ( حمةً وًن ) للطريق ،يعين
ى
ى
كاضح الدالل .

 ( - 22ىكىمن يي ٍسلً ٍم ىك ٍج ىههي إً ىٔب اللَ ًه ) يعين كمن يةقاد أب دين اهلل كيتجه بقلبه أب اهلل ( ىكيه ىو) مع ذلك
ً
ك بًالٍعيٍرىكةً الٍ يوثٍػ ىق َٰى) أم فقد تعلٌق
( يٍ١ن ًس هن) مع الةاس
انتى ٍم ىس ى
باألخص الفقراء مةهم كاحملتاجٌن (فىػ ىقد ٍ
ٌ
بالعركة الوثيق اليت التةفصم ،كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب ،فشبٌه اٞنشرؾ كالغريق ُب البحر ،كدين اإلنبلـ

عرل مدالة فمن قبض على كاحدة من تلك العيىرل ٤نا من الغرؽ (
كالسفية السائرة ُب البحر كفيها ن
ىكإً ىٔب اللَ ًه ىعاقًبى ي ٍاأل ييموًر) أم إٔب اهلل ترجع الةفوس بعد اٞنوت فيجازيها على حسب أعماٟنا.

الةب أيامان ألنه ٓب يقل إف شاء اهلل آتيكم باٛنواب غدان ،قاؿ اٞنشركوف لقد
 - 27لى ٌما انقطع الوحي عن ٌ

ردان على قوٟنم كانتهزائهم (
١نمد ،لقد جفاؾ ربٌك ،لقد قبلؾ .فةزلت هذه اآلي ٌ
نفدت كلمات ربٌك يا ٌ
كلىو أى ٌف ما ًُب ٍاألىر ً ً
ض من ىش ىجىرةو أىقٍ ىبل هـ ) ييكتىب ُّا ( ىكالٍبى ٍح ير) مدادان أم حربان ييكتىب به على الورؽ (٬نىيدحهي
ٍ
ىٍ ى

ًمن بػع ًدهً ) أم من بعد نفاد البحر األكؿ كتاب ن (نبػع ي أ ٍىُن ور ) أخرل حربان يكتب ُّا ( َما نىًف ىد ً
ات
ي ى
ٍ
ت ىكل ىم ي
ىٍ
ىٍ ى ي
ٌ
اللَ ًه) يعين لتكسرت األقبلـ كنفد ماء البحر كتاب ن كما نفدت كلمات اهلل ،أم ٓب ً
تةته (إً َف اللَهى ىع ًز هيز) ُب
ٌ
ً
الرنل إٔب الةاس .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب نورة
يم) ُب إرناؿ ي
ملكه يةتقم من اٞنشركٌن ( ىحك ه
الكهف.
86
 - 29لى ٌما انتبطأ اٞنسلموف الةصر كالغلب على اٞنشركٌن ُب بادئ األمر نزؿ قوله تعأب (أى ىٓبٍ تىػىر أى َف اللَهى
يولًج اللَيل ًُب الةػَها ًر كيولً
َه ىار ًُب اللَ
ً
داخل أحد٨نا ُب اآلخر بسبب دكراف األرض حوؿ
يت
أم
)
ل
ي
ػ
ة
ال
ج
ٍ
ى
ى ىي
ي
ي
ي ي ٍى
١نمد بالةصر فإ ٌف األياـ ٕنضي كالشهور تذهب كالةصر قريبً .ك٣نٌا يؤيٌد
١نورها ،كاٞنعىن :ال تستعجل يا ٌ
وؿ الَرن ي َ ً
ً
صىر اللٌ ًه
ص ير اللٌه أىال إً َف نى ٍ
ين ىآمةيواٍ ىم ىعهي ىم ىّت نى ٍ
هذا قولهي تعأب ُب نورة البقرة ى
{ح َّت يىػ يق ى ي
وؿ ىكالذ ى

يب} .
قى ًر ه

س ) لضياء الةهار كلفوائد أخرل ( ىكالٍ ىق ىمىر ) لضياء الليل كٜنساب األياـ كاألشهر ( يكلٌّ)
( ىك ىن َخىر الش ٍ
َم ى
ً
ىج ول حم ىس ًّمى) يعين إٔب كقت ١ندكد تةتهي حياهتما فيه كيبطل جريهما
مةهما ( ىٍ٩ن ًرم) ُب فلكه (إ ى َٰٔب أ ى

تستعجل فالةصر له
أجل فبل
أج هل ككقت ١ندكد ٌ
حّت الشمس كالقمر ٟنما ى
كل شيء له ى
ٍ
عةده ،كاٞنعىنٌ :
أجل ١ندكد كما لغًنه ( ىكأى َف اللَهى ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه ) كليس بغافل عةكم أيها اٞنسلموف كنيةصركم عن
ه
قريب .
ً
(َٰ - 30ذىل ى
ك) إشارة أب مانبق من تكوين الليل كالةهار كتسخًن الشمس كالقمر دليل كاضح (بًأى َف اللَهى
اٜن حق) أم هو اٝنالق ٟنذا الكوف كهو اٞنستحق للعبادة (كأى َف ما ي ٍدعو ىف ًمن دكنًًه الٍب ً
اط يل ) لن ٔنلق
ى ى ى ي
ٌ
ي ى
يه ىو ٍى
تستحق العبادة ( ىكأى َف اللَهى يه ىو الٍ ىعلً حي الٍ ىكبًًني ) أم العظيم.
شيئان كال
ٌ

 86إذا كاف اٝنطاب للةب أك للمؤمةٌن تأٌب كلم (أٓب تر – آب يركا)  ،كإف كاف اٝنطاب للمشركٌن أك للمةافقٌن ً
تأت
كلم (أفلم يركا -أكٓب يركا) فالفاء للتفكًن ،كالواك للتحذير .كاٞنعىن :أال يفكركف ُب األمر ،أال٪نذركف العاقب ؟

ك ىٍْن ًرم ًُب الٍبح ًر بًةًعم ً
ت اللَ ًه) عليكم كإحسانه لكم لتسافركا فيها للتجارة (
( - 31أى ىٓبٍ تىػىر أى َف الٍ يف ٍل ى
ى ٍ ٍى
ً
ً
ك) السفر كعجائب البحر (ىآلي و
ات) على قدرة
ل يًًنيى يكم ٍّم ٍن آيىاتًًه) ُب البحر كعجائب ٢نلوقاته (إً َف ًُب َٰذىل ى
ى
صبَا ور ىش يكوور ) للةٍّػ ىعم.
اهلل (لٍّ يك ٍّل ى
 ( - 32ىكإًذىا ىغ ًشيىػ يهم َم ٍو هج ىكالظحلى ًل) يعين اذا ىعبل اٞنشركٌن الراكبٌن ُب الفلك أمواج البحر كالرياح
ًً
ٍّين) أم ٢نلصٌن ُب الدعاء ال يدعوف غًنه مةقادين لديةه.
كغطٌتهم كالسحاب ( ىد ىع يوا اللَهى ٢نيٍلص ى
ٌن لىهي الد ى
كهم عمرك بن العاص كأصحابه ٞنا ذهبوا إٔب اٜنبش ُب طلب اٞنسلمٌن :جعفر بن ايب طالب كأصحابه
(فىػلى َما ٤نىَاهم ) من البحر (إً ىٔب الٍبػٍّر فى ًمٍةػهم) أم من الذين ركبوا ُب الفلك ك٤نٌاهم من الغرؽ ( حم ٍقتى ً
ص هد )
ي
ى
يٍ
أم مصلح كأكثرهم جاحدكف آلياتةا .فاٞنقتصد معةاه اٞنصلح.
كالشاهد على ذلك قوؿ لبيد بٌن ربيع يرثي أخاه أربىد:
ً
جارا
إذا اقٍػتى ى
فم ٍقتىص هد أ ًر ه
جاركا ىنواءى اٜنى ٍّق ى
يب كإ ٍف ي
صدكا ي

كقاؿ جرير:

ًو
ت ىم ٍهبلن
وـ فىػ يق ٍل ي
كعاذلى تىػلي ي

ك كال اقٍتً ً
فىبل جوًرم ىعلىي ً
صادم
ٍ
ىٍ

فاالقتصاد عكس اٛنى ٍور ،ككاف اٞنصلح ُب ٗناع عمرك بن العاص زكجته فاطم بةت يسار إذ أخذت
ٕندح دين اإلنبلـ كتر ٌغب زكجها إٔب ذلكٍ ،بٌ أنلمت كبقيت ُب اٜنبش مع اٞنسلمٌن كٓب ترجع مع

زكجها إٔب م ٌك  .كقد نبق تفسًن هذه الكلم ُب نورة اٞنائدة ُب آي . 69
( ىكىما ىٍ٩ن ىح يد بًآيىاتًةىا إًَال يك حل ىختَا ور) أم كل ٢نادع،
كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
ىختيور ى ً ً
الر ىجاال
َهىر غي ٍوهؿ
يخً ٍرب ىؾ أ َف الد ٍ
أ ىٓبٍ أ ٍ
ي
الع ٍهد يىػ ٍلتىه يم ٌ
كقاؿ عمرك بن معدم كرب:
ك ًم ٍن ىغ ٍد ور ىك ىخ ًٍرت
ت أىبىا عي ىم ًٍن
ٍت يى ىديٍ ى
فىإن ى
ىم ىؤل ى
َك لى ٍو ىرأىيٍ ى

أم من غد ور كخداع.
( ىك يفوور) للةعم.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة لقماف ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة السجدة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ا ؿ ـ) .
اب ىال ريب فً ًيه ًمن َر ٍّ ً
 ( - 2تىة ًزيل الٍ ًكتى ً
ٌن) نبق تفسًن مثلها.
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ ى
ي
قلت فيما نبق أ َف كلم "أمر" كةاي عن اٞنخلوقات الركحاني  ،أم األثًني كاٞنبلئك
( - 5يي ىدبػٍّ ير ٍاأل ٍىمىر ) ي
يةزؿ اٞنبلئك ( ًم ىن
كالةفوس كاٛنن كالشياطٌن ،ككلم "يدبٌر" معةاها ٍّ
يةزؿ  ،مشتق من اإل ٍدبار كاٞنعىنٌ :
ال َس ىم ًاء إً ىٔب ٍاأل ٍىر ً
رنل من اهلل
ض) لع ٌدة أنباب مةها ىحىرس للةب ،كمةها ىكتىب تكتب أعماؿ الةاس ،كمةها ي
تةزؿ بالوحي إٔب األنبياء ،كمةها لةصرة اٞنؤمةٌن على الكافرين ،كمةها لعذاب الكافرين (ٍبيَ يىػ ٍع ير يج إًلىٍي ًه) أم
و
ً
ف ىنةى و ٍّ٣نَا تىػعيدحك ىف) من نةيٌكم ،كهو آخر
تصعد اٞنبلئك إٔب جهته ُب السماء (ًُب يىػ ٍوـ ىكا ىف م ٍق ىد يارهي أىلٍ ى
يوـ من أياـ األرض ،أل ٌف اٜنرارة اليت ُب جوؼ األرض تةتهي بالتدريج فحيةئذ تقف األرض عن دكرهتا
احملوري فيكوف ُب جه مةها هنار دائم اليعقبه ليل ،كُب اٛنه األخرل ليل دائم اليعقبه هنار ،فرتتفع
اٜنر كالربد ،كتصعد
درج اٜنرارة ُب جه الةهار ،كيزداد الربد ُب جه الليل ،فتهلك الةاس من شدة ٌ

اٞنبلئك إٔب السماء كالةفوس الصاٜن معها ،كتبقى على األرض نفوس الكافرين كاَّرمٌن كاٞنشركٌن
كاٞنةافقٌن يتع ٌذبوف ُنرارة الشمس الشديدة.
ضلىٍلةىا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ٕنزقت أجسامةا كتاهت ُب
 ( -10ىكقىاليوا) أم قاؿ مةكرك البعث ( أىإً ىذا ى
ض) يعين إذا متةا ك ٌ
األرض ،أم انتثرت أجزاؤها ُب األرض (أىإًنَا لىًفي خ ٍل وق ج ًد و
يد) يعين هل ئنٍلىق أجسامةا من جديد كتعود
ى ى
ٕنزقت كتةاثرت أجزاؤها ُب األرض؟ كبل إ ٌف ذلك مستحيل .فقاؿ اهلل تعأب (بى ٍل يهم
للحياة ثاني بعد أف ٌ
بًلً ىق ًاء ىرًٍُّّ ٍم ىكافًيرك ىف) أم بل هم للبعث كاٜنساب مةكركف ألهنم أنكركا كجود الةفوس بعد اٞنوت،
يتمزؽ بعد اٞنوت كيكوف ترابان.
كاإلنساف اٜنقيقي هو الةفس الركحانيٌ كليس اٛنسم الذم ٌ
ك الٍمو ً
ت الَ ًذم يكٍّك ىل بً يك ٍم ) يعين
١نمد ُب جواب نؤاٟنم كإنكارهم للبعث (يىػتىػ ىوفَا يكم َملى ي ى ٍ
( -11قي ٍل) يا ٌ
كقت آجالكم يقبضكم ملك اٞنوت من أجسامكم ،أم يقبض نفونكم ،كإ٧نا قاؿ تعأب يتوفٌاكم كٓب

تكونت فيه الةفس
يقل ٌ
يتوَب نفونكم أل ٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس الركحانيٌ كما اٛنسم االٌ قالب ٌ
يتفسخ بعد خركج الةفس مةه كيكوف ترابانٍ( ،بيَ إً ى َٰٔب ىربٍّ يك ٍم تيػ ٍر ىجعيو ىف ) بعد انفصالكم من أجسامكم
فهو ٌ
باٞنوت.

كاٞنعىن :ليس األمر كما تظةٌوف من أنةا نعيد األجساـ اٞنيت أب اٜنياة ثاني حيث ال فائدة من إحيائها بل
الةفوس باقي فإذا انفصلت عن األجساـ أخذهتا اٞنبلئك إٔب عآب األثًن عآب الةفوس فتكوف هةاؾ ُب
تصرفةا فةحانبها على أفعاٟنا ك٤نازيها على أعماٟنا.
قبضتةا كٓنت ٌ
( -12كلىو تىػر َٰل ) يا ١نمد (إً ًذ الٍمج ًرمو ىف نىاكًسو رء ً
ةد ىرًٍُّّ ٍم) ُب عآب الربزخ عآب الةفوس تذلٌبلن
كن ًه ٍم ًع ى
يٍي
ٌ
ي يي
ىٍ ى
كخجبلن يقولوف (ربػَةا أىبصرنىا ك ىًٚنعةا فىارًجعةا) إٔب الدنيا (نىػعمل ص ً
اٜننا إًنَا يموقًةيو ىف) اآلف باٛنزاء كالعقاب.
ى ى ٍ ى ٍ ى ٍى ٍ ٍى
ٍى ٍ ى

ٍ -13بٌ قاؿ اهلل تعأب ردان على قوٟنم ( ىكلى ٍو ًشٍئػةىا ىآلتىػٍيػةىا يك َل نىػ ٍف و
س يه ىد ىاها ىكلىػَٰ ًك ٍن ىح َق الٍ ىق ٍو يؿ ًم ٍّين ) أم لقد
اٛنًةَ ً
َم ) من الظاٞنٌن ( ًم ىن ٍ
قلت كقوٕب ه
ي
حق بأف ال رجع أب الدنيا بعد اٞنوت ،كاآلف (ىأل ٍىم ىؤلى َف ىج ىهة ى
َاس أ ٍ ً
ىكالة ً
ٌن ).
ىٗنىع ى
الةب (ع) ُب بادئ األمر كأخرب قومه بذلك ك ٌذبوه كانتهزؤكا به كقالوا إ َف
 - 23لى ٌما نزؿ الوحي على ٌ
و
فحيةئذ
اٛنن كليس من اٞنبلئك  .كٓب يص ٌدقه أح هد ٌاال زكجته كابن عمه.
الذم جاءؾ بالوحي هو من ٌ
شك ُب نفسه كتصاغر فقاؿ لو كةت نبيٌان حقان لص ٌدقتين قريش كلٌها كص ٌدقين غًنهم أيضان .فةزلت
اعرتاه ٌّ
ً
اب) من قبلك يا
ونى الٍكتى ى
كتقوم عز٬نته كمن ٗنلتها هذه اآلي ( ىكلىىق ٍد آتىػٍيػةىا يم ى
عليه آيات كثًنة تثبٌت قلبه ٌ
١نمد كما ألقيةا عليك القرآف مع جربائيل (فى ىبل تى يكن ًُب ًم ٍريىو ٍّمن لٍّىقائًًه) أصلها من إلقائه .كاٞنعىن :فبل
ٌ

تكن ُب شك من إلقاء الوحي عليك كإنزاؿ القرآف على قلبك.
َك لىتيػلىقَى الٍ يق ٍرآ ىف ًمن لَ يد ٍف ىح ًكي وم ىعلًي وم} كقاؿ تعأب ُب
{كإًن ى
ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الةمل ى
ً
ً
ةت تىػ ٍر يجو أىف يػيٍل ىق َٰى
نورة اٞنزمل {إًنَا ىنةيػ ٍلقي ىعلىٍي ى
{كىما يك ى
ك قىػ ٍونال ثىق نيبل}  ،كقوله تعأب ُب نورة القصص ى
إًلىي ى ً
{اٜنى حق ًمن
ك}  .كنظًن هذه اآلي ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأبٍ :
اب إًَال ىر ٍ٘نى ن ٍّمن َربٍّ ى
ٍ
ك الٍكتى ي
ً
ً
اٜنق هو القرآف .
َربٍّ ى
ين} ك ٌ
ك فى ىبل تى يكونى َن م ىن الٍ يم ٍم ىرت ى

ٍّ ً ً
يل ) يهتدكف بأحكامه إٔب طريق اٜنق.
كقوله تعأب ( ىك ىج ىع ٍلةىاهي) أم الكتاب ،يعين التوراة ( يه ندل لبىًين إ ٍنىرائ ى
 ( - 24ىك ىج ىع ٍلةىا ًمٍةػ يه ٍم أىئً َم ن) أم أنبياء (يىػ ٍه يدك ىف بًأ ٍىم ًرنىا) أم يرشدكف قومهم أب أحكاـ التوراة بأمرنا (لى َما
صبىػ يركا) على أذىل قومهم ( ىكىكانيوا) األئم  ،يعين أنبياء بين إنرائيل (بًآيىاتًةىا ييوقًةيو ىف) .
ى
ك هو يػ ٍف ً
ً
ص يل بىػٍيػةىػ يه ٍم) أم بٌن اٞنشركٌن من بين إنرائيل ألهنم ٓب يسمعوا ألنبيائهم كٓب
( - 25إ َف ىربَ ى ي ى ى
ً ًً
يما ىكانيوا فً ًيه ى٫نٍتىلً يفو ىف) من تغيًن ديةهم كإشراكهم بعبادة رُّم.
يعملوا بقوؿ رٌُّم (يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ف ى

ٍ - 26بٌ ح ٌذر اهلل أهل م ٌك من التقليد للماضٌن كاألجداد فقاؿ تعأب (أ ىىكىٓبٍ يىػ ٍه ًد ىٟني ٍم ) القرآف ،يعين أٓب
يبٌن ٞنشركي العرب كغًنهم؟ كالواك من قوله (أكٓب) للتحذير ( ىكم أ ٍىهلىكٍةىا ًمن قىػبلً ًهم ٍّمن الٍ يقر ً
كف ) اٞناضي
ٌ
ٍ
ٍ
ى ي
لرنلةا (٬نىٍ يشو ىف) أهل مك (ًُب ىم ىساكًةً ًه ٍم ) يعين ٬نشوف ُب مساكن
بسبب كفرهم كإشراكهم كتكذيبهم ي
ً
ك ) اإلهبلؾ كالتدمًن (ىآلي و
ات) على قدرتةا
القركف اٞناضي كيةظركف إٔب آثارهم كقت أنفارهم (إً َف ًُب َٰ ىذل ى
ى
(أىفى ىبل يى ٍس ىمعيو ىف) بأخبارهم فيتٌعظوا كال يكونوا مثلهم؟
{ح َ َّٰت إً ىذا
الس يحب  ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ى
( - 27أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا أىنَا نى يسو يؽ الٍ ىماءى ) ُب ٌ
ً
ً و و
ىنزلٍةىا بًًه الٍ ىماءى}  ،كقاؿ تعأب ُب نورة فاطر{ ىكاللَهي الَ ًذم أ ٍىر ىن ىل
أىقىػلَ ٍ
ت ىن ىحابنا ث ىق ناال ين ٍقةىاهي لبىػلىد َميٍّت فىأ ى
الرياح فىػتيثًًن نحابا فىس ٍقةىاه إً ى َٰٔب بػلى ود َميٍّ و
ت} ،
ٍّى ى ي ى ى ن ي ي ى
كقوله (إً ىٔب ٍاأل ٍىر ً
ًج بًًه ىزٍر نعا تىأٍ يك يل ًمٍةهي أىنٍػ ىع يام يه ٍم) كهو
ض ٍ
اٛنييرًز) يعين إٔب اليابس اليت ال نبت فيها (فىػةي ٍخر ي

ب كاٜنةط كالشعًن كالرز كال حذ ىرة كغًن ذلك
الكبلء كالربنيم ك ٌ
القت ( ىكأىن يف يس يه ٍم) يأكلوف مةه ،كهو اٜنى ٌ
(أىفى ىبل يػب ً
ص يرك ىف) خضرة الةبات حٌن يةمو ،كالفاء من قوله تعأب (أفبل) للتفكًن كالواك من قوله ( أكٓب)
يٍ

للتحذير.

 ( - 28ىكيىػ يقوليو ىف) أم اٞنشركوف من العرب ( ىم ى َّٰت ىهػَٰ ىذا الٍ ىفٍت يح ) أم مّت هذا الةصر الذم تعًدكنةا به من
فتح الببلد كإعبلء كلم اإلنبلـ كإظهاره على ٗنيع األدياف (إًف يكةتم ً ً
ٌن) ُب قولكم؟
صادق ى
يٍ ى
ًَ
ين ىك ىف يركا إً٬نىانػي يه ٍم) اذا آمةوا ( ىكىال يه ٍم ييةظىيرك ىف) إٔب كقت آخر كيقصد
( - 29قي ٍل يىػ ٍوىـ الٍ ىفٍت ًح ىال يىة ىف يع الذ ى
بذلك الذين ماتوا أك قتلوا من الكافرين كاٞنشركٌن بأ ٌف إ٬ناهنم ال ييقبىل بعد اٞنوت .

ًك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {يػوـ يأًٌٍب بػعض آي ً
ك الى يىة ىف يع نىػ ٍف نسا إً٬نىانػي ىها ىٓبٍ تى يك ٍن
ات ىربٍّ ى
ٌ
ىٍ ى ى ى ٍ ي ى
آمةى ً
ت ًُب إً٬نى ًاهنىا ىخٍيػنرا} .
ت من قىػٍب يل أ ٍىك ىك ىسبى ٍ
ى ٍ

ك ٌأكؿ آي تظهر ُب الكوف هي كقوؼ القمر عن دكرته ٍبٌ انشقاقه نصفٌن ٍبٌ ا٤نذابه ٥نو الشمس .كقاؿ
تعأب ُب نورة األعراؼ {يػ يق ي َ ً
اٜنى ٍّق فىػ ىهل لَةىا ًمن يش ىف ىعاء
اءت ير ين يل ىربػٍّةىا بً ٍ
ين نى يسوهي ًمن قىػٍب يل قى ٍد ىج ٍ
ى
وؿ الذ ى
فىػيى ٍش ىفعيواٍ لىةىا أ ٍىك نػيىرحد فىػةىػ ٍع ىم ىل ىغٍيػىر الَ ًذم يكةَا نىػ ٍع ىم يل} .
ً
ً ًَ
ين تىابيوا ًمن قىػٍب ًل أىف تىػ ٍقد يركا ىعلىٍي ًه ٍم فى ٍ
اعلى يموا أى َف اللَهى
ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة {إَال الذ ى
ىغ يف ً
يم}  .فاإل٬ناف أك التوب كقت السلط كالقوة ال تيقبىل أل ٌف ذلك ال يكوف إ٬نانان صادقاى بل هو
ه
ور َرح ه
خوؼ من السلط كلذلك ال ييقبل إ٬ناف الكافرين حٌن تكوف السلط بيد اٞنهدم كأكٌٟنا فتح فلسطٌن
كٔنليصها من أيدم اليهود .فقد جاء ُب كتاب "بشارة اإلنبلـ" صحيف  83حديث لعلي بن أيب

طالب (ع) ُب كصف اٞنهدم قاؿ "فانه يقف على معا٘ب الكتاب اٞنسطور كالَر ٍّؽ اٞنةشور ٍبٌ يدخل

الر ٌؽ اٞنةشور هو التوراة ،كاٞنعىن :يفهم معانيهما كيشرح
البيت اٞنعمور" فالكتاب اٞنسطور هو القرآف ،ك ى

مافيهما من كلمات غامض  ،كالبيت اٞنعمور هو بيت اٞنقدس .كاٞنعىن :يدخل بيت اٞنقدس فآنان كمةتصران

على اليهود .ككذلك ال ييقبل إ٬ناف الكافرين حٌن تظهر عبلم من عبلئم القيام كهي انشقاؽ القمر،
كذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {يػوـ يأًٌٍب بػعض آي ً
ت ًمن
ات ىربٍّ ى
ك ىال يىة ىف يع نػى ٍف نسا إً٬نىانػي ىها ىٓبٍ تى يك ٍن ىآمةى ٍ
ىٍ ى ى ى ٍ ي ى
ت ًُب إً٬نى ًاهنىا ىخٍيػنرا قي ًل انتى ًظ يركا إًنَا يمةتى ًظ يرك ىف} .
قىػٍب يل أ ٍىك ىك ىسبى ٍ
ً
َهم حمةتى ًظ يرك ىف) موتك.
( - 30فىأ ٍىع ًر ٍ
ض ىعٍةػ يه ٍم) بعد أف أبلغتهم ( ىكانتىظ ٍر) الةصر من اهلل عليهم (إًنػ ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة السجدة ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة األحزاب

بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 -1نزؿ ٌأكؿ السورة ُب أيب نفياف بن حرب كعكرم بن أيب جهل كأيب األعور السلمي ،قدموا اٞندية

يب بعد غزكة اٝنةدؽ بأماف من رنوؿ اهلل ليكلٌموه فقاموا كقاـ معهم عبد اهلل بن
كنزلوا على عبد اهلل بن أي ٌ

١نمد دعةا كآٟنتةا
أيب كعبد اهلل بن نعد بن أيب نرح كطعم بن أبًنؽ ،فدخلوا على رنوؿ اهلل فقالوا يا ٌ
ٌ

الةب ات ًَق اللَهى ) أم
كندعك كربٌك فبل تذكرها بسوء كال٥نن نذكرؾ بسوء .نزلت هذه اآلي ( يىا أىيػح ىها ٌ
ًً
ً
ً
ٌن ) فيما يدعونك إليه من تركهم على ديةهم كعبادهتم
ين ىكالٍ يمةىافق ى
تقول اهلل ( ىكىال تيط ًع الٍ ىكاف ًر ى
إثبت على ى
تضر كال تةفع كمن يعبدها فهو من اٝنانرين (إً َف اللَهى ىكا ىف
لؤلصةاـ بل علٌمهم ٌ
كفهمهم بأ ٌف األصةاـ ال ٌ
ً
ً
يما ) فيما يأمرؾ به كيةهاؾ عةه .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة القلم
يما ) بغاياهتم قبل نفرهم إليك ( ىحك ن
ىعل ن
ً
ً
كدكا لو ترتكوهنم كآٟنتهم فيرتكوكم كشأنكم.
{كحدكا لى ٍو تي ٍده ين فىػيي ٍدهةيو ىف}  ،كاٞنعىنٌ :
قوله تعأب ى
ك) ُب نبذ األصةاـ كتكسًنها (إً َف اللَهى ىكا ىف ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً نًنا)
ك ًمن َربٍّ ى
وح َٰى إًلىٍي ى
 ( - 2ىكاتَبً ٍع ىما يي ى

فيجازيكم على أعمالكم ُب اآلخرة.

 ( - 3ىكتىػ ىوَك ٍل ىعلىى اللَ ًه) ُب نشر ديةك كالتلتفت إٔب أقواؿ اٞنشركٌن كاهلل يةصرؾ عليهم ( ىكىك ىف َٰى بًاللَ ًه
ً
كجه اٝنطاب أب اٞنشركٌن فقاؿ تعأب:
ىكك نيبل) لك على أعدائكٍ .بٌ ٌ
َ ( - 4ما ىج ىعل اللَهي لًر يج ول ٍّمن قىػ ٍلبىػ ٍ ً
ٌن ًُب ىج ٍوفً ًه ) لكي تصرفوا قلبان ُب ١نبٌ األصةاـ كاآلخر ُب ١نبٌ اهلل ،بل
ى ى
توجهوا قلوبكم إليه كٕنلؤكها ّنحبٌته ،كمن ذلك قوؿ الشاعر:
لكل إنساف قلبان كاحدان لكي ٌ
جعل ٌ
باف لىعً ٍشت بًو ً
ً
لىو كا ىف ًٕب قىػ ٍل ً
ب
اح ود
كخلَ ٍف ي
ي
ى
ت قىػ ٍلبان ُب ىهواؾ يمع َذ ي
ٍ
ً
ً ً
ب
ص يفو ًٕب كال الٍ ىم ٍو ي
ش يى ٍ
العٍي ي
يل ىإٔب اٟنىىول فبل ى
ت يىػ ٍق ير ي
كلك َن ٕب قىػ ٍلبان ى٬ن ي

ص ًادقًٌن عن ًص ٍدقً ًهم) كهم األنبياء ،فإف اهلل يسأٟنم يوـ القيام عما أ ً
يرنلوا به
( - 8لٍّيى ٍسأ ىىؿ) اهلل (ال َ ى ى
ٌ
ٍ

بشرنا كأن ىذرنا ،فيقوؿ
بشرًب كأنذرًب؟ فيقولوف بلى ياربٌةا ٌ
فيقوؿ ٟنم هل بلٌغتم قومكم ّنا أيرنلتم به كهل ٌ
ماذا أيجبتم؟ فيقولوف نبحانك ال ًعلم لةا باٜنقائق فبعضهم آمن كبعضهم كفرً .ك٣نٌا يؤيٌد ذلك قوله
ً
ىنت ىع َبلـ الٍغيي ً
وب}
تعأب ُب نورة اٞنائدة {يىػ ٍوىـ ىٍ٩ن ىم يع اللَهي الحر ين ىل فىػيىػ يق ي
وؿ ىما ىذا أيجٍبتي ٍم قىاليوا ىال ًع ٍل ىم لىةىا إًن ى
َك أ ى ي ي
حج ه للمشركٌن بأف يقولوا ٓب ترنل لةا من يرشدنا إٔب
 .كإٌ٧نا يسأٟنم اهلل تعأب عن ذلك لئبل تب ىقى ٌ

عبادتك كيةذرنا عن عبادة غًنؾ .فتكوف األنبياء شهودان على الكافرين كاٞنشركٌن بأهنم أنذركهم عن
ً
عبادة األصةاـ كاألكثاف كلكن ٓب يسمعوا لقوٟنم (كأ ً ً
يما) ُب اآلخرة .فاٞنؤمةوف
ىى
ين ىع ىذابنا أىل ن
ىع َد ل ٍل ىكاف ًر ى
٪نا ىكموف يوـ القيام كييسألوفٌ .أما الكافركف كاٞنشركوف فبل ي٪نا ىكموف بل يدخلوف جهةٌم بغًن ١ناكم .
ًَ
ٓنزبوا
ين ىآمةيوا اذٍ يك يركا نً ٍع ىم ى اللَ ًه ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ ىجاءىتٍ يك ٍم يجةي ه
ود) من اٞنشركٌن ،كهم الذين ٌ
( - 9يىا أىيػح ىها الذ ى

على رنوؿ اهلل أياـ حفر اٝنةدؽ كأرادكا أف يهجموا على اٞندية فمةعهم اٝنةدؽ من العبور إليها فةزلوا

قرب اٝنةدؽ يريدكف حصارها فأقاموا أيامان ٓب يتم ٌكةوا على شيء ،فدارت مةاكشات بيةهم كبٌن اٞنسلمٌن
ً
الود العامرم ،قتله علي بن أيب طالب ،كبعدها أرنل اهلل عليهم ر٪نان عاصف
ف يقتل فيها عمرك بن عبد ٌ
كمزقتهم فرجعوا أب أهلهم خائبٌن ،كذلك قوله تعأب (فىأ ٍىر ىن ٍلةىا
شديدة قلبت قدكرهم كقلعت خيامهم ٌ
علىي ًهم ًر٪نا كجةيودا َٓب تىػركها) كهم اٞنبلئك أرنلهم اهلل لةصرة اٞنؤمةٌن (كىكا ىف اللَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
ص نًنا)
ى ٍ ٍ ن ى ي ن ٍ ىٍ ى
ي ٍى ى
ى
فاذكركا تلك اٜنادث كاشكركا اهلل على نصره لكم.
شواؿ  ،ككاف على رأس قريش قائدهم أبو نفياف،
كانت الواقع ُب السة اٝنامس للهجرة ُب شهر ٌ

حزبوا األحزاب بسبب إجبلئهم من
كغطفاف قائدهم عييية بن حصن ،كبين الةضًن من اليهود الذين ٌ
حيي بن أخطب فبسببه نقضت بةو قريظ عهدهم مع رنوؿ اهلل فظاهركهم
اٞندية أب خيرب كنيٌدهم ٌ
كل يوـ
الةب إليهم ُب ثبلث آالؼ ى
كمضى قريب من شهر يرت ىاموف ٌ
ككانوا زهاء اثين عشر ألفان ،كخرج ٌ

بالةباؿ كاٜنجارة حّت بعث اهلل عليهم ر٪نان عاصف ُب ليل باردة ن ٌفت الرتاب ُب كجوههم كأطفأت
نًناهنم كقلعت خيامهم كماجت اٝنيل بعضها ُب بعض فرجعوا إٔب ديارهم خائبٌن.
( - 10إً ٍذ ىجاءيكيكم ) اٞنشركوف ( ٍّمن فىػ ٍوقً يك ٍم ) أم من فوؽ الوادم من قًبىل اٞنشرؽ ،كهم غطفاف كمن
ً
ىن ىف ىل ًمة يك ٍم ) أم من أنفل الوادم من جه الغرب
تابعهم من أهل ٤ند كبين الةضًن كبين قريظ ( ىكم ٍن أ ٍ
ً
كل
من ناحي م ٌك  ،كهم قريش كمن شايعهم ( ىكإً ٍذ ىزا ىغت ٍاألىبٍ ى
ص يار) يعين أبصار اٞنسلمٌن ،أم مالت عن ٌ
ت الٍ يقليوب ٍ ً
كشخصت ٥نو العدك (كبػلىغى ً
ضرب لش ٌدة اٝنوؼ،
شيء
ٍ
ي
ٌ ىى
اٜنىةىاجىر) من اٝنوؼ ،كهذا مثىل يي ى
كاٜنةجرة هي البلعوـ كٗنعها حةاجر ( ىكتىظيةحو ىف بًاللَ ًه الظحةيونىا) أم اختلفت الظةوف بيةكم فبعضكم ظ َن أ ٌف
اٞنشركٌن يةتصركف على اٞنسلمٌن لكثرهتم ،كبعضكم ظ َن القتل ،كبعضكم ظ َن الةصر للمؤمةٌن.

ً
ك ) أم ُب ذلك اٞنكاف كالزماف (ابٍػتيلً ىي الٍ يم ٍؤًمةيو ىف) أم اختربناهم ليظهر لك حسن إ٬ناهنم
 ( - 11يهةىال ى
يدا) أم يحٍّركوا
كصربهم ،فظهر لك من كاف ثابتان ُب اإل٬ناف كمن كاف ضعيفان فيه ( ىكيزلٍ ًزليوا ًزلٍىز ناال ىش ًد ن
باٝنوؼ كأيزعجوا إزعاجان شديدان.
ًَ
ً
ًً
 ( - 12ىكإً ٍذ يىػ يق ي
ض) أم ه
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
شك كهو مرض نفسا٘ب ( َما ىك ىع ىدنىا اللَهي
وؿ الٍ يمةىاف يقو ىف ىكالذ ى
ىكىر ينوليهي ) بالةصر (إًَال غيير نكرا) يعين إال خديع ن.
ً
اٞنةورة (ىال يم ىق ىاـ لى يك ٍم
 ( - 13ىكإً ٍذ قىالىت طَائ ىف ه ٍّمٍةػ يه ٍم ) أم من اٞنةافقٌن (يىا أ ٍىه ىل يىػثٍ ًر ى
ب ) كهو إنم اٞندية ٌ
) أم ال إقام لكم هةا (فى ٍارًجعيوا) إٔب اٞندية  ،كاٞنعىن :الفائدة من بقائكم ُب هذا اٞنكاف إرجعوا أب

تتحصةوا ُب بيوتكم كٓنفظوا عيالكم .كذلك أل ٌف جيش اٞنسلمٌن كاف خارج اٞندية قرب
لكي
ٌ
اٞندية ٌ
اٝنةدؽ ( ىكيى ٍستىأٍ ًذ يف فى ً
الةب) ُب الرجوع إٔب اٞندية  ،كهم بةو حارث كبةو نلم (يىػ يقوليو ىف إً َف بػيييوتىػةىا
م
ه
ػ
ة
م
يق
ر
ٍّ
ٍ
ه
ي
ي ٌ
يدك ىف إًَال
العدك ،فك ٌذُّم اهلل تعأب بقوله ( ىكىما ًه ىي بً ىع ٍوىرةو إًف ييًر ي
ىع ٍوىرةه ) أم غًن حصية ٦نشى عليها من ٌ
فًىر نارا ) من اٛنهاد خوفان من القتل.

ً
ت) اٞندية ( ىعلىٍي ًهم ٍّم ٍن أىقٍطىا ًرىها) يعين من جوانبها ،يعين لو أذنت ٟنم ُب الرجوع إٔب
 ( - 14ىكلى ٍو يدخلى ٍ
ديارهم ُب اٞندية ٍبٌ جاءهم بعض الذين يقاتلونك من األحزاب كنألوهم أف يرتكوؾ كيذهبوا معهم
ألهنم يتٌبعوف الكثرة ،كذلك قوله تعأب (ٍبيَ ينئًليوا الٍ ًفٍتػةى ى ىآلتىػ ٍوىها) يعين لو نأٟنم أحد
حملاربتك لفعلوا ٌ
أعدائك الرٌدة عةكم كعن نصرتكم لفعلوها كذهبوا مع األحزاب ( ىكىما تىػلىبَثيوا ًُّىا) أم كلى ىما أقاموا بالرٌدة
اٞنعسكرين ليس ٟنم كجه
(إًَال يى ًس نًنا ) كيةهزموف كما اهنزـ األحزاب كرجعوا خائبٌن ،كحيةئذ ٫نسركف
ى
لًنجعوا إليكم كال فائدة ٟنم من األحزاب فيبقوف مذبذبٌن ال إٔب هؤالء كال إليكم.
اه يدكا اللَهى ًمن قىػٍب يل) أم من قبل كقع اٝنةدؽ (ىال يػي ىولحو ىف ٍاأل ٍىدبى ىار) ُب القتاؿ بل
 ( - 15ىكلىىق ٍد ىكانيوا ىع ى
يثبتوف ُب كجه الكافرين (كىكا ىف عه يد اللَ ً
الةب بعد اٟنز٬ن
ٔب
إ
ا
و
رجع
ٞنا
د
يح
أ
يوـ
كذلك
عةه.
)
وال
ئ
س
م
ه
ن
ي
ى ىٍ
ي
ى
ٍ
ٌ
عاهدكه أف ال يةهزموا بعد ذلك كيثبتوا أماـ األعداء.
١نمد ٟنوالء الذين انتأذنوؾ ُب الرجوع إٔب بيوهتم (لَن يىة ىف ىع يك يم الٍ ًفىر يار إًف فىػىرٍريًب ٍّم ىن
( - 16قيل) يا ٌ
ً
ت ( ىكإً نذا)
معٌن ،كمن ٓب ييقتى ٍل ٬نىي ٍ
الٍ ىم ٍوت أى ًك الٍ ىقٍت ًل) إذ اٞنوت البد مةه ٌإما حتف أنفه ك ٌأما قتبلن ُب كقت ٌ

يعين إ ٍف تركتم اٛنهاد ُب نبيل اهلل كذهبتم عن رنوله بعذر غًن مقبوؿ فستخسركف اآلخرة ك(َال يٕنىتػَعيو ىف)
ُب الدنيا (إًَال قىلً نيبل) ٍبٌ ٕنوتوف فتخسركف الدنيا كاآلخرة.
( - 17قيل من ىذا الَ ًذم يػع ً
ص يم يكم) أم ٪نرنكم ( ٍّم ىن اللَ ًه إً ٍف أ ىىر ىاد بً يك ٍم ينوءنا) أم عقوب (أ ٍىك أ ىىر ىاد بً يك ٍم
ىٍ
ٍى
الضر عةكم إال اهلل كال أحد ٩نلب الةفع لكم إال اهلل
ىر ٍ٘نى ن) أم نصران ٌ
كعزان ،كاٞنعىن :اليقدر أحد أف يدفع ٌ
 ،فيجب عليكم أف ٕنتثلوا أكامره لتةجحوا (كىال ىً٩ن يدك ىف ىٟنم ٍّمن د ً
يتؤب أمرهم كشؤكهنم ( ىكىال
كف اللَ ًه ىكلًيًّا) ٌ
ي
ي
ى
نى ً
ص نًنا) يةصرهم غًن اهلل .

( - 18قى ٍد يػعلىم اللَه الٍمع ٍّوقً ً
يعوقوف غًنهم عن اٛنهاد
ىٍ ي ي ي ى ى
ٌن مة يك ٍم ) أيها اٞنسلموف ،كهم اٞنةافقوف الذين ٌ
ًً
ٌن) أم كيعلم القائلٌن (ًًإل ٍخ ىواهنًً ٍم) ُب الةفاؽ ( ىهلي َم إًلىٍيػةىا) أم تعالىوا معةا
مع رنوؿ اهلل كيثبٌطوهنم ( ىكالٍ ىقائل ى

أيب رئيس اٞنةافقٌن هلح ىم اليةا أنت كأصحابك كا٤نوا من القتل
كاتركوا ٌ
١نمدان ،كهم اليهود قالوا لعبد اهلل بن ٌ

١نمد كأصحابه اال أكل رأس كلو كانوا ٜنمان اللٍتىػ ىه ىم يهم أبو نفياف كهؤالء األحزاب.
كما ٌ

س) أم كال ٪نضركف القتاؿ (إًَال قىلً نيبل) ليو٨نوكم أ ٌهنم يقاتلوف معكم.
كقوله ( ىكىال يىأٍتيو ىف الٍبىأٍ ى
ؼ ) انتكانوا كخضعوا
( - 19أ ًىش َح ن ىعلىٍي يك ٍم ( يعين ِنبلء على نصركم كمساعدتكم (فىًإ ىذا ىجاءى ٍ
اٝنىٍو ي

كر
كتونلوا ك( ىرأىيٍػتىػ يه ٍم يىةظييرك ىف إًلىٍي ى
ٌ
ك ) نظر انتعطاؼ كانرتحاـ لئبل تدفعهم إٔب ناح القتاؿ (تى يد ي
أ ٍىعيػةيػهم) من جه إٔب جه من ش ٌدة خوفهم ( ىكالَ ًذم يػ ٍغ ىشى علىي ًه ًمن الٍمو ً
ت) يعين كالذم حضرته
ي َٰ ى ٍ ى ى ٍ
ي يٍ
ً
ؼ) عةهم كجاء األمن ( ىنلى يقويكم بًأىلٍ ًسةى و ًح ىد واد ) أم آ ىذككم
ب ٍ
اٝنىٍو ي
الوفاة كغمرته أنباب اٞنوت (فىإ ىذا ىذ ىه ى
و
لكن
بالكبلـ كخاصموكم بألسة نليط حادة ٩نرحوف شعوركم .كاٞنعىن :كقت اٝنوؼ يتذلٌلوف كيػي ىولٍ ًوليوف ك ٍ
اٝنىًًٍن) يعين ِنبلء كقت اإلنفاؽ إذا
كقت األماف يتكلٌموف ِنشون كيتجانركف (أ ًىش َح ن ىعلىى) عطاء ( ٍ
ً
ط
ىحبى ى
نألتموهم شيئان للحرب أك للفقراء أك لغًن ذلك (أيكلىػَٰئً ى
ك ىٓبٍ يػي ٍؤمةيوا) بقلوُّم بل أنلموا بألسةتهم (فىأ ٍ
ً
ك ) السوء 87كمعاملتهم به ( ىعلىى اللَ ًه يى ًس نًنا) ال
اللَهي أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) كنيعاملهم بالسوء على أفعاٟنم ( ىكىكا ىف َٰ ىذل ى
تكلٌف فيه.
يظن هؤالء اٞنةافقوف أ ٌف األحزاب ٓب يذهبوا أب أهلهم ُب
٪ٍ ( - 20ن ىسبيو ىف ٍاأل ٍ
ىحىز ى
اب ىٓبٍ يى ٍذ ىهبيوا) أم ٌ
ً
مرة
مرنة أخرل ( ىكإًف يىأٍت ٍاأل ٍ
ىحىز ي
اب) للقتاؿ ٌ
اٜنقيق بل عملوها مكيدة مع اٞنسلمٌن كنًنجعوف إٔب قتاٟنم ٌ
ادك ىف ًُب ٍاأل ٍىعر ً
اب) يعين ييقيموف ُب البادي ماداـ القتاؿ
َهم بى ي
ثاني ُب مكاف آخر (يىػ ىوحدكا) اٞنةافقوف (لىٍو أىنػ ي
ى
مستمران بٌن األحزاب كاٞنسلمٌن (يى ٍسأىليو ىف ىع ٍن أىنبىائً يك ٍم) ليعلموا كيف تكوف الةتيج كٞنن تكوف الغلب ،
للمسلمٌن أـ لؤلحزاب (كلىو ىكانيوا فًي يكم) ُب و
قتاؿ آخر ( َما قىاتىػليوا إًَال قىلً نيبل) مةهم.
ىٍ

 87إشارة أب قوله تعأب فيما نبق {قيل من ذىا الَ ًذم يػع ً
ص يم يكم ٍّم ىن اللَ ًه إً ٍف أ ىىر ىاد بً يك ٍم ينوءنا أ ٍىك أ ىىر ىاد بً يك ٍم ىر ٍ٘نى ن}
ىٍ
ٍى

ً ً
ين ىوةه ىح ىسةى ه) أم قدكة صاٜن ُب الصرب كالثبات
( - 21لَىق ٍد ىكا ىف لى يك ٍم) أيها اٞنؤمةوف (ًُب ىر ينوؿ اللَه أ ٍ
ً
الذب عةهم
كاٛنهاد ُب نبيل اهلل (لٍّ ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اللَهى ىكالٍيىػ ٍوىـ ٍاآلخىر) أم كاف جهادكم لعوائل اٞنسلمٌن ك ٌ
الذين كانوا يرجوف الةصر من اهلل على أعدائهم ُب الدنيا كالثواب ُب اآلخرة ( ىكذى ىكىر اللَهى ) ُب الدعاء
كالصبلة كالتسبيح ذكران ( ىكثً نًنا) .
ً
اب) قد رحلوا (قىاليوا ىهػَٰ ىذا ىما ىك ىع ىدنىا اللَهي ىكىر ينوليهي) بالةصر قد ٓن ٌقق
 ( - 22ىكلى َما ىرأىل الٍ يم ٍؤمةيو ىف ٍاأل ٍ
ىحىز ى

ً
ً ً
يما)
كالعودة ٟنم عليةا ( ىك ى
ص ىد ىؽ اللَهي) بوعده لةا ( ىكىر ينوليهي ىكىما ىز ىاد يه ٍم) هذا اٜنادث ( إَال إ٬نىانا) باهلل ( ىكتى ٍسل ن

لرنوله.

ً
ًً
ض َٰى
ٌن ًر ىج ه
اه يدكا اللَهى ىعلىٍيه ) بالثبات ُب قتاؿ اٞنشركٌن (فى ًمٍةػ يهم َمن قى ى
ٍّ ( - 23م ىن الٍ يم ٍؤمة ى
ص ىدقيوا ىما ىع ى
اؿ ى
ىٍ٥نبىهي ) فقتل شهيدان .الةٌ ٍحب هو العهد من قوله تعأب )صدقوا ما عاهدكا اهلل عليه( كمن ذلك قوؿ لبيد:
بلؿ ً
أال تىس ً
كباط يل
ض ه
أالف اٞن ٍرءى ماذا ي٪نىا ًك يؿ ىٍ
ب فييػ ٍق ى
ضى ٍأـ ى
أ٥ن ه
ٍ
ى
كإٌ٧نا ٓب يقل نبحانه "فمةهم من قضى عهده" أل ٌف من الببلغ عةد العرب أف ال يأٌب بكلم تشبه األكٔب
ُب اللفظ بل ٩نب أف تشبه األكٔب ُب اٞنعىن كٔنتلف ُب اللفظ ،كُب القرآف كثًن من هذه األلفاظ اٞنختلف
ُب اٞنةطق كاٞنتشاُّ ُب اٞنعىن.
( ىكًمٍةػ يهم َمن يىةتى ًظ ير ) أجله ( ىكىما بى َدليوا) العهد (تىػٍب ًديبلن) كما ب ٌدؿ اٞنةافقوف.
ًً
ص ًادقً ً ً ً
ٌن إًف ىشاءى) يعين إ ٍف ىٓب يتوبوا من نفاقهم (أ ٍىك
ب الٍ يمةىافق ى
م اللَهي ال َ ى
ٌن بص ٍدق ًه ٍم ىكيػي ىع ٍّذ ى
( - 24لٍّيى ٍج ًز ى
ً
ً
يىػتي ى ً
يما) بالةادمٌن.
وب ىعلىٍيه ٍم) إ ٍف تابيوا (إ َف اللَهى ىكا ىف ىغ يف نورا ) للتائبٌن ( َرح ن
ًَ
ً ًً
كغمهم ( ىٓبٍ يىػةىاليوا ) من اٞنسلمٌن
ين ىك ىف يركا) يعين األحزاب ( بغىٍيظه ٍم ) أم ُنقدهم ٌ
 ( - 25ىكىرَد اللَهي الذ ى
ً
ًً
ٌن الٍ ًقتى ىاؿ) باألعاصًن ( ىكىكا ىف اللَهي قى ًويًّا) أم له
تأملوه من الةهب كالسلب ( ىكىك ىفى اللَهي الٍ يم ٍؤمة ى
( ىخٍيػنرا ) ٣نٌا ٌ
القوة َنيشه كجةده فبل يقابلهما شيء ( ىع ًز نيزا) ُب ملكه فبل غالب له.
ٌ

ٍ - 26ب ذكر نبحانه ما فعل باليهود من بين قيريظ فقاؿ تعأب (كأ َ ً
كهم) أم الذين
ٌ
اه ير ي
ين ظى ى
ىى
ىنزىؿ الذ ى

عدكانٍّ ( ،م ٍن
ناعدكا األحزاب ُب القتاؿ كنقضوا العهد الذم بيةهم كبٌن رنوؿ اهلل بأ ٍف ال يةاصركا عليه ٌ
اب) يعين من اليهود ،كهم بةو قريظ ( ًمن صي ً
أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
ؼ ًُب
اصي ًه ٍم) يعين أنزٟنم من حصوهنم ( ىكقى ىذ ى
ىى
ًً
ب فى ًري نقا تىػ ٍقتيػليو ىف) مةهم يعين الرجاؿ ( ىكتىأٍ ًن يرك ىف فى ًري نقا ) كهم الةساء كالذرارم.
قيػليوُّ يم الحر ٍع ى
ً
وها) بعد بل نيفتحها اهلل لكم ُب اٞنستقبل،
ض يه ٍم ىكديى ىاريه ٍم ىكأ ٍىم ىوا ىٟني ٍم ىكأ ٍىر ن
 ( - 27ىكأ ٍىكىرثى يك ٍم أ ٍىر ى
ضا َٓبٍ تىطىئي ى
كهي خيرب فتحها اهلل للمسلمٌن بعد ذلك ( ىكىكا ىف اللَهي ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد نيرا) .
ككانت هذه الوقع بعد رجوع األحزاب عن اٞنسلمٌن فخرج رنوؿ اهلل كأصحابه أب بين قريظ كحاصرهم
داكل من جرحه،
الةب كهو باٞندية يي ى
بضع كعشرين يومان فةزلوا على حكم نعد بن معاذ ،فأرنل إليه ٌ
فحكم فيهم بقتل اٞنقاتًلٌن مةهم ككانوا أكثر من نتٌمائ  ،كحكم بسب الةساء كالذرارم كبيوهتم
حكمت ُنكم اهلل.
فكرب رنوؿ اهلل كقاؿ لسعد
ى
للمهاجرين خاص ٌ .
ً
الصل  ،كاٞنعىن :هو الذم
صلٍّي ىعلىٍي يك ٍم ىكىم ىبلئً ىكتيهي)  .الصبلة مشتق من ٍّ
 ( - 43يه ىو) اهلل (الَذم يي ى
صليكم بالوحي كاٝنًنات كمبلئكته أيضان تى ً
يً
صليكم بةزكؿ الوحي على نبيٌكم كبالةصرة لكم على أعدائكم
ى
الةب مباشرنة دكف كانط ،
كإرشادكم إٔب طريق الصبلح .كذلك أل ٌف الوحي نوعاف األكؿ من اهلل إٔب ٌ
كالثا٘ب يةزؿ به أحد اٞنبلئك  .كالغاي من نزكؿ الوحي كإيصاله إليكم (لًيخ ًرج يكم ٍّمن الظحليم ً
ات إً ىٔب الةحوًر)
يٍ ى
ى ى
فتأمل ُب هذه الكلم  ،فإ ٌف اهلل تعأب ٓب يقل يصلٌي عليكم ألنكم أتقياء ،بل قاؿ ليخرجكم من
ٌ
الظلمات أب الةور .أم من ظلمات اٛنهل أب نور العلم كاٟنداي  .اذان يقصد بكلم الصبلة اإليصاؿ
كاالتٌصاؿ (كىكا ىف) اهلل (بًالٍم ٍؤًمةً ً
اصلىهم باٝنًنات.
ي ى
يما) إذ ك ى
ٌن ىرح ن
ى

الةب بزيةب أىٍكىٓبى كليم ن ألصحابه فصاركا يأكلوف ك٫نرجوف إال ثبلث مةهم أكلوا كجلسوا
 - 53لى ٌما ٌ
تزكج ٌ
ًَ
الةب إًَال
ين ىآمةيوا ىال تى ٍد يخليوا بػييي ى
بعد األكل يتح ٌدثوف فيما بيةهم ،فةزلت فيهم هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى
وت ٌ

ً
و
اظ ًر ً
ً
الةب
أىف يػي ٍؤ ىذ ىف لى يك ٍم إ ى َٰٔب طى ىعاـ ) يعين إٔب أكل الطعاـ ( ىغٍيػىر نى ى
ين إنىاهي) معةاه غًن مةتظرين خركج ٌ
لتخرجوا معه فكلم " غًن ناظرين" معةاها غًن مةتظرين.
كمن ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب نورة األعراؼ {قى ىاؿ فىأ ً
ىنظ ٍرً٘ب إً ىٔب يىػ ٍوًـ يػيٍبػ ىعثيو ىف }  ،أم إنتظر٘ب كأمهلين،
ًًً
ين ىآمةيوا أىف ىٔنٍ ىش ىع قيػليوبػي يه ٍم
ككلم "آف" معةاها الوقت ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنديد {أى ىٓبٍ يىأٍف للَذ ى
لً ًذ ٍك ًر اللَ ًه} يعين أٓب ٪نن الوقت لذلك؟ كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:
فإ٘ب لىست خاذلى يكم ك ً
ت إناها
لك ٍن
نأن ىعى اآل ىف ا ٍذ بىػلىغى ٍ
ٌ ٍ ي
ٍ
ٍ
يعين بلغت كقتها كمةتهاها.
كضمًن اٟناء من قوله تعأب (إناه) يعود للةب كاٞنعىن :غًن مةتظرين كقت خركجه من الدار لتخرجوا معه
بل ٩نب عليكم أف ٔنرجوا عةد إكماؿ األكل ،كذلك قوله تعأب ( ىكلىػَٰ ًك ٍن إً ىذا يد ًعيتي ٍم فى ٍاد يخليوا فىًإ ىذا طىعً ٍمتي ٍم
فىانتى ًشركا ) بعد الطعاـ ،يعين فاخرجوا من بيته بعد األكل (كىال) تبقوا جالسٌن (مستىأٍنً ًسٌن ًٜن ًد و
يث) فيما
ى ى
يٍ
ى
ي
ًَ ً
ً
الةب فىػيى ٍستى ٍحيًي ًمة يك ٍم) أ ٍف
بيةكم تتسامركف (إف َٰذىل يك ٍم ) االنتظار كإطال اٜنديث ُب بيته ( ىكا ىف يػي ٍؤذم ٌ
اعا) يعين
٫نرجكم من بيته ( ىكاللَهي ىال يى ٍستى ٍحيًي ًم ىن ٍ
وه َن ىمتى ن
اٜنى ٍّق) أم ال ىيرل ُب ذلك حياءن ( ىكإًذىا ىنأىلٍتي يم ي
وه َن ًمن كر ًاء ًحج و
عليهن ( َٰ ىذلً يك ٍم
اب) لئبل يقع نظركم
انأىلي ي
الةب شيئان من متاع الدنيا (فى ٍ
ىى ى
ٌ
اذا نألتم أزكاج ٌ
ً
ًً
وؿ اللَ ًه) بشيء من
الريب كمن خواطر الشيطاف ( ىكىما ىكا ىف لى يك ٍم أىف تيػ ٍؤذيكا ىر ين ى
أىطٍ ىه ير ل يقليوبً يك ٍم ىكقيػليوُّ َن) من ٌ
ً
اجهي ًمن بىػ ٍع ًدهً أىبى ندا) أم من بعد كفاته ،أل ٌف ازكاجه صارت أيمهاتًكم (إً َف َٰذىلً يك ٍم
ذلك ( ىكىال أىف تىةك يحوا أ ٍىزىك ى
ىكا ىف ًع ى ً ً
يما) فاجتةبوه.
ةد اللَه ىعظ ن
ً
( -56إً َف اللَهى ىكىم ىبلئً ىكتىهي يي ى ح
الرًحم .
الةب)  .الصبلة مشتق من اإليصاؿ كاالتٌصاؿ كمةها صلى ٌ
صلو ىف ىعلىى ٌ
صليو ىف ما أىمر اللَه بًً
قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الرعد {كالَ ًذين ي ً
الةب بالوحي
يصلوف
أم
،
ل}
وص
ي
ىف
أ
ه
ي
ى
ي
ى
ى
ى ىى
ى
ٌ
كاٝنًنات كالةصر على الكافرين كأخبار اٞنشركٌن كمكايدهم ليأخذ اٜنذر مةهم.

ًَ
صلحوا ىعلىٍي ًه) أم اتٌصلوا به كتعلٌموا أيمور ديةكم مةه كانقادكا ألمره .فكلم "عليه"
ين ىآمةيوا ى
(يىا أىيػح ىها الذ ى
تكوف ّنعىن إليه .

{كلى ٍو أىنػَةىا نىػَزلٍةىا إًلىٍي ًه يم الٍ ىم ىبلئً ىك ى ىكىكلَ ىم يه يم الٍ ىم ٍوتى َٰى ىك ىح ىش ٍرنىا ىعلىٍي ًه ٍم يك َل
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
و
ض يه ٍم
{كأىقٍػبى ىل بىػ ٍع ي
ىش ٍيء قيػبي نبل } معةاه كحشرنا إليهم .كقاؿ تعأب ُب نورة الصافات ُب كصف أهل اٛنة ى

ىعلى َٰى بىػ ٍع و
ض يىػتى ىساءىليو ىف} يعين فأقبل بعضهم إٔب بعض.
ً
يما) فبل تعرتضوا على حكمه كأكامره.
( ىك ىنلٍّ يموا ) ٜنكمه (تى ٍسل ن

كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء {فى ىبل كربٍّك ىال يػؤًمةو ىف ح َّت ي٪ن ٍّكم ى ً
يما ىش ىجىر بىػٍيػةىػ يه ٍم ٍبٌ
وؾ ف ى
ى ى ى ي ٍ ي ى َٰ ى ي
ً
ً
يما} كاٞنعىن :حّت يةقادكا ألمرؾ فبل يعرتضوا عليه.
ىال ىً٩ن يدكا ًُب أىن يفس ًه ٍم ىحىر نجا ٍّ٣نَا قى ى
ضٍي ى
ت ىكيي ىسلٍّ يموا تى ٍسل ن
الةب كيتعلٌموا أمور ديةهم مةه كيسمعوا لقوله كيعملوا بأمره ،هذا
إ ٌف اهلل تعأب أمر اٞنسلمٌن أف يتٌصلوا ب ٌ

١نمد كما
الةب موجودان فيةا لكي نتٌصل به ،فيجب أف نقوؿ "اللٌهم نلٍّم على ٌ
ُب حياته ،أما اليوـ فليس ٌ

ك ٘ني هد ٠نيد" فإ ٌف اهلل علٌمةا أف نسلٍّم على أنبيائه إ ٍذ بدأ هو بالسبلـ عليهم،
مت على إبراهيم إنٌ ى
نلٌ ى
ً ً
ً
ٌن}  .يعين إلياس ،هو
{ن ىبل هـ ىعلىى إً ٍؿ يىان ى
يم}  ،كقاؿ ى
فقاؿ تعأب ُب نورة الصافات ى
{ن ىبل هـ ىعلىى إبٍػىراه ى
ونى ىكىه يارك ىف
{ن ىبل هـ ىعلىى يم ى
الةب إشعيا ،كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة األنعاـ ُب آي  ، 85كقاؿ تعأب ى
ٌ
ً
ت اللَ ًه ىكبػىىرىكاتيهي ىعلىٍي يك ٍم أ ٍىه ىل
{ن ىبل هـ ىعلىى ني و
وح ًُب الٍ ىعالىم ى
{ر ٍ٘نى ي
}  ،كقاؿ ى
ٌن}  ،كقاؿ ُب نورة هود ى
ً ًً َ ً
٘ني هد ًَ٠ني هد} كقاؿ تعأب ُب نورة الةمل {قي ًل ٍ ً ً
ً
ت إًنَه ىً
اصطىىف َٰى} .
ين ٍ
الٍبىػٍي ي
اٜنى ٍم يد للَه ىك ىن ىبل هـ ىعلى َٰى عبىاده الذ ى
أحد األنبياء فقل عليه السبلـ ،كالمعىن ٞنن يقوؿ عليه الصبلة .
عةد ىؾ ي
فإذا ذيكًر ى
ك كنًس ًاء الٍم ٍؤًمةً ً
( - 59يا أىيػحها الةب قيل ٍّأل ٍىزك ًاج ى ً
ٌن ىعلىٍي ًه َن ًمن ىج ىبلبًيبً ًه َن ) مفردها
ٌن يي ٍدن ى
ك ىكبىػةىات ى ى ى ي ى
ى
ى ى ٌ
ًجلباب ،كهو اٞنلحف يغطي جسم اٞنرأة كالعباءة كانت نساء اليهود يىػ ٍلتى ًف ٍف ىن به ،ككذلك اإليرانيات
ً
عةدهن "ﭼادر"  ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف جواد أخيها:
يسمى
يىػ ٍلتىف ٍف ىن به ٌ
ٌ
ً
ً
ب بً ىس ىو ًاد الَ ً
ليل ًج ٍلبىابىا
يىػ ٍع يدك به نابً هح نىػ ٍه هد ىمىراكليهي
ي٠نىٍلبى ه

ً
عرفٍ ىن ،كيعين لئبل يعرؼ اليهود الساكةوف ُب
كمعةاه:
ٌ
يسدلن اٛنلباب على كجوههن كيىػ ٍلتىف ٍف ىن به لئبل يي ى

كيغتابوهن ،كذلك معىن
عليهن بكبلـ غًن مةانب فيما بيةهم
أهنن مسلمات فيتكلٌموف
ٌ
ٌ
اٞندية كاٞنةافقوف ٌ
ً
عرفٍ ىن (فى ىبل
ك أ ٍىد ىَٰ
قوله تعأب ( َٰ ىذل ى
ٗب ) أم أقرب أب السرت كالصبلح كحسن العاقب ( أىف يػي ٍعىرفٍ ىن) يعين لئبل يي ى
يػ ٍؤ ىذين) يعين إذا كانت اٞنرأة ملت ٌف َنلباُّا فبليعرفها أح هد من اليهود كال اٞنةافقٌن فتسلم من أذيتهم ً
كمن
ٌ
ي ٍى
ً
أمرهن باٜنجاب لئبل
ُّن اذ ٌ
يما) ٌ
٨نزهم كٞنزهم ( ىكىكا ىف اللَهي ىغ يف نورا) ٞنن نلف ٌ
مةهن ُب ترؾ اٜنجاب ( َرح ن
ين.
ييؤذى ى
ٍ - 60بٌ أخذ نبحانه ُب هتديد اليهود كاٞنةافقٌن الذين يؤذكف اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب (لَئًن َٓبٍ يىةتى ًه
ًَ
ً
ًً
ض) أم مرض نفسي يعين يةتهوا عن حقدهم كعداكهتم
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
الٍ يمةىاف يقو ىف ) عن نفاقهم ( ىكالذ ى
ً ً ً ً
٫نوفوف اٞنسلمٌن بأخبار كاذب يعلةوهنا بٌن الةاس بأ ٌف
للمسلمٌن ( ىكالٍ يم ٍرج يفو ىف ُب الٍ ىمديةى ) أم الذين ٌ
اٞنشركٌن انتصركا على اٞنسلمٌن ُب جبه القتاؿ ،كما أشبه ذلك من أخبار كأقواؿ كاذب  .كمن ذلك قوؿ
ابن الفارض:

صاؿ كىٓب ً
ً
ىن يل
أص ٍل
ى
أرج ى
ف قىػ ٍوهـ بًال حسليٍّو ىكىٓبٍ أ ٍ
َع قىػ ٍوهـ بًال ًو ى ٍ
ىك ى
فشة ى
ً
ًً
ً
يف كالةَػ ٍق يل
يع ىع ٍّين لش ٍق ىوًٌب كقى ٍد ىك ىذبى ٍ
ت ىع ٍّين األىراج ي
كما ى
ص ىد ىؽ التَ ٍشة ي
ك ُّم كبأٚنائهم فتأمر اٞنؤمةٌن
َك ًًُّ ٍم) أم لةعرفةٌ ى
لئن ٓب يةتهوا عن أقواٟنم كأفعاٟنم (لىةيػ ٍغ ًريىػة ى
كاٞنعىنٍ :
و
فحيةئذ يةدموف ٞنا يصيبهم من العار كضيق العيش فيذهبوف إٔب
ّنقاطعتهم كترؾ مبايعتهم كمكاٞنتهم،
بلدةو أخرل .كقد نبق شرح كلم "اإلغراء" ُب نورة اٞنائدة عةد قوله تعأب {فأغريةا بيةهم العداكة
كالبغضاء} .
ً
ٌن أىيٍػةى ىما ثيًق يفوا ) أم مطركدين أيةما يكًج يدكا لسوء أخبلقهم كذميم أفعاٟنم كقبح كبلمهم
َ ( - 61م ٍلعيون ى
كلذلك (أ ً
يخ يذكا ) بالعذاب ( ىكقيػتٍّػليوا تىػ ٍقتً نيبل) يعين فلذلك أخذناهم بالعذاب كنلٌطٍةا عليهم ملك بابل

كنَب الباقٌن إٔب بابل يع ٌذُّم باألشغاؿ الشاق  ،ككذلك اٞنلك آشور ملك
نبوخذ ٌ
نصر فقتٌلهم تقتيبلن ى
نيةول كع ٌذُّم باألشغاؿ الشاق  ،كما ع ٌذُّم فرعوف من قبل.
أنرل إٔب ى
نيةول أخذهم ى

ً ً ًَ
ين ىخلى ٍوا ًمن قىػٍب يل) يعين تلك عادة اهلل ُب اٞناضٌن بأف يسلٌط على اٞنةافقٌن
 - 62تلك ( ينةَ ى اللَه ُب الذ ى
فيعذُّم كيأنرهم ً
كيسب نساءهم كيستعبد ذراريهم ( ىكلىن ىًْن ىد
كالظاٞنٌن من هو أظلم مةهم فيةتقم مةهم ٌ
ً ً ً ً
تتغًن عادة اهلل ُب اٜناضر كاٞنستقبل فكما كانت ُب اٞناضي كذلك هي ُب
ل يسةَ اللَه تىػٍبديبلن) يعين ال ٌ
اٜناضر كاٞنستقبل.

أخربنا مّت ٧نوت .فةزلت هذه
الةب (ع) قائلٌن اف ى
كةت رنوالن كما ت ٌدعي ٍ
 - 63نأؿ يعض اٞنشركٌن ٌ
ةد
اع ً) يعين عن الساع اليت ٬نوتوف فيها (قي ٍل) ُب جواُّم (إًَ٧نىا ًع ٍل يم ىها ًع ى
اآلي (يى ٍسأىلي ى
َاس ىع ًن ال َس ى
ك الة ي
ًَ ً
اع ى تى يكو يف قى ًريبنا ) يعين رٌّنا
١نمد (لى ىع َل ال َس ى
لم ٕب بآجالكم ٍبٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىكىما يي ٍد ًريك) يا ٌ
الله) كالع ى
دنت ناع كفاة بعضهم كأنت ال تعلم بذلك كال هم يعلموف.

الةب ليأخذ امواٟنم .فةزلت هذه اآلي
 - 69لى ٌما كانت كقع بين قريظ قاؿ بعض اٞنةافقٌن لقد قتلهم ٌ
ًَ
ًَ
ون َٰى) أم كبين إنرائيل الذين آذىكا مونى
ين آذى ٍكا يم ى
ين ىآمةيوا ىال تى يكونيوا) مع نبيٌكم ( ىكالذ ى
(يىا أىيػح ىها الذ ى
َ ً
ف ِنزائةه أيضان لئبل يةسبوا
خس ى
خسف األرض بقاركف ليأخذ خزائةه (فىػبىػَرأىهي اللهي ٣نَا قىاليوا) بأف ى
بقوٟنم إٌ٧نا ى
ةد اللَ ًه ىكًج نيها) أم ذا كجاه كتقدير.
مونى ( ًع ى
مونى أب الطمع باٞناؿ ( ىكىكا ىف) ى
ى
ًَ
يدا) أم مستقيمان مصيبان للحقيق
ين ىآمةيوا اتَػ يقوا اللَهى ) ُب قوؿ الباطل ( ىكقيوليوا قىػ ٍونال ىن ًد ن
( - 70يىا أىيػح ىها الذ ى

صوبه ٥نوه .كقد
ال خطأ فيه كال تةسبوا رنوؿ اهلل إٔب الطمع باٞناؿ .يقاؿ ن ٌدد السهم ٥نو الغزاؿ ،أم ٌ
نبق شرح هذه اٛنمل ُب نورة الةساء ُب تانع آي .

صلً ٍح ) اهلل ( لى يك ٍم أ ٍىع ىمالى يك ٍم ) ُب اٞنستقبل إ ٍف الزمتم القوؿ السديد ( ىكيىػ ٍغ ًف ٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ) إ ٍف
( - 71يي ٍ
ً
ً
يما) .
تركتم قوؿ الباطل ( ىكىمن ييط ًع اللَهى ىكىر ينولىهي فىػ ىق ٍد فى ىاز) بةعيم اٛنة (فىػ ٍونزا ىعظ ن

ً
ض ك ًٍ
ٌن أىف ىٍ٪ن ًم ٍلةىػ ىها ىكأى ٍش ىف ٍق ىن ًمٍةػ ىها ىك ى٘نىلى ىها
( - 72إنَا ىعىر ٍ
اٛنبى ًاؿ فىأىبىػ ٍ ى
ضةىا ٍاأل ىىمانى ى ىعلىى ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى

ً
ً
وما ىج يه نوال) .
نسا يف إنَهي ىكا ىف ظىلي ن
ٍاإل ى
اٞنعىن:

ضةىا ٍاألىمانى ى علىى ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اٛنًبى ًاؿ)
ض) أم على الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض ( ىك ٍ
(إنَا ىعىر ٍ ى ى
ىى
كا٧نا فصل ذكر اٛنباؿ عن ذكر األرض أل ٌف أكؿ اٛنباؿ كانت مستقلٌ عن األرض فكانت نيازؾ ٍبٌ
نقطت على األرض فصارت جباالن عليها.

أشفقن
ٌن أىف ىٍ٪ن ًم ٍلةىػ ىها ىكأى ٍش ىف ٍق ىن ًمٍةػ ىها ) كُب الكبلـ
ه
حذؼ تقديره فأبىػ ٍ ى
كقوله تعأب (فىأىبىػ ٍ ى
٪نملن إٖنها ك ى
ٌن أف ى
أشفقن ًمن إٍب اٝنيان لو خانتا .كاألمان اليت ألقاها على الكواكب السيارة كاٛنباؿ ُب بدء
مةه ،يعين
ى
مادة اليخضور
(عىر ٍ
ضةىا ٍاأل ىىمانى ى)  ،كٓب يقل "ألقيةا" أل ٌف ٌ
التكوين هي بذكر اٜنياة ،كإٌ٧نا قاؿ اهلل تعأب ى

"كلوركفيل" مةتشرة ُب الفضاء ككذلك ِنار اٞناء "اٞنطر" ٍبٌ الغبار اٞنتساقط من الفضاء ٪نمل حجًنات

حيٌ  ،أل ٌف الغبار مصدره من كواكب نيارة كانت مسكون ُب قدٙب الزماف كلى ٌما انتهت حياهتا كقامت

ٕنزقت تلك الةيازؾ كتبعثرت ُب الفضاء فصارت هباءن مةتشران.
ٕنزقت فصارت نيازؾٍ ،بٌ ٌ
قيامتها ٌ
كبد ىكر ًاهنا تكوف تلك اٞنواد الثبلث
فالكواكب السيٌارة اٜنالي كمن ٗنلتها األرض تدكر حوؿ الشمس ى
ض ن ٟنا ،أم تعرتض طريقها فتسقط عليها فتةشأ اٜنياة من تلك اٞنواد الثبلث كهي اليخضور كِنار
عيٍر ى

اٞناء كاٜنجًنات الساقط مع الغبار أك مع الةيازؾ اليت نقطت على االرض كصارت جباالن ،كلذلك قاؿ
ضةىا ٍاأل ىىمانى ى) كٓب يقل "ألقيةا األمان " .فالكواكب السيارة ٓب ٔنن تلك األمان فىػتيٍتلًف
اهلل تعأب (إنَا ىعىر ٍ
تلك البذكر بل حافظت عليها فةمت كتكاثرت كانتشرت اٜنياة عليها ك على جباٟنا.
ً
ٓنمل إٍب اٝنيان فخاف األمان اليت قلٌده اهلل إيٌاها ،كهي كلم
لكن اإلنساف ٌ
نسا يف) يعين ٌ
( ىك ى٘نىلى ىها ٍاإل ى

أكصى الةاس على ألسن أنبيائه كرنله بعبادته كحده كأ ٍف ال ٩نعلوا له شريكان ُب
التوحيد ،فإ ٌف اهلل تعأب ى
أكثر من
العبادة كأف يوصي اآلباء أبةاءهم جيبلن بعد جيل ُّذه الوصي كجعلها أمان ن ُب أعةاقهم كقد ى

لكن أكثر الةاس خانوا األمان كعبدكا
تلك الوصايا لبين انرائيل ُب التوراة ككذلك أ ٌكد عليها ُب القرآف ك ٌ

كٓنملوا إٍب اٝنيان فظلموا أنفسهم كأكقعوها ُب جهةٌم كذلك بسبب جهلهم بعواقب
أنواع اٞنخلوقات ٌ
ً
ً
وما) لةفسه كلغًنه ( ىج يه نوال)
نسا يف) أم ى٘نىل إٖنها (إنَهي ىكا ىف ظىلي ن
األمور .كذلك قوله تعأب ( ىك ى٘نىلى ىها ٍاإل ى
بعواقب األمور.

اٜنج أكصى قابيل بأخيه كقاؿ له
ك ٌأكؿ من خاف األمان ُب عهد آدـ إبةه قابيل كذلك لى ٌما ذهب آدـ أب ٌ

هو أمان عةدؾ حّت أرجع ،فخاف األمان كقتل أخاه هابيل.

ًً
ات كالٍم ٍش ًركًٌن كالٍم ٍش ًرىك ً
ً ً
ات) الذين خانوا األمان كأشركوا
ب اللَهي الٍ يمةىافق ى
( - 73لٍّييػ ىع ٍّذ ى
ٌن ىكالٍ يمةىاف ىق ى ي ى ى ي
اٞنخلوقٌن بالعبادة مع اٝنالق (كيػتيوب اللَه علىى الٍم ٍؤًمةًٌن كالٍم ٍؤًمةى ً
ات ) الذين ىكفىػ ٍوا باألمان كٓب يشركوا باهلل
ىى ى ي ى ي ى ى ي
ً
يما) بالةادمٌن.
شيئان ( ىكىكا ىف اللَهي ىغ يف نورا ) للتائبٌن ( َرح ن
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األحزاب ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة سبأ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اٜنم يد لًلَ ًه ) هذا تعليم لةا أف نقوؿ اٜنمد هلل (الَ ًذم لىه ما ًُب ال َسماك ً
ات) األثًني من قصور
ٍ ( -1ى ٍ
يى
ىى

كأشجار كأهنار كفواكه كأزهار فيهب مةها للحامدين ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من أمبلؾ كبساتٌن كأمواؿ كأنعاـ
يدنَ يك ٍم } يعين
فيهب مةها للشاكرين ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة ابراهيم { لىئًن ىش ىك ٍريًٍب ألى ًز ى
اٜنى ٍم يد ًُب ٍاآل ًخىرةً) يعين ىمن كاف حامدان ُب الدنيا فهو ُب اآلخرة ايضان يكوف
أزيدكم نعم ن على نعم ( ىكلىهي ٍ

فحيةئذ يقوؿ { ٍ ً ً ً
و
ض نىػتىبىػ َوأي ًم ىن
ًمن اٜنامدين ،ألنه يدخل اٛنة
ص ىدقىػةىا ىك ٍع ىدهي ىكأ ٍىكىرثػىةىا ٍاأل ٍىر ى
اٜنى ٍم يد للَه الَذم ى
ث نى ىشاء}  .كهذا قوؿ أهل اٛنةٌ (كهو ٍ ً
اٝنىبًًني) بأعماؿ عباده.
يم ) ّنخلوقاته ( ٍ
ٍ
اٛنىةَ ً ىحٍي ي
ىيى
اٜنىك ي
( - 2يىػ ٍعلى يم ىما يىلً يج ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) أم مايدخل ُب األرض من حيواف فيعطيه رزقه كهو ُب مكانه ( ىكىما ى٫نٍير يج
ًمٍةػ ىها) لطلب رزقه فيهيٌئ له رزقه ُب كقته كزمانه ( ىكىما يىة ًزيؿ) على األرض من ط وًن ( ًم ىن ال َس ىم ًاء) أم من
ً
و
فكل مةهم قد هيٌأ اهلل
اٛنو لطلب رزقه كمعاشه ( ىكىما يىػ ٍع ير يج ف ىيها) أم يصعد ُب ٌ
ٌ
اٛنو من طًن لطلب رزقهٌ ،
ً
ور) ٞنن يرأؼ ّنخلوقاته كيتحةٌن عليها.
يم) ّنخلوقاته إذ هيٌأ ٟنا أرزاقها (الٍغى يف ي
له رزقه ( ىكيه ىو الَرح ي

فاٜنيوانات اليت ْند رزقها كهي داخل األرض هي اليت تعيش على جذكر األشجار كالةباتات ،أما اٜنيواف

الضب كغًن ذلكٌ .أما اليت
الذم ٫نرج من جوؼ األرض كيطلب رزقه فكثًن كالفأرة كاٜنيٌ كاألرنب ك ٌ
تةزؿ من السماء فهي الطيور اليت تلتقط اٜنب كغًنها .أما الطيور اليت تصعد إٔب السماء لطلب رزقها
البق كالفراش كغًن ذلك.
اٛنو مثل البعوض ك ٌ
اٝن ٌفاش يطًن ليبلن ليلتقط اٜنشرات من ٌ
كمن عجيب ما رأيت من ٢نلوقات اهلل تعأب اليت يأتيها رزقها ُب مكاهنا داخل األرض حيواف صغًن لبوف
يشبه اٛنرذ يسمى "أبو عماي " يوجد مةه ُب لواء اٞنوصل ُب قري تسمى "أبو نيف" كقري "اٝنرب " أيضان
حّت رأيته بعيين
طوله ثبلث إ٤نات ٬نشي على أربع قوائم ليس له ذنىب كال أعٌنٓ ،ب أكن أص ٌدؽ بذلك ٌ

كمسكته بيدم كفتٌشت رأنه فلم أجد له أعيةان ،حيواف ناكن ال يؤذم بيديه كال بأنةانه من ٬نسكه،
ُّن األرض ك٫نرج الرتاب بيديه يعمل له
يعيش على جذكر الةباتات له أضراس ُب ف ٌكه السفلي ٪نفر ٌ

رب العاٞنٌن خالق اٝنلق كبانط الرزؽ الذم رزؽ هذا اٜنيواف األعمى
مسالكان ٓنت األرض .فتبارؾ اهلل ٌ
كهو ُب مكانه ٓنت األرض.

ًَ
ً
اع ي) اليت تىعًدكنىةا ُّا من اٜنساب كالعقاب (قي ٍل بىػلى َٰى ىكىرٍّيب لىتىأٍتًيىػةَ يك ٍم)
ين ىك ىف يركا ىال تىأٍتيةىا ال َس ى
 ( - 3ىكقى ىاؿ الذ ى
بعد موتكم كقد أمر ريب اٞنبلئك فكتبت ٗنيع أفعالكم كأقوالكم (ع ً
آب الٍغىٍي ً
ب ىعٍةهي) أم ال
ى
ٌ
ب ىال يىػ ٍع يز ي
اؿ ىذ َرةو ) أم ثقل ذرة من أفعاؿ خلقه (ًُب ال َسماك ً
ات ىكىال ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ) أم ُب
ريب ( ًمثٍػ ىق ي
يغيب عن علم ٌ
ٌ
ىى

ً
أم ًم ىن ال ٌذ ٌرة ( ىكىال أى ٍكبىػ ير إًَال
ىصغىير ًمن َٰ ىذل ى
اٛنن ،كُب األرض كهم األنس ( ىكىال أ ٍ
ك) ٍ
السماكات الغازي كهم ٌ
ًُب كًتى و
اب حمبً و
كنيتبٌن لكم ذلك بعد موتكم.
ٌن) يعين إال ككتبتها اٞنبلئك ُب صحائف أعمالكم
ٌ
( - 4لٍّيج ًزم ) اهلل (الَ ًذين آمةوا كع ًمليوا ال َ ً
اٜن ً
ك ىٟنيم َم ٍغ ًفىرةه) لذنوُّم ( ىكًرٍز هؽ
ات) جزاءن حسةان (أيكلىػَٰئً ى
ى ىي ى ى
ص ى
ىٍ ى
ىك ًرٙبه) ُب اٛنةٌ .
ً
ً
ً
ًَ
ً
ً
يم) أم
ٌن لةا (أيكلىػَٰئً ى
ين ) أم يمسابًق ى
ك ىٟني ٍم ىع ىذ ه
اب ٍّمن ٍّر ٍج وز أىل ه
ين ىن ىع ٍوا ُب) إبطاؿ (آيىاتةىا يم ىعاج ًز ى
 ( - 5ىكالذ ى
ٟنم عذاب مؤٓب من زنابًن كعقارب تلدغهم ُب عآب الربزخ .فعذاب الرجز هو اٜنشرات .كالدليل على

ونى ٍادعي لىةىا
{كلى َما ىكقى ىع ىعلىٍي ًه يم ٍّ
ذلك قوله تعأب ُب ٌ
الر ٍج يز قىاليوا يىا يم ى
قص مونى كفرعوف ُب نورة األعراؼ ى
لكن كقع هذه غًن
ىربَك }  ،ك ٍّ
الرجز الذم كقع عليهم هو اٛنراد ك ٌ
القمل كالضفادع كالدـ كغًن ذلك ،ك ٌ

مؤٓب بل مزعجٌ ،أما العقارب كالزنابًن فوقعها على الكافرين مؤٓب .

ً
ًَ
ك) يعين القرآف ( يه ىو
ك ًمن َربٍّ ى
ين أيكتيوا الٍعًٍل ىم) من القرآف ،يعين اٞنؤمةٌن (الَذم أين ًزىؿ إًلىٍي ى
 ( - 6ىكيىػىرل الذ ى
اٜن َق) ألنه يدعو إٔب التوحيد (كيػه ًدم إً ى َٰٔب ًصر ً
اط) اهلل ،يعين إٔب الطريق اٞنوصل إٔب جةاته (الٍ ىع ًزي ًز) ُب
ىى ٍ
ٍى
ى
اٜن ًم ً
يد) أم احملمود على عطائه.
ملكه ( ٍى
ًَ
١نمدان (يػيةىبٍّئي يك ٍم ) أم
ين ىك ىف يركا ) أم قاؿ بعضهم لبعض ( ىه ٍل نى يدلح يك ٍم ىعلى َٰى ىر يج ول) يىعةوف ٌ
 ( - 7ىكقى ىاؿ الذ ى
و
ٕنزقت أجسامكم بعد اٞنوت كاختلطت بالرتاب (إًنَ يك ٍم لىًفي
٫نربكم (إًذىا يمٍّزقٍػتي ٍم يك َل ٣نيىَزؽ) يعين إذا متٌم ك ٌ
ًو
١نمد إنٌكم تعودكف إٔب اٜنياة ثاني بعد موتكم كٕنزيق أجسامكم.
ىخ ٍل وق ىجديد) يعين يقوؿ ٌ
ًً
ً ً
فرد اهلل عليهم فقاؿ تعأب (بى ًل
( - 8أىفٍػتىػىر َٰل ىعلىى اللَه ىكذبنا ) بقوله هذا (أىـ بًه جةَ ه) فتكلٌم ّنا تكلٌمٌ .
َبل ًؿ الٍبعً ً
ًَ
ً ً ً
ً
يد) عن
ين ىال يػي ٍؤمةيو ىف ب ٍاآلخىرةً ) يعين اليؤمةوف بعآب الةفوس (ًُب الٍ ىع ىذاب ) مصًنهم ( ىكالض ى ى
الذ ى
اٜنق ُب الدنيا.
اٛنةٌ كما ضلٌوا عن طريق ٌ

ٍ - 9بٌ أخذ نبحانه ُب كعظ اٞنشركٌن كإرشادهم فقاؿ تعأب (أىفىػلى ٍم يىػىرٍكا ) أصلها أٓب يركا ،كالفاء
ٌن أىيٍ ًدي ًه ٍم) من ٢نلوقات بادت كاندثرت ( ىكىما
للتفكًن ،كتقديره أٓب يركا فيفكركا فيما رأكا؟ (إً ى َٰٔب ىما بػى ٍ ى
ىخ ٍل ىف يهم ٍّم ىن ال َس ىم ًاء) من طيور تطًن فيها ( ىك ٍاأل ٍىر ً
ب عليها ،كاٞنعىن :أٓب يركا كيف تتج ٌدد
اب تد ٌ
ض) من دك ٌ
ً
تكونت أخرل مكاهنا كقامت
اٜنياة ُب السماء بطيورها كاألرض بدك ٌاُّا فكلٌما ذيبح مةها أك مات ٌ
كل يوـ تةشأ حياة جديدة من الطيور
كتفرخ كدك ٌ
باألعماؿ مقامها ،طيور تبيض ٌ
اب ٓنمل كتلد ،كهكذا ٌ

كل يوـٍ .بٌ أخذ نبحانه ُب
كاٜنيواف كاإلنساف ،فلماذا يةكركف ْن ٌدد اٜنياة كهم يركف ذلك بأعيةهم ٌ
ف ًًُّ يم
َشأٍ ى٦نٍ ًس ٍ
هتديدهم بالعذاب بعد أف ٌبٌن ٟنم األدل على ْنديد اٜنياة اليت يةكركهنا فقاؿ تعأب (إًف ن ى
ض) كما خسفةا بقاركف كغًنه (أ ٍىك ني ٍس ًق ٍط ىعلىٍي ًه ٍم كً ىس نفا ٍّم ىن ال َس ىم ًاء) فةهلكهم كما أنقطةا على قوـ
ٍاأل ٍىر ى
ً
ك ) الذم ذكرناه (ىآليى ن ) على قدرتةا (لٍّ يك ٍّل ىعٍب ود حمةً و
يب) أناب إٔب
لوط كعلى أصحاب الفيل (إً َف ًُب َٰذىل ى
اهلل بالتوب كرجع إليه بالطاع .
رددم
الةبوة كاٞنلك كقلةا ( يىا ًجبى ي
كد ًمةَا فى ٍ
اؿ أ ٍّىكًيب ىم ىعهي) أم ٌ
 ( - 10ىكلىىق ٍد آتىػٍيػةىا ىد ياك ى
ض نبل) فجمعةا له بٌن ٌ

الصدل ،كمن ذلك قوؿ زهًن:
الصوت معه حٌن يةاجي ربٌه ،كهو صوت ى
تىأكب ًين ًذ ٍكر األ ً
كد ًك٘ب قيػلٌ ي اٜنىٍزًف فالَرٍم يل
عدما
ىحبٌ ً بى ى
ت ي
ىه ىج ٍع ي
ٌى ي
يقوؿ الشاعر بتكرار ذكر األحب ُب ذاكرٌب بعد هجوعي على فراش الةوـ .كقاؿ نبلم بن جةدؿ:
ً
و ًو
ً
و
يب
يىػ ٍوماف يىػ ٍويـ ىمقامات كأىنٍديى كيىػ ٍويـ ىن ًٍن ىإٔب األ ٍىعداء تىأ ًك ي
يعين تكرار .أل ٌف داككد هرب إٔب اٛنباؿ من يد شاؤكؿ ملك بين إنرائيل الذم إٚنه ُب القرآف طالوت،

كا٧نا أٚناه اهلل طالوت تصغًنان إلٚنه ألنه كاف أطوؿ الةاس ُب زمانه كألنه أراد قتل داككد فهرب إٔب اٛنباؿ
ً
اٞنكىن
كبقي ُب اٛنباؿ بضع نةٌن ،حّت قيتل شاؤكؿ بيد أعدائه فصار داككد ملكان مكاف شاؤكؿ ٌ
تغرد معه كترٌدد أٜناهنا لئبل يستوحش داككد من الوحدة
بطالوت .كقوله( ىكالطٍَيػىر) يعين الطيور كانت ٌ
ضرب عةد العرب
( ىكأىلىةَا لىهي ٍ
اٜنى ًد ى
يد) لكي يعمل مةه الدركع .كاٞنعىنٌ :
يسرنا له كجود اٜنديد ،كهذا مثىل يي ى

نهل اهلل له ما عي ٍّسر عليه
ضرب عةد العرب فيقولوف "الف له اٜنديد" أم ٌ
كل عسًن ،كال يزاؿ يي ى
ُب تيسًن ٌ
كجوده.

ً و
ً
ىنبى ىغ
{كأ ٍ
( - 11أىف ٍاع ىم ٍل) دركعان ( ىنابغىات) أم كانعات .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة لقماف ى
ً
ً
ً
كنع عليكم نعمه.
ىعلىٍي يك ٍم ن ىع ىمهي ظىاهىرنة ىكبىاطةى ن } يعين ٌ
ً
الزرد كال تبي ًق بيةها فجوة .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الفجر
كقوله ( ىكقىد ٍٍّر ًُب ال َس ٍرد) أم ضيٍّق ُب تتابع ى
وؿ ىرٍّيب أ ىىهانى ًن } يعين فضيٌق عليه رزقه.
{ ىكأىَما إًذىا ىما ابٍػتى ىبلهي فىػ ىق ىد ىر ىعلىٍي ًه ًرٍزقىهي فىػيىػ يق ي
ٍب كجه اٝنطاب لًلذين يلبسوف تلك الدركع فقاؿ تعأب أيشكرك٘ب (كاعمليوا ً
هيأت لكم هذه
صاٜننا) إذ ي
ٌ ٌ
ى ٍى ى
ً
اٜنىَر
يل تىًقي يك يم ٍ
الدركع لكي ٓنرنكم من القتل .كمثليها ُب اٞنعىن ُب نورة الةحل ى
{ك ىج ىع ىل لى يك ٍم ىنىراب ى
ً
يل تىًقي يكم بىأٍ ىن يك ٍم } كيريد بذلك الدركع.
ىك ىنىراب ى
(إً ٍّ٘ب ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) كهذا هتديد ٞنن يعمل اٞنوبقات كال يعمل الصاٜنات.
ٍى ى
ً
اح ىها ىش ٍههر) يعين ذهاُّا من
نخرنا ( ٍّ
 ( - 12ىكل يسلىٍي ىما ىف) ٌ
يح) لتسيًن السفن ُب البحر (غي يد حكىها ىش ٍههر ىكىرىك ي
الر ى

فلسطٌن إٔب لبةاف كهي مساف شهر للسفن الشراعيٌ  ،فكانت تقطعها بيوـ كاحد بوانط الرياح اليت

ٌن
تسوقها ،ككذلك رجوعها من لبةاف إٔب فلسطٌن تقطعها بيوـ كاحد بسبب تلك الرياح ( ىكأى ىن ٍلةىا لىهي ىع ٍ ى
الٍ ًقطٍ ًر) كل مةجم للمعادف يسمى عةد العرب "عٌن" ك ً
القطر هو الةحاس ،كالشاهد على ذلك قوؿ
ٌ

شاعرهم:

فىأىلٍ ىقى ًُب مر ًاجل ًمن ح ًد و
يد قي يدكر الٍ ًقطٍ ًر لىيس ًمن الٍبػراةً
ىى ى ٍ ى
ى
ٍ ى ى ىى
أم قدكر الةحاس .فكاف ُب نواحي فلسطٌن جبل كفيه مةجم ًمن الةحاس كهو خليط مع الرتاب
كاألحجار على هيئ حبٌات كٓب يكن نليماف يعلم به ،فصادؼ أف جاءت أمطار غزيرة فا٥ندرت

السيوؿ من اٛنباؿ العالي على اٛنبل اٞنةخفض الذم فيه مةجم الةحاس فاهندـ طرؼ من اٛنبل الذم

فلما طلعت الشمس
يطل على الطريق فسقطت مةه حبٌات الةحاس مع الرتاب كنزلت أب الطريقٌ ،
ٌ

كنشرت أشعتها عليها صارت تلمع حبٌات الةحاس فرآها بعض اٞنارة كأخربكا نليماف بذلك ،فأرنل

عماالن يستخرجوف الةحاس من ذلك اٛنبل كيصفحونه من األترب كاألحجار .فهذا معىن قوله تعأب كأنلةا
له عٌن القطر .يعين كشفةا له عن مةجم الةحاس بوانط السيل ليستخرج مةه كيستفيد به لصةع األكا٘ب
كالقدكر كاٛنفاف كغًن ذلك (كًمن ًٍ
ٌن يى ىديٍ ًه بًًإ ٍذ ًف ىربًٍّه) يعين
اٛنن ( ىمن يىػ ٍع ىم يل بىػ ٍ ى
اٛن ٍّن) أم ٌ
كنخرنا له من ٌ
ى ى
اٛنن كهيٌأ له ذلك ،كلكن ٓب يرهم أحد من الةاس إال هو كاف يراهم
أباح اهلل لسليماف أف ٌ
يسخر ٌ
ً
ً
كيأمرهم ّنا يريد فيعملوف له ( ىكىمن يىًز ٍغ مٍةػ يه ٍم ىع ٍن أ ٍىم ًرنىا) يعين من ٬نيل عن أمرنا ك٬نتةع عن العمل (نيذقٍهي
ًمن ىع ىذ ً
اب ال َسعً ًًن) أم من عذاب الةار اٞنستعرة .فالزيغ هو اٞنيل عن اٜنق ،كمن ذلك قوله تعأب ُب
ٍ
ص ير ىكىما طىغىى } أم ما ماؿ البصر .كقاؿ تعأب ُب نورة ص حاكيان عن أهل
نورة الةجم { ىما ىزا ى
غ الٍبى ى
الةار قوٟنم {أ َىٔنى ٍذنى ً
ص يار} يعين أـ مالت عةهم األبصار.
اه ٍم ن ٍخ ًريًّا أ ٍىـ ىزا ىغ ٍ
ي
ت ىعٍةػ يه يم ٍاألىبٍ ى

ً
ً
يب) مفردها ١نراب ،كانوا يةحتوهنا من اٜنجر لبةاء اٞنسجد توضع
( - 13يىػ ٍع ىمليو ىف لىهي ىما يى ىشاءي من َ١نىار ى
ً
يل ) ُب اٜنجر أم نقوش على هيئ
فوؽ األعمدة تصل بٌن عمودين ،كيسمى مفردها اليوـ "طاؽ" ( ىكىٕنىاث ى
أينود ككركبيم ،كهي على هيئ مبلئك ٟنا أجةح  ،كغًن ذلك ٣نا يستعمل لتزيٌن اٛندراف كاألبةي
ً
ً و
اٛنو ً
اب)
( ىكج ىفاف) مفردها ىجفة  ،كهي أكا٘ب ٥ناني كبًنة األحجاـ ،كتسمى اليوـ عةد اٛنيش قصع ( ىك ٍىى
مفردها جابي  ،كهي حوض مستطيل يوضع فيه ماء لسقي األنعاـ كالدكاب ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ُب
اٛنًفاف:
كقالت ُب اٛنوايب:
كقاؿ األعشى:

أال إ ٌف يوـ اب ًن ال َشر ً
يد ىكرٍه ًط ًه
ٍى

ً
الركاكً ىدا
ى
أباد جفانان كال يق يد ىكر ٌ

يىك ىف يؤها بًالطى ٍع ًن فيها ىكما

ثػىلَ ىم باقًي اٛنىٍبػ ىوةً اٛنابًيى ٍه

نىػ ىفى ال َذ َـ ىع ٍن ًآؿ اٞنحلَ ًق ىج ٍفةى ه
ي

ً
ً
اقي ت ٍف ىه يق
كجابًيى ال َسٍي ًح العر ٍّ

كقاؿ طرف :

ًً و ً ً
ً ً و ً
ٌن ىهاج ٍّ ً
َرب
الصة ٍ
َنفاف تىػ ٍع ىرتم ناديىةا م ٍن ىنديف ح ى ى
األض ً
ياؼ أك لًٍلمحتى ً
ض ٍر
كاٛنىوًايب ال تىًين يمٍتػىر ىع ن لًًقىرل ٍ
يٍ
(كقي يدكور َر ًاني و
ات) على األرض ً
لس ىعتًها كثقلها ال يتم ٌكن من رفعها إال ٖناني رجاؿ .كانت تستعمل تلك
ى
ى

كد ) لبةاء بيت اٞنقدس ( يشكنٍرا) أم شاكرين بذلك ما أنعم
القدكر لطبخ األطعم للجيش ( ٍاع ىمليوا ى
آؿ ىد ياك ى
ً
ً ً
ور) يعين قليل مةهم يشكركف.
م ال َش يك ي
يل ٍّم ٍن عبىاد ى
اهلل به عليكم ( ىكقىل ه
ً
فلما حكمةا على نليماف باٞنوت ( ىما ىد َٟني ٍم ىعلى َٰى ىم ٍوتًًه إًَال ىدابَ ي
( - 14فىػلى َما قى ى
ضٍيػةىا ىعلىٍيه الٍ ىم ٍو ى
ت) يعين ٌ
ً
ٍاأل ٍىر ً
ةسأىتىهي ) أم تأكل عصاه فاٞنةسأة هي العصا الغليظ
األر ى
ض ) يعين ما أعلمهم ّنوته إال ى
ض (تىأٍ يك يل م ى
الطويل اليت يسوؽ الراعي ُّا الغةم ،كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً
ػساةً ًمن ىهػى ورـ
إذىا ىدبىػٍب ى
ت علىى الٍمٍة ى

ك اللَ ٍػه يو كالغىىزيؿ
ػاعد ىعةٍ ى
فىػ ىق ٍد تىػبى ى

كرني له كاتٌكأ
كذلك أ ٌف نليماف صعد إٔب السطح ُب قصره كأكصى أ ٍف ال يصعد إليه أحد فجلس على ٍّ

على عصاه كأخذ يف ٌكر ُب أمور يقوـ ُّا ،فجاء ملىك اٞنوت كقبض نفسه من جسمه فبقي جسمه على

ض كأكلت عصاه من
األر ى
كرنيٌه أيٌامان كهو ميٌت كٓب يعلم أح هد ّنوته ككاف الوقت شتاءن فجاءت دكدة ى
و
فحيةئذ علموا ّنوته ،كذلك قوله تعأب (
كنطها فانكسرت كنقط نليماف من كرنيه على نطح قصره
ت ًٍ
فىػلى َما خَر) أم فلما نقط (تىػبػيَػةى ً
تبٌن للةاس أمر ٌ َ
ب ىما لىبًثيوا ًُب
اٛن حن) أم ٌ
ى
ى
ٌ
اٛنن (أىف ل ٍو ىكانيوا يػى ٍعلى يمو ىف الٍغىٍي ى
الٍع ىذ ً
اب الٍم ًه ً
ٌن) أم مالبثوا ُب السجن مع ٌذبٌن .أل ٌف نليماف نجن قًسمان مةهم المتةاعهم عن العمل.
ى
ي
كالدليل على ذلك قوله تعأب فيما نبق {كمن ي ًز ٍغ ًمٍةػهم ىعن أ ٍىم ًرنىا ني ًذقٍهي ًمن ىع ىذ ً
اب ال َسعً ًًن }  .كقاؿ
ٍ
ىى ى ي ٍ ٍ
ً
ىص ىف ًاد } .
ين يم ىقَرن ى
ٌن ًُب ٍاأل ٍ
{ك ى
تعأب ُب نورة القمر ى
آخ ًر ى

قص قبيل نبأ فقاؿ تعأب (لىىق ٍد ىكا ىف لً ىسبىوإ) كهم أكالد نبأ بن يعرب بن قحطاف
ٍ - 15بٌ ذكر نبحانه ٌ
من قوـ تيػبٌع ملوؾ اليمن (ًُب ىم ٍس ىكةً ًه ٍم) أم ُب بلدهم باليمن ،كتسمى اٞنعارؼ ،كبيةها كبٌن صةعاء
مسًنة ثبلث ناعات (آي ه) أم عبلم دالٌ على قدرة اهللٍ .ب فسر اآلي فقاؿ (جةَتى ً
اف ىعن ى٬نً و
ٌن ىكًمشى واؿ )
ى
ى
ٌ ٌ
فكأهنا جةٌتاف كبيةهما
أم عن ٬نٌن الةهر كعن مشاله .ككانت بساتٌن كثًنة كلكن التٌصاؿ بعضها بالبعض ٌ
الةهر جاريان كفيهما من أنواع الفواكه كاألٖنار ،فقلةا ٟنم على ألسن أنبيائةا ( يكليوا ًمن ٍّرٍزًؽ ىربٍّ يك ٍم ىكا ٍش يك يركا
ور ) ٞنن شكر.
لىهي بىػ ٍل ىدةه طىيٍّبى ه ىكىر ٌّ
ب ىغ يف ه
اٜنق كعن إرشاد نبيٌهم كٓب يسمعوا لقوله (فىأ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم ىنٍي ىل الٍ ىع ًرًـ) أم السيل
( - 16فىأ ٍىعىر ي
ضوا) عن ٌ

سمى ن ٌد مأرب كموقعه باليمن ،كأغرؽ بساتيةهم كزرعهم .فالع ًرـ معةاه
الشديد الكثًن فه ٌدـ ن ٌدهم ،كيي ٌ

اٞندمر ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
الشديد ٌ
ً
يطعٍةا كأىنٌا الٍعا ًرمو ىف إً ىذا ع ً
ً
صٍيػةىا
ي
ىكأىنٌا الٍ ىعاص يمو ىف إً ىذا أ ٍ
ي
ى
كقاؿ جرير:
ً
ً
ً
ً
العر ىام ى ك ًان يع
أىجٍئتي ٍم تىػبىػغحو ىف العير ىاـ فىعٍة ىدنا عير هاـ ل ىمن يىػٍبغي ى
ككاف اٞناء يأٌب أرض نبأ من أكدي اليمن ككاف هةاؾ جببلف ٩نتمع ماء اٞنطر كالسيوؿ بيةهما كقد بةت
ً٘ن ىًن ن ٌدان بٌن اٛنبلٌن من الرخاـ 88فيسقوف مةه مزارعهم كبساتيةهم عةد اٜناج  ،فلما ك ٌذبوا رنوٟنم
كتركوا أمر اهلل بعث اٛنرذاف فحفرت ُب بةاء الس ٌد مابٌن األحجار كخلخلت الس ٌد فلما جاء السيل قويان
اهم ) بعد ذلك (ًَنىةَتىػٍي ًه ٍم
هت ٌدـ الس ٌد كفاضت اٞنياه عليهم فأغرقت بيوهتم كمزارعهم كبساتيةهم ( ىكبى َدلٍةى ي

 88كالدليل على ذلك قوؿ األعشى:
ً
ً
ين ىوة هً
للمؤتىسي أ ٍ
فىفي ذى ىاؾ ي
ير ىخ هاـ بػىةىٍتهي ىٟني ٍم ً٘نٍيىػهر

الع ًرٍـ
ب قىػفَى ىعلىٍيػ ىها ى
كمأٍ ًر ي
ى
اؤه ٍم ىٓبٍ يىًرٍـ
إذىا ىجاءىهي ىم ي

و
ً
حاد كالفلفل كالقرنفل كالكباب
اٌب أي يك ول) أم ذكاٌب ٖنر يؤكل (ٙنىٍط) اٝنمط كل ٖنر ٌ
ىجةَتىػ ٌٍن) أيخريٌن ( ىذ ىك ىٍ

اٟنةدي كغًن ذلك من التوابل .كالشاهد على ذلك قوؿ أيب ذؤيب يصف ٙنرة:
ً
و
الين ًء لىيست ًِنىمطىو
هاُّا
كب ًش ي
كال ىخلَ يى ٍك ًوم الش يَر ى
قار كماء ٍّ ٍ ى ٍ ٍ
عي ه
كاٝنل .كقاؿ خالد بن زهًن اٟنذٕب يصف ٙنرة أيضان:
يعين ليست حادة كالتوابل كالحامض
ٌ
ةاس مين ِنىمط و
كرها
كال تى ٍسبً ىق ٍن لل ً ٌ ٍ
من ال حس ٍّم ىم ٍذركور عليها ذي ير ي
السم لش ٌدة ح ٌدهتا .كقاؿ:
يعين ِنمرة حادة كأ٧نا ٌ
ذركا عليها من ٌ
إًذا رأىكا ًمن ملً و
ضىربيوهي ما ىخطا
ك ىٔنى حمطا أىك يخٍةػ يزكانان ى
ٍ ٍ ى
ً
حساف بن ثابت:
يعين اذا رأكا من ملك ح ٌدة مزاج كغضب ضربوه .كقاؿ ٌ
ب فًي ًه ًم متىخ ٍّم ًط ًً ً
ىحز ً
يش عييػٍيػةى ي كاًبن حر و
اب
ي ى ى
ٌن ُنليى األ ٍ
ىج ه ى ى ي ى ٍ
أم ١نت ٌدين ح ٌدة مزاج كغضب.

كقوله تعأب ( ىكأىثٍ ول) األثل شجر يشبه الطرفاء كيشبه شجر الصةوبر ،كاحدهتا أثل  ،كمن ذلك قوؿ

األصمعي يصف رجبلن ابتلٌت ثيابه باٞنطر كيتساقط مةها على األرض فقاؿ:
ك أىثٍػلى ه ُب أ ٍىر ً
ش
ش أىتاها كابً هل ًم ٍن بىػ ٍع ًد ىر ٍّ
ض ىه ٍّ
كأنٌ ى
و ً و ً
الس ٍدر شجر الةبق ،كهو على أنواع من اٛنودة كاٜنجم كالطعم.
( ىك ىش ٍيء ٍّمن ن ٍدر قىل ويل) ٌ

ً
اهم ًّنىا ىك ىف يركا) أم بسبب كفرهم
(َٰ - 17ذىل ى
ك ) إشارةن أب السيل كهدـ الس ٌد كتبديل اٛنةتٌن ( ىجىزيٍػةى ي

كإنكارهم لةعمتةا ( ىكىه ٍل ي٤نىا ًزم ) ُّذا اٛنزاء (إًَال الٍ ىك يف ىور )  ،كاٞنعىن :ال نعاقب ّنثل هذا العقاب إال من

كفر بةعمتةا كأنكر آياتةا.

ٌن الٍ يقىرل الًَيت بى ىارٍكةىا فً ىيها ) بالشجر ككثرة الثمر،
كهم باليمن ( ىكبىػ ٍ ى
السيل ي
 ( - 18ىك ىج ىع ٍلةىا بىػٍيػةىػ يه ٍم) قبل ٌ
كهي قرل الشاـ اليت يسًنكف اليها للتجارة (قيػرل ظى ً
اهىرنة ) ألبةاء السبيل ،لكوهنا على منت الطريق كأرضها
ن
ى
ً
أخرل مقداران كاحدان ُنيث يقيلوف ُب
مرتفع ( ىكقىد ٍَرنىا ف ىيها ال َسٍيػىر) أم جعلةا السًن من قري أب قري ى

ً ً
ً
إب ىكأىيَ ناما) يعين
كاحدة كيبيتوف ُب ى
أخرل إٔب أف يصلوا إٔب الشاـ ،كقلةا ٟنم بلساف اٜناؿ (نًنيكا ف ىيها لىيى ى
ًً
نراؽ الطريق كمن اٛنوع كالعطشٍ .بٌ أخرب اهلل عةهم
ليبلن شئتم السًن أك هناران (آمة ى
ٌن) من ٍ
الوحش كمن ٌ
بأ ٌهنم بى ًطركا نعمتهم ككفركا ُّا.
ً
ىن ىفا ًرنىا) كذلك لًما كقع بيةهم من عداكة كمشاجرة ،فأرنل اهلل الوحوش ُب
( - 19فىػ ىقاليوا ىربػَةىا بىاع ٍد بػى ٍ ى
ٌن أ ٍ

شق عليهم ( ىكظىلى يموا أىن يف ىس يه ٍم )
طريقهم فقطعته عليهم فأخذكا يسًنكف ُب طريق آخر يبعد ٟنم كي ٌ
بارتكاب اٞنعاصي (فىجع ٍلةىاهم أ ً
يث) ٞنن بعدهم يتح ٌدثوف بشأهنم كيضربوف ُّم األمثاؿ فيقولوف ٞنن
ىحاد ى
ىى ي ٍ ى
ً
و
ك
كل جه و من الببلد (إً َف ًُب َٰذىل ى
"تفرقوا كأيادم نبأ" ( ىكىمَزقٍػةى ي
تشتٌت مشلهم ٌ
اه ٍم يك َل ٣نيىَزؽ) أم فرقٌةاهم ُب ٌ
و
صبَا ور ىش يكوور) للةٌعم يفهم هذه األمثاؿ كيعقلها.
ىآليىات ) أم لعربان كعبلمات (لٍّ يك ٍّل ى
ككانوا عشر قبائل أكالد نبأ ،تيامن مةهم نتٌ  ،كهم ً٘ن ىًن ،ككةدة ،كأشعر ،كاألزد ،كمزحج ،كأ٧نار.
بعماف ،كعامل بيثرب ،كيقاؿ ٟنم األزد،
غساف بالشاـ كجذاـ بتهام  ،كٝنم ٌ
كتشاءـ مةهم أربع  ،كهم ٌ

كمةهم األكس كاٝنزرج إبةا عمرك بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارث بن امرئ القيس البهلوؿ بن
األزد بن كهبلف بن نبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف .ككاف بيت اٞنلك األعظم فيهم ً٘ن ىًن اٞنلوؾ
التبابع آخرهم تيػبٌع األصغر عمرك بن حساف كبعده بلقيس ٍبٌ يانر بن عمركٍ ،بٌ أزاؿ اهلل عةهم الٍ يم ٍلك

كملى ى
ك اليمن بعدهم اٜنبش ٍبٌ
١نمد عليهما السبلـ .ى
ّنا تق ٌدـ من ٕنزيقهم الذم كاف بٌن زمن عي ىسى ك ٌ
فارس إٔب أف جاء اإلنبلـ كرجع األمر إٔب قريش.

( - 22قي ًل) للمشركٌن ( ٍادعوا الَ ًذين ىزعمتيم ) ٌأهنا آٟن كعبدٕنوها ( ٍّمن د ً
كف اللَ ًه ) إدعوهم ليةفعوكم
ي
ي
ى ىٍ
ً ً
ذرة
ضر عةكم إف كةتم صادقٌن فيما تزعموف ،فهم (ىال ٬نىٍل يكو ىف مثٍػ ىق ىاؿ ذى َرةو ) أم ثقل ٌ
َنلب خًن أك دفع ٌ
من خًن (ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي لييةزلوا عليكم اٞنطر ( ىكىال ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) ليكثٌركا لكم الثمر ( ىكىما ىٟني ٍم فًي ًه ىما
ىى
ًمن ًش ٍروؾ) أم من شراك مع اهلل ال ىخلقا كال يملكان ( ىكىما لىهي) أم هلل تعأب ( ًمٍةػ يهم) أم من األنداد ( ٍّمن
ظى ًه وًن ) أم من معٌن كمساعد على تدبًن شؤكهنما.

 - 23قاؿ بعض اٞنشركٌن للمسلمٌن" :أٓب نقل لكم اف اٞنبلئك تشفع لةا عةد اهلل كتةصرنا؟ كقد رأيتم
ةدهي إًَال لً ىم ٍن أ ًىذ ىف) اهلل (لىهي)
اع ي ًع ى
كيف انتصرنا عليكم يوـ أحد!" فةزلت هذه اآلي ( ىكىال تىة ىف يع ال َش ىف ى
و
فحيةئذ
بشفاعته ،كاٞنعىن :إ ٌف األنبياء كاٞنبلئك ال يشفعوف ٞنن يشاؤكف إال ٞنن يأذف اهلل ٟنم بشفاعته
يشفعوف له ،فإ ٍف ٓب يأذف بشفاع إنساف فبل يتش ٌفعوف به كإذا تش ٌفعوا فبل تيقبىل شفاعتهم .فإ ٌف نوحان
ً
ع ىعن قيػليوًًُّ ٍم) يعين لى ٌما
لكن ٓب تيقبىل شفاعته فغرؽ كهلك مع الكافرين .كقوله ( ىح َ َّٰت إً ىذا فيػٍّز ى
تش ٌفع البٍةه ك ٍ
ذهب الفزع عن قلوب اٞنشركٌن يوـ أحد ككاف الفزع قد انتؤب عليهم يوـ بدر (قىاليوا ) أم قاؿ اٞنشركوف
للمؤمةٌن ( ىما ىذا قى ىاؿ ىربح يك ٍم ) ُب الةصر عليةا؟ كهذا القوؿ هت ٌكمان كانتهزاءن مةهم باٞنؤمةٌن ،كاٞنعىن :تقولوف

إ ٌف اهلل كعدنا بالةصر عليكم ،فكيف انتصرنا ٥نن عليكم يوـ أحد؟ (قىاليوا) أم قاؿ اٞنؤمةوف ُب جواب
اٜنق كالصدؽ كلكن أصحابةا تركوا أماكةهم كٓب يعملوا
اٞنشركٌن ( ٍ
اٜنى َق) يعين إ ٌف اهلل تعأب قاؿ كقوله ٌ

العدك من خلفهم كضرُّم ،كهذا من أيديةا كليس من اهلل ،كنةةتصر عليكم ُب
الةب فجاء ٌ
بقوؿ ٌ
اٞنستقبل إ ٍف ٓب ٪نصل الةصر يوـ أحد ( ىكيه ىو الٍ ىعلً حي) فوؽ خلقه بالقهر (الٍ ىكبًًني ) ُب عظمته فبل ٫نلف
ماكعد به من الةصر كالظفر.
ىجىرٍمةىا ) إف كاف رفض األصةاـ جر٬ن ُب رأيكم ( ىكىال ني ٍسأ يىؿ ىع َما تىػ ٍع ىمليو ىف )
( - 25قيل َال تي ٍسأىليو ىف ىع َما أ ٍ
مسؤكؿ عن عملً ًه.
ه
من جرائم ،بل كلٌّ
باٜنق
أخرل (ٍبيَ يىػ ٍفتى يح بىػٍيػةىػةىا بً ٍ
اٜنى ٍّق ) أم يفصل بيةةا ٌ
( - 26قي ٍل ىٍ٩ن ىم يع بىػٍيػةىػةىا ىربػحةىا ) للحرب كالقتاؿ ٌ
مرنة ى
ً ً
يم ) بطييرؽ الةصر
بأف يةصر ىمن كاف علىى ٌ
اٜنق ك٫نذؿ ىمن كاف علىى الباطل ( ىكيه ىو الٍ ىفت ي
َاح ) ألكليائه (الٍ ىعل ي

فيةصرنا عليكم .فكلم "فتح" معةاها الةصر كالفصل بٌن ٗناعتٌن ،كال ٌدليل علىى ذلك قوله تعأب ُب

نورة الفتح {إًنَا فىػتى ٍحةىا لى ى
{ما يىػ ٍفتى ًح اللَهي
ك فىػٍت نحا حمبًيةنا}  ،نزلت يوـ اٜنديبي  .كقاؿ تعأب ُب نورة فاطر ى
لًلة ً
ك ىٟنىا } .
َاس ًمن َر ٍ٘نىو فى ىبل ٣نيٍ ًس ى

ً ًَ
رؾ ُب
ين أ ٍ
ىٜنى ٍقتيم بًًه يشىرىكاء ) ألنأٟنم هل خلىقوا شيئان من األرض أـ ٟنم ًش ه
( - 27قي ٍل أ يىرك٘ب الذ ى

فلما ٚنعت اٞنبلئك هذا القوؿ قالوا ( ىك َبل )
السماكات ،كهم اٞنبلئك  ،أل ٌهنم قالوا اٞنبلئك بةات اهلل ٌ .
اٜن ًكيم ) ُب ً
ً
ً
خلقه.
ٓب ٍ
٦نلق شيئان من ذلك (بى ٍل يه ىو اللَهي ) ي
كل شيء كهو (الٍ ىعز ييز ) ُب يملكه ( ٍى ي
خالق ٌ
( - 29كيػ يقوليو ىف ) يعين اٞنشركٌن (مّت ه ىذا الٍوع يد ) الذم تعًدكنةا ًبه من العذاب (إًف يكةتم ً ً
ٌن )
ىى ى ى ٍ
صادق ى
يٍ ى
ىى

أيٌها اٞنسلموف؟

( - 30قيل لَ يكم ٍّميع و
ً
اع ن ىكىال تى ٍستىػ ٍق ًد يمو ىف ) يعين موعدكم للعذاب يوـ ٕنوتوف
ىي
اد يىػ ٍوـ َال تى ٍستىأٍخ يرك ىف ىعةٍهي ىن ى

فيه فتىل ىقوف العذاب أمامكم ُب عآب الربزخ عآب الةفوس.

ً
ًَ
ً ً
ً
ً
حمد الذم بٌن يديه
ين ىك ىف يركا لىن نػ ٍحؤم ىن ُّى ىذا الٍ يق ٍرآف ىكىال بًالَذم بىػ ٍ ى
ٌن يى ىديٍه ) يعين كال ّن ٌ
 ( - 31ىكقى ىاؿ الذ ى

الر ينل ٍبٌ ماتوا كانتقلوا إٔب عآب الةفوس فقاؿ
القرآفٍ .بٌ أخرب نبحانه عن حاؿ األمم اٞناضي اليت ك ٌذبت ي
١نمد (إً ًذ الظَالً يمو ىف ىم ٍوقيوفيو ىف ) أم مسجونوف مقيٌدكف .كمن ذلك قوؿ األعشى:
( ىكلى ٍو تىػىرل ) يا ٌ
كتىػرل اٛنًياد اٛنرد حوىؿ بػيوتًةا موقيوفى ن كتىػرل ً
يج يم ىسة ىَدا
ى يٍ ى ى ٍ يي
ىٍ
الوش ى
ى ى
ى
ً
( ًع ى ً
ض يه ٍم إً ىٔب بىػ ٍع و
وؿ
ض الٍ ىق ٍوىؿ ) يعين يرتاجعوف بالكبلـ (يىػ يق ي
ةد ىرٍُّّ ٍم ) يعين ُب عآب الةفوس (يىػ ٍرج يع بىػ ٍع ي
الَ ًذين انت ٍ ً ً ً
بالر ينل
ى ٍي
ين ٍ
ضع يفوا للَذ ى
انتى ٍكبىػ يركا ) يعين يقوؿ األتباع لرؤنائهم (لىٍوىال أىنتي ٍم ) ٕنةعونةا من اإل٬ناف ي
ًً
ٌن ) ُّم.
(لى يكةَا يم ٍؤمة ى
( - 40كيػوـ ) القيام ً ( ى٪ن يشرهم ىً
وؿ ) اهلل تعأب
ٗن نيعا ) العابدين كاٞنعبودين ،كهم اٞنبلئك (ٍبيَ يػى يق ي
ىىٍ ى
ٍ يي ٍ
(لًٍل ىم ىبلئً ىك ً أ ىىه يؤىالء ) اٞنشركوف (إًيَا يك ٍم ىكانيوا يىػ ٍعبي يدك ىف ) ؟
ىنت ىكلًيحػةىا ًمن يدكهنًًم ) ال مواالة بيةةا كبيةهم (بى ٍل ىكانيوا يىػ ٍعبي يدك ىف
( - 41قىاليوا ) أم اٞنبلئك ( ينٍب ىحانى ى
كأ ى
بعد ً
ًٍ
موهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفوس (أى ٍكثىػ يريهم
اٛنن كالشياطٌن ى
اٛن َن ) ُب عآب الربزخ ،أم كانوا ٫ندموف ٌ
ًً
باٛنن ( حم ٍؤًمةيو ىف ) أم مص ٌدقوف بقوٟنم.
) أم أكثر الكافرين كاٞنشركٌن (ُّم ) أم ٌ

ً
ض يك ٍم لًبىػ ٍع و
ض نػَ ٍف نعا ) يعين ال ٕنلك اٞنبلئك لكم نفعان كما كةتم تأملوف كال
( - 42فىالٍيىػ ٍوىـ ىال ٬نىٍل ي
ك بىػ ٍع ي
رؤناؤكم كما كةتم تتوقٌعوف (كىال ضًّرا ) كما كةتم ٔنافوف الضحر مةهم ُب الدنيا (كنىػ يق ي ً ً
ين ظىلى يموا )
ى ى
ى
وؿ للَذ ى
ٌ
اب الةَا ًر الًَيت يكةتيم ًُّىا تي ىك ٍّذبيو ىف ) .
أم للمشركٌن (ذيكقيوا ىع ىذ ى
( - 43كإًذىا تيػٍتػلىى علىي ًهم آياتيػةىا بػيٍّػةى و
ات ) أم كاضحات األدلٌ (قىاليوا ىما ىه ىذا ) ييشًنكف إٔب رنوؿ اهلل (إًَال
ىٍ ٍ ى ى
ى
ك حم ٍفتىػنرل ) أم
ص َد يك ٍم ىع َما ىكا ىف يىػ ٍعبي يد آبىا يؤيك ٍم ىكقىاليوا ىما ىه ىذا ) ييشًنكف إٔب القرآف (إًَال إًفٍ ه
ىر يج هل ييًر ي
يد أىف يى ي
ً
ًَ
ً
ٌن )
اءه ٍم إً ٍف ىه ىذا ) يعين القرآف (إًَال ن ٍحهر حمبً ه
ين ىك ىف يركا ل ٍل ىح ٍّق لى َما ىج ي
ه
كذب افرتاه عليةا ٌ
١نمد ( ىكقى ىاؿ الذ ى
ألنٌه ٩نذب القلوب ً
إليه .
جادلونةا ُّا (كما أىرن ٍلةا إًلىي ًهم قىػبػلىك ًمن ن ً
ب ) ًعلمي (ي ٍدرنونىػها ) في ً
اهم ٍّمن يكتي و
َذي ور )
ىى ٍ ى ى ٍ ٍ ٍ ى
 ( - 44ىكىما آتىػٍيػةى ي
ٌ ى يي ى ي
بديةه كشر ً
فيجادلوف ً
يعته ،بل ي٩نادلوف بغًن ًعلم كال دين ٚناكم.
ي
ب الَ ًذ ً ً ً
َ
قومك من اٞناؿ
١نمد فأهلكةاهم ( ىكىما بىػلىغيوا ) ى
ين من قىػٍبله ٍم ) كما ك ٌذب قومك يا ٌ
 ( - 45ىكىكذ ى ى
ً
ً
ف ىكا ىف نى ًك ًًن )  ،أم
اه ٍم ) يعين ما أعطيةا اٞناضٌن (فى ىك َذبيوا ير ينلي فى ىكٍي ى
القوة كاألكالد (م ٍع ىش ىار ىما آتىػٍيػةى ي
ك ٌ
أليس اٟنبلؾ كالدمار؟
فكيف كاف عاقب ي إنكارهم ي
للرنل ،ى
ً ً و
و
ًَ ً
وموا لًلَ ًه ) أم تقوموا لتحقيق دين اهلل
كهي (أىف تىػ يق ي
( - 46قي ٍل إ٧نىا أىعظي يكم ب ىواح ىدة ) أم ّنسأل كاحدة ى
حق أـ ديين؟ كقيامكم للمشاكرة ٩نب أف
كالكشف عةهي باٞنشاكرة كالتفكًن فتةظركا هل ديةكم على ٌ

تشوش
يكوف ( ىمثٍػ ىىن ) أم إثةٌن إثةٌن ( ىكفيػىر ىادل ) إ ٍف شئتم ،يعين كاحدان مع كاحد آخر ،أل ٌف الكثرة ٌ
صاحبه (ٍبيَ تىػتىػ ىف َكركا ) ُب أمر ١نمد ً
ً
كديةه
كتغًن اٜنقيق ٌ ،أما اإلثةاف كلٌّ مةهما يعرض رأيهي على
اٝنواطر ٌ
ٌ
ي
ً
و
ً و
فحيةئذ تعلموف (ما بً ً
ٌن يى ىد ٍم )
صاحبً يكم ٍّمن جةَ ) كما زعمتم أنٌه ٠نةوف (إً ٍف يه ىو إًَال نىذ هير لَ يكم بىػ ٍ ى
ى ى
اب ش ًد و
عاند كٓب يؤمن.
يد ) لً ىمن ى
مبلئك ً ( ىع ىذ و ى

اٜنى ٍّق ) على ً
الباطل فيدمغهي .القذؼ هو إلقاء الشيء من مكاف يمرتفع إٔب
ؼ بً ٍ
( - 48قي ٍل إً َف ىرٍّيب يىػ ٍق ًذ ي
ك"اٜنق" هو القرآف ،كاٞنعىن :قل إ ٌف
مكاف مةخفض .كقد نبق تفسًنها ُب نورة األنبياء ُب آي ، 18
ٌ
اهق،
ليدمغ
يةزيؿ اٞنبلئك ى بالقرآف على من يشاء من عبادهً ى
الباطل كييشتٌتهي فإذا هو ز ه
ٌ
ريب ٌ
ى
ً
َ
كل رنوؿ ماذا تكوف قبل إرنالًه.
كقوله ( ىعبل يـ الٍغيييوب ) يعين ي
يعلم عاقب ى ٌ

ً
ئ الٍب ً
يد ) " .الباطل" أصةامهم ،كاٞنعىن :ال
( - 49قي ٍل ىجاء ٍ
اط يل ىكىما ييعً ي
اٜنى حق ) أم الدين ٌ
اٜنق ( ىكىما يػيٍبد ي ى
و
كمن كاف
بدئ اٝنلق من الرتاب كال تعيدهي إٔب الرتاب باٞنوتٌ ،
تي ي
ألهنا غًن قادرة على شيء من ذلك ،ى
عاجزان عن ً
اٝنلق
خلق شيء من اٞنخلوقات فهو ليس بإاله كال
يستحق التعظيم كالتقديس .قل اهللي ييب ي
ٌ
دئ ى

فأٗب تؤفىكوف؟
ٍبٌ ييعيدهي ٌ

ضلىٍلت ) عن اٜنق كما تزعموف (فىًإَ٧نىا أ ً
ىض حل ىعلىى نىػ ٍف ًسي ) أم عليها إٍب الضبلؿ ال
( - 50قي ٍل إًف ى ي
ٌ
ً
ً
عليكم (كإً ًف اهتى ىديت ) إٔب اٜنق (فىبًما ي ً
يب )
وحي إً ىَ
ى ٍ ٍي
ٕب ىرٍّيب ) من القرآف كاٜنكم (إًنَهي ىٚن ه
ٌ ى ي
يع ) ألقوالةا (قى ًر ه
كيسمع أقوالةا.
مةٌا يرل أعمالةا
ي
١نمد (إً ٍذ فى ًزعيوا ) أم حٌن
ٍ - 51بٌ أخرب نبحانه عن حاؿ من مات من اٞنشركٌن فقاؿ ( ىكلى ٍو تىػىرل ) يا ٌ

ت ) أم ٓب يفوتونا كٓب
أصاُّم الفزع كاٝنوؼ كذلك لى ٌما رأكا مبلئك اٞنوت اليت قبضت أركاحهم (فى ىبل فىػ ٍو ى
ي٬نكٍةهم أف يهربوا من أيديةا كمن نلطتةا (كأ ً
يخ يذكا ًمن َم ىك و
اف قى ًر و
يب ) من أهلهم كذكيهم فلم يتم ٌكن
ي
ى
أحده مةهم أف يةصرهم أك ٬نةع مبلئكتةا من ً
أخذ أركاحهم .يعين أ ً
يخ ىذت أركاحهم كبقيت أجسامهم.
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الواقع قوله تعأب {كىٍ٥نن أىقٍػرب إًلىي ًه ًمة يكم كلى ًكن َال تيػب ً
ص يرك ىف}  ،يعين مبلئكتةا
ٍ
ى ي ىي ٍ
ٍى
ماديوف.
أقرب إٔب اٞنستحضر كلكن ال ىتركهنم أل ٌهنم ركحانيوف أثًنيوف كأنتم ٌ

ًً
ش
١نمدان اآلف ،فقاؿ اهلل تعأب ( ىكأ َ
ىٗب ىٟني يم التػَةى ياك ي
 ( - 52ىكقىاليوا ) بعد موهتم ( ىآمةَا به ) أم بالقرآف كص ٌدقةا ٌ
و ًو
ً ً
١نمد
١نمد فيخربكهي بأهنم آمةوا به (من ىم ىكاف بىعيد ) عن ٌ
) أم ككيف ٟنم القدرة على تبادؿ اٜنديث مع ٌ
حيث مكانه ُب الدنيا كهم ُب اآلخرة .ييقاؿ "تةاكشوا ُب اٜنديث" أم تبادلوا ُب الكبلـ بكلمات قليل .

 ( - 53ىكقى ٍد ىك ىف يركا بًًه ) أم بالقرآف ( ًمن قىػٍب يل ) موهتم ( ىكيىػ ٍق ًذفيو ىف ) كتابان آخر غًن القرآف ،ييقاؿ "زي هد
ً
يقذؼ امرأ نة ي١نصة " أم يرميها بالسوء كالبهتاف (بًالٍغىٍي ً
لمه كمكانيه كهو التوراة
ي
ب ) أم ّنا ى
غاب عةهم ع ي
اف بعً و
يد ) عةهم حيث التوراة ُب فلسطٌن كهم ُب م ٌك  ،كقذفهم ٟنا قوٟنم ً
ً
و
{نحر ًاف تىظا ىهرا} ،
(من َم ىك ى
ً
١نمدان.
يعةوف التوراة كالقرآف  ،كقوٟنم {إنٌا بً ٍّ
كل كافركف } يعةوف بذلك التوراة كالقرآف كمونى ك ٌ
( - 54ك ًحيل بػيػةىػهم كبػٌن ما ي ٍشتىػهو ىف ) من اإل٬ناف كقبوله ( ىكما فيعًل بًأى ٍشي ً
اع ًهم ٍّمن قىػٍب يل ) أم بأمثاٟنم
ى ى ىٍ ي ٍ ى ى ٍ ى ى ى ي
ى ى ى
ك حم ًر و
شك من
َه ٍم ىكانيوا ًُب ىش ٍّ
شك موقًع ُب الريب  ،يعين ُب ٌ
يب ) أم ٌ
ُب الكفر الذين ماتوا قبلهم (إًنػ ي
ً
١نمد كالقرآف.
ًرنال ٌ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة نبأ ،ك ٍى ٍ
ى
======================================

سورة فاطر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اط ًر ال َسماك ً
اٜنم يد لًلَ ًه فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) كجاعلهما تسع قطع بعد ماكانت أرضان كاحدة كهي
ٍ ( -1ى ٍ
ىى

الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض كانت ُب بادئ األمر أرضان كاحدة ففطٌرها كش ٌققها فصارت تسع
كواكب نيارة أك أكثر من ذلك.

ًَ
ً
ض ىكانىػتىا ىرتٍػ نقا
ين ىك ىف يركا أى َف ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنبياء {أ ىىكىٓبٍ يىػىر الذ ى

كل آي تأٌب ُب القرآف بذكر
فىػ ىفتىػ ٍقةى ي
ا٨نىا} أم كانت قطع كاحدة فشق ٌقةا٨نا .كقد ي
قلت فيما نبق أ ٌف ٌ
شرحت هذا اٞنةهج ُب
السموات كاألرض فيجمع بيةهما كاك عطف يريد ُّا الكواكب السيارة .كقد
ي
كتايب الكوف كالقرآف على التفصيل،

كقوله تعأب (ج ً
اع ًل الٍ ىم ىبلئً ىك ً ير ين نبل ) إٔب األنبياء يةزلوف بالوحي كبأكامر من اهلل ليقوـ بأدائها األنبياء
ى
الرنل (أ ً
اع) يعين يرنل اٞنبلئك إٔب األنبياء
ىجةً ىح و ) كأجةح الطًن ،ييرنلهم ( َمثٍػ ى َٰىن ىكثيىبل ى
ث ىكيربى ى
يكٕب أ ٍ
ك ي
مرة أك أربع  ،كما أرنل إٔب إبراهيم (ع) ثبلث من
كل ٌ
كل ٌ
مرة إثةٌن أك ثبلث ُب ٌ
إثةٌن إثةٌن ،أم ُب ٌ

اٛنن
يد ًُب ٍ
بشركه بالولد (يىًز ي
اٞنبلئك حٌن ٌ
اٝنىٍل ًق ىما يى ىشاءي) فيخلق ُب اٞنستقبل نوعان آخر غًن اٞنبلئك ك ٌ
كاإلنس (إً َف اللَهى ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) .

و
و
َ ( - 2ما يػ ٍفتى ًح اللَه لًلة ً ً
صح أك علم أك رزؽ أك كلد صاّب (فى ىبل
ي
َاس من َر ٍ٘نى ) أم من نعم كمطر أك ٌ
ى
ك) من ذلك (فى ىبل يم ٍرًن ىل لىهي ًمن بىػ ٍع ًدهً) أم من بعد
ك ىٟنىا) أم ال يقدر أحد على مةعها ( ىكىما ٬نيٍ ًس ٍ
٣نيٍ ًس ى
إمساكه (كهو الٍع ًزيز) ُب ملكه يفتح ٞنن يشاء ك٬نسك عمن يشاء ( ٍ ً
يم) ُب أفعاله.
ىيى ى ي ي
ٌ
اٜنىك ي
ً
ت اللَ ًه ىعلىٍي يك ٍم) كاشكركه ( ىه ٍل ًم ٍن ىخالً وق ىغٍيػ ير اللَ ًه يػىٍريزقي يكم ٍّم ىن ال َس ىم ًاء)
َاس اذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
( -3يىا أىيػح ىها الة ي

باٞنطر ( ىك ٍاأل ٍىر ً
صرفوف
ض) بالةبات كالثمر كالشجر (ىال إًلىػَٰهى) ُب الكوف (إًَال يه ىو فىأ ََٰ
ىٗب تيػ ٍؤفى يكو ىف ) أم فكيف تي ى
اٜنق إٔب الضبلؿ.
عن طريق ٌ
ً
ً ً
ور) أم ترجع
 ( -4ىكإًف يي ىك ٍّذبي ى
ت ير ين هل ٍّمن قىػٍبل ى
١نمد (فىػ ىق ٍد يك ٍّذبى ٍ
وؾ) يا ٌ
ك) فصربكا ( ىكإ ىٔب اللَه تيػ ٍر ىج يع ٍاأل ييم ي
الةفوس بعد اٞنوت فيجازيها على أعماٟنا كيعاقبها على أفعاٟنا.

ً
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا) يزيةتها
الخلف فيه (فى ىبل تىػغيَرنَ يك يم ٍ
َاس إً َف ىك ٍع ىد اللَه) بالثواب كالعقاب ( ىح ٌّق) ي
( -5يىا أىيػح ىها الة ي
ً ً
كر) بأف ٬نةٌيكم باٞنغفرة مع
كمبلذٌها ( ىكىال يىػغيَرنَ يكم باللَه) أم ُنلمه كإمهاله ،ككذلك الشيطاف (الٍغىير ي
اإلصرار على اٞنعاصي.
( -6إً َف الشَيطىا ىف لى يكم ع يد ٌّك) يدعوكم إٔب ما فيه اٟنبلؾ كاٝنزم كالعار (فى ًَ
أن يذكهي ىع يد ًّكا) أم فعادكه كال
ٍ ى
ٍ
ً
ً
ً
ىصح ً
ً
اب ال َسعً ًًن) ُب
تتٌبعوا أكامره (إَ٧نىا يى ٍدعيو ح ٍزبىهي) إٔب الكفر كاإلشراؾ كاٞنعاصي ُب الدنيا (ليى يكونيوا م ٍن أ ٍ ى
اآلخرة.
ًً
السيء (فىػىرآهي ىح ىسةنا) فواظب عليه كٓب ٬نتةع
( - 8أىفى ىمن يزيٍّ ىن لىهي ينوءي ىع ىمله) أم زيٌن له الشيطاف العمل ٌ
ً
ً
عةه ،كمن هداه اهلل إٔب اإل٬ناف كالعمل الصاّب فكاف مستقيمان؟ ال يستوياف (فىإ َف اللَهى ييض حل ىمن يى ىشاءي
ً
يستحق اإلضبلؿ بسبب ظلمه للةاس ،كيهدم من كاف أهبلن للهداي
يضل من
ٌ
ىكيىػ ٍهدم ىمن يى ىشاءي ) أم ٌ
و
عرفت السبب .كاٞنعىن:
ب نػى ٍف يس ى
ك ىعلىٍي ًه ٍم ىح ىسىرات) إ ٍذ ى
بسبب عطفه على الفقراء كاٞنساكٌن (فى ىبل تى ٍذ ىه ٍ
ال يهتلً ٍ
١نمد على هؤالء اٞنشركٌن إ ٍذ كفركا كٓب يؤمةوا فإ ٌف اهلل أضلٌهم أل ٌهنم ظاٞنوف (إً َف اللَهى
ك نفسك يا ٌ
علً ً
صةىػعيو ىف ) مع الفقراء كالضعفاء من اإلهان كالظلم.
يم ّنىا يى ٍ
ى ه
فليتق اهلل يكن عزيزان (فىلًلَ ًه الٍعًَزةي ىً
ٗن نيعا) كبيده أمرها فبل تتطلٌبها من غًنه (
يد الٍعًَزىة) ٍّ
 ( -10ىمن ىكا ىف ييًر ي
ٍ
ً
ً
ب ( كييكتىب ُب اللٌوح احملفوظ .كالكلم الطيب هو ال َذكد عن اهلل  ،كذلك إذا
إًلىٍيه يى ٍ
ص ىع يد الٍ ىكل يم الطَيٍّ ي
ٚنعت أحدان يكفر فرتدعه كتضربه كتؤنبه .كإذا ٓب تتم ٌكن من ردعه ٔنرب السلط لكي يعاقبوه .فهذا ال َذكد
ذاد عةك كأنٌب فبلنان على كفره .فيقوؿ
يارب إف فبلنان عبدؾ ى
عن اهلل تصعد به اٞنبلئك إٔب اهلل فتقوؿ ٌ
مر ىملىك باللٌوح نظر إٔب
اهلل تعأب للمبلئك أكتبوا هذا ُب اللٌوح احملفوظ لرتاه اٞنبلئك  ،فيكتبوه ككلٌما ٌ

ب
ف ى
تلك الكتاب كدعا له باٝنًن كالغفراف .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة إبراهيم قوله تعأب {أى ىٓبٍ تىػىر ىكٍي ى
ضىر ى
ً
و
ت ىكفىػ ٍرعي ىها ًُب ال َس ىم ًاء} .
ىصلي ىها ثىابً ه
اللَهي ىمثى نبل ىكل ىم ن طىيٍّبى ن ىك ىش ىجىرةو طىيٍّبى أ ٍ

صالً يح يىػ ٍرفىػ يعهي) يعين يرفعه إٔب السماكات األثًني  ،إٔب اٛنةاف ،فإ ٌف اهلل تعأب يأمر اٞنبلئك
كقوله ( ىكالٍ ىع ىم يل ال َ

كل عمل صاّب ،كمن تلك األعماؿ الصدق للفقراء كاٞنساكٌن كاأليتاـ كاألرامل ،مثىبلن إذا
أف ترفع ٌ

حّت
ى
أعطيت تفاح إٔب يتيم ُب نبيل اهلل كأكلها ذلك اليتيم فإ ٌف ركح تلك التفاح تب ىقى مذخورة لك ٌ
تةتقل ّنوتك إٔب عآب الربزخ فتجدها أمامك فتقوؿ اٞنبلئك خ ٍذ هذه التفاح اليت أعطيتها لليتيم ُب دار
الدنيا ،ككذلك يأتونك ّنا أنفقت ُب نبيل اهلل كما أعطيت (كالَ ًذين ٬نىٍ يكرك ىف ال َسيٍّئ ً
ات) تقديره ٬نكركف
ى
ى
ى ى ى ي
اٞنكرات السيئات ،كا٧نا قاؿ ٬نكركف السيئات أل ٌف بعض اٞنكر حسة كذلك مثل أف ٕنكر بإنساف يكفر
كبذلك يتوب عن كفره ،أك ٕنكر بشخض ال يصلٌي كبذلك يداكـ على الصبلة .كقد مكر نيٌدنا إبراهيم
اب ىش ًدي هد) يعين
فكسر أصةامهم ،كهذه أعماؿ حسة كإف كانت مكران ،كقوله ( ىٟني ٍم ىع ىذ ه
اٝنليل بالكافرين ٌ
ور) أم يبطل كيفسد.
ٞنن ٬نكر السيٌئات ( ىكىمك يٍر أيكلىػَٰئً ى
ك يه ىو يىػبي ي

( - 11كاللَهي ىخلى ىق يكم ٍّمن تيػر و
اب) أم خلق أباكم آدـ من تراب ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة
ى
ى
آؿ عمراف {إً َف مثىل ًعيسى ًع ى ً
آدـ ىخلى ىقهي ًمن تيػر و
اب} .
ى ى ى َٰ
ةد اللَه ىك ىمثى ًل ى ى
ى
ً
و
ً
ض يع) ٘نلها (إًَال
اجا) لتتةانلوا ( ىكىما ىٍٓن ًم يل م ٍن أينثى َٰى ىكىال تى ى
(ٍبيَ ) خلق أكالده (من نحطٍ ىف ٍبٌ ىج ىعلى يك ٍم أ ٍىزىك ن
ً
ًً ً ً
ص ًم ٍن عي يم ًرهً)
بع ٍلمه ىكىما يػي ىع َم ير من حم ىع َم ور) أم كما ٬نيى ٌد ُب عمر مع َمر بسبب ىعطفه علىى الفقراء ( ىكىال يية ىق ي
أم كما ًمن و
أحد كتبةا له عمران طويبلن فيية ىقص من عمره بسبب ظلمه للضعفاء (إًَال) نكتبه (ًُب كًتىاب)

أعماله .فإ ٌف اٞنبلئك تكتب بإذف اهلل ُب صحائف األعماؿ أ ٌف فبلنان ناعد الفقراء كاٞنساكٌن فزدنا ُب
ً
ك) الةقصاف
عمره عشرين نة  ،كأ ٌف زيدان ظلم اٞنساكٌن كالضعفاء فة ٌقصةا من عمره عشرين نة (إً َف َٰذىل ى
كالزيادة ( ىعلىى اللَ ًه يى ًسًنه) ام نهل الصعوب فيه.
ٍ - 12بٌ ضرب اهلل مثىبلن بالكرٙب الذم يرحم الفقراء كالضعفاء كيساعدهم كُب اللئيم الذم يظلم الةاس
كيضطهدهم :ببحرين أحد٨نا صاّب للشرب كاآلخر ماّب ال يصلح للشرب ،فقاؿ تعأب ( ىكىما يى ٍستى ًوم

ً
ات) ام بارد كخالص من األمبلح .كقد
ب فيػىر ه
الٍبى ٍحىراف) أم ليسا نواءن ( ىهػَٰ ىذا) إشارنة إٔب نيل مصر ( ىع ٍذ ه
ً
اج} .
ب فيػىر ه
نبق تفسًنها ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب { ىهػَٰ ىذا ىع ٍذ ه
يج ه
ات ىكىهػَٰ ىذا م ٍل هح أ ى
ً
ب شرابه هينء .كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
( ىنائ هغ ىشىرابيهي ) ام طيٌ ه
ص بً ً
كنا ى ً
اٞناء اٜنى ًمي ًم
أكاد أغ ح
ت قىػٍببلن
ي
اب كيكٍة ي
ٕب ال َشر ي
غ ى
ً
اج) أم ماّب فيه مرارة ،كاٞنعىن:
يج ه
( ىكىهػَٰ ىذا) إشارنة إٔب البحر األ٘نر الذم غرؽ فيه فرعوف كجةده (م ٍل هح أ ى

فهل ماء البحرين عةدكم نواء؟ كبل ال يستوياف ،فكذلك الكرٙب كاللئيم اليستوياف عةد اهلل ٍ ،بٌ ٌبٌن
لكن أنفع من اإلنساف البخيل فقاؿ تعأب ( ىكًمن يك ٍّل تىأٍ يكليو ىف ىٜنٍ نما
نبحانه بأ ٌف البحر كإ ٍف كاف ماٜنان ك ٍ
ص ىدؼ يستعمل للزية
طى ًريًّا) يعين األٚناؾ ( ىكتى ٍستى ٍخ ًر يجو ىف ًح ٍليى ن تىػ ٍلبى يسونىػ ىها) يعين اللؤلؤ كاٞنرجاف ،كال َ
ك) أم السفن كالبواخر (فً ًيه مو ً
اخىر) أم جوارم فيه بذهاب كإياب .كمثلها ُب
كالةقوش ( ىكتىػىرل الٍ يف ٍل ى
ىى
اٛنىىوا ًر ًُب الٍبى ٍح ًر ىك ٍاأل ٍىع ىبلًـ }  ،فاٛنوارم هي السفن كالبواخر ْنرم ُب
اٞنعىن ُب نورة الشورل { ىكًم ٍن آيىاتًًه ٍ
ضلً ًه) بالركوب فيها للتجارة ( ىكلى ىعلَ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف) إذا رُنتم ُب ْنارتكم.
البحار (لًتىٍبتىػغيوا ًمن فى ٍ

( -13يولًج اللَيل ًُب الةػَها ًر كيولً
ً
َه ىار ًُب اللٍَي ً
ىج ول حم ىس ًّمى) نبق
َم
ش
ال
ر
خ
ن
ك
ل
ػ
ة
ال
ج
َ
ى
ٍ
س ىكالٍ ىق ىمىر يكلٌّ ىٍ٩ن ًرم أل ى
ى ىي
ى
ي
ى
ى
ي ي ٍى
ى
ً
تفسًنها ُب نورة لقماف ُب آي  َٰ ( 29ىذل يك يم) الذم أنشأ البحرين ٌ
كنخر الشمس كالقمر (اللَهي ىربح يك ٍم لىهي
ًَ
ين تى ٍدعيو ىف ًمن يدكنًًه) يعين اٞنبلئك ( ىما
الٍ يم ٍل ي
ك) ٍ
فانألوه ما شئتم من متاع الدنيا كال تسألوا غًنه ( ىكالذ ى
٬نىٍلً يكو ىف ًمن قًطٍ ًم وًن) يعين اٞنبلئك الذين تدعوهنم لقضاء حوائجكم ما ٬نلكوف من تكبًن زهرة من الزهور
اليت ُب اٛنة  89فاألزهار تكوف على قسمٌن بعضها صغار األحجاـ كيسمى هذا الةوع "قاطي" كالقسم

األكؿ كيسمى "قطمر" أم الةوع الكبًن .كاٞنعىن :إ ٌف الذين تدعوهنم لقضاء
اآلخر أكرب حجمان من ٌ

 89أل ٌف األزهار اليت ُب اٛنة ركحاني التةمو فتكرب كالتذبل فتصغر بل تبقى على حاٟنا نديٌ زاهي آالؼ السةٌن
اليذهب ركنقها كاليزكؿ ٗناٟنا.

حوائجكم اليقدركف على إ٧ناء زهرة من األزهار اليت ُب اٛنة بأف ٩نعلوها أكرب ً٣نٌا هي عليه فكيف
٬نكةهم أف يساعدككم بشيء من اٞنادة كيقضوا حوائجكم بدكف إذف من اهلل ٟنم؟
ألهنم بعيدكف عةكم فأنتم ُب
وه ٍم) لكشف ض ور (ىال يى ٍس ىمعيوا يد ىعاءى يك ٍم) ٌ
ٍ - 14بٌ قاؿ اهلل تعأب (إًف تى ٍدعي ي
األرض كهم ُب السماكات الركحانيٌ ُب اٛنةاف األثًني ( ىكلى ٍو ىًٚنعيوا) الذين معكم ُب األرض يكتبوف
انتى ىجابيوا لى يك ٍم ) ألهنم ال يعملوف شيئان بدكف أمر من اهلل ( ىكيىػ ٍوىـ
أعمالكم ك٪نصوف عليكم أقوالكم ( ىما ٍ
ًً ً
ً ً
ك
كيتربؤكف مةكم ( ىكىال يػيةىبٍّئي ى
الٍقيى ىام يى ٍك يف يرك ىف بش ٍرك يك ٍم ) أم يةكركف عليكم عبادتكم ٟنم كيلومونكم عليها ٌ
ً
ًو
كيرل.
) يا ٌ
١نمد (مثٍ يل) جربائيل ( ىخبًن) بأفعاؿ اهلل مع اٞنشركٌن من تدمًن إذ هو خبًن ّنا جرل يبصر ى
انأ ٍىؿ بًًه ىخبً نًنا} يعين
انتىػ ىو َٰل ىعلىى الٍ ىع ٍر ًش الَر ٍ٘نىػَٰ ين فى ٍ
كنظًن هذه اٛنمل ُب نورة الفرقاف قوله تعأب {ٍبيَ ٍ
ان ٍأؿ جربائيل عن قدرة اهلل كأفعاله.
فى ٍ
ً
ات) ُب ليإب الشهر
 ( -19ىكىما يى ٍستى ًوم ٍاأل ٍىع ىم َٰى ىكالٍبىصًني) أم ليسوا نواءن الكافر كاٞنؤمن ( ىكىال الظحلي ىم ي

القمرم نواء إ ٍذ بعضها مظلم كبعضها مضيء ،فالظٌلم كةاي عن اٛنهل كالةور كةاي عن اٟنداي كالليإب
اٞنظلم كةاي عن السةٌن اٞناضي اليت كاف الةاس يتخبٌطوف فيها ُب ظلمات اٛنهل فيعبدكف األصةاـ،
كالقمر كةاي عن ً
اٞنرشد كالرنوؿ الذم كاف يدعوهم إٔب عبادة اهلل كترؾ عبادة األصةاـ فلم يسمعوا لقوله
حّت أفل ّنوته كغاب عةهم (كىال الةحور) أم ليس نور الشمس كنور القمر نواء .كالةور كةاي عن ً
اٞنرشد
ى ي
ٌ ى
اٜنق ،كاٞنعىن :ليس اٟنداة كلهم نواء ،إ ٍذ بعضهم أرنلةاه إٔب قبيل
كاٟنادم الذم يرشد قومه أب طريق ٌ

١نمدان أرنلةاه إٔب الةاس أٗنعٌن.
لكن ٌ
فقط فلم يتم ٌكن من هدايتهم ،كبعضهم أرنلةاه إٔب قومه فقط ،ك ٌ

ٌن ىعلى َٰى
الرنل ليسوا نواءن قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { ىكلىىق ٍد فى َ
ض الةبيٌ ى
ض ٍلةىا بىػ ٍع ى
كالشاهد على أ ٌف اٟنيداة ك ي
بىػ ٍع و
كد ىزبي نورا} .
ض ،ىكآتىػٍيػةىا ىد ياك ى
ٍّ
الظل عةدكم
الظل عةدكم ُب الدنيا كعةدنا ُب اٛنةٌ نواء ،أل ٌف ٌ
 - 21كقوله ( ىكىال الظ حل ) يعين ليس ٌ

الظل عةدنا ُب اٛنةاف ثابت اليزكؿ أل ٌف
يزكؿ بسبب دكراف األرض كانتقاؿ ٌ
أشع الشمس عليها ،ك ٌ
لكن ٌ

الظل عةدكم ُب الصيف ناخن كُب
الظل فيها ثابتانٍ ،بٌ إ ٌف ٌ
أرض اٛنةٌ ثابت ال تدكر فلذلك يكوف ٌ

الظل الذم عةدكم على
الشتاء بارد ،ك ٍ
لكن عةدنا معتدؿ على الدكاـ ال ناخن كال بارد ،فبل ٔنتاركا ٌ

الظل الذم عةدنا .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء { َٟني ٍم
الذم عةدنا ،فاعملوا آلخرتكم كي تةتقلوا إٔب ٌ
ً
اجح طى َهىرةه ىكني ٍد ًخلي يه ٍم ًظ ًّبل ظىلً نيبل} .
ف ىيها أ ٍىزىك ه
كر)  .اٜنحر كةاي عن العذاب ،كاٞنعىن :ليس اٜنىٌر الذم عةدكم ُب الصيف كحرارة جهةٌم
كقوله ( ىكىال ٍ
اٜنىير ي

حر الصيف لكي تةجوا من حرارة جهةٌم .كالدليل
نواء فاعملوا آلخرتكم كجاهدكا ُب نبيل اهلل ٌ
كٓنملوا ٌ
ىش حد ىحًّرا لٍَو ىكانيوا يىػ ٍف ىق يهو ىف}
على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة { ىكقىاليوا ىال تى ًةف يركا ًُب ٍ
َم أ ى
اٜنىٍّر قي ٍل نى يار ىج ىهة ى
.
ىحيىاءي( ُب أعماٟنم كجهادهم ُب نبيل اهلل  ،فاألحياء هم اٞنؤمةوف الذين
 ( - 22ىكىما يى ٍستى ًوم ٍاأل ٍ

انتجابوا لرٌُّم كلرنوله كآمةوا ،كلكةهم ليسوا نواء ُب العمل كاٛنهاد ُب نبيل اهلل فبعضهم جاهدكا

كبعضهم ٔنلٌفوا عن اٛنهاد ،فاَّاهدكف هم األحياء عةد رٌُّم ،كذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة { ىكىال
ً
ً
ىحيىاءه ىكلىػَٰ ًكن َال تى ٍشعييرك ىف} .
تىػ يقوليوا ل ىمن يػي ٍقتى يل ًُب ىنبً ًيل اللَه أ ٍىم ىو ه
ات بى ٍل أ ٍ
ات) فاألموات كةاي عن اٞنشركٌن أل ٌهنم خسركا آخرهتم كأهليهم ،كهم ليسوا نواءن أل ٌف
كقوله ( ىكىال ٍاأل ٍىم ىو ي
السلم كٓب يقاتلوه (إً َف اللَهى يي ٍس ًم يع ىمن يى ىشاءي) أم يهدم إٔب
الةب كبعضهم عاهدكه على ٌ
بعضهم قاتلوا ٌ
ىنت ًّني ٍس ًم وع َمن ًُب الٍ يقبيوًر) يعين اٞنعاندين من اٞنشركٌن شبٌههم
اإلنبلـ من كاف أهبلن للهداي ( ىكىما أ ى
نبحانه باألركاح اٞنسجون ُب القبور ،فكذلك اٞنشركوف مقيَدكف بتقاليد آبائهم.

أنذرت.
ىنت إًَال نى ًذ هير) كقد
ى
( - 23إً ٍف أ ى

اٜنى ٍّق) أم بالقرآف (بى ًش نًنا) باٛنةٌ للمؤمةٌن ( ىكنى ًذ نيرا) بالعذاب للكافرين
١نمد (بً ٍ
( - 24إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةى ى
اؾ ) يا ٌ
كاٞنشركٌن كالفانقٌن (كإًف ٍّمن أيَم و) من األمم الضالٌ (إًَال خ ىبل فًيها نى ًذير) أم اال مضى فيها م ً
رشد
ى
ي
ى ٍ
ى ى ه
كم ً
هدم أنذرهم عذاب اهلل إ ٍف ٓب يرتكوا عبادة األصةاـ كاألكثاف.
ي
وؾ فىػ ىق ٍد ىك َذ َ ً
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) أم قبل قريش كمشركي العرب ( ىجاءىتٍػ يه ٍم ير ينلي يهم
 ( -25ىكإًف يي ىك ٍّذبي ى
ى
ب الذ ى
بًالٍبػيٍّػةى ً
ات) الدالٌ على صدقهم ( ىكبًالحزبيًر) أم كبالقطع اٜنجري  ،يعين ألواح مونى ،كهي التوراة األصلي .
ى
اٜن ًد ً
ً
يد}
فكلم ي
"زبير" معةاها قطىع ،كمن ذلك قوله تعأب ُب ٌ
قص إنكةدر ٞنا ىبىن الس ٌد قاؿ {آتي ًو٘ب يزبىػىر ٍى
أم قًطىعان من اٜنديد.
كقوله (كبًالٍ ًكتى ً
اب الٍ يمةً ًًن) يعين الكتب السماكي كهي صحف إبراهيم كتوراة مونى كزبور داككد كإ٤نيل
ى

عيسى.

ٍ( - 26بيَ أىخ ٍذ َ ً
ف ىكا ىف نى ًك ًًن) أم فكيف كاف عاقب
حّت هلكوا (فى ىكٍي ى
ى ي
ين ىك ىف يركا) بالعذاب ٌ
ت الذ ى
إنكارهم يلر ينلي كتكذيبهم بالعذاب أليس كاف اٟنبلؾ كالدمار؟

ً
ً و ً
( - 27أى ىٓب تىػر أى َف اللَه أ ً
الزرع كالةخيل كاألشجار ( ح٢نٍتىلً نفا
ىنزىؿ م ىن ال َس ىماء ىماءن فىأ ٍ
ىخىر ٍجةىا بًه ىٖنىىرات) من ٌ
ى ى
ٍ ى
أىلٍوانػيها) كأحجامها كطعمها كرائحتها (كًمن ًٍ
يض ىك٘نيٍهر
اٛنبى ًاؿ) أم كأخرجةا ّناء اٞنطر جباالن ( يج ىد هد بً ه
ى ى
ى ى
ً
ف أىلٍ ىوانػي ىها) أم جباؿ جديدة نتيج التعري كالتآكل ،ذلك أف ماء اٞنطر يذيب غاز ثةائي أككسيد
ح٢نٍتىل ه

فيتكوف حامض الكاربونيك فيذيب هذا األخًن من األحجار الكلسي اليت ُب
الكاربوف اٞنوجود ُب اٟنواء ٌ
مر السةٌن
اٛنباؿ فتةزؿ إٔب البحار أك إٔب األراضي اٞنةخفض
ٌ
فتتحجر ثاني  ،كهكذا تستمر العملي على ٌ

حّت يصبح جببلن جديدان.
ً
كونا ّناء اٞنطر غرابيب نودان ،مفردها غربيب ،كهو الفحم
يب ين ه
ود) تقديره ك ٌ
أما قوله تعأب ( ىك ىغىراب ي
اٜنجرم ،يقاؿ ُب اٞنثل "أنود غربيب" أم يشبه الفحم ُب نواده .كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
كاٞناء مٍةػه ًمر كال َش حد مٍةح ًدر كال يقصب م ٍ ً
ًً
ب
ي ى ه
ٍ ي ي
ييى ه
ضطىمهر كاللَ ٍو يف غ ٍربٍي ي

اٞنتكوف بسبب األمطار كإٌ٧نا قاؿ
كيريد بذلك الفحم اٜنجرم ألنه ٌ
يتحجر بوانط حامض الكربونيك ٌ

تعأب "غرابيب" على اٛنمع أل ٌف الفحم اٜنجرم على أربع أقساـ .90كقد نبق تفسًن هذه اآلي ُب

كتايب الكوف كالقرآف بالتفصيل.
 ( - 28ىكًم ىن الة ً
َاس ) ٢نتلف ألواهنا أيضان ،كهم اٛنةس األبيض كاألصفر كاألنود كاأل٘نر ،أل ٌف البشر
شرحت عةهم ُب كتايب الكوف كالقرآف بالتفصيل.
اٞنوجودين على أرضةا هم أربع أجةاس  .كقد
ي
ً
ً
اب
َك ٍّ
ف أىلٍ ىوانيهي ىكَٰ ىذل ى
اب) ٢نتلف ألواهنا كنقوشها ( ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ٢نيٍتىل ه
ك) أم كما اختلفت ألواف الةاس كالدك ٌ
( ىكالد ى
ألهنم يعرفوف العاقب فيخشونه
كذلك األنعاـ (إًَ٧نىا ى٫نٍ ىشى اللَهى ًم ٍن ًعبى ًادهً الٍعيلى ىماءي) يعين العلماء ٫نافوف اهلل ٌ
ور) ٞنن ٫نشاه كاليشرؾ بعبادته شيئان.
ك٫نافوف عقابه (إً َف اللَهى ىع ًز هيز) ُب ملكه ( ىغ يف ه

 - 31لى ٌما نزلت السبع اٞنثا٘ب ،أم قصص األنبياء السبع اليت ُب القرآف كٚنع اليهود بعضها قالوا إ ٌف
ًَ
ك ًمن الٍ ًكتى ً
ً
اب) أم
فيها زيادة كنقصانان كالصحيح هو ما ُب توراتةا ،فةزلت هذه اآلي ( ىكالذم أ ٍىك ىحٍيػةىا إلىٍي ى ى
اٜنى حق) أم هو الصحيح ،يعين اٜنديث الذم ذكرناه لك عن الكتب السماكي
من الكتب السماكي ( يه ىو ٍ
قلمه.
اٜنقٌ ،أما التوراة اٜنالي فقد تبلعب ُّا عزرا بن نرايا ٌ
ككتبوه أصحابك ُب القرآف هو ٌ
كغًن ُّا ي
يدم ١نمد من قصص األنبياء (إً َف اللَه بًعًب ًادهً
ً
ص ٍّدقنا لٍّ ىما بىػ ٍ ى
فالقرآف ٌ
أنزله جربائيل ( يم ى
ى ى
ٌن يى ىديٍه) أم ٞنا بٌن ى ٌ
ىٝنىبًًن ب ً
صًنه) يعلم ماكاف كما يكوف فيخربؾ ّنا هو الصحيح.
هى
ٍ( - 32بيَ أىكرثٍػةا الٍ ًكت َ ً
ً ً ً
١نمد ،كاٞنعىنٍ :بٌ جعلةا الكتب
ين ٍ
ٍى ى ى ى
اصطىىفٍيػةىا م ٍن عبىادنىا) كهم ٌأمتك يا ٌ
اب الذ ى

السماكي إرثان للمسلمٌن ،أم نقلةا الوحي من بين إنرائيل إٔب بين إٚناعيل كهم العرب حيث اخرتناهم
اليوـ على العاٞنٌن ،كذلك أل ٌف بين إنرائيل كفركا مراران كعبدكا األصةاـ تكراران كٓب يةقادكا ألمرنا كٓب
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ً
ً
يستسلموا ألنبيائةا فرفضةاهم كاخرتنا غًنهم ٍبٌ أخذ نبحانه ُب كصف العرب فقاؿ (فىمٍةػ يه ٍم ظىآبه
لٍّةىػ ٍف ًس ًه) بأعماله السيئ (كًمٍةػهم حم ٍقتى ً
ص هد) أم مصلح ،كالشاهد على ذلك قوؿ لبيد بن ربيع يرثي أخاه
ى ي

أربىد:

ً
جارا
إذا اقٍػتى ى
فم ٍقتىص هد أر ه
جاركا ىنواءى اٜنى ٍّق ى
يب كإ ٍف ي
صدكا ي
اٝنيػر ً
ً
ً ً
ات) أم كثًن اٝنًنات يتسابق إٔب فعلها (بًًإ ٍذ ًف اللَ ًه) أم كما أذف اهلل له ُب الكتب
( ىكمٍةػ يه ٍم ىناب هق ب ٍىٍ ى
ً
١نمد كانتقاله من بين إنرائيل إٔب بين إٚناعيل ( يه ىو
السماكي َٰ(ذىل ى
ك) إشارةن إٔب نزكؿ الوحي على نبيٌةا ٌ
ض يل الٍ ىكبًًني) عليهم فليشكركا اهلل على عطائه ك٪نمدكه على نعمائه.
الٍ ىف ٍ

َات ىع ٍد وف يى ٍد يخليونػى ىها ي٪نىلَ ٍو ىف فً ىيها
ٍ - 33بٌ أخذ نبحانه يصف ما أع ٌده ٞنن هو نابق باٝنًنات فقاؿ ( ىجة ي
ً
ً
ىنا ًكر ًمن ىذ ىه و
ان يه ٍم فً ىيها ىح ًر هير) يعين أناكر أثًني نشأت من أناكر ذهبي  .كقد نبق
ب ىكليٍؤلينؤا ىكلبى ي
م ٍن أ ى ى
تفسًنها ُب كتايب الكوف كالقرآف كُب نورة الكهف كاٜنج.
( -34كقىاليوا ٍ ً ً َ ً
اٜنىىز ىف) الذم أصابةا ُب الدنيا ،أم اٟنموـ كاألحزاف اليت انتابتةا
ب ىعةَا ٍ
ى
اٜنى ٍم يد للَه الذم أى ٍذ ىه ى

ور) ٜنسةاهتم.
ور) ٌ
للموحدين التائبٌن ( ىش يك ه
ُب الدنيا (إً َف ىربػَةىا لىغى يف ه

ً
( - 35الَ ًذم أىحلَةىا دار الٍم ىقام ً) أم انزلةا دار اٝنلود ( ًمن فى ٍ ً ً
ب) أم تعب
ضله) عليةا (ىال ٬نىى حسةىا ف ىيها نى ى
ى ىى ي ى
صه
ً
وب) أم إعياء .كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:
( ىكىال ٬نىى حسةىا ف ىيها ليغي ه
ً
ً
ٌن ليغي ً
ب فما هذا ًًُن ً
وب
ىصلى ًع اٜنى ٌبلؼ إ ٍف يكٍة ى
ىإٔب األ ٍ
ت شاعران ف ىذبٍّ ٍ
يعين ليس الوقت بوقت إعياء كتكانل.

بدكا ٕب رأيكم ُب ( يشرىكاء يكم الَ ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
كف اللَ ًه أ يىر ًك٘ب ىما ىذا ىخلى يقوا ًم ىن
( - 40قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم ) أم أ ي
ي
ى ى ي ى ي
ٍاأل ٍىر ً
قلت فيما نبق أ ٌف ذكر األرض إذا جاء قبل ذكر السموات يريد ُّا األرض كلٌها ،أم
ض)  .ي
 91كقد أنذرهم بذلك عيسى بن مرٙب (ع) كذلك ُب إ٤نيل ميت ُب اإلصحاح الواحد بعد العشرين فقاؿ " لذلك أقوؿ
لكم أ ٌف ملكوت اهلل ييةزع مةكم كييعطى ألم تعمل أٖناره" ،يعين أم تقوـ بأدائه كتعمل بأحكامه.

ض) ،يعين أم و
(ما ىذا ىخلى يقوا ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
جزء خلقوا مةها فهل خلقوا
الكواكب السيارة كلٌها ،فقوله تعأب ى
ٌ

ٕنزقت كصارت كواكب نيارة ،أـ خلقوا الزهرة أـ زحبلن أـ
اٞنريخ الذم هو جزء من األرض األصلي اليت ٌ
ٌ
هن أجزاء من تلك األرض اليت تقطٌعت من قبل؟
غًن ذلك من الكواكب السيارة البلٌب ٌ

(أىـ ىٟنم ًشرهؾ ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي فخلقوا معي طبق اٟنيدركجٌن أـ األكزكف أـ ثا٘ب أككسيد الكربيت
ٍ يٍ ٍ
ىى

فلما علموا أ ٌف اهلل هو الذم خلق الكواكب السيارة
أـ غًن ذلك من الطبقات الغازي اليت ُب الفضاء؟ ٌ
اه ٍم كًتىابنا)
يوحدكف اهلل ُب العبادة؟ (أ ٍىـ آتىػٍيػةى ي
كخلق الطبقات الغازي فكيف يعبدكف األصةاـ كاألكثاف كال ٌ
ً
ً
ً
و
ضا)
ض يهم بىػ ٍع ن
ٚناكيان (فىػ يه ٍم ىعلى َٰى بىػيٍّػةى ٍّمٍةهي) كبل ٓب نعطهم كتابان قبل القرآف (بى ٍل إًف يىع يد الظَال يمو ىف بىػ ٍع ي
بشفاع اٞنبلئك (إًَال غيير نكرا) مةهم كجهبلن باٜنقائق.

ً
بقوة اٛناذبي  ،أم ٬نسك الكواكب السيارة كمن ٗنلتها
( -41إً َف اللَهى ٬نيٍ ًس ي
ك ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ض) ٌ
(كلىئًن ىزالىتىا) يوـ القيام
كيتفرقا ُب الفضاء ى
األرض ٌ
بقوة جاذبي الشمس (أىف تىػ يز ىكال) يعين لئبل تزكال عةها ٌ
عن جاذبي الشمس فبل يقدر أحد أف ٬نسكهما كما ُب اٞناضي حٌن تش ٌققت األرض كصارت كواكب
ً
ً
ىح ود ٍّمن بىػ ٍع ًدهً) يعين هل قدر أحد على إمساكهما غًن اهلل ،ككذلك يوـ
نيارة (إ ٍف أ ٍىم ىس ىك يه ىما م ٍن أ ى
القيام ال يقدر أحد على إمساكها غًن اهلل .أل ٌف الكواكب السيارة إذا زالت عن جاذبي الشمس فإهنا
تتمزؽ كتكوف نيازؾٍ ،بٌ تةجذب هذه الةيازؾ إٔب السيٌارت اٛنديدة ،أل ٌف مشسةا اٜنالي تةفجر يوـ القيام
ٌ

فتكوف تسع عشر كوكبان ،كاٞنعىن :إ ٌف الكواكب السيٌارة اٜنالي إذا زالت عن جاذبي الشمس كتقطٌعت
ً
ً
يما) بعباده ( ىغ يف نورا) للتائبٌن من
أخرل (إنَهي ىكا ىف ىحل ن
فإ ٌف اهلل تعأب ٬نسك تلك القطع ٌ
بقوة جاذبي ى
اٞنوحدين .كقد نبق تفسًن هاتٌن اآليتٌن ُب كتايب الكوف كالقرآف بالتفصيل.

 ( -42كأىقٍسموا بًاللَ ًه جه ىد أٍى٬نىاهنًًم) يعين ك ٌفار م ٌك حلفوا باهلل قبل أف يأتيهم ١نمد و
بأ٬ناف غليظ (لىئًن
ىٍ
ٌ
ٍ
ى ىي
أهدل من اليهود
ىجاءى يه ٍم نى ًذ هير) أم رنوؿ من اهلل يةذرهم (لَيى يكوني َن أ ٍىه ىد َٰل ًم ٍن إً ٍح ىدل ٍاأل ىيم ًم) أم ى

ً
١نمد ( َما ىز ىاد يه ٍم) ٠نيئه (إًَال نػي يف نورا) عن
كالةصارل إٔب طاع اهلل كطاع رنوله (فىػلى َما ىجاءى يه ٍم نىذ هير) كهو ٌ

اٜنق كصدكدان عن اٟندل.
ٌ

انتًكٍبى نارا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) أم طلبان للرئان
كتكربان
ٌ
ألم نبب نفركا من ٌ
اٜنق فقاؿ ( ٍ
ٍ - 43بٌ ٌبٌن نبحانه ٌ
١نمد كعلى أتباعه الفقراء فلذلك ٓب يةقادكا له كٓب يؤمةوا به ( ىكىمكىٍر ال َسيٍّ ًئ) يعين صاركا يستعملوف
على ٌ

كيفرقوف بيةهم بالعداكة كالقتاؿ لتكوف السيادة ٟنم بذلك كصاركا يطبٌقوف اٞنثل القائل
اٞنكر مع الةاس ٌ
ً
يق) أم كال ٪نيط (الٍ ىمك يٍر ال َسيٍّ يئ إًَال بًأ ٍىهلً ًه) كقد أحاط ُّم مكرهم ف يقتًلوا يوـ بدر،
"فىػٌر ٍؽ تى يس ٍد" ( ىكىال ى٪ن ي
ً
ٌن) يعين ما ٬نةعهم من اإل٬ناف ُب الوقت
َت ٍاألىَكل ى
كهم رؤناء قريش (فىػ ىه ٍل يىةظييرك ىف) يعين يةتظركف (إًَال ينة ى
و
فيحةئذ يةدموف كيؤمةوف حٌن ال ييقبىل
باألكلٌن؟
اٜناضر فهل يةتظركف العذاب أف يةزؿ ُّم كما نزؿ ٌ
مةهم إ٬ناهنم (فىػلىن ىًْن ىد لًسة ً
َت اللَ ًه تىػٍب ًد نيبل) يعين تلك عادة اهلل كنةٌته ُب خلقه إذا جاء العذاب التيقبىل
ي
ً ً ً ً
يؤخر
توب من يتوب كال إ٬ناف من ييؤمن ( ىكلىن ىْن ىد ل يسةَت اللَه ىٍٓن ًو نيبل) أم كال تأخًنان إٔب اٜنىوؿ ،يعين ال ٌ
عةهم العذاب إٔب السة القادم إذا جاء.
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( - 44أ ىىكىٓبٍ يى ًسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ف
ض) للسياح كالتجارة (فىػيىةظييركا) إٔب آثار اٞنك ٌذبٌن كديارهم اٝن ًرب ( ىكٍي ى
ً ً
ىكا ىف عاقًب ي الَ ًذين ًمن قىػبلً ًهم) الذين ك ٌذبوا رنلهم فأهلكةاهم (كىكانيوا أ ى ً
ىش َد مٍةػ يه ٍم قيػ َوةن ىكىما ىكا ىف اللَهي لييػ ٍعجىزهي
ى ى
ي
ٍ ٍ
ى
ى
و
ً
ً
اٛنن ( ىكىال ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) حيث هي مسكن األنس (إًنَهي
من ىش ٍيء ًُب ال َس ىم ىاكات) الغازي حيث هي مسكن ٌ
ً
يما) بأفعاٟنم (قى ًد نيرا) على االنتقاـ مةهم.
ىكا ىف ىعل ن

ً َ
َاس) بالعذاب إنتعجاالن (ًّنىا ىك ىسبيوا) من آثاـ ( ىما تىػىرىؾ ىعلى َٰى ظى ٍه ًرىها) أم على
 ( - 45ىكلى ٍو يػي ىؤاخ يذ اللهي الة ى
ً
ً و
ً
ىج ول حم ىس ًّمى) يعين إٔب كقت
ظهر األرض (من ىدابَ ) ٌ
تدب عليها بل لىماتوا ٗنيعان ( ىكلىػَٰكن يػي ىؤ ٍّخ يريه ٍم إ ى َٰٔب أ ى
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و
معٌن مق ٌدر ،كهو آخر يوـ من أعمارهم (فىًإ ىذا جاء أىجليهم) باٞنوت (فىإً َف اللَه ىكا ىف بًعًب ًادهً ب ً
فحيةئذ
ص نًنا)
ٌ
ى
ى ى
ى ى ى يٍ
يع ٌذب الكافرين كيرحم اٞنؤمةٌن ُب عآب الربزخ.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة فاطر ،ك ٍى ٍ
ى
=======================================

سورة ي س
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الشك ُب ذلك لى ٌما رأل قومه ك ٌذبوه
الةب (ع) ُب بادئ األمر أخذه ٌ
( -1م س) لى ٌما نزؿ الوحي على ٌ

اٛنن كليس ملىكان .فأراد اهلل أف يثبٌت قلبه
كصاركا يسخركف مةه كقالوا إ ٌف الذم جاءؾ بالوحي هو من ٌ
على رنالته كيزيل الشك عةه ليقوـ بأداء الرنال قياما صادقا بقوة و
عزـ ،فأنزؿ عليه آيات كثًنة يثبٌته فيها
ن
ٌ
ن ٌ
على القياـ بالرنال كمن ٗنلتها هذه اٜنركؼ ،فالياء معةاها يىػ ٍّق ٍن ،كالسٌن معةاها نلٌم ،كاٞنعىن :يىػ ٍّق ٍن يا
ترتد ٍد ُب تبليغ
١نمد ّنا أن ًزؿ إليك من ربٌك كالتكن ُب ٌ
كنلٌ ٍم ألمر ربٌك كقي ٍم بواجبك كال ٌ
شك مةه ،ى
ٌ
الرنال .

( - 2كالٍ يقر ً
اٜنى ًكي ًم) .
آف ٍ
ى ٍ
( - 3إًنَك لى ًمن الٍمرنلً
تشك
اٞنعىن:
ك
للقسم،
اك
و
ال
)
ٌن
قسمان بالقرآف ذم اٜنكم إنٌك ٞنن اٞنرنلٌن فبل ٌ
ى
ى ى يٍ ى
ى
ُب رنالتك.
ً و ً
حق طريق التوحيد كليس على ضبلؿ كما يزعم هؤالء
 ( -4ىعلى َٰى صىراط حم ٍستىقي وم) يعين إنٌك على طريق ٌ
اٞنشركوف.

ً
يل الٍ ىع ًزي ًز الَرًحي ًم) .
( -5تىةز ى
ةذر قىػوما َما أ ً
ً ً
ينذ ىر آبى ياؤيه ٍم ) أم ٓب يية ىذ ٍر آباؤهم كٓب يأهتم رنوؿ من قبلك .كالشاهد على ذلك
( -6لتي ى ٍ ن
ةذر قىػوما َما أىتىاهم ٍّمن ن ً
اٜن حق ًمن َربٍّ ً ً
َذي ور ٍّمن
ى
ي
ك لتي ى ٍ ن
قوله تعأب ُب نورة السجدة {أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف افٍػتىػىراهي بى ٍل يه ىو ٍى
ً
ك لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍهتى يدك ىف} ،
قىػٍبل ى
(فىػ يه ٍم ىغافًليو ىف) عن اآلخرة الهوف بالدنيا.
ذـ اٞنشركٌن كعةادهم فقاؿ تعأب (لىىق ٍد ىح َق الٍ ىق ٍو يؿ ىعلى َٰى أى ٍكثى ًرًه ٍم) بالعذاب (فىػ يه ٍم
ٍ - 7بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
ىال يػي ٍؤًمةيو ىف) ألهنم مقلٍّدكف آلبائهم.
ٍ -8بٌ كصف حاؿ آبائهم كما القىوه من العذاب ُب عآب الربزخ عآب الةفوس فقاؿ تعأب (إًنَا ىج ىع ٍلةىا ًُب
ً 93
ً
ً
كغاضو أبصارهم
ضيق
من
رؤكنهم
افعو
ر
أم
)
ف
و
ح
م
ق
م
م
ه
ػ
ف
ح
ٍ
ى
ى
الغل ٌ
أ ٍىعةىاق ًه ٍم أى ٍغ ىبلنال فى ًه ىي إ ىٔب ٍاألى ٍذقىاف ي ى ي
ٌ
من أشع الشمس كنار الرباكٌن .كالشاهد على ذلك قوؿ شاعرهم يصف نفةي ركبها:
ؼ كاإلبً ًل ً
ماح
الق ً
ض الطٍَر ى
ىٍ
ك٥ن ين ىعلىى ىجوانًبًها قيػعي ه
ود نىػغي ٌ
أل ٌف اإلبل ترفع رأنها عن اٞناء إف كاف باردان كتغمض أعيةها .كقاؿ لبيد بن ربيع :
كفتي و كالَرن ًل ً
ماح با ىكريهت ٍم ًُنيلى ول ىكر ًاح
الق ً
ى
ى
"الَر ىنل" هي القطع من األبل.

ً
( - 9كجع ٍلةا ًمن بػ ً ً
ً
اه ٍم) بالدخاف كنار الرباكٌن
ى ى ى ى ىٍ
ٌن أىيٍدي ًه ٍم ىندًّا) من اٜنميم ( ىكم ٍن ىخ ٍلف ًه ٍم ىندًّا فىأى ٍغ ىشٍيػةى ي
(فىػهم ىال يػب ً
ص يرك ىف) الطريق ليخرجوا كيةجوا من العذاب.
ي ٍ يٍ
ٍ -10ب عاد نبحانه إٔب ذكر األحياء من هؤالء اٞنشركٌن فقاؿ (كنواء علىي ًهم أىأىن ىذرتىػهم أىـ ىٓب تي ً
ةذ ٍريه ٍم ىال
ٌ
ى ىى ه ى ٍ ٍ ٍ ي ٍ ٍ ٍ
ً
١نمد ٛنهلهم كعةادهم كتقليدهم ألجدادهم.
يػي ٍؤمةيو ىف) بك يا ٌ
 93مفردها (ذقن) كهي اللحي  ،كاٞنعىن :غيلٌت أيديهم أب أعةاقهم فصارت ٓنت أذقاهنم.

ً ً
ةذر ىم ًن اتػَبى ىع ٍّ
الذ ٍكىر) يعين إٌ٧نا يةتفع بإنذارؾ ىمن اتٌبع القرآف ،أم من اتٌعظ بالقرآف ( ىك ىخ ًش ىي
( - 11إَ٧نىا تي ي
ً ً
الَر ٍ٘نىػَٰن بًالٍغىٍي ً
ىج ور ىك ًروٙب) ُب اآلخرة.
ب) أم ُب حاؿ غيابه عن الةاس (فىػبىش ٍٍّرهي ّنى ٍغفىرةو ىكأ ٍ
ى
94
قدر علىى ذلك
ن
كم
( - 12إًنَا ىٍ٥ن ين يٍ٥نيًي الٍ ىم ٍوتى َٰى) أم ٤نعل من اٛنماد أحياءن يسمعوف كيبصركف
ى
ى

لكن ال داعي إٔب إحياء األجساـ اٞنيت إذ الةفوس باقي حيٌ تبصر كتسمع
أليس هو على البعث أقدر؟ ك ٍ
َموا)
ب ىما قىد ي
كهي اليت يٓن ى
انب كهي اليت تدخل الةار أك اٛنة  .كالدليل على ذلك قوله تعأب ( ىكنىكٍتي ي

فكتاب األعماؿ ال تكوف بعد إحياء اٞنوتى بل تكوف ُب الدنيا قبل اٞنوت ،كقوله تعأب ( ىكآثى ىاريه ٍم) أم
كنكتب أيضان ما خلٌفوه بعدهم من بًدع ابتدعوها كتقاليد نيٌئ تركوها لً ىمن خلفهم .فهذه هي آثارهم
و
صٍيػةىاهي ًُب إً ىم واـ) أم ُب كتاب أعماٟنم ٩ندكنه أمامهم يوـ القيام ( حمبً و
ٌن) أم
( ىكيك َل ىش ٍيء) من أفعاٟنم (أ ٍ
ىح ى
يركنه بأبصارهم كيأخذكنه بأيديهم.

اب الٍ ىق ٍريىً) كهي بيت اٞنقدس ،يعين
 ( -13ىك ٍ
ب ىٟنيم) أم لقومك ( َمثى نبل) ُب عةادهم كتعةتهم (أ ٍ
اض ًر ٍ
ىص ىح ى

فلسطٌن (إً ٍذ ىجاءى ىها الٍ يم ٍر ىنليو ىف) كهم من حواريٌي عيسى بن مرٙب ،ككاف ذلك بعد كفاة اٞنسيح بسةٌن،
فقست قلوب بين إنرائيل ككفرت بأنعم اهلل كأشركت.

و٨نا فىػعَزٍزنىا بًثىالً و
( -14إً ٍذ أ ٍىر ىن ٍلةىا إًلىٍي ًهم اثٍػةىػ ٍ ً
ث) هو فيلبس (فىػ ىقاليوا إًنَا إًلىٍي يكم
ٌن) ك٨نا بطرس كيوحةا (فى ىك َذبي يى ى
ي

حم ٍر ىنليو ىف) من اهلل ندعوكم إٔب عبادته كحده كترؾ الكفر كْنةٌب الظلم كاٞنعاصي.

94
ً
ص يدكًريك ٍم فى ىسيىػ يقوليو ىف
ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { قي ٍل يكونيوا ًح ىج ىارنة أ ٍىك ىحد ن
يدا أ ٍىك ىخ ٍل نقا ٍّ٣نَا يى ٍكبيػ ير ًُب ي
يدنىا قي ًل الَ ًذم فىطىىريك ٍم أ َىك ىؿ ىمَرةو}  .كاٞنعىن :إ ٌف اهلل قادر أف ٫نلق أحياءن من اٜنجارة كاٜنديد كمن غًن٨نا ٣نٌا
ىمن ييعً ي
يتع ٌذر عةدكم كيصعب ُب رأيكم .ككلم "موت" معةاها ٗناد ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنلك {الَ ًذم

اٜنىيىاةى}  .يعين خلق اٛنماد ٌأكالن كمةه خلق األحياء.
ت ىك ٍ
ىخلى ىق الٍ ىم ٍو ى

ىنزىؿ الَر ٍ٘نىػَٰ ين ًمن ىش ٍي وء) عليكم
لرنلهم ( ىما أىنتي ٍم إًَال بى ىشهر ٍّمثٍػليةىا ىكىما أ ى
( - 15قىاليوا) أم قاؿ أصحاب القري ي
ً
ً
ً
رنبلن.
من الوحي (إ ٍف أىنتي ٍم إَال تىكٍذبيو ىف) فلستم ي
ً
صى الٍ ىم ًديةى ً ىر يج هل يى ٍس ىع َٰى) هو غماالئيل ككاف من علماء بين إنرائيل كمعركفان
 ( - 20ىك ىجاءى م ٍن أىقٍ ى
ً
ً
ٌن) كأطلقوهم كال ترٗنوهم.95
عةدهم بالصبلح كالتقول (قى ىاؿ يىا قىػ ٍوـ اتَبًعيوا الٍ يم ٍر ىنل ى
ىجنرا ىكيهم حم ٍهتى يدك ىف) إٔب طريق اٜنق.
( -21اتَبًعيوا ىمن َال يى ٍسأىلي يك ٍم أ ٍ
ً
ً
كةت مضغ ( ىكإًلىٍي ًه تيػ ٍر ىجعيو ىف) بعد موتكم فيعاقبكم
ٕب ىال أ ٍىعبي يد الَذم فىطىىرً٘ب) ُب رحم أمي ٞنٌا ي
 ( - 22ىكىما ى
على كفركم.
ٍ - 23ب أنكر عليهم ٌأناذ األصةاـ كعبادهتا فقاؿ غماالئيل (أىأ ًَ
ىٔن يذ ًمن يدكنًًه ًآٟنىن ) أعبدها كهي ال
ٌ
ضٍّر َال تيػ ٍغ ًن ع ٍّين) أم ال تةفعين ( ىش ىفاعتيػهم ىشيئنا كىال ي ًةق يذ ً
كف) من
تضر كال تةفع (إًف ييًرٍد ًف الَر ٍ٘نىػَٰ ين بً ي
ى
ى يٍ ٍ ى ي
ٌ
العذاب.

ً
ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) .
( - 24إً ٍّ٘ب إً نذا) يعين لو فعلت كا تفعلوف (لَفي ى
( - 25إً ٍّ٘ب آمةت بًربٍّ يكم ) أيها الرنل (فى ٍ ً
مين كي تشهدكا ٕب عةد اهلل بأ٘ب مؤمن
اٚنىعيوف) أم فاٚنعوا ٌ
ي
ى ي ى ٍ
موحد ال أعبد األكثاف كال األصةاـ.
ً
اٛنىةَ ى) أم قالت له اٞنبلئك أدخل اٛنة  ،كٞنا دخلها (قى ىاؿ يىا
يل ٍاد يخ ًل ٍ
 -26كلى ٌما مات غماالئيل (ق ى
ت قىػ ٍوًمي يىػ ٍعلى يمو ىف) .
لىٍي ى
ً
ً
ً
ٌن) .
ّ( -27نىا ىغ ىفىر ًٕب ىرٍّيب ىك ىج ىعلىًين م ىن الٍ يمكىٍرم ى
( -28كما أىنزلٍةا علىى قىػوًم ًه) أم على قوـ غماالئيل كهم اليهود ( ًمن بػع ًدهً) أم من بعد موته ( ًمن ج و
ةد
ىٍ
ي
ى ى ى ى ى َٰ ٍ
ً
ً
ٌن) .
ٍّم ىن ال َس ىماء) ٓنارُّم كتقاتلهم ( ىكىما يكةَا يمة ًزل ى
95
كقصتهم
فأطلقوهم بعد أف جلدكهم ،فذهبوا أب أنطاكي ٌ
بةبوة عيسى كتبعهم برنابا إٔب أنطاكي ٌ .
يبشركف هةاؾ ٌ
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موجودة ُب اإل٤نيل ُب أعماؿ ي

( - 29إًف ىكانىت إًَال صيح ن ك ً
اح ىد نة) ض ٌدهم ،يعين أعداؤهم صاحوا صيح كاحدة ض ٌدهم فهجموا
ٍ
ىٍ ى ى
عليهم كقتلوهم (فىًإذىا يه ٍم ىخ ًام يدك ىف) ال حرك ٟنم كال ضجيج ،يعين أصبحوا مستسلمٌن للقتل مةاقدين
لؤلنر.
كإليك قصتهم عن كتاب "اليهوديّة العالميّة" للدكتور رياض بارودي قاؿُ" :ب نة 66ـ بدأت حرك
ٕنرد كنط يهود أكرشليم كالضواحي بقيادة رئيس الكهة "حةانيا" ألجل تدبًن ثورة ضد الركماف تةتزع
ٌ
انتقبلؿ إنرائيل كتعيد ٟنا ٠ندها الضائع٧ .نت اٜنرك بسرع بسبب الضغط الركما٘ب كاالختبلفات

لكن ركميٌ ٓب تلبث
الثوار ُب البداي باحتبلؿ مراكز اٞندية كلٌها كطردكا الركماف مةها .ك ٌ
اٞنتكررة ك٤نح ٌ
بقوة كبًنة بقيادة "تيطس" القائد الركما٘ب اٞنعركؼ .فحضر إٔب اٞندية نة
جردت الوالي
اٞنتمردة ٌ
ٌ
حّت ٌ
٪نتل مراكزها الواحد بعد اآلخر إٔب أف أًبٌ احتبلٟنا .فقتل ٗنيع البالغٌن من
70ـ كحاصرها كأخذ ٌ

كل مةازٟنا كالسور كاٟنيكل حّت صار الةاظر إليها من بعيد ال
عساكر كمدنيٌن كباع األكالد ٌ
أنرل كه ٌدـ ٌ
يص ٌدؽ ٌأهنا مدية كانت تقوـ مقامها .بقيت أرضها خ ًرب خالي خامدة ٥نوان من ٙنسٌن نة إٔب أف يًٚنح
اٜنجاج اٞنسيحيٌٌن بزيارة أماكةها اٞنسيحي اٞنق ٌدن كبذلك أخذت العائبلت اٞنسيحي تةتقل إليها
لبعض ٌ
حّت إذا كانت السة 450ـ كاف القسم األكرب من اٞندية قد بيين ٠ن ٌددان غًن أ ٌف األكثري
تدر٩نيان ٌ

الساحق من السكاف كانت مسيحي  .أما مكاف اٟنيكل فكاف ال يزاؿ خ ًرب كمزبل ككاف اٞنسيحيٌوف
يزيدكف من إهان كٓنقًن تلك البقع برمي األقذار كاألكناخ عليها نكاي باليهود .كُب نة 453ـ

يجعلت أكرشليم بطريكيٌ مةفصل يدير شؤكهنا اٞندنيٌ كالديةيٌ البطريك ككانت اٞنمكل الركمانيٌ قد
اعتةقت اٞنسيحيٌ  ".إنتهى.
( - 30يا حسرنة ىعلىى الٍعًب ًاد ما يأٍتًي ًهم ٍّمن َرن و
وؿ إًَال ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف) كهذا من قوؿ غماالئيل أيضان.
ى ى ى
ي
ى ٍى

ٍ -31ب قاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان رنوله ١نمدان (أى ىٓب يػركا) قومك ( ىكم أ ٍىهلىكٍةىا قىػبػلىهم ٍّمن الٍ يقر ً
كف) كأصحاب
ٌ
ٍ ىى ٍ
ٌ
ٍ
ٍي ى ي
َه ٍم إًلىٍي ًه ٍم ىال يىػ ٍرًجعيو ىف) يعين القركف اليت أهلكةاها ال يرجعوف أب
غماالئيل كمن نبقهم من اٞنك ٌذبٌن (أىنػ ي
الدنيا ليسألوهم عن حاٟنم كعن العذاب الذم القوه بعد ٣ناهتم.
ً
ض يرك ىف)
يع لَ ىديٍػةىا يٍ١ن ى
 ( - 32ىكإًف يكلٌّ ) من اٞنك ٌذبٌن كاٞنشركٌن كالكافرين (لَ َما) يأٌب أجلهم باٞنوت ( ىٗن ه
للعذاب كالعقاب.

( - 45كإًذىا قً
ٌن أىيٍ ًدي يك ٍم ىكىما ىخ ٍل ىف يك ٍم) بالتوب  ،يعين إتقوا عقاب أعمالكم الباطل اليت
يل ىٟني يم اتَػ يقوا ىما بىػ ٍ ى
ى
ى
تقوموف ُّا اليوـ كما قمتم ُّا ُب اٞناضي كآمةوا باهلل كرنوله (لى ىعلَ يك ٍم تيػ ٍر ى٘نيو ىف) بقبوؿ توبتكم .فإذا ٚنعوا

هذا القوؿ مةك أنكركا عليك كقالوا إٌ٧نا ٥نن مصلحوف.

ً ً
و
ً
ً
ٌن) ال يستمعوف إليها.
 ( -46ىكىما تىأٍتي ًهم ٍّم ٍن آيى ٍّم ٍن آيىات ىرٍُّّ ٍم) اليت ُب القرآف (إًَال ىكانيوا ىعٍةػ ىها يم ٍع ًرض ى
( -47كإًذىا قًيل ىٟنم) يعين إذا قاؿ اٞنؤمةوف للمشركٌن (أ ً
ىنف يقوا ً٣نَا ىرىزقى يك يم اللَهي) على فقرائكم ك١نتاجيكم
ى يٍ
ى
ًً
ًَ
ين ىآمةيوا أىنيطٍعً يم ىمن لٍَو يى ىشاءي اللَهي أىطٍ ىع ىمهي) يعين إ ٌف الذين تأمركنةا بأطعامهم كاإلنفاؽ
ين ىك ىف يركا للَذ ى
(قى ىاؿ الذ ى
عليهم لو شاء اهلل ألعطاهم كأغةاهم ،فإذا أعطيةاهم من اٞناؿ ّنعىن قد عارضةا أمر اهلل كعملةا ض ٌد
ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) ألنٌكم تريدكف أف تغةوا من أفقره اهلل .هذا كاف
إرادته (إً ٍف أىنتي ٍم) أيها اٞنسلموف (إًَال ًُب ى

عذرهم كٓب يعلموا أ ٌف اهلل تعأب ٫نترب عباده الغين بالفقًن كالفقًن بالغين لًنل من يشرؾ مةهم كمن يكفر.
 ( - 48ىكيىػ يقوليو ىف) أم اٞنشركوف ( ىم ى َّٰت ىهػَٰ ىذا الٍ ىو ٍع يد) الذم تعدكنةا به من القتل كالعذاب لةا ،كالةصر
كالةعيم لكم (إًف يكةتم ً ً
ٌن) ُب قولكم؟ فأجاب اهلل تعأب عن نؤاٟنم فقاؿ:
صادق ى
يٍ ى
( -49ما يةظيرك ىف) أم ما يةتظركف (إًَال صيح ن ك ً
اح ىدةن) يقوـ ُّا اٞنسلموف ض ٌدهم فيقتلوهنم كيأنركهنم،
ىٍ ى ى
ى ى ي
كالصيح هي قوٟنم "اهلل اكرب" كهذا كاف شعار اٞنسلمٌن إذا دخلوا ناح القتاؿ يصيحوف اهلل أكرب،

يرددكهنا كيقاتلوف ،كاٞنعىن :هجم كاحدة يهجموف عليهم فيقتلوف مةهم كيأنركف ،ككانت تلك الصيح
ٌ
ص يمو ىف) أم يتخاصموف فيما بيةهم ُب أمر اٞنسلمٌن كقتاٟنم.
يوـ بدر (تىأٍ يخ يذ يه ٍم ىكيه ٍم ىً٫ن ٍّ
( - 50فى ىبل يست ًطيعو ىف) و
حيةئذ (تىػ ٍو ًصيى ن) يوصوف ُّا قبل موهتم ( ىكىال إً ى َٰٔب أ ٍىهلً ًه ٍم يىػ ٍرًجعيو ىف) يعين إٔب مك
ى ٍى ي

أنرل بأيدم اٞنسلمٌن
ال يرجعوف بل يسقط بعضهم قتلى ُب كنط الطريق بٌن مك كاٞندية كبعضهم ى

إٔب اٞندية  .فكاف كما أخرب اهلل تعأب عةهم.

صوًر 96فىًإذىا هم ٍّمن ٍاألىج ىد ً
اث إً ى َٰٔب رًٍُّّم ي ً
ةسليو ىف) األجداث هي القبور كاحدها
 ( - 51ىكنيًف ىخ ًُب ال ح
ي ى ٍ
ى ٍى
و
فحيةئذ هم إٔب رُّم يةسلوف .يعين
ىج ىدث ،كقوله (فىًإ ىذا يهم)  :هذه كلم ٢نتصرة من كلمتٌن كمعةاها:
إٔب الفضاء يصعدكف ٗناعات ٗناعات ،أل ٌف احملشر يكوف ُب الفضاء كهم نفوس أثًني  ،كهذا اٝنركج من
خاص بالكافرين كاٞنشركٌنٌ .أما اٞنؤمةوف فهم يصعدكف إٔب اٛنةاف قبل يوـ القيام كال يسكةوف
األجداث ٌ

القبورٌ .أما األجساـ فتتبعثر كتكوف ترابان .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة العاديات {أىفى ىبل يىػ ٍعلى يم
إً ىذا بػي ٍعثًىر ىما ًُب الٍ يقبيوًر} يعين إذا تبعثرت األجساـ اليت ُب القبور .كقاؿ تعأب ُب نورة الةبأ {يىػ ٍوىـ يىةظيير
الٍمرء ما قىدَمت ي ىداه كيػ يق ي ً
ص من العذاب كما صار جسمي ترابان
وؿ الٍ ىكاف ير يىا لىٍيتىًين يك ي
ىٍ ي ى ى ٍ ى ي ىى
ةت تيػىرابنا} ألٔنلٌ ى
كخلص من العذاب.
( - 52قىاليوا يىا ىكيٍػلىةىا ىمن بػى ىعثىػةىا ًمن َم ٍرقى ًدنىا) أم من موضع رقادنا كاحتجابةا فيه عن حرارة الشمس

تتمزؽ األرض فتخرج الةفوس من القبور كتةتشر ُب الفضاء .كالشاهد
أشعتها .يقولوف هذا القوؿ حٌن ٌ
ك ٌ
 96كتقديره فإذا نفخ ُب الصور ،كإٌ٧نا حذؼ كلم (إذا) لتكرار اٛنمل  ،كهي قوله تعأب (فىًإذىا هم ٍّمن ٍاألىج ىد ً
اث)،
ي ى ٍ
فحذؼ األكٔب كأبقى الثاني  ،كقد نبقت كلم إذا أيضان عةد قوله تعأب { كإًذىا قًيل ىٟنم أ ً
ىنف يقوا }  .كبذلك صار
ى يٍ
ى
ً
الكبلـ عن اٞنستقبل ال عن اٞناضي .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناق { فىًإذىا نيف ىخ ًُب ال ح
صوًر نػى ٍف ىخ ه
ً
تتكوف للشمس عةد انتهاء حياهتا ،ك"الةفخ" يكوف من جوفها ،كهي
ىكاح ىدةه }  .ك"الصور" هو الطبق الباردة اليت ٌ
الغازات تضغط على الطبق الباردة فتةصدع كيكوف ٟنا صوت عظيم عةد خركج الغازات من ذلك الصدعٍ .بٌ تةفجر
الشمس كتكوف تسع عشرة قطع  .كنيأٌب شرح ذلك ُب نورة التكوير بالتفصيل.

ً
اعا} يعين تتقطٌع األرض عةهم فيخرجوف
ض ىعٍةػ يه ٍم نىر ن
َق ٍاأل ٍىر ي
على ذلك قوله تعأب ُب نورة ؽ {يىػ ٍوىـ تى ىشق ي

من جوفها ،أم من القبور .كهم الكافركف كاٞنشركوفٌ ،أما اٞنؤمةوف فبل يسكةوف القبور بل يصعدكف مع
اٞنبلئك إٔب اٛنةاف.

و
ص ىد ىؽ
ٍبٌ ٌ
رنلهم فحيةئذ يقولوف ( ىهػَٰ ىذا ىما ىك ىع ىد الَر ٍ٘نىػَٰ ين ىك ى
يتبٌن للكافرين أنه يوـ القيام الذم كعدهتم به ي

الٍ يم ٍر ىنليو ىف) كلكةٌا ٓب نص ٌدقهم حيةذاؾ كقد ظهر صدقهم .كهذا ٣نا يؤيٌد بأ ٌف األجساـ ال تعود إٔب اٜنياة
(من بىػ ىعثىػةىا ًمن َم ٍرقى ًدنىا) .
ثاني بل الةفوس باقي كهي اليت يٓن ىشر ي
انب .كذلك قوله تعأب حاكيان عةهم ى
كٓن ى
ً
غًن
فلو هةاؾ إعادة لؤلجساـ لقالوا ىمن أحيانا؟ أك لقالوا من أعادنا إٔب اٜنياة؟ ك ٍ
لكن لى ٌما كانوا موجودين ى

أشع الشمس كحراراهتا ،إذ ال يوجد مكاف غًن القبور
معدكمٌن كهم يسكةوف القبور ليستظلٌوا ُّا من ٌ
تكةٌهم فبل أبةي كال كهوؼ كال شيء آخر يظلٌهم عن حرارة الشمس ،أل ٌف البيوت تته ٌدـ كاٛنباؿ تتبعثر
و
فحيةئذ يسكةوف القبورٍ .بٌ يفاجئهم هذا اٜنادث كهو
فتكوف قاعان صفصفان ال تىػىرل فيها عً ىوجان كال ٍأمتان
ٕنزيق األرض قًطىعان كثًنة فبل يب ىقى ٟنم مكاف ٫نتبئوف فيه فيةتشركف ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر فيها،
و
أخرجةا ًمن أماكةةا
فحيةئذ يقولوف ياكيلةا من بعثةا من مرقدنا؟ يعين ىمن هو اٞنسبٌب ٟنذا اٜنادث حّت ى
اليت كةا نقيم فيها؟ فالرقاد هو االضطجاع على فراش الةوـ.
ً
ً
ض يرك ىف)
يع لَ ىديٍػةىا يٍ١ن ى
( -53إًف ىكانى ٍ
صٍي ىح ن ىكاح ىد نة) من إنرافيل يدعوهم ُّا إٔب احملشر (فىًإ ىذا يه ٍم ىٗن ه
ت إًَال ى

يعين يصعدكف ٗنيعان متٌجهٌن ٥نو الصوت الذم يدعوهم .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة
اإلنراء {يػوـ ي ٍدعويكم فىػتست ًجيبو ىف ًُنم ًدهً}  .و
حيةئذ ييقاؿ ٟنم:
ىٍ ى ى ي ٍ ى ٍى ي ى ٍ

س ىشٍيئنا) عةد اٜنساب كاحملاكم ( ىكىال يٍْنىزٍك ىف إًَال ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) فعامل اٝنًن
( - 54فىالٍيىػ ٍوىـ ىال تيظٍلى يم نىػ ٍف ه

٩نزل باٝنًن كعامل السوء ٩نزل بالسوء.

ً
ىٗب يػب ً
ص يرك ىف)
انتىبىػ يقوا ٍّ
الصىرا ىط فىأ ََٰ يٍ
 ( -66ىكلى ٍو نى ىشاءي لىطى ىم ٍسةىا ىعلى َٰى أ ٍىعيية ًه ٍم فى ٍ

( -67كلىو نى ىشاء لىمسخةىاهم على َٰى م ىكانىتً ًهم فىما انتىطىاعوا م ً
ضيًّا ىكىال يىػ ٍرًجعيو ىف)
ٍ ى ٍ ي ي
ىٍ ي ى ى ٍ يٍ ى ى
اٝنىٍل ًق أىفى ىبل يىػ ٍع ًقليو ىف)
 ( - 68ىكىمن نػ ىحع ٍّم ٍرهي نػيةى ٍّك ٍسهي ًُب ٍ
هذه اآليات الثبلث موقعها ُب نورة الشعراء كقد يك ًضعت هةا نهوان ً٣نٌن ٗنع القرآف .كهي معطوف على
ً
ٌن) من قص مونى كفرعوف .حيث قاؿ تعأب (فىأ ٍىر ىن ىل فًٍر ىع ٍو يف ًُب الٍ ىم ىدائً ًن
وهم حم ٍش ًرق ى
قوله تعأب (فىأىتٍػبىػعي ي
ً ً ً ً
ً
و
ً
ً
َات كعي و
ً
وف
يع ىحاذ يرك ىف فىأ ٍ
ىخىر ٍجةى ي
َه ٍم لىةىا لىغىائظيو ىف ىكإًنَا ىٛنىم ه
ين إً َف ىهػَٰ يؤىالء لىش ٍرذ ىم ه قىليليو ىف ىكإًنػ ي
اهم ٍّمن ىجة ى يي
ىحاش ًر ى
ً
ً
ً ً
(كلى ٍو نى ىشاءي لىطى ىم ٍسةىا ىعلى َٰى
ىكيكةيووز ىكىم ىق واـ ىك ًرٙب ىكَٰ ىذل ى
وهم حم ٍش ًرق ى
يل فىأىتٍػبىػعي ي
ك ىكأ ٍىكىرثٍػةى ى
ٌن) كيأٌب بعدها ى
اها بىًين إ ٍنىرائ ى
ً
ىٗب يػب ً
ص يرك ىف) كاٞنعىن :لو نشاء لطمسةا على عيوف فرعوف كجةده الذين ناركا
انتىبىػ يقوا ٍّ
الصىرا ىط فىأ ََٰ يٍ
أ ٍىعيية ًه ٍم فى ٍ
يتتبٌعوف أثىر مونى كقومه ليلحقوا ُّم كيرجعوهم إٔب مصر ،كلو فعلةا ذلك لسبقهم مونى كقومه ُب

ىٗب
نفعل ذلك ألجل أ ٍف نغرقهم ُب البحر (فىأ ََٰ
الطريق الذم ناركا فيه كٓب يكن فرعوف ليلحق ُّم ك ٍ
لكن ىٓبٍ ٍ
ً
يػيٍبص يرك ىف) يعين :لو طمسةا على أعيةهم فكيف يبصركف الطريق كيلحقوا ّنونى كمن معه؟ ى
(كلى ٍو نى ىشاءي
ً
ًً
كقوة
لى ىم ىس ٍخةى ي
اه ٍم ىعلى َٰى ىم ىكانىته ٍم) أم ٞنسخةاهم قىردة من مةتصف الطريق كذلك على ٕنكيةهم ُب السًن ٌ
عزمهم عليه (فىما انتىطىاعوا م ً
ضيًّا) ٥نو مونى ،يعين لو فعلةا ذلك لبقوا ُب مةتصف الطريق ال ٬نكةهم
ى ٍ ي ي
ً
لكن ىٓبٍ
(كىال يىػ ٍرجعيو ىف) كال إٔب أهلهم يرجعوف يعين :كال ٬نكةهم أف يرجعوا إٔب مصر ،ك ٍ
اللٌحاؽ ّنونى ى
اٝنىٍل ًق أىفى ىبل يىػ ٍع ًقليو ىف) يعين :كمن نزد ُب عمره
(كىمن نػ ىحع ٍّم ٍرهي نػيةى ٍّك ٍسهي ًُب ٍ
نفعل ذلك لكي نغرقهم ُب البحر ى
ٍ
كُب ماله كنعطه نلط كنلطانان كال يشكر نعمتةا بل يكفر ُّا كال يؤمن بآياتةا نة ٌكسه ُب اٝنلق ،أم نذلٌه
تغرتكا يارؤناء قريش ّنالكم
بٌن الةاس كنسلب مةه اٞناؿ كالسلط ك٤نعله حقًنان ذليبلن بٌن الةاس ،فبل ٌ

كتعادكا رنولةا فقد أهلكةا ىمن هم أش ٌد مةكم ٌقوة كأعظم نلطانان لى ٌما ك ٌذبوا
كنطوتكم كتك ٌذبوا بآياتةا ي

رنلٌةا.
ي

ٍب يأٌب بعدها (فىػلى َما تىػراءل ٍ ً
ون َٰى إًنَا لى يم ٍد ىريكو ىف) من نورة الشعراء.
ٌ
اٛنى ٍم ىعاف قى ىاؿ أ ٍ
ىص ىح ي
اب يم ى
ىى

١نمدان تعلٌم الشعر كجاءنا بالقرآف .قاؿ اهلل تعأب ُب جواُّم ( ىكىما ىعلَ ٍمةىاهي
 -69كلى ٌما قالت قريش أف ٌ
ً
١نمدان له مةزل رفيع عةدنا ال تقاس
الش ٍ
ٍّعىر ىكىما يىةبىغي لىهي) أف يتعلٌمه أل ٌف الشاعر ال قيم له عةدنا كأ ٌف ٌ
بالشعراء.

ً
ٌن) أم قراءة مسموع كبيٌة ليست بًشع ور.
(إً ٍف يه ىو) أم الوحي (إًَال ذ ٍكهر) أم موعظ ( ىكقيػ ٍرآ هف حمبً ه
( - 70لًي ً
ةذ ىر) به ( ىمن ىكا ىف ىحيًّا) أم من كاف له قلب حاضر كآذاف كاعي ( ىكىً٪ن َق الٍ ىق ٍو يؿ) بالعذاب ( ىعلىى
ي
ً
ين) .
الٍ ىكاف ًر ى
ٍ - 74ب ذكر نبحانه جهل اٞنشركٌن ككفراهنم للةعم فقاؿ تعأب (ك َأنى يذكا ًمن د ً
كف اللَ ًه) أم من غًنه
ٌ
ي
ى
ً
ةص يرك ىف) أم لكي تةصرهم على أعدائهم.
(آٟنىن) يعبدكهنا (لَ ىعلَ يه ٍم يي ى
ً
ض يرك ىف) ُب
صىريه ٍم ىكيه ٍم) أم اٞنشركوف ( ىٟني ٍم) أم لشركائهم ( يجة هد حٍ١ن ى
ٍ - 75بٌ قاؿ تعأب (ىال يى ٍستىطيعيو ىف نى ٍ

معابدهم ٫ندموهنم كيذبٌوف عةهم ،كهذا مةتهى اٛنهل ككفراف الةعم .

 - 77جاء أيب بن خلف اٛنمحي إٔب الةب (ع) كبيده عظم و
باؿ كقاؿ" :تزعم أف ربٌك ٪نيي اٞنوتى
ه
ٌ
ٌ

ً
نسا يف) اٞنشرؾ (أنٌا
فمن يقدر أ ٍف يعيد هذا كما كاف؟" ٌ
كفت العظم بيده .فةزلت هذه اآلي (أ ىىكىٓبٍ يىػىر ٍاإل ى
خلقةاه من نطف و) فكذلك ي
نعيد تلك العظاـ البالي إٔب نيطىف فةخلق مةها أجةٌ ُب بطوف األمهات ٍبٌ
يولدكف ٍبٌ يكربكف فيكونوف بشران مثلهم.
كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب آي ( 81أىكلىي ً
ً
ض بًىق ًاد ور ىعلىى أى ٍف ى٫نٍلي ىق
س الَذم ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ىٍ ى
ً
ً
َ
يم) .
مثٍػلى يهم بىػلىى ىكيه ىو ا ٍٝنىبل يؽ الٍ ىعل ي
ً
ً
ض قى ًادهر ىعلى َٰى أىف ى٫نٍلي ىق ًمثٍػلى يه ٍم
كقاؿ تعأب ُب نورة اإلنراء {أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا أى َف اللَهى الَذم ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ب فً ًيه فىأ ىىىب الظَالً يمو ىف إًَال يك يف نورا}  ،كاٞنعىن :أ ٌف اهلل تعأب ٩نعل فوؽ تلك القبور
ىك ىج ىع ىل ىٟني ٍم أ ى
ىج نبل َال ىريٍ ى

مزرع ن أك بستانان فتكوف تلك العظاـ أٚندة لؤلشجار كٕنتصها من األرض فتكوف فيها أٖناران فيأكل الرجاؿ

من تلك األٖنار فتكوف ُب أصبلُّم نيطىفان ٍبٌ تةتقل تلك الةٌطىف إٔب أرحاـ األمهات باٛنماع فتكوف أجةٌ
ٍبٌ يولدكف كيكربكف كيكونوف بشران مثلهم.
ً
ً
أيب بن خلف.
يم حمبً ه
كقوله تعأب (فىإ ىذا يه ىو ىخص ه
ٌن) يعين به ٌ

ب لىةىا ىمثى نبل) بالعظاـ البالي ( ىكنى ًس ىي ىخ ٍل ىقهي) بأنه يخلًق من نيطٍف (قى ىاؿ ىم ٍن يٍ٪نيًي الٍعًظى ىاـ ىكًه ىي
 ( - 78ىك ى
ضىر ى
ً
يم) ؟
ىرم ه
ً
ً
و ً
ً
يم)  .فإ ٌف
١نمد ُب جوابه ( يٍ٪نيً ىيها الَذم أ ى
( - 79قي ٍل) يا ٌ
ىنشأ ىىها أ َىكىؿ ىمَرة) م ٍن نيطٍ ىف ( ىكيه ىو ب يك ٍّل ىخ ٍل وق ىعل ه
اهلل تعأب ٓب يؤٌكد على اإلعادة بل قاؿ إ ٍف شاء أعادها .ك٣نا يثبت هذا قوله تعأب ُب نورة عبسٍ{ :بيَ
ىنشره} ٍب قاؿ تعأب { ىك َبل} أم ال ي ً
ةشره ٍبٌ ٌبٌن السبب ُب ذلك فقاؿ {لى َما يىػ ٍق ً
ض ىما أ ىىمىرهي}
إًذىا ىشاء أ ى ى ي ٌ
ي
أم ٓب ً
يقض ما أمره اهلل من كاجبات.
وؿ لىهي يك ٍن فىػيى يكو يف) كما أراد ،كاٞنعىن :اليصعب
( - 82إًَ٧نىا أ ٍىم يرهي إًذىا أ ىىر ىاد ىشٍيئنا) لئلنشاء أك للتدمًن (أى ٍف يىػ يق ى
أيت من مقربةو أصبحت اليوـ مزرع ن أك بيوتان أك حوانيتان.
عليه شيء من اإلنشاء اك اإلفةاء .ككم ر ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة م س ،ك ٍى ٍ
ى
=======================================

سورة الصافّات
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
صافَ ً
القسم الذم يأٌب ُب القرآف كهو نوعاف و
ماض كمضارع
عن
نبق
فيما
ةت
بي
)
ًّا
ف
ص
ات
 ( -1ىكال َ
ي
ٌ
ى
ى

قسم
فكل ى
كأكثره هتديد ككعيد للمشركٌن كالكافرين بعذاب كقع مثله ُب اٞناضي أك نيقع ُب اٞنستقبلٌ .

ماضً ،مثل قوله تعأب {كال َسماء كالطَا ًرًؽ} { ،كال َسماء ىذ ً
يبدأ بواك فقط فهو و
كج} ،
ات الٍبيػ ير ً
ى ى
ى ى ى
ً ً
ضٍب نحا} ،
{كالٍ ىعاديىات ى
ى
كقوله تعأب (كال َ ً
باٛنو صفان .كهي طيور األبابيلٍ ،بٌ أخذ
صافَات ى
قسمان بالطيور الصافٌات ٌ
ى
صفًّا) أم ى
نبحانه يصف بعض األعماؿ اليت قامت ُّا هذه الطيور فقاؿ:

ً ً
باٜنصى.
( - 2فىالَزاجىرات ىز ٍجنرا) يعين زجرت أصحاب الفيل زجران كضربتهم ى
ً ً ً
كتذكر اهلل فيها.
( - 3فىالتَاليىات ذ ٍكنرا) أم كانت لتلك الطيور أصوات تيػىرٍّد يدها ي
كجواب القسم قوله تعأب:

( - 4إً َف إً ىٟن يكم لىو ً
اح هد) كاٞنعىن :إذا ٓب ترتكوا عبادة األصةاـ كتعبدكا إالهكم الواحد الذم ال شريك له
ى ٍ ى

نرنل عليكم من تلك الطيور اليت أرنلةاها على أصحاب الفيل فأهلكتهم فكذلك نرنلها عليكم
فتهلككم كٔنسركف .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الٍملك {أىكىٓب يػركا إً ىٔب الطَ ًًن فىػوقىػهم صافَ و
ات
ٍ ٍ يٍ ى
ى ٍ ىى ٍ
ي
ما٬نسكهن عن ضرُّم باٜنجارة إال الر٘نن.
ض ىن ىما ٬نيٍ ًس يك يه َن إًَال الَر ٍ٘نى ين}  ،يعين
ىكيىػ ٍقبً ٍ
ٌ

قسم تأٌب فيه كلم
كل ى
القسم اٞنضارع ،أم الذم هو هتديد بالعذاب للمشركٌن على اٞنستقبل فهو ٌ
أما ى
{ال أيقٍ ًس يم بًيىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً  .ىكىال أيقٍ ًس يم بًالةَػ ٍف ً
س اللَ َو ىام ً} ،
القسم أك كلم "فبل" ًمثل قوله تعأب ى
"ال" قبل ى
ً
صرك ىف  .كما ىال تػيب ً
ً ً ً
ص يرك ىف} .
ىى ٍ
كمثل قوله تعأب {فى ىبل أيقٍس يم ّنىا تػيٍب ي
َم ً
اها  .ىكالٍ ىق ىم ًر إًذىا تى ىبل ىها}  ،فهذا أيضان
س ىك ي
ض ىح ى
{كالش ٍ
القسم مثل قوله تعأب ى
أك تأٌب كلم "إذا" بعد ى

نبعث
قسم مضارع كهو هتديد ككعيد للمشركٌن كإنذار بوقوع العذاب ُب اٞنستقبل .كاٞنعىن :إف ٓب تؤمةوا ٍ
ى
القسم .
عليكم من العذاب ما هو كذا ككذا ،كهو ما يأٌب ذكره بعد ى

ب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
رب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض ( ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما) من أقمار
ض) أم ٌ
 ( -5ىر ح ى ى
ًً
كل جه تشرؽ عليها الشمس فهي مشرؽ ،كٗنعها مشارؽ .ككذلك
كنيازؾ كشهب ( ىكىر ح
ب الٍ ىم ىشارؽ) ٌ .
الكواكب السيٌارة ٟنا مشارؽ كمغارب بسبب دكراهنا حوؿ نفسها.
( -6إًنَا ىزيػَةَا ال َسماء ال حدنٍػيىا) أم القريب من أرضكم (بً ًزيةى و الٍ ىكواكً ً
ب) أم كما زيٌةا ٚناء الكواكب
ى
ى
األخرل بالشهب .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الٍملك {كلىىق ٍد ىزيػَةَا ال َسماء ال حدنٍػيا ًّنى ى ً
يح
ى
صاب ى
ى
ى
ي
كجع ٍلةىاها رجوما لٍّلشَي ً
اط ً
ٌن}  .فاٞنصابيح هي الشهب ألهنا تشتعل كاٞنصابيح كهي رجوـ للشياطٌن .كُب
ى ىى ى يي ن ى

ذلك قاؿ الشاعر:

ً
هاب يي ٍستىضاءي بًًه
ٍّهاب ش ه
إ َف الش ى

آنان كآنان رجومان لًلش ً
َياط ً
ٌن
يي

( -7ك ًح ٍفظنا ٍّمن يك ٍّل ىشيطى و
اف َما ًرود) يعين كمن ٗنل األجراـ اليت زيٌةا ُّا السماء هي الشهب ،فهي زية
ٍ
ى

و
اٞنتمرد عليةا اٝنارج عن طاعتةا.
للسماء حٌن اشتعاٟنا كهي رجوـ للشياطٌن ُب حٌن آخر ،كاٞنارد معةاه ٌ
فالشياطٌن تصعد ُب الفضاء لتصل إٔب السماكات األثًني اليت هي مسكن اٞنبلئك لتسرتؽ السمع

فتشعل اٞنبلئك أحد الشهب اٞنوجودة ُب الفضاء كما نشعل ٥نن عود الثقاب فيسقط الشهاب على
معىن قوله تعأب:
الشيطاف فيخحر راجعان أب األرض ،كهذا ى
بالشهب
( -8ىال يى َس َمعيو ىف إً ىٔب الٍ ىم ىًئل ٍاأل ٍىعلىى) يعين ال ٬نكةهم أ ٍف يسرتقوا السمع من اٞنبلئك ( ىكيػي ٍق ىذفيو ىف) ي
( ًمن يك ٍّل ىجانً و
ب) .
ً
ب) أم عذاب آخر كذلك يوـ القيام  .كقد
 ( -9يد يح نورا) الدحور هو الدفع بعةف ( ىكىٟني ٍم ىع ىذ ه
اب ىكاص ه
نبق شرح كلم "كاصب" ُب نورة الةحل عةد قوله تعأب {كلىه الدٍّين ك ً
اصبنا} .
ىي يى

ً
اٝنىطٍ ىف ى) من اٞنبلئك ُب الزمن اٞناضي ،أما اليوـ فبل ٬نكةهم ذلك .كالشاهد على
ف ٍ
( -10إًَال ىم ٍن ىخط ى
ً ً
ً
ً
{كأىنَا يكةَا نىػ ٍقعي يد مٍةػ ىها ىم ىقاع ىد لل َس ٍم ًع فى ىمن يى ٍستىم ًع ٍاآل ىف ىً٩ن ٍد لىهي
ذلك قوله تعأب ُب نورة ٌ
اٛنن عن لساهنم ى
ً
ص ندا} .
ش ىهابنا َر ى
ً
ً
حساف بن ثابت األنصارم:
كقوله تعأب (فىأىتٍػبىػ ىعهي ش ىه ه
اب ثىاق ه
ب) أم مشتعل .كمن ذلك قوؿ ٌ
ً ً
ً
ب
اس ىح َّت ىكأىَ٧نا يػيلىٍّف يح ٍ
هم ٗنىٍهر م ىن الةَار ثاق ي
نػي ىف ٍّجيءي ىعةَا الةَ ى
( - 11فى ٍ ً ً
ىش حد ىخ ٍل نقا أىـ َم ٍن ىخلى ٍقةىا) قبلهم من األمم
١نمد نؤاؿ تقرير (أ يىه ٍم أ ى
انتىػ ٍفته ٍم) أم انأٟنم يا ٌ

اٞناضي اليت أهلكةاها بسبب كفرها كتكذيبها للرنل ،فأهل م ٌك ليسوا أش ٌد ٌقونة مةهم كال أكثر ٗنعان أال

٫نافوف أف هنلكهم بكفرهم كما أهلكةا من كاف قبلهم؟ ٍبٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف اإلنساف شديد التكرب مع أنه

ةنت ،كلذلك انتحقره إبليس كأىب أف يسجد له،
٢نلوؽ من طٌن يم ٌ
ٌن َال ًز و
اهم ٍّمن ًط و
ب) أم ناشف شديد غًن طرم ،كالشاهد على ذلك قوؿ
فقاؿ اهلل تعأب (إًنَا ىخلى ٍقةى ي
كعب بن زهًن:
ً
ً ً
ضها انٍػ ىه ىد ٍـ
ٌن تىة ًزيؿ لىٍزبىه م ىن ال َد ٍه ًر ُب ذيبيا ىف إ ٍف ىح ٍو ي
ككا ىف ي٪نامي ح ى
اللزب هي الش ٌدة  .كقاؿ الةابغ الذبيا٘ب:
ال ىٍ٪ن ىسبيو ىف اٝنىٍيػىر ال ىشَر بىػ ٍع ىدهي

ضرب ى ال ًز ً
ب
كال ىٍ٪ن ىسبيو ىف ال َشَر ى ٍ ى

كل اٞنصائب لرزان عقلهم ككثرة حلمهم .كقاؿ اآلخر:
أم ال ٪نسبوهنا ضرب ن شديدة بل هتوف عةدهم ٌ
و
ً
ٌن يك َل ىع ًري ًن
غيي ى
ين ى
ود الشىَرل ىٍ٪نم ى
وث اٜنىيىا ًُب يك ٍّل ىٍ١ن ول ىكلىٍزبى أ ي
ً
و
كل و
كل ًش ٌدة .
أرض ٣نحل كُب ٌ
فقوؿ الشاعر "فػي يك ٍّل ىٍ١ن ول ىكأ ٍىزىم " أم ُب ٌ
ً
ت) من آياتةا كإتقاف صةعتةا ُب خلق السماكات
ٍ -12بٌ خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب (بى ٍل ىعجٍب ى
فيهن من ٢نلوقات ( ىكيى ٍس ىخ يرك ىف) قومك من تذكًنهم ُّا كمن البعث كاٜنساب.
كاألرض كما ٌ

 ( -13ىكإً ىذا ذيٍّك يركا ىال يى ٍذ يك يرك ىف) يعين كإذا كعظتهم ال يتٌعظوف.
 ( -14ىكإً ىذا ىرأ ٍىكا آيى ن يى ٍستى ٍس ًخ يرك ىف) يعين كإذا علموا بةزكؿ آي عليك ٩نعلوهنا موضع نخري ٟنم
فيضحكوف مةها .ككلم " ىرأ ٍىكا " مشتق من الرأم كهو العًلم.
ً
ٌن) .
 ( -15ىكقىاليوا إً ٍف ىه ىذا) القرآف (إًَال ن ٍحهر حمبً ه
ً
ً
ً ً
١نمد؟
( -16أىئ ىذا مٍتػةىا ىكيكةَا تيػىرابنا ىكعظى ناما أىئةَا لى ىمٍبػعيوثيو ىف) من قبورنا أحياءن كما يزعم ٌ
( -17أ ىىكآبى ياؤنىا ٍاأل َىكليو ىف) ؟
( -18قيل نىػعم كأىنتيم د ً
اخ يرك ىف) أم صاغركف خاضعوف.
ٍ ىٍ ى ٍ ى
تو٨نوه من إحياء األجساـ اٞنيت كإعادهتا للحياة ثاني  ،بل الةفوس باقي
ٍ -19بٌ ٌبٌن نبحانه أف ليس ٣نا ٌ
حي ال ٕنوت فإذا زجرها ملىك اٞنوت بصيح كاحدة خرجت من جسمها كصارت ُب قبضتةا ،فهذا هو
البعث  :هو خركج الةفوس من األجساـ كبذلك تيبعث إٔب عآب الربزخ  ،كذلك قوله تعأب (فىًإَ٧نىا ًه ىي
زجرةه ك ً
اح ىدةه فىًإ ىذا يه ٍم يىةظييرك ىف) أم يةتظركف اٜنساب كالعقاب .كمثلها ُب نورة الةازعات قوله تعأب
ى ٍى ى
اح ىدةه  .فىًإ ىذا هم بًال َس ً
{فىًإَ٧نىا ًهي زجرةه ك ً
اهىرةً} يعين بزجرة كاحدة من ىملىك اٞنوت يةتقلوف من أجسامهم
ي
ى ى ٍى ى

إٔب عا وٓب يسهركف فيه كال يةاموف ،أل ٌف الةفوس ال تةاـ.

 ( - 20ىكقىاليوا) ٞنا رأكا مبلئك اٞنوت كرأكا الةفوس من حوٟنم (يىا ىكيٍػلىةىا ىه ىذا يىػ ٍويـ الدٍّي ًن) أم يوـ اٜنساب
لرب العاٞنٌن.
كالعقاب الذم نيداف فيه ،أم نةقاد فيه ٌ

ص ًل الَ ًذم يكةتي ٍم بًًه تي ىك ٍّذبيو ىف) ُب دار الدنيا ،يعين ييفصل فيه بٌن اٞنؤمةٌن كالكافرين.
 ( - 21ىه ىذا يىػ ٍويـ الٍ ىف ٍ

ًَ
و
ين ظىلى يموا) يعين إٗنعوا الظاٞنٌن الذين ظلموا قومهم
 - 22حيةئذ يقوؿ اهلل تعأب للمبلئك ( ٍ
اح يش يركا الذ ى

بالغواي كأمركهم بعبادة األكثاف كص ٌدكهم عن عبادة الر٘نن ،كهم الرؤناء كالقادة ُب األدياف الباطل
(كأزكاجهم) اٞنشركات (كما كانوا يعبدكف) .

ً ً ً
كجهوهم (إً ىٔب
كه ٍم) أم ٍّ
( - 23من يدكف اللَه) يعين كالشياطٌن الذين خدموهم ُب عآب الربزخ (فى ٍاه يد ي
ًصر ً
اٛنى ًحي ًم) أم إٔب طريق الةار ،كهي جهةٌم.
اط ٍ
ى
إعلم أ ٌف العذاب ُب الةار نوعاف  ،األكؿ يكوف ُب الرباكٌن كذلك ُب عآب الربزخ أم بعد اٞنوت ٌ .أما
ٍ

الثا٘ب فيكوف يوـ القيام ُب نار نقر ،كهي الشمس اليت ْنذب مشسةا اٜنالي بعد أف تتقطٌع مشسةا
{كىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ىن ىق ير  .ىال تيػٍب ًقي ىكىال تى ىذ ير .
فتكوف تسع عشر قطع  ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞندثر ى
اح ه لٍٍّلبى ىش ًر  .ىعلىٍيػ ىها تً ٍس ىع ى ىع ىشىر} أم عليها أف ْنذب تسع عشرة قطع  .ككذلك الشمس إذا تقطٌعت
لىَو ى
تكوف كواكب نيارة فيهن براكٌن أيضان كتكوف تلك الرباكٌن مكاف تعذيب للكافرين كاٞنشركٌن.

ً
َهم َم ٍسئيوليو ىف) عن أتباعهم كمقلٌديهم.
 ( - 24ىكق يف ي
وه ٍم) للسؤاؿ (إًنػ ي
الدين اٞنوجودين ُب زمانةا هذا،
الدين بل يشمل أكثر علماء ٍّ
مضى من قادة ٍّ
فيمن ى
أقوؿ ليس هذا خاصان ى
الذين أعطاهم اهلل علمان ُب ديةهم كنلط على أتباعهم كنفوذان لقوٟنم فًنكف أتباعهم يشركوف كُب

ظلمات اٛنهل يتخبطوف كبالكفر ييعلةوف ،كالعلماء ناكتوف عةهم ال يرشدكهنم إٔب طريق الصواب

كاليةهوهنم عن كفرهم كإشراكهم خوفان على رئانتهم لئبل تذهب كاألمواؿ لئبل هترب كال٪نسبوف آلخرهتم
ى
باٜنق كتكشف عن اٜنقيق  ،يقوؿ لك
حسابان كال يرجوف من اهلل ثوابان ،فإذا قلت ألحدهم ٞناذا
التصرح ٌ
ٌ

أكجد هذه البًدع كنار على هذه
علي ُب ذلك كإٌ٧نا اإلٍب علىى ىمن ى
أنا ال أ ٌ
يحرؾ ناكةان فيمقتو٘ب كال إٍب ٌ
كبل إ ٌف علماء
كبل ٍبٌ ٌ
يظن أنه يةجو من عذاب اهلل كالنؤاؿ عليه ُب ذلك .أقوؿ ٌ
الطريق  .كُّذا العذر ٌ

ٍّ
الدين هم اٞنسؤكلوف كالقادة هم اٞنوقوفوف .فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةحل {لًيى ٍح ًمليواٍ أ ٍىكىز ىاريه ٍم ىك ًاملى ن
يػوـ الٍ ًقيام ً كًمن أىكىزا ًر الَ ًذين ي ً
ضلحونىػ يهم بًغى ًًٍن ًع ٍل وم أىالى ىناء ىما يىًزيرك ىف} .
ىٍ ى ى ى ى ٍ ٍ
ىي
اص يرك ىف) أم ال يةصر بعضكم بعضان ُب دفع العذاب كما كةتم ُب
ٍ - 25بٌ يقاؿ ٟنم ( ىما لى يك ٍم ىال تىػةى ى
الدنيا ،كهذا على كجه التوبيخ كالتبكيت.

ٍ - 26بٌ قاؿ تعأب (بى ٍل يه يم الٍيىػ ٍوىـ يم ٍستى ٍسلً يمو ىف) للعذاب ال ٬نكةهم أف يدافعوا عن أنفسهم كال عن

غًنهم.

ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض يىػتى ىساءليو ىف) يعين أقبل التابعوف إٔب رؤنائهم كقادهتم يسألوهنم
 ( - 27ىكأىقٍػبى ىل بىػ ٍع ي

كيلوموهنم.

( - 28قىاليوا) ٟنم (إًنَ يكم يكةتيم تىأٍتيونىػةىا) بالغواي ( ىع ًن الٍيى ًم ً
ٌن) يعين عن جه الةصيح كالييمن كالربك
ٍ ٍ

أقرٍرنا لكم كاتٌبعةا مةهجكم.
كلذلك ى

ًً
ٌن) قبل أف نتكلٌم معكم.
( - 29قىاليوا) أم قالت القادة لتابعيهم (بىل) أنتم ( َٓبٍ تى يكونيوا يم ٍؤمة ى
و
بالر ينل
 ( - 30ىكىما ىكا ىف لىةىا ىعلىٍي يكم ٍّمن ين ٍلطىاف) أم من نلط ٌ
كقوة إجباري فةمةعكم ُّا عن اإل٬ناف ي
اغٌن) متكربين .فتب ىقى القادة على إنكارها إٔب أ ٍف يدخلوا الةار بأٗنعًهم و
ً
حيةئذ يعرتفوف
(بى ٍل يكةتي ٍم قىػ ٍونما طى ى
ٌ
ِنطئهم إذ ال فائدة من اإلنكار فيقولوف:
{كىمن َٓبٍ يػي ٍؤًمن بًاللَ ًه
( - 31فى ىح َق ىعلىٍيػةىا قىػ ٍو يؿ ىربػٍّةىا) بالعذاب .إشارةن إٔب قوله تعأب ُب نورة الفتح ى
ً ً
ًً ً
ين ىنعً نًنا} .
ىكىر ينوله فىإنَا أ ٍىعتى ٍدنىا ل ٍل ىكاف ًر ى
(إًنَا لى ىذائًيقو ىف) أٓب العذاب.
ً
ين) ألجل الرئان كاٞناؿ.
( - 32فىأى ٍغ ىويٍػةىا يك ٍم إنَا يكةَا ىغا ًك ى

ٍ - 33بٌ قاؿ تعأب (فىًإنػَهم يػومئً وذ ًُب الٍع ىذ ً
اب يم ٍش ىًرتيكو ىف) يعين القادة كمن تبعهم.
ى
ي ٍ ىٍ ى
ً
ك)
ٍ - 62بٌ كصف نبحانه ما أع ٌده ألهل الةار بعد ما كصف ما أع ٌده ُب اٛنة للمتٌقٌن فقاؿ (أى ىذل ى
الةعيم ( ىخٍيػهر نػ يحزنال) ألهل اٛنةٌ (أ ٍىـ ىش ىجىرةي الَزقح ًوـ) كهي نوع من الصبًٌن "صرب" [أك صبٌار] كثًن األشواؾ
كيكوف أنواعان كثًنة بعضه مستطيل ملت وو كاٜني الرقطاء ،كمةه مستدير ذك أضبلع أخضر اللوف له ٖنر
يشبه اٜني الرقطاء ،كبعضه كبًن اٜنجم يوضع حوؿ البساتٌن كحاجز كمانع عن دخوؿ اإلنساف أك
اٜنيواف إٔب البستاف.
( - 63إًنَا جع ٍلة ً
ًً
كغص للظاٞنٌن ييع ٌذبوف بأشواكها حٌن األكل.
اها فٍتػةى ن لٍّلظَالم ى
ىى ى ى
ٌن) أم عذابان ٌ
اٛنى ًحي ًم) أم ُب أنفل الرباكٌن .فاألصل هو أنفل الشيء كمن ذلك
ىص ًل ٍ
( - 64إًنػ ىَها ىش ىجىرةه ىٔنٍير يج ًُب أ ٍ

ت ىكفىػ ٍرعي ىها ًُب ال َس ىماء}  ،كٗنع األصل
ىصلي ىها ثىابً ه
قوله تعأب ُب نورة إبراهيم يصف شجرة طيب {أ ٍ
أصوؿ .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٜنشر {ما قىطىعتم ٍّمن لٍّية و أىك تىػرٍكتموها قىائًم ن علىى أيص ً
وٟنىا فىبًًإ ٍذ ًف اللَ ًه} .
ى ٍي
ى ٍ ى يي ى ى ى ي
كاٛنحيم إنم لكل نار قوي شديدة ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافٌات ُب قص إبراهيم
اٛنى ًحي ًم}  ،أم ُب الةار القوي االشتعاؿ الشديدة اللهب .كهذا األكل
{قىاليوا ابٍػةيوا لىهي بػيٍةػيىا نا فىأىلٍ يقوهي ًُب ٍ
كالتعذيب يكوف بعد موهتم ُب عآب الربزخ ،أما يوـ القيام فيدخلوف جهةٌم .فجحيم الربزخ هي الرباكٌن،
اٞنتكسرة تةقلها الرياح من مكاف إٔب مكاف آخر.
كجحيم القيام هي نقر .كاألشجار األثًني
ٌ

( - 65طىٍلعها ىكأىنَه ريؤكس الشَي ً
اط ً
ٌن) أم أغصاهنا كأهنا األفاعي كٖنرهتا كأهنا رؤكس األفاعي .فاٜنيٌ
يى ي ي ي ى
اٞنربد:
تي ٌ
سمى عةد العرب شيطانان أيضان ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ً
ض يه َن ىعلىى بىػ ٍع ً
ض
ٌن يىػ ٍع يدك بىػ ٍع ي
كُب البىػ ٍق ًل إ ٍف ٓبٍ يى ٍدفى ًع اهللي ىشَرهي ىشياط ي
أم حيٌات تعدك بعضها على و
بعض .كقاؿ جرير:
شياطٌن ً
ً
انتىجابىا
الببلد ى٫نىٍف ىن ًم ٌين
ي
ٕب ٍ
ى
كحيٌ ي أ ٍىرى٪ناءى ى

كإليك حادث كقعت ٕب ُب بلدتةا اٜنل ُب دار كلدم مصطفى أذكرها كشاهد على رؤكس الشياطٌن
فأقوؿ كةت ذات يوـ ُب حديق الدار أنقي بعض األشجار فوقعت ٕب نظرة على مزهري كانت ما بٌن
اٞنزهري
األشجار ككاف فيها من هذا ال ح
قطاكين ُب تلك ٌ
صبًٌن من الةوع اٞنستدير ذم األضبلع كإذا ُنيٌتٌن ر ى

بت من هذا اٞنةظر كتق ٌدمت من اٞنزهري كأمعةت
قد رفعتا رأنيهما إٔب األعلى مقدار شرب كاحد فانتغر ي

الةظر فيهما فإذا ٨نا نبعتاف من تلك الصبًَنة يشبهاف اٜني الرقطاء ٕناـ الشبه كٟنما رأناف يشبهاف رأس

كدعوت من كاف ُب الدار ٞنشاهدة هذه الصبًٌنة كاٜنيٌتٌن اللتٌن نبعتا
فعجبت من هذا اٞنةظر
اٜني ٕنامان.
ي
ي

عاكدت الةظر اليهما فإذا
مةها ،فعجبوا من ذلك اٞنةظر كنبٌحةا اهلل على ٢نلوقاته .كُب اليوـ الثا٘ب
ي
و
حت اهلل على عجائب ٢نلوقاته .كُب اليوـ
كل كاحد مةهما كردة بيضاء ،فسبٌ ي
برأنيهما تفتٌحا فكاف ٌ
عاكدت الةظر إليهما فإذا بالوردتٌن ذبلتا كأطبقت عليهما أكراؽ التاج فكاف مةظر٨نا كحيٌتٌن
الثالث
ي

فأيقةت أ ٌف شجر الصبًٌن هو شجر الزقٌوـ الذم ذكره اهلل تعأب ُب القرآف.
أطبقتا ىجفةيهما كنامتا.
ي
ٍ - 66بٌ قاؿ تعأب (فىًإنػ يَه ٍم ىآلكًليو ىف ًمٍةػ ىها فى ىمالًيؤك ىف ًمٍةػ ىها الٍبيطيو ىف) .

ٍ( - 67بيَ إً َف ىٟنم علىيػها) زيادةن على شجر الزقٌوـ (لى ىشوبا ٍّمن ىً
٘ني وم) " ،الشوب" هو العطش الشديد ،
يٍ ى ٍ ى
ٍن ٍ

حّت
ك"اٜنميم" ماء ناخن .اٞنعىن :كلٌما شربوا من ذلك اٞناء زاد عطشهم كذلك لش ٌدة حرارته فيشربوف ٌ
ٕنتلئ بطوهنم.
كنظًنها ُب نورة الواقع قوله تعأب {فى ىشا ًربو ىف علىي ًه ًمن ٍ ً
ب ا ٍٟنًي ًم}  ،أم كما
اٜنىمي ًم  .فى ىشا ًربيو ىف يش ٍر ى
ي ىٍ ى
العطىاشى اٟنائم ُب الصحراء إذا كردت اٞناء .
تشرب اإلبل ى
اٛنى ًحي ًم) يعين إٔب جهةٌم.
ٍ( -68بيَ إً َف ىم ٍرًج ىع يه ٍم) يوـ القيام (ىًإل ىٔب ٍ
اٜنق .
اءه ٍم ى
ضالٍّ ى
ٌن) عن طريق ٌ
َه ٍم أىلٍ ىف ٍوا) أم كجدكا (آبى ي
ٍ - 69بٌ ٌبٌن السبب ُب تعذيبهم فقاؿ تعأب (إًنػ ي
( - 70فىػ يه ٍم ىعلىى آثىا ًرًه ٍم يػي ٍهىرعيو ىف) أم ييسرعوف على هنج آبائهم ُب الضبلؿ كاإلشراؾ.

ً
ٌن) .
 ( - 71ىكلىىق ٍد ى
١نمد (أى ٍكثىػ ير ٍاألىَكل ى
ض َل قىػٍبػلى يه ٍم) أم قبل قومك يا ٌ
ً ً ًً
للرنل.
ين) فك ٌذبوهم فأهلكةاهم بسبب كفرهم كتكذيبهم ي
 ( - 72ىكلىىق ٍد أ ٍىر ىن ٍلةىا فيهم حمةذر ى
ً
ً
رنليهم ،أليس كانت
١نمد ( ىكٍي ى
أنذرٍهتم ي
( - 73فىانظيٍر) يا ٌ
ين) يعين اٞنشركٌن الذين ى
ف ىكا ىف ىعاقبى ي الٍ يمة ىذر ى

عاقبتهم اٟنبلؾ كالتدمًن؟

ً
ً
ً
ٌن) له ُب العبادة ٤نيٌةاهم من الكوارث أٗنعٌن.
( - 74إًَال عبى ىاد اللَه الٍ يم ٍخلىص ى
( - 123كإً َف إًلٍياس لى ًمن الٍمرنلً
الةب إشعيا كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة
كهو
ائيل.
ر
إن
بين
إٔب
)
ٌن
ى
ى ى ى ٍ يٍ ى
ٌ
األنعاـ ُب آي . 85

( - 124إً ٍذ قى ىاؿ لًىق ٍوًم ًه أىىال تىػتَػ يقو ىف) عقاب اهلل كترتكوف عبادة األصةاـ.
( - 125أىتى ٍدعو ىف بػع نبل) ليةصركم على أعدائكم (كتى ىذرك ىف) أم كترتكوف (أىحسن ٍ ًً
صةم
اٝنىالق ى
ي ىٍ
ٌن) ؟ البعل ه
ى ي
ٍ ىى
كانوا يعبدكنه كيسألونه أف يةصرهم كيقضي حوائجهم.
ً
( - 126اللَه ربَ يكم كر َ ً
ٌن) الذم أخرجكم من مصر من يد العبودي .
ب آبىائ يك يم ٍاألىَكل ى
ى ى ٍ ىى
َ
ض يرك ىف) ُب العذاب.
َه ٍم لى يم ٍح ى
آيس مةهم (فىًإنػ ي
( - 127فى ىكذبيوهي) حّت ى
ً
ً
ً
ٌن) له ُب العبادة الذين ٓب يعبدكا البعل كٓب يشركوا باهلل شيئان فإهنم غًن
( - 128إًَال عبى ىاد اللَه الٍ يم ٍخلىص ى
يمع ٌذبٌن.

ً ً
ً
ين) الذين جاؤكا بعده.
 ( - 129ىكتىػىرٍكةىا ىعلىٍيه) ثةاءن حسةان (ُب ٍاآلخ ًر ى
ً
ٌن) يعين على إلياس كعلى أصحابه اٞنؤمةٌن.
 ( - 130ىن ىبل هـ ىعلىى إً ٍؿ يىان ى
ً
ًً
١نمد.
( - 131إًنَا ىك ىذل ى
ك ىٍ٤ن ًزم الٍ يم ٍحسة ى
ٌن) من ٌأمتك يا ٌ

ً ً ً
ًً
ٌن) بقدرتةا.
( - 132إًنَهي م ٍن عبىادنىا الٍ يم ٍؤمة ى
ً
ً
ٌن) إٔب أهل ندكـ.
قص لوط مع قومه فقاؿ تعأب ( ىكإً َف ليوطنا لَم ىن الٍ يم ٍر ىنل ى
ٍ - 133بٌ ذكر نبحانه ٌ
( - 134إً ٍذ ٤نىَيػةىاه كأىهلىه أ ٍ ً
ٌن) من الزلزاؿ.
ىٗنىع ى
ٍ يىٍ ي
ً ً
ً
نةجها هي امرأته.
ين) ٓب ٌ
( - 135إَال ىع يج نوزا ُب الٍغىاب ًر ى
ين) بالزلزاؿ.
ٍ( - 136بيَ ىد َم ٍرنىا ٍاآل ىخ ًر ى
( - 137كإًنَ يكم) يا أهل مك (لىتىمحرك ىف علىي ًهم) أم على ديارهم اٝن ًرب كآثارهم ( حم ً
ٌن) .
صبًح ى
ٍ
ي ىٍ
ى ٍ
كمرنة يكوف ليبلن فرتكف آثارهم كال
مرنة يكوف طريقكم على ديارهم صباحان ٌ
 ( - 138ىكبًاللٍَي ًل) يعين ٌ
تتٌعًظوف بأخبارهم (أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف) كترتكوف عبادة األصةاـ.
ً
ٍ - 139ب ذ ٌكرهم اهلل تعأب ُنادث أيخرل فقاؿ (كإً َف يوني ً
ٌن) إٔب أهل نيةول ،كاٚنه ُب
ٌ
س لىم ىن الٍ يم ٍر ىنل ى
ى ي ى
نفر خاص ُب ٠نموع التوراة ،كقربه ُب مدية اٞنوصل.
اللغ العربي يوناف بن أمتام ،كله ه

ك الٍم ٍشح ً
ً
ً
ً
وف) أم إٔب السفية اٞنملوءة باٞنسافرين .كاآلبق هو العبد الذم ٓب
( - 140إ ٍذ أىبى ىق إ ىٔب الٍ يف ٍل ى ي

ً
أكحى إليه أف يذهب إٔب أهل
٬نتثل كبلـ نيٌده كهرب مةه .كإ٧نا كصفه اهلل تعأب باآلبق أل ٌف اهلل تعأب ى

نيةول كيةذرهم بالعذاب ليرتكوا عبادة األصةاـ كييصلحوا أعماٟنم كٟنم مهل أربعٌن يومان فإ ٍف ٓب يتوبوا يةزؿ
ى

عليهم العذاب كيهلكهم .فخاؼ يونس أ ٍف يذهب إٔب نيةول فيقتلوه فهرب إٔب يافا كجاء إٔب البحر

تونطت البحر هاجت عواصف كأمواج
فوجد نفية عازم على السفر إٔب ترشيش فركب معهم ،فلٌما ٌ

ككادت السفية تغرؽ ،فقاؿ ىمن ُب السفية ٌ ً
الشر ،فاقرتعوا
هلموا نلق قرعان لةعلم بسبب ىمن أصابةا هذا ٌ

حوت كبًنة فابتلعته كنكةت الرياح كالعواصف،
فوقعت القرع على يونس ،فأل ىقوه ُب البحر
ٍ
فجاءت ه

أذهب إٔب أهل
فأخذ يونس ييصلٌي ُب بطةها كيدعو اهلل أف يةجيه من هذه الش ٌدة ،كقاؿ إ ٍف أ٤نيتىين مةها ٍ

فأكحى اهلل إٔب اٜنوت أف تقذفه على الشاطئ  ،فقذفته ٍبٌ قاـ كذهب إٔب
نيةول كما أمرتين كال أمتةع ،ى

شرقي اٞندية كجلس
نيةول كأنذرهم بالعذاب كما أمره اهلل  ،فك ٌذبوه كنخركا مةه ،فخرج من بيةهم إٔب ٌ
تل يةتظر ماذا يصيبهم من عذاب .فأرنل اهلل عليهم أحد اٞنذنٌبات ليحرقهم ،فلما طرؽ اٞنذنٌب
فوؽ ٌ
كسركا أصةامهم كأصلحوا أعماٟنم فذهب اٞنذنٌب إٔب
ٚناءهم كرأكه من بعيد تابوا ٌ
كتضرعوا إٔب اهلل ك ٌ

مكاف آخر كابتعد عةهم كنقط ُب صحراء غًن مسكون ٌ .أما يونس فقد ٌأنذ له كوخان صغًنان ليظلٌه من
اٞنعٌن له ناءه ذلك حيث كعدهم
الشمس .كٞنا علم أ ٌف أهل نيةول ٓب يةزؿ عليهم العذاب ُب الوقت ٌ
كأخلف كعيده ،فأنبت اهلل تعأب إٔب جانب كوخه شجرة يقطٌن "قرع" ك٧نت بسرع كتسلٌقت علىى

كنَر ِنضرهتا ،كُب اليوـ الثا٘ب أرنل اهلل دكدة فضربت الشجرة من أنفلها
فلما رآها فرح ُّا ي
كوخهٌ ،

فلما رآها حزف عليها ،فقاؿ اهلل تعأب لقد أشفقت على شجرة ٓب تتعب عليها ،أال
فج ٌفت كذبلتٌ ،
ً
إذهب إليهم فإهنم آمةوا كهم مةتظركف ٠نيئك.
أشف يق على مائ ألف نسم من البشر؟ ٍ
ً
ً
ٌن) أم من
اه ىم) أم فكاف له نهم ُب القرع (فى ىكا ىف) يونس (م ٍن الٍ يم ٍد ىحض ى
كهذا معىن قوله تعأب (فى ىس ى
فرموه ُب البحر.
اٞنغلوبٌن ُب تلك القرع  ،ى

ً
مستحق لًلٌ ٍوـ .كمن ذلك قوؿ لبيد:
يم) أم كهو
( - 142فىالٍتىػ ىق ىمهي ٍ
اٜني ي
ٌ
وت ىكيه ىو يمل ه
داؾ قبل ً
ت غًن ملي ًم كه ً
ت كليم ً
ن ىفهان ع ىذلٍ ً
اليوـ غًني ىحكي ًم
ى ى
ى
ٍ
ىي
ى
مرة بل امتةع خوفان من أهل نيةول.
كذلك ألنه ٓب ٬نتثل أمر اهلل ُب ٌأكؿ ٌ
ً
ً
ٌن) ُب اٞناضي كمن اٞنصلٌٌن ُب بطن اٜنوت.
( - 143فىػلى ٍوىال أىنَهي ىكا ىف م ٍن الٍ يم ىسبٍّح ى
ث ًُب بىطٍةً ًه إً ىٔب يىػ ٍوًـ يػيٍبػ ىعثيو ىف) يعين إٔب يوـ تي ىبعث نفونهم من أجسامهم باٞنوت.
( - 144لىلىبً ى

كاٞنعىن :لوال أنه كاف من اٞنسبٍّحٌن ٞنات ُب بطن اٜنوت كبقي أربعٌن يومان حّت يةزؿ العذاب على أهل
نيةول فيموتوا أيضان كتيبعث نفونهم من أجسامهم إٔب عآب الربزخ .كهي اٞن ٌدة اليت أمهلهم ُّا ليتوبوا.

ً
ً
يم) أم مريض ً٣نٌا
( - 145فىػةىبى ٍذنىاهي بالٍ ىعىراء) أم فأكحيةا إٔب اٜنوت اف تقذفه على الساحل ( ىكيه ىو ىنق ه
أصابه ُب بطن اٜنوت.

( - 146كأىنبىٍتػةىا) للظل ( ىعلىٍي ًه ىش ىجرنة ٍّمن يىػ ٍق ًط و
ٌن) كهو ال ىقرع ،فتسلٌقت الشجرة على الكوخ.
ى
ى
ٌ
( - 147كأىرن ٍلةىاه إً ىٔب ًمئى ً أىلٍ و
يدك ىف) على ذلك
ف) إ ٍف ٓب تع ٌدكا األجة معهم (أ ٍىك) تع ٌدكهم فهم (يىًز ي
ىٍى ي
العدد.

اه ٍم) ُب الدنيا (إً ىٔب ًحٌن) آجاٟنم.
آمةيوا) باهلل كرنوله (فى ىمتػ ٍَعةى ي
( - 148فى ى
كإليك حادثة وقعت لصياد سمك تشبه حادثة يونس حين إبتلعه الحوت  ،كقد نقلتها عن ٠نل العآب
اٞنؤرخ تشرين أكؿ نة  1962قاؿ:
ُب العدد اٝنامس ٌ
اٞنخصص
"كقعت هذه اٜنادث لبحار بريطا٘ب إٚنه "جيمس بارتلي" يعمل ُناران ُب نفية "٤نم الشرؽ"
ٌ

لصيد اٜنيتاف ،عةدما كانت جزر فولكبلند قاعدة كبًنة ٟنذا الغرض ،ككانت تلك السفية تقضي معظم

تتجوؿ ُب جةوب تلك اٛنزر ُنثان عن اٜنيتاف اليت تشبه رؤكنها الرباميل كٓنتوم معدها على مادة
الوقت ٌ

العةرب ،كيرتاكح طوٟنا بٌن  60ك  70قدمان .كٞنا بلغ مونم الصيد كقته ،رأل اٞنراقب حوتان ضخمان على
البحارة .كهةاؾ أن ًزؿ من السفية زكرقاف ،كبدأت اٞنطاردة.
بعد ثبلث أمياؿ يضرب اٞناء بذنبه ،فأنذر ٌ

تطورت األحداث
كاقرتب ٌ
نتقرت ُب ٜنمهٍ .بٌ ٌ
األكؿ من اٜنوت ،كقذؼ أحد البحارة حربته بعةف كا ٌ

يتحرؾ كيدكر ١ندثان دكيٌان هائبلن كأعمدة عالي من اٞناء .كرغم
بسرع مذهل  ،أل ٌف اٜنوت اٞنصاب صار ٌ

ظ ،إذ كضع اٜنوت ذنبه ٓنته
نيء اٜن ٌ
ذلك ٕن ٌكن القارب ٌ
األكؿ من ٌ
الدنو مةه .أ ٌما الزكرؽ الثا٘ب فكاف ٌ

علو شاهق ُب الفضاء ،فسقط الصياد بارتلي مةه ُب اٞناء ،كٚنع كهو يغوص ضج شديدة
كقذؼ به إٔب ٍّ

ظ َن أهنا صدل حركات ذنب اٜنوت ُب اٞناءٍ .بٌ غمره ظبلـ دامس كحسب أنه يةدفع ُب ٣نر يتحرؾ من
احس بانه نيًقل أب غرف كانع معتم ،
كل ٜنظ  .كلكةٌه َ
تلقاء ذاته .فأغلق عيةيه مرتعبان كتوقع اٞنوت ُب ٌ

كٓنسس جدراف الغرف فشعر بأهنا طريٌ مغطٌاة بطبق لزج  ،كبعد ذلك خطر بباله أ ٌف اٜنوت
فم ٌد ذراعيه ٌ
غمى عليه ،كأدرؾ أنه قادر على التة ٌفسٌ ،أما حرارة اٞنكاف
الرعب كأكشك أف يي ى
ابتلعه حيان فانتحوذ عليه ٌ

فبل تيطاؽ ،كأفظع من ذلك السوائل اليت كانت تةزؿ من بطن اٜنوت ،فراح يضرب بقبضتيه جدراف معدة

كضل صوابهٍ ،بٌ ركع على ركبتيه ضارعان إٔب اهلل أف
حّت كلٌت حةجرته َ
اٜنوت آمبلن أف يستفرغه ،كصرخ ٌ
يةقذه من ١نةته الكربل حّت فقد قوته ككعيه.

زكرؽ إنقاذ البحارة الذين نقطوا ُب البحر ،بيةما كاصل الزكرؽ الثا٘ب
كبعد أف غطس اٜنوت ُب اٞناء ٌ
تؤب ه
البحارة من اٞناء بانتثةاء اثةٌن أحد٨نا جيمس بارتلي ،كعاد الزكرؽ إٔب السفية ّ ،نن
اٞنطاردة كًبٌ إخراج ٌ
أنقذهم .كبعد حٌن رجع الزكرؽ الثا٘ب بعد أف قتل ُنارته اٜنوت كجاؤكا به إٔب السفية  ،كصلٌى اٛنميع

أشع الفجر ُب اليوـ التإب َ
البحارة
البحارين
ركحي
ى
كآككا إٔب مضاجعهم ،كٞنا بزغت ٌ
تؤب ٌ
على ى
ى
اٞنفقودين ى
تقطيع جسم اٜنوت اٟنائل ،فبلحظ أحدهم حرك طفيف تصدر عن معدة اٜنوت ،فقاؿ أكربهم نةٌان
كخربة ُب بطن اٜنوت ٚنك  .إ ٍذ ًمن اٞنعتاد أف يعثر الصيٌادكف ُب بطن اٜنيتاف على كلب ُنر يرتكاح طوله
على عشرة أقداـ بل نت عشر قدمان أحيانان .كبقركا بطن اٜنوت فوجدكا زميلهم بارتلي كقد فقد كعيه
كالقسم العلوم من جسمه مغطٌى بطبق كثيف من عصارة اٞنعدة ،إال أنٌه كاف على قيد اٜنياة فصرخ
بعضهم كركع آخركف كصلٌوا كأخرجوه بلطف كأزالوا ما علق َنسمه من عصارة اٞنعدة ،كما لبًثوا أف
ا٥نىن
مسن ،ك ى
الحظوا أف شعره الذم كاف أنودان فا٘نان أصبح أبيضان ناصعان كالثلج كبدا أمامهم كرجل ٌ
عليه أحدهم فوجده مازاؿ يتة ٌفس ،فأخذكا يلقوف عليه من ماء البحر حّت فتح عيةيه ،كبعد أياـ يش ًفي
ص ٟنم ما كقع له ُب بطن اٜنوت ".إنتهى.
من مرضه كآالمه كق َ
تضرع إٔب اهلل كنأؿ مةه أف يةجيه من بطن اٜنوت
أينظر أيها القارمء الكرٙب إٔب حادث بارتلي لى ٌما ٌ

ً
يب
إنتجاب له ك٤نٌاه كلكن ليس بطريق يونس بل بطريق أيخرل .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةمل {أىَمن ي٩ن ي
ً
ف ال حسوءى}  ،فقد كشف السوء عن بارتلي حٌن دعاه كأ٤ناه من بطن اٜنوت.
الٍ يم ٍ
ضطىَر إً ىذا ىد ىعاهي ىكيىكٍش ي

ً
ك
انتىػ ٍفتً ًه ٍم) أم ن ٍلهم نؤ ىاؿ ٓنكيم (أىلىربٍّ ى
ٍ - 149بٌ عاد نبحانه إٔب ٌ
الرد على مشركي العرب فقاؿ (فى ٍ
ات ىكىٟني يم الٍبىػةيو ىف) كاٞنعىن :كيف أضفتم البةات إٔب اهلل بقولكم أ ٌف اٞنبلئك بةات اهلل  ،كاخرتًب
الٍبىػةى ي

ألنفسكم البةٌن؟

( - 150أىـ خلى ٍقةا الٍم ىبلئً ىك ى إًنىاثنا كهم ش ً
خلقت اٞنبلئك
اه يدك ىف) يعين فهل كانوا حاضرين عةدنا حٌن
ىي ٍ ى
ي
ٍ ى ى ى
فرأكهم اناثان؟

َهم ٍّم ٍن إًفٍ ًك ًه ٍم) أم من كذُّم (لىيىػ يقوليو ىف)
( -151أىىال إًنػ ي
 ( - 152ىكلى ىد اللَهي) أم صار له أكالد ( ىكإًنػ يَه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف) ُب قوٟنم هذا.
ً
ً
كِنهم فقاؿ تعأب:
ٌن) ؟ ٍبٌ ٌ
ىصطىىفى الٍبىػةىات ىعلىى الٍبىة ى
 - 153هل (أ ٍ
ف ىٍٓن يك يمو ىف) هلل البةات كلكم البةوف؟
 ( - 154ىما لى يك ٍم ىكٍي ى
( - 155أىفى ىبل تى ىذ َك يرك ىف) يعين أال تتٌعظوف ،كالفاء للتفكًن ،فيكوف اٞنعىن :أال تف ٌكركف ُب ذلك فتتٌعظوا؟
ٌن) أم دليل كاضح من كتاب ٚناكم؟
( - 156أ ٍىـ لى يك ٍم) ُّذا اإلدعاء ( ين ٍلطىا هف حمبً ه
( - 157فىأٍتيوا بً ًكتابً يكم) يكوف شاهدان لكم (إًف يكةتم ً ً
ٌن) فيما ت ٌدعوف.
صادق ى
يٍ ى
ى ٍ
( - 158كجعليوا بػيػةىه) أم بٌن الكتاب (كبػٌن ًٍ ً
اٛنن تأتيه بالوحي
ىىٍ ى
ى ى ى ىٍ ي
اٛنةَ نى ىسبنا) أم اتٌصاالن ،فزعموا أ ٌف ٌ
ت ًٍ
كليس جربائيل (كلىىق ٍد علًم ً
ً
تدخلوا ُب شؤكف اهلل
َه ٍم لى يم ٍح ى
ض يرك ىف) ُب العذاب إ ٍف عملوا ذلك أك ٌ
اٛنةَ ي إًنػ ي
ى ىى
اٛنن ال يتجانركف ُب هذا اٞنوضوع كال يتداخلوف بٌن اهلل كرنوله ألهنم ٫نافوف عقاب اهلل ُب
 ،يعين إ ٌف ٌ
الدنيا قبل اآلخرة.

( - 159نبحا ىف اللَ ًه ع َما ي ً
ص يفو ىف) له من ٌأناذ األكالد ،أم تةزيهان له عن ذلك.
ى ى
يٍ ى

ً
ً
ً
اٛنن ال ٪نضركف للعذاب.
( - 160إًَال عبى ىاد اللَه الٍ يم ٍخلىص ى
ٌن) له ُب العبادة كالطاع من ٌ
ً
اٛنن الذم يغوكنكم كالذين
ٍ - 161بٌ خاطب اٞنشركٌن فقاؿ تعأب (فىإنَ يك ٍم ىكىما تىػ ٍعبي يدك ىف) يعين أنتم ك ٌ
ٔندموهنم ُب عآب الربزخ.

ًً
ً
ٌن) أم بضالٌٌن ،كاٞنعىن :أنتم كشياطيةكم ال٬نكةكم أف
١نمد (بًىفاتة ى
 ( - 162ىما أىنتي ٍم ىعلىٍيه) أم على ٌ
١نمدان كتقودكه إٔب ديةكم.
تضلٌوا ٌ

اٛنى ًحي ًم) كاٞنعىن :إال ىمن كاف ظاٞنان فإ ٌف اهلل تعأب ٫نلٌي بيةه كبٌن
ص ًاؿ ٍ
( - 163إًَال ىم ٍن يه ىو) مثلكم ( ى
هواه فتضلٌوه.

الةب (ع) جربائيل هل لكم كظائف معشر اٞنبلئك ؟ فقاؿ:
كنأؿ ٌ
ً
وـ) أم كما كاح هد مةٌا إال كله كظيف خاص به معلوم عةده ،فبعضةا
 ( - 164ىكىما مةَا إًَال لىهي ىم ىق هاـ َم ٍعلي ه
رنل أب األنبياء ،كبعضةا ىكتىب كمةٌا ىح ىفظ كمةٌا موٌكلوف بالةعيم ألهل اٛنة كآخركف موٌكلوف بالعذاب
قائم بوظيفته.
ألهل الةار ،ككل ىملىك ه

صافحو ىف) لتلك الطيور اليت أرنلةاها على أصحاب الفيل ك٥نن أكحيةا ٟنا أف
 ( - 165ىكإًنَا لىةى ٍح ين ال َ
تضرُّم باٜنجارة.

نةزه
اٞنةزهوف  ،فكلم "نبحانه" معةاها تةزيهان له ،كاٞنعىن٥ :نن ٌ
 ( - 166ىكإًنَا لىةى ٍح ين الٍ يم ىسبٍّ يحو ىف) أم ٌ
الةاس عن عقيدة اإلشراؾ بإذف اهلل لكي يؤمةوا لك كيةقادكا لديةك ،كذلك بأف نأٌب إٔب الرجل اٞنشرؾ
تضر كال تةفع فاترٍكها كاعبد اهلل كحده،
فةكلمه باإل٪ناء فةقوؿ له إ ٌف األصةاـ ماهي إال أحجار ال ٌ
كهكذا حّت يةقاد ألمرنا كيؤمن بربٌةا كيسلم.

ً
١نمد
 ( - 167ىكإ ٍف ىكانيوا) اٞنشركوف من أهل م ٌك (لىيىػ يقوليو ىف) قبل ٠نيئك يا ٌ

ً
( - 168لىو أى َف ًع ى ً
األكلٌن كالتوراة كالزبور.
ةدنىا ذ ٍكنرا ٍّم ٍن ٍاألىَكل ى
ٌن) أم كتابان ٚناكيان من يكتيب ٌ
ٍ
ً
ً
ً
ٌن) له ُب العبادة.
( -169لى يكةَا عبى ىاد اللَه الٍ يم ٍخلىص ى
ؼ يىػ ٍعلى يمو ىف)
( - 170فى ىك ىف يركا بًًه) يعين فلما جاءهم الكتاب الذم ٕنةَوه كفركا به ،يعين بالقرآف (فى ىس ٍو ى
عاقب كفرهم كما يؤكؿ إليه أمرهم ،كهذا هتدي هد للكافرين.

ً
( - 171كلىىق ٍد نبػ ىق ً
ًً ً
ٌن)
ى ىى ٍ
ت ىكل ىمتيػةىا) بالةصر (لعبىادنىا الٍ يم ٍر ىنل ى
ورك ىف) كلو بعد حٌن.
َه ٍم ىٟني يم الٍ ىم ي
( - 172إًنػ ي
ةص ي
الرنل ( ىٟني يم الٍغىالًبيو ىف) .
 ( - 173ىكإً َف يج ى
ةدنىا) يعين اٞنبلئك كاٞنؤمةٌن الذين اتٌبعوا ي
ض عةهم بعد أف أبلغتىهم رنالتك ،يعين ال تقاتلهم ( ىح َّت ًح و
ٌن) أم
( - 174فىػتىػ ىوَؿ ىعٍةػ يه ٍم) أم أع ًر ٍ
حّت نأذف لك بقتاٟنم أك نأمرؾ به.

ؼ يػب ً
ً
ص يرك ىف) ُب اٞنستقبل
فه ٍمهم باألدلٌ العقلي كالرباهٌن العلمي (فى ىس ٍو ى يٍ
 ( - 175ىكأىبٍص ٍريه ٍم) يعين ٌ
للحق كيرتكوف عبادة األصةاـ.
كيةقادكف ٌ

مّت يكوف لكم الةصر عليةا؟ إنتهزاءن مةهم باٞنسلمٌن ،قاؿ اهلل تعأب:
كلى ٌما قاؿ اٞنشركوف ى
( - 176أىفىبً ىع ىذابًةىا يى ٍستىػ ٍع ًجليو ىف) ؟
( - 177فىًإذىا نػىزىؿ) الرنوؿ (بًس ً
ً
ين) يعين يسوء حاٟنم
ى
احت ًه ٍم) يعين يوـ فتح مك (فى ىساء ى
ى ى
صبى ي
اح الٍ يمة ىذر ى
ُب ذلك اليوـ كيذلٌوف.

ٍ - 178بٌ أمره باٟنجرة عةهم إٔب اٞندية بقوله تعأب (كتىػوَؿ ىعٍةػ يهم) إٔب مدية يثرب ( ىح َّت ًح و
ٌن) يعين
ٍ
ىى
حّت نةصرؾ عليهم فتعود إليها فآنان مةتصران.

ؼ يػب ً
ً
ص يرك ىف) كاٞنعىن :ف ٌكر ُب العاقب كال تستعجل بالدعاء عليهم باٟنبلؾ
 ( - 179ىكأىبٍص ٍر فى ىس ٍو ى يٍ
فسيسلًموف كاحدان بعد اآلخر حّت تكثر أصحابك كيزداد جيشك فحيةئذ قاتلهم.
ب الٍعًَزةً ىع َما
ك ىر ٍّ
عما يةسبوف إليه من األكالد كالبةات ،فقاؿ تعأب ( ينٍب ىحا ىف ىربٍّ ى
ٍ - 180بٌ ٌنزه نفسه ٌ
ص يفو ىف) له من ك و
يً
لد كشريك.
ى
ً
ب
اٞنرنلٌن إذا ذيكًركا عةدكم ( ىك) قولوا ( ٍ
اٜنى ٍم يد لًلَ ًه ىر ٍّ
 ( - 181ىك ىن ىبل هـ ىعلىى الٍ يم ٍر ىنل ى
ٌن) أم نلٍّموا على ى
ً
اٜنق.
أرنلىهم إليةا ى
الٍ ىعالىم ى
فأرشدكنا إٔب طريق ٌ
ٌن) الذم ى
اٜنم يد لًلَ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الصافٌات ،ك ٍى ٍ
ى
==============================================

سورة ص
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب إٔب قريش كأخربهم برنالته كدعاهم إٔب عبادة اهلل كحده كترؾ عبادة األصةاـ ،ك ٌذبوه
 -1لى ٌما جاء ٌ
كنخركا مةه .فأنزؿ اهلل تعأب:

١نمدان صاد هؽ فيما يقوؿ كليس بكاذب كما تزعموفٍ .بٌ أقسم اهلل تعأب
للةب ،كمعةاه إ ٌف ٌ
(ص) تأييدان ٌ
١نمد فقاؿ:
بالقرآف على صدؽ ٌ

الذ ٍك ًر) أم قسمان بالقرآف ذم اٞنواعظ إ ٌف ١نمدان لصادؽ فيما يقوؿ فاتٌبًعوه كال تي ً
(كالٍ يقر ً
آف ًذم ٍّ
ةكركا عليه
ٌ
ى ٍ
ى
قوله.

كتكربهم عن اإل٬ناف كاالنتسبلـ فقاؿ تعأب (بى ًل
ٍ - 2بٌ أخرب اهلل رنوله عن تعةٌت هؤالء اٞنشركٌن ٌ
ًَ
ً ً و
تكرب كاختبلؼ.
ين ىك ىف يركا ًُب عَزةو ىكش ىقاؽ) أم ُب ٌ
الذ ى
ٍ - 3بٌ أخذ نبحانه ُب هتديدهم كٔنويفهم فقاؿ ( ىك ٍم أ ٍىهلىكٍةىا ًمن قىػٍبلً ًهم ٍّمن قىػ ٍروف) أم من أمم كافرة ُب
القركف اٞناضي (فىػةىادكا) الفرار من القري لىما أخذهم الزلزاؿ ،فقاؿ اٞنلىك اٞنرنل لتدمًنهم (كىال ً
ٌن
تح ى
ى ى
ىٍ
ٌ
ىمةى و
اص) أم ليس الوقت كقت فرار كال كقت مزار بل هو كقت دمار .فكلم "الت" إذا كانت مقركن
"ُنٌن" يكوف معةاها ليس ،ككلم "مةاص" معةاها الفرار .يقاؿ ُب اٞنثىل "ال مةاص من اٞنوت" أم ال

فرار مةه .كمن ذلك قوؿ األعشى:

ً
الت تى ىذ حك ور
ٌن ى
ت لىٍيػلىى ح ٍ ى
تى ىذ َك ٍر ي

يعين كاٞنزار بعيد .كقاؿ اآلخر:
كأنشد اليب زبيد:

كقى ٍد نًٍئ ً
يد
اص بىعً ي
ي
ت مٍةػ ىها كالٍ ىمةى ي

ب قى ٍد قىطى ىع ال ىق ًريةىا
الت ًحيةىا كأ ٍ
ب لىٍيػلىى ى
تى ىذ َك ٍر ي
ت يح ٌ
ىض ىحى الشٍَي ي
الت أ ىىك واف
ص ٍل ىحةا ىك ى
طىلىبيوا ي

فىأىجبػةىا أ ٍف لىي ً
ٌن بىػ ىق ًاء
سح ى
ىٍ
ٍ ى

ضوا
ضو ىف  .ىال تىػ ٍريك ي
ىح حسوا بىأٍ ىنةىا إً ىذا يهم ٍّمٍةػ ىها يػىٍريك ي
كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة األنبياء {فىػلى َما أ ى
ىك ٍارًجعيوا إً ىٔب ىما أيتٍ ًرفٍػتي ٍم فً ًيه ىكىم ىساكًةً يك ٍم لى ىعلَ يك ٍم تي ٍسأىليو ىف } .كتعليل ذلك أ ٌف اٞنشركٌن الذين كصفهم اهلل
فعجل الزلزاؿ بقريتهم
تعأب ُب هذه اآلي لى ٌما ابتدأ الزلزاؿ ُب قريتهم صاركا يركضوف كيةهزموف مةها ٌ

ف ٌدمرها عليهم فماتوا ٓنت األنقاض.

ً
ً
ً
ً
بادعائه
اب) ٌ
 ( - 4ىك ىعجبيوا أىف ىج ي
اءهم حمةذهر ٍّمٍةػ يه ٍم) أم من قريش ( ىكقى ىاؿ الٍ ىكاف يرك ىف ىه ىذا ىناحهر ىك َذ ه

الرنال .

الةب أف يرتكهم
كلى ٌما أنلم عمر بن اٝنطاب ٌ
شق ذلك على قريش فاجتمعوا عةد أيب طالب يطلبوف من ٌ
الةب كقاؿ" :أنأٟنم كلم كاحدة تدين ٟنم
كما يعبدكف كيرتكونه كما يعبد .فبعث إليه أبو طالب فجاء ٌ

كيؤدم اٛنزي ٟنم العجم ".قالوا" :نعطيك عشران ،فما هي؟" قاؿ" :تقولوا ال إاله إالٌ اهلل ".فقاموا
العرب ٌ
كهم يقولوف:

ً
ً
اب) أم ألمر عجيب كثًن العجب.
ىج ىع ىل ٍاآلٟنىى إً ىٟننا ىكاح ندا) بقوله هذا (إً َف ىه ىذا لى ىش ٍيءه عي ىج ه
( - 5أ ى
 ( - 6ىكانطىلى ىق الٍ ىم ىؤلي ًمٍةػ يه ٍم) أم من قريش حٌن كانوا ٠نتمعٌن عةد أيب طالب يقوؿ بعضهم لبعض (أ ًىف
ًً
ٍام يشوا ك ٍ ً
١نمد (إً َف ىه ىذا) الصرب على
اصربيكا) أم إثبتوا ( ىعلىى آٟنىت يك ٍم) يعين على عبادهتا كالتسمعوا لقوؿ ٌ
ى
عبادهتا (لى ىش ٍيءه يػيىر ياد) مةٌا ،أم كاجب عليةا.
 ( - 7ىما ىًٚن ٍعةىا ًُّى ىذا ًُب الٍ ًملَ ً ٍاآل ًخىرةً) يعين ٓب نسمع ُب األدياف األخرل أهنم رفضوا التماثيل نول ما
١نمد من دين جديد ،فالةصارل عةدهم ٕنثاؿ مرٙب كٕنثاؿ عيسى كهو الصليب ،كإ ٌف اليهود
جاء به ٌ
عةدهم ٕناثيل اٞنبلئك كٟنا أجةح يسموهنا الكركبيم ،كقد كاف ٟنم ُب السابق عجبلف من ذهب

يعبدكهنما ،كعبدكا أيضان أصةامان من حجر يسموهنا البعليم كعشتاركت ،فكذلك ٥نن ٌأنذنا ٕناثيل
ً
اختً ىبل هؽ) من عةده ،أم كبلـ
١نمد (إًَال ٍ
للمبلئك نقدنها لتشفع لةا عةد اهلل (إ ٍف ىه ىذا) الذم يقوله ٌ
جديد كأكاذيب يريد تطبيقها عليةا.
( - 8أىأين ًزىؿ علىي ًه ٍّ ً ً
أغىن مةه كأكرب كأقول
ىٍ
الذ ٍك ير من بىػٍيةةىا) يعين أىأين ًزىؿ عليه الوعظ من بيةةا كفيةا من هو ى

١نمد كهو رجل فقًن كيتيم؟ فقاؿ اهلل تعأب (بى ٍل يه ٍم ًُب
فلم يةزؿ عليهم شيء من ذلك فكيف نزؿ على ٌ
اب) و
الشك ُب القرآف (بل لى َما ي يذكقيوا ىع ىذ ً
حيةئذ يزكؿ
ىش ٍّ
ك ٍّمن ًذ ٍك ًرم) أم ال٪نملهم على هذا القوؿ ٌإال ٌ
ىٍ ى
الشك عةهم ،يعين لىما ٬نوتوف كيذكقوف عذاب اآلخرة و
حيةئذ يؤمةوف ُب كقت ال يةفعهم اإل٬ناف.
ٌ
ٌ
ك) فيهبوف الةبوة ٞنن يشاؤكف ،فهو (الٍع ًزي ًز) ُب ملكه (الٍوَه ً
اب) يهب
( - 9أ ٍىـ ًع ى
ةد يه ٍم ىخىزائً ين ىر ٍ٘نىً ىربٍّ ى
ى
ى

الةبوة ٞنن يشاء.
ٌ

ك ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما) فيعرتضوف عليةا بإعطاء الةبوة حمل ٌمد (فىػ ٍليىػ ٍرتىػ يقوا) أم
( - 10أ ٍىـ ىٟنيم حم ٍل ي ى ى
اب) ً
ىنب ً
اٞنوصل إٔب السماء يطالبونةا إف كاف ٟنم يملك ُب ذلك .فاألنباب هي
فليصعدكا إليةا (ًُب ٍاأل ٍ ى
الونائط اٞنوصل إٔب الغاي  ،كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نلمى:
كمن هاب أنباب الٍمةايا يػةػ ٍلةه كإ ٍف يػر ىؽ أنباب ال َس ً
ماء بً يسلَ ًم
ى ى ٍ ى ٍ ى ى ىى ى ي ى ى ٍ ٍ ى
السلٌم ُب قوؿ الشاعر.
فأنباب اٞنةايا ،أراد ُّا الشاعر اٜنرب كالقتاؿ ،كأنباب الصعود إٔب السماء هي ي
 ( - 11يجة هد َما) أم ما هم إال جةد من جةود األصةاـ كجةود إبليس كنةهلكهم بالقتل كاٞنوت كما
ً
للتةوع كالتع ٌدد
أهلكةا أمثاٟنم ( يهةىال ى
ك) أم ُب الزمن اٞناضي كاٞنكاف اٞنعركؼ ،ككلم "ما" تستعمل ٌ
ىحز ً
اب) يعين نيةهزموف أمامك
فيقولوف "نوع ما" أم نوع من األنواع األخرل ،كقوله تعأب ( ىم ٍه يز ه
كـ ٍّم ىن ٍاأل ٍ ى

١نمد.
كما اهنزمت األحزاب ُب اٞناضي الذم ٌ
ٓنزبوا على ي
رنلهم قبلك يا ٌ

يدؽ األكتاد ُب األرض كيربط
ت قىػٍبػلى يه ٍم قىػ ٍويـ ني و
اد ىكفًٍر ىع ٍو يف ذيك ٍاأل ٍىكتى ًاد) .فكاف فرعوف ٌ
وح ىك ىع ه
 ( - 12ىك َذبى ٍ

ُّا أطراؼ من يريد تعذيبه كيرتكه ُب الشمس كقت الصيف مطركحان على األرض ببل ماء كال غذاء حّت

٬نوت.
و
اب األىيٍ ىك ً) كهم قوـ شعيب ،كقد نبق شرح كلم
 ( - 13ىكىٖني ي
ود) كهم قوـ صاّب ( ىكقىػ ٍويـ ليوط ىكأ ٍ
ىص ىح ي
"األيك " ُب نورة الشعراء كنورة اٜنًجر ايضان ،كهي معجزة شعيب :شجرة كانت ميٌت فسقاها اٞناء
أقل مةهم
فأحياها بإذف اهلل ،كقوله تعأب (أ ٍيكلىئً ى
ك ٍاأل ٍ
ىحىز ي
اب) ٌ
بقوهتم ككثرهتم أهلكةاهم فكيف ّنن هم ٌ
ٗنعان كأضعف ٌقوة.

( - 14إًف يكلٌّ إًَال ىك َذب الحرنل فىح َق ًع ىق ً
اب) يعين فوجب عليهم عقايب بتكذيبهم رنلي.
ى يى ى
 ( - 15ىكىما يىةظيير ىه يؤىالء) أم كما يةتظر هؤالء اٞنشركوف ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن شاس:
أىذى َؿ قًيادان ًم ٍن ىجةً و
يب كأىطٍ ىو ىعا
ىكإ ٍف تىػٍةظيرًا٘ب اليىػ ٍوىـ أىتٍػبىػ ٍع يكما ىغدان

(إًَال صيح ن ك ً
اح ىد نة) يقوـ ُّا اٞنسلموف ض ٌدهم ،يعين هجم كاحدة ،كصيحتهم ُب القتاؿ اهلل أكرب ( َما
ىٍ ى ى
ً
و
تفوؽ للمشركٌن على اٞنسلمٌن.
ىٟنىا من فىػ ىواؽ) أم ما لتلك الوقع من ٌ
يقاؿ فاقه باٞناؿ ،أم زاد عليه ،كفاقه باٛنيش ،أم زاد على جيشه .ككانت الوقع يوـ فتح م ٌك فلم
يتفوؽ اٞنشركوف على اٞنسلمٌن بعدها.
ٌ
ًَ
ب ًمن فىػو ًؽ ريؤ ً
ً
كن ًه يم
صح
ين ىك ىف يركا قيطٍّ ىع ٍ
ت ىٟني ٍم ثيى ه
اب ٍّمن نَا ور يي ى
ٍ ي
 -16لى ٌما ٚنع اٞنشركوف قوؿ اهلل تعأب{فىالذ ى
ًٍ
ثياب من الةار؟ كقاؿ
يم} من نورة اٜنج ،أخذ اٞنشركوف يضحكوف فقاؿ أحدهم :كيف تصةع ه
اٜنىم ي
عجل لةا بقطع و مةها لكي نلبسها ُب اٜنرب بدؿ الدركع فةخيف ُّا األعداء .فةزلت هذه
اآلخر :الله َم ٌ
اآلي ( ىكقىاليوا ىربػَةىا ىع ٍّجل لَةىا قًطَةىا) أم قسطةا ك نصيبةا من تلك الثياب ،يعين بقطع و مةها ،كمن ذلك قوؿ
حساف ٫ناطب هةد بةت عيتب :
ٌ
كابٍ ًكي ىعلىى عيٍتب ى إ ٍذ قىطَهي بًال َسٍي ً
ت الَرىه ًج اٛنائً ًل
ف ىٍٓن ى
ى
ى
يعين قطعه بالسيف .كقاؿ حاًب الطائي:
فى ىخَر ىعلىى يحٍّر اٛنىبً ً
ض ٍربىو تىػ يق ح
ط ًصفاقان ىع ٍن ىحشان ىغ ًًٍن يم ٍسةى ًد
ٌن بً ى
(قىػبل يػوً
اٜنًس ً
اب) أم ُب الدنيا قبل اآلخرة.
ـ
ٍ
ٍ ى ىٍ ى

ً ٍ ( -17
كد) ككيف
١نمد ( ىعلىى ىما يىػ يقوليو ىف) من االنتهزاء كالسخري ( ىكاذٍ يك ٍر) أذل ( ىعٍب ىدنىا ىد ياك ى
اص ٍرب) يا ٌ
صرب على أذل قومه فكانت نتيج صربه أنٌا جعلةاه ملًكان على بين إنرائيل بعد موت طالوت .ككاف

داككد ( ىذا ٍاألىيٍ ًد) أم ذا األيادم على قومه إذ نصرهم على أعدائهم فقتل جالوت كهزـ جيشه فانتصر

و
بأعماؿ كثًنة لطالوت أيضان ،كلكةٌهم آ ىذكه كأرادكا قتله فهرب مةهم إٔب اٛنباؿ
بةو إنرائيل بسببه كقاـ
و
كهم يطلبونه ليقتلوه بدكف و
كتكربان عليه إذ
ذنب مةه كال إناءة أناءها معهم كلكن حسدان من طالوت ٌ
١نمد لك األيادم على قومك بإرشاداتك كصدقك
علم أنه ٌ
نيتؤب اٞنلك بعده .ككذلك أنت يا ٌ

مضرتك ،فكما
كأمانتك معهم فأنت تريد هدايتهم كهم يريدكف قتلك ،كأنت تريد نفعهم كهم يريدكف ٌ

اب) أم ٌتواب يرجع إٔب اهلل بطلباته كال
فعلت بةو إنرائيل مع داككد من األذل كذلك قومك( .إًنَهي أ َىك ه
يسأؿ أحدان ٌإالاهلل .من قوٟنم "آب" أم رجع ،كمن ذلك قوؿ األعشى:
تأكب ًين ًعٍة ىد ً
الفىر ً
اش تى حأكبىا
بات ى٨نٍّي قى ًريبىًيت
كإ٘ب ه
ٌ
امرؤ ق ٍد ى
ٍّ ي

الصدل (بًالٍ ىع ًش ٍّي ىك ًٍ
اإل ٍشىر ًاؽ) يعين على الدكاـ.
( - 18إًنَا ىن َخ ٍرنىا ٍ
اٛنًبى ىاؿ ىم ىعهي يي ىسبٍّ ٍح ىن) برتديد ى
اب)  .لى ٌما كاف داككد يةاجي ربٌه كيقرأ الزبور كانت الطيور اليت حوله
 ( - 19ىكالطٍَيػىر ىٍ١ن يش ىورنة يكلٌّ لَهي أ َىك ه

كتغرد بأصواهتا لئبل يستوحش داككد من الوحدة ،فإذا ذهبت لتأكل تعود بعد ذلك ،كهذا
ْنتمع إليه ٌ

اب) .
معىن قوله تعأب ( يكلٌّ لَهي أ َىك ه

كقويةا ملكه بوزراء عيقبلء علماء كرؤناء فا٨نٌن فانتخبوه ملًكان
 ( - 20ىك ىش ىد ٍدنىا يم ٍل ىكهي) أم أحكمةا ٌ
عليهم بعد أف قيتًل طالوت (كآتىػيػةىاه ًٍ
اٝنًطى ً
اب) ُب اٜنيكم ،يعين
ص ىل ٍ
ٍم ى) أم اٞنوعظ ُب الزبور ( ىكفى ٍ
ى ٍ ي
اٜنك ى
ى
الفصل باٜنكم بٌن اٞنتخاصمٌن.
ً
اب) يعين صعدكا إٔب
١نمد (نىػبىأي ٍ
 ( - 21ىكىه ٍل أىتى ى
اٝنى ٍ
ص ًم) يعين هل بلغك خربهم (إً ٍذ تى ىس َويركا الٍم ٍحىر ى
اؾ) يا ٌ
داككد من السور من فوؽ احملراب .ك٨نا ىملىكاف أرنلهما اهلل تعأب إٔب داككد لييذ ٌكراه ِنطيئته ،كإ٧نا جاء

الةب جاء بعد٨نا كنأله مثل تلك األنئل كأنٌبه على فعله ،فصاركا ثبلث
ذكر٨نا على اٛنمع أل ٌف ناثاف ٌ
كلذلك جاء ذكرهم على اٛنمع.

( - 22إً ٍذ دخليوا علىى داككد فىػ ىف ًز ً
اٞنقرر للمحاكم (قىاليوا ىال
ىى ى ىي ى ى
ع مٍةػ يه ٍم) ألهنم دخلوا عليه ُب غًن الوقت ٌ
ً 97
اٜن ٍّق كىال تي ٍش ً
ً
و
اٜنق فيه
تتجاكز
كال
أم
)
ط
ط
ب
ا
ة
ػ
ة
ػ
ي
ػ
ب
م
ك
اح
ف
ض
ع
ػ
ب
ى
ل
ع
ا
ة
ض
ع
ػ
ب
ى
غ
ػ
ب
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىٔنى ٍ
ص ىماف ى ى ٍ ي ى ى ٍ
ف) ٥نن ( ىخ ٍ
ٌ
ٍ ىٍ
ى ى
باٞنيل ألحدنا على خصمه .فكلم "شط" معةاها البعد كْناكز اٜند فيه .كمن ذلك قوؿ عةرتة:

 97كهةا حذؼ نبحانه أنئل ناثاف كأخذ يشرح أنئل اٞنلىكٌن ،أل ٌف قص ناثاف مذكورة ُب التوراة كلذلك جاء ذكرهم
على التثةي .

دار لً ىعٍبػلى ى ىش َ
ك يه يجوعيها
فار ىؽ يم ٍقلتىػٍي ى
ط عٍة ى
ك ىمز يارها كنىأ ٍ
ه
ىت فى ى
(كاه ًدنىا إً ىٔب نواء ٍّ ً
اٜنق.
ىٍ
الصىراط) أم أرشدنا إٔب كنط الطريق الذم هو طريق ٌ
ىى
ً ً
ً
ً
ً
ٕب نىػ ٍع ىج ه
ٍ - 23بٌ حكى نبحانه ما قاله أحد اٝنصمٌن فقاؿ (إ َف ىه ىذا أىخي لىهي ت ٍس هع ىكت ٍسعيو ىف نىػ ٍع ىج ن ىك ى
كً
اح ىدةه)  .تصف العرب الةساء بالةعاج إذا يك ٌن ٚنانان ،كالةعج هي بقرة الوحش .كالشاهد على ذلك قوؿ
ى
امرئ القيس:
ي٨نا نىعجتى ً
اج تىػبىالىو لى ىدل يجؤذيىريٍ ًن ٍأك ىكبىػ ٍع ً
ض يد ىمى ىه ًك ٍر
اف ًم ٍن نً ىع ً
ى ى
إذا قىامتا تضوع اٞنً
كً
يح ًم ىن ال يقطيٍر
ن
ا
م
ه
ػ
ة
م
س
ت ب ًر و
سيم ال َ
ٍ
ى
ي
صبىا جاءى ٍ
ي
ىى ى ى ٌ ى ٍ
ى
ى

كهذه التسع كالتسعوف كةاي عن نساء داككد ،كالةعج الواحدة كةاي عن زكج أكريا جاره (فىػ ىق ىاؿ
أى ٍك ًف ٍلةً ىيها) أم إجعلين كفيبلن ٟنا كٞنعاشها ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ترثي أخاها:
فّت كا ىف فًيةا ٓب يػر الةٌ ً
ألـ أك ىككيبلن لً ىم ٍحىرًـ
ىكفاالن ٍّ
اس مثٍػلىهي
ن
ىى ي
اٝنًطى ً
اب) أم ُب اٞنراد فكانت إرادته أقول من إرادٌب ،مفردها "خطب" كهو
( ىك ىعَزً٘ب) أم غلبين (ًُب ٍ
ً
ف ىعن نػَ ٍف ًس ًه} .
ون ى
اإلرادة .كالدليل على ذلك ُب قوله تعأب ى
{ما ىخطٍبي يك َن إ ٍذ ىر ىاكدتح َن يي ي

( - 24قى ىاؿ) داككد ُب جوابه (لىىق ٍد ظىلىمك بًسؤ ًاؿ نىػعجتًك) ليضمها (إً ىٔب نًع ً
اٝنيلىطىاء)
اج ًه ىكإً َف ىكثً نًنا ٍّم ٍن ٍ
ى ى يى ٍ ى ى
ى
ٌ
ً
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض) بأخذ ما ليس له من
يعين من الرعاة الذين ٔنتلط نعاجهم مع نعاج غًنهم (لىيىٍبغي بىػ ٍع ي
و
الغةم (إًَال الَ ًذين آمةوا) بالبعث كاٜنساب (كع ًمليوا ال َ ً ً ً
فحيةئذ
يل َما يه ٍم) يعين كهم قليلوف.
ى ىي
ىى
صاٜنىات ىكقىل ه
قاؿ اٞنلىكاف قضى داككد على نفسه .كصعدا إٔب السماء ،فانتبه و
حيةئذ داككد كعرؼ أ ٌف احملاكم كانت
ى
ى
الةب
عليه كهو صاحب الةعاج التسع كالتسعٌن ،كجاره أكريٌا صاحب الةعج الواحدة ،كبعدها جاء ناثاف ٌ
كنأله مثل ذلك كعاتبه على فعله هذا.

القصة :صعد داككد يومان إٔب نطح داره فوقعت مةه نظرة إٔب نطح جاره أكريٌا فرأل زكجته عريان

تغتسل فوؽ السطح ككانت ٗنيل فوقع حبٌها ُب قلبه ،ككانت معرك بٌن الفلسطيةٌن كبٌن بين إنرائيل

ً
فتزكجها داككد بعد كفاة زكجها ،فولدت له إبةان مات صغًنان ٍبٌ كلدت له
فأرنل زكجها إٔب اٞنعرك ف يقت ىل ٌ

نبع من الةساء كمن السرارم اثةاف كتسعوف نريٌ  ،كلذلك قاؿ
نليماف ،كاٚنها بثشبع .ككانت لداككد ه
القص مذكورة ُب نفر صموئيل
اٞنلك تسع كتسعوف نعج  ،أما أكريٌا فلم يكن له إال امرأة كاحدة .ك ٌ
الثا٘ب ُب اإلصحاح الثا٘ب عشر.

انتىػ ٍغ ىفىر ىربَهي) ٞنا بدا مةه من خطيئ ( ىك ىخَر
( ىكظى َن ىد ياك ي
كد) أم أيقن (أىَ٧نىا فىػتىػةَاهي) أم اختربناه ّنا فعل (فى ٍ
ً
اب) أم رجع إٔب ربٌه بالتوب .
ىراك نعا) يصلٌي ( ىكأىنى ى
ً
ةدنىا) ُب اآلخرة (لىزلٍ ىفى) أم قيرب اٞنةزل (كحسن م و
آب) ُب
ك) الذنب ( ىكإً َف لىهي ًع ى
( - 25فىػغى ىف ٍرنىا لىهي ىذل ى
ي
ىي ٍى ى

اٛنةٌ .

اؾ ىخلًي ىف ن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من بعد شاؤكؿ،
كد إًنَا ىج ىع ٍلةى ى
الةب ناثاف فقاؿ (يىا ىد ياك ي
ٍ - 26بٌ خاطبه على لساف ٌ
تغصب حق و
ً
اٜن ٍّق) ال ً
ٌن الة ً ً
أحد من
اح يكم بىػ ٍ ى
ٌ
يعين جعلةاؾ ملكان على بين إنرائيل بعد طالوت (فى ٍ
َاس ب ٍى
اٞنؤمةٌن ( ىكىال تىػتَبً ًع ا ٍٟنىىول) أم كال تتٌبع الشهوات فتشتهي زكج غًنؾ .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
اؼ م ىقاـ ربًٍّ
اٛنىةَ ى ًه ىي الٍ ىمأٍ ىكل} .
ف
ػ
َ
ة
ال
ى
ه
ػ
ن
ك
ه
س ىع ًن ا ٍٟنىىول .فىًإ َف ٍ
ٍ
ى
ى
{كأىَما ىم ٍن ىخ ى ى ى ى
ى
الةازعات ى
ى
ك) اٟنول (عن نبً ًيل اللَ ًه) فتيعاقىب على ما فعلت لوٓب تىػتيب كتستغفر (إً َف الَ ًذين ي ً
(فىػي ً
ضلحو ىف ىعن ىنبً ًيل
ضلَ ى
ىى
ٍ
ي
ى ى
ٍ
ً
ً ً
اٜنًس ً
اب) .
اللَه ىٟني ٍم ىع ىذ ه
اب ىشدي هد ّنىا نى يسوا يىػ ٍوىـ ٍ ى
( - 27كما خلى ٍقةىا ال َسماء ك ٍاألىرض كما بػيػةىػهما98ب ً
اط نبل) أم ٓب ٦نلقهما عبثان دكف غاي بل خلقةا٨نا
ىى ى
ى ى ٍ ى ى ى ىٍ ي ى ى
ت ًٍ ً
نس إًَال
{كىما ىخلى ٍق ي
لسكن ٌ
اٛنن كاإلنس ليعبدكف .كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات ى
اٛن َن ىك ٍاإل ى
لًيػعب يد ً
كف}
ى ٍي
98
كل آي تأٌب ُب القرآف فيها ذكر السماء كاألرض تتبعها كلم (كما بيةهما) ٩نب أف يكوف ذكر السماء على
ٌ
كل القرآف نول هذه اآلي  ،أل ٌف اٛنمع يشًن إٔب الكواكب السيارة كاألرض من ٗنلتها.
اٛنمع ،كما جاء ذلك ُب ٌ

ً
ًَ
ً
ين ىك ىف يركا
( ىذل ى
ين ىك ىف يركا) إ ٍذ يقولوف البعث كال حساب كال نعيم كال عقاب بعد اٞنوت (فىػ ىويٍ هل لٍّلَذ ى
ك ظى حن الذ ى
ًم ىن الةَا ًر) ُب اآلخرة ،يعين ٟنم شديد العذاب بسبب كفرهم كإنكارهم للبعث.
ًً
( -28أىـ ىٍ٤نعل الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ين ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) فبل ٤نازيهم على أعماٟنم بزعم
ٍ ىي ى ى ىى
صاٜنىات ىكالٍ يم ٍفسد ى
ً
ٌن ىكالٍ يف َجا ًر) نواءن ١نياهم ك٣ناهتم ،يعين على ظةٌهم إذا مات اإلنساف
هؤالء اٞنشركٌن (أ ٍىـ ىٍ٤ن ىع يل الٍ يمتَق ى
يتساكل اٞنؤمن كالكافر فبل نعيم ٟنذا كال
انتهت حياته فبل جةٌ ٌ
يتةعم ُّا كال نار يعاقب فيها فباٞنوت ى
عقاب لذاؾٍ .بٌ قاؿ تعأب:

ً
ك يمبى ىارهؾ لٍّيى َدبػَيركا آيىاتًًه) معةاه إنٌا أنزلةا إليك القرآف فيه أدلٌ عقلي كبراهٌن
ىنزلٍةىاهي إًلىٍي ى
( - 29كتى ه
اب أ ى
علمي تثبت كجود عا وٓب و
اٞنادم الذم يعيشوف
ثاف أثًنم أم ركحا٘ب يةتقلوف إليه بعد ٣ناهتم غًن عاٞنهم ٌ
ٌ
للحق كال ٫نسر آخرته
كل إنساف عاقل أ ٍف يف ٌكر ُب هذه األدلٌ ليفهم اٜنقيق كيةقاد ٌ
فيه ،فيجب علىى ٌ
ليتذكر أيكلو األلباب) أم كليتٌعظ ُّذا القرآف أيكلو القلوب الواعي .
(ك ى

ً
كد) إبةه ( ينلىٍي ىما ىف) من زكجته بثشبع بةت إليعاـ اليت كانت قببلن زكج أكريٌا اٜنثي
 ( - 30ىكىكىهٍبػةىا ل ىد ياك ى
ً
اب) أم يرجع إٔب اهلل بالتوب كالطاع .
(ن ٍع ىم الٍ ىعٍب يد) نليماف (إًنَهي أ َىك ه
صافًةىات ًٍ
ً
ً
اد) كهذه صف للخيل األصيبلت،
اٛنيى ي
ض ىعلىٍيه) اٝنيل (بًالٍ ىعش ٍّي) أم مساء (ال َ ي
( - 31إً ٍذ عي ًر ى

حّت تكوف على طرؼ اٜنافر كتقوـ على ثبلث
فالصافةات هي اليت ترفع إحدل يديها حٌن كقوفها ٌ
قوائم ،كهذه عادة األصيبلت ،كُب ذلك قاؿ الشاعر:
ً
ف ال ح
أل ى
ص يفو ىف فمايىز ياؿ ىكأنٌهي
كقاؿ عةرتة:
ً
ين ًد الٍ ىمةىايا
ىكٓبٍ يىػ ٍهج ٍم على أ ي

ً٣نٌا يػ يقوـ علىى الث ً
َبلث ىك ًس ىًنا
ى ي ى
صافً ً
ةات
ص يد ىكر ال َ
ىكىٓبٍ يىطٍ ىع ٍن ي

يتساكل ُب ذلك الذكر
كاٛنياد ٗنع جواد ،كهو الذكر من اٝنيل إذا جاء اإلنم مفردانٌ ،أما على اٛنمع ى

ضت على نليماف شغلته عن صبلته.
كاألنثىى .فلما عي ًر ٍ

ب ًٍ
كحب ٞنا فيها اٝنًن كهي الصبلة ،فشغلتين اٝنيل ( ىعن
ت) اٝنيل ( يح َ
ىحبىٍب ي
( -32فىػ ىق ىاؿ إً ٍّ٘ب أ ٍ
اٝنىًٍن) أم ٌ
ً
اٜنًج ً
ً
اب) أم باالصطبل .فكلم "توارت" معةاها
ذ ٍك ًر ىرٍّيب) أم عن الصبلة ( ىح َّت تىػ ىو ىار ٍ
ت) اٝنيل عين (ب ٍ ى
إختفت .كمن ذلك قوؿ عةرتة:
جارًٌب
كأىغي ح
ض طىٍرًُب مابى ىد ٍ
ت ً ٍٕب ى

جارًٌب ىمأٍكاها
ىح َّت ييوا ًرم ى

وؽ) ٗنع ناؽ (ك ٍاأل ٍىعةى ً
( - 33رحدكها علىي) أم رٌدكا اٝنيل علي ،فرٌدكها (فىطىًفق مسحا بًال حس ً
اؽ) ٗنع
ي ى ى َ
ىىٍن
ي
ى
ٌ ى

عةق كهي الرقب  ،كمعىن طفق :إبتدأ بالعمل كّنا أراد .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ من قص
ص ىف ً
آدـ كحواء{ كطىًف ىقا ى٫نٍ ً
اٛنىةَ ً }  .كاٞنعىن :إبتدأ بال حسوؽ يةزع عةها اٜنديد،
اف ىعلىٍي ًه ىما ًمن ىكىرًؽ ٍ
ى
ريب .كمعةاه أنه
كاألعةاؽ يةزع عةها أعةٌتها كيطلق نراحها ،كقاؿ ال أريد هذه اٝنيل اليت شغلتين عن ذكر ٌ
كقسم ماكاف عةده مةها على أصحابه بسبب أهنا أ ٍٟنىٍته عن صبلته.
ترؾ هوايته باٝنيل ٌ

 ( - 34ىكلىىق ٍد فىػتىػةَا ينلىٍي ىما ىف) أم اختربناه كامتحةٌاه ( ىكأىلٍ ىقٍيػةىا ىعلىى يك ٍرًنيٍّ ًه ىج ىس ندا ) أم ٕنثاالن ،كالدليل على

ىخىر ىج ىٟني ٍم
قص بين إنرائيل لى ٌما عبدكا العجل الذم صةعه السامرم من ذهب { فىأ ٍ
ذلك قوله تعأب ُب ٌ
ً
اب) أم رجع إٔب اهلل بالتوب ٣نا خطر له ُب
ع ٍج نبل ىج ىس ندا لىهي يخ ىو هار }  ،فكلم ىج ىسد معةاها ٕنثاؿ (ٍبيَ أىنى ى
ذلك التمثاؿ.

ً
ب ا ٍغ ًفر ًٕب) زلٌيت (كهب ًٕب م ٍل نكا َال يةبغًي ًأل و
اب) فملك
ىحد ٍّم ٍن بىػ ٍعدم إًن ى
َك أ ى
ىنت الٍ ىوَه ي
ى
ىى
ىى ٍ ي
( - 35قى ىاؿ ىر ٍّ ٍ
أربعٌن نة بعد كفاة أبيه داككد.

إحداهن إٔب زيارة صةمها فأىب كقاؿ ٟنا:
فد ىعٍته
تزكج نليماف نساء كثًنة
بعضهن مشركات ى
القصة ٌ :
ٌ
ٌ

"أتعبدين حجران اليسمع كاليبصر؟" فقالت" :من قاؿ لك ال يسمع كال يبصر؟ فإنةا نسأله فيفهم ما

أدعوه فيأٌب إٔب هةا ك٩نلس على
نريد كيعطيةا ما نطلب"  ،قاؿ" :ال صح لذلك"  ،قالت" :أتريد أف ى

نريرؾ لتعلم أنه يفهم كيسمع؟" ٍبٌ نادت الصةم كهي ُب مكاهنا كقالت" :ليكن جلونك غدان على هذا

السرير ُب الصباح اٞنب ٌكر ليعلم نليماف أنك تسمع كتبصر كتفهم".

ت جاريتها أ ٍف تأٌب بالصةم ليبلن كتضعه على كرني نليماف يخفي ن ،
أكص ٍ
كلى ٌما ذهبت إٔب فراشها لتةاـ ى

فظن
كلى ٌما أصبح الصباح خرج نليماف من غرفته كأخذ ٌ
يتمشى ُب قصره كإذا بالصةم رابض على كرنيه ٌ
لكن ىخطىىر له أ ٍف ٬نتحةه
نليماف أف ما قالته زكجته ُب الصةم صحيحان فأراد أف يةحين له بالتحي ك ٍ
ً
ب فإ ٌف زكجته كاذب  ،فسأله عن شيء فلم ٩نبه،
بالكبلـ فإف أجاب فكبلـ زكجته صحيح كإ ٍف ٓب ي٩ن ٍ
كسره.
ككلٌمه فلم يتكلٌم ،فعلم أ ٌف زكجته خدعته فرفع الصةم كأل ىقى به على األرض ك ٌ
يح ىٍْن ًرم بًأ ٍىم ًرهً) لتسوؽ السفن الشراعي ُب البحر ( ير ىخاءن) أم ر٪نان ليٌة ليست
( - 36فى ىس َخ ٍرنىا لىهي ٍّ
الر ى
اب) من اٞنواد اإلنشائي لبةاء بيت اٞنقدس ،يعين كانت الرياح تسوؽ السفن الشراعي
بعاصف ( ىحٍي ي
ثأ ى
ىص ى
إٔب حيث كجد شيئان من األخشاب أك األحجار أك غًن ذلك فيحملونه ُب السفن لبةاء بيت اٞنقدس.
ً
نخرها له ( يك َل بىػةَاء) يبين له ( ىك ىغ َو و
اص) يغوص ُب البحر ليخرج
اٛنن ٌ
 ( - 37ىكالشَيىاط ى
ٌن) يعين ٌ
األصداؼ لتزيٌن اٛندراف كاحملاريب بالةقوش.

ً
ىص ىف ًاد) أم مقيٌدين ُب القيود
أمر نليماف ( يم ىقَرن ى
ٌن ًُب ٍاأل ٍ
 ( - 38ىك ى
آخ ًر ى
ين) مةهم ،كهم العاصوف ى

حساف بن ثابت األنصارم:
اٜنديدي  ،مفردها صفد .كمن ذلك قوؿ ٌ
ًمن يكل مأنوور ي ىش حد ًصفاده ص ٍق ور إذا القىى ال ىكتًيب ى ً
حامي
يي
ى
ى
ٍ ٌى ي ي
ً
ً
ئت (بًغى ًًٍن ًحس و
اب) أم
ئت بالعطاء (أ ٍىك أ ٍىم ًس ٍ
ك) عن العطاء ك ٍامةى ٍع من ش ى
( ىه ىذا ىعطى ياؤنىا فى ٍامةي ٍن) على من ش ى
ى
بقدر ما تريد ال ٥نانبك على العطاء مهما أعطيت.

ً
ةدنىا لىزلٍ ىفى) أم قرب اٞنةزل (كحسن م و
آب) أم كحسن اٞنرجع ُب اٛنةٌ .
 ( - 40ىكإً َف لىهي ع ى ي
ىي ٍى ى

وب) ٌ ً
مسه الضحر قائبلن (أ ٍّ ً
ين الشٍَيطىا يف
 ( - 41ىكاذٍ يك ٍر) ٟنم ( ىعٍب ىدنىا أىيح ى
كقصته (إ ٍذ نى ىادل ىربَهي) حٌن ٌ
ى٘ب ىم َس ى
و
صو
صب ٗنع كمفردها مةصب  ،كهي أحجار كبًنة،
بًةي ٍ
ب) فقتل أكالدم ُّا ( ىك ىع ىذاب) فرما٘ب نقيمان .كالةٌ ي
صب
حرـ اهلل تعأب أكل ما ذيبًح على الةي ي
ككاف اٞنشركوف يذُنوف القرابٌن لؤلصةاـ على الةي ي
صب ،كلذلك ٌ
حص ً
ب }  ،كُب الببلد اٜنجري يبةوف
من أنعاـ .كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة { ىكىما ذيبً ىح ىعلىى الة ي
بيوهتم من أحجار اٛنباؿ ،كاٞنعىن :إ ٌف الشيطاف قتل أكالدم بأحجار اٛندار الذم أنقطه عليهم إذ كانوا
اٛنن أف اقلبوا
جالسٌن بأٗنعهم يأكلوف ُب كليم لبعضهم فجاء الشيطاف كأكعز إٔب بعض أتباعه من ٌ

اٛندار على أكالد أيوب فاقتلوهم ،ففعلوا كنقط اٛندار عليهم فماتوا بأٗنعهم ٓنت اٛندار ،كع ٌذبين
باٞنرض كاٟنموـ اليت تراكمت على قلب.
ً
العٌن اٞنعدني كاغتسل فيها .كقد أظهر اهلل له يةبوعان من ماء
ض بً ًر ٍجل ى
 - 42فقلةا له ( ٍاريك ٍ
ك) إٔب ٌ
اب)  ،ككاف فيه أمراض جلدي فاغتسل فيها كشرب من مائها
الكربيت البارد ( ىه ىذا يم ٍغتى ىس هل بىا ًرهد ىك ىشىر ه

شر كقع أك خًن متوقٌع ،فرتل تبلميذ اٞندرن
فربئ من مرضه ،ككلم "أركض" تستعمل ُب حادث ٌ

هاـ فيه
كل من ٚنع ِنرب ٌ
يركضوف ٌ
ليبشركا أهلهم كذكيهم بالةجاح إذا حصلوا على كرق ٤ناح ،ككذلك ٌ
ً
ك)أم
ض)هذه بشارة له باٝنًن ،كقوله (بً ًر ٍجل ى
لًنل اٜنقيق من ش ٌدة فرحه .فقوله تعأب ( ٍاريك ٍ
نركر يركض ى
إذهب بةفسك إٔب العٌن كاغتسل فيها كال تأمر زكجتك لتأتيك و
ّناء مةها لتغتسل .كإٌ٧نا ىأمره اهلل أف
يذهب بةفسه إٔب العٌن كيغتسل فيها أل ٌف اٞناء ٪نتوم على كربيتات اٞنغةيسيوـ كبعد خركجه من اليةبوع
يتحد مع غاز ثا٘ب أككسيد الكاربوف اٞنوجود ُب اٟنواء أك مع كاربونات الكالسيوـ اٞنوجودة ُب الصخور

كترتنب على األرض كبذلك تذهب فائدة تلك اٞنياه
فتتكوف كاربونات اٞنغةيسيوـ ككبًنتات الكالسيوـ ٌ
ٌ
ترتنب األمبلح كيبقى اٞناء خالصان.
اٞنةقول من العٌن إٔب مكاف آخر حيث ٌ

كتوجد ُب مدية اٞنوصل يةابيع كبًنتي مةها باردة كهي على هنر دجل ٫نرج مةها ماء بارد مذاب فيه
مر فيه رائح كريه نام هي غاز كربيتيد اٟنيدركجٌن .تظهر
كربيتات اٞنغةيسيوـ "ملح افر٤ني" طعمه ٌ

العٌن ُب الصيف حيث تةخفض مياه الةهر فتظهر العٌن ،كلكن ُب الشتاء تغمرها مياه الةهر ،يغتسل
فيها ىمن ُب جسمه أمراض جلدي مثل "األكزما كاٜن ٌك كالدمامل كغًن ذلك"  ،كال٪نصل الشفاء إال

باالغتساؿ عشرين يومان أك أكثر من ذلك .كُب ٘نٌاـ العليل قرب اٞنوصل يةابيع ناخة من مياه الكربيت
يغتسل فيها من ُب جسمه ركماتيزـ أك شلل أك تشةج أعصاب.

 ( - 43ىكىكىهٍبػةىا لىهي أ ٍىهلىهي) ُب الدنيا ( ىكًمثٍػلى يهم َم ىع يه ٍم) ُب اآلخرة ( ىر ٍ٘نى ن ٍّمةَا) أم نعم ًمةٌا عليه ( ىكًذ ٍكىرل
ًأليكًٕب ٍاألىلٍب ً
بقصته.
اب) أم موعظ لذكم القلوب الواعي يتٌعظوف ٌ
ٍ
ى
اض ًرب بًٍّه) زكجتك بدؿ
 ( - 44ىك) قلةا له لى ٌما أقسم أف يضرب زكجته مائ ضرب ( يخ ٍذ بًيى ًد ىؾ ًض ٍغثنا فى ٍ
القسم .اٜنًةث هو أف يقسم اإلنساف على شيء أف يعمله ٍبٌ يرتاجع عن
اٞنائ ضرب ( ىكىال ىٍٓنةى ٍ
ث) عن ى
قسمه كال يعمل ما أقسم عليه ،أك ٪نلف ٌأال يعمل ٍبٌ ٪نةث كيعمل .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ى
ً
ك اٝنيل حّت أبػَر ً
ت
ت على ٍأه ًل اللٌواء لى ى
ىحلى ٍف ى
يوض ىع ٍن فما ٍ
أحةىثىٍت ى ىٍ ي ٌ ى
كقاؿ الشاعر:
عاه يدً٘ب ال خانىًين ٍب يػٍة يكث كأ ً
ي ً
ث
ىحةى ي
ٌى ي
ىحل ي
ف ال ىك َل ىًمتيهي ٍبٌ أ ٍ
ى ٍ
ي
ك"الضغث" هو شراميخ التمر الفارغ  ،كاٞنعىن :خذ مائ شرموخ من عذؽ ٕنر كاضرُّا به ضرب كاحدة
بدؿ اٞنائ  ،كهذه رخص له دكف غًنه .كإٌ٧نا حلف عليها بالضرب ألهنا جاءت إليه يومان ببل جدايل كقد
صابًنرا نً ٍع ىم
ٌ
قصتها كباعتها الحتياجها للماؿ فغضب عليها كحلف أف يضرُّا مائ ضرب (إًنَا ىك ىج ٍدنىاهي ى
اب) أم يرجع إٔب اهلل بالسؤاؿ كبالطاع كبالتوب  .كقد نبقت قص أيوب ُب نورة
الٍ ىعٍب يد) أيوب (إًنَهي أ َىك ه
وب إً ٍذ نى ىادل} .
{كأىيح ى
األنبياء ُب آي  83عةد قوله تعأب ى

ً
ً
وب) ليقتدكا ُّم ُب التوحيد كُب ٘نيد أفعاٟنم
يم ىكإً ٍن ىح ىق ىكيىػ ٍع يق ى
 ( - 45ىكاذٍ يك ٍر ) ُب الكتاب (عبى ىادنىا إبٍػىراه ى
ً
صا ًر) ُب يحكمهم ،يعين أكٕب األيادم على الفقراء
كحسن أخبلقهم (أ ٍيكًٕب ٍاألىيٍدم) على قومهم ( ىك ٍاألىبٍ ى
ي
كاحملتاجٌن ،كذكم البصائر ُب اٜنكم كاٞنشورة.

ً ً
ص و ًذ ٍكىرل الدَا ًر) أم خصوصان ٞنوعظ الةاس
( - 46إًنَا أ ٍ
ىخلى ٍ
صةى ي
اهم) أم اخرتناهم ك خصصاهنم (ِنىال ى

للةبوة ليكونوا هداة كمرشدين للةاس ُب الدنيا.
ُب دار الدنيا ،كاٞنعىن :إخرتناهم ٌ

ً ً
ىخيىا ًر) مةهم ،أم الصاٜنٌن
َه ٍم ًع ى
ٌن) من بٌن الةفوس ( ٍاأل ٍ
صطىىف ٍ ى
ةدنىا) ُب اآلخرة (لىم ىن الٍ يم ٍ
 ( - 47ىكإًنػ ي

مةهم.

ً
ً ً
ىخيىا ًر) أم الصاٜنٌن مةهم،
يل ىكالٍيى ىس ىع ىك ىذا الٍك ٍف ًل ىكيكلٌّ ٍّم ىن ٍاأل ٍ
 ( - 48ىكاذٍ يك ٍر) ٟنم ُب الكتاب (إ ٍٚنىاع ى

الةب "ادريس" ،كذك الكفل هو حزقيل ككةيته ذك الكفل
اليسع هو اليشع ُب اللغ العربي كهو تلميذ ايليٌا ٌ

{ك ىذا
كهو من أنبياء بين إنرائيل أيضان ،كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة األنبياء ُب آي  85عةد قوله تعأب ى
الٍ ًك ٍف ًل يكلٌّ ٍّمن ال َ ً
ين} .
صاب ًر ى
ى
ً ً
ً
ٌن ىٜني ٍس ىن
 ( - 49ىه ىذا) اٜنديث (ذ ٍكهر) أم موعظ ٞنن يتٌعظ به كيتٌقي عذاب اهلل بطاعته ( ىكإً َف ل ٍل يمتَق ى
م و
آب) أم ٟنم عةد رجوعهم إليةا حسن اٞنكاف كاٞنةزل ُب اٛنةاف.
ى
ً و
اب).
َح ن َٟني يم ٍاألىبٍػ ىو ي
ٍ - 50بٌ ذكر نبحانه عدد تلك اٛنةاف فقاؿ ( ىجةَات ىع ٍدف) أم نبع ُب العدد ( حم ىفت ى
ًً
ٌن فًيها) على األرائك (ي ٍدعيو ىف فًيها) أم اٝندـ أف يأتوهم (بًىفاكًه و ىكثًًنةو ك ىشر و
اب) .
ى
 ( - 51يمتَكئ ى ى
ى
ى ى ى ى
ً
ً
اجهن فبل يةظر ىف إٔب غًنهم .
 ( - 52ىك ًع ى
ةد يه ٍم) من اٜنور (قىاصىر ي
ات الطٍَرؼ) أم قى ي
صىر طرفهن على أزك ٌ

كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
القاصر ً
من ً
ًمن ال ٌذ ٍّر فىػ ٍو ىؽ اإلتٍ ً
ب ًمٍةها ألثػَىرا
ب يٍ١ن ًوهؿ
ؼ لى ٍو ىد َ
ات الطٍَر ى
ى
ى
نن
(أىتٍػىر ه
فيهن عجوز .أل ٌف الةفوس ال هترـ بل تب ىقى على ٌ
هن شابٌات ليس ٌ
اب) أم أقراف ،يعين كلٌ ٌ
الشباب .كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:

ت ألىتر و
اب ىٟنىا قىد ىرىميتيهي
فىػ ىقالى ٍ ى

فى ىك ً
يف ي٪نتىبى ٍل
ات أىك ىك ى
ى
يف بًه إً ٍف ىم ى

ً ً
اٜنًس ً
اب) .
 ( - 53ىه ىذا) أجركم ( ىما تي ى
وع يدك ىف) به أيها اٞنتٌقوف (ليىػ ٍوـ ٍ ى
أعد ٍدناه لكم ( ىما لىهي ًمن نػَ ىف واد) أم ما له انقطاع.
( - 54إً َف ىه ىذا) الذم كعدناكم به (لى ًرٍزقيػةىا) ى
ً ً
للمتكربين على رنل اهلل (لى ىشَر م و
أعد ٍدنا
ٌن) أم
آب) أم ى
 ( - 55ىه ىذا) ما أعددناه للمتٌقٌن ( ىكإً َف للطَاغ ى
ٌ
ى
يي

الشر عةد رجوعهم إليةا باٞنوت.
ٟنم ٌ

ٍ - 56ب بٌن ماهو الشر الذم يرجعوف إليه فقاؿ تعأب (جهةَم يصلىونىػها فىبًٍئ ً
مهدكه
س الٍم ىه ي
ٌ ٌ
اد) الذم ٌ
ىى ى ى ٍ ٍ ى
ٌ
ى

ألنفسهم.

ً
ً
اؽ) أم ماءه ناخن كعكر ".اٜنميم" ماء ناخن،
يم ىك ىغ َس ه
 ( - 57ىه ىذا) عقاُّم (فىػ ٍليى يذكقيوهي ى٘ن ه
صبلىىة لً يدلي ً
وؾ
ك"الغساؽ" معةاه األنود العكر ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء {أىقً ًم ال َ
ٌ
َم ً
س إً ىٔب ىغ ىس ًق اللٍَي ًل}  ،يعين إٔب ظبلـ الليل.
الش ٍ
ًً
ً
اج) أم أنواع من كل نوع زكج ،كمن
 ( - 58ىك ى
الغساؽ (أ ٍىزىك ه
آخ ير) ه
ك٘نيم آخر (من ىشكٍله) أم شكل ٌ
ٗنل ذلك القطراف كهباب الدخاف.

مت أيديكم ،قد جاءكم (فىػ ٍو هج) ً٣نٌن أغويتم ( حم ٍقتى ًح هم) الةار ( َم ىع يك ٍم) قالوا (ىال ىم ٍر ىحبنا
 ( - 59ىه ىذا) ماق ٌد ٍ
ًً
صاليوا الةَا ًر) أم نييع ٌذبوف بالةار.
َه ٍم ى
ُّ ٍم إًنػ ي
( - 60قىاليوا) أم قاؿ األتباع لرؤنائهم (بى ٍل أىنتي ٍم ىال ىم ٍر ىحبنا بً يك ٍم أىنتي ٍم قىد ٍَمتي يموهي لىةىا) أم ق ٌدمتم لةا هذا

ً
س الٍ ىقىر يار) قراركم اليوـ ُب الةار.
العذاب بأغرائكم كمةعتمونا من اإل٬ناف بالرنل ُب دار الدنيا (فىبٍئ ى

َـ لىةىا ىه ىذا) العذاب (فى ًزٍدهي ىع ىذابنا ًض ٍع نفا) أم
ٍ - 61بٌ ى
دعوا على رؤنائهم بزيادة العذاب (قىاليوا ىربػَةىا ىمن قىد ى

مضاعفان (ًُب الةَا ًر).

حهم)
 ( - 62ىكقىاليوا) التابعوف أم اٞنقلٍّدكف كهم ُب الةار ( ىما لىةىا ىال نىػىرل) هةا ( ًر ىج ناال يكةَا) ُب الدنيا (نىػعيد ي

أم ٥نسبهم كنظةٌهم ( ٍّم ىن ٍاألى ٍشىرا ًر)  .أخذكا يبحثوف عن اٞنؤمةٌن ُب الةار ألهنم كانوا ٪نسبوهنم أشراران إذ
شتموا آٟنتهم.

( - 63أ َىٔن ٍذنىاهم ًنخ ًريًّا) أم نخرهم بعض مةٌا فذهبوا يأتوف ٟنم ّناء ليشربوا أك و
بشيء آخر كلذلك ال
ى يٍ ٍ
ه
ٌ
و
ات لًيت ً
ض يه ٍم فىػ ٍو ىؽ بىػ ٍع و
َخ ىذ
{كىرفىػ ٍعةىا بىػ ٍع ى
ض ىد ىر ىج ى
نراهم ،كهو من التسخًن .قاؿ تعأب ُب نورة الزخرؼ ى
ضا ين ٍخ ًريًّا} أم بعضهم يعمل لبعض.
ض يهم بىػ ٍع ن
بىػ ٍع ي

مالت أبصارنا عةهم فبل نراهم كهم معةا.
ص يار) يعين أـ ٍ
(أ ٍىـ ىزا ىغ ٍ
ت ىعٍةػ يه يم ٍاألىبٍ ى

ً
يتخاصموف فيما بيةهم ُّذا القوؿ.
اص يم أ ٍىه ًل الةَا ًر)
( - 64إً َف ىذل ى
ى
ك) القوؿ ( ىٜنى ٌّق) أم لفي اٜنقيق ( ىٔنى ي
ً
يم) أم خرب عظيم األ٨نيٌ أخربتكم به كهو اٜنساب
( - 67قي ٍل يه ىو) أم العذاب ُب الةار (نػىبىأه ىعظ ه
كالعقاب ُب اآلخرة .
ضو ىف) أم عن االنتماع إليه معرضوف التف ٌكركف ُب العقاب كفيما
( - 68أىنتي ٍم) ياكفار مك ( ىعٍةهي يم ٍع ًر ي
ً
ب لًلة ً
َاس ًح ىسابػي يه ٍم ىكيه ٍم ًُب
يكوف مصًنكم بعد اٞنوت .ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة األنبياء {اقٍػتىػىر ى
و
ضو ىف}  ،فالةبأ العظيم هو نبأ البعث كاٜنساب كالعقاب .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةبأ
ىغ ٍفلى َم ٍع ًر ي
{ع َم يىػتى ىساءليو ىف  .ىع ًن الةَبىًإ الٍ ىع ًظي ًم} أم عن اٝنرب العظيم كهو البعث كاٜنساب كالعقاب.
ى
ً ً ًوً ً
علي الوحي ك٫نرب٘ب ُّذه اٞنعلومات
 ( - 69ىما ىكا ىف ٕب م ٍن ع ٍلم بالٍ ىم ىئل ٍاأل ٍىعلىى) فأخربكم به لو ٓب يةزؿ ٌ
(إً ٍذ ى٫نٍتى ً
ص يمو ىف) أصحابكم الذين ماتوا قبلكم كدخلوا الةار كما نبق ذكره .كمن ذلك قوله تعأب ُب هذه
ً
اص يم أ ٍىه ًل الةَا ًر} .
السورة{إً َف ىذل ى
ك ىٜنى ٌّق ىٔنى ي
ً
إب ّنا أخربتكم (إًَال أىَ٧نىا أىنىا نى ًذ هير) كقد أنذرتكم ،فلو كةت غًن
وحى إً ىَ
ٕب) أم ما ى
( - 70إف يي ى
يوحى ٌ
ً
تدؿ علىى صدقي.
ٌن) أم عةدم بيٌةات كآيات ٌ
إب ( حمبً ه
نذير كما تظةٌوف لى ىما أكحي ٌ

ً
ً
ًً
ٌن)
ىج ور) فيصعب عليكم ( ىكىما أىنىا م ىن الٍ يمتى ىكلٍّف ى
ىنأىلي يك ٍم ىعلىٍيه م ٍن أ ٍ
١نمد لقومك ( ىما أ ٍ
( - 86قي ٍل) يا ٌ
علي
ببيانه ،يعينٓ :ب يكلٌفين اهلل أف ٌ
أبٌن لكم معانيه كأشرح لكم ألغازه فإ ٌف ذلك علىى اهلل ،كالذم ٌ
تبلكته لكم كليس بيانه .قاؿ تعأب ُب نورة القيام {ٍبيَ إً َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي} .

ً
ً
ٌن) يتٌعظوف به.
( - 87إً ٍف يه ىو) أم القرآف (إًَال ذ ٍكهر) أم موعظ (لٍٍّل ىعالىم ى
لتعلمن أنباء اآليات اٞنتشاُّ اليت ك ٌذبتم ُّا كنخرًب مةها
 ( - 88ىكلىتىػ ٍعلى يم َن نىػبىأىهي) أم القرآف ،كاٞنعىن:
ٌ
(بىػ ٍع ىد ًح و
ٌن) من الزمن.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة ص ،ك ٍى ٍ
ى
================================================

سورة الزمر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1تىة ًزيل الٍكًتى ً
اٜنى ًكي ًم) .
اب ًم ىن اللَ ًه الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ي

الةساخ .كهذه السورة من أخوات
هذه السورة ناقص حرفٌن من ٌأكؿ السورة كقد نقط اٜنرفاف نهوان من ٌ
كنبع تأٌب بعدها ،كاٜنرفاف ٨نا:
ٟنن ه
كهن ٖناني كهذه ٌاك ٌ
حاميمات ٌ
١نمد تةزيل الكتاب من اهلل
١نمد ،فيكوف اٞنعىن :حكم يا ٌ
(ح ـ) فاٜناء معةاها حكم  ،كاٞنيم معةاه ٌ
العزيز اٜنكيم.

يعين :إ ٌف اهلل تعأب أنزؿ القرآف حكمان كمواعظ ،أال تغين هذه اٜنكم كاٞنواعظ عن إتياف اٞنعجزات ٟنؤالء
اٞنشركٌن؟

ً
ٍم ه بىالًغى ه فى ىما تيػ ٍغ ًن الةح يذ ير} .
كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة القمر قوله تعأب {حك ى

كالشاهد على ذلك نبع نور كلٌها مسبوق ُنرفٌن ك٨نا (ح ـ)  ،كالدليل على ضياع اٜنرفٌن قوله تعأب:
( - 2إًنَا أىنزلٍةىا إًلىي ى ً
موجهان إ ٍف ٓب تكن السورة مسبوق ُّذين
ى ٍ
فلم ٍن يكوف اٝنطاب إذان ٌ
ك الٍكتى ى
اب) ى

١نمد.
اٜنر ٌفٌن؟ فاٝنطاب ٌ
موجه ٜنرؼ اٞنيم الذم يشًن إٔب كلم ٌ
ً
اٜن ٍّق) أم بدين اٜنق (فى ً
ً
َ
ٍّين) أم هلل
ٍ
اعبيد اللَهى ٢نيٍل ن
كقوله (ب ٍى
صا) أم عبادة خالص من اإلشراؾ (لهي الد ى
الطاع كاالنقياد.
ًَ
( - 3أىىال لًلَ ًه الدٍّين ٍ ً
ين َأنى يذكا ًمن يدكنًًه أ ٍىكلًيىاء)
اٝنىال ي
ص) يعين هلل ْنب الطاع اٝنالص من اإلشراؾ ( ىكالذ ى
ي
يوالوهنم ،يعين يوالوف اٞنبلئك  ،قائلٌن ( ىما نىػ ٍعبي يد يه ٍم إًَال لًييػ ىقٍّربيونىا إً ىٔب اللَ ًه) بشفاعتهم لةا عةده أل ٌف ٟنم عةد
اهلل ( يزلٍ ىفى) يعين ٟنم اٞنةزل الرفيع كالقريب من اهلل  ،فقاؿ اهلل تعأب (إً َف اللَهى ىٍ٪ن يك يم بىػٍيػةىػ يه ٍم) ُب اآلخرة (ًُب
ً
ًً
اٜنق (إً َف اللَهى ىال يىػ ٍه ًدم) إٔب
اٜنق ،يعين فيما ٫نالفوف دين ٌ
ىما يه ٍم فيه) من الدين ( ى٫نٍتىل يفو ىف) عن دين ٌ
ً
َار) للةٌػ ىعم.
طريق ٌ
اٜنق ( ىم ٍن يه ىو ىكاذ ه
ب ىكف ه

ككذلك ُب زمانةا أصبح أكثر الةاس يعبدكف قبور األنبياء كاألكلياء كاٞنشايخ كيقولوف مانعبدهم إال ليقربونا

بأهنا بةات اهلل كهي تشفع
إٔب اهلل زلفى كيشفعوا لةا عةده .كما قالت قريش كمشركو العرب ُب اٞنبلئك ٌ
كرد مزاعمهم فقاؿ:
لةا عةد اهلل  .فك ٌذُّم اهلل تعأب ٌ
ً
صطىىفى ً٣نَا ى٫نٍلي يق ىما يى ىشاء) أم الختار من
( - 4لى ٍو أ ىىر ىاد اللَهي أى ٍف يىػتَخ ىذ ىكلى ندا) كما يزعم مشركو العرب (َال ٍ
٢نلوقاته ما يشاءٍ .ب نزه نفسه عن ٌأناذ الولد ،فقاؿ تعأب (نبحانىه هو اللَه الٍو ً
اح يد) ال كلد له كال كالد
ٌ ٌ
يٍ ى ي ي ى ي ى
(الٍ ىق َه يار) أم الغالب ،قهر عباده باٞنوت.
ً
اٜنى ٍّق) أم بالوعد اٜنق،
ض) أم الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض (بً ٍ
 ( - 5ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
كقد نبق مثلها ُب نورة األنعاـ.

"يكور" معةاها يلف كيدير ،تقوؿ العرب كار
َه ىار ىعلىى اللٍَي ًل)  .كلم
َها ًر ىكيي ىك ٍّوير الةػ ى
(يي ىك ٍّوير اللٍَي ىل ىعلىى الةػ ى
ٌ

أشع الشمس عليها
العمام على رأنه ،أم ل ٌفهاٌ .بٌن اهلل لةا كركي األرض كدكراهنا حوؿ ١نورها كانتقاؿ ٌ
الةهار،كل ذلك بكلم و كجيزة هي قوله (يي ىك ٍّوير اللٍَي ىل ىعلىى
ليتكوف عليها الليل ك
من جه إٔب جه أخرل ٌ
ٌ
َها ًر) يعين يتبع بعضهما بعضان بسبب كركيٌ األرض كدكراهنا حوؿ ١نورها فيكوف الةصف اٞنقابل
الةػ ى
َها ًر) أل ٌف
للشمس هناران ،كالةصف اٞنعاكس ليبلن .كإٌ٧نا ق ٌدـ الليل على الةهار بقوله (يي ىك ٍّوير اللٍَي ىل ىعلىى الةػ ى
أشع الشمس على األرض.
الفضاء كلٌه ليل أم يمظلم كإ٧نا يكوف الةهار بسبب ٌ
ً
و
ىج ول يم ىس ًّمى) أم إٔب كقت
( ىك ىن َخىر الش ٍ
س ىكالٍ ىق ىمىر) ٞنةافعكم ( يكلٌّ) مةهما ( ىٍ٩ن ًرم) ُب حرك دائم (أل ى
َم ى
يةشق كيكوف نصفٌن ٍبٌ ْنذبه الشمس إليها .
١ندكد تةتهي حياهتما فيه ،كهو يوـ القيام  .فالقمر ٌ
كالشمس تةفجر فتكوف تسع عشرة قطع .

َار) ٞنن أطاعه.
اٞنكوف ٟنذا الكوف (الٍ ىع ًز ييز) ُب يملكه (الٍغىف ي
(أىىال يه ىو) اهلل ٌ
سكً
اح ىدةو ٍبٌ ىج ىع ىل ًمٍةػ ىها ىزٍك ىج ىها) نبق تفسًنها ُب نورة الةساء.
 ( - 6ىخلى ىق يكم ٍّمن نػَ ٍف و ى
ىنزىؿ لى يكم ٍّم ٍن ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ىٖنىانًيى ى أ ٍىزىك واج) أم أنزؿ من اٛنبل الذم خلق عليه آدـ كحواء إٔب األرض
( ىكأ ى
اٞنةبسط  ،كذلك ٞنا يبست الةباتات فوؽ ذلك اٛنبل كٓب يبق عليه ما يأكلوف كيشربوف و
حيةئذ نزؿ آدـ
ى

كحواء كاألنعاـ إٔب األرض ُب أنفل اٛنبل يطلبوف رزقهم كمعيشتهم من طعاـ كشراب .كقد ٌبٌن اهلل تعأب
ٌن  ...كًمن ا ًإلبٍ ًل اثٍػةىػ ٍ ً
ٌن كًمن الٍم ٍع ًز اثٍػةىػ ٍ ً
{ٖنىانًيى ى أ ٍىزك واج ٍّمن ال َ ً ً
ٌن ىكًم ىن
عددها ُب نورة األنعاـ فقاؿ ى
ضأٍف اثٍػةىػ ٍ ى ى ى
ى ى
ى ى
الٍبىػ ىق ًر اثٍػةىػ ٍ ً
ٌن} .
ً ً
ً ً
{ه ىو الَ ًذم
( ى٫نٍلي يق يك ٍم ًُب بيطيوف أيَم ىهات يك ٍم ىخ ٍل نقا من بىػ ٍعد ىخ ٍل وق) كذلك ما بيٌةه تعأب ُب نورة غافر (اٞنؤمن) ي
ً
و
و ً
و ً
{كلىىق ٍد
ىخلى ىق يكم ٍّمن تيػىراب ٍبٌ من نحطٍ ىف ٍبٌ م ٍن ىعلى ىق ٍبٌ ي٫نٍ ًر يج يك ٍم ط ٍف نبل}  .كقاؿ تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف ى
ٌن ٍ .بٌ ىج ىع ٍلةىاهي نيطٍ ىف ن ًُب قىػرا ور َم ًك و
اإلنسا ىف ًمن ين ىبللىو ٍّمن ًط و
ً
ٌن ٍ .بٌ ىخلى ٍقةىا الةحطٍ ىف ى ىعلى ىق ن فى ىخلى ٍقةىا
ى
ىخلى ٍقةىا ٍ ى

ىح ىس ين
ضغى ن فى ىخلى ٍقةىا الٍ يم ٍ
الٍ ىعلى ىق ى يم ٍ
ضغى ى ًعظى ناما فى ىك ىس ٍونىا الٍعًظى ىاـ ىٜنٍ نما ٍبٌ أ ى
آخىر فىػتىبى ىارىؾ اللَهي أ ٍ
ىنشأٍنىاهي ىخ ٍل نقا ى
ٍ ًً
ٌن }
اٝنىالق ى
ات ثىىبل و
كقوله (ًُب ظيليم و
ث) هي ظلم البطن كظلم الرحم كظلم اٞنشيم ( ىذلً يك يم اللَهي) الذم خلقكم
ى
صىرفيو ىف) عن
ك ىال إًلىهى إًَال يه ىو فىأ َ
كخلق أجدادكم كخلق األجةٌ ُب بطوف نسائكم ،هو ( ىربح يك ٍم لىهي الٍ يم ٍل ي
ىٗب تي ٍ
صرفوف إٔب دين باطل ٓب ييةزؿ اهلل به
طريق ٌ
اٜنق بعد هذا البياف كهذه األدلٌ الواضح ؟ كاٞنعىن :كيف تي ى

من كتاب؟

ضى
ين ىعة يك ٍم) أم عن إ٬نانكم كعبادتكم ( ىكىال يىػ ٍر ى
( - 7إًف تى ٍك يف يركا) بالقرآف كّنن نزؿ عليه (فىًإ َف اللَهى ىغ ً ٌّ
ًً ًً
ضهي لى يك ٍم)
لعبىاده الٍ يك ٍفىر) فيعاقبهم عليه ُب اآلخرة ( ىكإًف تى ٍش يك يركا) لةعم اهلل عليكم كتؤمةوا برنوله (يىػ ٍر ى
يخىرل) أم ال ٪نمل إنساف ذنب غًنه فبل تسمعوا لقوؿ رؤنائكم
كيىًزٍدكم من فضله ( ىكىال تى ًزير ىكا ًزىرةه ًكٍزىر أ ٍ
إذ قالوا لكم اتٌبعوا نبيلةا كلةحمل خطاياكم ،أياـ قليل تستمتعوف بالدنيا (ٍبيَ إً ىٔب ىربٍّ يكم َم ٍرًجعي يك ٍم) بعد
اٞنوت (فىػيػةىبٍّئ يكم ًّنىا يكةتيم تىػعمليو ىف) كيعاقبكم عليها (إًنَه علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر) فبل ىٔنفى عليه أنراركم.
ات ال ح
ي ي
يى ه
ٍ ٍى
 ( - 8ىكإً ىذا ىم َ ً
الضر عةه
نسا ىف ي
ضر من مرض أك فقر أك بلي ( ىد ىعا ىربَهي) لكشف ٌ
ضٌّر) أم أصابه ٌ
س ٍاإل ى
تفضل عليه كأعطاه (نً ٍع ىم ن ٍّمٍةهي)
( يمةًيبنا إًلىٍي ًه) أم راجعان إليه بالسؤاؿ ال يرجو غًنه (ٍبيَ إًذىا ىخ َولىهي) أم ٌ
فشفاه بعد اٞنرض كأغةاه بعد الفقر (نى ًسي ما ىكا ىف ي ٍدعو) اهلل (إًلىي ًه ً
نسي تلك الش ٌدة اليت
أم
)
ل
ب
ػ
ق
ن
م
ى
ى ي
ٍ
ٍ
ىى
ي
ى
ىند نادا) أم أضدادان ،يعين ٕناثيل يعبدها أك قبوران
مسه ككفر بةعم ربٌه ( ىك ىج ىع ىل لًلَ ًه أ ى
أصابته ك ٌ
الضر الذم ٌ
ض َل) الةاس (عن نبًيلً ًه) أم عن نبيل اهلل ً
لؤلكلياء يق ٌدنها (لٍّي ً
اٞنوصل إٔب جةٌاته بتلك التماثيل كبتلك
ي
ى ى

١نمد ٟنذا الكافر كاٞنشرؾ (ىٕنىت ٍَع) ُب الدنيا (بً يك ٍف ًرىؾ
القبور حيث يدعوهم إٔب عبادهتا كتقديسها (قي ٍل) يا ٌ
قىلً نيبل) ٍب ٕنوت (إًن ى ً
ىصح ً
اب الةَا ًر) ُب اآلخرة.
ٌ
َك م ٍن أ ٍ ى
ً
قانت ،أم مةقطع إٔب عبادة ربه
ت) يعين أهذا الكافر الذم ذكرناه خًنه أـ ىمن هو ه
( - 9أىَم ٍن يه ىو قىان ه
ً
ً
أخرل
(آنىاء اللٍَي ًل) أم ُب أكقات الليل ،مفردها "آف" كٗنعها "آناء" ( ىناج ندا) هلل ٌ
مرة ( ىكقىائ نما) للصبلة ى

( ىٍ٪ن ىذ ير) عذاب ( ٍاآل ًخىرىة ىكيىػ ٍر يجو ىر ٍ٘نى ى ىربًٍّه) أم يرجو جةٌته .ضرب اهلل مثىبلن ُب اآلي السابق برجل كافر

جاهل كفر نعم ربٌه كجعل له أندادان ليضل الةاس عن نبيل اهلل  ،كهو أبو جهل ،كضرب مثىبلن ُب هذه

١نمد ،كاٞنعىن:
اآلي برجل عآب صاّب عابد يقوـ ُب آناء الليل للعبادة يصلٌي هلل مرة كيسجد أخرل ،هو ٌ

ترتكوف من يدعوكم إٔب عبادة ربٌكم كإٔب ٓنصيل ر٘نته كنيل ثوابه ،كتةقادكف إٔب رجل كافر جاهل
ًَ
ين يىػ ٍعلى يمو ىف)
يدعوكم لعبادة األصةاـ كيلقيكم ُب اٞنهالك بسبب جهله كعةاده (قي ٍل ىه ٍل يى ٍستى ًوم الذ ى
كعلمهم من اهلل  ،كهم اٞنؤمةوف (كالَ ًذين ىال يػعلىمو ىف) كهم اٞنشركوف ،يعين هل عةدكم ً
ً
العآب كاٛناهل
ى ى ىٍ ي
نواء (إًَ٧نىا يػتى ىذ َكر أيكليوا ٍاألىلٍب ً
اب) أم إٌ٧نا يتٌعظ ذكك القلوب الواعي .
ى ي ٍ
ى

ً ً ًَ
اٞنرضى الذين ال ٬نكةهم أف
ين ىآمةيوا اتَػ يقوا ىربَ يك ٍم) ُب الضعفاء ك ى
( - 10قي ٍل) يا ٌ
١نمد لعبادم (يىا عبىاد الذ ى
ًً
ً
ىح ىسةيوا ًُب ىه ًذهً ال حدنٍػيىا ىح ىسةى ه) يعين:
ين أ ٍ
يهاجركا إٔب اٞندية كا٘نلوهم معكم كأحسةوا إليهم بذلك (للَذ ى
يطعم جائعان
يهيء اهلل له من ٪نسن إليه كقت الش ٌدة ،ى
ىمن ٍ
كمن ٍ
٪نسن إٔب إنساف ضعيف كقت الرخاء ٌ

يهيء له اهلل من
يطعمه كقت احملل ،ى
يهيء اهلل له ىمن ي
كمن يقضي حاج إنساف ُب شبابهٌ ،
كقت اٝنصب ٌ
يقضي حاجته كقت شيخوخته (كأىرض اللَ ًه ك ًانع ه) ً
فهاجركا إٔب أرض ال ٬نةعكم أهلها من عبادة اهلل (إًَ٧نىا
ىٍ ي ى ى
ىجريهم بًغى ًًٍن ًحس و
يػو ََب ال َ ً
اب) ُب اآلخرة.
يى
صاب يرك ىف) ُب مرضاة اهلل (أ ٍ ى
ى
ًَ
وت) يعين اجتىةبوا الطغاة ،كهم رؤناء الضبلؿ كالطغاة كالقادة ،مفردها
اجتىػةىبيوا الطَاغي ى
ين ٍ
 ( - 17ىكالذ ى

متكرب ،كٗنعها طاغوت على كزف ملكوت كطغاة
و
لكل ٌ
طاغ ،كالواك للجمع ،كالتاء للتعريف ،كهي صف ٌ
كها) يعين من أف ٫ندموها كيسمعوا لقوٟنا بل تركوها ( ىكأىنىابيوا إً ىٔب اللَ ًه) أم كرجعوا إٔب
كطواغيت (أىف يىػ ٍعبي يد ى
ً ً
١نمد.
اهلل بالتوب كأنلموا مع رنوله ( ىٟني يم الٍبي ٍشىرل) بةعيم اٛنة (فىػبىش ٍٍّر عبىاد) يا ٌ
ًَ
ً
ىح ىسةىهي) يعين يستمعوف قوؿ اهلل ُب الكتب السماكي فيتٌبعوف
ين يى ٍستىمعيو ىف الٍ ىق ٍوىؿ فىػيىتَبًعيو ىف أ ٍ
( -18الذ ى
ىح ىس ىن ىما أين ًزىؿ
أحسةه كهو ما جاء ُب القرآف .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب السورة نفسها { ىكاتَبًعيوا أ ٍ

اٜن ًد ً
يث كًتىابنا حمتى ىش ًاُّنا}
إًلىٍي يكم ٍّمن َربٍّ يكم}  ،يعين أحسن الكتب السماكي  .كقاؿ أيضان {اللَهي نىػَزىؿ أ ٍ
ىح ىس ىن ٍى
.
(أيكلىئً َ ً
ً
ك يهم أيكليوا ٍاألىلٍب ً
اب) أم أكلو العقوؿ الراقي كالقلوب
ٍ ى
ين ىه ىد ياه يم اللَهي) إٔب طريق ٌ
اٜنق ( ىكأ ٍيكلىئ ى ٍ ٍ
ى
ك الذ ى
الواعي .

( -19أىفىمن ح َق ىعلىٍي ًه ىكلًم ي الٍع ىذ ً
انتحق
اب) كمن كجبت له اٛنةٌ كالثواب ،يعين أْنعلوف اٞنشرؾ الذم
ٌ
ى ى
ىٍ ى
العذاب بكفره كاٞنؤمن الذم كجب له الثواب بإ٬نانه كصاّب أعماله ،فليسوا ُب ذلك نواء.
ىنت تي ًةق يذ ىمن ًُب الةَا ًر)؟ كاٞنعىن :ال تكثر ُب طلبهم إٔب اإلنبلـ
ٍبٌ خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب (أىفىأ ى
انتحق الةار َنرائمه كلكن اهلل يهدم من كاف أهبلن للهداي .
كتتعب نفسك فأنت ال تقدر أف هتدم من
ٌ
ً
ً ًَ
ؼ َمبةًيَ ه) أم مرت ً
اصف الواحدة فوؽ
ين اتَػ ىق ٍوا ىربػَ يه ٍم ىٟني ٍم غيىر ه
ؼ) ُب اٛنةٌ ( ٍّمن فىػ ٍوق ىها غيىر ه ٍ
( - 20لىك ًن الذ ى
ً ً
ً ً
ف اللَهي الٍ ًم ىيع ىاد) ٞنن كعد.
األخرل ( ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار) هذا ( ىك ٍع ىد اللَه ىال ي٫نٍل ي
( - 21أى ىٓب تىػر) أيها اٞنةكر لوجود األركاح (أى َف اللَه أ ً
ً
يع ًُب
ى ى
ىنزىؿ م ىن ال َس ىماء ىماءن ) يعين اٞنطر (فى ىسلى ىكهي يىػةىاب ى
ٍ ى

ٍاأل ٍىر ً
ض) .

كيتكوف اليةبوع من األمطار أك من الثلوج اليت تسقط
اليةبوع عٌن ماء ُب أنفل اٛنبل أك بٌن اٛنباؿٌ ،
على اٛنباؿ ُب فصل الشتاء فتدخل ُب شقوقها كْناكيفها كْنرم اٞنياه ٓنت األرض حّت ْند طريقان

كيسمى ذلك اٞنةفذ يةبوعان ،فإ ٍف كاف ماء اليةبوع من اٛنبل الذم تراكمت عليه
للخركج فتخرج مةهٌ ،

الثلوج يكوف ماء باردان جدان ،كإ ٍف كاف من األمطار تكوف الربكدة معتدل  ،كتكوف جودة اٞنياه اٝنارج من
اليةبوع من جودة األرض اليت ْنرم اٞنياه ُب باطةها ،فإف كانت صاٜن ليس فيها أمبلح خرجت اٞنياه
صاٜن للشرب ،كإف كانت األرض ذات أمبلح خرجت اٞنياه ماٜن أك فيها مرارة.

ً
كقوله (ٍبيَ ي٫نٍر ً
تشق ٟنا طريقان على األرض فتكوف
ًج بًه ىزٍر نعا ح٢نٍتىل نفا أىلٍ ىوانيهي) أل ٌف اٞنياه إذا خرجت من اليةبوع ٌ
ي

هنران ٩نرم فتةبت به الةباتات كتتفتٌح الزهور كٔنرج الثمرات فتةشأ من ذلك الةبات ألواف زاهي من أخضر
ً
يج) أم تضربه هوج الرياح ،يعين حرارة الصيف،
كأ٘نر كأصفر كأبيض كغًن ذلك من أزهار الربيع (ٍبيَ يىه ي

يقاؿ "لعبت به هوج الرياح" أم ضرب هوجاء ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
ىكتيػ ٍع ًقبيها األ ٍىمطى يار فاٞناءي ىر ًاج يع
ت
وج ٍّ
ص ىف ٍ
الريىاح إذا ى
تي ى
ص ٍّف يقها يه ي
كقاؿ أيضان:
ً ً
ًً
الوىر يؽ
هاج ك ٍا٥نى َ
كالغي ٍ
ص ًن بٍيػةىا تىراهي ناعمان ىهدبان إ ٍذ ى
ت عن أفةانه ى
كقاؿ الةابغ :
الر ً ً ً
هايب التػحر ً
ب ىم َوا ًر
أىقٍػ ىول كأىقٍػ ىفىر ًم ٍن نػي ٍع وم ك ىغيَػىرهي يه ٍو يج ٍّ
ياح بً ً ٍ
متكسران ٓنت
(فىػتىػىراهي يم ٍ
مصفران من العطش ك ٌ
ص ىفًّرا) أم ترل الةبات ٌ
اٜنر (ٍبيَ ىٍ٩ن ىعليهي يحطى ناما) أم متحطٌمان ٌ
ً
ك) التحطيم بعد اٝنضرة كالتلوين (لى ًذ ٍكرل ًأليكًٕب ٍاألىلٍب ً
اب) أم
أقداـ الةاس كحوافر الدكاب (إً َف ًُب ىذل ى
ى ٍ
ى
ً
للذين يةكركف كجود الةفوس
لىعظ لذكم العقوؿ الراقي كالقلوب الواعي  .كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب ى
"األركاح" فيقوؿ :أنظركا إٔب الةبات كيف يةبت كيةشأ بسبب كجود اٞناء فيصبح زاهيان بألوانه كأزهاره

تبخر اٞناء الذم ُب الةبات فذبل كيبس كٓنطم كما ذلك
اٛنميل ٍبٌ إذا جاء الصيف كضربته هوج الرياح ٌ

اليتكوف كيةشأ إال بوجود
اال ٝنركج اٞناء مةه ،فالةبات إذان ال يةبت كاليعيش إال باٞناء  ،فكذلك اإلنساف
ٌ
الركح كما نبب موته اال ِنركجها من جسمه ،فإف كةتم ً٣نٌن يعقل كيف ٌكر تىفهموا هذا اٞنثل كتى ً
عقلوه.
ى
ي

و
ظلمات
ص ٍد ىرهي لً ًٍئل ٍن ىبلًـ فىػ يه ىو ىعلى َٰى نيوور ٍّمن َربًٍّه) كمن أضلٌه الشيطاف فهو على
( - 22أىفى ىمن ىشىر ىح اللَهي ى
ً
ً
ًً
قلت ألحدهم إ ٌف اهلل كاحد ليس له شريك كال
من جهله (فىػ ىويٍ هل لٍٍّل ىقانيى قيػليوبػي يهم ٍّمن ذ ٍك ًر اللَه) يعين إذا ى
شفيع إال بإذنه قسى قلبه عليك كأهانك كقاؿ بل هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل  .كمثلها ُب السورة نفسها
ً ً ً ً ً ً ًَ
امشأىزَت قيػلي َ ً
ين ًمن يدكنًًه إً ىذا
{كإً ىذا ذيكًىر اللَهي ىك ٍح ىدهي ٍى ٍ
ي
قوله تعأب ى
ين ىال يػي ٍؤمةيو ىف ب ٍاآلخىرة ىكإ ىذا ذيكىر الذ ى
وب الذ ى

مشأزت قلوب
يه ٍم يى ٍستىٍب ًش يرك ىف}  ،كاٞنعىن :إذا ذكر اهلل كحده بالقدرة كأ ٌف األنداد ال قدرة ٟنم على شيء ا ٌ
ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) .
اٞنشركٌن من هذا القوؿ كقالوا بل شفعاؤنا ٟنم القدرة أيضان (أيكلىػَٰئً ى
ك) اٞنشركوف (ًُب ى
اٜن ًد ً
يث) أم أحسن القصص ،كهي قصص األنبياء اليت ذيكرت ُب القرآف.
( -23اللَهي نىػَزىؿ أ ٍ
ىح ىس ىن ٍى
ص ً
ك ىه ىذا
{٥ن ين نىػ يق ح
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف ىٍ
ص ًّنىا أ ٍىك ىحٍيػةىا إًلىٍي ى
ص ىعلىٍي ى
كأٍ
ىح ىس ىن الٍ ىق ى
الٍ يق ٍرآ ىف} ،
ً
ً
ً
تكرر
(كتىابنا حمتى ىشاُّنا) يعين ما جاء ُب القرآف من قصص األنبياء يشبه ماجاء ُب التوراة ( َمثىا٘بى) يعين ٌ
مرتٌن األكٔب ُب التوراة كالثاني ُب القرآف (تىػ ٍق ىشعًحر ًمٍةهي) أم من اٜنديث ،يعين ترتعد كتةكمش
ذكرها ٌ
جلودهم ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ٌن أال فاب ًكي لًصخ ور ً
أع ٍ ً
بد َرةو
ىٍ
ى
ٍ
كقالت:
كقاؿ جرير:

كما كَر إالٌ كا ىف ٌأكىؿ طاع ون

ً
ً
وؿ الوًج ً
يف اقٍ ىش ىعَر ًت
اٝنيل م ٍن طي ى
إذا ي
كما أبصرتٍه اٝنيل االٌ اقٍ ىشعَر ً
ت
ى
ٍى ي ي

ةدُب ال يقشعًحر ًمن الو ً
إً٘ب إًذا خطىرت كرائي ًخ ً
عيد ىج ً
ةا٘ب
ٌ
ى ى ى
ى ى ى ى
ً
(جلي َ ً
الرنل ككيف أهلكهم اهلل
ي ي
ين ى٫نٍ ىش ٍو ىف ىربػَ يه ٍم) ل ىما ٚنعوا من قصص األمم اٞناضي اليت ك ٌذبت ي
ود الذ ى
ً ً
ً
ً ً
بالرنل ككيف نصرهم اهلل
ٌن يجلي ي
بالعذاب (ٍبيَ تىل ي
ود يه ٍم ىكقيػليوبػي يه ٍم إ ىٔب ذ ٍك ًر اللَه) لما ٚنعوا من أخبار اٞنؤمةٌن ي
ً
ك) اٟندل ( يه ىدل اللَ ًه يىػ ٍه ًدم بًًه ىم ٍن يى ىشاء
على أعدائهم ُب الدنيا كما أع ٌد ٟنم من الثواب ُب اآلخرة ( ىذل ى
ضلً ٍل اللَهي فى ىما لىهي ًم ٍن ىه واد)  ،كقد نبق تفسًنها ُب نورة اٜنجر أيضان.
ىكىمن يي ٍ
( - 24أىفىمن يػت ًَقي بًو ٍج ًه ًه نوء الٍع ىذ ً
اب) كمن هو أعمى يتٌجه ٥نو اٝنراب ،كييع ٌذب (يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً) ؟
ي ى ى
ى ى ى
فكلم "يتٌقي" معةاها ٪نذر كيتجةٌب ،كقوله (بًىو ٍج ًه ًه) أم با ٌْناهه إٔب جه أخرل ليس فيها عذاب،
فغًن ٌاْناهه كنار ٥نو اٞنسلمٌن كآمن كنلم من
كاٞنعىن :أفمن كاف بصًنان فرأل العذاب كاقعان باٞنشركٌن ٌ

بع قادة الشرؾ كالضبلؿ فيذهب بعد موته إٔب دار
أعمى عن اٜنقيق فيتٌ ى
كم ٍن هو ى
العذاب ُب اآلخرة ،ى
اٝنراب ال٩ند فيها فاكه ن كالشرابان فيبقى جائعان ظاميان عاريان من الثياب ٍبٌ يبلقي (يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً) أش ٌد
ً
و ً ًً
ٌن) الذين يظلموف الةاس كيغصبوف حقوقهم كأمواٟنم (ذيكقيوا ىما يكةتي ٍم
يل) حيةئذ (للظَالم ى
العذاب ( ىكق ى
ً
حمى الذهب كالفض فتيكول ُّا جباههم كجةوُّم كظهورهم.
تىكٍسبيو ىف) من ماؿ حراـ .فيي ى
ب اللَهي ىمثى نبل) ُب ٍّ
اٞنكذبٌن كزكاٟنم ،كاٞنسلمٌن كانتصارهم على أعدائهم ( َر يج نبل) ظاٞنان ك ٌذب
 ( - 29ى
ضىر ى
الرنل ،هو فرعوف (فً ًيه) أم ُب حكمه ( يشىرىكاء يمتى ىشاكً يسو ىف) أم متةا ًزعوف ٢نتلًفوف ُب اآلراء  ،كمن ذلك
ي
قوؿ الفرزدؽ يصف ٘نار كحش يسوؽ أنثاه:
يػٍة ًفي اٛنًحاش كيػزًرم بالٍم ً
قاحي ًم
ى يٍ
كانتيهي
ى
يىػلي حمها يم ٍق ًربان لوال ىش ى
ى
للر ينل ( ىك) ضرب مثبلن للمؤمةٌن كانتصارهم
هم كزراء فرعوف فأهلكهم اهلل مع كثرهتم بسبب تكذيبهم ي

على أعدائهم مع قلٌتهم ( ىر يج نبل) صاٜنان هو هاركف ( ىنلى نما لٍّىر يج ول) هو مونى ،أم هاركف مساٞنان ٞنونى
ألهنما علىى حق (هل يستى ًوي ً
اف ىمثى نبل) ُب الكثرة كالقلٌ ؟ يعين
مطيعان ألمره ،فانتصرا على فرعوف كجةده ٌ
ٌ ى ٍ ىٍ ى
نول هاركف فانتصر القليل على الكثًن بإذف
فرعوف مع كزرائه كجيشه ٌ
كقوادهم ،كمونى ليس معه أحد ى
اٜنى ٍم يد لًلًَه) الذم نصر٘ب على اٞنشركٌن مع قلٌ أصحايب ككثرة اٞنشركٌن كما نصر
١نمد ( ٍ
اهلل  ،قل يا ٌ
مونى على فرعوف ،فبعض قومك ٩نهلوف أمر فرعوف كقصته (بى ٍل أى ٍكثىػ يريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق .

َهم َميٍّتيو ىف)  ،كاٞنعىن :إ ٌف الذم أصاُّم ُب الدنيا من القتل كاٝنزم ال يع ٌد شيئان ٣نا
( - 30إًن ى
َك ىميٍّ ه
ت ىكإًنػ ي
يةاٟنم ُب اآلخرة من العذاب كنرتل بةفسك حٌن ٕنوت كتةتقل إٔب عآب الةفوس.

ً ً ً
ةد ربٍّ يكم ىٔنٍتى ً
ً
ص يمو ىف) معهم فيةتقم لكم من اٞنشركٌن
ٍ( - 31بيَ إنَ يك ٍم) أيٌها اٞنسلموف (يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ع ى ى ٍ

الذين آ ىذككم كطردككم من دياركم.
ى

ً
ً
الص ٍد ًؽ) أم بالقرآف (إً ٍذ
ب بً ٍّ
ب ىعلىى اللَه) ٌ
بادعائه أ ٌف اٞنبلئك بةات اهلل ( ىكىك َذ ى
( - 32فى ىم ٍن أىظٍلى يم ٣نَن ىك ىذ ى
ً
ىجاءهي) من اهلل ،يعين ال أحد أظلم مةه (أىلىٍي ً
مةزؿ كمقاـ للجاحدين؟
ين) أم ه
َم ىمثٍػ نول لٍٍّل ىكاف ًر ى
س ُب ىج ىهة ى
ى
 ) - 33كالَ ًذم جاء بً ٍّ ً
ك يه يم
صد ى
َؽ بًًه) كهم اٞنؤمةوف (أيكلىػَٰئً ى
١نمد ( ىك ى
ى
الص ٍدؽ( يعين جاء بالقرآف كهو ٌ
ى
الٍ يمتَػ يقو ىف) ح ٌقان.
ً
ًً
ٌن) .
 ( -34ىٟنيم َما يى ىشاءيك ىف ًع ى
ةد ىرًٍُّّ ٍم) يعين ُب اآلخرة ُب اٛنةاف َٰ(ذىل ى
ك ىجىزاءي الٍ يم ٍحسة ى
ً
ىن ىوأى الَ ًذم ىع ًمليوا) يعين يزيل عةهم ُب اآلخرة عار الشرؾ كاٞنعاصي اليت
( - 35ليي ىكفىٍّر اللَهي ىعٍةػ يه ٍم أ ٍ
ىن ىوأى الَ ًذم ىع ًمليوا) أل ٌف األعماؿ السيٌئ تكوف ُب اآلخرة أنوء
عملوها قبل إنبلمهم .كإٌ٧نا قاؿ تعأب (أ ٍ
لكن ُب اآلخرة ال ٬نكةه كتماهنا ألهنا
لفاعلها ،أل ٌف عامل السيئ ٬نكةه أ ٍف يكتمها ُب الدنيا عن الةاس ك ٍ
ً
كل الةفوس كال يتخلٌص من عارها.
يكتبى ٍ
ت ُب صحائف أعماله كأهنا مرنوم تراها ٌ
ىح ىس ًن الَ ًذم ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) أل ٌف األثًنم أحسن من اٞنادم ،كاٞنعىن :أ ٌف
ىجىريهم بًأ ٍ
كقوله ( ىكىٍ٩ن ًزيىػ يه ٍم أ ٍ

١نصوالت اٛنةٌ أحسن من ١نصوالت الدنيا أل ٌف اليت ُب الدنيا تةفد كتفسدٌ ،أما اليت ُب اٛنةٌ ال تةفد
ألهنا ركحاني .
كالتفسد كاليعرتيها عطب ٌ

الةب أصحابه بتكسًن األصةاـ يوـ فتح مك قاؿ بعض اٞنشركٌن التفعلوا ألهنا تةتقم
 - 36لى ٌما أمر ٌ
ً و
كسر أصةامهم؟
س اللَهي ب ىكاؼ ىعٍب ىدهي) إبراهيم ٌ
شرهم ٞنا ٌ
مةكم فإ ٌف بأنها شديد .فةزؿ قوله تعأب (أىلىٍي ى
فكذلك أنتم أيها اٞنسلموف يكفيكم شرهم فبل تسمعوا ألقواؿ اٞنشركٌن( .كي٫ن ٍّوفيونى ً َ ً
ين ًمن يدكنًًه)
ىى ى
ك بالذ ى
ٌ

كسرت هذه
أم ٌ
٫نوفونك باٞنبلئك  ،أل ٌف األصةاـ اليت كانت عةدهم ٕناثيل للمبلئك بزعمهم ،فقالوا إف ٌ

التماثيل فإف اٞنبلئك تةتقم مةك.

ككذلك اليوـ يقولوف ٕب" :إ ٌف األئم كاٞنشايخ تةتقم مةك ألنك تقوؿ ال تق ٌدنوا قبورهم كالتةذركا ٟنم
كالتسألوا حوائجكم مةهم كتستعيةوا ُّم عةد قيامكم كعةد قعودكم ،أليسوا هم أكلياء اهلل ؟"

ضلً ًل اللَهي فى ىما لىهي ًم ٍن ىه واد) يهديه إٔب طريق الصواب.
ضل اٞنشركوف عن طريق اٜنق ( ىكىمن يي ٍ
فقد ٌ
الةجار
٫نوفوف ُّا صغار العقوؿ ،حادث كقعت ٛنارتةا ُب زقاقةا يسمى بيت ٌ
كمن اٜنوادث اٞنؤنف اليت ٌ

ُب بلدة اٜنلٌ ُب ٌأكؿ شهر ذم اٜنج نة  1402هجري  ،طرقت الباب إمرأة مشع ًوذة على جارتةا
كقالت" :إ٘ب قيٌم اٜنمزة ((كهو أحد أبةاء األئم  ،من القبور اٞنشيدة الذم يبعد قربه عن بلدة اٜنل
"بصارة" أكشف لكم عما تضمركف كتريدكف".
بضع فرانخ))  ،كإ٘ب ٌفوال ٌ

الفواالت ،فرفضت الدر٨نٌن
فأدخلوها الدار كتفاءلت ٟنمٍ ،بٌ أعطوها در٨نىٌن كما هي أجرة غًنها من ٌ

كقالت" :إ ٌف أجرٌب  47ديةاران كإ ٍف ٓب تدفعوا ٕب هذا اٞنبلغ فسيعاقبكم اٜنمزة ك٬نيت أكالدكم أك يوقعكم
بكارث ٔنسركف بدؿ هذا اٞنبلغ أضعافان" ،كمهما حاكلوا أ ٍف يقةعوها بشيء قليل من الةقود ٓب توافق،
الدجال
كأخًنان ٗنعوا ٟنا اٞنبلغ الذم طلبته من هةا كهةاؾ كانتقرضوا الباقي كدفعوه إٔب اٞنرأة اٞنشعوذة ٌ
أل ٌهنم ٫نافوف أ ٍف يعاقبهم اٜنمزةً .
كمثل هذه اٜنادث كثًن.
ً
ً
خلقهن (قي ٍل أىفىػىرأىيٍػتيم)
ض لىيىػ يقولي َن اللَهي )
 ( - 38ىكلىئن ىنأىلٍتىػ يهم) أم اٞنشركٌن ( َم ٍن ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ٌ
ً ً ًَ
ً ً
أم ف ٌكركا ٍبٌ ابدكا ٕب رأيكم ُب ( َما تى ٍدعيو ىف من يدكف الله) يعين ُب الذين تعبدكهنم من دكف اهلل (إ ٍف أ ىىر ىاد٘بى
ً
ات ي ً
عين فتشفيين من مرض أك
اللَهي بً ي
ضٍّر ىه ٍل يه َن ىكاش ىف ي
الضر ٌ
ضٍّره) يعين هل تتم ٌكن آٟنتكم أف تزيل ٌ
أذل ؟ فاٛنواب كبل ال تقدر على شيء من ذلك( ،أ ٍىك أ ىىر ىادً٘ب بًىر ٍ٘نىو) أم
تغةيين من فقر أك تدفع عين ن
ً
ات ىر ٍ٘نىتً ًه) يعين هل ٪نبً ٍس ىن عين ر٘نته؟ كبل ،كاٞنعىن :ىمن عجز عن الةفع
ِنًن كعافي ( ىه ٍل يه َن ٣نيٍس ىك ي
ً
ب اللَهي ىعلىٍي ًه يىػتىػ ىوَك يل
يتقرب إليه كيف ى٪ن يسن عبادته إليه (قي ٍل) يا ٌ
الضر ككشف السوء ٌ
عمن ٌ
ك ٌ
١نمد ( ىح ٍس ى
الٍ يمتىػ ىوٍّكليو ىف) بةشر دين اإلنبلـ فيةجحوا.
( - 39قي ٍل يىا قىػ ٍوًـ ٍاع ىمليوا ىعلى َٰى ىم ىكانىتً يك ٍم) أم اعملوا على قدر ٕن ٌكةكم مين كمن أصحايب فبل ٦ناؼ
ً
ريب من تبليغ الرنال كالدعوة إٔب عبادته كحده كنبذ
ىم ٍكىريك ٍم ،فاهلل يةصرنا عليكم (إً ٍّ٘ب ىعام هل) ّنا أمر٘ب ٌ
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف) .
األصةاـ (فى ىس ٍو ى

( - 40من يأٍتً ًيه ع ىذاب ي٫نٍ ًز ًيه) أنا أـ أنتم (كىً٪ن حل علىي ًه ع ىذ ً
يم) أم دائم كذلك ُب اآلخرة.
ى ىٍ ى ه
ى ى ى ه
اب حمق ه
( - 41إًنَا أىنزلٍةىا علىي ى ً
اب) أم القرآف (لًلة ً
اٜنى ٍّق) أم بدين
َاس) أم لتعليم الةاس كإرشادهم (بً ٍ
ى ىٍ
ك الٍكتى ى
ً ًً
ض َل) عن طريق اٜنق كلزـ طريق الشرؾ (فىًإَ٧نىا ي ً
ض حل ىعلىٍيػ ىها) أم
اٜنق (فى ىم ًن ٍاهتى ىد َٰل فىلةىػ ٍفسه) ثوابه ( ىكىمن ى
ٌ
ٌ
ى
(علىٍي ًهم بًىوكً ويل) أم ُنفيظ ،كاٞنعىن :لست عليهم ُنفيظ
١نمد ى
فآثامه تعود على نفسه ( ىكىما أ ى
ىنت) يا ٌ
تيةجيهم فتكوف شديد اٜنرص على ٤ناهتم بل أنت نذير.

( - 42اللَه يػتىػو ََب ٍاألىن يف ً
ٌن ىم ٍوًهتىا) يعين تكوف الةفوس ُب قبضته حٌن انفصاٟنا عن األجساـ ( ىكالًَيت
سح ى
يىى
ى
ت ًُب ىمةى ًام ىها) يعين كاليت ٓب تةفصل عن أجسامها كقت الةوـ .أل ٌف الةوـ قسماف إتٌصإب كانفصإب،
ىٓبٍ ىٕني ٍ
ككلم "موت" معةاها إنفصاؿ الركح عن اٛنسم كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
ً ً
ت يىػ ٍه ًذم ًُّا ىكًه يل
كعيلٍّ ىقٍتهي فىتاةه ما ي٪نىا ًكيٟنىا
م ٍن ٍأهلها ىميٍّ ه
فقوؿ الشاعر من أهلها ميٌت :يعين مةفصل عن أهلها ،كال ٌدليل على ذلك قوله ما ٪ناكٟنا ،كاٞنعىن:
ال٬نكةه أف ٪ناكؿ الوصوؿ إليها إلنٌه مةفصل عن أهلها .كقاؿ حاًب الطائي:
ً
ً ً
العظٍ ًم
ىهواءه فىما ىم َ
ىكد ٍد ي
ت ىكبىػٍيت اهلل لىو أى َف أىن ىفهي
ت الٍ يمخا ىط ىع ًن ى
فصلت اٞنخاط عن العظم .
أم فما
ي
ً
يخىر َٰل) إٔب أجسامها لتعيش ُب
(فىػيي ٍم ًس ي
ك الًَيت قى ى
ت) عةده ُب عآب الةفوس ( ىكيػيٍرن يل ٍاأل ٍ
ض َٰى ىعلىٍيػ ىها الٍ ىم ٍو ى
ً
ً
ك) أم ُب إمساؾ بعض
ىج ول حم ىس ًّمى) يعين إٔب الوقت اٞنق ٌدر أف يةتهي فيه أجلها (إً َف ًُب َٰذىل ى
الدنيا (إ ى َٰٔب أ ى
الةفوس عةده ُب عآب األثًن كإرناؿ األخرل إٔب أجسامها (ىآلي و
ات لٍّىق ٍووـ يىػتىػ ىف َك يرك ىف) ُب الةوـ كاليقظ كُب
ى
اٞنوت كاٜنياة .كقد نبق تفسًن هذه اآلي ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت بالتفصيل.

( - 43أًىـ َأنى يذكا ًمن د ً
كف اللَ ًه يش ىف ىعاءى) تقديره هل ا ٌٔنذكا األنداد ليةصركهم أـ ا ٌٔنذكهم شفعاء ،كبل ال
ي
ًً
١نمد (أ ىىكلى ٍو ىكانيوا) شركاؤكم (ىال
يستطيعوف نصرهم كاليشفعوف ٟنم فللٌه الشفاع ٗنيعان (قي ٍل) ٟنم يا ٌ

ألهنا أحجار مةحوت ال
٬نىٍلً يكو ىف ىشٍيئنا) من ذلك فبل الةصر على أعدائهم كال الشفاع ( ىكىال يىػ ٍع ًقليو ىف) ٌ
تسمع كال تبصر.

ً ً
ك ال َسماك ً
( -44قيل لٍّلَ ًه ال َش ىف ً
َ
ات
ى
اع ي ىٗن نيعا) يعين إ ٌف الشفيع ال يشفع إال ل ىمن أذف اهلل بشفاعته (لهي يم ٍل ي ى ى

ىك ٍاأل ٍىر ً
مةهن (ٍبيَ إليه تيػ ٍر ىجعيو ىف) بعد موتكم فيعقابكم على
ض) كالذين تدعوف من دكنه ال ٬نلكوف شيئان ٌ

أفعالكم.

امشأىزَت قيػلي َ ً
ين ىال
 ( - 45ىكإًذىا ذيكًىر اللَهي ىك ٍح ىدهي) بال يقدرة كأ ٌف األنداد ال قدرة ٟنم على شيء ( ٍى ٍ
ي
وب الذ ى
يػي ٍؤًمةيو ىف بً ٍاآل ًخىرًة) يعين نفرت قلوُّم مةك كأنكركا عليك هذا القوؿ كقالوا بل شركاؤنا أيضان ٟنم ال يقدرة
بتمليك اهلل ٟنم إياها  .فاالمشئزاز معةاه الةفور ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
َت ىكىكلٍَت يػه ٍم ىع ىش ٍػوىزنى ن ىزبي ٍػونىػا
اؼ ًُّىا ٍ
إًذىا ىع َ
ض الثٍّػ ىق ي
امشػىأىز ٍ
(كإًذىا ذيكًر الَ ًذ ً ًً
اٜنسن (إًذىا يه ٍم) أم اٞنشركوف (يى ٍستىٍب ًش يرك ىف) كيفرحوف ّندح
ى
ى ى
ين من يدكنه) بال يقدرة كالذكر ى
آٟنتهم.

يتمسك بقبور األئم كاٞنشايخ" :إ ٌف
كل االنطباؽ ،فإذا ى
قلت ٞنن ٌ
أقوؿ :لقد انطبقت هذه اآلي ُب زمانةا ٌ

ضران ،إنأؿ حاجتك من اهلل كهو يقضيها لك ،أل ٌف ال يقدرة له
القبور هذه الٕنلك لك نفعان كالتدفع عةك ٌ
امشأزت نفسه كحقد قلبه عليك
كاألمر بيده كال قيدرة لغًنه من اٞنخلوقٌن ".فإذا ٚنع هذا القوؿ مةك ٌ

كأدار بوجهه عةك كقاؿ" :هؤالء أكلياء اهلل كقد كهبهم اهلل من قدرته فهم يربئوف األكمه كاألبرص بل
ك٪نيوف اٞنوتى بإذف اهلل كي ً
دخلوف اٛنةٌ من أحبٌوا كالةار ٞنن ك ًرهوا فيجب عليةا تقديسهم كتشييد قبورهم
ي
نسوا قوؿ
كتقدٙب القرابٌن ألجلهم ألهنم شفعاؤنا عةد اهلل كألجلهم خلق اهلل السماكات كاألرض ".كقد ي
اهلل تعأب {قيل لٍّلَ ًه ال َش ىفاع ي ىً
ت عةدهم ١نانن أحد األئم تراهم يستبشركف كيأخذكف
ٗن نيعا}  ،كإذا ذيكًىر ٍ
ى
ُب مدحه كالثةاء عليه ،كهذا نوع آخر من اإلشراؾ.

اطر ال َسماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) أم مش ٌقق الكواكب السيٌارة كجاعلها قطعان كثًنة بعدما
( - 46قي ًل اللَ يه َم فى ى ى ى
كانت أرضان كاحدة .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة األنبياء {أىكىٓب يػر الَ ًذين ىك ىفركا أى َف ال َسماك ً
ات
ٌ
ىى
ى ٍ ىى ى ي
ا٨نىا} يعين كانتا قطع كاحدة فش ٌققةاها كجعلةاها قطعان كثًنة .كقد نبق شرح
ض ىكانىػتىا ىرتٍػ نقا فىػ ىفتىػ ٍقةى ي
ىك ٍاأل ٍىر ى
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ً
ب كالش ً
ٌن ًعبى ًاد ىؾ) اٞنشركٌن (ًُب ىما
ىنت ىٍٓن يك يم بىػ ٍ ى
َه ىادة) أم عآبه ّنا غاب عةٌا كما حضر عةدنا (أ ى
( ىعآبى الٍغىٍي ً ى ى
ىكانيوا فً ًيه ى٫نٍتىلً يفو ىف) من شؤكف الدين.
ًً
ض) من أمواؿ ( ىً
ين ظىلى يموا) أنفسهم باإلشراؾ ( ىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ٗن نيعا) أم ٗنيع الكواكب
 ( - 47ىكلى ٍو أى َف للَذ ى
ً
ً ً
ًً
ً
وء الٍع ىذ ً
كتبٌن ٟنم ( ٍّم ىن
اب يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ىكبى ىدا ىٟنيم) أم ٌ
السيٌارة ) ىكمثٍػلىهي ىم ىعهي( زيادةن عليه (ىالفٍػتى ىد ٍكا بًه من ين ى
ً
ً
كتبٌن ٟنم بطبلف عقائدهم كخسراف أعماٟنم إذ كانوا يعتقدكف أ ٌف
اللَه ىما ىٓبٍ يى يكونيوا ىٍ٪نتىسبيو ىف) يعين ٌ
فلما
ليقربونا إٔب اهلل زلفىٌ .
يتقربوف إٔب اهلل بعبادهتا ،كلذلك قالوا ما نعبدهم ٌاال ٌ
اٞنبلئك تشفع ٟنم ك ٌأهنم ٌ
كتبٌن ٟنم صح قوؿ
ماتوا كانتقلوا إٔب عآب الةفوس ككاجهوا اٜنقيق ظهر ٟنم عكس ماكانوا يعتقدكف ٌ
يرضى أف يعبدكا أحدان نواه كلو كاف اٞنعبود من اٞنبلئك اٞنقربٌن أك األنبياء
األنبياء بأ ٌف اهلل تعأب ال ى

يرضى أف تيق ٌدس أحدان من أكليائه كال أف تةذر له أك تستعٌن به عةد
كاٞنرنلٌن ،أل ٌف اهلل تعأب غيور فبل ى

تقرب له القرابٌن أك توقد
قيامك كقعودؾ أك ٓنلف به من غًن أف ٓنلف باهلل أك تسأؿ حاجتك مةه أك ٌ

تتربؾ بقربه أك تقبٌل ضر٪نه كجدراف مرقده ،كحّت تشييد القبور ال
الشموع حوؿ قربه ٌ
كتبخر البخور أك ٌ

٩نوز كالفائدة مةها غًن اٝنسارة لؤلمواؿ كاإلتعاب لؤلجساـ كالعذاب للةفوس ،أل ٌف األكلياء حٌن موهتم

يبق ُب القرب نول األجساـ البالي اليت ال فائدة مةها إذ الةفوس باقي تسمع كتبصر
انتقلوا إٔب اٛنةاف كٓب ى
تكونت فيها الةفوس ،كلى ٌما خرجت الةفوس مةها بعملي اٞنوت
كتأكل كتشرب ،كما األجساـ إال قوالب ٌ

يبق فيها فائدة .فإذا جئت إٔب قرب من قبور األكلياء أك األنبياء كنألت حاجتك مةه فهل يسمعك
ٓب ى

ليقضي حاجتك أك يكوف كانط بيةك كبٌن اهلل فيسأؿ اهلل قضاءها؟ كبل ال يسمعك كال ٩نيبك ،أل ٌف

مةع هم يأكل من
الوٕب ًٌ ليس عليه عقاب فيسجن ُب قربه بل هو ُب اٛنةاف ُب السماكات مع اٞنبلئك ٌ
ٌ

أٖنارها كيشرب من أهنارها كيتة ٌقل بٌن قصورها كأشجارها.

إلهنم ُب السماكات بعيدكف عةكم
وه ٍم ىال يى ٍس ىمعيوا يد ىعاء يك ٍم} ٌ
قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فاطر {إًف تى ٍدعي ي
ً
انتى ىجابيوا لى يك ٍم} إلهنم ال٬نلكوف شيئان من إرادة اهلل
{ ىكلى ٍو ىٚنعيوا} اٞنبلئك الذين يكتبوف أعمالكم { ىما ٍ
{ ىكيىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً يى ٍك يف يرك ىف بً ًش ٍركً يك ٍم} كيقولوف لكمٞ" :ناذا عبدًب قبورنا كنألتم حوائجكم مةها؟ أليس كاف
األجدر بكم أف تسألوا حوائجكم من اهلل الذم خلقكم كرزقكم كتق ٌدنوا ربٌكم بدؿ تقديسكم قبورنا
كتشييدها فجعلتموها معابد تيعبد من دكف اهلل ؟ فةحن براءه مةكم".

ات ىما ىك ىسبيوا) من أفعاؿ ُب دار الدنيا ،أم ظهرت أ ٌهنا نيئات
 ( - 48ىكبى ىدا ىٟني ٍم) أم للمشركٌن ( ىنيٍّئى ي
اؽ ًًُّم) أم كأحاط ُّم ( َما ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف) من العذاب
كليست حسةات كما كانوا يعتقدكف ( ىك ىح ى
الذم كعدهم به رنوٟنم.
( -49فىًإ ىذا ىم َ ً
ضٌّر) من مرض أك ش ٌدة ( ىد ىعانىا) لكشف مابه من ض ور (ٍبيَ إذا ىخ َولٍةىاهي نً ٍع ىم ن
نسا ىف ي
س ٍاإل ى
ً
ً
أكتيت هذا اٞناؿ
ٍّمةَا) ٓب يشكر عليها كٓب ي٫ن ًر ٍج زكاة ماله ك(قى ىاؿ إًَ٧نىا أيكتيتيهي ىعلى َٰى ع ٍل وم) عةدم ،أم يقوؿ ي
بصةعيت كبعلمي على ٓنصيل اٞناؿ كليس هو من اهلل  .فقاؿ اهلل تعأب (بى ٍل ًه ىي فًٍتػةى ه) أم أعطيةاه تلك
الةعم لةختربه هل يشكر عليها بإنفاؽ بعضها على الفقراء كاحملتاجٌن أـ يكفر ( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىريه ٍم ىال
أخرل.
يىػ ٍعلى يمو ىف) أنةا ٦نتربهم باٞناؿ تارةن كبالفقر ى

ًَ
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) كقاركف كغًنه كٓب ي٫ن ًرجوا زكاة أمواٟنم (فى ىما أى ٍغ ى َٰىن ىعٍةػ يهم) من عذاب
( - 50قى ٍد قىا ىٟنىا الذ ى
اهلل ( َما ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف) من األمواؿ ،أم ٓب يدفع اٞناؿ عةهم شيئان من العذاب.
ى

إلهنم أنفقوه ُب احملرمات كٓب يةفقوا مةه ُب نبيل اهلل
ات ىما ىك ىسبيوا) من اٞناؿٌ ،
ىصابىػ يه ٍم ىنيٍّئى ي
( - 51فىأ ى
ً
ًَ
ً
ً
ات ىما ىك ىسبيوا) كما أصاب من كاف
١نمد ( ىنييصيبيػ يه ٍم ىنيٍّئى ي
ين ظىلى يموا م ٍن ىهػَٰ يؤىالء) أم من قومك يا ٌ
( ىكالذ ى
ً ً
ين) اهلل عن ذهاب أمواٟنم كما أذهب أمواؿ قاركف كغًنه.
قبلهم ( ىكىما يهم ّنيٍعج ًز ى
ً
ط ٍّ ً
( - 52أ ىىكىٓبٍ يىػ ٍعلى يموا أى َف اللَهى يىػٍب يس ي
الرٍز ىؽ ل ىمن يى ىشاءي) امتحانان ( ىكيىػ ٍقد ير) أم كيضيٌق على من يشاء ابتبلءن
ً
ك) البسط كالتقتًن (ىآلي و
ات لٍّىق ٍووـ يػي ٍؤًمةيو ىف) بقدرة اهلل .
(إً َف ًُب َٰذىل ى
ى
( - 53قيل يا ًعب ًاد َ ً
ىنىرفيوا ىعلى َٰى أىن يف ًس ًه ٍم) بكثرة الذنوب (ىال تىػ ٍقةىطيوا ًمن َر ٍ٘نىً اللَ ًه) أم ال
ين أ ٍ
م الذ ى
ٍى ى ى
ً
تيأنوا من مغفرة اهلل (إً َف اللَه يػ ٍغ ًفر ال حذني ً
ً
يم)
ى
وب ىٗن نيعا) ٞنن تاب كأناب (إنَهي يه ىو الٍغى يف ي
ور) للتائبٌن (الَرح ي
ىى ي
بالةادمٌن.
ً
ىنلً يموا لىهي) أم انتسلموا ألكامره كانقادكا لطاعته
 ( - 54ىكأىنيبيوا إً ى َٰٔب ىربٍّ يك ٍم) أم إرجعوا إليه بالتوب ( ىكأ ٍ
ً
ً
ةص يرك ىف) أم اليقدر على ٤ناتكم من
اب) كما نزؿ باألمم السالف (ٍبيَ ىال تي ى
(من قىػٍب ًل أىف يىأٍتيى يك يم الٍ ىع ىذ ي
العذاب أحد.
ىح ىس ىن ىما أين ًزىؿ إًلىٍي يكم ٍّمن َربٍّ يكم) يعين أحسن الكتب السماكي اٞنةزل من ربٌكم ،كهو
 ( - 55ىكاتَبًعيوا أ ٍ
ً
اب بىػ ٍغتى ن) أم فجأةن عةد اٞنوت ( ىكأىنتي ٍم ىال تى ٍشعييرك ىف) ّنجيء آجالكم.
القرآف ( ٍّمن قىػٍب ًل أىف يىأٍتيى يك يم الٍ ىع ىذ ي
طت ًُب ىج ً
ةب اللَ ًه) أم
( -56أىف تىػ يق ى
س) يعين لئبل تقوؿ نفس بعد اٞنوت (يىا ىح ٍسىرتىا ىعلى َٰى ىما فىػَر ي
وؿ نىػ ٍف ه

آمةت كما آمن هؤالء فدخلوا اٛنة كصاركا ٓنت العرش
عت من اٞنكان ُب جوار اهلل لو كةت ي
على ما ضيٌ ي
َنوار اهلل  ،لقد أنزلةا إليكم كتابان كبعثةا لكم ير ينبلن كأنذرناكم فبل عذر لكم بعد ذلك .فكلم "فرط"

نثر الشيء كتضييعه ،كمن ذلك قوؿ جرير:
معةاها ي
ً
آؿ اٞنهلٌ ً
ادكا
ي
هم كطىغىوا كما فىػ ىعلى ٍ
ود فىػبى ي
ت ىٖني ي
ب ٌفرطيوا ُب دية ٍ
ً
(كإًف يك ً
الةب.
ين) يعين كليتين ما ي
ي
ى
ةت لىم ىن ال َساخ ًر ى
كةت من الساخرين ب ٌ

و
ةت ًم ىن
اٜنق بوانط
( -57أ ٍىك تىػ يق ى
ريب (لى يك ي
رنوؿ يرنله فيعلٌمين دين ٌ
وؿ لى ٍو أى َف اللَهى ىه ىد ًا٘ب) إٔب الطريق ٌ
ً
ٌن) أم من اٞنتجةٌبٌن للمعاصي .فكلم "هدا٘ب" معةاها دلٌين ،أرشد٘ب إٔب الطريق.
الٍ يمتَق ى
( -58أىك تىػ يق ى ً
اب) بعد انتقاٟنا من عآب اٞنادة إٔب عآب الةفوس (لى ٍو أى َف ًٕب ىكَرنة) أم
وؿ ح ى
ٌن تىػىرل الٍ ىع ىذ ى
ٍ
ًً
ً
رنبلن كأفهمةاكم
رجع إٔب الدنيا (فىأى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍحسة ى
ٌن) إٔب الفقراء كاحملتاجٌن .كاٞنعىن :لقد أرنلةا لكم ي
عذر لكم بعد هذا كله.
بأ ٍف ال رجع ى إٔب الدنيا بعد اٞنوت فبل ى
ت ًُّىا) كهذا جواب لقوؿ الكافر لو أ ٌف اهلل هدا٘ب لكةت من
( -59بىػلى َٰى قى ٍد ىجاءىتٍ ى
ك آيى ًاٌب فى ىك َذبٍ ى

ت) على
انتى ٍكبىػ ٍر ى
اٞنتٌقٌن ،يعين أرنلةا لك رنوالن كأرشدؾ إٔب طريق ٌ
اٜنق بالبيٌةات كلكةٌك ك ٌذبت ُّا ( ىك ٍ
ً
رنولةا كٓب تؤمن به كٓب تةقاد لديةه (كيك ً
ين) أم من اٞنةكرين له كلكتابه كلديةه.
ى ى
ةت م ىن الٍ ىكاف ًر ى
ًَ
ً
ً ً
وه يهم حم ٍس ىوَدةه) من
ين ىك ىذبيوا ىعلىى اللَه) فزعموا أ ٌف له شريكان ككلدان ( يك يج ي
 ( - 60ىكيىػ ٍوىـ الٍقيى ىام تىػىرل الذ ى
ً
ًش ٌدة العذاب كاٝنزم كالعار (أىلىٍي ً
رنل اهلل ،يعين مثواهم جهةم.
ين) على ي
َم ىمثٍػ نول لٍٍّل يمتى ىك ٍّرب ى
س ُب ىج ىهة ى
ى
ًَ
ين اتَػ ىق ٍوا) من جهةٌم ،أم الذين ْنةٌبوا الشرؾ كاٞنعاصي (ًّنىىف ىازًهتً ٍم) أم ّنبلئكتهم
 ( - 61ىكيػيةى ٍّجي اللَهي الذ ى
الذين كانوا معهم ُب الدنيا يكتبوف أعماٟنم ،فإ ٌف اهلل تعأب يأمر اٞنبلئك أف ٔنرجهم من جهةٌم .فاٞنفازة
هم اٛنماع اليت هذه كظيفتهم ،كتسمى ُب اٛنيش العراقي "مفرزة" ،فاٞنبلئك هم جةد اهلل كجيشه.
ًَ
ًً
ٌن فً ىيها ًجثًيًّا} .
ين اتَػ ىقوا َكنى ىذ ير الظَالم ى
كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة مرٙب {ٍبيَ نػيةى ٍّجي الذ ى
(ىال ٬نىى حس يه يم ال حسوءي) الذم يصيب الكافرين ُب احملشر ( ىكىال يه ٍم ىٍ٪نىزنيو ىف) على فراؽ أطفاٟنم كما ٪نزف غًنهم
بل تكوف أطفاٟنم معهم ُب اٛنة .

و
و
ً
ً
يل) برزقه أم كفيل برزقه
( - 62اللَهي ىخال يق يك ٍّل ىش ٍيء) ٌ
حي ( ىكك ه
مادم كأثًنم ( ىكيه ىو ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍيء) ٌ

{كىك َفلى ىها ىزىك ًريَا} أم صار كفيبلن بأمر معاشها،
ٌ
حّت اٞنوت .كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب قص مرٙب ى
ت هل أىدلح يكم علىى أىه ًل بػي و
ت يى ٍك يفليونىهي لى يك ٍم} .
كقاؿ تعأب ُب قص مونى {فىػ ىقالى ٍ ى ٍ ي ٍ ى ٍ ىٍ

َ ً
يد ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) مفردها "مقلٌد" كهو الذم قلٌده اٞنلًك كظيف  ،أم أعطاه كظيف
( - 63لهي ىم ىقال ي ى ى

لكي يقوـ بأدائها .يقاؿ اٝنليف قلٌد زيدان كالي خراناف ،يعين جعله كاليان عليها ،فصاحب خراناف يمقلَد
لتلك الوظيف  ،يعين صار ملزمان بأدائها .كٗنعهم "مقاليد" فمقاليد السماكات هم اٞنبلئك الذين يرنلهم

الر ينل الذين قلٌدهم اهلل تعأب هذه الوظيف كهي
اهلل تعأب إٔب األنبياء ،كمقاليد األرض هم األنبياء ك ي
الرنال  .كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الفتح {كلًلَ ًه جةيود ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىكا ىف اللَهي ىع ًز نيزا
ى ي ي ىى
ً
يما} .
ىحك ن
(كالَ ًذين ىك ىفركا بًآي ً
اٝن ً
ان يرك ىف) .
ات اللَ ًه أيكلىػَٰئً ى
ك يه يم ٍى
ى ى ي ى
اٛن ً
اهليو ىف) يعين ألًغى ًًن اهلل تأمركنين أعبد؟ كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن:
( -64قي ٍل أىفىػغىٍيػىر اللَ ًه تىأٍ يم ير ٍّ
ك٘ب أ ٍىعبي يد أىيػح ىها ٍى
اليضر كاليةفع؟
ف ٌكركا ُب هذا األمر ٍبٌ قولوا ٞنن تأمركنين أعبد ،ألًلحجر الذم
ٌ
ك كإً ىٔب) الرنل (الَ ًذين ًمن قىػبلً ى ً
ً ً
ت
ك لىئ ٍن أى ٍشىرٍك ى
ٍ
ي
ٍ - 65بٌ خاطب رنوله فقاؿ تعأب ( ىكلىىق ٍد أيكح ىي إلىٍي ى ى
ى
ك كلىتى يكونى َن ًمن ٍ ً
ين) فتخسر أعمالك كال تثاب عليها ُب اآلخرة.
لىيى ٍحبىطى َن ىع ىملي ى ى
اٝنىان ًر ى
ى
ً
اعبي ٍد)
ين) له على الدكاـ .كالفاء من قوله تعأب (فى ٍ
( - 66بى ًل اللَهى) كحده (فى ٍ
اعبي ٍد ىكيكن ٍّم ىن الشَاك ًر ى

للتفكًن كاٞنعىن :ف ٌكر ُب صةاعات ربٌك ك٢نلوقاته ٍبٌ أعبده لتكو ىف عبادتك عن عل وم كيقٌن.

ً ًً
ً ً
( - 67كما قى ىدركا اللَه ح َق قى ٍد ًرهً ك ٍاألىرض ىً
ات ىمطٍ ًويَ ه
ٗن نيعا قىػٍب ى
ضتيهي يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ىكال َس ىم ىاك ي
ى ٍ ي
ات بًيىميةه ينٍب ىحانىهي
ىى ي ى ى
أب ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) نبق تفسًنها ُب كتايب الكوف كالقرآف كُب نورة األنبياء.
ىكتىػ ىع ى َٰ
صوًر) كقد نبق الكبلـ عن الصور ُب نورة األنعاـ ُب آي  73كُب كتايب الكوف
 ( -68ىكنيًف ىخ ًُب ال ح

كالقرآف .
(فىصعًق من ًُب ال َسماك ً
ات ىكىمن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) يعين أصابتهم الصاعق  .كالسماكات هةا يريد ُّا الطبقات
ى ىى
ىى
الغازي إذ ٓب ٩نمع بٌن ذكر السماكات كاألرض كاك عطف بل فصل بيةهما بكلمتٌن ك٨نا "كمن ُب" ٍبٌ

ً
كمن ُب األرض كهم اإلنس ٍ .بٌ
اٛنن ى
جاء ذكر األرض .كاٞنعىن :فصعق ىمن ُب السماكات الغازيٌ كهم ٌ
انتثىن نبحانه نكاف السماكات األثًني كهم اٞنبلئك كاألنبياء كاٞنرنلٌن كالشهداء كاألتقياء فقاؿ (إًَال
ً ًً
يخىر َٰل فىإً ىذا يه ٍم قًيى هاـ يىةظييرك ىف) أم يةتظركف اٜنساب كاٛنزاء.
صعقوف (ٍبيَ نيف ىخ فيه أ ٍ
ىمن ىشاءى اللَهي) فهؤالء ال يي ى
99
ً
قلت فيما نبق أ ٌف األرض تتقطٌع يوـ القيام فالقطع الكبًنة مةها
ض بًةيوًر ىربػٍّ ىها)
ي
 ( -69ىكأى ٍشىرقىت ٍاأل ٍىر ي

تكوف أقماران للكواكب السيارة اٛنديدة ،أما القطع الصغًنة فتكوف نيازؾ ،فلذلك كصفها اهلل تعأب
ً
س
بإشراؽ الةور .كهذا الوصف يةطبق ُب األقمار ،قاؿ اهلل تعأب ُب نورة يونس ي
{ه ىو الَذم ىج ىع ىل الش ٍ
َم ى
ًضيىاء ىكالٍ ىق ىمىر ني نورا} .

ً ً
كل أم بكتاُّا،
( ىكيكض ىع الٍكتى ي
اب) يعين كتوضع الكتب السماكي بٌن أيدم الرنل فيحاكموف الةاس ُّاٌ ،
ألهنا القانوف الربٌا٘ب الذم ٩نب على
٪ناكًموف اليهود بالتوراة كالةصارل باأل٤نيل كاٞنسلمٌن بالقرآف ٌ ،
ً
حه ىد ًاء) كهم اٞنبلئك اٜنىىفظى الذين يكتبوف
الةاس أف تسًن ُنكمها كتتٌبع هنجها ( ىكجيءى بًالةبيٌ ى
ٌن ىكالش ى
أعماؿ الةاس فيشهدكف عةد األنبياء ّنا عمل صاحبهم من خًن أك شر ُب دار الدنيا (كقي ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يهم
ى
ٌ
اٜنى ٍّق ىكيه ٍم ىال ييظٍلى يمو ىف) .
بً ٍ

ت يك حل نىػ ٍف و
ت) ُب الدنيا من حسةات أك نيئات ( ىكيه ىو أ ٍىعلى يم ًّنىا يىػ ٍف ىعليو ىف)
س) جزاء ( َما ىع ًملى ٍ
 ( - 70ىكيكفٍّػيى ٍ

.

( - 71ك ًنيق الَ ًذين ىك ىفركا إً ى َٰٔب جهةَم زمرا) أم فوجان بعد فوج كزمرنة بعد زمرة (ح َّت إذا جاء ً
ت
كها فيت ىح ٍ
ى َٰ ى ي ى
ى ى ى يى ن
ى ى ى ي
أىبػوابػها كقى ىاؿ ىٟنم خزنىػتيػها) أم اٞنوٌكلوف ُّا (أى ىٓب يأٍتً يكم رنل ٍّمة يكم) أم من جةسكم (يػٍتػليو ىف علىي يكم آي ً
ات
ٍ ى ي ى ى يٍ ى ى ى
ىٍ ٍ ى
ى
ٍ ى ٍ ييه ٍ

( 99كأى ٍشرقى ً
ت ٍاألىر ي ً
تتمزؽ الشمس
لكن يوـ القيام ٌ
ٍ
ض بةيوًر ىربػٍّ ىها) أل ٌهنا اليوـ تشرؽ بةور الشمس فيكوف الليل هناران .ك ٍ
ى ى
تتمزؽ فتكوف أقماران تةًن للكواكب اٛنديدة.
فتكوف كواكب نيارة ككذلك األرض ٌ

ً
ً
ً
ك٫نوفونكم من مشاهدة هذا اليوـ كعذابه (قىاليوا بىػلى َٰى) قد جاءتةا
ىربٍّ يك ٍم ىكييةذ يركنى يك ٍم ل ىقاءى يىػ ٍوم يك ٍم ىهػَٰ ىذا) أم ٌ
ً
رنل ربةا كأنذركنا (كلىػَٰ ًكن حق ً
ً
ين) .
ى ٍ ى ٍ
يي ٌ
َت ىكل ىم ي الٍ ىع ىذاب ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
( - 72قًيل ادخليوا أىبػواب جهةَم خالً ًد ً
ً
ً
ين) أم بئس
س ىمثٍػ ىول الٍ يمتى ىك ٍّرب ى
ى ٍ ي ٍى ى ى ى ى ى ى
ين ف ىيها) أم مؤبٌدين فيها (فىبٍئ ى

اٞنكاف مكاهنم فيها.

اٛنةَ ً زمرا) كإٌ٧نا قاؿ تعأب (ك ًن َ ً
( - 73ك ًن َ ً
ين اتَػ ىق ٍوا)  ،كال َسوؽ إهان
ى ى
ى ى
يق الذ ى
يق الذ ى
ين اتَػ ىق ٍوا ىربػَ يه ٍم إٔب ٍى يى ن

بقوة
كل الةفوس إليها التقيٌ كالشقيٌ فتأٌب اٞنبلئك كٔنرج اٞنتٌقٌن ٌ
لئلنساف ،أل ٌف جاذبي الشمس ْنذب ٌ
الغرؽ كتريد أف
كةت تسبح ُب البحر كر ى
كتدفعهم بعةف لئبل ْنذُّم ثاني ن ،كما لو ى
أيت رجبلن شارؼ على ى

بقوة كعةف لئبل تعيده األمواج إٔب البحر ثاني فيغرؽ .كالشاهد
تةجيه من الغرؽ فتدفعه ٥نو الساحل ٌ
ًَ
ً
ين
{كإًف ٍّمة يك ٍم إًَال ىكا ًريد ىها ىكا ىف ىعلىى ىربٍّ ى
على ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب ى
ك ىحٍت نما َم ٍقضيًّا ٍ .بٌ نػيةى ٍّجي الذ ى
ًً
ٌن فً ىيها ًجثًيًّا} .
اتَػ ىقوا َكنى ىذ ير الظَالم ى
ً
ت) ٟنم (أىبٍػ ىوابػي ىها ىكقى ىاؿ ىٟني ٍم ىخىزنػىتيػ ىها ىن ىبل هـ
كها) كرأكا قصورها كحورها فرحوا كانتبشركا ( ىكفيت ىح ٍ
( ىح َ َّٰت إذا ىجاءي ى
ًً
ً
ين) أم ٢نلٌدين فيها إٔب
ىعلىٍي يك ٍم طٍبتي ٍم) هذه التحيٌ ٟنم من اٞنبلئك كهتةئ بدخوؿ اٛنةٌ (فى ٍاد يخلي ى
وها ىخالد ى
األبد.

( -74كقىاليوا ٍ ً ً ً
ض) أم
ص ىدقىػةىا ىك ٍع ىدهي) الذم كعدنا به على ألسن أنبيائه ( ىكأ ٍىكىرثػىةىا ٍاأل ٍىر ى
اٜنى ٍم يد للَه الَذم ى
ى

اٞنادم .كقد بيٌةت معىن اإلرث ُب
كأكرثةا أمواؿ الكافرين اليت كانت على األرض ،يعين األثًنم مةها ال ٌ

نورة مرٙب.
ث نى ىشاءي ) أم نتٌخذ من اٛنة مكانان كمأكل حيث نشاء ،كهذا إشارة إٔب كثرة
(نىػتىبىػ َوأي ًم ىن ٍ
اٛنىةَ ً ىحٍي ي
ًً
ً
و
ٌن) أجرهم.
ىج ير الٍ ىعامل ى
قصورهم كنع مةازٟنم كحريٌ انتقاٟنم فيها من مكاف إٔب آخر (فىة ٍع ىم أ ٍ

ٌن ًم ٍن ىح ٍوًؿ الٍ ىع ٍر ًش) أم
 ( - 75ىكتىػىرل الٍ ىم ىبلئً ىك ى) يعين إذا
دخلت اٛنةٌ فهةالك ىترل اٞنبلئك ( ىحافٍّ ى
ى
١نيطٌن به (يسبٍّحو ىف ًُنم ًد رًٍُّّم كقي ً
اٜنى ٍّق) فأ ٍيد ًخ ىل الكافركف الةار كأ ٍيد ًخ ىل
ض ىي بىػٍيػةىػ يهم) أم بٌن الةاس (بً ٍ
ي ى ي ىٍ ى ٍ ى
ً
اٜنم يد لًلَ ًه ر ٍّ ً
ٌن) على هذه الةعم.
ب الٍ ىعالىم ى
يل) يعين أصحاب اٛنةٌ تقوؿ ( ٍى ٍ
ى
اٞنؤمةوف اٛنةٌ ( ىكق ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل كإرشاداته تفسًن نورة ي
الزمر ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة غافر (المؤمن)
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
١نمد.
١نمد ،فيكوف اٞنعىن :حكم يا ٌ
( -1ح ـ) اٜناء ترمز إٔب كلم اٜنكم  ،كاٞنيم ترمز إٔب ٌ
( - 2تىة ًزيل الٍ ًكتى ً
اب ًم ىن اللَ ًه الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًي ًم) كاٞنعىن :إ ٌف اهلل تعأب أنزؿ عليك القرآف كلٌه ًح ىكم كمواعظ.
ي
ً
ً
ٍم ه بىالًغى ه فى ىما تيػ ٍغ ًن الةح يذ ير} .
ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة القمر {حك ى
ب) للتائبٌن (ش ًد ً
يد الٍعً ىق ً
نب) للمطيعٌن (كقىابً ًل التػَو ً
 ( - 3ىغافً ًر ال َذ ً
اب) للمشركٌن ( ًذم الطٍَوًؿ) على
ى
ٍ
ى
اٞنؤمةٌن ،أم صاحب الفضل عليهم إ ٍذ هداهم إٔب الطريق اٜنق (ىال إًلىه( ُب الكوف (إًَال هو إًلىي ًه الٍم ً
صًني)
ٌ
ى
يى ٍ ى
بعد موتكم فيجازيكم على حسب أعمالكم.
ً ً ً ًَ
ً
ً
ين ىك ىف يركا) ألهنم معاندكف كمقلدكف آلبائهم (فى ىبل
 ( - 4ىما ي٩نىاد يؿ) أم ما ٫ناصم (ُب آيىات اللَه إَال الذ ى
١نمد (تىػ ىقلحبيػ يه ٍم ًُب الٍبً ىبل ًد) يعين تقلٌبهم ُب الرتؼ ككثرة األمواؿ فإهنا نتزكؿ كإهنم ٬نوتوفً .ك٣نٌا
يىػ ٍغ يرٍرىؾ) يا ٌ
اٝنيػر ً
ً
ات بىل َال يى ٍشعييرك ىف } .
يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف { ني ىسا ًرعي ىٟني ٍم ُب ٍىٍ ى

وح ك ٍاألىحز ً ً ً
الرنل كناصبوهم بالعداكة
 ( - 5ىك َذبى ٍ
اب من بىػ ٍعده ٍم) كهم الذين ٌ
ت قىػٍبػلى يه ٍم قىػ ٍويـ ني و ى ٍ ى ي
ٓنزبوا على ي
ت يك حل أيَم و) مةهم (بًىر ينوٟنًً ٍم لًيىأٍ يخ يذكهي) بالضرب أك القتل أك
كالتكذيب كمةهم عاد كٖنود كغًنهم ( ىكى٨نَ ٍ
ً
ً ً
نحر
الةفي ( ىك ىج ىادليوا بالٍبىاط ًل) أم خاصموا ي
رنلهم بالقوؿ بأف قالوا لما جاءكا به من معجزات هذا ه
ً ً
ىخ ٍذتيػ يه ٍم) بالعذاب كالتدمًن فهلك
ضوا بًًه ٍ
مبٌن (ليي ٍدح ي
اٜنى َق) أم ليزيلوا كييبطلوا بقوٟنم كجداٟنم ٌ
اٜنق (فىأ ى
بعضهم بالزلزاؿ كبعضهم بالطاعوف كبعضهم بالغرؽ كبعضهم باٝنسف كبعضهم باألعاصًن كبعضهم
ً ً
١نمد كيف كاف عقايب ٟنم.
باٜنجارة (فى ىكٍي ى
ف ىكا ىف ع ىقاب) أم فانظر يا ٌ
ًَ
( - 6كىك ىذلًك حق ً
اب
ت ىربٍّ ى
ى ى ى ٍ
َه ٍم أ ٍ
َت ىكل ىم ي
١نمد (أىنػ ي
ىص ىح ي
ين ىك ىف يركا) من قومك يا ٌ
ك) بالتدمًن ( ىعلىى الذ ى
الةَا ًر) يدخلوهنا بعد موهتم.
( - 7الَ ًذ ً
ش) كهم ن ٌكاف السماكات األثًني ٪نملوف العرش .كليس اٞنراد بذلك ٘نله
ين ىٍ٪نمليو ىف الٍ ىع ٍر ى
ى

حقيقيان بل ٘نله معةويان ،فكما ٥نن ٥نمل السماء ألهنا فوقةا كذلك اٞنبلئك ٪نملوف العرش ألنه فوقهم
( ىكىم ٍن ىح ٍولىهي) أم كمن هم حوؿ العرش كلٌهم (يي ىسبٍّ يحو ىف ًُنى ٍم ًد ىرًٍُّّ ٍم) يعين يذكركنه بالتسبيح كالتحميد
علو شأهنم كمةزلتهم ،كأنتم أيها اٞنشركوف ْنعلوف له شركاء
كالتمجيد كال يستةكفوف عن عبادته مع ٌ
كتأنفوف من السجود له ( ىكيػي ٍؤًمةيو ىف بًًه) أم يؤمةوف بوحدانيته ،كلكةٌكم أيها اٞنشركوف ْنعلوف له شركاء
ً ًً
ً
ت يك َل ىش ٍي وء َر ٍ٘نى ن ىك ًع ٍل نما)
ين ىآمةيوا) أم يسألوف ٟنم اٞنغفرة من اهلل يقولوف ( :ىربػَةىا ىكن ٍع ى
( ىكيى ٍستىػ ٍغف يرك ىف للَذ ى
ً ًً
ك) أم اتٌبعوا طريقك
ين تىابيوا) من ٌ
الشرؾ ( ىكاتَػبىػعيوا ىنبًيلى ى
كنع ٍ
أم ى
كل شيء (فىا ٍغف ٍر للَذ ى
ت ر٘نتك كعلمك ٌ
ً
اٛنى ًحي ًم) ُب اآلخرة.
الذم
اب ٍ
ى
١نمدان ( ىكق ًه ٍم) أم جةٌبهم ( ىع ىذ ى
أرشدت إليه رنولك ٌ
ً
ً و
صلى ىح)
ألسن ير ينلك ( ىكىمن ى
 ( - 8ىربػَةىا ىكأ ٍىدخ ٍل يه ٍم ىجةَات ىع ٍدف) أم نب وع ُب العدد (الًَيت ىك ىعدتػ ي
َهم) ُّا على ي
ًً
ً
ًً
ً ًً
ليتم ٟنم السركر بلقياهم كاٛنلوس
أم كأدخ ٍل معهم اٛنةاف من صلح (م ٍن آبىائه ٍم ىكأ ٍىزىكاجه ٍم ىكذيٍّريَاهت ٍم) ٌ
َك أىنت الٍع ًزيز) ُب ملكك ( ٍ ً
يم) ُب أفعالك.
معهم (إًن ى ى ى ي
اٜنىك ي

ات) أم كادفع عةهم كل مكركه (كمن تى ًق ال َسيٍّئ ً
( - 9كقً ًهم ال َسيٍّئ ً
ات يىػ ٍوىمئً وذ فىػ ىق ٍد ىرً٘نٍتىهي) يعين كمن تدفع
ى
ى ي ى
ٍ
ىى
ٌ

شر يوـ القيام كأهواٟنا كتةجيه من الةار فقد ر٘نته .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة آؿ عمراف {فى ىمن
عةه ٌ
اٛنىةَ ى فىػ ىق ٍد فى ىاز} .
ًح ىع ًن الةَا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل ٍ
يز ٍحز ى
ً
ً
يم) .
( ىك ىذل ى
ك يه ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي

ً
ً ًَ
ت اللَ ًه) لكم (أى ٍكبىػ ير ًمن َم ٍقتً يك ٍم
ين ىك ىف يركا يػيةى ىاد ٍك ىف) من قبىل اٞنبلئك بأف تقوؿ هم (لى ىم ٍق ي
( -10إ َف الذ ى
اإل٬نى ً
أىن يفس يك ٍم) أم أعظم من مقت بعضكم لبعض .كاٞنقت هو البغض كالكراه (إً ٍذ تي ٍد ىع ٍو ىف إً ىٔب ًٍ
اف
ى
الةب دعاكم إٔب اإل٬ناف فأنكرًب عليه ككفرًب بكتابه فلذلك
فىػتى ٍك يف يرك ىف)  ،كاٞنعىن :إٌ٧نا م ىقتىكم اهلل أل ٌف ٌ

مقتكم اهلل .

ً
( - 11قىاليوا) أم قاؿ اٞنشركوف بعد موهتم كهم ُب الةار (ربػَةىا أ ىىمتػَةىا اثٍػةىتىػ ٍ ً
مرتٌن
ٌن ىكأ ٍ
ى
ىحيىػٍيتىػةىا اثٍػةىتىػ ٌٍن ) أم ٌ
فاٞنوت األكٔب هي الةوـ ُب الدنيا ،كالثاني هي اٞنوت اٜنقيقي .
كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر {اللَه يػتػو ََب ٍاألىن يفس ًح ً
ت ًُب ىمةى ًام ىها
ٌن ىم ٍوهتىا ىكالًَيت ىٓبٍ ىٕني ٍ
ى ى
ي ىى ى
ت كيػرًنل ٍاأل ٍ ً
ىج ول يم ىس ًّمى}  .كقاؿ تعأب ُب نورة الشعراء عن
فىػيي ٍم ًس ي
ك الًَيت قى ى
يخىرل إ ىٔب أ ى
ضى ىعلىٍيػ ىها الٍ ىم ٍو ى ى يٍ ي
لساف إبراهيم {كالَ ًذم ي٬نًيتيًين ٍبٌ يٍ٪نيً ً
ٌن} يعين ٬نيتين باللٌيل كهو الةوـ ك٪نييين بالةهار ،كهي اليقظ من
ى
ً
َها ًر} .
{كيه ىو الَذم يىػتىػ ىوفَا يكم بًاللٍَي ًل ىكيىػ ٍعلى يم ىما ىجىر ٍحتيم بًالةػ ى
الةوـ .كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ ى
ىحيىػٍيتىػةىا اثٍػةىتىػ ٍ ً
ٌن ) فاٜنياة األكٔب خلقه ُب بطن أمه بعد ما كاف نطف فصار حيٌان ،كاٜنياة
ٌأما قوله تعأب ( ىكأ ٍ
الثاني ُب الدنيا بعد اٝنركج من البطوف ،كاٞنعىن :رزقتةا ك٥نن ُب بطوف أمهاتةا كرزقتةا ُب الدنيا بعد

تةسةا صغاران كال كباران ك٥نن ٓب نشكرؾ على نعمائكم بل عبدنا غًنؾ .
خركجةا من بطوف أمهاتةا فلم ى
كج ٍّمن ) الةار (نبيل) أم فهل لةا من طريق
اعتىػىرفٍػةىا بً يذنيوبًةىا فىػ ىه ٍل إً ىٔب يخ ير و
كلكن اآلف كاجهةا اٜنقيق (فى ٍ
من الطرؽ ٦نرج ُّا من الةار بقبوؿ توب أك بشفاع أحد من األنبياء أك بواجبات تفرضها عليةا اآلف

فةؤديها ٍبٌ ٔنرجةا بعد أدائها فيقاؿ ٟنم ال نبيل إٔب ذلك.

 ( -12ىذلً يكم ) العذاب جزاؤكم (بًأىنَهي ) أم بسبب أنٌه (إً ىذا يد ًع ىي اللَهي ىك ٍح ىدهي ىك ىف ٍريًٍب ) أم أنكرًب كقلتم بل
آٟن كثًنة ( ىكإًف يي ٍشىرٍؾ بًًه تيػ ٍؤًمةيوا) يعين إذا قيل لكم إاله كاحد ُب السماء كآٟن ُب األرض تص ٌدقوف ُّذه
ٍم لًلَ ًه ) كحده ٪نكم بيةكم بالعدؿ (الٍ ىعلً ٍّي ) ُب اٞنكاف (الٍ ىكبً ًًن) ُب الرفع كاٞنةزل
األقواؿ الباطل (فى ٍ
اٜنيك ي
كالسلطاف .

 ( -13يه ىو الَ ًذم ييًري يك ٍم آيىاتًًه ) ُب السماكات كاألرض من حوادث كوني كعجائب مرئي ( ىكيػيةىػٍّزيؿ لى يكم
ً
ً
يب ) يعين إال
ٍّم ىن ال َس ىماء ًرٍزقنا) ٌ
اٞنن كالطًن كاٞنطر ( ىكىما يىػتى ىذ َك ير ) أم كما يتٌعظ ُّذه اآليات (إَال ىمن يية ي
من يرجع إٔب اهلل بالتوب كالطاع .
ًً
ٍّين ) أم له
( - 14فى ٍادعيوا اللَهى ) أم اعبدكه كانألوا حوائجكم مةه (٢نيٍلص ى
ٌن ) له ُب العبادة (لىهي الد ى
الطاع كاالنقياد ( ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ ىكافًيرك ىف ) صدكدكم عن آٟنتهم.
( - 15رفًيع الدَرج ً
ات ) للمتٌقٌن ،يعين يرفع درجات اٞنتقٌن كاألنبياء كاٞنرنلٌن ُب اٛنة  .كالشاهد على
ى ي ىى
ات َمن نَشاء إً َف ربَك ح ًك ً
ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {نىػرفىع درج و
يم} ( .ذيك الٍ ىع ٍر ًش ) أم
ى
ٍ ي ىى ى
يم ىعل ه
ى ى ى ه
ً
يةزؿ جربائيل ( ًم ٍن أ ٍىم ًرهً )
كح ) يعين ٍّ
صاحب العرش الذم ليس ُب الكوف مثله كقد انتول عليه (يػيٍلقي الحر ى
فكل قًسم مةها
يعين الذم هو من ٢نلوقاته الركحاني  ،فكلم "أمر" كةاي عن اٞنخلوقات الركحاني ٌ
يسمى أمران (علىى من يشاء ًمن ًعب ًادهً ) أف يكوف رنوالن (لًي ً
ةذ ىر ) الةاس بعذاب (يىػ ٍوىـ الت ىَبل ًؽ ) أم
ي
ى ى ىى ٍ ى
ي ٌ
يةذرهم عذاب يوـ القيام يوـ يلتقي فيه األكلوف ك ً
أآلخركف.
ي
ٌ
( - 16يىػ ٍوىـ يهم بىا ًريزك ىف ) ُب الفضاء ليس ٟنم مكاف ٫نتفوف فيه (ىال ى٫نٍ ىفى ىعلىى اللَ ًه ًمٍةػ يه ٍم ىش ٍيءه ) يعين

تتمزؽ كتةتثر أجزاؤها ُب الفضاء ،فالبارز هو الظاهر للعياف ،كمن ذلك
ال ٫نتفي مةهم أحد ،أل ٌف األرض ٌ
قوؿ عمرك بن كلثوـ:

تى ىػرانىا بىا ًرًزيٍ ىػن ىكيك َل ىح ٍّػي

قى ًػد َأنىػ يذكا ى٢نىافىػتىػةىا قى ًريٍةػىا

ك الٍيىػ ٍوىـ ) أيها اإلنساف؟ فتجيب اٞنبلئك كأهل احملشر قائلٌن (لًلَ ًه
فحيةئذ يقوؿ اهلل تعأب (لٍّ ىم ًن الٍ يم ٍل ي
الٍو ً
اح ًد الٍ ىق َها ًر ) .
ى
ت ) من حسةات أك نيئات (ىال ظيٍل ىم الٍيىػ ٍوىـ ) و
( - 17الٍيىػ ٍوىـ يٍْنىزل يك حل نىػ ٍف و
بةقص من ثواب كال
س ًّنىا ىك ىسبى ٍ
اٜنًس ً
ً
اب) أم نريع اٞنكافأة على األعماؿ كاألفعاؿ.
زيادة من عقاب إال بانتحقاؽ (إ َف اللَهى ىن ًر ي
يع ٍ ى
( - 18كأ ً
ىنذ ٍريه ٍم ) عذاب (يىػ ٍوىـ ٍاآل ًزفىً ) أم يوـ إقرتاب آجاٟنم .اآلزف معةاها الداني كالقريب  ،ييقاؿ
ى
أ ًزؼ األمر ،أم اقرتب ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
ؼ التػىَر حح يل ىغٍيػىر أ َف ًركابىػةىا لى ٌما تىػ يزٍؿ بً ًرحالًةىا ف ىكأى ٍف قى ًد
أى ًز ى
كيريد باآلزف آخر ناع من حياهتم كذلك حٌن يركف مبلئك اٞنوت اليت تقبض نفونهم من أجسامهم
اٜنة ً
ً
اج ًر ) هذا مثىل يضرب عةد العرب بش ٌدة اٝنوؼً .
كمثلها ُب نورة األحزاب قوله
وب لى ىدل ٍىى
(إًذ الٍ يقلي ي
ي ى
اٜنة ً
ً
اجىر } يعين من ش ٌدة اٝنوؼ.
وب ٍىى
{كبىػلىغىت الٍ يقلي ي
تعأب ى
ً ًً
ًً
ٌن
ٌن) ماُّم من اٝنوؼ كاٟنلع ُب نفونهم ال يهتدكف إٔب حيل تةجيهم من العذاب ( ىما للظَالم ى
( ىكاظم ى
ًمن ىً
٘ني وم) يةجيهم ( ىكىال ىش ًفي وع ) يشفع ٟنم عةد اهلل ليدفع عةهم العذاب (ييطىاعي ) أمره كتقبل شفاعته ال
ٍ
هذا كال ذاؾ.

ً
ً
٪نل الةظر إليه فيعاقب عليها ( ىك) يعلم ( ىما
( - 19يىػ ٍعلى يم ىخائةى ى ٍاأل ٍىع يٌن ) كهي مسارق الةظر إٔب ما ال ٌ
كر ) من نوايا نيئ فيحانب عليها.
ئنٍ ًفي ال ح
ص يد ي
ًَ
( - 20كاللَه يػ ٍق ً
ين يى ٍدعيو ىف ًمن يدكنًًه
ضي ) بٌن الةاس (بً ٍ
ى يى
اٜنى ٍّق ) أم ٪نكم بيةهم يوـ القيام بالعدؿ ( ىكالذ ى
ضو ىف بً ىش ٍي وء ) أم ال٪نكموف بشيء فاٜنكم كله هلل  ،فلماذا ٫نافوف
) يعين يدعوف اٞنبلئك (ىال يىػ ٍق ي
اٞنبلئك كيرجوف شفاعتها (إً َف اللَه هو ال َس ًميع ) ألقواٟنم (الٍب ً
صًني) بأفعاٟنم.
ى
ي
ى يى

ً ًَ
ً ًً
( - 21أ ىىك ىٓبٍ يى ًسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
الر ينل؟
ض فىػيىةظييركا ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبى ي الذ ى
ين ىكانيوا من قىػٍبله ٍم ) حٌن ك ٌذبوا ي
ىش َد ًمٍةػ يه ٍم قيػ َوةن ) باألجساـ
يعين قد ناركا كنظركا كلكن ٓب يعتربكا بآثارهم كال بأخبارهم ( ىكانيوا يه ٍم أ ى
كاألعداد ( ىك) أكثر(آثى نارا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ىخ ىذ يه يم اللَهي )
احملصة كالقصور اٞنشيٌدة (فىأ ى
ض ) من القبلع كاٞندائن ٌ
بالعذاب ،أم أهلكهم كأخذ نفونهم إٔب عآب الةفوس إٔب العذاب (بً يذنيوًًُّ ٍم ) أم بسبب ذنوُّم ( ىكىما
ىكا ىف ىٟنيم ٍّم ىن اللَ ًه ًمن ىك واؽ ) أم من شفيع يشفع ٟنم فيقيهم عذاب اهلل .
ً
ك ) األخذ كالتدمًن الذم أصاُّم (بًأىنػَهم ) أم بسبب ٌأهنم ( ىكانىت تَأٍتًي ًهم رنليهم بًالٍبػيٍّػةى ً
ات
 ( - 22ىذل ى
ٍ يي ي ى
يٍ
ىخ ىذ يه يم اللَهي )
) أم باألدل الواضح كالرباهٌن الساطع (فى ىك ىف يركا) ُّم كٓب يؤمةوا مع تلك الرباهٌن (فىأ ى
يد الٍعً ىق ً
اب ) للكافرين.
بالعذاب (إًنَهي قى ًو ٌّ
م ىش ًد ي
( - 23كلىىق ٍد أىرن ٍلةىا مونى بًآياتًةىا كن ٍلطى و
اف حمبً و
قص مونى مع فرعوف ُب نورة األعراؼ.
ٌن) لقد نبقت ٌ
ى ٍى ي ى ى ىي
ً
شرهم
( - 45فىػ ىوقىاهي اللَهي ىنيٍّئىات ىما ىم ىك يركا) أم صرؼ عةه نوء مكرهم فةجا مؤمن آؿ فرعوف من ٌ
(كح ى ً ً
آؿ فًر ىعو ىف) أم أحاط ُّم (نوء الٍع ىذ ً
اب ) فغرقوا ُب البحر كعي ٌذبت نفونهم بعد الغرؽ.
ي ي ى
ىى
اؽ ب ٍ ٍ
ضو ىف ىعلىٍيػ ىها غي يد ًّكا ىك ىع ًشيًّا ) أم صباحان كمساءن ،كاٞنعىن :على الدكاـ ،كهي نار الرباكٌن
َار يػي ٍعىر ي
( - 46الة ي
(كيػوـ تىػ يقوـ ال َساع ي ) يعين يوـ القيام (أىد ًخليوا ى ً
اب) أم ً
ىش َد الٍع ىذ ً
أدخلوهم جهةٌم ٍّ
كعذبوهم
ٍ
ىىٍ ى ي ى
آؿ ف ٍر ىع ٍو ىف أ ى ى
أكثر من عذاب الربزخ.
ٍ - 47بٌ أخرب نبحانه عن جداؿ الكافرين ُب الةار ٞنا دخلوها فقاؿ ( ىكإً ٍذ يىػتى ىحا حجو ىف ًُب الةَا ًر ) أم
وؿ الض ً ً
انتى ٍكبىػ يركا ) أم يقوؿ اٞنقلٍّدكف لرؤنائهم (إًنَا
ين ٍ
يتخاصموف كيتجادلوف فيما بيةهم (فىػيىػ يق ي ى
حع ىفاء للَذ ى
يكةَا) ُب الدنيا (لى يك ٍم تىػبىػ نعا ) أم كةٌا مقلٍّدين لكم تابعٌن ألقوالكم ٣نتثلٌن ألكامركم (فىػ ىه ٍل أىنتيم حم ٍغةيو ىف ىعةَا
نى ً
صيبنا ٍّم ىن الةَا ًر) يعين فهل أنتم دافعوف عةا قًسمان من الةار ،فيجب على الرئيس أف يدافع عن اٞنرؤكنٌن.

ً
ًَ
ٌن الٍعًبى ًاد ) فلو ٓب
انتى ٍكبىػ يركا ) ٞنقلٍّديهم (إًنَا يكلٌّ ف ىيها ) مع َذبوف (إً َف اللَهى قى ٍد ىح ىك ىم بىػ ٍ ى
ين ٍ
( - 48قى ىاؿ الذ ى
تكونوا مستح ٌقٌن للعذاب ٞنا أدخلكم الةار.

( - 53كلىىق ٍد آتىػيػةىا مونى ا ٍٟن ىدل ) ُب األلواح (كأىكرثٍػةىا ب ًين إًنرائً ً
اب) أم ٠نموع التوراة .كقد
ٍ ي ى ي
يل الٍكتى ى
ى
ى ٍى ى ٍى ى

قص مونى مع بين إنرائيل ُب نورة البقرة ُب ع ٌدة أماكن مةها.
نبقت ٌ

( - 55فى ٍ ً
١نمد على تكذيبهم كانتهزائهم بك (إً َف ىك ٍع ىد اللَ ًه) بالةصر لك كإلصحابك ( ىح ٌّق )
اص ٍرب) يا ٌ
ً
ال خلف فيه (ك ً ً
ك بًالٍ ىع ًش ٍّي ىك ًٍ
اإلبٍ ىكا ًر) أم
ك ) الذم صدر مةك قبل الرنال ( ىك ىنبٍّ ٍح ًُنى ٍمد ىربٍّ ى
انتىػ ٍغف ٍر ل ىذنبً ى
ي
ىٍ
ُب اٞنساء كالصباح.
( - 56إً َف الَ ًذين ي٩ن ًادليو ىف ) أم ٫ناصموف (ًُب آي ً
ات اللَ ًه ) غايتهم إبطا يٟنا (بًغى ًًن ن ٍلطى و
اف ) أم بغًن
ى ى
ى
ٍ ي
ً
ً
ً
للحق
ص يدكًره ٍم إًَال كٍبػهر ) أم ليس ُب صدركهم خضوع ٌ
حج كال كتاب ٚناكم (أىتى ي
ٌ
اه ٍم ) من اهلل (إًف ًُب ي
١نمد يريدكف أف تكوف السيادة كالرئان ٟنم كال يريدكف االنقياد لرنولةا ( َما يهم
ٌإال ٌ
تكرب على رنولةا ٌ
بًبالًغً ًيه ) أم ال يةالوف مطلبهم (فىانتىعً ٍذ بًاللَ ًه) من شرهم (إًنَه هو ال َس ًميع ) لدعائك (الٍب ً
صًني) بأحوالك.
ٍ
ى
ى
ي
ٌ
ي يى
إنتدؿ نبحانه بقوله ( ىٝن ٍلق ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) أم الكواكب
 - 57كلى ٌما كاف جداٟنم حوؿ البعث
ٌ
ىي ىى
السيارة كمن ٗنلتها األرض اليت أنتم تسكةوهنا (أى ٍكبىػ ير ) أم أعظم ( ًم ٍن ىخ ٍل ًق الة ً
خلقهن من غًن
َاس) ألنه
ٌ
مادة ،يعين خلق شيئان من ال شيء ،كلكن الةاس خلقهم من شيء كهو الرتاب كاٞناء ،فأيهما أصعب
ٌ
مادة ٓب تكن موجودة فأكجد اٞنادة ٌأكالن
عةدكم؟ كبعبارة أخرل إ ٌف اهلل تعأب خلق الكواكب السيارة من ٌ
ٍبٌ خلق مةها الكواكب السيارة ،كلكن اإلنساف خلقه من الرتاب كاٞناء كهاتاف اٞنادتاف موجودتاف لى ٌما
خلق مةهما اإلنساف ( ىكلىكً َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال يىػ ٍعلى يمو ىف ) اٜنقيق فيجادلوف بغًن علم.

ًَ
ً
ين ىآمةيوا ىك ىع ًمليوا
 ( - 58ىكىما يى ٍستى ًوم ٍاأل ٍىع ىمى ىكالٍبىصًني) أم ليسوا نواءن الكافر كاٞنؤمن ُب اٛنزاء ( ىكالذ ى
ال َ ً
اٜن ً
ات) كالذين كفركا كعملوا اٞنوبًقات ليسوا نواءن ُب اٛنزاء ( ىكىال الٍ يم ًسيءي ) إٔب الةاس كاحملسن اليهم
ص ى

يدؿ
نواء عةد اهلل ُب اٛنزاء (قىلً نيبل َما تىػتى ىذ َك يرك ىف ) أم قليل مةكم يتٌعظوف .فاآلي فيها تقدير ١نذكؼ ٌ
عليه قوله تعأب ُب أكؿ اآلي (كما يستى ًوم ٍاأل ٍىعمى كالٍب ً
صًني) ك٨نا ض ٌداف فكذلك باقي اآلي ٩نب أف
ى ىى
ٌ
ىى ى ٍ
٩نرم تفسًنها على هنج اٛنمل األكٔب من اآلي .
ً
شك فيها فةعاقب الةفوس اَّرم على
ب فً ىيها ) يعين ناع اٞنوت آتي ه ال ٌ
( - 59إً َف ال َس ى
اع ى ىآلتيى ه َال ىريٍ ى
أفعاٟنا ( ىكلى ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال يػي ٍؤًمةيو ىف ) بوجود الةفوس ،كاٞنعىن :إ ٌف اٞنشركٌن يةكركف البعث لظةٌهم أنٌةا
نقصد بكلم البعث إعادة األجساـ بعد موهتا كٕنزيقها ،كلكن ليس األمر على ما يظةٌوف ،بل ناع ى
و
فحيةئذ تكوف ُب قبضتةا فةحانبها حسابان عسًنان إف
اٞنوت نبعث الةفوس من األجساـ إٔب عآب الربزخ
كانت من الكافرين ،أما إذا كانت الةفس من اٞنؤمةٌن فةحانبها حسابان يسًنان ٍبٌ يةقلب إٔب أهله ُب

اٛنة مسركران.

( - 60كقى ىاؿ ربح يكم ادع ًو٘ب أ ً
ب لى يك ٍم) أم اعبدك٘ب
موحدان
ى ى ي ٍي ٍ
أنتجب لكم ،كلكن بشركط أف تكوف ٌ
ٍ
ىنتىج ٍ
غًن مشرؾ فبل تدعو غًن اهلل من األكلياء كاألنبياء ،كأف تكوف مطيعان هلل غًن و
عاص ،كيكوف ما تطلبه من
ى
مضرة ألنك التعلم عواقب األمور .مثىبلن إنٌك رأيت فتاة ٗنيل فأعجبتك
اهلل صاٜنان لك ليس فيه ٌ

كنألت من اهلل أف ٩نعلها من نصيبك فتكوف زكج لك ،فإ ٌف اهلل تعأب يعلم إ ٍف أعطاؾ هذه الفتاة

تكوف عاقبتك نيئ فتدخل الةار بسببها فبل يستجيب لك كال يعطيك ما طلبت أل ٌف أمك ُب قيد اٜنياة
و
فحيةئذ
تزكجت هذه الفتاة نتحبٌها أكثر من ٌأمك كطبعان تكوف مشاجرة بٌن زكجتك كبٌن ٌأمك
فإذا ٌ
تساعد زكجتك على أ ٌمك كرٌّنا تضرب ٌأمك أك تشتمها فتدخل الةار بسبب ذلك .كهكذا ُب طلبك
أشياء أخرل ال تعلم عاقبتها.

فصل صبلة نافل الليل نبع لياؿ كهي ثبلث عشرة ركع كقتها قبل
شئت أف تطلب حاج ن من اهلل ٍّ
فإ ٍف ى
كل ركعتٌن على ًح ىدة ًمثل صبلة الصبح كركعتاف بةيٌ الشفع كركع
الفجر ،ه
عشر مةها بةيٌ نافل الليل ٌ

إنأؿ حاجتك من اهلل فإنه تعأب يعطيك ما تسأؿ
كاحدة بةيٌ الوتر ،كعةد إٕناـ الصبلة ُب الليل السابع ٍ
إف كاف ُب نؤالك مصلح لك.
فقلت:
نألت اهلل تعأب ُب ليل القدر كقت الفجر ي
كقد ي
يام ٍن يىرًا٘ب كلى ٍس ي
ت أىراهي
ى
انت ًج ً ً
ب ل ىعبد ىؾ يدعاهي
ٍى ٍ

كمن لىيس ًٕب ر ٌّ ً
ب نواهي
ىٍ ٍ ى ى
كبػلٍّ ٍغه بًىف ٍ ً
ضل ى
ى ي
ك يمةاهي

علي من السماء مكتوب فيها جواب لسؤإب ككاف إٔب جةب رجل
٧نت فر ي
ٍبٌ ي
أيت ُب مةامي كرق نقطت ٌ
اٚنه عبد الصمد فقاؿ ناكلين الورق لكي أقرأها لك فرفعت الورق من األرض كناكلته إياها فقرأ ما فيها

فكاف مكتوبان فيها:

ياطالًبان ًمن ربًٍّه كُب الد ً
حعاء ييكٍثًير
ٍى
ً ً
كج ٍوىه ير
ب ى
أىبٍش ٍر ِنىٍوًن ذى ىه ه

بلء صابًران كلًلةػَع ً
كُب الب ً
ماء يى ٍش يك ير
ٍ
ى
ك ما يىشاءي كيىػ ٍق ًد ير
يك ىربح ى
يػي ٍع ًط ى

فانتبهت من نومي كأخذت قلمان ككتبت األبيات اليت كانت ُب الورق  .كقد أعطا٘ب اهلل تعأب ما طلبت
ي

علي.
مةه كاٜنمد هلل ٌ
رب العاٞنٌن على ما أنعم به ٌ
(إً َف الَ ًذين يستىكًٍربك ىف عن عًبادًٌب ني ٍدخليو ىف جهة ً
ين) أم صاغرين ذليلٌن.
َم ىداخ ًر ى
ى ى ٍ ي ى ٍ ى ى ىى ي ى ى ى

كهل تعلم أ ٌف كثًنان من الةاس دخلوا جهةم بسبب زكجاهتم؟ كمن ٗنلتهم ملك من ملوؾ بين إنرائيل
فتزكجها فدعته إٔب عبادة الصةم فطاكعها
أحب فتاة ٗنيل مشرك تعبد الصةم إٚنها إيزابل ٌ
إٚنه آخابٌ ،
للصةم الذم إٚنه البعل فعبدكه كنجدكا له
إٔب مادعته إليه بسبب حبٌه ٟناٍ .بٌ أمر قومه أف يسجدكا ٌ
تقتصر عبادة األصةاـ على اٞنلك آخاب كشعبه بل
كبذلك دخل جهةٌم هو كمن اتٌبعه ُب ذلك .كٓب
ٍ

حّت نلٌط اهلل عليهم ملك بابل ف ٌدمرهم
انتمرت اٞنلوؾ من بعده على عبادة األصةاـ جيبلن بعد جيل ٌ
ٌ
تدمًنان .فكاف عدد اٞنلوؾ الذين عبدكا األصةاـ ٙنس عشر ملكان.

حّت لعبادة الصةم؟ أقوؿ قد حصل
كقد تقوؿ كيف يةقاد اإلنساف لزكجته انقياد األعمى للبصًن فيةقاد ٌ

ذلك فعبلن كقد جاء ذكرها ُب التوراة كلى ٌمح القرآف إٔب هذه اٜنادث كجاء ذكر الصةم أيضان الذم عبدكه
كهو البعل .كإ ٌف الذم يعشق امرأ نة ال يىػىرل فيها عيبان كال لقوٟنا كذبان بل يظةٌها صادق فيما تقوؿ ،كمن

ذلك قوؿ الشاعر:

الرضا ىع ٍن يكل ىعٍي و
ب ىكلًيىل ه
ٌن ٍّ
ى
كع ٍ ي
ٌ

ٌن ال حس ٍخ ًط تيػٍب ًدم الٍ ىمسا ًكيىا
كما أ ٌف ىع ٍ ى

( - 61اللَه الَ ًذم جعل لى يكم اللَيل) مظلمان (لًتىس يكةيوا فً ًيه) كترتاحوا (كالةػَهار مب ً
صنرا) أم مضيئان بةور
ى ى ى يٍ
ي
ٍ
ىى ى ي ٍ ى
َاس) بكثرة الةعم ( ىكلى ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
ض ول ىعلىى الة ً
َاس ىال
الشمس لتعملوا فيه كتطلبوا رزقكم (إً َف اللَهى لى يذك فى ٍ
يى ٍش يك يرك ىف) نعم اهلل عليهم.
ىٗب تيػ ٍؤفى يكو ىف)
( - 62ذىلً يك يم) اٞنةعم عليكم هو (اللَهي ىربح يك ٍم ىخالً يق يك ٍّل ىش ٍي وء َال إًلىهى) ُب الكوف (إًَال يه ىو فىأ َ

صرفوف عن اإل٬ناف مع كثرة األدلٌ كالرباهٌن؟
أم فكيف تي ى

 ( - 63ىك ىذلًك) أم كما صرفكم رؤناؤكم عن اإل٬ناف كذلك (يػؤفى َ ً
ين ىكانيوا) قبلكم ،يعين كانت
يٍ ي
ى
ك الذ ى
رؤناؤهم تصرفهم عن اإل٬ناف بالرنل أيضان ككانوا (بًآي ً
ات اللَ ًه ىٍ٩ن ىح يدك ىف) أم يةكركف كيك ٌذبوف.
ى
ي
ً
ض قىػىر نارا) لتسكةوا
ٍ - 64بٌ عاد نبحانه إٔب ذكر األدلٌ على كحدانيٌته فقاؿ (اللَهي الَذم ىج ىع ىل لى يك يم ٍاأل ٍىر ى
كتستقركا عليها ( ىكال َس ىماء بًةىاءن)  ،السماء يريد ُّا الطبقات الغازي اليت فوؽ األرض كعددها نبع،
فيها
ٌ
حساف بن
ككلم "بةاء" معةاها الرتاصف الواحدة فوؽ األخرل على الرتتيب ،كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
ثابت:

ك أىبٍياتان ًصبلبان
ت ىعلىٍي ى
بىػةىػٍي ي

بت عليك أبياتان من الشعر .كقاؿ عةرتة:
أم رتٌ ي
كيػٍب ًين ًُنى ٍّد ال َسٍي ً
ف ىٍ٠ندان يم ىشيٌدان
ىى

الشظى ً
ً
اظ
ٍّص بً ٍّ
الو ٍن ًق قيػف ى
ىكأ ٍىمر ى
ك الع ً
ً
لياء فىػ ٍو ىؽ ال ىكواكً ً
ب
ىعلى فىػلى ى

كاٞنعىن :جعل تلك الطبقات الغازي اليت فوقكم مرتاصف الواحدة فوؽ األخرل فرفع الغازات اٝنانق
تضر بصحتكم فتختةقوا من انتةشاقها،
ك ٌ
السام إٔب األعلى بأف جعلها خفيف الوزف فارتفعت لئبل ٌ
ص ىوىريك ٍم) يعين
ص َوىريك ٍم) ُب األرحاـ (فىأ ٍ
ىح ىس ىن ي
فتكوف مةها اٟنواء ( ىك ى
أقل مةها كزنان ٌ
كجعل الغازات الةافع ٌ

جعل صورة بين آدـ أحسن من باقي البشر ،كهم اٛنةس األنود كاأل٘نر كاألصفر ،يعين الزنوج كاٟنةود
اٜنمر كالصيةيٌن (كرزقى يكم ٍّمن الطَيٍّب ً
ات) أم من طيٌب اللحوـ كاٜنبوب كاألٖنار كاألشرب ( ىذلً يك يم) الذم
ى ىى
ى ى
خلق لكم هذه الطيبات هو (اللَه ربح يكم فىػتىبارىؾ اللَه ر ح ً
ٌن) .
ب الٍ ىعالىم ى
ٌ
يى ٍ ىى يى
ً
ً
ضى أ ٍىمنرا) أم إذا ٌقرر
يت) األحياء يعين قادر على هذا كذاؾ (فىًإذىا قى ى
 ( - 68يه ىو الَذم يٍ٪نيًي) اٛنماد ( ىكي٬ن ي
وؿ لىهي يك ٍن) ٢نلوقان جديدان (فىػيى يكو يف) كما أراد .كقد نبق
تكوين إنساف أك خلق حيواف جديد (فىًإَ٧نىا يىػ يق ي
تفسًن مثل هذه اٛنمل ُب نورة البقرة كنورة آؿ عمراف .

( - 69أى ىٓب تىػر) يا ١نمد (إً ىٔب الَ ًذين ي٩ن ًادليو ىف ًُب آي ً
صىرفيو ىف) عن اإل٬ناف.
ات اللَ ًه) كيريدكف إبطا ىٟنا (أ ََٰ
ىٗب يي ٍ
ى ى
ى
ٌ
ٍ ى
( - 70الَ ًذين ىك َذبوا بًالٍكًتى ً
ؼ
اب) أم بالكتب السماكي ( ىكًّنىا أ ٍىر ىن ٍلةىا بًًه ير ينلىةىا) من دين التوحيد (فى ىس ٍو ى
ى ي

يىػ ٍعلى يمو ىف) عاقب تكذيببهم.

ٍ - 71بٌ أخرب نبحانه عن اٞنشركٌن الذين ماتوا من قبل فقاؿ تعأب (إً ًذ ٍاألى ٍغ ىبل يؿ ًُب أ ٍىعةىاقً ًه ٍم) أم القيود
ُب أعةاقهم ( ىكال َس ىبل ًن يل يي ٍس ىحبيو ىف) .
اٜنى ًمي ًم) كهو اٞناء الشديد اٜنرارة .كهذا ُب الربزخ ،أم ُب عآب الةفوس (ٍبيَ ًُب الةَا ًر
ًُ( -72ب ٍ

يي ٍس ىج يرك ىف) أم ييع ٌذبوف ُب نار الرباكٌن.

ٍ( -73بيَ قً
يل ىٟني ٍم) أم قالت اٞنبلئك ٟنم حٌن نحبتهم ُب السبلنل (أىيٍ ىن ىما يكةتي ٍم تي ٍش ًريكو ىف) مع اهلل
ى

ُب العبادة فليةجوكم من العذاب.

ً ( -74من د ً ً
ضلحوا ىعةَا) أم ضاعوا مةٌا فلم نعلم أين
كف اللَه) يعين الذين عبدٕنوهم من دكف اهلل (قىاليوا ى
ي
صاركا (بىل َٓبٍ نى يكن نَ ٍدعيو ًمن قىػٍب يل ىشٍيئنا) كلم "شيء" معةاها اٞنادة ،فيكوف اٞنعىن :إنٌةا ٓب نعبد األصةاـ
كاألكثاف ذاهتا كإٌ٧نا جعلةاها رمزان للمبلئك كرمزان للمسيح عيسى بن مرٙب كإٌ٧نا ق ٌدنةاها لتشفع لةا عةد اهلل
ً
ً
ً
ين) الذين كفركا بةعم اهلل كٓب يشكركا
( ىكَٰ ىذل ى
ك) يقولوف اليوـ ىعبى ىدة القبور ،ككذلك (ييض حل اللَهي الٍ ىكاف ًر ى
عليها.
(َٰ -75ذىلً يكم) العذاب جزاؤكم (ًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍفىر يحو ىف ًُب ٍاأل ٍىر ً
اٜنى ٍّق ىكًّنىا يكةتي ٍم ٕنىٍىر يحو ىف) أم ّنا كةتم
ض بًغى ًًٍن ٍ

تفرحوف لؤلصةاـ كقت األعياد كتقدٙب القرابٌن ٟنا ككقت أداء الةذكر كإيقاد الشموع كالبخور كتقدٙب

للس ىدن  ،كّنا كةتم تلعبوف لؤلصةاـ كما تلعب الطفل بال ٌد ىمى .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الزخرؼ
اٟندايا ٌ
ً
وع يدك ىف }  .فاٞنرح هو ش ٌدة الفرح من
قوله تعأب {فى ىذ ٍريه ٍم ى٫ني ي
وضوا ىكيىػ ٍل ىعبيوا ىح َ َّٰت ييىبلقيوا يىػ ٍوىم يه يم الَذم يي ى
اللعب .كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً ً
ً
ًً
اإلز ىارا
يين اٜنى ىدثىا يف ع ٍر ًضي كال أ ٍيرخي م ىن الٍ ىمىرًح ى
كال يػيٍةس ى
شد ىدتيه ش ٌدة قويٌ .
أل٘ب ى
لعبت كركضت فبل يرٔني أزارم ٌ
يعين مهما ي
كيبخركف عةد قبورهم
ككذلك اليوـ يفرحوف ك٬نرحوف ُب ليإب مواليد االئم كاٞنشايخ كيةذركف ٟنم الةذكر ٌ
كيوزعوف اٝنبز
السكريات "ملبٌس" كيرفعوف الرايات ٌ
البخور كيوقدكف الشموع ٌ
كيقربوف القرابٌن كيةثركف ٌ
ٕنسكوا به من تقاليد كعادات.
كاٝنضركات ،تبٌان ٟنم كٞنا ٌ

َم) أم فتحات جهةٌم كهي الرباكٌن ُب عآب الربزخ ،كيوـ القيام ُب الشمس
ٍ ( - 76اد يخليوا أىبٍػ ىو ى
اب ىج ىهة ى
اليت تتقطٌع فتكوف تسع عشرة قطع ( ىخالً ًدين فً ىيها) أم دائمٌن فيها (فىبً
ً
ين)
ئ
ٍ
اٞنثول ( ىمثٍػ ىول الٍ يمتى ىك ٍّرب ى
ى
س) ى
ى
كرنله.
علىى اهلل ي
ً
( - 77فى ٍ ً
ً
للمك ٌذبٌن من قومك
اص ٍرب) يا ٌ
١نمد على أذل قومك (إ َف ىك ٍع ىد اللَه) بالةصر لك كاٟنبلؾ ي
ً
َك) فرتاهم
ض الَذم نىعً يد يه ٍم) من العذاب ُب حياتك (أ ٍىك نىػتىػ ىوفَػيىػة ى
( ىح ٌّق) ال يخلف فيه (فىًإ َما نيًريىػة ى
َك بىػ ٍع ى

كيؤنركف،
بةفسك كيف يع ٌذبوف بالةار .كاٞنعىن :بعضهم ييع ٌذبوف ُب حياتك فرتاهم بعيةك ييقتىلوف ى
كبعضهم تراهم بعد كفاتًك ييع ٌذبوف (فىًإلىٍيػةىا يػيٍر ىجعيو ىف) بعد موهتم فةعاقبهم علىى أفعاٟنم كتكذيبهم لك.
ً
ً
ً
صةىا ىعلىٍي ى
 ( - 78ىكلىىق ٍد أ ٍىر ىن ٍلةىا ير ين نبل ٍّمن قىػٍبل ى
صٍ
ك) أخبارهم ( ىكمٍةػ يهم َمن َٓبٍ
١نمد (مٍةػ يهم َمن قى ى
ك) يا ٌ
وؿ أى ٍف يأًٌٍب بًآي و) أم ّنعجزة (إًَال بًًإ ٍذ ًف اللَ ًه) يعين إال بإرادة اهلل ً .
ك كما ىكا ىف لًرن و
كمثلها ُب
ص ٍ
نىػ ٍق ي
ى ى ى
ص ىعلىٍي ى ى ى
ىي
اٞنعىن ُب نورة إبراهيم قوله تعأب حاكيان عن قوؿ الرنل {كما ىكا ىف لىةىا أىف نَأٍتًي يكم بًس ٍلطى و
اف إًَال بًًإ ٍذ ًف اللَ ًه
ى
ي ىى
ي
نب أك رنوؿ ال ٬نكةه أف يأٌب ّنعجزة من تلقاء نفسه كلكةٌه يأٌب باٞنعجزة اليت كهبها
كل ٍّ
}  .كاٞنعىنٌ :
كىن"أمر اهلل" (فىإًذىا ىجاء أ ٍىم ير اللَ ًه) باٞنعجزة
اهلل له أك يأذف له ُب أخذها .كمن هؤالء اٟنداة اٞنهدم الذم يي ٌ
ً
ً
احملق من ً
العلمي اليت كهبها اهلل له (قي ً
اٞنبطل ( ىك ىخ ًسىر
ض ىي بً ٍ
اٜنى ٍّق) بٌن الفىرؽ اٞنختلف ُب األدياف كظهر ٌ
ً
ك الٍ يمٍب ًطليو ىف) كآي اٞنهدم شرح آيات القرآف كبياف غوامضها.
يهةىال ى
( - 79اللَهي الَ ًذم ىج ىع ىل لى يك يم ٍاألىنٍػ ىع ىاـ) كهي أربع أجةاس :اإلبل كالبقر كالغةم كاٞنعز (لًتىػ ٍرىكبيوا ًمٍةػ ىها) كهي
ً
كدهةان كتشربوف لبةان.
اإلبل مع ٌدة للركوب ( ىكمٍةػ ىها تىأٍ يكليو ىف) ٜنمان كجبةان كزبدان ي
 ( - 80ىكلى يك ٍم فً ىيها ىمةىافً يع ) كثًنة من أصوافها كأشعارها كأكبارها كجلودها ( ىكلًتىٍبػليغيوا ىعلىٍيػ ىها ) أم على

ص يدكًريك ٍم ) يعين كلتحصلوا بأٖناهنا طلباتكم اليت أضمرًب عليها ُب قلوبكم من
اج ن ًُب ي
أٖناهنا كمةافعها ( ىح ى

زكاج أك كليم أك شراء شيء ٖنٌن .فاٜناج معةاها االحتياج إٔب الشيء ،كمن ذلك قوؿ جرير لسوادة بن

كبلب القشًنم:
كقاؿ أيضان:

ت بًةا
حاج ن نىػىزلى ٍ
ىم ٍن ذا ي٥نى ٍّم يل ى

األغر نو ىاد ىة ابٍ ًن كً ً
بلب
بىػ ٍع ىد ٍّ ى

وؿ هذا ً
ض ًمر حاج و
وـ
ات كأكتي يمها
حّت ىم ىّت طي ي
قى ٍد يكٍة ي
ٌ
الو ٍجد ىمكتي ي
ت أي ٍ ي ى ى
ى

كقد تزكج مونى على حساب رعي الغةم ككذلك يعقوب (ك ىعلىيػها ك ىعلىى الٍ يف ٍل ً
ك يٍٓن ىمليو ىف ) يعين على
ٌ
ى ٍى ى

السفن تسافركف ُب البحر.
اإلبل تسافركف ُب ٌ
الرب ،كعلى ي

م آي ً
ات اللَ ًه تي ً
ًً
ةك يرك ىف ) الربيٌ أـ البحريٌ ؟
 ( - 81ىكييًري يك ٍم آيىاته ) ُب البحر من عجائب ٢نلوقاته (فىأى َ ى
( - 82أىفىػلى ٍم يى ًسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
يفكركف كقت نفرهم
ض )  ،أصلها أٓب يسًنكا كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن :أال ٌ

ف ىكا ىف
ُب األرض للتجارة كغًنها من أنفارهم (فىػيىةظييركا) نظر اعتبار كتفكًن إٔب آثار اٞنك ٌذبٌن ( ىكٍي ى
ً
ً ًَ
ىش َد قيػ َوةن ىكآثى نارا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ) باألبةي كالقصور اٞنشيٌدة
ين ًمن قىػٍبل ًه ٍم ىكانيوا أى ٍكثىػىر ًمٍةػ يه ٍم ) عددان ( ىكأ ى
ىعاقبى ي الذ ى
فأهلكةاهم بذنوُّم (فىما أى ٍغىن عٍةػهم ) من عذاب اهلل ( َما ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف ) من األمواؿ كما شيٌدكا من
ى ى َٰ ى ي
ى
بةايات كما نصبوا من آثار.

( - 83فىػلى َما جاءتٍػهم رنليهم بًالٍبػيٍّػةى ً
ةد يهم ٍّم ىن الٍعًٍل ًم )
ات ) أنكركا عليهم كك ٌذبوهم ك(فى ًر يحوا ًّنىا ًع ى
ى يٍ يي ي ى

الرنل إ ٍذ قالوا ٟنم أ ٌف بعد
ُنجتهم اليت ٌ
بتفسيخ األجساـ بعد اٞنوت .يعين فرحوا ٌ
٪نتجوف ُّا على ي

تفسخت أعضاؤه
اٞنمات حياةن أخرل فيها عذاب للكافرين كنعيم للمؤمةٌن ،فقالوا إذا مات اإلنساف
ٌ
كتةاثرت أجزاؤه فكيف يعود حيان بعد ذلك؟ كٓب يعلموا أ ٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس األثًني كليس

اٛنسم اٞنادم ،كما اٛنسم إال قالب لتكوين الةفس فإذا نشأت الةفس داخل هذا القالب فبل حاج ٟنا
به بعد خركجها مةه ،بل تةطلق ُب الفضاء كما يةطلق العةدليب إذا كجد باب القفص مفتوح كال يعود
اؽ ًًُّم ) أم أحاط ُّم ( َما ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف ) من العذاب.
إليه ( ىك ىح ى
ً ً
ً
ً
ٌن ) أم
( - 84فىػلى َما ىرأ ٍىكا بىأٍ ىنةىا ) أم عذابةا أحاط ُّم (قىاليوا ىآمةَا بًاللَه ىك ٍح ىدهي ىكىك ىف ٍرنىا ّنىا يكةَا بًه يم ٍش ًرك ى

كفرنا باألصةاـ اليت أشركةاها مع اهلل ُب العبادة.

( - 85فىػلىم يك ية ىفعهم إً٬نىانػيهم لى َما رأىكا بأٍنةىا ) لفوات الوقت (نةَت اللَ ًه الًَيت قى ٍد خلىت ًُب ًعب ًادهً
ى ٍ
ي ى
ى
ٍ ى ي ى يي ٍ ي ٍ ى ٍ ى ى
ً
ك الٍ ىكافًيرك ىف ) يعين تلك عادة اهلل ُب عباده اٞناضٌن أ ٍف ال يةفعهم اإل٬ناف حٌن نزكؿ العذاب
ىك ىخ ًسىر يهةىال ى
كاليةفعهم بعد اٞنمات كال رجع ٟنم إٔب الدنيا لكي يؤمةوا كيعملوا الصاٜنات.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة غافر ،ك ٍى ٍ
ى
=================================================

فصلت
سورة ّ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
يل ٍّم ىن الَر ٍ٘نىػَٰ ًن الَرًحي ًم) نبق تفسًن٨نا ُب نورة غافر.
( -1ح ـ) ( -2تىةز ه
ً
ت آيىاتيهي) أم جاءت على التفصيل باألمر كالةهي كاٜنبلؿ كاٜنراـ كالوعد كالوعيد
اب في ٍّ
صلى ٍ
( -3كتى ه
كالرتغيب كالرتهيب كاألمثاؿ كاٞنواعظ (قيػ ٍرآنا ىعىربًيًّا) أم بلغ العرب (لٍّىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف) الفصاح كالببلغ ُب
١نمد بل هو كبلـ اهلل.
الكبلـ ليوقةوا أنٌه ليس من كبلـ ٌ
ً
ً
تكربان
ض أى ٍكثىػ يريه ٍم) عن اإل٬ناف به ٌ
( -4بىش نًنا) باٛنةٌ ٞنن آمن ( ىكنىذ نيرا) بالعذاب ٞنن ك ٌذب به ككفر (فىأ ٍىعىر ى
١نمد كعةادان (فىػ يه ٍم ىال يى ٍس ىمعيو ىف) أم ال يصغوف لسماعه أل ٌف فيه ٓنقًن آٟنتهم كإنكار ربوبيٌتها.
على ٌ
كتكربهم (قيػليوبػيةىا ًُب أىكًةَ و) أم عليها أغطي
.الكن ه
 ( -5ىكقىاليوا) لرنولةا من ش ٌدة عةادهم ٌ
بيت صغًنه
ي
ً ً
ًً
ثقل
يوضع فيه الطيور كالدجاج ،كٗنعه أكةاف كأكةٌ ( ٍّ٣نَا تى ٍدعيونىا إلىٍيه) من أمر التوحيد ( ىكُب آ ىذانةىا ىكقٍػهر) ه
كصمم فبل نسمع ما تقوؿ كالنفهم ما تريد (كًمن بػيةًةىا كبػيةً ى ً
اب) ٬نةع من التواصل .يعين خبلؼ
ك ح ىج ه
ى ىٍ ى ىٍ
ى
ً ً
يغلب ضدَهي.
ُب الدين كالعقيدة (فى ٍ
اع ىم ٍل) ما تريد (إنػَةىا ىعامليو ىف) مكائد ض ٌدؾ كنرتل ايٌةا ي

ً
خصين بالوحي كأمر٘ب أف أدعوكم إٔب عبادته كأهناكم عن عبادة
لكن اهلل ٌ
( - 6قي ٍل إَ٧نىا أىنىا بى ىشهر ٍّمثٍػلي يك ٍم) ك ٌ
ٕب أىَ٧نىا إًلىػَٰه يكم إًلىػَٰه ك ً
اح هد) ليس له شريك كال كفيل كال كزير كال ككيل كال أكالد
وح َٰى إً ىَ
األصةاـ كاألكثاف (يي ى
ي ٍ هى
كال بةات كال كالد كال صاحب (فى ً
يموا) أم داكموا على هذا التوحيد ،متٌجهٌن (إًلىٍي ًه) بدعائكم
ٍ
انتىق ي
كصبلتكم (ك ً
ً
ٌن) من عذاب أليم.
انتىػ ٍغف يركهي) عن اٞناضي من ذنوبكم كآثامكم ( ىكىكيٍ هل لٍٍّل يم ٍش ًرك ى
ىٍ
ًَ
ين ىال يػي ٍؤتيو ىف الَزىكا ىة) للفقراء كاحملتاجٌن ( ىكيهم بً ٍاآل ًخىرةً) مع مةعهم للزكاة ( يه ٍم ىكافًيرك ىف) أيضان ،أم
( -7الذ ى

مةكركف ٟنا.

( -8إً َف الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ات ىٟنم أىجر ىغيػر ٣نىٍةي و
وف ) أم غًن مقطوع.
ى ى ىى
صاٜنى ي ٍ ٍ ه ٍ ي
ً
ً
ً
كرح ً
ض ًُب يىػ ٍوىم ٍ ً
ٌن )
ٌن ىكىٍْن ىعليو ىف لىهي أ ى
ب الٍ ىعالىم ى
 ( - 9قي ٍل أىئةَ يك ٍم لىتى ٍك يف يرك ىف بًالَذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
ىند نادا ۖ َٰذىل ى ى
ًً
( -10كجعل فًيها رك ًاني ًمن فىػوقًها كبارىؾ فًيها كقىد ً
ً
ٌن )
َر ف ىيها أىقٍػ ىواتىػ ىها ًُب أ ٍىربىػ ىع أىيَ واـ ىن ىواءن لٍّل َسائل ى
ٍ ى ىى ى ى ى ى
ى ى ى ى ى ىى ى

ًً
ٍ( -11بيَ انتىػو َٰل إٔب ال َسم ًاء كًهي دخا هف فىػ ىق ىاؿ ىٟنا كلً ٍؤلىر ً ً
ٌن )
ض ائٍتيىا طىٍو نعا أ ٍىك ىك ٍرنها قىالىتىا أىتىػٍيػةىا طىائع ى
ى ى ى يى
ىى ٍ
ٍى

و
ٌن كأىكح َٰى ًُب يك ٍّل ىٚنى واء أ ٍىمرىها ،كىزيػَةَا ال َسماء ال حدنٍػيا ًّنى ى ً
يح ىك ًح ٍفظنا
( -12فىػ ىق ى
ضي
ىى ى
اه َن ىنٍب ىع ىٚنى ىاكات ًُب يىػ ٍوىم ٍ ً ى ٍ ى
صاب ى
ى ى
ً
ك تىػ ٍق ًد يير الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًي ًم )
َٰ ىذل ى
اع ىق ن ٍّمثٍل ً ً و
( -13فىًإ ٍف أ ٍىعرضوا فىػ يقل أىن ىذرتي يكم ص ً
ود )
صاع ىق ىعاد ىكىٖني ى
ى ى
ىي ٍ ٍ ٍ ى
نبق تفسًن هذه اآليات ُب كتايب الكوف كالقرآف .
 ( -19ىكيىػ ٍوىـ) ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الربزخ ( يٍ٪ن ىش ير أ ٍىع ىداءي اللَ ًه إٔب الةَا ًر) يعين إٔب نار الرباكٌن (فىػ يه ٍم
ك٪نبىسوف فيها .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنجر { ىٟنىا
يوزعوف على أبواُّا ي
يي ىوزعيو ىف) أم ٌ
اب لٍّ يك ٍّل ب و
نٍبػع ي أىبٍػو و
وـ }  ،كاألبواب هي فتحات الرباكٌن ككانت نبع ُب اٞناضي
اب ٍّمٍةػ يه ٍم يج ٍزءه َم ٍق يس ه
ى
ىى ى
أما اليوـ فقد زاد عدد الرباكٌن.

يوزعوف" ُب نورة الةحل أيضان ُب آي (. )17
كقد نبق شرح كلم " ى
ود يهم ًّنىا
ص ياريه ٍم) كهذه أٚناء حواس الةفس ( ىك يجلي ي
 ( -20ىح َ َّٰت إً ىذا ىما ىجاءي ى
كها ىش ًه ىد ىعلىٍي ًه ٍم ٚنىٍعي يه ٍم ىكأىبٍ ى
ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) من أعماؿ نيئ  .كاٛنلود أثًني أيضان كٓب يقصد بذلك أجسامهم اٞنادي  .أما كيفي
شهادهتا ال نعلمها كلكن إذا انتقلةا إٔب عآب الربزخ نرل و
حيةئذ كنعلم .كال غراب ُب ذلك فكما عةدنا ُب
التأكه كالسعاؿ
الدنيا جهاز تسجيل كفيه شريط فهو يةطق كيشهد عليك ّنا تكلٌمت كنطقت ٌ
حّت ٌ
كالتثاؤب.

ًً ً
دًب ىعلىٍيػةىا قىاليوا أىنطىىقةىا اللَهي الَ ًذم أىنطى ىق يك َل ىش ٍي وء) لقد أمكن اإلنساف أف
 ( - 21ىكقىاليوا ًٛنيليوده ٍم ٓبى ىش ًه حٍ
يً
ةط ىق األنطوان اٞنصةوع من الزفت اٞنستعمل لل ىكرامفوف ،كالشريط اٞنستعمل للجهاز اٞنسجل ،كغًن
ي
ذلك من أفبلـ السيةما كالتلفزيوف اٞنسجل "الفديو" كًبٌ الكبلـ للجلودٍ .بٌ قاؿ جربائيل ( ىكيه ىو ىخلى ىق يك ٍم
أىَكىؿ ىمَرةو) عراة ( ىكإًلىٍي ًه تػي ٍر ىجعيو ىف) بعد اٞنوت عراة أيضان.
 ( - 22ىكىما يكةتي ٍم تى ٍستىًرتيك ىف) أم ما كاف انتتاركم عةد ارتكاب الفواحش خوفان من (أىف يى ٍش ىه ىد ىعلىٍي يك ٍم
ص ياريك ٍم ىكىال يجليويد يك ٍم) ألنكم مةكركف للبعث ،بل كاف انتتاركم كراء اٛندراف كُب الغرؼ عةد
ٚنىٍعي يك ٍم ىكىال أىبٍ ى
ارتكاب الفواحش خوفان من الفضيح كالعار ( ىكلىػَٰ ًكن ظىةىةتي ٍم أى َف اللَهى ىال يىػ ٍعلى يم ىكثً نًنا ٍّ٣نَا تىػ ٍع ىمليو ىف) من خفيٌات
أموركم كنيٌئات أعمالكم فلذلك اجرتأًب علىى ما فعلتم.
ًَ
ً
ً
ىصبى ٍحتيم ٍّم ىن
الرىدل ،يعين ُب اٟنبلؾ (فىأ ٍ
 ( -23ىَٰك ىذل يك ٍم ظىةح يك يم الذم ظىةىةتيم بىربٍّ يك ٍم أ ٍىرىدا يك ٍم) أم أكقعكم ُب ٌ
ٍ ً
ين) .
اٝنىان ًر ى
ٍ - 24بٌ قاؿ اهلل تعأب (فىإًف ي ٍ ً
َار ىمثٍػ نول َٟني ٍم) أم مسكن ٟنم ال خبلص ٟنم
ى
صربيكا) على العذاب (فىالة ي
ً
ٌن)
مةها ( ىكإًف يى ٍستىػ ٍعتبيوا) أم يسألوا العي ىتَب ،يعين الرضا عةهم كالرجوع إٔب طاع اهلل (فى ىما يهم ٍّم ىن الٍ يم ٍعتىبً ى
أم من اَّابٌن إليها ،يعين ال ييعطىوف الرضا .كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:

فىًإف أ يىؾ ىمظليومان فىػ ىعب هد ظىلىمتىهي

ك ذا عتَب فى ًمثلي ى ً
ً
ب
ك ييعت ي
ىكإف تى ي ي ى

أم مثلك يرضى كيصفح .كقد نبق شرحها ُب نورة الةحل أيضان.
ألهنم رفضوا قرناء اٝنًن
ضةىا ىٟني ٍم قيػىرنىاءى) يعين أبدلةاهم بقرناء اٝنًن قرناء نوء ،كهم الشياطٌن ٌ
 ( -25ىكقىػيَ ٍ

كأبىوا أف يكونوا معهم كُب زمرهتم ،كهم اٞنؤمةوف ،فلذلك قيٌضةا ٟنم قرناء السوء.

الشماخ:
اٞنقايض هي اٞنبادل  .كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
تذ ٌكرت لىما أىثٍػ ىقل الدَين ً
ت تىػ ىع حذ ىرا
كاهلًي
كعاب يىًزي هد ما أ ىىرٍد ي
ى
ي ٌ ى ٍي
ًرجاالن م ً
ت يمقايًضان ًًُّ ٍم أىبىدان ًم ٍن نائًًر الة ً
َاس ىم ٍع ىشىرا
ىى
ضوا م ٍّين فىػلى ٍس ي
كالقرناء ٗنع قرين ،كمن ذلك قوؿ جرير:

يل يى يكٌر ىعلىي ًه يم ىكىهن يار
ال ييلبً ي
ث ال يقىرناءى أىف يىػتىػ ىفَرقوا لى ه
ً
شره
كقرناؤهم هةالك من الشياطٌن يستولوف عليهم ُب عآب الربزخ انتيبلء القيض على البيض كهو ق ي
ٌن أىيٍ ًدي ًه ٍم) من أصةاـ ( ىكىما ىخ ٍل ىف يه ٍم) أم كما تركوه خلفهم من آثار كبًدع كعقائد باطل
(فىػىزيػَةيوا ىٟنيم َما بىػ ٍ ى
اٛنً ٍّن ىك ًٍ
اإل ً
نس)
ت) أم قد مضت ( ًمن قىػٍبلً ًهم ٍّم ىن ٍ
( ىك ىح َق ىعلىٍي ًه يم الٍ ىق ٍو يؿ) بالعذاب (ًُب) ٗنل (أ ىيم وم قى ٍد ىخلى ٍ
ً
ً ً
ين) فخسركا اٛنةٌ كنعيمها.
فعملوا مثل أفعاٟنم كأشركوا بعبادة رٌُّم (إًنػ ي
َه ٍم ىكانيوا ىخان ًر ى
ىح ىس ين قىػ ٍونال ٍّ٣نَن ىد ىعا إٔب اللَ ًه( يعين ً٣نٌن دعا إٔب عبادة اهلل كطاعته كهناهم عن عبادة
 ) - 33ىكىم ٍن أ ٍ
األصةاـ كاألكثاف كعبادة اٞنبلئك كاألنبياء كاألئم كغًنهم (كع ًمل ً
ً
ًً
ٌن) أم
صاٜننا ىكقى ىاؿ إًن ًَين م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ىى ى ى
من اٞنستسلمٌن ألمر اهلل كٞنا جاءت به الرنل من عةد اهلل.
اٜنى ىسةى ي) عةد الةاس ُب اَّازاة ( ىكىال ال َسيٍّئى ي)
ٍ - 34بٌ خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب ( ىكىال تى ٍستى ًوم ٍ

عةدهم ُب العقاب إذ بعضهم يقابل السيٌئ بأنوءى مةها كبعضهم يقابلهم ّنثلها كالبعض يعفو ( ٍادفى ٍع)
ً
ىح ىس ين) أم ادفع السيٌئ باٜنسة  ،كاٞنعىن :إذا عاملك أحد بسيٌئ فعامله ُنسة  ،أك
السيٌئ (بًالًَيت ه ىي أ ٍ

ً
ك ىكبىػٍيػةىهي ىع ىد ىاكةه) أصبح ( ىكأىنَهي ىكًٕبٌّ) من أكليائك
كلٌمك بكلم نيٌئ فكلٌمه بكلم حسة (فىًإ ىذا الَذم بىػٍيػةى ى
ً
يم) من أقربائك.
( ى٘ن ه
 ( - 35ىكىما يػيلىق ى
َاها) أم كما ييعطىى هذه السجيٌ
اٞنكا ًره فتع َودكا على الصرب كلذلك يقابلوف السيٌئ
نصيب كافر من العقل كاٞنعرف .

ً ًَ
صبىػ يركا) على
ين ى
كيقابل اإلناءة باإلحساف (إَال الذ ى
َاها إًَال ذيك ىح ٍّ
ظ ىع ًظي وم) أم ذك
باٜنسة ( ىكىما يػيلىق ى

َك ًمن الشَيطى ً
اف نىػ ٍزغه) يعين ٪نركك الشيطاف بونونته كيثًن غضبك على قومك
 ( -36ىكإً َما يى ىةز ىغة ى ى ٍ
ً
(فى ً ً ً
ً
ً
يم) ّنا يصيبك
ٍ
انتىع ٍذ باللَه) مةه ،أم قل أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم (إنَهي يه ىو ال َسم ي
يع) لقولك (الٍ ىعل ي
من مكركه.
كقد نبق تفسًن ًمثل هذه اآلي ُب آخر نورة األعراؼ.
ً ًً
س) ُنرارهتا الدائم
 ( - 37ىكم ٍن آيىاته اللٍَي يل) بظبلمه ( ىكالةػ ى
َه يار) بوضوحه كتعاقبهما اٞنستمر ( ىكالش ٍ
َم ي
ً
صةعه َن (ىال
تدؿ على خالق
( ىكالٍ ىق ىمر) بدكرانه حوؿ األرض كاتٌصاله ُّا ،تلك آيات ٌ
خلقهن كعآب أتقن ي
ٌ
ًً ً
ً
َم ً
س ىكىال لًٍل ىق ىم ًر) ٌ
فإهنما من بعض ٢نلوقاته ( ىك ٍ
ان يج يدكا للَه الَذم ىخلى ىق يه َن إً ٍف يكةتي ٍم إًيَاهي
تى ٍس يج يدكا للش ٍ

تىػ ٍعبي يدك ىف) 100كإٌ٧نا قاؿ تعأب ال تسجدكا للشمس كال للقمر ،أل ٌف بعض اٞنشركٌن كانوا يسجدكف ٟنما
كيعبدكهنما ،ككذلك ُب عصرنا اٜنإب بعض اٞنًلىل يسجدكف ٟنما كمن ٗنل هؤالء اليزيدي  .كإٌ٧نا قاؿ تعأب
"خلقهن" على صيغ اٛنمع ك٨نا إثةاف ،فاٞنعىن ال تسجدكا للشمس اليت ىتركهنا كال للقمر الذم ىتركنه

كانجدكا هلل الذم خلق الشموس كاألقمار إف كةتم إياه تعبدكف.

 100إقرأ ُب نجودؾ مايلي :ال إاله اال اهلل حقان ح ٌقا ،ال إاله اال اهلل إ٬نانان كتصديقا ،نجدت لك ياريب تعبٌدان كًرقٌا،
حقان ح ٌقا ،اللٌهم إ ٌف عملي ضعيف فضاعفه ٕب يا كرٙب بر٘نتك يا أرحم الرا٘نٌن.

.

ًَ
ً
ك) ُب
ين ًع ى
ةد ىربٍّ ى
( - 38فىًإف ٍ
انتى ٍكبىػ يركا) قومك يا ٌ
١نمد عن السجود كٓب يةقادكا ألمر اهلل (فىالذ ى

َها ًر) يعين على الدكاـ ( ىكيه ٍم ىال يى ٍسأ يىمو ىف) أم ال
السماكات األثًني  ،يعين اٞنبلئك (يي ىسبٍّ يحو ىف لىهي بًاللٍَي ًل ىكالةػ ى
٬نلٌوف عن التسبيح .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة { كالى تىسأىمواٍ أىف تىكٍتيبػوه ً
ً
ىجلً ًه
يٍي ى
صغ نًنا أىك ىكبً نًنا إ ىٔب أ ى
ى ٍ يٍ
}  ،يعين ال ٕنلٌوا.
ً
ىنزلٍةىا ىعلىٍيػ ىها الٍ ىماءى)
 ( - 39ىكًم ٍن آيىاتًًه أىن ى
َك تىػىرل ٍاأل ٍىر ى
ض ىخاش ىع ن) أم يابس متفطٌرة ال نبت فيها (فىًإ ىذا أ ى
ت) أم زادت تربتها بسبب اٞنياه كامتصاصها لغاز
أم اٞنطر ( ٍاهتىػَز ٍ
ٓنركت الرتب بالةبات ( ىكىربى ٍ
ت) أم ٌ
ً
اها)
ىحيى ى
الةرتكجٌن اٞنوجود ُب اٟنواء كغاز ثا٘ب أككسيد الكاربوف الذم أذابته األمطار بةزكٟنا( ،إً َف الَذم أ ٍ
أم الذم أحيا األرض بالةبات (لى يم ٍحيًي الٍ ىم ٍوتى َٰى إًنَهي ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير)  .كقد نبق شرح ًمثل هذه
اآلي ُب نورة الركـ آي . 50

ً ًَ
ً
ً
اٜنق ُب آياتةا .فاٞنلحد هو اٞنةكر للشيء اٞنك ٌذب به
ين يػيٍلح يدك ىف ًُب آيىاتةىا) أم يةكركف ٌ
( -40إ َف الذ ى

(ىال ى٫نٍ ىف ٍو ىف ىعلىٍيػةىا) حٌن يصًنكف ُب القرب ،يعين حٌن موهتم ال ٔنتفي نفونهم عةٌا فهم ُب قبضتةا أيةما
ذهبوا كأيةما اختبؤكا كنييل ىقوف ُب الةار (أىفى ىمن يػيٍل ىق َٰى ًُب الةَا ًر ىخٍيػهر أىـ َمن يىأًٌٍب ًآمةنا) من العذاب (يىػ ٍوىـ
الٍ ًقيام ً) يعين ف ٌكركا ُب العاقب كانظركا أيهما أحسن ً
اٞنلحد الذم ييل ىقى ُب الةار أـ اٞنؤمن الذم يأٌب ًآمةان
ىى
من العذاب ( ٍاعمليوا ما ًشٍئتيم إًنَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) ال ٫نفى عليه شيء من أعمالكم الباطل  ،كهذا
ٍ ي ٍى ى
ى ى
هتديد ككعيد ٟنم بالعذاب.
( -41إً َف الَ ًذين ىك ىفركا بً ٍّ
الذ ٍك ًر) أم بالقرآف (لى َما ىجاءى يه ٍم) من عةد اهلل نيةدموف ( ىكإًنَهي) أم القرآف
ى ي
ً
اب ىع ًز هيز) عةد اٞنؤمةٌن كإف كفر به اٞنشركوف.
(لىكتى ه
َ ًً ً
اطل ًمن بىػ ٍ ً
ٌن يى ىديٍ ًه) يعين ال يقدر أحد أف يزيد فيه كلم كاحدة كال يةقص مةه كلم
( - 42ال يىأٍتيه الٍبى ي
كاحدة ُب كقت نزكله ( ىكىال ًم ٍن ىخ ٍل ًف ًه) أم كال من بعد ذلك بزمن بعيد فبل يقدر أحد أف يتبلعب ُب

٘ن و
القرآف كما لعبوا ُب التوراة كاأل٤نيل فزادكا فيها كن ٌقصوا بأهوائهم (تىة ًزيل ٍّمن ح ًكي وم ىً
مستحق
يد) أم
ٌ
ه ٍ ى
للحمد ُب عباده.
ً
اؿ لىك) يا ١نمد ( إًَال ما قى ٍد قً ً
ك ) يعين ما يقوؿ لك اٞنشركوف من
يل للحر ين ًل ًمن قىػٍبل ى
َ ) - 43ما يػي ىق ي ى
ى
ٌ
ى

هتتم إذا ك ٌذبوؾ كال
اٛنواب على دعوتك ٟنم إال ما قيل ي
للرنل من قبلك من التكذيب كالسخري  ،فبل ٌ
ك لى يذك م ٍغ ًفرةو) للمؤمةٌن (كذيك ًع ىق و
اب أىلًي وم)
ٓنز ٍف إذا نخركا مةك فليس هذا مةهم َنديد (إً َف ىربَ ى
ى
ى ى
للمشركٌن.
ضحت آياته بلغ
 ( -44ىكلى ٍو ىج ىع ٍلةىاهي قيػ ٍرآنا أ ٍىع ىج ًميًّا لَىقاليوا لى ٍوىال في ٍّ
ت آيىاتيهي) يعين لقاؿ أهل م ٌك لوال يك ٌ
صلى ٍ
يب)يعين يقولوف الكتاب أعجمي كالرنوؿ
عربي لكي نفهمها كنعرؼ اٞنراد مةهاٍ .بٌ يقولوف (أىأ ٍىع ىج ًم ٌّي ىك ىعىرً ٌّ
عريب فكيف نفهم معانيه ككيف يرشدنا الرنوؿ إٔب مقاصده؟( 101قيل هو) أم القرآف (لًلَ ً
ين ىآمةيوا
ذ
ى
ٍ يى
ًَ
ً
ين ىال
يه ندل) إٔب طريق ٌ
اٜنق ُب الدنيا كإٔب طريق اٛنةٌ ُب اآلخرة ( ىكش ىفاءه) من األمراض الةفسيٌ ( ىكالذ ى
ً ً ًً
كصمم عن قبوله كانتماع آياته ( ىكيه ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى) فبل يتدبٌركف آياته
يػي ٍؤمةيو ىف ُب آ ىذاهن ٍم ىكقٍػهر) أم ثقل ى
اف بعً و
ً
و
يد) عةهم .يعين يبقوف على
كال يصغوف إٔب كلماته (أيكلىػَٰئً ى
ك) اٞنشركوف (يػيةى ىاد ٍك ىف) يوـ القيام (من َم ىك ى
األرض مع ٌذبٌن إٔب يوـ القيام حٌن يةاديهم إنرافيل فيلبٌوف دعوته كيصعدكف إٔب احملشر ُب الفضاء .أما
اٞنؤمةوف فيصعدكف إٔب السماء قبل الكافرين بزمن بعيد كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري .

فاٞنةادم هو إنرافيل يقف ُب الفضاء كيةادم الةفوس اليت على األرض لتصعد إليه إٔب احملشر للحساب
ذكرت قببلن فتةتشر الةفوس ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر فبل تعلم إٔب
تتمزؽ كما ي
كاٛنزاء ،كذلك أل ٌف األرض ٌ

أقبلت إليه مسرع  .كذلك قوله تعأب ُب نورة
ٚنعت صوت اٞنةادم ٍ
أين تذهب كإٔب أين تتٌجه ،فإذا ٍ

101
(كلى ٍو ىج ىع ٍلةىاهي قػي ٍرآ نا
كل لغ من لغات الةاس غًن لغ العرب تي ٌ
سمى عةد العرب لغ أعجمي  ،فقوله تعأب ى
ٌ
ً
و
ً
ً
ب اإل٤نيل
أ ٍىع ىجميًّا) يعين لو قرأهي جربائيل على ٌ
١نمد  -بليغ عربيٌ كما أنزلةا التوراة على مونى أك بلغ نرياني كما يكت ى
ت آيىاتيهي)
 ٓب يفهمه العرب ،إذان (لَىقاليوا لى ٍوىال في ٍّصلى ٍ

اإلنراء { يىػ ٍوىـ يى ٍدعيويك ٍم فىػتى ٍستى ًجيبيو ىف ًُنى ٍم ًدهً ىكتىظيةحو ىف إًف لَبًثٍتي ٍم إًالَ قىلًيبلن }  ،معةاه يدعوكم إٔب احملشر
صوًر فىًإذىا هم ٍّمن ٍاألىج ىد ً
اث إً ى َٰٔب
فتلبٌوف دعوته كتصعدكف إليه .كقاؿ تعأب ُب نورة م س { ىكنيًف ىخ ًُب ال ح
ي ى ٍ
ً ً
خص الكافرين باٞنكاف البعيد أل ٌف
ىرٍُّّ ٍم يىةسليو ىف } يعين إٔب الفضاء يصعدكف ٗناعات ٗناعات .كإٌ٧نا ٌ
اٞنؤمةٌن يصعدكف إٔب اٛنةاف مع اٞنبلئك حٌن تقف األرض عن دكرهتا احملوري  ،كيبقى عليها الكافركف
كاٞنشركوف مع ٌذبوف إٔب يوـ القيام  ،فلذلك يكونوف بعيدين عن اٞنةادم.
( -45كلىىق ٍد آتىػيػةا مونى الٍ ًكتاب) أم التوراة (فى ً
ف فً ًيه) يعين اختلفت بةو انرائيل ُب أمر الكتاب
ٍ
اختيل ى
ى ى
ٍى ي ى
ى
١نرـ عليهم ،كتركوا غسل اٛنةاب كقد أيمركا بأدائها،
كحكمه كخالفوا بعض أحكامه ،فشربوا اٝنمر كهو ٌ

كأيمركا برتؾ العمل ُب السبت فلم ٬نتثل كثًن مةهم ،كأكثرهم أشركوا فعبدكا األصةاـ كالشعرل اليماني
ً
ك) بتأجيل العذاب عةهم إٔب يوـ القيام (لى يق ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يه ٍم) بةزكؿ الطاعوف
ت ًمن َربٍّ ى
( ىكلى ٍوىال ىكل ىم ه ىنبىػ ىق ٍ
١نمد ( يم ًر و
يب)
َه ٍم لىًفي ىش ٍّ
عليهم فةهلك الكافرين مةهم كنبقي الصاٜنٌن ( ىكإًنػ ي
ك ٍّمٍةهي) أم من كتابك يا ٌ

الرنل من األدياف السماكي  ،ككيف
١نمدان كقد جاء ّنا جاءت به ي
أم ٢نيف ،فيقولوف كيف نك ٌذب ٌ
مرتددكف مرتابوف ُب أمرؾ.
نؤمن له كنرتؾ ديةةا كدين آبائةا ،فهم ٌ

ً ً
اع ً ) أم ناع كالدة اإلنساف كناع ٣ناته ( ىك) يعلم ُب الةبات ( ىما ىٔنٍير يج ًمن
( -47إًلىٍيه يػيىرحد ع ٍل يم ال َس ى
و
ً
كمامات ،كيعلم ما تسقط من
"كمام " كٗنعها أكماـ ك ٌ
ىٖنىىرات ٍّم ٍن أى ٍك ىمام ىها) أم من أغلفتها .مفردها ٌ
ً
ض يع) ٘نلها (إًَال بًعًٍل ًم ًه) يعين
كرق أك ٖنرة من أغصاهنا ( ىكىما ىٍٓن ًم يل م ٍن أينثى َٰى) حيوانان كاف أـ إنسانان ( ىكىال تى ى
ٌإال كهو يعلم بوقت ٘نلها ككقت كضعها ( ىكيىػ ٍوىـ يػيةى ًادي ًه ٍم) اٞنلىك اٞنوٌكل بتعذيبهم فيقوؿ (أىيٍ ىن يشىرىكائًي)
ً
فةادكهم اآلف
يعين أين الذين هم مثلي ككةتم تعبدكهنم ُب الدنيا كتقولوف هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل  ،ي
ليشفعوا لكم .فيلتفتوف ٬نيةان كمشاالن فبل يركف أحدان مةهم ،و
َاؾ) أم أٚنعةاؾ صوتةا إذ
حيةئذ (قىاليوا آ ىذن ى
ى
و
ً ً
نتونل ُّم ليشفعوا لةا بل
نةادم كلكن ال ٠نيب ك ( ىما مةَا من ىش ًهيد) يعين ما مةٌا أحد يشاهدهم لكي ٌ
فقدناهم .فكلم "أين شركائي" هي من قوؿ اٞنلك اٞنوٌكل بتعذيبهم ،كلذلك خاطىبوا اٞنلىك كأجابوه

بقوٟنم "آذنٌاؾ" أم أٚنعةاؾ صوتةا ما مةٌا من شهيد .كقد نبق شرح كلم "شركائي" ُب نورة الةحل
كالكهف كالقصص.
ض َل ىعٍةػ يهم( أم ضاع مةهم ( َما ىكانيوا يى ٍدعيو ىف ًمن قىػٍب يل) يعين ما كانوا يدعوهنم شفعاء فلم
 - 48ىك ى
ًَ و
مةجى من الةار.
٩ندكهم كٓب يشفعوا ٟنم ( ىكظىةحوا ىما ىٟنيم ٍّمن ١نيص) أم ما ٟنم ن
َ
ً
مدل حياته فيب ىقى يشتغل
نسا يف ًمن يد ىع ًاء ٍ
اٝنىًًٍن) أم ال ح
٬نل اإلنساف من طلب اٞناؿ ى
( -49ال يى ٍسأ يىـ ٍاإل ى
كيتعب ليجمع اٞناؿ ،فإف أيعطي جبل ً
مهتم بدنياه.
ٌن من ذهب ٌ
يهتم بآخرته كما هو ه
لتمىن الثالث ،كال ٌ
ى
اٝنىًًٍن لى ىش ًدي هد } .كقاؿ تعأب ُب نورة التكاثر
ب ٍ
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة العاديات قوله تعأب { ىكإًنَهي ًٜني ٍّ
{ أى ٍٟنىا يك يم التَ ىكاثػيير ىح َّت يزٍريًبي الٍ ىم ىقابًىر } يعين أٟناكم ٗنع اٞناؿ عن آخرتكم.
ً
ط) من ر٘ن اهلل.
وس) من اٝنًن (قىػةيو ه
( ىكإف َم َسهي ال َشحر) إمتحانان (فىػيىئي ه
ً ً
ً
ضَراءى ىم َسٍتهي) أم من بعد فق ور أصابه أك
كغىن (من بىػ ٍعد ى
 ( - 50ىكلىئ ٍن أى ىذقٍػةىاهي ىر ٍ٘نى ن ٍّمةَا) أم خًنان كعافي ن
و
عدك أهانه كأذلٌه (لىيىػ يقولى َن ىهػَٰ ىذا) اٝنًن (ًٕب) اليذهب عين كال أنفق مةه على الفقراء ( ىكىما
مرض ابتبله أك ٌ

ً
أ٘ب أموت عن قريب بل عمرم مديد ُب
أظن ٌ
اع ى) أم ناع اٞنوت (قىائ ىم ن) َ
أىظي حن ال َس ى
علي ،يعين يقوؿ ما ٌ
ً ً
ةدهي لىٍل يح ٍس ى َٰىن) أم اٜنال اٜنسىن كاٞنةزل اٜنسىن .يعين
ت إً ى َٰٔب ىرٍّيب) بعد اٞنوت (إً َف ًٕب ًع ى
الدنيا ( ىكلىئن حرج ٍع ي
هل أجد عةده أحسن ٣نا أنا فيه من الةعيم ،كبل ال أنفق من مإب كال أريد أحسن مةه ُب اآلخرةٍ .بٌ قاؿ
اب ىغلً و
تعأب (فىػلىةيػةىبٍّئى َن الَ ًذين ىك ىفركا ًّنىا ىع ًمليوا) من نيئات (كلىةي ًذي ىقةػَهم ٍّمن ىع ىذ و
يظ) أم شديد كثًن.
ٌ
ي ٍ
ى
ى ي

اإل ً
ً
ً
ىل ًَنىانًبً ًه) أم ابتعد عن الدين
ض( عن الدعاء كعن ذكر ربه ( ىكنىأ َٰ
نساف أ ٍىعىر ى
 ) - 51ىكإ ىذا أىنٍػ ىع ٍمةىا ىعلىى ٍ ى
كالطاع بةفسه ( ىكإًذىا ىم َسهي ال َشحر فى يذك يد ىع واء ىع ًر و
يض) أم كانع ،كاٞنعىن :إذا كاف اإلنساف ُب ش ٌدة صار
يدعو كيصلٌي كيسأؿ من اهلل أف يةجيه من الش ٌدة ،فإذا أنقذه مةها كأصبح ُب رخاء كنعم نسي ربه
كانشغل باٞناؿ كاللهو كالطرب كٓب يذكر ربٌه ال بالدعاء كال بالصبلة.

بدكا ٕب رأيكم ُب القرآف (إًف ىكا ىف ًمن ًع ً
ةد اللَ ًه) كليس من عةدم كما تزعموف
) - 52قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم(أم أ ي
ٍ
(ٍبيَ ىك ىف ٍريًب بًًه) من غًن أف تسمعوا له كتف ٌكركا ُب معانيه كفصاحته كببلغته كإخباره عن اٞنغيٌبات ٍبٌ ٓن ٌكموا
فيه فماذا يكوف مصًنكم ُب اآلخرة عةد اهلل كماذا ْنيبوف عن ذلك؟ (من أ ً
اؽ بعً و
ً و
يد)
ىٍ ى
ىض حل ٣ن ٍَن يه ىو ًُب ش ىق ى

أضل مةكم حيث حكمتم ببطبلنه دكف أف تف ٌكركا فيه
أم ُب اختبلؼ بعيد عن ٌ
اٜنق .يعين ال أحد ٌ
كتتدبٌركا آياته.

ً ً
١نمد .يعين ُب اٞنستقبل ىيركف اآليات الكونيٌ لتكوف مصداقان
 ( - 53ىنةي ًريه ٍم آيىاتةىا) الدالٌ على صدؽ ٌ
الةصارل
للقرآف ،أل ٌف الةاس ٢نتلفوف ُب األدياف كالعقائد فمةهم مص ٌدؽ بالقرآف كمةهم مك ٌذب كاليهود ك ى

كغًن٨نا من اٞنلل ،كلذلك يريهم تلك اآليات ليوقةوا بأ َف القرآف كبلـ اهلل إذا أ٤نز ما كعد به من تقلبات
ُب الكوف .كقوله (ًُب ٍاآلفى ً
اؽ) أم ُب آفاؽ السماء من خوارؽ العادات ،كهي اليت جاء ذكرها ُب القرآف
كاليت ٓندث ُب آخر الزماف من اتٌساؽ القمرٍ ،بٌ انشقاقه إٔب نصفٌنٍ ،بٌ ا٤نذابه ٥نو الشمس ،ككقوؼ

األرض عن دكرهتا احملوري ليكوف الليل نرمدان ُب جه من األرض ،كالةهار نرمدان ُب اٛنه األخرل،

كتسيًن الةيازؾ ٥نو الشمس ،كنقوط مذنبات على األرض ،كتبعثر اٛنباؿ ،كتبخًن اٞنياه اليت ُب األهنار
كالبحار اٞنواجه للشمس .كهذه اآليات اليت تكوف ُب اآلفاؽ،
( ىكًُب أىن يف ًس ًه ٍم) أم كآي أخرل تظهر ُب أنفسهم ،كهو اٞنهدم يأتيهم ّنا اشتبه عليهم من آيات القرآف
يبٌن ٟنم معةاها كاٞنقصود مةها لتكوف
اليت ٓب يفهموا معةاها كٓب يعلموا اٞنقصود مةها فك ٌذبوا ُّا .فاٞنهدم ٌ

اآليات علميٌ كعمليٌ  ،فآي اٞنهدم علميٌ  ،كاآليات اليت يركهنا ُب اآلفاؽ عملي تطبيقي  ،كذلك ليؤمةوا
ٌن ىٟني ٍم أىنَهي) أم القرآف
ُّا كيوقةوا إذ جاء اٞنيخبىػ ير به من حوادث كما أخرب اهلل به ُب القرآف ( ىح َ َّٰت يىػتىبىػ َ ى
١نمد كما يزعموف ،فحيةئذ يؤمةوف به كلكن ال يةفعهم إ٬ناهنم .ك٣نا يؤيٌد
(ٍ
اٜنى حق) من عةد اهلل كليس من ٌ
هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ { يػوـ يأًٌٍب بػعض آي ً
ت ًمن
ات ىربٍّ ى
ك ىال يىة ىف يع نىػ ٍف نسا إً٬نىانػي ىها ىٓبٍ تى يك ٍن ىآمةى ٍ
ىٍ ى ى ى ٍ ي ى
فأكؿ آي تظهر ُب اآلفاؽ من خوارؽ العادات
ت ًُب إً٬نى ًاهنىا ىخٍيػنرا قي ًل انتى ًظ يركا إًنَا يمةتى ًظ يرك ىف} ٌ .
قىػٍب يل أ ٍىك ىك ىسبى ٍ

شرحت هذه
هي ُب القمر فيبدأ اتٌساقه أ ٌكالن ٍبٌ انشقاقه فيكوف نصفٌن ٍبٌ ا٤نذابه ٥نو الشمس .كقد
ي

سمى الكوف كالقرآف
اآليات ككيفي كقوعها ُب آخر الزماف ُب كتايب اٞني ٌ
(أىكىٓب يك ً
١نمد على صدقك (أىنَهي ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء ىش ًهي هد) أم حاضر يسمع
ٍف بًىربٍّ ى
ىٍى
ك) شاهدان لك يا ٌ
كييبصر.

شك كجداؿ ( ٍّمن لٍّىق ًاء ىرًٍُّّ ٍم) بالبعث كاٜنساب كالعقاب
َه ٍم) أم اٞنشركٌن (ًُب ًم ٍريىو) أم ُب ٌ
( -54أىىال إًنػ ي
ط) علمان كقدرنة فيعاقبهم على كفرهم بعد موهتم.
(أىىال إًنَهي) تعأب (بً يك ٍّل ىش ٍي وء حً١ني ه
رب العاٞنٌن
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة ٌ
فصلت ،كاٜنمد هلل ٌ
===============================================

سورة الشورى
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ح ـ)
( - 2ع س ؽ) .
١نمد تةزيل
ي
١نمد ،فيكوف اٞنعىن :حكم يا ٌ
قلت فيما نبق أ ٌف اٜناء معةاها حكم  ،كاٞنيم يرمز إٔب إنم ٌ
الكتاب من اهلل العزيز العليم.

ٍبٌ أخذ نبحانه ُب كصف رنوله بعد أف كصف القرآف بأنه حكم فقاؿ (ع س ؽ) العٌن معةاه عريب،
١نمدان عريب من جةسكم كنيٌد من
كالسٌن معةاه نيٌد ،كالقاؼ معةاه قريشي ،فيكوف اٞنعىن :إ ٌف ٌ

ناداتكم كقرشي من قبيلتكم فلماذا تأنفوف من طاعته كاالنقياد ألمره؟ ٍبٌ أخذ نبحانه ُب خطاب

رنوله فقاؿ تعأب:

ً ًَ
ً
ك) أم كما جعلةاؾ نيدان على قريش كذلك (ي ً
ين ًمن
وحي إًلىٍي ى
 ( - 3ىكَٰ ىذل ى
ٌ
ي
ك) بالرنال ( ىكإ ىٔب الذ ى
ً
ك) من الرنل ،كالذم أكحى إليك كإليهم (اللَه الٍع ًزيز ٍ ً
يم) .
قىػٍبل ى
ي ى ي
ى
يي
اٜنىك ي
( - 4لىه ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من طيور تطًن ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من دكاب تسًن ككلها تسبح ُنمده
يى
ىى
ً
ً
يم) ُب نلطانه.
( ىكيه ىو الٍ ىعل حي) ُب مكانه (الٍ ىعظ ي
ً ً
نبق ُب
( - 5تى ىك ي
اد ال َس ىم ىاك ي
ات) الغازي (يػىتىػ ىفطٍَر ىف من فىػ ٍوق ًه َن) أم من فوؽ األرض ،أل ٌف ذكر األرض ى

اآلي السابق  ،كإٌ٧نا ٗنع ذكرها بقوله "من فوقه َن" يعين من فوؽ الكواكب السيارة ألهنا كانت أرضان

ٕنزقت اَّموع
كل كوكب له طبقات غازي ٓنيط به ،فإذا ٌ
كاحدة ٌ
فتمزقت كصارت كواكب نيارة كثًنة ،ك ٌ

تتمزؽ معها أيضان كتقديره تكاد السماكات يتفطٌرف من عظيم قوٟنم إذ
الشمسي فإ ٌف الطبقات الغازي ٌ

دعوا للر٘ناف كلدان .كهم الةصارل قالوا اٞنسيح إبن اهلل .كقاؿ مشركو العرب اٞنبلئك بةات اهلل .كلفظ
ٌ

ات يىػتىػ ىفطٍَر ىف
كلد تطلق عةد العرب على الذكر كاألنثى معان .كمثل هذه اآلي ُب نورة مرٙب {تى ىك ي
اد ال َس ىم ىاك ي
اؿ ىهدًّا أىف ىد ىع ٍوا لًلَر ٍ٘نىػَٰ ًن ىكلى ندا} .
ض ىكىًٔنحر ٍ
اٛنًبى ي
ًمٍةهي ىكتى ى
ةش حق ٍاأل ٍىر ي
ً ً ً
ً
(كيى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف لً ىمن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) أم
( ىكالٍ ىم ىبلئ ىك ي يي ىسبٍّ يحو ىف ُنى ٍمد ىرٍُّّ ٍم) أم ٌ
يةزهوف اهلل عن ا ٌٔناذ الولد ى
للمؤمةٌن اٞنوحدين مةهم .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمن {الَ ًذ ً
ش ىكىم ٍن ىح ٍولىهي
ٌ
ٌ
ين ىٍ٪نمليو ىف الٍ ىع ٍر ى
ى
ً ًً
ً ً ً ً ًً
ين ىآمةيوا} .
يي ىسبٍّ يحو ىف ُنى ٍمد ىرٍُّّ ٍم ىكيػي ٍؤمةيو ىف به ىكيى ٍستىػ ٍغف يرك ىف للَذ ى
(أىىال إً َف اللَه هو الٍغى يف ً
اٞنوحدين.
يم) للمؤمةٌن ٌ
ي
ى يى
ور الَرح ي

ًَ
ين َأنى يذكا ًمن يدكنًًه أ ٍىكلًيىاءى) ٪نبٌوهنم كيعبدكهنم ،كهم الةصارل ٌأنذكا أحبارهم كرهباهنم أكلياء
 ( - 6ىكالذ ى
ظ ىعلىٍي ًه ٍم) أعماٟنم السيٌئ فيعاقبهم عليها ُب اآلخرة ( ىكىما
اٞنسيح ابن مرٙب (اللَهي ىح ًفي ه
كأربابان من دكف اهلل ك ى
ً ًً
تكرر عليهم القوؿ.
أ ى
ىنت ىعلىٍيهم ب ىوك ويل) أم على هدايتهم بل أنت نذير كقد أنذرت فاتركهم كال ٌ
ً
ك قيػ ٍرآنا ىعىربًيًّا)
الرنل من قبلك بلساف قومهم كذلك (أ ٍىك ىحٍيػةىا إًلىٍي ى
 ( - 7ىكىكَٰ ىذل ى
ك) أم كما أكحيةا إٔب ي
ةذر أيَـ الٍ يقر َٰل) كهي م ٌك (كمن حوىٟنا) من القرل تةذرهم أيضان (كتي ً
ً
اٛنى ٍم ًع) أم
ةذ ىر يىػ ٍوىـ ٍ
ىى ٍ ى ٍ ى
بلساف قومك (لٍّتي ى
ى
ى
ى
يشك فيه أحد ،أما
ب فً ًيه) ام ال شك فيه ،أل ٌف اٞنوت ال ٌ
يوـ ٬نوتوف ك٩نتمعوف ُب عآب الربزخ (ىال ىريٍ ى
يوـ القيام فكثًن من الةاس يش ٌكوف فيه .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء {اللَهي ىال إًلىػَٰهى إًَال

يه ىو لىيى ٍج ىم ىعةَ يك ٍم إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً} يعين ٩نمعكم ُب عآب الربزخ إٔب أف يأٌب يوـ القيام .
ٍب قاؿ تعأب (فى ًريق ًُب ٍ ً
يق ًُب ال َسعً ًًن) .
ٌ
اٛنىةَ ىكفى ًر ه
ه

ً
ً
موحدكف كأكثرهم مشركوف
 ( - 8ىكلى ٍو ىشاءى اللَهي ىٛنى ىعلى يه ٍم أيَم ن ىكاح ىدةن) مسلم ( ىكلىػَٰكن) بعضهم ر٘ناء ٌ
ظاٞنوف يظلموف الضعفاء كاٞنساكٌن كيغصبوف حقوقهم ؼ(يي ٍد ًخ يل ىمن يى ىشاءي ًُب ىر ٍ٘نىتً ًه) يعين ييدخل الر٘ناء
ً
يتؤب أمرهم (كىال نى ً
ص وًن) يدفع العذاب عةهم.
ٕب) ٌ
ُب ر٘نته ،أم ُب جةٌته ( ىكالظَال يمو ىف ىما ىٟنيم ٍّمن ىكً ٍّ
ى
( - 9أًىـ َأنى يذكا ًمن يدكنًًه أ ٍىكلًيىاءى) تقديره هل ا ٌٔنذكا اٞنبلئك من دكف اهلل شفعاء ،فالشفاع هلل ٗنيعان (أًىـ
ً
عز اٞنؤمةٌن بعد ذ ٌٟنم كيةصرهم
َأنى يذكا ًمن يدكنًًه أ ٍىكليىاءى فىاللَهي يه ىو الٍ ىوً ح
ٕب) ٞنن كااله ( ىكيه ىو يٍ٪نيًي الٍ ىم ٍوتى َٰى) أم يي ٌ
العز كالغىن ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب
على أعدائهم .فاٞنوت هةا كةاي عن ٌ
الذؿ ،كاٜنياة كةاي عن ٌ
ىحيىػٍيػةىاهي ىك ىج ىع ٍلةىا لىهي ني نورا ٬نىٍ ًشي بًًه ًُب الة ً
َاس} يعين كاف فقًنان حقًنان
ُب نورة األنعاـ {أ ىىكىمن ىكا ىف ىمٍيتنا فىأ ٍ
فهديةاه كأغةيةاه.
( ىكيه ىو ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) من إحياء اٞنوتى كإمات األحياء.
اطر ال َسماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ( نبق تفسًنها ُب نورة الزمر ُب آي 46
) -11فى ي ى ى

ً
ً
ً
اجا) من
اجا) أم من جةسكم ازكاجان لتتةانلوا كتتكاثركا ( ىكم ىن ٍاألىنٍػ ىعاـ أ ٍىزىك ن
( ىج ىع ىل لى يكم ٍّم ٍن أىن يفس يك ٍم أ ٍىزىك ن
جةسها لكي تتةانل كتتكاثر (يى ٍذ ىريؤيك ٍم فً ًيه) كلم "ذرأ" معةاها الةشر كالتفريق،
{كىما ىذ ىرأى لى يك ٍم ًُب األ ٍىر ً
ض ٢نيٍتىلً نفا أىلٍ ىوانيهي }  ،يعين ما نشر لكم على
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل ى
{كيه ىو الَ ًذم ذى ىرأى يك ٍم ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ىكإًلىٍي ًه يٍٓن ىش يرك ىف
األرض من الزرع ٢نتلفان ألوانه .كقاؿ تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف ى
} يعين ٌفرقكم ُب األرض كإليه ْنمعوف يوـ القيام .

بعضهن كاإلناث ُب بطوف
يفرقكم ُب بطوف الزكجات ،الذكور ُب بطوف
ٌ
فقوله تعأب (يذرؤكم فيه) معةاه ٌ
س ىك ًمثٍلً ًه
أخرل ،يعين بذلك األجةٌ اليت ٫نلقها اهلل ُب بطوف الزكجات ُب بيت األرحاـ .كقوله ( لىٍي ى
اٞنادة ،كاٞنعىن :ليس كذاته ُب
ٔنص ٌ
ىش ٍيءه) الكاؼ من قوله "كمثله" كاؼ التشبيه ،ككلم شيء ٌ
اٞنخلوقات الركحاني كال اٞنخلوقات اٞنادي (كهو ال َس ًميع الٍب ً
صًني) .
ٌ
ي ى
ٌ ىيى
ً
يد ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) لقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب نورة الزمر ُب آي . 63
( - 12لىهي ىم ىقال ي ى ى

 ( - 13ىشرع لى يكم ٍّمن الدٍّي ًن ما ك َ ًً
كصى به نوحان
ىى
وحا) أم جعل لكم مةهجان من الدين مثل ما ٌ
ص َٰى به ني ن
ى ى
ى
ً
(كالَ ًذم أىكحيػةا إًلىيك) مثل الذم أكحيةا إٔب نوح (كما ك َ ًً ً ً
ً
ٍّين)
ٍ ىٍى ٍ ى
يم ىكيم ى
يس َٰى أى ٍف أىق ي
ىى ى
ى
يموا الد ى
صٍيػةىا به إبٍػىراه ى
ون َٰى ىكع ى
اقضوا على األصةاـ بالتحطيم ( ىكىال تىػتىػ ىفَرقيوا فً ًيه) أم ُب الدين ،إذ األصل فيه التوحيد كنبذ األصةاـ
هلل ك ي
ً
وه ٍم إًلىٍي ًه) من أمر التوحيد كرفض األصةاـ
كهتدٙب األكثاف كإطاع الر٘نن ( ىكبيػىر ىعلىى الٍ يم ٍش ًرك ى
ٌن ىما تى ٍدعي ي
أل ٌهنم مقلٍّدكف ٞنةهج آبائهم (اللَهي ىٍ٩نتىًب) مةهم (إًلىٍي ًه) أم إٔب ديةه ( ىمن يى ىشاءي) يعين من كاف حسن السريرة
طيٌب الةفس كرٙب األخبلؽ رحيم القلب صادؽ القوؿ فيهديه إٔب اإلنبلـ فييسلم كيؤمن ( ىكيىػ ٍه ًدم إًلىٍي ًه)
ً
يب) من اٞنسلمٌن اٞنؤمةٌن ،أم من يرجع إٔب اهلل بالتوب كالطاع .
أم إٔب جةٌاته فيكوف َنواره ( ىمن يية ي
ٍ - 14بٌ أخذ نبحانه ُب كصف أهل الكتاب كاختبلفهم ُب الدين فقاؿ ( ىكىما تىػ ىفَرقيوا) قوـ مونى
ً ً ً
ً
تفرقوا
كعيسى (إَال من بىػ ٍعد ىما ىجاءى يه يم الٍع ٍل يم) ُب التوراة كاإل٤نيل بأ ٌف اهلل كاحد كليس له شريك ،كلكن ٌ

كغًنكا شريع رنوٟنم كأشركوا بعبادة رٌُّم فعبدكا األصةاـ ك٤نوـ السماء (بىػ ٍغينا بىػٍيػةىػ يه ٍم) أم
عن ديةهم ٌ

كانت هذه التفرق بسبب العداكة اليت كقعت بيةهم فعبدكا األصةاـ ُب بادئ األمر ألغراض شخصي ٍبٌ
ً
ً
ىج ول حم ىس ًّمى) أم إٔب
ت ًمن َربٍّ ى
صارت عادة كتقاليد ( ىكلىٍوىال ىكل ىم ه ىنبىػ ىق ٍ
ك) بتأجيل العذاب عةهم (إ ى َٰٔب أ ى
كقت ٣ناهتم (لَيق ً
ض ىي بىػٍيػةىػ يه ٍم) بيةهم باٞنوت كاٟنبلؾ دفع كاحدة كما أهلكةا األمم اٞنك ٌذب للرنل ( ىكإً َف
ي
ًَ
ً
كتفرقهم عن
اب ًمن بىػ ٍع ًد ًه ٍم) يعين علماؤهم ُب الدين (لىًفي ىش ٍّ
ين أيكًرثيوا الٍكتى ى
ك ٍّمٍةهي) أم إشراؾ قومهم ٌ
الذ ى
الدين األصلي ( يم ًر و
شك مقلق للفكر ٢نيف للعاقب  ،كلكن ٓب يعرتضوا على ملوكهم ّنا فعلوا
يب) أم ُب ٌ
يةهوهم عن ا ٌٔناذ األصةاـ كعبادهتم ٟنا بل نكتوا خوفان على مةاصبهم.
كٓب ى

ًً
كصى به األنبياء كهم الذين
( -15فىلَٰ ىذل ى
ك فى ٍادعي) يعين إٔب ذلك الدين أيدع قومك ،كذلك إشارة إٔب ما ٌ

نبق ذكرهم نوح كإبراهيم كمونى كعيسى ،يعين أيدع الةاس إٔب التوحيد الذم نار عليه هؤالء األنبياء
كاهنج هنجهم (ك ً
ً
ت ىكىال تىػتَبً ٍع أ ٍىه ىواءى يه ٍم) أم أهواء اليهود
انتىق ٍم) أم داكـ على تبليغ الرنال ( ىك ىما أيم ٍر ى
ىٍ
ةت ًّنىا أىنزىؿ اللَهي ًمن كًتى و
اب) يعين ّنا جاء ُب األلواح اليت أنزٟنا
كالةصارل فيما يدعونك إليه ( ىكقي ٍل ىآم ي
ى
ً
ت ًأل ٍىع ًد ىؿ بىػٍيػةى يك يم) إ ٍف ٓناكمتم عةدم ،يعين بٌن اليهود كالةصارل (اللَهي ىربػحةىا
مونى من عةد اهلل ( ىكأيم ٍر ي
ىكىربح يك ٍم) فبل نعبد غًنه (لىةىا أ ٍىع ىماليةىا ىكلى يك ٍم أ ٍىع ىمالي يك ٍم) يعين إ ٍف ٓب تتٌبعوا ديةةا فلةا أعمالةا كلكم أعمالكم

كُب اآلخرة تعلموف أيهما
األصح ديةكم أـ ديةةا (ىال يح َج ى بىػٍيػةىػةىا ىكبىػٍيػةى يك يم) أم ال جداؿ بيةةا كبيةكم (اللَهي
ٌ
ى٩نمع بػيػةىػةىا) يوـ القيام للحساب (كإًلىي ًه الٍم ً
صًني) يعين إليه مصًننا كمرجعةا بعد اٞنوت.
ٍ ى ي ىٍ
ىٍ ى
ًَ
ين ي٪نىا حجو ىف ًُب اللَ ًه) أم ٩نادلوف ُب دين اهلل ،كهم اليهود قالوا نبيٌةا قبل نبيٌكم ككتابةا قبل
 ( - 16ىكالذ ى
أحق مةكم بالدين فيجب عليكم اف تتٌبعوا ديةةا ،كقوله ( ًمن بىػ ٍع ًد ىما
كتابكم كديةةا قبل ديةكم ك٥نن ٌ
ً
ً
ةد
ض ه ًع ى
يب لىهي) يعين من بعد ما انتجاب اٞنسلموف هلل كآمةوا بكتابه كاتٌبعوا رنوله ( يح َجتيػ يه ٍم ىداح ى
ٍ
انتيج ى
ً
أحق من
ألهنم لو كانوا صادقٌن فيما يقولوف ٌ
حج اليهود باطل كمردكدة ُنكم رٌُّم ٌ
بأهنم ٌ
ىرٍُّّ ٍم) أم ٌ
اٞنسلمٌن التٌبعوا كتاُّم كٓب ٫نالفوا أمر اهلل ّنا جاء فيه من أحكاـ ا ٍذ أمرهم بالتوحيد كأ ٌكد عليهم بذلك

ُب ع ٌدة صحائف من التوراة بأف ال يعبدكا صةمان كال بقران كال ٤نمان كال شجران كال مشسان كال قمران .كلكةهم
الشعرل اليماني من بعد نليماف
خالىفوا أمر اهلل كعبدكا العجل ُب زمن مونى نبيٌهم كالبعل كعشتاركت ك ى
ك٫نوفوهم عقاب اهلل فكلما جاءهم
ٌ
كغًنكا ديةهم كب ٌدلوا شريعتهم كلذلك بعث اهلل ي
رنبلن كثًنين ليةذركهم ٌ

ب) من رٌُّم بسبب كفرهم بآيات
ه
هتول أنفسهم فريقان ك ٌذبوهم كفريقان قتلوهم ( ىك ىعلىٍي ًه ٍم ىغ ى
ضه
رنوؿ ّنا ال ى
اب ىش ًدي هد) ُب اآلخرة.
لرنله كإشراكهم ُب عبادته ( ىكىٟني ٍم ىع ىذ ه
اهلل كتكذيبهم ي
ً
ً
اٜنق ( ىكالٍ ًم ىيزا ىف) اٞنيزاف هي قوانٌن اٜنكم ،كاٞنعىن:
اب بً ٍ
اٜنى ٍّق) أم بدين ٌ
( - 17اللَهي الَذم أ ى
ىنزىؿ الٍكتى ى

اٜنق فسار هؤالء بدين الباطل ،كأنزؿ قوانٌن العدؿ فسار هؤالء بٌن الةاس
أنزؿ الكتب السماكيٌ بدين ٌ
ى
اع ى
باٛنىور ،فسةعاقبهم بعد ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفوس ( ىكىما يي ٍد ًر ى
١نمد (لى ىع َل) كقت (ال َس ى
يك) يا ٌ

يب) يعين كقت موهتم قريب فيلقوف جزاء باطلهم ُب الدين كجورهم ُب الةاس .كهذا هتديد ككعيد ٟنم
قى ًر ه
تعأب"لعل" كٓب يؤٌكد على الساع أل ٌف اآلجاؿ متفاكت فبعضهم اقرتب أجله
بالعذاب كإٌ٧نا قاؿ اهلل
ٌ
كبعضهم ٓب يقرتب.

ًَ
ً ً ًَ
ً ً
ين ىآمةيوا يم ٍش ًف يقو ىف ًمٍةػ ىها)
ين ىال يػي ٍؤمةيو ىف ُّىا) انتهزاءن مةهم بوقوع العذاب ( ىكالذ ى
( - 18يى ٍستىػ ٍعج يل ُّىا الذ ى

اٜنى حق) يعين
أم خائفوف بسبب تقصًن مةهم ُب بعض الطاعات أك إتياف بعض السيٌئات ( ىكيىػ ٍعلى يمو ىف أىنػ ىَها ٍ
ً ًَ
اع ً) أم ٩نادلوف فيها غًن
أ ٌف البعث ٌّ
ين ٬نيى يارك ىف ًُب ال َس ى
حق كاٜنساب كاٛنزاء كاقع ال ١نال (أىىال إ َف الذ ى
موقةٌن بالبعث كاٜنساب (لىًفي ض ىبل وؿ) عن الصواب (بعً و
يد) عن اٜنقيق .
ى
ى
( - 19اللَه لى ًط ً ً ً ً
كخوفهم بالةار ليبتعدكا عن
ي ه
يف بعبىاده) إذ أرنل يرنبلن لتعليمهم كأنزؿ كتبان إلرشادهم ٌ

كشوقهم إٔب اٛنةٌ ليرتا٘نوا فيما بيةهم كيعملوا الصاٜنات (يىػ ٍريز يؽ ىمن يى ىشاءي) امتحانان
اٛنرائم كاٞنوبقاتٌ ،
م) ُب نلطانه (الٍ ىع ًز ييز) ُب ملكه ال يفلت من قبضته أحد.
كيع ٌذب من يشاء انتقامان ( ىكيه ىو الٍ ىق ًو ح

ث ٍاآل ًخىرةً) اٜنرث هو الزرع ،كاٞنعىن :من كاف يريد اآلخرة فليزرع ٟنا ُب الدنيا
 ( - 20ىمن ىكا ىف ييًر ي
يد ىح ٍر ى
٪نصد ُب اآلخرة ،ك٥نن (نىًزٍد لىهي ًُب ىح ٍرثًًه) أم نبارؾ له ُب زرعه .كالزرع هةا كةاي عن األعماؿ الصاٜن
ث ال حدنٍػيىا) يعين يريد الدنيا ك٩نمع اٞناؿ كال يةفق مةه على
كاإلنفاؽ ُب نبيل اهلل ( ىكىمن ىكا ىف ييًر ي
يد ىح ٍر ى
الفقراء كاحملتاجٌن (نػي ٍؤتًًه ًمٍةػها كما لىه ًُب ٍاآل ًخرةً ًمن ن ً
َص و
يب).
ى ىى ي
ى
ذـ اليهود (أ ٍىـ ىٟني ٍم يشىرىكاءي) ُ .ب الكبلـ حذؼ تقديره هل ٟنم أنبياء ك ٌذابوف
 - 21نزلت هذه اآلي ُب ٌ
السةٌ أـ ٟنم شركاء ( ىشىرعيوا ىٟنيم ٍّم ىن الدٍّي ًن ىما ىٓبٍ يىأٍ ىذف بًًه اللَهي) ؟ كاٛنواب كبل ال هذا كال
نةٌوا ٟنم هذه ي
احملرمات كليس ٟنم شركاء من اٞنبلئك شرعوا ٟنم هذه
ذاؾ ،كاٞنعىنٓ :ب يأهتم أنبياء ك ٌذابوف أباحوا ٟنم ٌ
الشريع بإباح الربا كأخذ الرشوة كلعب القمار كشرب اٝنمر كترؾ غسل اٛنةاب  ،ك ٌأناذ األصةاـ كعبادة

احملرمات بآرائهم
األجراـ السماكي فبل هذا أباحته ٟنم كال ذاؾ نةٌته ٟنم ،بل عملوا بأهوائهم كأباحوا ٌ
(كلىوىال ىكلًم ي الٍ ىفص ًل) اليت ً
تفصل بيةهم كبٌن اٞنشركٌن ،يعين لوال أهنم يي ىس َم ٍو ىف "أهل كتاب" ،كيقصد
ٍ
ىٍ ى
ً
لةزلةا عليهم الطاعوف فةهلك
١نمدان (لى يقض ىي بىػٍيػةىػ يه ٍم) بالطاعوف ،يعين ٌ
بذلك اليهود الذين عاصركا نبيٌةا ٌ
الفانقٌن مةهم كنبقي الصاٜنٌن (كإً َف الظَالً ًمٌن) مةهم ( ىٟنم ع ىذ ً
يم) ُب اآلخرة.
ى
يٍ ى ه
اب أىل ه
ى
ًً
ًً
ٌن ً٣نَا ىك ىسبيوا) من اآلثاـ ،أم خائفٌن ( ىكيه ىو) أم العذاب
ٌن) ناع ٣ناهتم ( يم ٍشفق ى
( - 22تىػىرل الظَالم ى
ًَ
ً ًً
ين ىآمةيوا ىك ىع ًمليوا
مفر مةه ( ىك) ىترل (الذ ى
الذم ٫نافونه ( ىكاق هع ُّ ٍم) ال ١نال  ،يعين يصيبهم العذاب كال ٌ
ً
ال َ ً
ات ٍ ً
ات ًُب ركض ً
اٜن ً
َات ىٟنم َما ي ىشاءك ىف ًع ى ً
ك) العطاء ٟنم ( يه ىو
السماكات األثًني َٰ( ىذل ى
ىٍ ى
ص ى
اٛنىة ي ى ي
ةد ىرٍُّّ ٍم) ُب ٌ
ض يل الٍ ىكبًًني) من اهلل عليهم.
الٍ ىف ٍ
ً
ك) الةعيم (الَ ًذم يػبشٍّر اللَه) به ( ًعباده الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ىنأىلي يك ٍم ىعلىٍي ًه
 (َٰ - 23ىذل ى
ى ىي ى ى ى ى
صاٜنىات قيل َال أ ٍ
يى ي ي

ىجنرا) أم على تبليغ الرنال كتعليم الشريع ماالن (إًَال الٍ ىم ىوَد ىة ًُب الٍ يق ٍرى َٰىب) يعين ال أريد مةكم أجران كلكن
أٍ
أريد أف ٓنبوا أقرباءكم الفقراء ً
كتصلوهم بالعطايا لكي يغفر اهلل لكم ما نلف من خطاياكم.
ٌ

كمثلها ُب نورة الفرقاف قوله تعأب { قيل ما أىنأىلي يكم علىي ًه ًمن أىج ور إًَال من ىشاء أىف يػت ً
ً
َخ ىذ إً ىٔب ىربًٍّه ىنبً نيبل
ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ٍ ٍ
ى
ى
}  ،كاٞنعىن :إال أ ٍف تعملوا األعماؿ الصاٜن كمن ٗنلتها ًصل الفقراء من أقربائكم كبذلك تتٌخذكف طريقان
مودة أقرباء الرنوؿ إذ أ ٌف
يوصلكم إٔب اٛنةٌ فتكونوف َنوار ربٌكم .كليس اٞنقصود من اآلي السابق ٌ

اٞنودة ُب أهلي لكاف بذلك يريد
أكثرهم مشركوف مثل أعمامه أيب جهل كأيب ٟنب كغًنهم ،فلو قاؿ ٌاال ٌ
أهل بيته كلكةه قاؿ ُب القرىب .كقاؿ تعأب ُب نورة البقرة { ىكبًالٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىسانان ىكًذم الٍ يق ٍرىىب ىكالٍيىتى ىامى } ،
ً
ً
ضىر
ٌن }  ،كقاؿ أيضان { ىكإًذىا ىح ى
كقاؿ أيضان { ىكآتىى الٍ ىم ىاؿ ىعلى َٰى يحبٍّه ذى ًكم الٍ يق ٍرى َٰىب ىكالٍيىتى ىام َٰى ىكالٍ ىم ىساك ى
ً
ً
وهم ٍّمٍةهي ىكقيوليواٍ ىٟني ٍم قىػ ٍوالن َم ٍع يركفنا } .
الٍق ٍس ىم ى أ ٍيكليواٍ الٍ يق ٍرىىب ىكالٍيىتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ي
ٌن فى ٍاريزقي ي
ؼ حسةى ن) أم يكسب حسة بً ً
ً
صلى ذكم القرىب (نًَزٍد لىهي فً ىيها يح ٍسةنا) ُب اآلخرة ،يعين
كقوله ( ىكىمن يىػ ٍق ىرت ٍ ى ى
ور) للمةفقٌن ُب
ور) للمحسةٌن ( ىش يك ه
كحسن الذكر بٌن الةفوس (إً َف اللَهى ىغ يف ه
نزد له ُب الثواب كُب اٞنةزل ي
نبيله.
ً ً
ك)  ،كاٞنعىن :لو
فأدعى الرنال (فىًإف يى ىشًإ اللَهي ى٫نٍتً ٍم ىعلى َٰى قىػ ٍلبً ى
( - 24أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف افٍػتىػىر َٰل ىعلىى اللَه ىكذبنا) ٌ

كتغًن بعض ما أنزلةا عليك من الوحي ٝنتمةا على قلبك لئبل تفهم شيئان من
علمةا أنك ٔنوف األمان ٌ
لكن علًمةا أنٌك أمٌن كصادؽ ففتحةا قلبك لتل ٌقي الوحي كلكي تفهمه كتقرأه
الوحي كألخذناه مةك ،ك ٍ
كنون باطل من شيطاف أك إنساف فإ ٌف اهلل تعأب يدفعها عةك ( ىك٬نىٍ يح اللَهي
عليهمٍ ،بٌ لو أصابتك ى
اطل) من قلبك الذم يصيبك من الونون (كيً٪ن حق ٍ ً ًً
ً
اٜنق ُب قلبك بآياته
اٜنى َق بً ىكل ىماته) أم كيثبٌت ٌ
ى ى
الٍبى ى
اٞنةزل عليك (إًنَه علًيم بً ىذ ً
عليم ّنا ُب القلوب اليت ُب الصدكر.
ات ال ح
ص يدكًر) أم ه
يى ه
ً
تقوؿ عليةا بعض األقاكيل ألخذنا مةه باليمٌن}  ،أم
كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة اٜناق {كلو ٌ
البلحق .فكلم كتٌن
بالقوةٍ ،بٌ لقطعةا مةه الوتٌن .أم ٍبٌ لقطعةا عةه الوحي ٌ
ألخذنا مةه الوحي السابق ٌ

معةاها البلحق أك اٞنتٌصل كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن يرثي ربيع بن مك ٌدـ حٌن ٜنقه نبيش بن حبيب
كقتله مع ٗناعته ُب الطريق ككاف معه ظعائن فيهن أخته كأمه كزكجته فقاؿ:

ث
كه ىو َ
الرتي ىك ي بالٍ ىم ىكٍّر كحا ًر ه
ي

ً
باٞنكاف الواتً ًن
فً ٍق يع ال ىقراقً ًر

الشماخ بن
فقوؿ الشاعر باٞنكاف الواتن ،يعين باٞنكاف اٞنتٌصل الذم ٜنقه فيه نبيش كأصحابه .كقاؿ ٌ
ضرار ٫ناطب عراب :

إذا بلَ ٍغتًًين كحططٍ ً
ت ىر ٍحلًي
ى

ىعرابى ى فا ٍشرقًي بً ىدًـ الوتً ً
ٌن
ى
ى

أم بالدـ اٞنتٌصل من ناؽ الةاق  .ألهنم كانوا إذا جاع أحدهم ُب الصحراء كٓب ٩ند شيئان ليأكل فصد
كعراب إنم إمرأة ،يقوؿ الشاعر ٟنذه اٞنرأة
الةاق كأكل دمهاٍ ،بٌ يش حد مكاف الفصد ِنرق فيةقطع الدـ ،ى
إ٘نلي رحلي على الةاق كأقبلي إٕب به فإذا ٓب ْندم زادان للسفر أيفصدم الةاق ككلي دمها حّت ً
تصلي
ٌ
يشرؽ فيه من حيث ال يستسيغهي ،كاٞنعىن :يقوؿ
إب ،كأما قوله فاشرقي بدـ الوتٌن ،أل ٌف من يأكل الدـ ى
ٌ
إب .كقاؿ الفرزدؽ يصف امرأ نة ٓنلب ناق :
ٟنا ٓنملي مش ٌقات السفر ككلي من دـ الةاق حّت تصلي ٌ
ض ٍه ًل ىكتًيةً ىها ىٔنٍ ىشى الغًىر ىارا
ت لىهي لىبىةان أىتىػٍتهي بً ى
إذا ٗنى ىع ٍ

صربته أف ال يذهب به حّت ٩نتمع الباقي الذم ٓنلبه من الةاق ما داـ
يقوؿ الشاعر إذا ٗنعت له لبةان ٌ
اللنب متٌصبلن من ضرعها ألهنا ٔنشى الغًرار ،أم ٔنشى انقطاعه.
اٛنىىوا ًر) أم الفلك كالسفن اليت ْنرم (ًُب الٍبى ٍح ًر ىك ٍاأل ٍىع ىبلًـ) مفردها علم كعبلم ،
 ( - 32ىكًم ٍن آيىاتًًه ٍ

كٗنعها أعبلـ كعبلمات ،كهو بةاء مرتفع يوضع ُب الصحراء فوؽ رابي أك علىى جبل كاٞنئذن ليهتدم إليه

الضاؿ عن الطريق ،كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:
ٌ
ت من رىب العلىم ال َسع ًدم طىفا بػريدها حَر ال َ ً
الو ٍج ًد
ٍ
يح هبَ ٍ ٍ ي ى ى
ىٍ ى
إذا الر ي
صبابى ً ك ى
التل ،كقالت اٝنةساء:
ي
فالرىب ٗنع رابي  ،كهو ٌ
ًً
ًً
نار
كإ ٌف ى
ص ٍخران لىتى ىأًبح اٟنيىداةي به كأنٌهي ىعلى هم ُب رأنه ي
بالعلىم إٔب
كاٞنعىن :إ ٌف الذم يسًن ُب الصحراء يىػىرل شراع السفية من بعيد فيهتدم إٔب اٞناء ،كما يهتدم ى
الطريق كإٔب اٞندية .

يح فىػيىظٍلىٍل ىن ىرىكاكً ىد ىعلى َٰى ظى ٍه ًرهً) أم على ظهر البحر فوؽ اٞناء ،يعين تبقى
( - 33إًف يى ىشأٍ يي ٍس ًك ًن ٍّ
الر ى

السفن كاقف راكدة فوؽ اٞناء ألهنا تسًن بالرياح ،يرفعوف شراع السفية فتضغط الرياح على الشراع فتةدفع
ً
ك ىآلي و
ً
ات لٍّ يك ٍّل
السفية بسبب الرياح كتسًن ،فإذا نكةت الرياح كقفت السفية عن السًن (إ َف ًُب َٰ ىذل ى ى
صبَا ور) على طاع اهلل ( ىش يكوور) للةعم.
ى
( - 34أ ٍىك ييوبً ٍق يه َن) اإليباؽ معةاه التيه كالضياع عن اٞنقصود ،كالعبد الشارد عن نيده يسمى "آبًقان" ،
ك الٍم ٍشح ً
ً
ً
ً
وف } أم
الةب يونس { إ ٍذ أىبى ىق إ ىٔب الٍ يف ٍل ى ي
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات حاكيان عن ٌ
متشوشان للباؿ.
نار إٔب ال يفلك كركب فيه عن غًن قصد مةه إٔب مكاف يريده ألنه كاف خائفان ٌ
كاٞنعىن :أك ٩نعل السفن تائهات ُب البحر ال يهتدم ربٌاهنا إٔب طريق فيتجه إليه من التيه ،كذلك (ًّنىا
ً
يعجل بالعقاب عليها.
ىك ىسبيوا) من آثاـ ( ىكيىػ ٍع ي
ف ىعن ىكث وًن) من آثامهم فبل ٌ
و ًَ
ين ي٩نى ًادليو ىف ًُب آيىاتًةىا ىما ىٟنيم ٍّمن ًَ١ن و
يص) أم ما ٟنم من ٤ناة من البحر إال
 ( - 35ىكيىػ ٍعلى ىم) حيةئذ (الذ ى

بإرادة اهلل.

 ( - 40ىك ىجىزاءي ىنيٍّئى و ىنيٍّئى ه ٍّمثٍػلي ىها) أم ال يكوف القصاص أكثر من التع ٌدم.

اعتى يدكاٍ ىعلىٍي ًه ّنًًثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم }
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأب { فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فى ٍ

،

ب
ىج يرهي ىعلىى اللَ ًه إًنَهي ىال يً٪ن ح
(فى ىم ٍن ىع ىفا) ح ٌقه عن أخيه اٞنسلم ( ىكأ ٍ
كمن أصلح بٌن اٝنصمٌن (فىأ ٍ
ىصلى ىح) أم ى
ًً
ٌن) كهم البادئوف ُب التع ٌدم كاٞنتجاكزكف ُب القصاص.
الظَالم ى
صىر) على الظآب َنماع مساعدين له (بىػ ٍع ىد ظيٍل ًم ًه) أم بعد ظلم الظآب عليه فلهم
 ( - 41ىكلى ىم ًن انتى ى

عفو من القصاص ،يعين من ناعد اٞنظلوـ على الظآب باليد أك باللساف فبل قصاص على اٞنساعد
ه

ك) اٞنساعدكف الذين ناصركا اٞنظلوـ ( ىما ىعلىٍي ًهم ٍّمن ىنبً ويل) إٔب القصاص إف كانت مساعدهتم هلل
(فىأيكلىػَٰئً ى
كليس لغاي أيخرل.

ً
ًَ
ًَ ً
َاس) فيغصبوف حقوقهم ( ىكيىػٍبػغيو ىف ًُب
يل) للقصاص كالعذاب ( ىعلىى الذ ى
ين يىظٍل يمو ىف الة ى
( - 42إ٧نىا ال َسب ي
اٜن ٍّق) أم بغًن حق عليهم (أيكلىػَٰئًك ىٟنم ع ىذ ً
ً
ٍاأل ٍىر ً
يم) ُب اآلخرة.
ٌ
ى يٍ ى ه
ض) أم يعتدكف على الةاس (بغى ًًٍن ٍى
اب أىل ه
ً
ك) الصرب
صبىػىر) على األذل ( ىك ىغ ىفىر) لصاحبه عةد اٞنقدرة فله أجر عةد اهلل (إً َف َٰذىل ى
 ( - 43ىكلى ىمن ى
كالغفراف (لى ًم ٍن ىع ٍزًـ ٍاأل ييموًر) أم من عز٬ن اٞنبلئك كنجاياها اٜنسة .
انتى ًجيبيوا لًىربٍّ يكم) ٞنا دعاكم إليه من الدخوؿ ُب دين اإلنبلـ كترؾ عبادة األصةاـ ( ٍّمن قىػٍب ًل أىف
ٍ ( - 47
يىأًٌٍبى يىػ ٍوهـ َال ىمىرَد لىهي ًم ىن اللَ ًه) أم ال عودة له ،أل ٌف الفضاء مظلم فهو ليل دائم كلوال ضياء الشمس ٓب
ٕنزقت الشمس كتةاثرت ُب الفضاء يوـ القيام ال يب ىقى للةاس هنار ( ىما لى يكم ٍّمن
يكن عةدنا هنار ،فإذا ٌ
ًو
تتمزؽ أيضان فتكوف نيازؾ كتةتثر ُب
َم ٍل ىجوإ يىػ ٍوىمئذ) تلجوؤف إليه كال نفق تسترتكف فيه ،كذلك أل ٌف األرض ٌ
الفضاء فرتتفع الةفوس ُب الفضاء ليس ٟنا ملجأ تلجأ إليه.
ك يىػ ٍوىمئً وذ الٍ يم ٍستىػ ىقحر } .فكلم "ال
كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة القيام قوله تعأب { ىك َبل ىال ىكىزىر  .إً ىٔب ىربٍّ ى
كزر" معةاها ال ينًرت،
(كما لى يكم ٍّمن ن ً
َك وًن) أم ما لكم لباس تلبسونه كتتةكركف به عةٌا كما كةتم ُب الدنيا تتةٌكركف عن
ىى

يتفرنوف فيكم ،ألنٌكم تأتونةا حفاة عراة.
أعدائكم حٌن ٌ

تكرر عليهم
ٍ - 48بٌ قاؿ اهلل تعأب لرنوله (فىًإ ٍف أ ٍىعىر ي
ضوا) عن اإل٬ناف كٓب ييص ٌدقوا بالقرآف فاتركهم كال ٌ
اؾ ىعلىٍي ًه ٍم ىح ًفيظنا) لتحفظهم من العذاب كتةجيهم من الةار فتحرص على إ٬ناهنم (إً ٍف
القوؿ (فى ىما أ ٍىر ىن ٍلةى ى
ً
غت ك ى ً ً
ً
ًح ًُّىا) أم بى ًطىر
ىعلىٍي ى
ك) أم ما عليك (إًَال الٍبى ىبلغي) كقد بلٌ ى
نسا ىف مةَا ىر ٍ٘نى ن فىر ى
أنذرت ( ىكإنَا إ ىذا أى ىذقٍػةىا ٍاإل ى
ً
ً ً
ت أىيٍ ًدي ًه ٍم) من آثاـ (فىًإ َف ًٍ
ور) للةعم.
اإل
َم ٍ
نسا ىف ىك يف ه
يشكر عليها ( ىكإف تيصٍبػ يه ٍم ىنيٍّئى ه ّنىا قىد ى
كٓب ٍ
ى

الةب إٔب قومه كأخربهم برنالته ،قالوا  :هل كلٌمك ربك فبعثك إليةا رنوالن؟ فةزلت
 - 51لى ٌما ذهب ٌ
ردان عليهم ( ىكىما ىكا ىف لًبى ىش ور أىف يي ىكلٍّ ىمهي اللَهي) مواجه ن كجهان لوجه (إًَال ىك ٍحينا) يعين إال أف يكوف
هذه االي ٌ
الكبلـ كحيان يوحى إليه (أىك) يكلٌمه ( ًمن كر ًاء ًحج و
اب) كما كلٌم مونى من شجرة الزيتوف ُب كادم
ٍ
ىى ى
ى
طيىول من صحراء نيةاء  ،فكانت الشجرة كحجاب بٌن اهلل تعأب كبٌن مونى (أ ٍىك يػيٍرًن ىل ىر ين نوال) من
اٞنبلئك (فىػي ً
وح ىي) اٞنلىك (بًإً ٍذنًًه ىما يى ىشاءي) أم بإذف من اهلل (إًنَهي ىعلً ٌّي) عن التكلٌم مع عباده كجهان لوجه
ي
ً
يم) ُب أفعاله فبل معارض له.
( ىحك ه
ً
ك) بوانط
ك) أم كما أكحيةا إٔب األنبياء بوانط رنوؿ من اٞنبلئك كذلك (أ ٍىك ىحٍيػةىا إًلىٍي ى
 ( - 52ىكىكَٰ ىذل ى

شرحت هذا
كحا) هو جربائيل الركح األمٌن ،الذم هو ( ٍّم ٍن أ ٍىم ًرنىا) أم من ٢نلوقاتةا الركحاني  .كقد
ي
( ير ن
ً
اب
البحث ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت شرحان كافيان ( .ىما يك ى
ةت تى ٍد ًرم) قبل نزكؿ الوحي إليك ( ىما الٍكتى ي
ً
ً
ىكىال ًٍ
َك لىتىػ ٍه ًدم) أم ترشد
َشاءي ًم ٍن ًعبىادنىا ىكإًن ى
اإل٬نىا يف ىكلىػَٰ ًكن ىج ىع ٍلةىاهي ني نورا) يعين القرآف (نػ ٍَهدم بًًه ىمن ن ى
الةاس (إً ى َٰٔب ًصر و
اط حم ٍستى ًقي وم) يعين ترشدهم إٔب طريق التوحيد إ ٍف نلكوه يوصلهم إٔب اٛنة .
ى

اط اللَ ًه الَ ًذم لىه ما ًُب ال َسماك ً
ً ( - 53صر ً
ات) األثًني  ،كهي اٛنةاف ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) كلٌها (أىىال إٔب اللَ ًه
يى
ىى
ى
ً
كل نوع من
تىصًني ٍاأل ييم ي
ور) بعد اٞنوت ،أم ترجع الةفوس إليه فيحكم فيها بالعدؿ .فكلم "أمر" كةاي ٌ
اٞنخلوقات الركحاني  ،كٗنعها أمور.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
الشورل ،ك ٍى ٍ
ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة ى
===============================================

سورة الزخرف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

لقد ٌبٌن اهلل تعأب ُب هذه السورة بأنٌه أنزؿ القرآف على ثبلث أقساـ ،القسم األكؿ حكم  ،أم موعظ ،
اٜنج
كالثا٘ب مثا٘ب ،أم قصص األنبياء مع أقوامهم ،كالثالث أحكاـ تشريعيٌ كالصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ
كاٞنًناث كغًن ذلك فقاؿ تعأب:

لقد ٌبٌن اهلل تعأب ُب هذه السورة بأنٌه أنزؿ القرآف على ثبلث أقساـ ،القسم األكؿ حكم  ،أم موعظ ،
اٜنج
كالثا٘ب مثا٘ب ،أم قصص األنبياء مع قومهم ،كالثالث أحكاـ تشريعيٌ كالصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ
كاٞنًناث كغًن ذلك  ،فقاؿ تعأب (ح ـ كالٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
ٌن) اٜناء معةاه ًح ىكم أم موعظ  ،كاٞنيم ُب هذه
ي
ى

اؾ ىنٍبػ نعا ٍّم ىن الٍ ىمثى ًا٘ب
{كلىىق ٍد آتىػٍيػةى ى
السورة معةاه مثا٘ب ،كهي اليت جاء ذكرها ُب نورة اٜنجر قوله تعأب ى
ً
يم} ٍ .بٌ قاؿ (كالكتاب اٞنبٌن) فهذه ثبلث أقساـ ،كهي اٜنكم كاٞنثا٘ب كاألحكاـ التشريعيٌ .
ىكالٍ يق ٍرآ ىف الٍ ىعظ ى
كالواك من قوله ً ً ً ً
للقسم.
ى
(كالٍكتىاب الٍ يمبٌن) كاك عطف كليس ى
( - 3إًنَا ىج ىع ٍلةىاهي قيػ ٍرآ نا ىعىربًيًّا) أم قرأناه عليكم بلساف العرب لكي تفهموه ك(لَ ىعلَ يك ٍم تىػ ٍع ًقليو ىف) كترتكوف

عبادة األحجار.

( - 4كإًنَهي) أم القرآف (ًُب أ ٍّيـ الٍ ًكتى ً
اب) أم كتبةاه ُب اللٌوح احملفوظ كهو أصل الكتاب .فكل آي أك
ى
ً
الةب .كنظًنها
نورة من القرآف تصدر من اهلل تعأب يكتبها اٞنلىك اٞنوٌكل باللٌوح ٍبٌ يةزؿ ُّا جربائيل على ٌ
ُب اٞنعىن ُب نورة الربكج قوله تعأب {بل هو قيػرآ هف ًَ٠ني هد ًُ .ب لىو وح ٍَ١ن يف و
وظ }  .كقوله (لى ىديٍػةىا) أم عةدنا ُب
ٍ
ى ٍ يى ٍ
ً
ً
و
يم) أم ذك
السماكات الركحاني (لى ىعل ٌّي) ُب اٞنكاف ،أم ُب مكاف عاؿ عةكم كعن تةاكؿ األيدم ( ىحك ه
ًحكم كمواعظ.
ب ىعة يكم ٍّ
ص ٍف نحا) الذكر معةاه اٞنوعظ  ،كالصفح هو اٛنانب ،كاٞنعىن :هل من العدؿ
( - 5أىفىػةى ٍ
الذ ٍكىر ى
ض ًر ي
ي
أف ندفع اٞنوعظ عةكم إٔب و
قوـ آخرين لكي يةتفعوا ُّا كيهتدكا إٔب صر و
اط مستقيم ٍبٌ نع ٌذبكم على
ً
ٌن) ُب الكفر كاإلشراؾ،
كفركم كإشراككم بدكف إنذار كإرشاد (أىف يكةتي ٍم) يعين حٌن كةتم (قىػ ٍونما حم ٍس ًرف ى

ٌن ىح َّت
ٌ
كبل ال نفعل ذلك كال نظلم أحدان .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة اإلنراء قوله تعأب { ىكىما يكةَا يم ىع ٍّذبً ى
ث ىر ينوالن }.
نىػٍبػ ىع ى

ً
للسكىن كللمعاش كللةبات كللسفر من بلد
( - 10الَذم ىج ىع ىل لى يك يم ٍاأل ٍىر ى
ض ىم ٍه ندا) أم جعلها ٌ
٣نهدة ٌ
إٔب بلد آخر ( ىك ىج ىع ىل لى يك ٍم فً ىيها ينبي نبل) أم طرقان بٌن اٛنباؿ كُب األكدي (لَ ىعلَ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف) إٔب مقاصدكم
ُب أنفاركم فبل تضلٌوا الطريق.
ًَ
ً
ً ً و
يةم الزرع
قل اٞنطر ٓب ي
 ( - 11ىكالذم نىػَزىؿ م ىن ال َس ىماء ىماءن ب ىق ىدر) للزرع إذ لو زاد اٞنطر لتلف الزرع ،كلو ٌ
ً
ك
ىنش ٍرنىا) الةبات على األرض (بًًه) أم باٞنطر (بىػ ٍل ىدةن َمٍيتنا) أم خالي من الزرع كمن اٝنًنات ( ىكَٰ ىذل ى
(فىأ ى
ئنٍىر يجو ىف) باٟنجرة من م ٌك إٔب اٞندية  ،يعين كما أحييةا األرض اٞنيٌت باٞنطر كرزقةاكم بالةبات كالثمر
عز ُب مدية يثرب بعد ذلٌكم ُب م ٌك فهاجركا أيها اٞنؤمةوف كال
كذلك نرزقكم إ ٍف هاجرًب كتكونوف ُب ٌ
ٔنافوا العً
كهنيء لكم ما ٓنتاجوف إليه من مسكن كملبس كمأكل كغًن ذلك.
نرزقكم
٥نن
قر
ف
ال
ك
ز
و
ى
ى
ٌ
كالشاهد على ذلك أ ٌف السورة مكيٌ كليست مدنيٌ .
ً
اج يكلَ ىها) من حيواف لىبوف كبىيوض كأٚناؾ كطيور كغًن ذلك من ٢نلوقاته
 ( - 12ىكالَذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىزىك ى

(كجعل لى يكم ٍّمن الٍ يف ٍل ً
ك ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ىما تىػ ٍرىكبيو ىف) ال يف ٍلك هي السفن ،كمفردها "فلك " كٗنعها "فيلك" نركبها
ى
ى ىى ى

الرب ،أم ُب الصحراء.
ُب البحر ،كمن األنعاـ األبل نركبها ُب ٌ

( - 13لًتى ٍستىػ يوكا) أم لتجلسوا ( ىعلى َٰى ظي يهوًرهً) كقت السفر ،يعين ظهر األبل إ ٍف كاف السفر ٌبران ،كعلى
ً
انتىػ ىويٍػتي ٍم ىعلىٍي ًه) يعين إذا
يسر لكم للسفر (إً ىذا ٍ
ظهر ال يفلك إف كاف السفر ُنران (ٍبيَ تى ٍذ يك يركا ن ٍع ىم ى ىربٍّ يك ٍم) ّنا ٌ
ً
جلستم على ظهر ال يفلك أك اإلبل ( ىكتىػ يقوليوا ينٍب ىحا ىف الَذم ىن َخىر لىةىا ىهػَٰ ىذا) الذم ركبةاه ( ىكىما يكةَا لىهي
ً
يسخ ٍرهي اهلل لةا فيةقاد
يسخرها اهلل لةا ،كاٞنعىن :إ ٌف البعًن لو ٓب ٌ
ٌن) أم كما كةٌا لئلبل مقاكمٌن لو ٓب ٌ
يم ٍق ًرن ى
فسًنهتا ُب
لقوته كجسامته ،كإ ٌف السفية لو ٓب ٌ
يسخر لةا الرياح ٌ
للركوب لى ىما ٕن ٌكةا من إخضاعه كركوبه ٌ

يهيء اهلل لةا أنباب الوقود
البحر ٞنا ٕن ٌكةا من تسيًنها لضخامتها كطوؿ اٞنساف  ،ككذلك الباخرة لو ٓب ٌ
لى ىما ٕن ٌكةٌا ًمن تىسيًنها ُب البحر.
 ( - 14ىكإًنَا إً ى َٰٔب ىربٍّػةىا لى يمة ىقلًبيو ىف) يعين إٔب اٞنكاف الذم نأمن فيه من اٞنشركٌن على عبادة ربةا ٞنةقلبوف،

كاإلنقبلب هو تغيًن اٜناؿ كاٞنكاف .كهو تغيًن ديةهم من اإلشراؾ إٔب التوحيد ،كتغيًن مكاهنم من م ٌك
إٔب مدية يثرب باٟنجرة .كالشاهد على ذلك قوؿ إبراهيم اٝنليل ُب نورة العةكبوت {إً ٍّ٘ب مه ً
اجهر إً ىٔب
يى
رٍّيب إًنَه هو الٍع ًزيز ٍ ً
ريب.
يم} يعين مهاجر إٔب اٞنكاف الذم ىآم ين فيه على عبادة ٌ
ى ي يى ى ي
اٜنىك ي

ذـ اٞنشركٌن فقاؿ ( ىك ىج ىعليوا لىهي ًم ٍن ًعبى ًادهً يج ٍزءنا) أم جعلوا اٞنبلئك الذين هم
ٍ -15بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
{كلىئًن
عباد اهلل جعلوهم بةاته بزعمهم ،كاٞنولود هو جزء من الوالد ،كهذا معطوؼ على قوله تعأب ى
ً
ض} .
ىنأىلٍتىػ يهم َم ٍن ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى

ً ً
ٌن) .
ور حمبً ه
نسا ىف) القائل بذلك القوؿ (لى ىك يف ه
(إ َف ٍاإل ى

ً
و
ً
ٌن) ؟
ىص ىفا يكم بًالٍبىة ى
( - 16أًىـ َأنى ىذ ٣نَا ى٫نٍلي يق بىػةىات ىكأ ٍ
( - 17كإً ىذا بشٍّر أىح يدهم ًّنا ضر ً
ب للَر ٍ٘نىػَٰ ًن ىمثى نبل) يعين إذا بي ٌشر أحدهم باألنثى كلدت له (ظى َل ىك ٍج يههي
ى ي ى ى ي ى ىى ى
مسوًّدا) ٣نا أصابه من العار كاٝنجل بٌن أصحابه كقومه (كهو ىك ًظيم) ام ً
يكظم غيظىهي ُب قلبه يريد أ ٍف
ىيى ه
ي ٍى
يقتلها كيتخلٌص من العار الذم أصابه بسببها.

اٜنًٍلي ً) ًٕنثاالن ،يعين أك ا ٌٔنذ اهلل اٞنسيح كلدان من ي ً
ةشئوف له ُب اٜنًلي ٕنثاالن،
ي
ى ي
( -18أ ىىكىمن يػيةى َشأي) له (ًُب ٍ ى
الصلباف كيضعوهنا ُب يحلًيٌهم ُب قبلئدهم ُب صدركهم .كهذا
يعين الةصارل يصةعوف له ٕناثيل كهي ٌ
إنكار على الةصارل ،كتقديره هل ا ٌٔنذ اهلل اٞنبلئك بةات كأنتم تأنفوف من البةات أك ا ٌٔنذ اٞنسيح كلدان
صلبانان كيعتقدكف
الةصارل يعتقدكف بصلبه .كاٞنعىن :لو كاف اٞنسيح إبن اهلل كما يزعموف ٓب ٩نعلوا ٟنم ي
ك ى

قهر كال ييصلىب بل يكوف قاهران قادران علىى ٢نلوقاته ( ىكيه ىو) أم القائل بالولد من
بصلبه أل ٌف اإلاله ال يي ى

ٌن) يعين ٫ناصم ك٩نادؿ كلكن ٓب ً
الةصارل كغًنهم (ًُب ًٍ
ص ًاـ ىغٍيػر يمبً و
يأت ببيٌة تثبت قوله بل ٠نٌرد
ٍ
ى
اٝن ى ي
ً
ىنشأى جة و
َات
{كيه ىو الَذم أ ى ى
ا ٌدعاء .فاإلنشاء معةاه التكوين كالتصةيع ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ى
كش و
كش و
ةشأي" بتشديد الشٌن تستعمل
ةشأي" تستعمل للمفرد ككلم "يي ٌ
ات ىك ىغٍيػىر ىم ٍع ير ى
َم ٍع ير ى
ات }  ،فكلم "يي ى
للجمع.
ت ىهػَٰ يؤىال ًء ىكآبىاءى يه ٍم) تقديرهٌ :أما قومك ٓب
ٍ - 29بٌ ذكر نعمه على قريش فقاؿ اهلل تعأب (بى ٍل ىمتػ ٍَع ي

عت هؤالء اٞنشركٌن كآباءهم باٜنياة الدنيوي ( ىح َ َّٰت ىجاءى يه يم
نعاملهم بتعجيل العذاب كقوـ إبراهيم بل متٌ ي
ٌن) مةهم ،أم يعرفونه بصدقه كأمانته.
اٜنى حق) كهو القرآف ( ىكىر ين ه
ٍ
وؿ حمبً ه
اٜنى حق) كهو القرآف (قىاليوا ىهػَٰ ىذا ًن ٍحهر ىكإًنَا بًًه ىكافًيرك ىف) أم مةكركف.
 ( - 30ىكلى َما ىجاءى يه يم) قوؿ ( ٍ
يتعامى ( ىعن ًذ ٍك ًر الَر ٍ٘نىػَٰ ًن) يعين عن القرآف الذم
 ( - 36ىكىمن يىػ ٍع ي
كمن ى
ش) العشو ضعف الةظر ،كاٞنعىن :ى

ض لىهي ىشٍيطىانا) يغويه ،أم يهنيء له شيطانان يغويه بدؿ ٍّ
تعامى عةه
هو موعظ من الر٘نن (نػي ىقيٍّ ٍ
الذ ٍكر الذم ى
ٌ
كٓب يستمع إليه .فاٞنقايض هي اٞنبادل شيئ بشيء،

(فىػ يه ىو لىهي قى ًرين) ُب الدنيا كاآلخرة .كقد نبق شرح كلم اٞنقايض ُب نورة فصلت ُب آي  25عةد قوله
ٌن أىيٍ ًدي ًه ٍم ىكىما ىخ ٍل ىف يه ٍم } .
{كقىػيَ ٍ
ضةىا ىٟني ٍم قيػىرنىاء فىػىزيػَةيوا ىٟنيم َما بىػ ٍ ى
تعأب ى
اٜنق
صدحكنػى يه ٍم) أم يص ٌدكف الكافرين ( ىع ًن ال َسبً ًيل) أم عن طريق ٌ
 ( - 37ىكإًنػ يَه ٍم) أم الشياطٌن (لىيى ي
َهم حم ٍهتى يدك ىف) .
الرنل ( ىكىٍ٪ن ىسبيو ىف) أم اٞنشركوف (أىنػ ي
كعن اتٌباع ي
ك بػي ٍع ىد الٍم ٍش ًرقىػ ٍ ً
ٌن)
ت بػىٍي ًين ىكبػىٍيػةى ى
 ( - 38ىح َ َّٰت إً ىذا ىجاءىنىا) اٞنشرؾ بعد موته (قى ىاؿ) لقريةه الشيطاف (يىا لىٍي ى
ى

يعين بعد اٞنشرؽ كاٞنغرب ،أل ٌف اٞنغرب أيضان يكوف ىمش ًرقان بدكراف األرض حوؿ ١نورها ،فشركؽ الشمس

ً
ً
ين) كةت ٕب ُب الدنيا.
س الٍ ىقر ي
ليس له مكاف ٢نصوص (فىبٍئ ى

 - 39فتقوؿ اٞنبلئك للمشركٌن كلقرنائهم ( ىكلىن يىة ىف ىع يك يم) جدالكم (الٍيىػ ٍوىـ إًذ ظَلى ٍمتي ٍم) الةاس ُب اٞناضي

بإغوائكم (أىنَ يكم ًُب الٍع ىذ ً
اب يم ٍش ىًرتيكو ىف) نواءن بسواء.
ٍ ى

ص َم أ ٍىك تىػ ٍه ًدم الٍعي ٍم ىي)  ،شبٌه اٞنشركٌن
ىنت تي ٍس ًم يع ال ح
ٍ - 40بٌ أخذ نبحانه ُب خطاب رنوله فقاؿ (أىفىأ ى

ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) كمعةاه فبل
ُب عدـ انتفاعهم ّنا يسمعونه كيبصركنه من القرآف
بالصم كالعيمي ( ىكىمن ىكا ىف ًُب ى
ٌ
ً
يض ٍق صدرؾ من تكذيبهم لك فإنك ال تقدر على هداي من أضلٌه اهلل بسبب ظلمه للضعفاء من
الةاس.
ك) من مك إٔب مدية يثرب مهاجران (فىإًنَا ًمٍةػ يهم حمةتى ًق يمو ىف) ُب الدنيا قبل اآلخرة
( - 41فىًإ َما نى ٍذ ىه ى َ
نب بً ى

باالنتدراج كاٛنوع كاٞنرض.

ً
اه ٍم) به ،كهذه إشارة إٔب قوله تعأب ُب نورة القمر
( - 42أ ٍىك نيًريىػة ى
َك) اٟنز٬ن كالفرار (الَذم ىك ىع ٍدنى ي

اٛنى ٍم يع ىكيػي ىولحو ىف ال حدبػيىر} ،
{نييػ ٍهىزيـ ٍ
ى
(فىًإنَا ىعلىٍي ًهم حم ٍقتى ًد يرك ىف) .

َك علىى ًصر و
ك بًالَ ًذم أ ً
ً
اط حم ٍستى ًقي وم) أم على طريق و
حق
انتى ٍم ًس ٍ
يكح ىي إًلىٍي ى
( - 43فى ٍ
ك) من ربٌك (إن ى ى َٰ ى

دائم ،فبل تلتفت إٔب ما يدعونك إليه كال تسمع إلقواٟنم.

( - 44كإًنَه) أم القرآف (لى ًذ ٍكر لَ ً
ؼ تي ٍسأىليو ىف) ُب
١نمد ،أم موعظ لك كلقومك ( ىك ىن ٍو ى
ك ىكل ىق ٍوًم ى
ه ى
ى ي
ك) يا ٌ

اآلخرة عن هذه اٞنوعظ كالقياـ بأدائها .فاألنبياء ييسألوف عن تبليغ الرنال كعن ما أيجيبوا عةها،

كاٞنؤمةوف ييسألوف نؤاؿ ي١ناكم  ،كالكافركف ييسألوف نؤاؿ توبيخ كتقريع.

ً
رنوؿ من اهلل إٔب
ك ًمن حر ينلًةىا) أم إنأؿ جربائيل عن ذلك فهو ه
انأ ٍىؿ ىم ٍن أ ٍىر ىن ٍلةىا ًمن قىػٍبل ى
 ( - 45ىك ٍ
اط ًر ال َسماك ً
{اٜنم يد لًلَ ًه فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
األنبياء كاٞنرنلٌن .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة فاطر ٍى ٍ
ىى
جً
اع ًل الٍ ىم ىبلئً ىك ً ير ين نبل } .
ى
كالسؤاؿ هو (أىجع ٍلةىا ًمن د ً
كف الَر ٍ٘نىػَٰ ًن ًآٟنىن يػي ٍعبى يدك ىف) فسيقوؿ كبل ٓب ٩نعل اهلل له شريكان كٓب يأذف ُب
ي
ىى
العبادة لغًنه.
ب ابٍ ين ىم ٍرىٙبى ىمثى نبل) يعين فل ٌما ضربةا مثىبلن بعيسى بن مرٙب ،كهو قوله تعأب ُب نورة آؿ
 ( - 57ىكلى َما ي
ض ًر ى
عمراف {إً َف مثىل ًعيسى ًع ى ً
آدـ ىخلى ىقهي ًمن تيػر و
١نمد ( ًمٍةهي) أم من
اب } ( ،إًذىا قىػ ٍويم ى
ى ى ى َٰ
ةد اللَه ىك ىمثى ًل ى ى
ك) يا ٌ
ى
اٞنثىل (ي ً
صدحك ىف) كيةكركف ،يعين يقولوف ال ٬نكن ذلك كال يت ٌكوف إنساف بدكف أب .أل ٌف اٞنشركٌن قالوا
ى

الةب كيف تدخل اٞنبلئك ُب هذه
مبلئك ه نزلت من السماء كحلٌت ُب هذه التماثيل فصارت آٟن  .فقاؿ ٌ
تكوف ُب
٠نوف  ،فقالوا كما نزلت ركح اٞنسيح من السماء كدخلت جسم اٛنةٌن الذم ٌ
التماثيل كهي غًن ٌ

رحم مرٙب.

( - 58كقىاليوا أ ً
ىآٟنىتيػةىا ىخٍيػهر أ ٍىـ يه ىو) يعين أآٟنتةا خًن ٜنلوؿ اٞنبلئك أـ جسم اٛنةٌن الذم حلٌت فيه ركح
ى

لكن جسم اٛنةٌن صغًن ال يكفي كال
ٓنل فيها اٞنبلئك  ،ك ٌ
اٞنسيح ،فإ ٌف آٟنتةا كبًنة األحجاـ تكفي أل ٍف ٌ

يسع أل ٍف تدخل فيه الركح اليت نزلت من السماء ليكوف عيسى ُب بطن مرٙب .فقاؿ اهلل تعأب ( ىما ى
ضىربيوهي
اٜنق (بى ٍل يه ٍم قىػ ٍوهـ
لى ى
ك إًَال ىج ىدنال) أم كما ضربوا لك هذا اٞنثىل ٌاال ليجادلوؾ ك٫ناصموؾ به عن ٌ
خً
رد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب:
ص يمو ىف) أم ٢ناصموف ٠نادلوف ٍبٌ ٌ
ى
( - 59إً ٍف يه ىو) يعين عيسى (إًَال ىعٍب هد) من عبادنا (أىنٍػ ىع ٍمةىا ىعلىٍي ًه) بالرنال كبعثةاه إٔب بين إنرائيل لكي
يةذرهم عن عبادة األكثاف كيدعوهم إٔب إطاع الر٘نن ،كٓب نرنله لييعبىد من دكف اهلل كما عبدًب األصةاـ
ٍّ ً ً
يل) بأف خلقةاه من غًن أب .كليست اٞنبلئك آٟن لكي تعبدكها بل
من دكنه ( ىك ىج ىع ٍلةىاهي ىمثى نبل لبىًين إ ٍنىرائ ى
هي ٢نلوقات مثلكم.

 ( - 60ىكلى ٍو نى ىشاءي ىٛنى ىع ٍلةىا ًمة يكم) أم من البشر ( َم ىبلئً ىك ن ًُب ٍاأل ٍىر ً
مضى قبلهم من
ض ى٫نٍلي يفو ىف) ىمن ى
اٞنبلئك  ،أم يكونوف خلىفان ٟنم .كذلك كل و
إنساف مطيع هلل كلرنوله يكوف ُب اآلخرة من اٞنبلئك
ى
ٌ
كيسكن معهم ُب اٛنةاف األثًني  .ككذلك اٞنبلئك كانت من البشر كلى ٌما ماتوا انتقلوا إٔب اٛنةاف بأعماٟنم
الصاٜن كصاركا مبلئك  .كاٞنعىن :لو أطعتم أكامر اهلل كاتٌبعتم ير ينله لكةتم مبلئك مثل الذين تعبدكهنم
كلكةتم خلفان ٟنم ُب األرض.

ً
اع ً ) أم فيه عبلئم الساع كشركطها كما يكوف فيها من حوادث
 ( - 61ىكإًنَهي) أم القرآف (لىع ٍل هم لٍّل َس ى
{كإًنَهي لى ًذ ٍكهر
كتقلبات كوني  .كالساع هي القيام  ،كالواك من قوله (كإنه) حرؼ معطوؼ على قوله تعأب ى
لَ ً
ك }  ،كقوله (فى ىبل ٕنىٍتىػر َف ًُّا) أم ال تش ٌكوا كْنادلوا فيها (كاتَبًع ً
وف) إٔب ما أدعوكم إليه ( ىهػَٰ ىذا
ك ىكل ىق ٍوًم ى
ى
ى ي
ي ى
ًصرا ه ً
و
اٜنق كالعدؿ كالتوحيد.
يم) أم هذا ديين الذم أدعوكم إليه دين عدؿ يدعو إٔب طريق ٌ
ط حم ٍستىق ه
ى
ٌن) .
اٜنق (إًنَهي لى يك ٍم ىع يد ٌّك حمبً ه
ص َدنَ يك يم الشٍَيطىا يف) عن طريق ٌ
 ( - 62ىكىال يى ي
توعد مشركي العرب بالعذاب إف ٓب يؤمةوا ككذلك الةصارل الذين عبدكا اٞنسيح ك ٌأمه فقاؿ
ٍ - 66بٌ ٌ
و
فحيةئذ يؤمةوف حٌن ال يةفعيهم
اع ى ) أم ناع اٞنوت
تعأب ( ىه ٍل يىةظييرك ىف) يعين هل يةتظركف (إًَال ال َس ى
إ٬ناهنم فيةدموف (أىف تىأٍتًيىػ يهم بىػ ٍغتى ن) أم فىجأ نة ( ىكيه ٍم ىال يى ٍشعييرك ىف) بوقتها.
ً
ٍ - 74بٌ ٌبٌن نبحانه ما أع ٌده للمجرمٌن ُب اآلخرة فقاؿ (إً َف الٍم ٍج ًرًم ى ً
َم ىخالً يدك ىف) .
ي
ٌن ُب ىع ىذاب ىج ىهة ى
( - 75ىال يػي ىفتػ يَر ىعٍةػ يه ٍم) العذاب ،أم ال ي٫نىٌفف عةهم كال يةقطع فرتةن ٍبٌ يعود بل العذاب متٌصل ٟنم
( ىكيه ٍم فً ًيه يمٍبلً يسو ىف) أم آيسوف من الةجاة مفلسوف من كل خًن.
ً
ًً
ٌن) فانتح ٌقوا العذاب بظلمهم.
اه ٍم) بدخوٟنم جهةٌم ( ىكلىػَٰكن ىكانيوا يه يم الظَالم ى
 ( - 76ىكىما ظىلى ٍمةى ي

ً
كل َنهةم (لًيىػ ٍق ً
ك) باٞنوت فةسرتيح (قى ىاؿ
ض ىعلىٍيػةىا ىربح ى
 ( - 77ىكنى ىاد ٍكا) ُب الةار (يىا ىمال ي
ك) كهو اٞنلىك اٞنو ٌ
إًنَ يكم َماكًثيو ىف) ُب جهةٌم ال موت للةفوس.
اٜنق ( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىريك ٍم) أيها الةاس (لًٍل ىح ٍّق ىكا ًريهو ىف) ال
( - 78لىىق ٍد ًجٍئػةىا يكم) ُب الدنيا (بً ٍ
اٜنى ٍّق) أم بدين ٌ

للحق.
تةقادكف ٌ

( - 79أ ٍىـ أىبٍػىريموا أ ٍىمنرا) ضد رنولةا (فىًإنَا يم ًٍربيمو ىف) ض ٌدهم ،كاٞنعىن :هل ٕن ٌكةوا أف ٪نكموا كيي ًتقةوا مؤامرة
ً
أمرنا ض ٌدهم .فاإلبراـ هو إتقاف
ض ٌد رنولةا فتةجح اٞنؤامرة ُب أيديهم؟ كبل ٓب يةجحوا ،فإنا يمتقةوف ى
العمل كإتقاف الرأم ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
كض َل نرا ىة اليػوًـ ي ًربـ أىمره بًرابًي ً الب َح ًاء ً
ذات األىعابً ًل
ى ى ى ٍ ي ي ٍ ىي
ى ى
حساف:
كقاؿ ٌ
ً
ضو ىف ىمرائًر ًٍ
اإلبٍػىرًاـ
ىكالٍ يم ًٍربيمو ىف قيػ ىول ٍاأل ييموًر بً ىع ٍزًم ًه ٍم
ىكالةَاق ي ى ى
كقاؿ أيضان:
ًً
نى يكو يف ىعلىى أ ٍىم ور ًم ىن اٜنى ٍّق يمٍبػىرًـ
َاس ٍأمىريه ٍم
ىكىٍ٥ن ين إذا ٓبٍ ييربـ الة ي
( - 80أ ٍىـ ىٍ٪ن ىسبيو ىف أىنَا ىال نى ٍس ىم يع ًنَريه ٍم ىكىٍ٤ن ىو ياهم) حٌن يتةاجوف ضد رنولةا (بىػلى َٰى) نسمع كنرل ( ىكير ينليةىا
لى ىديٍ ًه ٍم يىكٍتيبيو ىف) يعين اٞنبلئك يكتبوف أعماٟنم ك٪نصوف أقواٟنم.
ًً
ً
ً
الةب أكٔب
( - 81قي ٍل) للقائلٌن ٌأنذ اهلل كلدان (إف ىكا ىف للَر ٍ٘نىػَٰ ًن ىكلى هد) فىػىرضان (فىأىنىا أىَك يؿ الٍ ىعابد ى
ين) أل ٌف ٌ
ًً
يصح أف أعبد العبيد دكف
لكن اٞنبلئك عبيده كليسوا بةاته كما تزعموف ،كال ٌ
بتعظيم ما ٩نب تعظيمه ،ك ٌ
السيٌد.
ب ال َسماك ً
ب الٍعر ًش ع َما ي ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ص يفو ىف) له من األكالد كالبةات ،أم تةزيهان له
ض ىر ٍّ ى ٍ ى ى
 ( - 82ينٍب ىحا ىف ىر ٍّ ى ى

عن ذلك.

وضوا) ُب كفرهم ( ىكيىػ ٍل ىعبيوا) بأصةامهم كالطفل
١نمد بعد أف انذرهتم ( ى٫ني ي
( - 83فى ىذ ٍريه ٍم) أم اتركهم يا ٌ
ً
فتكسىر
وع يدك ىف) باٝنضوع كاالنقياد ،كهو يوـ فتح مك
ٍّ
اليت تلعب بالدمى ( ىح َ َّٰت ييىبلقيوا يىػ ٍوىم يه يم الَذم يي ى
أصةامهم كهتدٍّـ أكثاهنم.
ًَ
ً
ين يى ٍدعيو ىف ًمن يدكنًًه)
 - 86كلى ٌما قالوا هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل  ،نزؿ قوله تعأب ( ىكىال ٬نىٍل ي
ك) اٞنبلئك (الذ ى
اٜنى ٍّق) يعين ال ٬نلكوف الشفاع ٞنن أرادكا ٌإال
اع ى إًَال ىمن ىش ًه ىد بً ٍ
أم الذين تعبدكهنم من دكف اهلل (ال َش ىف ى
ً
باٜنق فقاؿ أشهد أف ال إله اال اهلل كحده ،قوالن كاعتقادان كٓب يشرؾ به شيئان
للموحدين خاص ن ل ىمن شهد ٌ
ٌ
كأطاع أكامره نران كجهران ( ىكيه ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف) يعين كاٞنبلئك يعلموف أ ٌف شفاعتهم ُب اٞنشركٌن ال تيقبل.
ىٗب يػي ٍؤفى يكو ىف) أم فكيف
 ( - 87ىكلىئًن ىنأىلٍتىػ يهم) يعين اٞنشركٌن ( َم ٍن ىخلى ىق يه ٍم لىيىػ يقولي َن اللَهي) خلقةا (فىأ ََٰ

يصرفوف عن عبادته إٔب عبادة غًنه بعد هذا اإلقرار.

ب إً َف ىهػَٰ يؤىال ًء) اٞنشركٌن (قىػ ٍوهـ َال يػي ٍؤًمةيو ىف) .
 ( - 88ىكقًيلً ًه) أم كقوؿ جربائيل (يىا ىر ٍّ
عمن أنلم كآمن كال تؤآخ ٍذهي عن اٞناضي
ٍ - 89بٌ خاطب رنوله فقاؿ تعأب (فى ٍ
اص ىف ٍح ىعٍةػ يه ٍم) يعين ٌ

ؼ يىػ ٍعلى يمو ىف) اٞنعاندكف ما يبلقونه من العذاب ُب اآلخرة.
( ىكقي ٍل ىن ىبل هـ) لكم أيٌها اٞنؤمةوف (فى ىس ٍو ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الزخرؼ ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى

==============================================

سورة الدخان
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ح ـ)

( -2كالٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
ٌن) نبق تفسًنها ُب نورة الزخرؼ.
ي
ى
ً و و
ً
ًً
ين) الةاس عن عبادة
( - 3إًنَا أ ى
ىنزلٍةىاهي) أم القرآف إبتدأ نزكله (ُب لىٍيػلى حمبى ىارىك ) هي ليل القدر (إنَا يكةَا يمةذر ى

األصةاـ كاألكثاف.

كك و
( - 4فًيها يػ ٍفر يؽ يك حل أىم ور ح ًكي وم) أم يعزيؿ كل ملى و
اعظ.
يى
ٍ ى
ى يى
كل ٢نلوؽ اثًنم أم ركحا٘ب ،ككلم "حكيم" ّنعىن الواعظ،
كقد نبق القوؿ بأف كلم "أمر" كةاي ٌ
كاٜنكم هي اٞنوعظ  ،كمةه قوله تعأب ُب نورة لقماف {كلىىق ٍد آتىػيػةىا ليٍقما ىف ًٍ
ٍم ى }  ،أم اٞنوعظ
اٜنك ى
ٍ ى
ى
فيوزعوف على
كل ملىك كاعظ ٌ
فصار كاعظان لقومه .فيكوف معىن اآلي كما يليُ :ب ليل القدر يي ى
عزؿ ٌ
اٞنؤمةٌن ليعًظوهم كيرشدكهم إٔب طريق الصواب باإل٪ناءٍ .بٌ قاؿ تعأب:
ًً
ًً
ٌن) اٞنبلئك ُب
( - 5أ ٍىمنرا ٍّم ٍن عةدنىا) أم من السماكات األثًني حيث هي مسكن اٞنبلئك (إًنَا يكةَا يم ٍرنل ى
اٞناضي إٔب األنبياء كالرنل ككذلك نرنلهم ُب الوقت اٜناضر.
الرنل ر٘ن للةاس إذ يرشدكهنم إٔب طريق
ٍ - 6بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف إرناؿ هؤالء اٞنبلئك إٔب األنبياء ك ي
اٜنق كبذلك يةجوف من العذاب كيدخلوف اٛنةٌ  .هذا من أمر اآلخرةٌ ،أما ما كاف من أمر الدنيا فتزيل
ٌ
ً
حب التماثيل كعبادهتم ٟنا ،كتيذهب عةهم اٛنهل كما اعتادكه من عادات
عةهم ما ىعل ىق بأذهاهنم من ٌ
العز
كدنيوي فرتتقي عقوٟنم كتعلو نفونهم إٔب درجات الكماؿ ك ٌ
نيئ  ،كتكسبهم معلومات قيٌم ديةيٌ
ٌ
كالشرؼ ،فقاؿ تعأب (ر ٍ٘ن ن ٍّمن َربٍّك إًنَه هو ال َس ًميع) لدعائهم (الٍعلً
يم) بإحواٟنم.
ىى
ي
ى ي يى
ى ي
ب ال َسماك ً
ًً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ٌن) بذلك فايقةوا
مرات (إًف يكةتيم حموقة ى
 ( - 7ىر ٍّ ى ى
ض ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما) نبق تفسًنها ع ٌدة ٌ

١نمد.
ّنا يقوله رنولةا ٌ

هتيء
( - 9بى ٍل يه ٍم ًُب ىش ٍّ
ك) من البعث (يىػ ٍل ىعبيو ىف) ّنا يق ٌدموف من هدايا لؤلصةاـ كما تلعب الطفل ّنا ٌ

للدمي من ثياب.

( - 10فىارتىًقب يػوـ تىأًٌٍب ال َسماء بً يدخ و
اف حمبً و
ٌن) .
ىي ى
ٍ ٍ ىٍ ى
( - 11يػ ٍغشى الةَاس هػَٰ ىذا ع ىذ ً
يم) .
ى ى
ى ى ى ه
اب أىل ه
اب إًنَا يم ٍؤًمةيو ىف) نبق تفسًن هذه اآليات ُب كتايب الكوف كالقرآف ٓنت
َ ( - 12ربػَةىا ا ٍك ًش ٍ
ف ىعةَا الٍ ىع ىذ ى

عةواف السماء ٕنتلئ نار كدخاف .

ىٗب ىٟنيم ٍّ
"أٗب" هةا تكوف ظرؼ زمن  ،ككلم "ذكرل" هي
الذ ٍكىر َٰل) كلم ٌ
 - 13فقاؿ اهلل تعأب (أ ََٰ ي
اٞنوعظ  ،فيكوف اٞنعىن :ليس ٟنم ُب ذلك اليوـ رنوؿ يرشدهم فيهتدكا ُّديه كال تقبل توبتهم إف تابوا
أل ٌف أبواب التوب تيغلىق .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {يػوـ يأًٌٍب بػعض آي ً
ك ىال
ات ىربٍّ ى
ىٍ ى ى ى ٍ ي ى
ية ىفع نػى ٍفسا إً٬نىانػيها ىٓب تى يكن آمةى ً
ت ًُب إً٬نى ًاهنىا ىخٍيػنرا قي ًل انتى ًظ يركا إًنَا يمةتى ًظ يرك ىف } ،
ت من قىػٍب يل أ ٍىك ىك ىسبى ٍ
ى ٍ ٍ ى ٍ
ى ي ن
ٌن) صدقه ّنا لديه من أدل كمعجزات.
( ىكقى ٍد ىجاءى يه ٍم) من قبل ( ىر ين ه
وؿ حمبً ه
بإدعائه الرنال  ،فك ٌذبوه كآ ىذكهي.
ٍ( - 14بيَ تىػ ىولٍَوا ىعٍةهي ىكقىاليوا يم ىعلَ هم) من الةاس فجاء بالقرآف ( ٍَ٠نةيو هف) ٌ
ٍ - 15ب قاؿ تعأب (إًنَا ىك ً
اش يفو الٍع ىذ ً
فتخف
اب قىلً نيبل) أم زمةان قليبلن ،أل ٌف الدخاف يةتشر ُب الفضاء
ٌ
ٌ
ى
عةهم كطأته (إًنَ يك ٍم ىعائً يدك ىف) إٔب دخاف آخر كعذاب آخر ،أل ٌف الشمس تةفجر فيخرج مةها نار كدخاف

٬نؤل أقطار الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض.

ً
ش الٍبىطٍ ىش ى الٍ يكٍبػىر َٰل)  .البطش هو األخذ بش ٌدة كانتقاـ بغًن ر٘ن كيريد بذلك
( - 16يىػ ٍوىـ) القيام (نىػٍبط ي
خراب اَّموع الشمسي كٕنزيقها كما يصيب أهلها من العذاب كاٝنوؼ كاٟنلع كالعطش (إًنَا يمةتى ًق يمو ىف)

من اٞنشركٌن كالكافرين كاَّرمٌن كالظاٞنٌن كاٞنلحدين كالفانقٌن كاٞنك ٌذبٌن للرنل ،كهم نبع أصةاؼ
على عدد حركؼ (ـ ف ت ؽ ـ ك ف) .
قبل مشركي العرب (قىػ ٍوىـ فًٍر ىع ٍو ىف) بكثرة األمواؿ كاألرزاؽ ( ىك ىجاءى يه ٍم
 ) – 17ىكلىىق ٍد فىػتىػةَا قىػٍبػلى يه ٍم) أم إختربنا ى
وؿ ىك ًرٙبه) عةد اهلل  ،هو مونى بن عمراف ،فقاؿ ٟنم:
ىر ين ه
ٕب ًعبى ىاد اللَ ًه) يعين بين إنرائيل كال تستعبدكهم .فاألداء هو انتيفاء ال َدين أك الطٌلب
( - 18أى ٍف أى حدكا إً ىَ
من اٞنقابل فيؤديه إليك (إً ٍّ٘ب لى يكم رن ه ً
ٌن) على أداء الرنال .
وؿ أىم ه
ٌ
ٍ ىي
( - 19كأىف َال تىػعليوا علىى اللَ ًه) أم ال تتكربكا على اهلل بتكذيب رنله (إً ٍّ٘ب آتًي يكم بًس ٍلطى و
اف حمبً و
ٌن) أم
ٍ ى
ٌ
ي
ى
ي

توعدكه بالقتل كالرجم فقاؿ:
يتبٌن لكم ُّا صدقيٍ .بٌ ٌ
ّنعجزة ظاهرة ٌ

( - 20كإً ٍّ٘ب ع ٍذت بًرٍّيب كربٍّ يكم) من شركم كمن (أىف تىػر يٗن ً
وف) باٜنجارة .كما تقوؿ أعوذ باهلل من
ٍ ي
ى ي ي ى ىى ٍ
ٌ

الشيطاف الرجيم.

اعتى ًزلي ً
وف) يعين إف ٓب تص ٌدقو٘ب فاعتزلوا بين إنرائيل كال تستعبدكهم فلم ٩نيبوه
 ( - 21ىكإًف َٓبٍ تيػ ٍؤًمةيوا ًٕب فى ٍ

إٔب كاحدة مةها ،ال اإل٬ناف كال اعتزاؿ بين إنرائيل عن اٝندم .

( - 22فى ىدعا) و
حيةئذ ( ىربَهي) قائبلن (أى َف ىهػَٰ يؤىال ًء قىػ ٍوهـ حٍ٠ن ًريمو ىف) ٓب يؤمةوا كٓب يعتزلوا.
ى
ىن ًر بًعًبى ًادم) بين إنرائيل من مصر (لىٍي نبل إًنَ يكم حمتَبىػعيو ىف) أم نيتبعكم
 - 23فقاؿ اهلل تعأب ٠نيبان له (فىأ ٍ

فرعوف َنةده.

ً
رهو ما بٌن اٞندية كاٛنبل.
 ( - 24ىكاتٍػ يرؾ الٍبى ٍحىر ىرٍه نوا) ام مفتوحان ٞنن خلفك يسًنكف فيه .يقاؿ الةاس ه

يعين السًن متصل بيةهم ،كمن ذلك قوؿ اٜنيطيئ :
كخٍي ول تىػ ىع ىادل بًال يكماةً ىكأى َهنا
ى

كع ي ً و
ت لًوعي ً
وؿ
وؿ كهاؼ أى ٍعىر ى
يي
ضٍ ي

ت ىر ًعيلىها
يمثابرةو ىرٍهوان ىكىز ٍع ى
كقاؿ لبيد:

ً
ًشهاب حر و
كب ىال تيػىز ياؿ جيى ي
ادهي
ى ي يي

َه ٍم يجة هد) لفرعوف ( حم ٍغىرقيو ىف) ُب البحر.
(إًنػ ي

بًأىبػيض ً
ماضي ال َش ٍفرتىػ ٍ ً
ص ًق ًيل
ٍى ى
ٌن ى
ى
عصائً
ب ىرٍهوان كال ىقطا اٞنتىبى ٍّك ًر
ى
ى
ي

ٍ - 25ب قاؿ اهلل تعأب ُب فرعوف كجةده الذين غرقوا ُب البحر ( ىكم تىػريكوا ًمن جة و
َات) رائع (كعي و
وف)
ٌ
ى يي
ى
ٍ ى

جاري .

كع) كثًنة ( ىكىم ىق واـ ىك ًروٙب) أم ٠نالس شريف كرتب عالي .
 ( - 26ىكيزير و
ً
ً
و
متةعمٌن كمتمتٌعٌن.
 ( - 27ىكنػى ٍع ىم ىكانيوا ف ىيها فىاك ًه ى
ٌن) أم ٌ
ً
ك) أم كما أغرقةاهم كذلك نلبةاهم تلك الةعم  ،كاٞنعىن :أغرقةا فرعوف كجةده كنلبةا
 ( - 28ىكَٰ ىذل ى
ً
ين) .
الباقٌن ما ملٌكةاهم من نعم ( ىكأ ٍىكىرثٍػةى ى
اها قىػ ٍونما ى
آخ ًر ى
ض)  .بكاء السماء هو اٞنطر ،كبكاء األرض تدفٌق اٞنياه من
( - 29فى ىما بى ىك ٍ
ت ىعلىٍي ًه يم ال َس ىماءي ىك ٍاأل ٍىر ي

العيوف كاليةابيع ،كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب ،كاٞنعىنٓ :ب تشملهم ر٘ن السماء باٞنطر كال حةاف األرض
ً
عجلةا ٟنم اٟنبلؾ.
٣نهلٌن بل ٌ
ين) أم كما كانوا ى
بتدفٌق اٞنياه من العيوف كاليةابيع ( ىكىما ىكانيوا يمةظىر ى
( - 34إً َف ىهػَٰ يؤىال ًء) اٞنشركٌن من العرب (لىيىػ يقوليو ىف)
ين ) بعد اٞنوت ،يعين أنكركا البعث كاٜنساب.
( - 35إً ٍف ًه ىي إًَال ىم ٍوتىػتيػةىا ٍاأل ى َٰ
يكٔب ىكىما ىٍ٥ن ين ًّني ى
ةش ًر ى

( - 36فىأٍتيوا بًآبائًةا) من القبور (إًف يكةتم ً ً
ٌن) فيما تقولوف من البعث كالثواب كالعقاب .فقاؿ اهلل
ىى
صادق ى
يٍ ى

تعأب:

( - 37أىهم خيػر) ُب القوة كالكثرة (أىـ قىػوـ تيػبَ وع كالَ ًذ ً ً
َه ٍم
ين من قىػٍبل ًه ٍم أ ٍىهلىكٍةى ي
الر ينل (إًنػ ي
ي ٍ ىٍه
ٍ ٍي ى ى
اه ٍم) لى ٌما ك ٌذبوا ي
ً
ٌن).
ىكانيوا يٍ٠ن ًرم ى
ً
مًنم من ملوؾ اليمن كاٚنه أنعد بن كرب ،أنلم كاتٌبع دين مونى كأنلم قومه على
األكؿ اٜن ى
هو تيػبٌع ٌ

ذمهم اهلل دكنه ،كهو الذم نار باٛنيوش شرقان كغربان كهو أكؿ من كسا
يديهٍ ،بٌ كفركا بعد ٣ناته ،كلذلك ٌ

الكعب .

ً
ً
ٌن) بل خلقةاه َن لغاي و نامي كهي أف ٦نلق
ض ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما ىالعبً ى
 ( - 38ىكىما ىخلى ٍقةىا ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ليعبدكف .كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات {كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنس إًَال لًيػعب يد ً
ً
كف
اٛنن كاإلنس
ىى ى ي
اٛن َن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
فيهن ٌ
ٌ
}.
اٜنق الذم كعدنا به اٞنبلئك  .كذلك من قوله تعأب ُب نورة
ا٨نىا إًَال بً ٍ
 ( - 39ىما ىخلى ٍقةى ي
اٜنى ٍّق) يعين بالوعد ٌ
ك لًٍلمبلىئً ىك ً إً ٍّ٘ب ج ً
البقرة ً
اع هل ًُب األ ٍىر ً
ض ىخلًي ىف ن }  ( ،ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق
ى
{كإ ٍذ قى ىاؿ ىربح ى ى
ى
ٛنهلهم بالعواقب.
ص ًل) يعين يوـ تةفصل نفونهم عن أجسامهم
ٍ - 40بٌ ٌ
توعد مشركي العرب فقاؿ تعأب (إً َف يىػ ٍوىـ الٍ ىف ٍ
باٞنوت ( ًمي ىقاتيػهم) للعذاب (أ ٍ ً
ٌن) ال خبلص ٟنم من العذاب.
ىٗنىع ى
يٍ
حب عن حبيبه شيئان من العذاب
( - 41يىػ ٍوىـ ىال يػي ٍغ ًين ىم ٍونٔب ىعن َم ٍونٔب ىشٍيئنا) من العذاب ،أم ال يدفع اٞنػي ٌ

ةص يرك ىف).
( ىكىال يه ٍم يي ى

ً
اٞنوحدين فإنه تعأب يعفو عةهم بعد أف يستوفوا ما عليهم من العقاب
( - 42إًَال ىمن َرح ىم اللَهي) من ٌ
ً
ً
ً
اٞنوحدين.
يم) باٞنؤمةٌن ٌ
(إنَهي يه ىو الٍ ىعز ييز) ُب يملكه يةتقم من اٞنشركٌن كاَّرمٌن (الَرح ي
ً
الصبٌار] ،شجرة ذات أشواؾ كثًنة ،كهي على أنواع.
( - 43إً َف ىش ىجىر ى
ت الَزقحوـ) هو الصبًٌن [أك ي

( - 44طى ىع ياـ ٍاألىثًي ًم) ُب اآلخرة ،أم الكثًن اآلثاـ.
 ( - 45ىكالٍمه ًل يػ ٍغلًي) بعد األكل (ًُب الٍبطي ً
وف) يعين ُب بطن آكله ،اٞنػيهل هو الراشي "طحيةيٌ " ييغلىى
ي
يٍ ى

على الةار لييفصل عةه الزيت "زيت السمسم".

اٜنى ًمي ًم) أم كما يغلي اٞناء ُب اٞنرجل.
 ( - 46ىكغىٍل ًي ٍ
اٛنى ًحي ًم) يعين إٔب كنط الةار.
اعتًليوهي) أم ا٘نلوه (إً ى َٰٔب ىن ىو ًاء ٍ
ٍ - 47بٌ يقوؿ اهلل تعأب للزباني ( يخ يذكهي فى ٍ

اٜنماؿ "عتٌاؿ" ألنٌه ٪نمل األثقاؿ .كمن ذلك قوله تعأب ُب
فالعتل هو ٘نل األثقاؿ ،كمن ذلك يٚن ٌي ٌ
ي
ً
ك ىزنًي وم} يعين ٘نٌاؿ لؤلكزار .كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:
نورة القلم {عيتي ٍّل بىػ ٍع ىد ذىل ى
فىػيػا ضيػعػ ى ً
الفٍتػي ً
ػاف إً ٍذ يىػ ٍعتًليونىهي بًبىطٍ ًن الشىَرل ًمثٍ ىل ال ىفةًٍي ًق اٞن ىسدًَـ
ى ىٍ ى
ى
ي
حساف:
كالفةيق هو فحل الدكا ٌ
ب العاجز .كقاؿ ٌ
فبل ك ً
ت ًبه ال تيػىرل تيعتى يل
يك ال ىك ًرًٙب الٌ ًذم
أخ ى
فى ىخ ٍر ى
ى

أم يٓن ىمل كرهان.

ٍ( - 48بيَ صبحوا فىػو ىؽ رأٍ ًن ًه ًمن ىع ىذ ً
اٜنى ًمي ًم)  ،كهي السوائل اليت ٔنرج من الرباكٌن.
اب ٍ
ٍ
ي ٍ ى
رنل اهلل ،
 - 49فيقاؿ له (ذي ٍؽ) أٓب العذاب (إًن ى
ىنت الٍ ىع ًز ييز) اٞنمتةع عن اإل٬ناف ٌ
َك أ ى
اٞنتكرب على ي

عزتك كال يةجيك مالك.
(الٍ ىك ًرٙبي) ّنا ٕنلك لؤلصةاـ كللحرب ضد اٞنؤمةٌن ،فاليوـ ال ٕنةعك ٌ
ٍ - 50بٌ يقاؿ ٟنم (إً َف ىهػَٰ ىذا ىما يكةتيم بًًه ٕنىٍتىػ يرك ىف) أم تش ٌكوف كْنادلوف.

ً
ٌن ًُب ىم ىق واـ أ ًىم و
ٌن)
ٍ - 51بٌ أخذ نبحانه ُب كصف اٞنتٌقٌن كما ٟنم ُب اآلخرة من اٛنزاء فقاؿ (إً َف الٍ يمتَق ى

من األذل كمن تقلٌبات الكوف.

و
َات كعي و
وف) ماء ٩نرم.
ًُ( - 52ب ىجة ى يي

ً
ٌن) ُب اَّالس.
( - 53يىػ ٍلبى يسو ىف) ثيابان ( ًمن ين ي
ةد وس ىكإً ٍنتىٍبػىرؽ) كهو نوع من اٜنرير ( حمتىػ ىقابًل ى
ً
اهم ًُنيوور) مفردها
 ( - 54ىكَٰ ىذل ى
ك) أم كما ر٘نهم اهلل كع ىفى عةهم كذلك أدخلهم اٛنة ( ىكىزَك ٍجةى ي

لكل فتاة بيضاء اٛنسم ،كُب ذلك قوؿ امرئ القيس:
حوراء ،كهي صف ٌ
ً ً
ىج ً
ساـ
العبً ًًن يجلي ي
الو يجوه نىواع يم األ ٍ
ودها بًٍي ي
يح ٍوهر تيػ ىعلَ يل بً ى
ض ي
حساف:
كقاؿ ٌ
ً
ً
صبً يح راكً ىد ٍه
الٍ يمطٍع يمو ىف إذا نةيو === ىف الٍ ىم ٍح ًل تي ٍ
ك ُب ًجفػا === ًف اٜنوًر تيصبح ً
قىمع التَو ًام ً
جام ىد ٍه
ىى
ي ٍ ي

كمعةاه يطعموف شحم نةاـ األبل ُب جفاف مبيٌض بالقصدير ،أل ٌف اٛنفاف كانت تصةع من الةحاس ٍبٌ
تيطلىى بالقصدير فتكوف بيضاء.
كقوله ( ًع و
ٌن) أم كانعات العيوف.
ً
ً و
ً
بكل نوع من فواكه اٛنةٌ
( - 55يى ٍدعيو ىف ف ىيها) أم يطلبوف من اٝندـ أف تأتيهم (ب يك ٍّل فىاك ىه ) أم ٌ
ًً
ٌن) من التخم كاٞنرض مهما أكلوا.
ليأكلوا مةها (آمة ى
ً
قضوها ُب
ت) ألهنم نفوس ركحاني ال ٕنوت (إًَال الٍ ىم ٍوتى ى ٍاأل ى َٰ
يكٔب) اليت ى
( - 56ىال يى يذكقيو ىف ف ىيها) أٓب (الٍ ىم ٍو ى
اٛنى ًحي ًم) أم عذاب الةار.
اب ٍ
الدنيا ( ىكىكقى ي
اه ٍم) رٌُّم ( ىع ىذ ى
ض نبل ٍّمن َربٍّ ً
ً
يم) فازكا به.
( - 57فى ٍ
ك َٰ ىذل ى
ى
ك يه ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي
ً
١نمد لكي تقرأه على قومك (لى ىعلَ يه ٍم
( - 58فىًإَ٧نىا يى َس ٍرنىاهي بًل ىسانً ى
ك) أم نهلةا قراءة القرآف بلسانك يا ٌ
يىػتى ىذ َك يرك ىف) أم لكي يتٌعظوا.
ً
َهم حم ٍرتىًقبيو ىف) موتك.
ب) الةصر من اهلل عليهم (إًنػ ي
( - 59فى ٍارتىق ٍ

ب الٍ ىعالى ًمٌن
ًبٌ بعوف اهلل تعأب تفسًن نورة الدخاف ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
=============================================

سورة الجاثية
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1حم تىة ًزيل الٍ ًكتى ً
اٜنى ًكي ًم) نبق تفسًنها.
اب ًم ىن اللَ ًه الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ي
و
( - 3إً َف ًُب) خلق (ال َسماك ً
ًً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ٌن) ُّا.
ض ىآليىات) أم عبلمات على قدرة اهلل (لٍٍّل يم ٍؤمة ى
ىى
ث ًمن ىدابَو) ُب السماكات كاألرض ،أم ُب الكواكب السيٌارة كمن
 ( - 4ىكًُب ىخ ٍل ًق يك ٍم) آيات ( ىكىما يىػبي ح
ات لٍّىق ٍووـ ييوقًةيو ىف) ُّا.
ٗنلتها األرض (آيى ه
( - 5كاختً ىبل ً
ؼ اللَي ًل كالةػَها ًر) آيات (كما أىنزىؿ اللَه ًمن ال َسم ًاء ًمن ٍّرٍزوؽ) هو اٞنطر (فىأ ً
ض
ى ٍ
ىحيىا بًه ٍاأل ٍىر ى
ٍ
ٍ ى ى
ىى ى ي ى ى
ً
ص ًر ً
الريى ً
ات لٍّىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف) فيعلموف أ ٌف ٟنا خالقان
يف ٍّ
اح) جةوبان كمشاالن ناخة كباردة (آيى ه
بىػ ٍع ىد ىم ٍوهتىا ىكتى ٍ
خلقها كحكيمان أتقن صةعها.

ً
١نمد
وها ىعلىٍي ى
( - 6تًٍل ى
ك) اٞنخلوقات اٞنذكورة (آيى ي
ات اللَه) الدالٌ على كحدانيٌته ككماؿ قدرته (نىػٍتػلي ى
ك) يا ٌ
ىم ح ًد و
يث بىػ ٍع ىد) حديث (اللَ ًه) كهو القرآف ( ىكآيىاتًًه يػي ٍؤًمةيو ىف) إذا ٓب يؤمةوا
(بً ٍ
اٜنى ٍّق) أم بالصدؽ (فىبًأ ٍّ ى
مصركف على كفرهم كتكذيبهم.
بالقرآف ،كاٞنعىن :إهنم ٌ
( - 7كيل) ام شدة العذاب (لٍّ يك ٍّل أىفَ و
اؾ) ام ك ٌذاب (أىثًي وم) أم كثًن اآلثاـ.
ىٍ ه

ً
ً ًَ
ً
ً
ٍربا) أم يقيم على كفره ( ىكأىف َٓبٍ
قرأ عليه (ٍبيَ ييصحر يم ٍستىك ن
( - 8يى ٍس ىم يع آيىات الله تيػٍتػلى َٰى ىعلىٍيه) أم تي ى
يسم ٍعها فىػبشٍّره بًع ىذ و
اب أىلًي وم) أم مؤٓب موجع.
ى ٍ ى ى ى ٍي ى
 ( - 9ىكإً ىذا ىعلً ىم ًم ٍن آيىاتًةىا ىشٍيئنا) كعرؼ اٜنقيق ( َأنى ىذ ىها يه يزنكا) أماـ أصحابه ليو٨نهم أ ٌهنا كلمات مسبوق
اب
١نمد كعةادان ٛنهله بالعواقب (أيكلىػَٰئً ى
ال قيم ٟنا ٌ
ك) اٞنستهزئوف باآليات ( ىٟني ٍم ىع ىذ ه
تكربان مةه على رنولةا ٌ
ٌن) ُب الربزخ.
حم ًه ه
ًً
َم ىكىال يػي ٍغ ًين
ٍّ ( - 10من ىكىرائه ٍم) أم كٟنم من بعد ذلك العذاب اٞنهٌن عذاب آخر كهو عذاب ( ىج ىهة ي
ىعٍةػ يهم َما ىك ىسبيوا) من اٞناؿ ( ىشٍيئنا) أم ال يدفع عةهم شيئان من العذاب كلو افتدل به ( ىكىال ىما َأنى يذكا ًمن
د ً
كف اللَ ًه أ ٍىكلًيىاءى) أم كال تدفع العذاب عةهم أكلياؤهم كاٞنبلئك كاٞنشايخ كاألئم كال تيقبىل شفاعتهم ُب
ي
ً
يم) ُب جهةٌم.
اٞنشركٌن ( ىكىٟني ٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
ًَ
ً ً
اب ٍّمن
 ( - 11ىهػَٰ ىذا) القرآف ( يه ندل) ٞنن يهتدم به إٔب طريق ٌ
ين ىك ىف يركا بًآيىات ىرٍُّّ ٍم ىٟني ٍم ىع ىذ ه
اٜنق ( ىكالذ ى

ٍّر ٍج وز) الرجز هو اٞنرض كلدغ العقارب كاٜنيٌات كالزنابًن كغًن ذلك .كقد نبق معىن الرجز ُب نورة نبأ ُب
ً
يم) أم مؤٓب.
آي ( 5أىل ه
ً
ً
ًَ
ضلً ًه) أم
ك فً ًيه بًأ ٍىم ًرهً) أم السفن ( ىكلتىٍبتىػغيوا ًمن فى ٍ
م الٍ يف ٍل ي
( - 12اللَهي الذم ىن َخىر لى يك يم الٍبى ٍحىر لتى ٍج ًر ى
كلتطلبوا الرزؽ من فضله بركوب السفن للتجارة ( ىكلى ىعلَ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف ) له هذه الةعم.

( - 13كن َخر لى يكم َما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من رياح كنحاب كثلوج كامطار ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من
ىى
ىى ى
أهنار كُنار كنفن كدكاب كانعاـ كغًن ذلك ( ىً
ٗن نيعا ٍّمٍةهي) أم ٗنيع هذه األشياء كاف تسخًنها مةه ،أم
كنخرها ُنكمته لكي تشكركه
بأمر صادر مةه كليس ألصةامكم شيء من ذلك ،فاهلل خلقها بقدرته ٌ
ً
ك) أم ُب خلقها كتسخًنها على تع ٌد ًد أجةانها كألواهنا كفوائدها (ىآلي و
ات) أم
عليها (إً َف ًُب َٰذىل ى
ى

لعبلمات كاضحات بيٌةات على أف ٟنا خالقان حكيمان قادران عاٞنان ليس من جةسها فهو يستحق الشكر
كالعبادة على خلقها كتسخًنها ٟنم (لٍّىق ٍووـ يىػتىػ ىف َك يرك ىف ) ُب شأهنا كيشكركف اهلل على تسخًنها.
ًً
ً
ً
ين ىال يىػ ٍر يجو ىف أىيَ ىاـ
ين ىآمةيوا) من قومك يا ٌ
١نمد (يىػ ٍغف يركا) لليهود زلٌتهم ُب الكبلـ (للَذ ى
( - 14قيل لٍّلَذ ى
ً
العز كالدليل على ذلك قوله تعأب
العز ُب اٞنستقبل .فأيٌاـ اهلل هي أيٌاـ اٝنًن ك ٌ
اللَه) أم ال يرجوف اٝنًن ك ٌ
ً
العز ُب مصر
{كذى ٍّك ٍريهم بًأىيَ ًاـ اللَه } أم ذ ٌكرهم بأياـ يونف كما أصاُّم من اٝنًنات ك ٌ
ُب نورة إبراهيم ى
بوانطته (لًيج ًزم) اهلل (قىػوما ًّنىا ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف) من الظلم كاآلثاـ ،يعين هو يعاقب اليهود ُب اٞنستقبل
ى
ٍن
ىٍ ى
على ظلمهم .كنظًنها ُب نورة البقرة قوله تعأب {كَد ىكثًًن ٍّمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب لى ٍو يىػ يرحدكنى يكم ٍّمن بىػ ٍع ًد إً٬نىانً يك ٍم
ى ه ٍ
ً
ًً ً
اص ىف يحوا ىح َ َّٰت يىأًٌٍبى اللَهي بًأ ٍىم ًرهً } .
ٌن ىٟني يم ٍ
اٜنى حق فى ٍ
َارا ىح ىس ندا ٍّم ٍن عةد أىن يفس ًهم ٍّمن بىػ ٍعد ىما تىػبىػ َ ى
اع يفوا ىك ٍ
يكف ن
١نمد ( ىعلى َٰى ىش ًر ىيع و ٍّم ىن ٍاأل ٍىم ًر) أم من أمر الدين ،كهي شريع التوحيد (فىاتَبً ٍع ىها
ٍ( - 18بيَ ىج ىع ٍلةى ى
اؾ) يا ٌ
ًَ
ً
ين ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) ألهنم ليسوا أهل كتاب.
ىكىال تىػتَب ٍع أ ٍىه ىواءى) اٞنشركٌن من قومك (الذ ى
( -19إًنػَهم) أم اٞنشركٌن (لىن يػ ٍغةيوا ع ى ً ً
ًً
ض يه ٍم
ٌن بىػ ٍع ي
ي ى
ةك م ىن اللَه ىشٍيئنا) إف اتٌبعت أهواءهم ( ىكإً َف الظَالم ى
يٍ
ض) يعين بعضهم يتٌبع بعضان ُب الظلم (كاللَه كً ح ً
أ ٍىكلًيىاءي بىػ ٍع و
يتؤب أمرهم كيةصرهم على
ٌن) فهو ٌ
ٕب الٍ يمتَق ى
ى يى

أعدائهم.

صائًير لًلة ً
اٜنق
يبصرهم ُب أمر ديةهم كدنياهم كآخرهتم ( ىكيه ندل) إٔب طريق ٌ
َاس) ٌ
 ( - 20ىهػَٰ ىذا) القرآف (بى ى
( ىكىر ٍ٘نى ه لٍّىق ٍووـ ييوقًةيو ىف) بثواب اهلل كعقابه ألهنم هم اٞنةتفعوف به.
١نمد ،أصلها أرأيت كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن :أرأيت كفكرت ُب ( ىم ًن َأنى ىذ إًلىػَٰ ىههي ىه ىواهي)
) – 23أىفىػىرأىيٍ ى
ت) يا ٌ
ىضلَهي اللَهي ىعلى َٰى ًع ٍل وم) يعين إنٌه عآب باألشياء غًن جاهل كمع ذلك
يعين ىمن ا ٌٔنذ معبودان ّنا هتول نفسه ( ىكأ ى
ً
اٜنق ألنه ظآب يظلم الضعفاء كاٞنساكٌن كيغصب حقوقهم ( ىك ىختى ىم ىعلى َٰى
العلم فقد أضلٌه اهلل عن طريق ٌ
ٚنىٍعً ًه كقىػ ٍلبً ًه كجعل علىى ب ً
اٜنق كال يرل طريقه كال يهتدم إليه (فى ىمن يىػ ٍه ًد ًيه
ص ًرهً غ ىش ىاكةن) فبل يسمع صوت ٌ
ى ى ى ى ى ى َٰ ى ى

ًمن بىػ ٍع ًد) إضبلؿ (اللَ ًه) له؟ أم ال أحد يقدر على هدايته (أىفى ىبل تى ىذ َك يرك ىف) أم أال تتف ٌكركف ُب العاقب
كالعقاب فتتٌعظوف كترتكوف الظلم؟

ً
وت ىكىٍ٥نيىا) أم
 ( - 24ىكقىاليوا) مةكرك البعث كاٜنساب ( ىما ه ىي إًَال ىحيىاتيػةىا ال حدنٍػيىا) اليت نعيش فيها ٍبٌ (ى٧ني ي

٧نوت ٥نن كٓنيا أبةاؤنا ،يعين تقوـ أبةاؤنا مقامةا كليس بعد هذه اٜنياة حياة أيخرل تعدكنةا ُّا كال ملىك
ً
َه ير) يعين كما أنباب اٞنوت إال اٞنرض أك القتل أك الغرؽ
يقبض أركاحةا كما تقولوف ( ىكىما يػي ٍهل يكةىا إًَال الد ٍ
أك اٜنرؽ أك اٟنرـ .فقاؿ اهلل تعأب (كما ىٟنم بًَٰ ىذلً ى ً ً
مادم كال يعلموف شيئان عن
ك م ٍن ع ٍل وم) ألهنم ُب عآب ٌ
ىى ي
عآب األثًن عآب الةفوس كال يعتقدكف به إال بعد موهتم لى ٌما يةتقلوف إليه (إً ٍف يه ٍم إًَال يىظيةحو ىف) أم نائركف
الظن كليس على اٜنقائق.
على ٌ
( - 25كإًذىا تيػٍتػلىى علىي ًهم آياتيػةىا بػيٍّػةى و
ات) كفيها ذكر البعث كاٜنساب ( َما ىكا ىف يح َجتىػ يه ٍم) ُب االمتةاع عن
َٰ ى ٍ ٍ ى ى
ى
اإل٬ناف (إًَال أىف قىاليوا ائٍػتوا بًآبائًةا) اٞنوتى (إًف يكةتم ً ً
ٌن) بأ ٌف هةاؾ بعثان كحسابان .فظةٌوا أف اإلنساف هو
ي ىى
صادق ى
يٍ ى
اٞنادم الذم يدفًن ُب القرب كٓب يعلموا أ ٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس الركحاني  ،كأ ٌف آباءهم
اٛنسم ٌ
موجودكف ُب عآب الةفوس يسمعوف كيبصركف كلكن ال يركهنم ،كما البعث كاٜنساب الذم أنكركه ٌإال

للةفوس كال داعي إٔب إعادة األجساـ ثاني ن .كالشاهد على ذلك قوله تعأب فيما يلي:
( - 26قي ًل اللَهي يٍ٪نيًي يك ٍم) اٜنياة األكٔب ،أم ٫نلقكم ُب بطوف أمهاتكم (ٍبيَ ي٬نًيتي يك ٍم) بعد انقضاء آجالكم
ً ً ً ً
ب فً ًيه) كهو اليوـ الذم
(ٍبيَ ىٍ٩ن ىمعي يك ٍم) ُب عآب الربزخ كأنتم نفوس أثًني (إ ى َٰٔب يػى ٍوـ الٍقيى ىام ) الذم (ىال ىريٍ ى
كل شيء مادم صائر إٔب اٝنراب مهما
ٌ
تتمزؽ فيه اَّموع الشمسي  ،كهذا اٜنادث ال ريب فيه ،أل ٌف ٌ

طاؿ مكثه ،فإذا جاء ذلك اليوـ نبعث الةفوس من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر كهةاؾ يكوف اٜنساب،

كليس كما تظةٌوف بأنةا نعيد األجساـ اٞنيٌت إٔب اٜنياة ثاني ٍبٌ نعيد الةفوس فيها ،فهذا شيء غًن معقوؿ،
فهل من اٞنعقوؿ أف نعيد الفرخ إٔب بيضته اليت خرج مةها ،إذ ليس الغاي من تكوين البيض هو قشرها بل
تكوف فيها .فالةفس ٕنثٌل الفرخ ،كاٛنسم ٬نثٌل قشر البيض ( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
َاس ىال
هو الفرخ الذم ٌ

فتأمل إٔب كلمات اآلي كف ٌكر ُب معانيها فإ ٌف اهلل تعأب ٓب يذكر حياة بعد ذكر اٞنمات
يىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق ٌ .

بل قاؿ ٍبٌ ٩نمعكم إٔب يوـ القيام .

ك ال َسماك ً
ًً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اع ي)
وـ ال َس ى
ض) أم الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض ( ىكيىػ ٍوىـ تىػ يق ي
 ( - 27ىكللَه يم ٍل ي ى ى
يعين القيام (يىػ ٍوىمئً وذ ى٫نٍ ىس ير الٍ يمٍب ًطليو ىف) ألهنم ٫نسركف اٛنة كييع ٌذبوف ُب الةار.
 ( - 28ىكتىػىر َٰل يك َل أيَم و) من األمم ( ىجاثًيى ن) أم ٠نتمع يلوذ بعضهم ببعض من ش ٌدة حرارة الةار .تقوؿ
العرب "رأيت زيدان جاثيان على ركبتيه" أم جامعان نفسه كحانيان ظهره على ركبتيه ( .يك حل أيَم و) مةهم (تي ٍد ىع َٰى
إً ى َٰٔب كًتى ًاُّىا) للمحاكم  ،أهل التوراة إٔب توراهتم كأهل اإل٤نيل إٔب إ٤نيلهم كأهل القرآف إٔب قرآهنم،
كأنبياؤهم ٓناكمهم كاٜن ىفظ تشهد عليهم ّنا فعلوا كتقوؿ ٟنم (الٍيىػ ٍوىـ يٍْنىزٍك ىف ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ُب دار

الدنياٍ .بٌ تقوؿ ٟنم أنبياؤهم:

( - 29هػَٰ ىذا كًتىابػةىا) السماكم ،يعين التوراة كاإل٤نيل كالقرآف (ي ً
اٜنق،
ةط يق ىعلىٍي يكم بً ٍ
اٜنى ٍّق) ام بالقوؿ ٌ
ى
ى
ي

ضرب لوضوح الدليل على الشيء فيقاؿ "يداؾ تةطق َنر٬نتك ،كرجلك تشهد عليك ّنا
كهذا مثى هل يي ى

فعلت" كاٞنعىن :أ ٌف ما ُب الكتب السماكي من كصايا بةبذ األصةاـ كإنذارات عن عبادة األكثاف كهتديد
التمسك ُّا ،فكأ ٌف الكتب
ٕنسك ُّا ٟني أدلٌ كافي كبراهٌن كافي على مةع عبادهتا ك ٌ
ككعيد ٞنن ٌ

كغًنًب تعاليم
السماكي تةطق بلساف فصيح فتقوؿ اهلل كاحد ال شريك له كال تعبدكا غًنه ،كلكةٌكم ب ٌدلتم ٌ

الكتب السماكي فعبدًب اٞنخلوقٌن بدؿ اٝنالق كجعلتموهم شفعاء لكم بزعمكمٍ ،بٌ تقوؿ ٟنم اٞنبلئك (
إًنَا يكةَا نىستى ً
ةس يخ ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ُب دار الدنيا ،أم كةٌا نكتب أعمالكم نسخ بعد نسخ  ،يعين كل
ٍ
يوـ نسخ حّت صار كتابان .كالدليل على ذلك قوله تعأب (هػَٰ ىذا كًتىابػةىا ي ً
اٜنى ٍّق ) كٓب يقل
ةط يق ىعلىٍي يكم بً ٍ
ى
ي ى
كل كاحد مةهم له
"هذا كتابكم" .فكتب اهلل هي ال يكتيب السماكي  ،أما كتب الةاس فهي كتب أعماٟنم ٌ
كتاب أعماله .كقاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٜناق {كأىَما ىم ٍن أ ً
يكت
يكٌبى كًتىابىهي بً ًش ىمالًًه فىػيىػ يق ي
وؿ يىا لىٍيتىًين ىٓبٍ أ ى
ى
كًتىابًيى ٍه } .

و
فحيةئذ يسأؿ اهلل مونى صاحب التوراة فيقوؿ له :أأنت قلت لبين إنرائيل أيعبدكا البعليم كعشتاركت
ريب كربٌكم كقد
يارب ما قلت ٟنم اال ما أمرتين به أف أعبدكا اهلل ٌ
كالشعرل اليماني ؟ فيقوؿ نبحانك ٌ

أخذت عليهم العهود كاٞنواثيق علىى أف ال يعبدكا غًنؾ كال يشركوا بك شيئان فبل يعبدكا بقران كال حجران كال
ي

مين.
٤نمان كال شجران ،كلكةٌهم ٌ
غًنكا ديةهم بعدم كأشركوا كأنت أعلم ُّم ٌ

ٍب يسأؿ عيسى صاحب اإل٤نيل فيقوؿ :ياعيسى بن مرٙب أأنت قلت للةاس ا ٌٔنذك٘ب كأمي إالهٌن من
قلت ٟنم إال ما أمرتين به أف اعبدكا
ُنق ما ي
دكف اهلل ؟ فيقوؿ نبحانك ما يكوف ٕب أف أقوؿ ما ليس ٕب ٌ

ريب كربٌكم .فيقوؿ اهلل تعأب  :أأنت قلت ٟنم إ ٌ٘ب إبن اهلل ؟ فيقوؿ نبحانك ما قلت ٟنم ذلك
اهلل ٌ

كلكةهم نسبوه ٕب ُّتانان كزكران ،فقد أكثرت ٟنم من قوٕب أ ٌ٘ب إبن اإلنساف كي ال يقولوا إبن اهلل كأنت

بكل شيء عليم.
ٌ

أئمتكم كق ٌدنوا
١نمد أأنت قلت للةاس أعبدكا ٌ
١نمدان صاحب القرآف فيقوؿ اهلل تعأب :يا ٌ
ٍب يسأؿ ٌ

قبورهم كانألوا حوائجكم مةهم كانتعيةوا ُّم عةد قيامكم كقعودكم كانذركا ٟنم كاحلفوا ُّم كاجعلوا

ريب كربٌكم كال
قلت ٟنم ٌإال ما أمرتين به أف اعبدكا اهلل ٌ
أكالدكم عبيدان ٟنم .فيقوؿ نبحانك يارب ما ي
مين .فيقوؿ اهلل
لكن هؤالء ب ٌدلوا ديةهم بعدم كصاركا فرقان عديدة كأنت أعلم ُّم ٌ
تشركوا به شيئان ،ك ٌ
أجر كرٙب.
تعأب هذا يوـ يةفع الصادقٌن صدقهم ٟنم مغفرة ك ه

ً
( - 30فىأىَما الَ ًذين آمةوا كع ًمليوا ال َ ً
اٜن ً
ك) الدخوؿ ( يه ىو
ات فىػيي ٍد ًخلي يه ٍم ىربػح يه ٍم ًُب ىر ٍ٘نىتً ًه) أم ُب جةٌته َٰ(ذىل ى
ى ىي ى ى
ص ى
ٌن) .
الٍ ىف ٍويز الٍ يمبً ي
ًَ
ين ىك ىف يركا) ييقاؿ ٟنم (أىفىػلى ٍم تى يك ٍن آيى ًاٌب تيػٍتػلى َٰى ىعلىٍي يك ٍم) أصلها أٓب تكن ،كالفاء للتفكًن،
 ( - 31ىكأىَما الذ ى

قرأ عليكم فلماذا ٓب تف ٌكركا فيها كتدرنوها لكي تصيبوا اٜنقيق كتةجوا من
كاٞنعىن :أٓب تكن آياٌب تي ى
ً
الر ينل كآذيتموهم.
انتى ٍكبىػ ٍريًٍب) عن قبوٟنا كاالنتماع ٟنا ( ىكيكةتي ٍم قىػ ٍونما حٍ٠ن ًرم ى
العذاب (فى ٍ
ٌن) إذ ك ٌذبتم ي

ً ً
ً
ب
يل) لكم (إً َف ىك ٍع ىد اللَه) بالعقاب كالثواب ( ىح ٌّق) ال خبلؼ فيه ( ىكال َس ى
اع ي) آتي (ىال ىريٍ ى
 ( - 32ىكإ ىذا ق ى
اع ي)  .هذا إنكار مةهم ٜندكث القيام كاٜنساب
فً ىيها) أم ال ٌ
شك ُب كقوعها (قيػ ٍلتيم َما نى ٍد ًرم ىما ال َس ى
ً ًً
ٌن) من حدكثها.
(إًف نَظي حن إًَال ظىةًّا ىكىما ىٍ٥ن ين ّني ٍستىػٍيقة ى
( - 33كب ىدا ىٟنم نيٍّئات ما ع ًمليوا) يعين كظهر ٟنم و
حيةئذ أ ٌف أعماٟنم اليت كانوا يعملوهنا ُب الدنيا كانت
ى ى يٍ ى ى ي ى ى
اؽ ًًُّم) أم كأحاط ُّم العذاب ( َما ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف) أم
نيئ كليست حسة كما كانوا يعتقدكف ( ىك ىح ى
بوقوعه يستهزئوف.
ألهنا إشراؾ ك٪نسبوف
ككذلك كاف قومي كأهل بلدٌب "كرببلء" يعملوف ،يعملوف أعماالن قد هنىى اهلل عةها ٌ
١نرـ كالدماء تسيل على كجوههم كعلى
ٌأهنم مهتدكف ،يضربوف رؤكنهم بالسيوؼ يوـ العاشر من شهر ٌ
تشمئز مةها الةفوس ،كلكةٌهم يعتقدكف أ ٌف أعماٟنم هذه أعماؿ
األكفاف اليت ييلبسوهنا فرتاهم ُنال
ٌ

ألهنم يعملوف
حسة كأ ٌف اٜنسٌن بن علي بن أيب طالب يشفع ٟنم عةد اهلل كيدخلهم اٛنةٌ ُب اآلخرة ٌ
هذه األعماؿ ألجله ألنه قيتًل مظلومان .كهذه كاحدة من ثبلثٌن من األعماؿ السيئ اليت ال يرضى اهلل ُّا
١نمد رنوؿ اهلل .كلكن بدا ٟنم نيئات ما
يتقربوف ُّا إٔب اهلل كإٔب ٌ
كلكةهم يعتقدكف ٌأهنا أعماؿ حسة ٌ

كتبٌن ٟنم أهنا كانت أعماالن نيئ كليست حسة كما كانوا
عملوا حٌن موهتم كانتقاٟنم إٔب اآلخرة فةدموا ٌ
يعتقدكف.

ب ال َسماك ً
ب ٍاأل ٍىر ً
ض) مسكن البشر ،يعين مالك
) - 36فىلًلَ ًه ٍ
ات) األثًني مسكن اٞنبلئك ( ىكىر ٍّ
اٜنى ٍم يد ىر ٍّ ى ى
السماكات األثًني كمن فيها ،كمالك األرض كمن عليها كمن ٗنلتها الكواكب السيارة (ر ٍّ ً
ٌن)
ب الٍ ىعالىم ى
ٌ ى
يعين ٩نب عليكم أف ٓنمدكه على نعمائه.
ً
ض كهو الٍع ًزيز) ُب ملكه ( ٍ ً
ً
يم) ُب
 ( - 37ىكلىهي الٍك ًٍربيىاءي) أم العظم كاٟنيب (ًُب ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ي ى ى ي
اٜنىك ي

أفعاله.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٛناثي  ،ك ٍى ٍ
ى
============================================

سورة األحقاف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ح ـ) .
( - 2تىة ًزيل الٍ ًكتى ً
اٜنى ًكي ًم) نبق تفسًنها ُب نورة الزخرؼ.
اب ًم ىن اللَ ًه الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ي
ً
اٜنى ٍّق)
ض) أم الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض ( ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما إًَال بً ٍ
 ( - 3ىما ىخلى ٍقةىا ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى

اٜنق .كقد نبق تفسًن هذه اآلي ُب نورة األنعاـ كنور غًنها.
ام بالوعد ٌ

األجل هو يوـ القيام  ،كذلك قوله
أجبلن تةتهي
حياهتن فيه ٌ
قن ،ك ى
ٟنن ى
( ىكأ ى
ٌ
ىج ول حم ىس ًّمى) يعين كجعلةا ٌ
فيتمز ى
ً
ٕنزقت كانتثرت أجزاؤها ُب الفضاء فتكوف
ب انتىثىػىر ٍ
ت}  .يعين ٌ
تعأب ُب نورة االنفطار ى
{كإذا الكواك ي
نيازؾ ،أما القطع الكبًنة مةها فتكوف أقماران للكواكب السيارة اٛنديدة (كالَ ًذين ىك ىفركا ع َما أ ً
ينذ يركا) من
ى ى ي ى
ٌ
ضو ىف) ال يلتفتوف إليك كال يسمعوف لقولك.
العذاب ( يم ٍع ًر ي
ض أىـ ىٟنم ًشرهؾ ًُب ال َسماك ً
ً
ً ً ً
ات) نبق
( - 4قي ٍل أ ىىرأىيٍػتيم َما تى ٍدعيو ىف من يدكف اللَه أ يىر ًك٘ب ىما ىذا ىخلى يقوا م ىن ٍاأل ٍىر ً ٍ ي ٍ ٍ
ىى
تفسًنها ُب نورة فاطر ُب آي  ،40كقوله (ائٍػتي ًو٘ب بً ًكتى و
اب ٍّمن قىػٍب ًل ىهػَٰ ىذا) أم من قبل القرآف مكتوب فيه
أ ٌف األصةاـ شركاء اهلل ُب اٝنلق أك مكتوب فيه أ ٌف اٞنبلئك بةات اهلل أك أ ٌهنا تشفع لكم .فإف ٓب تأتو٘ب
كإدعاؤكم باطل (أىك) اأتو٘ب ً
ب(أىثى ىارةو ٍّم ٍن ًع ٍل وم) باٜنقائق،
بكتاب ٚناكم يشًن إٔب ذلك فقولكم مردكد ٌ
ٍ
يعين أك بقي من قوؿ مأثور من قوؿ األنبياء (إًف يكةتم ً ً
ٌن) فيما ت ٌدعوف.
صادق ى
ٌ
يٍ ى

كف اللَ ًه من َال يست ً
ىض حل ً٣نَن ي ٍدعو ًمن د ً
يب لىهي) دعاءه (إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً) يعين لو بقي
ج
ى
 ( - 5ىكىم ٍن أ ى
ي
ى ي
ى
ى
ٍ ي
يدعو إٔب يوـ القيام ال يستجاب له ( ىكيه ٍم) يعين اٞنبلئك ( ىعن يد ىعائً ًه ٍم) يعين عن دعاء اٞنشركٌن
( ىغافًليو ىف) ال يعلموف بذلك ،أل ٌف اٞنبلئك ُب السماكات األثًني كاٞنشركٌن على األرض فبل يسمعوهنم
وه ٍم ىال يى ٍس ىمعيوا
لبعد اٞنساف بيةهم ،كلو ٚنعوا ما انتجابوا ٟنم .كمثلها ُب نورة فاطر قوله تعأب {إًف تى ٍدعي ي
ً
انتى ىجابيوا لى يك ٍم ىكيىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً يى ٍك يف يرك ىف بً ًش ٍركً يك ٍم} .
يد ىعاءى يك ٍم ىكلى ٍو ىٚنعيوا ىما ٍ
األئم كاٞنشايخ اٞنوتى يدعوهنم لقضاء حوائجهم كال يعلموف أ ٌف
فكذلك اليوـ أكثر الةاس يدعوف ٌ
األئم كاألنبياء ليسوا ُب القبور بل صعدكا إٔب السماء إٔب اٛنةاف فبل يسمعوف دعاء من يدعوهم كال
يستجيبوف ٞنن يطلب حاج ن مةهم كال يعلموف الغيب لكي يكونوا كانط بيةهم كبٌن اهلل ُب قضاء
كيتربؤكف مةهم كال يشفعوف ٟنم.
حوائج الةاس ،كيوـ القيام يةكركف على من دعاهم كنأؿ حاجته مةهم ٌ
ً ً
َاس) يوـ القيام ( ىكانيوا ىٟني ٍم أ ٍىع ىداءن) أم صارت اٞنبلئك أعداءن ٞنن عبدها كنأؿ
 ( - 6ىكإذىا يحشىر الة ي
ً ً ًً ً
موِنٌن عليهم .ككذلك من
ين) أم مةكرين عليهم ذلك مؤنٌبٌن ٟنم ٌ
حاجته مةها ( ىكىكانيوا بعبى ىادهت ٍم ىكاف ًر ى
يعبد قبور األنبياء كاألئم كاٞنشايخ كيق ٌدنها كيسأؿ حاجته مةها كيةذر ٟنا يكوف مصًنه كمصًن اٞنشركٌن
الذين عبدكا اٞنبلئك كنألوا حوائجهم مةها.
ً
ًَ
و
ً
ً
١نمد ( ىهػَٰ ىذا
ين ىك ىف يركا ل ٍل ىح ٍّق) أم للقرآف (لى َما ىجاءى يه ٍم) به ٌ
 ( - 7ىكإ ىذا تيػٍتػلى َٰى ىعلىٍيه ٍم آيىاتيػةىا بىػيٍّػةىات قى ىاؿ الذ ى
ً
ٌن) ألنٌه ٩نذب القلوب إليه.
ن ٍحهر حمبً ه
( - 8أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف افٍػتىػىراهي) تقديره هل يقولوف نقله من الكتب السماكي أـ يقولوف افرتاه من نفسه.
كحي من اهلل أنزله عليه جربائيل ( ،قي ٍل إً ًف افٍػتىػىريٍػتيهي) كما تزعموف (فى ىبل
كاٛنواب كبل ال هذا كال ذاؾ بل هو ه
ٕنىٍلً يكو ىف ًٕب ًم ىن اللَ ًه) أم من دفع عذاب اهلل ( ىشٍيئنا) كاٞنعىن :كيف أفرتم على اهلل من أجلكم كأنتم ال
ً
يضو ىف) أم ّنا تكثركف من التكذيب ،يقاؿ
تقدركف على دفع عقابه عين إف افرتيت عليه ( يه ىو أ ٍىعلى يم ًّنىا تيف ي

ًً
كمرنة
فمرنة تقولوف افرتاه ٌ
فاض الةهر باٞناء أم كثر اٞناء فيه ففاض اٞناء من الةهر( .فيه) أم ُب القرآفٌ ،
كمرةن تقولوف شاعر ،فقد كثرت أقوالكم فيه ( ىك ىف َٰى بًًه) أم
تقولوف نحهر ،كأخرل تقولوف أناطًن األكلٌنٌ ،
ً
يم) ّنن آمن.
كفى باهلل ( ىش ًه ن
يدا بىػٍي ًين ىكبىػٍيػةى يك ٍم ىكيه ىو الٍغى يف ي
ور) ٞنن أنلم (الَرح ي
ً
( - 9قيل ما يك ي ً
ت إٔب الةاس فتستغربوا كتستةكركا رناليت
بأكؿ رنوؿ بيعثٍ ي
ٍى
ةت ب ٍد نعا ٍّم ىن الحر ين ًل) أم لست ٌ

بل نبقتين ير ين هل كثًنة .كمن ذلك قوؿ لبيد:
من كا ىف ًمين ً
جاهبلن أك مغىمران فىما كا ىف بً ٍدعان ًمن ببلئي ً
عام ير
ٌ
ىٍ
ٍ ي ٌ
ٍى ى
ً
ً
ً
ريب ( ىكىما أىنىا إًَال نى ًذ هير
وح َٰى إً ىَ
ٕب) من ٌ
( ىكىما أ ٍىد ًرم ىما يػي ٍف ىع يل ًيب ىكىال ب يك ٍم) ُب اٞنستقبل (إ ٍف أىتَبً يع إَال ىما يي ى

ٌن).
حمبً ه

( - 10قيل أىرأىيػتم) معةاه أبدكا ٕب رأيكم (إًف ىكا ىف) القرآف ( ًمن ًع ً
ةد اللَ ًه ىكىك ىف ٍريًب بًًه) فماذا يكوف مصًنكم
ٍ
ٍ ى ٍي ٍ
ً ً
ً ً
يل ىعلى َٰى ًمثٍلً ًه) يعين شهد لكم
عةد اهلل ُب اآلخرة أليس اٝنزم كالةار؟ ( ىك ىشه ىد ىشاه هد) لكم ( ٍّمن بىًين إ ٍنىرائ ى
يدؿ على صدؽ
على أف ما جاء ُب القرآف من دين كتوحيد كنبذ األصةاـ مثل ما جاء ُب التوراة ،كهذا ٌ
١نمد إذ طابق ديةه دين األنبياء السابق  ،ككاف الشاهد عبد اهلل بن نبلـ كاف من اليهود فأنلم على يد
ٌ
انتى ٍكبىػ ٍريًٍب) على رنولةا
آم ىن) الشاهد ( ىك ٍ
الةب كآمن كمعه ٗناع من اليهود أنلموا ككاف من علمائهم (فى ى
ٌ
ً
ًً
اٜنق.
كٓب تؤمةوا به ألنكم ظاٞنوف تظلموف الةاس (إً َف اللَهى ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى
ٌن) إٔب طريق ٌ

ًً
ًَ
١نمد
ين ىآمةيوا) من األنصار (لى ٍو ىكا ىف ىخٍيػنرا) ُب دين ٌ
ين ىك ىف يركا) بالقرآف من اليهود (للَذ ى
 ( - 11ىكقى ىاؿ الذ ى
( َما ىنبىػ يقونىا إًلىٍي ًه) اٞنهاجركف بل ل يكةٌا ٌأكؿ اٞنؤمةٌن بهٍ .بٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىكإً ٍذ ىٓبٍ يىػ ٍهتى يدكا بًًه) أم بالقرآف كٓب
يتدبركا آياته (فىسيػ يقوليو ىف هػَٰ ىذا) القرآف (إًفٍ ه ً
األكلٌن.
ى
ٌ
ىى
ك قىدٙبه ) أم كذب قدٙب ،يعين من أناطًن ٌ
ً
ً ًً
ون َٰى) نبيٌهم ك ٌذبوا به أيضان ،كهي األلواح لى ٌما نزؿ ُّا مونى
 ( - 12ىكمن قىػٍبله) أم قبل القرآف (كتى ي
اب يم ى

من جبل الطور قالوا من ييص ٌدؽ أهنا من عةد اهلل .كلقد أرنلةاه (إً ىم ناما) ٟنم يقتدكف به ( ىكىر ٍ٘نى ن) ُّم

ً ً ًَ
ً
ً
ين
صد ه
ليةجيهم من فرعوف كملىئه ( ىكىهػَٰ ىذا) القرآف أنزلةاه (كتى ه
اب حم ى
ٍّؽ) ٞنن نزؿ عليه (لٍّ ىسانا ىعىربيًّا لٍّييةذ ىر الذ ى
ً ًً
ٌن) .
ظىلى يموا)أنفسهم بعبادة األصةاـ ( ىكبي ٍشىر َٰل) باٛنةٌ (ل ٍل يم ٍحسة ى
ً ًَ
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم) من
انتىػ ىق ياموا) على طاعته فبل يعبدكف غًنه (فى ىبل ىخ ٍو ه
ين قىاليوا ىربػحةىا اللَهي ٍبٌ ٍ
( - 13إ َف الذ ى
الشياطٌن ُب عآب الربزخ ( ىكىال يه ٍم ىٍ٪نىزنيو ىف) على فراؽ األهل كاألكالد.

( - 14أيكلىػَٰئًك) اٞنستقيموف على طاع اهلل (أىصحاب ٍ ً ً ً
ين فً ىيها ىجىزاءن ًّنىا ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) من
ى
ٍى ي
اٛنىةَ ىخالد ى

و
أعماؿ صاٜن .

ٍ - 15بٌ ذكر نبحانه اٞنهدم ُب آخر الزماف فقاؿ ( ىكىك َ ً
نسا ىف بًىوالً ىديًٍه إً ٍح ىسانا ى٘نىلىٍتهي أيحمهي يك ٍرنها
صٍيػةىا ٍاإل ى

ض ىعٍتهي يك ٍرنها) ألهنا تفقد أطفاٟنا باٞنوت .كلذلك كرهت اٜنمل كالوضع ألهنا تعتقد أف طفلها نيموت
ىكىك ى
ً
صاليهي
بعد نةتٌن أك ثبلثٍ ،بٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌف هذا الطفل يكوف ٘نله كفصاله ثبلثٌن شهران ( ىك٘نىٍليهي ىكف ى
ثىىبلثيو ىف ىش ٍهنرا) أل ٌف اٜنمل تسع أشهر كفطامه كاحدان كعشرين شهران فيكوف اَّموع ثبلثٌن شهران ،كنبب

فجف لبةها ،فكاف اٜنمل
قررة بثبلث أشهر كذلك ٌ
ألهنا ٘نلت بأنثىى ٌ
ذلك أل ٌف أمي فطمتين قبل اٞن ٌدة اٞن ٌ
ً
ب أ ٍىكًز ٍع ًين) أم أٟنمين
ٌن ىنةى ن قى ىاؿ ىر ٍّ
كالفطاـ ثبلثٌن شهرانٍ ،بٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىح َ َّٰت إًذىا بىػلى ىغ أ ي
ىشدَهي ىكبىػلى ىغ أ ٍىربىع ى
م كأى ٍف أىعمل ً
ً
ضاهي)
عمبلن أقوـ به كغاييت مةه (أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى
صاٜننا تىػ ٍر ى
ك الًَيت أىنٍػ ىع ٍم ى
ت ىعلى َي ىك ىعلى َٰى ىكال ىد َ ى ٍ ى ى ى
مين (كأ ً
ً
ًً
ٌن)
ت إًلىٍي ى
ك) ٣نا صدر مين من نيٌئات ُب زمن شبايب ( ىكإً ٍّ٘ب م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ىصل ٍح ًٕب ًُب ذيٍّريًَيت إً ٍّ٘ب تيػٍب ي
ى ٍ
أم من اٞنستسلمٌن ألمرؾ اٞنةقادين لديةك.
ًَ
ىح ىس ىن ىما ىع ًمليوا) أم نتقبل
( - 16أيكلىػَٰئً ى
ين نىػتىػ ىقبَ يل ىعٍةػ يه ٍم أ ٍ
ك) إشارة إٔب اٟنداة كمن نار على هنجهم (الذ ى
إرشاداهتم للةاس كدعواهم إٔب التوحيد أحسن من أعماٟنم ألنفسهم ،يعين أحسن من الواجبات الديةي ،

عامان .كلذلك
لكن أرشاداهتم تكوف عام ككذلك نفعها ٌ
أل ٌف صومهم كصبلهتم يكوف نفعها خاصان ُّم ،ك ٌ
ًً
ىصح ً
اٛنىةَ ً) أم ُب ٗنل
اب ٍ
قاؿ تعأب (نتقبٌل عةهم) كٓب يقل "نتقبٌل مةهم" ( .ىكنػىتى ىج ىاكيز ىعن ىنيٍّئىاهت ٍم ًُب أ ٍ ى

الص ٍد ًؽ الَ ًذم ىكانيوا يوع يدك ىف) أم كما كعدناهم بأف ندخلهم اٛنةٌ نى ً
صدقيهم ّنا
أصحاب اٛنة ( ىك ٍع ىد ٍّ
يى

كعدناهم.

ً
بكل مولود كلدته ذكران كاف أـ أنثىى فلذلك
٘نل أيمي يب كرهان ككضعها كرهان ألهنا أيثكلت ٌ
ككذلك كاف ي

كرهت اٜنمل لعلمها بأنٌه ٬نوت إذا بلغ من العمر بضع نةٌن كما مات من كاف قبله من أكالدها،

فجف لبةها ففطمتين قبل
ككذلك كاف ٘نلي كفصإب ثبلثٌن شهران ،أل ٌف أمي ٘نلت بعد كالدٌب بأنثىى ٌ

هاجرت من كرببلء إٔب
بلغت مبلغ الرجاؿ
ي
اٞنقررة بثبلث أشهر ،فكاف اَّموع ثبلثٌن شهران  ،كٞنا ي
اٞندة ٌ
ريب أكزعين عمبلن أقوـ به ٌلعلي أ ٍف
اٜنلٌ "بابل" كٞنا بلغت األربعٌن من عمرم
ي
دعوت اهلل تعأب قائبلن ٌ
كإ٘ب من
تبت إليك ٌ
الدم كأف أعمل صاٜنان ترضاه ٌ
إ٘ب ي
أشكر نعمتك اليت أنعمت ُّا على ٌي كعلىى ك ٌ

اٜنى ٍم يد للٌ ًه
ريب تفسًن القرآف كأٟنمين معانيه كجعلين هاديان لديةه كداعيان إٔب نبيله ،ك ٍ
اٞنسلمٌن .فأعطا٘ب ٌ
ب الٍ ىعالى ًمٌن.
ىر ٍّ
ً
ً
حسة ُب دار
الرنل كاالنبياء كاٟنيداة ( ىد ىر ىج ه
 ( - 19ىكل يك ٍّل) من ي
ات) ُب اٛنةٌ ( ٍّ٣نَا ىعمليوا) من أعماؿ ى
الدنيا ( ىكلًييػ ىوفٍّػيىػ يه ٍم) ربٌك (أ ٍىع ىما ىٟني ٍم ىكيه ٍم ىال ييظٍلى يمو ىف) و
بةقص من الثواب.
( - 20كيػوـ) ٣نات الةاس (يػعر َ ً
ين ىك ىف يركا ىعلىى الةَا ًر) يقاؿ ٟنم (أى ٍذ ىهٍبتي ٍم طىيٍّبىاتً يك ٍم) لغًنكم (ًُب
ي ٍى ي
ىىٍ ى
ض الذ ى
ً
ً
قلت فيما نبق أ ٌف األٖنار ٟنا
انتى ٍمتىػ ٍعتيم ُّىا) أم انتمتعتم باٞنعاصي كالشهوات .كقد ي
ىحيىات يك يم ال حدنٍػيىا ىك ٍ
أركاح كما لؤلشجار أركاح ،فالفاكه اليت نأكلها ُب الدنيا تبقى أركاحها ُب عآب األثًن ،فإ ٍف كاف
صاحبها من اٞنؤمةٌن أتىػٍتهي اٞنبلئك بتلك الفواكه ُب اآلخرة فيأكل مةها كإ ٍف كاف صاحبها من الكافرين
معىن قوله تعأب (أى ٍذ ىهٍبتي ٍم طىيٍّبىاتً يك ٍم)  ،يعين ذهبت مةكم
صارت تلك الفواكه إرثان للمؤمةٌن ،كهذا ى
كصارت لغًنكم (فىالٍيػوـ يٍْنزك ىف ع ىذاب ا ٍٟن ً
وف) أم عذاب اٝنزم كالعار (ًّنىا يكةتي ٍم تى ٍستىكًٍربيك ىف ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض بًغى ًًٍن
ى ٍ ى ىٍ ى ى ي

اٜنى ٍّق ىكًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍف يس يقو ىف) أم ٔنرجوف عن طاع اهلل.
ٍ

( - 21كاذٍ يكر) ٟنم (أىخا ع واد) يعين الةب هود (إً ٍذ أىن ىذر قىػومه بً ٍاألىح ىق ً
اؼ) كهي اٞنةطق الرملي اٞنشرف
ى ى
ى ٍىي ٍ
ى ٍ
ٌ
على البحر باليمن ،مفردها حقف ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
ً
س كتىس ً
ً ً
ليد ًاف ٍفوقىهي ًّنا ٍ ً ً ً
هاؿ
الو ى
احتى ىسبا م ٍن لٌن ىم ٍّ ٍ
كح ٍقف الةَػ ىقا ى٬نشي ى

ًً
ً ً ً ً
ً
الر ينل من قبل هود كمن بعده ،قائبلن (أَىال
( ىكقى ٍد ىخلىت الةح يذ ير من بىػ ٌٍن يى ىديٍه ىكم ٍن ىخ ٍلفه) أم كقد مضت ي
اب يىػ ٍووـ ىع ًظي وم) إ ٍف بقيتم على عبادة األصةاـ.
ىخ ي
تىػ ٍعبي يدكا إًَال اللَهى) كحده (إً ٍّ٘ب أ ى
اؼ ىعلىٍي يك ٍم ىع ىذ ى
( - 22قىاليوا أ ًىجٍئتىػةىا لًتىأٍفً ىكةىا) أم لتلفتىةا كتصرفىةا ( ىع ٍن ًآٟنىتًةىا) يعين عن عبادهتا (فىأٍتًةىا ًّنىا تىعً يدنىا) من
العذاب (إًف يكةت ًمن ال َ ً ً
ٌن) بأنك رنوؿ.
صادق ى
ى ى
ً
( - 23قى ىاؿ) هود (إًَ٧نىا الٍعًٍلم ًع ى ً
ت بًًه) إليكم من
ةد اللَه) هو يعلم مّت يأتيكم العذاب ( ىكأيبىػلٍّغي يكم َما أ ٍيرن ٍل ي
ي
ربٌكم ( ىكلىػَٰ ًك ٍّين أ ىىرا يك ٍم قىػ ٍونما ىٍْن ىهليو ىف) للعواقب.
ضا) أم رأكا نحابان يىع ًرض ُب ناحي من
( - 24فىػلى َما ىرأ ٍىكهي) أم رأكا العذاب الذم أنذرهم به ( ىعا ًر ن
ًً
ض ح٣نٍ ًط يرنىا) أل ٌف اٞنطر كاف قد انقطع عةهم بضع
السماء ( حم ٍستىػ ٍقبً ىل أ ٍىكديىت ًه ٍم) إنتبشركا به (قىاليوا ىهػَٰ ىذا ىعا ًر ه
نةٌن ،فقاؿ اٞنلىك اٞنوٌكل بالعذاب (بل هو ما انتػعج ٍلتم بًًه ًريح فًيها ع ىذ ً
يم)  .فالعارض هو
ى ٍ يى ى ٍى ٍ ى ي
ه ى ى ه
اب أىل ه
السحاب البعيد ،كمن ذلك قوؿ أعشى ميموف:

ًً
حع يل
ىكأىَ٧نىا البىػ ٍر يؽ ًُب ىحافىاته الش ى

بى ٍل ىه ٍل تىػىرل ىعا ًرضان قى ٍد بً ح
ت أ ٍىريم يقهي
كقاؿ عةرتة يصف الديار:
داد كٍك ً
ف العا ًر ً
ض اٟنىطٌ ًاؿ
ىك ىعفا ىمغانًيىها ىكأىخلى ىق ىرٚنىها
تىػ ٍر ي ى
كقاؿ:
ح ًريقان ُب ىغ ًر و
يف ًذم ًضرًاـ
كجئةا
فىجاؤكا عا ًرضان بىػ ٍردان ٍ
ى

و
ىصبى يحوا ىال يػيىر َٰل إًَال
فدمرهتم كأهلكتهم (فىأ ٍ
( - 25تي ىد ٍّم ير يك َل ىش ٍيء بًأ ٍىم ًر ىربٍّػ ىها) فجاءهتم األعاصًن ٌ
ً
ك)
ىم ىساكًةيػ يه ٍم) ٌأما القوـ فقد هلكوا ،إال هودان كمن ىآمن مةهم فقد خرجوا عةهم قبل ٠نيء العذاب ( ىكَٰ ىذل ى
ً
ً
ٌن) ُب اٞنستقبل.
أم مثل ما أهلكةا أهل األحقاؼ باألعاصًن كذلك ( ىٍ٤ن ًزم الٍ ىق ٍوىـ الٍ يم ٍج ًرم ى
ً
يما إًف َم َكةَا يك ٍم فً ًيه) أم فيما ٓب ٧ن ٌكةكم فيه من ٌقوة االجساـ
 ( - 26ىكلىىق ٍد ىم َكة ي
َاه ٍم) ُب األرض (ف ى
ً
اٜنق كٓب
لكن أعرضوا عن ٌ
كطوؿ العمر ككثرة األمواؿ ( ىك ىج ىع ٍلةىا ىٟني ٍم ٚنىٍ نعا ىكأىبٍ ى
ص نارا ىكأىفٍئ ىد نة) ليفقهوا ُّا ك ٍ
و
ً
انهم
ص ياريه ٍم ىكىال أىفٍئ ىدتيػ يهم ٍّمن ىش ٍيء) أم ٓب تةفعهم حو ٌ
يسمعوا قوؿ رنولةا (فى ىما أى ٍغ ى َٰىن ىعٍةػ يه ٍم ٚنىٍعي يه ٍم ىكىال أىبٍ ى
ُب كشف اٜنقيق كاتٌباع الرنل بل كانوا يتعاموف عن اٜنق (إً ٍذ ىكانيوا ى٩نح يدك ىف بًآي ً
ات اللَ ًه) أم يةكركهنا
ٌ
ى
ٍى
ى
ي
اؽ ًًُّم) أم أحاط ُّم ( َما ىكانيوا بًًه يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف) من ٠نيء العذاب.
كيك ٌذبوف ُّا ( ىك ىح ى
 ( - 27ىكلىىق ٍد أ ٍىهلىكٍةىا ىما ىح ٍولى يكم) يا أهل مك ( ٍّم ىن الٍ يقىر َٰل) كهم قوـ هود كانوا باليمن كقوـ صاّب
باٜنًجر .كقوـ لوط بفلسطٌن بالبحر اٞنيت حاليان (كصَرفٍػةىا) ٟنم ( ٍاآلي ً
ات) ام بيٌةا ٟنم األدلٌ كالرباهٌن
ىى
ى
صح قولةا كما بيٌةا لكم (لى ىعلَ يه ٍم يىػ ٍرًجعيو ىف) عن غيٌهم ككفرهم.
على ٌ
( - 28فىػلىوىال نىصرهم) معبودكهم (الَ ًذين َأنى يذكا ًمن د ً
كف اللَ ًه) يعين ا ٌٔنذكا آٟن غًن اهلل (قيػ ٍربىا نا ًآٟنىن) يعين
ي
ى
ٍ ىى ي ي

ليقربٌوهم إٔب اهلل فيكونوا كانط بيةهم كبٌن اهلل بزعمهم .كاٞنعىن :لو كانوا هؤالء آٟن كما يزعموف لةصركا
ً
ضلحوا
ىمن أهلكةاهم من قبل .ككلم "ال" من قوله "لوال" نافي  ،كاٞنعىنٓ :ب يةصركهم كٓب يشفعوا ٟنم (بى ٍل ى
ً
ك) القوؿ (إًفٍ يك يه ٍم) أم كذُّم إ ٍذ جعلوهم شفعاء كعبدكهم ( ىكىما
ىعٍةػ يه ٍم) كقت الش ٌدة ،أم ضاعوا ( ىَٰكذىل ى
ىكانيوا يىػ ٍفتىػ يرك ىف) على الةاس من أكاذيب.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األحقاؼ ،ك ٍى ٍ
ى
====================================================

محمد
سورة ّ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ًَ
ً
ىض َل أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) الصاٜن  ،أم
ص حدكا) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللَه) أم عن ديةه (أ ى
ين ىك ىف يركا) بالقرآف ( ىك ى
( - 1الذ ى
عمن قيتًل من اٞنؤمةٌن أك مات فقاؿ:
أضاعها فبل يؤجركف عليهاٍ .بٌ أخرب نبحانه ٌ
( - 2كالَ ًذين آمةيوا) باهلل كتركوا عبادة األصةاـ كاألكثاف (كع ًمليوا ال َ ً ً
ً
١نمد) من
ىى
ى ى ى
صاٜنىات ىك ىآمةيوا ّنىا نػيٍّزىؿ ىعلى َٰى ٌ
اٜنى حق ًمن َرًٍُّّ ٍم) كليس كما يزعم اٞنشركوف أنٌه من قوؿ البشر ( ىكفىَر ىعٍةػ يه ٍم
الوحي يعين بالقرآف ( ىكيه ىو ٍ
ًً
ىصلى ىح بىا ىٟني ٍم) ُب اآلخرة بأ ٍف جعل ٟنم حياة نعيدة فارتاح باٟنم
ىنيٍّئىاهت ٍم) أم نرتها عن أبصار الةفوس ( ىكأ ٍ
كح يس ىن حاٟنم.
ى

ًَ
ً ًَ
ً
ً
ين ىآمةيوا اتَػبىػعيوا
(َٰ - 3ذىل ى
ين ىك ىف يركا اتَػبىػعيوا الٍبىاط ىل) فجازيةهم بالعذاب ( ىكأى َف الذ ى
ك) جزاء الفريقٌن (بأى َف الذ ى
ً
ك) اٜناضركف من قومك من كفر مةهم يكوف
ٍ
اٜنى َق ًمن َرًٍُّّ ٍم) فجازيةاهم بالةعيم كراح الباؿ ( ىكَٰ ىذل ى
مصًنه كمن أضل أعماٟنم ،كمن يؤمن يكوف مصًنه كمن أصلح باٟنمً ،
كمثل هذه األمثاؿ (يى ٍ
ب اللَهي
ض ًر ي
ٌ
لًلة ً
َاس أ ٍىمثىا ىٟني ٍم) لييف ٌكركا فيها كيتٌعظوا.
ً ً ًَ
الرقى ً
اب) ٌأكالن،
ب ٍّ
ين ىك ىف يركا) ُب ناح القتاؿ (فى ى
ض ٍر ى
ٍ - 4بٌ خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب (فىإ ىذا لىقيتي يم الذ ى
اؽ) ُب أيديهم
وه ٍم) يجراحا كقتبلن (فى يش حدكا الٍ ىوثى ى
كال تيولٌوهم األدبار بل إثبتوا كقاتلوا ( ىح َ َّٰت إً ىذا أىثٍ ىخةتي يم ي
ً
ً
األنر ( ىكإً َما فً ىداءن)
الوثاؽ لئبل ييفلتوا مةكم (فىًإ َما ىمةًّا بىػ ٍع يد) يعين بعد ٍ
كخذكهم أنرل ،كاٞنعىن :أحكموا ى
يعين فإما أف ٕنةٌوا عليهم باإلنبلـ فيسلموف كأما أف تأخذكا مةهم ً
الفدي كتطلقوهم إ ٍف أبىوا أف ييسلًموا
ٌ
ٌ
ب أ ٍىكىز ىارىها) أم أثقاٟنا من السبلح كتةتهي ،كمن ذلك قوؿ األعشى:
ض ىع) أهل ( ٍ
( ىح َ َّٰت تى ى
اٜنىٍر ي
ً
ت لً ً
كخٍيبلن ذي يك ىورا
كأ ٍىع ىد ٍد ي
لحرب أ ٍىكز ىارها ًرماحان طواالن ى
ً
ساؽ ُّا اٜنى حي ًعًنان فىعً ىًنا
يي ي
ضونى ن
ىكم ٍن نى ٍسج ىد ياكىد ىم ٍو ي

ً
صىر ًمٍةػ يه ٍم) يعين لو يشاء اهلل
( َٰذىل ى
ك) الضرب كاألنر جزاؤهم ُب الدنيا على كفرهم ( ىكلى ٍو يى ىشاءي اللَهي ىالنتى ى
ً
ألهلكهم بالطاعوف أك بغًنه دفع كاحدة كٓب ً
ض يكم بًبىػ ٍع و
ض)
يبق مةهم أحدان ( ىكلىػَٰكن لٍّيىٍبػليىو) أم ليخترب (بىػ ٍع ى
ُب القتاؿ فيعلم اَّاهدين مةكم من القاعدين عن اٛنهاد (كالَ ًذين قيتًليوا) مةكم (ًُب نبً ًيل اللَ ًه فىػلىن ي ً
ض َل
ي
ى
ى ى

أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) أم فلن يضيٌع أعماٟنم الصاٜن .

( - 5نيػه ًدي ًهم) إٔب طريق اٛنةٌ (كي ً
كرر قوله تعأب "كأصلح باٟنم"،
ىي ٍ
ىى ٍ ٍ
صل يح بىا ىٟني ٍم) بالعيش الرغيد ،كإ٧نا ٌ

فاألكؿ ُب الدنيا أصلح باٟنم ألهنم أيقةوا بالثواب ،كلذلك جاء لفظه على اٞناضي ،كالثا٘ب ُب اآلخرة عةد
ٌ
دخوٟنم اٛنة كلذلك جاء لفظه على اٞنضارع.

عرفها ٟنم على لساف
 ( - 6ىكيي ٍد ًخلي يه يم ٍ
اٛنىةَ ى ىعَرفىػ ىها ىٟني ٍم) ُب الدنيا إذ كصفها ُب القرآف ،كبعد اٞنوت ٌ

اٞنبلئك .

ًَ
ين ىك ىف يركا) ال يثبتوف (فىػتىػ ٍع نسا َٟني ٍم) أم خيب ن ٟنم كهز٬ن  ،كأصلها تعسان ٟنم ،كالفاء للتفكًن،
 ( - 8ىكالذ ى

ىض َل
كاٞنعىنٓ :ب يف ٌكركا ُب القرآف كيتٌبعوا دين اإلنبلـ فسيكوف ديةهم الذم هم عليه تىعسان ٟنم ( ىكأ ى

أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) الصاٜن فبل يؤجركف عليها.

ً
ط أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) أم
ىحبى ى
(َٰ - 9ذىل ى
ىنزىؿ اللَهي) على رنوله من أحكاـ (فىأ ٍ
َه ٍم ىك ًريهوا ىما أ ى
ك) اإلضبلؿ جزاؤهم (بًأىنػ ي

الةب فلم يةجحوا ُّا.
أبطل أعماٟنم اليت دبٌركها ضد ٌ

ض فىػيةظيركا ىكيف ىكا ىف عاقًب ي الَ ًذ ً ً
ً
( - 10أىفىػلى ٍم يىسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً ى ي ٍ ى
ين من قىػٍبل ًه ٍم) حٌن ك ٌذبوا رنلهم ( ىد َمىر اللَهي
ى ى
ى
ً ً
ً
١نمد (أ ٍىمثىا يٟنىا) من حدكث زالزؿ
ين) من قومك يا ٌ
ىعلىٍيه ٍم) مةازٟنم بالزلزاؿ فماتوا ٓنت األنقاض ( ىكل ٍل ىكاف ًر ى
كأعاصًن كغًن ذلك.

ًَ
ً
ً
ين ىآمةيوا) فيةصرهم على أعدائهم
(َٰ - 11ذىل ى
ك) التدمًن للكافرين كالةصر للمؤمةٌن (بأى َف اللَهى ىم ٍوىٔب الذ ى
ً
ين ىال ىم ٍوى َٰٔب ىٟني ٍم) ليةصرهم.
( ىكأى َف الٍ ىكاف ًر ى

ً
و
١نمد ،كالبيٌة هو القرآف ( ىك ىمن يزيٍّ ىن لىهي ينوءي ىع ىملً ًه) من
( - 14أىفى ىمن ىكا ىف ىعلى َٰى بىػيٍّػةى ٍّمن َربٍّه) كهو ٌ
١نمدان الذم هو على بيٌة من
اإلشراؾ كاٞنعاصي ،كهو أبو جهل ،كاٞنعىن :هل يقاس هذا بذاؾ ،فيرتكوف ٌ

ربٌه كيتٌبعوف أبا جهل الذم زيٌن له الشيطاف نوء عمله ( ىكاتَػبىػعيوا أ ٍىه ىواءى يهم) أيضان زيادة على اتٌباع أيب
جهل.

ك) أم من اٞنشركٌن من يستمع قراءة القرآف ( ىح َ َّٰت إً ىذا ىخىر يجوا) اٞنستمعوف
 ( - 16ىكًمٍةػ يهم َمن يى ٍستى ًم يع إًلىٍي ى
ًً
ً ًً
ً
١نمد (آنًنفا)
ين أيكتيوا الٍع ٍل ىم) بكتاب القرآف ( ىما ىذا قى ىاؿ) ٌ
كال ىكتىب (م ٍن عةد ىؾ قىاليوا) ام قاؿ اٞنستمعوف (للَذ ى
أم قبل قليل ،كهذا انتهزاء مةهم كإنكار للقرآف ،كاٞنعىن :إنٌةا ٓب نص ًغ النتماعه كٓب نكرتث بقوله .فقاؿ
اهلل تعأب (أيكلىػَٰئً َ ً
ًً
نولت ٟنم أنفسهم.
ى
بالرين ( ىكاتَػبىػعيوا أ ٍىه ىواءى يه ٍم) كما ٌ
ين طىبى ىع اللَهي ىعلى َٰى قيػليوُّ ٍم) ٌ
ك الذ ى
ًَ
اه ٍم تىػ ٍق ىو ياه ٍم) أم
ين ٍاهتى ىد ٍكا) إٔب دين اإلنبلـ ّنا انتمعوا من القرآف ( ىز ىاد يه ٍم) اهلل ( يه ندل ىكآتى ي
 ( - 17ىكالذ ى

ٌبٌن ٟنم ما يتٌقوف.

اع ى) فليس نتيج انتظارهم عن اإل٬ناف إال اٞنوت ،فالساع يريد ُّا ناع
( - 18فىػ ىه ٍل يىةظييرك ىف إًَال ال َس ى
٣ناهتم (أىف تىأٍتًيىػ يهم بىػ ٍغتى ن) أم يأتيهم اٞنوت فجأة (فىػ ىق ٍد ىجاءى أى ٍشىراطي ىها) أم جاءت عبلئم اٞنوت كدالئله،
كيفسره قوؿ الشاعر:
ٌ
ت إً ىٔب الٍ يقبيوًر جةى ىازةن
ىكإً ىذا ى٘نىٍل ى

وؿ
َك بىػ ٍع ىد ىها ىٍ١ن يم ي
اعلى ٍم بًأىن ى
فى ٍ

ىٗب ىٟني ٍم) التوب (إً ىذا ىجاءىتٍػ يه ٍم ًذ ٍكىر ياه ٍم) يعين إذا تذ ٌكركا أفعاٟنم كجرائمهم بعد موهتم .أل ٌف اإلنساف إذا
(فىأ ََٰ
مات يتذ ٌكر كل ما فعله ُب الدنيا من خًن أك شر ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعات
ً
نسا يف ىما ىن ىعى } .
{يىػ ٍوىـ يىػتى ىذ َك ير ٍاإل ى

( - 19فىاعلىم) يا ١نمد (أىنَه ىال إًلىػَٰه إًَال اللَه) فهو القادر على نصرؾ كإهبلؾ أعدائك (ك ً ً
ك
انتىػ ٍغف ٍر ل ىذنبً ى
ىٍ
ي
ٌ ي ى
ٍٍ
كلًٍلم ٍؤًمةًٌن كالٍم ٍؤًمةى ً
ات ىكاللَهي يىػ ٍعلى يم يمتىػ ىقلَبى يك ٍم) بالةهار ُب أعمالكم كشؤكنكم ( ىكىمثٍػ ىوا يك ٍم) باللٌيل ُب
ى ي ىى ي

مضاجعكم فبل ٫نفى عليه شيء من ذلك.

الةب كانوا صة ىفٌن مةهم مؤمةوف كمةهم
 - 20أخرب اهلل تعأب ُب هذا اآلي بأ ٌف الذين أنلموا مع ٌ
فانقوف فقاؿ تعأب (كيػ يق ي َ ً
نؤمر فيها بقتاؿ اٞنشركٌن لكي ٦نرج لقتاٟنم
ين ىآمةيوا لى ٍوىال نػيٍّزلى ٍ
ت ين ىورةه) ى
ىى
وؿ الذ ى
يسرهم أف ٩ناهدكا ُب نيل اهلل لكي يةالوا الشهادة كيةعموا
كنتقرب إٔب اهلل بقتاٟنم ،كاٞنعىن :إ ٌف اٞنؤمةٌن ٌ
ت ين ىورةه حٍ١ن ىك ىم ه)
لكن اٞنةافقٌن يكرهوف اٛنهاد كيتخلٌفوف عةه بأعذا ور تافه فقاؿ تعأب (فىًإذىا أين ًزلى ٍ
باٛنة  .ك ٌ
اؿ رأىي َ ً
ً ً ً
ًً
شك
ض) نفسي ،أم ٌ
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
أم كاضح اٞنعىن ليس فيها غموض ( ىكذيكىر ف ىيها الٍقتى ي ى ٍ ى
ت الذ ى
ً
ًً
ً
اٞنستحضر الذم
أم كما يةظر
كنفاؽ (يىةظييرك ىف إًلىٍي ى
ى
ك) نظرة كاره للقتاؿ (نىظىىر الٍ ىم ٍغش ٍّي ىعلىٍيه م ىن الٍ ىم ٍوت) ٌ
حضرته الوفاة (فىأ ٍىكى َٰٔب ىٟني ٍم) أم القتل ُب نبيل اهلل أحسن ٟنم من اٜنياة ُب الدنيا.
اع ه ىكقىػ ٍوهؿ َم ٍع ير ه
كؼ) يعين لو يقولوف طاع إذا أمرهتم بشيء كيتكلٌموف بكبلـ حسن لكاف خًنان
( - 21طى ى
ٟنم (فىًإ ىذا ىعىزىـ ٍاأل ٍىم ير) يعين إذا حاف كقت اٛنهاد كعزـ قائد اٛنيش على اٝنركج إٔب القتاؿ تبعه اٞنؤمةوف
ص ىدقيوا اللَهى) ُب قوٟنم (لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َٟني ٍم) عةد اهلل من
كٔنلٌف عةه اٞنةافقوف بأعذار تافه كاذب (فىػلى ٍو ى
قعودهم عن القتاؿ .فكلم أكٔب ٟنم ،معةاها اٞنوت أحسن ٟنم من اٜنياة .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ت بًةىػ ٍف ًسي يك ٌل ا ٍٟنييم ًوـ فىأ ٍىكىٔب لًةىػ ٍف ًس ىي أ ٍىكىٔب ىٟنىا
ى٨نى ٍم ي
تعين األحسن ٟنا أف ٕنوت كترتاح من األحزاف كاٟنموـ .كقاؿ زهًن:
أكىٔب ٟنم ٍب أىكىٔب أ ٍف تي ً
ًم ٍّين بىواقًير ال تيػٍب ًقي كال تى ىذ ير
صيبىػ يه يم
ٍ ٍ ٌ ٍ

( - 22فىػ ىه ٍل ىع ىسٍيتي ٍم) يعين فهل أصررًب على الةفاؽ كالزمتم على الكذب كاٝنداع فهبل ترتكوف هذه

العادات السيئ  .فكلم "عسيتم" معةاها أصررًب ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة ُب آي

ً ً
اؿ أَىال تيػ ىقاتًليوا}  ،يعين هل أصررًب على قولكم فبل
ب ىعلىٍي يك يم الٍ ًقتى ي
{ 246قى ىاؿ ىه ٍل ىع ىسٍيتي ٍم إف يكت ى
تستتثةوف عةه ؟ كمن ذلك قوؿ اٜنيطيئ :

مات أىك ىع ىسى
لت قىد ى
حّت قي ي
ىكأىطٍىر ىؽ ٌ

ىكأ ٍ
ت أىف أىنعاهي ى
ىٗنى ٍع ي
حٌن ىرأىيتيهي

ً َ
الةب ،يعين
فقوؿ الشاعر مات أك عسى ،يعين أك ٙند ُب مكانه كداـ على ما هو عليه( .إف تىػ ىولٍيتي ٍم) عن ٌ
حٌن خرجتم من عةده كذهبتم إٔب و
مكاف آخر (أىف تيػ ٍف ًس يدكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) بالفتة كالكذب على الةاس
كإغوائهم ( ىكتيػ ىقطٍّعيوا أ ٍىر ىح ىام يك ٍم) يعين كتقطٌعوا صل الرحم الذين هم من أرحامكم.
ًَ
ص ىاريه ٍم) .
( - 23أيكلىػَٰئً ى
ىص َم يه ٍم ىكأ ٍىع ىم َٰى أىبٍ ى
ين لى ىعةىػ يه يم اللَهي فىأ ى
ك) الفانقوف (الذ ى
( - 24أىفى ىبل يىػتى ىدبػَيرك ىف الٍ يق ٍرآ ىف) أصلها أال يتدبٌركف ،كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن :أال يتدبٌركف كلمات القرآف
كيف ٌكركا فيها فيعلموا أف ال قدرة لئلنساف أف يأٌب ّنثلها لً ىما فيها من فصاح كببلغ كإخبار عن اٞناضي
كإنباء عن اٞنستقبل الذم اليعلمه اال اهلل ،كفيها معلومات عن الكوف كعن اٜنوادث اليت كقعت ُب
اٞناضي كاليت تقع ُب اٞنستقبل ،كمع هذا كلٌه فكلماته متةانق بعضها يؤيٌد البعض اآلخر ليس فيه

اختبلؼ .كلو كاف من عةد غًن اهلل لوجدكا فيه اختبلفان كثًنان (أ ٍىـ ىعلى َٰى قيػلي و
وب أىقٍػ ىفا يٟنىا) كهةا تقدير ١نذكؼ
و
قلوب ًمن حجر أـ علىى و
كهو :هل كقعت كلمات القرآف على و
بأقفاؿ
قلوب أقفاٟنا ١نكم  ،أم مقفل
ي١ن ىكم كلذلك ال تعي كال تفهم .كمن ذلك قوؿ األعشى:
ىخ ىو ًاًبي يِنٍ ول ىكأقٍػ ىفا يٟنىا
كم ٍن يدك ىف ىماعيونًًه
يس ى
ىكلى ى
كقاؿ أيضان:
أ ً
ً
ت بًىق ٍلًب ىكأ ٍىم ىسى ًعٍة ىدها ىغلً ىقا
ىنهو ٟنىٌمي ىكدائي فىػ ٍه ىي تي ٍس ًه ير٘ب باتى ٍ
ٍ
لكن يمقلٌدكف آلبائهم ُب الدين
يعين أمسى قلبه ال يذكر غًنها .كاٛنواب :كبل ال حجريٌ كال يمق ىفل ك ٍ
للحق كارهوف.
ك ٌ

ً
ً
ً ًَ
ٌن ىٟني يم ا ٍٟنيىدل الشٍَيطىا يف ىن َوىؿ ىٟني ٍم ىكأ ٍىملى َٰى ىٟني ٍم) أم
ين ٍارتى حدكا ىعلى َٰى أ ٍىدبىا ًرهم ٍّمن بىػ ٍعد ىما تىػبىػ َ ى
( - 25إ َف الذ ى

ٌأملهم باٜنياة اٞنديدة كطوؿ العمر ،كالتسويل هو طلب الشيء ِنضوع كإٜناح من اٞنعطي ،كمن ذلك

ٚني الفقًن الذم يستعطي رجبلن متسوالن .كقد نبق شرح هذه الكلم ُب نورة يونف ُب قوؿ يعقوب
ٌ
نولت لكم أنفسكم أمران فصربه ٗنيل} .
لبةيه {قاؿ بل ٌ

ًً
ً
ً
ين ىك ًريهوا ىما نىػَزىؿ اللَهي)
(َٰ - 26ذىل ى
ك) التسويل من الشيطاف جزاؤهم (بأىنػ يَه ٍم) أم بأ ٌف اٞنةافقٌن (قىاليوا للَذ ى
ًَ
َار ىمثٍػ نول
فيهم من ٌ
ين ىك ىف يركا يىػتى ىمتػَعيو ىف ىكيىأٍ يكليو ىف ىك ىما تىأٍ يك يل ٍاألىنٍػ ىع ياـ ىكالة ي
ذـ ،كهو قوله تعأب فيما تق ٌدـ { ىكالذ ى
َٟني ٍم}  ،كهم اٞنشركوف ،كاٞنعىن :أ ٌف اٞنةافقٌن قالوا للمشركٌن ( ىنةي ًطيعي يك ٍم ًُب بىػ ٍع ً
١نمدان
ض ٍاأل ٍىم ًر) كال نطيع ٌ
بذلك ( ىكاللَهي يىػ ٍعلى يم إً ٍنىر ىاريه ٍم) أم يعلم تتابع أعماٟنم السيٌئ فيخربؾ عةها لتأخذ اٜنذر مةهم .كقد نبق
أنركا الةدام لى ٌما رأكا العذاب} .
شرح كلم "إنرار" ُب نورة يونس ُب آي  54عةد قوله تعأب {ك ٌ

وه يه ٍم ىكأ ٍىدبى ىاريه ٍم)
ف) يكوف حاٟنم (إًذىا تىػ ىوفَػٍتػ يه يم الٍ ىم ىبلئً ىك ي) أم مبلئك اٞنوت (يى ٍ
( - 27فى ىكٍي ى
ض ًربيو ىف يك يج ى
يعين يضربوف نفونهم بعد انتزاعها من األجساـ.

ً
ط اللَهى) من عبادة األصةاـ كالظلم ُب
ىن ىخ ى
(َٰ - 28ذىل ى
َه يم اتَػبىػعيوا ىما أ ٍ
ك) الضرب كالتعذيب جزاؤهم (بًأىنػ ي

ط أ ٍىع ىما ىٟني ٍم )
ىحبى ى
حقوؽ الضعفاء ( ىكىك ًريهوا ًر ٍ
ض ىوانىهي) أم كرهوا العمل ّنا يرضيه من اإل٬ناف كاتٌباع القرآف (فىأ ٍ

الةب فلم يةجحوا ُّا.
أم أبطل أعماٟنم اليت دبٌركها ضد ٌ

( - 29أىـ ح ًس َ ً
ًً
شك كنفاؽ ،يعين مرض نفسي ،كيريد ُّم اٞنةفاقٌن (أىف
ض) أم ٌ
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
ب الذ ى
ٍ ى ى

لةب كاٞنؤمةٌن .كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
ًج اللَهي أ ٍ
لَن ي٫نٍر ى
ىضغىانىػ يه ٍم) أم أحقادهم علىى ا ٌ
ًج ال ٌداءى ال ٌدفًيةىا
ض ٍع ًن يىػٍب يدك
الض ٍع ىن بىػ ٍع ىد الٍ ٍّ
ىكإً حف ٍّ
ىعلىٍي ى
ك ىكي٫نٍر ي
كقاؿ عةرتة:
كح ًوٕب ًمن د ً
كف األ ً
بدك
ىضغا يهنا تى ي
ىناـ ًعصابىه تىػ ىوحد يدها ى٫نٍ ىفى ىكأ ٍ
ىى ى ٍ ي

كتقدير الكبلـ أحسب اٞنشركوف أ ٍف يةتصركا عليك أـ حسب اٞنةافقوف أ ٍف لى ٍن ي٫ن ًرج اهلل أضغاهنم لكي

تعرفهم.

ًً
َه ٍم) ُب
يم ي
اه ٍم ىكلىتىػ ٍع ًرفىػةػ ي
 ( - 30ىكلى ٍو نى ىشاءي) فضيحتهم (ىأل ىىريٍػةىا ىك يه ٍم) ُب اٞنةاـ (فىػلى ىعىرفٍػتىػ يهم) ُب اليقظ (بس ى

اٞنستقبل (ًُب ىٜنٍ ًن الٍ ىق ٍوًؿ) أم تعرفهم ُب ألغازهم كفلتات كبلمهم ( ىكاللَهي يىػ ٍعلى يم أ ٍىع ىمالى يك ٍم) فيجازيكم عليها

ُب اآلخرة.

ً
اه ًدين ًمة يكم كال َ ً
الضراء
ين) ُب البأناء ك ٌ
 ( - 31ىكلىةىٍبػليىونَ يك ٍم) بالقتاؿ ،أم ٦نتربكم ( ىح َ َّٰت نىػ ٍعلى ىم الٍ يم ىج ى ٍ ى
صاب ًر ى

ىخبى ىاريك ٍم) يعين نكشف بذلك أنراركم.
( ىكنىػٍبػليىو أ ٍ

ًَ
ً
ً
اٞنؤدم إليه،
ص حدكا) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللَه) أم عن الطريق ٌ
ين ىك ىف يركا) بالقرآف ( ىك ى
( - 32إ َف) اليهود (الذ ى
ً ً
ٌن ىٟني يم ا ٍٟنيىد َٰل) أم ًمن بعد ما
كهو دين اإلنبلـ ( ىك ىشاقحوا الَر ين ى
وؿ) أم ى
عادكه كعانى يدكه (من بىػ ٍعد ىما تىػبىػ َ ى
ً
ط أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) فبل يةجحوف
ضحركا اللَهى ىشٍيئنا) بكفرهم ( ىك ىنيي ٍحبً ي
اٜنق كعرفوا أنٌه رنوؿ من اهلل (لىن يى ي
ظهر ٟنم ٌ

١نمد من مكايد.
مهما عملوا ض ٌدؾ يا ٌ

ً ًَ
ً
َار فىػلىن يىػ ٍغ ًفىر
ين ىك ىف يركا) بالقرآف من العرب ( ىك ى
ص حدكا) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللَه ٍبٌ ىماتيوا ىكيه ٍم يكف ه
( - 34إ َف الذ ى
اللَهي ىٟني ٍم) ذنوُّم.
( - 35فى ىبل ىهتًةيوا) أيها اٞنسلموف ،كال تضعفوا عن قتاؿ اٞنشركٌن من أعدائكم ( ىكتى ٍدعيوا إً ىٔب ال َس ٍل ًم) أم

كال تدعوا اٞنشركٌن إٔب اٞنسالىم كاٞنصا ىٜن ( ىكأىنتي يم ٍاأل ٍىعلى ٍو ىف) يعين كأنتم الغالبوف ( ىكاللَهي ىم ىع يك ٍم) بالةصرة
( ىكلىن يىً ىرتيك ٍم أ ٍىع ىمالى يك ٍم) أم لن يقطع شيئان من جزاء أعمالكم بل يضاعف األجر لكم كالثواب .كمن ذلك
قوؿ طرف بن العبد يصف شيخان عقر ناقته:
تىػ يقػو يؿ كقى ٍد تىػر ً
ت ّنيٍؤيً ًد
الوظٍي ى
ت تىػىرل أى ٍف قى ٍد أىتىػٍي ى
ف ىك ىناقىػ ىهػا أىلى ٍس ى
ٍ ى ٌ ى

فقوؿ الشاعر كقد تَر الوظيف كناقها ،يعين قطع الشيخ ناعد الةاق كناقها ،كاٞنعىن :عقرها له ليأكل
من ٜنمها .كقاؿ حاًب الطائي:
ىكىدكيَو قىػ ٍف ور تىػ ىع ىاكل ًنبىاعي ىها عي ىواءى الٍيىتى ىامى ًم ٍن ىح ىذا ًر التٌػىراتًًر
أم خوفان من قطع األرزاؽ عةه .كقاؿ كعب بن زهًن يصف ٘نًن كحش نزلت علىى اٞناء:
ً
يب حصى ً
ً
ً
القاذفًيةىا
يػيبىاد ٍر ىف ىج ٍرعان يػي ىوات ٍرنىهي ىك ىق ٍرًع ال ىقل ً ى ى
ً
بن جرع بعد جرع  ،كذلك خوفان من الصيٌاد.
فقوؿ الشاعر يػي ىوات ٍرنىه ،يعين ييقطٌعن الشحرب فيشر ى
ً
ً ً
ً
يج ىوريك ٍم) ُب اآلخرة ( ىكىال يى ٍسأىلٍ يك ٍم) ٗنيع
( - 36إًَ٧نىا ٍ
ب ىكىٟنٍهو ىكإف تيػ ٍؤمةيوا ىكتىػتَػ يقوا يػي ٍؤت يك ٍم أ ي
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا لىع ه

(أ ٍىم ىوالى يك ٍم) لتةفقوها ُب نبيل اهلل بل يسألكم بعضها.

وها) ٗنيعان (فىػيي ٍح ًف يك ٍم تىػٍب ىخليوا) بإنفاقها .تقوؿ العرب "ح ٌفت اٞنرأة كجهها" يعين
( - 37إًف يى ٍسأىلٍ يك يم ى
اقتلعت الشعر من أنفله كٓب ترتؾ مةه شيئان ُب كجهها .كيقاؿ ً
"القدر ١نفوف " أم فارغ ال شيء فيها،
كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:
ً
ت ًمن طي ً
ت
وؿ ما يحبً ىس ٍ
لى ٍو أ ٌف ق ٍدران ب ىك ٍ ٍ
ض ىم ٍع ًدنػي ىها
ما ىم ٌسها ىد ىن هم يم ٍذ في ٌ

ً
ت قً ٍد ير اب ًن ىجيٌا ًر
ىعلىى اٜنييفوؼ بى ىك ٍ
أت بىػ ٍع ىد ىع ٍه ًد ال ىق ٍ ً
ٌن ًمن نا ًر
كال ىر ٍ

فالضغن معةاه
( ىكي٫نٍر ًٍج) اٞناؿ بذلك (أ ٍ
ىضغىانى يك ٍم) أم بغضكم كعداكتكم إ ٍف طلب مةكم ٗنيع أموالكمٌ .

البيغض ،كمن ذلك قوؿ شعب بن غريض:
ًً ً
ٌكذم ًض ٍغ و
ت
ف
ػ
َ
ة
ل
ا
ت
ف
ف
ك
ن
ٍ
ٍ
ى
ى
ت ىعلى ىمساءىته أيقٍي ي
ىكيكٍة ي
ي
س ىعةهي
ى
كقاؿ جرير:
غائن كاٜنًٍق ىدا
ت أموران تيػةى ٍّسيين ٌ
ت نىػ ٍف ًسي ىٕنًيمان تى ىذ َكىر ٍ
إذا ذ ىكىر ٍ
الض ى

 ( - 38ىها أىنتي ٍم) أيها األغةياء ( ىهػَٰ يؤىال ًء) الذين عاهدًب اهلل أف تةفقوا ُب نبيله إف اغةاكم (تي ٍد ىع ٍو ىف) اليوـ
(لًتي ًةف يقوا ًُب ىنبً ًيل اللَ ًه) للجهاد كقتاؿ أعدائه (فى ًمة يكم َمن يىػٍب ىخ يل) باٞناؿ ( ىكىمن يىػٍب ىخ ٍل فىًإَ٧نىا يىػٍب ىخ يل ىعن
ًً
ً
عما
نػَ ٍفسه) فيبقى فقًنان ُب اآلخرة ( ىكاللَهي الٍغىً ح
ين) عن أموالكم ( ىكأىنتي يم الٍ يف ىقىراءي) إٔب ر٘نته ( ىكإف تىػتىػ ىولٍَوا) ٌ
يدعوكم إليه من اإلنفاؽ (يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍونما ىغٍيػىريك ٍم) كرماء (ٍبيَ ىال يى يكونيوا أ ٍىمثىالى يكم) ِنبلء.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
١نمد ،ك ٍى ٍ
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة ٌ
ى
===================================================

سورة الفتح
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
صلح الذم كقع
ك فىػٍت نحا حمبًيةنا) أم فتحةا لك بابان لئلنبلـ لدخوؿ الةاس فيه .كهو ال ح
( - 1إًنَا فىػتى ٍحةىا لى ى

صلح اختلط اٞنشركوف باٞنسلمٌن فسمعوا
الةب كاٞنشركٌن يوـ اٜنديبي ككاف فتحان بغًن قتاؿ كبذلك ال ح
بٌن ٌ

خلق كثًن فكثر ُّم نواد اٞنسلمٌن.
كبلمهم فتم ٌكن اإلنبلـ من قلوُّم كأنلم ُب ثبلث نةٌن ه

ً
تأخر ،يعين اٛنديد كالقدٙب.
َـ ًمن ذىنبً ى
( - 2لٍّيىػ ٍغفىر لى ى
ك ىكىما تىأى َخىر) أم ما تق ٌدـ زمانه كما ٌ
ك اللَهي ىما تىػ ىقد ى

وؿ
كمقصران ُب تبليغ الرنال كنشر الدعوة لى ٌما نزؿ قوله تعأب { يىا أىيػح ىها الَر ين ي
الةب يرل نفسه مذنبان ٌ
ككاف ٌ
مقصران فصار ُب
ك ًمن َربٍّ ى
بىػلٍّ ٍغ ىما أين ًزىؿ إًلىٍي ى
ك ىكإًف َٓبٍ تىػ ٍف ىع ٍل فى ىما بىػلَ ٍغ ى
ت ًر ىنالىتىهي } كبذلك كاف يىػىرل نفسه ٌ
ً
ص ٍد ًرىؾ
اب أين ًزىؿ إًلىٍي ى
صدره ضيق كحرج من ذلك ،فةزؿ قوله تعأب ُب نورة األعراؼ { كتى ه
ك فى ىبل يى يكن ًُب ى
ىحىر هج ٍّمٍةهي} .كاٞنعىن٥ :نن نغفر لك إ٨نالك بعض التبليغ كنشر الدعوة فبل يكن ُب صدرؾ ضيق من

ذلك،

ك) بإنزاؿ السور كاآليات حّت يكمل القرآف .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة
( ىكييتً َم نً ٍع ىمتىهي ىعلىٍي ى
ً
ت ىعلىٍي يك ٍم نً ٍع ىم ًيت} .
ت لى يك ٍم ديةى يك ٍم ىكأٍىٕنى ٍم ي
اٞنائدة {الٍيىػ ٍوىـ أى ٍك ىم ٍل ي
ً
ً
ً
يما) كهو دين التوحيد دين اإلنبلـ .كاٞنعىن :كيرشدؾ إٔب طريق
( ىكيىػ ٍهديى ى
ك) أم كيرشدؾ (صىراطنا حم ٍستىق ن
َك لى ًم ىن
التوحيد لكي تسًن عليه كال ٓنيد عةه .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة م س { إًن ى
الٍمرنلًٌن علىى ًصر و
اط حم ٍستى ًقي وم}  ،أم على طريق مستقيم ال اعوجاج فيه ،كهو دين التوحيد ال ٬نيل إٔب
ي ٍ ى ى ى َٰ ى
اليهود الذين عبدكا األصةاـ كال إٔب الةصارل الذين عبدكا الصليب كٕنثاؿ مرٙب.

صنرا ىع ًز نيزا) .
ةصىرىؾ اللَهي) على أعدائك (نى ٍ
 ( - 3ىكيى ي
( - 4هو الَ ًذم أىنزىؿ ال َس ًكيةى ى) أم الطمأنية (ًُب قيػلي ً ً ً
ٌن لًيىػ ٍزىد يادكا إً٬نىا نا َم ىع إً٬نىاهنًً ٍم) يعين يقيةان إٔب
وب الٍ يم ٍؤمة ى
ى
يى
يقيةهم ّنا يركف من اآليات كالفتوحات على يد الةب (كلًلَ ًه جةيود ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) جةوده ُب
ٌ ى ي ي ىى
ى
السماكات هم اٞنبلئك  ،كجةوده ُب األرض هي اٞنيكركبات كاٜنشرات اليت تةقل اٞنيكركبات ،فإذا أراد
إهبلؾ قوـ أرنل عليهم الطاعوف أك نوعان آخر من األمراض الفتٌاك فأهلكهم ّندة قصًنة ( ىكىكا ىف اللَهي
ً
ً
يما) فيما يفعله ُّم.
يما) بذنوب عباده ( ىحك ن
ىعل ن
ًً
و
ً ً
ً ً
ًً
ً
ين فً ىيها ىكيي ىكفىٍّر
( - 5لٍّيي ٍدخ ىل) بعد اٞنوت (الٍ يم ٍؤمة ى
ٌن ىكالٍ يم ٍؤمةىات ىجةَات ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ً
ًً
ةد
ك) اإلدخاؿ ُب اٛنةاف ( ًع ى
ىعٍةػ يه ٍم ىنيٍّئىاهت ٍم) أم يسرت نيآهتم عن الةفوس فبل يراها أحد مةهم ( ىكىكا ىف َٰذىل ى
ً
ً
يما) ٟنم.
اللَه) ُب السماكات األثًني (فىػ ٍونزا ىعظ ن
ًً
ً
ً ً
ً
ٌٍّن بًاللَ ًه ظى َن ال َس ٍوًء) يعين
ٌن ىكالٍ يم ٍش ًرىكات الظَان ى
ٌن ىكالٍ يمةىاف ىقات ىكالٍ يم ٍش ًرك ى
ب) بعد اٞنوت (الٍ يمةىافق ى
 ) - 6ىكيػي ىع ٍّذ ى
ً
ً
ً
الةب على اٞنشركٌن
يظةٌوف أ ٌف اهلل ال يةصر رنوله ٌ
١نمدان ( ىعلىٍيه ٍم) تدكر ( ىدائىرةي ال َس ٍوء) يعين نيةتصر ٌ
الر ىحى عةد العرب ،كاٞنعىن :كما تدكر الرحى
كبذلك ٫نسر اٞنةافقوف كيذلٌوف ،كهذا مثل يضرب بدكراف ٌ

بشرها عليهم فتطحةهم ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
على اٜنبٌ فتطحةها كذلك تدكر األياـ ٌ

ىم ىّت نىػٍةػ يق ٍػل إً ىٔب قىػ ٍووـ ىر ىحانىػا
يى يك ٍػو يف ثًىقا يٟنىا ىش ٍرقً ٌي ىٍ٤ن وػد
ً
َم) يع َذبوف فيها
ب اللَهي ىعلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعةىػ يه ٍم) أم أبعدهم عن ر٘نته ( ىكأ ى
( ىك ىغض ى
ىع َد ىٟني ٍم) أم هيٌأ ٟنم ( ىج ىهة ى
ت) ٟنم (م ً
ص نًنا) ُب اآلخرة.
( ىك ىناءى ٍ
ى
يى يك ٍونيوا ًُب اللٍّ ىق ًاء ىٟنىا طى ًحٍيػةىػا
ىٗنىعًٍيػةىػا
ػاع ى أ ٍ
ىكيٟنٍىػوتيػ ىها قي ى
ض ى

( - 7كلًلَ ًه جةيود ال َسماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
يما)
ض) فبل يصعب عليه إهبلكهم ( ىكىكا ىف اللَهي ىع ًز نيزا) ُب ملكه ( ىحك ن
ى ي ي ىى

ُب عباده.

اؾ ش ً
اه ندا) على قومك ( ىكيمبىشنٍّرا) باٛنةٌ ٞنن آمن ( ىكنى ًذ نيرا) بالعذاب ٞنن كفر
الةب (إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةى ى ى
 - 8يا أيها ٌ
كٓب يؤمنٍ .بٌ ٌبٌن الغرض ًمن اإلرناؿ فقاؿ تعأب:
( - 9لٍّتيػ ٍؤًمةيوا بًاللَ ًه ىكىر ينولًًه ىكتيػ ىعٍّزيركهي) أم تساعدكه بالقوؿ كالعمل ( ىكتيػ ىوقٍّػ يركهي) أم توقٌركف اهلل ،فالتعزير

للرنوؿ كالتوقًن هلل .كمثلها ُب نورة نوح {ما لكم ال ترجوف هلل كقاران} .

(كتيسبٍّحوه بكٍرنة كأ ً
ىص نيبل) كاٞنعىن :نبٌحوه على الدكاـ ،كليس اٞنقصود من ذلك الصبح كاٞنساء فقط.
ى ى ي يي ى ى
ً ًَ
ك) على الدخوؿ ُب دين اإلنبلـ كنصرتك على أعدائك كاالمتثاؿ ألمرؾ (إًَ٧نىا
ين يػيبىايًعيونى ى
( -10إ َف الذ ى
يػيبىايًعيو ىف اللَهى) ألنه هو أرنلك .كهي بيع الرضواف باٜنديبي (يى يد اللَ ًه) عليهم باٟنداي (فىػ ٍو ىؽ أىيٍ ًدي ًه ٍم) لك
بالةصرة .كاليد هةا كةاي عن الةعم كالفضل ،كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:
ً
ً
ً
غًن يم ٍسةى ىد
ىصبى ىح ٍ
كلوال ي هد نالىٍتهي مةَا أل ٍ
ت نباعه ىهت ىادل ش ٍل ىوهي ى
ث) بيعته بعد
كاٞنعىن :فضل اهلل عليهم ُّدايتهم إٔب دين اإلنبلـ أكرب من مساعدهتم لك (فى ىمن نَ ىك ى
ًً
ً
اه ىد ىعلىٍيهي اللَهى) من الةصرة لك كاالمتثاؿ
ذلك (فىًإَ٧نىا يىة يك ي
ث ىعلى َٰى نىػ ٍفسه) ألنه ٫نسر آخرته ( ىكىم ٍن أ ٍىك ىََٰب ّنىا ىع ى

ً
ًً
يما) .
ألمرؾ (فى ىسييػ ٍؤتيه) اهلل ُب اآلخرة (أ ٍ
ىجنرا ىعظ ن

ك) يا ١نمد إذا رجعت من اٜنديبي (الٍم ىخلَ يفو ىف) عن اٞنسًن معك ( ًمن ٍاأل ٍىعر ً
اب)
 ( - 11ىنيىػ يق ي
وؿ لى ى
ٌ
ي
ى ى

الذين هم حوؿ اٞندية من بين ٜنياف كغًنهم الذين انتةفرهتم ليخرجوا معك فتخلٌفوا ،نيقولوف ( ىشغىلىٍتػةىا
انتىػ ٍغ ًف ٍر لىةىا) من اهلل على التخلٌف ،قالوه نفاقان مةهم ،فك ٌذُّم اهلل
أ ٍىم ىواليةىا ىكأ ٍىهليونىا) عن اٝنركج معك (فى ٍ
ً
ً ً ًً
ك لى يكم
س ًُب قيػليوًًُّ ٍم) من االعتذار كاالنتغفار (قي ٍل) ٟنم (فى ىمن ٬نىٍل ي
تعأب فقاؿ (يىػ يقوليو ىف بأىلٍسةىتهم َما لىٍي ى
ً
ضًّرا أ ٍىك أ ىىر ىاد بً يك ٍم نىػ ٍف نعا) كاٞنعىن :قل ٟنم إٌ٧نا ٔنلٌفتم عن الذهاب معةا خوؼ
ٍّم ىن اللَه ىشٍيئنا إً ٍف أ ىىر ىاد بً يك ٍم ى
فمن يقدر أ ٍف يدفع الضر
القتل ك ٌأملتم ُب بقائكم الةفع ،ك ٍ
ضران كأنتم ُب بيوتكم ى
لكن إ ٍف أراد اهلل بكم ٌ

فمن يقدر أ ٍف ٬نسك اٝنًن عةكم؟ إذان ما كاف
عةكم؟ كإذا أراد لكم اٝنًن كقد خرجتم للقاء األعداء ى
ٔنلٌفكم عن الذهاب معةا إال يجبةان مةكم كضعفان ُب اليقٌن (بى ٍل ىكا ىف اللَهي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً نًنا) فيخربنا عن
أنراركم كأعمالكم.
َ ً
وؿ ىكالٍ يم ٍؤًمةيو ىف) من نفرهم هذا (إً ى َٰٔب أ ٍىهلًي ًه ٍم أىبى ندا) كنييقتىلوف
ب الَر ين ي
( - 12بى ٍل ظىةىةتي ٍم أىف لن يىة ىقل ى
ً
الظن ُب قلوبكم ( ىكظىةىةتي ٍم ظى َن ال َس ٍوًء)
أنركف بأٗنعهم ( ىكيزيٍّ ىن َٰذىل ى
كيي ى
ك ًُب قيػليوبً يك ٍم) أم زيٌن الشيطاف ذلك ٌ

ُب هبلؾ الرنوؿ كاٞنؤمةٌن ( ىكيكةتي ٍم قىػ ٍونما بي نورا) أم فارغٌن من العقل كالتفكًن .تقوؿ العرب "هذه أرض

حساف:
بور" أم خالي من الةبات كاألشجار ،ه
كقوـ بور ،أم ال عقل ٟنم كال يفهموف ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ً
ح ً ً
ً
ً
يل الٍ ىم ٍع ىش ًر البيوًر
ال يىػٍةػ ىف يع الط ٍو يؿ م ٍن نػي ٍوؾ ال يقليوب ىكقى ٍد يىػ ٍهدم اإلالهي ىنب ى
معىن هذه الكلم ُب نورة الفرقاف ُب آي  18عةد قوله
أم الذين ال يفهموف كال يهتدكف .كقد نبق ى
تعأب { ىكىكانيوا قىػ ٍونما بي نورا } .

ً ً
َ ً ً ً
ًً ً
ين) ُّما ( ىنعً نًنا) أم ناران مستعرة.
 ( - 13ىكىمن ٓبٍ يػي ٍؤمن باللَه ىكىر ينوله فىإنَا أ ٍىعتى ٍدنىا ل ٍل ىكاف ًر ى
ك ال َسماك ً
ًً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) يهب من ملكه ٞنن يشاء ك(يىػ ٍغ ًف ير لً ىمن يى ىشاءي) أم يغفر ٞنن هو
 ( - 14ىكللَه يم ٍل ي ى ى
ً
يما) بالةادمٌن.
ب ىمن يى ىشاءي) أم ىمن
ٌ
أهل للغفراف ( ىكيػي ىع ٍّذ ي
يستحق العذاب ( ىكىكا ىف اللَهي ىغ يف نورا) للتائبٌن ( َرح ن

( - 17لٍَيس ىعلىى ٍاأل ٍىع ىم َٰى ىحىر هج) ُب ترؾ القتاؿ ( ىكىال ىعلىى ٍاأل ٍىعىرًج ىحىر هج ىكىال ىعلىى الٍ ىم ًر ً
يض ىحىر هج) ُب ترؾ
ى
القتاؿ (كمن ي ًط ًع اللَه كرنولىه ي ٍد ًخ ٍله جة و
َات ىٍْن ًرم ًمن ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىكىمن يىػتىػ ىوَؿ) عن طاع اهلل كطاع
ى ىى ي ي ي ي ى
ىى ي
ً
يما) ُب اآلخرة.
رنوله (يػي ىع ٍّذبٍهي ىع ىذابنا أىل ن
ًً
ً
َجىرةً) يعين بيع اٜنديبي  ،كتي ىس ٌمى بيع
ٌن إً ٍذ يػيبىايًعيونى ى
( - 18لَىق ٍد ىرض ىي اللَهي ىع ًن الٍ يم ٍؤمة ى
ك ىٍٓن ى
ت الش ى

الرضواف بسبب هذه اآلي  ،كرضاء اهلل ٟنم هو أحسن الذكر ٟنم ُب الدنيا كٟنم اٛنةٌ ُب اآلخرة (فىػ ىعلً ىم ىما
ًً
ىنزىؿ ال َس ًكيةى ى ىعلىٍي ًه ٍم) أم أنزؿ الطمأنية على قلوُّم
ًُب قيػليوُّ ٍم) من صدؽ الةي كالوفاء ّنا بايعوه (فىأ ى
( ىكأىثىابىػ يه ٍم) أم جازاهم (فىػٍت نحا قى ًريبنا) هو فتح خيرب بعد رجوعهم إٔب اٞندية .

ً ً
الةب بيةهم
 ( - 19ىكىمغىاٖبى ىكث ىًننة يىأٍ يخ يذكنىػ ىها) من خيرب ،إذ كانت أرضان ذات عقار ك٦نيل كزركعٌ ،
فقسمها ٌ
ً
يما) ُب خلقه.
( ىكىكا ىف اللَهي ىع ًز نيزا) ُب ملكه ( ىحك ن
َ ً ً ٍ
الةب كمن بعده (فىػ ىع َج ىل
 ( - 20ىك ىع ىد يك يم اللهي ىمغىاٖبى ىكث ىًننة تىأ يخ يذكنىػ ىها) أيها اٞنسلموف ُب اٞنستقبل ُب زمن ٌ
لى يكم هػَٰ ًذهً) يعين غةيم خيرب (كىك َ ً
م الة ً
َاس ىعة يك ٍم)  ،كذلك أ ٌف غطفاف كبين أند كانوا حلفاء
ٍ ى
ف أىيٍد ى
ى
ً
الرعب ُب قلوُّم فرجعوا
اليهود ٌ
الةب خيرب قامت هاتاف القبليتاف لتةاصرا اليهود فأل ىقى اهلل ٌ
فلما حاصر ٌ
ً
ًً
١نمد حيث كعدهم أف يصيبوها
عن عزمهم ( ىكلتى يكو ىف) كقع خيرب (آيىن لٍٍّل يم ٍؤمة ى
ٌن) أم عبلم على صدؽ ٌ
ً
ً
ً
يما) أم كيرشدكم طريقان آخر لفتح الببلد ُب
فوقع اٞنيخرب على كفق اٝنرب ( ىكيىػ ٍهديى يك ٍم صىراطنا حم ٍستىق ن
اٜنق كإٔب دين اإلنبلـ.
اٞنستقبل لكي ترشدكا أهلها إٔب طريق ٌ
يخىر َٰل) أم كقري أخرل ( ىٓبٍ تىػ ٍق ًد يركا ىعلىٍيػ ىها) اليوـ ،أم ٓب تقدركا على فتحها ،كلكن نتفتحوهنا
 ( - 21ىكأ ٍ
ىحا ىط اللَهي ًُّىا) علمان ( ىكىكا ىف اللَهي ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد نيرا) .
عن قريب ،كهي مك (قى ٍد أ ى
ًَ
ين ىك ىف يركا) باٜنديبي كٓب يصاٜنوكم ،يعين ُّم أهل مك (لىىولَيوا ٍاأل ٍىدبى ىار) مةه ًزًمٌن
 ( - 22ىكلى ٍو قىاتىػلى يك يم الذ ى
(ٍبيَ ىال ىً٩ن يدك ىف كلًيًّا) يساعدهم (كىال نى ً
ص نًنا) يةصرهم عليكم.
ى
ى

ً
ت) أم قد مضت ( ًمن قىػٍب يل) ُب األمم اٞناضي بأف
 ( - 23ينةَ ى اللَه) أم عاداته كمةهجهي (الًَيت قى ٍد ىخلى ٍ
يةصر رنله على أعدائهم ( ىكلىن ىًْن ىد لً يسةَ ً اللَ ًه) ُب نصرة رنله (تىػٍب ًد نيبل) .
( - 24كهو الَ ًذم ىك َ ً
الرعب ُب قلوُّم فوافقوا بالصلح ( ىكأىيٍ ًديى يك ٍم ىعٍةػ يهم)
ف أىيٍديىػ يه ٍم ىعة يك ٍم) بأ ٍف أل ىقى ٌ
ىيى

اٜنق كبسبب
يعين ك ٌ
كف أيديكم عةهم ليقرتبوا مةكم ك٩نتمعوا بكم فيسمعوا كبلمكم كيهتدكا إٔب طريق ٌ
الصلح دخلتم (بًبىطٍ ًن ىم َك ى) آمةٌن ( ًمن بىػ ٍع ًد أى ٍف أىظٍ ىفىريك ٍم ىعلىٍي ًه ٍم) بالقتاؿ يوـ بدر كغًنها من اٜنركب اليت
كقعت بيةكم كبيةهم (كىكا ىف اللَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
ص نًنا) .
ي ٍى ى
ى
 ( - 25يهم الَ ًذين ىك ىفركا كصدحكيكم ىع ًن الٍمس ًج ًد ٍ ً
م ىم ٍع يكوفنا أىف يىػٍبػلي ىغ ىً١نلَهي) أم
ي ى ي ىى ٍ
ىٍ
اٜنىىراـ) يوـ اٜنديبي ( ىكا ٍٟنىٍد ى

الةب قد ناقها معه ككانت نبعٌن
كص ٌدكا اٟندم أيضان ،كهي األنعاـ اليت تيذبىح ُب ٌ
اٜنج يوـ العيد ،ككاف ٌ

حّت بلغ اٞنكاف الذم يسمى ذك اٜنليفي فقلٌد البيدف اليت ناقها معه كأشعرها كأحرـ بالعمرة حّت نزؿ
ٌ

باٜنديبي  .فمةعه اٞنشركوفٍ ،بٌ كقع الصلح بٌن الطرفٌن .فلما كقع الصلح ى٥نىركا األنعاـ ،فلذلك قوله تعأب

"معكوفان" أم ٣نةوعان أ ٍف يسًن أب األماـ بل ٩نب اف يرجع من حيث أتى ،يعين ي٬نةىع من دخوله م ٌك ،
ً
أل ٌف هدم العمرة ال يذبح إال ُب م ٌك  ،كما أ ٌف هدم اٜنج يذبح ُب مىن (كلىوىال ًرج ه ً
ى ىٍ ى
ٌ ٌيى
يى
اؿ حم ٍؤمةيو ىف ىكن ىساءه
ً
وه ٍم) بأعياهنم الختبلطهم
حم ٍؤمةى ه
ات) كيريد بذلك اٞنستضعفٌن الذين كانوا ّن ٌك بٌن اٞنشركٌن ( َٓبٍ تىػ ٍعلى يم ي
باٞنشركٌن (أىف تىطىئيوهم) بالقتل كتوقًعوا ُّم (فىػتي ً
صيبى يكم ٍّمٍةػ يهم َم ىعَرةه) أم أٍب كعيبٌ ،أما اإلٍب يلحقهم
يٍ
كآمن بةبيٌهم،
بسبب قتلهم ىمن هو مةهم .ك ٌأما العيب يلحقهم من اٞنشركٌن فيقولوف قتلوا ىمن تبًعهم ى
كيكوف ذلك (بًغى ًًٍن ًع ٍل وم) مةكم (لٍّيي ٍد ًخ ىل اللَهي ًُب ىر ٍ٘نىتً ًه) أم ُب دين اإلنبلـ ( ىمن يى ىشاءي) أف ييسلًم من
َ ًَ
ين
تفرقوا كخلى ٍ
هؤالء اٞنشركٌن بعد ٌ
ت مةهم م ٌك (لى ىعذبٍػةىا الذ ى
الصلح (لى ٍو تىػىزيػَليوا) اٞنؤمةوف من م ٌك  ،يعين لو ٌ
ً
ً
ً
كإما بةزكؿ الطاعوف عليهم فةهلكهم
يما) كذلك ٌإما بالسيف ٌ
ىك ىف يركا مٍةػ يه ٍم) أم من أهل م ٌك ( ىع ىذابنا أىل ن
يزكؿ .إذا
كمعىن لو تزيٌلوا من م ٌك كخرجوا مةها كي ال يصيبهم العذاب مع اٞنشركٌن ،كهو من قوٟنم ز ىاؿ ي
ماؿ كذهب ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:

ً
ً
ً
األنى
أيعًنييه يم ٚنىٍعي إذا ذيكىر ى

يعين ما تفارقه .كقاؿ جرير:

كُب ال ىق ٍل ً
ب ًمٍةهي ىزفٍػىرة هً ما تيزايًلي ٍه
ًم ٍن ىغ ًًن ما تًىرةو ىك ىغ ًًن تىػ ىق ًإب

ً
ين تىػىزايىػليوا
ىكلىىق ٍد ىأرل اٞنٍتىجا ًكر ى
تفرقهم من جهات
كإ٧نا ٓب يقل اهلل تعأب لو زالوا ،أل ٌف معةاها يكوف زكاٟنم دفع كاحدة ،كأراد بذلك ٌ

٢نتلف متع ٌددة لئبل يعلم ُّم أهل م ٌك فيلحقوا ُّم كيرجعوهم إليها بالضرب كاألذل.

ًَ
ًً
اٜن ًميَ ى) أم األنىػ ىف كالكربياء ( ىً
ً
٘نيَ ى
ين ىك ىف يركا) يعين ُّم أهل م ٌك (ًُب قيػليوُّ يم ٍى
( - 26إ ٍذ ىج ىع ىل الذ ى
ذعةوا و
ٍ ًً
إلحد كال يةقادكا له .كذلك أ ٌف أهل م ٌك قالوا
اٛنىاهليَ ً) أم عادات آبائهم ُب زمن اٛناهلي أ ٍف ال يي ًي
١نمد كأصحابه آباءنا كإخوانةا كيدخلوف عليةا ُب مةازلةا فتتح ٌدث العرب أهنم دخلوا عليةا رغم
قد قىػتىل ٌ
ًً
ًً
ً
ٌن) ام أنزؿ
أنفةا ك ٌ
ىنزىؿ اللَهي ىنكيةىتىهي ىعلى َٰى ىر ينوله ىك ىعلىى الٍ يم ٍؤمة ى
البلت كالعيٌزل ال يدخلوف عليةا .كقوله (فىأ ى
الطمأنية عليهم كأزاؿ اٝنوؼ عةهم بصلح اٜنديبي ( ىكأىلٍىزىم يه ٍم) أم ألزـ اٞنؤمةٌن ( ىكلً ىم ى التَػ ٍق ىو َٰل) كهي

"طاع " ،يعين جعلهم مطيعٌن لرنوٟنم إذ قاؿ ٟنم إرجعوا أب اٞندية  ،بعد أف اعتمركا فانقادكا ألمره كقالوا
صركا على دخوؿ م ٌك (كىكانيوا) أهل م ٌك (أ ً
ً
أحق بكلم التقول ،يعين
ىح َق ُّىا ىكأ ٍىهلى ىها) أم ٌ
ى
طاع كٓب يي ٌ
ى
للةب طاع إذا أمرهم بشيء ألهنم أعمامه كأقاربه كأهل بلدته كهو أميةهم
كانوا هم ٍأكىٔب أف يقولوا ٌ

أحق من غًنهم بقبوؿ دعوته كاالنقياد ألمره قبل غًنهم
كحكيمهم كمن أشرافهم كأهل مشورهتم فكانوا ٌ
و ً
ً
يما) فجعل صلح اٜنديبي ٞنصلح اٞنؤمةٌن
القرل كمن أهل اٞندية ( ىكىكا ىف اللَهي ب يك ٍّل ىش ٍيء ىعل ن
من أهل ى
لتقول شوكتهم كيظهر أمرهم كيزداد ٗنعهم.
كذلك ى

ليحجوا ،فقص رؤياه على أصحابه،
الةب (ع) رأل ُب اٞنةاـ أنه دخل مك مع أصحابه ٌ
 - 27ككاف ٌ
فلما مةً
الةب كقاؿ أٓب تىعً ٍدنا بدخوؿ
على
اٞنسلمٌن
بعض
إعرتض
فٌن
ر
الط
بٌن
لح
الص
ككقع
اٜنج
من
ا
و
ع
ٌ
ي
ٌ
ٌ
اٜنى ٍّق لىتى ٍد يخلي َن
م ٌك
ص ىد ىؽ اللَهي ىر ينولىهي الحرٍؤيىا بً ٍ
للحج فلماذا مةعونا من دخوٟنا؟ فةزلت هذه اآلي (لَىق ٍد ى
ٌ
ً
ًً
اٜنج (ىال ىٔنىافيو ىف) من أعدائكم (فىػ ىعلً ىم
الٍ ىم ٍس ًج ىد ٍ
كن يك ٍم ىكيم ىق ٍّ
ٌن ي١نىلٍّق ى
اٜنىىر ىاـ إًف ىشاءى اللَهي آمة ى
ين) بعد ٌ
ٌن يرءي ى
ص ًر ى

ما ىٓب تىػعلىموا فىجعل ًمن د ً ً
ك فىػٍت نحا قى ًريبنا) يعين نصران قريبان ُب السة القادم  .كاٞنعىن :لو دخلتم ُب
كف َٰذىل ى
ى ٍ ٍ ي ىى ى ي

هذه السة إٔب م ٌك ٓب تدخلوها بأماف كبدكف قتاؿ بل لوقع القتاؿ بيةكم كبٌن اٞنشركٌن كبذلك يةقص
للصلح
عدككم كلكن اهلل تعأب أال ٌف قلوُّم ليةقادكا ٌ
عددكم كتكثر جراحاتكم فتدخلوها خائفٌن من ٌ

كتقول شوكتكم كيذهب خوفكم فتدخلوف م ٌك آمةٌن ُب السة القادم ي١نلٌقٌن
ليزداد بذلك ى
عد يدكم ى
اٜنج كذلك ّنوجب الشركط اليت اتٌفقتم عليها فيما بيةكم كبٌن اٞنشركٌن ًمن
كم ٌ
رؤكنكم ي
قصرين إلٕناـ ٌ
ى
أهل م ٌك .
ً
 ( - 28يهو الَ ًذم أ ٍىر ىنل ر ينولىهي) ١نمدان (بًا ٍٟنيىد َٰل كًدي ًن ٍ ً ً
ليعلو دين
ٌ
ىى
ى
اٜنى ٍّق لييظٍهىرهي ىعلىى الدٍّي ًن يكلٍّه) يعين ى
ى
يدا) أم شاهدان لك على رنالتك.
اإلنبلـ على األدياف كلها ،كذلك ُب زمن اٞنهدم ( ىكىك ىف َٰى بًاللَ ًه ىش ًه ن
١( - 29نمد َرن ي ً َ ً
ين ىم ىعهي أ ًىشدَاءي ىعلىى الٍ يكفَا ًر) أم ذكك بأس على الكافرين ( ير ى٘نىاءي بػىٍيػةىػ يه ٍم)
ٌ ي
وؿ اللَه ىكالذ ى
ض ىوا نا) أم
أم فيما بيةهم (تىػىر ياه ٍم يرَك نعا ين َج ندا) لكثرة صبلهتم (يىػٍبتىػغيو ىف) أم يطلبوف (فى ٍ
ض نبل ٍّم ىن اللَ ًه ىكًر ٍ
ً ً
ً
ً
ك) أم ذلك اٞنثىل الذم كصفةاهم به من ش ٌدة
اه ٍم ًُب يك يجوه ًهم ٍّم ٍن أىثىًر ال حس يجود َٰ ىذل ى
يم ي
كرضاءن عةهم (ن ى
البأس على الكافرين (مثىػليهم ًُب التػَوراةً) مكتوب (كمثىػليهم ًُب ًٍ ً
القوة مضركب
ىى ي ٍ
ى يٍ
ٍى
الةمو كالتكاثر ك ٌ
اإل٤ن ًيل) ُب ٌ

فقوم الزرع بفسيله إ ٍذ أنةده
ىخىر ىج ىشطٍأىهي) أم فراخه ،كهو ما يتفرع حوله من أصوله (فى ى
( ىكىزٍروع أ ٍ
آزىرهي) أم ى
التف حوله كاإلزار فلم ى٬نًل إٔب األرض .كمن ذلك قوؿ أعشى ميموف:
ك ٌ
ي ً
ك الشَمس ًمٍةها ىكوىكب ىش ًر هؽ مؤزَر بًع ًمي ًم الةَب ً
ت يمكٍتى ًه يل
يى
ٍ
يى ه ى
ٍ ه
ضاح ي ٍ ى
كقاؿ امرؤ القيس:

مض ٍّم ج و ًً
كخيَ ً
ب
َاؿ نىػٍبتيها
ًّنى ٍحةًيَ و ق ٍد ىآزىر الض ى
يوش غا٧ن ى
ٌن ي
ىى ي
انتىػ ىو َٰل ىعلى َٰى ينوقً ًه) ٗنع ناؽ ،يعين فقاـ الزرع على أيصوله
انتىػ ٍغلى ى
ظ) الزرع ،أم غليظ ناقه كى٧نىى (فى ٍ
(فى ٍ
ً
٧نوه كمتانته.
ب الحزَر ى
اع) الذين زرعوه ،يعين يعجبهم ٌ
كتساكل الصغار مع الكبار ُب الطوؿ كاٞنتان (يػي ٍعج ي

١نمد ،كالزارع هو اهلل تعأب ،كالشطأ أصحابه
حمد كأصحابه ،فالزرع األكؿ ٌ
كهذا ىمثى هل ضربه اهلل تعأب ّن ٌ

اٞنؤمةوف اٞنلت ٌفوف حوله ،ككانوا ُب ضعف كقلٌ ُب بادمء األمر كما يكوف الزرع نبتهي ُب بادئ األمر ٍبٌ
ً
انتوكا على أمرهم
يقول كيةمو كتيعاض يده فسبلنه فكذلك اٞنؤمةوف ٌقول بعضهم بعضان ٌ
حّت انتغلظوا ك ى
ى
(لًيغًي ى ًً
كقواهم ليكونوا غيظان على الكافرينٍ ،بٌ قاؿ تعأب ( ىك ىع ىد
ى
ظ ُّ يم الٍ يكف ى
َار) يعين إ٧نا كثٌرهم اهلل تعأب ٌ
ً
اللَه الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ً
ً
يما) ُب
ي ى ى ىى
صاٜنىات) يعين من داـ على إ٬نانه كعلى الطاع (مٍةػ يهم َم ٍغفىرنة ىكأ ٍ
ىجنرا ىعظ ن

اآلخرة.

كإليك ما جاء في التوراة في وصف قوتهم وبأسهم على الكافرين كذلك ُب سفر إشعياء في الفصل
الخامس قاؿ:
]فًنفع راي ن لؤلمم من بعيد كيصفر ٟنم من أقصى األرض فإذا هم بالعجل يأتوف نريعان  27ليس فيهم
ور أحذيتهم  28الذين
تةحل يح يزيـ أحقائهم كال
عاثر .ال يةعسوف كال يةاموف كال ح
ي
تةقطع ينيي ي
راز هح كال ه
ً
ً
سب كالصواف كبكراهتم كالزكبع ٟ 29نم ز٠نرة
ي
نهامهم مسةون كٗنيع قسيٌهم ٣ندكدة ،حواف ير خيلهم يٓن ي
يهركف عليهم ُب ذلك
كيهركف ك٬نسكوف الفريس كيستخلصوهنا كال يمةق هذ ٌ 30
كاللٌبوة كييز٠نركف كالشبل ٌ
ً
الضيق كالةور قد أظلم بً يس يحبها[.
ظبلـ ٌ
اليوـ كهدير البحر .فإ ٍف نيظر إٔب األرض فهو ذا ي
كهو مطبوع بةفق ٗنعي التوراة األمريكي .

]فًنفع راي من بعيد كيصفر ألم من أقصى األرض فإذا ُّا مقبل بسرع كخف  ،ليس فيها رازح كال
نهامها ١ندكدة ككل قًسيٌها
ٓنل مةاطق أحقائها كال ٌ
تفك شرؾ نعاٟنا ،ي
ناقط كال تةعس كال تةاـ كال ٌ
ٓنسب حوافر خيلها صوانان كعجبلهتا إعصارانٟ ،نا زئًن كاللبوة كهي تزأر كاألشباؿ تز٠نر
مشدكدة
ي
كٔنطف الفريس كتستخلصها كليس من يةقذها[.

كهذا ُب توراة اليسوعيٌن ُب نفر إشعياء ُب الفصل اٝنامس.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الفتح ،ك ٍى ٍ
ى
==============================================

سورة الحجرات
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ًَ
ًً
ً
فح ًذفىت إحدل التاءين
ٍّموا بىػ ٍ ى
ٌن يى ىد ًم اللَه ىكىر ينوله) أصلها ال تتق ٌدموا ي
ين ىآمةيوا ىال تػي ىقد ي
( -1يىا أىيػح ىها الذ ى

تسهيبلن للكبلـ ،كاٞنعىن :ال تتق ٌدموا على رنوؿ اهلل بالسًن كال بالكبلـ كال بشيء آخر حّت يأذف لكم
فيه .أما قوله بٌن يدم اهلل ،فمعةاه ال تقوموا بعبادة ٓب تؤمركا ُّا بل تبتدعوهنا من ً
أنفسكم ،كالتعطوا
ى
ً
يع) إلقوالكم
الةب عةها ( ىكاتَػ يقوا اللَهى) ُب ذلك (إً َف اللَهى ىٚن ه
ى
فتول ال تعرفوهنا حّت تةزؿ ُّا آي أك تسألوا ٌ
ً
يم) بأفعالكم.
( ىعل ه
( - 4إً َف الَ ًذين يػةادكنى ً ً
اٜنجر ً
ات) كهم اٛنيفاة من بين ٕنيم جاؤكا يف ٌكوف أنراهم بالفداء كٓب
ى يى ي ى
ك من ىكىراء ٍي ىي

١نمد (أى ٍكثىػ يريه ٍم
أم حجرة من حجرات اٞنسجد هو ،فكانوا يطوفوف على اٜنجرات كيةادكف يا ٌ
يعلموا ُب ٌ
ىال يىػ ٍع ًقليو ىف) لقلٌ صربهم.
( - 5كلىو أىنػَهم صبػركا ح َّت ىٔنٍرج إًلىي ًهم لى ىكا ىف خيػرا َٟنم) ُب تسهيل أمر الفداء (كاللَه ىغ يف ً
يم) ٞنن
ى ي ه
ى ٍ ن يٍ
ى ٍ ي ٍ ى ى ي ى َٰ ي ى ٍ ٍ
ور َرح ه

تاب.

 - 6بعث رنوؿ اهلل الوليد بن عقب ُب ٗنع الصدقات من بين اٞنصطلق ،فخرجوا إليه يتل ٌقونىه ىفرحان به،

الةب كقاؿ أ ٌهنم مةعوا صدقاهتم،
ككانت بيةهم عداكة ُب زمن اٛناهلي ٌ
فظن أهنم ٨نٌوا بقتله ،فرجع إٔب ٌ
ًَ
ين ىآمةيوا إًف ىجاءى يك ٍم
فقاؿ بعض اٞنسلمٌن يا رنوؿ اهلل ٩نب أ ٍف نغزكهم .فةزلت هذه اآلي (يىا أىيػح ىها الذ ى

ً
انق بًةىبوإ فىػتىبػيَػةيوا) الةبأ ،أم ٓن ٌققوا كانتفسركا كال تستعجلوا ُب اٜنكم على ما جاء به من نبأ (أىف تي ً
صيبيوا
فى ه ى ى
ً و
صبً يحوا ىعلى َٰى ىما فىػ ىع ٍلتي ٍم) ُّم
قىػ ٍونما َنى ىهالى ) يعين لئبل تصيبوا قومان فتغزكهم جهبلن مةكم باٜنقيق (فىػتي ٍ
ًً
ٌن) .
(نىادم ى
ً
ً
ً
( -7ك ٍاعلىموا أى َف فًي يكم رن ى ً
حم) أم
ٍ ىي
وؿ اللَه) ٫نربه جربائيل باٜنقيق (لى ٍو ييطيعي يك ٍم ًُب ىكث وًن ٍّم ىن ٍاأل ٍىم ًر لى ىعةت ٍ
ى ي
الذؿ ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة (طاها) { كعةى ً
ت
ألصابكم العةىت ،كهو االنكسار ك ٌ
ىى
الٍ يو يجوهي لًٍل ىح ٍّي الٍ ىقيح ًوـ }  .كقاؿ الشاعر:
ك تىػبتىغًي عةىًيت كتىسعى مع الس ً
اعي ىعلى ٌي بًغى ًًٍن ىذ ٍح ًل
ىرأىيٍػتي ى ٍ ى ى ٍ ى
ىى ٌ
ً
ب إًلىٍي يكم ًٍ
أم اٝنركج عن الطاع
اإل٬نىا ىف ىكىزيػَةىهي ًُب قيػليوبً يك ٍم ىكىكَرىه إًلىٍي يك يم الٍ يك ٍفىر ىكالٍ يف يس ى
وؽ) ٌ
( ىكلىػَٰك َن اللَهى ىحبَ ى
ي
ً
ك) الذين اتٌصفوا ُّذه الصفات اٜنسة ( يه يم الَر ًاش يدك ىف) .
أم اٞنعاصي (أيكلىػَٰئً ى
( ىكالٍع ٍ
صيىا ىف) ٌ
======================================

سورة ق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً ً ً
فرد اهلل
الةب أنٌه ٠نةوف ،كقالت فرق أخرل أنٌه ناحرٌ .
( - 1ؽ ىكالٍ يق ٍرآف الٍ ىمجيد)  .قالت قريش ُب ٌ

عليهم قوٟنم فقاؿ (ؽ) أم هو قيٌم عليكم يريد اٝنًن لكم كالقيٌم على األيتاـ الذم يقوـ برتبيتهم

١نمدان قيٌم عليكم يريد
كمصاٜنهم ،كليس كما تزعموف من أنه ٠نةوفٍ .بٌ أقسم نبحانه بالقرآف اَّيد بأف ٌ
الةفع لكم .كمثلها ُب نورة الكهف قوله تعأب { ٍ ً ً ً
ًً ً
اب ىكىٓبٍ ىٍ٩ن ىعل لَهي
اٜنى ٍم يد للَه الَذم أ ى
ىنزىؿ ىعلى َٰى ىعٍبده الٍكتى ى
ًعوجا قىػيٍّما لٍّي ً
ًً
١نمد
ةذ ىر بىأٍ ننا ىش ًد ن
يدا ٍّمن لَ يدنٍهي ىكيػيبىشىٍّر الٍ يم ٍؤمة ى
ىن ن ي
ٌن}  .فقوله تعأب " قىػيٍّ نما" صف لعبده كهو ٌ

كل كاحد مةهم قيٌم على ٌأمته كالقيٌم علىى األيتاـ .كقاؿ تعأب ُب نورة البيٌة
كليس للكتاب .فاألنبياء ٌ
ً
ص ىبلةى كيػؤتيوا الَزىكاةى َٰكذىلً ً
ين الٍ ىقيٍّ ىم ً} أم دين الرنل القيٌم .
يموا ال َ ى ي ٍ
ى ى
{ يحةىػ ىفاءى ىكييق ي
كد ي
ً
ً
ً
ً
يب) .
١نمد بن عبد اهلل (فىػ ىق ىاؿ الٍ ىكاف يرك ىف ىهػَٰ ىذا ىش ٍيءه ىعج ه
( -2بى ٍل ىعجبيوا أىف ىجاءى يهم حمةذهر ٍّمٍةػ يه ٍم) هو ٌ
ً
ً
ً
الرجع إٔب اٜنياة ثاني ن ( ىر ٍج هع بىعًي هد) عن األذهاف.
( -3أىإً ىذا ًمٍتػةىا ىكيكةَا تيػىرابنا َٰذىل ى
ك) الذم يىع يدنا به ٌ
١نمد م ىن ٌ
فقاؿ اهلل تعأب:
ً
ض ًمٍةػ يه ٍم) يعين إنٌا نعلم أ ٌف األرض تأكل أجسامهم بعد اٞنوت كتفرزها
ص ٍاأل ٍىر ي
( -4قى ٍد ىعل ٍمةىا ىما تىة يق ي

ٕنزقها الرياح فالةفس هي اإلنساف اٜنقيقي كما اٛنسم
لكن الةفوس باقي حيٌ ال تأكلها األرض كال ٌ
ترابان ك ٌ
ٌإال قالب لتكوين الةفس (ك ًع ى ً
ظ) ام ١نفوظ عةدنا فةعاقبهم على
اب) فيه أعماٟنم مسطورة ( ىح ًفي ه
ةدنىا كتى ه
ى
تكذيبهم كإنكارهم رنال رنولةا.
أم ُب أم ور مرجوج ،يقاؿ البيض مرجوج ،
اٜنى ٍّق لى َما ىجاءى يه ٍم فىػ يه ٍم ًُب أ ٍىم ور َم ًر و
( - 5بى ٍل ىك َذبيوا بً ٍ
يج) ٌ ،

أم يحٍّركت كثًنان فاختلط بياضها بصفارها .كمن ذلك قوله تعأب {مرج البحرين يلتقياف} ُب نورة
الر٘ناف .كاٞنرج هو هياج البحر بالرياح كاألمواج .كالشاهد على ذلك قوؿ شاعرهم:

يج
ت به ىحشاها
فىجالى ٍ
فى ىخٌر كأىنٌهي غي ٍ
ت فالتى ىم ٍس ي
ص هن ىم ًر ي
كحركته كثًنان حّت انكسر كنقط على األرض.
يعين كأنه غصن دفعته الرياح ٌ

الةب (ع) فبعضهم يقوؿ ٠نةوف كبعضهم يقوؿ ناحر
كاٞنعىن :أ ٌف اٞنشركٌن ُب ٌ
شك ٢نتلط من أمر ٌ

يستقركف على رأم كاحد.
كبعضهم يقوؿ شاعر كالبعض يقوؿ ك ٌذاب كالبعض يقوؿ صادؽ ،كهكذا ال ٌ

ً
َاها)
( -6أىفىػلى ٍم يىةظييركا إً ىٔب ال َس ىماء فىػ ٍوقىػ يه ٍم ىكٍي ى
اص ٍفةاها الواحدة فوؽ األخرل ( ىكىزيػَة ى
ف بىػةىػٍيػةى ى
أم ر ى
اها) ٌ
األخرل ،كيريد بذلك
الش يهب ( ىكىما ىٟنىا ًمن فيػ ير و
بالكواكب ك ٌ
كج) أم ليس ٌ
بيةهن فواصل بل الواحدة فوؽ ى

الطبقات الغازي  .كقد نبق تفسًنها ُب كتايب الكوف كالقرآف  .أما قوله تعأب (أفلم يةظركا) أصلها أٓب
يةظركا ،كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن :أال ييف ٌكركا فيما يةظركف.
اها) أم ًزٍدنا ُب كثافتها بال ٌذرات الرتابي اليت تسقط عليها من الفضاء كالغازات اليت
ض ىم ىد ٍدنى ى
 ( -7ىك ٍاأل ٍىر ى
الفلزات فتزيد ُب حجمها ،كاألحجار السماكي اليت تسقط عليها ( ىكأىلٍ ىقٍيػةىا فً ىيها ىرىك ًان ىي) معةاه
تتٌحد مع ٌ
ت علىى األرض ( ىكأىنبىٍتػةىا فً ىيها ًمن يك ٍّل
كألقيةا على األرض من الةيازؾ اليت ُب الفضاء فصارت جباالن ىكر ىن ٍ
حسن اٞنةظر له ركع عةد الرؤي كاألزهار العطرة كاألشجار الةضرة
ىزٍك وج ىًُّ و
كل صةف ى
يج) أم من ٌ
كالرياض ً
اٝنضرة.
( -8تىػب ً
صىرنة) للعباد ليف ٌكركا فيها فيعلموا أ ٌف ٟنا صانعان صةعها كحكيمان أتقن صةعتها فيشكركه على هذه
ٍ
الةعم (كًذ ٍكر َٰل) أم موعظ (لً يك ٍّل ىعٍب ود حمةً و
يب) أناب أب اهلل بالطاع كرجع إليه بالتوب .
ى ى
( - 9كنىػَزلٍةىا ًمن ال َسم ًاء ماء حمبارنكا) يعين اٞنطر يتبارؾ به الزرع ،أم يتكاثر (فىأىنبٍتػةىا بًًه جة و
َات) أم
ى
ى
ى
ى ى ى ن ىى
ب ٍ ً ً
صد كاٜنةط كالشعًن كغًن ذلك.
بساتٌن كحدائق ( ىك ىح َ
اٜنىصيد) أم اٜنبوب اليت يٓن ى
ان ىق و
( - 10كالةَخل ب ً
ات) أم عاليات طويبلت ( َٟنا طىٍلع ن ً
َضي هد) أم مرتاكم بعضه فوؽ بعض ،كالطٌلع
ى ه
ى ٍىى

ٌأكؿ ما يظهر من ٖنر الةخل.

ً ً
ىحيىػٍيػةىا بًًه) أم ّناء اٞنطر
ٍّ ( -11رٍزقنا لٍٍّلعبىاد) أم جعلةا هذه الةباتات كاٜنبوب كاألٖنار رزقان للعباد ( ىكأ ٍ
ً
ك) أم كما أحيىػٍيةا بلدةن ميت ن
كل نبات ،فصارت خضراء يمعشب ( ىكَٰ ىذل ى
(بىػ ٍل ىدةن َمٍيتنا) يعين ٠ندب خالي من ٌ
كج) من م ٌك كاٟنجرة إٔب اٞندية  .يعين :نغةيكم بعد الفقر كنعٌزكم بعد
ّناء اٞنطر كذلك ٥نييكم بعد ( ٍ
اٝنيير ي

٪نرض اٞنؤمةٌن على
الغىن ،كاٞنوت كةاي عن ٌ
ٌ
الذؿ .فاٜنياة كةاي عن ٌ
العز ك ى
الذؿ كالفقر .فإ ٌف اهلل تعأب ٌ
اٝنركج من م ٌك كاٟنجرة إٔب اٞندية ُب هذه اآلي .

ت قىػٍبػلى يه ٍم
ٍ - 12بٌ ذكر نبحانه بعض األمم اٞنك ٌذب تسلي ن للةب كهتديدان للكافرين فقاؿ تعأب ( ىك َذبى ٍ
"الرس" ُب نورة
قىػ ٍويـ ني و
اب الَر ٍّ
وح ىكأ ٍ
ىص ىح ي
س) يعين أصحاب السيل ،كهم أهل نبأ ،كقد نبق شرح كلم ٌ
ود) كهم قوـ صاّب.
س} ُب آي  ( 38ىكىٖني ي
الفرقاف عةد قوله تعأب {كعادان ك ى
الر ٌ
ٖنود كأصحاب ٌ
اد) كهم قوـ هود (كفًرعو يف كإًخوا يف لي و
وط) كهم أهل ندكـ.
 ( - 13ىك ىع ه
ى ٍ ىٍ ى ٍ ى
اب ٍاألىيٍ ىك ً) كهم قوـ شعيب ،ككانت األيك معجزنة له ،كقد نبق الكبلـ عةها ُب نورة
 ( -14ىكأ ٍ
ىص ىح ي
األعراؼ كالشعراء أيضان ( ىكقىػ ٍويـ تيػبَ وع) كهو تبٌع اٜنً ٍم ىًًنم الذم شرحةا عةه ُب نورة الدخاف عةد قوله
ًً
فحق عليهم العذاب الذم كعدناهم
ب الحر ين ىل فى ىح َق ىكعيد) أم ٌ
تعأب{أهم خًنه أـ قوـ تيػبٌ وع}  ( ،يكلٌّ ىك َذ ى
ألسن ير ينلةا.
به على ي

اٝنىٍل ًق ٍاأل َىكًؿ) يعين هل عجزنا عن تكويةهم
ٍ -15بٌ قاؿ تعأب جوابان لقوٟنم "ذلك رجع بعيد" (أىفىػ ىعيًيةىا بً ٍ

ُب بادئ األمر ُب أرحاـ ٌأمهاهتم أٓب ٦نل ٍقهم بدكف إعياء كال مش ٌق كال عةاء؟ فاإلعياء هو العجز عن
كشك ( ٍّمن خ ٍل وق ج ًد و
العمل (بى ٍل يه ٍم ًُب لىٍب و
يد)  ،يعين من ْنديد خلق األجساـ البالي ،
س) أم ُب التباس ٌ ٍ ى ى
فبل إعياء من ذلك كال صعوب عليةا ُب إعادهتا إٔب اٜنياة ثاني ن كلكن ال فائدة من ذلك إذ الةفوس حيٌ
انب كهي اليت يْنىزل .
باقي كهي اليت يٓن ى

ً
س بًًه نػى ٍف يسهي)  ،أم ما يعرتيه من شكوؾ
كل إنساف ( ىكنػى ٍعلى يم ىما تػي ىو ٍن ًو ي
نسا ىف) يعين ٌ
 ( -16ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ٍاإل ى
ً
(كىٍ٥نن أىقٍػر ً ً ً
س بًه نفسه قبل ما تسمعه أذناهي باتٌصاؿ
ى ي ىي
ب إلىٍيه م ٍن ىحٍب ًل الٍ ىوًريد)  ،أم ٥نن ي
نسمع ما تون ًو ي
حبل الوريد إٔب ً
أذنيه .كالوريداف ًعرقاف بصفحيت العيةيق يمتٌصبلف باألذيةٌن [أذيين القلب] ي ًرداف من الرأس
إليهما.

اف) يعين حٌن يتل ٌقى اٞنلىكاف األكامر لقبض ً
نفسه من ً
( -17إً ٍذ يػتىػلىقَى الٍمتىػلىقٍّي ً
جسمه ( ىع ًن الٍيى ًم ً
ٌن ىك ىع ًن
ي ى
ى
نفسه " :ركحه" من
أحد٨نا يقعد عن ٬نٌن
ٍّم ًاؿ قىعًي هد) يعين ي
ى
الش ى
اٞنستحضر كاآلخر عن مشاله فيقبضاف ى
ً
جسمه.
ً
كل إنساف ُب الدنيا،
فمبلئك اٞنوت ٨نا إثةاف أحد٨نا ييرنله عزرائيل حيث عةده تسجيل انتهاء حياة ٌ

ت يك حل نىػ ٍف و
س
كالثا٘ب رقيب كهو اٞنلىك اٞنوٌكل بكتاب أعماؿ اإلنساف .كالدليل على ذلك قوله تعأب ( ىك ىجاءى ٍ
َم ىع ىها ىنائً هق ىك ىش ًهي هد)  ،فالسائق هو ملىك اٞنوت يسوقها إٔب اٜنساب كاٛنزاء ،كالشهيد هو رقيب الذم
كاف ييراقب أعماؿ اإلنساف كيكتبها .كقد أخرب عةهما كثًن ً٣نٌن حضرته الوفاة بأهنما يلبساف ثيابان بيضاء.
ً
نفسه ٍبٌ يةتبًهاف إٔب أغبلطهما فيعيداف
كقد ٌ
يتو٨ناف أحيانان ّنىن هو شبيه باإلنم كإنم األب فيقبضاف ى
كل إنساف يكٍّكل ًبه ملىك ييراقب أعماله ي
ك٪نصي عليه أقوالهي
تلك الةفس إٔب جسمهاٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف ٌ
كيكتبها ُب كتاب أعماله فقاؿ:

َ ( -18ما يػ ٍل ًف ي ً و ً ً ً
ك٪نصي ً
عليه أقواله كيكتبها ُب كتاب
يب) كهو ملىك ييراقب أعماله ي
ى
ظ من قىػ ٍوؿ إَال لى ىديٍه ىرق ه
ً
ً
(عتًي هد) معةاها مهيٌأ ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب
أعماله ( ىعتي هد) أم مهيٌأ ٟنذا الغرض .فكلم ى
ً
يما}  ،يعين هيٌأنا ٟنم عذابان أليمان.
نورة الةساء {أ ٍيكلىئً ى
ك أ ٍىعتى ٍدنىا ىٟني ٍم ىع ىذابنا أىل ن
( -19كجاءت نكٍرةي الٍمو ً
اٜنق الذم كعدناهم ًبه من اٜنساب كالعقاب كالةعيم
ت بً ٍ
اٜنى ٍّق) أم بالوعد ٌ
ى ى ى ٍ ى ى ىٍ
ً
يد ) أم ىٕنيل كتي ً
ةكر فتقوؿ
ةت ًمٍةهي ىًٓن ي
كالثواب إذ ليس ما بيةه كبٌن ما يبلقي جزاءهي إال دقائق َٰ(ذىل ى
ك ىما يك ى
ال بعث كال حساب.
صوًر) يوـ القيام ( َٰذىلًك) اليوـ (يػوـ الٍو ًع ً
( - 20كنيًف ىخ ً
لكل ك ٌفار عةيد.
الشديد
بالعذاب
)
يد
ال
ُب
ح
ى
ي
ى
ٍ
ى
ى
ٌ
ت) إٔب احملشر ( يك حل نىػ ٍف و
س َم ىع ىها ىنائً هق) يسوقها إٔب احملشر ( ىك ىش ًهي هد) يشهد عليها.
 ( - 21ىك ىجاءى ٍ

فالسائق هو ملىك اٞنوت ،كالشهيد هو رقيب كاتب أعماله.

و
ةك
ةت ًُب ىغ ٍفلى و ٍّم ٍن ىهػَٰ ىذا) اليوـ كاٜنًساب كالعقاب (فى ىك ىش ٍفةىا ىع ى
 - 22فحيةئذ ييقاؿ لهي (لَىق ٍد يك ى
ً
اٞنادم الذم كاف يغلٌف الةفس األثًني كيقيها من اٞنؤثٌرات
غطىاءى ىؾ) باٞنوت ،كالغطاء هو اٛنسم ٌ
ً
حاد البصر ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ص يرىؾ الٍيىػ ٍوىـ ىحدي هد) أم ٌ
اٝنارجي (فىػبى ى
كما زالىت صوا ًرمةا ًحدادان تىػ يق حد ًُّا ً
ديدا
أنامليةا ٍ
اٜنى ى
ٍ ى ي

قوم الةظر ،كالبصر من حواس الةفس ،أما العٌن فمن حواس اٛنسم .كقد نبق شرحها ُب
كاٞنعىنٌ :

كتايب اإلنساف بعد اٞنوت .

فالكافر يعلم أ ٌف له حسةات عملها ُب الدنيا كلكن ٓب ٩ن ٍد شيئان مةها ُب اآلخرة فيسأؿ اٞنلىك رقيب
فيقوؿ له" :هل ٕب عةدؾ من حسةات مكتوب ؟" فأجاب:
م) من عمل مكتوب كلٌه نيئات ( ىعتًي هد) أم ١نفوظ مهيٌأ.
 ( -23ىكقى ىاؿ قى ًريةيهي) رقيب ( ىهػَٰ ىذا ىما لى ىد َ
و
فحيةئذ يقوؿ اهلل تعأب للملى ىكٌن اللَ ىذين نبق ذكر٨نا ك٨نا السائق كالشهيد:
( -24أىلٍ ًقيا ًُب جهةَم يك َل ىكفَا ور عةً و
يد) ،
ى
ى ىى ى
َاع لٍٍّلخ ًًن) أم مانع للزكاة ك ً
لصل الرًحم ( يم ٍعتى ود) على الضعفاء ( حم ًر و
شاؾ ُب البعث
يب) أم ٌ
َ ( -25مة و ى ٍ
ٌ

كاٜنساب.

َد ً
اب الش ً
ًَ
آخر) يعبده ،يعين مشرؾ (فىأىلٍ ًقياه ًُب الٍع ىذ ً
ًَ ً
يد) .
ىي ى
ي
( - 26الذم ىج ىع ىل ىم ىع الله إلىػَٰ نها ى ى
الدين ( ىربػَةىا ىما أىطٍغىٍيتيهي) أم ٓب
( - 27قى ىاؿ قى ًريةيهي) الذم دعاه إٔب اإلشراؾ ُب دار الدنيا ،كهو رئيسه ُب ٍّ
ًو
آمره بالطٌغياف على رنولك (كلىػَٰ ًكن ىكا ىف ًُب ى و
اٜنق.
ض ىبلؿ) عن اإل٬ناف (بىعيد) عن ٌ
يٍي
ى
م كقى ٍد قىدَمت إًلىي يكم بًالٍو ًع ً
ً
يد) ُب دار الدنيا فلم تىػٍةػىزًج يركا
ٍ ي ٍ
( - 28قى ىاؿ) اهلل تعأب ٟنم (ىال ىٔنٍتىص يموا لى ىد َ ى
ى

كعصيتم أمرم.
ى

أغًن كعيدم كعذايب ٞنن كعدهتم بالعذاب ( ىكىما أىنىا
 ( - 29ىما يػيبىد ي
َؿ الٍ ىق ٍو يؿ لى ىد َ
م) يعين ال تطمعوا أف ٌ
بًظىَبلوـ لٍٍّلعبً ً
يد) فبل ٍّ
أعذب بغًن ذنبٍ .بٌ أنذر ك ٌفار م ٌك فقاؿ اهلل تعأب:
ى
ىش حد ًمٍةػ يهم بىطٍ نشا) أم الذين أهلكةاهم كانوا أش ٌد تكربان كانتقامان
 ( -36ىكىك ٍم أ ٍىهلىكٍةىا قىػٍبػلى يهم ٍّمن قىػ ٍروف يه ٍم أ ى
من أهل م ٌك كمشركي العرب (فىػةىػقَبيوا ًُب الٍبً ىبل ًد) أصلها فةقٍّبوا ،بكسر القاؼ .كُب الشواذٌ قراءة ابن
عباس كايب العالي ك٪نٍن بن يعمر كلهم قرأكا ٍّ
"فةقبوا" بكسر القاؼ .كاٞنعىن :أنتم أيها اٞنشركوف ٍّنقبوا ُب

ديارهم اٝنرب كتتٌبعوا آثارهم ُب األرض كُب مةازٟنم اٝن ًرب اليت تداعت عليهم كأهلكتهم كاعتربكا ُّم
ً
للرنل ،الذين أهلكةاهم بالزالزؿ كال أنتم أكثر عددان من
أقول من هؤالء الكافرين :اٞنك ٌذبٌن ي
فلستم ى
تةجوا من العذاب كٓنصلوا على جزيل
الذين ٌ
دمرناهم باألعاصًن ،فانتسلموا ألمرنا كآمةوا برنولةا كي ي
الثواب .كقوله ( ىه ٍل ًمن ًَ١ن و
بقوتةا كإرادتةا.
يص) أم هل لكم من خبلص ك٤ناة من اٞنوت كاٟنبلؾ إال ٌ
ً
كنظًنها ُب نورة األنعاـ {قي ٍل ًنًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ٌن} .
ض ٍبٌ انظييركا ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبى ي الٍ يم ىك ٍّذبً ى
ً
ً
ً
( -37إً َف ًُب َٰذىل ى
ك) أم ُب أخبار اٞناضٌن كالتةقيب عن آثارهم (لىذ ٍكىر َٰل) أم ٞنوعظ (ل ىمن ىكا ىف لىهي
ب) ك واع كأذ هف صاغي  .كمن ذلك قوؿ عةرتة:
قىػ ٍل ه
ً
ً
ت ًن ىوا يك ٍم ُب اٟنىىول بى ىدال
لى ٍو كا ىف قىػ ٍلًب ىمعي ما ٍ
اختىػ ٍر ي
غًنيك يم كال ىرضٍي ي
ت ى
لكةَه ر ً
ب ُب ىم ٍن يػي ىع ٍّ
س يىػ ٍقبى يل ال لىومان كال ىع ىذال
ي
ل
ف
ه
ب
ذ
اغ
ى
ٍ
ي
ي
ي
ه
ى
(أ ٍىك أىلٍ ىقى ال َس ٍم ىع) يعين أك أصغىى إٔب القوؿ كإٔب قراءة القرآف ( ىكيه ىو ىش ًهي هد) أم كهو حاضر لبلنتماع
بكل قلبًه.
ٌ
ً
ض كما بػٍيػةىػهما ًُب ًنتَ ً أىيَ واـ كما م َسةىا ًمن لحغي و
وب) أم من تعب.
ىى ى
 ( - 38ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى ى ى ى ي ى
كقد نبق شرحها ُب نورة فاطر كُب كتايب الكوف كالقرآف أيضان.

ً
( - 39فى ٍ ً
ك) كهو التسبيح
١نمد ( ىعلى َٰى ىما يىػ يقوليو ىف) فيك من تكذيب كنخري ( ىك ىنبٍّ ٍح ًُنى ٍمد ىربٍّ ى
اص ٍرب) يا ٌ

س كقىػٍبل الٍغير ً
كب)
اٞنعركؼ (قىػٍب ىل طيلي ً
وع الش ٍ
َم ً ى ى ي

( -40كًمن اللَي ًل فىسبٍّحه كأىدبار ال حسج ً
ود) يعين كعةد إدبار الةجوـ ،فالسجود هي الةجوـ ،كالدليل على
ى ى ٍ ى ٍ ي ى ٍى ى ي
ذلك قوله تعأب ُب نورة الطور ً
ً
حج ًوـ}  ،فكلم "نجود" هي ًصف ه
{كم ىن اللٍَي ًل فى ىسبٍّ ٍحهي ىكإ ٍدبى ىار الة ي
ى
ً
َج ير يى ٍس يج ىد ًاف}  .كاٞنعىن :نبٌح ُنمد
{كالة ٍ
َج يم ىكالش ى
للةجوـ .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف ى

كل آي كونيٌ تراها ،فسبٌح عةد إقباؿ الةهار كعةد إقباؿ اللٌيل كعةد رؤي الةجوـ كعةد
ربٌك عةد إقباؿ ٌ
كرب
رب السماكات ٍّ
كوهنا ُنكمته كأدارها ّنشيئته ،ينبحاف ٍّ
إدبارها فقل " :ينبحاف من خل ىقها بقدرته ك ٌ

كرب العرش العظيم".
األرض ٌ

( - 41كانتى ًمع) يا ١نمد (يػوـ يػةى ًاد الٍمةى ًاد ًمن َم ىك و
اف قى ًر و
١نمد قريب مةه
ىٍ ٍ
يب) فاٞنةادم هو إنرافيل ،ك ٌ
ٌ ىٍ ى ي ي
حيةئ وذ ألنٌه ُب السماء ،فيةادم إنرافيل الةفوس اليت كانت على األرض ،كاألرض بعيدة عن احملشر ُب

اف بعً و
ً
و
يد}  .كقاؿ ُب هذه السورة
الفضاء .فلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فصلت {أ ٍيكلىئً ى
ك يػيةى ىاد ٍك ىف من َم ىك ى
صعد إٔب السماء حٌن ً
ً
و ً و
موته ،ككذلك
للةب (ع) كقد ى
(من َم ىكاف قىريب)  .أل ٌف اٝنطاب ُب هذه اآلي ٌ
ك}
األنبياء كالشهداء كاألكلياء كلٌهم صعدكا إٔب اٛنةافٌ .أما ُب نورة فصلت فاٞنقصود بكلم {أ ٍيكلىئً ى
تتمزؽ فيه اَّموع الشمسي .
الكافرين الذين يبقوف على األرض إٔب يوـ القيام يوـ ٌ
اٜنق كما كعدناهم ًُّا ،كالصيح تكوف من السماء،
صٍي ىح ى بً ٍ
( - 42يىػ ٍوىـ يى ٍس ىمعيو ىف ال َ
اٜنى ٍّق) أم بالقوؿ ٌ
ً
ً
ض يرك ىف} .
يع لَ ىديٍػةىا يٍ١ن ى
كذلك قوله تعأب ُب نورة م س {إًف ىكانى ٍ
صٍي ىح ن ىكاح ىد نة فىًإ ىذا يه ٍم ىٗن ه
ت إًَال ى
ً
كج) ٫نرجوف من األرض كيصعدكف إٔب الفضاء إٔب احملشر كهم نفوس ركحانيٌ .
اٝنيير ً
ك يىػ ٍويـ ٍ
َٰ( ىذل ى

ً
يت) يعين ٤نعل حياة األجساـ من اٞناء كالرتاب ٍبٌ نعيدها إٔب الرتاب باٞنوت
( -43إًنَا ىٍ٥ن ين يٍ٥نيًي ىكي٧ن ي
(كإًلىيػةىا الٍم ً
صًني) يعين كإليةا مصًن الةفوس كمرجعها بعد اٞنوت فةعاقبها على نيٌئاهتا ك٤نازيها على
ىٍ ى
حسةاهتا.
ً
اعا) بعين تتش ٌقق األرض كتتقطٌع فتكوف نيازؾ كأقمار للكواكب
ض ىعٍةػ يه ٍم نىر ن
َق ٍاأل ٍىر ي
( - 44يىػ ٍوىـ تى ىشق ي
و
ً
أشع الشمس احمل ًرق  ،كإٌ٧نا ٔنتفي الةفوس ُب
اٛنديدة ،كنفوس الكافرين حيةئذ ُب القبور لتحميىها من ٌ
أشع الشمس
القبور أل ٌف كجه األرض يكوف يمتساكيان قبل يوـ القيام ليس فيه أبةي لكي ٓنميىهم من ٌ

ك
كحرارهتا كال جباؿ كال شيء آخر فلذلك ٫نتفوف ُب القبور .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة طاها { ىكيى ٍسأىليونى ى
ً
ع ًن ًٍ
ص نفا  .ىال تىػىرل فً ىيها عً ىو نجا ىكىال أ ٍىمتنا}
اٛنبى ًاؿ فىػ يق ٍل يىةس يف ىها ىرٍّيب نى ٍس نفا  .فىػيى ىذ يرىها قى ن
ى
ص ٍف ى
اعا ى

فإذا تش ٌققت األرض ظهرت الةفوس للعياف كبانت لؤلنظار فليس ٟنا ملجأ تلجأ إليه كال نفق ٔنتفي فيه
ً
و
ك) اليوـ يوـ البعث كاٜنشر ( ىح ٍشهر ىعلىٍيػةىا يى ًسًنه) أم نهل ال
فحيةئذ تةتشر ُب الفضاء كاٛنراد َٰ( ىذل ى
صعوب فيه ،يةاديهم إنرافيل فيلبٌوف دعوته ك٩نتمعوف عةده.
ً
ىنت ىعلىٍي ًهم ًَنىبَا ور) فيخافونك بل
٥ٍَ ( - 45ن ين أ ٍىعلى يم ّنىا يىػ يقوليو ىف) ُب تكذيبهم لك كجحود رنالتك ( ىكىما أ ى
اؼ ك ًع ً
ً ً
يد) اهلل
أنت ٌلٌن العريك رحيم القلب تغفر الزٌالت فلماذا يبتعدكف عةك؟ (فى ىذ ٍّك ٍر بالٍ يق ٍرآف ىمن ى٫نى ي ى
للحق كيؤمن باهلل كبرنوله.
فيةقاد ٌ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة ؽ ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
========================================

سورة الذاريات

بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1كال َذا ًري ً
ات ىذ ٍرنكا) الذاريات هي الرياح ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الكهف {فأصبح
ى ى

قسم و
أم إ ٌف اهلل تعأب أقسم ُنادث
ماض ٌ
هشيمان تذركه الرياح} ٌ ،
أم ٌ
للقسم كهو ى
تفرقه الرياح ،كالواك ى

انقضى ،كهو هتديد ككعيد بالعذاب ،كاٞنعىن :قسمان بالرياح الذاريات ذركان.
مضى ك ى
ى
يبٌن بعض األعماؿ اليت قامت ُّا تلك الرياح فقاؿ:
ٍبٌ أخذ نبحانه ٌ

اٜن ًام ىبل ً
ت ًكقٍػنرا) الوقًر بكسر القاؼ هو الثقل ،كمعةاه فاٜنامبلت ثقبلن .كمن ذلك قوؿ عةرتة
( - 2فى ٍى

يصف اٝنيل:

ً ً
ً
س بال ىقةا
ىٍ٪نم ٍل ىن فٍتيانان ىمداع ى

خف لًو ىاها
يكقيران إذا ما ٍ
ب ٌ
اٜنىٍر ي

اٛنا ًري ً
ات يي ٍسنرا) أم فاٛناريات بسهول  ،كاٞنعىن :بسرع .
( -3فى ٍى ى
( - 4فىالٍم ىق ٍّسم ً
بقوة اندفاعها ،فكلم "أمر" كةاي اٞنخلوقات
ات أ ٍىمنرا) يعينٍّ :
فاٞنفرقات اٛنن كالةفوس ٌ
ي ى
ً
ً
ً
اٛنن
الركحاني  .كمثلها ُب ى
اٞنعىن ُب نورة الةازعات قوله تعأب { فىالٍ يم ىدبٍّػىرات أ ٍىمنرا } يعين فاٞنلقيات ٌ
بقوة اندفاعها.
كالةفوس على أدبارهم ٌ
( -5إًَ٧نىا تيوع يدك ىف لى ً
ً
القسم :إ ٍف ٓب
صاد هؽ) يعين ما ى
ى
ى
توعدكف به من اٜنشر كالعقاب لوع هد صادؽ .كجواب ى
نرنل عليكم ًمثل تلك الرياح فةهل ىككم ُّا كما أهل ٍكةا قوـ هود
تؤمةوا ّن ٌ
حمد كترتكوا عبادة األصةاـ ٍ
باألعاصًن.
ً
الدين هو اإلنقياد ٜنكم اهلل تعأب .كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
ٍّين لىىواقً هع) عليكمٍّ ،
 ( - 6ىكإ َف الد ى
ً و
و
ك فيها أ ٍف نى ًديةىا
صٍيةا اٞن ٍل ى
كأيٌاـ لىةا غيٍّر طواؿ ىع ى
كاٞنعىن :إنٌكم نتةقادكف للعذاب بعد موتكم إ ٍف ٓب تةقادكا اليوـ ألمرنا.

( - 7كال َسم ًاء ىذ ً
ات ٍ ً
األخرل ،كيقصد ُّا السماكات الغازيٌ .
ى ى
اٜنيبيك) أم ذات الرتاصف الواحدة فوؽ ى
ًً
ٌن } ،
كيفسرها قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف { ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقةىا فىػ ٍوقى يك ٍم ىنٍب ىع طىىرائً ىق ىكىما يكةَا ىع ًن ٍ
اٝنىٍل ًق ىغافل ى
ٌ
التجمع شيء مع شيء .كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة ٫ناطب عبل :
فاٜنبيك هو الرتاصف ك ٌ
ً
ً
ً
ب ىكاللَي ًل يٍ١نتىبً ً
ك
فىسائلي فىػىرني ىه ٍل يكٍة ي
ت أيطٍل يقهي إالٌ ىعلىى ىم ٍوك و ٍ
"١نتبك" صف للموكب ،أم ٠نتمع مرتاصف .كقاؿ زهًن يصف هنران:
فقوؿ الشاعر ي
بت تىةسجه ريح خ ًريق لً ً
وؿ الةٌ ً
م ىكلَ ول بًأيص ً
ك
ضاحي مائًًه يحبي ي
ه ى ه
ي يي
ي
ي
ً
ٕنوج اٞناء ،كقاؿ امرؤ القيس يصف السماء
أم خطوط مرتاصف كأهنا نيس ىج ٍ
ت ُب اٞناء يصف بذلك ٌ
كاٛنباؿ اليت ٓنتها كهي مكلٌل بالغيوـ:

مكلٌلى ن ٘نىٍراء ً
ذات ً
أنَرةو
ي
ى

ك كأ ٌهنا ًم ٍن ىحبائً ًل
ٟنا يحبي ه

نتتفرؽ هذه السماكات الغازي بعد أف كانت
قسم ثا٘ب ،اٞنعىنٌ :
للقسم كهو ى
كالواك من قوله "كالسماء" ى

اٞنتكوف من نبع غازات ،كأنتم أيها
مرتاصف كٔنتلط غازاهتا بعد أ ٍف كانت مةفصل فتكوف كالدخاف ٌ

اٞنشركوف نتبقوف على األرض تتع ٌذبوف بذلك الدخاف كالنرفعكم إٔب السماء مع اٞنؤمةٌن .ك٣نا يؤيٌد هذا
ٌن  .يػ ٍغشى الةَاس ه ىذا ع ىذ ً
قوله تعأب ُب نورة الدخاف {فىارتىًقب يػوـ تىأًٌٍب ال َسماء بً يدخ و
يم} .
اف حمبً و ى ى
ى ى ى ه
ى
ٍ ٍ ىٍ ى
اب أىل ه
ى
كهذا اٜنادث يكوف قبل القيام .
ً و ًو
ً
١نمد فبعضكم يقوؿ شاعر كبعضكم
( -8إنَ يك ٍم) أيها اٞنشركوف (لىفي قىػ ٍوؿ ح٢نٍتىلف) ُب شأف رنولةا ٌ
يقوؿ ناحر كاآلخر يقوؿ ٠نةوف ،كما اختلفتم ُب القرآف فبعضكم يقوؿ نحر كاآلخر يقوؿ ىكهانى

كاآلخر يقوؿ أناطًن األكلٌن.
ً
ك) يعين من أفك نفسه عن طاع اهلل .ييقاؿ أفكه يأفكه .يعين
الةب ( ىم ٍن أيف ى
( - 9يػي ٍؤفى ي
ك ىعٍةهي) أم عن ٌ
صرفه عن الشيء كقىػلىبىه .من ذلك قوله تعأب ُب نورة األحقاؼ حاكيان عن قوـ هود {قىاليوا أ ًىجٍئتىػةىا
ً ًٍ
ًً
الةب ىمن
لتىأف ىكةىا ىع ٍن آٟنىتةىا}  ،أم لتصرفةا عن عبادهتا .كاٞنعىن :يصرؼ الةاس بكذبه كيص ٌدهم عن طاع ٌ

عما أمره اهلل به من السجود آلدـ ،كاليوـ يص ٌد
صرؼ نفسه عن طاع اهلل .كهو الشيطاف صرؼ نفسه ٌ

الةاس عن طاع رنوؿ اهلل كعن اإل٬ناف به.

ً
اٝنىَراصو ىف) أم الك ٌذابوف الذين ي ً
صٌركف علىى باطلهم .كقد نبق شرح هذه الكلم ُب
( -10قيت ىل ٍ ي
ي
صو ىف} ُب آي .116
{كإً ٍف يه ٍم إًالَ ى٫نٍير ي
نورةاألنعاـ عةد قوله تعأب ى

ًَ
اهو ىف) أم ُب ُن ور من اٛنهل الهوف .يقاؿ غمره اٞناء أم غطٌاه ،كمن ذلك
ين يه ٍم ًُب ىغ ٍمىرةو ىن ي
( - 11الذ ى

قوؿ الفرزدؽ:

كى٤نٌى أىبا الٍ ًمٍة ً و
هاؿ ثاف ىكأىنَهي يىدا نابً وح ُب ىغ ٍمىرةو يىػتى ىذ ٌرعي
ى
كقد نبق شرح هذه الكلم ُب نورة األنعاـ كاٞنؤمةوف أيضان.

( -12يى ٍسأىليو ىف أىيَا ىف يىػ ٍويـ الدٍّي ًن) يعين مّت يكوف يوـ العقاب يوـ نيدا يف فيه .فقاؿ اهلل تعأب:
( -13يىػ ٍوىـ يه ٍم ىعلىى الةَا ًر يػي ٍفتىػةيو ىف) أم يع ٌذبوف .فتقوؿ ٟنم مبلئك العذاب:
( -14ذيكقيوا فًٍتػةىتى يك ٍم ىهػَٰ ىذا) العذاب (الَ ًذم يكةتيم بًًه تى ٍستىػ ٍع ًجليو ىف) ُب دار الدنيا.
ٍ -15ب كصف اهلل اٞنتٌقٌن فقاؿ تعأب (إً َف الٍمت ًَقٌن ًُب جة و
َات ىكعيييوف) ماء ٩نرم.
ٌ
ي ى ى
آخ ًذين ما آتىاهم ربػحهم) من هدايا ُب اٛنةٌ (إًنػَهم ىكانيوا قىػبل َٰذىلً ى ً ً
ً
ٌن) يعين كانوا ُب الدنيا
ك يٍ١نسة ى
يٍ
 ( -16ى ى ي ٍ ى ي ٍ
ٍى

١نسةٌن مع الفقراء كالضعفاء.

قول فقاؿ تعأب ( ىكانيوا قىلً نيبل ٍّم ىن اللٍَي ًل ىما يىػ ٍه ىجعيو ىف) يعين كانوا قليبلن
ٍ -17بٌ كصف هؤالء احملسةٌن بالتٌ ى
للتةوع ،كاٞنعىن :نواء أكاف الليل ًمن اللٌيإب
من الليل يةاموف كأكثره يتعبٌدكف ،ككلم "ما" تستعمل ٌ
الطواؿ أـ ًمن القصار ،صيفان كاف الوقت أـ شتاءن .فاٟنجوع هو الةوـ .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ىكقىد عالىًين اٝنىبىػ ير األىشةى يع
وؿ لىيلً ىي ال أ ٍىه ىج يع
أ ىىىب طي ي

ىن ىحا ًر) ٗنع ىن ىحر ،كهو قبل طلوع الفجر ( يه ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف) .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة
 ( -18ىكبً ٍاأل ٍ
اَب جةوبػهم ع ًن الٍمض ً
اج ًع يى ٍدعيو ىف ىربػَ يه ٍم ىخ ٍوفنا ىكطى ىم نعا} .
السجدة قوله تعأب {تىػتى ىج ى ي ي ي ي ٍ ى ى ى
 ( - 19ىكًُب أ ٍىم ىواٟنًً ٍم ىح ٌّق لٍّل َسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ) السائل الذم يسأؿ الةاس فيعطونه ،كاحملركـ الذم ال يسأؿ،

كاٞنعىن :يةفقوف من أمواٟنم على الفقراء كاحملتاجٌن.

 - 20لى ٌما ذكر اهلل نبحانه الرياح اليت أهلكت قوـ هود ُب أكؿ السورة ع ٌقبها ُّذه اآليات تًبيانان لً ىما
ًً
فات فقاؿ تعأب ( ىكًُب ٍاأل ٍىر ً
ٌن) أم عبلمات على تدمًن قوـ هود باألعاصًن ،كالعبلمات
ض آيى ه
ات لٍٍّل يموقة ى
ًً
ٌن) بوقوع تلك اٜنوادث انتقامان
هي ديارهم اٝن ًرب كآثارهم الباقي ُب األرض ،كلذلك قاؿ تعأب (لٍٍّل يموقة ى

مةهم على تكذيبهم رنل اهلل .أل ٌف أكثر الةاس ال يوقةوف بأ ٌهنا حوادث انتقامي كقعت بأم ور من اهلل بل
كل زماف.
يقولوف هذه حوادث طبيعي ٓندث صدف ُب ٌ
 ( -21ىكًُب أىن يف ًس يك ٍم) آيات على صدؽ قولةا ،كهي قصتهم اليت ح ٌدثتكم ُّا أجدادكم كنقلتها التوراة
أيضان لكم من نفر التكوين (أىفى ىبل تيػب ً
ص يرك ىف) آثارهم كديارهم اٝن ًرب ؟
ٍ

ً
وع يدك ىف) به من رزؽ ُب
 ( -22ىكًُب ال َس ىماء ًرٍزقي يك ٍم) أم أنباب رزقكم من رياح كنحاب كأمطار ( ىكىما تي ى

اٛنةٌ أيضان هو ُب السماء للمتٌقٌن.

ً
ب ال َس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
القسم الذم ُب
( - 23فىػ ىوىر ٍّ
ض إًنَهي ىٜنى ٌّق ٍّمثٍ ىل ىما أىنَ يك ٍم تىةط يقو ىف)  .ي
قلت فيما نبق أف ى

قسم هتديد ككعيد كإنذار بةزكؿ عذاب أك خراب كتدمًن ،فلٌما جاء ذكر السماء كاألرض ُب
القرآف هو ى

تتمزؽ
نيخرُّما يوـ القيام كيش ٌققهما ،فالسماء الغازي ٌ
القسم فمعةاه إف اهلل تعأب ٌ
هذه اآلي بعد ى
كٔنتلط تلك الغازات بعضها ببعض فتكوف دخانان ،كاألرض تتش ٌقق كتتقطٌع فتكوف نيازؾ كأقمار

القسم الذم أقسم اهلل به كذكر فيه السماء كاألرض،
للكواكب اٛنديدة كتةتثر ُب الفضاء .فهذا معىن ى
ً
ٕنزقت كانتثرت أجزاؤها ُب
انتثر ٍ
ت}  ،يعين ٌ
ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار {كإذا الكواك ي
ب ى

الفضاءٍ .بٌ قاؿ تعأب (إًنَهي ىٜنى ٌّق) أم لكائن ذلك اٝنراب ال ى١نال كهو نهل عليةا دكف مشق ( ٍّمثٍ ىل ىما
ً
أردت زيادة إيضاح عن السماكات فاقرأ
أىنَ يك ٍم تىةط يقو ىف) بسهول كبسرع دكف مش ٌق كال تكليف .فإف ى
كتايب الكوف كالقرآف فقد شرحت عةها شرحان كافيان.
اؾ) ؟
ٍ -24بٌ خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ اهلل تعأب ( ىه ٍل أىتى ى
تأٌب كلم "هل أتاؾ" ُب القرآف إذا كاف اٜنديث مسبوقان ،فيكوف اٞنعىن :هل فهمت اٜنديث حٌن أتاؾ
قبل هذه السورة؟ كقد نبقت قص إبراهيم مع ضيفه ُب نورة هود
(ح ًديث ً ً ً
ً
ٌن) الذين أكرمهم إبراهيم كق ٌدـ ٟنم الطعاـ ،كهم ثبلث من اٞنبلئك .
ى ي ى
يم الٍ يمكىٍرم ى
ضٍيف إبٍػىراه ى
( -25إً ٍذ ىد ىخليوا ىعلىٍي ًه) بيتىه (فىػ ىقاليوا ىن ىبل نما) عليكم (قى ىاؿ) إبراهيم ٠نيبان ٟنم ( ىن ىبل هـ) عليكم (قىػ ٍوهـ
اب يركبوهنا كال متاع كما يكوف
حمة ىك يرك ىف) يعين قاؿ إبراهيم ُب نفسه إهنم قوـ مةكركف إذ ليس معهم دك ٌ
مع اٞنسافرين.

غ) إبراهيم (إً ى َٰٔب أ ٍىهلً ًه) ام فماؿ ًنران إلعداد الطعاـ ٟنم (فى ىجاء بًعً ٍج ول ىًٚن و
ٌن) مشوم.
( -26فىػىرا ى
ى
ٌ
و
مادم.
( - 27فىػ ىقَربىهي إًلىٍي ًه ٍم قى ىاؿ أىىال تىأٍ يكليو ىف) مةه ،فلم يأكلوا ٌ
ألهنم ركحانيوف ال ٬نكةهم أكل شيء ٌ
ف ىكبىش يَركهي بًغي ىبلوـ ىعلًي وم) تىلً يده زكجته
س ًمٍةػ يه ٍم ًخي ىف ن) ألهنم ٓب يأكلوا من طعامه (قىاليوا ىال ىٔنى ٍ
( -28فىأ ٍىك ىج ى

نارة.

ً
صَرةو) أم ُب صيح  ،كهي مشت ٌق من صرير الباب كصرير اٟنواء ،كمن ذلك
( - 29فىأىقٍػبىػلىت ٍامىرأىتيهي ًُب ى
صوت صريرها ُب األجواء .كالصيح بعضها تكوف يمف ًرح كصهيل اٝنيل كصوت الباز .كمن ذلك قوؿ

امرئ القيس:

ً ً
فىأ ٍ
ىٜنىىقةىا بًاٟنىاديىات ي
كد ٍكنىهي

ً
صٌرةو ىٓبٍ تيػىزيَ ًل
ىج ىواح يرىها ًُب ى

أم ُب صيح متتابع  .كاٞنعىن :أقبلت امرأته بصيح تشبه صوت الباز ،كهي "اٟنلهول " ،كتي ىس ٌمى عةد
اٞنصريٌن "زغركدة" كهو ترديد و
ت
صوت
ص َك ٍ
حسن يستعمل عةد الةساء كقت األفراح كُب األعراس (فى ى
ى
ت كجهها بأصابع ك ٌفها لش ٌدة تعجبها .كمن ذلك قوؿ البعيث اَّاشعي:
ىك ٍج ىه ىها) أم لىطى ىم ٍ
الوجه يكبو لً ى ً
علىى ً
يمها
ص ٌك ن
عر ٍ
ص ىك ٍكتي ى
ى
ضى
ت ًٕب ٌ
ك ى
حّت ى
ى ي
ليدي ًن أم ي
تى ٌ
كالتزاؿ هذه الكلم مستعمل عةدنا ُب العراؽ ُب ١نافظ ذم قار "الةاصري " كهي اليت كاف إبراهيم
يسكةها كزكجته نارة قبل أف يهاجركا مةها إٔب األردف ٍبٌ إٔب فلسطٌن ،فتقوؿ اٞنرأة الساكة ُب ذم قار
"صكين زكجي على كجهي" أم ضربين (كقىالىت عج ه ً
ألد؟
يم) فكيف ي
ى ٍ ىي
وز ىعق ه
ك إًنَه هو ٍ ً
ً
ًً
يم) ُب
( - 30قىاليوا) أم قالت اٞنبلئك ( ىكَٰ ىذلك) أم كما قلةا لك يكوف (قى ىاؿ ىربح ي ي ى
اٜنىك ي
ً
يم) بإحواؿ عباده.
مصةوعاته (الٍ ىعل ي
كألم أم ور جئتم؟
( - 31قى ىاؿ) إبراهيم (فى ىما ىخطٍبي يك ٍم أىيػح ىها الٍ يم ٍر ىنليو ىف) أم فما شأنكم ٌ
و ً
ً
ٌن) هم قوـ لوط.
( - 32قىاليوا إًنَا أ ٍيرن ٍلةىا إً ى َٰٔب قىػ ٍوـ حٍ٠ن ًرم ى
ً ً
ً ً
ًو
تكونت من طٌن فصارت حجارة .كُب نورة هود قاؿ
( - 33لةيػ ٍرن ىل ىعلىٍيه ٍم ح ىج ىارنة ٍّمن طٌن) يعين ٌ
تعأب { كأىمطىرنىا علىيػها ًحجارةن ٍّمن ًن ٍّج ويل َمةض و
ود }  ،كُب نورة القمر قاؿ تعأب { إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم
ي
ى ٍ ٍ ى ٍى ى ى
آؿ لي و
ح ً
وط َ٤نٍَيػةى ي ً
تكونت ُب بادئ
اصبنا إًَال ى
ى
اهم ب ىس ىح ور }  .فيكوف خبلص ما تق ٌدـ ٌأهنا أحجار رنوبي ٌ

حصى بعد مركر مئات السةٌن.
األمر من الطٌن فصارت ى

اٞنلون
 ( - 34حم ىس َوىم ن) أم فيها أكٚن كعبلئم ت ٌدؿ على أهنا أحجار رنوبي  ،كالعبلئم هي اٝنطوط ٌ
ً ً
للمكثًرين ًمن
اٜنصى ،كقوله ( ًع ى
ةد ىربٍّ ى
ك) أم عةده ُب عآب الغيب أع ٌدها (ل ٍل يم ٍس ًرف ى
اٞنوجودة ُب ى
ٌن) أم ي
اٜنصى علىى الذين ٓب يكونوا
اٞنعاصي ،يفزل ًزلت األرض ُّم كتبل٬نت بيوهتم فوقهم ،كنقطت أحجار ى
حاضرين ُب القرل كقت حدكث الزلزاؿ فهلكوا ٗنيعان.

ً
ًً
ً
ٌن) كهم لوط كابةتاه.
( - 35فىأ ٍ
ىخىر ٍجةىا ىمن ىكا ىف ف ىيها) أم قري ندكـ (م ىن الٍ يم ٍؤمة ى
ً
و
ًً
ٌن) هو بيت لوط ،كالباقوف كافركف فانقوف.
( - 36فى ىما ىك ىج ٍدنىا ف ىيها ىغٍيػىر بىػٍيت) كاحد ( ٍّم ىن الٍ يم ٍسلم ى
م حيواف
 ( - 37ىكتىػىرٍكةىا فً ىيها) أم ُب القري (آيى ن) أم عبلم ظاهرة هو البحر اٞنيت الذم اليعيش فيه أ ح
ً
ً
يم) فيتجةٌبوف الكفر كاإلشراؾ كيبتعدكف عن اٞنعاصي.
ين ى٫نىافيو ىف الٍ ىع ىذ ى
لكثرة أمبلحه (لٍّلَذ ى
اب ٍاألىل ى
( - 38كًُب) قص (مون َٰى) آي كعربة (إً ٍذ أىرن ٍلةىاه إً ى َٰٔب فًرعو ىف بًس ٍلطى و
اف حمبً و
كقوة ظاهرة.
ٌن) أم ٌ
ي ى
ُنج بيٌة ٌ
ى
ٍ ى ي ٍ ىٍ ي
( - 39فىػتىػوَ َٰٔب) فرعوف عن قبوؿ اٜنق (بًرٍكةً ًه) أم ّنا لديه من جةد كقوة (كقى ىاؿ ن ً
احهر) مونى (أ ٍىك
ٌ ى ى
ى
ٌ ي
ىٍ٠نةيو هف) كلذلك ي ٌدعي أنه رنوؿ.
( -40فىأىخ ٍذنىاه) بالعذاب (كجةيوده فىػةىب ٍذنىاهم ًُب الٍي ٍّم) أم فطرحةاهم ُب البحر (كهو ملًيم) أم كهو و
آت
ى ي
ى ي ىي ى ي ٍ ى
ىيى ي ه
الرنل كانتعباد بين إنرائيل ً
كقتل أبةائًهم.
ّنا ييبلـ عليه من تكذيب ي
الر ً
و
ً
ً
يم) فأهلكةاهم ٞنا ك ٌذبوا
 ( - 41ىكًُب) قص ( ىعاد) آي كعربة ٞنن يعترب (إ ٍذ أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍيه يم ٍّ ى
يح الٍ ىعق ى

الرنل.
ي

و
ً
ً
ًً
ًَ
متهشمان كالةبات اليابس
متكسران ٌ
 ( - 42ىما تى ىذ ير من ىش ٍيء أىتى ٍ
ت ىعلىٍيه) الريح (إال ىج ىعلىٍتهي ىكالَرميم) أم ٌ

اه ٍم
صٍي ىح ي بً ٍ
ىخ ىذتٍػ يه يم ال َ
اٜنى ٍّق فى ىج ىع ٍلةى ي
دانته األقداـ كرمته على األرض .كمثلها ُب نورة اٞنؤمةوف {فىأ ى
الذم ى
القش كالتنب.
غيثىاء} فالغيثاء هو ٌ

ود) آي كعربة (إً ٍذ قًيل ىٟنيم) بعد أف عقركا الةاق  ،كهم قوـ صاّب (ىٕنىتػَعيوا ىح َ َّٰت ًح و
ٌن)
قص (ىٖني ى
 ( -43ىكًُب) ٌ
ى ٍ
كهي ثبلث أيٌاـ.

ً
ىخ ىذتٍػ يه يم
( - 44فىػ ىعتىػ ٍوا ىع ٍن أ ٍىم ًر ىرٍُّّ ٍم) أم عن امتثاله ،يعين جاكزكا اٜن ٌد ُب اٞنخالف كالعصياف (فىأ ى
صً
اع ىق ي) أم أخذهم العذاب الذم يصعق العقوؿ فيزيلها من الرؤكس ،ككاف هبلكهم بالزلزاؿ فتبل٬نت
ال َ
بيوهتم فوقهم ( ىكيه ٍم يىةظييرك ىف) إٔب بيوهتم تته ٌدـ.
ً
ً ًو
ين) ّنن ٫نرجهم من ٓنت األنقاض.
( -45فى ىما ٍ
انتىطىاعيوا من قيىاـ) من ٓنت األنقاض ( ىكىما ىكانيوا يمةتىص ًر ى
ًً
ٌن) أم خارجٌن عن طاعتةا.
 ( -46ىكقىػ ٍوىـ ني و
َه ٍم ىكانيوا قىػ ٍونما فىانق ى
وح ٍّمن قىػٍب يل) أغرقةاهم (إًنػ ي
اها) أم راصفةاها طبق فوؽ طبق  ،كهي السماكات الغازي (بًأىيٍ ود) أم بفضل مةٌا
 ( - 47ىكال َس ىماءى بىػةىػٍيػةى ى
عليهم (كإًنَا لىم ً
ونعيو ىف) بالةعم على العباد .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي ُب نورة البقرة كُب غًنها.
ى ي
( - 48ك ٍاألىرض فىػر ٍشةاها) بطبق ترابي لتكوف صاٜن للزرع كاإلنبات (فىةًعم الٍم ً
اه يدك ىف) لكم كلزرعكم،
ى ٍ ى ى ىى
ٍى ى
كاٞنعىن :كالطبق الرتابي هي أحسن ٕنهيد عملةاه لغرس األشجار كإنبات الكؤل عليها.
( - 49كًمن يك ٍّل ىشي وء) نباتان كاف أك حيوانان ( ىخلى ٍقةىا ىزٍك ىج ٍ ً
ٌن) ذكران كأنثى (لى ىعلَ يك ٍم تى ىذ َك يرك ىف) أم لكي
ى
ٍ

تف ٌكركا ُب خلقها فتتٌعظوا كٓنمدكا اهلل على ذلك.

ً
ً
( - 50فىفحركا إً ىٔب اللَه) أم أيهربوا من ٌ
اٞنادة كاصعدكا أب السماء كانكةوا مع اٞنبلئك ُب اٛنةاف الركحانيٌ
كبتقول اهلل كعبادتكم له فإ ٌف صعودكم إٔب السماء
تعيشوا هةاؾ عيش ن نعيدة كذلك بأعمالكم الصاٜن
ى
يغرت ُّا ٌإال من ٩نهل عواقبها (إً ٍّ٘ب لى يكم ٍّمٍةهي نى ًذ هير
خًنه لكم من بقائكم ُب األرض كتعلٌقكم ٌ
باٞنادة فبل ٌ
ٌن) .
حمبً ه
ً
ً
ٌن) .
آخىر) تق ٌدنونه (إً ٍّ٘ب لى يكم ٍّمٍةهي نىذ هير حمبً ه
 ( -51ىكىال ىٍْن ىعليوا ىم ىع اللَه إًلىػَٰ نها ى
ً
وؿ إًَال قىاليوا ن ً
ك) قومك (ما أىتىى الَ ًذين ًمن قىػبلً ًهم ٍّمن َرن و
احهر أ ٍىك ىٍ٠نةيو هف) .
 ( - 52ىكَٰ ىذل ى
ٍ
ى
ى
ي
ى

ً
للرنل كأف يقولوا ٞنن جاءهم أنت ناحر
اص ٍوا بًه) يعين هل ى
( - 53أىتىػ ىو ى
أكصى بعضهم بعضان بالتكذيب ي

أك يقولوا أنت ٠نةوف؟ كبل ٓب ً
رنل اهلل
يوص األجداد أحفادهم بذلك (بى ٍل يه ٍم قىػ ٍوهـ طىاغيو ىف) طغىوا على ي
كك ٌذبوهم كآ ىذكهم فانتقمةا مةهم.

ىنت ًّنىلي ووـ) بعد التبليغ ،أم ال لوـ عليك إذا تركتىهم
١نمد إٔب مدية يثرب (فى ىما أ ى
( - 54فىػتىػ ىوَؿ ىعٍةػ يه ٍم) يا ٌ
أعرضت عةهم.
ك
ى
ًً
( -55كذى ٍّك ٍر) غًنهم (فىًإ َف ٍّ
ٌن) .
الذ ٍكىر َٰل) أم اٞنوعظ (تىة ىف يع الٍ يم ٍؤمة ى
ى
( - 56كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنس إًَال لًيػعب يد ً
كف) .
ىى ى ي
اٛن َن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
( -57ما أي ًر ي ً
يد أىف يطٍعًم ً
و
ً
وف) .
ى
يد مٍةػ يهم ٍّمن ٍّرٍزؽ ىكىما أير ي ي ي
ً
ً
ٌن) ُب التح ٌكم بشؤكهنم.
( -58إً َف اللَهى يه ىو الَرز ي
َاؽ) لعباده (ذيك الٍ يق َوة) كالقدرة عليهم (الٍ ىمت ي
( - 59فىًإ َف لًلَ ًذين ظىلىموا ذىنيوبا ٍّمثٍل ذىني ً
ىص ىحاًًُّ ٍم) يعين إ ٌف ٟنم نصيبان من العذاب ًمثل نصيب
وب أ ٍ
ى ي
ن ى
أصحاُّم الذين هلىكوا ًمن قبل ،كقوـ نوح كعاد كٖنود (فى ىبل يستىػع ًجلي ً
وف) بإنزاؿ العذاب عليهم.
ىٍ ٍ
ً
ً
ً ً
وع يدك ىف) يوـ يةتقلوف ّنوهتم من الدنيا إٔب اآلخرة.
ين ىك ىف يركا من يىػ ٍوم ًه يم الَذم يي ى
( - 60فىػ ىويٍ هل لٍّلَذ ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الذاريات ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===============================

سورة الطور

بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
سميه اليهود جبل حوريب،
 ( -1ىكالطحوًر) هو اٛنبل الذم كاف مونى يصعد عليه كيةاجي ربٌه مةه ،كتي ٌ
كالواك للقسم.

( -2ككًتى و
اب َم ٍسطيوور) نطٌرها اهلل بقلم قدرته ،كهي األلواح اٜنجري اليت كتب فيها الوصايا العشرٍ ،بٌ
ى
كتبوها ُب ٠نموع التوراة.
ةشوور) " ،الَرؽ" هو جلد الغزاؿ كانوا يكتبوف عليه التوراة كاألحكاـ التشريع من اٜنبلؿ
ًُ( -3ب ىر ٍّؽ َم ي

زمن مونى كاليت بعده كرحبلت بين إنرائيل لى ٌما خرجوا من مصر
كاٜنراـ كقصص األنبياء اليت
ٍ
نبقت ى

كغًن ذلك ،كتسمى "٠نموع التوراة" ،كتسميه الةصارل "العهد القدٙب" .فالَرؽ هو جلد الغزاؿ يستعمل

للكتاب بعد عمليٌ يْنىرل له حيث ٓب يكن كرؽ للكتاب ُب ذلك الزمن.
( -4كالٍبػي ً
ت الٍ ىم ٍع يموًر) هو بيت اٞنقدس الذم ابتدأ ُب بةائه داككد كأكمله نليماف من بعده.
ى ىٍ
( -5كال َس ٍق ً
انشق كمالت الش ٌق علىى ىمن كاف ٓنتها من بين إنرائيل
ف الٍ ىم ٍرفي ً
وع) يريد به اٛنبل الذم ٌ
ى

ككادت تقتلهم ٗنيعان ألهنم ك ٌذبوا مونى لى ٌما نزؿ باأللواح كقالوا ىمن يص ٌدؽ ٌأهنا من عةد اهلل .فلما رأىكا

الش ٌق ُب مكاهنا كٓب تقع عليهم .كالشاهد على ذلك قوله
ذلك خافوا كصاحوا آمةٌا كص ٌدقةا،
فانتقرت ي
ٌ
فالش ٌق من جبل الطور هي
ىخ ٍذنىا ًميثىاقى يك ٍم ىكىرفىػ ٍعةىا فىػ ٍوقى يك يم الطح ىور } ٌ ،
تعأب ُب نورة البقرة { ىكإً ٍذ أ ى
السقف اٞنرفوع علىى ىمن كاف ٓنته.

 ( - 6ىكالٍبى ٍح ًر الٍ ىم ٍس يجوًر) أم الذم نجرته الشمس.

تقوؿ اٞنرأة العربي "إنجرم التةور" أم إشعلي الةار فيه لكي ٔنبزم فيه .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف
حرارة كبدها كبقروة ذُنوا ابةها كحشوا جلده تبةان فتقوؿ:
الى تىسٍمىني الدَهرى ُب ٍأر و
ت
ض كىإ ٍف رىتػىعى ٍ

َ
فا٧نا هيى ىٓنٍةا هف كىتىسٍجاري

يعين قلبها كالتةٌور يتوقٌد على كلدها.

لقسم،
هو البحر األ٘نر الٌذم عربه مونى كقومه كغرؽ فيه فرعوف كجةده .كالواك ُب ٗنيع الكلمات ل ى
قسم و
الرنل فأنزؿ اهلل عليهم ًمثل
ماض ،أم إ ٌف اهلل تعأب أقسم ُنوادث مضت على أقواـ ك ٌذبوا ي
ككلها ى
كل حادث مةها علىى التفصيل:
هذا العذاب أك اٝنراب أك التدمًن .كإليك ذكر ٌ
قص مونى مع
 أكالن أقسم اهلل تعأب بالطور كيريد بذلك ذكر اٜنادث اليت كقعت فوقه كهي ٌ
أنظر
السبعٌن من قومه لى ٌما قالوا أ ًرنا اهللى ىج ٍهىرةن ،فجاء ُّم كأصعدهم فوؽ اٛنبل كقاؿ ٍّ
رب أر٘ب ٍ
إليك ،قاؿ اهلل تعأب ٍ ً
فخر مونى مغشيٌان عليه كمات ىمن كاف
لن ترا٘ب ،فةزلت صاعق عليهم ٌ

قسم هتديد للمشركٌن كمعةاه إ ٍف ٓب تؤمةوا يب
معهٌ .
كقصتهم معركف ُب التوراة كُب القرآف ،كهذا ى

تكربكا على
كتص ٌدقوا رنوٕب أ ٍ
لت على هؤالء السبعٌن لى ٌما ٌ
ينزؿ عليكم صاعق من السماء كما أنز ي

مونى كك ٌذبوه كقالوا أ ًرنا اهللى ىج ٍهىرةن.
 أما قوله تعأب (ككًتى و
اب َم ٍسطيوور) الكتاب هو األلواح اٜنجري اليت كتبها اهلل تعأب بقلم قدرته
ى
كنزؿ ُّا مونى إٔب قومه ككانت تلك األلواح آي كمعجزة لبين إنرائيل كآثاران باقي من بعد
102

فلما نزؿ مونى من اٛنبل كرأل قومه يعبدكف العجل
مونى لو ٓب يكفركا كيعبدكا العجل ٌ .
غضب عليهم كألقى األلواح على األرض بعةف فتكسرت كصارت قطعان عديدة ً
فخسرهتا بةو
ٌ
إنرائيل حيث كانت الكتاب فيها بارزة من اٜنجر معركف أهنا ليست من كتاب إنساف بل هي ًمن
اهلل تعأب .كاٝنطاب ُب هذه اآلي للمشركٌن أيضان ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا يب كتص ٌدقوا رنوٕب
عز لكم كر٘ن ُب الدنيا كاآلخرة لً ىما فيه من علوـ
كترتكوا عةادكم فستخسركا القرآف الذم هو ٌ
اعظ كما ً
كح ىكم كمو ً
ً
خسر بةو إنرائيل اللٌوحٌن اللٌ ىذي ًن فيهما الوصايا العشر.

102
مرةن ثاني كجاء بلوحٌن آخرين كلكةٌه كتبهما بيده
كتكسرتا ،عاد ٌ
لى ٌما نزؿ مونى بلوحٌن كألقا٨نا على األرض ٌ
فصار اَّموع أربع ألواح.

 أما قوله تعأب (ًُب ىر ٍّؽ َم ي و
اٞنتمزؽ اٞنةتشرة
اٞنتفرؽ ٌ
ةشور) يريد به ٠نموع التوراة ،ك"اٞنةشور" معةاه ٌ

مزقه .كاٝنطاب أيضان للمشركٌن كالكافرين ،كاٞنعىن :إ ٍف
رقوقه علىى األرض .كذلك أل ٌف نبوخذنصر ٌ
ٓب تؤمةوا بوحدانًييت كتص ٌدقوا رنوٕب ٔنسركا القرآف كما ً
خسر بةو إنرائيل ٠نموع التوراة حٌن
ٌ
مزقها ملك بابل لى ٌما كفركا كعبدكا البعليم كعشتاركث كغًن٨نا.
ٌ
 أما قوله تعأب (كالٍبػي ً
ت الٍ ىم ٍع يموًر) يريد به بيت اٞنقدس ،الواك للقسم كاٝنطاب للمشركٌن من
ى ىٍ
العرب ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا بوحدانًيٌيت كترتكوا عبادة األصةاـ أينلٌ ٍط عليكم ىمن يأخ يذ البيت
ً
فكسر
كيكس ير أصةامكم ،كما
ي
أرنلت علىى بين إنرائيل ملك بابل ٌ
مةكم الٌذم فيه عٌزكم ٌ
عزهم كُب بقائه ٠ندهم لو ٓب يكفركا كيعبدكا األصةاـ.
أصةامهم كه ٌدـ بيت اٞنقدس الذم فيه ٌ
 أما قوله تعأب (كال َس ٍق ً
مالت عليهم فكانت كالسقف فوؽ
ف الٍ ىم ٍرفي ً
وع) هي ٌ
الش ٌق من اٛنبل اليت ٍ
ى
رؤكنهم كقد نبق الكبلـ عةها.
 أما قوله تعأب ( ىكالٍبى ٍح ًر الٍ ىم ٍس يجوًر) يريد به البحر األ٘نر الذم انفلق ٞنونى فاجتازه هو كقومه

كغرؽ فيه فرعوف كجةده .كاٝنطاب للمشركٌن أيضان ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تص ٌدقوا رنوٕب أيهلككم كما

أهلكت فرعوف كجةده ُب البحر لى ٌما ك ٌذبوا مونى كٓب يؤمةوا به .كهذا ما أنذرهم به من عذاب
عاجلٍ ،ب توعدهم بعذاب آخر ً
آجل فقاؿ تعأب:
ٌ
ك) للمشركٌن (لىواقًع) ام و
آلت كقتيه.
اب ىربٍّ ى
ى ه
( -7إً َف ىع ىذ ى
َ ( -8ما لىه ًمن دافً وع) أم ليس و
ألحد ٕنكٌن أف يدفع العذاب عةهم.
ي ى
ور ال َس ىماءي ىم ٍونرا) السماء يريد ُّا الطبقات الغازي كقد
ٍ - 9بٌ ٌبٌن نبحانه مّت يكوف كقته فقاؿ (يىػ ٍوىـ ىٕني ي
نبق الشرح عةها ُب هذا الكتاب كُب كتايب الكوف كالقرآف أيضان ،ك"اٞنور" معةاه اإلضطراب بذهاب

كإياب ،كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نلمى:
فىػتي ٍج ىم يع أى٬ني هن ًمةٌا ىكًمة يك ٍم

ًّني و
ور ًُّا ٍّ
قس ىم ىٕن ي
الدماءي
ى

يعين ٕنوج ُّا الدماء.
كاٞنعىنُ :ب ذلك اليوـ تضطرب الطبقات الغازي اليت تغلٌف األرض كٕنوج بعضها ُب بعض ٍبٌ تتش ٌقق
ً
ً
ب يىػ ٍوىـ تىأًٌٍب ال َس ىماء
كٔنتلط ببعضها فتكوف كالدخاف .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الدخاف { فى ٍارتىق ٍ
ٌن  ،يػ ٍغشى الةَاس ه ىذا ع ىذ ً
بً يدخ و
يم } .
اف حمبً و ى ى
ى ى ى ه
ى
اب أىل ه
اؿ ىنٍيػنرا) .اٛنباؿ هةا يريد ُّا الةيازؾ كقد شرحت عةها ُب كتايب الكوف كالقرآف
 ( - 10ىكتى ًسًني ٍ
اٛنًبى ي

شرحان كافيان ،كاٞنعىنُ :ب ذلك اليوـ تسًن الةيازؾ ٥نو الشمس نًنان ُب الفضاء كال تدكر بعد ذلك حوؿ
و
ْنذُّن الشمس
فحيةئذ
األرض كما هي اٜنال اليوـ ،أل ٌف األرض تفقد جاذبيتها بسبب بركدة جوفها
ٌ
إليها.
ًو
بالرنل ،كذلك ٞنا يصيبهم من اٝنوؼ كاٟنلع كالفزع كالعطش عبلكنة
( - 11فىػ ىويٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ٌن) ي

على أنواع العذاب.

ًَ
و
ين يه ٍم ًُب ىخ ٍو و
حديث و
باطل ٫نوضوف ،كُب أصةامهم (يىػ ٍل ىعبيو ىف) كما تلعب الطفل
ض) أم ُب
( - 12الذ ى

بال حد ىمى.

ً ً
َم ىدعًّا) أم يسًنكف إليها بسرع بدكف تو واف ،ألهنا ْنذُّم
( - 13يىػ ٍوىـ) القيام (يي ىدعحو ىف إ ى َٰٔب نىار ىج ىهة ى
و
فحيةئذ يقاؿ ٟنم:
إليها.
ًً
َار الًَيت يكةتيم ًُّىا تي ىك ٍّذبيو ىف) ُب دار الدنيا.
 ( -14ىهػَٰذه الة ي
( -15أىفى ًسحر هػَٰ ىذا) الذم تركنه ،كما كةتم تقولوف آلياتةا نحر (أىـ أىنتيم ىال تيػب ً
ص يرك ىف) اٜنقيق أل ٌف
ٍه ى
ه ٍ ٍ ٍ
ى
١نمدان غطٌى علىى أعيةكم كما قلتم هذا ُب الدنيا؟
ٌ

صًربيكا ىن ىواءه ىعلىٍي يك ٍم) الصرب
اصًربيكا) على العذاب (أ ٍىك ىال تى ٍ
قانوا ش ٌدة حرارهتا (فى ٍ
ٍ ( - 16
اصلى ٍوىها) أم ي

ك ى ً
للرنل.
اٛنزع (إَ٧نىا يٍْنىزٍك ىف ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ُب الدنيا من أعماؿ نيٌئ ككف ور كتكذيب ي

ٍ -29ب خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب (فى ىذ ٍّكر) قومك بالقرآف ،أم ًعظهم بهً .
كمثلها ُب نورة ؽ {
ٌ
ٍ
اؼ ك ًع ً
ً ً
يد } .
فى ىذ ٍّك ٍر بالٍ يق ٍرآف ىمن ى٫نى ي ى
ً ً
(فىما أىنت بًةًعم ً
اه ون كىال ىٍ٠نةي و
وف) كما يزعموف.
ت ىربٍّ ى
ك) أم بإنعامه عليك بالرنال (ب ىك ى
ى ى ٍى
ً
اعر نػَتىػربَص بًًه ريب الٍمةي ً
وف) أم نةتظر أ ٍف ٬نوت أك ييقتىل فةسرتيح مةه.
( - 30أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف) هو ( ىش ه ى ي ىٍ ى ى

"فاٞنةوف" ٗنع مةيٌ  ،ك"ريبها" اٜنوادث اليت تريب اإلنساف عةد ٠نيئها ،كمن ذلك قوؿ الشاعر يصف

متزكج :
امرأة ٌ

تىػربص ًُّا ريب اٞنةي ً
وف لى ىعلَ ىها
ىٌ ٍ ى ٍ ى ى
فتتزكجها أنت.
يعين لعلٌه ٬نوت زكجها أك يطلٌقها ٌ

ً
ك ىعٍةها بىػ ٍعليها ٍأك ىنيى ٍجةى يح
ىنيىػ ٍهل ي

ً
ٌن) أم ًمن اٞنةتظرين الةصر من اهلل عليكم
صوا) أم انتظركا موٌب (فىًإ ٍّ٘ب ىم ىع يكم ٍّم ىن الٍ يمتىػىربٍّص ى
( -31قي ٍل تىػىربَ ي

كيةتصر عليه.
يغلب خصمه
كنتعلموف أيٌةا ي
ي

ىح ىبل يم يهم) أم أفكارهم ( ًُّػىَٰ ىذا) الرتبٌص كاالنتظار (أ ٍىـ يه ٍم قىػ ٍوهـ طىاغيو ىف) يعين طغياهنم
( - 32أ ٍىـ تىأٍ يم يريه ٍم أ ٍ
يأمرهم ُّذا الرتبٌص للفتك برنولةا.

( - 33أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف تىػ ىق َولىهي) أم قاله من نفسه كليس القرآف من اهلل كما ي ٌدعي( ،بىل َال يػي ٍؤًمةيو ىف)  .فقاؿ

اهلل تعأب:

ً
ً ً و ًً
كحسن بيانه كإخباره عن اٞنغيٌبات (إًف
( - 34فىػ ٍليىأٍتيوا ُنىديث ٍّمثٍله) أم مثل القرآف ُب نظمه كفصاحته ي
ىكانيوا ً ً
١نمد".
صادق ى
ى
ٌن) ُب قوٟنم "تقولٌه ٌ
احتج على اٞنلحدين فقاؿ تعأب:
ٍبٌ ٌ

و
ً ً
اٞنادة ،فيكوف اٞنعىن :هل
قلت فيما نبق أ ٌف كلم "شيء" معةاها ٌ
( - 35أ ٍىـ يخل يقوا م ٍن ىغ ًًٍن ىش ٍيء) ؟ ي

األزؿ كإ ٌف نفونةا
مادي فيقولوف إ ٌف األثًن ٬نؤل الفضاء من ى
تكونٌت نفوس هؤالء اٞنلحدين بغًن أجساـ ٌ
103
تكونت فيها
اليت
األجساـ
خلق
ن
م
لكن
ك
األثًن
من
نت
تكو
نعم
؟
ٟنا
ف
مكو
ال
تكونت من األثًن
ى
ى
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اٝنىالًيقو ىف) لتلك األجساـ؟
فيهن (أ ٍىـ يه يم ٍ
نفونهم؟ أليس اهلل خلقها كخلق السماكات كاألرض ى
كمن ٌ
ً
ً
السماكات
اٞنادة اليت يخل ىق ٍ
ض) يعين أـ هؤالء اٞنلحدكف خلىقوا ٌ
( - 36أ ٍىـ ىخلى يقوا ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ت مةها ٌ

فيهن (بىل
خلق ٌ
اٞنادة ى
كاألرض فلذلك ٩نحدكف ىمن خل ىقهم؟ كبل فإ ٌف اهلل ى
كخلق السماكات كاألرض كمن ٌ
َال ييوقًةيو ىف) بذلك ٛنهلهم كعةادهم.
الةبوة ٞنن أرادكا كمن أحبٌوا فيقولوف لوال أينزؿ هذا القرآف على
( - 37أ ٍىـ ًع ى
ةد يه ٍم ىخىزائً ين ىربٍّ ى
ك) ى
فيهبوف ٌ
صٍي ًط يرك ىف) على الكوف فيعملوف ما شاؤكا؟ كبل ال هذا كال ذاؾ.
رجل من القريتٌن عظيم (أ ٍىـ يه يم الٍ يم ى
ٍ - 38بٌ قاؿ اهلل تعأب (أ ٍىـ ىٟني ٍم ينلَ هم) أم مصعد يصعدكف فيه إٔب السماء (يى ٍستى ًمعيو ىف فً ًيه) الوحي من
السماء كبذلك علًموا أ ٌف القرآف ي٢نتلىق فك ٌذبوه (فىػ ٍليأٍ ًت مستى ًمعهم بًس ٍلطى و
اف حمبً و
ُنج ظاهرة كأدل
ٌن) أم ٌ
ى ي ٍ يي ي
كاضح للم ٌدعي بذلك.
ات ىكلى يك يم الٍبىػةيو ىف) كهذا تسفيه ألحبلمهم إذ أضافوا إٔب اهلل ما أنًفوا مةه فقالوا اٞنبلئك
( - 39أ ٍىـ لىهي الٍبىػةى ي
بةات اهلل.

103
مكوف ٟنا ،ك١ندكدة ال تةقص
بعض اٞنلحدين يعتقدكف بوجود األركاح كلكن يقولوف ٌأهنا موجودة من ى
األزؿ ال ٌ
كال تتكاثر .كمن ٗنلتهم مؤلٌف كتاب "على حافٌ العآب األثًنم" .كيقولوف ٌأهنا تدخل ُب بيت األرحاـ فتبين عليها
كتكوف جسمان آخر ،كهكذا تةتقل من جس وم إٔب جس وم آخر.
جسمان فيكوف إنسانان ٍبٌ تةفصل باٞنوت عن هذا اٛنسم ٌ
ً
ً
َه ير  ،ىكىما ىٟنيم
وت ىكىٍ٥نيىا ىكىما يػي ٍهل يكةىا إًَال الد ٍ
قاؿ اهلل تعأب عةهم ُب نورة اٛناثي { ىكقىاليوا ىما ه ىي إًَال ىحيىاتػيةىا ال حدنٍػيىا ى٧ني ي
ً
ك ًم ٍن ًع ٍل وم  ،إً ٍف يه ٍم إًَال يىظيةحو ىف}
بً ىذل ى

ىجنرا) على تبليغ الرنال (فىػ يهم ٍّمن َم ٍغىروـ حمثٍػ ىقليو ىف) أم يث يقل عليهم اٞنبلغ الذم تسأٟنم
( - 40أ ٍىـ تى ٍسأى يٟني ٍم أ ٍ

إيٌاه كلذلك امتةعوا عن اإل٬ناف؟ كبل ال هذا كال ذاؾ.

ً
ب فىػ يه ٍم يىكٍتيبيو ىف) كتابان ًمثل القرآف ييةبئ عن اٞناضي كاٞنستقبل؟ كبل ليس
( - 41أ ٍىـ ًع ى
ةد يه يم) علم (الٍغىٍي ي

ٟنم ذلك.

ًَ
يدك ىف) ًمن قًبىل الشيطاف كلكن ال يعلموف
ين ىك ىف يركا يه يم الٍ ىم ًك ي
( -42أ ٍىـ ييًر ي
يدك ىف ىكٍي ندا) بك كباٞنؤمةٌن (فىالذ ى
و
فحيةئذ يةدموف.
حّت يقعوا ُب اٟناكي
ٌ
( - 43أ ٍىـ ىٟني ٍم إًلىػَٰهه) يرزقهم ( ىغٍيػ ير اللَ ًه) كبل ال إاله ُب الكوف غًن اهلل ( ينٍب ىحا ىف اللًَه ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) تةزيهان

له عن الشركاء.

 ( - 44ىكإًف يىػىرٍكا كً ٍس نفا) أم قًطىعان ًم ىن األحجار ( ٍّم ىن ال َس ىم ًاء ىناقًطنا) عليهم اليص ٌدقوا ُّا بل (يىػ يقوليوا

وـ) تراكم بعضه فوؽ بعض .كاٞنعىن :لو أنقطةا على أهل م ٌك أحجاران بكثرة كما أنقطةاها
اب َم ٍريك ه
ىن ىح ه
على أصحاب الفيل كرأكها كهي ُب السماء لقالوا هذا نحاب مرتاكم.

ً ًً
ص ىع يقو ىف) أم فيه
١نمد بعد أف أنذرهتم ( ىح َ َّٰت ييىبلقيوا يىػ ٍوىم يه يم الَذم فيه يي ٍ
( - 45فى ىذ ٍريه ٍم) أم اتركهم يا ٌ

ييقتىلوف فيبلقوف العذاب ُب عآب الربزخ.

( - 46يىػ ٍوىـ ىال يػي ٍغ ًين ىعٍةػ يه ٍم ىكٍي يد يه ٍم ىشٍيئنا) أم ال يدفع عةهم كيدهم شيئان من القتل ،ككاف ذلك يوـ بدر
ً
ً
ةص يرك ىف) من قومهم كذكيهم أل ٌف موقع بدر بعيد عن
قيتل نبعوف من رؤنائهم كأينر نبعوف ( ىكىال يه ٍم يي ى
م ٌك فبل ً
تصلهم الةجدة إال بعد بضع أيٌاـ.
ً
ً ًً
ك) أم غًن عذاب القتل كاألنر ،كهو عذاب اآلخرة بعد القتل
ين ظىلى يموا ىع ىذابنا يدك ىف َٰذىل ى
 ( - 47ىكإ َف للَذ ى
( ىكلىػَٰ ًك َن أى ٍكثىػىريه ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) العاقب ألهنم ال يؤمةوف بوجود األركاح.

ً
( - 48ك ٍ ً
تةذرهم كاصرب علىى ىمن أنذرهتم ،أم إصرب على تكذيبهم
١نمد ،كاٞنعىن :أنذ ٍر ىمن ٓب ٍ
اص ٍرب) يا ٌ
ى
ً
َك بًأ ٍىعييةًةىا) أم برعايتةا كٓنت رقابتةا فبل يقدركف على قتلك
ك فىًإن ى
حّت يةصرؾ اهلل عليهم (ٜني ٍك ًم ىربٍّ ى
(كنبٍّح ًُنم ًد ربٍّ ى ً
وـ) من الةوـ صباحان ،فقل :نبحاف الذم أماتين ٍبٌ أحيا٘ب.
كح ى
ٌن تىػ يق ي
ى ى ٍ ىٍ ى
ً
ً
حج ًوـ) نبٌحه أيضان،
 ( - 49ىكم ىن اللٍَي ًل فى ىسبٍّ ٍحهي) يعين ُب ٌأكؿ الليل نبٌحه عةد رؤي الةجوـ ( ىكإ ٍدبى ىار الة ي
يعين ُب آخر الليل عةد ذهاب الةجوـ عن األنظار.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الطور ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===================================

سورة النجم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1كالة ٍ ً ً
للقسم ،كالةجم يريد ُّا اٞنذنبات ،ككلم (إذا) تشًن إٔب اٞنستقبل ،ككلم
ى
َجم إذىا ىه ىو َٰل) الواك ى
قسمان بذكات الذنب إذا نقطت على األرض .كهذا هتديد
(هول) معةاه نقط على األرض ،كاٞنعىن :ى

القسم ١نذكؼ تقديره
ككعيد للمشركٌن كالظاٞنٌن كالكافرين بةزكؿ العذاب عليهم ُب هذا الزمن .كجواب ى
ً ً ً
حج ًوـ .
٪نل بكم من الدمار كاٟنبلؾ .كنظًنها ُب نورة الواقع قوله تعأب { فى ىبل أيقٍس يم ّنىىواق ًع الة ي
ى
نرتكف ما ٌ
ً
ً
ً
قسمان باٞنواقع اليت تسقط
ىكإنَهي لىىق ىس هم لٍَو تىػ ٍعلى يمو ىف ىعظ ه
يم }  ،فكلم (فبل) تشًن إٔب اٞنستقبل ،كاٞنعىن :ى
عليها اٞنذنٌبات كإنٌه ٜنادث لو تعلموف عظيم األ٨نيٌ .

ٍ - 2ب قاؿ تعأب (ما ض َل ً
اٜنق كما أغواه كما
ٌ
١نمد أحدان عن طريق ٌ
ى ى ى
ضل ٌ
صاحبي يك ٍم ىكىما ىغ ىو َٰل) أم ما ٌ
ًً
ً
صبىػ ٍرنىا ىعلىٍيػ ىها } نورة
تزعموف أيها اٞنشركوف .كهذا ردان على قوٟنم {إًف ىك ىاد لىييضلحةىا ىع ٍن آٟنىتةىا لىٍوىال أىف ى
الفرقاف آي . 42
ً
هول نفسه كال تل ٌقاه من كاهن كما تزعيموف.
 ( - 3ىكىما يىةط يق ىع ًن ا ٍٟنىىو َٰل) أم عن ى
ً
ً
ً
وح َٰى) إليه بوانط جربائيل.
( - 4إ ٍف يه ىو إَال ىك ٍح هي) من اهلل (يي ى
يد الٍ يق ىو َٰل) كهذه صف ٛنربائيل بأنٌه شديد ال يق ىول ،كما كصفه ُب
 ( - 5ىعلَ ىمهي) جربائيل الذم هو ( ىش ًد ي
نورة التكوير بقوله تعأب { إًنَه لىىقو يؿ رن و
ةد ًذم الٍ ىعر ًش ىم ًك و
ٌن } .
وؿ ىك ًروٙب ً .ذم قيػ َوةو ًع ى
ي ٍ ىي
ٍ
ًو
كعلو
( - 6ذيك مَرة) أم ذك مشورة ،تستشًنه اٞنبلئك ُب أمرها كاألنبياء ُب شؤكهنا لذكائه ككفرة عقله ٌ
مةزلته .كمن ذلك قوؿ لبيد بن ربيع :
ًو
ر ىج ىعا بًأ ٍىم ًرً٨نىا إًٔب ًذم ًمرةو
ص ًرٍ٬نىو إًبٍػىر يام ىها
ىحصد ىكيٍ٤ن يح ى
ى
ٌ
ى
يعين رجعا إٔب ذم مشورة كفطة يستشًنانه كيتحاكماف عةده.
١نمد ُب اٛنةس كالصعود إٔب السماء ُب ليل اٞنعراج .أم صارا نواء ُب اٛنةس
(فى ٍ
انتىػ ىو َٰل) جربائيل مع ٌ

١نمدان صعد بةفسه الركحانيٌ كجربائيل ٢نلوؽ ركحا٘ب كصعدا نويٌن إٔب السماء.
أل ٌف ٌ

ً ً
١نمدان تعاليم
جو األرض حٌن كاف ييعلٌم ٌ
 ( - 7ىكيه ىو ب ٍاأليفيق ٍاأل ٍىعلى َٰى) أم ككاف جربائيل على ارتفاع من ٌ

ديةيٌ  .فاألفق مفرد كٗنعه آفاؽ .كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً
ً ً
وـ الطٌىوالً يع
ى
الس ىماء ىعلىٍي يك يم لىةىا قى ىمىراها ىكالةٌ يج ي
أخ ٍذنا بآفىاؽ ٌ
أم دلٌه جربائيل عليه.
ٍ( -8بيَ ىدنىا) ٌ
١نمد من العرش (فىػتى ىد َ َٰٔب) ٌ

اب قىػ ٍو ىن ٍ ً
ٗب) من ذلك إذا كاف القوناف من حجم
ٌن) من العرش ُب اٞنساف (أ ٍىك أ ٍىد ىَٰ
( - 9فى ىكا ىف قى ى
ً
الصغار.
ً ًً
ً
الرنل ًمن قبله ًمن أمر
١نمد ( ىما أ ٍىك ىح َٰى) أم مثل الذم ى
أكحى إٔب ي
( - 10فىأ ٍىك ىح َٰى) اهلل تعأب (إ ى َٰٔب ىعٍبده) ٌ
التوحيد كنبذ األصةاـ كْنةٌب اإلشراؾ .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر {كلىىق ٍد أ ً
ك
يكح ىي إًلىٍي ى
ى
ك كلىتى يكونى َن ًمن ٍ ً
كإً ىٔب الَ ًذين ًمن قىػبلً ى ً
أكحى إٔب
ك لىئ ٍن أى ٍشىرٍك ى
ٍ
ين }  ،فإ ٌف اهلل تعأب ى
ت لىيى ٍحبىطى َن ىع ىملي ى ى
ى
اٝنىان ًر ى
ى
ى
١نمد كهو ُب السماء كجربائيل علٌمه أشياء.
رنوله ٌ
١نمد ما رآه من اآليات كالعجائب ُب
ب الٍ يف ىؤ ياد ىما ىرأ َٰ
 ( - 11ىما ىك ىذ ى
ىل) أم ما كذب عليكم فؤاد ٌ

يشك فيما رآه ألهنا انطبعت ُب ذاكرته .ككاف اٞنعراج ركحانيان ال
السماكات األثًني ُب ليل اٞنعراج كٓب ٌ
جسمانيان .يعين نفسه صعدت إٔب السماكات السبع كرأل اٞنبلئك كهم ركحانيوف أيضان كاتٌصل باألنبياء
كهم نفوس ركحاني  ،كالفؤاد من أعضاء الةفس.

( - 12أىفىػتي ىم ياركنىهي) أم ْنادلونه ( ىعلى َٰى ىما يىػىر َٰل) من اآليات كتعلٌ ىم من البيٌةات.
أخرل حٌن نزال ًمن السماء السابع إٔب
 ( - 13ىكلىىق ٍد ىرآهي) أم علٌمه جربائيل (نىػ ٍزلى ن أ ٍ
يخىر َٰل) أم ٌ
مرة ى

السماء األكٔب.

ةد ًن ٍد ىرةً الٍ يمةتىػ ىه َٰى) أم عةد هناي جولتهما ُب السماكات كذلك قرب السدرة كهي شجرة
ً ( - 14ع ى
أثًني  ،أم ركحاني ٖنرها الةبق.

ةد ىها ىجةَ ي الٍ ىمأٍ ىك َٰل) أم جةٌ اٞنأكل عةد تلك السدرة اليت تأكم إليها نفوس األتقياء كالشهداء
ً ( -15ع ى
كاألكلياء ُب عآب الربزخ ،كهي الطبق السفلى من السماكات السبع ،كليست جةٌ اٝنلد اليت يدخلوهنا

يوـ القيام .

الس ٍد ىرىة) أم ٪نيط ُّا من األنوار ( ىما يىػ ٍغ ىش َٰى) األبصار بةورها.
( - 16إً ٍذ يىػ ٍغ ىشى ٍّ
١نمد
 ( - 17ىما ىزا ى
غ الٍبى ى
ص ير ىكىما طىغى َٰى) أم ما ماؿ بصره عن مرئيٌه اٞنقصود له كما جاكزه .كاٞنعىن :كاف ٌ
ص ير) ،دليل
تأدبان كتعظيمان لربٌه .فقوله ( ىما ىزا ى
يةظر أمامه فقط ال يلتفت ٬نيةان كال مشاالن ،ككاف ذلك ٌ
غ الٍبى ى

شرحت هذا ُب كتايب اإلنساف بعد
اس الةفوس .كقد
ي
على أ ٌف اٞنعراج كاف ركحانيٌان ،أل ٌف البصر من حو ٌ
اس اٛنسم.
اٞنوت كالعٌن من حو ٌ

ً ً
ً
ظمى ،كاٞنعىن :ىرأىل عرش ربٌه،
( - 18لىىق ٍد ىرأ َٰ
ىل) ٌ
١نمد ُب السماكات (م ٍن آيىات ىربٍّه الٍ يكٍبػىر َٰل) أم العي ى
ب
أل ٌف العرش أعظم آي فوؽ السماكات .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف { قي ٍل ىمن َر ح
ال َسماك ً
ب الٍ ىع ٍر ًش الٍ ىع ًظي ًم } .
ات ال َسٍب ًع ىكىر ح
ىى
( - 19أىفىػرأىيٍػتيم َ
ت ىكالٍعيَز َٰل) أصلها أرأيتم كالفاء للتفكًن.
البل ى
ى ي
ً
الشةيوؼ
يخىر َٰل) ثبلث أصةاـ كانوا يعبدكهنا ككانوا ييلبًسوهنا أدكات الزية كالقبلئد ك ي
 ( - 20ىكىمةىاةى الثَالثى ى ٍاأل ٍ
حساف بن ثابت:
كغًن ذلك كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
البلت ىكالٍعيٌزل ىكىكٌدان
ٌكنىػٍة ىسى ى

الشةيوفىا
ىكنى ٍسليبيػ ىها الٍ ىق ىبلئً ىد ىك ي

و
الةب (ع) خالد بن الوليد فه ٌدمها ،كأرنل عمرك بن
فكانت العيٌزل ُب كاد ييسمى "بطن ٦نل " فأرنل ٌ
العاص فه ٌدـ نواع ،كأرنل نعد بن زيد فه ٌدـ مةاة ،كذلك يوـ فتح م ٌك  .كاٞنعىن :ف ٌكركا ُب هذه
تضر أـ تةفع؟ كهل ًمن عاقل يعبد حجران مةحوتان؟
األحجار اليت تعبدكهنا ٍبٌ ابدكا ٕب رأيكم فيها هل ٌ
( - 21أىلى يك يم ال َذ ىك ير ىكلىهي ٍاألينثى َٰى) أم كيف ٔنتاركف ألنفسكم الذكور ًمن األكالد كتةسبوف هلل اإلناث

فتقولوف اٞنبلئك بةات اهلل؟

ك إً نذا قً ٍس ىم ه ًض ىيز َٰل) أم قسم جائرة .كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
( - 22تًٍل ى

ت بػةيو أىن ود ًُنك ً
ٍم ًه يم
ى
ض ىاز ٍ ى ى ي

إً ٍذ يىػ ٍع ًدليو ىف الرأٍس بًال َذنى ً
ب
ٌ ى

ىنزىؿ اللَهي ًُّىا) أم بعبادهتا ( ًمن
( -23إً ٍف ًه ىي إًَال أ ٍ
ىٚنىاءه ىٚنٍَيتي يم ى
وها) ٟنذه األحجار (أىنتي ٍم ىكآبىا يؤيكم َما أ ى
و
يةزؿ دليبلن أك حكمان يشًن إٔب عبادهتا أك أهنا تشفع لكم عةد اهلل (إًف
ين ٍلطىاف) ُب كتاب ٚناكم .يعين ٓب ٌ
ً
ًَ َ
س) أم كما ٕنيل إليه نفونهم ( ىكلىىق ٍد ىجاءى يهم ٍّمن َرًٍُّّ يم
يىػتَبعيو ىف) ُب ذلك (إال الظ َن ىكىما تىػ ٍه ىول ٍاألىن يف ي

ا ٍٟنيىد َٰل) ُب القرآف فرفضوه.

( -24أىـ لً ًٍئلنس ً
كبل ليس ٟنم ما ٕنةٌوا.
اف) للكافر ( ىما ىٕنىَ َٰىن) من شفاع اٞنبلئك كغًنها من األكلياء؟ ٌ
ٍ ى
يكٔب) فيهدم إٔب ديةه اٞنرت٘نٌٌن على اٞنساكٌن كيغفر للموحدين كييدخل ُب جةٌاته
( - 25فىلًلَ ًه ٍاآل ًخىرةي ىك ٍاأل ى َٰ

اٞنتٌقٌن.

ً
( - 26كىكم ٍّمن َملى و
اعتيػ يه ٍم ىشٍيئنا إًَال ًمن بىػ ٍع ًد أىف يىأٍذى ىف اللَهي لً ىمن
ك ًُب ال َس ىم ىاكات) الركحاني (ىال تيػ ٍغ ًين ىش ىف ى
ى

ض َٰى) عن اٞنشفوع له.
يى ىشاءي) أ ٍف يتش ٌفعوا به ( ىكيىػ ٍر ى

ًَ
ً
ين ىال يػي ٍؤًمةيو ىف بً ٍاآل ًخىرةً لىيي ىس حمو ىف الٍ ىم ىبلئً ىك ى تى ٍس ًميى ى ٍاألينثى َٰى) حٌن زعموا ٌأهنا بةات
( - 27إ َف) اٞنشركٌن (الذ ى

اهلل.

اٜنى ٍّق ىشٍيئنا) أم
 ( - 28ىكىما ىٟنيم بًًه) أم ُّذا القوؿ ( ًم ٍن ًع ٍل وم إًف يىػتَبًعيو ىف إًَال الظَ َن ىكإً َف الظَ َن ىال يػي ٍغ ًين ًم ىن ٍ

من اٜنقيق شيئان.

ض ىعن َمن تىػ ىوَ َٰٔب ىعن ًذ ٍك ًرنىا) أم عن كعظةا ،يعين عن
ٍ - 29بٌ خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب (فىأ ٍىع ًر ٍ

اٜنىيىاةى ال حدنٍػيىا) ٌأما اآلخرة فقد أنكرها.
القرآف ( ىكىٓبٍ ييًرٍد إًَال ٍ

ً
ً
توصلوا إليه من العلم ُّا ٌأما اآلخرة
(َٰ - 30ذىل ى
ك) اإليراد للدنيا دكف اآلخرة ( ىمٍبػلىغي يهم ٍّم ىن الٍع ٍل ًم) أم ما ٌ
فهم غافلوف عةها .كمثلها ُب نورة الركـ قوله تعأب { يػعلىمو ىف ظى ً
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا كيه ٍم ىع ًن ٍاآل ًخرةً
اهنرا ٍّم ىن ٍ
ى
ىٍ ي
ى
يه ٍم ىغافًليو ىف }.
ض َل ىعن ىنبًيلً ًه ىكيه ىو أ ٍىعلى يم ًّنى ًن ٍاهتى ىد َٰل) فيجازيهما ّنا يستح ٌقاف فما عليك إال
(إً َف ىربَ ى
ك يه ىو أ ٍىعلى يم ًّنىن ى
الببلغ.
ٍ - 31ب كجه اٝنطاب للمسلمٌن فقاؿ اهلل تعأب (كلًلَ ًه ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من و
رزؽ كثًن ( ىكىما ًُب
ٌ ٌ
ى ى
ىى
ماؿ كفًن (لًيج ًزم الَ ًذين أىناءكا) مع الفقراء كالضعفاء (ًّنا ع ًمليوا كى٩ن ًز َ ً
ض) من و
ٍاأل ٍىر ً
ىح ىسةيوا) إٔب
ين أ ٍ
م الذ ى
ى ى ىٍ ى
ىٍ ى ى ى ي
اٜني ٍس ىىن) فيعطيهم ُب الدنيا من خًناهتا كُب اآلخرة جةٌاهتا.
الفقراء كاحملتاجٌن (بً ٍ
ًَ
ين ىٍ٩نتىةًبيو ىف
يتم ٌإال بشركط فقاؿ تعأب (الذ ى
ٍ - 32بٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف دخوؿ هؤالء احملسةٌن اٛنةاف ال ٌ
ً
ىكبىائًر ًٍ
ش إًَال اللَ ىم ىم) كهذا انتثةاء ،كهو اٞنصابوف ببعض اٛنةوف
اإل ًٍٍب) أم كبائر الذنوب ( ىكالٍ ىف ىواح ى
ى
كاٛناهلوف بأمور الدين كبالعواقب فهؤالء إ ٍف تابوا عن كبًنة يتوب اهلل عليهم .كالشاهد على ذلك قوله
تعأب ُب نورة الةساء { إًَ٧نىا التػ ٍَوبى ي ىعلىى اللٌ ًه لًلَ ًذين يىػ ٍعمليو ىف ال حسوء ًَنى ىهالىو ٍبيَ يىػتيوبيو ىف ًمن قى ًر و
ك
يب فىأ ٍيكلىػئً ى
ى ى
ىى
ً
ً
اٛنن لي َم ه" بضم البلـ،
يىػتي ي
وب اللٌهي ىعلىٍيه ٍم } " .فاللٌمم" هو طىىرؼ من اٛنةوف ،يقاؿ "أصابت زي هد من ٌ
اٞنس كالشيء القليل .كمن ذلك قوؿ األعشى:
كهو ٌ
كتي ً ً ً
ب السرل كىكأىَ٧نىا أى ىٓب ًُّا ًمن طىائً ً
اٛنً ٍّن أ ٍىكلى يق
ف ٍ
ى ٍ
ٌ ى ٍ
صب يح م ٍن غ ٍّ ي ى ى
ككذلك اللَم بفتح البلـ هي اإلصاب للشيء ،كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:
ً
ً
ً
ً
صبىػىرا
يما يي ىسحر بًه فىإ ٍف أىلى َم ٍ
ت ىعلىٍيه أىٍزىم ه ى
ال يم ٍكربه فىػىرحان ف ى
أما اللٍّم بكسر البلـ فهي خصل من الشعر تكوف على جه األذنٌن كاٛندائل .كمن ذلك قوؿ
األعشى:

ث أ ٍىكىدل ًُّىا
فىًإ ٍف تىػ ٍع ىه ًد ًيين ىكًٕب لً َم ه فىإً َف ٍ
اٜنىىو ًاد ى

غًنهتا حوادث الدهر.
أم ٌ
يستمركف على ارتكاب الذنوب
ك ىك ًان يع الٍ ىم ٍغ ًفىرةً) يغفر للتائبٌن من قريب عن ارتكاب الذنب كال
(إً َف ىربَ ى
ٌ
ىنشأى يكم ٍّم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض) يعين
( يه ىو أ ٍىعلى يم بً يك ٍم) أم أعلم بذنوبكم إ ٍف كانت من الكبائر أك من الصغائر (إً ٍذ أ ى

ٓنولت إٔب أرحاـ أمهاتكم
تكونت من األرض فصارت ُب أصبلب آبائكم نيطىفان ٍبٌ ٌ
من األغذي اليت ٌ
فكةتم أجةٌ فيها (كإً ٍذ أىنتيم أ ًىجةَ ه) ٗنع جةٌن (ًُب بطي ً
وف أيَم ىهاتً يك ٍم فى ىبل تػيىزحكوا أىن يف ىس يك ٍم) بالقوؿ ،يعين ال يقل
ي
ى ٍ
إ٘ب مذنب كأنتغفر اهلل من كل و
ذنب كأتوب إليه
ظن بةفسه ذلك ،كلكن ٌ
ٌ
إ٘ب ٓب أذنب طوؿ حياٌب ،كإف ٌ
( يه ىو أ ٍىعلى يم ًّنى ًن اتَػ ىق َٰى) اٞنعاصي فيدخله جةٌاته.
ت الَ ًذم تىػ ىوَ َٰٔب) عن
 - 33كنزؿ ُب حيي بن أخطب ككاف من رؤناء اليهود كعيلمائهم قوله تعأب (أىفىػىرأىيٍ ى

اإل٬ناف.

ً
اٜنق ( ىكأى ٍك ىد َٰل) عن الباقي ،يعين كامتةع عن الباقي .كمن ذلك قوؿ
 ( -34ىكأ ٍىعطى َٰى قىل نيبل) ُب قوؿ ٌ

اٝنةساء ترثي أخاها:

ً
ً
الفٍتػي ً
ت يك ىداها
اف ما بىػلىغيوا ىم ىداهي كال ييكٍدم إذا بىػلىغى ٍ
فىػ ىّت ى
الةب (ع) كتباحثوا معه ٍبٌ خرجوا ،فقاؿ
حيي بن أخطب مع ٗناع من اليهود دخلوا على ٌ
كذلك أ ٌف ٌ

الةب اٞنوعودكف به ،فقاؿ أتؤمن
حيي ما تقوؿ ُب ٌ
١نمد؟ فقاؿ هو هو  ،أم هو ٌ
بعض اليهود لرئيسهم ٌ

به؟ فقاؿ ٥نن نائركف على دين مونى دين التوحيد ك٥نن نصًن إٔب اٛنةٌ كال حاج بةا إٔب دين جديد،

ت فيه
فقاؿ أحدهم أال تؤمن به؟ فقاؿ إ ٍف أنا
تتبعين اليهود ُب إنبلمي كأخاؼ أف قد ٌ
تو٨ن ي
أنلمت ٍ
ي

فأ٘نل ًكزر هؤالء مع ًكزرم ،فقاؿ اآلخر أتؤمن به كهو من العرب؟ فقاؿ ٥نن أعداء العرب فكيف نؤمن
ً
اٜنق كامتةع عن
بةب مةهم!؟ فهذا معىن قوله تعأب ( ىكأ ٍىعطى َٰى قىل نيبل ىكأى ٍك ىد َٰل) ،يعين أعطىى قليبلن ُب قوؿ ٌ
ٌ
أداء الباقي.
ً
ةدهي ًع ٍلم الٍغىٍي ً
ب فىػ يه ىو يىػىر َٰل) أنٌه يكوف من أهل اٛنةٌ فيقوؿ ألصحابه ٥نن نصًن إٔب اٛنةٌ .
( -35أىع ى ي

ً
ً
ون َٰى) نبيٌه ،يعين أٓب ي٫نًرب القرآف ّنا ُب التوراة مع أ ٌف التوراة باللغ
( - 36أ ٍىـ ىٓبٍ يػيةىبَأٍ ّنىا ًُب ي
ص يحف يم ى
ً
١نمدان من العرب ال يعرؼ اللغ العًربي كال يعرؼ القراءة كالكتاب أليس اهلل أخربه ّنا ُب
العربي كأ ٌف ٌ
نزؿ عليه القرآف؟
توراهتم؟ كإذا أيقن بذلك فما الذم ٬نةعه من اإل٬ناف بالقرآف كاتٌباع ىمن ى
( - 37كإًبػر ًاه ً
صحف إبراهيم
يم الَذم ىك َََٰب) نذره فق ٌدـ إبةه للذبح كفاء لةذره .كاٞنعىن :أٓب ٦نربه ّنا ُب ي
ى ٍى ى

أيضان كاليت مكتوب فيها:

أنلمت كأنلموا؟
يخىر َٰل) فلماذا يقوؿ لصاحبه أخاؼ أف أ٘نل ًكزر هؤالء إذا
( -38أَىال تى ًزير ىكا ًزىرةه ًكٍزىر أ ٍ
ي

كبل ال ٪نمل إنساف ذنب غًنه ،كلكةٌه ك ٌذاب ال ٫ناؼ من إنبلـ قومه إف أنلموا بل ٫ناؼ على

رئانته لئبل تذهب مةه إذا أنلم .كإليك ما جاء ُب التوراة ُب هذا اٝنصوص ،كذلك ُب نفر التثةي ُب
اإلصحاح الرابع عشر قاؿ " ال يقتىل اآلباء عن األكالد كال يقتىل األكالد عن اآلباء كل و
إنساف ييقتىل
ي
ي
ٌ
ِنطيئته".
( - 39كأىف لَيس لً ًٍئلنس ً
اف) ُب اآلخرة (إًَال ىما ىن ىع َٰى) ٟنا ُب دنياه من حسةات كأعماؿ صاٜن  .كالشاهد
ى ٍ ى ى
على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { كمن أىراد ً
ك ىكا ىف
اآلخىرةى ىك ىن ىعى ىٟنىا ىن ٍعيىػ ىها ىكيه ىو يم ٍؤًم هن فىأيكلىئً ى
ىى ٍ ى ى
ىن ٍعييػ يهم َم ٍش يك نورا } .
حسن مهما كتمها
 ( -40ىكأى َف ىن ٍعيىهي ىن ٍو ى
ؼ يػيىر َٰل) يعين كإ ٌف حسةاته نوؼ تظهر للةاس كيكوف له ذكر ى

عن الةاس ،كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نلمى:
كمهما تى يكن ًعٍة ىد ام ًر وئ ًمن خلًي ىق و
ىٍ
ٍ ى
ٍ
ٍ

كإ ٍف خا ىٟنا ىٔنٍ ىفى ىعلىى الةٌ ً
اس تيػ ٍعلى ًم

بأكَب ما يستح ٌقه من الثواب.
ٍ( -41بيَ يٍ٩نىزاهي) اهلل ( ٍ
اٛنىىزاءى ٍاأل ٍىك ىََٰب) أم ٍبٌ ٩نزم اهلل ذلك الساعي آلخرته ى
ً
نعى
 ( - 42ىكأى َف إً ى َٰٔب ىربٍّ ى
ك الٍ يمةتىػ ىه َٰى) أم إٔب جواره ُب السماكات الركحاية يكوف مصًن اٞنيحسن الذم ى
آلخرته كهةاؾ تكوف هناي تة ٌقبلته.

ك ىكأىبٍ ىك َٰى) يعين أنعم اهلل على أ و
اٞنسرات فصاركا يضحكوف
 ( - 43ىكأىنَهي يه ىو أ ٍ
ىض ىح ى
يناس باٞناؿ كاألكالد ك ٌ
بسبب نركرهم ،كابتلى أينانان بالفقر كاٞنرض كاٟنموـ فصاركا يبكوف لسوء أحواٟنم.

ىحيىا) يعين أمات اآلباء كأحيا األبةاء .يعين أقاـ األبةاء مقاـ آبائهم.
 ( - 44ىكأىنَهي يه ىو أ ىىم ى
ات ىكأ ٍ
( - 45كأىنَهي ىخلى ىق الَزٍك ىج ٍ ً
ٌن ال َذ ىكىر ىك ٍاألينثى َٰى) .
ى
ً ( - 46من نحطٍ ىف و إً
ب ُب األرحاـ.
من
يعين
)
ىن
ٕن
ا
ذ
يٍ
ى
َٰ
مين حٌن يي ى
ى
صٌ
ٌ
ً
يخىر َٰل) كهذه الةشأة تكوف بعد القيام  ،فيخلق اهلل تعأب أرضان جديدة
 ( - 47ىكأى َف ىعلىٍيه الةَ ٍشأىةى ٍاأل ٍ

كٚناكات جديدة ك٫نلق فيها ٢نلوقات جديدة .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم { يىػ ٍوىـ
ض كال َسماكات كبػرزكاٍ للٌ ًه الٍو ً
اح ًد الٍ ىق َها ًر }  ،يعين تب ٌدؿ األرض و
بأرض غًنها
تيػبىد ي
ض ىغٍيػىر األ ٍىر ً ى ى ى ي ى ىى ي
َؿ األ ٍىر ي
ى
تتمزؽ كتقوـ ٠نموع أخرل مقامها.
كذلك السماكات الغازي تب ٌدؿ بغًنها أل ٌف اَّموع الشمسي ٌ

كفض فأغةاهم ،كأعطىى آخرين أنعامان من البقر
 ( - 48ىكأىنَهي يه ىو أى ٍغ ى َٰىن ىكأىقٍػ ى َٰىن) يعين :أعطىى بعضهم ذهبان ٌ
كالغةم أك غًنها فاقتةىوها .كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
بعد فىػ ٍق ور قى ًد اقٍػتىػ ىىن
لق ٍد نى ىاؿ ىزيٍ يد اٝنىٍي ًل ى
أصبى ىح ىزيٍ هد ى
ماؿ أخي يك يم ك ٍ
يعين اقتىن أنعامان.
ٍّعىر َٰل) اليماني  ،كهي ٤نم ُب السماء كاف اليهود يعبدكهنا كيكةٌوهنا ّنلك
 ( - 49ىكأىنَهي يه ىو ىر ح
ب الش ٍ
السماء ،كاٞنعىن :ال تعبدكا ً
الشعرل بل اعبدكا رٌُّا.
يكٔب) لى ٌما ك ٌذبوا رنوٟنم ،كاألكٔب معةاه اٞناضي السالف  .كليس هةاؾ عاداف
ك ىع نادا ٍاأل ى َٰ
 ( - 50ىكأىنَهي أ ٍىهلى ى

اٞنفسرين ،كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب [ُب نورة طا ها]
عاد األكٔب كعاد الثاني كما ذهب إليه بعض ٌ
اؿ الٍ يقر ً
يكٔب } يعين السالف اليت ذهبت قبلةا.
كف ٍاأل ى
عن لساف فرعوف { قى ىاؿ فى ىما بى ي ي

قص عاد كٖنود ُب نورة األعراؼ
 ( - 51ىكىٖني ى
ود فى ىما أىبٍػ ىق َٰى) ٞنا ك ٌذبوا رنوٟنم بل أهلكهم .كقد نبقت ٌ
آي . 65
َه ٍم ىكانيوا يه ٍم أىظٍلى ىم ىكأىطٍغى َٰى) من عاد كٖنود.
 ( - 52ىكقىػ ٍوىـ ني و
وح) أهلكةاهم ( ٍّمن قىػٍب يل إًنػ ي
ندكـ
 ( - 53ىكالٍ يم ٍؤتىًف ىك ى) أم اٞنته ٌدم اٞنتقلٌب (أ ٍىه ىو َٰل) أم أكثر نقوطان ُب اٟناكي  .كهي قرل قوـ لوط ي

أخرل معها ،زلزؿ اهلل ُّم األرض فته ٌدمت بيوهتم فوقهم فماتوا ٓنت األنقاض.
كثبلث ى

نقطت فوقهم ُب حادث الزلزاؿ الذم
َى) ًمن األنقاض اليت
ٍ
َاها) أم فغطٌى أهلها ( ىما ىغش َٰ
( - 54فىػغىش ى

أصاُّم فماتوا.

( - 55فىبًأ ٍّ ً
بأم نعم من نً ىعم ربك تيةكر كتيك ٌذب
ىم ىآالء ىربٍّ ى
ك تىػتى ىم ىار َٰل) أيها اإلنساف اٞنك ٌذب ،يعين ٌ
ىم ىآالء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف }.
ُّا؟ كنظًنها ُب نورة الر٘ناف قوله تعأب { فىبًأ ٍّ
ى
ى ى
الرنل السالف .
يكٔب) أم ه
١نمد (نى ًذ هير ٍّم ىن الةح يذ ًر ٍاأل ى َٰ
رنوؿ من يٗنل ي
 ( - 56ىهػَٰ ىذا) ٌ
( - 57أى ًزفى ً
ت ٍاآل ًزفى ي) أم اقرتبت الساع  ،يعين اقرتبت ناع ٣ناهتم كنيل ىقوف ًعقاُّم .كمن ذلك قوؿ
الةابغ الذبيا٘ب:
ؼ التٌػىر يح يل ىغٍيػىر أ ٌف ًرىكابىػةىا
أى ًز ى

لى ٌما تى ٍزؿ بً ًر ىحالًةىا ىكىكأى ٍف قى ًد ٍف

كف اللَ ًه ىك ً
( -58لىيس ىٟنا ًمن د ً
اش ىف ه) أم ال يتم ٌكن أحد أف يكشف العذاب عةهم غًن اهلل .كال ٌدليل
ٍ ى ى ي
اب إًنَا يم ٍؤًمةيو ىف } .
علىى ذلك قوله تعأب ُب نورة ال ٌدخاف حاكيان عةهم { ىربػَةىا ا ٍك ًش ٍ
ف ىعةَا الٍ ىع ىذ ى
اٜن ًد ً
ً
يث تىػ ٍع ىجبيو ىف) يعين من أمر البعث تعجبوف؟ إشارة إٔب قوله تعأب ُب نورة
( - 59أىفىم ٍن ىهػَٰ ىذا ٍى
يدا }  ،كُب نورة ؽ { بى ٍل ىع ًجبيوا أىف
اإلنراء { ىكقىاليوا أىإًذىا يكةَا ًعظى ناما ىكيرفىاتنا أىإًنَا لى ىمٍبػعيوثيو ىف ىخ ٍل نقا ىج ًد ن
ً
ً
ً
ً
ك ىر ٍج هع بىعًي هد} .
يب أىإًذىا ًمٍتػةىا ىكيكةَا تػيىرابنا َٰذىل ى
ىجاءى يهم حمةذهر ٍّمٍةػ يه ٍم فىػ ىق ىاؿ الٍ ىكاف يرك ىف ىهػَٰ ىذا ىش ٍيءه ىعج ه

ض ىح يكو ىف) من أمر البعث كاٜنساب ( ىكىال تىػٍب يكو ىف) على ما نتل ىقونه من العذاب بعد موتكم.
 ( - 60ىكتى ٍ
 ( -61ىكأىنتي ٍم ىن ًام يدك ىف) السمود هو الثبات على األمر ،تقوؿ العرب "ال أفعل ذلك أبدان ٚندان نرمدان"
أم ال أحيد عن قوٕب .كمن ذلك قوؿ الشاعر:
رمى اٜن ىد ً
ثاف نًسوةى ًآؿ حر و
ب
ىى ى
ىٍ
ٍى
فىػىرَد يشعي ىوريه َن ال حس ٍوىد بًٍيضان

ًً
ودا
ّن ٍقدا ور ىٚنى ٍد ىف لىهي يٚني ى

ض ين ٍوىدا
ىكرَد يك يج ى
وه يه َن البًٍي ى
أصاُّن من ٨نوـ كأحزاف
شعرهن ً٣نٌا
ابيض
فقوؿ الشاعر "ٚندف له ٚنودان" يعين ى
حّت ٌ
ثبنت له كصرب ىف عليه ٌ
ٌ
ٌ
كمصركف على عقائدكم الباطل كعلىى عبادة األصةاـ.
كفقر .كاٞنعىن :كأنتم ثابتوف ٌ
ًً
تتكربكا عن عبادته.
ان يج يدكا للَه ىك ٍاعبي يدكا) يعين فانقادكا هلل كاعبدكه كال ٌ
( - 62فى ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةجم ،ك ٍى ٍ
ى
======================================

سورة القمر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
فشق لةا القمر نصفٌن
الةب (ع) َنم وع من قريش فقالوا له مستهزئٌن به إ ٍف ى
كةت رنوالن من اهلل ٌ
ٌ -1
مر ٌ
ً
اع ي) أم دنت ناع ٣ناهتم كنةعاقبهم على عةادهم
فةؤمن بك .فةزلت هذه السورة (اقٍػتىػىربىت ال َس ى
انشق القمر من األرض ُب اٞناضي ،يعين إنفصل مةها
كنيةشق أيضان
كانتهزائهم ( ىك ى
ٌ
انش َق الٍ ىق ىم ير) معةاها ٌ
حٌن اقرتاب القيام  .كنبب انشقاقه ناتج عن انتهاء جاذبيٌ األرض ،أل ٌف اٛناذبيٌ ْنمع أجزاء اٛنرـ
اَّذكب كال تسمح ٟنا بالتف ٌكك ،كلى ٌما كاف القمر ٠نذكبان لؤلرض فإ ٌف أجزاءه تتف ٌكك بعد انتهاء جاذبي

و
يةشق كيكوف نصفٌن ٍبٌ ْنذبه الشمس إليها .كقد نبق شرح هذه اآلي ُب كتايب الكوف
األرض ،فحيةئذ ٌ
كالقرآف على التفصيل [ٓنت عةواف القمر يةشق نص ىفٌن ] .

و
ضوا) عةك ( ىكيىػ يقوليوا
 ( - 2ىكإًف يىػىرٍكا آيىن) أم معجزة ٌ
مادي ٣نا طلبوا مةك كرأكها قد حصلت حيةئذ (يػي ٍع ًر ي
ً
ً
مستمرين على هذا
كل زماف ،يعين
ن ٍحهر) كهذا شأهنم مع ىمن ى
مضى من ي
ٌ
الرنل كقوٟنم ( حم ٍستىمٌّر) ُب ٌ
القوؿ كاالنتهزاء األجداد كاألحفاد.
١نمد كما ك ٌذبت األمم السالف ( ىكاتَػبىػعيوا أ ٍىه ىواءى يه ٍم ىكيك حل أ ٍىم ور حم ٍستى ًقٌّر) تقديره كاتٌبعوا
 ( - 3ىكىك َذبيوا) بك يا ٌ
و ً
كترؼ .كاٞنعىن :إتٌبعوا رؤناءهم ّنا يأمركهنم به.
كل آمر مستقٌر ،أم ذم راح كانتقرار ى
ى
أمر ٌ
 ( - 4ىكلىىق ٍد ىجاءى يهم ٍّم ىن ٍاألىنبى ًاء) يعين ًمن أخبار اٞناضٌن كاٞنك ٌذبٌن ( ىما فً ًيه يم ٍزىد ىجهر) يعين مافيه زجر
ً
للرنل.
كٓنذير ٣نٌا أصاب األكائل من أنواع العذاب بسبب تكذيبهم ي
ً
ٍم ه بىالًغى ه) اٜنكم هي اٞنوعظ كالعلم باٜنقيق  ،كض ٌدها اٛنهل كالتصايب .كالشاهد على ذلك
( - 5حك ى

قوؿ األعشى:

َؿ بػع ىد ٍّ ً
ٍم ن
تىػبىد ى ى ٍ
الصبىا حك ى

ب ًمٍةهي ًٙنىاران
كقىػةػ ى
َعهي الشٍَي ي

مادي
الرنل الذين أنذركا قومهم عن أف يأتوا ّنعجزة ٌ
(فى ىما تيػ ٍغ ًن الةح يذ ير)  ،كاٞنعىن :موعظ راشدة فما تغين ي

إ ٍذ ٓب تؤثٌر تلك اٞنواعظ ُّؤالء اٞنشركٌن .كبعبارة أخرل إ ٌف اٞنشركٌن ٓب يقبلوا باٞنواعظ بدؿ اٞنعجزة اليت
يطلبوهنا.

َاع) كهو
١نمد ،أم اتركهم بعد أف أنذرهتم ،كنيأٌب يوـ عقاُّم (يػى ٍوىـ يى ٍدعي الد ً
( - 6فىػتىػ ىوَؿ ىعٍةػ يه ٍم) يا ٌ
إنرافيل (إً ى َٰٔب ىش ٍي وء نح يك ور) أم يةكره اٞنشركوف كاٞنلحدكف ،كهو العقاب كاٝنزم الذم يصيبهم ُب احملشر.
ص ياريه ٍم) أم ذليل خاشع من ش ٌدة الفضيح كاٝنجل بٌن الةفوس ( ى٫نٍير يجو ىف ًم ىن
َعا أىبٍ ى
 ( - 7يخش ن
ٍاأل ً
َه ٍم ىجىر هاد حمةتى ًشهر) ُب الفضاء .األجداث هي القبور .كإ٧نا نكةوا القبور لكي ٓنميهم عن
ٍ
ىج ىداث ىكأىنػ ي

نول القبور ،أل ٌف اٛنباؿ تتبعثر
ٌ
أشع الشمس كحرارهتا حيث ال يوجد مكاف ٪نميهم عن الشمس ى
اٛنًب ًاؿ فىػ يقل ي ً
ةس يف ىها
كتسول باألرض .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة طا ها { ىكيى ٍسأىليونى ى
ٍى
ك ىع ًن ٍ ى
ٌ
ص نفا  .ىال تىػىرل فً ىيها ًع ىو نجا ىكىال أ ٍىمتنا}  .كاٞنعىنٔ :نرج الةفوس من القبور
ىرٍّيب نى ٍس نفا  .فىػيى ىذ يرىها قى ن
ص ٍف ى
اعا ى

تتمزؽ
اٛنو حٌن يأٌب .كإٌ٧نا ٫نرجوف من القبور أل ٌف األرض ٌ
كتةتشر ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر ُب ٌ
ً
اعا} يعين تتش ٌقق
ض ىعٍةػ يه ٍم نىر ن
َق ٍاأل ٍىر ي
فتةكشف عةهم األرض .كذلك قوله تعأب ُب نورة ؽ {يىػ ٍوىـ تى ىشق ي

عةهم كهم داخل القبور فيخرجوف مةها كيةتشركف ُب الفضاءٍ ،بٌ يدعوهم إنرافيل إٔب احملشر فيجتمعوف
عةده.

 ( - 8حمه ًطعًٌن) أم م ً
َاع) يعين متتبٌعٌن صوت الداعي
ةصتٌن إٔب قوؿ الداعي كمةقادين (إً ىٔب الد ً
ٍ ى
ي
وؿ الٍ ىكافًيرك ىف ىهػَٰ ىذا يىػ ٍوهـ ىع ًسهر) عليةا فيه مش ٌقات كعذاب.
كصاعدين إليه .كهو إنرافيل من اٞنبلئك (يىػ يق ي
ت قىػٍبػلى يه ٍم) أم قبل أهل م ٌك (قىػ ٍويـ
قص نوح مع قومه فقاؿ ( ىك َذبى ٍ
 - 9ذكر اهلل تعأب ُب هذه اآليات ٌ
وح) بالعذاب الذم كعدهم به نوح إ ٍف ٓب يؤمةوا (فى ىك َذبيوا ىعٍب ىدنىا) برنالته ( ىكقىاليوا ىٍ٠نةيو هف ىك ٍازيد ًجىر) أم
ني و
زجركه كأنذركه أف ال يتكلٌم ُّذا كال ٬نةعهم من عبادة األصةاـ كإال رٗنوه باٜنجارة.
ى٘ب م ٍغليوب فىانتى ً
ص ٍر) ٕب من قومي.
( - 10فى ىد ىعا) نوح ( ىربَهي) قائبلن (أ ٍّ ى ه
مةصب إنصبابان شديدان ٓب يةقطع أربعٌن يومان .كمن ذلك
اب ال َس ىم ًاء ًّنى واء حمٍةػ ىه ًم ور) أم
( - 11فىػ ىفتى ٍحةىا أىبٍػ ىو ى
ٌ

قوؿ امرئ القيس:

َد يمٍة ىح ًدهر
كالٍ ىماءي يمٍةػ ىه ًمهر كالش ي

كال يقصب م ٍ ً
ًً
ب
ٍ ي ي
ضطىمهر كاللَ ٍو يف غربٍي ي

ض عيييونا) من اٞناء كثًنة (فىالٍتىػ ىقى الٍ ىماءي) ماء السماء كماء األرض ( ىعلى َٰى أ ٍىم ور قى ٍد
 ( - 12ىكفى َج ٍرنىا ٍاأل ٍىر ى
قي ًد ىر) فيه إهبلؾ القوـ.

( - 13ك ى٘ن ٍلةىاه علىى) نفية ( ىذ ً
الد ينر هي حباؿ رفيع تيش ٌد ُّا ألواح السفية بعضها
ات أىلٍ ىو واح ىكيد ين ور) ي
ى ى ي ى َٰ
بالزفت إذ ٓب يكن عةدهم مسامًن ُب ذلك الزمن ،كالدليل على ذلك قوؿ
ببعض بدؿ اٞنسامًن ٍبٌ تيطلىى ٌ

الشاعر:

ً
صٍةػ ىع ىها
ىنفيةى ي ني ًوٌبٍّ قى ىد ٍ
اح ىك ىم ي

حن ًر
يمٍة ىحتٌ ي ٍاألىلٍ ىو ًاح ىمٍة يس ى
وج ي الد ي

ً ً
كمرأل مةٌا ( ىجىزاءن لٍّ ىمن ىكا ىف يك ًفىر) أم ٞنن ك ىفركا به
 ( -14ىٍْن ًرم بأ ٍىعييةةىا) أم ْنرم السفية ّنراقبتةا ى

كجحدكا رنالته.

اها) يعين تلك اٜنادث (آيى ن) ٞنن بعدهم ،أم عبلم كتذكرة ٞنن خلفهم (فىػ ىه ٍل ًمن
 ( - 15ىكلىىقد تػىَرٍكةى ى
حم َدكً ور) أم فهل من متٌعظ بتلك اٜنادث فيمتثل أمر رنولةا كيرجع إٔب اهلل بالتوب .
ف ىكا ىف ىع ىذ ًايب) ٟنم ( ىكني يذ ًر) أم كإنذارم إياهم.
( -16فى ىكٍي ى
لذ ٍك ًر) أم نهلةاه لكم لتتٌعظوا به (فىػهل ًمن حم َدكً ور) أم فهل من متٌ و
( -17كلىىق ٍد يى َس ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف لً ٍّ
عظ به؟
ٌ
ى
ىٍ
اد) رنوٟنا هودان فأهلكةاهم
ت ىع ه
ٍ - 18بٌ ذكر نبحانه قبيل أخرل ك ٌذبت رنوٟنا فقاؿ ( ىك َذبى ٍ

ف ىكا ىف ىع ىذ ًايب ىكني يذ ًر) أم عذايب ٟنم كإنذارم إيٌاهم؟
باألعاصًن (فى ىكٍي ى

صنرا) هي األعاصًن كالصرصر معةاه الباردة ُب الشتاء شديدة الربكدة
ص ٍر ى
( - 19إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم ًر٪ننا ى
س) ككاف الريح ( حمستى ًمٍّر) نبع و
(ًُب يىػ ٍوًـ ىٍ٥ن و
لياؿ كٖناني أياـ.
ٍ
صنرا) هي األعاصًن كالصرصر معةاه الباردة ُب الشتاء شديدة الربكدة
ص ٍر ى
( - 20إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم ًر٪ننا ى
س) ككاف الريح ( حمستى ًمٍّر) نبع و
(ًُب يىػ ٍوًـ ىٍ٥ن و
لياؿ كٖناني أياـ.
ٍ
ف ىكا ىف ىع ىذ ًايب ىكني يذ ًر) ؟
( - 21فى ىكٍي ى
( -22كلىىق ٍد يى َس ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف لً ٍّ
لذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل ًمن حم َدكً ور) أم من متٌعظ؟
ى

الرنل فقاؿ:
ٍبٌ ذكر نبحانه قبيل أخرل ك ٌذبوا ي
ت ىٖني ي ً
بالرنل اليت أنذرهتم.
 ( - 23ىك َذبى ٍ
ود بالةح يذ ًر) أم ي
ً
ً
ض ىبل وؿ) عن الصواب إ ٍف تبًعةاه
( - 24فىػ ىقاليوا أىبى ىشنرا ٍّمةَا ىكاح ندا نػَتَبًعيهي) كنرتؾ ما يعبد آباؤنا (إًنَا إً نذا لَفي ى

( ىك ينعي ور) أم كجةوف.

ًً ً
( - 25أىأيلٍ ًقي ٍّ
اب) فيما ي ٌدعيه (أ ًىشهر) أم
الذ ٍك ير) أم الوعظ ،يعين القرآف ( ىعلىٍيه من بىػٍيةةىا بى ٍل يه ىو ىك َذ ه
ى

طماع كمن طمعه يريد أف يرتأس عليةا .كمن ذلك قوله تعأب حاكيان عن اٞنشركٌن قوٟنم  {:ىما ىه ىذا إًَال
ٌ

الةج يار اٞنةشار" أم ح ٌد أنةانه
َل ىعلىٍي يك ٍم } أم يرتأس عليكم .ييقاؿ ٌ
بى ىشهر ٍّمثٍػلي يك ٍم ييًر ي
"كشىر ٌ
يد أىف يىػتىػ ىفض ى
باٞنربد .كمن ذلك قوؿ حاًب الطائي:

ً
ً
هاج ًين اللٍَيػلى ى ٍّ
ىش ٍر
الذ ىك ٍر
ىكما ى
ذاؾ ًم ٍن يح ٍّ
ب الةٍّساء ىكال األ ى
أىال إنَين قى ٍد ى
حساف يهجو أبا نفياف كهةد بةت عتب :
يعين كليس ٕب طمع بشيء من اٞناؿ عةد أحد .كقاؿ ٌ
أ ًىشر ً
ت ىم ىع الٍ يك ٍف ًر
ت ل ىكاعي ىكىكا ىف ىع ىادتىػ ىها ليٍؤهـ إًذىا أ ًىشىر ٍ
ىٍ
فقوؿ الشاعر " ً
ت لكاعي " ،يعين طمعت فيةا.
أشىر ٍ

فرد اهلل عليهم فقاؿ:
ٌ

( -26نيػعلىمو ىف ىغ ندا) حٌن يةزؿ ُّم العذاب ( َم ًن الٍ ىك َذاب ٍاأل ً
ىش ير) رنولةا أـ هم الك ٌذابوف .كهذا
ي
ىى ٍ ي
هتديد ٟنم بالعذاب.

( - 27إًنَا يم ٍرًنليو الةَاقىً فًٍتػةى ن َٟني ٍم) أم امتحانان ٟنم (فى ٍارتىًقٍبػ يه ٍم) ياصاّب ،أم إنتظر ماهم صانعوف

اصطىً ٍرب) على أذاهم.
( ىك ٍ

( - 28كنىػبٍٍّئػهم أى َف الٍماء قًسم ه بػٍيػةىػهم) كبٌن الةاق يوـ ٟنم كيوـ للةاق ( يك حل ًشر و
ضهر )
ب) من اٞناء ( حٍ١نتى ى
ٍ
ى ى ٍى ى يٍ
ى يٍ
أم ٪نضره صاحبه ،فإف كاف اليوـ للةاق ٓنضر عٌن اٞناء كتشرب ،كإف كاف يومهم ٪نضركف العٌن

فهموا بقتل
كيستقوف اٞناء ألنه قليل ال يكفي ٟنم كللةاق معان .فواظبوا على ذلك زمةان يسًنان ٍبٌ ملٌوه ٌ

الةاق .

( - 29فىػةىادكا ص ً
احبىػ يه ٍم) قيدار بن نالف (فىػتىػ ىعاطى َٰى) اٝنمر (فىػ ىع ىقىر) الةاق كهو نكراف ،فأهلكهم اهلل
ىٍ ى
بالزلزاؿ.
ف ىكا ىف ىع ىذ ًايب) ٟنم ( ىكني يذ ًر) أم كإنذارم إيٌاهم؟
( - 30فى ىكٍي ى
( - 31إًنَا أىرن ٍلةىا علىي ًهم صيح ن) من العذاب (ك ً
اح ىد نة) أم دفع كاحدة ،كهو صوت الزلزاؿ كأصوات
ٍ ى ى ٍ ٍ ىٍ ى
ى
السقوؼ كاٛندراف حٌن نقوطها (فى ىكانيوا ىك ىه ًشي ًم الٍ يم ٍحتى ًظ ًر) كهو يحطاـ الشجر الذم ٩نمعه صاحب
اٜنظًنة فيتٌخذها لغةمه.
ً َ ًو
ً ٍّ ً
الةب صاّب
 ( - 32ىكلىىق ٍد يى َس ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف للذ ٍكر فىػ ىه ٍل من حمدكر) أم فهل من متٌعظ؟ كقد نبق الكبلـ عن ٌ
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و ً ً
بالر ينل.
ٍ -33بٌ ذكر اهلل نبحانه قص لوط مع قومه فقاؿ تعأب ( ىك َذبى ٍ
ت قىػ ٍويـ ليوط بالةح يذر) أم ي
ً
حصى نقطت على الذين ى٤نىوا من الزلزاؿ فأهلكتهم .فاٜناصب
( - 34إًنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه ٍم ىحاصبنا) أم ى

اٜنصى ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب يصف ٘نار كحش:
هو ى
اص و ً
و
ت لىه لىيلى ه ىشهباء تىس ىفعه ًُن ً
كإمطا ًر
ب ذات إ ٍشعاف ٍ
ي ٍ يي
باتى ٍ ي
أم تضربه الرياح باٜنصى (إًَال ى و
اهم بً ىس ىح ور ) يعين كقت السحور.
آؿ ليوط َ٤نٍَيػةى ي
ى

ً ً
ك ىٍ٤ن ًزم) ٌأمتك ( ىمن ىش ىكىر) مةهم فةةجيه من الزلزاؿ إذا كقع فيهم.
( - 35نػ ٍٍّع ىم ن ٍّم ٍن ًعةدنىا ىكَٰ ىذل ى

ً
بالرنل
 ( - 36ىكلىىق ٍد أىن ىذ ىريهم) لوط (بىطٍ ىشتىػةىا) أم عذابةا كانتقامةا مةهم (فىػتى ىم ىارٍكا بالةح يذ ًر) أم ك ٌذبوا ي
كجادلوهم .كمن ذلك قوؿ عةرتة:

ً
ياض يه ٍم
ىٕن ىاركا بةا إ ٍذ ٬نىٍ يد يرك ىف ح ى

ضي ًمن األىم ًر يٍ١ن ً
ً
صً
ف
ىعلىى ظى ٍه ًر ىم ٍق ٍّ ى ٍ

( - 37كلىىق ٍد راكدكه عن ً ً
بالعمى
ى ىىي ي ى ى
ضٍيفه) أم طلبوا مةه أف ييسلٍّم إليهم أضيافه الثبلث (فىطى ىم ٍسةىا أ ٍىعييػةىػ يه ٍم) ى

أم كما أنذرتكم به من اٝنزم كالعار غًن العذاب ُب الةار.
(فى يذكقيوا ىع ىذ ًايب ىكني يذ ًر) ٌ

ً
كدفًةوا
نتقرت األنقاض فوقهم ي
صبَ ىح يهم بيكىٍرةن ىع ىذ ه
 ( - 38ىكلىىق ٍد ى
اب حم ٍستىقٌّر) أم أخذهم الزلزاؿ صباحان فا ٌ

ٓنتها.

( - 39فى يذكقيوا ىع ىذ ًايب ىكني يذ ًر) .
( - 40كلىىق ٍد يى َس ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف لً ٍّ
لذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل ًمن حم َدكً ور) أم ًمن متٌعظ؟
ى
( - 41كلىىق ٍد جاء ى ً
الر ينل اليت أنذرهتم ،كهم مونى كهاركف كمؤمن آؿ فرعوف،
ى ىى
آؿ ف ٍر ىع ٍو ىف الةح يذ ير) أم ي
كمن قبلهم يونف.

ً
ىخ ىذ ىع ًزي وز حم ٍقتى ًد ور) على اإلنتقاـ.
اه ٍم) بالعذاب كالغرؽ (أ ٍ
ىخ ٍذنى ي
 ( - 42ىك َذبيوا بًآيىاتةىا يكلٍّ ىها) التسع (فىأ ى
١نمد حاالن
 -43قالت قريش إ ٍف كاف ى
١نمد فةحن أحسن من أصحاب ٌ
أمامةا بعث كحساب كما يقوؿ ٌ

١نمد فقد كفركا بآٟنتةا.
هةاؾ فيعطيةا اهلل من نعيم اآلخرة كال ييع ٌذبةا ألنةا ٓب نكفر باآلٟن  ،أما أصحاب ٌ
َاريك ٍم ىخٍيػهر ٍّم ٍن أيكلىػَٰئً يك ٍم) يعين خًنه من الذين آمةوا مةكم؟ كاٞنعىن :أتظةوف أف كفاركم
فةزؿ قوله تعأب (أى يكف ي
حمد الذم نزؿ عليه القرآف ككالىوه؟ كبل ،ليس كما
الذين كفركا بالقرآف خًن من الذين آمةوا مةكم ّن ٌ
تظةٌوف( ،أ ٍىـ لى يكم بىػىراءىةه) من العذاب (ًُب الحزبيًر) أم ُب الكتب السماكي ؟ كبل ،ال هذا كال ذاؾ.
ٗنيع) أم ٗنع غفًن كعلى دين كاحد ،كاٛنمع ( حمةتى ً
ً
صهر) على القلٌ .
( - 44أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف ىٍ٥ن ين ى ه

اٛنى ٍم يع) ُب القتاؿ ( ىكيػي ىولحو ىف ال حدبػيىر) أم يرجعوف مةهزمٌن.
 - 45فقاؿ اهلل تعأب ( ىنييػ ٍهىزيـ ٍ
ً
اع ي أ ٍىد ىه َٰى ىكأ ىىمحر) من عذاب الدنيا ،يعين
اع ي ىم ٍوع يد يه ٍم) للعذاب ،يعين ناع ٣ناهتم ( ىكال َس ى
( - 46بى ًل ال َس ى

عذاب اآلخرة أش ٌد من عذاب الدنيا .كالداهي هي اٞنصيب كالكارث اليت تصيب اإلنساف .كمن ذلك قوؿ
عةرتة:

كم ٍن ذا الَ ًذم ُب الة ً
َه ير
ص ير ي
ص يف ٍو لىهي الد ٍ
كؼ الد ٍ
َاس يى ٍ
ىد ىهٍت ًين ي
ب الغى ٍد ير ى
َه ًر كانٍػتى ىش ى
ككم طىرقىػٍت ًين نىكٍب ه بػع ىد نىكٍب و
ضحر
فىػ ىفَر ٍجتيها ىع ٍّين كما ىم َس ًين ي
ى ىٍ
ى
ٍ ى

ً
ٌن ًُب ى و
اٜنق ( ىك ينعي ور) ام كخلىل ُب العقل.
( -47إً َف الٍ يم ٍج ًرم ى
ض ىبلؿ) عن ٌ
ً
س ىن ىقىر) أم عذاب نقر
( - 48يىػ ٍوىـ) القيام (يي ٍس ىحبيو ىف ًُب الةَا ًر ىعلى َٰى يك يجوه ًه ٍم) فيقاؿ ٟنم (ذيكقيوا ىم َ
توعد اهلل ُّا الكافرين كاٞنشركٌن.
اٞنؤٓب .كنقر هي ى
إحدل الشموس الكبًنة األحجاـ ،كهي الةار اليت ٌ
اٞنادة.
( - 49إًنَا يك َل ىش ٍي وء ىخلى ٍقةىاهي) يب ىقى (بًىق ىد ور) من الزمن ٍبٌ يزكؿ
ى
كيتبلشى ،ككلم "شيء" معةاها ٌ
و
كل جسم من األحياء
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف { يك حل ىم ٍن ىعلىٍيػ ىها فىاف}  ،يعين ٌ
كيتبلشى بعد اٞنوت.
يتمزؽ
ى
ٌ
ً
ً
كن خرابان فيكوف كما
 ( - 50ىكىما أ ٍىم يرنىا) لشيء إذا أردنا خرابه (إَال) كلم ( ىكاح ىدةه) كهي أف نقوؿ له ٍ

ص ًر) ُب نرعته.
أردنا ( ىكلى ٍم وح بًالٍبى ى

اع يك ٍم) ٗنع شيع  ،أم أمثالكم ُب الكفر ُب القركف اٞناضي (فىػ ىه ٍل ًمن حم َدكً ور)
 ( - 51ىكلىىق ٍد أ ٍىهلىكٍةىا أى ٍشيى ى

أم فهل من متٌعظ؟

 ( - 52ىكيك حل ىش ٍي وء فىػ ىعليوهي) مكتوب (ًُب الحزبيًر) أم ُب صحائف أعماٟنم.
صغً وًن ىكىكبً وًن حم ٍستىطىهر) أم مسطور ُب الكتاب فةعاقبهم عليه بعد اٞنوت.
 ( - 53ىكيك حل) ذنب ( ى

( - 54إً َف الٍمت ًَقٌن ًُب جة و
َات ىكنىػ ىه ور) يعين كأهنر ْنرم.
ي ى ى
ً
ً ً و
ةد ملً و
يك حم ٍقتى ًد ور) أم
ًُ( - 55ب ىم ٍق ىعد ص ٍدؽ) أم ُب اٞنكاف الذم كعدناهم به كصدقةاهم الوعد فيه (ع ى ى

قادر على إدخاؿ الكافرين الةار كإدخاؿ اٞنؤمةٌن اٛنةٌ  ،كاٞنعىن :يكونوف عةده مع اٞنبلئك ُب السماكات
الركحاني ٓنت العرش كاهلل فوقهم على العرش.
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة القمر ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
==================================================

سورة الرحمان
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب القرآف على أهل مك كدعاهم أب اإلنبلـ ك ٌذبوه كقالوا إٌ٧نا يعلٌمه بشر كليس هذا من
 -1لى ٌما قرأ ٌ

اهلل .فةزلت هذه السورة:
(الَر ٍ٘نىػَٰ ين) ،

 ( -2ىعلَ ىم الٍ يق ٍرآ ىف) حمل ٌمد كليس معلٌمه من البشر كما يزعموف .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الةساء
ك الٍ ًكتىاب ك ًٍ
ك ىما ىٓبٍ تى يك ٍن تىػ ٍعلى يم} .
ٍم ى ىك ىعلَ ىم ى
ىنزىؿ اللٌهي ىعلىٍي ى
{كأ ى
اٜنك ى
ى ى
ى
ً
عيسى بن مرٙب.
نسا ىف) من غًن أب ،كهو ى
 ( - 3ىخلى ىق ٍاإل ى
 ( -4ىعلَ ىمهي الٍبىػيىا ىف) علٌمه بعض اٞنغيٌبات فصار ييةبٌئهم ّنا يأكلوف كما ي ٌدخركف ُب بيوهتم .كذلك قوله
ً
اٜنًك ً
ً
ض الَ ًذم ىٔنٍتىلً يفو ىف فً ًيه}  ،كقاؿ تعأب
ٍم ىكًأليبػى ٍّ ى
ٌن لى يكم بىػ ٍع ى
تعأب ُب نورة الزخرؼ {قى ىاؿ قى ٍد جٍئتي يكم ب ٍ ى
ُب نورة البقرة {كآتىػيػةىا ًعيسى ابن مرىٙب الٍبػيٍّػةى ً
كح الٍ يق يد ًس} .
ات ىكأىيَ ٍدنىاهي بًير ً
ى ٍ
ى ٍ ى ىٍ ى ى

( - 5الشَمس كالٍ ىقمر ًُنسب و
اف) أم ٩نرياف ُنسباف يمت ىقن.
ٍ ي ى ىي ي ٍى
َج ير يى ٍس يج ىد ًاف) أم يقعاف على األرض خشوعان هلل" .الةجم" هي اٞنذنٌبات كالةيازؾ
 ( - 6ىكالة ٍ
َج يم ىكالش ى

اليت تسقط على األرض .كاٞنعىن :إ ٌف أقرب شيء لؤلرض هي الشجر ،كأبعد شيء عةها هي األحجار
السماكي فهما مةقاداف هلل على حكم الطبيع كاٛناذبي  ،كأنتم أيها الكافركف ٓب تةقادكا ألمر اهلل كال
ٜنكم الغريزة الين رٌكبها اهلل فيكم من االنقياد للخالق فعبدًب ما صةعتم بأيديكم من ٕناثيل كظةةتم ٌأهنا
قادرة كشافع كقد أخطأ ظةٌكم كخسرًب أتعابكم كنفقاتكم ٟنا.
 ( - 7ىكال َس ىماءى ىرفىػ ىع ىها) السماء هي الطبقات الغازي  ،كهي نبع طبقات نشأت من األرض كارتفعت ُب

الفضاء .كقد شرحت عةها ُب كتايب الكوف كالقرآف فطالعه إف شئت زيادة إيضاح.
ض ىع الٍ ًم ىيزا ىف) الوضع عكس الرفع ،كاٞنيزاف يريد به قوانٌن اٜنكم السماكي  ،أم األحكاـ التشريعي اليت
( ىكىك ى
أنزٟنا اهلل تعأب على أنبيائه ُب الكتب السماكي .
كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس:
ً
ين كالَر ٍ٘نا يف أىنٍػىزىٟنا
تًٍل ى
ك الٍ ىمواز ي

الربيًَ بػٌن الة ً ً
يانا
ىر ح
ب ىً ى ٍ ى
َاس م ٍق ى

ٍ -8بٌ خاطب ال يقضاة كاٜني ٌكاـ فقاؿ تعأب (أَىال تىطٍغى ٍوا ًُب الٍ ًم ىيز ًاف) يعين ال تطغىوا ُب اٜنكم فتحكموف

للغين كتظلموف الفقًن.
ٌ

ً
ًً ً
(كىال ئنٍ ًس يركا
يموا الٍ ىوٍز ىف بالٍق ٍسط) أم بالعدؿ كال ٕنيلوا إٔب صديق ُب اٜنكم كال إٔب قراب ى
 ( - 9ىكأىق ي
ً
اٜنق بل ٩نب أف ٓنكموا بالعدؿ بٌن
الغين هو صاحب ٌ
الٍم ىيزا ىف) يعين كال ْنعلوا اٜنكم للفقًن إف كاف ٌ
ٌن الة ً
َاس أىف ىٍٓن يك يمواٍ بًالٍ ىع ٍد ًؿ} .
{كإًذىا ىح ىك ٍمتيم بىػ ٍ ى
الطٌىرفىٌن  .ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الةساء ى
ض ىع ىها لً ٍؤلىنى ًاـ) أم هيٌأها للةاس ليسكةوا فيها كيزرعوها .كمن ذلك قوؿ لبيد:
ض ىك ى
 ( -10ىك ٍاأل ٍىر ى
ً
فيم ىٍ٥ن ين فإنػٌةىا
فإ ٍف تىسأليةا ى

ىعصافًن ًمن هذا ً
األناـ اٞن ىس َح ًر
ي ٍ
ي

ً
ً
ً
كمام  ،كهو الغبلؼ الذم يكوف على الطلع
 -11كجعل (ف ىيها فىاك ىه ه ىكالة ٍ
َخ يل ىذ ي
ات ٍاألى ٍك ىماـ) مفردها ٌ

حٌن خركجه من الةخل .

صً
ف ىكالَرٍ٪نىا يف) تقديره كذك الر٪ناف ،ذكر اهلل تعأب ُب هذه اآلي نوعٌن من اٜنبوب
 ( -12ىك ٍ
اٜنى ح
ب ذيك الٍ ىع ٍ

أل ٌف أهل اٜنجاز كانوا يستعملوهنا بكثرة ،األكٔب هي اٜنبوب اليت تستعمل لؤلكل كاٜنةط كالشعًن كالرز،
أما الةوع الثا٘ب هي اٜنبوب اليت تستعمل للعطر كالرائح كالفلفل كالقرنفل كالكزبرة كاٟنيل كغًن ذلك
فقاؿ تعأب {ذيك الٍع ٍ ً
اٜنب ذك التنب ،كهو البيػٌر أم اٜنةط  .فالعصف هو التنب ،كالدليل على
ى
صف} يعين ٌ
ف َمأٍ يك و
صو
وؿ } أم كتً ٍ و
نب أكلته الدكاب ىكراثػىٍته .كقوله
ذلك قوله تعأب ُب نورة الفيل { فى ىج ىعلى يه ٍم ىك ىع ٍ
حب ييستعمل للعطر كالرائح .
تعأب "كالر٪ناف" أم كذك الر٪ناف ،كقد ٗنع فيها كل ٌ
( - 13فىبًأ ٍّ ً
ً ً
ً
اٛنن كاإلنس ،فاآلالء
بأم نعم من ن ىعم اهلل تيك ٌذباف أيها ٌ
ىم ىآالء ىربٍّ يك ىما تي ىك ٍّذبىاف) يعين ٌ
معةاها الةً ىعم.
اإلنسا ىف ًمن ص ٍل و
ً
اٞنتكوف ًمن صلصل اٞناء ،أم ًمن ماء قليل.
ى ى
صاؿ) الصلصاؿ هو الطٌن ٌ
 ( -14ىخلى ىق ٍ ى

الفخار ،كاإلنساف يريد
كقد نبق الكبلـ عةها ُب نورة اٜنجر ( ،ىكالٍ ىف َخا ًر) يعين كالطٌن الذم يصةع مةه ٌ

به آدـ.

اٛنىا َف ًمن َماروًج ٍّمن نَا ور) يعين من غازات خرجت من الةار .كقد نبق تفسًن مثل هذه
 ( - 15ىك ىخلى ىق ٍ
اٛنىآ َف ىخلى ٍقةىاهي ًمن قىػٍب يل ًمن نَا ًر ال َس يم ًوـ } .
اآلي ُب نورة اٜنًجر عةد قوله تعأب { ىك ٍ
ىم ىآال ًء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف) ؟
( -16فىبًأ ٍّ
ى
ى ى
ٌن كر ح ً ً
ً
 ( -17ىر ح
اٞنفسركف إ ٌف اآلي تشًن إٔب تغيًن شركؽ الشمس صيفان
ب الٍ ىم ٍش ًرقىػ ٍ ى ى
ب الٍ ىم ٍغربىػ ٌٍن) قاؿ ٌ
كشتاءن ،ككذلك غركُّا ٫نتلف كقت الصيف عن كقت الشتاء.

كأقوؿ ليس اٞنراد بذلك شركؽ الشمس كغركُّا ،بل اٞنراد بذلك البشر الذين يسكةوف جه اٞنشرؽ
كالذين يسكةوف جه الغرب ،ك٨نا نوعاف يسكةاف جه اٞنشرؽ اٛنةس األبيض كهم أكالد آدـ كاٛنةس
األصفر كهم نكاف الصٌن .ككذلك الذين يسكةوف جه اٞنغرب ك٨نا اٛنةس األنود كهم اٜنبش
كالسوداف كاٟنةود اٜنمر كهم نكاف أمريكا األصليٌوف .فهذه أربع أجةاس إذ اٞنقصود من ذلك البشر

الذين يسكةوف تلك اٞنةاطق .كما نبق مثل هذا التوجيه ُب قص إنكةدر ُب نورة الكهف قوله تعأب
س كج ىدها تىطٍليع علىى قىػووـ َٓب ى٤نعل َٟنم ٍّمن د ً
ً
كهنىا ًنٍتػنرا }  ،كقد شرحت ُب
ي
َم ً ى ى ى ي ى ٍ ٍ ٍ ى ي
{ ىح َّت إًذىا بىػلى ىغ ىمطٍل ىع الش ٍ
كتايب الكوف كالقرآف عن أجةاس البشر األربع الذين يسكةوف أرضةا.
( -19مرج الٍبحري ًن يػ ٍلتى ًقي ً
اف) يعين أمواج البحرين يلتقياف ُب اٞنستقبل.
ى ى ى ى ٍ ىٍ ى ى
( - 20بىػٍيػةىػ يه ىما) أم بٌن البحرين ،ك٨نا البحر األ٘نر كالبحر األبيض اٞنتونط (بىػ ٍرىز هخ) أم حاجز ،كهي
األرض اليت يش ٌقت فيها قةاة السويس (َال يػبغًي ً
اف) يعين ال يتع ٌدل أحد٨نا على اآلخر بسبب هذا
ىٍ ى
اٜناجز .كقد صدؽ اهلل تعأب ّنا أخرب ،فقد حفركا تلك البقع من األرض نة  1862ميبلدي ُب زمن
ذكرت معىن
نابليوف الثالث كأكصلوا البحر األ٘نر بالبحر األبيض اٞنتونط فصارت قةاة السويس .كقد ي
اٞنرج ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب { ىكيه ىو الَ ًذم ىمىر ىج الٍبى ٍحىريٍ ًن } آي . 53
ً
اٞنتونط.
 ( -22ى٫نٍير يج مٍةػ يه ىما اللح ٍؤلييؤ ىكالٍ ىم ٍر ىجا يف) يعين من البحر األ٘نر كالبحر األبيض ٌ
ىم ىآال ًء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف) ؟
( -23فىبًأ ٍّ
ى
ى ى
آت) أم اٞنصةوعات كاٞنوضوعات (ًُب الٍبى ٍح ًر ىك ٍاأل ٍىع ىبلًـ) أم
 ( -24ىكلىهي ٍ
اٛنىىوا ًر) أم السفن (الٍ يم ى
ةش ي

أحجامهن .مفرد األعبلـ علم كعبلم  ،كٗنعها أعبلـ كعبلمات ،كهو
كاٛنباؿ اليت عليها األعبلـ ُب
ٌ

الضاؿ عن الطريق ُب البحر أك ُب الصحراء.
بةاء مرتفع ُب الصحراء كاٞنئذن يوضع ُب اٛنبل ليهتدم إليه ٌ
قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةحل { كع و
َج ًم يه ٍم يىػ ٍهتى يدك ىف }  .كقالت اٝنةساء:
بلمات ىكبًالة ٍ
ىى ى

ًً
ًً
نار
كإ ٌف ى
ص ٍخران لىتى ىأًبح اٟنيىداةي به كأنٌهي ىعلى هم ُب ىرأنه ي
الضاؿ ُب الصحراء باألعبلـ،
الضاؿ ُب البحر كالغريق كما يهتدم ٌ
كاٞنعىن :إ ٌف السفن يهتدم إليها ٌ
الضاؿ ُب الصحراء إذا رأل شراع السفية من بعيد يهتدم إٔب طريق البحر كإٔب كجود اٞناء.
ككذلك ٌ
ىم ىآال ًء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف) ؟
( -25فىبًأ ٍّ
ى
ى ى
و
حي على
 ( - 26يك حل ىم ٍن ىعلىٍيػ ىها فىاف)  .كلم "فاف" معةاها الزكاؿ كاإلنتهاء كالتبلشي .كاٞنعىنٌ :
كل ٌ

يتمزؽ كيتبلشى باٞنوت كال يب ىقى أحد من
كل جسم من األجساـ اٜنيٌ ٌ
األرض يزكؿ مةها كيبتعد عةها ،ك ٌ
الةفوس على األرض بل تةتقل إٔب الفضاء كيكوف مصًنها يوـ القيام إٔب الةار أك إٔب اٛنة  .أل ٌف األرض
تتمزؽ فتكوف نيازؾ.
ٌ
اٛنى ىبل ًؿ ىك ًٍ
اإل ٍكىرًاـ)" .الوجه" معةاه اٛنه  ،أم اٞنكاف الذم تتٌجه إليه.
ك ذيك ٍ
 ( - 27ىكيىػٍبػ ىق َٰى ىك ٍجهي ىربٍّ ى

كالشاهد على ذلك قوؿ أميٌ بن أيب الصلت:
ً
ًً
ً
ٌن ىٍ٩ن ىم يع
ب ى
ىح ىس ىن تى ٍدبًًنان لىهي ح ٍ ى
اٞناؿ ال ىف ىّت م ٍن يك يجوهه كأ ٍ
إذا ا ٍكتى ىس ى
كقاؿ األعشى:
ني ٍذهب أقٍػواـ كًراـ لوج ًه ًهم كتيرت يؾ قىتلىى كَرـ ال ىكمر ً
ات
ى
ىى ى ي ى ه ى ه ى ٍ ٍ
ي ي ىى
كل ٢نلوؽ ركحا٘ب ُب جه السماء .فاٞنبلئك
كاٞنعىن :ى
كل جسم ٌ
مادم على األرض كيب ىقى ٌ
يتبلشى ٌ

مةعم ُب
كل الةفوس ال ٕنوت كلكن بعضها ٌ
أحياء ال ٬نوتوف ،ك ي
الرنل كاألنبياء ُب اٛنةٌ أحياء ال ٬نوتوف ك ٌ
ً
ت إًَال
اٛنةٌ كبعضها مع ٌذب  .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب اٞنؤمةٌن اٞنتقٌن { ىال يى يذكقيو ىف ف ىيها الٍ ىم ٍو ى
َف ىعٍةػ يهم ٍّم ٍن ىع ىذ ًاُّىا } .
الٍ ىم ٍوتى ى ٍاأل ى
يكٔب }  ،كقاؿ ُب الكافرين { ىال يػي ٍق ى
ضى ىعلىٍي ًه ٍم فىػيى يموتيوا ىكىال ي٫نىف ي
ىم ىآال ًء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف ( ؟
) - 28فىبًأ ٍّ
ى
ى ى

) –29يسأىليه من ًُب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
كمن ُب األرض ،كنؤاٟنم ( يك َل
ض) أم ىمن ُب الكواكب السيٌارة ى
ىٍ ي ى
ىى
و ً و
اٞنفسركف من أنٌه يعود
يىػ ٍوـ يه ىو ُب ىشأٍف) من شؤكهنم .فضمًن "هو" يعود لسؤاٟنم كليس كما ذهب إليه ٌ
إٔب اهلل .كمثلها ُب نورة عبس قوله تعأب { لً يك ٍّل ٍام ًر وئ ٍّمٍةػ يه ٍم يىػ ٍوىمئً وذ ىشأٍ هف يػي ٍغةً ًيه } .
ىم ىآال ًء ربٍّ يكما تي ىك ٍّذب ً
اف) ؟
( - 30فىبًأ ٍّ
ى
ى ى
 ( - 31ىنةىػ ٍف يرغي لى يك ٍم) أم ٜنسابكم ،كذلك يوـ القيام  ،كهذه كلم هتديد ككعيد للمجرمٌن (أىيحهى
ً
نيء األخبلؽ
الثَػ ىق ىبلف) يعين ٌ
اٛنن كاإلنس ،ككلم "ثػى ىقبلف" ٗنع تثةي  ،كمفردها ثقيل ،كهو ٌ
كل ىمن كاف ٌ
مذمومان بٌن الةاس لسوء أفعاله .كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً ًً
إذا ىح ٌل الثقيل ً
ٌن ًن ىول الَرًح ًيل
بأرض قىػ ٍووـ
فما لل َساكة ى
ي

كاٞنعىن :نتفرغ مبلئكيت من كتاب أعمالكم إٔب حسابكم ك٠نازاتكم كذلك حٌن موتكم.
و
فحيةئذ يقعوف
ٕنزقت األرض كخرجت الةفوس مةها كصعدت ُب الفضاء
 - 33فإذا صار يوـ القيام ك ٌ
و
فيحةئذ يقاؿ ٟنم (يىا
اٞنتمزق كجاذبيٌتها فيحوموف حوٟنا كال ٬نكةهم التخلٌص مةها
ُب قبض الشمس ٌ
نس إً ًف انتىطىعتيم أىف تىة يف يذكا ًمن أىقٍطىا ًر ال َسماك ً
اٛنً ٍّن ىك ًٍ
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اإل ً
ض) ً
يعين يقاؿ ٟنم هل ٬نكةكم أف
ىم ٍع ىشىر ٍ
ٍ
ٍ ٍٍ
ىى
تتخلٌصوا من هذا اٞنكاف احملدكد الذم ٪ن ٌد السماكات كاألرض؟ كيريد بذلك اَّموع الشمسي حٌن

٣نر السةٌن
تتمزؽ .أل ٌف مشسةا اٜنالي إذا ٌ
ٌ
ٕنزقت تكوف تسع عشرة قطع ٍ ،بٌ يربد كجه تلك القطع على ٌ

فتكوف كواكب نيٌارة تدكر حوؿ مشس جديدة .

كقوله تعأب (فىان يف يذكا) أم أيخرجوا إف أمكةكم اٝنركج من قبض الشمسٍ ،بٌ يقاؿ ٟنم (ىال تىة يف يذك ىف إًَال
ً و
بقوتةا كإرادتةا .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب {
ب يس ٍلطىاف) يعين ال ٬نكةكم اٝنركج مةها إال ٌ
ًَ
ًً
ً
ٌن فً ىيها ًجثًيًّا } .
ىكإًف ٍّمة يك ٍم إًَال ىكا ًريد ىها ىكا ىف ىعلىى ىربٍّ ى
ين اتَػ ىقوا َكنى ىذ ير الظَالم ى
ك ىحٍت نما َم ٍقضيًّاٍ .بيَ نػيةى ٍّجي الذ ى

ظ
اٞنتمزق ( يش ىوا ه
ظ ٍّمن نَا ور) يعين شرارات من الةار .كمن قوٟنم "ش ٌ
( - 35يػيٍر ىن يل ىعلىٍي يك ىما) من الشمس ٌ
ٕنزقها من نوائل كالب كغازات
اس) كهو ٗنع ٥نس ،كهو ما ٫نرج من الشمس بعد ٌ
عةهم بةفسه" ( ىكي٥نى ه
مشتق من الةحس ،كهو مذ ٌكر كٗنعه ٥نوس ،كاٛنمع اٞنؤنٌث ىً٥نسات.
كاليت ٔنرج من الرباكٌن .فالةحاس ٌ
قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فصلت { فىأىرن ٍلةىا علىي ًهم ًر٪نا صرصرا ًُب أىيَ واـ ًَ٥نس و
ات }  ،كقاؿ اٛنعدم يصف
ٌ
ٍ ى ى ٍ ٍ ن ىٍ ىن
ى
فتاة:

ضيء ىكضوًء ًنر ًاج السلً ً
ً
يط
تي ي ى ٍ ى ٌ

ًً
انا
ىٓبٍ ىٍ٩ن ىع ًل اللَهي فيه ي٥نى ى

أم ٓب ٩نعل اهلل ُب هذا السراج شيئان ىٍ٥نسان فليس فيه نار ٓنرؽ كال دخانان ٫نةق كال رائح كريه تيزعج،
بالسراج.
كأراد بذلك مدح فتاة فشبٌهها ٌ
ً ً
اٛنن كاألنس كف ٌكرًب ُب حيل تةجيكم من العذاب كهتربوف من
كقوله تعأب (فى ىبل تىةتىصىراف) يعين لو اتٌفقتم ٌ
قبضتةا فبل ٬نكةكم ذلك كال ْندكف طريقان للخبلص .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الطور قوله تعأب { يىػ ٍوىـ
ةص يرك ىف } .
ىال يػي ٍغ ًين ىعٍةػ يه ٍم ىكٍي يد يه ٍم ىشٍيئنا ىكىال يه ٍم يي ى

ٍ - 37ب أخرب نبحانه عن عبلئم يوـ القيام فقاؿ (فىًإذىا ى ً
ت كردةن ىكالدٍّه ً
اف)
ٌ
انشقَت ال َس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى

السماء هي الطبقات الغازي تتش ٌقق قبل يوـ القيام كما بيٌةا ذلك فيما نبق ،كاٞنعىن :تكوف السماء

موردان للةفوس ْنتمع فيها كما ْنتمع مياه األمطار ُب الدهاف ،فالدهاف ٗنع دهن ،كهي نقرة تكوف بٌن
اٛنباؿ ْنتمع فيها مياه األمطار.
ًً ً
ًو َ
نس ىكىال ىج ٌّ
اف) .
( -39فىػيىػ ٍوىمئذ ال يي ٍسأ يىؿ) اَّرـ ( ىعن ىذنبه إ ه
ًً
اه ٍم) أل ٌف اَّرمٌن يأتوف إٔب احملشر عراة ،أما احملسةوف فيلبسوف ثيابان تسرت
( - 41يػي ٍعىر ي
يم ي
ؼ الٍ يم ٍج ًريمو ىف بس ى

عرؼ اَّرـ من
عوراهتم تأتيهم ُّا اٞنبلئك حٌن انتقاٟنم من دار الدنيا إٔب دار اآلخرة ،كُّذه العبلم يي ى
اٞن ً
حسن (فىػيػ ٍؤخ يذ بًالةػَو ً
اصي ىك ٍاألىقٍ ىد ًاـ)  .الةاصي هي مق ٌدم شعر الرأس ،كٗنعها نواصي ،يعين تسحبهم
ي ى
ى
ي
سحبوف إٔب الةار.
اٞنبلئك من نواصيهم إٔب الةار ،كبعضهم من أقدامهم يي ى

و
ًً
ب ًُّىا الٍ يم ٍج ًريمو ىف) .
َم الًَيت يي ىك ٍّذ ي
 - 43فحيةئذ يقاؿ ٟنم ( ىهػَٰذه ىج ىهة ي
٘ني وم و
( - 44يطيوفيو ىف بػيػةىػها) يعين بٌن نار الرباكٌن (كبػٌن ىً
آف) أم كبٌن ٘نمها كقتان آخر .فكلم "آف"
ىىٍ ى
ىٍ ى
ى

هو الوقت .يعين ُب عآب الربزخ ييع ٌذبوف ُب نار الرباكٌن ،أما يوـ القيام فييع ٌذبوف بةار الشمس اٞنتقطٌع .
اؼ ىم ىق ىاـ ىربًٍّه) كْنةٌب معاصيه
ٍ - 46بٌ أخذ نبحانه يصف ما أع ٌده للمؤمةٌن اٞنتٌقٌن فقاؿ ( ىكلً ىم ٍن ىخ ى
ً
اٞنأكل ،كالثاني يدخلها يوـ القيام كهي جةٌ اٝنيلد.
( ىجةَتىاف) إحدا٨نا ُب عآب الربزخ كهي جةٌ ى
 ( - 48ىذكاتىا أىفٍػةى و
اف) أم ذكاتا أغصاف كثًنة ناعم .
ى
اف) ماء ( ىٍْن ًري ً
( - 50فًي ًهما عيػةى ً
اف) .
ى ىٍ
ى
( -52فًي ًهما ًمن يك ٍّل فىاكًه و ىزكج ً
اف) أم صةفاف.
ى ٍى
ى
ًً
اٛنىةَتىػ ٍ ً
ٌن ىد واف) يعين ما ىجةىٍته
ٌن ىعلى َٰى فيػ ير وش بىطىائًةيػ ىها ًم ٍن إً ٍنتىٍبػىروؽ) هو نوع من اٜنرير ( ىك ىج ىىن ٍ
 ( - 54يمتَكئ ى
ً
التةاكؿ ًمن األيدم .كمن ذلك قوؿ عمرك بن عيدم:
البستاناف من األٖنار قريب ي
ً
كل و
يدهي ىإٔب فً ًيه
يارهي فً ًيه إذ ح
جاف ي
ةام كخ ي
هذا ىج ى
ً
اٞنعىن ُب نورة اٜناق قوله تعأب { قيطيوفيػ ىها ىدانًيى ه } .
كمثلها ُب ى
ً
ً
ًً
طرفهن علىى
صىر
كل اٛنةاف اليت نبق ذكرها (قىاصىر ي
ات الطٍَرؼ) أم بةات قى ي
ٌ
( -56فيه َن) أم ُب ٌ
ً
يفتض بًكار ً
نس قىػٍبػلى يه ٍم ىكىال ىج ٌّ
هن باكرات.
اجهن ( ىٓبٍ يىطٍمثٍػ يه َن) أم ٓب ٌ
اف) بل ٌ
ٌ
أزك ٌ
هتن (إ ه
كحسن مةظره.
َه َن الٍيىاقي ي
 ( - 58ىكأىنػ ي
وت) ُب صفائه ( ىكالٍ ىم ٍر ىجا يف) ُب بياضه ي

يصةع الياقوت من أككسيد األٞنةيوـ "البوكسيت" كأككسيد الرصاص كقليل من بورات الصودا "تةكار".
كيي ٌلوف بأككسيد الذهبٍ ،بٌ يقطع على هيئ فصوص للخواًب كاألقراط كالقبلئد كغًن ذلكٌ .أما اٞنرجاف

فيتكوف ُب قاع البحار.
ٌ

اإلحس ً
اف إًَال ًٍ
ً
أحسن إٔب الفقراء كالضعفاء ُب الدنيا ٌإال
اإل ٍح ىسا يف) يعين هل جزاء ىمن
ى
 ( - 60ىه ٍل ىجىزاءي ٍ ٍ ى

أف ي٪ن ىسن إليه ُب اآلخرة؟ كذلك ٞنن خاؼ مقاـ ربٌه كما نبق شرحه.

( - 62كًمن دكهنًًما جةَتى ً
اف) أم كغًن٨نا جةٌتاف .أل ٌف اٛنةاف نبع [ُب العدد] .
ى ي ى ى
( - 64م ٍدها َمتى ً
اف) ام يمقتى ىح ىمتاف  ،يعين اٞنؤمةوف يدا٨نوف العقب كيدخلوهنما .كالشاهد على ذلك قوله
ي ى

تعأب ُب نورة البلد {فى ىبل اقٍػتى ىح ىم الٍ ىع ىقبى ى}  .يعين :الكافر ال يقتحم العقب ليدخل اٛنة  .يقاؿ "دا٨نه
عدكه" يعين هاٗنه ،كدا٨نه األند ،أم هاٗنه.

اف) من اٞناء (نىضَاختى ً
( - 66فًي ًهما عيػةى ً
اف) أم صبٌابتاف للماء ًمن أعلىى إٔب األنفل .كمن ذلك قوؿ
ى
ى ىٍ

اٝنةساء:

ً ً
ً
ض ىخ و بًالةٍَب ًل كال ىقطٍ ًر
كم كبًةى ٍ
كم كًرماح ٍ
فىالٍ ىق ٍويه يم ب يسييوف ٍ
تعين كبةضخ من السهاـ كاٞنطر ُب كثرهتا.

( - 68فًي ًه ىما فىاكً ىه ه ىكى٦نٍ هل ىكيرَما هف) .
ً
ات) أخبلقان كديةان ( ًح ىسا هف) كجوهان كأبدانان.
( - 70في ًه َن) أم ُب تلك اٛنةاف األربع نساءه ( ىخٍيػىر ه
اٝنًيى ًاـ) أم يمقيمات ُب اٝنياـ .أل ٌف من
ات ًُب ٍ
ص ىور ه
ٍ -72بٌ كصف تلك ٌ
ور َم ٍق ي
اٝنًنات فقاؿ تعأب ( يح ه
تعود اإلقام ُب اٝنياـ ُب الصحراء الوانع ال يرغب أ ٍف يسكن القصور .كالشاهد على ذلك قوؿ

إحداهن:
ٌ
كقاؿ عةرتة:

كبيت تىػ ٍلعب األرياح ً
فيه
ه ىي ٍ ي

إٕب ًمن قىص ور م ًش ً
يد
أح ح
ب َ ٍ ٍ ى
ى

ً ً ً
ب الدَا ًر يىػ ٍومان ىعلىى البيػ ٍع ًد
يم ه لى ىما ٍ
اختىػ ٍر ي
ت قيػ ٍر ى
كلى ٍوال فىتاةه ُب اٝنيىاـ يمق ى

ً ً
نس قىػٍبػلى يه ٍم ىكىال ىج ٌّ
اٞنأكل
اف) كهذا ليس بتكرار إذ األكٔب ُب عآب الربزخ ُب جةٌ ى
 ( - 74ىٓبٍ يىطٍمثٍػ يه َن إ ه

كالثاني يوـ القيام ُب جةٌ اٝنيلد.

و
ًً
تعودكا
 ( - 76يمتَكئ ى
األخرل .أل ٌف العرب أهل اٝنياـ ٌ
ٌن ىعلى َٰى) كنائد ( ىرفٍػىرؼ) أم يمطبٌق الواحدة فوؽ ى
متكررة ،كمعةاها
لكل نفر فيتٌكئوف عليها ،فكلم "رؼ رؼ" كلم
ٌ
أ ٍف يضعوا كنائد كثًنة إثةتٌن أك ثبلثان ٌ
رؼ فوؽ رؼ .كالشاهد على ذلك قوؿ ابن يمقبل:
ً
يط كرفٍػر ً
ط ًمن أ ً ً و
ً
ؼ
كإنٌا لىةىػٌزاليو ىف تىػ ٍغ ىشى نعاليةا ىنواق ى ٍ ٍ
ىصةاؼ ر ى ى
فالريط هي اٞنبلءة ،أم اللباس اٞنصةوع من قطع كاحدة ،كالرفرؼ مصةوع من عدة قطع من القماش.
م) مكاف نسجها ( ًحس و
اف) أشكاٟنا" .عبقر" إنم بلدة اشتهرت بصةع
ض ور) ألواهنا ( ىك ىعٍبػ ىق ًر ٍّ
كقوله ( يخ ٍ
ى
موشاة ٗنيل
اٞنوشاة ،كما اشتهرت اليوـ بلدة كاشاف
بالسجاد الفاخر .كاٞنعىن :كأفرش ٌ
األفرش الفاخرة ٌ
ٌ
اٞنةظر من صةع عبقر.

اٛنى ىبل ًؿ ىك ًٍ
اإل ٍكىرًاـ) ام تكاثرت أٚناؤه كعبل شأنه كهو ذك اٛنبلؿ كاإلكراـ.
ك ًذم ٍ
ان يم ىربٍّ ى
( - 78تىػبى ىارىؾ ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الر٘ناف ،ك ٍى ٍ
ى
=================================================

سورة الواقعة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1إً ىذا كقىػع ً
ت الٍ ىواقً ىع ي)  .الواقع معةاها اٜنادث اٝنطًنة الشديدة الوقع على اإلنساف .كمن ذلك قوؿ
ىى

عةرتة:

نلًي يا ىعبل قىػوم ً
ك ىع ٍن فً ً
عإب
ٍ ى ٍى
ى

الوقً ىيع ى كالطٍّر ىادا
كم ٍن ىح ى
ى
ضىر ى

كاٞنعىن :إذا حدثت اٜنادث اٝنطًنة فماذا يكوف مصًنكم أيها اٞنكذبوف ُّا؟ كيريد بالواقع القيام .
س لًىوقٍػ ىعتً ىها ىك ًاذبىه) أم ليس لًما أخربناكم عةها أخبار كاذب .
( -2لىٍي ى
ً
ض ه َرافً ىع ه) أم ٔنفض يجرمان
ٍ - 3بٌ أخذ نبحانه يصف اٜنوادث اليت تقع ُب ذلك اليوـ فقاؿ ( ىخاف ى
ٕنزؽ الكواكب اٜنالي
فتمزؽ الشمس لتجعلها كواكب نيٌارة ،ك ٌ
تقلب الةظاـ ٌ
كترفع آخر ،كاٞنعىن :ي

فتجعلها نيازؾ ،إٔب غًن ذلك من تقلٌبات كوني  .كقد شرحت عةها ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان.
ٍ - 4ب أخذ نبحانه يصف بعض اٜنوادث اليت تقع قبل القيام كهي من عبلئمها فقاؿ (إً ىذا ر َج ً
ت
ٌ
ي

هزان شديدان.
هتزت ٌ
ض ىر ًّجا) يعين إذا ا ٌ
ٍاأل ٍىر ي

( - 5كب َس ً
اؿ بى ًّسا) يعين كتفتٌت اٛنباؿ تفتيتان.
ت ٍ
اٛنًبى ي
ىي
ت ىهبىاءن حمةبىثًّا) أم فكانت ترابان كغباران كانتشرت على األرض.
( - 6فى ىكانى ٍ
اجا ثىىبلثى ن) أم أصةافان ثبلث .
 ( - 7ىكيكةتي ٍم أ ٍىزىك ن
اب الٍ ىمٍي ىمةى ً) أم الذين يأخذكف
كل من هؤالء الثبلث فقاؿ (فىأ ٍ
ٍ - 8بٌ أخذ نبحانه ٌ
ىص ىح ي
يبٌن مصًن ٌ
اب الٍ ىمٍي ىمةى ً) يعين ما يدريك كيف يكوف
كتاُّم بيميةهم ٌ
كتبشرهم اٞنبلئك بالييمن كالسعادة ( ىما أ ٍ
ىص ىح ي
جزاؤهم؟
اب الٍ ىم ٍشأ ىىم ً) ام أصحاب الشماؿ الذين ييعطىوف كتاُّم بشماٟنم فيتشاءموف مةه ًك٣نٌا
 ( - 9ىكأ ٍ
ىص ىح ي
اب الٍ ىم ٍشأ ىىم ً ) يعين ما يدريك كيف يكوف عقاُّم؟
يصًنكف إليه من العذاب ( ىما أ ٍ
ىص ىح ي
ً
الرنل (ال َسابً يقو ىف) إٔب الطاعات كفعل اٝنًنات.
 ( -10ىكال َساب يقو ىف) إٔب تصديق ي
ك الٍ يم ىقَربيو ىف) عةد اهلل .
( -11أيكلىػَٰئً ى

ً ً
يتةعموف.
ًُ( -12ب ىجةَات الةَعي ًم) ٌ
ً
األكلٌن الذين نبقوا قومهم إٔب اإل٬ناف برنوٟنم كناركا على هنجه.
( - 13ثػيلَ ه ٍّم ىن ٍاألىَكل ى
ٌن) أم كثًنه من ٌ
ً
ً
١نمد .أل ٌف الذين نبقوا إٔب اإل٬ناف
ين) الذين نبقوا قومهم إٔب اإل٬ناف برنوٟنم ٌ
يل ٍّم ىن ٍاآلخ ًر ى
 ( - 14ىكقىل ه
كانوا قليلٌن .أما أصحاب اليمٌن فهم كثًنكف ،كهذه اآلي ٔنص السابقٌن إٔب اإل٬ناف بالرنوؿ.

ضونىو) أم مرت ً
اصف بعضها إٔب بعض .كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى يصف
 ( -15ىعلى َٰى ين يرور َم ٍو ي

دركعان:

ً
اؽ ىم ىػع اٜنى ٍّي ًع نًنا فىعًػٍيػىرا
ضونىػ ن تي ىس ي
ىكم ٍػن نى ٍس ًػج ىد ياككىد ىم ٍو ي
فقوؿ الشاعر "موضون " يعين ضيق الزرد مرت ً
اصف بعضها إٔب بعضً .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة
ٌ
ًً
ص يفوفىو كىزَك ٍجةى ي ً و ً و
و
الس يرر ٗنع نرير.
الطور { يمتَكئ ى
ٌن ىعلىى ين يرر َم ٍ ى
اهم ُنيور عٌن}  .ك ي
ً
ًً
ٌن) كجهان لوجه يتح ٌدثوف.
األنرة ( يمتىػ ىقابًل ى
 ( -16حمتَكئ ى
ٌن ىعلىٍيػ ىها) أم على ٌ
وؼ ىعلىٍي ًه ٍم) للخدم ( ًكلٍ ىدا هف ح٢نىلَ يدك ىف) ُب اٛنةٌ ال ٫نرجوف مةها كال ٬نوتوف كال يكربكف.
( -17يىطي ي
( -18بًأى ٍكو و
يق) لشرب اٞناء .أكواب ٗنع كوب يشربوف فيه اٞناء ،كأباريق ٗنع إبريق يوضع فيه
اب ىكأىبىا ًر ى
ى

ب مةه ُب الكوب للشرب .كمن ذلك قوؿ عةرتة:
اٞناء ٍبٌ يي ى
صٌ
إٕب من قىػرًع الٍم ً
بلهي ىعلىى ىكأٍ وس كإبٍ ًر ويق ىكزٍه ًر
ىح ح
ب ىَ
أى
ٍ ى
(كىكأٍ وس) من ٙنر ( ٍّمن َمعً و
١نمد { ىكأىنٍػ ىه هار ٍّم ٍن
ٌن) أم من هنر ٩نرم .ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة ٌ
ى
و
ٌن } .
ٙنىٍ ور لَ َذة لٍّلشَا ًربً ى
يفرقهم عةها أحد.
َ( -19ال يي ى
صدَعيو ىف ىعٍةػ ىها) أم ال ٌ

صدَعيو ىف } أم
كتفرؽ أجزائها .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الركـ { يىػ ٍوىمئً وذ يى َ
ٌ
فالصدع هو كسر الزجاج ٌ
اص ىد ٍع ًّنىا تيػ ٍؤىم ير } .
الصدع" ُب نورة اٜنجر آي  94عةد قوله تعأب { فى ٍ
يتفرقوف .كقد نبق شرح كلم " ٌ
ٌ
ً
حساف
( ىكىال ييةزفيو ىف) يعين كال يةزؼ شراُّم .ييقاؿ "نزؼ ماء البئر" يعين ٓب يبق فيه ماء .كمن ذلك قوؿ ٌ
الةب (ع)
يرثي ٌ

ٌن فىابٍ ًكي ىنيٌ ىد ً
ان ىف ًحي
أىيىا ىع ٍ ي
الةاس ىك ٍ

ًً
ان يكًب ال ٌد ىما
بً ىد ٍم وع فىًإ ٍف أىنٍػىزفٍته فى ٍ

 ( -20ىكفىاكً ىه و ٍّ٣نَا يىػتى ىخيَػ يرك ىف) من أٖنار اٛنةٌ .
 ( -21ىك ىٜنٍ ًم طىٍوًن ٍّ٣نَا يى ٍشتىػ يهو ىف) .
( -22كح ً
ٌن) يعين بةات بيضاكات الوجوه كانعات العيوف.
ور ع ه
ىي ه
 ( - 23ىكأىمثى ًاؿ اللح ٍؤلي ًؤ الٍمكٍةي ً
أجسامهن شفاف ٌبراق كاللٌؤلؤ قبل خركجه من بطن اٜنيواف
وف) يعين
ٍ
ٌ
ى
الصدف كالمس اٟنواء يكوف لونه أبيضان فضيٌان.
الصدُب ،ألنٌه يكوف ش ٌفافان قبل خركجه فإذا أخرجوه من ى
صوف ُب قًشره،
ض َمكٍةيو هف } أم بى ه
َه َن بىػٍي ه
يض ىم ي
كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات { ىكأىنػ ي
فإ ٌف بياض البيض يكوف ش ٌفافان قبل نضجه فإذا نضج يكوف لونه أبيض.
 ( - 24ىجىزاءن ًّنىا ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) ُب الدنيا من أعماؿ صاٜن .
ً
ً
شاجرة كال ما يأىٖنوف
يما) يعين ال صوت صياح كال يم ى
( - 25ىال يى ٍس ىمعيو ىف ف ىيها) أم ُب اٛنةٌ (لى ٍغ نوا ىكىال تىأٍث ن
ً
ً
يم .
عليه من كبلـ الغيب كالةٌم ى
ً
مرنة كنبلـ كداع
( - 26إًَال ق نيبل ىن ىبل نما ىن ىبل نما) يعين إال قوؿ بعضهم لبعض ه
نبلـ عليكم ،نبلـ ٓنيٌ ٌ
أخرل.
ٌ
مرة ى

اب الٍيى ًم ً
اب الٍيى ًم ً
ٌن)
ٌن ىما أ ٍ
ٍ - 27بٌ كصف نبحانه بعض ما أعده ألصحاب اليمٌن فقاؿ ( ىكأ ٍ
ىص ىح ي
ىص ىح ي
يعين ما يدريك كيف يكوف جزاؤهم؟ كهذا تعظيم لشأهنم كما يبلقونه عةد اهلل من اٛنزاء كالكرام .

ًُ( - 28ب ًن ٍد ور َ٢نٍض و
ود) أم مةفوض من الشجرة ،يعين ال ًولداف يةفضوهنا ٟنم كيأتوهنم بثمرهتا .أل ٌف
ي

بعض األٖنار تيقطف باليد كذلك من الشجرة القصًنة ،أما األشجار العالي فتية ىفض بالعصا بالضرب على
أغصاهنا ،كمن تلك األشجار شجرة الةبق كاٛنوز كالتوت فتتساقط أٖنارها ،فيقاؿ "خ ً
ض ىدت الشجرة" أم
ي
يٗنعت أٖنارها بضرب العصا على أغصاهنا .كالشاهد على ذلك قوؿ طرف بن العبد:
الربين كالدَمالًيج علٍّػ ىقػت على عش ور أىك ًخركوع ٓب ي٫نض ً
ً
َد
ى
يى
ى ي ٍ
ٍى
كأى َف ي ى
مضى عليها عشرة أشهر من ى٘نلها.
الربين كالدماليج أدكات الزية  ،يقوؿ الشاعر كأهنا عيلٍّقت على إبل ى
السدر هو شجرة الةٌبق.
ك ٌ
( - 29كطىٍل وح َمةض و
ود) الطٌلح هو اٞنوز ،ككلم مةضود ،يعين مرتاكم بعضه فوؽ بعض.
ي
ى

( - 30ك ًظ ٍّل َ٣نٍ يد و
كد) أم متٌصل على الدكاـ ،أل ٌف اٛنة ثابت ُب الفضاء ال تدكر حوؿ نفسها كاألرض
ى
لكي تةتقل عليها أشع الشمس.

( - 31كم واء َمس يك و
وب) أم مصبوب ًمن فوؽ إٔب أنفل كالشبلؿ.
ىى ٍ
 ( - 32ىكفىاكً ىه و ىكثً ىًنةو) .
َ( - 33ال م ٍقطي و
وع و) عةهم ،يعين ال تةفد ُب فصل الشتاء كما ُب ال ٌدنيا بل تب ىقى ُب
وع ) مةهم ( ىكىال ٣نىٍةي ى
ى ى

األشجار علىى الدكاـ ،كال ٬نةعهم أح هد عن قطفها فهي ملكهم كٓنت تصرفهم.

 ( - 34ىكفيػ ير وش) ٗنع فراش  ،كهو ٗنع اٛنمع ،أم ٗنع الكثًن ،كفراشات ٗنع قليل .كصف اهلل تعأب
بةات اٜنور بال ىفراش ٛنماٟنا كحسن مةظرها ( َمرفي و ً
دت إٔب اٛنةاف.
ىى
ت من األرض كأيصعً ٍ
وع ) يرف ىع ٍ
ٍ ى
ي

مادي كهي األجساـ.
اه َن) من األثًن (إً ى
( - 35إًنَا أ ى
نشاءن) داخل قوالب ٌ
ىنشأٍنى ي
اه َن أىبٍ ىك نارا) أل ٌف الةفوس تب ىقى علىى ما كانت عليه كقت شباُّا فبل هترـ كال يعرتيها خلل،
( - 36فى ىج ىع ٍلةى ي

ال٫ن ىنت ُب صغره يعود أغلف إٔب عآب الةفوس.
فاليت ٕنوت ثيبان تعود باكران إٔب عآب الةفوس ،كالطفل الذم ي
و
فيهن زاني
كل عادة نيٌئ ليس ٌ
( - 37عييربنا) ٌ
أم يم ٌ
كل عيب كمن ٌ
عربات أصيبلت ،يعين خاليات من ٌ
هن طيٌبات .كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
كال فانق كال خبيث كال خائة لزكجها بل كلٌ ٌ
ع ًه ٍد ً
ب ىهت ىادل ًُب ىجوا ور ىخرائً ًد
كن ٍع ىدل ىغ ًريٍػىرةه
ي
ىع يرٍك ه
ت ُّا ين ٍع ىدل ي
كقاؿ لبيد بن ربيع يصف فتاة أيضان:
ًً
فاح ىش و
كج عركب ىغًن ً
ص ير
عشى يد ى
ىريٌا الَركادؼ يى ى
كهنا البى ى
ىكُب اٜني يد ً ى ي ه ي
ً
ب كال أثػى ير
يل ألٍبى ىس ىها
ىنيىابىه ما ُّا ىعٍي ه
كأ َف فاها إذا ما اللٌ ي

ألهنن أثًنيٌات ،أعين نفوس ركحانيات لى ٍس ىن من
فيهن عجوزٌ ،
(أىتٍػىرابنا) أم مستويات ُب السن فتيات ليس ٌ

اٞنادة فلذلك ال يىػ ٍه يرٍم ىن .كمن ذلك قوؿ عمر بن أيب ربيع :
ٌ
أبرزكها ًمثٍل الٍمهاةً ىهتػػادل بػٌن ع ٍش ًر ىكو ً
ػب أىتٍ ػر ً
اعػ و
اب
ىي
ى
ىٍ ى ى
ى ى

ىصح ً
اب الٍيى ًم ً
ٌن) أم جعلةا تلك ال ىفىراشات كما نبق ذكره من فاكه كثًنة كماء مسكوب
ٍّ( -38أل ٍ ى
كطىٍل وح مةضود جعلةاها ًمن نصيب أصحاب اليمٌن.
ً
ٌن) الذين ناركا على هنج أنبيائهم كٓب يشركوا برٌُّم .كالثلٌ هم اٛنماع الكثًنة.
( - 39ثػيلَ ه ٍّم ىن ٍاألىَكل ى
( - 40كثػيلَ ه ٍّمن ٍاآل ًخ ًرين) يعين ًمن أم ١نمد ألنٌه ً
آخر األنبياء.
ٌ ٌ
ى
ى ى
ٍّم ًاؿ) كهم الذين
ٍ - 41بٌ ذكر نبحانه ما أع ٌده ألصحاب الشماؿ من العذاب فقاؿ ( ىكأ ٍ
ىص ىح ي
اب الش ى

ٍّم ًاؿ) يعين كما يدريك كيف يكوف عقاُّم؟
يؤتىوف كتاُّم بشماٟنم ( ىما أ ٍ
ىص ىح ي
اب الش ى

ً و ًو
كهج الةار كالرياح الساخة  ،ك"اٜنميم" اٞناء الشديد السخون .
السموـ" ى
ُ( - 42ب ىٚنيوـ ىك ى٘نيم) " ٌ
 ( - 43ىك ًظ ٍّل ٍّمن ىٍ٪ن يم ووـ) أم من دخاف أنود متكاثف ،كهي الغازات كالدخاف الذم ٫نرج من الشمس

بعد انفجارها.

و
الظل ُب الدنيا إف ٓب يكن
َ( - 44ال بىا ًرد ىكىال ىك ًروٙب) ٌ
الظل كال فيه فائدة .كذلك أل ٌف ٌ
أم ال بارد ذلك ٌ
ً
أشع الشمس
باردان فأنه ٬نةع أشع الشمس عةهم كيرتاحوف فيه ،كلكن ظ ٌل هؤالء الكافرين ال ٬نةع عةهم ٌ
حره كيتيهوف ُب نواده.
كال حراراهتا كال راح ٟنم فيه بل ٫نتةقوف من غازاته كيلهثوف من ٌ
ً
ً
ٌن) كقد شغلهم الرتؼ عن طاع اهلل فأنكركا البعث كاٜنساب ،كذلك
َه ٍم ىكانيوا قىػٍب ىل َٰذىل ى
ك يمٍتػىرف ى
( - 45إًنػ ي

قوله تعأب:

( - 46كىكانيوا ي ً
صحرك ىف ىعلىى ًٍ ً ً ً
مصرين ُب الدنيا على إنكار البعث ،كذلك قوله
ى ي
اٜنةث الٍ ىعظيم) أم كانوا ٌ
ًً
وت }  .ك"اٜنًةث" هو أف ٪نلف
تعأب ُب نورة الةحل { ىكأىقٍ ىس يمواٍ بًاللٌ ًه ىج ٍه ىد أٍى٬نىاهن ٍم الى يىػٍبػ ىع ي
ث اللٌهي ىمن ٬نىي ي
اإلنساف على شيء أف ال يفعله ٍبٌ ٪نةث عن ٬نيةه كيفعله ،يعين يرتاجع عن ٬نيةه كإصراره فييقاؿ أحةث
زيد عن ٬نيةه .كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ً
ث
ييعاه يدً٘ب ال خانىًين ٍبٌ يىػٍة يك ي

ً
ث
ىحةى ي
ىكأىحل ي
ف ال ىك َل ىًمتيهي ٍبٌ أ ٍ

كإٌ٧نا ٚنٌى اهلل تعأب ٬نيةهم كإنكارهم للبعث ًحةثان ،ألهنم حةثوا بعد موهتم كاعرتفوا بالبعث لى ٌما رأىكا ذلك
اٜنً ً
بأبصارهم كشاهدكا بأنفسهم ،كلذلك قاؿ تعأب (ي ً
ةث الٍ ىع ًظي ًم) .
صحرك ىف ىعلىى ٍ
ي
 ( - 47ىكىكانيوا يىػ يقوليو ىف أىئً ىذا ًمٍتػةىا ىكيكةَا تيػىرابنا ىك ًعظى ناما أىإًنَا لى ىمٍبػعيوثيو ىف) من قبورنا؟
( - 48أ ىىكآبى ياؤنىا ٍاأل َىكليو ىف) يي ىبعثوف من قبورهم أحياء؟
ً
ً
ين)
( - 49قي ٍل إً َف ٍاأل َىكل ى
ٌن ىك ٍاآلخ ًر ى

( - 50لىمجموعو ىف) ُب عآب الربزخ بعد موهتم كهم نفوس أثًني  ،أعين أركاح (إً ى َٰٔب ًمي ىق ً
ات يىػ ٍووـ َم ٍعلي ووـ)
ى ٍي ي

هو يوـ القيام  .كاٞنعىن :إنكم أحياء ال ٕنوتوف كإٌ٧نا ٕنوت األجساـ فقط أما الةفوس باقي ْنتمع ُب عآب
و
فحيةئذ تي ىبعثوف من األرض إٔب الفضاء كهةاؾ يكوف اٜنساب كاٛنزاء
الربزخ إٔب أف يأٌب يوـ القيام
كالعقاب.
للرنل
ٍ( - 51بيَ إًنَ يك ٍم أىيػح ىها الضَالحو ىف) عن طريق ٌ
اٜنق (الٍ يم ىك ٍّذبيو ىف) ي
( - 52ىآلكًليو ىف ًمن ىش ىج ور) أثًنم نشأ ( ٍّمن ىزقح ووـ) هو نوع من الشوؾ.
( - 53فى ىمالًئيو ىف ًمٍةػ ىها) أم من تلك األشجار (الٍبيطيو ىف) .
اٜنى ًمي ًم) أم من اٞناء الساخن.
( - 54فى ىشا ًربيو ىف ىعلىٍي ًه) أم على ذلك الشوؾ الذم أكلوه ( ًم ىن ٍ
العطشى اٟنائم ُب الصحراء حٌن تيقبًل
ب ا ٍٟنًي ًم) أم كما تشرب اإلبل
ى
( - 55فى ىشا ًربيو ىف) بكثرةو ( يش ٍر ى
على اٞناء.
 ( - 56ىهػَٰ ىذا) األكل كالشرب (نػييزيٟني ٍم) يةزلوف عليه (يىػ ٍوىـ الدٍّي ًن) أم يوـ ييدانوف فيه كيعاقىبوف عليه ُب عآب

الربزخ.

فهبل تيص ٌدقوف بالبعث كما ص ٌدقتم باٝنًلق
ص ٍّدقيو ىف) يعين ٌ
ٍ - 57بٌ قاؿ تعأب ( ىٍ٥ن ين ىخلى ٍقةىا يك ٍم فىػلى ٍوىال تي ى

األكٔب.

( - 58أىفىػىرأىيٍػتيم َما ٕنيٍةيو ىف) أم ما تصبٌوف من اٞنين ُب بيت األرحاـ كقت اٛنماع.
اٝنىالًيقو ىف)؟
( - 59أىأىنتي ٍم ىٔنٍلي يقونىهي) جةيةان (أ ٍىـ ىٍ٥ن ين ٍ

ت) لتخرج الةفوس من قوالبها اٞنادي ُنادث اٞنوت ،كهي األجساـ،
 ( - 60ىٍ٥ن ين قىد ٍَرنىا بىػٍيػةى يك يم الٍ ىم ٍو ى
ً ً
ٌن) أم
فىن ( ىكىما ىٍ٥ن ين ّنى ٍسبيوق ى
كتةتقل الةفوس إٔب العآب األثًنم لتعيش هةاؾ دهوران كأحقابان ال ٕنوت كال تى ى
يسبق لةا،
ٓب ٍ
ٍّؿ أ ٍىمثىالى يك ٍم ) أم أف نب ٌدؿ أجسامكم البالي بأجساـ جديدة ٦نلقها من ذلك الرتاب
 ( - 61ىعلى َٰى أىف نػحبىد ى
ً
مرة أخرل (ًُب ىما ىال تىػ ٍعلى يمو ىف) كيفيٌتها ،يعين كنعيدكم
ك ٍّ
الرىمم البالي ٍبٌ نعيد تلك الةفوس فيها ( ىكنيةشئى يك ٍم) ٌ
ُب أجساـ جديدة ال تعلموف كيفيٌ خلقها من جديد .بل هي ظةوف كأكهاـ تتكلٌموف ُّا ،كهل من
حي يرزؽ؟ كلكن اٞنعقوؿ أف ٦نلق بيض جديدة
اٞنعقوؿ أف نعيد الطًن إٔب بيضته اليت خرج مةها كهو ٌ

لةكوف فيها طًنان آخر ،ال أف نعيد الطًن إٔب بيضته كما تظةٌوف كتةكركف عليةا .كنظًن هذه اآلي ُب نورة
ٌ

اٞنعارج آي  40قوله تعأب {فبل أقسم برب اٞنشارؽ كاٞنغارب إنا لقادركف على أف نب ٌدؿ خًنان مةهم كما
٥نن ّنسبوقٌن} .

يكٔب) ككيف خلقةاكم ًمن نيطف ُب أرحاـ ٌأمهاتكم كرأيتم
ٍ -62بٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىكلىىق ٍد ىعلً ٍمتي يم الةَ ٍشأىىة ٍاأل ى َٰ

مادم كركح أثًني كما اٛنسم إال قالب
مكوف من جسم ٌ
كيف يةشأ الطفل كيكربٍ ،بٌ عرفتم أ ٌف اإلنساف ٌ

أصبحت نامع باصرة عاقل فبل حاج ٟنا بعد ذلك إٔب اٛنسم (فىػلى ٍوىال
لتكوين الةفس فإذا نشأت ك
ٍ
فهبل تيفكركف ُب ذلك كترتكوف هذه األقواؿ كهذه الظةوف من إعادة الةفوس إٔب أجسامها
تى ىذ َك يرك ىف) أم ٌ

البالي .

( - 63أىفىػىرأىيٍػتيم َما ىٍٓن يرثيو ىف) أصلها أرأيتم ،كالفاء للتفكًن ،كاٞنعىن :ف ٌكركا فيما ٓنرثوف ٍبٌ ابدكا ٕب رأيكم

فيه.

( - 64أىأىنتي ٍم تىػ ٍزىرعيونىهي) يعين تيةبتونه كتيةمونه (أ ٍىـ ىٍ٥ن ين الَزا ًرعيو ىف) ؟

ً
حب فيه (فىظىٍلتي ٍم تىػ ىف َك يهو ىف)
( - 65لى ٍو نى ىشاءي) إضراركم كحرمانكم مةه ( ىٛنى ىع ٍلةىاهي يحطى ناما) أم تبةان يابسان ال ٌ

تكرركف القوؿ كتقولوف:
ٌ
أم فبقيتم ٌ

( -66إًنَا لى يم ٍغىريمو ىف) أم ٝنانركف خسرنا زرعةا كاتعابةاٍ ،بٌ تقولوف:
كمو ىف) من ٖنرة زرعةا كمن ١نصوله.
( -67بى ٍل ىٍ٥ن ين ىٍ١ن ير ي
( - 68أىفىػىرأىيٍػتي يم الٍ ىماءى الَ ًذم تى ٍشىربيو ىف)؟
ىنزلٍتي يموهي ًم ىن الٍ يم ٍزًف) أم من السحب (أ ٍىـ ىٍ٥ن ين الٍ يمة ًزليو ىف) ؟
( -69أىأىنتي ٍم أ ى
مران كماٜنان مثل ماء البحر (فىػلى ٍوىال
يج ن
( - 70لى ٍو نى ىشاءي) إضراركم كحرمانكم مةه ( ىج ىع ٍلةىاهي أ ى
اجا) أم ٌ
تى ٍش يك يرك ىف) على هذه الةعم اليت أنعم اهلل ُّا عليكم.
ورك ىف) أم تيوقًدكف .كمن ذلك قوؿ خ ٌداش بن زهًن:
َار الًَيت تي ي
( - 71أىفىػىرأىيٍػتي يم الة ى
هم خيػر الٍم ً
عاش ًر ًم ٍن قيػىريٍ و
ودا
ش كأ ٍىكر ياه ٍم إذا قى ىد ىح ٍ
ت يزني ى
ي ٍ ىٍي ى
ك"الزناد" حديدة صغًنة على قدر اإلُّاـ يضربوف ُّا على اٜنصاة فتقدح ناران فيشعلوف مةها حطبهم
بوانط "القاك".
ىنشأٍ يًٍب ىشجرتىػها أىـ ىٍ٥نن الٍم ً
ةشئيو ىف) ؟ كقد نبق شرح هذه اآليات ُب نورة م س عةد قوله
( -72أىأىنتي ٍم أ ى
ىى ى ٍ ي ي
ً
ض ًر نى نارا } .كمن أمثًلى العرب قوٟنم "ُب كل شجر نار
ىخ ى
َج ًر ٍاأل ٍ
تعأب { الَذم ىج ىع ىل لى يكم ٍّم ىن الش ى
كانتمجد اٞنر يخ كالعفار" اٞنرخ كالعفار شجر كانوا يوقدكف به الةار من الزند ألنه نريع اإللتهاب.
ً
ً
ً
ٌن بالقواء من األرض ليس
اها) أم الةار (تىذٍكىرنة) أم عظ ن ( ىكىمتى ن
ين) أم للةا ًزل ى
 ( - 73ىٍ٥ن ين ىج ىع ٍلةى ى
اعا لٍٍّل يم ٍق ًو ى
ُّا أحد غًنهم .تقوؿ العرب أقوت الدار ،أم خلت من أهلها ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
الر ً ً ً
هايب التحػر ً
ب ىم َوا ًر
أىقٍػ ىول كأىقٍػ ىفىر ًم ٍن نػي ٍع وم ك ىغيَػىرهي يه ٍو يج ٍّ
ياح بً ً ٍ

كقاؿ عةرتة:

حيٍّ ً
يت م ٍن طىلى ول تى ى
ي ى
قاد ىـ ىع ٍه يدهي

أىقٍػ ىول ىكأىق ىفىر بىػ ٍع ىد أ ٍّيـ اٟنىيثى ًم

ان ًم ىربٍّ ى ً ً
ريب العظيم كله اٜنمد.
( -74فى ىسبٍّ ٍح بً ٍ
ك الٍ ىعظيم) ام قل نبحاف ٌ
فأقس ىم
ٍ - 75بٌ أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن كالكافرين بعذاب يقع آخر الزماف "كهذا كقتيهي" ى
نبحانه كقاؿ (فى ىبل أيقٍ ًسم ًّنواقً ًع الة ً
قسمان باٞنواقع اليت تقع عليها الةجوـ .كيريد بالةجوـ ذكات
ي
ي ىى
حجوـ) أم ى
الذنب ،ككلم "فبل" تدؿ على اٞنستقبل.

ً
ً
يم) كاٞنعىن :كإنٌه ٜنادث لو تعلموف عظيم الوقع كاإلهتماـ به ٞنا فيه
 ( - 76ىكإنَهي لىىق ىس هم لٍَو تىػ ٍعلى يمو ىف ىعظ ه

من خراب كدمار كهبلؾ.

ً
٬نجدكنه كأنتم
يكرمونه ك ٌ
١نمد كعلىى أتباع ٌ
( - 77إنَهي لى يق ٍرآ هف ىك ًرٙبه) علىى ٌ
١نمد كعلىى اٞنبلئك فكلٌهم ٌ
تضحكوف مةه ٛنهلكم باٞنتشابه مةه.

اب َمكٍةي و
ًُ( - 78ب كًتى و
وف) أم ُب الٌلوح ١نفوظ ،كاٞنعىن :لقد كتبةاه ُب اللٌوح كحفظةاه عةدنا.
حدث اٛنةاب .
َ( - 79ال ٬نىى حسهي إًَال الٍ يمطى َه يرك ىف) من الةجانات كمن ى
( -80تىة ًزيل ٍّمن َر ٍّ ً
ٌن) .
ب الٍ ىعالىم ى
ه
ً
( - 81أىفىبًهػَٰ ىذا ٍ ً ً
اٞنداهة هي كتماف اٜنقيق كالتعامي عةها ،كاٞنعىن :إنٌكم ال
اٜنىديث أىنتيم حم ٍدهةيو ىف) ى
ى
ْنعلوف له أ٨ني كال ً
تةصتوف إليه.
( - 82كىٍْنعليو ىف) شكر ( ًرٍزقى يكم أىنَ يكم تي ىك ٍّذبو ىف) بآياتةا كتي ً
ةكركف رنال رنولةا.
ى ى
ٍ ٍ ي

( - 83فىػلىوىال إً ىذا بػلىغى ً
كتضرعوا إٔب اهلل إذا رأكا ذلك،
ت) نفس أحدكم ( ٍ
اٜنيٍل يق ى
ى
ٍ
وـ) تاب اٜناضركف عةده ٌ

كلكن ازدادكا قسوةن كعةادان .كمثلها ُب نورة األنعاـ ُب قوله تعأب { فىػلىوال إً ٍذ جاءهم بأٍنةىا تىضَرعواٍ كلى ً
ػكن
ٍ
ى يٍ ى ي ى ي ى

ت قيػليوبػي يه ٍم } .كاٜنلقوـ هو اٜنةجرة.
قى ىس ٍ

اٞنستحضر ( ًحيةىئً وذ تىةظييرك ىف) إليه كهو يعاِب ن ىكرات اٞنوت.
 ( - 84ىكأىنتي ٍم) يا أهل
ى
( - 85كىٍ٥نن) أم مبلئكتةا (أىقٍػر ً ً ً
صرك ىف) يعين ال تي ً
ً َ ً
بصركف اٞنبلئك ألهنم أثًنيوف
ىي
ى ي
ب إلىٍيه مة يك ٍم ىكلىػَٰكن ال تيػٍب ي

اٞنادة.
ركحانيوف كأنتم ُب عآب ٌ

ًً
ٌن) لةا ،يعين غًن مذنبٌن.
( - 86فىػلى ٍوىال إًف يكةتي ٍم ىغٍيػىر ىمدية ى
ً
كتضرعكم إٔب اهلل ،كما
( - 87تىػ ٍرجعيونىػ ىها) يعين ترجعوف الةفس إٔب جسم من ٌ
يعز عليكم بدعائكم ٌ
أرجعها الةب إيليا بتضرعه إٔب اهلل  ،كعيسى بدعائه إٔب اهلل (إًف يكةتم ً ً
ٌن) بأنٌكم غًن مذنبٌن كال
صادق ى
يٍ ى
ٌ ٌ ٌ
مقصرين ُب طاعته.
ٌ
( - 88فىأىَما إًف ىكا ىف) ٌ ً
ٌن) عةد اهلل
اٞنتوَب (م ىن الٍ يم ىقَربً ى
( -89فىػرٍك هح ىكىرٍ٪نىا هف ىك ىجة ي ً و
فالرىكح هو الراح كاالطمئةاف .كالشاهد على
َت نىعيم) يدخلها كيتةعم فيها .ى
ى

ذلك قوؿ اٝنةساء:

ً
احا
احا
ى
حّت أيبً ى
ال ىٔنى ٍل أنٌين لىق ي
صخ ور ٌ
بعد ى
ٌن نىو ى
يت ىرك ى
ىنواٍ ًمن َرٍك ًح اللٌ ًه } .
كقد نبق شرح كلم "الَركح" ُب نورة يونف عةد قوؿ يعقوب { ىكالى تىػٍيأ ي

( -90كأىَما إًف ىكا ىف) ٌ ً
ىصح ً
اب الٍيى ًم ً
ٌن)
اٞنتوَب (م ٍن أ ٍ ى
ى
( - 91فىس ىبلـ لَ ى ً
ىصح ً
اب الٍيى ًم ً
ٌن) أم يسلٌموف عليك كيهةٌئونك بدخوؿ اٛنة .
ى ه
ك م ٍن) إخوانك (أ ٍ ى
( - 92كأىَما إًف ىكا ىف) ٌ ً
اٜنق،
بالرنل (الضَالٍّ ى
اٞنتوَب (م ىن الٍ يم ىك ٍّذبً ى
ٌن) عن طريق ٌ
ٌن) ي
ى

( - 93فىػةيػزهؿ) يةزله ( ٍّمن ىً
٘ني وم) ُب عآب الربزخ،
ي
ٍ
صلًيى ي ىج ًحي وم) يوـ القيام .
 ( -94ىكتى ٍ
( - 95إً َف ىهػَٰ ىذا) اٝنرب الذم أخربناؾ به ( ىٟنيو ىح حق الٍيى ًق ً
ٌن) ليس فيه اختبلؼ.
ى
ك الٍ ىع ًظي ًم).
ان ًم ىربٍّ ى
( - 96فى ىسبٍّ ٍح بً ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الواقع  ،ك ٍى ٍ
ى
================================================

سورة الحديد
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1نبَح لًلَ ًه ما ًُب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) أم ما ُب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض من طًن يطًن
ى ى ى
ىى
كدكاب تسًن كلٌهم يسبحوف هلل كلكن ال تفقهوف تسبيحهم (كهو الٍع ًزيز) ُب ملكه ( ٍ ً
يم) ُب خلقه.
ىيى ى ي
ٌ
اٜنىك ي
ك ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
عمن يشاء ( يٍ٪نيًي) اٛنماد ،أم ٩نعل
ض) يهب من ملكه ٞنن يشاء ك٬نةع ٌ
( - 2لىهي يم ٍل ي ى ى
ً
يت) األحياء ( ىكيه ىو ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) .
من اٛنماد أحياء ( ىكي٬ن ي
( - 3هو ٍاألىَك يؿ) ُب األلوهي ال إاله قبله (ك ٍاآل ًخر) فبل إاله بعده (كالظَ ً
اه ير) على خلقه بالقدرة كالسلط
ى
يى
ى ي
و ً
ً
ً
يم) .
فبل أحد فوقه ( ىكالٍبىاط ين) عن خلقه فبل يعلم أح هد كةهه ( ىكيه ىو ب يك ٍّل ىش ٍيء ىعل ه
ً
ً
ض) أم الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض (ًُب ًنتَ ً أىيَ واـ) من
 ( - 4يه ىو الَذم ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى

انتىػ ىو َٰل ىعلىى الٍ ىع ٍر ًش) أم أقاـ على العرش كجلس عليه ،كالعرش
أياـ اآلخرة ،أم ُب نت آالؼ نة (ٍبيَ ٍ
فوؽ السماكات السبع اليت تسكةها اٞنبلئك  ،كقد نبق الكبلـ عن العرش ُب كتايب الكوف كالقرآف

ً ً
ً
فيهيء له رزقه كهو
(يىػ ٍعلى يم ىما يىل يج ُب ٍاأل ٍىرض) من حيواف ،أم يعلم ما يدخل من حيواف ُب جحره كبيته ٌ
ً
ً
ً
اٜنب
ُب مكانه ( ىكىما ى٫نٍير يج مٍةػ ىها) لطلب رزقه فًنزقه ُب زمانه ( ىكىما يىة ًزيؿ م ىن ال َس ىماء) من طًن ليلتقط ٌ
ج فً ىيها) أم كما يصعد ُب السماء من ط وًن ليلتقط اٜنشرات ،كذلك كاٝن ٌفاش
فيهيء له معاشه ( ىكىما يىػ ٍع ير ي
ٌ

كل هؤالء يعلم ُّم فًنزقهم كال يةساهم ( ىكيه ىو ىم ىع يك ٍم
يطًن ُب ٌ
اٛنو ليبلن يلتقط اٜنشرات كيأكلها ،كاٞنعىنٌ :
كٓنصي عليكم أقوالكم كهو يراكم كيسمعكم كال
أىيٍ ىن ىما يكةتي ٍم) يعين مبلئكته معكم تكتب أعمالكم ي
ى٫ن ىفى عليه شيء ًمن أعمالكم (كاللَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) .
ى ي ٍى ى
ك ال َسماك ً
ً ً
َ
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
رجع الةفوس
ور) أم تي ى
ض) يىػ ىهب من ملكه ٞنن يشاء ( ىكإ ىٔب اللَه تيػ ٍر ىج يع ٍاأل ييم ي
( - 5لهي يم ٍل ي ى ى

رجع الةفوس أراد بذلك ٗنع اٛنمع،
رجع األمور كٓب يقل تي ى
بعد انفصاٟنا من األجساـ .كإٌ٧نا قاؿ تعأب تي ى
أم نفوس اٛنن كاإلنس.

ً
ً
َه ىار ًُب اللٍَي ًل) أم يدخل أحد٨نا ُب اآلخر بوناط دكراف األرض
َها ًر ىكييول يج الةػ ى
( - 6ييول يج اللٍَي ىل ًُب الةػ ى

حوؿ ١نورها فيةتقل الليل إٔب مكاف الةهار بالتدريج ككذلك يةتقل الةهار إٔب مكاف الليل بالتدريج ( ىكيه ىو
علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر) أم بالقلوب اليت ُب الصدكر.
ات ال ح
ى ه
ٍ - 7بٌ خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب ( ًآمةيوا بًاللَ ًه) أم آمةوا بثواب اهلل كما أع ٌده من اٛنزاء للمةفقٌن ُب
ً ً
ً
ً
ًً
ٌن فً ًيه) أم من اٞناؿ الذم
نبيله ( ىكىر ينوله) يعين كآمةوا بأقواؿ رنوله ( ىكأىنف يقوا ٣نَا ىج ىعلى يكم حم ٍستى ٍخلىف ى
ًَ
ين ىآمةيوا ًمة يك ٍم) بثواب اهلل كجزائه
انتخلفكم اهلل فيه بالوراث فأصبح يملكان لكم بعد أف كاف لغًنكم (فىالذ ى

ىجهر ىكبًًنه) ُب اآلخرة.
( ىكأىن ىف يقوا) ُب نبيله ( ىٟني ٍم أ ٍ

وؿ الٍمةافً يقو ىف كالٍمةافً
ات لًلَ ًذين ىآمةيوا انظيركنىا) أم انتظركنا لكي (نىػ ٍقتىبً
س ًمن نحوًريك ٍم) أم
ق
ى
ى يى
( -13يىػ ٍوىـ يىػ يق ي ي ى
ي
ى
ي
ٍ
ً
يل) أم تقوؿ اٞنبلئك للمةافقٌن ( ٍارًجعيوا ىكىراءى يك ٍم) إٔب جهةٌم
نستضيء بةوركم .كهذا يكوف يوـ القيام (ق ى
ض ًرب بػيػةىػهم) أم اٞنؤمةٌن كاٞنةافقٌن (بًسوور) هو نور األعراؼ الذم ً
ً
يفصل بٌن
(فىالٍتىم يسوا ني نورا) مةها (فى ي ى ىٍ ي
ي

الةعيم كاٛنحيم (لَه باب) يدخل اٞنؤمةوف مةها إٔب اٛنةٌ (ب ً
اطةيهي فً ًيه الَر ٍ٘نى ي) أم داخل السور اٛنةٌ  ،كهي
يى ه
ى
ً
ً ً ًً
اب) أم مقابل السور يكوف العذاب،
ر٘ن ٞنن دخلها ( ىكظىاه يرهي) أم خارج هذا السور (من قبىله الٍ ىع ىذ ي
كاٞنعىن :من السور فصاعدان هةاؾ العذاب.
( - 14يػيةى ي
ادكنػى يه ٍم) يعين اٞنةافقوف يةادكف اٞنؤمةٌن بعد أف دخلوا اٛنةٌ من باب ذلك السور فيقولوف (أى ىٓبٍ
الصبلة كالقتاؿ (قىاليوا بىػلى َٰى) كةتم معةا ( ىكلىػَٰ ًكةَ يك ٍم فىػتىةتي ٍم أىن يف ىس يك ٍم) باتٌباعكم
نى يكن َم ىع يك ٍم) ُب دار الدنيا ُب ٌ
اٞنتشابه من القرآف فقلتم ليس هذا من كبلـ اهلل ،فلو كاف من اهلل لكاف كاضحان مفهومان كبذلك فتةتم

الشك فكانت صبلتكم رياءن كٓب تكن عن يقٌن ،أما ٥نن فاتٌبعةا احملكم من
أنفسكم كأكقعتموها ُب ٌ

كل من احملكم كاٞنتشابه من عةد ربةا أنزله على نبيٌةا ،كبذلك ثبت
القرآف كتركةا أمر اٞنتشابه إٔب اهلل كقلةا ه
الشك عليكم ُب أمر
صتي ٍم) باٞنؤمةٌن الدكائر ( ىك ٍارتىػٍبتي ٍم) أم تغلٌب ٌ
إ٬نانةا ك٤نحةا .كلكةٌكم نافقتم ( ىكتىػىربَ ٍ
البعث كاٜنساب ( ىك ىغَرتٍ يك يم ٍاأل ىىم ًا٘بح) اليت ٕنةٌيتموها للحصوؿ على اٞناؿ كالرئان ( ىح َ َّٰت ىجاءى أ ٍىم ير اللَ ًه)
و
١نمد كما كةتم تظةٌوف ( ىكغىَريكم
اٞنهدم بتفسًن القرآف فحيةئذ ٌ
تبٌن لكم أ ٌف القرآف كاف من اهلل كليس من ٌ
ً ً
كر) .
باللَه) الشيطاف ٌ
كحب اٞناؿ (الٍغىير ي

ً ًَ
ً
ً ً
ين
( - 15فىالٍيىػ ٍوىـ ىال يػي ٍؤ ىخ يذ مة يك ٍم ف ٍديىه) أيها اٞنةافقوف لييطلىق نر ي
احكم كما كةتم ُب الدنيا ( ىكىال م ىن الذ ى
ىك ىفركا) تي ً
َار ًه ىي ىم ٍوىال يك ٍم) تولٌوف إليها ،أم تتٌجهوف إليها .كمن ذلك قوله تعأب ُب
ى
ؤخذ فدي ( ىمأٍ ىكا يك يم الة ي
ي
ًً
اٜنرًاـ } أم ٌإْنه ٥نوه (كبًٍئس الٍم ً
صًني) فيها مصًنكم.
أمر القبل {فىػ ىوٍّؿ ىك ٍج ىه ى
ى ى ى
ك ىشطٍىر الٍ ىم ٍسجد ٍىى
 - 16كاف ُب اٞنسلمٌن ٗناع فقراء ال ٬نلكوف شيئان ،ككاف بعض األغةياء مةهم ي٣ن ًسكوف ال يتص ٌدقوف
على الفقراء إال القليل فعاتبهم اهلل تعأب على ذلك فقاؿ (أى ىٓبٍ يىأٍ ًف) يعين أٓب ىً٪نن الوقت ،كمن ذلك قوله
٘ني وم و
تعأب ُب نورة الر٘ناف ُب كصف جهةٌم {يطيوفيو ىف بػيػةىػها كبػٌن ىً
آف}  ،فاآلف هو الوقت،
ىٍ ى ى ى ٍ ى
ى
ًً
ين ىآمةيوا أىف ىٔنٍ ىش ىع قيػليوبػي يه ٍم) يعين أ ٍف تلٌن قلوُّم كيعطفوا على الفقراء (لً ًذ ٍك ًر اللَ ًه) " ،ال ٌذكر" معةاه
(للَذ ى
اٞنوعظ  ،كاٞنعىن :أما آ ىف الوقت أف تلٌن قلوُّم كيعطفوا على الفقراء لسماعهم كثرة اٞنواعظ اليت أنزٟنا اهلل

حق الفقراء على األغةياء من الزكاة كاٞنساعدة كاٟندايا كغًن
ُب القرآف ( ىكىما نىػىزىؿ ًم ىن ٍ
اٜنى ٍّق) أم كما نزؿ ُب ٌ
ًَ
ً
اب ًمن قىػٍب يل) كاٞنعىن :ال يكونوا كاليهود الذين أمرناهم ُب
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ذلك ( ىكىال يى يكونيوا) األغةياء ( ىكالذ ى
التوراة أف يةفقوا على الفقراء كاٞنساكٌن كال ٩نمعوا اٞناؿ كلكةٌهم عملوا عكس ذلك ٗنعوا اٞناؿ كحرموا
الفقراء كاٞنساكٌن مةه فأمددناهم باٞناؿ ليزدادكا إٖنان (فىطى ىاؿ ىعلىٍي ًه يم ٍاأل ىىم يد) يعين فطاؿ عليهم الزماف ككثير
كٗنعًه فصاركا يظلموف الضعفاء بدؿ أ ٍف ير٘نوهم فكفركا بةعم رٌُّم
ٜنب اٞناؿ ى
اإلمداد (فىػ ىق ىس ٍ
ت قيػليوبػي يه ٍم) ٌ
كٓب يقابلوها بالشكر (كىكثًًن ٍّمٍةػهم فى ً
ان يقو ىف) مع كفراهنم للةعم .
ى ه يٍ
ٍ ) - 17اعلى يموا) أيها األغةياء الذين تبخلوف على الفقراء أ ٌف مالكم نيذهب أك أنتم تذهبوف إٔب عآب

ً
ٓنانبوف عليها كتعاقىبوف على
بل ى
الةفوس كترتكوف أموالكم للوارث كال تستفيدكف مةها شيئان ُب آخرتكم ٍ
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوًهتىا) كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب لؤلغةياء بأ ٌف اهلل
إمساؾ حقوؽ الفقراء مةها (أى َف اللَهى يٍ٪نيًي ٍاأل ٍىر ى
تعأب نًنحم الفقراء كيغةيهم من فضله إف ٓب تعطوهم أنتم فيحيىوف باٞناؿ كما ٓنيا األرض باٞنطر (قى ٍد
بػيَػةَا لى يكم ٍاآلي ً
ات) أيها األغةياء ً
اٞنمسكوف (لى ىعلَ يك ٍم تىػ ٍع ًقليو ىف) كتي ًةفقوف ُب نبيل اهلل كال تبخلوف باٞناؿ
ي ى
ى
فتةدموف.
للم ًةفقٌن عةد اهلل من األجر كالثواب فقاؿ (إً َف
ٍ -18بٌ أخذ نبحانه ٌ
٪نث على اإلنفاؽ ٌ
كيبٌن ما ي
صدٍّقًٌن كالٍم َ ً
ص ٍّدقىات) أصلها اٞنتص ٌدقٌن كاٞنتص ٌدقات ،فحذفت التاء مةهما للتخفيف ( ىكأىقٍػىر ي
ضوا اللَهى
الٍ يم َ ى ى ي
ىجهر ىك ًرٙبه) عةد اهلل.
ضا ىح ىسةنا يي ى
قىػ ٍر ن
اع ي
ضى
ف ىٟني ٍم) ُب الدنيا ما تص ٌدقوا به الواحد بعشرة ( ىكىٟني ٍم) ُب اآلخرة (أ ٍ
ً
ًَ
ةد ىرًٍُّّ ٍم) يعين ييص َدؽ قوٟنم فيمن
ك يه يم ٍّ
حه ىداءي ًع ى
ين ىآمةيوا بًاللَ ًه ىكير ينل ًه أيكلىػَٰئً ى
الصدٍّي يقو ىف ىكالش ى
 ( - 19ىكالذ ى

يسعى بٌن أيديهم
ظىلى ىمهم كتيقبىل شهادهتم فيمن يشهدكف له عةد رٌُّم يوـ القيام ( ىٟني ٍم أ ٍ
وريه ٍم) ى
ىج يريه ٍم ىكني ي
ًَ
ً
اٛنى ًحي ًم) خالدين فيها.
اب ٍ
رنلةا (أيكلىػَٰئً ى
كأ ٍ
ين ىك ىف يركا) باهلل ( ىكىك َذبيوا بًآيىاتةىا) ى
ىص ىح ي
اٞنةزل على ي
( ىكالذ ى

فخها كال يةهمك ُنبٌها فقاؿ
ذـ الدنيا كالتحذير مةها لئبل يقع اإلنساف ُب ٌ
ٍ - 20بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
ً
اخهر بىػٍيػةى يك ٍم ىكتى ىكاثػيهر ًُب ٍاأل ٍىم ىو ًاؿ ىك ٍاألىٍكىال ًد) .
تعأب ( ٍاعلى يموا أىَ٧نىا ٍ
ب ىكىٟنٍهو ىكًزيةى ه ىكتىػ ىف ي
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا لىع ه
أما اللٌهو كاللٌعب فبل فائدة فيهما غًن ضياع الوقت كاالنشغاؿ عن ٓنصيل ً
اآلخرة ،كأف ليس لئلنساف
ٌ
ٌإال ما نعى ً
آلخرتهٌ .أما أدكات الزية كاألمواؿ إ ٍف ٓب تستعملوها هلل كتةفقوها ُب نبيله ٔنسركها كال ْندكا
ى
اآلخرة بل ٓنزنوف على تركها للوا ًرث دك ىف أف تق ٌدموا مةها ً
شيئان مةها ُب حياتكم الثاني  ،أم ُب ً
آلخرتكم.
ةد اللٌ ًه } .
ٍّمواٍ ألىن يف ًس يكم ٍّم ٍن ىخ ٍوًن ىًْن يدكهي ًع ى
{كىما تيػ ىقد ي
قاؿ اهلل تعأب ى
نن الرجاؿ كال
ٌأما األكالد الٌذين يىشغىلونكم عن ذكر اهلل كعن طاعته قد يعادكنكم حٌن بلوغهم ٌ

تستفيدكف مةهم ،كيوـ القيام ال يدفعوف عةكم شيئان من العذاب كال ٪نملوف عةكم شيئان من أكزاركم.
اؿ كىال بىػةيو ىف إًَال ىم ٍن أىتىى اللَهى بًىق ٍل و
ب ىنلًي وم } .
قاؿ اهلل تعأب {يىػ ٍوىـ ىال يىة ىف يع ىم ه ى
فاألحسن لكم أف تعملوا آلخرتكم كتق ٌدموا ٜنياتكم األبدي باإلنفاؽ على الفقراء كاحملتاجٌن لكي ْندكا
ما ق ٌدمتموه أمامكم ُب اٜنياة األبدي كال ْنعلوا قلوبكم ك ًاٟن ُب حب الدنيا كٗنع اٞناؿ ك ً
أحسةوا مع
٪نب احملسةٌن.
الةاس إ ٌف اهلل ٌ

ٍب أخذ نبحانه يضرب مثبلن فيمن يغرت باٞناؿ كبالدنيا فقاؿ ( ىكمثى ًل ىغي و
ث) أم مثىل هؤالء الذين ٩نمعوف
ٌ
ى ٍ

بةموه كخضرته حٌن نزؿ عليه الغيث
اٞناؿ كال يةفقوف مةه ُب نبيل اهلل مثل الٍ يمزا ًرع الذم أعجبه زرعه ٌ

الزراع الذين
الزراع زرعهم ،فالك ٌفار هم ٌ
َار نىػبىاتيهي) يعين أعجب ٌ
ب الٍ يكف ى
أم اٞنطر ،كذلك قوله تعأب (أ ٍىع ىج ى
ً
اٜنب ُب الرتاب أم يغطٌونه بالرتاب ،ففرحوا بزرعهم كظةٌوا أهنم آكلوف مةه كراُنوف من حصاده
يى ٍكف يرك ىف ٌ
كقالوا نةجمعه كنبيعه كنقبض ٖنةه كال نعطي للفقراء زكاته لكي يزداد مالةا كيكثر رُنةا ،كلكن اهلل تعأب
ً
يج) يعين بعد انقطاع اٞنطر عةه أرنلةا
قطع الغيث عةهم بعد ذلك كأجدب أرضهم لسوء نواياهم (ٍبيَ يىه ي

كيتكسر
ص ىفًّرا) من العطش (ٍبيَ يى يكو يف يحطى ناما) يعين يتحطٌم
على زرعهم ر٪نان هوجاء فذبل زرعهم (فىػتىػىراهي يم ٍ
ٌ
الغين
ٓنت األقداـ بسبب يبسه كانقطاع اٞنطر عةه .فقد خسر الزارع زرعه كأتعابه بسبب ِنله ،ككذلك ٌ

الذم يبخل ّناله على الفقراء كاحملتاجٌن نيذهب ماله عةه أك ٬نوت كيرتكه للوا ًرث كال ٩ند شيئان مةه ُب
ً
الزراع
آخرته كال يصيبه مةه غًن الةدام كاٝنسرافٍ ،بٌ ييعاقىب عليه كتبلزمه اٜنسرة كالةدام كما ندـ هؤالء ٌ
بسبب نواياهم السيئ .
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه ما ٟنؤالء اٞنانعٌن للزكاة من العذاب ،كما ٟنؤالء الفقراء الصابرين من الر٘ن كالغفراف عةد
ً
ً
يةفق مةه على الفقراء كاٜنتاجٌن ( ىكىم ٍغ ًفىرةه ٍّم ىن
اب ىشدي هد) ٞنن أمسك ماله كٓب ٍ
اهلل فقاؿ ( ىكًُب ٍاآلخىرةً ىع ىذ ه
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا إًَال ىمتىاعي الٍغيركً
اللَ ًه كً
تغركم ّناٟنا كزيةتها
فبل
)
ر
ا
م
ك
(
ين
ر
الصاب
اء
ر
الفق
ك
للمةفقٌن
)
ف
ا
و
ض
ر
ٍ
ه
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ٌ
كتةسوا آخرتكم.
ى

و
 - 21ى ً ً ً و
ض ىها
(ك ىجةَ ىع ٍر ي
(ناب يقوا إ ى َٰٔب ىم ٍغفىرة ٍّمن َربٍّ يك ٍم) باألعماؿ الصاٜن كاإلنفاؽ على الفقراء كاٞنساكٌن ى
ض ال َس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
ىك ىع ٍر ً
قلت فيما نبق أ ٌف السماء يريد ُّا الطبقات الغازي اليت تغلٌف األرض،
ض) ي
كاألرض يريد ُّا كلٌها ،أم الكواكب السيارة كلٌها ،ألهنا كانت أرضان كاحدة فانفجرت كتقطٌعت فصارت
السع  .كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
العرض ييراد به ٍّ
كواكب نيٌارة .ك ى
كمرقىػب و كالزج أ ٍشرفٍت فىػوقىها أيقلٌب طىرًُب ُب فى و
ضاء ىع ًر ً
يض
ىٍ ى ٌ ٌ ى ي ٍ
ي ٍ
انتشارهن ُب
يعين ُب فضاء كانع .كاٞنعىن :إ ٌف نع اٛنة ُب الفضاء كسع الكواكب السيارة مع نع
ٌ
الفضاء .كبذلك تكوف اٛنةٌ على قدر اَّموع الشمسي  .كقد نبق تفسًن هذه اآلي ُب كتايب الكوف
ً ً
كالقرآف بالتفصيل (أ ًيعد ً ً
ض يل اللَ ًه يػي ٍؤتً ًيه ىمن يى ىشاءي) أم للذين ىآمةوا
ك فى ٍ
ين ىآمةيوا بًاللَ ًه ىكير ينل ًه َٰذىل ى
ٍ
َت للَذ ى
ض ًل الٍع ًظي ًم) على األنبياء كاٞنرنلٌن ً
كعباده الصاٜنٌن.
كعملوا الصاٜنات ( ىكاللَهي ذيك الٍ ىف ٍ ى
ى
ٍ - 22ب قاؿ اهلل تعأب (ما أىصاب ًمن حم ً
صيبى و ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من إتبلؼ اٞناؿ كهبلؾ األنعاـ ( ىكىال ًُب
ٌ
ى ى ى
أىن يف ًس يكم) من مرض األجساـ أك موت األكالد أك فراؽ األحباب (إًَال) كقد كتبةاها عةدنا (ًُب كًتى و
اب ٍّمن
ٍ
قىػٍب ًل أىف نػٍَبػىرأ ىىها) أم من قبل انطبلؽ اٞنصيب ككقوعها .فاالنرباء هو االنطبلؽ .كمن ذلك قوؿ طرف
يصف امرأ نة يمغةٌي :

إذا ىٍ٥نن قيػ ٍلةا ًٍ
ت لىةا
أٚنعًيةا انٍػبىػىر ٍ
ي

علىى رنلًها مطٍركفى ن ٓب تىشد ً
َد
ى
ى ىٍ ى ي

أركل
فقوؿ الشاعر "ا ٍ
أبرل" يعين ى
نربت لةا" أم انطلقت لةا ُب الغةاء .كُب لساف العرب "فإنه ى
أركل ك ى
ً
ك) االنطبلؽ كالوقوع ُب اٞنصيب ( ىعلىى اللَ ًه يى ًسًنه) أم نهل
اٞنرعى (إً َف َٰذىل ى
اإلبل من اٞناء ٍبٌ انطلق ُّا إٔب ى
ال تكلٌف فيه.
( - 23لٍّ ىكٍي ىبل تىأٍ ىن ٍوا ىعلى َٰى ىما فىاتى يك ٍم) يعين إٌ٧نا أعلمةاكم بذلك كبيٌةا لكم أ ٌف ذلك مكتوب قبل حدكث

ْنزعوا فإ ٌف اهلل تعأب
ٓنزنوا علىى ما فاتكم من خًن ،ألنٌكم إ ٍف صربًب على اٞنصائب كٓب ى
اٞنصيب لكي ال ى
ً
ذهب مةكم ( ىكىال تىػ ٍفىر يحوا ًّنىا آتىا يك ٍم) يعين ال تفتخركا على الفقراء ّنا آتاكم
يعود عليكم ِنًناته أكثر ٣نٌا ى
قادر أف يأخذه مةكم فتةدموف على ما فعلتم مع
اهلل من ماؿ كال ٌ
تتكربكا على الضعفاء فالذم أعطاكم ه
متكرب (فى يخوور) على الفقراء ّنا أيكٌب من ماؿ.
الضعفاء كالفقراء ( ىكاللَهي ىال يً٪ن ح
ب يك َل ٢نيٍتى واؿ) أم ٌ
ًَ
فبشرهم بعذاب أليم
َاس بًالٍبي ٍخ ًل) ٌ
( - 24الذ ى
ين يىػٍب ىخليو ىف) ّناٟنم على الفقراء كاحملتاجٌن ( ىكيىأٍ يم يرك ىف الة ى
يد) لل يكىرماء.
ين) عن ماؿ البخبلء ( ٍ
اٜنى ًم ي
عما دعاه اهلل إليه من اإلنفاؽ (فىًإ َف اللَهى يه ىو الٍغىً ح
( ىكىمن يىػتىػ ىوَؿ) ٌ

ً
ً
اب) أم الكتب السماكي ( ىكالٍ ًم ىيزا ىف) يعين قوانٌن
( - 25لىىق ٍد أ ٍىر ىن ٍلةىا ير ينلىةىا بًالٍبىػيٍّػةىات ىكأ ى
ىنزلٍةىا ىم ىع يه يم الٍكتى ى
اٜنكم (لً
ً ً
يد) ُب الةيازؾ
ة
ال
وـ
ق
ػ
ي
ىنزلٍةىا ٍ
ي
اٜنى ًد ى
َاس) أم القضاة مةهم (بًالٍق ٍسط) أم بالعدؿ بٌن اٞنتخاصمٌن ( ىكأ ى
ى
ى
ي
ًً
س ىش ًدي هد ىكىمةىافً يع لًلة ً
َاس) إذ كانوا يصةعوف مةه نيوفان كنكاكٌن كفؤكنان
الساقط من الفضاء (فيه بىأٍ ه
كمةاشًن كغًن ذلك .كإٌ٧نا كانوا ُب قدٙب الزماف يأخذكف اٜنديد من الةيازؾ ،أل ٌف اٜنديد ال يوجد طليقان

على األرض لسرع ٌآناده مع األككسجٌن ،كلذلك كانوا يفتٌشوف عةه ُب الةيازؾ الساقط من الفضاء
فيجدكف فيها اٜنديد طليقان فيأخذكنه كيصةعوف مةه نيوفهم.
جوم عمل من حديده اإلمرباطور
كمن طريف ما ييركل أنٌه نقط ُب نة 1620ـ ُب البةجاب حجر ٌ
"جهانكًن" نيفان كانت العام تدعوه بسيف الصاعق .

ً
ً
ةصرهي كر ينلىهي بًالٍغىٍي ً
َاس بًالٍ ًق ٍس ًط) ٍ ،بٌ تأٌب
ب)  ،كهذا معطوؼ على قوله تعأب (ليىػ يق ى
( ىكليىػ ٍعلى ىم اللَهي ىمن يى ي ي ى ي
وـ الة ي
بعدها ً
م ىع ًز هيز) .
ةص يرهي ىكير ينلىهي) .أم كيةصر رنله ليضاعف له أجره (إً َف اللَهى قى ًو ٌّ
(كليىػ ٍعلى ىم اللَهي ىمن يى ي
ى
بعيسى ألنٌه كاف ناحران ،فةزلت هذه
أنلم ٗناع من اليهود كقالوا نؤمن بك يا ٌ
 -28ى
١نمد كال نؤمن ى
ًَ
َ
عيسى كزعمكم أنه ناحر ( ىك ًآمةيوا
اآلي ٌ
ين ىآمةيوا) ّن ٌ
ردان عليهم (يىا أىيػح ىها الذ ى
حمد (اتَػ يقوا اللهى) ُب تكذيب ى
بًر ينولًًه) عيسى بن مرٙب ،فإ ٍف ىآمةتم برنالته (يػي ٍؤتً يكم كً ٍفلى ٍ ً
ٌن ًمن َر ٍ٘نىتً ًه) أم يؤتًكم اهلل نصيبىٌن من ر٘نته
ٍ
ى ى
ى
ً
ً
ف
األكٔب ُب عآب الربزخ كالثاني يوـ القيام ( ىكىٍ٩ن ىعل لَ يك ٍم ني نورا ٕنىٍ يشو ىف بًه) بٌن الةفوس ( ىكيىػ ٍغف ٍر لى يك ٍم) ما ىنلى ى
ً
يم) بالةادمٌن.
من ذنوبكم ( ىكاللَهي ىغ يف ه
ور) للتائبٌن ( َرح ه
ٍ - 29بٌ خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب (لٍّئى َبل يػ ٍعلىم أ ٍىهل الٍ ًكتى ً
اب) تقديره لقد نقلةا الوحي من بين إنرائيل
ى ى ي

إليكم أيها العرب بسبب كفرهم كعةادهم كإشراكهم بعبادة رٌُّم لئبل يعلموا بعد اليوـ شيئان من الوحي.
و
ض ًل اللَ ًه) يعين ال يقدركف على مةع
كيريد بأهل الكتاب اليهود ،ليعلموا (أَىال يىػ ٍق ًد يرك ىف ىعلى َٰى ىش ٍيء ٍّمن فى ٍ
ض ىل) بإنزاؿ الوحي (بًيى ًد اللَ ًه يػي ٍؤتً ًيه ىمن يى ىشاءي)
الوحي عن العرب أل ٌف ذلك بإرادة اهلل ال بإرادهتم ( ىكأى َف الٍ ىف ٍ
ض ًل الٍ ىع ًظي ًم) على أنبيائه كرنله بإنزاؿ الوحي عليهم.
من عباده ( ىكاللَهي ذيك الٍ ىف ٍ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٜنديد ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
==================================================

سورة المجادلة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

 -1نزلت هذه اآليات ُب إمرأة من األنصار إٚنها خول بةت ثعلب  ،كزكجها أكس بن الصامت ،حدث
علي كظهر أمي" ،ككانت هذه كلم الطٌبلؽ ُب زمن اٛناهلي ٍ ،بٌ ندـ
بيةهما مشاجرة فقاؿ ٟنا" :أنت ٌ
على ما صدر مةه ،فجاءت زكجته إٔب الةب تسأله ُب ذلك ،فقاؿ ٟنا الةب ما أر ًاؾ ٌإال حر ً
مت عليه ،فلما
ي
ٌ
ٌ
رفعت رأنها إٔب السماء كقالت" :اللٌهم إنك تعلم حإب فار٘نين ،اللٌهم إ ٌف ٕب مةه
الةب ٍ
ٍ
ٚنعت ذلك من ٌ
إٕب جاعيوا ".فةزلت هذه اآليات:
ًصبي ن إ ٍف ى
ض ىم ٍمتيهم إليه ضاعيوا أك ٌ
ً
ك ًُب ىزٍكًج ىها ىكتى ٍشتى ًكي إً ىٔب اللَ ًه) ما ُّا من مكركه ( ىكاللَهي يى ٍس ىم يع
(قى ٍد ىًٚن ىع اللَهي قىػ ٍوىؿ) خول (الًَيت يْنىادلي ى
ىٓناكريكما) أم ٔناطيبكما كمراجعتىكما ُب الكبلـ (إً َف اللَه ىًٚنيع ب ً
صًنه)
ى هى
ى
ى يى ى
ٍ - 2ب أنكر اهلل عليهم تلك العادة ُب الطبلؽ فقاؿ تعأب (الَ ًذين يظى ً
اه يرك ىف ًمة يكم) أيها اٞنسلموف ( ٍّمن
ٌ
ىي
ٍّسائً ًهم َما يه َن أيَم ىهاهتًً ٍم) يعين هذه عادات اٞنشركٌن فاتركوها فإ ٌف الزكج ال تكوف أ ٌيمان (إً ٍف أيَم ىهاتػي يه ٍم إًَال
نى
ًَ
ً
ًً
الشرع ( ىكيز نكرا) أم
عرؼ ُب ٌ
البلئي ىكلى ٍدنػى يه ٍم ىكإًنػ ي
َه ٍم) أم اٞنشركٌن اٞنظاهرين (لىيىػ يقوليو ىف يمة ىكنرا ٍّم ىن الٍ ىق ٍوؿ) ال يي ى
ً
ور) للمؤمةٌن.
كذبان ( ىكإً َف اللَهى لى ىع يف ٌّو ىغ يف ه
ً
ً
ًَ
اهرك ىف ًمن ن ً
اٞنظاهرة األكٔب ع ىفى عةه
ٍّسائ ًه ٍم ٍبٌ يىػعي ي
اٞنظاهرة .يعين ى
ودك ىف ل ىما قىاليوا) من ى
 ( - 3ىكالذ ى
ين ييظى ي
ى

علي كظهر أيمي ،فعليه ك ٌفارة
يرجع بزكجته ببل ك ٌفارة  ،كلكن إذا عاد إٔب ذلك كقاؿ لزكجته أنت ٌ
(فىػتى ٍح ًر يير ىرقىػبى و) يعين ك ٌفارته ٓنرير رقب مؤمة ( ٍّمن قىػٍب ًل أىف يىػتى ىما َنا) يعين من قبل أف ٩نتمع بزكجته ُب فراش
ً
وعظيو ىف بًًه) يعين تأديب لكم لئبل تعاكدكا على ذلك القوؿ ( ىكاللَهي ًّنىا
كاحد َٰ(ذىل يك ٍم) التحرير للرقب (تي ى
تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه) فيجازيكم على حسب أعمالكم.
( - 4فىمن َٓب ىً٩ن ٍد) ماالن ليعتق رقب (فى ً
صيى ياـ ىش ٍهريٍ ًن يمتىتىابً ىع ٍ ً
ٌن ًمن قىػٍب ًل أىف يىػتى ىما َنا) أم من قبل أف ٩نامعها
ى ٍ
ى
ً
ً
ً
ك) الصياـ أك اإلطعاـ
ٌٍّن ًم ٍس ًكيةنا) يطعمهم بغداء أك عشاء َٰ(ذىل ى
(فى ىمن َٓبٍ يى ٍستىط ٍع) الصوـ (فىًإطٍ ىع ياـ نت ى

ً
ً
ك) األحكاـ
ك ٌفارة (لتيػ ٍؤًمةيوا بًاللَ ًه ىكىر ينول ًه) أم لتص ٌدقوا ّنا أتى به الرنوؿ كتعلموا بأ ٌف اهلل ىأمىرهي بذلك ( ىكتًٍل ى
تعتدكها (كلًٍل ىكافً ًرين) ُّا (ع ىذ ً
(ح يد ً
يم) ُب اآلخرة.
ي ي
ى ه
اب أىل ه
كد اللَه) فبل ي ى
ى
ً ًَ
أم ٫نالفوف أمر اهلل كأمر رنوله ( يكبًتيوا) أم ذلٌوا كأيخزكا .كمن ذلك
ين ي٪نىا حدك ىف اللَهى ىكىر ينولىهي) ٌ
( - 5إ َف الذ ى

قوؿ األعشى ٬ندح األنود بن مةذر اللٌخمي:
ت كجوه ً
ً ً و
ً
الرجاؿ
ى
أنت خًنه م ٍن ألف ألف من القو === ـ إذا ما كبى ٍ ي
كقاؿ جرير:
إ ٌف امرءان ىكبت الع يدك كيػبتىين فيةا الٍم ً
حام ىد ىحقحه أ ٍف يٍ٪ن ىم ىدا
ٍ ى ى ى ى ٌ ىٍ
ى
( ىكما يكبً َ ً
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) أم كما أيخزم الذين من قبلهم من أهل الشرؾ كذلٌوا .ك٣نا يؤيد هذا قوله
ى ى
ت الذ ى
ً
ً
ً
يم} .
م ىكىٟني ٍم ًُب اآلخىرةً ىع ىذ ه
تعأب ُب نورة البقرة {ٟني ٍم ًُب ال حدنٍػيىا خ ٍز ه
اب ىعظ ه
ً ً
ات بػيٍّػةى و
و
ٌن) ُب اآلخرة.
ات) ٌ
اب حم ًه ه
ين) ُّا ( ىع ىذ ه
( ىكقى ٍد أ ى
ىنزلٍةىا آيى ى
تدؿ على صدؽ ٌ
١نمد ( ىكل ٍل ىكاف ًر ى
( -6يػوـ) القيام (يػبػعثيػهم اللَه ىً
ٗن نيعا) إٔب احملشر ليعاقبهم على كفرهم (فىػييػةىبٍّئيػ يهم ًّنىا ىع ًمليوا) من ظيلم
ىٍ ى ي ي ي
ىٍ ى
صاهي اللَهي) ُب كتاب أعماٟنم ( ىكنى يسوهي) يعين نى يسوه لى ٌما كانوا ُب الدنيا ( ىكاللَهي ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء
كإشراؾ (أ ٍ
ىح ى
ً
أم حاضر يسمع كيىػىرل.
ىشهي هد) ٌ

( - 7أى ىٓب تىػر) يا ١نمد (أى َف اللَه يػعلىم ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من حوادث كوني فيخربؾ ُّا ( ىكىما ًُب
ى ىٍ ي ى
ٌ
ىى
ٍ ى
ٍاأل ٍىر ً
ض) من حوادث نياني فيعلمك ّنن يقوـ ُّا ض ٌدؾ فتأخذ اٜنذر مةهم ( ىما يى يكو يف ًمن ٍَ٤ن ىو َٰل ثىىبلثىو)
يتةاجوف فيما بيةهم (إًَال يه ىو) أم اهلل تعأب ( ىرابًعي يه ٍم) بالعلم فكأنه معهم ( ىكىال ٙنىٍ ىس و إًَال يه ىو ىن ًاد ين يه ٍم ىكىال
ى
ً
ك ىكىال أى ٍكثىػىر إًَال يه ىو ىم ىع يه ٍم أىيٍ ىن ىما ىكانيوا) فيخربؾ بأقواٟنم كأفعاٟنم (ٍبيَ يػيةىبٍّئيػ يهم ًّنىا ىع ًمليوا يىػ ٍوىـ
أ ٍىد ىَٰ
ٗب ًمن َٰ ىذل ى
و ً
ً
ً ًً
نران  ،كمن ذلك قوؿ
الٍقيى ىام إ َف اللَهى ب يك ٍّل ىش ٍيء ىعل ه
الةجول" هي احملادث بٌن اثةٌن أك أكثر ٌ
يم)  " .ى
اٝنةساء:

أقوؿ لىما جاءً٘ب يهل يكهي كصرح الةٌ ً
السر ٍار
ي ٌ ى
جول ٌ
اس بةى ى
ٌى ي

كقاؿ لبيد:

جارًهتا
قالت غداةى انٍػتى ىجيةا ى
ٍ
عةد ى

أنت الٌذم كةت لوال ال َشيب ك ً
الكبىػ ير
ى
ى
ٍي

ً
ً ًَ
اج ٍو ىف بً ًٍ
اإل ًٍٍب ىكالٍعي ٍد ىك ًاف
َج ىو َٰل) باإلٍب (ٍبيَ يىػعي ي
ين نػي يهوا ىع ًن الة ٍ
ودك ىف ل ىما نػي يهوا ىعٍةهي ىكيىػتىػةى ى
( -8أى ىٓبٍ تىػىر إ ىٔب الذ ى
ً ً
ً
يتةاجوف كيتشاكركف مع اليهود كيتغامزكف ناظرين إٔب اٞنؤمةٌن
ىكىم ٍعصيىت الَر ينوؿ) كهم اٞنةافقوف كانوا ى
١نمد
عادكا لً ًمثل فًعلهم ( ىكإً ىذا ىجاءي ى
الريب  ،فةهاهم رنوؿ اهلل عن ذلكٍ ،بٌ ي
كؾ) يا ٌ
ليوقعوا ُب قلوُّم ٌ
ك بًًه اللَهي) كهو قوٟنم أنعًم صباحانٓ :ني اٛناهليٌ  ،كٓب يقولوا السبلـ عليك يارنوؿ اهلل.
( ىحيَػ ٍو ىؾ ًّنىا ىٓبٍ ي٪نىيٍّ ى
الساـ ( ىكيىػ يقوليو ىف ًُب أىن يف ًس ًه ٍم لى ٍوىال يػي ىع ٍّذبػيةىا
الساـ عليك يا ٌ
١نمد .يعةوف الثعباف ٌ
ٌأما اليهود فكانوا يقولوف ٌ
نتةاجى فيما بيةةا عليه كعلىى
اللَهي ًّنىا نػى يق ي
١نمد نبيان حقان لع ٌذبةا اهلل حاالن ّنا نقوؿ عليه كّنا ى
وؿ) أم لو كاف ٌ
اٞنؤمةٌن به .فقاؿ اهلل تعأب (حسبػهم جهةَم يصلىونىػها) أم يع ٌذبوف فيها (فىبًٍئس الٍم ً
صًني) مصًنهم ُب
ى ٍيي ٍ ى ى ي ى ٍ ٍ ى
ي
ى ى
جهةٌم.
ًَ
ً
اج ٍوا بً ًٍ
اإل ًٍٍب
اجٍيتي ٍم) يعين إذا تذاكرًب فيما بيةكم كتشاكرًب (فى ىبل تىػتىػةى ى
ين ىآمةيوا إ ىذا تىػةى ى
( - 9يىا أىيػح ىها الذ ى
ً ً
ً
ً
اج ٍوا بًالًٍ ٍّرب ىكالتَػ ٍق ىو َٰل) أم
ىكالٍعي ٍد ىكاف ىكىم ٍعصيىت الَر ينوؿ) أم ال تفعلوا كما يفعل اٞنةافقوف كاليهود ( ىكتىػةى ى
تشاكركا بأفعاؿ اٝنًن كالطاع كاٝنوؼ من اهلل ( ىكاتَػ يقوا اللَهى الَ ًذم إًلىٍي ًه يٍٓن ىش يرك ىف) يوـ القيام فيجازيكم على
حسب أعمالكم.

ًَ
ً
ً
ً
ين ىآمةيوا)
( - 10إًَ٧نىا الة ٍ
ييب رئيس اٞنةافقٌن (ليى ٍح يز ىف الذ ى
َج ىو َٰل) باإلٍب كالعدكاف (م ىن الشٍَيطىاف) عبد اهلل بن أ ٌ
ض ٍّارًه ٍم ىشٍيئنا إًَال بًًإ ٍذ ًف
س بً ى
ُّذه الةجول ألهنم يظةٌوف قد أصاب أصحاُّم نكب ُب اٞنعرك فيحزنوف ( ىكلىٍي ى
اللَ ًه) يعين ٌاال ما كتب اهلل ٟنم ( ىك ىعلىى اللَ ًه فىػ ٍليىتىػ ىوَك ًل الٍ يم ٍؤًمةيو ىف) ُب ٗنيع أحواٟنم.
ً ً
ًَ
تونعوا (ًُب الٍ ىم ىجالً ً
س فىافٍ ىس يحوا) كي ٩نلس ىمن
يل لى يك ٍم تىػ ىف َس يحوا) أم ٌ
( - 11يىا أىيػح ىها الذ ى
ين ىآمةيوا إ ىذا ق ى

شحوا باٞنكاف على
الةب  ،ككاف ه
قوـ إذا أخذكا مكاهنم ٌ
جاءكم .نزلت هذه اآلي ُب تضايقهم ُب ٠نلس ٌ

ً ً
َ
انش يزكا)
يل ي
الداخل إليهم .كاٞنعىن :ليفسح بعضكم عن بعض (يىػ ٍف ىس ًح اللهي لى يك ٍم) قصوركم ُب اٛنة ( ىكإ ىذا ق ى
انش يزكا) أم فقوموا كارتفعوا .فالةشز هو اٞنرتفع من
كك ٌنعوا اٞنكاف للداخل إليكم (فى ي
أم ارتفعوا ُب اَّلس ى

األرض .كمن ذلك قوؿ الشاعر يصف ثعلبان:
تىػىرل الثٌػ ٍعلى ى ً
ٕب فيها ىكأىنَهي إًذا ما ىعبل نى ٍشزان ًحصا هف ي٠نىلَ يل
ب اٜنى ٍو ٌ
الةب كجهان لوجه كال يصعدكف للداخل ،أم قرب اٞنةرب الذم ٩نلس عليه
أل ٌف اٞنسلمٌن يريدكف أف يقابلوا ٌ
ًَ
ًَ
ً
ين
ين ىآمةيوا مة يك ٍم) ٌ
أم ال ٌذين ص ٌدقوا بأ ٌف اهلل يفسح ٟنم قصورهم ُب اٛنةٌ ( ىكالذ ى
رنوؿ اهلل (يىػ ٍرفى ًع اللَهي الذ ى

أيكتيوا الٍعًٍلم) بالكتاب  ،كهم ىكتىب القرآف (درج و
ات) يعين يزيدهم مةزل على غًنهم ُب اآلخرة ( ىكاللَهي ًّنىا
ىى ى
ى
ى
تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه) .

كرجل
الةب ٌ
يقص عليه رؤياه .ه
 - 12رأل رجل من اٞنسلمٌن رؤيا مزعج كلى ٌما أصبح الصباح أتى إٔب ٌ
قصته .فةزلت هذه اآلي (يىا أىيػح ىها
الةب يسأله عن ذلك ٌ
كيبٌن له ٌ
آخر زجره طائر فتشاءـ مةه فأتى إٔب ٌ
ًَ
ً
وؿ) يعين إذا تذاكرًب معه كتشاكرًب ُب أم ور من أمور الدنيا خائفٌن عيقباه
اجٍيتي يم الَر ين ى
ين ىآمةيوا إذىا نى ى
الذ ى
الشر كما توقٌعتم حدكثه .يعين قبل أف
ٍّموا بىػ ٍ ى
ٌن يى ىد ٍم ىٍ٤ن ىوا يك ٍم ى
(فىػ ىقد ي
ص ىدقى ن) للفقراء ل ىكي ى
يدفع اهلل عةكم ٌ
ً
ك)
الةب كتسألوه عن شأنكم كأمركم الٌذم خفتم مةه كمن عاقبته ق ٌدموا صدق للفقراء َٰ( ىذل ى
تأتوا إٔب ٌ
الةجول ( ىخٍيػهر لَ يك ٍم) ُب اٞنستقبل ( ىكأىطٍ ىه ير) لقلوبكم من الوناكس كالتشاؤـ الٌذم
التقدٙب للفقراء قبل ى
ً َ ً
الشر (فىًإ َف
الشر (فىإف ٓبٍ ىْن يدكا) ما تتص ٌدقوف به فأقيموا الصبلة كانألوا اهلل أف يدفع عةكم ٌ
تتوقٌعونه من ٌ
ً
يم) بالسائلٌن.
اللَهى ىغ يف ه
ور) ٞنن أقاـ الصبلة ( َرح ه
( - 13أىأى ٍش ىف ٍقتي ٍم) ًمن الرؤيا ،يعين خفتم من الرؤيا كتشاءمتم من زجرة الطائر .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء

ترثي أخاها:

لو كا ىف ي ً
شفي ىن ًقيمان ىك ٍج يد ذم ىرًح وم
ى

يعين كخوُب عليه .

أب ىقى ً
أخي نالًمان ىك ٍج ًدم كإ ٍشفاقًي

و
اٞنرة من الصدقات ،كذلك قوله
ٍّموا بىػ ٍ ى
ٌن يى ىد ٍم ىٍ٤ن ىوا يك ٍم ى
(أىف تيػ ىقد ي
ص ىدقىات) للفقراء ،يعين كٓب تق ٌدموا ُب هذه ٌ
ً
ص ىبلةى) اٞنفركض ( ىكآتيوا الَزىكاةى) الواجب إف
يموا ال َ
تعأب (فىًإ ٍذ ىٓبٍ تىػ ٍف ىعليوا ىكتى ى
اب اللَهي ىعلىٍي يك ٍم) بعد الصبلة (فىأىق ي
ٕن ٌكةتم عليها (كأ ً
ىطيعيوا اللَهى ىكىر ينولىهي ىكاللَهي ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف) فاحذركا عقابه.
ى
ً
١نمد (إً ىٔب) اٞنةافقٌن (الَ ًذ َ
ب اللَهي ىعلىٍي ًهم) هم اليهود ،يعين اٞنةافقوف
( - 14أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
ين تىػ ىول ٍوا قىػ ٍونما ىغض ى
ى
يوالوف اليهود كيفشوف إليهم أنرار اٞنسلمٌن ( َما يهم ٍّمة يك ٍم ىكىال ًمٍةػ يه ٍم) يعين هؤالء الذين يوالوف اليهود
ليسوا ًمن اٞنؤمةٌن كال ًمن اليهود بل هم م ىذب ىذبوف مةافقوف (كىٍ٪نلً يفو ىف ىعلىى الٍ ىك ًذ ً
ب) أم ٪نلفوف أ ٌهنم ٓب
ٍ ي
ى
يةافقوا ( ىكيه ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف) ٌأهنم مةافقوف.

َه ٍم) ليسوا مؤمةٌن ( ىناءى ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) مع اٞنؤمةٌن،
ىع َد اللَهي ىٟني ٍم ىع ىذابنا ىش ًد ن
( - 15أ ى
يدا) ُب اآلخرة (إًنػ ي

بئس العمل عملهم ،كهو الةفاؽ كمواالة اليهود أعداء اهلل.
أم ى

َ ( -16أنى يذكا أٍى٬نىانىػ يه ٍم) ٗنع ٬نٌن كهو اٜنًلف باهلل ( يجةَ ن) أم ًكقاي ن كتًرنان يدفعوف ُّا عن أنفسهم التيهم
كالظةٌ  .فاٛنيةٌ بضم اٛنيم هي الرتس ،كمن ذلك قوؿ علقم :
ةادم ًمن بعً و
إذا ما اقٍػتػةىصةا ٓب ي٦ناتًل ًَنةٌو كلكن ني ً
يد أال ارىك ً
ب
ى ٍ
ٍ ي
ٍى
ٍ
ٍ
ً
ٌن) ُب عآب البزرخ.
اب حم ًه ه
ص حدكا ىعن ىنبً ًيل اللَه) بفعلهم هذا (فىػلى يه ٍم ىع ىذ ه
(فى ى
َ ً
اب
ين ىعٍةػ يه ٍم) أم لن تدفع عةهم (أ ٍىم ىوا يٟني ٍم ىكىال أ ٍىكىال يد يهم ٍّم ىن) عذاب (اللَ ًه ىشٍيئنا أيكلىػَٰئً ى
كأ ٍ
ىص ىح ي
( - 17لن تػي ٍغ ى
الةَا ًر يه ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف) يوـ القيام .
( - 18يػوـ يػبػعثيػهم اللَه) من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر ( ىً
ٗن نيعا) اٞنةافقوف كاٞنلحدكف كالكافركف
ى ٍ ى ىٍ ى ي ي ي
كاَّرموف (فىػيحلً يفو ىف لىه) أم اٞنةافقوف ٪نلفوف على ً
الكذب للملىك اٞنوٌكل بتعذيبهم ( ىك ىما ىٍ٪نلً يفو ىف لى يك ٍم
ىٍ
ي
ً
ين ٟنم ألهنم غًن معتقدين به كبإحكامه (أىىال إًنػ يَه ٍم يه يم
َه ٍم ىعلى َٰى ىش ٍي وء) من ٍّ
ىكىٍ٪ن ىسبيو ىف أىنػ ي
الدين كلكن ال د ى
الٍ ىك ًاذبيو ىف) ُب أقواٟنم ك ٍأ٬ن ًاهنم.

ً
اه ٍم ًذ ٍكىر اللَ ًه) فلذلك ال
انتى ٍح ىو ىذ) أم ا ى
ىنس ي
ٍ ( - 19
نتؤب ( ىعلىٍيه يم الشٍَيطىا يف) كا ٍنتى ٍح ى
كم ُب عقوٟنم (فىأ ى
ً
لآلخرة حسابان (أيكلىػَٰئً ى ً
٫نافوف عقابه كال ٪نسبوف ً
ً
ب
ب الشٍَيطىاف) أم أتباعه كجةده (أىىال إً َف ح ٍز ى
ك ح ٍز ي
اٝن ً
الشَيطى ً
ان يرك ىف) ُب اآلخرة.
اف يه يم ٍى
ٍ
ً ًَ
ٌن) بعد
ين ي٪نىا حدك ىف اللَهى ىكىر ينولىهي) أم ٫نالفوهنما ُب أكامر٨نا (أيكلىػَٰئً ى
ك) يكونوف (ًُب ٍاألىذىلٍّ ى
( - 20إ َف الذ ى

موهتم.

نب أىنىا ىكير ينلًي) ُب الةهاي  .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
ب اللَهي) ُب اللٌوح احملفوظ (ىألى ٍغلً ى َ
 ( - 21ىكتى ى
ً
ص يرنىا } .
اءه ٍم نى ٍ
َه ٍم قى ٍد يكذبيواٍ ىج ي
{ح َّت إً ىذا ٍ
ىس الحر ين يل ىكظىةحواٍ أىنػ ي
يونف ى
انتىػٍيأ ى
رنله كمن آمن ُّم ( ىع ًز هيز) ُب يملكه يفعل ما يشاء.
(إً َف اللَهى قى ًو ٌّ
م) يةصر ي
َ( - 22ال ىًْن يد قىػوما يػ ٍؤًمةيو ىف بًاللَ ًه كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر) أم كيؤمةوف بيوـ القيام ألنٌه يكوف ُب ً
آخر يوـ من أياـ
ٍن ي
ى ىٍ

تتمزؽ كال يكوف بعد ذلك ليل أك هنار (يػي ىوا حدك ىف ىم ٍن ىحا َد اللَهى ىكىر ينولىهي) يعين ال ْند أحدان من
األرض ٌ
ألهنا ٌ

اٞنؤمةٌن يوإب ىمن خالف اهلل ُب أكامره كخالف رنوله ( ىكلى ٍو ىكانيوا آبىاءى يه ٍم) اٞنخالفوف ألكامر اهلل (أ ٍىك
ب ًُب
أىبٍػةىاءى يه ٍم أ ٍىك إً ٍخ ىوانػى يه ٍم أ ٍىك ىع ًش ىًنتىػ يه ٍم أيكلىػَٰئً ى
ك) إشارةن إٔب الذين ال يوالوف ىمن خالف أكامر اهلل ( ىكتى ى
قيػليوًًُّم ًٍ
كح ٍّمٍةهي) أم ق َول إ٬ناهنم بالقرآف الذم
اإل٬نىا ىف) أم أثبت ُب قلوُّم اإل٬ناف كزيٌةه ٟنم ( ىكأىيَ ىد يهم بًير و
ي
أنزله جربائيل ًمن اهلل على رنوٟنم .فالركح هو جربائيل (كي ٍد ًخليهم) ُب اآلخرة (جة و
َات ىٍْن ًرم ًمن ىٍٓنتً ىها
ى
ىي ي ٍ
ٌ
ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ضوا ىعٍةهي) ّنا هداهم لئل٬ناف
ين ف ىيها ىر ًض ىي اللَهي ىعٍةػ يه ٍم) بإخبلص العبادة كالطاع مةهم ( ىكىر ي
ىي ى ى
ً
ك ًحز ً
ً
ب اللَ ًه يه يم
ب اللَه) ام أنصار ديةه كدعاة خلقه إٔب عبادته (أىىال إً َف ح ٍز ى
ككفٌقهم لطاعته (أيكلىػَٰئ ى ٍ ي
الٍ يم ٍفلً يحو ىف) ُب اآلخرة.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اَّادل  ،ك ٍى ٍ
ى
==============================================

سورة الحشر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1نبَح لًلَ ًه ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازيٌ من طيور تطًن ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من دكاب تسًن ( ىكيه ىو الٍ ىع ًز ييز)
ى ى ى
ىى
ُب ملكه ( ٍ ً
يم) ُب خلقه.
اٜنىك ي
ً
ىخرج الَ ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب) يعين ُّم اليهود بين الةضًن كذلك لى ٌما أجبلهم
 ( - 2يه ىو الَذم أ ٍ ى ى ى ي ٍ

الةب كقتاله ،فسلٌط اهلل عليهم
الةب (ع) عن ديارهم ألهنم حالفوا اٞنشركٌن كعاهدكهم على حرب ٌ
ٌ

اٞنسلمٌن فحاصركهم ُب ديارهم حّت كافقوا على ترؾ ديارهم كأمواٟنم كخرجوا بأنفسهم إٔب الشاـ.
اٜنى ٍش ًر) اٜنشر معةاه اٛنمع،
( ًمن ًديىا ًرًه ٍم) الواقع خارج مدية يثرب ُب قري تسمى "البويرة" (ًأل َىكًؿ ٍ
ألكؿ اجتماع اليهود كتشاكرهم ُب أمر اٜنصار كافقوا على اٛنبلء من ديارهم كالسفر إٔب الشاـ
كاٞنعىنٌ :

كمةىع حصوهنم ( ىكظىةحوا) أم اليهود (أىنػ يَهم
كغًنها ( ىما ظىةىةتي ٍم) ايٌها اٞنسلموف (أىف ى٫نٍير يجوا) لكثرة عددهم ى
ً
ً
ث
اه يم اللَهي) َنيش اٞنسلمٌن ( ًم ٍن ىحٍي ي
صونػي يهم ٍّم ىن اللَه) ال يقدر أحد على إخراجهم مةها (فىأىتى ي
َمان ىعتيػ يه ٍم يح ي
ً
ً
ًً
ىٓب ى٪نتى ًسبوا) ذلك كٓب يتوقٌعوه (كقى ىذ ى ً ًً
ٌن) فاليهود
ب ي٫نٍ ًربيو ىف بػيييوتىػ يهم بًأىيٍدي ًه ٍم ىكأىيٍدم الٍ يم ٍؤمة ى
ٍ ٍ ي
ى
ؼ ُب قيػليوُّ يم الحر ٍع ى
٫نربوف بيوهتم لئبل يستفيد مةها اٞنسلموف من بعدهمٌ ،أما اٞنؤمةوف كانوا ٫نربوهنا قبل انتسبلـ اليهود
ٌ

اعتىًربيكا يىا أ ً
صا ًر) أم فاتٌعظوا يا أيكٕب
للجبلء مةها ،كذلك لكي يدخلوا عليهم من تلك الثغرات (فى ٍ
يكٕب ٍاألىبٍ ى

العقوؿ الذين رأيتم تلك اٜنوادث بأبصاركم كشاهدًب بأنفسكم كال تعادكا رنوؿ اهلل.

اٛنى ىبلءى) عن ديارهم (لى ىع َذبىػ يه ٍم ًُب ال حدنٍػيىا) بالقتل كاألنر كالسب كما فعل
ب اللَهي ىعلىٍي ًه يم ٍ
 ( - 3ىكلى ٍوىال أىف ىكتى ى
ً
اب الةَا ًر).
ببين قيريظ من اليهود بعدهم ( ىكىٟني ٍم ًُب ٍاآلخىرةً ىع ىذ ي

ً
ك) اٛنبلء جزاؤهم (بًأىنػ يَه ٍم ىشاقحوا اللَهى ىكىر ينولىهي) أم خالفوا أمر اهلل كأمر رنولهٍ .بٌ توع ٌد ىمن حذا
 (َٰ - 4ىذل ى
يد الٍعً ىق ً
حذكهم كنلك نبيلهم ُب ٢نالف أمر اهلل كرنوله فقاؿ تعأب ( ىكىمن يي ىش ٍّ
اب)
اؽ اللَهى فىًإ َف اللَهى ىش ًد ي
فيعاقبهم ُب اآلخرة على ٢نالفتهم أمر رٌُّم.
الةب بين الةضًن أمر بقطع بعض الةخيل من خلف السور ليفتحوا طريقان للوصوؿ إليه،
 - 5لى ٌما حاصر ٌ

تةهى عن الفحشاء فما بالك اليوـ تقطع الةخيل؟ فةزلت هذه اآلي ( ىما
١نمد قد كةت ى
فقالت اليهود يا ٌ
قىطىعتم ٍّمن لٍّية و) يعين من ٦نل و نشوةو ،يعين صغًنة (أىك تىػرٍكتموها قىائًم ن علىى أيص ً
وٟنىا) فلم تقطعوها (فىبًًإ ٍذ ًف
ى
ٍي
ٍ ى ي ي ى ى ى َٰ ي
ً
ًً
ً
ٌن) َنبلئهم عن ديارهم.
م الٍ ىفانق ى
اللَه) يعين اهلل أذف لكم ُب ذلك ليحزنوا على ٦نليهم ( ىكليي ٍخ ًز ى
 ( - 6ىكىما أىفىاءى اللَهي ىعلى َٰى ىر ينولًًه ًمٍةػ يه ٍم) أم من بين الةضًن ،فبإذف اهلل كاف ،ك"ال ىفيء" هو الغةائم اليت
أخذها اٞنسلموف من اليهود بعد أف أجلىوهم من ديارهم (فى ىما أ ٍىك ىج ٍفتي ٍم ىعلىٍي ًه) أم على ال ىفيء ( ًم ٍن ىخٍي ول
كىال ًرىك و
اب) أم ٓب تيزعجوا خيبلن كال إببلن للوصوؿ إٔب ديارهم .فاإل٩ناؼ معةاه اإلزعاج كاإلضطراب .كمن
ى
وب يىػ ٍوىمئً وذ ىك ًاج ىف ه} أم مضطرب  .كاٞنعىنٓ :ب تسًنكا إٔب قري بين
ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعات {قيػلي ه
الةضًن ّنش ٌق ً
كتصلوها بتعب بل مشيتم إليها مشيان على األقداـ لقرب اٞنساف بيةكم كبٌن ديارهم
ط ير ينلىهي ىعلى َٰى ىمن يى ىشاءي) من الكافرين ألنعي ًمه فييجلوهم
كحصلتم على أمواٟنم بغًن تعب ( ىكلىػَٰ ًك َن اللَهى يي ىسلٍّ ي
لرنل اهلل كأنبيائه ( ىكاللَهي ىعلى َٰى يك ٍّل
عن ديارهم كيأخذكا أمواٟنم أل ٌهنم كافركف للةعم ناقضوف للعهود معادكف ي
ىش ٍي وء قى ًد هير) .
ًً
ًً ً
حص مةها يأمركم
َ ( - 7ما أىفىاءى اللَهي ىعلى َٰى ىر ينوله م ٍن أ ٍىه ًل الٍ يقىر َٰل) يعين من أمواؿ ك ٌفار أهل القرل (فىللَه) ٌ
ًً
ً ً
حص كهم بةو هاشم
الةب ٌ
أحب ( ىكللَر ينوؿ) ٌ
فيها ّنا ٌ
حص بتمليك اهلل أياه ( ىكلذم الٍ يق ٍرى َٰىب) أم ألقرباء ٌ
حص (كالٍمساكً ً
حص
الةب
ٌن) مةهم ٌ
ٌ
كخاص ن اٞنؤمةوف مةهم ( ىكالٍيىتى ىام َٰى) من اٞنسلمٌن ٌ ى ى ى
الذين كانوا ُب زمن ٌ
حصص ( ىك ٍي ىال يى يكو ىف) ال ىفيء ( يدكلى ن) أم
حص  ،أم اٞنسافر اٞنةقطع .فهذه ٌ
أيضان ( ىكابٍ ًن ال َسبً ًيل) ٌ
نت ى

حساف:
ى
متداكالن .كمن ذلك قوؿ ٌ

كلق ٍد نًٍلتي ٍم كنًٍلةا ًمٍة يك يم
وؿ) من اٞناؿ (فى يخ يذكهي) كلو كاف قليبلن ( ىكىما نػى ىها يك ٍم
ٌن ٍاألى ٍغةًيى ًاء ًمة يك ٍم) ُب اٞنستقبل ( ىكىما آتىا يك يم الَر ين ي
(بىػ ٍ ى
يد الٍعً ىق ً
اب) ٞنن عصاه.
ىعٍةهي) أم عن أخذه (فىانتىػ يهوا ىكاتَػ يقوا اللَهى) ُب ٢نالف أمره (إً َف اللَهى ىش ًد ي
أحيانان يد ىك ٍؿ
ك ى
ب ٍ
كذاؾ اٜنىٍر ي

حق ُب األقدمي من الفيء ٣نن ذكرهم ُب اآلي السابق فقاؿ (لًٍل يف ىقىر ًاء
ٍ - 8بٌ ٌبٌن نبحانه من له ٌ
ًَ
ً
يخ ًر يجوا ًمن ًديىا ًرًه ٍم) يعين أخرجهم اٞنشركوف من ديارهم
ين أ ٍ
ين) من مك إٔب اٞندية (الذ ى
الٍ يم ىهاج ًر ى
ك يه يم
( ىكأ ٍىم ىواٟنًً ٍم) نلبوها مةهم (يىػٍبتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ٍّم ىن اللَ ًه ىكًر ٍ
ةص يرك ىف اللَهى ىكىر ينولىهي أيكلىػَٰئً ى
ض ىوانا) ُّجرهتم ( ىكيى ي
ص ًادقيو ىف) بقوٟنم ٥نن فقراء ،فأعطيوهم من ال ىفيء زياد نة على غًنهم.
ال َ
ًَ
َار) يعين هيٌئوا الدار للةب ُب اٞندية ( ىك ًٍ
اإل٬نىا ىف) به
ين تىػبىػ َوءيكا الد ى
ٍ - 9بٌ ذكر األنصار فقاؿ تعأب ( ىكالذ ى
ٌ
ً ً
ً
اجىر إًلىٍي ًه ٍم) من اٞنؤمةٌن ،ألهنم أحسةوا
(من قىػٍبل ًه ٍم) أم من قبل ٠نيء اٞنهاجرين إٔب اٞندية ( ي٪نبحو ىف ىم ٍن ىه ى
ً
ً
اج ن ٍّ٣نَا أيكتيوا) أم ال
إٔب اٞنهاجرين كأنكةوهم ُب ديارهم كأشركوهم ُب أمواٟنم ( ىكىال ى٩ن يدك ىف ًُب ي
ص يدكًره ٍم ىح ى
٩ندكف ُب قلوُّم حسدان كحزازة ٣نا أعطى اٞنهاجرين دكهنم من ماؿ بين الةضًن ( ىكيػي ٍؤثًيرك ىف) اٞنهاجرين ( ىعلى َٰى
ًً
ً
اص ه) أم فقر كحاج إٔب اٞناؿ .كمن ذلك قوؿ ٧نر بن تولب:
ص ى
أىن يفس ًه ٍم ىكلى ٍو ىكا ىف ُّ ٍم ىخ ى
كإذا تي ً
صاص ه فى ٍارج الغً ىىن كإٔب الَ ًذم يػي ٍع ًطي الَرغائًب فى ٍار ىغ ً
ب
صٍب ى
ك ىخ ى ي
ى
وؽ يش َح نىػ ٍف ًس ًه) أم كمن يتوقٌى الشٌر اٞنق ٌدر عليه فيدفعه عن نفسه بالشحيح الذم عةده ،يعين
( ىكىمن يي ى
ك يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف) ُب اآلخرة .كقد ركم ُب البخارم عن
بالطعاـ القليل الذم عةده فيق ٌدمه لضيفه (فىأيكلىػَٰئً ى
الةب إٔب نسائه فلم ٩ند شيئان من الطعاـ ،فقاؿ
الةب كقد أصابه اٛنهد فأرنل ٌ
أيب هريرة أنه جاء رجل إٔب ٌ

رجل من األنصار فقاؿ أنا يا رنوؿ اهلل ،فذهب به فقالت امرأته ما أجد إال
أال رجل يضيٌف هذا؟ فقاـ ه
قوت الصبي  ،فقاؿ نومي الصبي كق ٌدمي الطعاـ ٍبٌ قومي كأنٌ ً
ليأكل كحده
ك تيصلحٌن السراج فأطفئيه
ٌ
ٌ
ٌ
ى
فلما أصبح الصباح جاء إٔب رنوؿ اهلل فقاؿ (ع) لقد عجب اهلل مةك
فإنه ضيف رنوؿ اهلل ،ففعلتٌ ،
يوؽ يشح ً
اٞنفلحوف} .
نفس ًه
ى
هم ي
فقد نزلت فيك ى
{كم ٍن ى ٌ
فأكالئك ي

ًَ
ين ىجاءيكا) إٔب اإلنبلـ ( ًمن بىػ ٍع ًد ًه ٍم) فأنلموا ،يعين من بعد اٞنهاجرين كاألنصار (يىػ يقوليو ىف
 ( - 10ىكالذ ى
ً
ً
ربػَةىا ا ٍغ ًفر لىةىا كًًإلخوانًةىا الَ ًذين نبػ يقونىا بً ًٍ ً
ً
َك
ين ىآمةيوا ىربػَةىا إًن ى
ى ىى
ى
اإل٬نىاف ىكىال ىٍْن ىع ٍل ُب قيػليوبًةىا غ ًّبل) أم حقدان (لٍّلَذ ى
ٍ ى ٍى
رء ه ً
يم) .
كؼ َرح ه
ىي
ً ًَ
أيب رئيس اٞنةافقٌن ُب مدية يثرب كأصحابه
( - 11أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
١نمد (إ ىٔب الذ ى
ين نىافىػ يقوا) كهم عبد اهلل بن ٌ
(يػ يقوليو ىف ًًإل ٍخواهنًًم) ُب الةفاؽ كالكفر (الَ ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
اب) يعين يهود بين الةضًن ،ككاف هذا
ى ي ٍ
ى
ى ي
ً
يخ ًر ٍجتي ٍم لىةى ٍخ ير ىج َن ىم ىع يك ٍم) نساعدكم على السفر ( ىكىال
القوؿ مةهم قبل خركج بين الةضًن من ديارهم (لىئ ٍن أ ٍ
ني ًط ً
ً
١نمد
ىح ندا أىبى ندا ىكإًف قيوت ٍلتي ٍم لىةى ي
يع في يك ٍم) أم ُب ترؾ مساعدتكم (أ ى
ي
ةصىرنَ يك ٍم) كاٞنعىن :لئن قاتلكم ٌ
َه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف) يعين اٞنةافقوف كاذبوف ُب
كأصحابه لةةصرنٌكم بةقل السبلح كالطعاـ إليكم ( ىكاللَهي يى ٍش ىه يد إًنػ ي
قوٟنم هذا.

ً ً
ً
ةص يركنػى يه ٍم) بدفاع أك قتاؿ ( ىكلىئًن
( - 12لىئ ٍن أ ٍ
يخ ًر يجوا) من ديارهم (ىال ى٫نٍير يجو ىف ىم ىع يه ٍم ىكلىئن قيوتليوا ىال يى ي

ألهنم غًن ١نتاجٌن إٔب السبلح.
كه ٍم) ببعض السبلح ال يغين اليهود نبلحهم شيئان ٌ
َص ير ي
نى

ةص يرك ىف) إ ٍف قاتلوا كحدهم أك كاف
كقوله (لىييػ ىولح َن ٍاأل ٍىدبى ىار) يعين اليهود إف قاتلوا يولٌوا األدبار (ٍبيَ ىال يي ى
اٞنةافقوف معهم ففي اٜنالتٌن هم مغلوبوف بإرادة اهلل .

ىش حد
ٍ - 13بٌ أخرب نبحانه عن ش ٌدة الرعب الذم ألقاه ُب قلوب اليهود فقاؿ (ىألىنتي ٍم) أيٌها اٞنسلموف (أ ى
ً
ً
َه ٍم قىػ ٍوهـ َال يىػ ٍف ىق يهو ىف) .
ص يدكًرهم ٍّم ىن اللَ ًه) أم يرهبونكم ك٫نافونكم أكثر ٣نا ٫نافوف اهلل َٰ(ذىل ى
ك بًأىنػ ي
ىرٍهبى ن ًُب ي
( - 14ىال يػ ىقاتًليونى يكم ىً
ٗن نيعا) يعين ال يقاتلونكم اليهود ٠نتمعٌن ُب ميداف كاحد أنتم كهؤالء (إًَال) أ ٍف
ي
ٍ
بالسهاـ
يكوف قتاٟنم (ًُب قيػنرل ح١نى َ
صةى و) باألنوار كاألبةي اٞنرتفع (أ ٍىك ًمن ىكىر ًاء يج يد ور) ٗنع جدار فًنمونكم ٍّ
(بىأٍ ين يهم بىػٍيػةىػ يه ٍم ىش ًدي هد) أم قتاٟنم فيما بيةهم شديد .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنبياء ُب قص
صةى يكم ٍّمن بأٍ ًن يكم}  ،أم يٓن ً
وس لَ يكم لًتيح ً
صةىكم من القتل كقت اٜنرب.
صٍةػ ىع ى لىبي و ٍ ٍ
داككد { ىك ىعلَ ٍمةىاهي ى
ى ٍ

ً
ً
َه ٍم
متفرق ُب اآلراء َٰ(ذىل ى
ك بًأىنػ ي
( ىٍٓن ىسبيػ يه ٍم ىٗن نيعا) أم ٠نتمعٌن ُب توحيد آرائهم ( ىكقيػليوبػي يه ٍم ىش َ َّٰت) أم ٢نتلف ٌ
قىػ ٍوهـ َال يىػ ٍع ًقليو ىف) كهم مع ذلك معاندكف ،فمثلهم ُب العةاد:
ًَ
ين ًمن قىػٍبلً ًه ٍم) من مشركي العرب ،كهم الذين قيتًلوا يوـ بدر (قى ًريبنا) مةهم ُب الزماف،
 ( - 15ىك ىمثى ًل الذ ى

فكانت كقع بدر قبل إجبلء بين الةضًن بزمن يسًن ،إذ كانت بعد بدر كقع أيحد كبعدها إجبلء بين
الةضًن ( ىذاقيوا ىكبى ىاؿ أ ٍىم ًرًه ٍم) أم ذاقوا عذاب القتل كعار اٟنز٬ن كاألنر بسبب جهلهم كعةادهم إ ٍذ ٓب
ً
يؤمةوا مع ىمن ىآمن كٓب يستسلموا مع ىمن أنلم .كقد نبق شرح كلم "كباؿ أمرهم" ُب نورة اٞنائدة آي
( 98كىٟنم) ُب اآلخرة (ع ىذ ً
أم مؤٓب.
ى ه
يم) ٌ
ى يٍ
اب أىل ه

ٍ - 16بٌ ضرب اهلل تعأب مثىبلن ُّؤالء اٞنةافقٌن الذين عاهدكا اليهود باٞنساعدة كالةصرة كأخلفوا عهودهم
ً
أغرل بلعاـ بن باعور العابد ،كالشيطاف هو
فقاؿ ( ىك ىمثى ًل الشٍَيطىاف) أم مثىلهم مثىل شيطاف اإلنس الذم ى
باالؽ بن ص ٌفور ملك مؤاب (إً ٍذ قى ىاؿ) باالؽ (لً ًٍئلنس ً
اف) بلعاـ العابد (ا ٍك يف ٍر) بةعم ربٌك كأدعي على بين
ى

كعصى أمر اهلل أصبح
فلما امتثل أمر اٞنلك ى
إنرائيل باٟنبلؾ .كاٞنعىن :دعاه إٔب عمل فيه عصياف أمر اهلل ٌ
كافران (فىػلى َما ىك ىفىر) بلعاـ كجاءت بةو إنرائيل كحاربوهم كانتولوا عليهم جاء بلعاـ إٔب اٞنلًك يستجًن به
ليةقذه من بين إنرائيل ك٫نلٌصه من القتل (قى ىاؿ) اٞنلك باالؽ (إً ٍّ٘ب ب ًرمء ٍّمةك) ألنٌك ٓب ً
تكفين شٌر بين
ى ه ى

الصلح معهم لكي نةجو من القتل ُب الدنيا كمن
إنرائيل كٓب ترشد٘ب إٔب الصبلح كإٔب اإلنتسبلـ ٟنم ك ٌ
اؼ اللَه ر َ ً
ٌن) أ ٍف
ب الٍ ىعالىم ى
العذاب ُب اآلخرة لو كةت أرشدتين إٔب التوحيد كإٔب عبادة اهلل كحده (إً ٍّ٘ب أ ى
ىخ ي ى ى
فعلتٍ .بٌ انتؤب عليهما بةو إنرائيل فقتلو٨نا.
يع ٌذبين على ما ي
ً
ً ً
ً
ً
ًً
ٌن) الذين
َه ىما ًُب الةَا ًر ىخال ىديٍ ًن ف ىيها ىَٰكذىل ى
ك ىجىزاءي الظَالم ى
( - 17فى ىكا ىف ىعاقبىتىػ يه ىما) يعين اٞنلك كبلعاـ (أىنػ ي
يظلموف الةاس كيغوكهنم بالكذب كالدجل كيوقعوهنم ُب اٞنهالك.

ًَ
َ
ت) من خًن (لًغى ود) يعين
َم ٍ
س َما قىد ى
( - 18يىا أىيػح ىها الذ ى
ين ىآمةيوا اتَػ يقوا اللهى) ُب ٢نالف أكامره ( ىكلٍتىةظيٍر نىػ ٍف ه

األجل قريب ٌفرّنا مات ُب الغد ( ىكاتَػ يقوا اللَهى) ُب ٢نالف
ليوـ انتقاٟنا من دار الدنيا إٔب دار اآلخرة ،أل ٌف ى
رنوله (إً َف اللَهى ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف) فيحانبكم عليها بعد موتكم.

ًَ
نسوا اهلل فعبدكا غًنه كأشركوا
ين نى يسوا اللَهى) ى
فعصوهٌ ،
 ( - 19ىكىال تى يكونيوا ىكالذ ى
أم ال تكونوا كاليهود الذين ي

اه ٍم أىن يف ىس يه ٍم) أم أ٨نلوا أنفسهم لش ٌدة ما ُّم من ٨نوـ
بعبادته البعل كعشتاركث ك ٍّ
ىنس ي
الش ى
عرل اليمانيٌ (فىأ ى
ضرب ٞنن كاف ُب ضيق من العيش أك ُب ش ٌدة كأحزاف من حوادث الزمن ،فيقاؿ
كأحزاف .كهذا مثىل يي ى
ً
أم اٝنارجوف عن طاع اهلل إٔب معصيته.
نسي نفسه لكثرة ٨نومه (أيكلىػَٰئً ى
ك يه يم الٍ ىفان يقو ىف) ٌ
اٛنةَ ً
( - 20ىال يستى ًوم) أم ليسوا نواء ُب اٞنعيش كالرفاه (أىصحاب الةَا ًر كأىصحاب ٍ ً
اٛنىةَ أ ٍ
ىص ىح ي
ى ٍى ي
ٍى ي
اب ٍى
ٌ
ىٍ
يه يم الٍ ىفائًيزك ىف) ُب اآلخرة.
ىنزلٍةىا ىهػَٰ ىذا الٍ يق ٍرآ ىف ىعلى َٰى ىجبى ول) من اٛنباؿ
ٍ - 21بٌ ضرب اهلل مثىبلن ُب اليهود كقسوة قلوُّم فقاؿ تعأب (لى ٍو أ ى
ً ً
ً
لكن قلوب هؤالء
صد ن
اٜنجريٌ كتلىونا عليه هذه اٞنواعظ كاإلنذارات (لَىرأىيٍػتىهي ىخاش نعا حمتى ى
ٍّعا ٍّم ٍن ىخ ٍشيى اللَه) ك ٌ
ض ًربػي ىها لًلة ً
َاس
ك ٍاأل ٍىمثى ي
اؿ نى ٍ
أقسى من حجارة اٛنباؿ ( ىكتًٍل ى
اليهود ال تلٌن لذكر اهلل كال ٔنضع لرنوله فهي ى

ت قيػليوبي يكم ٍّمن
لى ىعلَ يه ٍم يىػتىػ ىف َك يرك ىف) ُب عواقب األمور .كنظًن هذه اآلي ُب نورة البقرة قوله تعأب {ٍبيَ قى ىس ٍ
ً ً
ً
ً
ىش حد قىسونة  ،كإً َف ًمن ًٍ
ك فى ًهي ىك ًٍ ً
َق
اٜن ىج ىارةً لى ىما يىػتىػ ىف َج ير مٍةهي ٍاألىنٍػ ىه يار  ،ىكإً َف مٍةػ ىها لى ىما يى َشق ي
اٜن ىج ىارة أ ٍىك أ ى ٍ ى ى ى
بىػ ٍعد َٰ ىذل ى ى
ط ًم ٍن ىخ ٍشيى ً اللَ ًه  ،ىكىما اللَهي بًغىافً ول ىع َما تىػ ٍع ىمليو ىف } أيها اليهود.
فىػيى ٍخ ير يج ًمٍةهي الٍ ىماءي  ،ىكإً َف ًمٍةػ ىها لى ىما يىػ ٍهبً ي
ً
ً
أم تعظٌمه (ال َس ىبل يـ) نلًم من
 ( - 23يه ىو اللَهي الَذم ىال إًلىػَٰهى إًَال يه ىو الٍ ىمل ي
حكس) تق ٌدنه مبلئكتهٌ ،
ك الٍ يقد ي
شر ٢نلوقاته بعلٌوه كارتفاعه عةهم (الٍ يم ٍؤًم ين) بقدرته علىى ما يشاء (الٍ يم ىهٍي ًم ين) على عباده كٗنيع ٢نلوقاته،
ٌ
اٛنىبَ يار) على
تعزه مبلئكته كٓنبٌه بسبب إنعامه عليهم ( ٍ
يعين له ال حسلط كالسيطرة عليهم (الٍ ىع ًز ييز) ُب ملكه ٌ
اٞنادة كالةزكؿ إليها كعن ٠نالس
الكافرين كاٞنشركٌن فيجربهم على دخوؿ جهةٌم كيذ ٌٟنم (الٍ يمتى ىكبٍّػ ير) عن ٌ

ً
عما ييش ًركوف معه
ٌ
اٞناديٌن كالتكلٌم معهم ٌإال من كراء حجاب ( ينٍب ىحا ىف اللَه ىع َما يي ٍش ًريكو ىف) أم تةزيهان له ٌ

من ٢نلوقاته فيعبدكهنا.

كمن عذاب ً
ئ) أم اٞنخلٌص أكلياءه ًمن اآلفات ً
اآلخرة.
 ( - 24يه ىو اللَهي ٍ
اٝنىالً يق) ٛنميع اٞنخلوقات (الٍبىا ًر ي
كقد نبق شرح كلم "بارئكم" ُب نورة البقرة عةد قوله تعأب{ فىػتيوبيواٍ إً ىٔب بىا ًرئً يك ٍم } ُب آي 54
اٜنسىن يسبٍّح لىه ما ًُب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) من طيور تطًن
ص ٍّوير) لؤلجساـ ُب األرحاـ (لىهي ٍاأل ٍ
(الٍ يم ى
ىٚنىاءي ٍي ٍ ى َٰ ي ى ي ي ى
ىى
كدكاب تسًن ،يعين ما ُب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض (كهو الٍع ًزيز ٍ ً
يم) .
ىيى ى ي
اٜنىك ي
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٜنشر ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===========================================

سورة الممتحنة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1يا أىيػحها الَ ًذين آمةيوا ىال تىػت ً
َخ يذكا ىع يد ٍّكم ىك ىع يد َكيك ٍم أ ٍىكلًيىاءى) يعين ال تتٌخذكا اٞنشركٌن أكلياء (تيػ ٍل يقو ىف
ى ى
ى ى
إًلىٍي ًهم) أنرار اٞنسلمٌن (بًالٍ ىم ىوَدةً) اليت كانت بيةكم .نزلت ُب حاطب بن بلتع  ،مهاجرم حليف
رنوؿ اهلل بغزكة أهل مك ألجل نقضهم عهد اٜنديبي كتب حاطب إليهم" :إف
علم ي
لعثماف .لى ٌما أ ى

رنوؿ اهلل يريدكم فخذكا حذركم" .فأرنل كتابه مع نارة موالة بين اٞنطٌلب ،فةزؿ جربائيل كأخرب رنوؿ

الةب عليٌان كالزبًن كمقدادان كأبا مرشد ،فأدركوها بركض خاخ حيث أخربهم رنوؿ اهلل
اهلل بذلك .فبعث ٌ

الةب حاطبان كقاؿ
بذلك ،فقالت ليس معي كتابٌ ،
علي نيفه فأخرجته من عقيصتها ،فانتحضر ٌ
فسل ٌ

علي فواهلل مةذ أنلمت ما كفرت كما فعلت ذلك
ما ٘نلك على هذا؟ فقاؿ يا رنوؿ اهلل ال ى
تعجل ٌ

فأردت أف ٌأٔنذ عةدهم يدان .فص ٌدقه رنوؿ
ملصقان بقريش ليس فيهم ىمن ٪نمي أهلي
ي
ارتدادان ك ٌ
لكين كةت ى
اهلل كعفا عةه كقاؿ ال تقولوا ٜناطب ٌإال خًنان.

وؿ ىكإًيَا يك ٍم) من م ٌك
كقوله ( ىكقى ٍد ىك ىف يركا ًّنىا ىجاءى يكم ٍّم ىن ٍ
اٜنق ( ي٫نٍ ًر يجو ىف الَر ين ى
اٜنى ٍّق) أم كفركا بالقرآف كدين ٌ
(أىف تيػ ٍؤًمةيوا بًاللَ ًه ىربٍّ يك ٍم) يعين يفعلوف ذلك بكم لئبل تؤمةوا باهلل كحده كترتكوا عبادة األصةاـ (إًف يكةتي ٍم
ً
ً ً
فشوا ٟنم أنرار اٞنسلمٌن (تي ًسحرك ىف إًلىٍي ًهم)
ض ًاٌب) فاتركوا مو ى
االهتم كال تي ي
ىخىر ٍجتي ٍم ج ىه نادا ًُب ىنبًيلي ىكابٍتغىاءى ىم ٍر ى
ً
ً
ىخ ىفٍيتي ٍم ىكىما أ ٍىعلىةتي ٍم) فأيخرب رنوٕب بذلك ( ىكىمن
أنرار اٞنسلمٌن (بًالٍ ىم ىوَدة) اليت بيةكم كبيةهم ( ىكأىنىا أ ٍىعلى يم ّنىا أ ٍ
ً
ً
يىػ ٍف ىع ٍلهي مة يك ٍم) ُب اٞنستقبل يعين كمن يواٟنم بعد هذا البياف كييرن ٍل إليهم أنرار اٞنسلمٌن (فىػ ىق ٍد ى
ض َل ىن ىواءى
اٜنق إٔب طريق الباطل.
ال َسبً ًيل) أم فقد ى
عدؿ عن طريق ٌ
ً
يظفر بكم اٞنشركوف .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء ُب اٞنشركٌن
( - 2إف يىػثٍػ ىق يفويك ٍم) يعين إف ٍ
ً
يضرككم كال
{
اقتلوهم ي
حيث ثىقفتي ٍ
فخذكهم ك ٍ
ٍ
موهم}  ،أم حيث ظفرًب ُّم ( ،يى يكونيوا لى يك ٍم أ ٍىع ىداءن) أم ٌ
ً
ً
بالشتم كاإلهان ( ىكىكحدكا لى ٍو تى ٍك يف يرك ىف)
بالضرب ( ىكأىلٍ ًسةىتىػ يهم بًال حسوء) أم ٌ
يةفعوكم ( ىكيىػٍب يسطيوا إًلىٍي يك ٍم أىيٍديىػ يه ٍم) ٌ

حمد كالقرآف كما ك ىفركا.
ّن ٌ

( - 3لىن تىة ىفع يكم أىرحام يكم كىال أىكىال يد يكم) ُب ً
اآلخرة فبل تىعصوا اهلل ألجلهم (يػوـ الٍ ًقيام ً يػ ٍف ً
ص يل بىػٍيػةى يك ٍم)
ي
ىٍ ى ى ى ى
ى ٍ ٍى ي ٍ ى ٍ ٍ
فأم فائدة لكم ًمن
كبيةهم ،أم بٌن اٞنؤمةٌن كاٞنشركٌن فييدخل اٞنؤمةٌن اٛنةٌ كييدخل اٞنشركٌن الةار ٌ
مواالهتم (كاللَه ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
صًنه) فيحانبكم على أعمالكم ُب اآلخرة.
ى ي ٍى ى
ًَ
ً ً ً
ين ىم ىعهي) ً٣نٌن ىآمن له
( - 4قى ٍد ىكانى ٍ
ت لى يك ٍم أ ٍ
يم) خليل اهلل ( ىكالذ ى
حسن (ُب إبٍػىراه ى
ين ىوةه ىح ىسةى ه) أم إقتداء ى
كاتٌبعه (إً ٍذ قىاليوا لًىقوًم ًهم) الك ٌفار (إًنَا بػرآء ًمة يكم) فبل نواليكم (كً٣نَا تىػعب يدك ىف ًمن د ً
كف اللَ ًه ) أم كبرآء من
ي
ى ٍي
يى ي ٍ
ٍ ٍ
األصةاـ اليت تعبدكهنا ( ىك ىف ٍرنىا بً يك ٍم) أم أنكرناكم فبل نعت ٌد بشأنكم ( ىكبى ىدا بىػٍيػةىػةىا ىكبػىٍيػةى يك يم الٍ ىع ىد ىاكةي ىكالٍبىػ ٍغ ى
ضاءي
فحيةئذ تةقلب العداكة إٔب أيلف (إًَال قىػوىؿ إًبػر ًاهيم ًألىبً ًيه ىأل ً
و
ك) فبل
أىبى ندا ىح َ َّٰت تيػ ٍؤًمةيوا بًاللَ ًه ىك ٍح ىدهي)
ىنتىػ ٍغفىر َف لى ى
ٍ
ٍ ٍى ى

ً
تقتدكا بانتغفاره أل ٌف إبراهيم ٓب يستغفر ألبيه ٌإال عن م ً و
ك ًم ىن اللَ ًه ًمن
ك لى ى
وعدة كعدها إياه ( ىكىما أ ٍىمل ي
ى
و
ك تىػ ىوَك ٍلةىا) يعين ككاف إبراهيم يقوؿ :ربٌةا
ىش ٍيء) إذا أراد عقابك كال ٬نكةين دفع العذاب عةك َ ( ،ربػَةىا ىعلىٍي ى
ك الٍم ً
ً
صًني) بعد موتةا.
عليك توٌكلةا ُب اٟنجرة إٔب أرض كةعاف ( ىكإًلىٍي ى
ك أىنىػٍبػةىا) أم رجعةا بالطاع ( ىكإلىٍي ى ى
ً ً
ين ىك ىف يركا) أم ال تسلٌطهم عليةا فيع ٌذبونا
ٍ - 5بٌ قاؿ تعأب ٌ
متممان ما قاله إبراهيم ( :ىربػَةىا ىال ىٍْن ىع ٍلةىا فٍتػةى ن لٍّلَذ ى
ً
َك أىنت الٍع ًزيز) ُب ملكك ( ٍ ً
يم) ُب خلقك.
( ىكا ٍغف ٍر لىةىا) ذنوبةا ( ىربػَةىا إًن ى ى ى ي
اٜنىك ي
كبٌن ُب هذه اآلي بأنٌه
 - 6لقد ٌبٌن اهلل نبحانه ُب اآلي السابق بأ ٌف إبراهيم كاف يعادم الكافرينٌ ،
ً
ين ىوةه
ييكرـ اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب (لىىق ٍد ىكا ىف لى يك ٍم) أيها اٞنسلموف (في ًه ٍم) أم ُب إبراهيم كالذين آمةوا معه (أ ٍ
ىح ىسةى ه) ُب العطاء للمؤمةٌن (لٍّ ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو) ثواب (اللَهى ىكالٍيىػ ٍوىـ ٍاآل ًخىر) من عمره حيث يةتقل إٔب عآب

انيتم
الةفوس .كاٞنعىن :كما أعطى إبراهيم إٔب لوط من األمواؿ كاألنعاـ كذلك أنتم يا أهل يثرب ك ى

َ
يد)
ين) عن طاعته ( ٍ
اٜنى ًم ي
٬نتثل أكامره (فىًإ َف اللَهى يه ىو الٍغىً ح
اٞنهاجرين بأموالكم ( ىكىمن يىػتىػ ىوؿ) عن طاع اهلل كٓب ٍ

عةد مبلئكته كالصاٜنٌن من عباده ٪نمدكنه كيشكركنه على نعمائه.

ٍ - 7بٌ كعد اٞنسلمٌن بأف يهدم كثًنان من اٞنشركٌن إٔب دين اإلنبلـ فيزداد بذلك عددهم كتكوف بيةهم
مودة بعد العداكة فقاؿ تعأب (عسى اللَه أىف ى٩نعل بػيػة يكم كبػ َ ً
ين ىع ىاديٍػتيم ٍّمٍةػ يهم) أم من أهل مك
ٌ
ى ى ي ٍ ى ى ىٍ ى ٍ ى ى ٍ ى
ٌن الذ ى
ً
ً
يم ) بالةادمٌن.
( َم ىوَد نة) ُب اٞنستقبل بعد أف يسلموا ( ىكاللَهي قىد هير) على هدايتهم ( ىكاللَهي ىغ يف ه
ور) للتائبٌن ( َرح ه
 - 8نزلت هذه اآلي ُب خزاع كبين يمدِب ككانوا صا ىٜنيوا رنوؿ اهلل على أ ٍف ال يقاتلوه كال يعيةوا عليه

نفر مةهم إٔب اٞندية ليتحاكموا ُب مةازع كقعت بيةهم ،كضافوا عةد رجل من اٞنسلمٌن
أحدان ،فجاء ه

الةب كقاؿ جاء٘ب ضيوؼ
يعرفونه كجعلوه ىح ىكمان ُب نزاعهم ،فقاؿ ٟنم حّت أنأؿ رنوؿ اهلل ،فجاء إٔب ٌ
ًَ
ً
ين ىٓبٍ يػي ىقاتليويك ٍم ًُب الدٍّي ًن ىكىٓبٍ
مشركوف هل تيباح ضيافتهم؟ فةزلت فيهم هذه اآلي (َال يىػٍةػ ىها يك يم اللَهي ىع ًن الذ ى

ي٫نٍ ًرجويكم ٍّمن ًديا ًريكم) كأهل م ٌك (أىف تىػبػحركهم) يعين تطعموهم (كتيػ ٍق ًسطيوا إًلىي ًهم) أم ً
كتعدلوا إليهم ُب
ي
ٍ ٍ
ى يٍ
ى ٍ
ى
ًً
ٌن) أم العادلٌن ُب اٜنكم.
اٜنكم (إً َف اللَهى يً٪ن ح
ب الٍ يم ٍقسط ى
ًَ
ً
ًَ
اه يركا
ين قىاتىػليويك ٍم ًُب الدٍّي ًن ىكأ ٍ
ىخىر يجويكم ٍّمن ديىا ًريك ٍم) من م ٌك ( ىكظى ى
( - 9إ٧نىا يىػٍةػ ىها يك يم اللَهي ىع ًن) اٞنشركٌن (الذ ى
ىعلى َٰى إً ٍخىر ًاج يك ٍم) أم كالذين ناعدكا على إخراجكم (أىف تىػ ىولٍَويه ٍم) يعين أ ٍف تيواليوهم ( ىكىمن يىػتىػ ىوَٟني ٍم) مةكم
ك يه يم الظَالً يمو ىف) اٞنستح ٌقوف للعذاب.
ايٌها اٞنسلموف كيةاصرهم (فىأيكلىػَٰئً ى
رده عليهم كمن أتىى أهل
الةب (ع) باٜنديبًيى مشركي م ٌك على أ ٌف من أتاه من أهل م ٌك ٌ
 -10صا ىّب ٌ
يردكه عليه ،ككتىبوا بذلك كتابان كختموه .فجاءت بعد ذلك بعض الةساء
م ٌك من أصحاب رنوؿ اهلل ال ٌ

ً
هن .فةزؿ قوله تعأب:
من م ٌك إٔب اٞندية ك ٍ
أنلم ىن كجاء أزك ي
هن ُب طىلىب ٌ
اج ٌ
ًَ
ً و
ً
ً
ين ىآمةيوا إًذىا ىجاءى يك يم الٍ يم ٍؤمةى ي
ات يم ىهاجىرات) من م ٌك إٔب اٞندية (فى ٍامتىحةي ي
وه َن) باإل٬ناف (اللَهي
(يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ً
ًً
ً و
وه َن إً ىٔب الٍ يكفَا ًر) كما تعاهدًب معهم بل أعطيوهم
وه َن يم ٍؤمةىات فى ىبل تىػ ٍرجعي ي
أ ٍىعلى يم) مةكم (بًًإ٬نىاهن َن فىًإ ٍف ىعل ٍمتي يم ي
ً
ت على زكجها
هن (ىال يه َن ًحلٌّ َٟني ٍم) بعد
ت ىح يرىم ٍ
أنلم ٍ
ٌ
هور ٌ
يم ى
إنبلمهن ( ىكىال يه ٍم ى٪نلحو ىف ىٟني َن) أل ٌف اٞنرأة إ ٍف ى
اح ىعلىٍي يك ٍم) أم ال ىحىر ىج
اجهن ( َما أىن ىف يقوا)
اٞنشرؾ ( ىكآتي ي
ٌ
وهم) أم أعطيوا أزك ٌ
عليهن من اٞنهور ( ىكىال يجةى ى
ً
ً
ً
ص ًم الٍ ىك ىوافً ًر)
وه َن إًذىا آتىػٍيتي يم ي
عليكم أيها اٞنسلموف (أىف تىةك يح ي
الصداؽ ( ىكىال ٕنيٍس يكوا بًع ى
يج ىوريه َن) أم ي
وه َن أ ي
قوهن .كاٞنعىن :إف كانت
يعين كال تبقوا الكافرات من الةساء عةدكم كال
هن كفا ًر ٌ
تةكحوهن بل طلٌقو ٌ
ٌ
متمسكان بعصمتها تدافع
زكجتك كافرة كمشرك كٓب تؤمن معك بل ذهبت إٔب اٞنشركٌن كتركٍتك فبل ى
تبق ٌ

كتزك ٍج غًنها من اٞنؤمةات ،فكلم "كوافر" ٗنع كافرة ،على كزف ظواهر
عةها كتطالب ُّا بل طلٌ ٍقها ٌ
كظاهرة .كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:

وؿ العصم عن قي يذفاتًًه كتي ً
ضحي ذيراه بًال َس ً
ًح
حاب ىكوافًىرا
ي
الوعي ي ي ٍ ي ى ٍ
تىزؿ ي
ً
صم" ٗنع ًعصم  ،كهي اٞنةع ،كمن ذلك قوؿ ابن نوح
بالسحاب .ككلم "ع ى
يعين كتضحي شرفاته مغطٌاة ٌ
{ نآ ًكم إً ىٔب جب ول يػع ً
ص يم ًين ًم ىن الٍ ىماء } يعين ٬نةعين من اٞناء ك٪نرنين .كقاؿ الةابغ الذبيا٘ب:
ىى ى ٍ
ى

ي ً
إالٌ ابتًدار ىإٔب مو و
هدم كتائب خضران لىيس يػع ً
إٛنى ًاـ
ص يمها
ت بً ٍ
ى ي ٍ ى ىٍ
ى
ٍ ه ىٍ
عليهن ،يعين خذكا من اٞنشركٌن ما أنفقتم على زكجاتكم اٞنشركات بعد
انأىليوا) مةهم ( ىما أىن ىف ٍقتي ٍم)
( ىك ٍ
ٌ

هاج ٍر ىف إليكم
ذهاُّن إٔب اٞنشركٌن ( ىكلٍيى ٍسأىليوا) أم اٞنشركوف ( ىما أىن ىف يقوا) على زكجاهتم اٞنؤمةات ٌ
البلٌب ى
ٌ
ً
ً
َٰ( ىذلً يكم) اٜنكم (حك ً
يم) .
ٍ
يم ىحك ه
ٍم اللَه ىٍ٪ن يك يم بىػٍيػةى يك ٍم ىكاللَهي ىعل ه
ي ي
 ( - 11ىكإًف فىاتى يك ٍم ىش ٍيءه ٍّم ٍن أ ٍىزىك ًاج يك ٍم) يعين من مهور زكجاتكم اٞنرت ٌدات عن اإل٬ناف الراجعات (إً ىٔب
هن (فىػ ىعاقىػٍبتي ٍم) اٞنشركٌن ،يعين فغزكًب كأصبتم من اٞنشركٌن أمواالن
الٍ يكفَا ًر) كامتةع اٞنشركوف عن دفع مهوًر ٌ
ًَ
عليهن من اٞنهور ( ىكاتَػ يقوا اللَهى) ُب ٢نالف أكامره
اج يهم) من اٞناؿ ( ٍّمثٍ ىل ىما أىن ىف يقوا)
ين ذى ىهبى ٍ
ت أ ٍىزىك ي
ٌ
(فىآتيوا الذ ى
(الَ ًذم أىنتيم بًًه يم ٍؤًمةيو ىف) .

ً
ً
ً
ٌن ىكىال
ات يػيبىايً ٍعةى ى
ك ىعلى َٰى أىف َال يي ٍش ًرٍك ىن بًاللَه ىشٍيئنا ىكىال يى ٍس ًرقٍ ىن ىكىال يىػ ٍزن ى
الةب إًذىا ىجاءى ىؾ الٍ يم ٍؤمةى ي
( - 12يىا أىيػح ىها ٌ
بعض (كىال يأٍتًٌن بًبػهتى و
اف يىػ ٍف ىًرتيةىهي) أم بكذب
يىػ ٍقتيػ ٍل ىن أ ٍىكىال ىد يه َن) بإنقاط اٜنمل كال يقتل
بعضهن ى
أكالد و ى ى ى ي ٍ
ٌ
ي ٍك ًذبػةىه ُب مو و
ًً
لود ييولىد (بىػ ٍ ى ً ً
اجهن غًن أكالدهم .فقوله تعأب "بٌن
ى ٍي
لحقن بأزك ٌ
ٌن أىيٍديه َن ىكأ ٍىر يجله َن) أم ال يي ى
صيةىك ًُب معر و
ً
كؼ)
٫نص القاببلت ،كقوله "بٌن
٫نص ٌ
أرجلهن " ٌ
أيديهن" ٌ
ٌ
ٌ
األمهات الوالدات ( ىكىال يىػ ٍع ى ى ٍ ي
كشق اٛنيب على األموات كٙنش الوجه بأظافر
كجز الشعر ٌ
تأمرهن به كرتؾ الةياح كٕنزيق الثياب ٌ
ٌ
األصابع (فىػبايًعه َن) على هذه الشركط (ك ً
ً
يم) بالةادمات.
ىٍ
ى ٍي
انتىػ ٍغف ٍر ىٟني َن اللَهى إً َف اللَهى ىغ يف ه
ور) للتائبات ( َرح ه

ًَ
ً
َ
كتتود يدكا إليهم بةقل
ب اللَهي ىعلىٍي ًه ٍم) يعين ال تيواليوا اٞنشركٌن ٌ
ين ىآمةيوا ىال تىػتىػ ىول ٍوا قىػ ٍونما ىغض ى
( - 13يىا أىيػح ىها الذ ى
أنرار اٞنسلمٌن (قى ٍد يىئً يسوا ًم ىن ٍاآل ًخىرةً) يعين يئسوا من ثواب اآلخرة ،أل ٌهنم ال يعتقدكف بالبعث كاٛنزاء
( ىكما يئًس الٍ يكف ً
ىصح ً
اب الٍ يقبيوًر) يريد بالك ٌفار هةا الذين يدفةوف اٞنوتىى ،ييقاؿ كفرهي بالرتاب أم
َار م ٍن أ ٍ ى
ي
ى ى ى
يئس الدافًن ًمن اٞنيٌت الذم دفىةه ُب القرب كأيقن أنٌه
غطٌاه  ،فكلم " يك ٍفر" معةاها التغطي  ،كاٞنعىن :كما ى
نيكوف ترابان بعد نةٌن كال رجع له إٔب الدنيا.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنمتحة  ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
ى
==========================================

سورة الصف
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1نبَح لًلَ ًه ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من طيور تطًن ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
اب تسًن ( ىكيه ىو الٍ ىع ًز ييز)
ض) من دك ٌ
ى ى ى
ىى
ُب ملكه ( ٍ ً
يم) ُب خلقه.
اٜنىك ي
ًَ
ين ىآمةيوا ًٓبى تىػ يقوليو ىف ىما ىال تىػ ٍف ىعليو ىف) هو قوٟنم ":إئ ىذ ٍف لةا ُب قتاؿ اٞنشركٌن"  ،فلما يكتًب
( - 2يىا أىيػح ىها الذ ى

عليهم القتاؿ تثاقلوا ،فقاؿ اهلل تعأب يمعاتبان ٟنم كمؤنبان:

 ( - 3ىكبػر م ٍقتنا ًع ى ً
ةد اللَه أىف تىػ يقوليوا ىما ىال تىػ ٍف ىعليو ىف) يعين إ ٌف اهلل ٬نقت ىمن يقوؿ نأجاهد ُب نبيل اهلل ٍبٌ
يى ى
ال يىًفي ّنا قاؿ.
( - 4إً َف اللَه يً٪ن ح َ ً
ًً
ً
َهم بػيٍةػيىا هف
ى
صفًّا) أم يمصط ٌفٌن متهيٌئٌن للقتاؿ ( ىكأىنػ ي
ين يػي ىقاتليو ىف ًُب ىنبًيله ى
ب الذ ى

اصف أحجاره كثباته
ص ه
وص) بعضه فوؽ بعض .يعين ثابتوف على القتاؿ كمتزا٘نوف عليه كالبةياف ُب تر ي
َم ٍر ي
ُب أرضه.

ً
وؿ اللَ ًه إًلىٍي يك ٍم) ؟
ون َٰى لًىق ٍوًم ًه يىا قىػ ٍوًـ ًٓبى تيػ ٍؤذيكنىًين ىكقىد تػ ٍَعلى يمو ىف أ ٍّ
ى٘ب ىر ين ي
 ( - 5ىك) اذكر ٟنم (إ ٍذ قى ىاؿ يم ى
الرب كقطعوا ًصل ً
ً
الرحم
كإيذاؤهم له كاف بعصياهنم أمره كتكذيبهم إيٌاه (فىػلى َما ىزاغيوا) أم مالوا عن أعماؿ ٌ
ًً
ً
ٌن) أل ٌف اهلل
كفسقوا (أ ىىزا ى
اٜنق ،كلذلك قاؿ بعدها ( ىكاللَهي ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفانق ى
غ اللَهي قيػليوبىػ يه ٍم) عن طريق ٌ
ك٪نب من كاف رحيم القلب صادؽ القوؿ كرٙب
تعأب يكره الفانقٌن ،يعين يكره من كانت عاداته نيئ ٌ ،

كُب العهد.
الةفس ٌ

عيسى مع قومه
مونى مع قومه ،كذكر ُب هذه اآلي ٌ
 - 6ذكر نبحانه ُب اآلي السابق ٌ
قص ى
قص ى
ً ً
ً
ً
يل إً ٍّ٘ب
بةب ًً ٍّ
كإخباره ى
م يأٌب من بعده اٚنه أ٘ند ،فقاؿ تعأب ( ىكإ ٍذ قى ىاؿ ع ى
يسى ابٍ ين ىم ٍرىٙبى يىا بىًين إ ٍنىرائ ى
رن ي ً
م ًم ىن التػ ٍَوىراةً) يعين للتوراة األصليٌ كهي الكلمات العشر اليت جاء
ٌن يى ىد َ
ص ٍّدقنا لٍّ ىما بىػ ٍ ى
وؿ اللَه إًلىٍي يكم حم ى
ىي
ُّا مونى ًمن عةد اهلل مكتوب ُب األلواح اٜنجري (كمبشٍّرا بًرن و
الةب (ع)
اٚنيهي أ ٍ
وؿ يىأًٌٍب ًمن بىػ ٍع ًدم ٍ
ى يى ن ى ي
ى
ى٘نى يد) ف ٌ
سمى أ٘ند أيضان ،كالشاهد على ذلك قوؿ عبد اهلل بن الزبعرم حٌن هرب يوـ فتح
١نمدان كيي ٌ
سمى ٌ
يي ٌ

مك :

كاللىيل معتلًج ً ً ً
يم
وـ
الر ى
قاد بًبلبً هل ىك ي٨ني ي
ىمةى ىع ٌ
الركاؽ ب ىًه ي
ى ٍي ي ى ي ى
ً
ً٣نٌا أ ً
وـ
الم ًين
فيه فىبً ح
ىتا٘ب أى َف أ ٍ
ت ىكأىنًٌين ىٍ١ن يم ي
ى٘نى ىد ى
ً
وـ
يا ىخ ىًن ىمن ى٘نىلى ٍ
ت ىعلىى أ ٍىكصاٟنا ىع ًٍنانىه ين ير يح اليى ىديٍ ًن ىغ يش ي
ً ً
ك كالً ىدم كً ىبل ي٨نا كارحم فىًإنٌ ى ً
وـ
ى
ك ىراح هم ىم ٍر يح ي
ٍىٍ
فىا ٍغف ٍر ف ندل لى ى ى ٌ

ً
ً
نحر مبٌن
(فىػلى َما ىجاءى يهم بًالٍبىػيٍّػةىات قىاليوا ىهػَٰ ىذا ن ٍحهر حمبً ه
ٌن) يعين اليهود أن ىكركا تلك اٞنعجزات كقالوا هذا ه

كما أنكر قومك القرآف كقالوا هذا نحر مبٌن .كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة األعراؼ عةد قوله تعأب
ًَ
َب األ ٍّيم َي } .
ين يىػتَبًعيو ىف الَر ين ى
وؿ الةً َ
{ الذ ى
ً
ً ً
ب) بقوله اٞنبلئك بةات اهلل كأ ٌهنا تشفع له عةد اهلل ( ىكيه ىو
 ( -7ىكىم ٍن أىظٍلى يم ٣نَ ًن افٍػتىػىر َٰل ىعلىى اللَه الٍ ىكذ ى
ً
ًً
يي ٍد ىع َٰى إً ىٔب ًٍ
ٌن) إٔب طريق
اإل ٍن ىبلًـ) الذم فيه ٤ناته فبل يستجيب للداعي ( ىكاللَهي ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى

اٜنق.
ٌ

يدك ىف) أم اٞنشركوف (لًييطٍ ًفئيوا ني ىور اللَ ًه بًأىفٍػ ىو ًاه ًه ٍم) أم بأقواٟنم ،كنور اهلل هو القرآف يهتدم به
( -8ييًر ي

اٜنق ،كاٞنعىن :يريدكف إبطاؿ القرآف بتكذيبهم إيٌاه كقوٟنم أنٌه أناطًن األكلٌن ،فمثلهم
الضالٌوف عن طريق ٌ
ً
١نمد ( ىكلىٍو ىك ًرىه
ُب ذلك كمن يريد إطفاء نور الشمس بةفخ من فيه ( ىكاللَهي يمت حم) إنزاؿ (نيوًرهً) على رنوله ٌ
الٍ ىكافًرك ىف) أم ً
اٞنةكركف له.
ٍ
ي

ً
اٜنى ٍّق لًييظٍ ًهىرهي ىعلىى الدٍّي ًن يكلٍّ ًه) أم على األدياف كلٌها،
١نمدان (بًا ٍٟنيىد َٰل ىكًدي ًن ٍ
 ( - 9يه ىو الَذم أ ٍىر ىن ىل ىر ينولىهي) ٌ

فيكوف دين اإلنبلـ فوؽ األدياف كذلك ُب زمن اٞنهدم ( ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ يم ٍش ًريكو ىف) كقد نبق تفسًن مثلها ُب
نورة الفتح.

( - 10يا أىيػحها الَ ًذين آمةوا هل أىدلح يكم علىى ًْنارةو تي ً
ةجي يكم ٍّمن ىع ىذ و
اب أىلًي وم) ؟
ى ى
ٍ
ى ى ي ى ٍ ي ٍ ى َٰ ى ى
( -11تيػؤًمةو ىف بًاللَ ًه) ال تشركوف به شيئان (كرنولًًه) ال ئنالفوا أمره أبدان (كيْن ً
اه يدك ىف ًُب ىنبً ًيل اللَ ًه بًأ ٍىم ىوالً يك ٍم
ٍي
ىى
ىى ي
كأىن يف ًس يكم َٰذىلً يكم خيػر لَ يكم) ُب ً
اآلخرة ًمن البقاء ُب الدنيا كالتمتٌع ُّا (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف) ما ُب اٛنةٌ من
ٍ ٍ ىٍه ٍ
ى
نعيم دائم كعيش رغيد.

ً
و
ً
ً ً
ً
ً و
أم
( -12يىػ ٍغف ٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ىكيي ٍدخ ٍل يك ٍم ىجةَات ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىكىم ىساك ىن طىيٍّبى ن ًُب ىجةَات ىع ٍدف) ٌ
ً
ً
يم) ٞنن
نبع ُب العدد ،كقد نبق شرح كلم "عدف" ُب نورة التوب ُب آي (َٰ ،72ذىل ى
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي

دخلها.

ً
صهر ٍّم ىن اللَ ًه) على أعدائكم
 ( -13ىكأ ٍ
يسرناها لكم كهي (نى ٍ
يخىر َٰل) ٌ
أم كْنارة أخرل ( يٓنبحونىػ ىها) ُب الدنيا ٌ
ًً
ٌن) بدخوؿ اٛنةٌ ُب اآلخرة.
يب) ُب الزمن لببلدهم ( ىكبى ٍّش ًر الٍ يم ٍؤمة ى
( ىكفىػٍت هح قى ًر ه
ًَ
ىنص ىار اللَ ًه) يعين كونوا ُب نيصرة نبيٌكم مثل نصر اٜنواريٌن لعيسى ( ىك ىما
ين ىآمةيوا يكونيوا أ ى
( -14يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
ً
ً
أم
ىنصا ًرم إً ىٔب اللَ ًه) أم أنصار ديةه (قى ىاؿ ٍ
يسى ابٍ ين ىم ٍرىٙبى ل ٍل ىح ىوا ًريٍّ ى
اٜنىىوا ًريحو ىف ىٍ٥ن ين أ ى
ٌن ىم ٍن أ ى
ىنص يار اللَه) ٌ
قى ىاؿ ع ى
ً ً
ًَ
نصارل ( ىكىك ىفىرت طَائًىف ه) مةهم كٓب يؤمةوا
أنصار ديةه (فى ى
بعيسى فصاركا ى
يل) ى
آمةىت طائ ىف ه ٍّمن بىًين إ ٍنىرائ ى
ً
ًَ
الةصارل على اليهود
ص ٍرنا
ين ىآمةيوا) كهم
الةصارل ( ىعلى َٰى ىع يد ٍّكه ٍم) يعين نى ى
ى
ى
بعيسى كهم اليهود (فىأىيَ ٍدنىا الذ ى
ى
ً
ين) على اليهود .ككذلك أنتم أيها اٞنسلموف نتكونوف ظاهرين على نائر األدياف.
(فىأ ٍ
ىصبى يحوا ظىاه ًر ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الصف ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ٌ
ىٍ
ى

===========================================

سورة الجمعة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ًً ً
اٛنو من طيور تطًن ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) من دكاب
( -1يي ىسبٍّ يح للَه ىما ُب ال َس ىم ىاكات) الغازي  ،أم ما ُب ٌ
تسًن (الٍملً ً
ك الٍ يقد ً
اٜنى ًكي ًم) نبق شرح هذه األٚناء ُب نورة اٜنشر.
حكس الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ى
ً
ٌن) أم الذين ليس ٟنم كتاب ٚناكم ،كبلدهتم أيـ القرل كهي مك ( ىر ين نوال
 ( - 2يه ىو الَذم بىػ ىع ى
ث ًُب ٍاأل ٍّيميٍّ ى
ً ًً
أم يقرأ عليهم آيات القرآف
ٍّمٍةػ يه ٍم) هو ٌ
١نمد من بلدهتم كمن قبيلتهم كمن ناداهتم (يىػٍتػليو ىعلىٍيه ٍم آيىاته) ٌ
ً
اب) أم يعلٌمهم قراءة القرآف ككتابته
( ىكيػيىزٍّكي ًه ٍم) أم يي ٌ
طهرهم من الكفر كاإلشراؾ كالذنوب ( ىكيػي ىعلٍّ يم يه يم الٍكتى ى
ً
ً
كأحكامه (ك ًٍ
ض ىبل وؿ) عن طريق ٌ ً و
كل عاقل
ٍم ى) أم اٞنوعظ ( ىكإًف ىكانيوا من قىػٍب يل لىفي ى
اٜنك ى
ى
اٜنق ( حمبٌن) ل ٌ
يمف ٌكر.
ًً
( - 3كآخ ًر ً
كل من جاء إٔب اإلنبلـ
ى ى ى
ين مٍةػ يه ٍم) يعين كييعلٌم آخرين من اٞنؤمةٌن (لى َما يىػ ٍل ىح يقوا ُّ ٍم) كهم ٌ

من بعد الصحاب إٔب يوـ القيام  ،كالتعليم يكوف من بعضهم و
لبعض ،كاألصل ُب ذلك هو القرآف ( ىكيه ىو
الٍع ًزيز ٍ ً
يم).
ى ي
اٜنىك ي
ً
ض ًل الٍ ىع ًظي ًم) على
ض يل اللَ ًه يػي ٍؤتً ًيه ىمن يى ىشاءي) من عباده ( ىكاللَهي ذيك الٍ ىف ٍ
ك) الكتاب كاٜنكم (فى ٍ
 (َٰ - 4ىذل ى

كمن ىآمن ُّم.
عباده
ٌ
الرنل ى
كخاص األنبياء ك ي

ًَ
ً
وها) أم ي٘نٌلوا أحكاـ التوراة كشريعتها ٍبٌ ٓب يقوموا ّنا
ين ي٘نٍّليوا التػ ٍَوىرا ىة ٍبٌ ىٓبٍ ىٍ٪نملي ى
 ( - 5ىمثى يل) اليهود (الذ ى

كل يوـ بل تركوها ملفوف باٜنرير ،فأكالئك مثلهم ( ىك ىمثى ًل
فيها من أحكاـ ككاجبات ديةي  ،كٓب يقرؤكها ٌ

اٜنًما ًر ى٪ن ًمل أىن ىفارا) أم يكتبان ،كاحدها ً
"نفر" كٗنعها أنفار ،كهي أنفار األنبياء اٞنكتوب ُب ٠نموع
ٍى ٍ ي ٍ ن
التوراة لكل نب ًنفر خاص به (بًئس مثل الٍ ىقوً
ًَ
ً
ين
القوـ
هؤالء
بئس
أم
)
ـ
ٌ
ٍ ى ىى ي ٍ
ٌ
كبئس ىمن كاف مثلهم (الذ ى
ى
ى
ٌ ٌ
ىك َذبوا بًآي ً
ات اللَ ًه) السابق كالٌبلحق  ،يعين ك ٌذبوا بآيات أنبيائهم كك ٌذبوا بآيات القرآف ( ىكاللَهي ىال يىػ ٍه ًدم
ي ى
ًً
ٌن) الذين يظلموف الةاس.
الٍ ىق ٍوىـ الظَالم ى
ً
ت ُب توراهتم كلكةٌهم خالىفوا بعضان ٓب يعملوا به،
حملهم اهلل إيّاها كيكتبى ٍ
كإليك بعض األحكام التي ّ

كغًنكا قسمان آخر مةها .كمن تلك األحكاـ اليت أمرهم اهلل بأدائها غيسل اٛنةاب  ،كقد تركوه كٓب يغتسل
ٌ
اليهود من حدث اٛنةاب  .فقد جاء ُب ًنفر الكيٌن ُب اإلصحاح الثا٘ب كالعشرين من ٠نموع التوراة
مس شيئان ٤نسان ٞنيٌت أك إنساف حدث مةه إضطجاع زرع (يعين ٗناع مع زكجته) كإنساف
مايلي" :كإذا ٌ
٬نس ذلك يكوف ٤نسان إٔب اٞنساء كال
مس دبيبان
يتةجس به أك إنسانان يتةجس به لةجان فيه ،فالذم ٌ
ٌ
ٌ
يأكل من األقداس بل يرحض جسده ّناء ،فمّت غربت الشمس يكوف طاهران".

ً
الرب
ك ٌأما الذم جاء ُب ٓنرٙب اٝنمر فهو ُب نفر العدد ُ 6-5ب االصحاح السادس ما يلي" :ككلٌم ٌ
للرب فعن اٝنمر
مونى قائبلن كلٌم بين إنرائيل كقل ٟنم ،إذا إنفرز رجل كامرأة ليةذر نذر الةذير ليةتذر ٌ
خل اٞنسكر كال يشرب من نقيع العةب" .كجاء ايضان ُب ًنفر
خل اٝنمر كال
كاٞنيسكر يفرتز كال يشرب ٌ
ٌ ي
ستمرين إٔب العيتم
إشعيا ُب االصحاح اٝنامس مايلي" :كيل للقائمٌن من الغداة ُب طلب اٞنيسكر اٞني ٌ
الرب كال يتأملوف
كاٝنمر تلهبهم ،كُب مآدُّم الكةارة كالعود كالدؼ كاٞنزمار كاٝنمر ال يلتفتوف إٔب عمل ٌ

صةع يديه".
ُب ي

هذا بعض ما جاء ُب توراهتم ُب ٓنرٙب اٝنمر كلكةهم يشربوف اٝنمر كيسكركف كيقولوف هو حبلؿ لةا.

ٌأما ما جاء ُب ٓنرٙب الربا ،فقد جاء ُب ًنفر الكيٌن ُب االصحاح اٝنامس كالعشرين ما يلي" :إذا افتقر

كقصرت يده عةدؾ فاعضده غريبان أك مستوطةان فيعيش معك ،ال تأخذ مةه ربان كال يمراُن بل إخش
أخوؾ ي
ً
ضتيك ال تعطه بالربا كطعامك ال تيعطه باٞنراُن " .هذا بعض ما جاء ُب
إالهك فيعيش أخوؾ معك ف ى

كل األدياف نواء أخوؾ أك
فالربا ٌ
ٓنرٙب الربا كلكةهم يستعملونه كال يبالوفٌ .
كل إنساف كُب ٌ
١نرـ على ٌ

حرفوها فجعلوا فيها كلم اخوؾ ،ليجعلوا الربا يمباحان على غًنهمٌ .أما إشراكهم كعبادهتم
أجةب كلكةٌهم ٌ
ذكرت بعضها ُب نورة البقرة ُب آي ( )51كُب
لؤلصةاـ كاألكثاف كقتلهم األنبياء ك٢نازيهم فكثًنة ،كقد ي
آي ( )79عةد قوله تعأب { فىػويل لٍّلَ ًذين يكٍتبو ىف الٍ ًكتاب بًأىي ًدي ًهم ٍبيَ يػ يقوليو ىف هػ ىذا ًمن ًع ً
ةد اللٌ ًه }  ،كُب
ى ٍ
ى ى ٍ ٍ ى
ى ٍ ه ى ى يي
آي ( )83أيضان.

( -6قيل يا أىيػحها الَ ًذين هادكا) أم اليهود (إًف ىزعمتيم أىنَ يكم أىكلًياء لًلَ ًه ًمن د ً
كف الة ً
َاس) يعين إ ٍف زعمتم أ ٌف
ي
ى ىي
ٍى ى
ىٍ ٍ ٍ ٍ ى ي
ت) أل ٌف اٞنوت يوصلكم إليه كتسكةوف ُب جةٌاته (إًف يكةتي ٍم
َوا الٍ ىم ٍو ى
اهلل ي٪نبٌكم من دكف الةاس (فىػتى ىمةػ ي
ًً
ٌن) ُب قولكم بأ ٌف اهلل ي٪نبٌكمٍ ،بٌ ك ٌذب زعمهم فقاؿ تعأب:
صادق ى
ى
ً
ًً
ً
َم ٍ ً ً
ٌن) يعين باليهود
يم بًالظَالم ى
 ( -7ىكىال يىػتى ىمةػ ٍَونىهي أىبى ندا ّنىا قىد ى
ت أىيٍديه ٍم) من جرائم كظيلم كعصياف ( ىكاللَهي ىعل ه
الظاٞنٌن للةاس كالغاصبٌن ٜنقوقهم.

ً
( - 8قيل) ٟنم يا ١نمد (إً َف الٍمو ى َ ً ً ً ً
مفر مةه (ٍبيَ تيػىرحدك ىف) بعد موتكم
ىٍ
ٌ
ت الذم تىفحرك ىف مٍةهي فىإنَهي يم ىبلقي يك ٍم) ال ٌ
ٍ
(إً ىٔب) حكم اهلل (ع ً
آب الٍغىٍي ً
َه ىادةً فىػييػةىبٍّئي يكم ًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) من أعماؿ نيئ .
َٰ
ى
ب ىكالش ى
ًَ
ً ً
ص ىبلةً) يعين إذا أذٌف اٞنؤذٌف للصبلة
م لًل َ
ين ىآمةيوا إذىا نيود ى
ٍ - 9بٌ خاطب اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب (يىا أىيػح ىها الذ ى
( ًمن يػوًـ ٍ ً
ان ىع ٍوا إً ى َٰٔب ًذ ٍك ًر اللَ ًه) يعين إٔب الصبلة فاذكركا اهلل فيها كقبلها كبعدها ،كهي صبلة
اٛني يم ىع فى ٍ
ىٍ
اٛنمع  ،ك٩نب أف تكوف ٗناع  ،كال تي ً
سقط صبلة الظهر .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة
ً
صلىو ً
صبلىةً الٍ يو ٍنطىى }  ،فالونطى هي صبلة اٛنمع  ،ألنٌه أفردها بعد اٛنمع،
ات كال َ
{ ىحافظيواٍ ىعلىى ال َ ى
كل صبلة ( ىكذى يركا الٍبىػٍي ىع) أم أتركوا البيع كالشراء كقت الصبلة كال تشغلوا
ك٩نب اإلظهار بالتسمي ُب ٌ
أنفسكم به فتفوتكم صبلة اٛنمع َٰ( ىذلً يك ٍم) أم ذكر اهلل ( ىخٍيػهر لَ يك ٍم) من البيع (إًف يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف) ما
للذاكرين من األجر كالثواب عةد اهلل.

ضي ً
ً ً
ص ىبلةي فىانتى ًش يركا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ًل اللَ ًه)
ت ال َ
ض) لزيارة أقربائكم كتف ٌقد مرضاكم ( ىكابٍػتىػغيوا ًمن فى ٍ
( - 10فىإ ىذا قي ى
ً
أنع ىم به عليكم من ماؿ
من اهلل ( ىكاذٍ يك يركا اللَهى ىكث نًنا) أم أيشكركه كثًنان على ما ى
أم كاطلبوا بذلك األجر ى
ككلد كعافي (لَ ىعلَ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف) ُب اآلخرة.
ً
فض ًرب على
الةب ٫نطب على اٞنةرب يوـ اٛنمع
فقدمت عًنه لدحيى قبل إنبلمه كمعها طبل ي
ٍ
 -11ككاف ٌ
الطبل إشارنة بقدكـ التجارة على عاداهتم قبل اإلنبلـ فخرج الةاس إليها ً
ا
و
ك
كتر
اٞنسجد
ن
م
الةب قائمان
ٌ
غًن اثين عشر رجبلن ،فةزؿ قوله تعأب (كإً ىذا رأ ٍىكا ًْنىارةن أ ٍىك ىٟنٍوا) كهو الطبل (ان ىف ح ً
تفرقوا عةك
ى ى ى
ضوا إلىٍيػ ىها) أم ٌ
ن
ً
ةد اللَ ًه) من األجر كالثواب ( ىخٍيػهر
كذهبوا إٔب التجارة ( ىكتىػىريك ى
١نمد ( ىما ًع ى
وؾ) ُب اٝنطب (قىائ نما قي ٍل) ٟنم يا ٌ
ً
ً
ٌن) فبل داعي إٔب ترؾ اٞنسجد كاٝنركج
ٍّج ىارةً) اليت ترُنوف ُّا ُب الدنيا ( ىكاللَهي ىخٍيػ ير الَرا ًزق ى
ٍّم ىن اللَ ٍه ًو ىكم ىن الت ى
مةه إٔب التجارة كقت اٝنطب فهو يرزقكم مّت شاء.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٛنمع  ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة المنافقون
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1إً ىذا جاء ىؾ الٍمةىافً يقو ىف) كهم الذين يظ ًهركف اإل٬ناف كي ً
وؿ اللَ ًه
َك لىىر ين ي
بطةوف الكفر (قىاليوا نى ٍش ىه يد إًن ى
ي
ي
ىى ي
ًً
ٌن لى ىك ًاذبيو ىف) ُب قوٟنم.
ىكاللَهي يىػ ٍعلى يم إًن ى
َك لىىر ينوليهي) فيهم ( ىكاللَهي يى ٍش ىه يد إً َف الٍ يمةىافق ى
َ
ص حدكا) الةاس ( ىعن ىنبً ًيل اللَ ًه) أم عن طريق
( - 2أنى يذكا أٍى٬نىانىػ يه ٍم يجةَ ن) أم كقاي عن القتل لئبل ييقتىلوا (فى ى

َه ٍم) مع ٌذبوف ُب اآلخرة ( ىناءى ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف) ُب الدنيا من أعماؿ نيئ .
ٌ
اٜنق (إًنػ ي

ً
َه ٍم ىآمةيوا ٍبٌ ىك ىف يركا فىطيبً ىع) الكفر ( ىعلى َٰى قيػليوًًُّ ٍم فىػ يه ٍم ىال يىػ ٍف ىق يهو ىف) أم ال
 (َٰ - 3ىذل ى
ك) العذاب جزاء ٟنم (بًأىنػ ي
يعلموف اٜنقيق .

ً
ىج ىس يام يه ٍم) ُني ٍسن مةظرهم كٗناؿ ٌبزهتم ( ىكإًف يىػ يقوليوا تى ٍس ىم ٍع لًىق ٍوٟنًً ٍم) ًٜني ٍسن
 ( - 4ىكإً ىذا ىرأىيٍػتىػ يه ٍم تيػ ٍعجبي ى
كأٍ

ب حم ىسة ىَدةه)
مةطقهم كفصاح لساهنم كببلغ بياهنم ( ىكأىنػ ي
َه ٍم) ُب عدـ ثباهتم على دين اإلنبلـ ( يخ يش ه
ً
حساف
ب ،كهو ال ىق ى
مفردها يخشب كٗنعها يخ يش ه
صب اٞنقطوع من مةبته اليابس .كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
يهجو قومان:
وؼ أنافًليه مث ٌق ً
ً
األعاص ًًن
اح
ب يج ه
ي ي ه
كم يخ يش ه
كأنٌ ٍ
ب فيه ٍأرك ي
ب فيه أركاح األعاصًن" ،يعين كالقصب اليت صةعوا مةها مزماران بعد أف
"األركاح" ٗنع ريح ،كقوله " ٌ
مثق ًٌ ه

ث ٌقبوها .كقاؿ لبيد يصف األمطار كاٞنياه اٞنةحدرة من اٛنباؿ إٔب األكدي كاليت ٓنمل معها القش األخضر
كاليابس فقاؿ:

ً
و
ف يك حل كاد ىهد ٍ
َت ىح ىوالبيهي
يعين يقذؼ القش األخضر كالقصب اليابس.

ؼ خضر الد ً
ً
َباء فاٝني يشبىا
يىػ ٍقذ ي ي ٍ ى

حسةان أصفر المعان يشبه الذهب يظةٌه اإلنساف
فإ ٌف اهلل تعأب شبٌه اٞنةافقٌن ى
بالقصب اليابس ىترل مةظره ى

فتظن
يتكسر إذا ي
ضغط عليه .فكذلك اٞنةافقوف يعجبك مةظرهم كحديثهم ٌ
قويٌان متيةان كلكةه أجوؼ رقيق ٌ
أهنم عقبلء مف ٌكركف كلكةٌهم عكس ذلك فارغوف من العقل كالتفكًن جبةاء خائفوف ً٣نٌا أضمركه ُب
أنفسهم للمؤمةٌن ًمن السوء كقوله ( حم ىسة ىَدةه) يعين تلك القصب يمسةدة إٔب جدار لئبل تقع على األرض.
صٍي ىح و) تصدر
أيب رئيس اٞنةافقٌن ( ىٍ٪ن ىسبيو ىف يك َل ى
كاٞنعىنٟ :نؤالء اٞنةافقٌن رئيس يسةدهم كهو عبد اهلل بن ٌ
ًمن أحد هي ( ىعلىٍي ًه ٍم) فيلتفتوف بسبب ما أضمركه ُب قلوُّم من اٝنيان ( يه يم الٍ ىع يد حك) لك كللمؤمةٌن
صرفوف عن اإل٬ناف بعد قياـ الربهاف؟
اح ىذ ٍريه ٍم قىاتىػلى يه يم اللَهي أ ََٰ
(فى ٍ
ىٗب يػي ٍؤفى يكو ىف) ٌ
أم كيف يي ى

( - 5كإً ىذا قًيل ىٟنم تىػعالىوا) إٔب رنوؿ اهلل ً
معتذرين (يستىػ ٍغ ًفر لى يكم رن ي ً
كن يه ٍم) أم مالوا
وؿ اللَه لىَوٍكا يرءي ى
ىٍ ٍ ٍ ىي
ى يٍ ى ٍ
ى

اٜنق ( ىكيهم حم ٍستىكًٍربيك ىف) عن اإلذعاف لرنوؿ اهلل .نزلت هذه اآليات ُب
صدحك ىف) عن ٌ
كأعرضوا ( ىكىرأىيٍػتىػ يه ٍم يى ي
ً ً
ً
ىعحز ًمٍةػ ىها ٍاألى ىذ َؿ } ،
أيب كأصحابه اٞنةافقٌن ٞنٌا قالوا { لىئن َر ىج ٍعةىا إً ىٔب الٍ ىمديةى لىيي ٍخ ًر ىج َن ٍاأل ى
عبد اهلل بن ٌ
ت أ ٌهنم قالوا ذلك.
لت هذه اآليات كبيٌػةى ٍ
فسأٟنم رنوؿ اهلل عن ذلك فحلىفوا له ما قالوا ،فةز ٍ
ً
ً
ىنتىػ ٍغ ىف ٍر ى
١نمد (أ ٍىـ ىٓبٍ تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم لىن يىػ ٍغفىر اللَهي ىٟني ٍم إً َف اللَهى
ٍ - 6بٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىن ىواءه ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍ
ت ىٟني ٍم) يا ٌ
ًً
ً
اٜنق أل ٌف أخبلقهم نيئ كال يغفر ذنوُّم ألهنم مةافقوف .كمثلها ُب
ىال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفانق ى
ٌن) إٔب طريق ٌ
ً
ً
نورة التوب { ً
ً
ٌن ىمَرنة فىػلىن يىػ ٍغ ًفىر اللٌهي ىٟني ٍم }  ،فانظر إٔب
انتىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم أ ٍىك الى تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم إًف تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم ىنٍبع ى
ٍ
ً
ً
ٌن ىمَرةن فىػلىن يىػ ٍغ ًفىر اللٌهي ىٟني ٍم
كتأمل معةاها كيف ٫ناطب اهلل رنوله فيقوؿ {إًف تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم ىنٍبع ى
هذه اآلي ٌ
} .كلكن مع كضوح اآلي نرل كثًنان من الةاس ينقلون موتاهم من بلد إلى بلد آخر ليدفنوهم عند
متحملٌن بذلك مشقات السفر ككثرة الةفقات اليت تيصرؼ على اٛنةائز
قبور األئمة والمشايخ ٌ

كاإلنشغاؿ ُّا تاركٌن أعماٟنم ككظائفهم ألشياء تافه ال نفع فيها كال غاي مةها إال ضياع الوقت كتبذير
ً
وجبيوه من اٞنعاصي كاآلثاـ
اٞناؿ ظانٌٌن أ ٌف األئم تشفع ٟنم عةد اهلل أك تدفع عةهم عذاب اهلل لما ا ٍنتى ى
ً
ً
ٌن ىمَرةن فىػلىن يىػ ٍغ ًفىر اللٌهي ىٟني ٍم }  ،ككأ ٌهنم
كأهنم ٓب يقرأكا قوؿ اهلل تعأب أك ٓب يسمعوه {إًف تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟني ٍم ىنٍبع ى
ٓب يقرأكا قوله تعأب ُب نورة الزمر {قيل لٍّلَ ًه ال َش ىفاع ي ىً
ٗن نيعا} .
ى
كإذا نألت أحدهم ٞ :ناذا تةقلوف موتاكم إٔب قبور اإلئم ؟ قاؿ أل ٌهنم يستجًنكف ُّم ليخلٌصوهم من
العذاب .هذه عقائدهم  ،كقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٛنن ٢ناطبان رنوله الكرٙب {قي ٍل إً ٍّ٘ب لىن يً٩ن ىًنً٘ب ًم ىن
ً
ىح هد ىكلى ٍن أ ًىج ىد ًمن يدكنًًه يم ٍلتى ىح ندا}  ،كاٞنعىن :إف
أحد كلن أجد ملجئان
عصيت ٌ
ي
ريب فلن ٩نًن٘ب مةه ى
اللَه أ ى
أٛنأ إليه كأختفي فيه ألٔنلٌص من العذاب.

أحد إ ٍف ٓب ٬نتثل بعض أكامر اهلل فكيف ّنن هو من نائر الةاس كعلى
١نمد ال ٩نًنه ى
أقوؿ إ ٍف كاف ٌ
األخص إف كاف فانقان أك ٠نرمان؟ ٍبٌ هل اٛنسم الفا٘ب هو اإلنساف اٜنقيقي فيةقلوه إٔب قبور األئم
ٌ

فلما ثبت أ ٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي ،إذان فما قيم اٛنسم
كاألكلياء أـ الةفس األثًني أم الركحاني ؟ ٌ

الةب (ع) "أيةما مات فاقربكه" .فةقل اٛنةائز من بلد إٔب
الذم يى ىٌ
ةنت ٍبٌ ٌ
يتفسخ كيكوف ترابان؟ هذا كقد قاؿ ٌ
بلد آخر ال ٩نوز كليس فيه فائدة.

ً
ًَ
ً
ةد رن ً
وؿ
ين يىػ يقوليو ىف) ألصحاُّم من أهل اٞندية (ىال تيةف يقوا ىعلى َٰى ىم ٍن ع ى ى ي
ٍ - 7بٌ قاؿ اهلل تعأب ( يه يم الذ ى
اللَ ً
أيب رئيس اٞنةافٌن،
عن
ا
و
ق
يتفر
لكي
أم
)
ا
و
ض
ف
ة
ي
ّت
ح
(
ين
ر
اٞنهاج
اء
ر
فق
من
)
ه
ح
َ
ى
َٰ
ى
ى
ٌ
الةب .قاله عبد اهلل بن ٌ
ٌ
فقاؿ اهلل تعأب (كلًلَ ًه خزائًن ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) نيعطيهم من فضله كيغةيهم عن قريب فبل ٪نتاجوف إٔب
ى ىى ي ى ى
ًً
ً
ٌن ىال يىػ ٍف ىق يهو ىف) أم ال يعلموف عن اٞنستقبل.
نفقاهتم ( ىكلىػَٰك َن الٍ يمةىافق ى
ً
ً ً
ً
ىعحز ًمٍةػ ىها) يعةوف أنفسهم
( - 8يىػ يقوليو ىف لىئن َر ىج ٍعةىا) من غزكة بين اٞنيصطىلق (إً ىٔب الٍ ىمديةى لىيي ٍخ ًر ىج َن ٍاأل ى
ً ًً ً ً ً
( ٍاألىذى َؿ) عةىوا به رنوؿ اهلل كاٞنهاجرين .فقاؿ اهلل تعأب (كلًلَ ًه الٍعً
ٌن
ك
ب
ل
الغ
أم
)
ة
ز
ى
َ
ي
ى
القوة ( ىكلىر ينوله ىكل ٍل يم ٍؤمة ى
ٌ
ى
ًً
ً
ٌن ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) العاقًب ٛنهلهم كغيركًرهم باٞناؿ.
ىكلىػَٰك َن الٍ يمةىافق ى
ًَ
ً
ً
ين ىآمةيوا ىال تيػ ٍل ًه يك ٍم أ ٍىم ىوالي يك ٍم ىكىال أ ٍىكىال يد يك ٍم ىعن ذ ٍك ًر اللَه) يعين عن الصلوات اٝنمسٍ ،بٌ
( -9يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
كرهي عةد القياـ كالقعود باالنتعان كبعد األكل كالشرب بالشكر كاٜنمد له على نعمائه كعةد الفاق
ذي
ً
اٝن ً
ان يرك ىف) خسركا
ك)
فيشغل نفسه باٞناؿ كاألكالد عن ذكر اهلل (فىأيكلىػَٰئً ى
بالسؤاؿ مةه ( ىكىمن يىػ ٍف ىع ٍل َٰ ىذل ى
ك يه يم ٍى
ٍ
آخرهتم.
ً ً
ب
ت فىػيىػ يق ى
وؿ ىر ٍّ
ىح ىد يك يم الٍ ىم ٍو ي
 ( - 10ىكأىنف يقوا من َما ىرىزقٍػةىا يكم) علىى الفقراء كاحملتاجٌن ( ٍّمن قىػٍب ًل أىف يىأًٌٍبى أ ى
ً
ىج ول قى ًر و
َؽ) يعين فأتص ٌد ىؽ علىى الفقراء
يب) يعين إٔب ىزمن يسًن (فىأى َ
صد ى
لى ٍوىال أى َخ ٍرتىًين) ُب الدنيا (إ ى َٰٔب أ ى
كاحملتاجٌن ّنا خلٌفت من اٞناؿ (كأى يكن ٍّمن ال َ ًً
ٌن) ُب األعماؿ كاألقواؿ .كاٌ٧نا يقوؿ ذلك حٌن
صاٜن ى
ي
ى
ى
احتضاره للموت ألنه يىػىرل اٞنبلئك كالةفوس فيةكشف له عن اٜنقيق  ،كلكن ال فائدة من قوله كال تأخًن
ألجلًه ،كذلك قوله تعأب:
ى

ً
ىجلي ىها) بل تةتقل بعد اٞنوت إٔب عآب الةفوس ( ىكاللَهي
 ( - 11ىكلىن يػي ىؤ ٍّخىر اللَهي نىػ ٍف نسا) ُب الدنيا (إ ىذا ىجاءى أ ى
ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف) فيجازيكم على حسب أعمالكم.
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنةافقوف ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
====================================

سورة التغابن
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1يسبٍّح لًلَ ًه ما ًُب ال َسماك ً
ات) الغازي من طيور تطًن ( ىكىما ًُب ٍاأل ٍىر ً
ك)
ض) من دكاب تسًن (لىهي الٍ يم ٍل ي
يى ي ى
ىى
اٜنى ٍم يد) على خلقه بكثرة العطاء ( ىكيه ىو ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير).
فيهب مةه ٞنن يشاء ( ىكلىهي ٍ
 ( - 2يه ىو الَ ًذم ىخلى ىق يك ٍم) من تراب (فى ًمة يك ٍم ىكافًهر) بالبعث ( ىكًمة يكم حم ٍؤًم هن) باٜنساب ( ىكاللَهي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف
بً
صًنه) فيجازم كبلن مةكم على عقائده كعلى أعماله.
ى
ً
اٜنق
ض) أم الكواكب السيٌارة كمن ٗنلتها األرض (بً ٍ
أم بالوعد ٌ
 ( - 3ىخلى ىق ال َس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
اٜنى ٍّق) ٌ
ص ىوىريك ٍم) كاٝنطاب للجةس األبيض الذم هو من نسل آدـ ،فإ ٌف
ص َوىريك ٍم) ُب بطوف أمهاتكم (فىأ ٍ
ىح ىس ىن ي
( ىك ى

اهلل تعأب جعلهم أٗنل األجةاس الثبلث األخرل ،كهم اٛنةس األنود كاألصفر كاأل٘نر [  :اٟنةود اٜنمر]
(كإًلىي ًه الٍم ً
شرحت عن أنواع البشر األربع ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان.
صًني) بعد موتكم كقد
ي
ىٍ ى
( - 4يػعلىم ما ًُب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض) من ٢نلوقات حيٌ فًنزقها ( ىكيىػ ٍعلى يم ىما تي ًسحرك ىف) ُب أنفسكم من نوايا
ىٍ ي ى
ىى
نيئ (كما تيػعلًةيو ىف) على ألسةتكم ًمن أخبار كأقواؿ (كاللَه علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر) أم ّنا ٔنفيه الصدكر من
ات ال ح
ىى ٍ
ى يى ه
فأصلًحوا ضمائركم لكي يٓن ىم ىد عواقًبيكم.
أنرار ٍ

ًَ
ً
ين ىك ىف يركا) كيف أهلكةاهم ( ًمن قىػٍب يل فى ىذاقيوا ىكبى ىاؿ أ ٍىم ًرًه ٍم) أم ذاقوا عقاب كفرهم
( - 5أى ىٓبٍ يىأٍت يك ٍم نىػبىأي الذ ى
كعاقب مكرهم .كقد نبق شرح كلم "كباؿ أمرهم" ُب نورة اٞنائدة ُب آي " "59كُب نورة اٜنشر آي
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(كىٟنم ع ىذ ً
يم) يوـ القيام غًن عذاب الربزخ.
ى يٍ ى ه
اب أىل ه
ً
ً
ً
ً
ً
رنلهم (فىػ ىقاليوا
(َٰ -6ذىل ى
ك) العذاب جزاؤهم (بأىنَهي ىكانىت تَأٍتي ًه ٍم ير ينلي يهم بالٍبىػيٍّػةىات) الواضح على صدؽ ي

بالرنل ( ىكتىػ ىولَوا) عن قبوؿ
أىبى ىشهر يىػ ٍه يدكنىػةىا) كهم مثلةا لو شاء ربٌةا ى
رنل ألنزؿ مبلئك ن (فى ىك ىف يركا) ي
إرناؿ ي
الدعوة ( َكانتىػ ٍغىن اللَه) عن عبادهتم بغًنهم (كاللَه ىغ ًين) عن عبادة اٞنشركٌن ( ىً
٘ني هد) عةد مبلئكته.
ى ي ٌّ
ٍ ى ي
ًَ
ظن اٞنشركوف أ ٌف
ين ىك ىف يركا أىف لَن يػيٍبػ ىعثيوا) للحساب كالعقاب (قي ٍل بىػلى َٰى ىكىرٍّيب لىتيٍبػ ىعثي َن) ٌ .
 ( -7ىز ىع ىم الذ ى

البعث هو لؤلجساـ اٞنيت اٞنتمزق فأنكركا ذلك ،كلكن اهلل تعأب قصد بالبعث بعث الةفوس من األجساـ

إٔب عآب األثًن عآب الةفوس ،كالبعث الثا٘ب يوـ القيام تبعث الةفوس من األرض أب الفضاء حيث يكوف
لتبعثن ٍبٌ لىتيػةىبَػ يؤ َف ًّنىا ىع ًم ٍلتي ٍم)
احملشر ،كٓب يقصد بذلك األجساـ ٌ
اٞنتمزق  ،كلذلك قاؿ تعأب (قل بلى كريب ٌ
ً
ك)
٪نانبوف بل يدخلوف جهةٌم ببل حساب ( ىَٰكذىل ى
أم تةبٌئهم اٞنبلئك بأعماٟنم السيئ كتؤنٌبهم عليها كال ى
ً ً
احملشر
ّنجرد أ ٍف يدعوهم إنرافيل إٔب ى
البعث كاٜنشر ( ىعلىى اللَه يىسًنه) ٌ
أم نهل ال صعوب فيه ،كذلك ٌ
فيستجيبوف له ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء { يػى ٍوىـ يى ٍدعيويك ٍم فىػتى ٍستى ًجيبيو ىف ًُنى ٍم ًدهً ىكتىظيةحو ىف إًف لَبًثٍتي ٍم إًالَ
قىلًيبلن } .
ً
ًً
ً
ً
ىنزلٍةىا) يعين القرآف ( ىكاللَهي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه) فيجازيكم على
( - 8فىآمةيوا بًاللَه ىكىر ينوله ىكالةحوًر الَذم أ ى

أعمالكم.

اٛنى ٍم ًع) الذم ٩نتمع
( - 9يىػ ٍوىـ) موتكم ( ىٍ٩ن ىمعي يك ٍم) ُب عآب الربزخ كأنتم نفوس لتكونوا حاضرين (لًيىػ ٍوًـ ٍ
ً
فيه األكلوف ك ً
ك
اآلخركف ك٩نتمع فيه أيضان ن ٌكاف الكواكب السيارة مع أهل األرض ،كهو يوـ القيام َٰ(ذىل ى
ٌ

يىػ ٍويـ التػَغىابي ًن) أم فيه الغابًن كاٞنغبوف ،فالغابًن هو اٞنؤمن الذم باع دنياه آلخرته فربح ،كاٞنغبوف هو الكافر

كالفانق كاٞنةافق كاٞنشرؾ الذم باع آخرته بدنياه فخسر .كمن ذلك قوؿ األعشى يصف السيف:
ح َكمتم ًو٘ب فىػ ىقضى بػيػةكم أبػلىج ًمثٍل ال ىقم ًر ً
الباه ًر
ى ىٍ ى ٍ ٍ ي ي ى
ى ٍيي
بإب ىغنب ً
ًً
اٝنان ًر
الر ٍش ىوةى ُب يحكٍمه كال يي ً ىى
ال يىأٍ يخ يذ ٌ
ًً
(كمن يػؤًمن بًاللَ ًه كيػعمل ً
و
ً ً
ًً ً
ين
ى ى يٍ
ىى ٍ ى ٍ ى
صاٜننا يي ىكف ٍٍّر) اهلل ( ىعٍةهي ىنيٍّئىاته ىكيي ٍدخ ٍلهي ىجةَات ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ً
ً
ً
يم) .
ف ىيها أىبى ندا َٰذىل ى
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىعظ ي

ًَ
ً
اب
اٞنةزل على رنولةا ،يعين بالقرآف (أيكلىػَٰئً ى
كأ ٍ
١نمد ( ىكىك َذبيوا بًآيىاتةىا) ى
ىص ىح ي
ين ىك ىف يركا) برنولةا ٌ
 ( - 10ىكالذ ى
الةَا ًر خالً ًدين فًيها) بعد موهتم (كبًٍئس الٍم ً
صًني) مصًنهم فيها.
ى ى ى
ى ى ى
( -11ما أىصاب) الكافرين على أيديكم أيها اٞنسلموف ( ًمن حم ً
صيبى و إًَال بًًإ ٍذ ًف اللَ ًه) لكم ( ىكىمن يػي ٍؤًمن
ى ى ى
ً
ً ًَ
يةتصر على
بالله) كيعتقد أنٌه ناصره على اٞنشركٌن (يىػ ٍهد قىػ ٍلبىهي) إٔب طريق الغلىب كإٔب أنباب الةصر لكي ى
و ً
ً
يم) فًنشدكم إٔب طريق الةصر كالظ ىفر باٞنشركٌن.
ٌ
عدكه ( ىكاللَهي ب يك ٍّل ىش ٍيء ىعل ه
ىطيعوا اللَه) فيما أمركم به (كأ ً
ً
وؿ) فيما هناكم عةه (فىًإف تىػ ىولٍَيتي ٍم) عةه كٓب تسمعوا لقوله
ىطيعيوا الَر ين ى
 ( - 12ىكأ ي ى
ى
ً
ٌن) كقد بلٌغ كأنذر فبل عذر لكم بعد ذلك.
تةدموا (فىًإَ٧نىا ىعلى َٰى ىر ينولةىا الٍبى ىبلغي الٍ يمبً ي
( - 13اللَهي) ربٌكم فاعبدكه (ىال إًلىػَٰهى) ُب الكوف (إًَال يه ىو ىك ىعلىى اللَ ًه فىػ ٍليىتىػ ىوَك ًل الٍ يم ٍؤًمةيو ىف) ُب نشر دين

اإلنبلـ.

ًَ
ين ىآمةيوا إً َف ًم ٍن أ ٍىزىك ًاج يك ٍم ىكأ ٍىكىال ًد يك ٍم) يعين بعض أزكاجكم كبعض أكالدكم ( ىع يد ًّكا لَ يك ٍم
( - 14يىا أىيػح ىها الذ ى
ً
عمن ظلمكم
اح ىذ ير ي
فى ٍ
عمن ظلمكم ( ىكإف تىػ ٍع يفوا) ٌ
كه ٍم) أ ٍف يفتةوكم ُب ديةكم ك٬نةعوكم عن العفو ٌ
ً ً
ً
يم) بكم.
( ىكتى ٍ
عمن أناء إليكم ( ىكتىػ ٍغف يركا) ل ىمن أهانكم (فىًإ َف اللَهى ىغ يف ه
ص ىف يحوا) ٌ
ور) لكم ( َرح ه

( - 15إًَ٧نىا أ ٍىم ىوالي يك ٍم ىكأ ٍىكىال يد يك ٍم فًٍتػةى ه) أم اختبار ٦نتربكم ُّا هل تشغلوف أنفسكم ُّا كترتكوف صبلتكم أـ
ةده أىجر ع ًظ ً
ً
آثر طاع اهلل علىى أمواله
ٌ
تفضلوف طاع ربٌكم علىى أموالكم كأكالدكم ( ىكاللَهي ع ى ي ٍ ه ى ه
يم) ل ىمن ى
كأكالده.
اٚنعوا) من الرنوؿ ما يتلو عليكم من القرآف كما يعظكم به (كأ ً
ىطيعيوا)
( -16فىاتَػ يقوا اللَهى ىما ٍ
انتىطى ٍعتي ٍم ىك ٍى ي
ى
اهلل كالرنوؿ (كأ ً
ىنف يقوا) من أموالكم على الفقراء كاحملتاجٌن ُب نبيل اهلل ( ىخٍيػنرا ٍّألىن يف ًس يك ٍم) ْندكه أمامكم
ى
ًً
الشر عن نفسه كيتوقٌاه باٞناؿ القليل الذم يةفقه على
ُب اآلخرة ( ىكىمن يي ى
وؽ يش َح نػى ٍفسه) يعين كمن يدفع ٌ
الش ٌح" ُب نورة الةساء ُب
الش ٌح البخل أيضان .كقد نبق شرح كلم " ي
فالش ٌح هو اٞناؿ القليل ،ك ي
الفقراء .ي
آي ( ، 128فىأيكلىػَٰئًك) ً
اٞنةفقوف ( يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف) ُب اآلخرة.
ى
( - 17إًف تيػ ٍق ًرضوا اللَه قىػرضا حسةنا يض ً
اع ٍفهي لى يك ٍم) أم يعطيكم بدله أضعافان ،كهو اإلنفاؽ ُب نبيل
ي ى ٍن ىى يى
ً
ور) إلنفاؽ
اهلل ،فإف اهلل تعأب جعله كالقرض الذم ٩نب إعادته ( ىكيىػ ٍغف ٍر لى يك ٍم) ذنوبكم ( ىكاللَهي ىش يك ه
ً
يم) باٞنذنبٌن ،يعين ال يعجل عليهم بالعقوب ُب الدنيا بل ٬نهلهم ليتوبوا.
اٞنةفقٌن ،أم ٠نا وز ٟنم ( ىحل ه
ً
ب كالش ً
عصوه هو
َه ىادة) أم يعلم ما غاب عةكم كما حضر عةدكم فاحذركا عقابه كال تى ي
 ( - 18ىعآبي الٍغىٍي ً ى ى
(الٍع ًزيز) ُب ملكه ( ٍ ً
يم) ُب خلقه.
ى ي
اٜنىك ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة التغابن ،ك ٍى ٍ
ى
=======================================

سورة الطالق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

( - 1يا أىيػحها الةب إً ىذا طىلَ ٍقتم الةٍّساء فىطىلٍّ يق ً ً ًً
هتن .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
ي
وه َن لعدَهت َن) أم عةد ع ٌد ٌ
يي ى ى
ى ى ٌ
األعراؼ { الى ي٩نىلٍّ ىيها لًىوقٍتً ىها إًالَ يه ىو} أم عةد كقتها.
كالع ٌدة هي أياـ اٜنيض اليت تع ٌد اٞنرأة أيامها لكي تغتسل عةد انتهائها ،كهي نبع أيٌاـ على الغالبٌ ،أما

أياـ طيهرها فبل تع ٌدها.

كاٞنعىن :ال تستعجل أيٌها اإلنساف ُب طبلؽ زكجتك فتطلقها كٓب تعلم هل هي حامل أـ غًن حامل ،بل
ً
تبٌن أهنا
تبٌن أهنا غًن حامل ،كإذا ا ٍ
حاض ٍ
حّت تأٌب أيٌاـ عدهتا فإ ٍف ى
نتهت أياـ ع ٌدهتا كٓب ٓن ٍ
ض ٌ
ت ٌ
انتظر ٌ
حاملٍ ،ب طلٌقها لتكوف علىى ثق و من ٘نلها أك عدمهٍ ،ب يٓن ً
ضر شهودان على ذلك كي ال تةسب لك
ٌ
ٌ
لت من غًنؾ ،كال ئنفي ٘نلها إذا كانت حامبلن مةك.
الولد إ ٍف ى٘نى ٍ
وقد يسأل اإلنسان ما الفائدة من الع ّدة وما الغاية منها؟
كاٛنواب على ذلك أ ٌف الغاي أف تعرؼ اٞنرأة اٞنطلٌق هل هي حامل أ ٍـ فارغ من اٜنمل ،فإذا طلٌق الرجل
يشك الزكج ُب ٘نلها كيقوؿ
تبٌن أهنا حامل فقد ٌ
زكجته كٓب يعلم ٌأهنا حامل كقد ذهبت إٔب أهلها ٍبٌ ٌ
أل٘ب طلقتها كٓب تكن حامبلن ،كبذلك يرمي مطلٌقته بالزنا .أك تكوف اٞنطلٌق فانق فتز٘ب كيكوف
ليس مين ٌ

ٟنا ٘نل من غًن زكجها فت ٌدعي اهنا كانت حامبلن من زكجها الذم طلٌقها كلكن ٓب يظهر عليها اٜنمل ٌإال
ً
وه َن لًعًدَهتًً َن) ،
بعد الطبلؽ ،كبذلك تظلم يمطلٌقها ك٫نسر نفق البةها .كلذلك قاؿ اهلل تعأب (فىطىلٍّ يق ي
ً
أم احسبوا كتأ ٌكدكا من أياـ حيضها لكي تعلموا هل هي حيض أـ انتحاض  ،فإ ٍف
( ىكأ ٍ
ىح ي
صوا الٍع َد ىة) ٌ
كانت يومٌن أك ثبلث كالدـ قليل فهي انتحاض  ،كإف كانت نبع أيٌأـ أك نتٌ فهي حيض  ،كبذلك
يتح ٌقق عةدكم هل هي حامل أـ غًن حامل ( ىكاتَػ يقوا اللَهى ىربَ يك ٍم) ُب تغيًن الظواهر كتشويه اٜنقائق بأ ٍف

بأهنا فارغ  ،أك ٓنكموا على الفارغ
ْنعلوا
اٜنيض انتحاض أك عكس ذلك ،أك ٓنكموا على اٜنامل ٌ
ى
هتول أنفسكم كّنا يعود عليكم نفعه.
ٌ
بأهنا حامل ،فتحكموف ّنا ى

وه َن ًمن بػيييوهتًً َن)
ٍبٌ ٌبٌن نبحانه بأ ٌف الطالق ال يباح إال ٞنن أتت فاحش مبية فقاؿ تعأب (ىال ئنٍ ًر يج ي
ً
نب بالطٌبلؽ ٌإال إذا اتفق
حق أف يطال ى
ٟنن ٌ
بالطبلؽ ،كاٝنطاب لؤلزكاج ( ىكىال ى٫نٍير ٍج ىن) بأرادهتن ،يعين كليس ٌ
اإلثةاف ،الزكج كالزكج على الطبلؽ ،كالوجه الثا٘ب (إًَال أىف يأٍتً ً ً و و
أم بيٌة ثابت ّنوجب
ى ى
ٌن ب ىفاح ىش حمبىػيٍّػةى ) ٌ
و
تتعرل فًناها رجل أجةب كهي عاري
شهود أك رأم العٌن أك باعرتافها فحيةئذ يباح للزكج أف يطلٌقها ،أك ٌ
من الثياب ،كذلك بأف تغتسل فوؽ السطح فًناها رجل من اٛنار أك غًنه ٣نٌن بيته أعلىى من بيتها ،فبهذه
ت بفاحش  ،أك تغتسل ُب البحر مع الرجاؿ كما تفعل بعض الةساء ُب هذا الزمن ،كالدليل على
اٜنال أتى ٍ
ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ آي { 28كإًذىا فىػعليواٍ فى ً
اح ىش ن قىاليواٍ ىك ىج ٍدنىا ىعلىٍيػ ىها آبىاءنىا}  ،كذلك أل ٌف
ى ى
٪نجوف البيت كهم عراة .كُّذه الفاحش يباح للزكج أف يطلقها أيضانٌ .أما بأربع ًمن
اٞنشركٌن كانوا ٌ
و
ً
اٞنتأخر كال
الشهود على ٌأهنا ىزنى ٍ
ت فيحةئذ يقاـ عليها اٜن ٌد كليس ٟنا نفق كال ما تب ٌقى من اٞنهر ،أم اٞنهر ٌ
و
فحيةئذ يباح له أف
شيء آخر تطالب به الزكج .كالوجه الثالث إذا صارت ناشزان كعصت أمر زكجها
ك) األحكاـ اليت ذكرناها (ح يد ً
كد اللَ ًه)
يطلقها ( ىكتًٍل ى
كد اللَه) كضعها لكم فبل تتع ٌدكها ( ىكىمن يىػتىػ ىع َد يح يد ى
ي ي
ً
ث بىػ ٍع ىد
باٞنخالف (فىػ ىق ٍد ظىلى ىم نىػ ٍف ىسهي) كناؿ عقابه ُب دنياه كآخرته (ىال تى ٍد ًرم) أيها اٞنطلٍّق (لى ىع َل اللَهى يٍ٪ند ي
ً
أجلها فتموت بعد طبلقها ،فلو
َٰ ىذل ى
ك أ ٍىمنرا) يكوف فيه خًن لك ،كاٞنعىن :ال تدرم أ ٌف زكجتك قد دنا ى
ت لك إبةان يعيةك حٌن شيخوختك ،أك يأتيها ماؿ من
تركتىها عةدؾ كٓب تطلٌقها لكةت كارثان ٟنا ،أك ىلولى ىد ٍ
وه َن فىػ ىع ىسى أىف تىكىٍريهواٍ
إرث فتصيب من ماٟنا .كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة الةساء قوله تعأب{فىًإف ىك ًرٍهتي يم ي
ىشٍيئنا ىكىٍ٩ن ىع ىل اللٌهي فً ًيه ىخٍيػنرا ىكثً نًنا} .

ً
تبٌن أ ٌهنا حامل ،كثبلث
بلغن ُب الع ٌدة ثبلث قركء ،يعين ثبلث أشهر إف ٌ
( - 2فىإ ىذا بىػلى ٍغ ىن أ ى
ىجلى يه َن) أم ى
حيضات إ ٍف ٓب تكن حامبلن كأراد الزكج إرجاعها (فىأىم ًس يكوه َن ًّنىعر و
وه َن
كؼ) يعين ُنيسن ى
اٞنعاشرة (أ ٍىك فىا ًرقي ي
ٍ ي ٍي
ًّنىعر و
كؼ) إ ٍف أصررًب علىى الفراؽ ،كذلك بأ ٍف تعطوا اٞنطلَق ما ىٟنا ًمن متاع كنفق ككسوة كنكن إ ٍف كانت
ٍي
ً
تكن حامبلن كال مرضع فلها نفق الع ٌدة فقط كهي ثبلث
حامبلن أك كانت مرضع تيرضع كلدكم ،فإ ٍف ٓب ٍ

ً
و
ً
َه ىاد ىة لًلَ ًه) إذا يدعيتم للشهادة أيها
يموا الش ى
أشهر ( ىكأى ٍشه يدكا ىذ ىك ٍم ىع ٍدؿ ٍّمة يك ٍم) أيها الرجاؿ اٞنطلٍّقوف ( ىكأىق ي
ً
ظ بًًه ىمن ىكا ىف يػي ٍؤًم ين بًاللَ ًه ىكالٍيىػ ٍوًـ
وع ي
تغًنكا ُب الشهادة ما رأيتم بأعييةكم َٰ(ذىل يك ٍم) الوعظ (يي ى
الشهود فبل ٌ
ً
٫نالف أكامر اهلل ( ىٍ٩ن ىعل لَهي ٢نىٍىر نجا) ًمن
غًن ُب الشهادة كال يي ٌزكر ( ىكىمن يىػت ًَق اللَهى) ُب أكامره كال ٍ
ٍاآلخ ًر) فبل يي ٌ
كل كرب ً
كمن كل عسر،
ٌ
ً
ب) أم ًمن حيث ٓب ٫نطر بباله كٓب ٪نسب له حسابان ( ىكىمن يىػتىػ ىوَك ٍل ىعلىى
 ( - 3ىكيىػ ٍريزقٍهي ًم ٍن ىحٍي ي
ث ىال ىٍ٪نتىس ي
اللَ ًه) فيما أكجبه عليه كال يسمع قوؿ من يةهاه (فىػ يه ىو ىح ٍسبيهي) يعين فاهلل ناصره كمعيةه ( إً َف اللَهى بىالً يغ أ ٍىم ًرهً)
 .كلم "بالغ" معةاها كاصل .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة { ىٍ٪ن يك يم بًًه ذى ىكا ىع ٍد وؿ ٍّمة يك ٍم ىه ٍدينا بىالً ىغ
الٍ ىك ٍعبى ً } أم كاصل الكعب  ،كقاؿ تعأب ُب نورة الكهف ُب قص مونى كصاحبه {فىػلى َما بىػلىغىا ىٍ٠ن ىم ىع
بػيةً ًهما } يعين فلما كصبل ٠نمع البحرين .كاٞنعىن :أ ٌف اهلل ً
موصل بياف هذه اآليات إٔب اٞنهدم الذم هو
ىٍ ى

كم ٌبٌن له معةاها ،كأمره
أمر من أمراء اهلل على خلقه .كبعبارة أخرل إ ٌف اهلل يمبلٌغ أمره تفسًن هذه اآليات ي
هو اٞنهدم .كً٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة القيام { ٍبٌ إً َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي } أم بياف ما اشتبه عليهم

من آيات القرآف.
(قى ٍد ىج ىع ىل اللَهي لً يك ٍّل ىش ٍي وء قى ٍد نرا) أم مقداران من الوقت ،ككذلك جعل كقتان َّيء اٞنهدم.

البلئًي يئًسن ًمن الٍم ًح ً ً
٘نلهن فبل
أصاُّن (إً ًف ٍارتىػٍبتي ٍم) ُب
ض ىن لعارض
ٍّسائً يك ٍم) فبل ىً٪ن ٍ
ٌ
ٌ
 ( - 4ىك َ ى ٍ ى ى ى
يض من ن ى
ً
هن حوامل أـ فوارغ (فىعً َدتيػ يه َن ثىىبلثى ي أى ٍش يه ور ،ىك) كذلك ( َ
هن أيضان
البلئًي ىٓبٍ ىً٪ن ٍ
ض ىن) لكرب نةٌ ٌ
تدركف هل ٌ
ت ٍاأل ٍ ً
حّت تضع ٘نلها كبعد كضع
عدهتن ثبلث أشهر ( ىكأ ى
ىجلي يه َن أىف يى ى
يكال ي
ض ٍع ىن ٘نىٍلى يه َن) يعين تعت ٌد ٌ
ى٘نىاؿ أ ى
ٌ
تتزكج ( ىكىمن يىػت ًَق اللَهى ىٍ٩ن ىعل لَهي ًم ٍن أ ٍىم ًرهً يي ٍسنرا) .
اٜنمل بشهر كاحد يباح ٟنا أ ٌف ٌ
ً
ًً ً
ً
ىجنرا) .
 (َٰ - 5ىذل ى
ىنزلىهي إًلىٍي يك ٍم) فبل ٔنالفوه ( ىكىمن يىػت ًَق اللَهى يي ىكف ٍٍّر ىعٍةهي ىنيٍّئىاته ىكيػي ٍعظ ٍم لىهي أ ٍ
ك) اٜنكم (أ ٍىم ير اللَه أ ى

( - 6أ ً
ث ىن ىكةتيم) يعين كما نكةتم ًمن ىجودة الدار ( ٍّمن
وه َن) ُب البيوت ،يعين اٞنطلَقات ( ًم ٍن ىحٍي ي
ىنكةي ي
ٍ
كج ًد يكم) أم ً
ً
ضيٍّػ يقوا ىعلىٍي ًه َن) اٞنساكن
ُب
)
ن
كه
ر
ا
ض
ت
ال
ك
(
عليه
كتقدركف
ْندكنه
ا
٣ن
ى
ح
َ
ٌ
ي
كىن كالةٌػ ىف ىق (لتي ى
ى
ي
الس ى
يٍ ٍ
ى
ي
فيضطرر ىف إٔب اٝنركج مةها أك الة ىفق  .فاٞنطلٌق ٟنا حق السكىن كالة ىفق ك ً
الكسوة م ٌدة الع ٌدة فقط إ ٍف كانت
ٌ
ى
ً
غًن حامل (كإًف يك َن أ ى ً
ض ٍع ىن ٘نىٍلى يه َن) كبعد الوضع تكوف الة ىفق للمولود
يكالت ٘نىٍ ول فىأىنف يقوا ىعلىٍي ًه َن ىح َ َّٰت يى ى
ى
ى

يج ىوريه َن) على
م ٌدة الرضاع كهي نةتاف ،كمن ذلك قوله تعأب (فىًإ ٍف أ ٍىر ى
ض ٍع ىن لى يك ٍم) اٞنولود (فىآتي ي
وه َن أ ي
اإلرضاع (كأٍىٕنًركا بػيػةى يكم) أيها القضاة (ًّنىعر و
كؼ) أم تشاكركا فيما بيةكم ُب شأهنما كالة ىفق اليت يدفعها
ى ي ىٍ
ٍي
ألـ الولد بأ ٍف تةظركا ٕنكٌن الوالد ًمن الة ىفق هل هو غين أـ فقًن فتحكموا ٟنا علىى
الوالد لولده ،يعين ٌ
ً
ً
ان ٍريًٍب) أيها
حق الوالد كال ٌ
قدر ما يستطيع الوالد من الة ىفق فبل تغدركا ٌ
حق الوالدة اٞنرضع ( ىكإف تىػ ىع ى
القضاة ،يعين إ ٍف ثبت لكم عسر الوالد لفقره أك ٞنرض أصابه أك عجز أك كرب نةه فبل يستطيع ٓنصيل
ً
ً
بأقل أجرة أك ببل أجرة.
أم للوالد مرضع (أ ٍ
اٞناؿ (فى ىستيػ ٍرض يع لىهي) ٌ
يخىر َٰل) من أقربائه أك غًنها إ ٍف أرضعته ٌ

حّت يتشاكر مع ىمن هم خرباء ُناؿ الوالد هل هو
فيجب على القاضي أف ال ٪نكم على الوالد بالة ىفق ٌ

غين أـ فقًن اٜناؿ كما مقدار ما يستطيع دفعه من الةقود شهريٌان نفق ن لولده ٍبٌ ٪نكم ٟنا بالة ىفق ليكوف
حق أحد٨نا.
القاضي قد أصاب الواقع ُب ذلك كٓب يغدر ٌ

( -7لًيي ًةف ٍق ذيك ىن ىع و ٍّمن ىن ىعتً ًه) أم ليةفق الغين على كلده بقدر غةاه كال يبخل باٞناؿ ُب الة ىفق عليه
ً ً
ً ً
فليةفق علىى
( ىكىمن قيد ىر ىعلىٍيه) أم كمن ي
ضيٌق عليه ( ًرٍزقيهي فىػ ٍلييةف ٍق ٣نَا آتىاهي اللَهي) يعين ىمن كاف رزقه قليبلن ٍ
اها) يعين ٌإال ّنقدار ما أعطاها ًمن الطاق ( ىنيى ٍج ىع يل
حسب إمكانه كطاقته (ىال يي ىكلٍّ ي
ف اللَهي نىػ ٍف نسا إًَال ىما آتى ى
اللَهي بىػ ٍع ىد عي ٍس ور يي ٍسنرا) أم بعد الضيق ىنع كبعد الفقر ًغ ىىن.
ً
و
ت ىع ٍن أ ٍىم ًر ىربٍّػ ىها ىكير ينلً ًه) يعين جاكزكا اٜن ٌد ُب العصياف
 ( - 8ىكىكأىيٍّن ٍّمن قىػ ٍريى ) أم ككم من قري ( ىعتى ٍ
ً
حساف يصف مقتل عيتب ٢ناطبان قريش:
كاٞنخالف  .كمن ذلك قوؿ ٌ
عات قىػ ٍلبه ً
إ ٍذ خر ُب م ٍشيخ و ًمٍة يكم ًمن يك ٍّل و
جاه ًل
ىٌ ى ى ى
يي
ٍ
ي

اها) ُب اآلخرة ( ىع ىذابنا نحكنٍرا)
اها) أم فعاقبةاها ُب الدنيا جزاء عصياهنا ( ًح ىسابنا ىش ًد ن
يدا ىك ىع َذبٍػةى ى
انٍبػةى ى
(فى ىح ى
تةكره الةفوس.

ت ىكبى ىاؿ أ ٍىم ًرىها) أم عقاب كفرها كعاقب مكرها .كقد نبق شرح كلم "كباؿ أمرها" ُب نورة
( - 9فى ىذاقى ٍ
ألهنم خسركا آخرهتم.
اٞنائدة كنورة اٜنشر كالتغابن ( .ىكىكا ىف ىعاقًبى ي أ ٍىم ًرىها يخ ٍسنرا) ٌ
يكٕب ٍاألىلٍب ً
اب) كال تكونوا مثلهم فتخسركا،
ىع َد اللَهي ىٟني ٍم ىع ىذابنا ىش ًد ن
( -10أ ى
يدا) ليوـ القيام (فىاتَػ يقوا اللَهى يىا أ ً ى
ًَ
ىنزىؿ اللَهي إًلىٍي يك ٍم ًذ ٍكنرا) أم موعظ تتٌعظوف ُّا ،كهي
ين ىآمةيوا قى ٍد أ ى
ٍبٌ كصف أكٕب األلباب فقاؿ تعأب (الذ ى
١نمد.
القرآف أنزله على رنوله ٌ
و
ً ً
مةزل
َ ( -11ر ين نوال يىػٍتػليو ىعلىٍي يك ٍم آيىات اللَه) أم يقرأ عليكم آيات القرآف اٞنةزل من اهلل ( يمبىػيٍّػةىات) بأ ٌهنا ى
ًمن اهلل كليس ًمن ١نمد كما يزعم اٞنشركوف (لٍّيخرًج الَ ًذين آمةوا كع ًمليوا ال َ ً
ات ًمن الظحليم ً
اٜن ً
ات إً ىٔب
ي ٍ ى ى ىي ى ى
ص ى
ٌ
ى ى
الةحوًر) أم ٫نرجهم ًمن ظلمات اٛنهل إٔب نور العلم كاٞنعرف ( ىكىمن يػي ٍؤًمن بًاللَ ًه) كيرفض األصةاـ كاألكثاف

َات ىْن ًرم ًمن ىٓنتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
(كيػعمل ً
ىح ىس ىن اللَهي لىهي ًرٍزقنا) ّنا
صاٜننا يي ٍد ًخ ٍلهي) اهلل ( ىجة و ٍ
ين ف ىيها أىبى ندا قى ٍد أ ٍ
ىى ٍ ى ٍ ى
ٍى ىي ى ى

أع ٌده له ُب اٛنةاف.

( -12اللَه الَ ًذم خلىق نبع ىٚناك و
ات) أثًني ُب قدٙب الزماف .أم ٚناكات ركحاني كهي مسكن اٞنبلئك
ي
ى ى ىٍ ى ى ى
ً
ً
كاألنبياء كالشهداء كاألتقياء (كًمن ٍاألىر ً ً
ثلهن ُب العدد ،كهي
ض مثٍػلى يه َن) أم ى
ى ى ٍ
كخلىق من األرض ٚناكات م ٌ
السماكات الغازي  .كقد نبق شرحها ُب كتايب الكوف كالقرآف [ ٓنت عةواف السماكات ] (يىػتىػةىػَزيؿ ٍاأل ٍىم ير

تتةزؿ اٞنبلئك بالوحي على األنبياء كالرنل من بٌن
بىػٍيػةىػ يه َن) األمر كةاي اٞنخلوقات الركحاني  ،كاٞنعىنٌ :
تلك السماكات ،كقد شرحت كلم "أمر" ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت شرحان كافيان (لًتىػ ٍعلى يموا أى َف اللَهى ىعلى َٰى
و ً
ىحا ىط بً يك ٍّل ىش ٍي وء ًع ٍل نما) .
يك ٍّل ىش ٍيء قىد هير ىكأى َف اللَهى قى ٍد أ ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الطبلؽ ،ك ٍى ٍ
ى

========================================

سورة التحريم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ك) ؟
ىح َل اللَهي لى ى
الةب ٓبى يٓنىٍّريـ ىما أ ى
( -1يىا أىيػح ىها ٌ
الةب مةه كلٌما دخل عليها ،ككاف
الةب ظرؼ ىع ىسل
ٍ
فكانت تىسقي ٌ
ييركل أنٌه أيهدم إٔب بعض زكجات ٌ
ً
ت مع الباقيات ًمن أزكاجه ً
لن حيل مع
ت بذلك عائش إتٌف ىق ٍ
فلما عل ىم ٍ
ى
الةب يطيل اٛنلوس عةدهاٌ ،
كعم ى
ٌ
أشم رائح العيرفيط من
كل كاحدة ٌ
الةب كتشاكر ىف ٌ
للةب إذا جاء عةدها "إ٘ب ٌ
بيةهن علىى أ ٍف تقوؿ ٌ
مةهن ٌ
ٌ
ظن أ ٌف ما ي يقلةىه ًصد هؽ كأ ٌف
الةب إٗناع زكجاته علىى ذلك القوؿ ٌ
فمك" كهي رائح كريه  ،فلما رأل ٌ
العسل بعد يومه كال يدخل علىى
العسل الذم يشربه فيه رائح العيرفيط الكريه  ،فحلىف أ ٍف ال يشرب ى
ى
العسل علىى نفسه،
العسل بعد ذلك .فةز ٍ
للةب علىى ٓنر٬نه ى
زكجته صاحب ى
لت هذه اآلي كفيها عتاب ٌ
ً
ً
العسل
عملن معه اٜنيل  ،كاٞنعىن :تطلب
ات أ ٍىزىكاج ى
كقوله (تىػٍبتىغي ىم ٍر ى
ض ى
ٌ
ك) أم اللٌواٌب ى
إرضاءهن بتحرٙب ى
ً
يم) بك.
كٓنرٙب الدخوؿ علىى صاحبته ( ىكاللَهي ىغ يف ه
ور) لك ( َرح ه

ض اللَهي لى يك ٍم ىًٓنلَ ى أٍى٬نىانً يك ٍم) أم قد ٌبٌن اهلل لكم ما ٓنلٌلوف به أ٬نانكم ،كاٞنعىن :قد ٌبٌن اهلل
( - 2قى ٍد فىػىر ى
لكم الفرض كاٜنكم ُب اٜنًةث عن أ٬نانكم إذا حلىفتم ٍبٌ حةىثتم .كذلك ما جاء ُب نورة اٞنائدة قوله
اخ يذ يكم اللَه بًاللَ ٍغ ًو ًُب أٍى٬نىانً يكم كلىػَٰ ًكن يػؤ ً
ً
َدًبي ٍاألٍى٬نىا ىف فى ىكفَارتيهي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشرةً
اخ يذ يكم ًّنىا ىعق ح
ٍ ى يى
تعأب {ىال يػي ىؤ ي ي
ى
ى
ً
بل إحةًث ك ٍّ
كفر كما بيةٌا لك ُب نورة اٞنائدة
ىم ىساك ى
ٌن}  ،كاٞنعىن :ال ى
العسل يا ٌ
١نمد ٍ
تبق على ٓنر٬نك ى
تؤب أموركم كشؤكنكم (كهو الٍعلًيم) بأحوالكم ( ٍ ً
يم) ُب تدبًن شؤكنكم.
( ىكاللَهي ىم ٍوىال يك ٍم) أم ي ٌ
اٜنىك ي
ىيى ى ي

ض أ ٍىزك ًاج ًه ح ًديثنا) كهي حفص (فىػلى َما نىػبَأ ٍ ًً
ً
ً
نره ( ىكأىظٍ ىهىرهي
ى
الةب إ ى َٰٔب بىػ ٍع ً ى ى
 ( - 3ىكإ ٍذ أ ى
ىت به) غًنها كأفشت ٌ
ىنَر ٌ
اللَه علىي ًه) أم كأظهر الةب علىى إفشاء السر ،بأ ٍف جاء جربائيل كأخربه بإفشاء السر ،و
الةب
)
ؼ
ر
ع
(
حيةئذ
َ
ى
ى
ي ىٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ض ىعن بىػ ٍع و
ؼ به كلٌه (فىػلى َما نىػبَأ ىىها بًًه) أم
يعر ٍ
(بىػ ٍع ى
عرفه إلصحابه ( ىكأ ٍىعىر ى
ض) كٓب ٌ
ضهي) أم بعض اٜنديث ٌ
أفشيت
بأ٘ب
الةب حفص باٜنديث كقاؿ ٟنا ٞناذا أفشيت السر؟ (قىالى ٍ
ت) حفص ( ىم ٍن أىنبىأ ىىؾ ىهػَٰ ىذا) ٌ
ي
فلى ٌما نبٌأ ٌ
ً
ً
الصدكر.
يم) َنميع األمور ( ٍ
اٝنىبًًني) بسرائر ٌ
الةب (نىػبَأى٘بى) اهلل (الٍ ىعل ي
اٜنديث (قى ىاؿ) ٌ
تبت يارنوؿ اهلل كال أعود ٞنثل هذا ،ككذلك عائش
لت فيها ٍ
فلما ٚنعت حفص اآلي اليت نز ٍ
قالت ي
ٌ -4

تابت فةزلت هذه اآلي :

ً
القص  ،يعين إنتمعتما إٔب اآلي
صغى ٍ
ت قيػليوبي يك ىما) إٔب انتماع القرآف كإٔب انتماع ٌ
(إًف تىػتيوبىا إً ىٔب اللَه فىػ ىق ٍد ى
ً
اهىرا ىعلىٍي ًه) أم
اليت نزلت فيكما كعرفتما كيف أخربه اهلل تعأب بأمركما فبل تعودا إٔب مثل ذلك ( ىكإًف تىظى ى
إحدل التائٌن لتسهيل الكبلـ (فىًإ َف اللَهى يه ىو ىم ٍوىالهي)
أخرل ،كأصلها "تتظاهرا" فحذفت ى
الةب ٌ
مرة ى
على ٌ
يتؤب أمره كيساعده (كًج ًربيل) ٫نربه (ك ً
ًً
الصاٜنوف ًمن اٞنؤمةٌن
ٌ
صال يح الٍ يم ٍؤمة ى
ٌن) يساعدكنه ،يعين ك ٌ
ىى
ى ٍ ي
ً
ك) أم بعد جربائيل (ظى ًهًنه) أم مساعد .كاٞنعىن :جربائيل ظهًن كاٞنبلئك
يساعدكنه ( ىكالٍ ىم ىبلئً ىك ي بىػ ٍع ىد َٰ ىذل ى
الذين يتبعوف جربائيل أيضان مساعدكف له.

ات قىانًتى و
ات حم ٍؤًمةى و
( - 5عسى ربحه إًف طىلَ ىق يك َن أىف يػب ًدلىه أ ٍىزكاجا خيػرا ٍّمة يك َن مسلًم و
ات) أم ً
مةقطعات له
ى ى َٰ ى ي
يٍ ى
يٍ ي ى ن ى ٍ ن
مبشرات بدين اإلنبلـ (ثػىيٍّب و
ات) هلل (نائًح و
ات) عن اٞنعاصي (عابً ىد و
عن نائر الةاس (تىائًب و
ات
ات) أم ٌ
ى
ى
ى ى
ى
تتزكج بعد.
ىكأىبٍ ىك نارا) الثيٌب هي اليت مات زكجها أك طلٌقها ،كالباكر هي البةت اليت ٓب ٌ
ًَ
ين ىآمةيوا قيوا أىن يف ىس يك ٍم ىكأ ٍىهلًي يك ٍم نى نارا) أم احرتنوا من الوقوع ُب الةار كْنةٌبوها بفعل
( - 6يىا أىيػح ىها الذ ى
ْنذُّن
اٜنً ىج ىارةي) هي حجارة الةيازؾ ،أل ٌف الشمس
َاس ىك ٍ
الطاعات كْنةٌب اٞنعاصي كالسيئات ( ىكقي ي
ٌ
ود ىها الة ي
إليها ،هذا يوـ القيام ؛ ٌأما ُب عآب الربزخ أم بعد اٞنوت فالةار هي نار الرباكٌن كاٜنجارة اٞنةصهرة اليت

ظ) األفئدة ال ير٘نوف الكافرين
تقذفها الرباكٌن من جوفها ( ىعلىٍيػ ىها) موكلٌن ُب التعذيب ( ىم ىبلئً ىك ه ًغ ىبل ه
ً
صو ىف اللَهى ىما أ ىىمىريه ٍم) من أخذ اٞنشركٌن إٔب جهةٌم
(ش ىد هاد) أم أقوياء علىى األخذ كالتعذيب (َال يىػ ٍع ي
كنحبًهم بالسبلنل ( ىكيىػ ٍف ىعليو ىف ىما يػي ٍؤىم يرك ىف) ًمن تعذيب.
ًَ
ين ىك ىف يركا ىال تىػ ٍعتى ًذ يركا الٍيىػ ٍوىـ إًَ٧نىا يٍْنىزٍك ىف ىما يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ًمن أعماؿ
ٍ - 7بٌ تقوؿ اٞنبلئك ٟنم (يىا أىيػح ىها الذ ى

باطل كمة ىكرة.

ًَ
ين ىآمةيوا تيوبيوا إً ىٔب اللَ ًه) من ذنوبكم كمن اإلشراؾ
ٍ - 8بٌ خاطب اهلل اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب (يىا أىيػح ىها الذ ى
نصح هلل كلرنوله ( ىع ىس َٰى ىربح يك ٍم أىف يي ىكفىٍّر ىعة يك ٍم ىنيٍّئىاتً يك ٍم) أم يسرتها عن
(تىػ ٍوبى ن ن ي
َص ن
وحا) أم توب ى ىمن ى
و
ً ً
ً
اٞنأكل بعد اٞنمات
الةفوس ُب عآب الربزخ فبل يركهنا ( ىكيي ٍدخلى يك ٍم ىجةَات ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار) ُب جةٌ ى
ًَ
ً َ
ين ىآمةيوا ىم ىعهي) أل ٌف الةاس يٓن ىشر
الةب ىكالذ ى
أم ُب عآب الربزخ ،كيوـ القيام ُب جةٌ اٝنلد (يىػ ٍوىـ ىال ي٫نٍزم اللهي ٌ
الةب كالذين آمةوا معه تأتيهم اٞنبلئك بثياب ًمن
عراة فتبدك عوراهتم أماـ الةفوس كهذا خزم ٟنم ،ك ٌ
لكن ٌ
ٌن أىيٍ ًدي ًه ٍم ىكبًأٍى٬نىاهنًً ٍم) كهو نور اإل٬ناف يةبعث من
وريه ٍم يى ٍس ىع َٰى بىػ ٍ ى
اٛنةٌ فيلبسوهنا كيسرتكف ُّا عوراهتم (ني ي
صدكرهم .كقد نبق شرح مثل هذه اآلي ُب نورة اٜنديد ُب آي ( 12يىػ يقوليو ىف ىربػَةىا أٍىٕنً ٍم لىةىا ني ىورنىا) بدخوؿ
ً
َك ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) .
اٛنةٌ ( ىكا ٍغف ٍر لىةىا) ذنوبةا (إًن ى
ًً
ًً
ٌن) بالتخويف كالتأنيب ( ىكا ٍغلي ٍظ ىعلىٍي ًه ٍم) باالنتًهار
َار) بالسيف ( ىكالٍ يمةىافق ى
الةب ىجاهد الٍ يكف ى
( - 9يىا أىيػح ىها ٌ
كاٞنقت (كمأٍكاهم جهةَم كبًٍئس الٍم ً
صًني) مصًنهم ُب اآلخرة.
ىى ى ي ٍ ى ى ي ى ى ى
ً
وح كامرأىت لي و
وط) أم
 ( -10ى
ىت ني و ى ٍ ى ى
ين ىك ىف يركا) ُب كفراهنم نعم رُّم كعبادهتم لغًنه ( ٍامىرأ ى
ضىر ى
ب اللَهي ىمثى نبل لٍّلَذ ى

كامرأة نوح ُب خيانتها لزكجها ككفراهنا نعماءه كإبداٟنا اٝنيان له بالةعم مةه عليها .ككذلك امرأة لوط
ت) نكاح ( ىعٍب ىديٍ ًن ًم ٍن
خانت زكجها كٓب تشكر فضله عليها بل قابلت ذلك باٝنيان كالعصياف ( ىكانىػتىا ىٍٓن ى
ًعب ًادنىا ص ً
اٜنى ٍ ً
ا٨نىا) أم خانتا زكجيهما (فىػلى ٍم يػي ٍغةًيىا) نوح كلوط ( ىعٍةػ يه ىما) أم عن
ٌن) ك٨نا نوح كلوط (فى ىخانىػتى ي
ى ى

ً
ًَ
ً
يل)
زكجتيهما (م ىن) عذاب (الله ىشٍيئنا) يعين ٓب يدفع نوح كال لوط عن امرأتيهما شيئان من العذاب ( ىكق ى
ًً
دخلوا الةار بسبب
َار ىم ىع الدَاخل ى
ٌن) أم مع الكافرين الذين ى
للمرأتٌن اٝنائةتٌن بعد موهتما ( ٍاد يخ ىبل الة ى
كفرهم.
فيمن يأكل رزقه كيعبد غًنه فشبٌهه باٞنرأة اٝنائة اليت تأكل طعاـ زكجها كتز٘ب
كهذا مثىل ضربه اهلل تعأب ى

حسن األخبلؽ ال يؤذيها كال يهيةها كال يبخل عليها بشيء ،فإف
مع غًنه ،علىى أ ٌف زكجها كرٙب الةفس ى

كسرت إناءن أك أتلفت شيئان من متاعه ال يعاقبها عليه بل يسا١نها به ،كإف طلبت مةه شيئان أحضره ٟنا،
ً
ٓنصى كال تع ٌد ،كلكةٌها ناكرة للجميل شاخص ببصرها إٔب من هو دكنه من
فله عليها من الةٌعم ما ال ى
الةاس ،تابع هول نفسهاً ،
تستحق الغفراف بل تستوجب العقوب كاٝنسراف .فهذا
فمثل هذه اٝنائة ال
ٌ
ى

يأكل رزؽ اهلل كيشرؾ معه اٞنخلوقٌن ُب العبادة كالتقديس.
مثىل ىمن ي

كلقد جاء ُب ٠نموع التوراةكثًن من هذا األمثاؿ اليت ٩نعل اٞنشرؾ فيها كالزاني اليت ترتؾ زكجها كتز٘ب
مع غًنه .فقد جاء ُب نفر إرميا ُب اإلصحاح الثالث ما يلي" :إذا طلٌق رجل امرأته فانطلقت من عةده
أنت فقد ز ً
كصارت لرجل آخر فهل يرجع إليها بعد ،أال تتةجس تلك األرض ٤نان  ،أما ً
نيت بأصحاب
الرب ،إرفعي عيةيك إٔب اٟنضاب كانظرم أين ٓب تضاجعيُ ،ب الطرقات
إٕب يقوؿ ٌ
كثًنين ،كلكن إرجعي ٌ
104
جلست ٟنم كأعرايب ُب الربي ك٤نٌ ً
ً
متأخر ،كجبه امرأة
مطر
يكن
ٓب
ك
الغيث
متةع
ا
ف
ست األرض بزناؾ
ٌ
ه
ه
ً
ً
ً
ً
ً
الرب ٕب ُب أياـ
زاني كانت لك ،أبيت أف ٔنجلي ،ها قد تكلٌمت كعملت شركران كانتطعت .كقاؿ ٌ
و
كل شجرة خضراء
يوشيٌا اٞنلك ،هل ر ى
كل جبل عاؿ كإٔب ٌ
أيت ما فعلت العاصي إنرائيل ،إنطلقت إٔب ٌ

105
أيت
إرجعي
هذه
كل
فعلت
ما
بعد
فقلت
نت هةاؾ
ىكز ٍ
إٕب ،فلم ترجع فرأت أختها اٝنائة يهوذا ،فر ي
ي
ٌ
ٌ
كل األنباب إذ زنت العاصي إنرائيل فطلٌقتيها كأعطيتيها كتاب طبلقها ٓب ٔنالف اٝنائة
إذ أنٌه ألجل ٌ

 104أم أشركت بعبادة رُّا غًنه من اآلٟن كاألصةاـ كالقديسٌن كغًن ذلك.
 105أم خانت رُّا كأشركت معه غًنه.

نت هي أيضان ،ككاف من هواف زناها ٌأهنا ٤نٌست األرض كزنت مع اٜنجر كمع
يهوذا أختها بل مضت ىكز ٍ

إٕب".
الشجر ،كُب كل هذا أيضان ٓب ترجع ٌ

الق ىذة ً
هذا ما كاف من بين إنرائيل من إشراؾ ،كقد قاؿ الةب (ع) "نتحذكف حذكهم حذك ً
بالق ىذة
ٌ
كالةعل بالةعل" .كقد أصبح أكثر اٞنسلمٌن ًمثلهم ُب اإلشراؾ كما أخرب به رنوؿ اهلل ،كال أقوؿ عبدكا
األصةاـ كلكن جعلوا هلل أندادان فعبدكهم من دكف اهلل ،عبدكا قبور األئم كاٞنشايخ كما عبدت الةصارل
كتربكوا برتبتها ،ذُنوا
اٞنسيح ك ٌأمه ،عبدكا قبور األنبياء كاألكلياء كنجدكا ٟنا كطافوا حوٟنا ،نذركا ٟنا ٌ

القرابٌن ٟنم كِنٌركا البخور ُب أضرحتهم ،نألوا من األكلياء حوائجهم كتركوا اهلل خالقهم ،أكثىركا من ذكر

كنسوا اهلل ُب ذاكرهتم ،ف ًرحوا ُب أعيادهم كمواليدهم كزغردكا
ٌ
أئمتهم كانتعانوا ُّم ُب قيامهم كقعودهم ي

كل خ وًن جاء مةهم كبربكتهم ،كص ٌدكا كجوهم
كص ٌفقوا كطبٌلوا كأغاظوا اهلل رٌُّم ،غالوا ُب حبٌهم كنسبوا ٌ

١نمد إٔب ربٌكم بالتوب كاتركوا عبادة القبور كال تشركوا باهلل
عن اهلل خالقهم كرازقهم ،كاآلف إرجعوا يا أم ٌ

كعد به نبيٌكم ،فيظهر
عما مضى من آثامكم ،كيفي لكم بوعده الذم ى
شيئان لكي يعفو عةكم كيصفح ٌ

على نائر األدياف ديةكم ،كفوؽ األيدم تكوف أيديكم ،كأكثر خًنات األرض تكوف خًناتكم ،كيزيد ُب
أموالكم كنسلكم ،كهو القادر على ذلكم .كلعلك تقوؿ إ ٌف بين إنرائيل عبدكا األصةاـ كهي أحجار
مةحوت  ،كإنةا ٓب نعبد اٜنجر بل الذهب كالفض اليت ُب مراقد األئم  .فأقوؿ لك أيها القارمء لكتايب

سمى "قدـ ىكاه" تقع بٌن طهراف كخراناف ،كقد كصلةا إليها
هذا لةسافر معان أنا كأنت إٔب إيراف إٔب قري تي ٌ

فلةذهب إٔب اٞنزار الذم فيها ،أنظر هذا الصحن الكبًن كال يقب الضخم كالركاؽ الوانع كالقةاديل اٞنعلق

كبل ال هذا كال ذاؾ،
كالسجاد اٞنفركش فهل ترل ُب اٞنكاف مرقدان يزار أك قربان موجودان أك شباكان مةصوبانٌ ،
إذان فأين اٞنزار ،نأريك ماذا يعبدكف ُب هذا الركاؽ الوانع تعاؿ معي إٔب جه اليسار إٔب هذا اٛندار
كانظر إٔب هذه الصخرة الصفراء كأهنا الكهرب ُب لونه كصفائه اٞنبةيٌ ُب اٛندار كاليت طوٟنا نصف مرت أك
علي بن مونى الرضا كقف على هذه الصخرة
أقل من ذلك كقد ٥نتوا فيها أقداـ إنساف يزعموف أ ٌف ٌ

كيتربكوف ُّا
نول هذه ٌ
الصخرة اٞنبةيٌ ُب اٛندار كهم يقبٌلوهنا ٌ
فرنخت قدماه فيها .فليس ُب اٞنكاف ى
الصخرة كما عبد بةو إنرائيل البىعل ،كقد
تربكان ُّا .فقد عبدكا ٌ
ك٬نسحوف عليها بأيديهم ٍبٌ علىى كجوههم ٌ

فسموه بعبلن .كهذه كاحدة من أنواع
فسموها "قدـ ىكاه" كما جعل بةو إنرائيل إٚنان للصةم ٌ
جعلوا ٟنا إٚنان ٌ

اإلشراؾ كأنواع األكثاف اليت اصبحت تيعبىد مع اهلل .كما الغاي من هذا كله ،الغاي هي ٓنصيل األمواؿ من
ً
ت بىػٍيتنا }  ،فإ ٌف العةكبوت تتٌخذ بيتها مصيىدة
الزائرين .فمثلهم ُب ذلك البةاء { ىك ىمثى ًل الٍ ىعة ىكبيوت َأنى ىذ ٍ
تصيد فيه اٜنشرات ،فكذلك الذين يبةوف األكثاف يتٌخذكهنا لكسب اٞناؿ من الزائرين .كقد قاؿ ٕب أحد
اٞنسافرين إٔب تركيا أ ٌف ُب اٞنتحف صخرة أيضان يزعموف أ ٌف ٘نار اٞنسيح كطأها فرنخت حافر اٜنمار ُب
الصخرة.
ً
ىت فًٍر ىع ٍو ىف) لى ٌما
 ( -11ىك ى
كٓنمل األذل ُب جةب اهلل مثل ( ٍامىرأ ى
ضىر ى
ين ىآمةيوا) بصربهم ٌ
ب اللَهي ىمثى نبل لٍّلَذ ى
اٛنىةًَ ىكى٤نًٍّين ًمن فًٍر ىع ٍو ىف ىك ىع ىملً ًه
ةد ىؾ بىػٍيتنا ًُب ٍ
ت ىر ٍّ
ب ابٍ ًن ًٕب ًع ى
أنلمت فع ٌذُّا فرعوف حّت ماتت (إً ٍذ قىالى ٍ
ً
ً ًً
ٌن) قوـ فرعوف ،فأدخلها اهلل ُب جةٌاته بعد موهتا.
ىكى٤نًٍّين م ىن الٍ ىق ٍوـ الظَالم ى
( -12كمرىٙب ابػةى ً
فرجها من دنىس اٞنعصي (فىػةىػ ىف ٍخةىا فً ًيه ًمن
ت فىػ ٍر ىج ىها) أم ٍ
صةى ٍ
ى ىٍ ى ٍ ى
ت ع ٍمىرا ىف الًَيت أ ٍ
ىح ى
مةعت ى
حر ً
كحةىا) أم فأدخل فيه جربائيل ركحان من األركاح اليت عةدنا ُب السماء ،فصار اٞنسيح .فالركح كةاي

ً
َل ىٟنىا بى ىشنرا ىن ًويًّا }.
جربائيل ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب { فىأ ٍىر ىن ٍلةىا إلىٍيػ ىها ير ى
كحةىا فىػتى ىمث ى
(كص َدقىت بً ىكلًم ً
ات ىربٍّػ ىها) العشر اليت ُب األلواح ،كهي التوراة األصلي اليت نزؿ ُّا مونى من جبل الطور
ىى ٍ ى
ً
ت ًم ىن
( ىكيكتيبًه) أم الكتب السماكي كهي صحف إبراهيم كتوراة مونى كزبور داككد كاإل٤نيل ( ىكىكانى ٍ
الٍ ىقانًتًٌن) أم من ً
اٞنةقطعٌن إٔب اهلل ُب العبادة ،فدخلت اٛنة بعد موهتا .كاٞنعىن :ك ٌل من صرب على أذل
ى
عزان كشرفان كما نالت مرٙب بةت عمراف
الكافرين ُب جةب اهلل كجاهد ُب نبيله فإ ٌف اهلل يدخله اٛنة كيةاؿ ٌ
كامرأة فرعوف.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة التحرٙب ،ك ٍى ٍ
ى

=======================================

سورة الْملك
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً ًً
ك ىكيه ىو ىعلى َٰى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير) .
( -1تىػبى ىارىؾ) أم تكاثر ملك اهلل (الَذم بًيىده الٍ يم ٍل ي
ً
كل ٗناد ،كاٞنعىن :خلق اٛنماد ٍبٌ خلق األحياء
ت ىك ٍ
( - 2الَذم ىخلى ىق الٍ ىم ٍو ى
اٜنىيىاةى)  .كلم موت تشمل ٌ
ً
ًمن اٛنماد .كال ٌدليل على ذلك كصفه لؤلرض إذ قاؿ تعأب ُب نورة الةحل {كاهللي ى
من السماء ماءن
أنزؿ ى
بعد موهتا} .
فأحيا ًبه
األرض ى
ى
ً
ىح ىس ين ىع ىم نبل) فيجازيه على حسب أعماله ( ىكيه ىو الٍ ىع ًز ييز) ُب ملكه يةتقم
(ليىٍبػليىويك ٍم) أم ليختربكم (أىيح يك ٍم أ ٍ
ور) للموحدين التائبٌن.
من اٞنشركٌن كالكافرين (الٍغى يف ي
( - 3الَ ًذم خلىق نبع ىٚناك و
ات) غازي ( ً
األخرل ( َما تىػىر َٰل ًُب ىخ ٍل ًق الَر ٍ٘نىػَٰ ًن ًمن
فوؽ
احدة
و
ال
يعين
)
ا
ق
ا
ب
ط
ن
ى
ى ى ىٍ ى ى ى
ى
و
ً
كل ٢نلوقاته متقة الصةع ١نكم األعضاء بديع
تىػ ىف ياكت) يعين ٓب يىػ يفٍته شيء من إتقاف خ ٍلق ٢نلوقاته بل ٌ
ً
صىر) إٔب السماء،
رل" أم ٓب ٫نطر بباله ذلك (فى ٍارج ًع الٍبى ى
اٟنيكل .يقاؿ "زيد فاته أ ٍف يصةع للقدر عي ن

كاٞنعىن :أنظر إٔب السماء الةظرة األكٔب ٍبٌ ارجع البصر نظرة ثاني للتأ ٌكد مةها ( ىه ٍل تىػىر َٰل) أيها الةاظر إليها
ً
ً
و
السماء .كاٛنواب :كبل ال فطور كال شقوؽ؛ كلكن إذا قامت قيام
(من فيطيور) أم من شقوؽ ُب ٌ
نًنل كثرة الفطور كالشقوؽ ُب السماء .كذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار { إً ىذا ال َس ىماء
اإلنساف ى
َت } كاٞنعىن :إ ٌف نظر اإل ً
نساف قاصر عن إدراؾ
ت } كُب نورة اإلنشقاؽ { إً ىذا ال َس ىماء ى
ان ىفطىىر ٍ
انشق ٍ
ً
صر نظره يىػىرل السماء صافي ليس فيها شقوؽ،
اٜنقيق أل ٌف نظره ١ندكد ال يىػىرل ما كراء الطبيع  ،كمن قي ٍ
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اٞنادي على غًن
،
كلكن نًناها متفطٌرة بعد موته كانتقاله إٔب عآب الةفوس
فمن كاف يىػىرل اٞنخلوقات ٌ
ى
اٛنن
حقيقتها فكيف تتح ٌقق عةده اٞنخلوقات الركحانيٌ اليت ٓب ىيرها ُب الدنيا كاٞنبلئك كاألركاح ك ٌ

كقعت ٕب حادث إغماء ،كهي
كالشياطٌن فلذلك ييك ٌذب بوجودها .كقد رأيت ذلك التش ٌقق بةفسي حٌن ٍ

مكتوب ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت ٓنت عةواف موت أـ إغماء كُب كتايب ناع قضيتها مع األركاح
بعةواف رحل ُب عآب األركاح أيضان.

ً
صىر) لتةظر هل تىػىرل نبع ٚناكات غازي مع أ ٌف الغازات من اٞنادة كلكن ال تراها أل ٌهنا
ٍ( -4بيَ ٍارج ًع الٍبى ى
ً
ً
ً
يتوصل إٔب
ب إًلىٍي ى
ص ير ىخانئنا) أم خائبان ٓب ٌ
ك الٍبى ى
مرتٌن للتأ ٌكد (يىة ىقل ٍ
شفاف  ،فانظر أيضان ( ىكَرتىػ ٌٍن) أم ٌ
ً
فأنت
هناي كٓب ىير الغازات ُب السماء ( ىكيه ىو ىحسًنه) أم كبصرؾ مفتوح يةظر غًن يمطبىق ،يعين كمع ذلك ى
تتوصل إٔب هناي  .يقاؿ "زيد حانر الرأس" أم مكشوؼ الرأس ،كمن ذلك
لكن ٓب ٌ
أعمى ك ٍ
بصًن غًن ى
قوؿ لبيد بن ربيع :
كقالت اٝنةساء:

ت
أن ىفىر ٍ
بلـ ىك ٍ
ىح ٌّت إذا ٍا٥نى ىسىر الظٌ ي
إذا ذى ىكر ٍ ً
أنهي
ت ن ٍفسي نىداهي كبى ى
ى

الم ىها
بى ىكىر ٍ
ت تى ًزحؿ ع ًن الثػىَرل ٍأز ي
كل ىعٍي و
ش كأنعي ًم
ىٓنى ٌسىر عةها ح

( -5كلىىق ٍد ىزيػَةَا ال َسماء ال حدنٍػيا) أم الداني  ،يعين القريب مةكم (ًّنى ى ً
يح) كهي ال حش يهب تشتعل ُب السماء
ىى ى
صاب ى
ى
ليبلن كاٞنصابيح (كجع ٍلةىاها رجوما لٍّلشَي ً
اط ً
اب
ٌن) إذا أرادكا انرتاؽ السمع ( ىكأ ٍىعتى ٍدنىا) أم كهيٌأنا ( ىٟني ٍم ىع ىذ ى
ى ىى ى يي ن ى
ال َسعً ًًن) ليوـ القيام .
( - 6كلًلَ ًذين ىك ىفركا بًرًٍُّّم ع ىذاب جهةَم كبًٍئس الٍم ً
صًني) مصًنهم فيها.
ى ى ي ى ٍ ى ي ىى ى ى ى ى
ً 106
نظرت إليها باَّهر
لكن إذا ى
كمن ذلك إذا ى
اَّردة إٔب قطع قماش تراها صافي ليس فيها ثقوب ،ك ٍ
نظرت بالعٌن ٌ
تراها مث ٌقب كأهنا اٞنةخل .كهكذا يكوف الفارؽ بيةةا كبٌن الةفوس أل ٌف بصرهم حاد .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة ؽ {
ً
قوم الةظر.
ةك ًغطى ى
فى ىك ىش ٍفةىا ىع ى
ص يرىؾ الٍيىػ ٍوىـ ىحدي هد }  ،أم ٌ
اءؾ فىػبى ى
حاد البصر ٌ

ً
ً
ً
ً
ً
ور)
( - 7إ ىذا أيلٍ يقوا ف ىيها) أم ُب جهةٌم ( ىٚنعيوا ىٟنىا ىشهي نقا) كهو صوت اللٌهب كخركج الغازات ( ىكه ىي تىػ يف ي
حساف:
أم تغلي ّنا فيها من نوائل ١نرق  .كمن ذلك قوؿ ٌ
ً
ً
ً
ً ً
ور
تىػىرٍكتي ٍم ق ٍد ىر ٍ
كم ال ىش ٍيءى ف ىيها كق ٍد ير ال ىق ٍوـ حاميى ه تىػ يف ي

اد) جهةم (ىٕنىيَػ يز ًم ىن الٍغىٍي ًظ) أم تكاد تتقطٌع ًمن ش ٌدة الغيظ علىى الكافرين ،كتتميٌز تلك القطع
( -8تى ىك ي
كبًنها ًمن صغًنها ،كالغيظ هو صوت فوراهنا .كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الفرقاف { إً ىذا

اف بعً و
و
يد ىًٚنعيوا ىٟنىا تىػغىيحظنا ىكىزفً نًنا }  ،كقاؿ الفرزدؽ يصف الطبٌاخٌن:
ىرأىتٍػ يهم ٍّمن َم ىك ى
إذا انتحمشوها بً ً
العظٍ ىم بى ًاديىا
الوقيود تىػغىيَظى ٍ
ت ىعلىى اللَ ٍح ًم ىح َّت تىػٍتػ يرىؾ ى
ٍى ٍ ى ي ى ى
فالشمس تكاد تةفجر كتتقطٌع ًمن ًش ٌدة الغازات اليت يٓنبىس ُب جوفها بعد بركدة كجهها كتكوين قشرة
باردة علىى كجهها ،كذلك عةد انتهاء حياهتا ،كلىما ٓب ْند الغازات مةفذان للخركج و
حيةئذ تةفجر الشمس
ٌ
كتتقطٌع فتكوف تسع عشرة قطع  ،كذلك يوـ القيام ( يكلَ ىما أيلٍ ًق ىي فً ىيها فىػ ٍو هج) من الكافرين ( ىنأى ىٟني ٍم ىخىزنىػتيػ ىها
أى ىٓبٍ يىأٍتً يك ٍم نى ًذ هير) يةذركم هذا العذاب لكي تتجةٌبوه بطاع ربكم.
( - 9قىاليوا بىػلى َٰى قى ٍد ىجاءىنىا نى ًذ هير فى ىك َذبٍػةىا ىكقيػ ٍلةىا ىما نىػَزىؿ اللَهي ًمن ىش ٍي وء) يعين ما ٌنزؿ اهلل ًمن كتاب علىى بشر

ض ىبل وؿ) عن الصواب ( ىكبً وًن) أم قولكم كبًن كعظيم إذ تقولوف أنزؿ اهلل عليةا كتابان
(إً ٍف أىنتي ٍم إًَال ًُب ى
ككحيان.

ً
ىصح ً
اب ال َسعً ًًن) .
 ( - 10ىكقىاليوا لى ٍو يكةَا نى ٍس ىم يع) ألقواؿ الرنل (أ ٍىك نىػ ٍعق يل) ما يدعونةا إليه ( ىما يكةَا ًُب أ ٍ ى
ىصح ً
( - 11فى ٍ ً
اب ال َسعً ًًن) أم فبيعدان
اعتىػىرفيوا ب ىذنبً ًه ٍم) ُب الوقت الذم ال يةفعهم فيه اإلعرتاؼ (فى يس ٍح نقا ٍّأل ٍ ى
ٟنم ،يعين أبعدهم اهلل من ر٘نته .فالسحيق هو البعيد ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج { أ ٍىك تىػ ٍه ًوم

ًً
الريح ًُب م ىك و
اف ىن ًح ويق }  ،أم بعيد عميق .كقد نبق شرحها ُب نورة اٜنج آي .31
به ٍّ ي ى

ً
( - 12إً َف الَ ًذين ى٫نٍ ىش ٍو ىف ربػَ يهم بًالٍغىٍي ً
يعصونه
ب) أم ٫نافونه ُب اٝنىلوة حٌن ال يراهم أح هد من الةاس فبل ي
ى
ى
ً
ىجهر ىكبًًنه) ُب اآلخرة.
ٝنوفهم مةه ( ىٟنيم َم ٍغفىرةه ىكأ ٍ
( - 13كأ ًىنحركا قىػولى يكم أى ًك اجهركا بًًه) فعةده نواء السر كالعبلني (إًنَه علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر) يعين يعلم
ات ال ح
يى ه
ى
ٌ
ٍ ٍ ٍ ىي
األنرار اليت تكةٌها الصدكر.
ً
اٝنىبًًني) بعباده؟
يف) ُب أعماله ( ٍ
( - 14أىىال يىػ ٍعلى يم) األنرار ( ىم ٍن ىخلى ىق) الصدكر ( ىكيه ىو اللَط ي
ً
للتصرؼ فيها كالزرع
 ( - 15يه ىو الَذم ىج ىع ىل لى يك يم ٍاأل ٍىر ى
للسكىن كلئلنبات ،يعين جعلها موطئان ٌ
ض ىذلي نوال) ٌ
عليها .كمن ذلك قوؿ األعشى ٫ناطب قيس بن معدم كرب:

كيك ٍن ىٟنىا ىٗنىبلن ذىليوالن ظى ٍهرهً
ةت يمعا ًكدان ىٓن ىما ىٟنا
إ٘نل كيك ى
ٍ
ي
ى
فقوؿ الشاعر " ىذلوالن ظهره" أم موطَئان ظهره (فىامشوا ًُب مةاكًبًها) لطلب الرزؽ ً
بالفبلح كالصةاع
ٍي
ىى ى
ً
ً
ً
كل شيء أعبله كمن
كل ما ارتفع من األرض كالتبلؿ كالركايب كاٛنباؿ ،أل ٌف مةكب ٌ
كالتجارة .كاٞنةاكب ٌ
ذلك قوؿ جرير:

كنخ ً
رت ي
كن يخ ٍرنان
يٌ
اٛنباؿ ك ٌ

اٜنديد
ييقطٌ يع ُب مةاكًبًها
ي

الركايب كاٛنباؿ ٓنصلوف
كاٞنعىن :ليس ُب األرض السهل اٞنوطٌئ ٓنصلوف علىى رزقكم فقط بل ٌ
حّت علىى ٌ
علىى رزقكم كذلك بالزراع أك بالصيد أك بانتخراج اٞنعادف مةها ( ىكيكليوا ًمن ٍّرٍزقً ًه) يعين كلوا ًمن أٖنار ما
ًً
حشور) يعين عليكم أف تزرعوا كعليه أف يةبًت كي ً
ثمر
ي
ي
زرعتم ك١نصوؿ ما صةعتم كربح ما تاجرًب ( ىكإلىٍيه الة ي ي

لتأكلوا .كيريد بالةشور نشر الزرع علىى األرض .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الشورل { ىكيه ىو
ً
ً
ةش ير ىر ٍ٘نىتىهي }  ،أم يةشر الزرع علىى األرض .كقاؿ تعأب ُب نورة
الَذم يػيةىػٍّزيؿ الٍغىٍي ى
ث ًمن بىػ ٍعد ىما قىػةىطيوا ىكيى ي
ً
ىنش ٍرنىا بًًه بىػ ٍل ىد نة َمٍيتنا }  ،يعين فأنشرنا به زرعان ُب بلدة
الزخرؼ { ىكالَذم نىػَزىؿ ًم ىن ال َس ىماء ىماء بًىق ىد ور فىأ ى
ميت  .كإٌ٧نا قاؿ تعأب كإليه الةشور ،كٓب يقل كعليه الةشور ،يعين إليه يكوف دعاؤكم كمةه يكوف طلبكم ُب
نشر زرعكم كإ٧نائه.

ً
ً
ً
خسف
( -16أىأىمةتيم َمن ًُب ال َس ىماء) أم ىمن ُب الفضاء ،هو اهلل تعأب (أىف ى٫نٍس ى
ف بً يك يم ٍاأل ٍىر ى
ض) كما ى
ً ً
ور) أم تضطرب كتيػىز ىلزؿ؟
ّنن قبلكم (فىإذىا ه ىي ىٕني ي
( -17أىـ أ ًىمةتيم َمن ًُب ال َسم ًاء أىف يػرًنل علىي يكم ح ً
اصبنا) ؟ اٜناصب كاٜنصباء نظائر ُب اللغ  ،كاٞنعىن:
ٍ
يٍ ى ى ٍ ٍ ى
ى
أال ٔنافوف أف يرنل عليكم طًنان ترميكم باٜنصى كما أرنل على أصحاب الفيل كعلى قوـ لوط؟
حيةئذ ( ىكي ً
(فىستػعلىمو ىف) و
اٜنصى عليكم.
ٍ ى
ف نىذي ًر) كيف كاف إنذارم حٌن ىتركف نقوط األحجار ك ى
ىى ٍ ي
( - 18كلىىق ٍد ىك َذب الَ ًذ ً ً
ف ىكا ىف
بالرنل ،أم من قبل أهل مك فأهلكةاهم بالعذاب (فى ىكٍي ى
ين من قىػٍبل ًه ٍم) ي
ى
ى ى
نى ًك ًًن) أم كيف كاف إنكارهم للعذاب ،أٓب يقعوا فيه؟
كهن طائرات (فىػ ٍوقىػ يه ٍم
( - 19أ ىىكىٓبٍ يىػىرٍكا) أهل مك (إً ىٔب الطًًٍَن) اليت ىرىم ٍ
ت أصحاب الفيل باٜنجارة ٌ
و
كمرة يقبضةها ( ىما ٬نيٍ ًس يك يه َن) عن قذفهم
السماء ( ىكيىػ ٍقبً ٍ
ض ىن) يعين مرة ٌ
ى
صافَات) ُب ٌ
تصف أجةحتها ٌ
جو ٌ
باٜنجارة كاٜنصى (إًَال الَر ٍ٘نػَٰن إًنَه بً يك ٍّل ىشي وء ب ً
صًنه)  .كقد نبق شرح ًمثل هذه اآلي ُب نورة الةحل ُب
ىي ي
ى
ٍ ى
آي .79
( - 20أىَمن هػَٰ ىذا الَ ًذم هو جة هد لَ يكم يةصريكم) إذا نزؿ العذاب عليكم ( ٍّمن د ً
كف الَر ٍ٘نىػَٰ ًن) أم ليس لكم
ي
ٍ ى
يى ي
ٍ ى يي
ىمن يةصركم ك٫نلٌصكم ًمن العذاب ٌإال الر٘ناف إذا آمةتم به اليوـ كاتٌبعتم رنوله (إً ًف الٍ ىكافًيرك ىف إًَال ًُب
غييركور) باٞناؿ كالولد كالكثرة.
ً
ك) اهلل ( ًرٍزقىهي) عةكم ،يعين إ ٍف أمسك اٞنطر
( - 21أىَم ٍن ىهػَٰ ىذا الَذم يىػ ٍريزقي يك ٍم) بالةبات كاألٖنار (إً ٍف أ ٍىم ىس ى

عةكم فمن يقدر على إنزاله غًن اهلل؟ (بىل َٛنحوا) أم انتمركا بالٌلجاج (ًُب عيتيػ ٍّو) أم ُب ٢نالف ( ىكنػي يفوور)

اٜنق.
أم تباعد عن ٌ

١نمد؟ فقالوا :أنتم أهدل مةهم .كذلك
 - 22نألت قريش اليهود فقالت :أ٥نن ى
أهدل أـ أصحاب ٌ
ً ًَ
ت كالطَاغي ً
اب يػ ٍؤًمةيو ىف بً ًٍ ً
ً
ً ً
وت
ين أيكتيواٍ نىصيبنا ٍّم ىن الٍكتى ي
اٛنٍب ى
قوله تعأب ُب نورة الةساء { أى ىٓبٍ تىػىر إ ىٔب الذ ى

ً ًَ
ًً
ين ىآمةيواٍ ىنبًيبلن }  ،فأنكر اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب( :أىفى ىمن
ين ىك ىف يركاٍ ىه يؤالء أ ٍىه ىدل م ىن الذ ى
ىكيىػ يقوليو ىف للَذ ى
٬نىٍ ًشي) يوـ القيام (م ًكبًّا علىى كج ًه ًه) إٔب جهةٌم (أىه ىد َٰل) ًمن الذين آمةوا (أىَمن ٬نىٍ ًشي ن ًويًّا علىى ًصر و
اط
ٍ
ي ى َٰ ى ٍ
ى ى َٰ ى
حم ٍستى ًقي وم) فيدخل اٛنة  .كاٞنعىن :كيف تقولوف للمشركٌن الذين يدخلوف الةار يوـ القيام أنتم أهدل من
ً
ب على كجهه هو الكافر كاٞنشرؾ ،كال ٌدليل علىى ذلك قوله تعأب ُب
اٞنؤمةٌن ،كهم يدخلوف اٛنة ؟ فالٍ يمك ٌ
ً ً
ًً
ت
َم يكلَ ىما ىخبى ٍ
ٍما ىك ي
نورة اإلنراء { ىكىٍ٥ن يش يريه ٍم يىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ىعلىى يك يجوهه ٍم عي ٍمينا ىكبيك ن
ص ًّما َمأٍ ىك ياه ٍم ىج ىهة ي
اه ٍم ىنعً نًنا }  ،فكلم " أىفى ىمن" نؤاؿ إنكارم ،كاٞنعىن :كيف ٓنكموف أيٌها اليهود للمشركٌن باٟنداي
ًزٍدنى ي
سحبوف على كجوههم إٔب جهةٌم.
كهم ٬نشوف ُب الدنيا ُب تكذيب الرنوؿ ك١ناربته  ،كُب اآلخرة يي ى
فالكبو هو نقوط اإلنساف على كجهه أك علىى رأنه كمن ذلك قوؿ لبيد يصف اٝنيل:
ٌ
ً
جاج ً ُب الغيبا ًر ال ىك ًايب
ى٫ن ير ٍج ىن من ىخلى ًل الغيبا ًر ىعوابًسان ىٍٓن ى
ت ى
الع ى
أم الغبار الساقط .كقالت اٝنةساء:
ً ً
و
كم ٍع يقوور
كاٝنىٍي يل تىػ ٍعثيػ ير باألبٍطى ًاؿ عابً ىس ن
مثل ال َسراحٌن م ٍن كاب ى
ى
بعين مةهم ناقط على كجهه كمةه مع ٌفهر بالرتاب .كقد نبق شرح كلم "الكبو" ُب نورة الشعراء عةد
قوله تعأب { فى يكٍب ًكبيوا فً ىيها يه ٍم ىكالٍغى ياكك ىف } .
ً
ىنشأى يك ٍم) ًمن األثًن ،يعين أنشأ نفونكم ًمن األثًن ،أل ٌف الةفس هي اإلنساف
( -23قي ٍل يه ىو الَذم أ ى

ص ىار
ذراهتا فتجاذىبى ٍ
ت ( ىك ىج ىع ىل لى يك يم ال َس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
تكونت فيه الةفس كتآلفت ٌ
اٜنقيقي كما اٛنسم إال قالب ٌ
ً
ً
قصد بذلك األجساـ لقاؿ تعأب كجعل لكم
اس الةفس أيضان ،إ ٍذ لو ى
ىك ٍاألىفٍئ ىد ىة) كهذه الثبلث من حو ٌ
ً
ىنشأى يك ٍم } ،كٓب يقل هو الذم خلقكم .فاٝنًلق
اآلذاف كالعيوف كالقلوبٍ ،بٌ قوله تعأب { يه ىو الَذم أ ى
لؤلجساـ كاإلنشاء للةفوس،
ً
قليل مةكم يشكركف نً ىع ىم اهلل عليهم.
(قىل نيبل َما تى ٍش يك يرك ىف) يعين ه

( - 24قي ٍل يه ىو الَ ًذم ىذ ىرأى يك ٍم ًُب ٍاأل ٍىر ً
كفرقكم فيها لتتكاثركا كٕنلؤكا األرض
ض) أم نشركم ُب األرض ٌ
( ىكإًلىٍي ًه يٍٓن ىش يرك ىف) أم يْن ىمعوف للحساب يوـ القيام .
 ( - 25ىكيىػ يقوليو ىف) يعين اٞنشركٌن ( ىم ى َّٰت ىهػَٰ ىذا الٍ ىو ٍع يد) الذم تىعً يدكنىةا به ًمن العذاب كاٜنساب (إًف يكةتي ٍم
ًً
ٌن) ُب قولكم؟
صادق ى
ى
ً
( - 26قيل إًَ٧نىا الٍعًٍلم) ُب ذلك ( ًع ى ً
كمّت يكوف
ةد اللَه ىكإًَ٧نىا أىنىا نىذ هير حمبً ه
مّت يأتيكم العذاب ى
ٌن) ال أعلم ى
ٍ
ي

اٜنساب.

عمن مات مةهم فقاؿ (فىػلى َما) ماتوا ( ىرأ ٍىكهي يزلٍ ىف ن) أم رأكا العذاب قريبان مةهم،
ٍ - 27بٌ أخرب نبحانه ٌ
فحيةئذ ( ًنيئت كجوه الَ ًذين ىك ىفركا) أم انودت كجوههم كناءت أحواٟنم (كقً
و
يل) أم كقالت اٞنبلئك
ى
ٌ
ٍ
ي
ي
ى
ي
ى
ي
ى
ٟنم ( ىهػَٰ ىذا الَ ًذم يكةتيم بًًه تىدَعيو ىف) أم هذا العذاب الذم كةتم تيطالًبوف ُب دار الدنيا مستهزئٌن به فقد
حصلتم عليه اآلف.

رجل به ًجةٌ فةرتبص به
الةب كيتخلٌصوا مةه كيقولوف إ ٍف هو إال ه
 - 28كاف اٞنشركوف يتمةٌوف أف ٬نوت ٌ
ً
ً
ين اللَهي ىكىمن َمعً ىي) من اٞنؤمةٌن باٞنوت كما
يب اٞنةوف .فةزلت هذه اآلي ٌ
ىر ى
ردان عليهم (قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إ ٍف أ ٍىهلى ىك ى
تريدكف (أىك رً٘نةا) باٟنجرة عةكم كانتقلةا إٔب و
بلد آخر (فىمن يً٩نًن الٍ ىكافً ًرين ًمن ىع ىذ و
اب أىلًي وم) أم فمن
ٍ ى ىى
ى ٍ
ى ي
ي٫نلٌصكم من العذاب إذا نزؿ بساحتكم؟ كاٞنعىن :قل ٟنم إٌ٧نا بعثين اهلل تعأب ألنقذكم من اٛنهال
العز كاَّد فإذا فقدٕنو٘ب باٞنوت أك باٟنجرة عةكم
كأخلٌصكم من عذاب اآلخرة كآخذ بأيديكم إٔب ذيىرل ٌ
فمن يةقذكم من اٛنهال بعدم كمن يةجيكم ًمن عذاب اهلل ُب الدنيا كاآلخرة؟
ى
( - 29قي ٍل يه ىو الَر ٍ٘نىػَٰ ين ىآمةَا بًًه) بأنٌه كاحد ال شريك له كال كلد ( ىك ىعلىٍي ًه تىػ ىوَك ٍلةىا) ُب نشر دين اإلنبلـ

ض ىبل وؿ حمبً و
ٌن) أ٥نن أـ أنتم.
(فى ىستىػ ٍعلى يمو ىف)
معاشر الكفار بعد موتكم ( ىم ٍن يه ىو ًُب ى
ى

مران أك ماٜنان ،يعين ماء اآلبار
( - 30قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إً ٍف أ ٍ
ىصبى ىح ىما يؤيك ٍم ىغ ٍونرا) أم غائران ُب األرض تشربوف مةه ٌ
ٌن) أم و
(فىمن يىأٍتًي يكم ًّنى واء َمعً و
ّناء جا ور صاّب للشرب .كذلك لى ٌما تقف األرض عن دكرهتا احملوريٌ فتزداد
ى
كتتبخر مياه األهنار كالبحار فبل يب ىقى ماء ٌإال ماء اآلبار.
اٜنرارة ُب جه الةهار ٌ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞن ٍلك ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
ي
========================================

سورة القلم
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
الةب إٔب قومه كدعاهم إٔب اإلنبلـ ك ٌذبوه كقالوا ٠نةوف .فةزلت
( -1ف ىكالٍ ىقلىم ىكىما يى ٍسطييركف)  .لى ٌما بيعث ٌ

مرنل من اهلل كليس كما يزعموف أنٌه ٠نةوف فقاؿ تعأب( :ف)
نب ى
هذه السورة تأييدان له على رنالته كأنٌه ٌ
ً
قسم هتديد
قسمان بالقلم كما يكتبوف .كهو ى
للقسم ،كاٞنعىن :ى
نب ( ىكالٍ ىقلىم ىكىما يى ٍسطييرك ىف)  .الواك ى
كمعةاه ٌ
نب ،كإ ٌف كبلمكم هذا كتبته اٞنبلئك بالقلم
ككعيد ،يعين إ ٌف ٌ
١نمدان ليس ٠نةونان كما تزعموف بل هو ٌ
كجه اٝنطاب إٔب رنوله فقاؿ تعأب:
كنطىرته على الورؽ كُب اآلخرة نعاقبكم عليهٍ .بٌ ٌ

( - 2ما أ ً ً
ك ًّنىجةي و
وف) كما يقوؿ هؤالء اٞنشركوف بل الرنال نعم أنعمةاها عليك فقم
ى ى
ىنت بًة ٍع ىم ىربٍّ ى ٍ
يهمك كبلمهم كانتهزاؤهم.
بواجبك كادعي إٔب نبيل ربٌك كال تلتفت إٔب أقواٟنم كال ٌ

ك ىألىجرا ىغيػر ٣نىٍةي و
ً
وف) أم غًن مقطوع.
 ( - 3ىكإ َف لى ى ٍ ن ٍ ى

َك لى ىعلى َٰى يخلي وق ىع ًظي وم) من الصرب كاإلحساف إٔب الةاس .كقد نبق شرح كلم اٝنيلق ُب نورة
 ( - 4ىكإًن ى
ً
ٌن } .
الشعراء عةد قوله تعأب { إً ٍف ىه ىذا إًَال يخلي يق ٍاألىَكل ى
ً
ً
فًنكف الةار
( - 5فى ىستيٍبص ير) يا ٌ
١نمد ( ىكيػيٍبص يرك ىف) اٞنشركوف عن قريب حٌن يةتقلوف ّنوهتم إٔب اآلخرة ى
كالعذاب بأبصارهم.

ً
بأم ٗنع مةكم اَّةوفٗ ،نع اٞنسلمٌن أـ ٗنع اٞنشركٌن ،أأنت كما يزعموف
( - 6بأىييٍّ يك يم الٍ ىم ٍفتيو يف) يعين ٌ

فجن ُنبها .كمن ذلك قوؿ أعشى ٨نداف:
أحب فتاة ٌ
أـ رئيسهم أبو نفياف .كاٞنفتوف هو العاشق الذم ٌ
ً
ً
فأم ىسى ق ٍد قىبل يك ٌل يم ٍسلً ًم
كه ىي
باألمس أفتىػةى ٍ
لىىق ٍد أفتىػةىٍتين ٍ
ت ىنعيدان ٍ
كقاؿ اآلخر:
إٔب ر و
بته ٍل
نظرت ُّا
ٟنا يمقل ه لو أ ٌهنا ٍ
صاـ هلل كا ى
اهب قد ى
ً
ألصبح مفتونان مع ً
ص ٍل
ص ٍم هلل يومان كٓب يي ى
ىن ُنيبٌها كأ ٍف ٓبٍ يى ي
ى
ي ى ٌن
و
فحيةئذ
عز كنصر
٪نل ُّم من ٌ
ذؿ كقتل كأنر ،كيبصركف ما للمسلمٌن من ٌ
كاٞنعىن :فستبصر يا ٌ
١نمد ما ٌ

يعلموف أ ٌف رئيسهم أبا نفياف هو اَّةوف ال أنت.

ً ً
ً ًً
ين) فبل
( -7إً َف ىربَ ى
ك يه ىو أ ٍىعلى يم ًّنىن ى
ض َل ىعن ىنبيله) يعين عن طريق اٟنداي إٔب ديةه ( ىكيه ىو أ ٍىعلى يم بالٍ يم ٍهتىد ى
تسب آٟنتةا.
تلتفت إٔب أقواٟنم إذ قالوا إنٌك ٌ
ضاؿ عن ٌ
اٜنق ألنٌك ٌ
ً
ٌن) بالقرآف فيما يدعونك إليه.
( - 8فى ىبل تيط ًع الٍ يم ىك ٍّذبً ى
ً
ً
اٜنق .كمن ذلك قوؿ جرير:
 ( - 9ىكحدكا لى ٍو تي ٍده ين فىػيي ٍدهةيو ىف) اٞنداهة هي كتماف اٜنقيق كالص ٌد عن ٌ
اس ظيٍلمان كال لًلحر ً
لًلةٌ ً
ب ٍإدهانىا
ٌ
إ٘ب ٍام يرهؤ ٓبٍ أ ًرٍد ُب ىم ٍن أنا ًكئيهي
ىٍ
يقوؿ الشاعر أنا ال أظلم أحدان كلكن من أراد ١ناربيت ال أص ٌد عةه كال أماطله ُب اٜنرب .
كد اٞنشركوف لو تص ٌدكف عةهم كال تذكركف أصةامهم بسوء فيص ٌدكف عةكم كال يقاتلونكم.
كاٞنعىنٌ :

( - 10كىال تي ًطع يك َل ح َبل و
ؼ) أم كثًن اٜنًلف باهلل أك بغًنه ألنٌه ك ٌذاب ٪نلف دائمان كمن ٗنلتهم الوليد
ى ٍ
ى

بن اٞنغًنة ( َم ًه و
ٌن) أم يمهاف بٌن الةاس أل ٌهنم يعرفونه ك ٌذابان.

 ( -11ى٨نَا وز) أم يعيب الةاس كيسخر مةهم ( َمش و
َاء بًةى ًمي وم) أم يسعى بالةميم كيلقي العداكة بٌن
ى

الةاس.

َاع لٍٍّل ىخ ًًٍن) لش ٌدة ِنله ( يم ٍعتى ود) على الضعفاء ،يعين ظآب يعتدم على اٞنساكٌن كالضعفاء
َ ( - 12مة و
بالضرب كاإلهان (أىثًي وم) أم كثًن اآلثاـ.
ً
ك) يكوف
( - 13عيتي ٍّل) أم ٘نٌاؿ لؤلكزار .كقد نبق شرح كلم "فاعتلوه" ُب نورة الدخاف (بىػ ٍع ىد َٰذىل ى
( ىزنًي وم) أم بعد آثامه هذه كلٌها ٪نمل آثاـ بعض الةاس مع آثامه فتكوف كالز٧ن ُب رقبته ،يعين عبلم
اٞندالة ُب رقب العةز .كمن ذلك قوؿ الشاعر "يصور
عرؼ ُّا بٌن الةفوس ُب اآلخرة .فالز٧ن هي الزائدة ٌ
يي ى

نيم" أم ٬نيل أعةاؽ تلك الغةم تيس أحول له ز٧ن  .كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نفس
عةوقها أحول ز ي
اٝنرطي ً
ً
عرؼ ُّا بٌن الةفوس.
ي
فه
أن
ى
ل
ع
عار
كٚن
نضع
أم
}
وـ
ى
ي
السورة { ىنةىس يمهي ىعلىى ٍيٍ
ى
ً
ٌن) يعين من حٌن صار ذا ماؿ كبةٌن كاف مغركران ّناله كأكالده.
( - 14أىف ىكا ىف ىذا ىم واؿ ىكبىة ى

ً
( -15إً ىذا تيػٍتػلىى علىي ًه آياتػيةىا قى ىاؿ) هذه (أ ً
ٌن ) مفردها أينطورة كهي القص اٝنيالي  ،كاٞنعىن:
ىناطًني ٍاألىَكل ى
َٰ ى ٍ ى
ى
ً
ت ال أصل ٟناٍ .بٌ توع ٌده اهلل بالعذاب فقاؿ تعأب:
هذه أحاديث األكائل اليت ينطٍّرت كيكتبى ٍ
اٝنيٍرطي ًوـ) أم نةضع على أنفه كٚن عار يعرؼ ُّا بٌن الةفوس .كالوٚن هي عبلم
 ( - 16ىنةى ًس يمهي ىعلىى ٍ

الكي كبر،
عرؼ ُّا اإلبل ،كذلك بأف يٓنمى حديدة فتي ى
تي ى
كول ُّا الةاق ُب فخذها فبل يةبت مكاف ٌ
يذـ رجبلن أٚنه طيهيٌ :
كتيسمى اٜندائد اٞنستعمل
للكي "موانم" .كالشاهد على قوؿ جرير ٌ
ٌ
أ٘نى مو ًاٚنه يك ًوم طيهي ى من ً
ًً
داء اَّان ً
ٌن
ٌ ٍ
يب كق ٍد ٍ ى ى ى ي ى
عٍةدم طىبً ه

اه ٍم) أم بلونا أهل مك حٌن ك ٌذبوا رنولةا بإتبلؼ زرعهم كنقص من
ٍ - 17بٌ قاؿ تعأب (إًنَا بىػلى ٍونى ي
اٛنىةَ ً) أم أصحاب البستاف ،ككانت
اب ٍ
ٖنراهتم لًنتدعوا كيرجعوا عن غيٌهم ككفرهم ( ىك ىما بىػلى ٍونىا أ ٍ
ىص ىح ى
هذه البستاف باليمن ُب قري تيسمى صركاف ،بيةها كبٌن صةعاء إثةا عشر ميبلن ،كانت لشيخ ككاف ٬نسك
أحق ُّا لكثرة عيالةا كال
مةها قدر كفاي أهله كيتص ٌدؽ بالباقي على الفقراء ،فلما مات ،قاؿ بةوه ٥نن ٌ

يسعةا أف نفعل كما فعل أبونا .كعزموا على حرماف اٞنساكٌن مةها فصارت عاقبتهم الةدام كاٝنسراف (إً ٍذ
أىقٍسموا) اليمٌن (لىيص ًرمةػَها م ً
ٌن) أم
ليقطعن ٖنرهتا كقت الصباح ك٩نمعوف غلٌتها كال يعطوف أحدان
صبًح ى
ىٍيى يٍ
ٌ
ىي
"صرـ" معةاها القطع ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
مةها .فكلم ى
فإ ٍف تىص ًرًم ًيين كيب ىغ ًًن ًؾ تىص ًرًمي كأي ً
ت إي ىذا ىف اٝنلً ً
كذنٍ ً
يط الٍ يمىزايً ًل
ى
ىٍ ى ٍ ٍ
كقاؿ عةرتة:
ً
ً
اٜنبل يا ابة ى مالً و
ىً ً ً
ُب ىمقالى ى العي ٌذ ًاؿ
ك
صىرٍمت ٍىٍ ى ٍ
فىػلىئ ٍن ى
كٚن ٍعت ٌ
يغًنكف ما عزموا عليه من ٗنع ٖنرهتا كقت الصباح.
 ( -18ىكىال يى ٍستىثٍػةيو ىف) عن عزمهم ،يعين ال ٌ
ك) أرنل اهلل عليها صاعق من السماء فأحرقت ٖنارها كقت الليل
( - 19فىطى ى
ف ٍّمن َربٍّ ى
اؼ ىعلىٍيػ ىها طىائً ه
( ىكيه ٍم نىائً يمو ىف) ُب بيوهتم كال علم ٟنم ّنا حدث ٛنةٌتهم.
ألهنا احرتقت.
ص ًرًٙب) أم كأهنا قي ًط ىفت ،يعين أصبحت ببل أٖنار ٌ
ت) أٖنارها ( ىكال َ
ىصبى ىح ٍ
( - 20فىأ ٍ
( - 21فىػتىػةىادكا) األكالد فيما بيةهم (م ً
ٌن) أم كقت الصباح.
صبًح ى
يٍ
ىٍ
( - 22أ ًىف ا ٍغ يدكا علىى حرثً يكم إًف يكةتيم ً
ٌن) يعين إف كةتم قاطعٌن ٖنرهتا كجامعٌن غلٌتها.
صا ًرم ى
ٍ ى
ى َٰ ى ٍ ٍ
( - 23فىانطىلى يقوا) إليها ( ىكيه ٍم يىػتى ىخافىػتيو ىف) أم يتشاكركف بصوت خافت لئبل يسمعهم أحد فقاؿ بعضهم

لبعض.

ً
ٌن) لئبل يطلب شيئان من أٖنارها.
َها الٍيىػ ٍوىـ ىعلىٍي يكم ٍّم ٍسك ه
( - 24أىف َال يى ٍد يخلىةػ ى
و ًً
ين) اٜنرد معةاه اٞنةع ،كالشاهد على ذلك قوؿ عبيد بن األبرص يصف
 ( - 25ىك ىغ ىد ٍكا ىعلى َٰى ىح ٍرد قىادر ى

ثعلبان كحدأة:

ت ىٍ٥ن ىوهي ىحثيثى ن
ضٍ
فىػةىػ ىه ى

يعين مةعته من التق ٌدـ ٥نوها .كقالت اٝنةساء:

األرض ٌإال يمسا ًر هؽ
فبل يىػ ٍقىربي ٌن
ى

ً
ب
ىك ىحىرىد ٍ
ت ىح ٍرىدةن تىسٍي ي
اؼ ىً
ً
الشمس ىحا ًرىدا
ٙنيسان ىمطٍلً ىع
ى٫ن ي

حساف ٬ندح
اٝنميس هو اٛنيش ،كاٞنعىن٫ :ناؼ جيشان أف ٬نةعه من الوصوؿ إٔب تلك األرض .كقاؿ ٌ

الةب:
ٌ

ط األ ً
ًَنابًي ً اٛن ً
ىعاج ًم
والف ىك ٍن ى
ى ى

و
ً
ً
ُنى ٍّي ىح ًريد أ ٍ
مارهي
ىصليهي ىكذ ي
عزه كثراؤه فبل يقدر أح هد أف يصيبهما بسوء .كاٞنعىن :كغدكا على مةع
عزه" أم مةيع ٌ
فقوؿ الشاعر "حريد ٌ
يبق فيها شيء من أٖنارها لكي يطلب الفقًن مةهم كيسأٟنم من خًناهتا .كهذا
اٞنساكٌن قادرين حيث ٓب ى
اٞنعىن :لى ٌما أرادكا مةع الفقًن ح ٌقه مةعةاهم خًناهتا بإتبلفها.
هت ٌكم ُّم ،ك ى

ضالحو ىف) أم قاؿ أحدهم ليست هذه جةتةا كقد
( -26فىػلى َما ىرأ ٍىكىها) على غًن ما عهدكها (قىاليوا إًنَا لى ى
ضللةا الطريق فوصلةا إٔب هةا ،كقاؿ الثا٘ب:

كمو ىف) يعين بل هي جةٌتةا كلكن يح ًرمةا من أٖنارها لسوء نيٌتةا مع الفقراء.
( - 27بى ٍل ىٍ٥ن ين ىٍ١ن ير ي
حق الفقراء
( - 28قى ىاؿ) الثالث كهو (أ ٍىك ىنطي يه ٍم) أم أعقلهم كأفضلهم (أى ىٓبٍ أىقيل لَ يك ٍم) ال ٕنةعوا ٌ

فهبل تتوبوف كتستغفركف .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة يونس {
كاٞنساكٌن (لى ٍوىال تي ىسبٍّ يحو ىف) يعين ٌ
ً
ً
ٌن } أم كاف من التائبٌن اٞنستغفرين.
أىنَهي ىكا ىف م ٍن الٍ يم ىسبٍّح ى
ًً
ٌن) ظلمةا اٞنساكٌن كظلمةا أنفسةا أيضان.
( - 29قىاليوا ينٍب ىحا ىف ىربػٍّةىا إًنَا يكةَا ظىالم ى

فىػلى ٍوىال

ض يه ٍم ىعلى َٰى بىػ ٍع و
ض يىػتى ىبل ىكيمو ىف) .
( - 30فىأىقٍػبى ىل بىػ ٍع ي
ً
ةفق مةها كما كاف أبونا ييةفق.
ٌن) إذ ٓب ني ٍ
( -31قىاليوا يىا ىكيٍػلىةىا إًنَا يكةَا طىاغ ى
( - 32عسى ربػحةىا أىف يػب ًدلىةىا خيػرا ٍّمٍةػها) فةيةفق على الفقراء كما كاف أبونا يةفق (إًنَا إً ى َٰٔب ربٍّػةىا ر ً
اغبيو ىف) ُب
يٍ ى ٍ ن ى
ي
ى ى
ى ى َٰ ى

العطاء.

ً
اب ٍاآل ًخىرةً أى ٍكبىػ ير لى ٍو ىكانيوا
 ( - 33ىكَٰ ىذل ى
اب) ُب الدنيا ٞنن ٬نةع ٌ
حق اٞنساكٌن كالفقراء ( ىكلى ىع ىذ ي
ك الٍ ىع ىذ ي

يىػ ٍعلى يمو ىف ) هؤالء البخبلء.

ً ً
ةد ىرًٍُّّ ٍم) ُب
ٌن ًع ى
ٍ - 34بٌ ذكر اٞنتٌقٌن كما ٟنم عةد اهلل من األجر ُب اآلخرة فقاؿ تعأب (إً َف ل ٍل يمتَق ى
السماكات الركحاني (جة ً
َات الةَعًي ًم) يتةٌعموف فيها.
ى
كنتةعم
 - 35لى ٌما نزلت هذه اآلي قاؿ اٞنشركوف إف كانت هةاؾ جةٌات كنعيم فةحن نصًن إليها أيضان ٌ
ًً
ٌن)
ُّا ألنٌةا نقرم الضيف كنطعم اٛنائع كنكسو العرياف فةزلت هذه اآلي ردان عليهم (أىفىػةى ٍج ىع يل الٍ يم ٍسلم ى
ً
كبل ليس كما تظةوف.
ٌن) ُب اٛنزاء؟ ٌ
أم اٞنستسلمٌن ألمرنا ( ىكالٍ يم ٍج ًرم ى
ف ىٍٓن يك يمو ىف ) ألنفسكم بالةعيم؟
 ( -36ىما لى يك ٍم ىكٍي ى
ً
اب) ٚناكم (فً ًيه تى ٍد ير ينو ىف) أحكاـ ديةكم فتعرفوف أنٌكم ًمن أهل اٛنة  ،فلستم أهل
( -37أ ٍىـ لى يك ٍم كتى ه

كتاب.

( - 38إً َف لى يك ٍم فً ًيه) أم ُب الكتاب (لى ىما ىٔنىيَػ يرك ىف) أم لى ىما ٔنتاركف ًمن جةٌات كنعيم كغفراف ،ليس

نةزؿ عليكم كتابان بذلك.
اٝنيار لكم كٓب ٌ

( - 39أ ٍىـ لى يك ٍم أٍى٬نىا هف ىعلىٍيػةىا بىالًغى ه إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ً) يعين أـ لكم عهود كمواثيق مؤك ٌدة بأنةا ٤نعلكم ُب

فمن قاؿ لكم إنٌكم تتةعموف ُب اآلخرة،
نعيم بعد موتكم إٔب يوـ القيام ؟ ٌ
كبل ٓب نعاهدكم على ذلك ،ى

كمن أغراكم ُّذا؟

(إً َف لى يك ٍم لى ىما ىٍٓن يك يمو ىف) ألنفسكم ،يعين هل األمر بأيديكم فتحكموف ألنفسكم ما تريدكف؟
ً
ً
يم) يعين أيٌهم كفيل بأ ٌف ٟنم ُب اآلخرة ما للمسلمٌن.
١نمد (أىيػح يهم بًَٰ ىذل ى
 ( - 40ىن ٍل يه ٍم) يا ٌ
ك) اٜنكم ( ىزع ه

فالزعيم معةاه الكفيل ،كمن ذلك قوؿ الراعي:
ً
أقوؿ قى ً
يد نة ي١نبٌػرنة كالةٌػ ٍق ً
ٌن الٍ ىمخا ًرًـ
يم أ ٍف ى
صى
ٌ
ب بىػ ٍ ى
فإ٘ب ىزع ه
ى
ً
ًً ً ً و ًً ً
يم } .
كقد نبق شرح كلم زعيم ُب نورة يونف عةد قوله { ىكل ىمن ىجاء به ٘نٍ يل بىعًن ىكأىنىاٍ به ىزع ه

( - 41أ ٍىـ ىٟني ٍم يشىرىكاءي) يتك ٌفلوف ٟنم بالةعيم ُب اآلخرة كدخوؿ اٛنةاف يوـ القيام (فىػ ٍليىأٍتيوا بً يشىرىكائً ًه ٍم)
يشهدكف عةدنا بذلك كيعرتفوف (إًف ىكانيوا ً ً
ٌن) ُب دعواهم.
صادق ى
ى
 - 42كٞنا أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن فيما نبق ،أخ ىذ بعدها ُب هتديد اٞنشركٌن كالكافرين ُب
اٞنستقبل على يد اٞنهدم كما هي العبلم لذلك فقاؿ تعأب:
و
متربجات ببل ع ٌف كال حياء
(يىػ ٍوىـ ييك ى
ٍش ي
اعدهن ك٬نشٌن ُب الشوارع مسفرات ٌ
ف ىعن ىناؽ) الةساء كعن نو ٌ
"يوـ" تأٌب ُب القرآف للتهديد كالوعيد ،كمثاؿ
يردعهن كبلـ رادع كال
كال
يزجرهن كبلـ زاجر .فكلم ى
ٌ
ٌ
ذلك قوله تعأب ُب نورة العةكبوت { يػوـ يػ ٍغ ىشاهم الٍع ىذاب ًمن فىػوقً ًهم كًمن ىٍٓن ً
ت أ ٍىر يجلً ًه ٍم } كقاؿ تعأب
ىٍ ى ى ي ي ى ي
ٍ ٍى
ً
س ىن ىقىر} كقاؿ تعأب ُب نورة الطور {
ُب نورة القمر {يىػ ٍوىـ يي ٍس ىحبيو ىف ًُب الةَا ًر ىعلى َٰى يك يجوه ًه ٍم ذيكقيوا ىم َ
ً
ً ً
ش الٍبىطٍ ىش ى الٍ يكٍبػىرل إًنَا
َم ىدعًّا } كقاؿ تعأب ُب نورة الدخاف { يىػ ٍوىـ نىػٍبط ي
يىػ ٍوىـ يي ىدعحو ىف إ ىٔب نىار ىج ىهة ى
يمةتى ًق يمو ىف }  .كاٞنعىن :نيعاقبهم اٞنهدم على كفرهم كإشراكهم كنوء أعماٟنم .

كقد قاؿ ابن عباس ُب تفسًنها هو يوـ الشدٌة  ،كانتشهد بقوٟنم "لقد قامت اٜنرب على ناؽ"

ٍشف عن ن و
اؽ)  .كقد أشار إٔب
أقوؿ إ ٌف اهلل تعأب ٓب يقل قامت على ناؽ  ،بل قاؿ تعأب (يىػ ٍوىـ ييك ى ي ى ى

ذلك طرف بن العبد ُب شعره باٜنرب كالسلب فقاؿ:
ً
اج الةَػ ىع ٍم
أن يوقًها كتى ح
عن ٍ
يوـ تيبدم البً ي
ى
يض ٍ
اٝنيل أعر ى
لف ي
أن يوقًها" يعين عن نيقاهنا،
فقوؿ الشاعر "تيبدم البيض" أم تكشف كتيظ ًهر الةساء البيض ،كقوله "عن ٍ

كتلف اٝنيل" أم ْنمع فرناف اٝنيل ،كقوله "أعراج الةعم" يعين ْنمع اإلبل كتسوقها أمامها غةائم
كقوله " ٌ
 ،كاألعراج ما فوؽ الثمانٌن ُب العدد.

يقوؿ الشاعر يوـ نقاتلكم كنظفر بكم فةأخذ نساءكم نبايا فتكشف عن نيقاهنا البيض كنسوؽ إبلكم
السبايا:
أمامةا غةائم .كقاؿ الفرزدؽ يصف ٌ
ً
ٌن ىعرفٍػةىػةىا ثًق ن كيك َن ركافًع األى ٍذ ً
ياؿ
ى ى
ىكا ىريٍ ىن أى ٍن يوقىػ يه َن ح ى ى
كإٌ٧نا تكشف الةساء عن نيقاهنا كقت السب ألف ثياب الةساء كانت طويل تسحل خلفها إذا مشت
كبذلك ال ٬نكةها أف تيسرع ُب اٞنشي ،كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
كالَرافًبلى ً
احب ً
ً
ت ىعلىى أ ٍىع ىجا ًزىها العً ىج يل
ات ذييي ى
وؿ اٝنٍّز آ ًكنى ن
ىكال َس ى
ى
أعجازهن .كقالت اٝنةساء:
يعين كاٜنامبلت قًرب اٞناء على
ٌ
ب نىسج اٜن ً
ً
السل ًم ىخٌزان ىكقىػٌزا
ديد
ب ُب ٍّ
س ُب اٜنىٍر ٍ ى ى
ىكنى ٍس ىح ي
ىكنىلبى ي
يرغموهن على اإلنراع ُب اٞنشي
أخذكهن نبايا
القز من خلفها ألهنا طويل  .فإذا
يعين تسحب ثياب ٌ
ٌ
ٌ

فلذلك ترفع اٞنرأة أذياؿ ثوُّا لئبل تتعثٌر به كتسقط على األرض ،ك٣نا يؤيٌد هذا قوؿ اٝنةساء:
كبةات ً
ً
ً
ض ٍح ًل ال ىك ًد ٍر
اٞناء ُب ال َ
ٌن معان
يض ٬نىٍش ى
كإذا ما البً ي
جا٥نات ٓنت أطر ً
ً
و
باديات الس ً
وؽ ُب فى ٍّج ىح ًذ ٍر
اؼ ال ىقةا
ى
ٌ
تقوؿ اٝنةساء يأتوف بالسبايا مكشوف السيقاف كبةات اٞناء حٌن ٬نلئن ً
القىرب ًمن ماء ضحل ،أم قليل
القرب من مكاف عميق .فتبدك و
ً
نيقاهنن.
حيةئذ
ٌ
فًنفعن ٌ
ثياُّن ك٬نشٌن ُب اٞناء لكي ٬نؤل ىف ى

ً
ً
ً
تعودكا الكفر
( ىكيي ٍد ىع ٍو ىف إ ىٔب ال حس يجود) يعين إٔب اإلنقياد ألكامر اهلل (فى ىبل يى ٍستىطيعيو ىف) أف يةقادكا أل ٌهنم ٌ
كالةفاؽ كالغش ُب البيع كشرب اٝنمر كترؾ الصوـ كالصبلة كتغيًن اللباس كحلق اللحى كالشوارب،

١نرـ ،قاؿ ال أنتطيع
ٌ
فتشبهت الرجاؿ بالةساء كالةساء بالرجاؿ ،فإذا قلت ألحدهم ال تشرب اٝنمر فإنٌه ٌ
مرضت ،كإذا قلت ألحدهم ال ٓنلق ٜنيتك فإنٌه ال ٩نوز
أل٘ب تعودت عليه فإذا تركته ال أرتاح كرّنا
تركه ٌ
ي
ألنين إف تركتها تؤذيين كإ ٌف زكجيت تؤنبين على ذلك ،كإذا قلت ألحدهم ٞناذا ال
 ،قاؿ ال أنتطيع ذلك ٌ

أل٘ب أجوع كأعطش ،كإذا قلت له ٞناذا ال تصلٌي؟ قاؿ أنا
تصوـ شهر رمضاف؟ قاؿ ال أنتطيع الصياـ ٌ
ً
ناقيك ،قالت ال أنتطيع ذلك
مشغوؿ كليس ٕب كقت للصبلة .كإذا قلت للمرأة أطيلي ثيابك كانرتم
يعاب على ذلك من قبل الةساء أل ٌهنا عادة متبٌع  ،فإ ٍف
أل٘ب أتعثٌر بثيايب الطويل كأنقط على األرض كأ ي

التف بثيايب
اٜنر شديد كال ٬نكةين أ ٍف ٌ
ى
قلت ٟنا أنرتم ناعديك كال تكشفي عن جسمك للةاس ،قالتٌ :
 .كهكذا ال ٬نكةهم تغيًن ما تعودكه .فقوله تعأب (كي ٍدعو ىف إً ىٔب ال حسج ً
ود فبل يستطيعو ىف) يعين اٞنرأة اليت
ي
ىي ىٍ
ٌ
كشفت عن ناقيها أماـ الةاس إذا دعاها اٞنهدم أف تسجد هلل أماـ الةاس ّنا عليها من لباس قصًن فبل
نجدت ظهرت عجيزهتا كانكشفت عورهتا أماـ اٜناضرين من الةاس
تستطيع السجود ،كذلك ٌأهنا إ ٍف
ٍ
كباف فخذاها مع ناقيها فيكوف ذلك اٞنةظر خزيان ٟنا كعاران عليها فتةكس رأنها حياءن كذلٌ .

ً
ص ياريه ٍم تىػ ٍرىه يق يه ٍم ًذلَه)  ،كإٌ٧نا جاء نياؽ الكبلـ على اٞنذ ٌكر بقوله تعأب
فذلك معىن قوله تعأب ( ىخاش ىع ن أىبٍ ى
ً
لبسن
هن كيؤنٌبهم على السماح الذم ى
ى
(خاش ىع ن أىبٍ ى
ص ياريه ٍم) أل ٌف اٞنهدم ٫ناطب آباء ٌ
أبدكه لبةاهتم البلٌب ى
كجوههن.
نيقاهنن للةاس كأنفر ىف عن
فكشفن عن
اللٌباس القصًن
ٌ
ٌ
ى
ً
ص ياريه ٍم) من اٜنياء عةد تبلقيهم باٞنهدم إذ ك ٌذبوه كٓب يةقادكا ألمره ،كذلك حٌن يكوف
 ( -43ىخاش ىع ن أىبٍ ى
و
فحيةئذ تةكشف ٟنم اٜنقيق فيعلموف ٌأهنم كانوا خاطئٌن (تىػ ٍرىه يق يه ٍم ًذلَه) ذلٌ اٝنزم
بيده زماـ اٜنكم
كالعار بٌن اٞنؤمةٌن كالصاٜنٌن فيةدموف على ما فاهتم من اإل٬ناف كالطاع ( ىكقى ٍد ىكانيوا) قبل ذلك (يي ٍد ىع ٍو ىف
ً
ً
األخرل الباطل ( ىكيه ٍم ىنالً يمو ىف) ٟنا ،أم مةقادكف ٟنا مساٞنوف
إ ىٔب ال حس يجود) يعين إٔب اإلنقياد للمذاهب ى

لدعاهتا .فكلم "ناٞنوف" معةاها مساٞنوف طائعوف .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر {
ب اللَهي ىمثى نبل َر يج نبل فً ًيه يشىرىكاء يمتى ىشاكً يسو ىف ىكىر يج نبل ىنلى نما لٍّىر يج ول }  ،أم مساٞنان له مطيعان ألكامره .كقد
ى
ضىر ى
ظن اٞنفسركف ا ٌف هذا يكوف ُب ً
اآلخرة كأ ٌف اٞنبلئك تدعو اٞنشركٌن كالك ٌفار إٔب السجود فبل يستطيعوف
ٌ ٌ

كأقوؿ ليس ُب اآلخرة كاجبات ديةي كال أمتحاف لكي يدعوهم إٔب السجود ،بل ُب اآلخرة حساب كال

عمل ،كهةا عمل كال حساب.
إحداهن إٔب السوؽ أك إٔب
نشأت ُب الدنيا رأيت كالدٌب كأقاريب من الةساء إذا خرجت
تعليق  :حيةما
ي
ٌ

ط
مكاف آخر لبست عبائتٌن نوداكين من الصوؼ إحدا٨نا على كتفها كاألخرل على رأنها كهي ٔن ٌ
األرض بأذياٟنا كتلبس حذاء أنود كجوارب نودان كثياُّا طويل ً
فتلتف بعبائتها األكٔب
تصل كعب قدميها ٌ
كتسرت كجهها بالثاني كٔنرج إٔب السوؽ لقضاء بعض شؤكهنا فبل يبدك شيء من جسمها .فهذه كانت

كشاهدت نساء
عادة الةساء اٞنسلمات ُب العراؽ كُب بعض األقطار العربي تسرت كجهها بربقع أنود.
ي

يلبسن كفوفان ُب أيديهن لئبل تبدك للةاس.
نوري كلبةاف
ى

تغًنت األحواؿ كالعادات حٌن دخوؿ اإل٤نليز إٔب العراؽ بعد اٜنرب العاٞني األكٔب تدر٩نيان حّت
لكن ٌ
ك ٍ

اٜنسة كصاركا يقلٌدكف األجانب ُب
ى
مضى نصف قرف فرتؾ الةاس عاداهتم كتقاليد أبائهم كأجدادهم ى
كشفت عن ناقيها حّت بانت ركبتاها كفخذاها
كقصت شعرها ك ى
فقصرت اٞنرأة لبانها ٌ
عاداهتم السيئ ٌ ،

حّت با ىف شعر إبطيها كٓب تكتفي بذلك حّت ضيٌقت ثياُّا فظهرت عجيزهتا كبرز
ككش ىفت عن ناعديها ى
اٞنتةزهات مسفرة مت ٌربج ال حياء ٬نةعها
هنداها كأخذت ٔنالط الرجاؿ كتصاحبهم ُب الةوادم كاٞنقاهي ك ٌ
كال ع ٌف تردعها.

الرشا
ٌأما الرجاؿ فحلقوا ٜناهم كشوارُّم كتزيٌوا ٌ
احملرمات فشربوا اٝنمر كأخذكا ٌ
بزم الةساء كأكثرهم أباحوا ٌ
كتركوا العبادات ككفركا باألدياف السماكي يزعموف أ ٌهنم فا٨نوف عاٞنوف متم ٌدنوف .إنتحوذ عليهم الشيطاف
فأنساهم ذكر اهلل أكالئك حزب الشيطاف ،أال إ ٌف حزب الشيطاف هم اٝنانركف.

"نألت أخي جربائيل أتةزؿ بعدم إٔب
الةب (عليه السبلـ) أنٌه قاؿ:
ي
كقد يرًك ى
م عن عبد اهلل بن عبٌاس عن ٌ
اٞنرة األكٔب أرفع
مرات كأرفع جواهر األرض ،ي
قلت :كما ترفع مةها؟ قاؿُ :ب ٌ
األرض؟ قاؿ نعم أنزؿ عشر ٌ

الربك من األرض ،كُب الثاني أرفع الشفق من قلوب العباد ،كُب الثالث أرفع اٜنياء من الةساء" .أقوؿ لقد

متربجات ببل خوؼ كال حياء.
ًبٌ ما قاله جربائيل كأصحبت الةساء ٕنشي ُب الشوارع مسفرات ٌ
( -44فى ىذرً٘ب كمن ي ىك ٍّذب ًُّػَٰ ىذا ٍ ً ً
إٕب فأنٌا
ٍ ىى ي ي ى
اٜنىديث) يعين :أتركهم يا ٌ
١نمد بعد أف أنذرهتم ككٌكل أمرهم ٌ
أعلم كيف أيعاقبهم على كفرهم كإنكارهم لرنالتك ( ىنةى ٍستى ٍد ًر يج يهم) بالقتل كاألنر درج بعد درج  ،يعين
يتفرقوف ٍبٌ يزكلوف من الدنيا.
حّت ال يب ىقى مةهم أحد ( ٍّم ٍن ىحٍي ي
شيئان فشيئان ٌ
ث ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) ٌأهنم ٌ

ً
أمهلهم ليزدادكا إٖنان كيزداد عذاُّم ُب اآلخرة .يعين بعضهم ٧نهلهم ليزدادكا إٖنان
 ( - 45ىكأ ٍيملي ىٟني ٍم) أم ٌ

نعجل له باٞنوت .كقد نبق تفسًن هذه الكلم ُب نورة اٜنج ُب آي  44ك  48كُب نورة
كبعضهم ٌ
ً ً
قوم ال ٬نكةهم التخلٌص مةه مهما حاكلوا اإلفبلت،
الرعد أيضان ُب آي ( 34إً َف ىكٍيدم ىمت ه
ٌن) أم ٌ
كاٞنعىن :كيدنا أقول من كيدهم نةهلكهم من حيث ال يعلموف.
ىجنرا) على تبليغ الرنال (فىػ يهم ٍّمن َم ٍغىروـ حمثٍػ ىقليو ىف) أم ال يتم ٌكةوف من دفع الغرام
( - 46أ ٍىـ تى ٍسأى يٟني ٍم أ ٍ

فلذلك ييع ًرضوف عةك؟

ً
ب فىػ يه ٍم يىكٍتيبيو ىف) كتابان ّنا يعلموف؟
( - 47أ ٍىـ ًع ى
ةد يه يم) علم (الٍغىٍي ي
ً
اٜن ً
ك) ُب تبليغ الرنال كال ْنزع مةهم (كىال تى يكن ىكص ً
( - 48فى ٍ ً
اح ً
وت)
١نمد (ٜني ٍك ًم ىربٍّ ى
ى
ب ٍي
اص ٍرب) يا ٌ
ى

يونس إ ٍذ أرنلةاه إٔب أهل نيةول فخاؼ مةهم كهرب فالتقمه اٜنوت جزاءن المتةاعه عن الذهاب إليهم

غمان كندمان.
(إً ٍذ نى ىاد َٰل) ُب بطن اٜنوت ( ىكيه ىو ىم ٍكظي ه
وـ) أم ٣نلوء ٌ

ً
ً
ً
وـ) يعين ٞنات
( - 49لٍَوىال أىف تى ىد ىارىكهي ن ٍع ىم ه ٍّمن َربٍّه) بأ ٍف أٟنمه أ ٍف يتوب كيستغفر (لىةيبً ىذ بًالٍ ىعىراء ىكيه ىو ىم ٍذ يم ه

ُب بطن اٜنوت كنبذنا بةفسه بالعراء ،أم ٝنرجت نفسه من بطةها إٔب العراء كالصحراء كهو مذموـ على

تركه تبليغ الرنال  ،كلكةٌه انتغفر كندـ على ما صدر مةه كذهب إٔب أهل نيةول كأبلغهم ما ً
أرنل به.
ً
ً
ث ًُب بىطٍةً ًه إً ى َٰٔب يىػ ٍوًـ
ٌن لىلىبً ى
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات { فىػلى ٍوىال أىنَهي ىكا ىف م ىن الٍ يم ىسبٍّح ى
يػبػعثو ىف } يعين ً
لبق ىي ُب بطن اٜنوت إٔب يوـ ٬نوتوف كتي ىبعث نفونهم من أجسامهم ،كاٞنعىنٞ :نات هو
يٍ ى ي
كمات قومه بالعذاب الذم كعدناهم به كالعراء هي األرض العاري من الةبات ،كمعةاه ىٜني ًشر مع اٞنذنبٌن
ُب دار البوار ،كالبوار هي األرض اٝنالي من الةبات كاٝنًنات.
( - 50فىاجتىباه ربحه) أم اختاره من بٌن أصحابه للرنال (فىجعلىه ًمن ال َ ًً
قص يونس
صاٜن ى
ٌن) كقد نبقت ٌ
ٍىيىي
ىى ي ى
ً
اٞنرنلٌن} .
يونس لىم ىن ى
ُب نورة الصافات عةد قوله تعأب {كإ ٌف ى

ً
ًَ
صا ًرًه ٍم) أم كادكا ليوقعونك على األرض
ين ىك ىف يركا لىييػ ٍزل يقونى ى
 ( - 51ىكإًف يى ىك ي
ك بًأىبٍ ى
اد) يعين يقارب (الذ ى
ُن ٌدة أبصارهم كغيظ قلوُّم (لى َما ىًٚنعيوا ٍّ
الذ ٍكىر) يعين ٞنا ٚنعوؾ تتلو القرآف كتذكر أصةامهم بسوء ،كهذا
الةب .كال يزاؿ هذا اٞنثل يضرب عةد العرب فيقولوف
مثىل ضربه اهلل تعأب بش ٌدة غيظهم كحقدهم على ٌ

فرد اهلل عليهم فقاؿ
إٕب ُن ٌدة يريد أف يأكلين" ( ،ىكيىػ يقوليو ىف إًنَهي لى ىم ٍجةيو هف) فلذلك تكلٌم ُّذا الكبلـٌ .
"يةظر ٌ

تعأب:

ً
ً
ٌن) يعين موعظ للةاس أٗنعٌن.
 ( - 52ىكىما يه ىو) أم القرآف (إًَال ذ ٍكهر لٍٍّل ىعالىم ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة القلم ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الحاقة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

حق من اهلل .كالشاهد على ذلك قوله
ٍ (-1
اٜنىاقَ ي) آتي ال ريب فيها ،كهي القيام  ،كاٞنعىن :آتي بوعد ٌ
أكثرهم ال يىعلىموف}  ،كقاؿ ُب نورة لقماف {إً َف ىك ٍع ىد
تعأب ُب نورة يونس {إال إ ٌف كع ٌد اهلل ٌ
حق ك ٌ
لكن ى
اٜنىيىاةي ال حدنٍػيىا} .
اللَ ًه ىح ٌّق فى ىبل تىػغيَرنَ يك يم ٍ

ٍبٌ قاؿ تعأب:

اٜنىاقَ ي) إنتفهاـ معةاه التفخيم ٜناٟنا كالتعظيم لشأهنا.
 ( -2ىما ٍ
اٜنىاقَ ي) يعين ما أدراؾ مّت تقوـ القيام  ،كالدليل على ذلك قوله تعأب
ٍ - 3بٌ قاؿ تعأب ( ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ٍ

يب }  ،أم قريب كقتها .كُب نورة األحزاب { ىكىما
ُب نورة الشورل { ىكىما يي ٍد ًر ى
يك لى ىع َل ال َس ى
اع ى قى ًر ه
اع ى تى يكو يف قى ًريبنا } .
يي ٍد ًر ى
يك لى ىع َل ال َس ى

 ( - 4ىك َذبت ىٖنيود كع ه ً ً
أم ك ٌذبوا بيوـ القيام .
ى ٍ ي ىى
اد بالٍ ىقا ًر ىع ) ٌ
للرنل فقاؿ تعأب:
ٍ - 5بٌ أخذ نبحانه ٌ
يبٌن كيف أهلك هؤالء اٞنكذبٌن ي
ً
ًً
(فىأىَما ىٖني ي
الةب صاّب (فىأ ٍيهل يكوا بًالطَاغيى ) أم أهلكةاهم بزلزل األرض الطاغي  ،يعين القويٌ
ود) كهم قوـ ٌ
اٞنتتالي .
ص ور) أم باردة ٟنا صرير ،كهو صوت هبوُّا
الةب هود (فىأ ٍيهلً يكوا بً ًر و
 ( -6ىكأىَما ىع ه
ص ٍر ى
يح ى
اد) كهم قوـ ٌ

كنًنها ُب األجواء ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف أخاها:
صٌر ًاد
صر ًصىرةه نىكٍباءي يم ٍغبىػٌرةه ىهبَ ٍ
القوـ إ ٍف ىهبَ ٍ
ت بً ي
كالٍ يم ٍشبً يع ى
ت يم ٍ
حساف يصف ناق ن خفيف ف ًزع فيقوؿ:
كقاؿ ٌ
ت ٟنا ًم ٍن رٍك ىع ً ال ىق ٍل ً
ب أىفٍ ىك ىبل
ب ىرأىيٍ ى
صَر يجٍة يد ه
يمىرٌك ىع ن لى ٍو ىخ ٍل ىف ىها ى
ى
رصر" كاٞنعىن :لو صاح
"ص ي
كاٛنةدب حشرة صغًنة بقدر الزنبور ٟنا صوت مرتفع ُب الليل تسميه العام ي
جةدب خلفها فزعت مةه .كقاؿ أيضان:
ه

كتى ىكلح ًفي اليػوـ الطَ ًويل كقى ٍد صَرت ج ً
ةادبيهي ًم ىن الظح ٍه ًر
ىٍى
ى ٍ ى
ىى
ى

أم صاحت جةادبه.
كقوله ً و
كتسمى
ى
(عاتيى ) أم شديدة السرع ٠ناكزة للحد ٌ
ٕنر عليه لقوهتا كشدة نًنهاٌ ،
كل شيء ٌ
تدمر ٌ
األعاصًن.
و ً
حّت أهلكتهم كأبادهتم عن آخرهم ،فسميٌت بعد
 ( -7ىن َخىرىها ىعلىٍي ًه ٍم ىنٍب ىع لىيىاؿ ىكىٖنىانيى ى أىيَ واـ) متواليات ٌ
"ح ىس ىم ى٪ن ًس يم" أم
كقوهتا ،من قوٟنم ى
ذلك برد العجوز ( يح يس ن
وما) أم قاطعات للشجر كالةخيل لش ٌدهتا ٌ
ً
ص ٍر ىع َٰى) على األرض ( ىكأىنػ يَه ٍم أ ٍىع ىج ياز
قطع يقطع ،كمةه يٚن ٌي السيف حسامان ألنه يقطع (فىػتىػىرل الٍ ىق ٍوىـ ف ىيها ى
ى٦نٍ ول ىخا ًكيىو) نبق تفسًنها ُب نورة القمر.
( - 8فىػ ىه ٍل تىػىر َٰل ىٟنيم ٍّمن بىاقًيى و ) أم من بقيٌ باقي ؟ كبل فقد هلكوا بأٗنعهم.
ً
ً
أم اٞنةقلًبات ،كهي قيػىرل قوـ
للرنل ( ىكالٍ يم ٍؤتىف ىك ي
 ( - 9ىك ىجاءى ف ٍر ىع ٍو يف ىكىمن قىػٍبػلىهي) من األمم اٞنك ٌذب ي
ات) ٌ
اٝن ً
اطئى ً) أم كلٌهم جاؤكا بالفكرة اٝناطئ كالعقيدة الباطل .
لوط (بً ٍى
( -10فىػعصوا رن ى ً
ىخ ىذ نة َرابًيى ن) أم زائدة ُب الش ٌدة على غًنها.
ىخ ىذ يه ٍم) اهلل بالعذاب (أ ٍ
وؿ ىرٍُّّ ٍم فىأ ى
ى ىٍ ى ي
اٛنىا ًريىً) أم ُب
( -11إًنَا لى َما طىغىى الٍ ىماءي) ُب زمن نوح ( ى٘نىٍلةىا يك ٍم) أم ٘نلةا أنبلفكم كأجدادكم (ًُب ٍ
السفية اٛناري فوؽ اٞناء.

( - 12لًةى ٍج ىعلى ىها) تلك اٜنادث (لى يك ٍم تىذٍكًىرنة) أم موعظ تذ ٌكركهنا على الدكاـ كتشكركف اهلل إذ جعلكم
من نسل اٞنؤمةٌن الذين ركبوا ُب السفية مع نوح فظهرًب للوجود ( ىكتىعًيىػ ىها) أم تفهمها كتسمعها (أيذي هف
كً
اعيى ه) أم آذاف نامع صاغي للموعظ .
ى

ً
للشمس حٌن انتهاء حياهتا
( - 13فىًإ ىذا نيًف ىخ ًُب ال ح
الصور هي القشرة اليت تتكوف ٌ
صوًر نىػ ٍف ىخ ه ىكاح ىدةه) ٌ
كبركدة كجهها ،كالةفخ يةبعث من جوفها ،كهي الغازات ٔنرج من صدع يكوف ُب الشمس فيظهر له

صوت عظيم يسمعه أهل األرض كأهل الكواكب السيارة .كقد شرحت عن الصور ُب كتايب الكوف
كالقرآف شرحان كافيان.
اؿ فى يد َكتىا ىد َك ن ك ً
ً ً
فالدؾ معةاه الته ٌدـ،
ض ىك ٍ
اٛنًبى ي
اح ىد نة ) ام هت ٌدمتا دفع كاحدةٌ .
 ( - 14ىك ي٘نلىت ٍاأل ٍىر ي
ى
كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:

كقاؿ اآلخر :

ً
كنٍي ًفي
ب أ ٍف تيبلقٍي ًين ى
كتىطٍلي ي

ً
ح ً ًً
يل
يي ىدؾ ل ىوقٍعه اٛنىبى يل الثَق ي

باؿ تىداع ً
لىي ً
صىر ًع ىها ىد ٌكان فىػلى ٍم يىػٍب ىق ًم ٍن أى ٍحجا ًرها ىح ىج ير
ت اٛن ى ى ٍ
ت عٍة ىد ىم ٍ
ٍى
يعين هت ٌدمت ،كالدكداؾ هي األحجار الصغًنة اٞنتكسرة من اٛنبل ،كمن ذلك قوؿ لبيد:
ً
ً
ً
يم
األحبلؼ قى ٍد القىػٍيتيػ يه ٍم ىحٍي ي
انتىػ ىف ى
ككتيب ي ٍ
ث ٍ
اض ىدكاد هؾ كقىص ي

( -15فىػيػومئً وذ كقىػع ً
ت الٍ ىواقً ىع ي) أم تقوـ القيام .
ىٍى ى ى
( - 16ك ى ً
بالسماء هةا الطبقات الغازي اليت لؤلرض ،أم الغبلؼ اٛنوم فإنٌه
انشقَت ال َس ىماءي) يريد ٌ
ى
ًو ً
متمزق متش ٌقق .
يتمزؽ مع األرض كٔنتلط تلك الغازات ببعضها فتكوف دخانان (فى ًه ىي يىػ ٍوىمئذ ىكاهيى ه) أم ٌ
ٌ
حساف:
كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
وهو ىف ما ىرقىػعيوا
ت أى يك حف يه يم ًعٍة ىد ٍّ
الد ً
اس ما أىٍكىه ٍ
فاع كال يي ي
ال يىػ ٍرقى يع الةَ ي
كقالت اٝنةساء :
ً ً
ً
ى ً ً
ً و
و
س ييرقى يع
كم ٍن ل يمه ٍّم ىح ٌل باٛنار فاد وح ك ٍأمر ىكىهى م ٍن صاحب لىٍي ى

ك ىعلى َٰى أ ٍىر ىجائً ىها) أم كاٞنبلئك على جوانبها تسوؽ الةاس إٔب احملشر .فاألرجاء هي
 ( -17ىكالٍ ىملى ي

اٛنوانب ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
ًً
ً
كأ ٌف الس ً
ةص ًل
ٌ ى
باع فيه ىغرقىى ىعشيٌ ن بً ٍأرجائه ال يق ٍ
يش عي ي
ص ىول أنابً ى
ً
أم فوؽ الةفوس (يىػ ٍوىمئً وذ) أم يوـ القيام (ىٖنىانًيى ه) أم ٖنا٘ب ٚناكات أثًني ،
ش ىربٍّ ى
( ىكىٍ٪نم يل ىع ٍر ى
ك فىػ ٍوقىػ يه ٍم) ٌ

ب
يعين ركحاني ٌ .أما اليوـ ٓنمله نبع ٚناكات ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف {قي ٍل ىمن َر ح
ال َسماك ً
ب الٍ ىع ٍر ًش الٍ ىع ًظي ًم } .
ات ال َسٍب ًع ىكىر ح
ىى

ًو
ضو ىف) للعياف ُب الفضاء (ىال ىٔنٍ ىف َٰى ًمة يك ٍم) نفس كانت ( ىخافًيى ه) ُب األرض ،أل ٌف
( - 18يىػ ٍوىمئذ تيػ ٍعىر ي

أم مكاف ٔنتفوف؟ كقد نبق شرح هذه اآليات ُب كتايب الكوف
األرض ٌ
تتمزؽ فإٔب أين تصًنكف كُب ٌ
كالقرآف بالتفصيل.

( - 19فىأىَما ىم ٍن أ ً
وؿ) ألهل احملشر ( ىه ياؤيـ) أم تعالىوا (اقٍػىرءيكا
يكٌبى كًتىابىهي بًيى ًميةً ًه) يعين ُب يده اليمىن (فىػيىػ يق ي
كًتىابًيى ٍه) كإٌ٧نا يقوله مسركران به لعلمه ليس فيه إال الطٌاعات فبل يستحي أ ٍف يةظركا فيه كيقرأكه.
ً
كةت مستيقةان ُب دار الدنيا باٛنزاء ُب اآلخرة
ةت أ ٍّ
ى٘ب يم ىبل وؽ ح ىسابًيى ٍه ) كاٞنعىنٌ :
إ٘ب ي
( - 20إً ٍّ٘ب ظىةى ي
ً
لت ٟنا.
فعم ي
و
يش و َر ً و
يرضى ُّا.
( - 21فىػ يه ىو) يومئذ (ًُب عً ى
اضيى ) أم ى
ًُ( - 22ب ىجةَ و ىعالًيى و) ُب السماكات الركحاني السبع.
و
فحيةئذ يقاؿ ٟنم:
( - 23قيطيوفيػ ىها ىدانًيى ه) أم ما ييقطىف من أشجارها من أٖنار قريب ٣نٌن يتةاكٟنا.
ً
ً
ىنلى ٍفتي ٍم) أم ّنا ق ٌدمتم ىنلىفان من
 ( - 24يكليوا) من أٖنار اٛنة ( ىكا ٍشىربيوا) من أهنارها ( ىهةيئنا) لكم (ّنىا أ ٍ
اٝنىالًيى ً) أم اٞناضي .
أعماؿ صاٜن (ًُب ٍاألىيَ ًاـ ٍ

( - 25كأىَما ىم ٍن أ ً
يكت كًتىابًيى ٍه) .
يكٌبى كًتىابىهي بً ًش ىمالًًه فىػيىػ يق ي
وؿ) كهو نادـ متحسر (يىا لىٍيتىًين ىٓبٍ أ ى
ى
 ( - 26ىكىٓبٍ أ ٍىد ًر ىما ًح ىسابًيى ٍه)
( -27يا لىيتىػها) يعين ليت اٞنوت اليت متٌها ُب الدنيا ( ىكانى ً
ت الٍ ىق ً
اضيى ى) تقضي على حياٌب إٔب األبد فبل
ى ٍى
ي
أرل الكتاب كال أدرم ما اٜنساب.

 ( - 28ىما أى ٍغ ى َٰىن ىع ٍّين ىمالًيى ٍه) أم ٓب تةفعين أموإب اليوـ كٓب تدفع عين شيئان من عذاب اهلل.
ً
أتقول ُّم كأنتعٌن بيوـ الش ٌدة من أصحاب
 ( - 29ىهلى ى
عين ىمن ي
ك ىع ٍّين ين ٍلطىانيى ٍه) أم ذهب ٌ
كةت ٌ

كأعواف كأكالد فبل أحد مةهم يةفعين اليوـ كال يةجيين من العذاب أحدٍ .بٌ يقوؿ اهلل تعأب للمبلئك :

ً
ح
بالغل.
 ( -30يخ يذكهي فىػغيلوهي) أم أكث يقوهي ٌ
ٍ( - 31بيَ ٍ ً
صلحوهي) أم كبٌوه على رأنه ،كهذا عذاب الربزخ قبل عذاب القيام  ،كاٛنحيم هو
يم ى
اٛنىح ى
قص إبراهيم ُب نورة
كل نار قويٌ كثًنة تسمى جحيم ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب ٌ
الربكاف ،أل ٌف ٌ
الصافٌات { قىاليوا ابٍػةيوا لىهي بػيٍةػيىانا فىأىلٍ يقوهي ًُب ٍ ً ً
فكل آي تأٌب ُب القرآف مثل هذه
ٌ
اٛنىحيم }  ،أم ُب الةارٌ .
خاص بالربزخ .أما يوـ القيام فجاذبيٌ
بأ ٍف تأخذهم اٞنبلئك إٔب الةار أك تسوقهم أك نظًن ذلك فهذا ٌ
الشمس ْنذُّم إليها فبل دخل للمبلئك ُب إدخاٟنم جهةٌم ،كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الطور {
ً ً
َم ىدعًّا } يعين يهجموف على الةار ٗناعات .كذلك بسبب تلك اٛناذبي كليس
يىػ ٍوىـ يي ىدعحو ىف إ ىٔب نىار ىج ىهة ى
ك حٍتما َم ٍق ً
ً
ً ً
ضيًّا ٍ .بٌ نػيةى ٍّجي
بإرادهتم .كقاؿ تعأب ُب نورة مرٙب { ىكإف ٍّمة يك ٍم إَال ىكاريد ىها ىكا ىف ىعلىى ىربٍّ ى ى ن
ًَ
ًً
ٌن فً ىيها ًجثًيًّا } .كهذا يكوف يوـ القيام أل ٌف الشمس ْن ٌذُّم ٗنيعان اٞنؤمةٌن
ين اتَػ ىقوا َكنى ىذ ير الظَالم ى
الذ ى
ًَ
ين اتَػ ىقوا }  ،يعين ْنةٌبوا اإلشراؾ فلم يشركوا مع اهلل شيئان ُب
كالكافرين ،كقوله تعأب { ٍبٌ نػيةى ٍّجي الذ ى
العبادة كلكةٌهم مذنًبوف فتةجيهم اٞنبلئك من الةار بعد أف يستوفوا عقاُّم فيها .أما الذين ٬نوتوف قبل
القيام تشملهم هذه اآلي ألهنم يستوفوف عقاُّم على األرض ٍبٌ تأخذهم اٞنبلئك إٔب جةٌ اٞنأكل إ ٍف
اٞنوحدين .كالعذاب ُب األرض أنواع مةهم من يسجن ُب داره كمةهم يسجن ُب
كانوا من اٞنؤمةٌن ٌ

الصحراء ٓنت أشع الشمس كحرارهتا كمةهم يسجن ُب قربه مع جسمه اٞنيت كمةهم يع ٌذب ُب الةار ُب
الرباكٌن ،كهذا على حسب نيئاهتم.
ٍ( - 32بيَ ًُب ًن ٍل ًسلى و ىذرعها) بالطوؿ (نبػعو ىف ًذراعا فىانلي يكوه ) أم ً
أدخلوه فيها ،يعين ل ٌفوها عليه.
ىٍ ي ى ن ٍ ي
ٍ يى
( - 33إًنَهي ىكا ىف ىال يػي ٍؤًم ين بًاللَ ًه الٍ ىع ًظي ًم) .
ض ىعلى َٰى طى ىع ًاـ الٍ ًمس ًك ً
٪نث الةاس على إطعامهم.
 ( -34ىكىال ى٪ني ح
ٌن) يعين كاف ال يطعم اٞنساكٌن كال ٌ
ٍ
ً
يم) يعين ليس له صديق يةفعه كال قراب تةجيه من العذاب.
س لىهي الٍيىػ ٍوىـ ىه ي
اهةىا ى٘ن ه
( - 35فىػلىٍي ى
ًَ ً ً ً و
غسل به الثياب كاألشةاف ،كيسمى
 ( - 36ىكىال طى ىع هاـ) يأكله (إال م ٍن غ ٍسلٌن) هو نوع من الةبات يي ى

الغانوؿ أيضان.

َ( - 37ال يأٍ يكليه إًَال ٍ ً
اٜنق بل اتٌبعوا األدياف
اٝنىاطئيو ىف) ُب ديةهم كُب عقائدهم ،يعين ٓب يتٌبعوا دين ٌ
ى ي

الباطل .

ٍ - 38ب قاؿ تعأب (فى ىبل أيقٍ ًسم ًّنىا تيػب ً
ص يرك ىف) .
ٌ
ي ٍ
( -39كما ىال تيػب ً
ص يرك ىف) .
ىى ٍ
القسم مضارعان ،أم تقع حوادثه ُب
ي
القسم ُب القرآف إذا نبقه كلم "فبل" يكوف ى
قلت فيما نبق أ ٌف ى

أقسم بالقرآف فأنه
اٞنستقبل ،ي
قسم يأٌب ُب القرآف هو هتديد ككعيد بوقوع العذاب ٌإال ما ى
كل ى
كقلت أيضان ٌ
ً ً
مادم نراه بأعيةةا كنلمسه بأيديةا ،كهي
كل شيء ٌ
قسم تعظيم .فقوله تعأب (ّنىا تيػٍبص يرك ىف) يريد بذلك ٌ
ى
األرض كما عليها كالكواكب السيارة كما فيها ،كقوله (كما ىال تيػب ً
ص يرك ىف) يريد بذلك الطبقات الغازي اليت
ىى ٍ
ٌ
تركهنا فبل
يتمزؽ
تركهنا كاليت ال ى
كيتبلشى ًمن اليت ى
ى
كل شيء ٌ
مادم ٌ
فوؽ األرض ألنةا ال نراها ،كاٞنعىنٌ :
اٞنادة صائرة إٔب اٝنراب كإنٌكم تةتقلوف إٔب عا ىٓب األثًن عا ىٓب
باٞنادة كال تركةوا إليها فإ ٌف ٌ
تعلٌقوا آمالكم ٌ

الةفوس فاعملوا آلخرتكم كق ٌدموا ألنفسكم لكي تعيشوا فيها عيش السعداء  ،كال تركةوا إٔب الدنيا
كترتكوا آخرتكم فتعيشوا فيها عيش األشقياء البؤناء.
و
ً
١نمد.
( -40إنَهي) أم القرآف (لىىق ٍو يؿ ىر ينوؿ ىك ًروٙب) عةد اهلل ،هو جربائيل نزؿ به على ٌ
 ( - 41ىكىما يه ىو بًىق ٍوًؿ ىشاعً ور) كما تظةٌوف (قىلً نيبل َما تيػ ٍؤًمةيو ىف) أم قليل مةكم يؤمةوف باهلل كرنوله.
( - 42كىال بًىقوًؿ ىك ً
تتو٨نوف (قىلً نيبل َما تى ىذ َك يرك ىف) أصلها تتذ ٌكركف فحذفت إحدل التائٌن
اه ون) كما ٌ
ى ٍ

تسهيبلن للكبلـ ،كاٞنعىن :قليل مةكم يتٌعظوف بالقرآف.
( - 43تىة ًزيل ٍّمن َر ٍّ ً
ٌن) .
ب الٍ ىعالىم ى
ه

ض ٍاألىقىا ًك ًيل) أم بعض األقواؿ لو قاٟنا من نفسه كٓب نةزٟنا عليه
١نمد (بىػ ٍع ى
 ( -44ىكلى ٍو تىػ ىق َوىؿ ىعلىٍيػةىا) ٌ
ً
ً ً ً
بالقوة
( -45ىأل ى
ىخ ٍذنىا مٍةهي) الوحي (بالٍيىمٌن) أم ٌ
ً
ً
ً
ٌن) أم اٞنتٌصل ،كاٞنعىن :ألخذنا مةه الوحي السابق بأف نةسيه إيٌأه ٍبٌ
ٍ( -46بيَ لىىقطى ٍعةىا مٍةهي) الوحي (الٍ ىوت ى
البلحق اٞنتٌ ً
صل .كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن يرثي ربيع بن مك ٌدـ حٌن
لقطعةا مةه الوحي ٌ
ٜنقه نبيش بن حبيب كقتله مع ٗناعته ُب الطريق ككاف معه ظعائن فيهن أيخته كأ ٌيمه كزكجته فقاؿ:
ً
باٞنكاف الواتً ًن
ث فً ٍق يع ال ىقراقً ًر
كه ىو َ
الرتي ىك ي بالٍ ىم ىكٍّر كحا ًر ه
ي
الشماخ بن
فقوؿ الشاعر "باٞنكاف الوات ًن" يعين باٞنكاف اٞنتٌصل الذم ٜنقه فيه نبيش كأصحابه .كقاؿ ٌ
ضرار ٫ناطب ىعراب :

إذا بلَ ٍغتًًين كحطىطٍ ً
ت ىر ٍحلًي
ى

ىعرابى ى فا ٍشرقًي بً ىدًـ الوتً ً
ٌن
ى
ى

أم بالدـ اٞنتٌصل من ناؽ الةاق  .ألهنم كانوا إذا جاع أحدهم ُب الصحراء كٓب ٩ند شيئان ليأكل فصد
الةاق كأكل دمهاٍ ،بٌ يش ٌد مكاف الفصد ِنرق فيةقطع الدـ ،ك" ىعراب " إنم إمرأة ،يقوؿ الشاعر ٟنذه

إٕب به فإذا ٓب ْندم زادان للسفر أيفصدم الةاق ككلي من دمها حّت
اٞنرأة :إ٘نلي رحلي على الةاق كأقبلي ٌ
شرقي بدـ الوتٌن" أل ٌف ىمن يأكل الدـ يشرؽ به حيث ال يستسيغه ،كاٞنعىن:
إٕب .كأما قوله "فا ٌ
تصلي ٌ
ً
إٕب .كقاؿ الفرزدؽ يصف امرأ نة:
يقوؿ ٟنا ٓنٌملي مش ٌقات السفر ككلي من دـ الةاق ٌ
حّت تىصلي ٌ
ض ٍه ًل ىكتًيةً ىها ىٔنٍ ىشى الغًىر ىارا
ت لىهي لىبىةان أىتىػٍتهي بً ى
إذا ٗنى ىع ٍ

صربته اف ال يذهب به حّت ٩نتمع الباقي الذم ٓنلبه من الةاق ماداـ
يقوؿ الشاعر إذا ٗنعت له لبةان ٌ
اللنب متٌصبلن ألهنا ٔنشى الغًرار ،أم ٔنشى انقطاعه .كُب اٞنةجد يقاؿ "كتن اٞناء" أم داـ كٓب يةقطع.

كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة اإلنراء قوله تعأب {كلىئًن ًشٍئػةا لىة ٍذه َ ً
ك بًًه
ك ٍبٌ ىال ىًْن يد لى ى
نب بًالَذم أ ٍىك ىحٍيػةىا إًلىٍي ى
ى ى ىى
ى
ىعلىٍيػةىا ىككً نيبل} .
ً
( -47فىما ًمة يكم) يا أهل مك كلو كاف ( ٍّمن) أصحاب ١نمد (أ و
ين) يعين فما أح هد مةكم
ٌ ى
ٍ
ى
ىحد ىعٍةهي ىحاج ًز ى

٪نجزه عةٌا ،كاٞنعىن :إنٌه ال يتكلٌف الكذب ألجلكم مع علمه لو أراد اهلل به نوءان ال تقدركف على دفعه.
ً
ً
ٌن) أم موعظ ٟنم.
 ( - 48ىكإًنَهي) أم القرآف (لىتىذٍكىرةه لٍٍّل يمتَق ى
ً
ٌن) بالبعث كاٜنساب.
 ( -49ىكإًنَا لىةىػ ٍعلى يم أى َف مة يكم حم ىك ٍّذبً ى
ً
ً
ين) يوـ القيام  ،يعين يةدموف على ما فاهتم من اإل٬ناف به
 ( - 50ىكإنَهي) أم القرآف ( ىٜنى ٍسىرةه ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى

كاالقرتاؼ من علومه.

( - 51كإًنَهي) كع هد الذم أكعدناكم به ُب اآلخرة ( ىٜنى حق الٍيى ًق ً
كآمةوا.
ٌن) الذم أيقن به اٞنؤمةوف ى
ى
ك الٍ ىع ًظي ًم) .
ان ًم ىربٍّ ى
١نمد (بً ٍ
( - 52فى ىسبٍّ ٍح) يا ٌ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٜناق  ،ك ٍى ٍ
ى
=============================================

سورة المعارج
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1نأ ىىؿ نائًل بًع ىذ و
اب ىكاقً وع) أم نأؿ نائل بةزكؿ عذاب كاقع على قومه .كالسائل هو الةضر بن
ى ى ه ى
ً
ً
ً
السماء
من
هو ٌ
اٜنق ٍ
من عةد ىؾ فأمط ٍر عليةا حجارةن ى
حرث بن كلدة ،ككاف نؤاله{ :الٌ ٌ
لهم إ ٍف كا ىف هذا ى
و و
الةب لذلك نأؿ بالعذاب انتهزاءنٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه أ ٌف
أك ائتةا بعذاب أليم}  ،ككاف مك ٌذبان لرنال ٌ
نيحل َنميع الكافرين كال يتم ٌكن أحد أ ٍف يدفع العذاب عةهم فقاؿ تعأب:
العذاب
ٌ
ً
س لىهي ىدافً هع) يدفع العذاب عةهم.
( - 2لٍٍّل ىكاف ًر ى
ين لىٍي ى
ٍّ ( - 3م ىن اللَ ًه) أم العذاب اٞنق ٌدر ًمن اهلل عقابان ٟنم علىى كفرهم كإشراكهم.

اٞنقربٌن كالركح األمٌن يتل ٌقوف األكامر مةه كيعملوف بأمره كال
ٍبٌ كصف نفسه بأنٌه عإب اٞنكاف كأ ٌف اٞنبلئك ٌ
ً
علو
يأنفوف فقاؿ تعأب( :ذم الٍ ىم ىعارًًج) أم ذم اٞنصاعد اليت تصعد إليه اٞنبلئك مةها .كهذا كةاي عن ٌ
شأنه كارتفاع مكانه .
ً
كح إًلىٍي ًه) أم تصعد اٞنبلئك اليت ٟنا كظائف ُب األرض ،كهم الكتىب كاٜن ىفظ
( - 4تىػ ٍع ير يج الٍ ىم ىبلئ ىك ي ىكالحر ي
كمبلئك اٞنوت يصعدكف إٔب السماء بصحب جربائيل كبأمره ،ككذلك اٞنؤمةوف يصعدكف مع اٞنبلئك إٔب
السماء ،يعين نفوس اٞنؤمةٌن تصعد ،كيبقى الكافركف كاٞنشركوف كاَّرموف على األرض (ًُب يىػ ٍووـ ىكا ىف
ً
ً
ف ىنةى و) لش ٌدة ما يصيبهم من اٝنوؼ كاٟنلع كالعذاب .كهو
ٌن أىلٍ ى
م ٍق ىد يارهي) عةد الكافرين كاَّرمٌن (ٙنىٍس ى
آخر يوـ من أياـ األرض الذم تقف فيه األرض عن دكرهتا احملوري بسبب انتهاء اٜنرارة اليت ُب جوفها

فيكوف جه مةها ليل دائم إٔب يوـ القيام كطوله ألف نة من نةيٌةا كاٛنه األخرل هنار دائم إٔب يوـ

القيام  .كذلك قوله تعأب ُب نورة السجدة {يي ىدبٍّػ ير ٍاأل ٍىمىر ًم ىن ال َس ىم ًاء إً ىٔب ٍاأل ٍىر ً
ض ٍبٌ يىػ ٍع ير يج إًلىٍي ًه ًُب يىػ ٍووـ ىكا ىف
ً
ف ىنةى و ٍّ٣نَا تىػعيدحكف}  .كقاؿ ايضان ُب نورة اٜنج:
م ٍق ىد يارهي أىلٍ ى
ً
ً
ك ىكأىلٍ ً
ك بًالٍع ىذ ً
ف ىنةى و ٍّ٣نَا تىػعي حدك ىف }  .فيكوف
ف اللَهي ىك ٍع ىدهي ىكإً َف يػى ٍونما ًع ى
ةد ىربٍّ ى
اب ىكلىن ي٫نٍل ى
{ ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى ى
لكن اَّرمٌن يق ٌدركنه ِنمسٌن ألف نة لً ىما يصيبهم ًمن العذاب.
ذلك اليوـ طوله ألف نة من نةيٌةا ك ٌ
ٌأما اٞنؤمةوف فيصعدكف مع اٞنبلئك إٔب جة اٞنأكل كال يبقوف على األرض.
( - 5فىاصًرب) يا ١نمد علىى أ ىذل قومك كنخريتهم مةك كال ْنزع (صبػرا ىً
ٗن نيبل) أم عاملهم باٛنميل
ٍٍ
ٌ
ىٍ ن
كلٌن الكبلـ لعلٌهم يةقادكف لك كال يةفركف عةك.

يدا) عةهم ،ألهنم ال يعتقدكف بوقوع العذاب.
َه ٍم يىػىرٍكنىهي) أم العذاب الذم طلبوه (بىعً ن
( - 6إًنػ ي
و
كحيةئذ يقعوف فيه.
 ( - 7ىكنىػىراهي قى ًريبنا) ألنٌه ليس بيةهم كبٌن العذاب ٌإال حادث اٞنوت
ٍ -8بٌ ٌبٌن نبحانه بعض اٜنوادث اليت تقع ُب آخر ذلك اليوـ الذم طوله ألف نة فقاؿ( :يىػ ٍوىـ تى يكو يف
السماء
ال َس ىماءي ىكالٍ يم ٍه ًل) فالسماء هي الطبقات الغازيٌ  ،أم الغبلؼ ٌ
اٛنوم لبلرض ،كاٞنعىن :تكوف ٌ

ً
عكرة غًن صافي كذلك لكثرة األِنرة كالغازات فتكوف كالدخاف.107

يسمى
اٞنسمى ُب بغداد "راشي" كُب اٞنوصل ٌ
كاٞنهل هو زيت السمسم مع تفله أم غًن مص ٌفى ،كهو ٌ

ً
الراشي علىى
"طحيةيٌ " أل ٌف السمسم يي ى
طحن بعد قىليه علىى الةار ،فإذا أرادكا فصل الزيت عن تفله ييغلىى ٌ

 107لقد أعطى اهلل نبحانه ثبلث صفات للمهل األكٔب أنه نائل ،كذلك قوله تعأب ُب نورة الكهف { ىكإًف
ً و
ً
ً
ً
للسواد ،كذلك قوله تعأب ُب نورة الةبأ
يى ٍستىغيثيوا يػيغىاثيوا ّنىاء ىكالٍ يم ٍه ًل يى ٍش ًوم الٍ يو يج ى
وه} كالثاني أنٌه معتم اللٌوف عكر مائل ٌ
غسق الليل .كالثالث إنٌه
كغساقان}  ،كالغانق هو األنود ٌ
{ ال يذكقوف فيها بردان كال شرابان إال ٘نيمان ٌ
مشتق من ى

ناخن يغلي كذلك قوله تعأب ُب نورة الدخاف { يػ ٍغلًي ًُب الٍبطي ً
اٜنى ًمي ًم } كهذه الثبلث تةطبق على
وف ىكغىٍل ًي ٍ
ي
ى
السمسم اٞنقلي اٞنطحوف حٌن يغلىى علىى الةار ً
ليفصلوا عةه الزيت.
ي

ب" ،كقد نبق شرح
الةار فيةعزؿ الزيت عن التفل كيي ى
سمى " يك يس ٍ
يسمى "شًنج" كالتفل يي ٌ
فصل ،فالزيت ٌ

كلم اٞنهل ُب نورة الدخاف كُب نورة الكهف أيضان.
ي
اؿ ىكالٍعًه ًن) أم كالصوؼ اٞنةفوشً .
( -9كتى يكو يف ًٍ
اؿ
كمثلها ُب نورة القارع قوله تعأب { ىكتى يكو يف ٍ
اٛنًبى ي
اٛنبى ي ٍ
ى
ىكالٍعً ٍه ًن الٍ ىمة يف ً
وش}  .كنبب ذلك عامبلف ،األكؿ إنتهاء جاذبي األرض ،أل ٌف نبب اٛناذبي هو اٜنرارة
و
فحيةئذ تتف ٌكك أجزاء
اليت ُب جوؼ األرض ،فإذا انتهت تلك اٜنرارة بالتدريج فاٛناذبي تةتهي أيضان
اٛنباؿ ،كالعامل الثا٘ب إرتفاع درج حرارة األرض بسبب الشمس ُب جه الةهار الدائم و
حيةئذ تةصهر
اٛنباؿ فتكوف أككسيد الكالسيوـ فتةهاؿ كالرماؿ ،أل ٌف أكثر اٛنباؿ هي كربونات الكالسيوـ ،أم أحجار
الكلس.
٘ن ً
ً
صديق صديقه أف يةجيه من العذاب بل
يب قرابته كال
ه
يما) أم ال يسأؿ قر ه
 ( - 10ىكىال يى ٍسأ يىؿ ى ه
يم ى٘ن ن

كل إنساف مشغوؿ بةفسه عن غًنه.
ٌ

ً
بصركف اٜنميم الكافر ُنميمه اٞنؤمن فيقولوف له
( - 11يػيبى َ
ص يركنىػ يه ٍم) مشت ٌق من اإلبصار ،أم اٞنبلئك يي ٌ
ً
كعصيتم
أبص ٍر هؤالء أقرباؤؾ الذين ىآمةوا باهلل كاتٌبعوا رنوله نيدخلوف اٛنةٌ ٌ .أما أنتم فقد أشركتم باهلل ى
ًَ
ين أىقٍ ىس ٍمتي ٍم الى يىػةىا يٟني يم
رنوله فدخلتم الةار .كذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ُب آي  { 49أ ىىه يػؤالء الذ ى
ؼ ىعلىٍي يك ٍم ىكالى أىنتي ٍم ىٍٓنىزنيو ىف} يعين يقولوف للمؤمةٌن أيدخلوا اٛنة .
اللٌهي بًىر ٍ٘نىو ٍاد يخليواٍ ٍ
اٛنىةَ ى الى ىخ ٍو ه
(يػوحد الٍم ٍج ًرـ لىو يػ ٍفتى ًدم ًمن ىع ىذ ً
اب يىػ ٍوًمئً وذ بًبىةً ًيه) .
ٍ
ىى ي ي ٍ ى
احبتً ًه) أم زكجته (كأ ً
( - 12ك ً
ىخ ًيه) .
ىى
ص ى
ى
( -13كفى ً
صيلىتً ًه) أم قبيلته كعشًنته (الًَيت) كانت (تيػ ٍؤًك ًيه) ُب دار الدنيا كتةجيه من أعدائه.
ى
ٗنيعا) يود أ ٍف يفتدم ُّم عن نفسه (ٍبيَ ي ً
 ( - 14ىكىمن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ةج ًيه) ذلك الفداء ًمن العذاب.
ض ىً ن ٌ
ي

كتوهجها.
ٍ - 15بٌ قاؿ تعأب ( ىك َبل) ال ٤ناة له (إًنػ ىَها لىظى َٰى) أم حرارة فائق كنار ١نرق  ،كهي الشمس ٌ

كمن ذلك قوؿ عةرتة:

ً
نار عبل و يا نى ًد٬نًي
هذه ي
تىػتىػلىظَى ً
كمثٍػليها ُب فيؤ ًادم

ت ظيٍلم ى الظَ ً
بلـ البى ًهي ًم
قى ٍد ىجلى ٍ ى
و
ض ًرًٙب
داد بًالتَ ٍ
نار ىش ٍوؽ تىػ ٍز ي
ي

( -16نىػَز ى ٍّ
ألهنا تةضج ُنرارة الشمس .فالشول هي
َو َٰل) أم تةزع جلدة الرأس لش ٌدة اٜنرارةٌ ،
اع ن للش ى
جلدة الرأس ،كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:

كقاؿ األفوه األكدم :

قىالى ٍ
ت قيػتىػٍيػلى ي ىما لىهي
أني ً
إ ٍف تىػرم ر ً
فيه قىزعه
ىٍ ى ى

ت ىشٍيبان ىش ىواتي ٍه
قى ٍد يجلٍّلى ٍ
كشواٌب ىخلَ ه فيها يدك يار
ى

( -17تى ٍدعيو ىم ٍن أ ٍىدبىػىر) عن اإل٬ناف باهلل ( ىكتىػ ىوَ َٰٔب) عن رنوله فلم يص ٌدقهي.
ةفق مةه ُب نبيل اهلل  .كاٞنعىن :إ ٌف "لظى"
 ( - 18ىك ىٗنى ىع) اٞناؿ (فىأ ٍىك ىع َٰى) أم فحفظه ُب الوعاء كٓب يي ٍ
ْنذُّم ّنا فيها من قوة جاذب .

ً
ً ً
وعا) أم ض ًجران جزكعان ،كمن ذلك قوؿ بشر بن أيب خازـ:
نسا ىف يخل ىق ىهلي ن
( - 19إ َف ٍاإل ى
ىال ىمانً نعا لًٍليىتًي ًم ً ٍ٥نلىتىهي ىكىال يم ًكبًّا ًٝنىٍل ًق ًه ىهلً نعا
فسر كلم "هلوع" بقوله تعأب:
ٍبٌ ٌ
كعا) يعين ٩نزع كال يصرب.
( -20إًذىا ىم َسهي ال َشحر ىج يز ن
حق الفقراء مةه ،كاٞنعىن :إنٌه قليل الصرب
 ( - 21ىكإًذىا ىم َسهي ٍ
اٝنىٍيػ ير) يعين إذا أصابه اٞناؿ ( ىمةي ن
وعا) أم ٬نةع ٌ

حّت إنٌه يبخل على الفقراء كاحملتاحٌن لش ٌدة حرصه.
شديد اٜنرص على اٞناؿ ٌ

عودكا أنفسهم علىى الصرب كعلموا أ ٌف عاقب صربهم الظىىفر
صلٍّ ى
( - 22إًَال الٍ يم ى
ٌن) ال ٩نزعوف أل ٌهنم ٌ
باألمةي كالةجاح بالغاي .

ًَ
ص ىبلهتًً ٍم ىدائً يمو ىف) ال يرتكوهنا.
ين يه ٍم ىعلى َٰى ى
( - 23الذ ى
ًً
ًَ
وـ) يتص ٌدقوف به هو الزكاة.
ين ًُب أ ٍىم ىواٟن ٍم ىح ٌّق َم ٍعلي ه
 ( -24ىكالذ ى
( - 25لٍّل َسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ) السائل هو الفقًن الذم يسأؿ من الةاس فيعطونه ،كاحملركـ الذم ال يسأؿ.
ًَ
ص ٍّدقيو ىف بًيىػ ٍوًـ الدٍّي ًن) أم بيوـ العقاب كاٛنزاء.
ين يي ى
 ( - 26ىكالذ ى
( -27كالَ ًذين يهم ٍّمن ىع ىذ ً
اب ىرًٍُّّم حم ٍش ًف يقو ىف) أم خائفوف.
ٍ
ى ى
( - 28إً َف ع ىذاب رًٍُّّم ىغيػر مأٍم و
وف) أم ال أماف مةه للكافرين.
ى ى ى ٍ ٍي ى ي
( - 29كالَ ًذين هم لًيفر ً
كج ًه ٍم ىحافًظيو ىف) من الزنا كاللٌواط.
ى ى يٍ ي
ً
ً
ٌن) على ذلك.
( - 30إًَال ىعلى َٰى أ ٍىزىكاج ًه ٍم أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
َه ٍم ىغٍيػ ير ىمليوم ى
ت أٍى٬نىانػي يه ٍم) من اإلماء (فىًإنػ ي
ً
ادك ىف)
ك) يعين فمن طلب لةفسه خبلؼ ذلك فزنا أك الط (فىأيكلىػَٰئً ى
( - 31فى ىم ًن ابٍػتىػغى َٰى ىكىراءى َٰذىل ى
ك يه يم الٍ ىع ي

أم اٞنتع ٌدكف ٜندكد اهلل.

ًَ
ين يه ٍم ًأل ىىمانىاهتًً ٍم ىك ىع ٍه ًد ًه ٍم ىراعيو ىف) ال ٫نونوف األمان كال يةقضوف العهد.
 ( - 32ىكالذ ى
ًَ
ين يهم بً ىش ىه ىاداهتًً ٍم قىائً يمو ىف) ال يةكركهنا كال ٬نتةعوف من أدائها.
 ( - 33ىكالذ ى
( - 34كالَ ًذين هم علىى ًً ً
فيؤدكهنا بأكقاهتا.
ص ىبلهت ٍم ي٪نىافظيو ىف) ٌ
ى ى ي ٍ ى َٰ ى
ك ًُب جة و
ً
َات حمكىٍريموف) عةد اهلل.
( - 35أيكلىػَٰئ ى ى

( - 36فىم ًاؿ الَ ًذين ىك ىفركا قًبػلى ى ً ً
ٌن) اإلهطاع معةاه اإلنقياد كاإلنصات لقوؿ اٞنتكلٌم .كالشاهد
ك يم ٍهطع ى
ى ي ى
ى

على ذلك قوؿ تيػبٌع:

ً
ً
و
و
ً
كم ٍه ًط يع
تىػ ىعبَ ىدً٘ب ٧نٍير بٍ ين ىن ٍعد كقى ٍد أ ىيرل ىك٧نٍير بٍ ين ىن ٍعد ً ٍٕب يمط ه
يع ي
عدكؾ الذم يقف قبالتك ُب اٜنرب كيكوف ض ٌدؾ ،كال تزاؿ هذه الكلم
أم مطيع كنامع ،كالقبيل هو ٌ

يقتص مةه لةفسه يقوؿ له "اهلل قبيلك" ،كمن
مستعمل عةد العرب ،فإذا اعتدل عليه أحد كٓب يتم ٌكن أ ٍف ٌ
ذلك قوؿ األعشى:

أُب فًٍتػيى و بً ً
الو يجوهً إذا لى يقوا
يض ي

ك يومان أبٍلغيوهي الٍ يم ٍخةىػ ىقا
قىبًيلى ى

١نمد (ع) كٓب يص ٌدقوه ،كاٞنعىن :فما
كالذين كفركا يريد ُّم اٞنشركٌن من أهل مك الذين كفركا برنال ٌ

للذين كفركا لع ٌدكؾ خاضعٌن كلقوله مةصتٌن ،يعين فما باٟنم يسمعوف كبلـ أيب جهل كهو يقودهم إٔب
جهةٌم؟
ٌن كع ًن الش ً ً
ً
ين) أم عن ٬نيةه كعن مشاله ٠نتمعٌن ،كبه ١نيطٌن ،كلكبلمه
 ( -37ىع ًن الٍيىم ً ى ى
ى
ٍّماؿ ع ًز ى
ً
حّت يكونوا كاٜنلق  ،كالشاهد على ذلك قوؿ عيبيد بن
نامعٌن .فالعزين معةاه اإلجتماع حوؿ إنساف ٌ
األبرص:
فى ىجاءيكا يػي ٍهىرعيو ىف إًلىٍي ًه ىح َّت يى يكونيوا ىح ٍوىؿ ًمٍة ىًربهً ًع ًزيةىا
كقاؿ عةرتة :
ً
ًو
صب العً ًزيةىا
ت لى ىدل ىم ىكٍّر
كق ٍرف قى ٍد تىػىرٍك ي
ىعلىٍيه الطٌٍيػ ير كالعي ي
أم ٠نتمع عليه.
ً
و
ً
كبل ال
الرب كهو مشرؾ؟ ٌ
( -38أىيىطٍ ىم يع يك حل ٍام ًرئ ٍّمٍةػ يه ٍم) أم من الكافرين (أىف يي ٍد ىخ ىل ىجةَ ى نىعي وم) بأعماؿ ٌ

تقبل أعماله كال يفيده بًٌره ماداـ مشركان.

اهم ٍّ٣نَا يىػ ٍعلى يمو ىف) أم من تراب األرض ،كيعلموف أيضان أف
 ( - 39ىك َبل) ال يدخل اٛنةٌ (إًنَا ىخلى ٍقةى ي

فلما علموا ذلك فلماذا يستةكركف اٞنعاد كالبعث
أجسامهم تعود إٔب األرض بعد اٞنوت فتكوف ترابانٌ ،
مرة أخرل؟
فالذم خلق األجساـ من الرتاب كأعادها إٔب الرتاب أليس قادران على خلقها ٌ

ب الٍم ىشا ًرًؽ كالٍمغىا ًر ً
ً ً
ب) أم مشارؽ الشمس كمغارُّا ،فالكواكب السيٌارة كلٌها ٟنا
ى ى
( - 40فى ىبل أيقٍس يم بىر ٍّ ى

حّت
مشارؽ كمغارب ،ككلم "فبل" دليل اٞنستقبل ،كاٞنعىن :ليس أجسامهم كحدها تكوف ترابان بل ٌ
ً
كل جرـ تشرؽ عليه
الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض نوؼ ٌ
تتمزؽ كتةتثر أجزاؤها ُب الفضاء ،يعين ٌ
ً
ً
ب
الشمس كتغرب عةه ٌ
يتمزؽ ُب ذلك الوقت .ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار { ىكإذىا الٍ ىك ىواك ي
ت } أم تش ٌققت كانتثرت أجزاؤها ُب الفضاء فتكوف نيازؾ،
انتىثىػىر ٍ
ً
كقوله (إًنَا لىىقاد يرك ىف) على إعادة األجساـ اٞنيت إٔب اٜنياة ثاني كلكن ال حاج إٔب ذلك أل ٌف الةفوس حيٌ
باقي كهي اإلنساف اٜنقيقي.
ٍّؿ ىخٍيػنرا ٍّمٍةػ يه ٍم) يعين ليست قدرتةا علىى إعادة الٍ ًمثٍل فقط بل قادركف على أف ٤نعل
 ( - 41ىعلى َٰى أىف نػحبىد ى
ً ً
ً
يسبق
ٌن) أم ٓب ٍ
إعادهتا خًنان من األكٔب كأحسن شكبلن كخلقان كلكن ال لزكـ إٔب ذلك ( ىكىما ىٍ٥ن ين ّنى ٍسبيوق ى
لةا أ ٍف نعيد األجساـ اٞنيت إٔب اٜنياة كنعيد الةفوس إليها ثاني إال إلظهار معجزة ،كليس من اٞنعقوؿ أ ٍف
ٕنزؽ قشر بيضته .كقد نبق تفسًن ًمثل
نعيد الطًن إٔب بيضته اليت خرج مةها بعد أف كرب كطار كبعد أف ٌ
هذه اآلي ُب نورة الواقع آي . 60
ً
وع يدك ىف) به:
( - 42فى ىذ ٍريه ٍم ى٫ني ي
وضوا) ُب هذه األكهاـ ( ىكيىػ ٍل ىعبيوا) ُب هذه الدنيا ( ىح َ َّٰت ييىبلقيوا يىػ ٍوىم يه يم الَذم يي ى

هو يوـ القيام .

( - 43يػوـ ى٫نٍرجو ىف ًمن ٍاأل ً
ً
اعا) أم
ىج ىداث) أم من القبور ،يعين ٔنرج الةفوس من القبور كاٞنخابئ (نىر ن
ىٍ ى ي ي ى ٍ
مسرعٌن إٔب الداعي ( ىكأىنػَهم إً ى َٰٔب نيص و ً
ضو ىف) أم يسرعوف كيتسابقوف ،كمن ذلك قوؿ اٜنطيئ :
ب ييوف ي
ي
يٍ

ً
ت
ضٍ
َاس أ ٍىكفى ى
كق ٍدران إًذا ما أىنٍػ ىف ى
ض الة ي
كقاؿ جرير يصف نفرهم على الةوؽ كقد ضلٌوا الطريق:
ًَ
ً
يإب ًٙنٍ ًسها الٍ يم ٍستىػ ٍوفً ً
ض
كإذا األدل ي خاطىيركا ى٠ن يهوىٟنا ىم ىش يقوا لى ى
أم السًن السريع .كقاؿ أيضان:
ب ابٍ ًن حابً و
ت ىخٍي هل بً ىكبَتًها اإلبًبل
ضٍ
انتىػ ٍوفى ى
ي
س كما ٍ
كه ٍم نىػىزعيوا بالَرٍكًع قىػ ٍل ى
و
هلموا إٔب أخذ اللٌحم
ك ي
الةصب هي أحجار كبًنة كانوا يذُنوف عليها األنعاـ لؤلصةاـ كيةادم مةاد مةهم ٌ
ىإٔب نا ًرها ىن ٍعيان إلىٍيػ ىها األر ًام يل

فيوزعونه عليهم ٠نٌانان كيرجعوف به إٔب أهلهم .كاٝنركج من القبور خاص
فيتسارعوف من بيوهتم إليه ٌ
بالكافرين ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة القمر { خشَعا أىبصارهم ى٫نٍرجو ىف ًمن ٍاأل ً
َه ٍم
ي ن ٍ ى يي ٍ ي ي ى ٍ
ىج ىداث ىكأىنػ ي
ىجىر هاد حمةتى ًشهر}  ،كقاؿ تعأب ُب نورة م س { قىاليوا يىا ىكيٍػلىةىا ىمن بىػ ىعثىػةىا ًمن َم ٍرقى ًدنىا ىه ىذا ىما ىك ىع ىد الَر ٍ٘نى ين
ص ىد ىؽ الٍ يم ٍر ىنليو ىف } .
ىك ى

ً
ً
تشق عليهم كتكلفهم اٞنذلٌ بٌن الةفوس
ص ياريه ٍم) أم ذليل خاضع (تىػ ٍرىه يق يه ٍم ذلَه) أم ٌ
 ( - 44ىخاش ىع ن أىبٍ ى
ً
ً
وع يدك ىف) به ُب دار الدنيا للعذاب كالعقاب.
َٰ(ذىل ى
ك الٍيىػ ٍويـ الَذم ىكانيوا يي ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنعارج ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة نوح
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ىنذر قىػومك) عن عبادة األصةاـ ( ًمن قىػب ًل أىف يأٍتًيػهم ع ىذ ً
ً
ً
يم) .
وحا إً ى َٰٔب قىػ ٍوًم ًه أى ٍف أ ٍ ٍ ى ى
ى ىي ٍ ى ه
ٍ
( - 1إنَا أ ٍىر ىن ٍلةىا ني ن
اب أىل ه

ً
ًً
ٌن) باألدلٌ كالبيٌةات.
مرن هل من اهلل ( حمبً ه
( - 2قى ىاؿ) نوح (يىا قىػ ٍوـ إ ٍّ٘ب لى يك ٍم نىذ هير) ى
ً
ىطيع ً
ً
وف) فيما أدعوكم إليه.
تعصوه ( ىكأ ي
( -3أىف ٍاعبي يدكا اللَهى) كحده ( ىكاتَػ يقوهي) فبل ي
ً
ً
ىج ول حم ىس ًّمى) يعين إذا آمةتم
( - 4يىػ ٍغف ٍر لى يكم ٍّمن ذينيوبً يك ٍم) إ ٍف أطعتمو٘ب فيما أدعوكم إليه ( ىكيػي ىؤ ٍّخ ٍريك ٍم إ ى َٰٔب أ ى
ً
ىج ىل اللَ ًه)
عجل بآجالكم بل ٌ
ال يي ٌ
لكل كاحد مةكم (إ َف أ ى
يؤخركم ُب الدنيا إٔب انقضاء آجالكم ٌ
اٞنقررة ٌ
ً
يؤمن به ٌإال نفر قليل.
باٟنبلؾ لكم (إ ىذا ىجاءى ىال يػي ىؤ َخ ير لى ٍو يكةتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف) اٜنقيق  .فك ٌذبوه كٓب ٍ
ب إً ٍّ٘ب دعو ً
كل األكقات باللٌيل كبالةهار.
( - 5قى ىاؿ) نوح يشكو قومه ( ىر ٍّ ى ى ٍ ي
ت قىػ ٍومي لىٍي نبل ىكنىػ ىه نارا) يعين ُب ٌ
ً
ً
عين.
( - 6فىػلى ٍم يىًزٍد يه ٍم يد ىعائي إًَال فىر نارا) ٌ
ً ً
ىصابً ىع يه ٍم ًُب آذىاهنًً ٍم) لئبل يسمعوا
 ( -7ىكإً ٍّ٘ب يكلَ ىما ىد ىع ٍوتػي يه ٍم) إٔب اإل٬ناف (لتىػ ٍغفىر ىٟني ٍم) خطاياهم ( ىج ىعليوا أ ى
انتىػ ٍغ ىش ٍوا ثًيىابىػ يه ٍم) لئبل أراهم فأكلمهم كأنصحهم ،يعين غطٌوا رؤكنهم بثياُّم فجعلوها غشاء بيين
قوٕب ( ىك ٍ
كبيةهم ،كمن ذلك قوؿ قيس بن اٞنلوح:
لىع َل خياالن ًمٍة ً
ك يىػلٍ ىقى ىخيالًيىا
ألنتىػ ٍغ ًشي كما ً ٍيب نىػ ٍع ىس ه
ٌ
ى ى
كإ٘ب ٍ
يقوؿ الشاعر كإ٘ب أغطي رأني بردائي لعلٌين أناـ كأرل خيالك ُب اٞنةاـ ،كقد نبق شرح هذه الكلم ُب
نورة هود أيضان.

انتًكٍبى نارا ) شديدان.
علي كعلى اٞنؤمةٌن ( ٍ
ىصحركا) على الكفر كالعصياف ( ىك ٍ
( ىكأ ى
انتى ٍكبىػ يركا) ٌ
ٍ( - 8بيَ إً ٍّ٘ب ىد ىع ٍوتيػ يه ٍم ًج ىه نارا) بعد اٝنيفي .
ت ىٟني ٍم إً ٍنىر نارا) أم تابعت الكبلـ
ىنىرٍر ي
ٍ( -9بيَ إً ٍّ٘ب أ ٍىعلى ي
ةت ىٟني ٍم) أخطاءهم كعاقب إشراكهم باهلل ( ىكأ ٍ
كالةصائح ٟنم كلكن ال فائدة ٓنصل مةهم باإلعبلف كال باإلنرار" .األنرار" بفتح اٟنمزة ٗنع ًنٌر،

ىنحركاٍ الة ىَد ىام ى لى َما ىرأ يىكاٍ
ك"اإلنرار" بكسر اٟنمزة تتابع السًن ليبلن ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس { ىكأ ى
األعشى يصف إمرأة:
اب}  ،أم تابعوا الةدام بعضها ببعض .كالشاهد على ذلك قوؿ ى
الٍ ىع ىذ ى
ً
الص ًريٍ ً
أنرةو
ف الٍ يم ىمث ًَل
ىٍ
ٟنا ىكبً هد ىم ٍلساءي ي
ك٥نهر ىكفاثيوًر ٌ
ذات ٌ
أنرة" يعين بطةها ذات خطوط مطويٌ متتابع  ،يعين مثل خطوط اٛنبٌن اٞنتتابع .
فقوؿ الشاعر "ذات ٌ

"السرار" كاحد أنرار الكف كاٛنبه كهي خطوطها .يعين التجعدات اليت فيها.
كُب ٢نتار الصحاح قاؿ ٍّ

( -10فىػ يق ٍلت ً
ً
َارا) ٞنن تاب.
ي ٍ
انتىػ ٍغف يركا ىربَ يك ٍم إنَهي ىكا ىف ىغف ن
( -11يػيٍرًن ًل ال َس ىماءى ىعلىٍي يكم ٍّم ٍد ىر نارا) بكثرة األمطار.
( - 12ك٬نيٍ ًد ٍد يكم بًأىمو واؿ كبةًٌن) أم يكثٌر أموالكم كأكالدكم (كى٩نعل لَ يكم جة و
َات) أم بساتٌن ُب الدنيا
ٍ ى ىى ى
ى ٍى
ٍ ى
ي
ى

( ىكىٍ٩ن ىعل لَ يك ٍم أىنٍػ ىه نارا) تسقوف مةها بساتيةكم.

َ ( - 13ما لى يك ٍم ىال تىػ ٍر يجو ىف) ثواب اهلل فتقيموف (لًلَ ًه ىكقى نارا) ُب صبلتكم كعبادتكم له.
 ( - 14ىكقى ٍد ىخلى ىق يك ٍم أىطٍ ىو نارا) ٗنع طىور ،يعين خلقكم أجةٌ ٍبٌ أطفاالن ٍبٌ صبيانان ٍبٌ فتيانان ،كهكذا انتقلتم

حّت أصبحتم رجاالن.
من طىور إٔب طىور آخر ٌ

( - 15أى ىٓب تىػركا) يعين أٓب تعلموا ،كهي كلم مشت ٌق من الرأم كهو العلم ( ىكيف خلىق اللَه نبع ىٚناك و
ات
ٍ ىٍ
ٍ ى ى ى ي ىٍ ى ى ى
ً
كهن اٛنةاف اليت تسكةها
طبىاقنا ) يعين الواحدة فوؽ األخرل ،كهي السماكات األثًني  ،أم الركحانيٌ ٌ ،
اٞنبلئك كاألنبياء كالشهداء كالصاٜنٌن من الةاس .كقد شرحت عةها ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان.
كقوله:
ً
ً
اجا)
 ( -16ىك ىج ىع ىل الٍ ىق ىمىر في ًه َن ني نورا) يضيء ٞنن نكن تلك السماكات ( ىك ىج ىع ىل الش ٍ
فوقهن (نىر ن
س) ٌ
َم ى

كالسراج .كقد نبق شرح مثل هذه اآلي ُب نورة الفرقاف ُب آي  61كهي
ٟنم ،أم قليل الضوء كاٜنرارة ٌ

ً
ً ً
اجا ىكقى ىمنرا حمةً نًنا }  .كجاء ُب كصف
كجا ىك ىج ىع ىل ف ىيها نىر ن
قوله تعأب {تىػبى ىارىؾ الَذم ىج ىع ىل ًُب ال َس ىماء بػيير ن
ًً
ٌن فًيها ىعلىى ٍاألىرائً ً
ك ىال يىػىرٍك ىف فً ىيها ىمشٍ نسا ىكىال ىزٍم ىه ًر نيرا }
أصحاب اٛنة قوله تعأب ُب نورة اإلنساف { حمتَكئ ى ى
ى
.
كأظةٌك تقوؿ هذه اآلي تةاقض اآلي السابق .
كاٛنواب على هذا السؤاؿ هو أ ٌف اآلي األكٔب يصفها على ما هي عليه ُب الزمن اٜناضر إذ القمر موجود
ككذلك الشمس موجودةٌ .أما ُب اآلي الثاني يصفها بعد قياـ القيام أل ٌف القمر ْنذبه الشمس فيلتصق

تتمزؽ الشمس كتوابعها فبل تب ىقى مشس كال قمر.
ُّا ٍبٌ ٌ

 ( -17ىكاللَهي أىنبىتى يكم) أم أنشأكم ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف ُب قص مرٙب { ىكأىنبىتىػ ىها نػىبىاتنا

ىح ىسةنا}  ،يعين أنشأها نشأة حسة  .كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ترثي آخاها:
كأىبو الٍيتىامى يػٍةبًتيو ىف فًةىاءه نػىبت الَربًي ًع ًّنىك ىو
ٍؤل ًم ٍع ىش ً
اب
ٍى
ىي
ىي ى ى ي
أم كما تةشأ الفراخ،

كقوله ( ٍّم ىن ٍاأل ٍىر ً
مكوف من عةاصر أرضي من مركبات
ض نػىبىاتنا) أم إنباتان كالزرع ،أل ٌف جسم اإلنساف ٌ
الكلس كالصوديوـ كالبوتانيوـ كالكربيت كالفسفور كاٜنديد كغًن ذلك.

ً
ً
ً
اجا) إٔب
ٍ( - 18بيَ ييعي يد يك ٍم ف ىيها) بعد اٞنوت ( ىكي٫نٍ ًر يج يك ٍم) مةها ،أم من األرض ،كذلك يوـ القيام (إ ٍخىر ن

احملشر كأنتم نفوس ركحانيٌ .
الفضاء ٍبٌ إٔب ى

( - 19كاللَهي ج ىعل لى يكم ٍاأل ٍىر ى ً
كىن.
الس ى
ض ب ىساطنا) أم جعلها يم ٌ
ى ى ى ي
بسط للزرع ك ي
ً
ً
الفج طريق بٌن اٛنباؿ كٗنعه فجاج.
( -20لٍّتى ٍسلي يكوا مٍةػ ىها ينبي نبل) أم طرقان (ف ىج ن
اجا) أم كانع  ،ك ٌ
ص ٍوً٘ب ىكاتَػبىػعيوا) رؤناءهم ( ىمن َٓبٍ يىًزٍدهي ىماليهي ىكىكلى يدهي إًَال ىخ ىس نارا) يعين إتبٌعوا
وح َر ٍّ
ب إًنػ يَه ٍم ىع ى
( - 21قى ىاؿ ني ه
أغةياء قومهم الذين اغرتكا باٞناؿ كالولد فازدادكا بذلك تكربان كعةادان ً
فخسركا آخرهتم.
ٌ
ٌ

 ( - 22ىكىم ىك يركا) باٞنؤمةٌن ( ىمكنٍرا يكبَ نارا) يعين كمكر كبٌار اٜنيوانات مع ضعفائها ،أم رؤناء اٜنيوانات
كاألند كالةمر كالذئب مع ضعفاء اٜنيوانات كالغةم كاٞنعز كاألرانب كغًن ذلك.

ً
اعا
 ( - 23ىكقىاليوا) أم قاؿ بعضهم لبعض (ىال تى ىذ ير َف) أم ال ترتكوا عبادة (آٟنتى يك ٍم ىكىال تى ىذ ير َف ىكًّدا ىكىال ين ىو ن

وؽ ىكنى ٍسنرا) هذه أٚناء أصةاـ كانوا يعبدكهنا.
وث ىكيىػعي ى
ىكىال يىػغي ى

ً
ً ًً
اٜنق .كهةا ًبٌ كبلـ
ٌن إًَال ى
 ( -24ىكقى ٍد أ ى
اٜنق ( ىكىال تى ًزد الظَالم ى
ض ىبلنال) عن ٌ
ىضلحوا ىكث نًنا) من الةاس عن طريق ٌ
نوح.

ٍ - 25بٌ قاؿ اهلل تعأب٣ٍّ ( :نَا ىخ ًطيئىاهتًً ٍم أي ٍغ ًرقيوا) ُب اٞناء (فىأ ٍيد ًخليوا نى نارا) يعين أجسامهم غرقت ُب اٞناء
ً ً
ً
ً
ىنص نارا) يةصركهنم ك٫نلٌصوهنم من العذاب.
كنفونهم أيدخ ٍ
لت ُب الةار (فىػلى ٍم ى٩ن يدكا ىٟنيم ٍّمن يدكف اللَه أ ى
ً
ب ىال تى ىذر) أم ال ترتؾ (علىى ٍاألىر ً ً
ين ىديَ نارا) أم
وح) لى ٌما ركب ُب السفية ( َر ٍّ
ى
ٍ
ٍ
 ( - 26ىكقى ىاؿ ني ه
ض م ىن الٍ ىكاف ًر ى
صاحب دار.

ً ً ً ً
ً ً
( - 27إًن ى ً
َارا) أم كثًن الكفر.
َك إف تى ىذ ٍريه ٍم ييضلحوا عبى ىاد ىؾ) اٞنؤمةٌن ( ىكىال يىل يدكا إَال فىاجنرا) مثلهم ( ىكف ن
ًً
َ ( - 28ر ٍّ ً
م كلًمن دخل بػي ًيت م ٍؤًمةنا) هاربان من الكافًرين (كلًٍلم ٍؤًمةًٌن كالٍم ٍؤًمةى ً
ات ىكىال تى ًزًد
ب ا ٍغف ٍر ًٕب ىكل ىوال ىد َ ى ى ى ى ى ىٍ ى ي
ى ي ىى ي
الظَالً ً
ٌن إًَ
حساف بن ثابت األنصارم:
قوؿ
ذلك
كمن
،
ا
ر
كدما
ا
هبلك
إال
يعين
)
ا
ار
ب
ػ
ت
ال
م
ٌ
ن
ن
ى
ى
ى
ن
ٌ
ً
ح َّت تيبار قىبًيلى ه بًىقبًيلى و قىػودان كئنٍر ً
يار
ى ى ىى
ب بالدٍّيا ًر د ي
ى ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة نوح ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=====================================

سورة الجن
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1قيل) يا ١نمد ألصحابك (أ ً
اٛنً ٍّن) أم انتمع القرآف ٗناع من اٛنن
انتى ىم ىع نىػ ىفهر ٍّم ىن ٍ
يكح ىي إً ىَ
ٕب أىنَهي ٍ
ٌ
ٍ
(فىػ ىقاليوا) أم قاؿ اٞنستمعوف لً ىمن ٓب يستمع مةهم كٓب ٪نضر (إًنَا ىًٚن ٍعةىا قيػ ٍرآنا ىع ىجبنا) .
( - 2يػه ًدم إً ىٔب الحر ٍش ًد فى ًً
ً
ىح ندا) .
ىٍ
آمةَا به ىكلىن نح ٍش ًرىؾ) فيما بعد (بىربٍّػةىا أ ى
ى
كل كبًن ،كمن ذلك قوؿ
 ( -3ىكأىنَهي تىػ ىع ى َٰ
أب ىج حد ىربػٍّةىا) كلم ى
"جد" تستعمل عةد العرب لتعظيم كإجبلؿ ٌ
أميٌ بن أيب الصلت:
ك ىٍ٠ندان ىكأى٠نى يد
ك ىربٌةا فىبل ىش ٍيءى أ ٍىعلىى ًمٍة ى
ك اٜنى ٍم يد ىكالةىػ ٍعماءي ىكالٍ يم ٍل ي
لى ى
(ما َأنى ىذ ص ً
احبى ن) أم زكج ( ىكىال ىكلى ندا) كما يزعم هؤالء اٞنشركوف.
ى
ى
( - 4كأىنَه ىكا ىف يػ يق ي ً
ً
اٜنق" .فالشطىط" هو البعد ،كمن
وؿ ىنف ييهةىا ىعلىى اللَه) قوالن ( ىشطىطنا) أم بعيدان عن ٌ
ى ي ى

ذلك قوؿ عةرتة:

أىال ىهل تيػرل إ ٍف ىش َ
ط ىع ٍّين ىمز يارها
ٍ ى
ك"السفيه" ناقص العقل كاٞنعرف .

عن ٍأهلًها اآل ىف يم ٍز ًع يج
كأ ٍىز ىع ىجها ٍ

 ( -5ىكأىنَا ظىةىػةَا أىف لَن تىػ يق ى ً
اٛنً حن ىعلىى اللَ ًه ىك ًذبنا) با ٌٔناذ البةات هلل كالشفعاء ٟنم عةد اهلل حّت
نس ىك ٍ
وؿ ٍاإل ي

فتبٌن لةا كذُّم.
ٚنعةا القرآف يةفي ذلك ٌ

اؿ ٍّم ىن ًٍ
اإل ً
اٛنً ٍّن) يعين يلجؤكف إليهم ببعض أعماٟنم
 ( - 6ىكأىنَهي ىكا ىف ًر ىج ه
نس يىػعيوذيك ىف بً ًر ىج واؿ ٍّم ىن ٍ
ً
الرهق
كيسخركهنم ببعض أشغاٟنم .كمن هؤالء نليماف ٌ
كه ٍم ىرىه نقا) ى
اٛنن كغًن نليماف كثًن (فىػىز ياد ي
نخر ٌ
ٌ
األعشى:
هو اٞنش ٌق  .كمن ذلك قوؿ ى

ال ىش ٍيءى يىػٍةػ ىفعي ًين ًم ٍن يد ٍك ًف يرٍؤيىتً ىها

ً ً
ً
ب ىرىه ىقا
ىه ٍل يى ٍشتىفي كام هق ما ٓبٍ ييص ٍ

ً
ً
احملب ك٪نصل علىى ١نبوبته بدكف تكليف كمش ٌقات.
احملب ،يقوؿ الشاعر هل يشفي قلب ٌ
كالوامق هو ٌ

رهقان ،أم زادكهم تكاليف كمش ٌقات بتسخًنهم إيٌاهم.
اٛنن ى
كاٞنعىن :إ ٌف اإلنس زادكا ٌ

ىح ندا) يرشد الةاس إٔب طريق
اٛنن (أىف لَن يىػٍبػ ىع ى
 ( -7ىكأىنػ ي
ث اللَهي أ ى
َه ٍم) أم اإلنس (ظىةحوا ىك ىما ظىةىةتي ٍم) أيها ٌ
عيسى .ككذلك بعض فًىرؽ اإلنبلـ ظةٌوا لن يبعث اهلل
ٌ
اٜنق ،يعين ظةٌوا أ ٍف ٍ
لن يبعث اهلل رنوالن بعد ى
الةب عةه.
١نمد يرشد الضالٌٌن إٔب طريق ٌ
مرشدان بعد ٌ
اٜنق ،كهو اٞنهدم الذم أخرب ٌ
كصلةا السماء األثًني  ،أم الركحاني فلى ىمسةاها
صعدنا ُب الفضاء ٌ
حّت ى
 ( - 8ىكأىنَا لى ىم ٍسةىا ال َس ىماءى) أم ى
بأيديةا (فىػوج ٍدنى ً
يدا) أم كثًنان كقويٌان ( ىك يش يهبنا) ٓنت السماءٗ ،نع
ت ىحىر ننا) ًمن اٞنبلئك ( ىش ًد ن
اها يملئى ٍ
ىى ى
شهاب ،كقد شرحت عن الشهب ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان.
( - 9كأىنَا يكةَا) قبل مبعث الةب (نػى ٍقع يد) قريبان ( ًمٍةػها م ىق ً
اع ىد لًل َس ٍم ًع) أم كةٌا نتٌخذ مقاعد للسمع قريب
ٌ ي
ى ى
ى
ً
من السماء الركحانيٌ اليت تسكةها اٞنبلئك لةستمع ما يقولوف كما يتكلٌموف (فى ىمن يى ٍستىم ًع ٍاآل ىف ىً٩ن ٍد لىهي
ً
ص ندا) يعين الشهاب يلحقه كال يفلت مةه اٞنستمع.
ش ىهابنا) ُب طريقه يرصده ( َر ى
يد ًّنىن ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض أ ٍىـ أ ىىر ىاد ًًُّ ٍم ىربػح يه ٍم ىر ىش ندا) فأرنل ٟنم رنوالن يرشدهم إٔب
ىشٌّر أيًر ى
 ( -10ىكأىنَا ىال نى ٍد ًرم أ ى

الشر.
طريق الصبلح .كاٞنعىن :ال ندرم هل ي
الشر أـ يطيعوف رنوٟنم فيةجوا من ٌ
يعصوف رنوٟنم فيصيبىهم ٌ
ً
( - 11كأىنَا ًمةَا ال َ ً
ك) أم غًن ذلك ( يكةَا) ُب اٞناضي (طىىرائً ىق قً ىد ندا ) أم مذاهب
صاٜنيو ىف ىكًمةَا يدك ىف َٰذىل ى
ى
٢نتلف ُب األدياف ،كمن ذلك قوؿ الشاعر:

ً
ت ىخٍي يل ىزيٍ ود قً ىد ندا
ت ىكىزيٍ هد ىحانهر يػى ٍوىـ ىكلَ ٍ
ىكلىىق ٍد قيػ ٍل ي
ككلم "طرائق" ٗنع طريق  ،كهي اٞنذهب كالشريع كالعقيدة.

 ( -12ىكأىنَا ظىةىػةَا أىف لَن نػ ٍحع ًجىز اللَهى ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض) أم لن نفوته إذا أراد بةا نوءان ( ىكلىن نػ ٍحع ًجىزهي ىهىربنا) من

األرض إٔب الفضاء.

 ( - 13ىكأىنَا لى َما ىًٚن ٍعةىا ا ٍٟنيىد َٰل) الذم ُب القرآف ( ىآمةَا بًًه فى ىمن يػي ٍؤًمن) مةكم أيٌها الكافركف (بًىربًٍّه) كما
اٜنى حق ىكلٍيىت ًَق
اؼ ىِنٍ نسا) أم نقصان ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة { ىكلٍيي ٍملً ًل الَ ًذم ىعلىٍي ًه ٍ
آمةٌا (فى ىبل ى٫نى ي
ً
اللٌه ربَه كالى يػبخ ً
ص مةه شيئان ( ىكىال ىرىه نقا) أم كال تكليف ما ال ييطاؽ عمله.
س مٍةهي ىشٍيئنا }  ،يعين ال ييةق ٍ
ى ى ي ى ىٍ ى ٍ
"فالرهق" معةاه التكليف كاٞنش ٌق  ،تقوؿ العرب "ال ترهقين ال أرهقك اهلل" يعين ال تكلٌفين ما ال أيطيقه،

١نمد ليس فيه زيادة كتكليف كما ُب
كتقديره ال ى٫ناؼ نقصان كال زيادة ،كاٞنعىن :إ ٌف ٍّ
الدين الذم جاء به ٌ

دين مونى ،كال نقص كتسهيل كما ُب دين عيسى ،بل هو متونط بٌن هذا كذاؾ.

( - 14كأىنَا ًمةَا الٍمسلًمو ىف) أم اٞنستسلموف ألكامر رٌُّم (كًمةَا الٍ ىق ً
انطيو ىف) أم العادلوف ،كمن ذلك قوؿ
ى
يٍ ي
ى

الشاعر:

ابن ًهٍة ود ىعٍةػ ىونة
قىػ ٍوهـ يه يم قىػتىػليوا ى
كيدؿ على ذلك
يعين ىع ىدلوا طريقهم على الةعماف .كاٞنعىن :اٛناعلوف هلل عديبلن يعبدكنه كن ٌدان ييق ٌدنونهٌ .
ًَ
ين ىك ىف يركاٍ بًىرًٍُّّم يىػ ٍع ًدليو ىف } أم ٩نعلوف له عديبلن كن ٌدان ٪نبٌونه
قوله تعأب ُب ٌ
أكؿ نورة األنعاـ { ٍبٌ الذ ى
ً
ً
يموا الوز ىف
كيعبدكنه ،فكلم "ق ٍسط" معةاها العدؿ ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف { ىكأق ي
بً ً
الق ٍس ًط} يعين بالعدؿ.
ك ىٓنىَرٍكا
ىنلى ىم فىأيكلىػَٰئً ى
اٛنن عن لساف اٞنتكلٌم مةهم فقاؿ ( فى ىم ٍن أ ٍ
ٍبٌ أخذ نبحانه يي ٌبٌن عن اٞناضٌن من ٌ
عمركان كهم قىسطيوا علىى الةحػع ً
ماف
ىٍ ي ٍ ى ى
ٍ

"ٓنرم"
ىر ىش ندا) أم فتَشوا عن اٜنقيق فوجدكها كأصابوا الرشد ،يعين فوجدكا من أرشدهم إليها .فكلم ٌ
معةاها التفتيش عن الشيء كالبحث عةه.
ً
ً
ً
َم ىحطىبنا) أم صاركا كقودان ٛنهةٌم مكاف اٜنطب.
 ( - 15ىكأىَما الٍ ىقانطيو ىف) من هؤالء (فى ىكانيوا ٛنى ىهة ى

انتىػ ىق ياموا ىعلىى الطًَري ىق ً) اليت جاء ُّا
كجه اٝنطاب إٔب مشركي العرب فقاؿ تعأب ( ىكأىف لَ ًو ٍ
ٍ - 16بٌ ٌ

اهم) باٞنطر ( َماءن ىغ ىدقنا) أم كثًنان ،كمن ذلك قوؿ أيميٌ بن أيب الصلت:
ىن ىقٍيػةى ي
إبراهيم كٓب يشركوا باهلل (ىأل ٍ
ً
ً
ب الٍ ىمذاقىً ال ًم ٍل هح كال ىك ًدهر
ماؤها ىغ ىد هؽ
يل ي
ىع ٍذ ي
مز ي
اجها ىن ٍل ىسب ه
كذلك أل ٌف اٞنطر انقطع عةهم بضع نةٌن .كاٞنعىن :لو آمةوا كداكموا على طريق الصبلح كالتوحيد
لونعةا عليهم األرزاؽ ،أل ٌف برك األرض باٞنطر.
ٌ
( -17لٍّةىػ ٍفتًةىػ يه ٍم فً ًيه) أم لةختربهم به هل يشكركف على ىنع الرزؽ فيعطوف الفقًن ح ٌقه أـ يبخلوف عليه
ً ً
ص ىع ندا) اٞنسلك هو الطريق الذم يسلكه اإلنساف،
( ىكىمن يػي ٍع ًر ٍ
ض ىعن ذ ٍك ًر ىربٍّه) كال يشكره (يى ٍسليكٍهي ىع ىذابنا ى
ً
األشع فوؽ البةفسجي
صعيودان ٌ
حّت يصل الطبق الغازي القاتل اليت تقف عةدها ٌ
كاٞنعىن٩ :نعل طريقه ي
اٞنأكلٌ ،أما الكافر فيىب ىقى فيها مع ٌذبان،
فيع ٌذب فيها .كهي العقب اليت ٩نتازها اٞنؤمن كيصعد إٔب جةٌ ى

لكن
كذلك قوله تعأب ُب نورة البلد { فى ىبل اقٍػتى ىح ىم الٍ ىع ىقبى ى }  ،يعين الكافر ال يقتحمها من نفسه ك ٌ
اٞنبلئك تسوقه إليها .أما اٞنؤمةوف ً
يقتحموهنا ً
لعلمهم ٌأهنم ال يبقوف فيها بل يصعدكف مةها إٔب جةٌ
ٌ
ي
ً
ودا } أم نيىل ىقى اإلرهاؽ ُب طريقه
صعي ن
اٞنأكل .كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة اٞن ٌدثر قوله تعأب { ىنأ ٍيره يقهي ى
ى
كهو صاعد إٔب تلك الطبق الغازيٌ القاتًل فيتع ٌذب فيها.
ً
ً ًً
ىح ندا)  .يقرأ بعض اٞنسلمٌن هذه اآلي على الدكاـ ُب
 ( - 18ىكأى َف الٍ ىم ىساج ىد للَه فى ىبل تى ٍدعيوا ىم ىع اللَه أ ى

ط عريض
كيركهنا مكتوب على أبواب اٞنساجد كاٛنوامع ِن ٌ
القرآف كُب األذاعات ٌ
كيرتدد صوهتا ُب آذاهنم ى

بارز كاضح كلكن لؤلنف ال يفهموف معةاها كال يعرفوف مغزاها مع كضوح ألفاظها كتبياف ي١نكماهتا فىػ يهم
عن ً
فهمها غافلوف كعن مقصدها الهوف .فتعاؿ معي أيٌها القارمء لكتايب هذا لةستفسر عن معةاها
كاٞنقصود مةها لكي ٥نظىى باٜنقيق كنكوف على بصًنة من أمرنا كاهلل يرشدنا إٔب الصواب ،فقد قاؿ اهلل
ً
ً ًً
ىح ندا)  ،فاٞنساجد معركف عةدنا كهي اٞنعابد كاٛنوامع
(كأى َف الٍ ىم ىساج ىد للَه فى ىبل تى ٍدعيوا ىم ىع اللَه أ ى
تعأب ى
ً
عام  ،كهل
ىح ندا) فهل هي ٌ
خاص أـ ٌ
لكن ما اٞنقصود من قوله تعأب (فى ىبل تى ٍدعيوا ىم ىع اللَه أ ى
كغًنها ،ك ٍ

يقصد بكلم (أحدان) الصةم فيكوف اٞنعىن ال تدعو صةمان من األصةاـ ،أـ يقصد ُّا ملىكان من اٞنبلئك
فيكوف اٞنعىن ال تدعو ملىكان من اٞنبلئك  ،أك ال تدعو أحدان من البشر؟ فما رأيك فيها كما جوابك
كل ٢نلوؽ نواء حجران كاف أك بشران أك ملىكان.
عليها؟ كأظةٌك ى
أجبت ّنا هو الصحيح فتقوؿ ٌإهنا ٌ
عام ُب ٌ
لقد أصبت أيٌها القارمء لكتابةا هذا لقد عرفةا هذه الكلم كعرفةا معةاهاً ،بق ىي أ ٍف نستفسر عن معىن

قوله تعأب (فى ىبل تى ٍدعيوا) ما اٞنقصود بالدعاء ٟنؤالء اٞنخلوقٌن الذين هم مثلةا كليسوا خالقٌن ،فهل الدعاء

كل شيء .لقد أصبت الواقع لقد
كل شيء .كأظةك تقوؿ ُب ٌ
خاص ُب شيء من األشياء أـ هو عاـ ُب ٌ

معىن اآلي كاٞنقصود مةها .كاآلف تعاؿ معي لةذهب إٔب قبور اٞنشايخ كاألنبياء كاألكلياء فتسمع
عرفةا ى
كيف يدعوف مع اهلل عشرات ال أحدان كال أحادان ،أينظر إٔب هؤالء الذين يزكركف قبور اٞنشايخ كيف
يتربكوف بقبورهم كيةذركف ٟنم كيستعيةوف ُّم عةد
يدعوف اٞنشايخ كيسألوف مةهم حوائجهم ككيف ٌ

بخركف البخور كيوقدكف عةد
قيامهم كقعودهم كيةدبوهنم عةد شدائدهم ،كيذُنوف ٟنم ذبائح الةذكر كيي ٌ
نسوا اهلل فأنساهم
قبورهم الشموع كيسكبوف عليهم الدموعٌ ،
كحب اهلل ٪نبٌوهنم كبأنفسهم يفدكهنم ،ي

أنفسهم أيكالئك هم الغافلوف.

ٍبٌ إ ٌف األنبياء كاألكلياء ليس ُب القبور مسكةهم كال ُب اٞنراقد ٠نمعهم بل ُب اٛنةاف مع اٞنبلئك ٩نتمعوف

يتةعموف كمن أٖنارها يأكلوف كمن أهنارها يشربوف ،ال يسمعوف من يدعوهم كال يعلموف ّنن
كُب قصورها ٌ
ً
انتى ىجابيوا لى يك ٍم
يزكر قبورهم .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فاطر { إًف تى ٍدعي ي
وه ٍم ىال يى ٍس ىمعيوا يد ىعاء يك ٍم ىكلى ٍو ىٚنعيوا ىما ٍ
ًً ً
ً ً
لكن الةاس يظةٌوف ٌأهنم يسكةوف القبور فلذلك يق ٌدنوف قبورهم
ىكيىػ ٍوىـ الٍقيى ىام يى ٍك يف يرك ىف بش ٍرك يك ٍم }  ،ك ٌ
كيعبدكهنا من دكف اهلل  .قاؿ اهلل تعأب ُب نورة آؿ عمراف { كالى ىٓنس َ َ ً
ين قيتًليواٍ ًُب ىنبً ًيل اللٌ ًه أ ٍىم ىواتنا
ى ٍ ىى
نب الذ ى
بل أىحياء ًع ى ً
السماكات ُب اٛنةاف يأكلوف كيشربوف ،أل ٌف الةفوس حيٌ تأكل
ى ٍ ٍى
ةد ىرٍُّّ ٍم يػيٍرىزقيو ىف } يعين ُب ٌ
كتشرب كتسمع كتبصر ،كما األجساـ ٌإال قوالب لتكوين الةفوس فإذا خرجت الةفوس من هذه القوالب

تتمزؽ كتكوف ترابان.
فبل حاج فيها بعد ذلك فإهنا ٌ

كبأم إنم مع اهلل
كبأم نوع من اإلشراؾ يتكلٌموف ٌ
كاآلف لةذهب إٔب اٞنساجد لةسمع ماذا يقولوف ٌ

يدعوف .أينظر إٔب ذلك الشيخ اٛنالس ُب اٞنسجد ككجهه ٥نو القبل كُب يده الكتاب اٞنعركؼ بإنم
"مفاتيح اٛنةاف" كهو يقرأ ُب صحيف  129من الكتاب كيقوؿ:
ً
ً
ً
ب
ب ىًْن ٍدهي ىع ٍونان لى ى
"ناد عليٌان يمظٍ ًهىر ى
ك ُب الةٌوائ ٍ
العجائ ٍ
ُنق لطفك
ياعلي أدركين ٌ
بةبوتك يا ٌ
كغم نيةجلي بعظمتك ياأهلل ٌ
هم ٌ
كل ٌ
ٌ
ياعلي ٌ
ياعليٌ ،
١نمد كبواليتك ٌ
ُنق إيٌاؾ نعبد كإيٌاؾ نستعٌن ،يا أبا
شر أعدائك برمء ،اهلل صمدم ٌ
اٝنفي ،اهلل أكرب اهلل أكرب ،أنا من ٌ

تقهرت
قهار ٌ
العدك ياكإب الوٕب يامظهر العجائب يا مرتضى علي يا ٌ
الغيث أغثين ،ياعلي أدركين ياقاهر ٌ
أفوض
بالقهر يا ٌ
قهار ياذا البطش الشديد أنت القاهر اٞنهلك اٞنةتقم ٌ
القوم الذم ال يطاؽ انتقامه ،ك ٌ

حسب اهلل كنعم
أمرم إٔب اهلل إ ٌف اهلل بصًن بالعباد ،كاالهكم إاله كاحد ال االه ٌإال هو الر٘ناف الرحيم،
ٌ

الةصًن ،ياغياث اٞنستغيثٌن أغثين يا راحم اٞنساكٌن إر٘نين ،يا علي أدركين يا علي أدركين يا علي أدركين،
بر٘نتك يا أرحم الرا٘نٌن" .إنتهى.

اٞنلمات كذخران
أينظر أيٌها القارمء لكتايب هذا كيف انتعاف هذا الشيخ باإلماـ علي كجعله عونان له ُب ٌ

عةد اٜناجات فأخ ىذ يتخبٌط ُب دعائه خبط عشواء ك٫نلط إنم علي بن أيب طالب مع إنم اهلل ،

كصفاته مع صفات اهلل كجعل له القدرة على األشياء كما هلل القدرة ،أليس هذا هو اإلشراؾ الصريح؟
ً
ً ًً
ىح ندا } .
هذا كقد قاؿ اهلل تعأب { ىكأى َف الٍ ىم ىساج ىد للَه فى ىبل تى ٍدعيوا ىم ىع اللَه أ ى
كاآلف لةخرج من اٞنسجد كنذهب إٔب األندي كاٞنقاهي كنستمع ما يقوله اٞنغالوف ُب حب اٞنشايخ ك ً
األ٬نٌ
ٌ

كرني اٞنقهى كهو يةشد كيقوؿ بيت أبوذيٌ :
أنظر إٔب ذلك الشاب اٛنالس على ٌ
الدهر ٍ
َ
علي ى
كن ٍدهى
فك ى
باب ى
ً٦نيت أه ًل ً
الكسا
ٍ ٍ
اٝنمس كنتهى
ى

ت ب ىك ٍلًب كن ٍد ىه
ةام باتى ٍ
يم ى
ت يفكٍين كال ى ً
دام بًيَه
تش ٍمت ٍاع ٍ

كمن هو
أينظر كيف ى
ٜنل الشدائد كٓب يةدب خالقه كرازقه ى
ب األ ٌ
غأب هذا الشاب ُب يح ٌ
ئم كأخذ يةدُّم ٌ
ً
ىح ندا } .
كل شيء ،هذا كقد قاؿ اهلل تعأب {كأ ٌف
ى
اٞنساجد هلل فى ىبل تى ٍدعيوا ىم ىع اللَه أ ى
قادر على ٌ
كُب ختاـ اٞنطاؼ إنتمع إٔب هذا الشاعر كهو ٬ندح اإلماـ علي فيقوؿ ما هو مغاالة ُب كصفه:
ً
إ ٍف قيػ ٍلت ذا ب ىشر فالع ٍقل ٬نىٍةىػع ًين ك ً
ٍ
ي ى ه ى ي ي
أختىشي اهللى م ٍن قىػ ٍوًٕب يه ىو اهللي
الةصارل ُب اٞنسيح فجعلوه إبن اهلل  .كال أريد
أنظر كيف أخ ىذ هذا الشاعر يغإب ُب كصفه كما غالت
ى
أف أطيل عليك اٞنقاـ فةذهب إٔب مكاف آخر لرتل أعماٟنم كتسمع أقواٟنم كإشراكهم بل نكتفي ّنا

اٟندل.
ذكرناه ،كالسبلـ علىى ىمن اتٌبع ى
ًَ
الةب إٔب إنذار قومه كيقرأ عليه القرآف.
 ( -19ىكأىنَهي لى َما قى ىاـ ىعٍب يد الله) يعين به جربائيل (يى ٍدعيوهي) أم يدعو ٌ
اٜنًكٍم ً كالٍمو ًعظىً ٍ ً
كذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل { ٍادعي إًًٔب نبً ًيل ربٍّ ى ً
اٛنن
اٜنى ىسةى }  ( ،ىك ي
ك ب ٍ ى ى ىٍ
ادكا) ٌ
ى ى
(يى يكونيو ىف ىعلىٍي ًه) أم علىى جربائيل (لًبى ندا) أم يركب بعضهم أكتاؼ و
بعض لتزا٘نهم عليه كاجتماعهم

اٛنن ىيركف اٞنبلئك كيعرفوهنم كخاص أ ٌهنم ٬نتازكف باألجةح دكف غًنهم من
النتماع القرآف .كذلك أل ٌف ٌ
للةب
فلما رأكه عرفوا أنٌه ى
اٞنخلوقات الركحانيٌ ٌ
مرنل من اهلل فلذلك اجتمعوا حوله ليستمعوا ماذا يقوؿ ٌ
موجه من اهلل إليهم كليس هذا
كماذا يتلو عليه من آيات القرآف ،كاٝنطاب ُب هذه اآلي ألهل م ٌك كهو ٌ

للةب فقاؿ تعأب:
اٛنن لقومهمٍ .بٌ ٌ
من كبلـ ٌ
كجه الكبلـ ٌ

ًً
ىح ندا) من اٞنخلوقٌن.
( - 20قي ٍل إًَ٧نىا أ ٍىدعيو ىرٍّيب) أم أعبد ٌ
ريب ( ىكىال أي ٍش ًريؾ به) أم بعبادته (أ ى
ً
ضًّرا ىكىال ىر ىش ندا) يعين ال أقدر علىى إنزاؿ العذاب عليكم كما تطلبوف كال
( - 21قي ٍل إً ٍّ٘ب ىال أ ٍىمل ي
ك لى يك ٍم ى

علي إال الببلغ.
على هدايتكم كما أطلب أنا كإٌ٧نا القادر على ذلك هو اهلل تعأب ك ٌ
لكين رنوؿ ليس ٌ
ً ً ً
ً
ىح هد) إ ٌٍف عصيتيه ألجلكم ( ىكلى ٍن أ ًىج ىد ًمن يدكنًًه يم ٍلتى ىح ندا) أم ال أجد
( -22قي ٍل إ ٍّ٘ب لىن ي٩ن ىًنً٘ب م ىن اللَه أ ى
ًٜندان أختفي فيه كال ملجأ أٛنأ إليه.

ً
ضًّرا
( - 23إًَال بىىبل نغا ٍّم ىن اللَ ًه ىكًر ىن ىاالتًًه) كهذه اٛنمل معطوف على قوله تعأب { قي ٍل إً ٍّ٘ب ىال أ ٍىمل ي
ك لى يك ٍم ى
ىكىال ىر ىش ندا } ٍ ،بٌ تأٌب بعدها { إًَال بىىبل نغا } ،كاٞنعىن :ال ٬نكةين إنزاؿ العذاب عليكم كما تطلبوف كال
ريب اليت أرنلين ُّا إليكم كقد
هدايتكم كما أطلب كلكن الذم إٔن ٌكن مةه هو إببلغكم رناالت ٌ
ص اللَه كرنولىه فىًإ َف لىه نىار جهة ً ً
ين فً ىيها أىبى ندا) ال ٫نرجوف مةها.
أبلغتكم ُّا ( ىكىمن يىػ ٍع ً ى ى ى ي ي
َم ىخالد ى
ي ى ىى ى
ف
كعادكؾ ( ىم ٍن أ ٍ
ىض ىع ي
وع يدك ىف) من العذاب ندموا (فى ىسيىػ ٍعلى يمو ىف) الذين ك ٌذبوؾ ى
 ( - 24ىح َ َّٰت إً ىذا ىرأ ٍىكا ىما يي ى
نى ً
اصنرا ىكأىقى حل ىع ىد ندا) ٥نن أـ هم.
ً
أجبلن
يب َما تي ى
وع يدك ىف) به من العذاب (أ ٍىـ ىٍ٩ن ىع يل لىهي ىرٍّيب أ ىىم ندا) أم ى
( - 25قي ٍل إ ٍف أ ٍىد ًرم) أم ال أدرم (أىقى ًر ه
ً
كموعدان.
( - 26ع ً
ً
آبي الٍغىٍي ً
ىح ندا) من خلقه.
ى
ب فى ىبل ييظٍ ًه ير ىعلى َٰى ىغٍيبًه أ ى
ًً
ك ًمن بػ ً ً ً
ض َٰى ًمن َرن و
ص ندا) ًمن
( -27إًَال ىم ًن ٍارتى ى
وؿ) يعلٌمه بعض اٞنغيٌبات (فىًإنَهي يى ٍسلي ي ى ٍ
ٌن يى ىديٍه ىكم ٍن ىخ ٍلفه ىر ى
ي
ً
اٛنن كالشياطٌن لئبل يؤذكه ،كتكوف اٞنبلئك شهودان للرنوؿ عةد
اٞنبلئك يرصدكف الرنوؿ ك٪نفظونه من ٌ
ً
ً
كضرر ،كذلك قوله تعأب
اهلل ّنا يقوـ به من تبليغ الرنال كًّنا يصيبه من قومه من ن
أذل ى
اصدكف ،كهم اٞنبلئك (أىف قى ٍد أىبػلىغيوا) الرنل ( ًرن ىاال ً
( - 28لٍّيػعلىم) الر ً
ت ىرًٍُّّ ٍم) لكي يشهدكا ٟنم يوـ
ٍ
ي ى
ىٍ ى
ىحا ىط) اهلل (ًّنىا لى ىديٍ ًه ٍم) ًمن نوايا
القيام عةد اهلل ٌ
بأهنم بلٌغوا كأنذركا لكي ال ٩نحد قومهم تبليغ الرنال ( ىكأ ى
ص َٰى يك َل ىش ٍي وء ىع ىد ندا) فبل يفوته شيء مةها.
كأعماؿ كتبليغ كإنذار ( ىكأ ٍ
ىح ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٛنن ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=======================================

المزّمل
سورة ّ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
األكؿ ًمن اللٌيل كيصلٌي الةوافل ُب الةصف اآلخر مةه كبعد الصبلة
الةب (ع) يةاـ ُب الةصف ٌ
 - 1كاف ٌ
يذكر اهلل بالتسبيح فةزلت هذه السورة:

اٞنتزمل بثيابه للةوـ ،أم اٞنلتف ُّا .كمن
(يىا أىيػح ىها الٍ يمَزٍّم يل) كأصلها ٍّ
اٞنتزمل ،التاء لتسهيل الكبلـ ،كاٞنعىنٌ :

قسان:
ذلك قوؿ امرئ القيس يصف ٌ
ىكأى َف أبانان ًُب أفان ً
ٌن ىكٍدقً ًه
كالبًجاد ثوب ٢نطط.

ىكبًٍيػ ير أينى و
اس ًُب ًَنى واد يمىزٌم ًل

( - 2قي ًم اللٍَي ىل) لقراءة القرآف (إًَال قىلً نيبل) من الليل.
ص ًمٍةهي) أم من الةصف (قىلً نيبل) .
( - 3ن ٍ
ٍّص ىفهي أى ًك ان يق ٍ
ً
ك لقراءة القرآف كالةصف الثا٘ب لةومك
( -4أ ٍىك ًزٍد ىعلىٍي ًه) على الةصف .كاٞنعىن :إجعل نصف ليل ى

أكؿ الليل أربعان مةها كناعتٌن ُب آخر
كقسم الةصف الذم تقوـ فيه إٔب ناعات فقم ُب ٌ
كراحتكٍّ ،

زدت عليها
نت ناعات فإ ٍف
الليل ،أم كقت الفجر فيكوف اَّموع ٌ
أنقصت مةها فبل بأس عليك كإ ٍف ى
ى
كٖب نصف اللٌيل أم كنطه .كهو ندب ًخيار ال يكجوب ( ىكىرت ًٍّل الٍ يق ٍرآ ىف تىػ ٍرتً نيبل) أم
فبل مانع من ذلك ،ىٍ
ٌ
فصله تفصيبلن لكي يصغي إليه قومك .كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب { ىكىرتَػ ٍلةىاهي
ً
أمره اهلل تعأب أف يقرأ القرآف ُب ٌأكؿ الليل كُب آخره أل ٌف األصوات هادئ كالةفوس ناكة
تىػ ٍرت نيبل }  .كإٌ٧نا ى
فتصغي إليه القلوب ُب ذلك الوقت كتةصت إليه اآلذاف فيكوف كقعه أش ٌد على السامع.
ً
ً
كيبٌن أغبلطهم.
( -5إًنَا ىنةيػ ٍلقي ىعلىٍي ى
ك قىػ ٍونال ثىق نيبل) أم يثقل على اٞنشركٌن ٚناعه ،ألنٌه يس ٌفه أحبلمهم ٌ

ً
( -6إً َف نى ً
ىش حد ىكطٍئنا) أم
اشئى ى اللٍَي ًل) أم األعماؿ الصاٜن اليت تقوـ ُّا ليبلن كتةشئها ُب ناعاته (ه ىي أ ى
أش ٌد تأثًنان على الةاس ( ىكأىقٍػ ىويـ قً نيبل) يعين كأعدؿ قوالن .كاٞنعىن :إ ٌف كبلـ الليل أحسن تأثًنان على السامع
أل ٌف الةاس هادئ كاألصوات ناكة فاقرأ القرآف ُب ناعات اللٌيل بصوت مرتفع لكي يسمعه اٞنشركوف
فيؤمن بعضهم.
َها ًر ىنٍب نحا طى ًو نيبل) يعين إ ٌف لك هناران طويبلن ي٬نكةك التسبيح ُب ناعاته مّت شئت
( - 7إً َف لى ى
ك ًُب الةػ ى
خاص لقراءة القرآف.
كاجعل ناعات الليل ٌ

ك) مّت شئت (كتىػبت ً ً ً
حّت ترتقي
ان ىم ىربٍّ ى
كتدرج إليه ُب العبادة تدر٩نان ٌ
 ( - 8ىكاذٍ يك ًر ٍ
َل إلىٍيه تىػٍبت نيبل) يعين ٌ
ىى ٍ
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة اٜنجر قوله تعأب { كاعب ٍد ربَك ح َّت يأٍتًي ً
نفسك كتكوف ُب علٌيٌنً .
ٌن
ى ٍي ى ى ى ى ى ى
ك الٍيىق ي
التدرج ُب العبادة .كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
} .فالتبتٌل هو ٌ
ضيء الظَبلـ بًالعً ً
ً
ىمةارةي ٣نيٍسى ر ًاه و
ب يمتىبىتٍّ ًل
شاء ىكأ ٌهنا
ى
تي ي
ى ى
متدرج ُب العبادة .كقاؿ األعشى يصف فتاة:
أم راهب ٌ
ً
ت ًُب يح ٍػس ًن يخ ولق يمبتٌ ًل
ىٟنىا قى ىد هـ ىريٌا ًنبىا ه
ط بىػةىانػي ىها قىد اعتى ىدلى ٍ
حسن .كقاؿ أيضان:
أم ٌ
تدرجت ُب يخلق ى
يمبىتَػلى ي اٝنىٍل ًق ًمثٍ يل الٍ ىمهاةً ٓبٍ تىػىر ىمشٍسان كال ىزٍم ىه ًر ىيرا
شئت أ ٍف تصلٌي نوافل أك تسبيح فاجعل ذلك ُب الةهار كاجعل أكقات ليلك لقراءة القرآف،
كاٞنعىن :إ ٍف ى

فإنٌةا ٓب نةزؿ عليك القرآف لكي تيشغل نفسك بالصبلة بل لتةذر الةاس بقراءته لكي يةصتوا إليه كيؤمةوا.
ك الٍ يق ٍرآ ىف لًتى ٍش ىق َٰى َإال تى ٍذكًىرةن لٍّ ىمن ى٫نٍ ىش َٰى} .
ىنزلٍةىا ىعلىٍي ى
ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة طا ها {طه ىما أ ى
ًَ ً
ً
ً ً ً
١نمد ،أم حفيظان.
َ ( -9ر ح
ب الٍ ىم ٍش ًرؽ ىكالٍ ىم ٍغ ًرب ىال إلىػَٰهى إَال يه ىو فىأن ٍذهي ىكك نيبل) لك يا ٌ

( - 10كاصًرب على َٰى ما يػ يقوليو ىف) ًمن تكذيب كنخري (ك ٍاهجرهم) بعد أ ٍف أنذرهتم (هجرا ىً
ٗن نيبل) يعين
ى ٍٍ ى ى ى
ى يٍ ي ٍ
ى ٍن

الةب إٔب اٞندية فكانت العاقب ٗنيل كانتصر عليهم.
نتكوف عاقبتك ٗنيل بعد اٟنجراف .فهاجر ٌ

إٕب فأنا أعلم بشأهنم نأنتدرجهم باٞنوت كالقتل حّت ال
 ( - 11ىك ىذ ٍرً٘ب ىكالٍ يم ىك ٍّذبً ى
ٌن) يعين أترؾ أمرهم ٌ
أحد (أ ً
أنعمت عليهم باٞناؿ كاألكالد ٍبٌ ك ٌذبوا رنوٕب بدؿ الشكر
يكٕب الةػ ٍَع ىم ً) يعين الذين
ي
يب ىقى مةهم ى
لتلك الةعم ( ىكىم ٍّه ٍل يه ٍم) كقتان (قىلً نيبل ) ٍبٌ يةتقلوف إليةا باٞنوت فةع ٌذُّم علىى تكذيبهم.
( - 12إً َف لى ىديٍػةىا أىن ىك ناال) أم أنواعان من العذاب ما يكفي للتةكيل ُّم ،كالتةكيل هو العقاب ،كمن ذلك

قوؿ اٜنيطيئ ٫ناطب اٝنليف عيمر:
ً
ك يم ٍعتى ًذران ر ًاجيان
فىجٍئتي ى
ً
يما) أم ناران ي١نرق كانع .
( ىك ىجح ن

ً
ك الةَ ىكاال
ب ًمٍة ى
ل ىع ٍف ًو ىؾ أ ٍىرىه ي

( - 13كطىعاما ىذا غي َ و
يغص آكله به فبل يدخل جوفه بسهول ٝنشونته ككثرة أشواكه فلذلك ال
ص) ٌ
ى ىن
يستسيغه كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
لكين أبًي ً ً
ً
ص ٍخ ور
ك ٌ ٍي
ت لذ ٍك ًر ى
كقاؿ الةابغ الذبيا٘ب:

كنا ى
كةت قىػٍببلن
ٕب ٌ
اب ك ي
الشر ي
غ ى

ً
يما) أم مؤٞنان.
( ىك ىع ىذابنا أىل ن

ص بًس ٍلس ًل ً
اٞناء الغى ً
ض ً
يض
أغي ح ى ى
ص ً
باٞناء اٜنى ًمي ًم
أكاد أغي ح
ي

هتتز ٍبٌ تتقطٌع قطعان كثًنة فتكوف الكبار مةها أقماران ٞنن يسكن
ض ىك ٍ
اٛنًبى ي
( - 14يىػ ٍوىـ تىػ ٍر يج ي
اؿ) أم ٌ
ف ٍاأل ٍىر ي
السيارات اٛنديدة ،كالصغار مةها تكوف نيازؾ تدكر حوؿ السيارات اٛنديدة (كىكانى ً
اؿ ىكثًيبنا َم ًه نيبل)
ت ٍ
اٛنًبى ي
ٌ
ٌ
ى
أم تتفتٌت كتةهاؿ كالرماؿ .إ٧نٌا قاؿ تعأب { كىكانى ً
ت ٍ
اٛنًبى ي
اؿ } على صيغ اٞناضي ،يعين صارت كثيبان
ى
قبل هذا اٜنادث ،أم قبل اهتزاز األرض كتقطيعها .كالكثباف هي تلوؿ الرمل كمفردها كثيب.

( - 15إًنَا أىرن ٍلةا إًلىي يكم) ١نمدان (رن نوال ش ً
اه ندا ىعلىٍي يك ٍم) يوـ القيام بعصيانكم أيٌها اٞنك ٌذبوف ( ىك ىما
ٍىى ٍ ٍ ٌ ىي ى
أ ٍىر ىن ٍلةىا إً ى َٰٔب فًٍر ىع ٍو ىف ىر ين نوال) هو مونى بن عمراف.
ص َٰى فًٍر ىع ٍو يف الَر ين ى
ىخ نذا ىكبً نيبل) ام أخذان شديدان
ىخ ٍذنىاهي) بالعذاب ٍبٌ بالغرؽ (أ ٍ
وؿ) كٓب يؤمن (فىأ ى
( - 16فىػ ىع ى

بالقمل كالرابع كاٝنامس كاألخًنة بالغرؽ .فالوبيل
أخرل ٌ
ى
بالضفادع كالثالث ٌ
مضاعفان يمتىتاليان ٌ
مرةن باٛنراد ك ى

ابل" أم غزير متىتإب ،كمةه قوله تعأب ُب نورة البقرة
معةاه الشديد
ى
اٞنضاعف ،كمن ذلك قوٟنم ه
"مطر ك ه
{فإ ٍف ٓب ي ً
صٍبها كابً هل فىطىلٌّ}  ،كقاؿ طيرف يصف ناق ن:
ٍي
ً
ذات ىخ و
الوبً ًيل يىػلىٍة ىد ًد
يف يجبللى ه
فى ىمٌرت ىكهاةه ي
ىعقيلى ي ىشٍي وخ ىك ى
القصارين اليت يضربوف ُّا على القماش حٌن غسله.
يصف ضرع الةاق بأنه كبًن كالوبيل ،كهي خشب ٌ
كقاؿ األعشى:

و
كيوـ يبًيل الةٍّساء الدٍّما جع ٍلت ًرداء ىؾ ً
فيه ًٙن ىارا
ى ى
ىى ى ى
ي ي
فيقوؿ الشاعر "يبيل الةساء" يعين يثقلها ٘نل اٛنرحى كالقتلى ٘نبلن ثقيبلن متىتاليان.
ف تىػتَػ يقو ىف) أم كيف تتجةٌبوف العذاب (إًف ىك ىف ٍريًٍب) بالقرآف (يىػ ٍونما ىٍ٩ن ىع يل الٍ ًولٍ ىدا ىف ًشيبنا) الولداف
( -17فى ىكٍي ى
يوـ تشيب األطفاؿ لش ٌدة أهواله ،فمن يتم ٌكن على خبلصكم
ٗنع كلد ،كشيبان ٗنع أشيب ،كاٞنعىن :ه

غًن اهلل؟

( - 18ال َس ىماءي يمة ىف ًطهر بًًه) يعين هو اليوـ الذم تتفطٌر فيه السماكات الغازيٌ ٍ ،بٌ تتش ٌقق ك٫نتلط بعضها
ببعض فتكوف كالدخاف ( ىكا ىف ىك ٍع يدهي ىم ٍفعي نوال) يعين ما كعدناكم به من اهتزاز األرض كاهنياؿ اٛنباؿ

كائن ال ١نال .
السماء ككقوع العذاب ه
كانفطار ٌ

( - 19إً َف ىهػَٰ ًذهً) اآليات (تىذٍكًىرةه) أم موعظ (فى ىمن ىشاءى َأنى ىذ إً ى َٰٔب ىربًٍّه ىنبً نيبل) باإل٬ناف كاألعماؿ
الصاٜن  ،كاٞنعىن :فمن شاء أف يتٌخذ طريقان ً
يوصله إٔب اٛنةاف كيصعد إٔب السماكات الركحاني كيسكن
ى

مع اٞنبلئك كاألنبياء فليؤمن كيعمل الصاٜنات ي ً
كيسكن ُب اٛنةاف مع األنبياء
ص ٍل إٔب ذلك اٞنكاف
ٍ
ى
كالصاٜنٌن.

ً َ
بالصبلة
رب ٌ
إ٘ب أقوـ نصف الليل ٌ
الةب يا ٌ
 - 20لى ٌما نزؿ قوله تعأب { يىا أىيػح ىها الٍ يمَزٍّم يل قيم اللٍي ىل }  ،قاؿ ٌ
ٗب ًمن ثػيليثى ًي اللٍَي ًل)
وـ) إٔب الصبلة (أ ٍىد ىَٰ
ك يىػ ٍعلى يم أىن ى
حّت الصباح .فةزؿ قوله تعأب (إً َف ىربَ ى
كالتسبيح ٌ
َك تىػ يق ي
ً
ً
ً
ص ىفهي) تارةن ( ىكثػيليثىهي) تارنة أخرل ( ىكطىائًىف ه
أقل من ثلثٌن من اللٌيل ،يعين أكثر من الةصف تارة ( ىكن ٍ
تارنة ،أم ٌ
ًَ
َه ىار) أم يعرؼ أكقاهتما
ين ىم ىع ى
ك) أيضان يقوموف ٌ
ٍّر اللٍَي ىل ىكالةػ ى
للصبلة فيصلٌوف نافل اللٌيل ( ىكاللَهي يػي ىقد ي
ٍّم ىن الذ ى
ً
صوهي) أم لن
كدقائقهما كيعلم ما يكوف فيهما فبل ٫ن ىفى عليه شيء من شؤكف ٢نلوقاته ( ىعل ىم أىف لَن يٍٓن ي
اب ىعلىٍي يك ٍم) إذ أبدلتم القرآءة للقرآف بالصبلة،
يٓن ي
صوا القرآف فىهمان ،يعين ٓب تفهموا اٞنتشابه من القرآف (فىػتى ى
ؼ) اآلف (اقٍػرءكا ما تىػي َسر ًمن الٍ يقر ً
آف) ُب ٌأكؿ الليل
قلت لكم إقرأكا القرآف باللٌيل فقمتم تصلٌوف ( ى
يعين ي
ىي ى ى ى ى ٍ
ً
كآخره كي يةصت له اٞنشركوف لعلٌهم يؤمةوف ،كهذا تأكيد و
ثاف لقراءة القرآفٍ ،بٌ ( ىعلً ىم أىف ىنيى يكو يف ًمة يكم
ى
كطلب اٞنعاش (يػبتىػغيو ىف ًمن فى ٍ ً
ض) للتجارة ً
ض ًربيو ىف ًُب ٍاأل ٍىر ً
آخ يرك ىف يػي ىقاتًليو ىف ًُب
آخ يرك ىف يى ٍ
َم ٍر ى
ض ًل اللَه ىك ى
ىٍ
ض َٰى ىك ى
ىنبً ًيل اللَ ًه) فهؤالء الثبلث ليس عليهم حرج ُب ترؾ قراءة القرآف ُب هذه األكقات ،كهي عةد اٞنرض
مرة ثالث على قراءة القرآف ليبلن فقاؿ تعأب (فىاقٍػىرءيكا ىما تىػيى َسىر ًمٍةهي) كاٝنطاب
كالتجارة كالقتاؿٍ .بٌ أ ٌكد ٌ
ً
ضوا اللَهى)
يموا ال َ
ص ىبل ىة) اٞنفركض ( ىكآتيوا الَزىكا ىة) الواجب ( ىكأىقٍ ًر ي
للباقٌن الذين ٓب يسافركا للتجارة كٓب ٬نرضوا ( ىكأىق ي
بالصدقات على الفقراء كاٞنساكٌن فإ ٌف اهلل كفيل بأدائها لكم بعشر أمثاٟنا ُب الدنيا كنبعمائ ُب اآلخرة

لكن علىى شرط أ ٍف ْنعلوا ما تةفقونه هلل كُب نبيله ال أ ٍف يكوف لغاي أخرل أك ُب نبيل اٞنبلئك
ك ٍ

ضا ىح ىسةنا) يعين أ ٍف
تؤجركف عليه بل تيعاقىبوف ،كقوله (قىػ ٍر ن
كاٞنشايخ كاألئم كغًنهم فإ ٌف ذلك ال ٩نوز كال ى

يكوف ذلك اإلنفاؽ على الفقراء ببل مةٌ عليهم كال أذل ٟنم به كال ٓنقًن كال يكوف إنفاقكم رياءن .كيؤيد
ًَ
ً
ص ىدقىاتً يكم بًالٍ ىم ٍّن ىكاألذىل } .
ين ىآمةيواٍ الى تيػٍبطليواٍ ى
هذا قوله تعأب ُب نورة البقرة { يىا أىيػح ىها الذ ى

ةد اللَ ًه) ُب
ٍّموا ًألىن يف ًس يكم ٍّم ٍن ىخ ٍوًن) يعين من خًنات بإنفقاها على الفقراء كاحملتاجٌن ( ىًْن يدكهي ًع ى
( ىكىما تيػ ىقد ي
اآلخرة ،يعين ْندكف األثًنم أم الركحا٘ب ًمن الذم ق ٌدمتموه للفقراء ًمن طعاـ أك شراب أك فواكه أك

ً
ىجنرا) ً٣نٌا لو أخذًب أجره ُب الدنيا ،أل ٌف
لباس أك أثاث ( يه ىو ىخٍيػنرا) من الذم ق ٌدمتموه ُب الدنيا ( ىكأ ٍىعظى ىم أ ٍ
ً
باؽ ال يزكؿ (ك ً
ماؿ الدنيا زائل كماؿ اآلخرة و
ور) للتائبٌن
ىٍ
انتىػ ٍغف يركا اللَهى) ل ىما نبى ىق من ذنوبكم (إً َف اللَهى ىغ يف ه
ً
يم) بالةادمٌن.
( َرح ه
ب الٍ ىعالى ًمٌن
اٞنزمل ،ك ٍ
اٜنى ٍم يد للٌ ًه ىر ٍّ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة ٌ
=========================================

سورة الم ّدثر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب نائمان على فراشه متدثران بغطائه فةزؿ عليه جربائيل ليبلن كأخذ يقرأ عليه كيقوؿ (يىا أىيػح ىها
 - 1كاف ٌ

الٍ يم َدثػٍّ ير)

( -2قيم فىأ ً
ىنذ ٍر) قومك عن عبادة األصةاـ كادعيهم إٔب عبادة الر٘ناف،
ٍ
ك فى ىكبٍّػ ٍر) أم عظٌمه ك٠نٌده،
 ( -3ىكىربَ ى
ك فىطى ٍّهر) ًمن األكناخ ً
ً
كمن الةجانات،
 ( -4ىكثيىابى ى ٍ
 ( -5ىكالحر ٍجىز فى ٍاه يج ٍر) "الحر يجز" هم الذين يةضموف األرجوزة كهم بعض اٞنشركٌن ًمن أهل م ٌك كانوا

يقولوف األراجيز ض ٌد رنوؿ اهلل  ،فةزلت فيهم هذه اآلي  ،كاٞنعىن :أتركهم كاهجرهم بعد أ ٍف أنذرهتم فأنا

اصً ٍرب ىعلىى ىما يىػ يقوليو ىف ىك ٍاه يج ٍريه ٍم
اٞنزمل { ىك ٍ
كفيل باالنتقاـ مةهم .كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة ٌ
صو
ً
ً
ً
ً ً
ٌن أ ً
يما  ،ىكطى ىع ناما ذىا غي َ
ىه ٍجنرا ىٗن نيبل  ،ىكذى ٍرً٘ب ىكالٍ يم ىك ٍّذبً ى
يكٕب الةػ ٍَع ىم ىكىم ٍّه ٍل يه ٍم قىل نيبل  ،إ َف لى ىديٍػةىا أىن ىك ناال ىك ىجح ن
ً
يما } .
ىك ىع ىذابنا أىل ن
 ( - 6ىكىال ٕنىٍةين تى ٍستىكٍثًير) أم كال ٕنةي ٍن علىى ىمن أعطيتىه مستكثران عطاءؾ.
ً
اصً ٍرب) علىى أ ىذل قومك ،أم ألجل ربٌك إصرب علىى األ ىذل كهو ٩نزيك ُب اآلخرة.
 ( - 7ىكلىربٍّ ى
ك فى ٍ
( - 8فىًإ ىذا نيًقىر ًُب الةَاقيوًر) يعين فإذا نيًف ىخ ُب الصور ،كالةقر هو الضرب على الطبل فيخرج مةه صوت،
كمن ذلك قوؿ طرف بن العبد ٫ناطب فتاة إٚنها قةربة:
ً ً
ً
وً
خبل لى ً
ص ًف ًرم
عم ًر
ك ٍ
اٛنىحو فىبًيضي كا ٍ
ى
يالىك م ٍن قيةبىػىرة ّنى ى
كنىػ ٍّق ًرم ما ًشٍئ ً
قى ٍد يرفً ىع ال ىف حخ فىماذا ىٍٓن ىذ ًرم
ت أ ٍف تػيةىػ ٍّق ًرم

كقاؿ امرؤ القيس يصف ٗنله:

كيرفع طىرفان غًن و
جاؼ ىغ ً
ض ً
يض
ى ي ٍ ى

أي ىخ ٍّف ي
ضهي بًالةَػ ٍق ًر لى ٌما ىعلىوتيهي
يعين أضربه علىى عةقه ضربان خفيفان فيةخفض إٔب األرض ،أم ٩نلس عليها.
ًو
ً
إعبلـ عن (يىػ ٍوهـ ىع ًسًنه) أم شديد،
( - 9فىَٰ ىذل ى
ك) الةقر (يىػ ٍوىمئذ) ه
ً
ين ىغٍيػ ير يى ًس وًن) أم غًن نهل بل شديد.
 ( - 10ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى

 - 11جلس الةب ُب اٞنسجد كأخذ يقرأ {ح ـ تىة ًزيل الٍ ًكتى ً
اب ًمن اللَ ًه الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًي ًم ىغافً ًر ال َذ ً
نب ىكقىابً ًل
ى
ي
ٌ
ً ًً ً ً
فلما فطن
التػ ٍَوب ىشديد الٍع ىقاب }...إٔب آخر السورة ،ككاف الوليد بن اٞنغًنة قريبان مةه يسمع قراءتهٌ ،
١نمد
حّت أتى ٠نلس قومه فقاؿ" :كاهلل لقد ي
الةب النتماعه أعاد قراءة السورة ،فانطلق الوليد ٌ
ٚنعت من ٌ
ٌ
آنًفان كبلمان ما هو ًمن كبلـ اإلنس كال ًمن كبلـ اٛنن  ،كإ ٌف له ٜنبلكة كإ ٌف عليه لطبلكة ،كإ ٌف أعبله لىم ً
ثمر
ٌ
ي

ً
١نمدان ٠نةوف ،فهل رأيتموه
كإ ٌف أنفله لى يمغدؽ  ،كإنٌه ليىعليو كما ييعلىى عليهٍ ".بٌ قاؿ" :أتزعموف أ ٌف ٌ
٫نةًق؟"
فقالوا" :ال"،
يتكهن؟"
قاؿ" :كتقولوف كاهن ،فهل رأيتموه ٌ
قالوا" :ال"،

الشعر؟"
قاؿ" :كتقولوف شاعر ،فهل رأيتموه يتعاطىى ٍّ
أنت فيه؟"
قالوا" :ال  ،فما تقوؿ ى

فرؽ بٌن الرجل كأهله ككلده؟" ففرحوا
كعبس كجهه كقاؿ" :ما هو ٌإال ناحر ،أما رأيتموه يي ٌ
فف ٌكر قليبلن ى
يدا) يعين حٌن كلدته ٌأمه كاف
ت ىك ًح ن
تعجبٌن مةه .فةزلت فيه هذه اآليات (ذى ٍرً٘ب ىكىم ٍن ىخلى ٍق ي
كتفرقوا يم ٌ
بقوله ٌ
شره كأنتقم مةه جزاءان لتكذيبه.
كحيدان ال ماؿ له كال زكج كال أكالد ٍبٌ أعطاه .كاٞنعىن :دعين أنا أكفيك ٌ
كدا) أم كثًنان فيه مةافع كثًنة،
ت لىهي ىم ناال َ٣نٍ يد ن
 ( - 12ىك ىج ىع ٍل ي
ً
ودا) أم حاضرين معه يشهدكف ٠نالسه كهم عشرة ،آمن مةهم ثبلث .
ٌن يش يه ن
 ( - 13ىكبىة ى
يدا)،
 ( - 14ىكىم َه ح
دت لىهي) أمور معاشه (ٕنىٍ ًه ن
يد) له ُب ماله كأكالده،
ٍ( -15بيَ يىطٍ ىم يع أى ٍف أى ًز ى
ً
متكربان.
 ( -16ىك َبل) ال أزيد بل نأهلكه كأبعثر أمواله (إًنَهي ىكا ىف ًآليىاتًةىا ىعةً ن
يدا) أم معاندان ٌ
ً
ودا) أم نيل ىقى اإلرهاؽ كاٞنش ٌقات كالتعذيب ًمن اليوـ فصاعدان .ككذلك بعد موته
صعي ن
 ( - 17ىنأ ٍيره يقهي ى

٩نعل طريقه صعودان إٔب الطبق الغازيٌ القاتل  .كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة اٛنن كهي قوله تعأب {
ً ً
ص ىع ندا } .
ىكىمن يػي ٍع ًر ٍ
ض ىعن ذ ٍك ًر ىربٍّه يى ٍسليكٍهي ىع ىذابنا ى

ً َ
َر) فيه تقديران باطبلن،
( - 18إنَهي فىكىر) ُب أمر القرآف ( ىكقىد ى
ً
نيهيء له من يقتله.
( -19فىػ يقت ىل ىكٍي ى
ف قىد ى
َر) يعين قاتله اهلل على تقديره هذا ،كاٞنعىنٌ :
ً
َر) يعين ٍبٌ يع ٌذب بعد قتله،
ٍ( -20بيَ قيت ىل ىكٍي ى
ف قىد ى
كيرده،
ٍ( -21بيَ نىظىىر) ُب طلب ما يدفع به القرآف ٌ
كمدان ،كهو التمر قبل
س ىكبى ىسىر) أم عبس كجهه ٌ
كتغًن لونه فصار كجهه كلوف البي ٍسر أ٘نر يم ٌ
ٍ( -22بيَ ىعبى ى
نضوجه .كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة القيام { ككجوه يػومئً وذ ب ً
انىرةه }  .كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ
ىي ي ه ىٍ ى ى
القيس يصف ٦نبلن:
ً
ً
أ٘نىىرا
ٌن قًٍةوانان ًم ىن البي ٍس ًر ٍ
كعالى ٍ ى
ىنوام ىق ىجبٌا ور أثيثان فيػ يركعيهي
كقالت اٝنةساء:
تل ٌقاهي بًىو ٍج وه غ ًًن بى ٍس ًر
كإذا ما ال َ
ضٍي ي
ف ىح َل إٔب ذى ىراهي
انتى ٍكبىػىر) على رنولةا كٓب يةقاد لئلنبلـ،
ٍ( -23بيَ أ ٍىدبىػىر) عن اإل٬ناف ( ىك ٍ
( -24فىػ ىق ىاؿ إً ٍف ىهػَٰ ىذا) القرآف (إًَال ًن ٍحهر يػي ٍؤثػى ير) أم يقع أثره ُب الةفوس،
( - 25إً ٍف ىهػَٰ ىذا إًَال قىػ ٍو يؿ الٍبى ىش ًر) .
 - 26فقاؿ اهلل تعأب متوعدان إياه (نأ ً ً
إحدل الشموس
نار نقر ،كهي ى
ٌ ٌ ى ٍ
يصليه ىن ىقىر) يعين نيصلىى ى

توعد اهلل ُّا الكافرين.
الكبًنات االحجاـ ،كهي الةار اليت ٌ

 ( - 27ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ىن ىق ير) كهذا تعظيم لشأهنا كش ٌدة حراراهتا كنع قطرهاٍ .بٌ ٌبٌن بعض صفاهتا فقاؿ

تعأب:

ً
ً
أحدان ُب الفضاء إال جذبته إليها كال ترتؾ شيئان حوٟنا ٌإال أحرقته
( - 28ىال تيػٍبقي ىكىال تى ىذ ير) أم ال تيبقي ى

ُنرارهتا.

اح ه لٍٍّلبى ىش ًر) أم تلوح اليوـ للةاس ًمن بعيد فًنكهنا كأهنا ٤نم من الةجوـ كذلك لبعدها عةهم.
( -29لىَو ى

كمن ذلك قوؿ عةرتة:
حساف:
كقاؿ ٌ
كقاؿ األعشى:

م لىهي ًنةا هف
كرًٍ١ني ال َس ٍم ىه ًر ح
ي

فاع
وح ىك ًمثٍ ًل نا ور ُب يى ً
يىػلي ي

ىكأى ٍٚنىىر يكلَ ىما ىرفىػ ىعٍتهي ىكفٍّي

يػليوح ًنةىانيه مثٍل اٟنً ً
بلؿ
ى ي ي ى

أت
ت يٚنىيَ ي إ ٍذ ىر ٍ
قالى ٍ

بػرقان يػليوح علىى اٛنً ً
باؿ
ىٍ ى ي

 ( -30ىعلىٍيػ ىها تً ٍس ىع ى ىع ىشىر) أم عليها تكليف ٘نل تسع عشر كوكبان نيٌاران .كذلك أل ٌف مشسةا اٜناليٌ إذا
انتهت حياهتا كبرد كجهها تةفجر كتكوف تسع عشرة قطع ٍ ،بٌ تكوف تلك القطع كواكب نيٌارة ،أم
ْنذُّن نقر إليها فيى يد ٍر ىف حوٟنا كتصبح ٠نموع مشسي جديدة غًن ٠نموعتةا اٜنالي .
أراضي جديدة
ٌ

ض ىغٍيػىر ٍاأل ٍىر ً
ات  ،ىكبىػىريزكا لًلَ ًه
{يوىـ تػيبىد ي
ض ىكال َس ىم ىاك ي
َؿ ٍاأل ٍىر ي
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم ٍ
ًً
لكن اٞنشركٌن
الٍ ىواحد الٍ ىق َها ًر}  .كقد شرحت عن هذه اآليات ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان .ك ٌ
ظةٌوا أ ٌف عدد اٞنبلئك اليت على جهةٌم تسع عشر فسخركا ًمن قلٌتهم.
اٝنزن (إًَال ىم ىبلئً ىك ن) أقوياء أش ٌداء فبل يقدر أحد ًمن الكافرين أ ٍف
 ( - 31ىكىما ىج ىع ٍلةىا أ ٍ
اب الةَا ًر) أم ى
ىص ىح ى
ً ً ً
ً
ين ىك ىف يركا) الع ٌدة هي آالت التعذيب اٜنديديٌ
يقاكمهم أك يهرب مةهم ( ىكىما ىج ىع ٍلةىا ع َدتىػ يه ٍم إَال فٍتػةى ن لٍّلَذ ى
ً
ً
انتىطى ٍعتيم ٍّمن
كالسبلنل كاٞنقامع كاألغبلؿ .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ { ىكأىع حدكاٍ ىٟنيم َما ٍ
ً ً
قيػ َوةو كًمن ٍّرب ً
ً
ين ىن ىبل ًن ىبل ىكأى ٍغ ىبلنال ىك ىنعً نًنا }
اط ٍ
ى ى
اٝنىٍي ًل }  ،كقاؿ تعأب ُب نورة اإلنساف { إنَا أ ٍىعتى ٍدنىا ل ٍل ىكاف ًر ى

 ،فقوله تعأب { إًنَا أ ٍىعتى ٍدنىا } يعين هيٌأنا ٟنم .كالفتة هةا التعذيب ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
ً
ً ً
ً
َاس ىكع ىذ ً
اب اللَ ًه } .
م ًُب اللَه ىج ىع ىل فٍتػةى ى الة ً ى
العةكبوت { فىإذىا أيكذ ى
كبذلك يكوف اٞنعىن كما يلي :كما جعلةا ما أع ٌدهتا اٞنبلئك ًمن آالت حديديٌ ٌإال لتعذيب الذين كفركا.
ً ً ًَ
ً
ألهنم يعرفوهنم أقوياء كيعرفوف ٕنكيةهم من البشر حيث
اب) بذكر اٞنبلئك ٌ
ين أيكتيوا الٍكتى ى
(ليى ٍستىػٍيق ىن الذ ى
ًَ
ً
بقوة
ه
ين ىآمةيوا إ٬نىانا) أم يزدادكا يقيةان إذا أخربهتم أهل الكتاب ٌ
مكتوب هذا عةدهم ُب الزبور ( ىكيىػ ٍزىد ىاد الذ ى
اٞنبلئك كنلطتهم (كىال يػرتى َ ً
ً
يشك أهل الكتاب الذين أنلموا
اب ىكالٍ يم ٍؤًمةيو ىف) يعين كال ٌ
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ى ىٍ ى
اب الذ ى
ُب نبوة ١نمد إذا انتهزأ اٞنشركوف بقلٌ العدد (كلًيػ يق ى َ ً
ًً
شك ،كهم اٞنةافقوف
ض) أم ٌ
ين ًُب قيػليوُّم َمىر ه
ىى
ٌ ٌ
وؿ الذ ى
ً
ً
أضل
( ىكالٍ ىكاف يرك ىف ىما ىذا أ ىىر ىاد اللَهي ًُّػىَٰ ىذا) العدد القليل ( ىمثى نبل) فقاؿ عليها تسع عشر ( ىكَٰ ىذل ى
ك) أم كما ٌ
هؤالء الكافرين ُّذه اآلي اٞنتشاُّ كُّذا العدد القليل (ي ً
ض حل اللَهي) باٞنتشابه من القرآف ( ىمن يى ىشاءي)
ي
اٜنق ألنٌه فانق ظآب يستح ٌق اإلضبلؿ ( ىكيىػ ٍه ًدم) اهلل باحملكم من القرآف ( ىمن يى ىشاءي)
إضبلله عن طريق ٌ
ود
أهل للهداي بسبب خصاله اٜنميدة ( ىكىما يىػ ٍعلى يم يجةي ى
هدايته ألنٌه كرٙب الةفس صادؽ القوؿ رحيم القلب ه
ً
تو٨نوا ُب العدد فظةٌوا أ ٌف
لكن اٞنشركٌن ٌ
ىربٍّ ى
ك) ُب كثرهتم كتع ٌدد أجةانهم (إَال يه ىو) أم إال اهلل كحده ك ٌ
خزن جهةٌم تسع عشر ُب العدد ( ىكىما ًه ىي) أم هذه السورة (إًَال ًذ ٍكىر َٰل لًٍلبى ىش ًر) أم موعظ للةاس
ى
أٗنعٌن.

الرب ُب السماكات ثبٌت كرنيٌه،
كإليك ما جاء ُب الزبور ُب اٞنزمور الثالث بعد اٞنائ لداككد قاؿٌ " :
الرب يا مبلئكته اٞنقتدرين ٌقوة ،الفاعلٌن أمره عةد ٚناع صوت كبلمه
الكل تسود با ًركوا ٌ
ك٣نلكته على ٌ

الرب".
كل نلطانه باركي يا نفسي ٌ
باركوا ٌ
الرب يا ٗنيع ٌ
عماله ُب ٌ

ً
َ
قسمان بالقمر حٌن
ٍ - 32بٌ قاؿ اهلل تعأب ( ىكبل) أم ال ٬نكةهم التخلٌص من العذاب ( ىكالٍ ىق ىمر) أم ى
قسم هتديد ككعيد بالعذاب عةد اقرتاب القيام .
ٌ
يةشق كيكوف نصفٌن ،كهذا ى

 ( - 33ىكاللٍَي ًل إً ٍذ أ ٍىدبىػىر) أصلها "إذا أدبر" يعين إذا أدبر عةكم كال يعود إليكم ،كهو آخر ليل من ليإب
ً
اها
األرض الذم يكوف طوله ألف نة من نةيٌةا .كمثلها ُب نورة الشمس قوله تعأب { ىكاللٍَي ًل إًذىا يىػ ٍغ ىش ى
}  .كقاؿ تعأب ُب نورة الضحى { ىكاللٍَي ًل إً ىذا ىن ىجى }  ،كقاؿ ُب نورة الفجر { ىكاللٍَي ًل إً ىذا يى ٍس ًر } ،
كقاؿ ُب نورة الليل { ىكاللٍَي ًل إً ىذا يىػ ٍغ ىشى } .فكلٌها مسبوق بكلم "إذا" كهي دليل اٞنستقبل ،ككلٌها
تغًنات ُب الكوف ،ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب:
كصف للقيام كما ٪ندث فيها من ٌ

ىن ىفىر) كٓب يقل إذ أنفر .كاٞنعىن :إذا باف نوره كظهرت مشسه كال يعود الليل إليكم
 ( - 34ىكال ح
صٍب ًح إً ىذا أ ٍ

أم جه تتجهوف كتةفركف من حرارة الشمس الشديدة؟ كهو آخر يوـ من أياـ
فماذا تصةعوف كُب ٌ
األرض كالذم يكوف طوله ألف نة من نةيٌةا .كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب يصف ٘نار كحش:
ًً
إنفا ًر
أن ىفىر ال ح
بح ىعةهي أ َ
حّت إذا ما ا ٍ٤نىلى ٍ
ٌ
م ٍ
ت ظىٍلماءي لىٍيػلىته ك ٍ
ص ي
كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ فيكوف الليل نرمدان ُب جه مةها إٔب يوـ القيام ،
كيكوف الةهار ُب اٛنه األخرل نرمدان إٔب يوـ القيام .

ً
ً
كربل ،أم أ ٌهنا إحدل الشموس الكبًنات األحجاـ
( - 35إنػ ىَها) يعين نقر (ىًإل ٍح ىدل الٍ يك ىرب) ٗنع ى
ً
ً
القسم .كقوله تعأب:
فكيف ٬نكةهم أف يتخلٌصوا من جاذبيٌتها كيةجوا من حرارهتا؟ كهذا جواب ى
ً
١نمدان نذيران للةاس أٗنعٌن.
( - 36نىذ نيرا لٍٍّلبى ىش ًر) يعين بعثةا ٌ
ً
ً
َـ أ ٍىك يىػتىأى َخىر) يعين أف يتق ٌدـ قومه كيصعد قبلهم إٔب اٛنةاف بسبب إ٬نانه
( - 37ل ىمن ىشاءى مة يك ٍم أىف يىػتىػ ىقد ى
يتأخر عن الذين يصعدكف إٔب
كأعماله الصاٜن كيةجو من عذاب ذلك اليوـ كأهواله ،كمن شاء أف ٌ

يتأخر
فليبق علىى كفره كبذلك ٌ
اٛنةاف كيب ىقى على األرض فيصيبه عذاب ذلك اليوـ الذم طوله ألف نة ى

عن قومه كال يصعد مع اٞنؤمةٌن.

 ( - 38يك حل نىػ ٍف و
ت) من آثاـ ( ىرًهيةى ه) أم نجية ال حريٌ ٟنا ،كذلك ُب اآلخرة.
س ًّنىا ىك ىسبى ٍ

اب الٍيى ًم ً
ٌن) فإ ٌهنم احرار يتةعموف.
( -39إًَال أ ٍ
ىص ىح ى
ًُ( -40ب جة و
َات يىػتى ىساءىليو ىف)
ى
ً
ٌن) ًمن قومهم قائلٌن ٟنم:
 ( -41ىع ًن الٍ يم ٍج ًرم ى
 ( -42ىما ىنلى ىك يك ٍم ًُب ىن ىقىر) ؟
( -43قىاليوا ىٓب نى ي ً
ٌن) ُب دار الدنيا،
صلٍّ ى
ٍ
ك م ىن الٍ يم ى
( -44كىٓب نى ي ً ً ً
ٌن) ،
ك نيطٍع يم الٍم ٍسك ى
ىٍ
( -45كيكةَا ى٦نيوض) ُب الكفر كالفساد (مع ٍ ً ً
ٌن) ،
اٝنىائض ى
ي
ىى
ى
ب بًيىػ ٍوًـ الدٍّي ًن) يعين بيوـ القيام يوـ االنقياد للعقاب فةقوؿ ال بعث كال حساب،
 ( -46ىكيكةَا ني ىك ٍّذ ي
و
ً
فحيةئذ أيقةٌا باٜنساب
اٛنن بأبصارنا
 ( -47ىح َ َّٰت أىتىانىا الٍيىق ي
ٌن) بعد موتةا كشاهدنا اٞنبلئك كالةفوس ك ٌ
كالعقاب كلكن ال فائدة اآلف من إ٬نانةا.

ًً
ٌن) ُب ذلك اٜنٌن .
( - 48فى ىما تىة ىفعي يه ٍم ىش ىف ى
اع ي الشَافع ى
ً
ً
ٌن) أم عن القرآف معرضٌن كهو موعظ ٟنم؟
( - 49فى ىما ىٟني ٍم) اليوـ ( ىع ًن التَذٍكىرةً يم ٍع ًرض ى
َه ٍم ي٘نيهر) كهي ٘نًن الوحشٗ ،نع ٘نار ( حم ٍستى ًةفىرةه) ،
 ( -50ىكأىنػ ي
ت) أم نفرت كهربت ( ًمن قى ٍس ىوىرةو) يعين األند.
( -51فىػَر ٍ
ً
و
حمد
( -52بى ٍل ييًر ي
يد يك حل ٍام ًرئ ٍّمٍةػ يه ٍم أىف يػي ٍؤتى َٰى ي
ص يح نفا حمةىشىَرةن) تةزؿ عليه من السماء مكتوب فيها آمن ّن ٌ

فإنٌه رنوؿ من اهلل .

ألهنم غًن معتقدين ُّا.
 ( -53ىك َبل) ال يؤمن كلو أنزلةا عليه صحفان (بىل) إ ٌهنم (َال ى٫نىافيو ىف ٍاآل ًخىرىة) ٌ
 ( -54ىك َبل) كال ٫نافوف آياتةا ألنٌةا ٓب نأهتم بآيات ٢نيف كاليت بعثةاها على فرعوف كقومه من عصا
مونى كغًنها من جراد كضفادع كدـ كغًن ذلك  ،بل (إًنَهي تىذٍكًىرةه) أم القرآف موعظ .
( - 55فى ىمن ىشاءى ذى ىكىرهي) يعين فمن شاء اف يتٌعظ فليتٌعظ به  .كمثلها ُب نورة القمر قوله تعأب { ىكلىىق ٍد
ً
ً
يى َس ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف لً ٍّ
متعظ ؟
لذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل من حم َدك ور }  ،يعين فهل من ٌ
 ( - 56ىكىما يى ٍذ يك يرك ىف إًَال أىف يى ىشاءى اللَهي) يعين كما يتٌعظوف ٌإال أف يشاء اهلل هدايتهم ،فمن أراد اهلل أف

اٜنق يرفع الغطاء عن قلبه كالغشاء عن بصره فيةصت إٔب القرآف كيفهم معانيه فيتٌعظ
يهديه إٔب طريق ٌ

أحق بأف تتٌقوا عقابه باجتةاب اٞنعاصي ( ىكأ ٍىه يل
كيؤمن ٌ
كإال فبل ،كقوله ( يه ىو أ ٍىه يل التَػ ٍق ىو َٰل) يعين اهلل ٌ
ً
الصاّب.
الٍ ىم ٍغفىرةً) فاطلبوا مةه الغفراف بالتوب كالعمل ٌ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞن ٌدثٌر ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
===========================================

سورة القيامة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1ىال أيقٍ ًسم بًيػوًـ الٍ ًقيام ً
قسم هتديد ككعيد بيوـ القيام
كهو
م،
للقس
اك
و
ال
ك
اٞنستقبل،
دليل
"ال"
كلم
)
ي ىٍ ى ى
ى
ى
٪نانبوف.
حانبوا كتيعاقىبوا ،فالكافركف يعاقىبوف كاٞنؤمةوف ى
لتي ى

( - 2كىال أيقٍ ًسم بًالةَػ ٍف ً َ ً
كقسمان بالةفس الٌلوام اليت تلوـ الةاس علىى أعماٟنم السيٌئ
ى
ي
س الل َو ىام ) يعين ى
برب العاٞنٌن ،ذك
كتؤنٌبهم علىى أفعاٟنم ،فيقتل الكافرين ٌ
كيعز اٞنؤمةٌن كيةصر الدين ،كيدعو إٔب اإل٬ناف ٌ
الدليل كالربهاف كمفسر القرآف ،اٞنبعوث ُب ً
آخر الزماف ،اٞنؤيٌد بالةصر من الر٘ناف ،صاحب كتاب
ٌ
108
اٞنتشابه من القرآف
ى٪نس ي ً
نسا يف) اٞنةكر للبعث (أىلَن ٍَ٤ن ىم ىع ًعظى ىامهي) أم لن نقدر على ٗنع عظامه البالي ؟
ب ٍاإل ى
( - 3أ ىٍ ى
ًً
م بىػةىانىهي) يعين قادرين حّت على إعادة خطوط البةاف كما كانت ٌأكال ،
حس ٍّو ى
( - 4بىػلى َٰى قىادر ى
ين ىعلى َٰى أىف ن ى

كل إنساف عن غًنه  .كلكن ال داعي إٔب إعادة األجساـ البالي
كهي بصمات األصابع اليت ٫نتلف فيها ٌ

اليت
أل ٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي كهي حيٌ باقي ال ٕنوت كال تفىن  .فالبةاف هي أطراؼ األصابع ٌ
فيها األظفار  ،كالشاهد على ذلك قوؿ الفرزدؽ :
ً
نت أىأل يىـ ىم ٍن ىم ىشى
يىا ابٍ ىن الٍ ىمىرا ىغ أى ى

ح ً ًً
فار
كأذؿ ىم ٍن لبىةانه أىظٍ ي

( -5بى ٍل ييًر ي ً
نسا يف) اٞنك ٌذب بالبعث (لًيىػ ٍف يجىر أ ىىم ىامهي) أم يريد بتكذيبه للبعث أف يداكـ على الفجور
يد ٍاإل ى
كشرب اٝنمور ُب مستقبل حياته كال يرتكها.

( - 6يى ٍسأ يىؿ أىيَا ىف يىػ ٍويـ الٍ ًقيى ىام ً) أم مّت يوـ القيام ؟ كهو نؤاؿ إنكار ٟنا غًن مص ٌدؽ ُّا.
108
ً
اٜنق
"لكين أقوؿ لكم ٌ
اللوام قاؿٌ :
كجاء ُب إ٤نيل يوحةٌا ُب اإلصحاح السادس عشر ي٫ن يرب اٞنسيح ّنجيء الةفس ٌ
ت العا ىٓب
اٞنعزم كلكن أف
كمّت جاء ذاؾ ييب ٌك ي
ي
أنٌه خًنه لكم أف أنطلق ألنٌه إف ٓب أنطلق ال يأتيكم ٌ
ذهبت أرنلهي إليكم ،ى
علىى خطيئ و كعلىى ٍّبر كعلىى ديةون و".

فكلم " ييب ٌكت" معةاها يلوـ كيؤنٌب اٞنذنبٌن كاٝناطئٌن.
أما قوله "كعلىى ٍّبر " يعين الطعاـ الذم يةفقهي ُب نبيل األكثاف كُب نبيل األئم كاٞنشايخ فهذا ال ٩نوز ،بل ٩نب أف
يية ىف ىق ُب نبيل اهلل فقط.

ص ير) يعين فإذا
ٍ - 7بٌ أخذ نبحانه ٩نيب على نؤاؿ من نأؿ ٌ
كيبٌن بعض عبلئمها فقاؿ (فىًإ ىذا بىًر ىؽ الٍبى ى

كٓنًن ٞنا يرل من عبلئم القيام اليت كاف يك ٌذب ُّا من قبل ،كمن ذلك قوؿ األعشى
فزع البصر ٌ
ً
ً
ٌن الةٌ ً
اس تىػٍبػ ير يؽ
ت إلىٍي ًه يم كأقٍد ٍـ إذا ما ٍ
ىكذل ى
أع يي
ك فىافٍػ ىع ٍل ما ىحيًٍي ى

ف الٍ ىق ىم ير) اٝنسف معةاه الةازل كاٜنادث تصيب القمر فتش ٌقه نصفٌن ،كالشاهد على ذلك
 ( -8ىك ىخ ىس ى

قوؿ حاًب الطائي يصف اٞنةايا:
فىػهل تىػرىكت قىػبلًي حضور م ً
كاهنا
ىٍ ى ٍ ٍ ي يى ى
كقاؿ عمرك بن كلثوـ:

اس ىخ ٍسفان
إذا ما الٍ ىم ٍل ي
ك ى
ناـ الةَ ى

كخ ٍسفان ي٢نىلَ يد ؟
كه ٍل ىم ٍن ىأىب ى
ى
ضٍيمان ى
أىبىػٍيةا أ ٍف نيًقَر ال حذ َؿ فًيةىا

و
ً
فحيةئذ ْنذبه الشمس إليها
س ىكالٍ ىق ىم ير) يكوف ذلك بسبب انتهاء جاذبيٌ األرض،
 ( -9ىك يٗن ىع الش ٍ
َم ي
فيلتصق القمر ُّاٍ ،ب تقوـ القيام كتتمزؽ اَّموع الشمسي ً
كمن ضمةها األرض فتموت األحياء
ٌ
ٌ
و
فحيةئذ
كتةتشر الةفوس ُب الفضاء
( -10يىػ يق ي ً
نسا يف) اٞنك ٌذب (يىػ ٍوىمئً وذ أىيٍ ىن الٍ ىم ىفحر) ًمن العذاب كالعقاب؟
وؿ ٍاإل ى
ً
"كىزر" مشت ٌق ًمن
 ( -11ىك َبل ىال ىكىزىر) أم ال ينرت ،كاٞنعىن :ال ملجأ له يلجأ إليه ك٫نتفي عةٌا فيه ،فكلم ى

االئتزار ،كهو االلتفاؼ باٞنئزر ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها:
كإ ٍف ذيكًىر الٍ ىم ٍج يد أل ىفيتىهي تى ٌأزىر بالٍ ىم ٍج ًد ٍبٌ ا ٍرتى ىدل
كقاؿ الفرزدؽ:
شددت علىى نًص ًفي إزا ًرم كرَّنا شددت ألىع ً
ةاء األييموًر إزا ًريىا
ىىٍ ي ٍ
ىىٍ ي ى ٍ
ي
كقاؿ عمرك بن كلثوـ:
ً
ت ي ٍد ًريكه ك ً
ً
الكبىػ ٍر
لى ىع ٍم يرىؾ ما لًٍل ىف ىّت ًم ٍن ىكىزٍر
م ىن الٍ ىم ٍو ي ي

ك) تقديره إٔب جوار ربك (يىػ ٍوىمئً وذ الٍ يم ٍستىػ ىقحر) يعين من أراد الراح كاالنتقرار فليذهب إٔب
( - 12إً ى َٰٔب ىربٍّ ى

جوار ربه كيسكن ُب السماكات الركحانيٌ مع األنبياء كاٞنرنلٌن كعباد اهلل الصاٜنٌن ،كذلك بإ٬نانه
ً
ً
ً
ً
ٌن}
كأعماله الصاٜن  .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الذاريات قوله تعأب { فىفحركا إً ىٔب اللَه إً ٍّ٘ب لى يكم ٍّمٍةهي نىذ هير حمبً ه
.
ًو ً
ً
غًن من أحكاـ ُب الدين كب ٌدؿ ،أم ق ٌدـ
َـ ىكأى َخىر) يعين ّنا ٌ
نسا يف) الكافر (يىػ ٍوىمئذ ّنىا قىد ى
( -13يػيةىبَأي ٍاإل ى

أخر الواجبات فلم يعمل ُّا.
احملرمات فعمل ُّا ك ٌ

اإلنسا يف على َٰى نػى ٍف ًس ًه) مبلئك (ب ً
ص ىًنةه) تكتب أعماله كٓنصي أقواله فبل يةفعه عذره إف
( - 14بى ًل ًٍ ى ى
ى

اعتذر.

 ( - 15ىكلى ٍو أىلٍ ىق َٰى) ٗنيع ( ىم ىع ًاذ ىيرهي) يعين كلو جاء َنميع ما عةده من أعذار فبل تقبل مةه.
الةب يقرأ معه ليحفظه حرصان عليه ،فةزؿ
الةب إذا نزؿ عليه جربائيل بالوحي كقرأ عليه فإ ٌف ٌ
 - 16كاف ٌ
قوله تعأب (ىال يٓنٍّرٍؾ بًًه لًسانى ً
ً
حّت
ى ى
ى
ك لتىػ ٍع ىج ىل بًه) يعين ال تستعجل على حفظه فتقرأ مع جربائيل بل إنتظر ٌ
يةتهي جربائيل من تبلكته ٍبٌ اقرأ أنت.
ًَ
نةهيء أنانان للقرآف ٩نمعونه بعدؾ كأنانان يقرأكنه فبل ٔنف فوات
( - 17إف ىعلىٍيػةىا ٗنىٍ ىعهي ىكقيػ ٍرآنىهي) يعين ٌ
الةب زيد بن ثابت بأمر ًمن عثماف بن ع ٌفاف ُب زمن خبلفته.
شيء مةه .فقد ٗنع القرآف بعد كفاة ٌ
( - 18فىًإ ىذا قىػىرأٍنىاهي فىاتَبً ٍع قيػ ٍرآنىهي) يعين فإذا قرأه جربائيل كأكمل قراءته فاقرأ أنت بعده.
ٍ( - 19بيَ إً َف ىعلىٍيػةىا بىػيىانىهي ) يعين كبعد ذلك بزمن ني ٌبٌن للةاس ما اشتبه عليهم من معانيه كما التبس

اللوام هي اليت تأٌب ببياف اٞنتشابه من القرآف  .كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة
لديهم من أحكامه .فالةفس ٌ

ص قوله تعأب { كلىتىػ ٍعلىم َن نىػبىأىهي بىػ ٍع ىد ًح و
ٌن } أم بعد زمن طويل .كقد أٟنمين اهلل تعأب بيانه كأكضح ٕب
ى ي
ً
علي كبًنان.
ما كاف ملتبسان على الةاس من أحكامه ،كذلك ٣نا علٌمين ٌ
ريب ككاف فضله ٌ
ك يىػ ٍوىمئً وذ الٍ يم ٍستىػ ىقحر }  ،كاٞنعىنٌ :إهنم ٓب
 ( - 20ىك َبل) هذه الكلم معطوف على قوله تعأب { إً ى َٰٔب ىربٍّ ى

معجل  .كذلك قوله
مؤجل كالدنيا ٌ
٫نتاركا دار الراح كالبقاء علىى دار اٞنش ٌق كالفةاء ،كذلك أل ٌف اآلخرة ٌ
تعأب (بل يًٓنبحو ىف الٍع ً
اجلى ى) .
ى
ىٍ
ً
مؤجبلن كإف كاف
 ( - 21ىكتى ىذ يرك ىف ٍاآلخىرةى) أم ٓنبٌوف ما كاف حاضران كلو كاف نفعه قليبلن كترتكوف ما كاف ٌ
نفعه كثًنان ،كلذلك يٓنبٌوف الدنيا كترتكوف اآلخرة كال تعملوف ٟنا.

ٍ - 22ب أخذ نبحانه يصف أحواؿ الةاس ُب ذلك اليوـ فقاؿ (كجوه يػومئً وذ ن ً
َاضىرةه ) أم مبتهج عليها
ٌ
ي ي ه ىٍ ى
آثار الفرح كالسركر ،كهم أصحاب اليمٌن.

( - 23إً ى َٰٔب ربػٍّها نى ً
اظىرةه) أم إٔب عطاء رُّا مةتظرة ،يعين مةتظرة دخوؿ اٛنةٌ بعد أف تفرغ من اٜنساب،
ىى

كمن ذلك قوؿ الشاعر:
كقاؿ اآلخر:

ً
ات
يك يجوهه يىػ ٍوىـ بى ٍد ور ناظر ه

ً ً
بلصا
ىإٔب الَر ٍ٘ناف تىػٍةتىظ ير اٝنى ى
نىظىر الٍ ىف ًق ًًن ىإٔب الٍغىًين الٍم ً
ون ًر
ٌ ي
ى

إً ٍّ٘ب إًلىيك لًما كع ٍدت لىةى ً
اظهر
ٍ ى ىى ى
كاٞنعىن :تةتظر دخوؿ اٛنة  .كليس اٞنقصود من ذلك الةظر إٔب اهلل تعأب كما ذهب إليه بعض اٞنفسرين،

ك قى ىاؿ } اهلل تعأب { لىن تىػىرًا٘ب }  ،ككذلك
فإف مونى كليمه ٓب يره حٌن { قى ىاؿ ىر ٍّ
ب أ ًىرً٘ب أىنظيٍر إًلىٍي ى

١نمد ٞنا عرج إٔب السماء ٓب يره حيث كاف أقرب إٔب الرؤي ُب ذلك الوقت ،ككيف يراه أح هد من
حبيبه
ٌ ٌ
ً
اٝنىبًًني } ،
يف ٍ
ص ىار ىكيه ىو اللَط ي
ص يار ىكيه ىو يي ٍد ًريؾ األىبٍ ى
٢نلوقاته كقد قاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ { الَ تي ٍد ًريكهي األىبٍ ى
فلو كاف اٞنقصود الةظر إٔب كجه اهلل تعأب لقاؿ :إٔب رٌُّا باصرة ،أل ٌف الةظر للعيوف اٞناديٌ  ،كالبصر للعيوف

األثًني أم لؤلركاح ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة القلم ٢ناطبان رنوله الكرٙب { فىستيب ً
ص ير
ىٍ
ً ً
نرتل بعد موتك كانتقالك من الدنيا إٔب اآلخرة كيف يع ٌذبوف،
ىكيػيٍبص يرك ىف بأىيٍّ يك يم الٍ ىم ٍفتيو يف } كاٞنعىن :ى

كنيعلموف بأيٌكم اٞنفتوف حٌن ىيركف الةار بأبصارهم .كقاؿ تعأب ُب نورة الطور كاٝنطاب للمشركٌن حٌن
يركف الةار كالعذاب بأبصارهم { أىفى ًسحر ه ىذا أىـ أىنتيم ىال تيػب ً
ص يرك ىف } كاٞنعىن :هل هذا العذاب نحر كما
ٍه ى ٍ ٍ ٍ
ى
كةتم تقولوف ُب دار الدنيا حٌن تسمعوف آياتةا فتقولوف هذا نحر كما ٥نن ّنؤمةٌن.
ًو ً
مكمدة كلوف الدـ،
 ( -24ىكيك يجوهه يىػ ٍوىمئذ بىانىرةه) أم لوهنا كلوف البيسر ،كاٞنعىن :تكوف كجوههم ٘نراء ٌ

كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس يصف ٦نبلن:
ً
ً
ى٘نىىرا
أخىر ىج قًٍةوانان ًم ىن البي ٍس ًر أ ٍ
ىنوام ىق ىجبَا ور أىثيثان فيػ يركعيهي ك ٍ
فالبيسر هو التمر قبل نضوجه  ،يكوف بعضه أصفر كبعضه أ٘نر  ،أل ٌف التمر أجةاس كثًنة كقاؿ

الصةوبرم يصف ٦نل :

كقاؿ عبيد بن األبرص:

حّت إذا بي ٍس يرها ىغدا يرطىبان
ٌ

فا يزكا بًأى ٍعذاقًها بًيرَمتً ىها

صبحةا ىٕنًيمان ىغدا ىة الةا ًر بً ىشهباء ملموم و ً
بانىرٍه
ىى ٍ
ٍ ىىي ى
يعين بفرس شهباء لوهنا كلوف البي ٍسر ،كقد نبق شرح مثل هذه الكلم ُب نورة اٞن ٌدثر عةد قوله تعأب {

س ىكبى ىسىر }  ،كهم أصحاب الشماؿ.
ٍبٌ ىعبى ى

ً ً
تظن أف ٓنيط ُّا داهي تفقر ظهورهم ،يعين تكسر العمود الفقرم
( - 25تىظي حن أىف يػي ٍف ىع ىل ُّىا فىاقىرةه ) أم ٌ

ضرب عةد الةاس فيقوؿ أحدهم هذه
ضرب لش ٌدة اٞنصيب  ،كال يزاؿ هذا اٞنثىل يي ى
لش ٌدة كقعها .كهذا مثىل يي ى
اٜنادث كسرت ظهرم ،كمن ذلك قوؿ لبيد:
ً
ً
كإ َف ىهوا ىف اٛنا ًر ل ٍلجا ًر يم ٍؤٓبه
فأصبحت َ ً ً
س ًُّا
ٍى ٍ ى
أٗب تىأهتا تىػٍبتىئ ٍ

كفاقًىرةه تىأ ًكم إلىٍيها ال ىفواقًير
كًبل مرىكبػيها ىٓنت ًرجلىيك ً
شاج ير
ىٍ ىٍ ٍ ى ٍ ٍ ى

يبٌن حاؿ
 ( -26ىك َبل) ال خبلص ٟنم من العذاب كال شفاع شفيع فيهم تستجابٍ .بٌ أخذ نبحانه ٌ
اٞنستحضر مةهم كهو على فراش اٞنوت فقاؿ تعأب (إً ىذا بػلىغى ً
ت) الةفس (التػىَراقً ىي) ٗنع تىرقيػ ىوة كهو عظم ُب
ى
أعلى الكتف ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
كباد ٍر ي ً
الرتاقًي
كه ىي ىٍْن ًرم
بًطى ٍع ون ُب الةح يحوًر كُب َ
س ٍ
ى
ت ال ىفوار ى
كقاؿ اآلخر:
ً
الرتاقًي
ص وم
فىطى ٍع ًين ُب الةح يحوًر كُب َ
ص ٍد ىر ىخ ٍ
س ى
كإ ٍف طى ىع ىن ال ىفوار ي
ً
يل ىم ٍن ىر واؽ) يعين يقوؿ أهل اٞنستحضر هل من ر واؽ يشفيه أك طبيب يداكيه؟ كالراقي هو الذم
 ( -27ىكق ى

يكتب التعاكيذ كاألدعي للمريض كي يش ىفى ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
ت ٓب تى ٍش ً
ف لى ٍد ىغتىها الحرقىى
لق ٍد كةتي يم بًال َس ٍه ًل كاٜنىٍزًف ىحيَ ن
إذا ىلد ىغ ٍ
كقالت اٝنةساء :
لكن ًنهاـ الٍمةايا من تي ً
ب كال ر ًاؽ
صٍبهي ًُّا
ال يى ٍش ًف ًه ًرفٍ يق ًذم ًط ٍّ
ٌ ى ى ىٍ
عزاـ.
كيسمى الراقي ُب اٞنوصل ٌ
ٌ
اؽ) ًمن الدنيا.
 ( - 28ىكظى َن أىنَهي الٍ ًفىر ي

( -29كالٍتىػف ً
اؽ بًال َس ً
اؽ) بعد اٞنوت ،أراد بذلك نبحانه ناؽ الةفس األثًني ال اٛنسم ،كاٞنعىن:
َت ال َس ي
ى

ت باٜنباؿ ال ٬نكةه اٞنشي علىى األرض باألقداـ كما
أ ٌف ناقيه تصبح مقيٌدة الواحدة باألخرل كأهنا ليٌف ٍ
كاف ٬نشي قبل ٣ناته بل يةطلق انطبلقان كالذم يتزحلق على اٛنليد ،كإذا أراد أ ٍف ً
إحدل رجليه عن
يفصل ى
ً
كمن يةزع اٞنغةاطيس عن اٜنديد ،أل ٌف ُب ناقيه ْناذب ،كقد شاهدت ذلك
األخىرل يفصلها بصعوب ى

بةفسي ،كاٜنادث اليت كقعت مسطورة ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت كُب كتايب ناع قضيتها مع األركاح

.

اليت ٔنرج من األجساـ بسبب اٞنوت
ك يىػ ٍوىمئً وذ الٍ ىم ىس ي
( -30إً ى َٰٔب ىربٍّ ى
اؽ) يعين اٞنبلئك تسوؽ الةفوس ٌ
كإما إٔب
تسوقها إٔب حكم ربٌك فيحكم فيها بالعدؿ على حسب أعماٟنا كعقائدها ٌإما إٔب الةعيم ٌ

كل مةها
اٛنحيم ٌ
كإما أ ٍف تب ىقى علىى األرض بعذاب خفيف بسيط إٔب زم ون ١ندكد ٍبٌ تيساؽ إٔب اٛنةٌ ٌ ،
تع ٌذب علىى ق ٍدر نيٌئ ًاهتا.
١نمد اٞنوالٌن أليب نفياف فقاؿ
ٍ - 31بٌ أخذ نبحانه يصف بعض ذنوب اٞنشركٌن اٞنك ٌذبٌن برنال ٌ

صلَ َٰى) .
صد ى
َؽ) بالقرآف ( ىكىال ى
تعأب (فى ىبل ى

ً
١نمد ( ىكتىػ ىوَ َٰٔب) أبا نفياف ،يعين ٌإٔنذه كليٌان له بدؿ أف يوإب رنوؿ اهلل.
 ( - 32ىكلىػَٰكن ىك َذ ى
ب) برنال ٌ
ًً
تكربان كغركران.
ب إً ى َٰٔب أ ٍىهله يىػتى ىمطَ َٰى) أم يتبخرت ٌ
ٍ( - 33بيَ ذى ىه ى
ك فىأ ٍىكى َٰٔب) يعين كاف األحسن أ ٍف توإب رنوؿ اهلل بدؿ مواالتك أليب نفياف.
( -34أ ٍىكى َٰٔب لى ى
ً
١نمد بدؿ مواالتك
ٍ( -35بيَ أ ٍىكى َٰٔب لى ى
ك فىأ ٍىكى َٰٔب) أم ٍبٌ كاف األحسن لك أف توإب اٞنؤمةٌن من أصحاب ٌ
للمشركٌن .فكلم "أكٔب" مشت ٌق ًمن اٞنواالة كهي احملب كاأللف ً .
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة {
ٌ
ًَ
ً
َ
ب اللٌ ًه يه يم الٍغىالًبيو ىف }  ،كقد نبق شرح كلم "أ ٍىكىٔب" ُب
ين ىآمةيواٍ فىًإ َف ح ٍز ى
ىكىمن يىػتىػ ىوؿ اللٌهى ىكىر ينولىهي ىكالذ ى
١نمد عةد قوله تعأب { فىأ ٍىكىٔب ىٟني ٍم } .
نورة ٌ

ى٪نس ي ً
يظن
فيظن ال بعث كال حساب كيةكر اٜنشر كالعقاب ،يعين ٌ
نسا يف أىف يػيٍتػىرىؾ ين ندل) ٌ
ب ٍاإل ى
( - 36أ ىٍ ى
أنٌه ييه ىمل ببل حساب.
كيصب ُب األرحاـ.
ين ٬نيٍى َٰىن)
( - 37أى ىٓبٍ يى ي
ك نيطٍ ىف ن ٍّمن َم ً ٍّ
ٌ
"العلى ىق " ُب نورة اٞنؤمةوف كنورة
ٍ( -38بيَ ىكا ىف ىعلى ىق ن فى ىخلى ىق) مةها اٛنةٌن ُب رحم ٌأمه .كقد نبق شرح ى

اٜنج،

انه فبل فرؽ بٌن العٌن اليمىن كالعٌن
ناكل بٌن أعضائه كحو ٌ
(فى ىس َو َٰل) اهلل خلقه كأحسن صورته ،يعين ى

األخرل.
اليسرل ،كال أذنه اليمىن عن اليسرل ،ككذلك يداه كرجبله ليس ُب إحدا٨نا اختبلؼ عن ى
"نول" معةاها التساكم بٌن شيئٌن ،كمن ذلك قوؿ جرير:
فكلم ٌ
ف كاأل ٍذناب ىغٍيػريهم كمن يسوم بأنٍ ً
ف الةٌاقىً ال َذنىػبىا
قىػ ٍوهـ يه يم األنٍ ي
ى ٍ ي ىٌ
ي ي ي

ٌن ال َذ ىكر ك ٍاألينثىى) ليتةانلوا كيتكاثركا .أل ٌف الٍمين فيه ح ً
ً ً
يامن كثًنة
( - 39فى ىج ىع ىل مٍةهي) من الٍ ىمين (الَزٍك ىج ٍ ً ى ى َٰ
ى
ى

ذكور كإناث فأيٌهما يىسبًق إٔب بويض اٞنرأة كيةدمج فيها يكوف مةه نوع اٛنةٌن ٌأما ذكران ك ٌأما أنثىى.

( - 40أىلىي ً
مين ي٬ن ىىن (بًىق ًاد ور ىعلى َٰى أىف يٍ٪نيً ىي الٍ ىم ٍوتى َٰى) فلماذا تةكركف البعث
س َٰذىل ى
ك) الذم خلقهم من ٍّ
ٍ ى
كاٜنساب كتةكركف قدرة اهلل علىى إحياء اٞنوتىى؟

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة القيام  ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
====================================

سورة اإلنسان أو الدهر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اؾ ح ًديث مونى }  { ،هل أىتى ى ً
ً ً
يث
اؾ ىحد ي
 ( -1ىه ٍل أىتى َٰى) يعين أٓب يأت؟ كمثلها قوله تعأب { ىه ٍل أتى ى ى ي ي ى
ىٍ
ود}  { ،هل أىتى ى ً
اٛنةي ً
يث الٍغى ً
اشيى ً } كاٞنعىن :أٓب يأتك حديث الغاشي فيما نبق من القرآف؟ كمن
اؾ ىحد ي
ٍي
ىٍ
ذلك قوؿ عةرتة:
أال هل أتاها أ ٌف يػوـ عر ً
اع ور ىش ىفى ن ىقمان لىو كانى ً
س تىشتى ًفي
ف
ػ
َ
ة
ال
ت
ٍ
ىٍ ى ي
ى
ٍ
ىٍ
ي

فقوؿ الشاعر أال هل أتاها  ،يعين أٓب يأهتا خرب يوـ عر ً
اعر كيف فعلةا ُّم؟ كإ٧نٌا قاؿ اهلل تعأب { ىه ٍل
ي
ستعمل للسؤاؿ كاالنتفسار،
أىتى ى
ستعمل للتأكيد ،ككلم "هل" تي ى
اؾ } كٓب يقل أٓب يأتك ،أل ٌف كلم "أ ىٓبٍ" تي ى
كمعةاه هل فهمت حديث الغاشي حٌن أتاؾ؟

اإلنس ً ً
ً
َه ًر ىٓبٍ يى يكن ىشٍيئنا َم ٍذ يك نورا) يعين ٓب يكن اإلنساف شيئان ذا أ٨ني كقابليٌ كال
اف ح ه
ٌن ٍّم ىن الد ٍ
( ىعلىى ٍ ى
اٛنن ُنوافرها كاألنعاـ
تذكره اٞنبلئك بلساهنا بأ ٌف ُب األرض إنسانان بل كاف ترابان على كجه األرض تدكنه ٌ
ً
ً
تكرب عليةا كٓب يةقاد ألمرنا كٓب يشكر لةعمتةا بل كفر
بأظبلفها ،كلى ٌما جعلةاه بى ىشران ييبصر كيسمع كيعقل ٌ
ِنالقه كأنكر إنعامه.
ً
ً
اج) األمشاج معةاه اإلختبلط ،كمن ذلك قوؿ زهًن بن حزاـ
نسا ىف ًمن نحطٍ ىف و أ ٍىم ىش و
( - 2إنَا ىخلى ٍقةىا ٍاإل ى

اٟنذٕب:

بلؼ الةَص ًل ًني ى ًً ً
ً
الريش كال يفوقىػ ً ً
يج
ٍ
ٌن مٍةهي خ ى ٍ
كأى َف ٍّ ى
ط به ىمش ي
كاٞنعىن :خلقةاه ًمن حيمن الرجل كبويض اٞنرأة فيختلطاف ببعضهما مع البعض كيةد٠ناف (نػٍَبتىلً ًيه) أم
٦نتربه ّنا نكلٌفه من الواجبات الديةي لةىػرل هل يطيع أكامرنا أـ ً
يعصي كي ٤نزيىه علىى أعماله كنعاقبه على
ٌ ى
أفعاله (فىجع ٍلةىاه ىًٚنيعا ب ً
ص نًنا) .
ىى ي ن ى
ً
ً
صبةا له األدلٌ على معرف اٝنالق كنىػ ىهيةاه عن عبادة
يل) أم بيٌةا له الطريق كنى ى
( - 3إنَا ىه ىديٍػةىاهي ال َسب ى
ً ً
ً
شكر فمصًنه اٛنةٌ كإ ٍف
األصةاـ كاألكثاف كعن األعماؿ السيٌئ كجعلةاه ي٢ن ًٌنان (إ َما ىشاكنرا ىكإ َما ىك يف نورا) فإ ٍف ى
ك ىفىر فمصًنه الةار.
( - 4إًنَا أ ٍىعتى ٍدنىا) أم هيأنا (لًٍل ىكافً ًرين ن ىبل ًنل كأى ٍغ ىبلنال كنعًًنا) الغل ً
يوصل اليدين بالرقب  ،كهي آل
ٌ
ى ى ىى
ىى ن ٌ
حديدي تستعمل للتقييد كاٜنبس ،كالسعًن هو الةار اٞنستعرة أم اٞنشتعل .

ً
يربكف الفقراء كالضعفاء ،يعين يطعموهنم
 - 5كنزؿ ُب مدح األبرار قوله تعأب (إ َف ٍاألىبٍػىر ىار) أم الذين ٌ
كيكرموهنم (ي ٍشربو ىف) ُب اٛنة ( ًمن ىكأٍ وس) كهي اٝنمرة ( ىكا ىف ًمزاجها ىكافيورا) أم ٣نزكج ً
بطٍيب الكافور،
ى يى
ى ىي
ن
كهو غًن الكافور الذم ُب الدنيا.
ً ً
اد اللَ ًه) الصاٜنوف اٞنتٌقوف (يػي ىف ٍّج يركنىػ ىها تىػ ٍف ًج نًنا ) أم
ب) مةها كيغتسل (ُّىا عبى ي
 - 6كفيها ( ىعٍيػةنا يى ٍشىر ي

يونعوف العيوف فتخرج اٞنياه مةها بغزارة إٔب حيث شاؤكا كذلك لطيب مائها.
ٌ

 - 7الذين (ييوفيو ىف بًالةَ ٍذ ًر) إذا نذركا هلل ( ىكى٫نىافيو ىف يىػ ٍونما ىكا ىف ىشحرهي يم ٍستى ًط نًنا) أم مةتشران على الكافرين

حساف بن ثابت:
كاَّرمٌن .كمن ذلك قوؿ ٌ
ً ً
م
كها ىف ىعلىى ىنراةً بين ليىو ٍّ
ىح ًر ه
بالبويٍػىرة يم ٍستىطًني
يق ى
يعم اٛنميع،
شره مةتشران على الةاس هو يوـ كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ حيث ٌ
كاليوـ الذم يكوف ٌ
الشر اٞنقيمٌن ُب جه الةهار كاٞنقيمٌن ُب جه اللٌيل ،كهذا اٜنادث يكوف قبل يوـ القيام بألف
فيعم ٌ
ٌ
اٞنأكل مع اٞنبلئك قبل هذا اٜنادث
الشر ٌ
ألهنم يصعدكف إٔب جةٌ ى
نة ٌ ،أما اٞنؤمةوف فبل يشملهم هذا ٌ

يعين نفونهم تصعدٌ .أما قوله تعأب { ىكا ىف ىشحرهي } على صيغ اٞناضي فمعةاه إ ٌف اهلل أنذرهم به قبل
ك ىكأىلٍ ً
ف ىنةى و ٍّ٣نَا تىػعيدحك ىف } يعين مع ٌد لعذاب
كقوعه .كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج { ىكإً َف يىػ ٍونما ًع ى
ةد ىربٍّ ى
اَّرمٌن كالكافرين.
ً ً ً
ً
ً
يما ىكأ ًىن نًنا) كلكن اليوـ
 ( - 8ىكييطٍع يمو ىف الطَ ىع ىاـ ىعلى َٰى يحبٍّه) أم علىى ٌ
حب اهلل كُب نبيل اهلل (م ٍسكيةنا ىكيىت ن
صارت الةاس تيطعم الطعاـ ُب نبيل األئم كاٞنشايخ كال يطعموف ُب نبيل اهلل ،كهذا هو اإلشراؾ كال

يثابوف على ذلك بل ييعاقىبوف عليه.
يد ًمة يك ٍم ىجىزاءن ىكىال يش يك نورا) .
( - 9إًَ٧نىا نيطٍعً يم يك ٍم لًىو ٍج ًه اللَ ًه) كُب نبيله (ىال نيًر ي

( - 10إًنَا ى٦نى ي ً
ونا قى ٍمطى ًر نيرا) ككانت العرب تصف اليوـ الذم تقع فيه شدائد أك
اؼ من َربٍّػةىا يىػ ٍونما ىعبي ن

حرب يصفونه بالعبوس أك القمطرير ،كجاء ُب القرآف بلغتهم كعلى عادهتم باألمثاؿ ،كالشاهد علىى ذلك

قوؿ الشاعر:
كقاؿ عةرتة:
كقاؿ أيضان:

بىًين ىع ٍّمةا ىه ٍل تى ٍذ يك يرك ىف بىبلءىنىا
ً
أعاذ يؿ كم ًمن يػوًـ حر و
ب ىش ًه ٍدتيهي
ٍ ٍ ىٍ ىٍ
لىىق ٍد كا ىف يىػ ٍومان أى ٍن ىوىد اللَ ًيل عابًسان

علىي يكم إذا ما كا ىف يػوـ قى ً
ماط ير
ىٍ ه
ىٍ ٍ
لىه مٍةظىر ً
بادم الةٌو ًاج ًذ كالً يح
يى ه
اؼ ببله طا ًر يؽ اٜن ىد ً
ثاف
ى٫ن ي ى ي
ى

الصلت:
ككذلك العبوس هو الشديد ُب الشر ،كمن ذلك قوؿ أيميٌ بن أيب ٌ
كال يػوـ اٜنً ً
الشدائً ًد قى ٍمطى ًريٍػىرا
ساب ككا ىف يىػ ٍومان
ىعبيػ ٍونان ُب ٌ
ىٍ ى
كقالت اٝنةساء:
و
ورها
فليس بً ىسائً وم
ذات ٍيوـ ى
إذا ىم ٌل ىعةها ى
ىم ًن اٜنىٍر ي
ض يج ي
ب َربٍتهي ى
ً ً و ً
ورها
إذا ما اقٍ ىمطىٌر ٍ
للمغىا ًر كأيٍػ ىقةى ٍ
ت به ىع ٍن حياؿ يملقحان ىمن يىػبي ي
ت ي

قمطرت" ،يعين إذا اشت ٌدت األعداء علىى أخيها ُب الغارة كاٟنجوـ .كقالت أيضان:
فقوٟنا "إذا ما ا ٌ
ً و
ًً ً
ات ىكأ ٍح ىج يار
ض ٌمةىهي ُب ىرٍمسه يم ٍق ىمطٌر ه
ُب ىج ٍوؼ ىٜنٍد يمقي وم قد تى ى
ات" يعين صخوران كباران شديدات كأحجاران صغاران.
فقوٟنا "مقمطَر ه
ً
ً
َاه ٍم)
اه يم اللَهي ىشَر َٰذىل ى
اٞنأكل كٓب يب يقوا علىى األرض بعد ٣ناهتم ( ىكلىق ي
( - 11فىػ ىوقى ي
ك الٍيىػ ٍوـ) بأف أدخلهم جةٌ ى

ضىرنة) أم مةظران تبتهج به نفونهم ( ىك ين ير نكرا) ألفئدهتم.
ُب اٛنةٌ (نى ٍ

ً
صبىػ يركا) علىى اٛنهاد كطاع اهلل ( ىجةَ ن) يسكةوهنا ( ىك ىح ًر نيرا) ًمن اللباس يلبسونه.
 ( - 12ىك ىجىز ياهم ّنىا ى

ًً
ٌن فًيها) أم ُب اٛنةٌ ( ىعلىى ٍاألىرائً ً
ك ىال يػىىرٍك ىف فً ىيها ىمشٍ نسا ىكىال ىزٍم ىه ًر نيرا) أل ٌف الشمس اٜنالي
 ( - 13حمتَكئ ى ى
ى

يةشق نصفٌن قبل
تتمزؽ ُب يوـ القيام فتكوف بعد ذلك كواكب نيٌارة ،كالزمهرير كةاي عن القمر فهو ٌ
ٌ

فهم ُب ربيع دائم.
القيام كْنذبه الشمس إليها ،كاٞنعىن :ال يصيبهم فيها ٌّ
حر كال برد ٍ

ً
ً
ت قيطيوفيػ ىها) أم أٖنارها
 ( - 14ىكىدانيى ن ىعلىٍي ًه ٍم ظ ىبل يٟنىا) أم قريب مةهم أشجارها اليت يستظلٌوف ٓنتها ( ىكذيلٍّلى ٍ
دٔب األٖنار لتكوف قريب التةاكؿ.
اليت تيقطىف ًمن األشجار(تى ٍذلً نيبل) يعين تلٌن األغصاف فتت ٌ
اؼ علىي ًهم) بأيدم الغًلماف (بًآنًي و) ٗنع إناء ( ٍّمن فً َ و
يوضع فيها الطٌعاـ (كأى ٍكو و
اب)
ض ) يعين ى
 ( - 15ىكييطى ي ى ٍ
ى
ى ى

ت) ُب الدنيا (قىػ ىوا ًر ىيرا) يعين أكوابان زجاجي ش ٌفاف  ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
يوضع فيها اٞناء ( ىكانى ٍ
ى
ً
وـ اللَ ًيل ىكٍه ىي ىكأى َهنا قىوا ًر يير فً ىيها ًزئٍػبى هق يىػتىػىر ٍجىر يج
أيراعي ي٤ني ى

كها) أهل اٛنةٌ (تىػ ٍق ًد نيرا) يعين أهل اٛنةٌ الذين يشربوف
( -16قىػ ىوا ًر ىير ًمن فً َ
ض و)يعين ٌ
َر ى
كأهنا من فض (قىد ي

كالفض ُب بياضها ككالزجاج ُب صفائها ،فهي من هذه الوجه تشبه األٞناس ،كهي أكواب
ُّا يق ٌدركهنا
ٌ
تكونت ُب أكواب زجاجيٌ ُب الدنيا فةقلتها اٞنبلئك إٔب اٛنةٌ .
أثًني ٌ
ً
ً
اج ىها ىز٤نىبً نيبل) أم ٣نزكج بالز٤نبيل  ، 109كهو
يخرل ( ىكا ىف) ُب الدنيا (مىز ي
 ( - 17ىكيي ٍس ىق ٍو ىف ف ىيها ىكأٍ ننا) أ ى
ً
سمى عةد
عركؽ بيضاء اللٌوف طيٌب الرائح ئنلىط مع التوابل كمع اٞنيربٌيات بعد نحقها يمق ٍّو لؤلعصاب يي ٌ
ً
شرب
الةاس ُب العراؽ "ع ًرؽ حار" ،كيي ٌ
سمى ُب إيراف "ز٤نبيل" ،يي ى
ستعمل ُب الطٌب إلزال الركماتيزـ كيي ى
مةقوعيه مع الدارنٌن بعد ىغليًه ،كمن ذلك قوؿ الذيٌاؿ:
ً
ً
ً
ص ًد
يل عي َل بًًه أىنٍ ي
كاٞن ٍس ي
ياُّا بىػ ٍع ىد ىغ ٍفلى الَر ى
ك كالَزٍ٤نىب ي
كقاؿ اآلخر:
يتكوف داخله مثله هيكل من األثًن نسخ ه
فكل شيء ٌ
قلت فيما نبق أ ٌف األثًنيات هي كليدة ٌ
ي
مادم ٌ
اٞنادةٌ ،
تتكوف الةفوس داخل األجساـ.
طبق األصل كما ٌ
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كأى ٌف ال ىقرنٍػ يف ىل كالَزٍ٤نىًب === ىؿ باتا بًفيها كأ ٍىريان ىم يش ىورا
 ( - 18ىعٍيػةنا) للماء (فً ىيها تي ىس َم َٰى ىن ٍل ىسبً نيبل) .
وؼ ىعلىٍي ًه ٍم ًكلٍ ىدا هف ح٢نىلَ يدك ىف) ٫ندموهنم ،ال يكربكف ألهنم نفوس أثًني (إً ىذا ىرأىيٍػتىػ يه ٍم ىح ًسٍبتىػ يه ٍم
 ( - 19ىكيىطي ي
ليٍؤلينؤا َمةثي نورا) ًٜنيسةهم كبياضهم كصفاء أبداهنم.
ً
يما) دائمان ( ىكيم ٍل نكا ىكبً نًنا) أم
ت) أم هةاؾ ر ى
ت) ما ُب اٛنةٌ من نعيم (ٍبىَ ىرأىيٍ ى
 ( - 20ىكإً ىذا ىرأىيٍ ى
أيت (نىع ن

كانعان ال يته ٌدـ كال يزكؿ إٔب األبد.

ً
ً
ةد وس يخ ٍ ً
ىنا ًكىر ًمن
اب ين ي
 ( - 21ىعاليىػ يه ٍم) أم تعلو أجسامهم األثًنيٌ (ثيى ي
ضهر ىكإ ٍنتىٍبػىر هؽ ىك يحلحوا) بأيديهم (أ ى
ً ً
فً َ و
اه ٍم ىربػح يه ٍم ىشىرابنا طى يه نورا )
ض ) يعين أناكر أثًني أيخ ىذت من أناكر فضيٌ كانت ُب دار الدنيا ( ىك ىن ىق ي
ً
الغل كاٜنسد كما زيٌن ظاهرهم بالثياب كاٜنيلًي.
ٌ
طهر به باطةهم من ٌ
ٍ - 22بٌ يقاؿ ٟنم (إً َف ىهػَٰ ىذا) الةعيم ( ىكا ىف لى يك ٍم) مهيٌأن ( ىجىزاءن) علىى طاعتكم ألكامر ربٌكم ( ىكىكا ىف

ىن ٍعيي يكم) ُب مرضاة اهلل ( َم ٍش يك نورا) أم مقبوالن ىمرضيٌان.

ك الٍ يق ٍرآ ىف تىة ًز نيبل) ًمن السماء مع جربائيل.
( - 23إًنَا ىٍ٥ن ين) اٞنبلئك (نىػَزلٍةىا ىعلىٍي ى
ً
١نمد كال ْنزع من تكذيبهم كنخريتهم لك ( ىكىال تي ًط ٍع ًمٍةػ يه ٍم ًآٖننا أ ٍىك
اصً ٍرب ٜني ٍك ًم ىربٍّ ى
( - 24فى ٍ
ك) يا ٌ
ىك يف نورا) فيما يدعونك إليه من تركهم علىى ديةهم كيرتكونك على ديةك بل ادعي إٔب عبادة ربٌك كإٔب نبذ
األصةاـ كاألكثاف.

ك بكٍرنة كأ ً
ىص نيبل) البيكرة هي الصباح ،كاألصيل هو اٞنساء ،كاٞنعىن :أذكره على
 ( - 25ىكاذٍ يك ًر ٍ
ان ىم ىربٍّ ى ي ى ى

الدكاـ.

ً
صل له ،كهي صبلة العشاء ( ىك ىنبٍّ ٍحهي) بعد
 ( - 26ىكم ىن اللٍَي ًل فى ٍ
ان يج ٍد لىهي) يعين ُب بعض ناعات الليل ٌ

الصبلة (لىٍي نبل طى ًو نيبل ) يعين إ ٌف الليل طويل ألنٌه من ليإب الشتاء فبل ٬نكةك أف تقضيه بالةوـ . 110

( - 27إً َف هػَٰؤىال ًء) اٞنشركٌن ( يً٪نبحو ىف الٍع ً
اجلى ى) أم يؤثركف اللٌذات كاٞنةافع العاجل ( ىكيى ىذ يرك ىف ىكىراءى يه ٍم) أم
ىي
ى
كيرتكوف خلفهم ،يعين بعد ٣ناهتم (يىػ ٍونما ثىًق نيبل) عليهم ٓب يع ٌدكا له عي ٌدته كٓب ى٪ن ىسبوا له حسابان ،كهو يوـ
القيام  .كاٞنعىن :ييع ٌذبوف مرتٌن األكٔب حٌن ٣ناهتم ُب عآب الربزخ ،كٟنم عذاب آخر يوـ القيام كهو أش ٌد
كأعظم من عذاب الربزخ.

كقويةاها بعد
٥ٍَ ( - 28ن ين ىخلى ٍقةى ي
اه ٍم ىك ىش ىد ٍدنىا أ ٍ
ىنىريه ٍم) بعد الرضاع  ،أم أحكمةا أقدامهم ُب تتابع اٞنشي ٌ

أحكمةا كأتقةٌا ،كمن ذلك قوله تعأب
"ش ىد ٍدنا" معةاها
رضعان ال يستطيعوف اٞنشي عليها .فكلم ى
أ ٍف كانوا ٌ
ٍ
ً
األنرل لئبل ييفلًتوا مةكم.
وه ٍم فى يش حدكا الٍ ىوثى ى
١نمد { ىح َّت إًذىا أىثٍ ىخةتي يم ي
ُب نورة ٌ
اؽ } يعين أحكموا كثاؽ ى
"أنىرهم" معةاها تتابعهم ُب السًن على األرض ،كمن ذلك قوؿ لبيد يصف جواده:
ككلم ٍ
ناهم ً ً
ً
وؾ ال ىك ىف ٍل
يم ٍغبى ي
ط اٜنا ًرًؾ ىٍ١نبي ي
الو ٍجه ىشدي هد أ ٍ
ىن يرهي
ي ى
أنرهي" ام شديد تتابعه ُب السًن .كقاؿ األخطل ُب جواده:
فقوؿ الشاعر "شديد ي
س ً
ًمن يكل ي٠نتػة و ً و
الق ً
ىنلً ً
ياد ىٔناليهي ٢نيٍتاال
ٍّ ى ى
ب ىشديد أ ٍ
ىن يرهي
كقاؿ عبيد بن األبرص يصف فرنه:
ً
زيتًي ه ً
يب
ناع هم عييركقيها
ىكلىٍّ ه
ٌن أ ٍ
ىٌ
ىن يرها ىرط ي
"لٌن أنرها" يعين تتابعها ُب السًن ٌلٌن ال تيتعًب راكبىها.
فقوؿ الشاعر ٌ
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اٞنزمل
اٞنزمل { إً َف لى ى
َها ًر ىنٍب نحا طى ًو نيبل } أل ٌف نورة ٌ
كال تةاقض بٌن هذه اآلي كبٌن قوله تعأب ُب نورة ٌ
ك ًُب الةػ ى
مكيٌ نزلت ُب بادئ األمر ككاف اٞنسلموف قليلٌن فلذلك أمر اهلل رنوله بقراءة القرآف ليبلن لكي يسمعه الةاس فيؤمةوا
أمر اهلل رنوله بالصبلة
به كتأجيل التسبيح إٔب الةهارٌ .أما نورة الدهر فمدني كحٌن إنزاٟنا كاف الةاس مؤمةٌن فلذلك ى

كالتسبيح ليبلن.

( ىكإً ىذا ًشٍئػةىا) إهبلكهم (بى َدلٍةىا أ ٍىمثىا ىٟني ٍم تىػٍب ًد نيبل ) يعين هنلكهم كنةشيء قومان غًنهم.
( - 29إً َف ىهػَٰ ًذهً) السورة (تىذٍكًىرةه) أم موعظ (فى ىمن ىشاءى َأنى ىذ إً ى َٰٔب ىربًٍّه ىنبً نيبل)  ،كاٞنعىن :فمن شاء أ ٍف
يتٌخ ىذ طريقان ً
بع رنوله
يوصله إٔب اٛنةاف كيسكن مع اٞنبلئك كاألنبياء كيكوف َنوار ربٌه
فليؤمن باهلل كيتٌ ٍ
ٍ
كيتجةٌب اٞنعاصي كيعمل الصاٜنات ي ً
ص ٍل بطريقه إٔب اٛنةاف كيكوف نزيل الر٘ناف.
ى
ً
أحب اهلل خصاؿ إنساف
 ( - 30ىكىما تى ىشاءيك ىف) ا ٌٔناذ السبيل إليه (إَال أىف يى ىشاءى اللَهي) ذلك ،كاٞنعىن :إذا ٌ

اٜنق فيؤمن كيعمل الصاٜنات كبذلك يسلك طريقان يوصله إٔب اٛنةاف .كهذه اٝنصاؿ
هداه إٔب طريق ٌ

كل إنساف أل ٌف أكثر الةاس ظاٞنوف فانقوف مةافقوف ،كاهلل ال يهدم القوـ الفانقٌن
اٜنميدة ال تةطبق مع ٌ
ً
ً
يما) بعباده فيختار مةهم للهداي من كاف رحيم القلب كرٙب الةفس
إٔب طريق مستقيم (إ َف اللَهى ىكا ىف ىعل ن
ً
يما) ُب أفعاله.
كُب العهد حسن السريرة ،كال يهدم من كاف عكس ذلك ( ىحك ن
صادؽ القوؿ ٌ
ً
ًً
ً
ًً
يما) ُب
ٌن أ ى
( - 31يي ٍدخ يل ىمن يى ىشاءي ًُب ىر ٍ٘نىته) أم ُب جةٌته إ ٍف كاف غًن ظآب ( ىكالظَالم ى
ىع َد ىٟني ٍم ىع ىذابنا أىل ن

اآلخرة.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اإلنساف ،ك ٍى ٍ
ى
==========================================

سورة المرسالت
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

ً
للقسم ،كهو
 ( -1ىكالٍ يم ٍر ىن ىبلت عيٍرفنا) ى
اٞنرنبلت هي الرياح اليت أرنلها اهلل تعأب علىى قوـ عاد ،كالواك ى
قسم هتديد ككعيد للمشركٌن ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا بوحدانييت كتص ٌدقوا رنوٕب ً
أرن ٍل عليكم ًمثل تلك
ٌ
ى
قصتهم عةد العرب.
الرياح كاألعاصًن فتهلككم .كقوله "عيٍرفان" أم اٞنعركف ٌ
ً ً
ص نفا) يعين شديدات اٟنبوب نريعات اٞنركر.
( -2فىالٍ ىعاص ىفات ىع ٍ
َاشر ً
ات نى ٍشرا) يعين مفرقات كمدمرات كل شيء ٬نرر ىف عليهً .
ً
كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الذاريات
ٌ
يٍ
ٌ
ن
 ( - 3ىكالة ى
ٌ
و
الر ً
ً
وً
ً
ت ىعلىٍي ًه إًَال ىج ىعلىٍتهي ىكالَرًمي ًم } .
يم ىما تى ىذ ير من ىش ٍيء أىتى ٍ
قوله تعأب { ىكًُب ىعاد إ ٍذ أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍيه يم ٍّ ى
يح الٍ ىعق ى
ً ً
تفرؽ بٌن الرجل كأهله كبٌن الولد كأ ٌيمه كبٌن األخ كأخته ،فكانت الرياح ترفع
( - 4فىالٍ ىفارقىات فىػ ٍرقنا) يعين ٌ

اإلنساف إٔب ع ٌدة أمتار كتلقي به على األرض فيموت.

( - 5فىالٍم ٍل ًقي ً
ات ًذ ٍكرا) يعين ً
فاٞنعطيات ًعظ للةاس بتلك اٜنادث  .فكلم "ذكر" معةاها موعظ .
ي ى
ن
( -6عي ٍذ نرا أ ٍىك ني ٍذ نرا) .
وع يدك ىف لىىواقً هع)  ،كاٞنعىن :معذكركف أك مةذكركف يصيبكم العذاب الذم كعدناكم به إف ٓب
( -7إًَ٧نىا تي ى
تؤمةوا .فاٞنعذكركف هم األطفاؿ الذين ٓب يبلغوا اٜنيلم ًمن أكالد الكافرين ،كاٞنة ىذركف هم الرجاؿ كالةساء
يعم اٛنميع ال يرتؾ طفبلن كال شيخان
الذين أن ىذ ىرهتم ي
رنلهم بالعذاب إف ٓب يؤمةوا ،كاٞنعىن إذا جاء العذاب ٌ
ً
ص َ ًَ
ً
ً
صن }
ين ظىلى يمواٍ ًمة يك ٍم ىخآ َ
ه ًرمان .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ { ىكاتػَ يقواٍ فٍتػةى ن الَ تي ى
ينب الذ ى
تعم اٛنميع.
يعين ٌ
ً
ت) ُب األرض ،يعين ىنقطت على
وـ طي ًم ىس ٍ
حج ي
ٍ - 8بٌ ٌبٌن نبحانه بعض عبلئم القيام فقاؿ (فىإ ىذا الة ي
كدمرت ٍبٌ طي ًم ىست فيها ،أم يدفًةىت فيها .كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الواقع
فأحرقت ٌ
األرض ى

ً
{ فى ىبل أيقٍ ًسم ًّنىواقً ًع الة ً ً
َج ًم إً ىذا
يم }  ،كقاؿ تعأب ُب نورة الةجم { ىكالة ٍ
ي
حجوـ  ،ىكإنَهي لىىق ىس هم لٍَو تىػ ٍعلى يمو ىف ىعظ ه
ي ى

ىه ىول }  ،كالدليل الثا٘ب يكوف نقوط الةجوـ قبل يوـ القيام كلذلك قاؿ بعدها:

ت) أم إنفطرت ٍبٌ تش ٌققت فانفرج بعضها عن بعض ،كالسماء هي الطبقات
 ( - 9ىكإً ىذا ال َس ىماءي في ًر ىج ٍ

اٛنوم لؤلرض.
الغازي  ،أم الغبلؼ ٌ

اٛنًب ي ً
ً
ت) أم تفتٌتت فتكوف كالرماؿ ٍبٌ تةسفها الرياح كتذركها على األرض ،كيكوف
اؿ نيس ىف ٍ
 ( - 10ىكإ ىذا ٍ ى

ذلك بسبب انتهاء جاذبيٌ األرض ٍبٌ اٜنرارة اليت تةشرها الشمس على األرض ُب ذلك اليوـ الذم يكوف
طوله ألف نة من نةيٌةا فتتف ٌكك أجزاء اٛنباؿ كتتبعثر .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآليات.
ت ) أم جعلةا ٟنا كقتان ٓنضر فيه للمحاكم كالشهادة على أقوامهم ،كاٞنعىن:
 ( - 11ىكإًذىا الحر ين يل أيقٍّػتى ٍ

٫نربهم اهلل تعأب بيوـ القيام كّنا ٩نب عليهم أف يقوموا فيه من حساب ٌأمتهم ك١ناكمتها كالشهادة
عليها ليكونوا حاضرين له عالًمٌن ّنا ٩نب عليهم ًمن أداء عمل ُب ذلك اليوـ.
ت) .
ىم يىػ ٍووـ أ ٍّ
 - 12كذلك قوله تعأب (ًأل ٍّ
يجلى ٍ

ً ً
فصل فيه بٌن الةاس بٌن الطالب كاٞنطلوب بٌن الكافر
( - 13ليىػ ٍوـ الٍ ىف ٍ
ص ًل) كهو يوـ اٜنساب الذم يي ى

اٞنوحد.
كاٞنؤمن بٌن اٞنشرؾ ك ٌ

ص ًل) هذا تعظيم لشأنه ،كاٞنعىن :لو
أيت ىه ٍوالن عظيمان
ى
شاهدت ذلك لر ى
 ( - 14ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما يىػ ٍويـ الٍ ىف ٍ

كمةظران ٢نيفان.

ًو
الص ٌادين عن اإل٬ناف ،الكافرين
ٍ - 15بٌ ٌ
للرنل فقاؿ ( ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ٌن) بالقرآفٌ ،
توعد اٞنك ٌذبٌن ي
بالر٘ناف.

( - 16أى ىٓب نػيهلً ً ً
لرنل؟
ك ٍاألىَكل ى
ٍ ٍ
ٌن) اٞنك ٌذبٌن ل ي

ً
ً
ين) باٟنبلؾ ،يعين هنلك من يك ٌذب اٞنهدم اٞنةتظر ُب اٞنستقبل كهنلك كل ٌأم
ٍ( -17بيَ نػيٍتبعي يه يم ٍاآلخ ًر ى
كافرة تك ٌذب باٟنداة إٔب يوـ القيام  ،ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الرعد { إًَ٧نىا أىنت م ً
ةذهر ىكلً يك ٍّل
ٌ
ى ي
قىػووـ ه واد }  ،فالبلـ من قوله { كلً يكل قىػووـ } هي الـ العاقب  ،كاٞنعىن :لكل و
قوـ ضالٌٌن يةشؤكف بعدؾ يا
ٍ ى
ى ٍّ ٍ
ٌ
١نمد نبعث ٟنم رجبلن هاديان يرشدهم إٔب طريق اٜنق.
ٌ
ً
ك نىػ ٍفعل بًالٍمج ًرًم ً
١نمد.
 ( - 18ىكَٰ ىذل ى ى ي ي ٍ ى
ٌن) من ٌأمتك يا ٌ
ًو
ٌن) يعين ٟنم الويل بعد ٣ناهتم ،كهو ش ٌدة العذاب.
 ( -19ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
( - 20أى ىٓبٍ ى٦نٍليق حكم) أيها الةاس ( ٍّمن َم واء َم ًه و
ٌن) ؟ هو الٍ ىمين.
( -21فىجع ٍلةىاه ًُب قىػرا ور) كهو بيت األرحاـ ( َم ًك و ً
حّت يصبح جةيةان كامبلن ُب بطن
ٌن) من حفظه كتربيته ٌ
ىى ي ى

ٌأمه.

( - 22إً ى َٰٔب قى ىد ور َم ٍعلي ووـ) يعين م ٌدة اٜنمل كهي تسع أشهر .كقد نبق تفسًن مثل هذه اآليات ُب نورة

اٞنؤمةوف.

( - 23فىػ ىقدرنىا) على خلقه ًمن و
ماء حقًن (فىةً ٍع ىم الٍ ىق ًاد يرك ىف) علىى ىخلقه.
ىٍ
ًو
ٌن) بقدرتةا القائلٌن بالطبيع .
 ( - 24ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ض كً ىفاتنا) ٟنم؟
( -25أى ىٓبٍ ىٍ٤ن ىع ًل ٍاأل ٍىر ى
ت الديةار ُب جيبه،
ىحيىاءن ىكأ ٍىم ىواتنا) .تقوؿ العرب ىك ىفتىه ُب السجن ،أم أدخله بسرع كأخفاه ،كىك ىف ى
( -26أ ٍ
أم أدخله بسرع كأخفاه ،كمن ذلك قوؿ زهًن يصف فرنه:
ح َّت إذا ض ًربت بًال َس ً
ً
وط تىػٍب ىًرت يؾ
ىن ىهلى ىها
يىٍ
ىمٌران كفاتان إذا ما اٞناءي أ ٍ
ى

ً
مران ،أم ال تدخله بسرع إال بضرب السوط ،كقوله تبرتؾ،
فقوؿ الشاعر " ىمٌران كفاتان" يعين دخوٟنا ُب اٞناء ٌ
يعين تةزؿ إٔب الربك كُب ٠نتمع لًمياه األمطار.
كقاؿ امرؤ القيس:
ً
ً
تًٍلك الٍمةايا فىما يػب ًقٌن ًمن و
انا
نت ٘نىٍ ىقى كما يػيٍبق ى
أحد يىكٍف ى
ى ى ى ى يٍ ى ٍ ى
ٌن أ ٍكيى ى
ً
نت ُب القرب ٘ن ىقى كعقبلء .كاٞنعىن :جعلةا األرض مسكةا ك٢نبئان ٟنم ُب كقت حياهتم كبعد
يعةٌن يىكٍف ى
٣ناهتمٌ ،أما ُب حياهتم فالسراديب كالكهوؼ كاٞنغارات هي ٢نبأ ٟنم يكفتوف ُّا ك٫نتبئوف فيهاٌ ،أما بعد

اٞنمات فالقبور ٢نبأهم كالكهوؼ مسكةهم .كاٞنعىن :جعلةا قشرة األرض الباردة ٚنيك فمهما حفرًب فيها
ًمن نراديب كآبار كمةاجم فبل ً
تصلوف إٔب الةار اليت ُب جوؼ األرض ،كذلك من فضلةا عليكم ،إذ لو
لثار بركاف من ٓنت أرجلكم
كانت القشرة الباردة رقيق ٞنا ٕن ٌكةتم أف ٓنفركا فيها كتسكةوا ُب باطةها بل ى

كدمركم تدمًنان.
ٌ

( -27كجع ٍلةىا فًيها) أم ُب األرض (رك ًاني ىش ًا٢نى و
ات) أم جباالن عاليات مرتفعات ليلجؤكا إليها كقت
ى ىى ى
ىى ى
ً
ىن ىقٍيػةىا يكم َماءن فيػىراتنا) أم ماءن قراحان ال ٔنالطه أمبلح
اٜنر كيستفيدكا من أحجارها كمعادهنا ( ىكأ ٍ
الصيف ك ٌ
كما ٫نالط ماء البحر.
ًو
ٌن) بالةار كالعذاب.
 ( - 28ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
 - 29و
حيةئذ يقاؿ ٟنم (انطىلً يقوا إً ى َٰٔب ىما يكةتيم بًًه تي ىك ٍّذبيو ىف) ًمن العذاب ،يعين إذهبوا إٔب جهةم اليت كةتم

تك ٌذبوف ُّا ُب دار الدنيا.

( - 30انطىلً يقوا إً ى َٰٔب ًظ ٍّل ًذم ثىىبل ً
ث يش ىع و
ب) كهو دخاف متكاثف ٫نرج ًمن الةار له يش ىعب فبعضه خانق

متشعبان أل ٌف فيه الغاز اٝنفيف فًنتفع كفيه الثقيل فيةخفض كبذلك
كبعضه ناـ كبعضه ١نرؽ ،كإٌ٧نا يكوف ٌ
يكوف ثبلث شعب.

ً
ً
َ( - 31ال ظىلً ويل كىال يػي ٍغ ًين ًمن اللَ ىه ً
أشع الشمس كال ٪نرنه ًمن ٟنبها بل
ب) معةاه ال ييظ ٌل اإلنساف من ٌ
ى
ى
األشع متجه ٥نوه كاللٌهب متٌصل به.
ٌ
ً
ص ًر) حجمان ،كاٞنعىن :إ ٌف نقر
ٍ - 32بٌ أخذ نبحانه ُب كصف جهةٌم فقاؿ (إًنػ ىَها تىػ ٍرمي بً ىشىرور ىكالٍ ىق ٍ
كل شرارة مةها كحجم قصر ًمن القصور اٞنشيٌدة الوانع كٟنا ذنىب.
ترمي شرارات ُب الفضاء حجم ٌ
ً
ص ٍفهر) كأصلها ٗناالت صفر ،كاٛنمال حبل السفية  ،كٗنعها ٗناالت  ،كالشاهد
 ( - 33ىكأىنَهي ٗنىالى ه
ت ي

على ذلك التاء الطويل اٞنوجودة ُب الكلم  ،فلو كانت "ٗنال " لكانت بالتاء القصًنة اٞنهمل  ،كيريد
بالشرر الةجوـ ذكات الذنب  ،فإ ٌف اهلل تعأب ٌبٌن لةا ٌأهنا شرارات ترمي ُّا نقر ُب الفضاء ٟنا أذناب

فر" كلوف الةار  ،كمن ذلك قوؿ األعشى :
كل شرارة مةها كحبل السفية طوالن  ،كالواهنا ي
"ص ه
كذنب ٌ
الزبً ً
يب
ك ًرىك ًايب
ك ىخٍيلي ًمٍةهي ىكتًٍل ى
تًٍل ى
ص ٍفهر ٍأك ي
الد ىها ىك ٌ
يه ٌن ي
ًو
ٌن) .
 ( - 34ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى

( - 35هػَٰ ىذا يػوـ ىال ي ً
ةط يقو ىف) الةٌطق كبلـ له صوت مسموع ،أما الكبلـ الذم ال صوت له كاإلشارات
ى ىٍ ي ى
أك اإل٬ناء أك الكبلـ اٝنفي فبل يسمى نطقان .كإٌ٧نا قاؿ اهلل تعأب {ىال ي ً
ةط يقو ىف} إل ٌهنم نفوس أثًنيٌ ال
ى
ٌ ي ٌ
خفي ال يسمعه أهل الدنيا.
٬نكةها أ ٍف تي ى
سمعةا أصواهتا ٍ
لكن ٬نكةها أ ٍف تتكلٌم فيما بيةها ،ككبلمهم ٌ
 ( - 36ىكىال يػي ٍؤ ىذ يف ىٟني ٍم) بالكبلـ (فىػيىػ ٍعتى ًذ يرك ىف) .
ًو
ٌن) .
 ( -37ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
( - 38هػَٰ ىذا يػوـ الٍ ىفص ًل) الذم يفصل فيه باٜنكم بٌن الكافر كاٞنؤمن كبٌن احملق ك ً
اٞنبطل ( ىٗنى ٍعةىا يك ٍم
ى ىٍ ي ٍ
ٌ
ي ى
ً
ٌن) أم ٗنعةاكم معهم ُب جهةٌم ،كاٝنطاب للمك ٌذبٌن.
ىك ٍاألىَكل ى

و
يد ً
كف) كما كةتم ُب الدنيا تكيدكف
- 39
فحيةئذ ييقاؿ ٟنم علىى كجه التبكيت (فىًإف ىكا ىف لى يك ٍم ىكٍي هد فى ًك ي

للمؤمةٌن.

ًو
ٌن) .
 ( -40ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ٍ - 41ب ذكر اٞنتٌقٌن فقاؿ تعأب (إً َف الٍمت ًَقٌن ًُب ًظ ىبل وؿ) األشجار يتةزهوف (كعي و
وف) ماء مةها يشربوف
ٌ
ي ى
ٌ
ى يي
و
فيحةئذ يقاؿ ٟنم:
 ( - 42ىكفىػ ىواكًهى ً٣نَا يى ٍشتىػ يهو ىف)
 ( -43يكليوا) من فواكه اٛنةٌ ( ىكا ٍشىربيوا) من عيوهنا ( ىهةًيئنا ًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف) ُب دار الدنيا من أعماؿ
صاٜن .

ً
ًً
١نمد.
( - 44إًنَا ىكَٰ ىذل ى
ك) أم كما ى
جازيةا اٞنتٌقٌن ُب اٞناضي ( ىٍ٤ن ًزم الٍ يم ٍحسة ى
ٌن) من أمتك يا ٌ
ًو
ٌن) .
 ( -45ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
 ( - 46يكليوا ىكىٕنىتػَعيوا) ُب الدنيا (قىلً نيبل) يعين أياـ قليل ٍبٌ ٕنوتوف (إًنَ يكم حٍ٠ن ًريمو ىف) فةع ٌذبكم على إجرامكم.
ًو
ٌن) .
 ( -47ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ً ً
ألهنم يأنىفوف من الركوع كالسجود.
يل ىٟني يم ٍارىكعيوا) مع اٞنصلٌٌن (ىال يػىٍرىكعيو ىف) ٌ
 ( - 48ىكإذىا ق ى
ًو
ٌن) .
 ( -49ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ىم ح ًد و
بعد القرآف (يػي ٍؤًمةيو ىف) مع ما فيه من فصاح كببلغ كإعجاز كإخبار
يث بىػ ٍع ىدهي) أم ى
( - 50فىبًأ ٍّ ى

عن اٞناضي كإنباء عن اٞنستقبل؟

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنرنبلت ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى

============================================

سورة النبأ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1ع َم يػتساءليو ىف) يعين عن أم و
شيء يتساءؿ هؤالء اٞنشركوف؟ كمن ذلك قوؿ يزيد بن اٞنهلب:
ٌ
ى ىى ى ى
ًغيابى ي هذا العا ًر ً
ض الٍ يمتىألٍّ ًق
يرىكيٍ ىد ًؾ ىح َّت تىػٍةظيًرم ىع َم يىػةٍ ىجلًي
فبٌن نبحانه ماهو نؤاٟنم فقاؿ:
ٌ
 ( - 2ىع ًن الةَبىًإ الٍ ىع ًظي ًم ) يعين عن اٝنرب العظيم ،فالةبأ هو اٝنرب ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
كذلً ً و
ىن ىوًد
ى
ك من نىػبىأ جاءىً٘ب كأينٍبًٍئتيهي ىع ٍن أًىيب األ ٍ
ً
ب ني ً
ك ًم ٍن أىنبىاء الٍغىٍي ً
يك } .
وح ًيه إًلى ى
كٗنع نبأ أنباء ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف { ىذل ى
ًً ً
ًَ
آخركف،
فأقر به قوـ كأنكره ى
( - 3الذم يه ٍم فيه ٢نيٍتىل يفو ىف) كاٝنرب الذم اختلفوا فيه هو البعث كالةشورٌ ،

آخركف بل تي ىبعث
أقركا به أيضان اختلفوا فيه فقاؿ ه
قوـ البعث للةفوس من دكف األجساـ ،كقاؿ ى
كإ ٌف الذين ٌ

آخركف .فهذا هو
فأقر بعض الةاس بوجود األركاح كأنكرها ى
الةفوس كاألجساـ معانٍ ،بٌ اختلفوا ُب األركاح ٌ

االختبلؼ بٌن الةاس ُب البعث .ككذلك اختلفوا ُب اٜنساب فقاؿ بعضهم يكوف اٜنساب بعد اٞنوت
آخركف بل يكوف يوـ القيام .
مباشرنة ،كقاؿ ى

تتو٨نوف أ ٍف ليس لئلنساف ركح،
 ( - 4ىك َبل) كهي كلم ردع ٞنن أنكر كجود األركاح ،كاٞنعىن :ليس كما ٌ
كل ٢نلوؽ أثًنم.
فًنكف األركاح ك ٌ
( ىنيىػ ٍعلى يمو ىف) حقيق ذلك حٌن موهتم ى
اٛنن كاٞنبلئك كالشياطٌن ك ٌ

فًنكف
ٍ( - 5بيَ ىك َبل) ٞنن أنكر البعث ( ىنيىػ ٍعلى يمو ىف) ٌ
صح ذلك حٌن انتقاٟنم إٔب عآب الةفوس باٞنوت ى
اٞنبلئك اليت تقبض نفونهم من أجسامهم كالعذاب الذم كعدناهم به كغًن ذلك ٣نٌا أنكركه كجحدكا
به.
يبٌن للةاس دالئل قدرته على البعث بإتقاف خلقه ٞنخلوقاته كإحكاـ صةعته
ٍ - 6بٌ أخذ نبحانه ٌ
لؤلشياء إ ٍذ ال عيب فيها كال نقصاف فقاؿ تعأب (أى ىٓب ىٍ٤نع ًل ٍاألىر ً
للسكىن عليها
٣نهدة
ٍ ى ٍ ى
ض م ىه نادا) أم ٌ
ى
كالزرع فيها كالتة ٌقل بٌن جباٟنا ككدياهنا.
اٛنًبى ىاؿ أ ٍىكتى نادا) لؤلرض كتوازنان ٟنا إ ٍذ لوال اٛنباؿ ألخذت األرض تتمايل كتدكر بغًن انتظاـ
 ( - 7ىك ٍ

اٜنر كبذلك ٬نرضوف كال ٬نكةهم أ ٍف
كالختلف الطقس عةدهم فيكوف يوـ شديد الربد كاليوـ الثا٘ب شديد ٌ
يقوموا بأمر معاشهم.

اجا) ذكوران كإناثان لتتةانلوا كتتكاثركا.
 ( - 8ىك ىخلى ٍقةىا يك ٍم أ ٍىزىك ن
 ( - 9ىك ىج ىع ٍلةىا نىػ ٍوىم يك ٍم ينبىاتنا) أم راح لكم ،كمن ذلك ٚنٌي يوـ السبت ،أم يوـ الراح عةد اليهود.
ً
انا) أم نرتان.
 ( - 10ىك ىج ىع ٍلةىا اللٍَي ىل لبى ن
اشا) لكم ،أم تطلبوف فيه معاشكم.
َه ىار ىم ىع ن
 ( -11ىك ىج ىع ٍلةىا الةػ ى
اٛنوم لؤلرض ( ىنٍبػ نعا ًش ىد نادا) يعين نبع
 ( - 12ىكبىػةىػٍيػةىا فىػ ٍوقى يك ٍم) أم ر ى
اصفةا فوقكم ،يعين فوؽ الغبلؼ ٌ
ٚناكات أثًني مرتاصف بعضها فوؽ البعض،كهي مسكن اٞنبلئك اليوـ كهي اٛنةاف اليت ندخلها بعد
ً
قن كال يتبعثر ىف مهما
اٞنوت إف شاء اهلل ذلك ،ككلم "شداد" معةاها ي١ن ىكمات مت ىقةات قويٌات ال ٌ
يتمز ى
ظ ًش ىد هاد } يعين
طالت القركف كالدهور ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة التحرٙب { ىعلىٍيػ ىها ىم ىبلئً ىك ه ًغ ىبل ه

ً
وعظيو ىف بًًه
أقوياءٌ ،
َه ٍم فىػ ىعليواٍ ىما يي ى
كتدؿ علىى الثبات أيضان كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء { ىكلى ٍو أىنػ ي
ىش َد تىػثٍبًيتنا } .
لى ىكا ىف ىخٍيػنرا َٟني ٍم ىكأ ى

ً
متوهجان بالةار كاٜنرارة ،كهي الشمس.
اجا) أم ٌ
اجا ىكَه ن
 ( - 13ىك ىج ىع ٍلةىا) ُب الفضاء (نىر ن
ً ً
ً
( -14كأ ً
اجا) أم صبٌابان بكثرة.
ىى
ىنزلٍةىا م ىن الٍ يم ٍعصىرات) أم من ال حس يحب ( ىماءن ثى َج ن
( - 15لٍّةيخر ًً
ب" ما يقتات به اإلنساف كاٜنةط كالرز كالذرة كغًن
ًج به) أم ّناء اٞنطر ( ىحبًّا ىكنىػبىاتنا) "اٜنى ٌ
ٍ ى

ذلك ،ك"الةبات" كالبقوؿ كالكبلء كغًن ذلك ٣نٌا يةبت ُب األرض.

( - 16كجة و
َات) أم بساتٌن (أىلٍ ىفافنا) أم ملت ٌف األشجار كمشتبك األغصاف بعضها مع البعض.
ىى
ص ًل ىكا ىف ًمي ىقاتنا) لعقاُّم كحساُّم ،يوـ الفصل هو يوـ القيام  ،كالدليل على ذلك
( - 17إً َف يىػ ٍوىـ الٍ ىف ٍ

قوله تعأب:

صوًر) كقد نبق الشرح عن الصور كالةفخ فيه ُب نورة األنعاـ ُب آي 73
( - 18يىػ ٍوىـ يية ىف يخ ًُب ال ح

اجا) أم ٗناعات كثًنة .كإٌ٧نا قاؿ اهلل تعأب "كاف ميقاتان"
(فىػتىأٍتيو ىف) من األرض إٔب احملشر ُب الفضاء (أىفٍػ ىو ن
على صيغ اٞناضي يعين كاف اهلل قد أنذرهم به ُب الدنيا قبل اآلخرة.

( - 19كفيتًح ً
ت أىبٍػ ىوابنا) يعين ُب بادئ األمر
ت ال َس ىماءي) أم انش ٌقت ،كهي السماكات الغازيٌ (فى ىكانى ٍ
ى ى
تتمزؽ كٔنتلط
ٌ
تةشق فتكوف فيها فتحات كأهنا أبواب ،كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري ٍ ،بٌ ٌ
تتمزؽ األرض كاَّموع الشمسي .
تلك الغازات بعضها مع البعض فتكوف دخانان ،كذلك حٌن ٌ

( - 20كنيٍّػر ً
اؿ) يريد باٛنباؿ هةا الةيازؾ اليت ُب الفضاء الدائرات حوؿ األرض ،فإذا انتهت
ت ٍ
اٛنًبى ي
ىيى
جاذبي األرض بسبب انتهاء حرارة جوفها ككقفت عن دركهتا احملوري فبل يب ىقى و
حيةئذ اتٌصاؿ لتلك
ٌ
ت ىنىرابنا) أصلها أنرابان ،يعين تسًن
عليهن جاذبي الشمس
الةيازؾ باألرض فتستوٕب
كْنذُّن إليها (فى ىكانى ٍ
ٌ
ٌ

الةيازؾ ٥نو الشمس أنرابان كأنراب ال ىقطا ،كبذلك تكوف القافي متٌصل ّنا قبلها "أفواجان ،أبوابان ٍبٌ يأٌب

أنرابان".

( -21إً َف جهةَم ىكانىت ًمرصادا) أم ١نل و
رصد كقةص ،فهي ْنذب الةفوس إليها ًمن الفضاء كال يفلت
ىى ى ٍ ٍ ى ن
ٌ

مةهم أحد.

ً
ٌن ىمآبنا) أم مأكل ٟنم يأككف إليها كيسكةوف فيها.
( - 22لٍّلطَاغ ى
َ( -23البًثً ً
"حقب " كمن ذلك
ى
ٌن ف ىيها أ ٍ
ىح ىقابنا) أم ماكثٌن فيها دهوران تعقبها دهور ،كمفرد األحقاب ي

قوؿ علقم يصف ناق :

ف ىٟنا
انتىطى ٌ
ق ٍد عيٍّر ٍ
يت يح ٍقبى ن ٌ
حّت ٍ

كرته كحافىً كً ًًن ال ىق ٍ ً
وـ
ٌن ىم ٍل يم ي

َ( -24ال يى يذكقيو ىف فً ىيها) أم ُب جهةٌم (بىػ ٍرندا ىكىال ىشىرابنا) يعين ال ماءن باردان كال شراب الفواكه.
٘نيما ك ىغ َساقنا) يعين ٌإال ماء ناخةان شديد السخون كنائبلن آخر أنود اللوف ً
ً ً
عكران ،من
( - 25إَال ى ن ى
ن

قوٟنم "غسق الليل" أم نواده ،كالغسق الغبار الكثيف أيضان ،كمن ذلك قوؿ جرير:
باٝنىٍي ًل أ ٍكدانان تيثًني ىغ ىس ىقا
إنٌا لىةى ٍس يمو لً ىلع يد ٍّك ىحةىػ ىقا
ً
نود لونه ً٣نٌا خالطه ًمن
كدر قد ا ٌ
اٛنو من كثرة الغبار .كاٞنعىنٟ :نم شراب ه
يعين تيثًن غباران كثيفان فيظلم ٌ

هباب الدخاف.

 ( - 26ىجىزاءن) ٟنم ( ًكفىاقنا) لكفرهم كعةادهم كتكذيبهم بآيات اهلل.
َه ٍم ىكانيوا) ُب الدنيا (ىال يىػ ٍر يجو ىف ًح ىسابنا) أم ال يوقةوف بالعقاب كال بالثواب كاٛنزاء.
( - 27إًنػ ي
 ( - 28ىكىك َذبيوا بًآيىاتًةىا كً َذابنا) .
و
و
فحيةئذ تقوؿ ٟنم اٞنبلئك :
صٍيػةىاهي كًتىابنا) أم كتاب ن،
 ( -29ىكيك َل ىش ٍيء) من أعماٟنم كأقواٟنم (أ ٍ
ىح ى

( - 30فى يذكقيوا) العذاب (فىػلىن نًَزي ىد يك ٍم) عةد انتغاثتكم (إًَال ىع ىذابنا) فوؽ العذاب.
ً ً
ٌن ىم ىف نازا) أم ٟنم ٤ناة من الةار كفوز باٛنة .
( - 31إً َف ل ٍل يمتَق ى
 ( -32ىح ىدائً ىق ىكأ ٍىعةىابنا) .
ً
الكعب ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
تكعب
ثديهن ،يعين صغًن علىى قدر ٍ
ب) أم بةات ٌ
ٌ
 ( -33ىكىك ىواع ى
كيا ر َ و
يض ال ىكو ً
اع ً
كح يمىر َجبلن ىحبًيبان إٔب البً ً
ب أىٍملى ىسا
ب يىػ ٍوـ قى ٍد يأر ي
ي
(أىتٍػرابا) أم مستويات ُب السنً ،
كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ىن
أينائًل عن فىػتىاةً ب ًين قيػر واد كعن أىتٍر ًاُّا ذى ً
ات اٛنى ىم ًاؿ
ىىٍ
ى ي ىٍ
ى ى
كقاؿ امرؤ القيس:
فىأصبحت ٍأزمع ً
كدا
ت ًهٍةدان كأتٍرابىػ ىها
ص يد ى
تى ىذ َك ٍر ى
ٍى ٍ ى ى ٍ ى
ت مٍةها ي
أل ٌف الةفوس ال تشيخ كال هترـ بل تكوف شابٌ على الدكاـ كلو كرب اٛنسم كهرـ ُب الدنيا ،فالةفس تب ىقى

علىى ح ٌد الشباب نواء مؤمة كانت أـ كافرة.

 ( - 34ىكىكأٍ ننا ًد ىهاقنا) أم ٣نتلئ  ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ً ً
ضٍّر يج
بالز ٍع ىفر ًاف ني ى
كما ر ى
اع ًين يىػ ٍوىـ الطٍّعاف دهاقيهي إٔب ىم ٍن ٌ
يقوؿ الشاعر ماراعين اٜنديد الذم امتؤل جسمه به .كقاؿ اآلخر:
أتانا ً
فأتٍػىر ٍعةا لهي ىكأنان ًدهاقىا
عامهر يىػ ٍر يجو قًرانىا
َ( -35ال يى ٍس ىمعيو ىف فً ىيها) أم ُب اٛنةٌ (لى ٍغ نوا ىكىال كً َذابنا) يعين ال كبلـ باطل ال فائدة فيه كال يكذب
بعضهم على و
بعض.
ً
ً
حّت يقوؿ أحدهم حسب ،أم
 ( - 36ىجىزاءن) ٟنم ( ٍّمن َربٍّ ى
ك ىعطىاءن ح ىسابنا) يعين نزيدهم من العطاء ٌ

كفا٘ب.

ب ال َسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىما بىػٍيػةىػ يه ىما الَر ٍ٘نىػَٰ ًن ىال ٬نىٍلً يكو ىف ًمٍةهي ًخطىابنا) أم ال ٬نلكوف نؤاالن يسألونه
َ ( - 37ر ٍّ ى ى

ُب شأف الشفاع .

ً
صفًّا َال يىػتى ىكلَ يمو ىف إًَال ىم ٍن أ ًىذ ىف لىهي الَر ٍ٘نىػَٰ ين) فيه ( ىكقى ىاؿ) الشفيع قوالن
كح ىكالٍ ىم ىبلئ ىك ي ى
( -38يىػ ٍوىـ يىػ يق ي
وـ الحر ي
و
فحيةئذ يأذف
موح ود عليه بعض الذنوب
ص ىوابنا) يعين إذا أصاب الشفيع ُب شفاعته فكانت ُب إنساف ٌ
(ى
اهلل للشافع بالشفاع فيتش ٌفع له.
ً
اٜنى حق) أم الذم كعدناهم به فهو كاقع ال ١نال (فى ىمن ىشاءى) الراح ُب اآلخرة
ك الٍيىػ ٍويـ) يوـ ( ٍ
(َٰ - 39ذىل ى
كاالنتقرار ( َأنى ىذ إً ى َٰٔب ىربًٍّه ىمآبنا) أم ا ٌٔنذ مرجعان إٔب اهلل بالتوب كاألعماؿ الصاٜن .
ٍ - 40بٌ أنذر مشركي العرب بالعذاب إ ٍف ٓب يؤمةوا فقاؿ تعأب (إًنَا أىن ىذ ٍرنىا يك ٍم ىع ىذابنا قى ًريبنا) يعين بعد

وؿ
ت يى ىداهي) من خًنات فيجدها أمامه ( ىكيىػ يق ي
َم ٍ
موهتم ُب عآب الربزخ (يىػ ٍوىـ يىةظيير الٍ ىم ٍرءي) اٞنؤمن ( ىما قىد ى
ً
ةت تيػىرابنا) ألٔنلٌص من العذاب كما ٔنلٌص جسمي حٌن صار ترابان
الٍ ىكاف ير) حٌن يرل العذاب (يىا لىٍيتىًين يك ي
٪نانب.
فبل ييع َذب كال ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةبأ ،ك ٍى ٍ
ى
===================================

سورة النازعات
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

( - 1كالةَا ًزع ً
ات ىغ ٍرقنا)الةازعات هي الرياح الشديدة اليت تةزع اإلنساف من مكانه كتلقي به على األرض
ى ى

للقسم ،ككلم "غرقان" يعين تةزع الكافرين الغارقٌن ُب اٞنعاصي كاآلثاـ ،كتقديره كالةازعات
فتميته ،كالواك ى

قسم هتديد ككعيد
قومان غرق نى .كهم قبائل عاد الذين أرنل اهلل عليهم األعاصًن فأهلكهم .كهذا ى
للمشركٌن بالعذاب ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا يب كتص ٌدقوا رنوٕب ً
أرن ٍل عليكم ًمثل تلك الرياح فتهل ىككم
ً
كما
ٍ
َه ٍم أ ٍىع ىج ياز ى٦نٍ ول حمة ىقع ور} ٍ ،بٌ
َاس ىكأىنػ ي
أهلكت قبائل عاد .كمثلها ُب نورة القمر قوله تعأب { تىة ًزعي الة ى
أخذ نبحانه ُب كصف تلك الرياح فقاؿ:

ً ً
حّت أبادهتم عن
ت تلك الرياح عليهم فز ٍ
 ( - 2ىكالةَاشطىات نى ٍشطنا) أم قى ًويى ٍ
ادت نرعتها حيةان بعد حٌن ٌ
ً
آخرهم.
ً ً
اٛنو ( ىنٍب نحا) .
 ( - 3ىكال َساُنىات) ُب ٌ
ً ً
كل ٢نلوؽ على األرض.
( -4فىال َساب ىقات) اٝنيل ( ىنٍبػ نقا) يعين لش ٌدة نرعتها تسبق اٝنيل كالظب ك ٌ
ً
اٛنن كاألركاح
( - 5فىالٍ يم ىدبٍّػىرات أ ٍىمنرا)  .ي
قلت فيما نبق أ ٌف كلم "أمر" كةاي اٞنخلوقات الركحاني  ،يعين ٌ

اٞناديوف ،ككلم "اٞندبٌرات" هي من اإلدبار ،فيكوف اٞنعىن:
كل ٢نلوؽ ال يراه ٌ
كالشياطٌن كغًن ذلك ،كهي ٌ

اٛنن كالةفوس بطريقها علىى أدبارهم ،يعين ٓب تقتصر تلك الرياح على نزع الةاس من مكاهنم
فاٞنلقيات ٌ
اٛنن كالشياطٌن كاألركاح كذلك لش ٌدة نًنها كحركتها.
كل من يقف بطريقها من ٌ
بل كانت تةزع ٌ

ٍبٌ توع ٌدهم بعذاب القيام كأباف بعض ما يقع فيها من حوادث فقاؿ تعأب:

( - 6يػوـ تىػرجف الَر ًاج ىف ي) أم هتتز األرض كتيػزلزؿً .
كمثلها ُب نورة الزلزاؿ قوله تعأب {إذا يزل ًزلىت
ىٍ ى ٍ ي ي
ٌ
ىى

األرض ًزلزا ىٟنا} .
ي

( - 7تىػٍتبىػعي ىها الَر ًادفى ي) يعين تتبعها اٞنصيب الثاني اليت تردفها ،يعين تكوف بأثرها ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ض ًرب ال ىكتًيب ى بالس ً
ؼ ىً
ياحا
يل ٍّ
يف إذا ٍأرىد ى
س يى ٍ ي
الص ى
فا ًر ه
ى ٌ
العو ي

ٕنزؽ اَّموع الشمسي كمن ضمةها األرض.
كاٜنادث الثاني هي ٌ
وب يىػ ٍوىمئً وذ ىك ًاج ىف ه) 111أم خائف مضطرب  ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنشر {
( - 8قيػلي ه
فىما أىكج ٍفتيم ىعلىٍي ًه ًمن ىخٍي ول كىال ًرىك و
اب}  ،أم ٓب تزعجوا عليه من و
الرم :
خيل ،كقاؿ ذك ٌ
ٍ
ى ٍى ٍ
ى
ً
ً
بلؼ الثحريا ًمن أر و
ف بال ىق ٍل ً
يك ىمآ ًربي ٍه
ت
لىهي كاج ه
حّت تىػ ىقطٌ ىع ٍ
ب ٌ
خ ى ٌ ٍ
كقاؿ األعشى:

كقالت اٝنةساء:
أم غًن خائف.

كظىعةيػةىا خ ٍل ىفةا يكحبلن م ً
دامعيها
ٍ ى
ٍ ى

أكبادها كج ً
ً
ف
ي يي ه
ف ٣نٌا تىػىرل ىْن ي

ً
ت
اليتامى إذا ما شٍتػ ىوةه نػىىزلى ٍ
ًأيب ى

ف ثػىبت غًن كج ً
ً ً
اؼ
كُب اٞنزاح ٍ ه ي ى ٌ

( -9أىبصارها خ ً
اش ىع ه) أم ذليل ٍ .بٌ ٌبٌن نبحانه اعتقاد اٞنشركٌن كإنكارهم للبعث كاٜنشر فقاؿ:
ٍ ى يى ى
اٜنىافًىرةً) أم ُب اٜنفرة ،كاٞنعىن :يقولوف إ ٌف أجسامةا البالي يرجع بعضها
كدك ىف ًُب ٍ
( - 10يىػ يقوليو ىف أىإًنَا لى ىم ٍريد ي

إٔب بعض داخل القرب كتعود حيٌ كما كانت أكالن فإ ٌف هذا غًن ٣نكن كال تعود إٔب اٜنياة ثاني .
( - 11أىإًذىا يكةَا ًعظى ناما ًَ٦نىرةن) أم بالي مةفتٌ داخل القرب؟

ً
( -12قىاليوا تًٍل ى ً
١نمد من البعث كالةشور فتلك الرجع
ك إ نذا ىكَرةه ىخانىرةه) يعين  :قالوا إف ٌ
صح ما قاله ٌ

فالكرة معةاها الرجع  ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
خسراف عليةا ألنٌةا ٦نسر نعيم اٛنة كنذكؽ عذاب الةارٌ .

 111القلوب من أعضاء األجساـ ،كاألفئدة من أعضاء الةفوس ،كإٌ٧نا قاؿ تعأب {قلوب يومئذ كاجف } أل ٌف بعض
مستمرة يب ىقى فيها أحياء بعد كقوؼ أرضةا عن دكرهتا احملوري  ،كذلك مثل
الكواكب السيارة اليت تب ىقى دكرهتا احملوري
ٌ
كعىن بذلك القلٌ اليت تب ىقى حيٌ
اٞنريخ كزحل كاٞنشرتم ،كلذلك قاؿ تعأب "قلوب" كٓب يقل "القلوب يومئذ كاجف " ،ى
ٌ

إٔب يوـ القيام .

ىكأى َف م ًدٌالن ًمن أين و
ود تىبالىو
ي
ٍ ي

ت ىكىكٌر ًت
يىكو يف ىٟنا ىح ي
دار ٍ
يث ا ٍنتى ى

ٍ -13بٌ أخرب نبحانه بأ ٌهنم موهوموف ُب ذلك كليس كما يظةوف ًمن أنةا نعيد األجساـ إٔب اٜنياة ثاني
فالبعث كاٜنشر للةفوس خاص كال حاج لؤلجساـ فقاؿ تعأب (فىًإَ٧نىا ًهي زجرةه ك ً
اح ىدةه) ،
ٌ
ى ى ٍى ى
( -14فىًإ ىذا هم بًال َس ً
اهىرةً) يعين :يزجرهم ملك اٞنوت زجرة كاحدة فيموتوف كٔنرج الةفوس من أجسامها
ي
كيصًنكف إٔب عآب األثًن إٔب عآب يسهركف فيه كال يةاموف ،أل ٌف الةفوس ال تةاـ .فالسهر معةاه اإلمتةاع
عن الةوـ ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
الش ًري ًد كأين ًهر عي ًين مع الس ً
اه ًريةىا
فس ى
وؼ أبٍ ًك ى
يك يا ابٍ ىن ٌ ٍ
ٍ ي ىٍ ى ٌ
ى
كقالت:
ً
لت ىعٍي ًين بً ىع ٌوا ًر
ت فبً ح
ت اللٌٍي ىل ناهىرنة كأٌ٧نا يك ٍّح ٍ
ٌ
إ٘ب أ ًرقٍ ي
كنظًن هذه اآلي ُب نورة الصافٌات قوله تعأب { فىًإَ٧نىا ًهي زجرةه ك ً
اح ىدةه فىًإذىا يه ٍم يىةظييرك ىف}  ،أم يةتظركف
ٌ
ى ى ٍى ى

اٜنساب كالعقاب.

ً
قص مونى مع فرعوف حٌن أتتك فيما
 ( - 15ىه ٍل أىتى ى
١نمد ( ىحد ي
ون َٰى) يعين :هل فهمت ٌ
يث يم ى
اؾ) يا ٌ
مضى؟
ى
( - 16إً ٍذ نى ىاداهي ىربحهي بًالٍ ىو ًاد الٍ يم ىقد ً
َس) كإٌ٧نا صار الوادم يمق ٌدنان أل ٌف إبراهيم اٝنليل كاف يصلٌي فيه فصار
يمق ٌدنان ألنٌه صار مسجدان ،كاٚنه (طيىول) .
ب إً ى َٰٔب فًٍر ىع ٍو ىف إًنَهي طىغى َٰى) ،
( - 17ا ٍذ ىه ٍ
تتطهر من الكفر بأف تشهد إف ال إاله ٌإال اهلل .
( -18فىػ يق ٍل ىهل لَ ى
ك) رغب (إً ى َٰٔب أىف تىػىزَك َٰى) أم ٌ
ً
ك فىػتى ٍخ ىش َٰى) عاقب كفرؾ كظلمك فترتكهما؟
ك) أم أدلٌك كأرشدؾ (إً ى َٰٔب) معرف ( ىربٍّ ى
 ( - 19ىكأ ٍىهديى ى

( - 20فىأ ىىراهي ٍاآليى ى الٍ يكٍبػىر َٰل) كهي العصا.
ص َٰى) ربٌه.
ب) فرعوف ُّا ( ىك ىع ى
( -21فى ىك َذ ى
ٍ( -22بيَ أ ٍىدبىػىر) عن مونى ،كهو (يى ٍس ىع َٰى) لدحض آي مونى.
( -23فى ىح ىشىر) أم فجمع فرعوف أصحابه كحاشيته (فىػةى ىاد َٰل) فيهم.
( - 24فىػ ىق ىاؿ أىنىا ىربح يك يم ٍاأل ٍىعلى َٰى) أم أعلىى من ٗنيع اآلٟن .
يكٔب) أم تةكيبلن به ُب عذاب الةار ُب اآلخرة ،كُب
ىخ ىذهي اللَهي) بالعذاب (نى ىك ىاؿ ٍاآل ًخىرةً ىك ٍاأل ى َٰ
( - 25فىأ ى
الدنيا بالغرؽ كالعار . 112

ً
ك) الغرؽ كاٟنبلؾ (لىعًٍبػىرنة لٍّ ىمن ى٫نٍ ىش َٰى) عقاب اهلل كيتجةٌب معاصيه.
( -26إً َف ًُب َٰذىل ى
( - 27أىأىنتيم) أيها اٞنشركوف ً
اص ىفها فجعلها
اٞنةكركف للبعث (أ ى
ىش حد ىخ ٍل نقا أًىـ ال َس ىماءي) اليت (بىػةى ى
اها) أم ر ى
ٍ

السماء؟ فخ ٍل يق
نبع طبقات .يعين :هل إعادة أجسامكم إٔب اٜنياة ثاني بعد موهتا أش ٌد عةدكم أـ ٌ
كمثلها ُب نورة غافر قوله تعأب { ىٝن ٍلق ال َسماك ً
السماكات كاألرض أكرب من خلقكم كأعظمً .
ات
ىي ىى
ٌ
َاس ىكلى ًك َن أى ٍكثىػىر الة ً
ض أى ٍكبىػ ير ًم ٍن ىخ ٍل ًق الة ً
ىك ٍاأل ٍىر ً
َاس ىال يىػ ٍعلى يمو ىف } .
 ( - 28ىرفى ىع ٚنىٍ ىك ىها) أم رفع عاليىها كأخفض نافلىها ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
ً
ً
ً
أحر يار
صورتيهي آباؤهي من طواؿ ال َس ٍمك ٍ
الليل ى
ىج ي
هم اٞني ىحيٌا تيضيءي ى
كقالت:
و
ً
كل ٍام ًر وئ ً
كـ
ح
بأثاُب الد ٍ
كل بػىٍيت طى ًو ًيل ال َس ٍمك ىم ٍه يد ي
َه ًر ىم ٍر يج ي
وـ ك ٌ
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كاٞنعىن :رفع ما كاف خفيفان من تلك الغازات كأخفض ما كاف ثقيبلن مةها (فى ىس َو ىاها) نبع طبقات بعد أ ٍف
انتىػ ىو َٰل إً ىٔب ال َس ىم ًاء ىكًه ىي
كانت دخانان متكاثقان .كقد شرح اهلل عةها ُب نورة السجدة فقاؿ تعأب {ٍبيَ ٍ
ً
ض ائٍتًيا طىوعا أىك ىكرها قىالىتىا أىتىػيػةىا طىائًعًٌن فىػ ىقضاه َن نبع ىٚناك و
ات ًُب يىػ ٍوىم ٍ ً
ٌن} .
يد ىخا هف فىػ ىق ىاؿ ىٟنىا ىكل ٍؤل ٍىر ً ى ٍ ن ٍ ٍ ن
ٍ
ى ى ي ىٍ ى ى ى
ففص ىل اهلل تعأب
اٛنوم دخانان متكاثفان ككاف خليطان من نبع غازات ى
كاٞنعىنُ :ب بدء األمر كاف الغبلؼ ٌ
فصارت نبع طبقات غازيٌ .
تلك الغازات بعضها عن البعض بأ ٍف رفع اٝنفيف مةها كترؾ الثقيل
ٍ

اها) الغطش هوالظلم  ،كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
ىخىر ىج ي
ش لىٍيػلى ىها ىكأ ٍ
ض ىح ى
 ( - 29ىكأى ٍغطى ى
ً ً
ت قىػيٌ ًاد ىها
ص ٍو ي
كبىػ ٍه ىماءى باللٌٍي ًل ىغطٍ ىشى ال ىفبلى === ة ييؤن يس ًين ى
السماء بقوله
كاٞنعىن :أظلم ليلها بأفوؿ الشمس كأباف ضحاها بةور الشمس .كإٌ٧نا أضاؼ ذلك إٔب ٌ

أشع الشمس تةتشر على الطبقات الغازيٌ فتعكسها تلك الغازات إٔب
تعأب "لىٍيػلى ىها" ك" ي
ض ىح ى
اها " أل ٌف ٌ
األرض فيكوف الةهار.
ً
حّت صارت صاٜن للسكىن .
ض بىػ ٍع ىد َٰذىل ى
اها) أم زاد ُب قشرهتا الباردة شيئان فشيئان ٌ
ك ىد ىح ى
 ( - 30ىك ٍاأل ٍىر ى
كالشاهد على ذلك قوؿ أميٌ بن أيب الصلت:
باُّا
دار ىدحاها ٍبٌ أ ٍىع ىمىر ى
ه

يخىرل الًَيت ًه ىي أ ٍى٠نى يد
ىقاـ بًاأل ٍ
كأ ى
يعين دار مؤلها باألطعم كالذخًنة ٍبٌ ن ٌد باُّا كأقاـ بغًنها اليت هي أحسن من األكٔب.

ً
( - 31أ ً
خرجت من األرض،
اها) كتعليل ذلك أ ٌف الغازات
ٍ
ٍ
ىخىر ىج مٍةػ ىها) أم من األرض ( ىماءى ىها ىكىم ٍر ىع ى
تكونت ًمن ا ٌٓناد اٟنيدركجٌن باألككسجٌن ،كبعض اٞنياه خرجت من اليانبيع الساخة على هيئ
كاٞنياه ٌ
اٞنرعى.
ِنار ،كلى ٌما هطلت األمطار على األرض أنبتت الكبلء فصار ى
( - 32ك ًٍ
اها) على األرض ،أم أثبتها ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
اٛنبى ىاؿ أ ٍىر ىن ى
ى
ب ش ًد ً
ً
يد البىأٍ ًس كاٛنىبى ًل الَر ًاني
ص اٜنً ىم ًاـ لىقيتيهي بًىق ٍل و ى
الح ًٕب ىش ٍخ ي
فىػلى ٍو ى

تكونت جباؿ
كيريد بذلك الةيازؾ اليت نقطت على األرض بكثرة ُب بادئ األمر فصارت جباالنٍ .بٌ ٌ

تكونت من تقلٌبات جيولوجيٌ لؤلرض كالزلزاؿ كاٝنسف كالرباكٌن كغًن
أخرل علىى ثبلث أقساـ ،ى
األكٔب ٌ
ى
كتكسرها فصارت من ذلك
ذلك ،كالثاني من عوامل التعري كالتآكل ،كالثالث من تقلٌص كجه األرض ٌ
اٛنباؿ اٞنمت ٌدة اٞنستطيل  ،فهذه أربع أنواع من اٛنباؿ.

اعا لَ يك ٍم ىكًألىنٍػ ىع ًام يك ٍم) أم جعل تلك اٞنياه كالةباتات اليت أخرجها من األرض متاعان لكم
 ( - 33ىمتى ن

كألنعامكم.

( - 34فىًإ ىذا جاء ً
ٕنزؽ
ت الطَا َم ي الٍ يكٍبػىر َٰل) أم الداهي الكربل كاٜنادث
العظمى ،كتلك اٜنادث هي ٌ
ى
ىى
األرض كاَّموع الشمسي  ،كيكوف ذلك يوـ القيام .
ً
حسةات ،أما السيٌئات فبل
نسا يف ىما ىن ىع َٰى) أم يتذ ٌكر ما عمل ُب الدنيا من ى
( - 35يىػ ٍوىـ يىػتى ىذ َك ير ٍاإل ى

لكن ٩ندكهنا مكتوب ُب صحائف أعماٟنم.
يتذ ٌكركهنا ك ٍ

( - 36كبػٍّرز ً
ت ًٍ
فًنكهنا بأبصارهم كيسمعوف صوهتا
يم لً ىمن يىػىر َٰل) ٌ
ىي ى
ألهنم يقعوف ُب جاذبيٌتها ى
اٛنىح ي

بأٚناعهم.

يؤمن بربٌه كيةقاد لرنوله.
( - 37فىأىَما ىمن طىغى َٰى) أم ٌ
تكرب على رنولةا كٓب ٍ
اٜنىيىاةى ال حدنٍػيىا) على اآلخرة،
 ( - 38ىكآثػىىر ٍ
( -39فىًإ َف ٍ ً
يم ًه ىي الٍ ىمأٍ ىك َٰل) له كمسكةه.
اٛنىح ى
ً
احملرمات كعن الظلم
 ( - 40ىكأىَما ىم ٍن ىخ ى
اؼ ىم ىق ىاـ ىربٍّه) ى
س ىع ًن ا ٍٟنىىو َٰل) أم عن ٌ
كآمن برنوله ( ىكنػى ىهى الةَػ ٍف ى
للةاس ،كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن:

الش ً
تىػر َعى بً ً
كهنا
أذناب ٍّ
كد ى
عاب ي
ى

اٟنول
ًر ه
ص ٌدك ىف الظٌلي ى
جاؿ يى ي
وـ ع ًن ى

أم يص ٌدكف الظآب إذا اعتدل على الضعفاء.
ٌ
اٛنىةَ ى ًه ىي الٍ ىمأٍىك َٰل) له ُب عآب الربزخ.
( - 41فىًإ َف ٍ
ك ع ًن ال َس ً
اها) يعين مّت ٪نٌن كقتها .كق ٌد نبق
ى
( - 42يى ٍسأىليونى ى ى
اع ) يعين عن ناع اٞنوت (أىيَا ىف يم ٍر ىن ى
تفسًنها ُب أكاخر نورة األعراؼ.

( - 43فًيم أ ً ً
ً
كتبٌن كقتها.
لم بوقتها فتذكرها ٟنم ٌ
ى ى
ىنت من ذ ٍكىر ىاها) أم ليس لك ع ه
( - 44إً ى َٰٔب ربٍّك مةتػهاها) يعين إٔب حكم ربك يكوف مصًن اٝنلق عةد مةتهى ً
آجاٟنم.
ى ى ي ىى ى
ى
ً
اها) أم ٍّ
١نذهر ىمن ٫ناؼ عقاب اهلل فيؤمن باهلل كبرنوله كال يعصيهما.
( -45إًَ٧نىا أ ى
ىنت يمةذ ير ىمن ى٫نٍ ىش ى
كيركف حادث اٞنوت
 ( - 46ىكأىنػ ي
َه ٍم يىػ ٍوىـ يىػىرٍكنىػ ىها) أم ىيركف اٞنبلئك اليت تقبض نفونهم من أجسامهم ى
ً
اها) يعين ٌإال ليل أك هناران.
( ىٓبٍ يىػ ٍلبىثيوا) ُب الدنيا (إًَال ىعشيَ ن أ ٍىك ي
ض ىح ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الةازعات ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
==========================================

سورة عبس
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب إٔب أحد
 -1كاف عبد اهلل بن ٌأـ مكتوـ من أصحاب رنوؿ اهلل ككاف مكفوؼ البصر ،فأرنله ٌ

أعمى فقًن
لما جاءه عبد اهلل ككلٌمه أخذته األنىػ ىف أف ى
رجاؿ قريش يدعوه إٔب اإلنبلـ ،ف ٌ
يةقاد لرجل ى

الةب بذلك كقاؿ" :لو ذهبت إليه
اٜناؿ فعبس كجهه ٌ
كتوىٔب عةه كٓب يسمع لقوله ،فرجع عبد اهلل كأخرب ٌ

الةب كأنلم.
بةفسك أراه يةقاد لقولك كيستسلم ألمرؾ"ٍ .بٌ ندـ الرجل على صدكده بعد ذلك كجاء إٔب ٌ

فةزلت هذه اآليات:

س ىكتىػ ىوَ َٰٔب) عن اإل٬ناف،
( ىعبى ى
( -2أىف ىجاءىهي ٍاأل ٍىع ىم َٰى) يعين حٌن جاءه عبد اهلل يدعوه إٔب اإلنبلـ.
يتطهر من الكفر
 ( -3ىكىما يي ٍد ًر ى
١نمد لو ذهبت إليه بةفسك كدعوته ى
النقاد ،ك( لى ىعلَهي يػىَزَك َٰى) يعين ٌ
يك) يا ٌ

كاإلشراؾ.

( -4أ ٍىك يى َذ َكر) بالقرآف (فىػتىة ىف ىعهي ٍّ
ظ به كيةتفع ّنا يستمع.
الذ ٍكىر َٰل) يعين أك
يستمع للقرآف فيتٌع ى
ي
ي
انتىػ ٍغ ى َٰىن) عن انتماع القرآف كابتعد عةه،
( - 5أىَما ىم ًن ٍ
َل) أم تقف ُب طريقه كتعرتض له لكي تسمعه بعض آيات القرآف.
صد َٰ
( -6فىأ ى
ىنت لىهي تى ى
يتطهر من اإلشراؾ كإٌ٧نا عليك اإلنذار كليس
 ( -7ىكىما ىعلىٍي ى
ك أَىال يىػَزَك َٰى) يعين ليس لك عقابه إ ٍف ٓب ٌ

عليك اٟنداي .

 ( -8ىكأىَما ىمن ىجاءى ىؾ يى ٍس ىع َٰى) برجله كأنلم،
بقي على إشراكه.
 ( -9ىكيه ىو ى٫نٍ ىش َٰى) أم ٫ناؼ عقاب اهلل إف ى
إحدل التائٌن تسهيبلن للكبلـ ،كاٞنعىن :إنك تتشاغل
تتلهى ،فحذفت ى
( - 10فىأ ى
ىنت ىعٍةهي تىػلى َه َٰى) أصلها ٌ
ً
يدعوه إٔب اإلنبلـ.
عةه كٓب تذهب بةفسك إليه بل
ى
أرنلت ى
األعمى ل ى

ً
كتتلهى عن الذم له رغب ُب اإل٬ناف
نتغىن عن القرآف ٌ
 ( - 11ىك َبل) ال تفعل هكذا فتتص ٌدل ل ىمن ا ى
(إًنػ ىَها) إشارة إٔب آيات القرآف (تىذٍكًىرةه) أم موعظ .
فمن شاء أ ٍف يتٌعظ فليتٌع ٍظ ُّا.
( - 12فى ىمن ىشاءى ذى ىكىرهي) يعين ى
و
و
كرمتها
ًُ( -13ب ي
مكرم ٌ
ص يحف حم ىكَرىم ) يعين هذه اٞنواعظ كاآليات مكتوب عةدنا ُب صحف مق ٌدن ٌ
اٞنبلئك كاألنبياء كمن تبعهم.
َ ( -14مرفي و
يغًن أك يب ٌدؿ فيها ما يشاء ( حمطى َهىرةو) من
ٍ ى
وع ) عن عبث العابثٌن ُّا فبل يقدر أحد أف ٌ

غًنته االيدم كخطٌته األقبلـ ُب
اإلشراؾ ٓب ييكتىب فيها أ ٌف اٞنسيح إبن اهلل كال العزير كال شيء آخر ٣نٌا ٌ
السماكيٌ اليت عةدكم ُب األرض.
الكتب ٌ

ً ً
رنل اهلل إٔب خلقه ،كمن ذلك قوؿ
( - 15بأىيٍدم ىن ىفىرةو) مفردها نفًن ،كٗنعها نفرة كنفراء ،كهم ي

جرير:

فأم ىسى ال ىن ًف ىًن كال ًعتابىا
ت إلىي يك يم ال حس ىفراءى تىػٍتػىرل
بىػ ىعثٍ ي
ٍ
حّت قبضوا عليها
الصحف ٌ
كيسرنا ٟنم تلك ي
كاٞنعىن :أنزلةا تلك اٞنواعظ كاآليات علىى ي
الرنل اٞناضٌن ٌ
بأيديهم كقرأكها على قومهم.

ًو
و
كل آي أك نورة أك يحكم ًمن األحكاـ
( - 16كىراـ) عةد اهلل (بىػىرىرة) أم أبرار صاٜنٌن مطيعٌن .كاٞنعىنٌ :
١نمد أك نزؿ ُّا علىى األنبياء السابقٌن فإهنا تيكتىب ٌأكالن ُب اللٌوح احملفوظ
الةب ٌ
اليت يةزؿ ُّا جربائيل علىى ٌ
ضاعت أك أصاُّا تغيًن
ٍبٌ يةزؿ ُّا جربائيل إٔب األنبياء ،فإذا ذهبت تلك السورة من بٌن الةاس أك
ٍ

كتبديل فإ ٌف األصل موجود ُب اللٌوح ال يضيع كال يتغ ًٌن كال تةاله األيدم لكي تعبث فيه .ك٣نٌا يؤيد هذا
قوله تعأب ُب نورة اٜنجر { إًنَا ىٍ٥نن نىػَزلٍةىا ٍّ
الذ ٍكىر ىكإًنَا لىهي ىٜنىافًظيو ىف } .
ي

اٞنتكرب علىى اهلل كعلىى رنوله كاٞنةكر لةً ىعم ربٌه فقاؿ تعأب (قيتً ىل
ذـ اإلنساف ٌ
ٍ - 17بٌ أخذ نبحانه ُب ٌ
ً
نسا يف)  ،كاٞنعىن :قاتله اهلل ( ىما أى ٍك ىفىرهي) أم ما أش ٌد كفره كإنكاره لةً ىعم ربٌه!
ٍاإل ى
ىم ىش ٍي وء ىخلى ىقهي) ؟
ً ( - 18م ٍن أ ٍّ
و
ً
حّت أصبح جةيةان ،أم ق ٌدر له البقاء ُب رحم أمه تسع أشهر
َرهي) ُب رحم ٌأمه ٌ
( -19من نحطٍ ىف ىخلى ىقهي فىػ ىقد ى

أقل من ذلك ،كق ٌدر أ ٍف يكوف جةيةان ذكران أك أنثى ،كق ٌدر عمره ُب الدنيا بالسةٌن ،كق ٌدر له غًن ذلك
أك ٌ
من خ وًن أك شر إمتحانان كاختباران ُب حاؿ بػيليوغه.

ً
كل شيء
يل يى َسىرهي) السبيل معةاه الطريق ،كاٞنعىنٍ :بٌ ٌ
يسر له ينبيل اٜنياة كاٞنعاش فوجد ٌ
ٍ( - 20بيَ ال َسب ى

حاضران مهيٌئان له ٣نٌا ٪نتاجه كال صعوب عليه ُب ٓنصيله كال مشق ُب طلبه يأكل كيشرب كيلبس كيلعب
حّت إذا قوم عظمه ك٧نا جسمه كبلغ أش ٌده أنكر نً
كنسي ضعفه كبكاءه
ته
بقو
اغرت
ك
ِنالقه
كفر
ك
ه
ب
ر
م
ع
ٌ
ٌ
ٌ
ى
ٌ
ى
ى
كبوله ُب ثيابه كغائطه ُب فراشه حٌن كاف طفبلن .كلقد أحسن الراجز ُب كصف هذا ً
اٞنةكر للةٍّػ ىعم إ ٍذ قاؿ:
عاجزان ًمن يكل أ ٍك ول غًن مأ يك و ً
ً
األعضاء ُب و
يف
يف
وؿ ىخف ٍ
ضعً ٍ
حاؿ ى
ى
ىكلى ىدتٍهي األ حـ ك ٍ ي
ٍ ٌ
ً
يىػتىػغى ٌذاهي ًمن الثٌ ٍديىػ ٍ ً
ت قي ٍل ًٕب
يف
ٌن ىم ٍع يسوالن لى ًط ٍ
الرٍز ىؽ ُب الثٌ ٍد ًم ٟنذا أنٍ ى
ىم ٍن ى
أقاـ ٌ
ى
كرأىل يك َل م ًهم ً
ً
فيه ً
ت ال يقوةي ً
ات اٜنياةً ً
حاصلى
كاملى
ي ٌ
ى
حيةما ق ٍد ى
صار ٌ
ً
أنٍكر الةٌػعم ى كال ىف ٍ ً
ت قي ٍل ًٕب
أقاـ ال ىك ٍو ىف ىم ٍشغيوالن ٟنذا أنٍ ى
صار لىه ىم ٍن ى
ض ىل الٌذم قى ٍد ى
ى ٍى
ٍ( -21بيَ أ ىىماتىهي فىأىقٍػبىػىرهي) ،
ىنشىرهي) .
ٍ( -22بيَ إًذىا ىشاءى أ ى
كرر ذكر البعث كاٜنشر كأ ٌكد عليه
ك ٌ
أظن قد اعرتاؾ نؤاؿ أيٌها القارمء الكرٙب فتقوؿ إ ٌف اهلل تعأب قد ٌ
فبٌن أ ٌف الةشور مقركف
لكن ُب هذه اآلي قاؿ (ٍبيَ إً ىذا ىشاءى أ ى
ٌ
ىنشىرهي) ٌ
كتوعد به ُب كثًن من نور القرآف ك ٍ

باإلشاءة كاإلرادة غًن مؤٌكد.

كاٛنواب على ذلك إ ٌف البعث للةفوس دكف األجساـ ،ككذلك اٜنشر كاٜنساب كاٛنزاء كلٌه للةفوس كليس
خاص لةشر األجساـ علىى األرض،
لؤلجساـ ،كلذلك ذكره اهلل مراران كأ ٌكد عليهٌ ،أما كلم "نشور" فهي ٌ
ىنشىرهي)  ،كاٞنعىن :إ ٌف اهلل تعأب ال يعجزه شيء فلو شاء إعادة األجساـ اٞنيت
كلذلك قاؿ تعأب (إً ىذا ىشاءى أ ى
إٔب اٜنياة ثاني ألعادها كلكن ال حاج إٔب ذلك.

فكلم "بعث" معةاها اإلرناؿ من مكاف إٔب مكاف آخر كال تعطي معىن اٜنياة ،كال ٌدليل علىى ذلك قوله
تعأب ُب نورة اٞنائدة { ىكبػى ىعثٍػةىا ًم يةه يم اثٍػ ى ٍين ىع ىشىر نىًقيبنا } كمعةاه أرنلةا مةهم ،كقاؿ تعأب ُب نورة الةحل
{ كلىىق ٍد بػعثٍػةىا ًُب يك ٍّل أيَم و َرنوالن أ ًىف ٍاعب يدكاٍ اللٌه ك ً
وت } .
اجتىةبيواٍ الطَاغي ى
ىى ٍ
ى ىى
ي
ي
ٌأما كلم "حشر" فمعةاها اٛنمع كال تعطي معىن اٜنياة ،كال ٌدليل علىى ذلك قوله تعأب ُب نورة الةمل
ً ً
نس}  .كاٞنعىن :يً
اٛنً ٍّن ىك ًٍ
اإل ً
ٗن ىع لسليماف جةوده  .كقاؿ تعأب { ىكالطٍَيػىر
ودهي ًم ىن ٍ
{ ىك يحشىر ل يسلىٍي ىما ىف يجةي ي
اب } .
ىٍ١ن يش ىورةن يكلٌّ لَهي أ َىك ه
ض ىما أ ىىمىرهي) أم ٓب ً
نشوره ألنٌه (لى َما يىػ ٍق ً
يقض ما أمره اهلل تعأب من الطاعات
 ( - 23ىك َبل) ال يشاء ى
٫نالف كلٌها  .كال ٫نلو إنساف ًمن ذنب  ،فكلم "لى َما"
كاجتةاب السيٌئات بل خالف بعضها إ ٍف ٓب ٍ
تعطي تعيٌن الوقت ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
فإنٌين ًم ً
ةك لى ٌما أىقٍ ً
ض أىٍكطا ًرم
ضى ُب ًخلٌ و ىكطىران
يكن ق ٍد قى ى
فإ ٍف ٍ
فقوؿ الشاعر "ُب خلٌ كطران" دليل الزمن الذم كاف يقضيه معهم  ،كلذلك ٓب يقل "قد قضى من خلٌ
كطران".
كاٞنعىن :لو ٓب يكن ذلك اٛنسم اٞنقبور قد أذنبت الةفس بوانطته ،ألعاده إٔب اٜنياة كأنشأ فيه نفسان
أخرل غًن األكٔب كما خلق آدـ من تراب.
ًً
ً
ً ً
فًنل كيف ٫نرج من األرض.
نسا يف إ ى َٰٔب طى ىعامه) نظر اعتبار ى
( - 24فىػ ٍليىةظير ٍاإل ى

صبًّا) يعين ماء اٞنطر.
صبىٍبػةىا الٍ ىماءى) من السحاب ( ى
( -25أىنَا ى
لكل نبت و ( ىشقًّا).
ٍ( -26بيَ ىش ىق ٍقةىا ٍاأل ٍىر ى
ض) بالةبات ٌ
( -27فىأىنبىٍتػةىا فً ىيها ىحبًّا) كاٜنةط كالشعًن كالذرة كالرز كغًن ذلك من اٜنبوبٍ .بٌ ٗنع ذكر الفواكه
كاألٖنار ُب ٗنل كاحدة كما ٗنع اٜنبوب ُب ٗنل كاحدة فقاؿ تعأب:
ً
قشر يي ىرمى
 ( -28ىك ًعةىبنا ىكقى ٍ
نول صغار كليس ٟنا ه
كل فاكه ذات ن
ضبنا) قصد نبحانه بكلم "عةىبان" ٌ
كذلك كالعةب كالتوت كالتٌن كالتفاح كالكمثرل كغًن ذلك من الفواكه ،كلذلك ٗنع إنم العةب ُب
ً
ً
اب }  .ككلم "قىضب"
ت لى يكم بًه الَزٍر ى
نورة الةحل كغًنها فقاؿ تعأب { ييةبً ي
يل ىك ٍاأل ٍىعةى ى
ع ىكالَزيٍػتيو ىف ىكالةَخ ى
قضب قشرها أم يكسر قشرها ،كذلك
ى
كل ٖنرة ٟنا قشر ٚنيك كال ٬نكن أكلها ٌإال بعد أف يي ى
قصد ُّا ٌ
كاٛنوز كاللٌوز كالفستق كالبةدؽ كغًن ذلك .فكلم "قىضب" معةاها قطع الشيء إٔب نصفٌن ،كالشاهد

على ذلك قوؿ القطامي يصف الثور:

ص ٍوًُّا يمتىػ ىو ٍّجسان
يح ى ى
فىػغىدا ى
صبً ى

شئًز ً
الق ً
ب األغصانا
ياـ يػي ىق ٍّ
ىى
ضي

يعين يقطٌع األغصاف بفمه كأنةانه .كقاؿ األعشى:
و
كلىب ً
وف ًم ٍعز و
ت ًعقا ىٟنا
ت
فأصبحت يهن ىَب كآ ًزلى قى ى
ٍ
ضٍب ى
اب ىح ىويٍ ى
ى
ي
أم قطعت عقاٟنا .كقاؿ علقم :
أطىعت الوشاةى كاٞنشاةى بً ً
ضً
ب
ت ًحبا يٟنا للتٌػ ىق ح
صرمها فق ٍد أهنى ىج ٍ
ي
ى ي
ي
و
نن تقضب شيئان فتبٌن أحد
يعين للتقطٌع .يقاؿ ُب اٞنثل "ما ُب فمي من قاضب " أم ليس ُب فمي ه
نًص ىفيه من اآلخر.
ٍ - 29بٌ ذكر نبحانه بعض األٖنار اليت تكوف نواهتا مستطيل فقاؿ تعأب ( ىكىزيٍػتيونا ىكى٦نٍ نبل) فالزيتون تكوف
نواهتا مستطيل كةواة التمر.

ٍ - 30بٌ ذكر اٜندائق كما فيها من أنواع األٖنار فقاؿ تعأب ( ىك ىح ىدائً ىق غيٍلبنا) يعين غليظ األشجار،

فكلم "غيلب" معةاها الغليظ البدين ،كمن ذلك قوؿ لبيد:
ً ً ً
ً
الر ً
قام و غيٍل ً
ياـ
قاب ٌ
ب ٍّ
كأهن ٍم ج هن ىلدل طىىرؼ اٜنىص ًًن ق ي
كم ى
ى
غيٍلبان ي٢نالً ي ً
ض ًرين الباب يك َل ع ًشي و
بلـ
ى ٌ
ط فىػ ٍرطها أى ٍح ي
يمتى ىح ٍّ ى ى

ً
كل فاكه ذات نواة كبًنة كاٝنوخ كاٞنشمش كالعةجاص كغًن ذلك ( ىكأىبًّا) كهو
 ( -31ىكفىاك ىه ن) كهي ٌ
الكبلء بأنواعه ،كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
ً
ك٤ن هد دارنا كلىةا األ ح ً
ىب به كالٍ ىمكىٍرعي
س ىٍ ي
ج ٍذ يمةا قىػٍي ه
كقاؿ اآلخر:
تىػرل بًًه ٍاألىب كالٍيػ ٍق ًطٌن ٢نيٍتىلًطنا علىى ٌ ً
ب
ى
ٌ ىى ى
الش ًر ىيع ىٍ٩ن ًرم ىٍٓنتىػ ىها الٍغىىر ي
ى
األب به كاٞنكرعي" يعين الكبلء كاٞناء ألنعامةا.
فقوؿ الشاعر "لةا ح
ً
توعد بالعذاب
اعا لَ يك ٍم ىكًألىنٍػ ىعام يك ٍم) فاٜنبوب كالفواكه متاعه لةا ،كالكبلء كالقشور ألنعامةاٍ .بٌ ٌ
َ ( - 32متى ن
لً ىمن يأكل هذه الةٍّػ ىعم كال يشكر عليها فقاؿ تعأب:
( -33فىًإ ىذا جاء ً
صا َخ ي) يعين الصيح العظيم اليت تص ٌخ اآلذاف لش ٌدهتا ،كمن ذلك قوؿ الةابغ
ت ال َ
ىى

الذبيا٘ب يصف ثور كحش:
أىصاخ ًمن نىػبأىةو أىصغىى ىٟنا أيذينان ًصماخها بً ىد ًح ً ً
ور
ى ٍ ٍ ٍ ى
ي
يس الَرٍكؽ ىم ٍستي ي
الصدع ،يعين يثور
ك ٌ
الصاخ هو الصوت الذم ٫نرج من الشمس عةدما تةصدع فتخرج الغازات من ذلك ٌ
اٞنعرب عةه بالصور ُب قوله تعأب {يوـ يةفخ ُب الصوًر فتأتوف
بركاف من الشمس له ه
صوت عظيم ،كهو ٌ

شرحت عن الصور ُب كتايب الكوف كالقرآف فبل داعي إلعادته.
أفواجان}  ،كقد
ي
( - 34يػوـ ي ًفحر الٍمرء ًمن أ ً
ىخ ًيه) إف كاف أخوه من أصحاب الشماؿ،
ىٍ ى ى ىٍ ي ٍ

 ( -35ىكأ ٍّيم ًه ىكأىبً ًيه) .
( -36كص ً
احبىتً ًه) أم زكجته ( ىكبىةً ًيه) ليس اٞنعىن أ ٌف اإلنساف يهرب من أهله خوفان مةهم بل يهرب من
ىى
ً
أعز الةاس عةده كأرادكا
العذاب الذم يصيبهم ُب ذلك اليوـ ،فإذا انتةجد به أح هد من هؤالء الذين هم ٌ
مةه أف ٫نلٌصهم ،ال يلتفت إليهم كال يسمع لقوٟنم ،بل يهرب بةفسه يريد الةجاة من العذاب كلكن ال
٤ناة مةه.
( - 37لً يك ٍّل ٍام ًر وئ ٍّمٍةػ يه ٍم يػى ٍوىمئً وذ ىشأٍ هف) من العذاب (يػي ٍغةً ًيه) عن غًنه ،أم يلهيه عن أهله كأكالده فبل
تتمزؽ فيه اَّموع الشمسي ٍ ،بٌ ْنتمع
يلتفت إليهم كال يستمع لصراخهم ،كذلك هو اليوـ الذم ٌ

احملشر ُب الفضاء.
الةفوس ُب ى

ٍ -38بٌ أخذ نبحانه يصف أحواؿ أهل احملشر فقاؿ ( يك يجوهه يىػ ٍوىمئً وذ حم ٍس ًفىرةه) أم مشرق مضيئ .
( - 39ض ً
اح ىك ه حم ٍستىٍب ًشىرةه) لًما أع ٌد اهلل ٟنا من الةعيم ُب اٛنة .
ى
 ( - 40ىكيك يجوهه يىػ ٍوىمئً وذ ىعلىٍيػ ىها ىغبىػىرةه) أم عليها نواد ككآب ًمن إرهاؽ كتقتًن ُب عآب الربزخ ،كذلك قوله

تعأب:

( -41تىػ ٍرىه يق ىها قىػتىػىرةه) " ،الرهق" هو التكليف كالٍ ىمش ٌق  ،ك"القرت" تقتًن العيش ،كمن ذلك قوؿ كعب بن

زهًن:

بكً
ىكس ه ً
ب ًمن ىكس ً
اح ود
وب إٔب أى ٍف ىش ٌ
ٍ
ي

ً
مو يؿ
ي١نال يفهي ا ًإل ي
قتار ال يىػتى ٌ

كشق عليها تقتًن العيش ُب عآب الربزخ كما القته من ٍّ
ذؿ كأحزاف .كمن ذلك قوؿ علقم
كاٞنعىن :أكلى ىفها ٌ

مؤب له:
يهجو ن

أفىن ىدكائًىر ىك ٍج ًه ًه
تىػىرل ال َشَر ق ٍد ى

الك ىدل أفىن ً
ب ً
أناملىهي اٜنىٍف ير
ض ٍّ
ىك ى
ى

ك يه يم الٍ ىك ىفىرةي) ُب أدياهنم (الٍ ىف ىجىرةي) ُب أفعاٟنم.
( - 42أيكلىػَٰئً ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة عبس ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ى ىٍ
ى
===================================

سورة التكوير
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 - 1نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام مّت تقوـ ،فقاؿ اهلل تعأب جوابان لسؤاٟنم :
و
فحيةئذ تقوـ القيام  .أل ٌف الشمس إذا
ت) يعين إذا تقطٌعت كصارت كرات عديدة
س يك ٍّوىر ٍ
(إً ىذا الش ٍ
َم ي
انتهت حياهتا كبرد كجهها يكوف ٟنا قشرة أرضي باردة ٕنةع خركج الغازات من جوفها ،فإذا ازدادت
الغازات ُب جوفها كتضايقت و
فتجذُّن أقرب
حيةئذ تةفجر الشمس كتتقطٌع فتكوف تسع عشرة قطع ،
ٍ
ٌ
و
يد ٍر ىف حوٟنا كما تدكر الكواكب السيٌارة حوؿ مشسةا اٜنالي  ،كتصبح
اٞنسماة نقر ،ف ي
ٟنن ،كهي ٌ
مشس ٌ

َؿ
٠نموع مشسي جديدة غًن ٠نموعتةا اٜنالي  ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبرهيم { يىػ ٍوىـ تيػبىد ي
ض كال َسماكات كبػرزكاٍ للٌ ًه الٍو ً
اح ًد الٍ ىق َها ًر } .
ض ىغٍيػىر األ ٍىر ً ى ى ى ي ى ىى ي
األ ٍىر ي
ى
( - 2كإً ىذا الةحجوـ ان ىك ىدرت)  .إ ٌف اٞناء إذا خالطه تراب أك طٌن صار اٞناء ً
كدران ،من ذلك قوؿ امرئ
ي ي ىٍ
ى

القيس يصف اٝنمرة:

صح ًن نًص يفه كشجت و
ّناء ىغ ًًٍن طىٍروؽ كال ىك ًد ًر
صَ
ب ُب ال َ ٍ ٍ ي ي ٌ ٍ
فلما ٍ
انتىطابيوا ي
ٌ

اٛنو كتكاثف الضباب كال ٌدخاف ُب الفضاء.
كاٞنعىن :إذا اختفت الةجوـ عن األنظار ،كذلك بسبب يك ٍدرة ٌ

ت) ٥نو الشمس ،كيريد بذلك الةيازؾ اليت ُب الفضاء أل ٌهنا تةجذب إٔب الشمس
 ( -3ىكإً ىذا ٍ
اٛنًبى ي
اؿ ينيٍّػىر ٍ

بعد انتهاء جاذبيٌ األرض ،كقد نبق تفسًنها ُب نورة الةبأ.

ً
ً
ً
عاشرة ،على كزف حجارة كأحجار ،كٗنرة
كم ى
 ( -4ىكإً ىذا الٍع ىش يار عيطٍّلى ٍ
ت) مفردها عشرة كٗنعها عشار ي

كٗنار ،من ذلك قوؿ التهامي:
ً ً
ت ىغٍيػر عيسرةو كر ٌ و
ً و
بلـ
ب ىكبلـ ُب ال يقليوب ك ي
ي
ككم ع ٍشرة ما ٍأكىرثى ٍ ى ٍ ى
ً
حساف:
كصاحب العشرة يي ٌ
سمى عشًن ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ألٌن إذا ال ىف الع ًشًن فإ ٍف تى يكن بًًه ًجةٌ ه ً
فجةًٌيت أنا أقٍ ىد يـ
ي
ٍ
ى ي
بطلت .كالشاهد علىى ذلك قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ
كاٞنعىن :كإذا ى
اٞنعاشرة كاٞنو ىاد ىدة بٌن الكافرين ٍ
ً
ًو
ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ٌن} .
{ ٍاألىخ َبلءي يىػ ٍوىمئذ بىػ ٍع ي
ض ىع يد ٌّك إًَال الٍ يمتَق ى
ت) أم يً
ٗن ىعت لتأكل ٜنوـ اٞنوتىى اٞنلقاة علىى األرض ببل دفن لكثرهتم ،كذلك
وش يح ًشىر ٍ
 ( - 5ىكإًذىا الٍ يو يح ي

ُب جه اللٌيل الذم يكوف طوله ألف نة  .فالوحوش هي آكل اللٌحوـ خاص  ،كالشاهد على ذلك قوؿ
كشوٍكه كأخذكا يأكلونه:
علقم حٌن ي
صادكا ثوران ى
اٛنىٍزعي الَ ًذم ٓب يػيثىػق ً
الو ٍح ً
َب
ش ىح ٍوىؿ ًخبىائًةىا ىك ٍأر يحلًةىا ٍ
كأى َف عيييو ىف ى
كقاؿ عةرتة :
ًٕب الةحػ يف ً
ش العً ً ً
وـ كلًٍل ىو === ٍح ً
ب
ي
وس كللطًًًٍّن اللح يح ي
السلى ي
ظاـ كل ٍل ىخيَالى ٌ
ي
ى
ٌأما ُب جه الةهار فبل يعيش إنساف كال حيواف كال كحش بسبب ارتفاع درج اٜنرارة احمل ًرق .
ً ً
تتبخر مياهها ،كذلك بعد كقوؼ
حار ين ٍّجىر ٍ
ت) يعين ٌ
توهجت ُنرارة الشمس بعد أ ٍف ٌ
 ( -6ىكإ ىذا الٍب ي

كتتبخر
أشع الشمس كحرارهتا علىى جه من األرض فتزداد اٜنرارة ٌ
األرض عن دركهتا احملوري حيث تدكـ ٌ
أرضها الشمس.
كتصهر ى
مياه البحار كاألهنار ى

ً
ت) أم ازدكجت ،فاٞنؤمةوف تزدكج نفونهم مع اٞنبلئك كتصعد إٔب السماء،
وس يزٍّك ىج ٍ
 ( - 7ىكإ ىذا الةحػ يف ي

كالكافركف يزدكجوف مع الشياطٌن فيبقوف علىى األرض ،كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ ،

ككذلك بعد اٜنساب يذهب اٞنؤمةوف إٔب اٛنةاف مع اٞنبلئك  ،كيذهب الكافركف إٔب الةار مع الشياطٌن.

ً
كدةي ينئلى ٍ
 ( - 8ىكإًذىا الٍ ىم ٍوءي ى
ت) كهي الطفل الصغًنة كانت بعض قبائل العرب تدفةها بالرتاب كهي حيٌ
األمهات ئنفي ابةتها عن أبيها لئبل يقتلها أك ْنًنها عةد بعض أقارُّا كجًناهنا
خوؼ العار ،ككاف بعض ٌ

كبذلك تةجو البًةت من القتل.

ىم ىذ و ً
ت) أم تسأٟنا اٞنبلئك بأم ذنبت ً
قتلوؾ؟ فتقوؿ ببل ذنب .كهذا
 - 9كالسؤاؿ هو (بًأ ٍّ
نب قيتلى ٍ
هتديد ككعيد بالعذاب ٞنن قتلها.

ت) يعين صحف األنبياء ،أم الكتب السماكيٌ كهي صحف ابراهيم كتوراة
 ( - 10ىكإً ىذا ال ح
ف ني ًشىر ٍ
ص يح ي
كل كاحد مةهم يةشر كتابه بٌن
١نمد تي ى
ةشر بٌن أيدم ي
مونى كزبور داككد كإ٤نيل عيسى كقرآف ٌ
الرنل ٌ
ً
ً
ً
يكن
يديه ليحاكم أمتٌه به علىى ما ٌ
غًنكا من أحكامه كب ٌدلوا من ألفاظه كمعانيه ،لئبل ييةكركا كيقولوا ٓب ٍ
هذا مكتوبان ُب الكتاب.
ً
اٞناديات هي
قلت فيما نبق أ ٌف ٌ
 ( - 11ىكإًذىا ال َس ىماءي يكشطى ٍ
ت) من األرض ،أم انفصلت عةها .كقد ي
ً
مادم
يتكوف فيه هيكل أثًنم مثله نسخ طبق األصل ٌإال أ ٌف األكؿ ٌ
فكل شيء ٌ
مادم ٌ
قوالب لؤلثًنياتٌ ،
ً
يفىن ىم ىدل ال ٌدهور.
تتمزؽ
ى
كتتبلشى كيب ىقى األثًنم ١نتفظان ى
كالثا٘ب أثًنمٌ ،
بشكله ال ٌ
فاٞناديات ٌ
يتمزؽ كال ى
فاألرض إذا ٕنزقت ً
تةفصل مةها طبق أثًني جديدة كهي كليدة األرض ،فرتتفع هذه الطبق اٛنديدة
ٌ
السماكات السبع األثًنيٌات فتكوف ٖناني  .كالشاهد علىى ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناقٌ {
كتلتحق بتلك ٌ
ً
ك فىػ ٍوقىػ يه ٍم يػى ٍوىمئً وذ ىٖنىانًيى ه } أم ٖنا٘ب ٚناكات أثًني ٌ ،أما اليوـ ٓنمله نبع ٚناكات ،كذلك
ش ىربٍّ ى
ىكىٍ٪نم يل ىع ٍر ى

كرب العرش العظيم}  .كقد نبق تفسًن
السماكات السبع ٌ
قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف {قل من ٌ
رب ٌ
هذه اآليات ُب كتايب الكوف كالقرآف بالتفصيل.

( - 12كإً ىذا ٍ ً
يد ُب نعًنها كحرارهتا.
ت) أم ًز ى
يم ين ٍّعىر ٍ
ى
اٛنىح ي
اٛنةَ ي أ ٍيزلًىفت) أم قيػٍّربت ٞنن يراها ،و
ً
حيةئذ
ٍ
ٍ
 ( -13ىكإ ىذا ٍى
ً
ت) من أعماؿ صاٜن أك نيٌئ  .كنظًنها ُب نورة الةازعات قوله
ضىر ٍ
ىح ى
 ( -14ىعل ىم ٍ
س َما أ ٍ
ت) ٌ
كل (نىػ ٍف ه

ً
نسا يف ىما ىن ىعى } .
تعأب { يىػ ٍوىـ يىػتى ىذ َك ير ٍاإل ى

اٝنية ً
َس) اٝنةٌس هي الةجوـ ذكات الذنب اليت ٔنةس عن أنظارنا اليوـ ،أم ٔنتفي.
( - 15فى ىبل أيقٍ ًس يم بً ٍ
اٛنىىوا ًر) أم اليت ْنرم ُب الفضاء ناُن (الٍ يكة ً
َس) أم تيكةىس ُب األرض قبل يوـ القيام  ،يعين
ٍ ( - 16

تسقط عليها كٔنتفي فيها .فاٞنكةس هو بيت اٜنيواف يكوف ٓنت األرض أك ُب اٛنباؿ كٗنعه يكةٌس ،كمن

ذلك قوؿ امرئ القيس يصف ٘نار كحش:
ً
تىػ ىعشَى قىليبلن ٍبٌ ٍأ٥نىى ظيليوفىهي
كقاؿ زهًن:

ً
و
كمكٍةً ً
س
ييثًني الرت ى
اب ىعن ىمبًٍيت ى
ً
السباعي ُب كً و
كم ٍرقى ًد
إليه ٍّ
ةاس ى

ت
ضحاءه أك خبلءه فخالىىف ٍ
طىبىاها ى
كقاؿ اٜنطيئ يصف ٘نار كحش أيضان:
ح ًرجان يبل ًكذي ً
بالك ً
كر
الص ً
يمتطىٍّو ه
ؼ ٌ
حّت ٌ
ةاس كأنٌهي
ى ي
باح يى يد ي
قسم هتديد ككعيد بوقوع العذاب ُب اٞنستقبل .أقسم اهلل تعأب
ككلم "فبل" تشًن إٔب اٞنستقبل ،كهذا ى

كٔنٌرب كتد ٌمر فماذا يكوف
بأهنا نتقع علىى األرض حٌن اقرتاب القيام فتيح ًرؽ ي
بالةجوـ ذكات الذنىب ٌ
مصًنكم أيها الكافركف ُب ذلك اليوـ؟ كنظًنها ُب نورة الةجم قوله تعأب { فى ىبل أيقٍ ًسم ًّنواقً ًع الة ً
حجوـ ىكإًنَهي
ٌ
ي
ي ىى

ً
يم }  ،فالةجوـ يريد ُّا ذكات الذنب .كقد نبق تفسًنها ُب نورة الةجم كُب
لىىق ىس هم لٍَو تىػ ٍعلى يمو ىف ىعظ ه

كتايب الكوف كالقرآف .

( - 17كاللَي ًل إً ىذا عسعس) الواك للقسم ،ككلم "عسعس" معةاها إذا داـ كثبتً ،
كمن ذلك قوله تعأب
ى ٍ
ى
ى ٍى ى

ُب نورة البقرة { قى ىاؿ ىه ٍل ىع ىسٍيتي ٍم }  ،يعين هل ثبتٌم على قولكم كعلى قتاؿ أعدائكم؟ كمن ذلك قوؿ

اٜنطيئ يهجو رجبلن:

ً
ً
حاج ًيت
تىشا ىغ ىل لى ٌما جٍئ ي
ت ُب ىك ٍجه ى

مات ٍأك ىع ىسى
ت ى
حّت قيػ ٍل ي
كأطٍىر ىؽ ٌ

يتحرؾ .كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ  ،فتكوف جه ًمن
يعين أك داـ ُب مكانه كٓب ٌ
ً
هنار نرمد طوله ألف نة و من نةًيٌةا ،كيكوف ُب
األرض مقابل للشمس ال تةتقل إٔب يوـ القيام فيكوف ه
أشع الشمس إٔب يوـ القيام  .أقسم اهلل تعأب بذلك اللٌيل الطويل
نرمد ال تلحقه ٌ
ليل ى
اٛنه األخرل ه
ُندكث العذاب ٞنن يب ىقى علىى األرض ًمن الكافرين ُب ذلك اٜنٌن ،كاٞنعىن :ماذا يكوف مصًنكم إذا جاء
ذلك اللٌيل ككةتم فيه أك الةهار ككةتم ُب جهته فماذا تصةعوف إذا ارتفعت درج اٜنرارة فوؽ اٞنائ مئوي ؟
ً
اٞنر كاٞناّب؟ ككذلك
كما تشربوف إذا ٌ
تبخرت مياه األهنار كالبحار كال يب ىقى عةدكم ماء ن ىول ماء اآلبار ٌ
أنتم الذين تسكةوف ُب جه اللٌيل فماذا تصةعوف إذا ٗندت مياهكم من ش ٌدة الربد كماتت أنعامكم
كبل.
كبل ٍبٌ ٌ
كمزارعكم فهل ٬نكةكم أف تةجوا بأنفسكم من الربد كاٛنوع؟ ٌ
صب ًح إًذىا تىػةىػفَس) أم كقسمان بذلك الةهار الطويل إذا باف نوره كظهر صبحهً .
كمثلها ُب نورة
 ( - 18ىكال ح ٍ
ى
ى

ىن ىفىر } .
اٞن ٌدثر قوله تعأب { ىكال ح
صٍب ًح إًذىا أ ٍ

ً
و ًو
قسمان بتلك اٜنوادث إ ٌف القرآف لقوؿ
القسم ،كاٞنعىن :ى
( - 19إنَهي لىىق ٍو يؿ ىر ينوؿ ىكرٙب) كهذا جواب ى

بالقوة
١نمد كليس من قوؿ ٌ
جربائيل ألقاه على ٌ
١نمد كما تزعموفٍ .بٌ أخذ نبحانه يصف جربائيل ٌ
كاٞنكان فقاؿ:

ةد ًذم الٍ ىعر ًش) يعين عةد اهلل صاحب العرش ( ىم ًك و
ٌن) أم له اٞنكان عةد اهلل كاٞنةزل ،
ً ( - 20ذم قيػ َوةو ًع ى
ٍ

اٞنقربٌن.
يعين من ٌ

الرنل كاألنبياء فيما يأمرهم به بإذف اهلل  .كاٞنعىنٓ :ب يأتًكم
 ( -21حمطى واع) أمره ،أم تطيعه اٞنبلئك ك ي

١نمد فيما أتاكم به من تلقاء نفسه بل نزؿ عليه جربائيل بالوحي ك ىأمىره أ ٍف يةذركم عن عبادة األصةاـ
ٌ
١نمد ما أتى به جربائيل (ٍبىَ أ ًىم و
ٌن) ال ٫نوف الرنال  ،بل كما
كاألكثاف كيدعوكم إٔب عبادة الر٘ناف فأطاع ٌ
أمره اهلل يفعل كييبلٌغ األنبياء.
( - 22كما ً
احب يكم) ١نمد (ًّنىجةي و
تتو٨نوف.
وف) كما ٌ
ٍ
ىى ى
ص ي
ٌ
( -23كلىىق ٍد رآهي) أم علٌمه جربائيل معلومات غيبيٌ  ،كهو (بً ٍاأليفي ًق الٍمبً ً
ٌن) أم بالفضاء من جه اٞنشرؽ
ى ى
ي
كذلك عةد صعود٨نا إٔب السماكات األثًني ً .
يد الٍ يق ىول .
كمثلها ُب نورة الةجم قوله تعأب { ىعلَ ىمهي ىش ًد ي
ٌ
ً
انتىػ ىول  .ىكيه ىو بً ٍاأليفي ًق ٍاأل ٍىعلىى } .
ذيك مَرةو فى ٍ
ضةً و
( - 24كىما يهو) أم جربائيل ( ىعلىى الٍغىٍي ً
١نمد بل أخربه ببعض اٞنغيٌبات.
ب بً ى
ٌن) أم ببخيل علىى ٌ
ى ى
فالضةٌن معةاه البخيل ،كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:
ض َن ال َسحاب ىعلىى األىطٍ ً
بلؿ بًالٍ ىمطى ًر
يا ىمٍة ًزالن أى ٍد يمعًي ىٍْن ًرم ىعلىٍي ًه إذا
ى
ى ي
( -25كما هو) أم القرآف (بًىقوًؿ ىشيطى و
تتو٨نوف  ،أل ٌف اٞنشركٌن قالوا للةب (ع) إ ٌف الذم
اف َرًجي وم) كما ٌ
ٍ ٍ
ىى يى

أكحى إليك شيطاف كليس ملىكان.
ى

أم أكهاـ كٔنيٌبلت تذهبوف بأفكاركم فتارنة تقولوف كاهن كتارنة تقولوف
( - 26فىأىيٍ ىن تى ٍذ ىهبيو ىف) يعين فإٔب ٌ
ً
اٛنن كليس من اٞنبلئك .
كحي من ٌ
أخرل تقولوف شاعر ٌ
ناحر ك ى
كمرةن تقولوف ٠نةوف كأخًنان قلتم إنٌه ه
ً
ً
ٌن) أم موعظ للةاس أٗنعٌن.
 - 27فقاؿ اهلل تعأب (إً ٍف يه ىو) أم القرآف (إًَال ذ ٍكهر لٍٍّل ىعالىم ى

ً
ً
ً
يم) على دين التوحيد كال يرجع عةه ،كاالنتقام معةاها اٞنداكم عليه .
( - 28ل ىمن ىشاءى مة يك ٍم أىف يى ٍستىق ى
( - 29كما تى ىشاءك ىف) االنتقام (إًَال أىف ي ىشاء اللَه ر ح ً
فيحسةها لكم كيزيٌن اإلنبلـ ُب
ب الٍ ىعالىم ى
ىى
ى ى يى
ي
ٌن) ٌ
حسن األخبلؽ فإ ٌف اهلل تعأب يهديه إٔب طريق
قلوبكم فتةقادكف للحق كتؤمةوف به .كاٞنعىن :ىمن كاف ى

اٜنق كال يهديه .كالشاهد على
نيء األخبلؽ يظلم الةاس فإ ٌف اهلل ييضلٌه عن طريق ٌ
ٌ
اٜنق  ،ى
كمن كاف ٌ
ًً
ً
ٌن ىكيىػ ٍف ىع يل اللٌهي ىما يى ىشاء } .
ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم { ىكييض حل اللٌهي الظَالم ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة التكوير ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
========================================

سورة االنفطار
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 -1نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام مّت تقوـ كمّت تكوف ،فقاؿ تعأب ُب جواُّم:
السماء هي الطبقات الغازيٌ اليت ٓنيط باألرض ،كاٞنعىن :إذا انفطرت ٍبٌ تش ٌققت
(إًذىا ال َس ىماءي ان ىفطىىر ٍ
ت) ٌ
ٍبٌ ٫نتلط بعضها ببعض فتكوف كالدخاف ،فتلك ًمن عبلئم يوـ القيام .
ً
ً
ت) أم تقطٌعت كانتثرت تلك القطع ُب الفضاء فتكوف نيازؾ،
ب) السيٌارة (انتىثىػىر ٍ
 ( - 2ىكإ ىذا الٍ ىك ىواك ي

كيكوف ذلك لى ٌما تةفجر الشمس.

 ( - 3ىكإً ىذا الٍبً ىح يار في ٍّجىر ٍ
تفجرت باٞنياه .ي
قلت فيما نبق أ ٌف األرض نتقف عن دركهتا احملوريٌ
ت) أم ٌ
كتتبخر اٞنياه اليت على كجه األرض من أهنار كُنار ،كلكن اٞنياه اليت
كبذلك تزداد اٜنرارة ُب جه الةهار ٌ

تتبخر فتشرب الةاس مةها أم من اآلبار ،فإذا تش ٌققت األرض كتقطٌعت فإ ٌف
ُب جوؼ األرض باقي ال ٌ
تتبخر كتذهب ُب الفضاء ،فهذا معىن
تتفجر كٔنرج من تلك الشقوؽ ٍبٌ ٌ
اٞنياه اٞنخزكن ٓنت نطحها ٌ

فجرت}  ،يعين البحار اليت ٓنت نطح األرض.
قوله تعأب {كإذا البحار ٌ

ً
ت) أم تبعثرت كهت ٌدمت ،كذلك حٌن تيػىز ىلزؿ األرض كتته ٌدـ البيوت كالقبور
ور بػي ٍعثًىر ٍ
 ( - 4ىكإذىا الٍ يقبي ي
كل بةاء على كجه األرض من ش ٌدة اإلهتزاز.
كالقصور ك ٌ

( - 5علًمت) و
ت) أم كما تركت من
ف
ػ
ن
(
كل
حيةئذ
ٍ
ى
ت) ًمن حسةات للحياة األبديٌ ( ىكأى َخىر ٍ
َم ٍ
ىى ٍ
س َما قىد ى
ٌ
ه
تعمل ُّا.
كاجبات ٓب ٍ
و
ً
ك الٍ ىك ًرًٙب) الذم أكرمك تلك الةٍّػ ىعم
نسا يف ىما ىغَرىؾ بًىربٍّ ى
 - 6فحيةئذ تقوؿ اٞنبلئك للكافر (يىا أىيػح ىها ٍاإل ى

تشكر عليها؟
ى
فكفرت ُّا كٓب ٍ

ً
وؿ ىرٍّيب
نسا يف إً ىذا ىما ابٍػتى ىبلهي ىربحهي فىأى ٍكىرىمهي ىكنىػ َع ىمهي فىػيىػ يق ي
٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الفجر { فىأىَما ٍاإل ى

أى ٍكىرىم ًن } .

ً
انك
ك) ًمن نيطف (فى ىس َو ىاؾ) إنسانان تسمع كتبصر (فىػ ىع ىدلى ى
( - 7الَذم ىخلى ىق ى
ك) أم ى
عاد ىؿ أعضاءؾ كحو ٌ
ً
ً
انك متعادل متساكي علىى
األخرل بل جعل أعضاءؾ كحو ٌ
األخرل كال ه
رجل أقصر من ى
فبل ي هد أطوؿ من ى
قد ور كاحد.
ً
ىم و ً
الصفر أك اٜنمر أك
الصور ( ىشاءى ىرَكبى ى
السود من البشر أك ٌ
ًُ( - 8ب أ ٍّ ي
ك) ُب صورة ٌ
ص ىورة َما) من ى

البيض ،أل ٌف البشر على أربع أجةاس كألواف .كقد شرحت عن أجةاس البشر األربع ُب كتايب الكوف
كالقرآف .
 ( - 9ىك َبل) ليس األمر كما تزعموف ًمن أنٌه ال بعث كال حساب (بى ٍل تي ىك ٍّذبيو ىف) يامعشر الك ٌفار (بًالدٍّي ًن)

أم بالعقاب.

ًً
ٌن) ًمن اٞنبلئك ٪نفظوف عليكم نيٌئاتكم فةعاقبكم عليها ُب اآلخرة.
 ( - 10ىكإً َف ىعلىٍي يك ٍم ىٜنىافظ ى
ً
ً
ك٪نصوف عليكم أقوالكم.
( - 11كىر ناما) عةد اهلل ( ىكاتبً ى
ٌن) يكتبوف أعمالكم ي
حيث قعدًب.
حيث ًنرًب كيقعدكف ي
( - 12يىػ ٍعلى يمو ىف ىما تىػ ٍف ىعليو ىف) أل ٌهنم معكم يسًنكف ي
ً ً
كيرب الفقراء
( - 13إً َف ٍاألىبٍػىر ىار لىفي نىعي وم) اٛنةٌ ٌ
يرب كالديه ٌ
يتةعموف .مفرد األبرار "بار" كهو الذم ٌ
كاٞنساكٌن ،أم ي ً
شفق عليهم كييطعًمهم.
ي
ً ً
الفجار "فاجر" كهو الكافر الفانق العاصي
 ( - 14ىكإً َف الٍ يف َج ىار لىفي ىجحي وم) الةار ييع ٌذبوف .مفرد ٌ

ألكامر اهلل.

صلى ٍونػى ىها يىػ ٍوىـ الدٍّي ًن) أم يوـ يدانوف فيه ،يعين يةقادكف فيه للعذاب ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن
( - 15يى ٍ

كلثوـ:

كأيٌ واـ لةا غيٍّر ًطو واؿ

ك فًيها أ ٍف نى ًديةىا
ىع
صٍيػةىا اٞن ٍل ى
ى
ى

ً
ٌن) يعين نار الرباكٌن تشتعل حوٟنم كلكن ال يعلموف نيع ٌذبوف ُّا بعد
 ( -16ىكىما يه ٍم ىعٍةػ ىها) اليوـ (بًغىائبً ى

لكن ال يعلموف نيع ٌذبوف بةارها يوـ القيام .
كل يوـ ك ٍ
موهتم ،ككذلك الشمس يركهنا ٌ

 ( - 17ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما يىػ ٍويـ الدٍّي ًن) كاٞنعىن :ما أدراؾ كيف يع ٌذبوف بعد موهتم ككيف يةدموف حٌن يركف
مبلئك اٞنوت اليت تقبض نفونهم من أجسامهم؟

األكؿ يشًن إٔب تعذيبهم ُب عآب الربزخ،
لكن ٌ
ٍ( - 18بيَ ىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما يىػ ٍويـ الدٍّي ًن) كهذا ليس بتكرار ك ٌ
كالثا٘ب يشًن إٔب يوـ القيام .

ً
ك نىػ ٍفس لٍّةىػ ٍف و
س ىشٍيئنا) ًمن الشفاع ( ىك ٍاأل ٍىم ير) كلٌه (يىػ ٍوىمئً وذ لٍّلَ ًه) .
( - 19يىػ ٍوىـ ىال ٕنىٍل ي ه

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة االنفطار ،ك ٍى ٍ
ى
====================================

سورة المط ّففين
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ٌن) كهم الذين يي ًةقصوف اٞنكياؿ كاٞنيزاف.
 ( - 1ىكيٍ هل لٍٍّل يمطىفٍّف ى
ًَ
(علىى الة ً
َاس يى ٍستىػ ٍوفيو ىف) أم يأخذكنه كافيان كثًنان.
ين إً ىذا ا ٍكتىاليوا) إلنفسهم ما ٟنم ى
( -2الذ ى
وه ٍم) يعين كزنوا ٟنم ،أم كزنوا للةاس من بضاعتهم ( ي٫نٍ ًس يرك ىف)
وه ٍم) أم كالوا ٟنم (أىك َكىزني ي
 ( - 3ىكإًذىا ىكالي ي
أم يي ًةقصوف الكيل كاٞنيزاف ،يعين يس ًرقوف مةه.
َهم َمٍبػعيوثيو ىف)
( - 4أىىال يىظي حن أيكلىػَٰئً ى
ك أىنػ ي
ً و ً
انبوف فيه علىى أفعاٟنم هذه كييعاقىبوف عليها؟
( -5ليىػ ٍوـ ىعظي وم) عليهم ي٪ن ى
احملشر (لًر ٍّ ً
ٌن) أم ٜنكمه فيهم.
ب الٍ ىعالىم ى
( -6يىػ ٍوىـ يىػ يق ي
وـ الة ي
َاس) ُب ى ى
ً
ً
ً ً ً و
السماكي اليت
 ( -7ىك َبل) ال تيةقصوا اٞنكياؿ كاٞنيزاف (إً َف كتى ى
اب الٍ يف َجار لىفي ن ٍّجٌن) يعين ىكتىبةا ُب الكتب ٌ
و
نجٌن ،أم لفي و
كضةك من اٜنياة ُب عآب الربزخ.
ضيق من العيش
الفجار لفي ٌ
الرنل إ ٌف ٌ
جاءت ُّا ي
ً
ضة نكا } يعين ُب عآب الربزخ.
ض ىعن ذ ٍك ًرم فىًإ َف لىهي ىمعً ى
يش ن ى
كمثلها ُب نورة طاها قوله تعأب { ىكىم ٍن أ ٍىعىر ى
ككلم ً
"ن ٌجٌن" مشت ٌق ًمن السجن.

ً
ٌن) كهذا هتديد للفاجر من عقاب اهلل ُب اآلخرة.
 ( - 8ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ن ٍّج ه
ً
وـ) أم فيه أرقاـ ،رقمه ُ 26ب التوراة.
اب َم ٍرقي ه
( - 9كتى ه
الفجار من بين
فقد جاء ُب األصحاح السادس كالعشرين من نفر الكيٌن من ٠نموع التوراة ُب هتديد ٌ

إنرائيل ما يلي قاؿ اهلل تعأب ] :لكن إف ٓب تسمعوا ٕب كٓب تعملوا كل هذه الوصايا ،كاف رفضتم فرائضي
ً
فإ٘ب أعمل هذه بكم  :أنلٌط
كل كصايام بل نكثتم ميثاقيٌ ،
ككرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم ٌ
جعل
ك٘نى تفين العيةٌن كتتلف الةفس ،كتزرعوف باطبل ى
زرعكم فيأكله اعداؤكم ،كأ ي
عليكم رعبان كنبلن ن
كجهي ض ٌدكم فتةهزموف أماـ أعدائكم كيتسلٌط عليكم مبغضوكم كهتربوف كليس من يطردكم  ...كإف

كةتم مع ذلك ال تسمعوف ٕب أزيد على تأديبكم نبع أضعاؼ حسب خطاياكم ،فأيحطٌم فخار عٌزكم
أصًن ٚناءكم كاٜنديد كأرضكم كالةحاس ،فتفرغ باطبل قوتكم كأرضكم ال تعطي ًغلٌتها كأشجار
ك ٌ
"نجٌن".
األرض ال تعطي أٖنارها[ .فهذا معىن ٌ
إعلم أ ٌف العقاب أنواع ،كاَّرموف أيضان أنواع ،فمةهم مؤمةوف كمةهم كافركف ،أما اٞنؤمن اٞنسيء فيعاقبه
اهلل تعأب ُب ال ٌدنيا كيغفر له ُب اآلخرة .أما الكافر كاٞنشرؾ فيعاقبه اهلل ُب ً
اآلخرة كيعطيه األمواؿ ُب

الدنيا .فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزخرؼ {كلىوىال أىف ي يكو ىف الةَاس أيَم ن ك ً
اح ىد نة َٛنى ىع ٍلةىا لً ىمن يى ٍك يف ير بًالَر ٍ٘نىػَٰ ًن
ى
ىٍ
ي ى
ً
ً ًً
ض و كمعارًج علىيػها يظٍهرك ىف كلًبػيوهتًًم أىبػوابا كنررا علىيػها يػت ً
َكئيو ىف} .
لبيػييوهت ٍم ين يق نفا ٍّمن ف َ ى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ي ى ي ي ٍ ٍ ى ن ى ي ين ى ٍ ى ى

ًو
ٌن)
 ( -10ىكيٍ هل يىػ ٍوىمئذ لٍٍّل يم ىك ٍّذبً ى
ًَ
ين يي ىك ٍّذبيو ىف بًيىػ ٍوًـ الدٍّي ًن) أم بيوـ العقاب كاٛنزاء.
( -11الذ ى
ب بًًه إًَال يك حل يم ٍعتى ود) أم ظآب يعتدم علىى الضعفاء (أىثًي وم) أم كثًن اآلثاـ.
 ( -12ىكىما يي ىك ٍّذ ي

ً
( -13إً ىذا تيػٍتػلىى علىي ًه آياتػيةىا) يعين آيات القرآف (قى ىاؿ) هذه (أ ً
ٌن) نطٌركها ُب الكتب ً٣نٌا ال
ىناطًني ٍاأل َىكل ى
َٰ ى ٍ ى
ى

صح ٟنا.
ٌ

ًً
الصدأ بسبب ( َما ىكانيوا
"الرين" كهو ٌ
 ( - 14ىك َبل) ليس كما زعموا (بى ٍل ىرا ىف ىعلى َٰى قيػليوُّم) أم عبلها ٌ
ً
حساف بن ثابت:
فالرين هو ٌ
يىكٍسبيو ىف) من ماؿ اٜنراـٌ .
الصدأ ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ً ًً
ً
ىحق ً
ػاب
ىعلً ىػق ٌ
الشقػاءي بًىق ٍلبًػه فىػأىرانىػهي ًُب ال يك ٍف ًر آخىر ىهػذه األ ٍ
َه ٍم ىعن) ر٘ن ( َرًٍُّّ ٍم يىػ ٍوىمئً وذ لَ ىم ٍح يجوبيو ىف) .
 ( -15ىك َبل) ال غفراف ٟنم كال ر٘ن (إًنػ ي
صاليو ا ٍٛنى ًحي ًم) أم يصطلوف ُب الةار كيع ٌذبوف فيها .كمن ذلك قوؿ مونى ُب نورة
َه ٍم لى ى
ٍ( -16بيَ إًنػ ي
الةمل { نآتًي يكم ٍّمٍةػها ًِنىىورب أىك آتًي يكم بً ًشه و
اب قىػبى و
صطىليو ىف } .
س لَ ىعلَ يك ٍم تى ٍ
ى
ى
ٍ
ى
اؿ) ٟنم ( ىهػَٰ ىذا) العذاب (الَ ًذم يكةتيم بًًه تي ىك ٍّذبيو ىف) ُب دار الدنيا.
ٍ( - 17بيَ يػي ىق ي
ً ً
ً
ٌن) يعين ىكتىبةا ُب كتيب األنبياء إ ٌف األبرار
اب ٍاألىبٍػىرا ًر لىفي علٍّيٍّ ى
 ( - 18ىك َبل) ال ٤ناة ٟنم من الةار (إً َف كتى ى
يتؤب
اٜنسن كاهلل ٌ
يكونوف ُب ٌ
عليٌن ،أم ُب مراتب عالي ُب الدنيا كاآلخرةٌ ،أما ُب الدنيا فلهم الصيت ى

يتةعموف.
شؤكهنم كيرعاهم ،ك ٌأما ُب اآلخرة ففي اٛنةاف العالي ٌ

ً
أيت نعيمان كملكان كبًنان.
أيت لر ى
 ( - 19ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما علٍّيحو ىف) كهذا تفخيم ٟنم ،كاٞنعىن :لو ر ى
ً
وـ) أم مكتوب كمعلوـ كفيه أرقاـ أيضان كرقمه ُ 26ب التوراة.
اب َم ٍرقي ه
( - 20كتى ه
فقد جاء ُب اإلصحاح السادس كالعشرين ُب ٌأكله ُب نفر الكيٌن من ٠نموع التوراة ُب مدح األبرار

ً
الرب  ،قاؿ اهلل تعأب  ] :إذا نلكتم ُب فرائضي كحفظتم كصايام كعملتم ُّا أعطي
ك ٌ
اٜنث على عمل ٌ
مطركم ُب حيةه  ،كتعطي األرض ًغلٌتها كتعطي أشجار اٜنقل أٖنارها كيلحق درانكم بالقطاؼ كيلحق
القطاؼ بالزرع فتأكلوف خبزكم للشبع كتسكةوف ُب ارضكم آمةٌن ،كأجعل نبلمان ُب األرض فتةاموف

نيف ُب أرضكم ،كتطردكف أعداءكم
كليس من يزعجكم ،كأبيد الوحوش الرديئ من األرض كال يعرب ه

فيسقطوف أمامكم بالسيف ،كألتفت إليكم كأٖنٌركم كأكثٌركم كأُب ميثاقي معكم[.
هذا ما ذكره اهلل تعأب ُب األبرار ُب الدنياٌ ،أما ُب اآلخرة فهم ُب علٌيٌن.

اٞنقربوف من البشر
( -21يى ٍش ىه يدهي الٍ يم ىقَربيو ىف) يعين الةعيم الذم أعددناه ُب اٛنةاف لؤلبرار ٪نضره اليوـ ٌ

الذين دخلوا اٛنةٌ بعد موهتم فهم اآلف يشاهدكف تلك القصور كاألشجار كاألهنار كاٜنور كما أع ٌده اهلل
ى

الرنل كالشهداء كاألتقياء الذين ماتوا كدخلوا اٛنةاف.
اٞنقربوف هم األنبياء ك ي
لؤلبرار ُب اٛنةاف .ك ٌ

ً ً
يتةعموف
ٍ - 22بٌ أخذ نبحانه يصف بعض ما أع ٌده ُب اٛنةٌ لؤلبرار فقاؿ (إً َف ٍاألىبٍػىر ىار لىفي نىعي وم) ٌ
كيتمتٌعوف فيه.
ًً
األنرةٗ ،نع نرير.
 ( - 23ىعلىى ٍاأل ىىرائك يىةظييرك ىف) إٔب أشجار اٛنةٌ كطيورها كقصورها .كاألرائك هي ٌ
ؼ ًُب كج ً
ضىرىة الةَعًي ًم) يعين يظهر على كجوههم أثر البهج كالفرح.
وه ًه ٍم نى ٍ
( - 24تىػ ٍع ًر ي ي ي
( -25يس ىقو ىف ًمن َرًح ويق َ٢نٍتي ووـ) أم من ٙنرة صافي ن ٌدت أفواه زجاجاهتا باٞنسك كأ ً
يحضرت ٟنم،
ي
يٍ ٍ

خاص  ،كمن ذلك قوؿ األعشى:
كاٞنعىنٓ :ب يشرب أحد مةها قبلهم بل أيع ٌدت ٟنم ٌ
ًمن ٙنىٍ ًر عانى ى قى ٍد أتىى ٝنًً ً
مام ى الٍ ىمزيك ًوـ
تام ًه
ىح ٍوهؿ تى يس حل ىغ ى
ٍ
فاٝنتم ن ٌد الفتح كالباب كالطريق ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة ١نمد {أـ على و
قلوب أقفاٟنا}  .أم
ٌ
على و
قلوب مغلق مقفل ال تىعًي كال تىفهم .ك"الرحيق" نوع من اٝنمر ،كُب ذلك قوؿ امرئ القيس:
كأ ٌف ىمكاكً َي اٛنًو ًاء غي ىديٌن

صبً ٍح ىن ينبلفان ًم ٍن ىرًح ويق يم ىف ٍل ىف ًل
ي

ً
ً
ك) الةعيم (فىػ ٍليىتىػةىافى ً
باٞنبادرة إٔب
ً ( -26ختى يامهي ًم ٍس ه
ك ىكًُب َٰذىل ى
س الٍ يمتىػةىاف يسو ىف) أم فليتسابق اٞنتسابقوف ى
الصافات قوله تعأب { لً ًمثٍ ًل ىه ىذا فىػ ٍليىػ ٍع ىم ٍل الٍ ىع ًامليو ىف } .
طاع اهلل  .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة ٌ

( - 27كًمزاجه ًمن تىسةًي وم) يعين ي٬نزج ذلك الرًحيق و
ّناء من ع و
كالشبلؿ،
كتصب اٞناء فوقهم
ٌن تعلوهم
ٌ
ى ى يي
ى
ٌ
ٍ
ٌ
فالكلم مشت ٌق من نةاـ البعًن الرتفاع العٌن ،كمن نسيم الصباح لربكدة اٞناء ً
كطيب رائحتهٍ .بٌ كصف
تلك العٌن باٞنكاف اٞنرتفع كٞنن هي فقاؿ تعأب:
ب ًُّىا الٍ يم ىقَربيو ىف) أم الذين هم ُب الطبقات العالي كاليت هي قريب من العرشٌ .أما قوله
 ( - 28ىعٍيػةنا يى ٍشىر ي
الرًحيق ليبتهجوا
"ُّا" كٓب يقل يشرب مةها ،يعين ٩نلسوف عةد تلك العٌن كحوؿ ذلك ٌ
الشبلؿ كيشربوف ٌ
بذلك اٞنةظر اٛنميل.
ً ًَ
ً ًَ
ين ىآمةيوا
ين أ ٍ
ىجىريموا) ُب الدنيا ( ىكانيوا م ىن الذ ى
ٍ - 29بٌ أخذ نبحانه ُب كصف اَّرمٌن فقاؿ (إ َف الذ ى

ض ىح يكو ىف) .
يى ٍ

 ( -30ىكإً ىذا ىمحركا ًًُّ ٍم يىػتىػغى ىام يزك ىف) فيما بيةهم انتهزاءن باٞنؤمةٌن.
ً
ً
ٌن) أم رجعوا إٔب أهلهم كهم يتضاحكوف كيتحادثوف
 ( - 31ىكإًذىا ان ىقلىبيوا إً ى َٰٔب أ ٍىهل ًه يم ان ىقلىبيوا فىك ًه ى
ً
ناخ ًرين من آراء اٞنؤمةٌن كعقائدهم ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها:
كقاؿ امرؤ القيس:
كقاؿ:

ً
ت
فى ًكهه علىى ىخ ًًٍن الغذاء إذا ىغ ىد ٍ

بإب األىطٍ ً
ً
ةاب
ىش ٍهباءي تىقطى يع ى

ييفاكً يهةا ىنع هد كيىػ ٍغ يدك ًٛن ٍمعًةا

قاؽ اٞنرت ً
ًّنىثٍػىن ٍّ ً
عات كباٛنييزٍر
ى
الز ي ى

ً
فكاه ن
امرأن ٓب يىػ ٍع ي
ف يىومان ى
كإ ٌف ى

وؿ
لً ىم ٍن ٓب ييًرٍد ينوءان ًُّا ىٛنى يه ي

ً
ضالحو ىف) يشًنكف إٔب
 ( -32ىكإً ىذا ىرأ ٍىكيه ٍم) يعين الكافركف إذا رأكا اٞنؤمةٌن ُب طريقهم (قىاليوا إً َف ىهػَٰ يؤىالء لى ى

اٞنؤمةٌن.

ًً
ً
ٌن) أم ٓب نرنل الكافرين على اٞنؤمةٌن ليحفظوا أعماٟنم ك٪نصوا عليهم
 ( - 33ىكىما أ ٍيرنليوا ىعلىٍي ًه ٍم ىحافظ ى

ك رقيب يراقب أعماله كيكتب أقواله.
كل إنساف معه ملى ه
أقواٟنم بل ٌ

ًَ
ض ىح يكو ىف) .
ين ىآمةيوا ًم ىن الٍ يكفَا ًر يى ٍ
( - 34فىالٍيىػ ٍوىـ) يعين يوـ القيام (الذ ى
 ( -35ىعلىى ٍاألىرائً ً
ك يىةظييرك ىف) نبق تفسًنها.
ى
كبل ٓب يثابوا بل
َار ىما ىكانيوا يىػ ٍف ىعليو ىف) لؤلصةاـ كاألكثاف ًمن قرابٌن كنذكر كهدايا؟ ٌ
 ( - 36ىه ٍل ثػي ٍّو ى
ب الٍ يكف ي
عوقًبوا علىى تلك األفعاؿ.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنط ٌففٌن ،ك ٍى ٍ
ى
========================================

سورة االنشقاق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
َت) نبق تفسًنها ُب نورة اٜناق .
( - 1إًذىا ال َس ىماءي ى
انشق ٍ
ً
ت لًىربػٍّ ىها) أم انتمعت ألمر رٌُّا كامتثلت ،تقوؿ العرب أذف لك هذا األمر ،أم أعطيتيك أذ٘ب
 ( -2ىكأىذنى ٍ

عدم بن زيد:
للسماع ،يعين
ي
أنتمع ٞنا تقوؿ ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ٌ
ًُب ىٚن واع يأٍ ًذ يف الشَيخ لىه كح ًد و
م يم ىشا ًر
يث ًمثٍ ًل ىم ًاذ ٍّ
ٍي ي ىى
ى ى
حساف:
كقاؿ ٌ
ً
ً
كط و
ًً
ضر و
عاف ًمثٍ ًل أىفٍواهً ال يف يق ٍر
اب تىأذى يف اٛن حن لىهي
ب ى

اٛنن له،
يعين يستمع ٌ

اٜنق أف تأذف باالنقياد ألمر رٌُّا ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:
كقوله ( ىك يحق ٍ
َت) يعين ٟنا ٌ
اٜن ىدث ٍ ً
كهاض ج ً
كح ٌق ٟنا ى ً
يل
يل
ةاح ىي ٍى ي
بى ىك ٍ
ى ى
ت ىعٍي ًين ي
اٛنىل ي
العو ي
السماء على ًنعتها تةقاد ألمر رٌُّا كأنتم أيها الةاس ٓب تةقادكا ألمر ربٌكم!
كاٞنعىن :إ ٌف ٌ

ٕنددت أكصاٟنا ُب الفضاء ،يعين تباعدت قطع
ض يمد ٍ
َت) أم ٕن ٌددت ،كاٞنعىن :تقطٌعت ك ٌ
 ( -3ىكإً ىذا ٍاأل ٍىر ي
ً
ً
ت }  ،فاألرض من ٗنل
ب انتىثىػىر ٍ
عن قطع أخرل .كمثلها ُب نورة اإلنفطار قوله تعأب { ىكإ ىذا الٍ ىك ىواك ي
الكواكب السيٌارة.
ً ً
ت) أم خلت مةهم كفرغت .كمثلها ُب نورة الزلزاؿ قوله تعأب
ت ىما ف ىيها) م ىن األشرار ( ىكىٔنىلَ ٍ
 ( - 4ىكأىلٍ ىق ٍ
{ كأ ً
ض أىثٍػ ىقا ىٟنىا }  ،يعين أشرارها ،كمن ذلك قوؿ شاعرهم:
ى ٍ
ىخىر ىجت ٍاأل ٍىر ي
ً ًً
إذا ىح ٌل الثًٌقيل بً ٍأر ً
ٌن ًن ىول الَرًح ًيل
ض قىػ ٍووـ
فما لل َساكة ى
ي
( -5كأ ًىذنى ً
َت) ليس هذا بتكرار أل ٌف األكٔب ُب صف السماء كالثاني ُب صف األرض،
ت لىربػٍّ ىها ىك يحق ٍ
ى ٍ
و
فحيةئذ تقوـ القيام اليت نألتم عةها.
كاٞنعىن :إذا كقعت تلك اٜنوادث
ً
ً
ك ىك ٍد نحا فى يم ىبلقً ًيه)
َك ىكاد هح إً ى َٰٔب ىربٍّ ى
نسا يف إًن ى
ٍ - 6بٌ أخذ نبحانه ٫ناطب رنوله الكرٙب فقاؿ (يىا أىيػح ىها ٍاإل ى
الكدح معةاه التعب كاٞنش ٌق اليت تؤثر ُب اإلنساف فتجعل ُب جسمه عبلم أك خدشان من أثر التعب

كالعمل أك من أثر اٜنرب ،كمن ذلك قوؿ إبن يمقل:
ً
كما ال ٌد ٍهر إال تار ً
ش أ ٍك ىد يح
تاف فى ًمٍةػ يهما
وت كأ ٍ
يأم ي
العٍي ى
يخىرل أبٍػتىغي ى
ى
ي
كقاؿ اٜنطيئ :
أعم ٍل ً
ص ٍخ ًر أ ٍىملى ىسا
ت ىج ٍل يمودان ًم ىن ال َ
ص ىادفٍ ي
ت بًأىظٍ ىفا ًرم ك ٍ ى ي
ىك ىد ٍح ي
ت م ٍع ىوًٕب فى ى

ً
ك ىك ٍد نحا فى يم ىبلقً ًيه) يعين إنٌك تيتعًب نفسك ُب نبيل ربٌك كالدعوة إٔب
َك ىكاد هح إً ى َٰٔب ىربٍّ ى
فقوؿ اهلل تعأب (إًن ى

ديةه فبل تضجر من ذلك فإف اهلل يعطيك أجرؾ كيزيدؾ من فضله يوـ لقياه ،يعين يوـ تةتقل من دار
الدنيا إٔب دار اآلخرة .كقد ش ٌقت جبيةه كيك ًسرت رباعياته (ع) يوـ أ و
يحد ،كهذه عبلم اٞنش ٌق كالتعب ُب
ي
ٌ
ً
نسا يف)  ،كٓب يقل أيها الرنوؿ ،فمعةاه أنت إنساف كطاقتك
نبيل اهلل ،كإٌ٧نا قاؿ اهلل تعأب (أىيػح ىها ٍاإل ى

قمت بأعماؿ كتكاليف أكثر من طاقتك ،كإنٌا ٤نازيك عليها ُب اآلخرة.
١ندكدة كلكةٌك ى
ٍ - 7بٌ ذكر أحواؿ الةاس ُب اآلخرة فقاؿ تعأب (فىأىَما ىم ٍن أ ً
يكٌبى كًتىابىهي بًيى ًميةً ًه) .

ب ًح ىسابنا يى ًس نًنا) أم قليبلن ،كاٜنساب معةاه العقاب ،كاٞنعىن :فسوؼ ييعاقىب اٞنذنًب
( - 8فى ىس ٍو ى
ؼ ي٪نى ى
ان ي

اٞنوحدين عقابان يسًنان علىى حسب نيئاته ،كذلك علىى األرض ُب عآب الربزخ كمن ٗنل العقاب أ ٍف
من ٌ
سجن ُب قربه علىى قدر نيٌئاته.
يي ى

ً
ً ًً
اٞنأكل ( ىم ٍس ير نكرا)  ،كأهله هم الذين ماتوا قبله من
ب) بعد العقاب (إ ى َٰٔب أ ٍىهله) اٛندد ُب جةٌ ى
 ( - 9ىكيىة ىقل ي
موحدين صاٜنٌن ًمن أصحاب اليمٌن ،ككذلك زكجاته من اٜنور ُب
أكالد كبةات كزكجات إ ٍف كانوا ٌ
اٛنةٌ  ،كال ٌدليل على أ ٌف األهل هم األكالد كالزكجات قوله تعأب ُب نورة طاها ُب قص مونى { فىػ ىق ىاؿ
ً ًً
ت نى نارا }  ،كٓب يكن مع مونى غًن زكجته ككلديه.
أل ٍىهله ٍام يكثيوا إً ٍّ٘ب آنى ٍس ي
ك ٌأما الذين ليسوا من أصحاب الشماؿ كال من أصحاب اليمٌن فيةقلب إٔب أهله ُب الدنيا بعد العقاب،

فًنل أهله كيسمعهم كلكةٌهم ال ىيركنه كال يسمعونه ألنٌه أصبح
أم إٔب بيته الذم مات فيه يوـ القيام ى

عمي علي كاقفان ُب البيت الذم مات
نفسان أثًنيٌ "ركح" كلذلك ال ىيركنه كال يسمعونه .كلقد ر ي
أيت نفس ٌ
ً
كقمت
رجعت إٔب جسمي
نتقلت إٔب عآب الةفوس ّنوٌب
كبقيت ناع من الزمن ٍبٌ
ي
ي
ي
فيه ،كذلك حٌن ا ي
حيٌان .كهذه اٜنادث ْندها مكتوب ُب كتايب اإلنساف بعد اٞنوت بالتفصيل كُب كتايب ناع قضيتها مع

األركاح [ ،بعةواف موت أـ إغماء ك كذلك بعةواف رحل ُب عآب األركاح ]

( - 10كأىَما ىم ٍن أ ً
يكٌبى كًتىابىهي) أم كتاب أعماله ( ىكىراءى ظى ٍه ًرهً) .
ى
يتمىن اٞنوت كال ٩نده ،كذلك لً ىما
( -11فى ىس ٍو ى
ؼ يى ٍدعيو ثػيبي نورا) أم يدعو علىى نفسه بالويل كالثبور ،يعين ٌ
يل ىقى ًمن العذاب كضيق العيش ُب عآب الربزخ ،كإٌ٧نا يؤتىى كتابىه كراء ظهره أل ٌف يديه تكوناف مغلولتٌن
بالقيود ٍبٌ لكي تقرأ الةفوس ما فيه ًمن جرائم ك٢نازم فيكوف حقًنان بٌن الةفوس فهو أكثر إجرامان ً٣نٌن
يؤتىى كتابىهي بشماله.

صلى َٰى) يوـ القيام ( ىنعً نًنا) .
 ( -12ىكيى ٍ
( -13إًنَهي ىكا ىف ًُب أ ٍىهلً ًه) ُب الدنيا ( ىم ٍس ير نكرا) باٞنعاصي ال ٫ناؼ عقاب اهلل.
ً
لن يرجع إٔب حارتةا حارة التعذيب كال ييعاقىب على كفره ،كمن
ظن أ ٍف ٍ
( -14إنَهي ظى َن أىف لَن ى٪ني ىور) أم ٌ

ذلك قوؿ اٝنةساء تصف أخاها كناقتهي:
ً
طار ىبر ٍحلًها
فأ ٍغ ىفى قىليبلن ٍبٌ ى

ب
ٍسب ىٍ٠ندان ٍأك ى٪ني ىور ٟنا نػى ٍه ي
ليىك ى
فقوٟنا "أك ٪نور ٟنا هنب" مهةاه أك يرجع إٔب حارة أهله بالةهب ،كاٜنارة هي الساح  .كقاؿ امرؤ القيس:
كل فًي ىق و
ً
ف بً ً
يض
فىأى ٍ
ض ىحى يى يس حح اٞناءى ًمن ٍّ
ى٪نيويز ٌ
صفاص ى
باب ُب ى
الض ى
يعين يتصاعد الضباب كيدكر ُب تلك اٜنارة .كقاؿ جرير:
ً
ت الةى ٍج ىم ىحٍيػىرانىا
ٍّؿ اللٌٍي يل ال تى ٍس ًرم ىكواكًبيهي أ ٍىـ ى
أىبيد ى
طاؿ ىح ٌّت ىحسٍب ي
كل ٤نم مقيمان ُب حارته ال يسرم.
يعين
ي
حسبت ٌ
مةكران للبعث ك ً
كاٞنعىن :إنٌه كاف ً
للحساب.
( - 15بػلى َٰى) يرجع إليةا كيدخل ُب حارتةا كنعاقبه علىى كفره كآثامه (إً َف ربَه ىكا ىف بًًه ب ً
ص نًنا) من يوـ
ىي
ى
ى
توعدهم بالعذاب فقاؿ تعأب:
خلقه إٔب يوـ بعثهٍ .بٌ توعٌد اهلل الكافرين كاٞنةكرين للبعث ٌ

( -16فى ىبل أيقٍ ًس يم بًال َش ىف ًق) كلم "فبل" تشًن إٔب اٞنستقبل ،كالش ىفق هي اٞنةطق اليت تكوف بٌن الليل

كالةهار الذم يكوف طوله ألف نة من نةيٌةا ،كهو آخر يوـ من أيٌاـ األرض ،كقد نبق الكبلـ عةه ُب

ألهنا تكوف عرض ن لسقوط الةجوـ ذكات
ع ٌدة نور من القرآف .كإ٧نٌا أقسم اهلل تعأب بتلك اٞنةطق ٌ
خاص .
قسم هتديد ككعيد للمشركٌن كالكافرين بذلك اليوـ كبتلك اٞنةطق
ٌ
الذنب عليها ،كهذا ى

 ( - 17ىكاللٍَي ًل ىكىما ىك ىن ىق) أم كما ٗنع من أحياء ،كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن يصف ٘نار

كحش يتق ٌدـ اٜني يمىر:

ىٟنا ك ًانق يػةجو ًُّا اللَ ً
يل غاٖبي
ه ىٍ ي
ى

ً
التأ٘ب يم ٍستىتً ٌّ
يل ٌ
ب كأنٌهي
قىل ي
جامع .كقالت اٝنةساء:
يعين ٟنا ه
ً
انتيػ ٍو ًن ىق الث ىَم ير
ت عييركقيػ يهما
يل ق ٍد طالى ٍ
ٌ
كطاب ىغ ٍر ين يهما ك ٍ
ى
حّت إذا ق ى
يعين كٗنع الثمر .كالونق غرام يضعوهنا على من ٫نلف الوعد كال يفي به ،أك ٫نوف العهد أك يعتدم
على حقوؽ الةاس ،كال تزاؿ هذا الكلم مستعمل ُب العراؽ فيقوؿ لصاحبه "أطلبك كن ىك " كمن ذلك

قوؿ لبيد:
كقاؿ أيضان:
كقاؿ أيضان:

ً ً
كن ٍق ي
ت ىربًيعان بًالفةىاء كأنٌهي
ي
ً
ت ىك ًني ىق نً
أخ ٍذ ى
فىبل تىػٍبغيىػ ٌين إ ٍف ى
مّت تىػ ٍع يد أفٍر ًاني ىكىراءى ىك ًني ىق ًيت

اف يػبتىغًي من ي٫ن ً
قى ًر ً و
اط ير
يع ه ىج ىٍ ى ٍ
ي
األر ً
عافر
ض إالَ ي
من ٍ
ى
حيث تيػٍبػغىى اٛنى ي
ً ً
ص ػ ػػائًير
هو ى
يىص ٍر ىم ٍعق ىل اٜنى ٍّق الذم ى

كيريد بذلك الليل الطويل كهو آخر ليل يكوف على كجه األرض .كاٞنعىن :نيةتقم الليل من هؤالء
اَّرمٌن كيستوُب ىك ًني ىقته مةهم.

و
ًً
فحيةئذ ترتفع بكم األرض كتقرتب
َس ىق) يعين إذا كمل كصار بدران كال يعود هبلالن،
 ( - 18ىكالٍ ىق ىمر إ ىذا ات ى

من الشمس ،كذلك قوله تعأب :

كنب األرض بكم طبقات اٛنو الغازيٌ طبق بعد طبق فرتتفع
( - 19لىتىػ ٍرىك ي َ
نب طىبىػ نقا ىعن طىبى وق) كاٞنعىن :لرت ٌ
كتقرتب من الشمس.
فبقوله تعأب (طىبىػ نقا ىعن طىبى وق) يقصد الطبقات الغازيٌ من قوله تعأب ُب نورة نوح {أٓب تركا كيف خلق
فيهن نوران} ٌ ،أما قوله تعأب (طىبىػ نقا ىعن طىبى وق) فمعةاه طبقان بعد
اهلل نبع ٚناكات طباقان كجعل القمر ٌ
ً
ًً
ً
ٌن } يعين بعد قليل.
صبً يح َن نىادم ى
طبىق ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف { ىع َما قىل ويل لىيي ٍ
كتعليل ذلك أ ٌف اٛناذبي تعمل ُب اٛنرـ البارد أكثر من اٛنرـ الساخن ،فإذا انتهت اٜنرارة اليت ُب جوؼ
و
فحيةئذ تةجذب
٣نر السةٌن فإ ٌف جاذبيٌ الشمس تعمل ُب األرض أكثر ً٣نٌا عليها اليوـ
األرض على ٌ
أقل ً٣نٌا هي عليه اليوـ.
األرض ٥نو الشمس كتكوف اٞنساف بيةهما ٌ

تدؿ هذه اآلي علىى حدكث طائرات يصةعها اإلنساف ُب القرف التانع عشر فًنكبها كترتفع به ُب
كما ٌ
القرف العشرين إٔب طبقات السماء طبىقان بعد طبىق.
كقد ركب اإلنساف أطباقه كصعد ُّا إٔب الفضاء ٍبٌ إٔب القمر كنزؿ على نطحه كهو ٌأكؿ إنساف يةزؿ

نفرين .كنرتتفع األرض بالةاس ُب
على نطح القمر كذلك ُب ٕ 20نوز نة  1969ميبلديٌ  ،ككانا ى

تلك الطبقات الغازي نة بعد نة كلٌما قلٌت اٜنرارة اليت ُب جوؼ األرض كتقرتب من الشمس كتزداد

اٜنرارة علىى كجه األرض.
( - 20فى ىما ىٟني ٍم) ك ٌفار مك (ىال يػي ٍؤًمةيو ىف) بالقرآف؟ كاٞنعىن :فما كجه االرتياب الذم يصرفهم عن اإل٬ناف

نذكر ٟنم ّنا ُب الكتب السماكيٌ السالف مع
مع كضوح الدالئل ،أ ىٓبٍ ٍ
٦نربهم عن اٞناضي كاٞنستقبل؟ أ ىٓبٍ ٍ
ً
١نمد ىد ىر ىنها كما يزعموف فهل درس علم
ٌأهنا يكتبت باللغ األجةبيٌ كٓب تيكتب بالٌلغ العربيٌ ؟ فإ ٍف كاف ٌ
١نمد يعلم الغيب فأخربكم ّنا يكوف ُب اٞنستقبل من حوادث كوني كتقلٌبات زمةيٌ  ،أليس
الفلك ،كهل ٌ

التكرب كالتعةٌت
ذلك من عةدنا أكحيةاه إليه كحيان ،أال تكفيهم هذه األنباء دالل ن على صدقه ،فما هذا ٌ

مةهم؟

ئ ىعلىٍي ًه يم الٍ يق ٍرآ يف ىال يى ٍس يج يدك ىف) أم ال يةقادكف للحق كال ٫نضعوف للحقيق .
 ( - 21ىكإً ىذا قي ًر ى
ًَ
النقطاع من الربهاف ،لكةٌهم
ين ىك ىف يركا يي ىك ٍّذبيو ىف) أم ٓب يىرتكوا اإل٬ناف لقصوور ُب البياف أك
و
( -22بى ًل الذ ى

قلٌدكا أنبلفهم كرؤناءهم ُب التكذيب.

كفض كال يعطوف زكاهتا للفقراء.
 ( - 23ىكاللَهي أ ٍىعلى يم ًّنىا ييوعيو ىف) أم أعلم ّنا ٩نمعوف ُب الوعاء من ذهب ٌ
{كٗنع فىأىكعى} يعين ٗنع اٞناؿ ُب الوعاء كٓب ي ً
عط مةه للفقراء كال زكاة
كمثلها ُب نورة اٞنعارج قوله تعأب ىى ى ٍ ى
ي
ماله.
( -24فىػبشٍّريهم بًع ىذ و
اب أىلًي وم) ُب اآلخرةٍ .بٌ انتثىن اٞنؤمةٌن مةهم فقاؿ تعأب:
ى ٍ ى
( - 25إًَال الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ات ىٟنم أىجر ىغيػر ٣نىٍةي و
وف) أم غًن مقطوع.
ى ى ىى
صاٜنى ي ٍ ٍ ه ٍ ي
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة االنشقاؽ ،ك ٍى ٍ
ى
===========================================

سورة البروج
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

( - 1كال َسم ًاء ىذ ً
قسم و
ك"السماء" يريد ُّا ٚناء مصر ،ك"ذات
ات الٍبيػ ير ً
ى ى
ماضٌ ،
للقسم كهو ى
كج) "الواك" ى

الربكج" صف ٞنصر ،أم ذات القصور العالي اٞنشيٌدة ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء {
كج حم ىشيَ ىدةو } أم ُب قصور مشيٌدة.
ت ىكلى ٍو يكةتي ٍم ًُب بػيير و
أىيٍػةى ىما تى يكونيواٍ يي ٍد ًرك حك يم الٍ ىم ٍو ي
ً
ً
الزيةى ً
ً
قص مونى كفرعوف ،كهو قوله تعأب { قى ىاؿ ىم ٍو ًع يد يك ٍم يىػ ٍويـ ٍّ
 ( -2ىكالٍيىػ ٍوـ الٍ ىم ٍوعيود) كهو يوـ ٌ
الزيةى من ٌ
ض نحى } .
َاس ي
ىكأىف يٍ٪ن ىشىر الة ي
ًو
و
قسم
 ( - 3ىك ىشاهد ىكىم ٍش يهود) أم كناظ ور كمةظوور ،كالشاهد هم الةاس الذين ى
حضركا تلك اٜنادث  ،كهذا ى

هتديد ككعيد كإنذار بالعذاب للمشركٌن من أهل مك  ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا يب كتص ٌدقوا رنوٕب أهلككم

أخذت مةهم تلك الربكج كأعطيتيها لغًنهم .كإٌ٧نا أقسم نبحانه
بالعذاب كما
أهلكت فرعوف ى
كجةده ك ي
ي
ً
القمل كالغبار كالظلم كالطاعوف كغًن ذلك
السماء ،كهو اٛنراد ك ٌ
بسماء مصر أل ٌف الرجز نزؿ عليهم من ٌ
٣نا نبق ُب ذكره ُب نورة األعراؼ ُب آي ٍ . 133بٌ لعةىهم على ظلمهم فقاؿ تعأب:
( -4قيتًل أىصحاب ٍاأليخ يد ً
كد) كهذه كلم زجر معةاها قاتلهم اهلل كأبعدهم عن ر٘نته ،كهم فرعوف
ى ٍى ي ٍ
أح ود ح ىفركا له أيخدكدان ُب األرض كأل ىقوه فيه كربطوه بأربع أكتاد كتركوه
كأصحابه كانوا إذا أرادكا تعذيب ى
حّت ٬نوت.
ُب الشمس ببل ماء كال غذاء ٌ
ً
ً
نار موقىدة جزاءن على ظلمهم ،كهي نار الرباكٌن ُب الربزخ كنار نقر
( - 5الةَا ًر ذىات الٍ ىوقيود) أم ٟنم ه
يوـ القيام .

ود) القعود معةاه الدكاـ على الشيء ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة التوب {
( - 6إً ٍذ يه ٍم ىعلىٍيػ ىها قيػعي ه
ود أىَكىؿ مَرةو فىاقٍػع يدكاٍ مع ٍ ًً
إًنَ يكم ر ًضيتم بًالٍ يقع ً
ٌن } يعين أبقوا معهم .كاٞنعىنٌ :إهنم باقوف ُب التعذيب
ٍى ي
اٝنىالف ى
ي
ى
ي ىى
َار
هي أشد عذابان من جهةٌم ،كذلك قوله تعأب ُب نورة غافر { الة ي
إٔب يوـ القيام ٍبٌ يدخلوف نقر اليت ٌ
يػعرضو ىف علىيػها غي يد ًّكا كع ًشيًّا كيػوـ تىػ يقوـ ال َساع ي أىد ًخليوا ى ً
ىش َد الٍع ىذ ً
اب } .
ى ى ىىٍ ى ي ى ٍ
آؿ ف ٍر ىع ٍو ىف أ ى ى
ي ٍى ي ى ٍ ى

ًً
ود) أم حضور ،كاٞنعىن:
ٌن) يعين بقوـ مونى ( يش يه ه
 ( - 7ىكيه ٍم) يعين آؿ فرعوف ( ىعلى َٰى ىما يىػ ٍف ىعليو ىف بًالٍ يم ٍؤمة ى
كانت فًرق ًمن قوـ فرعوف تقتيل اإلنرائيليٌن كتستعبًد الرجاؿ مةهم كالةساء كالباقوف من قوـ فرعوف
يشاهدكف بأعيةهم كال يةكركف على قومهم كال ٬نةعوهم عن أفعاٟنم هذه بل كانوا راضٌن بذلك.

اٜن ًم ً
ً ً ً
ً
ً
يد) يعين قوـ فرعوف ن ىقموا ًمن
 ( - 8ىكىما نىػ ىق يموا مٍةػ يه ٍم) أم من بين إنرائيل (إَال أىف يػي ٍؤمةيوا باللَه الٍ ىع ًزي ًز ٍى
كحده كيؤمةوف به كال يعبدكف ًآٟن األقباط فلذلك ن ىقموا مةهم.
بين إنرائيل ٌ
ألهنم يعبيدكف اهلل ى
ًَ
ك ال َسماك ً
ض) أم الكواكب السيارة ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
كمن ٗنلتها األرض ( ىكاللَهي ىعلى َٰى يك ٍّل
ٌ
( - 9الذم لىهي يم ٍل ي ى ى
و
قص فرعوف مع بين إنرائيلٍ ،بٌ أخذ نبحانه ُب
ىش ٍيء ىش ًهي هد) أم حاضر يىسمع كيىػىرل .كهةا إنتهت ٌ
ً
١نمد فيقولوف ٟنم إنٌه ناحر فبل تؤمةوا له،
هتديد اليهود الذين كانوا ٬نةعوف الةاس من اإل٬ناف برنوؿ اهلل ٌ
فقاؿ تعأب:
ً ًَ
ً ً
ًً
ّنحمد حٌن
ين فىػتىػةيوا الٍ يم ٍؤمة ى
ٌن ىكالٍ يم ٍؤمةىات ٍبٌ ىٓبٍ يىػتيوبيوا) عن إغوائهم للةاس كٓب يؤمةوا ٌ
( - 10إ َف الذ ى

اٜنى ًر ًيق) يوـ القيام  .كاٞنعىن :كما
اب ٍ
َم) ُب اآلخرة ( ىكىٟني ٍم ىع ىذ ي
دعاهم إٔب اإلنبلـ (فىػلى يه ٍم ىع ىذ ي
اب ىج ىهة ى
ً
ً
حر.
حر ،كذلك ك ٌذب اليهود بآيات القرآف كقالوا ن ه
ك ٌذب فرعوف كقومه بآيات مونى كقالوا ن ه

ً
( - 11إً َف الَ ًذين آمةيوا كع ًمليوا ال َ ً ً
ك الٍ ىف ٍويز
َات) ُب اآلخرة ( ىٍْن ًرم ًمن ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار َٰذىل ى
صاٜنىات ىٟني ٍم ىجة ه
ى ى ىى
الٍ ىكبًًني) ٍ .بٌ أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن كالظاٞنٌن فقاؿ:
ً
بطش بفرعوف كجةده فأغرقهم ُب البحر.
ش ىربٍّ ى
بطش بالظاٞنٌن (لى ىشدي هد) كما ى
ك) إذا ى
( -12إً َف بىطٍ ى
يد) األجساـ إٔب الرتاب.
( - 13إًنَهي) أم اهلل تعأب ( يه ىو يػيٍب ًد ي
ئ) اٝنلق من الرتاب ( ىكييعً ي
كد) للةادمٌن الراجعٌن إليه بالتوب .
ور) للتائبٌن (الٍ ىويد ي
 ( - 14ىكيه ىو الٍغى يف ي
ٕنجده اٞنبلئك كتق ٌدنه.
( -15ذيك الٍ ىع ٍر ًش) أم صاحب العرش (الٍ ىم ًج ي
يد) ٌ

يد) فبل يعجزه شيء.
( -16فىػعَ ه
اؿ لٍّ ىما ييًر ي
ً
اٛنةي ً
ود) الذين ْنةٌدكا حملارب رنل اهلل ً ،
كمن يٗنلتًهم:
 ( - 17ىه ٍل أىتى ى
١نمد ( ىحد ي
يث ٍي
اؾ) يا ٌ
ً
مضى ككيف ك ٌذبوا
ود) يعين هل فهمت أخبارهم حٌن جاءتك ُب نور القرآف فيما ى
( -18ف ٍر ىع ٍو ىف ىكىٖني ى

رنلي؟
ي

( - 19ب ًل الَ ًذين ىك ىفركا) ًمن مشركي العرب (ًُب تىك ً
ٍذ و
يب) كما ك ٌذب ىمن كاف قبلهم.
ى
ى ي
كل
ط) يعين ٌإهنم ُب قبضته كٓنت نلطانه ال يفوتونه
 ( -20ىكاللَهي ًمن ىكىرائً ًهم حً١ني ه
ى
كاحملاصر احملاط به من ٌ
اٟنرب.
جوانبه ال ٬نكةه ى
ً
ٕنجده اٞنبلئك كٓنرتمه.
( -21بى ٍل يه ىو قيػ ٍرآ هف َ٠ني هد) ٌ
ًُ( - 22ب لىو وح ٍَ١ن يف و
وظ) عةدنا من التغيًن كالتبديل.
ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الربكج ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الطارق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً َ ًً
قس هم و
ماض  ،ك"السماء" يريد ُّا ٚناء نيةول ،أم
للقسم  ،كهو ى
 ( - 1ىكال َس ىماء ىكالطارؽ) "الواك" ى
اٞنوصل  ،ك"الطارؽ" هو الذم طرقها ليبلن ،أم صار طريقه عليهاً ،
ً
كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:

كقاؿ جرير:

كضٍي و
ف طا ًروؽ ٍأك يم ٍستى ًج وًن
ى

يػيىرَكعي قىلبيهي ًم ٍن يك ٍّل ىج ٍر ًس
ك ًحب ىاؿ ع و
اف يموثى ًق
حّت تىػ يف ٌ ى ى
ٌ

طىرقى ٍ ً
يس ىكلىيتىها ٓبٍ تىطٍيرًؽ
ى
ت لىم ي
كهوالن ي٢نيفانٍ .بٌ ٌبٌن ما هو ذلك الطارؽ
 ( - 2ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما الطَا ًر يؽ) يعين لو رأيتىه لر ى
أيت شيئان عظيمان ى
ليبلن فقاؿ تعأب:
ً
ً
حساف:
( - 3الة ٍ
َج يم الثَاق ي
ب) يعين اٞنذنٌب اٞنشتعل ،كمن ذلك قوؿ ٌ
ً ً
ً
ب
َاس ىح َّت ىكأىَ٧نا يػيلىف ي
ٍّح يه ٍم ٗنىٍهر م ىن الةَار ثاق ي
نػي ىف ٍّجيءي ىعةَا الة ى

أم مشتعل .كاٞنذنٌب الذم أقسم اهلل به أرنله على أهل نيةول ليحرقهم كيبيدهم ،فلى ٌما رأكه من بعيد

كتضرعوا فقبً ىل توبتهم كدفع العذاب عةهم كابتعد
ى
رجعوا إٔب اهلل بالتوب كانتغفركا لذنوُّم كتابوا إٔب رٌُّم ٌ
اٞنذنٌب كنقط ُب الصحراء ُب و
مكاف غًن مسكوف .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة يونس {فىػلى ٍوىال
ً
ًَ
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا
اٝنًٍز ًم ًُب ٍ
اب ٍ
ت قىػ ٍريىه ىآمةى ٍ
ىكانى ٍ
س لى َما ىآمةيوا ىك ىش ٍفةىا ىعٍةػ يه ٍم ىع ىذ ى
ت فىػةىػ ىف ىع ىها إ٬نىانػي ىها إال قىػ ٍوىـ ييوني ى
ٌن}  .كهذا هتديد ككعيد للمشركٌن ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا يب كتص ٌدقوا رنوٕب ً
اهم إً ى َٰٔب ًح و
أرن ٍل
ىكىمتػ ٍَعةى ي ٍ
ً
ً
نيةول لى ٌما ك ٌذبوا رنوٕب يونس.
عليكم من تلك الةجوـ ذكات الذنب فتبيدكم كما أرنلتيها علىى أهل ى
ً
( - 4إًف يك حل نػى ٍف و
اٛنن كالشياطٌن لى ٌما
س لَ َما ىعلىٍيػ ىها ىحافً ه
كل نفس عليها حافظ ٪نفظها من ٌ
ظ) يعين ما ٌ
اٞنرنلوف كالشهداء ُب نبيل
ٕنوت كتةتقل ّنوهتا إٔب عآب الةفوس بل اٜنىىفظ
ٌ
خاص للمت ٌقٌنٌ .أما األنبياء ك ى
السماكات األثًني إٔب اٛنةاف.
اهلل فبل ٪نتاجوف إٔب ىح ىفظ أل ٌهنم صعدكا إٔب ٌ
ً
ً
اٛنن كالشياطٌن
سم مةها ٌ
خاص ٜنفظ اٟنيداة ُب دار الدنيا من أذىل ٌ
فاٜن ىفظى هم على ثبلث أقساـ ،ق ه
ات ٍّمن بىػ ٍ ً
ٌن يى ىديٍ ًه ىكًم ٍن ىخ ٍل ًف ًه
كاألركاح الشريرة ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الرعد {لىهي يم ىعقٍّبى ه
ً
ً
ً
اٛنن كالشياطٌن كاألركاح الشريرة،
ىٍ٪ن ىفظيونىهي م ٍن أ ٍىم ًر اللَه} أم للهادم ىحىرس من اٞنبلئك ٓنفظه من ٌ
كذلك قوله تعأب { إًَ٧نىا أىنت م ً
ةذهر ىكلً يك ٍّل قىػ ٍووـ ىه واد } .
ى ي

كً
الق ٍسم الثا٘ب هم ىكتىب يكتبوف أعماؿ الةاس ُب دار الدنيا ك٪نفظوف عليهم أقواٟنم ،كالدليل على ذلك
ً
قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار {بل تي ىك ٍّذبو ىف بًالدٍّي ًن كإً َف علىي يكم ىٜنافً ًظ ً
ٌن يىػ ٍعلى يمو ىف ىما تىػ ٍف ىعليو ىف}
ٌن كىر ناما ىكاتبً ى
ى ىٍ ٍ ى ى
ىٍ ي
.
ً
ً
اٛنن كالشياطٌن
كالقسم الثالث ٪نفظوف اٞنت ٌقٌن بعد موهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفوس ٪نفظوهنم من ٌ

لكل إنساف تقي صاّب .كذلك قوله تعأب ُب
كاألركاح الشريرة ٌ
حّت يوصلوهم إٔب جةٌ ى
اٞنأكل ،ك٨نا إثةاف ٌ
نتؤب شؤكنكم
{٥ن ين أ ٍىكلًيىا يؤيك ٍم ًُب ٍ
اٜنىيىاةً ال حدنٍػيىا ىكًُب ٍاآل ًخىرةً} أم ٌ
فصلت حاكيان عن قوؿ اٞنبلئك ىٍ
نورة ٌ
كنرعاكم ُب الدنيا كُب اآلخرة بعد موتكم.

ً ً
نسا يف) الةاكر لقدرتةا ( ًم َم يخلً ىق) .
( -5فىػ ٍليىةظير ٍاإل ى
 ( -6يخلً ىق ًمن َم واء ىدافً وق) هو اٞنين .
ب) أم ٫نرج من جسم الرجل فيجتمع ُب حو ً
 ( -7ى٫نٍرج ًمن بىػ ٍ ً
ب كالتػَرائً ً
ٌن ال ح ً
يصلىتىٌن قرب اٞنثان ،
يي
يى
ص ٍل ى ى

صلب هو الظهر ،كالرتائب هي عظاـ الصدر.
كعةد اٛنماع ٫نرح مةهما بتدفٌ وق
كيصب ُب رحم اٞنرأة .فال ح
ٌ
كالشاهد على ذلك قوؿ قيس بن اٞنلوح:
ً
صغً ىًنةه
تىػ ىعلَ ٍقتيها ٍ
كه ىي غٌّر ى

كىٓب يػٍب يد لًؤلىتٍر ً
اب ًم ٍن ثى ٍديًها ىح ٍج يم
ٍى

ًً ً
ٔنتص قدرته على إعادة األجساـ اٞنيت إٔب اٜنياة فقط ،بل
( - 8إًنَهي ىعلى َٰى ىر ٍجعه لىىقادهر)  ،كاٞنعىن :ال ٌ

حّت لو أراد أف يعيدها ماءن كما كاف ٌأكالن فهو قادر على ذلكٍ .بٌ ابتدأ الكبلـ فقاؿ تعأب:
ٌ

( - 9يػوـ تيػبػلىى ال َسرائًر) أم ئنترب السرائر ،كهي أعماؿ اإلنساف اليت يعملها نران ،فإف ً
عمل مةها صاٜنان
ىٍ ى ٍ
ٌ
ى ٌ
ىي
ُب السر فهو ًمن أهل اٛنةٌ كإ ٍف ً
عمل اٞنوبًقات.
ٌ

( -10فىما لىه ًمن قيػ َوةو كىال نى ً
اص ور) يعين فما له من ٌقوةو ٬نتةع ُّا عن عذاب اهلل كال ناص ور يةصره ًمن اهلل.
ى ي
ى

قسم هتديد ككعيد باٝنراب فقاؿ:
ٍبٌ أقسم اهلل تعأب ٌ
بالسماء كاألرض ،كهو ى

( -11كال َسم ًاء ىذ ً
ات الَر ٍج ًع) أم ترجع كما كانت ُب بدء أمرها فتكوف دخانان ،يعين تتفطٌر كٔنتلط تلك
ى ى

انتىػ ىول
فصلت { ٍبيَ ٍ
الغازات ببعضها فتكوف دخانان كثيفان كما كانت نابقان ،كذلك قوله تعأب ُب نورة ٌ
إً ىٔب ال َس ىم ًاء ىكًه ىي يد ىخا هف } .
ض ذى ً
 ( - 12ىك ٍاأل ٍىر ً
ص ٍد ًع) يعين من عاداهتا التص ٌدع ،فقد تص ٌدعت ُب اٞناضي فصارت تسع قطع
ات ال َ

فالصدع
بعد أ ٍف كانت كاحدة ،كنوؼ تتص ٌدع يوـ القيام  ،أم تتقطٌع كتةتثر ُب الفضاء فتكوف نيازؾٌ .
هو ال ىفطر ُب الزجاج كُب كل شيء صلب ،كال يقاؿ ُب الثياب انصدعت ،بل يقاؿ إنش ٌقتً ،
كمن ذلك
ي
ٌ
قوؿ األعشى:
ً
ط ىعثٌ ىارها
ص ٍدعان ي٫نالً ي
ت كقد ٍأكىرثى ٍ
فىبانى ٍ
ت ُب ال يفؤا ==== د ى
ً
كص ٍد ًع الز ً
بارها
ى ٌ ى
ب ىٍْن ى
جاج ما يىستىطي === عي ىم ٍن كا ىف يى ٍش ىع ي
ً
اٜنق كالباطل.
( -13إًنَهي) أم القرآف (لىىق ٍوهؿ فى ٍ
ص هل) أم فاصل بٌن ٌ
 ( -14ىكىما يه ىو بًا ٍٟنىٍزًؿ) ام ما هو باللٌعب بل اٛندح.
يدك ىف) لك ( ىكٍي ندا) .
َه ٍم) أم اٞنشركوف (يى ًك ي
( - 15إًنػ ي
حّت أبيدهم عن آخرهم كهم ال يعلموف .
 ( -16ىكأىكً ي
أهيء ٟنم أنباب اٟنبلؾ كالدمار ٌ
يد ىكٍي ندا) يعين ك ٌ
ً
ين) أم إنتظر ُّم (أ ٍىم ًه ٍل يه ٍم يرىكيٍ ندا) أم قليبلن من الزمن ك٥نن نةصرؾ عليهم كنشتٌت
( - 17فى ىم ٍّه ًل الٍ ىكاف ًر ى
مشلهم .كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
ك يم ٍقتى ًويةىا
تىػ ىه َد ٍدنا كأىٍك ًع ٍدنا يرىكيٍدان ىم ىّت يكةَا أليٍّم ى

كقاؿ عةرتة:
يرىكيٍدان إ َف أىفٍ ً
وب
عإب يخطي ه

تى ًشيب ًٟنوًٟنا ركس ال يقر ً
كف
ي ىٍ ي ي ي

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الطارؽ ،ك ٍى ٍ
ى
=====================================

سورة األعلى
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
كل شيء ،فاهلل جلٌت عظمته فوؽ العرش ،كالعرش فوؽ
ان ىم ىربٍّ ى
 ( - 1ىنبٍّ ًح ٍ
ك ٍاأل ٍىعلىى) أم العإب فوؽ ٌ

السماكات األثًني السبع اليت تسكةها اٞنبلئك  ،كالكرني فوؽ الطبقات الغازي ،
الكرني ،كالكرني هو ٌ

كهذه األخًنة فوؽ األرض ،كال يعلم اٞنساف بٌن ٚناء كأخرل إال اهلل.

ريب األعلى كله اٜنمد"  .كقد
ان ىم ىربٍّ ى
ك ) أم اذكره ُب صبلتك كُب غًنها كقل "نبحاف ٌ
كقوله ( ىنبٍّ ًح ٍ

نبق الكبلـ عن العرش ك السماكات ُب كتايب الكوف كالقرآف بالتفصيل.

ًَ
انهم
كناكل بٌن أعضائهم كحو ٌ
أحكم ي
ص ىةعهم ى
( - 2الذم ىخلى ىق) اٝنىلق (فى ىس َو َٰل) يعين ى
فأتقن خلقهم ك ى
فبل عٌن أكرب من األخرل كال يد أطوؿ من األخرل بل متساكي ُب الطوؿ كاٞنتان .

ً
َر) ٟنم أنباب اٞنعيش كاٜنياة (فىػ ىه ىد َٰل) يعين فهداهم إليها ّنا رٌكب فيهم من عقوؿ
 ( - 3ىكالَذم قىد ى

كغرائز.

ً
كل نبات ترعاه األنعاـ كالدكاب.
 ( - 4ىكالَذم أ ٍ
ىخىر ىج الٍ ىم ٍر ىع َٰى) من األرض ،كهو ٌ

قش كعيداف
كل ما ٪نمله ماء الةهر من ٍّ
( - 5فى ىج ىعلىهي) بعد اٝنيضرة (غيثىاءن) أم يابسان ٌ
متهشمان" .الغثاء" ٌ

كمشبًع له ،كطبيٌ لئلنساف
كقصب كغًن ذلك (أ ٍ
ى
ىح ىو َٰل) أم حاكيان مواد غذائي جيٌدة لؤلنعاـ كاٜنيواف ي
كشافي له .ككلم "أحول" معةاها ٌإد ىخىر فيها ،كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ { إًالَ ىما
اٜنىىوايىا }  .كاٜنوايا هي اٞنباعر اليت ٓنوم تًفل الكبلء ،كالشاهد على ذلك قوؿ
وري٨نىا أى ًك ٍ
ى٘نىلى ٍ
ت ظي يه ي
البعيث اَّاشعي:
ً
ً ً
ً
إذا أيسر ٍ ً
ً
يعها
ت م ٍعىزل ىعطيٌ ى ك ٍارتىػ ىع ٍ
ت تبلعان م ىن الٍ ىمٌركت ٍ
أح ىول ىٗن ى
ٍ ىى
أم أشبع ٗنيعها كغ ٌذاها .كاٞنركت نوع من الةبات .كقاؿ عةرتة ً
٫ناطب رجبلن طلٌق زكجته:
ك لًلبىػ ٍ ً
ٌن ىه ٍوىد يج
ت فىبً َ
احتىواها ىعٍة ى
ت يمع َذبان كت ٍل ى
ت الًَيت بانى ٍ
فىػ ىق ٍد ى
ك ٍ
ألهنا ركبت فيه .كقاؿ عةرتة:
يعين حواها اٟنودج فأبعدها ٌ
ب ىشخصها فىػلىي ً
حول يك َل حس ون ُب ال ىكو ً
اع ً
وب اٜنىو ًان ًد
ٍ
ٍ
ي
س ُّا ٌإال عييي ي
يٍ
ىى
ى
مستعمل عةدنا ُب العراؽ.
كالتزاؿ هذه الكلم
ى
ةس َٰى) أم نيتلو عليك جربائيل ًمن القرآف فتحفظه كال تةساه.
 ( - 6ىنةيػ ٍق ًرئي ى
ك فى ىبل تى ى

( -7إًَال ما ىشاء اللَه) أ ٍف يةسيك بعض اآليات كي ال تتلوها علىى ً
خاص بك دكف قومك
قومك ٌ
ألهنا ٌ
ى ى ي ي ى
ٍ
اٛنى ٍهىر) من القوؿ ( ىكىما ى٫نٍ ىف َٰى) ُب الصدكر من أنرار.
(إًنَهي يىػ ٍعلى يم ٍ
ً
٢نًنكف.
مسًنكف كالةاس ٌ
 ( -8ىكنػييى ٍّس يرىؾ ل ٍليي ٍسىر َٰل) يعين ليي ٍسر الةاس كإنعادهم ،أل ٌف األنبياء ٌ
( - 9فى ىذ ٍّكر) بالقرآف ،يعين ًعظ الةاس به (إًف نػَ ىفع ً
ت ٍّ
الذ ٍكىر َٰل) يعين ٞنن تةفعه اٞنوعظ  .كمثلها ُب نورة
ى
ٍ
اؼ ك ًع ً
ً ً
يد } .
ؽ قوله تعأب { فى ىذ ٍّك ٍر بالٍ يق ٍرآف ىمن ى٫نى ي ى
 ( - 10ىنيى َذ َك ير ىمن ى٫نٍ ىش َٰى) يعين نيتٌعًظ ىمن ى٫ناؼ عقاب اهلل.
 ( -11ىكيىػتى ىجةَبيػ ىها) أم يتجةٌب اٞنوعظ ( ٍاألى ٍش ىقى) يعين أش ىقى العيصاة،

ً
َار الٍ يكٍبػىر َٰل) أم الكبًنة اٜنجم ،أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب نورة اٞن ٌدثر { إًنػ ىَها
( -12الَذم يى ٍ
صلىى الة ى

إلحدل الشموس الكبًنات األحجاـ.
ىًإل ٍح ىدل الٍ يك ىًرب }  ،يريد ُّا ىن ىقر .كاٞنعىن :إ ٌهنا ى

وت فً ىيها) فيسرتيح ًمن العذاب ( ىكىال ىٍ٪ن ى ٍَٰن) حياة يةتفع ُّا كيرتاح بل تكوف حياته كباالن
ٍ( - 13بيَ ىال ٬نىي ي

كيتمىن اٞنوت كال ٩ندهي.
عليه ٌ
كهةا ٫نطر لئلنساف نؤاؿ كهو :كيف ال ٪نرتؽ من كاف ُب الةار كال ٬نوت ُب ناعته بل يبقى مبليٌن
لكن ال ٕنوت كال
السةٌن مع ٌذبان فيها؟ كاٛنواب على ذلك :ألنٌه نفس أثًني كالةفوس تذكؽ العذاب ك ٍ

ٓنرتؽ.

ٍبٌ أخذ نبحانه ُب كصف اٞنؤمةٌن كما أع ٌد ٟنم ُب اآلخرة فقاؿ:
( -14قى ٍد أىفٍػلىح من تىػىزَكى) أم قد فاز من تطهر ًمن الذنوب ً
كمن اإلشراؾ،
َٰ
ى ٌ
ىى
ان ىم ىربًٍّه) مبتدئان ُب صبلته ،كهي تكبًنة اإلحراـ كبعدها البسمل بإظهار الصوت،
 ( -15ىكذى ىكىر ٍ

صلَ َٰى) الصبلة الواجب .
(فى ى

اٜنىيىا ىة ال حدنٍػيىا) على اآلخرة.
( - 16بى ٍل تيػ ٍؤثًيرك ىف) أم ٔنتاركف أيها الةاس ( ٍ
ً
مادمٌ ،أما
يتمزؽ
ى
كيتبلشى ألنٌه ٌ
 ( -17ىك ٍاآلخىرةي ىخٍيػهر) من الدنيا ( ىكأىبٍػ ىق َٰى) أم كأدكـ .أل ٌف ما ُب الدنيا ٌ
و
يتبلشى ألنٌه أثًنم أم ركحا٘ب.
فىن كال ى
الذم ُب اآلخرة فباؽ ال يى ى
ً
ً
صح ً
يكٔب)
ف ٍاأل ى َٰ
( - 18إً َف ىهػَٰ ىذا) الذم ذكرناه لكم من اٞنوعظ كالصبلة ٌ
كذـ الدنيا كمدح اآلخرة (لىفي ال ح ي

أم ذكرناه أيضان ُب الكتب السابق .

ً ً ً ( - 19
ون َٰى) كهي التوراة.
ي
يم ىك) صحف ( يم ى
ص يحف إبٍػىراه ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة األعلى ،ك ٍى ٍ
ى

========================================

سورة الغاشية
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1هل أىتى ى ً
يث) السماء (الٍغى ً
اشيى ً) فيما نبىق ،كاٞنعىن :هل فهمت حديث الغاشي حٌن أتاؾ
اؾ ىحد ي ٌ
ىٍ
فيما نبق؟ أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب نورة الدخاف {فىارتىًقب يػوـ تىأًٌٍب ال َسماء بً يدخ و
اف حمبً و
ٌن يىػ ٍغ ىشى
ىي ى
ٍ ٍ ىٍ ى
الةَاس هػَٰ ىذا ع ىذ ً
بشرها .كقد نبق تفسًنها ُب نورة الدخاف.
ى ى ى ه
اب أىل ه
يم} كمعىن الغاشي أم اليت تغمر الةاس ٌ
( - 2كجوه يػومئً وذ خ ً
اش ىع ه) أم ذليل عليها آثار الفقر كالتعب .كإٌ٧نا ذكر اهلل نبحانه الوجوه دكف غًنها
ي ي ه ىٍ ى ى

من األجساـ أل ٌف الوجوه تبدك عليها آثار اٜنزف كالفرح كُّا يعرؼ اإلنساف ،كمن ذلك قوؿ علقم يهجو
مؤب له:
ن

أفىن ىدكائًىر ىك ٍج ًه ًه
تىػىرل ٌ
الشٌر ق ٍد ى

الك ىدل أفٍػىن ً
ب ً
اٜنىٍف ير
أناملىهي ٍ
ض ٍّ
ىك ى
ى

كهم اٞنشركوف كاَّرموف.
( -3ع ًاملى ه ن ً
َاصبى ه) ُب الدنيا كلكن لغًن اهلل بل يعملوف ألصةامهم كيتعبوف ألكثاهنم .قاؿ اهلل تعأب ُب
ى
{كقى ًد ٍمةىا إً ى َٰٔب ىما ىع ًمليوا ًم ٍن ىع ىم ول فى ىج ىع ٍلةىاهي ىهبىاءن َمةثي نورا}  ،ككذلك اليوـ يعملوف الوالئم
نورة الفرقاف ى
السجاد ُب حاراهتا
كيبخركف البخور كيوقًدكف ٌ
ٌ
الشموع ُب مراقد األئم كيتعبوف ُب كةسها كغسلها كفىرش ٌ
كما يهيٌئونه ًمن الةذكر لؤلئم كما يع ٌدكنه ُب اٞنآًب ألجلهم كُب اإلنفاؽ لتشييد قبورهم ،كهذه األعماؿ

يؤجركف عليها بل ييعاقىبوف ألهنا إشراؾ ،فقد أشركوا األئم ُب اإلنفاؽ كالعبادات مع
كلٌها لغًن اهلل فبل ى

دخلت أحد اٞنساجد ال ترل فيه مشع كال ِنوران كال
اهلل بل زادكا ُب تقديس قبورهم على بيوت اهلل ،فإذا
ى

شيئان من تلك اٞنعلقات اليت تراها ُب مراقد األئم كال مصباحان من تلك اٞنصابيح الكبًنة الثمية كترل
أبواُّا من الفض كشبابيكها من الذهب ،كلكن أبواب اٞنساجد من اٝنشب كشبابيكها من اٜنديد.
صلى َٰى نى نارا ىح ًاميى ن) ُب اآلخرة.
( - 4تى ٍ
كمثلها ُب الدنيا اليةابيع الساخة ً ،
ٌن آنًي و) أم ناخة شديدة اٜنرارةً .
ً
كمن يٗنلتها
( -5تي ٍس ىق َٰى م ٍن ىع ٍ و ى
عٌن كربيت ُب ٘نٌاـ العليل قرب ً
اٞنوصل فإ ٌف مياهها شديدة السخون .
ً
َ
ض ًري وع) كهو نوع من الشوؾ.
س ىٟني ٍم طى ىع هاـ) ُب اآلخرة (إًَال من ى
( -6لٍي ى
وع) أم كال ييشبًع .كهذا الطعاـ يأكلوف مةه ُب عآب
َ( -7ال يي ٍس ًم ين) ذلك الضريع ( ىكىال يػي ٍغ ًين ًمن يج و

الربزخ كلكن إذا صار يوـ القيام كدخلوا جهةٌم فليس ٟنم طعاـ غًن الةار.
ً
قاؿ اهلل تعأب ُب نورة البقرة {إً َف الَ ًذين يكٍتيمو ىف ما أىنزىؿ اللَهي ًمن الٍ ًكتى ً
ك
اب ىكيى ٍشتىػ يرك ىف بًًه ىٖنىةنا قىل نيبل أيكلىػَٰئً ى
ىى ي ى ى
ى
ىما يىأٍ يكليو ىف ًُب بيطيوهنًً ٍم إًَال الةَ ىار} .
ًو ً
ً
متةعم ُب اٛنةٌ كعليها
ٍ -8بٌ كصف أحواؿ اٞنؤمةٌن ُب اآلخرة فقاؿ تعأب ( يك يجوهه يىػ ٍوىمئذ نَاع ىم ه) أم ٌ
آثار البهج كالسركر ،كمن ذلك قوؿ لبيد:
ً ً
ض ٍل
كم ٍن شاءى أى ى
ىم ٍن ىهداهي ينبي ىل اٝنىًًٍن ٍاهتى ىدل ناع ىم الباؿ ى
( -9لٍّسعيًها) الذم نعٍته ُب الدنيا (ر ً
اضيى ه) باٛنةٌ عوضان عن نعيها،
ىى ي
ىٍ ى
ى
و ًو
السماكات األثًني .
ًُ( -10ب ىجةَ ىعاليى ) عن األرض فهي ُب ٌ
َ( - 11ال تى ٍس ىم يع فً ىيها ىال ًغيى ن) أم ال تىسمع فيها ضوضاء.
ً
ٌن ىجا ًريىه) ُب الةهر.
( -12ف ىيها ىع ٍه

( -13فًيها نرر) ٗنع نرير ( َمرفيوع ه) رفًع ً
تتكوف ُب
ٍ ى يى ٍ
ت من األرض .ي
ى ي يه
قلت فيما نبق أ ٌف األثًنيٌات ٌ

كل ذلك كليد أرضةا ك و
نبقت
أرض غًنها
ٍ
قوالب ٌ
مادي  ،فاألثاث اليت ُب اٛنةٌ كاألشجار كالطيور كغًنها ٌ
ذرات األثًن ُب مسامات ذلك السرير اٝنشب كبعد أربعٌن
ى
كل نرير يعمله ٌ
الةجار تدخل ٌ
أرضةا .كاٞنعىنٌ :
تكسر السرير اٝنشب فإ ٌف السرير
أقل تقدير ٌ
يتكوف نرير أثًنم داخل السرير اٝنشب ،فإذا ٌ
يومان على ٌ

يتبلشى فتأٌب اٞنبلئك كتأخذه إٔب اٛنةٌ ،
يتكسر كال ى
األثًنم الذم ٌ
تكوف داخله يب ىقى على طوؿ الزمن ال ٌ
كهكذا ٗنيع األثاث كاٜنيلًي كغًن ذلك ،فاٛنةٌ إذان كليدة األرض ،كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة األعراؼ
وها ًّنىا يكةتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف} يعين كانت تلك األثاث يملكان لغًنهم ًمن الكافرين
ودكا أىف تًٍل يك يم ٍ
{كني ي
اٛنىةَ ي أيكًرثٍػتي يم ى
ى
فصارت إرثان للمؤمةٌن.

وع ه) على اٞنوائد كاٞنةاضد.
اب َم ٍو ي
ض ى
 ( -14ىكأى ٍك ىو ه
األنرة كالتخوت ،مفردها "٧نرق " كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ
 ( -15ىكى٧نىا ًر يؽ ىم ٍ
ص يفوفى ه) أم كنائد فوؽ ٌ

القيس:

ً ً
اب ك٧نيٍيرقي
ٌ
كأ٘ب ىكر ٍحلي كالقر ى

علىى ظىه ًر ًع وًن كا ًرًد اٝنًرب ً
ات
ى
ٍ ٍ
ى

ايب) هي البسط كالسجاد ( ىمٍبثيوثىه) أم مفركش .
 ( - 16ىكىزىرً ح

صةعها ليستدلٌوا ُّا على كحدانيٌته
صةعته ُب ٢نلوقاته كيف
أتقن ي
ٍبٌ أخذ نبحانه يصف ى
أحكم ىخ ٍلقها ك ى
ى
فقاؿ تعأب:
ً
( -17أىفى ىبل يىةظيرك ىف إً ىٔب ًٍ
ت) ُنكم و ،تسًن ُب الصحراء كترعى الشوؾ بدؿ الكبلء،
ف يخل ىق ٍ
اإلبً ًل ىكٍي ى
ي

كتصرب على اٞناء عشرة أياـ ُب الصيف كأربعٌن يومان ُب الشتاءٓ ،نمل األثقاؿ كٕنشي على الرماؿٍ .بٌ
ذكر السماء فقاؿ:

( -18كإً ىٔب ال َسم ًاء ىكي ً
ت) عن األرض بغًن أعمدة ،فلو بىًقيىت تلك الغازات اٝنانق كالسام على
ف يرف ىع ٍ
ى ٍ ى
ى

ذكر اٛنباؿ فقاؿ تعأب:
األرض ٞناتوا اختةاقان ،ك ٌ
لكن اهلل تعأب رفعها بفضله كأمسكها بقدرتهٍ .بٌ ى

اٛنًب ًاؿ ىكيف ني ً
ت) على األرض لتكوف ٟنا أكتادان كٟنم على الطريق إرشادان كيبةوف من
صبى ٍ
 ( -19ىكإً ىٔب ٍ ى ٍ ى

أحجارها دكران كمن معادهنا يتٌخذكف قدكران.

ً
 ( - 20ىكإً ىٔب ٍاأل ٍىر ً
للسكىن كللزراع كاالنتقاؿ
ف ينط ىح ٍ
ض ىكٍي ى
ت) أم برد نطحها فأصبحت صاٜن ٌ
عليها ًمن مكاف إٔب مكاف آخر.
ىنت يم ىذ ٍّكهر) أم مةذر ككاعظ،
( - 21فى ىذ ٍّك ٍر) بالقرآف (إًَ٧نىا أ ى
( -22لَست علىي ًهم ًّني ً
صٍيط ور) بل السيطرة هلل ،فإ ٌف اهلل ٬نهلهم أل ٌف بعضهم ييسلموف ُب اٞنستقبل ٍبٌ
ٍ ى ىٍ
ى
يؤمةوف.
( -23إًَال ىمن تىػ ىوَ َٰٔب) عةك كٓب يرجع إليك ( ىكىك ىفىر) بالقرآف.
اب ٍاألى ٍكبىػىر) كهو عذاب الةار ،يعين ُب اٛنرـ األكرب من الشموس ،كهو نقر.
( -24فىػييػ ىع ٍّذبيهي اللَهي الٍ ىع ىذ ى
( -25إً َف إًلىٍيػةىا إًيىابىػ يه ٍم) أم رجوعهم بعد اٞنوت ،فاإلياب معةاه الرجوع ،كمن ذلك قوؿ عبيد بن

األبرص:

ً
و
كب
كيك حل ذم ىغٍيبى يىػ يؤ ي

ً
ً
كب
ب الٍ ىم ٍوت ال يىػ يؤ ي
كغائ ي

ٍ( - 26بيَ إً َف ىعلىٍيػةىا ًح ىسابػى يهم) أم عقاُّم.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الغاشي  ،ك ٍى ٍ
ى
===================================

سورة الفجر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
(كاللٍَي ًل إًذىا يى ٍس ًر)
قسم مضارع ٌ
تدؿ عليه كلم "إذا" كمن قوله تعأب ى
للقسم كهو ى
 ( - 1ىكالٍ ىف ٍجر) "الواك" ى

 ،ك"الفجر" هي اٞنةطق اليت تكوف ما بٌن الليل كالةهار كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ
فيكوف الليل ُب جه مةها ال يعقبه هنار ،كُب اٛنه األخرل هنار ال يعقبه ليل ،كاٛنه اليت أقسم اهلل ُّا
تكوف عرض لسقوط ذكات الذنب ،كهي اليت أقسم اهلل ُّا ُب نورة الةجم أيضان فقاؿ تعأب { فى ىبل أيقٍ ًس يم
ً ً
حج ًوـ }  ،فمواقع نقوط الةجوـ هي اليت يكوف فيها الفجر ،يعين تكوف ما بٌن الليل كالةهار.
ّنىىواق ًع الة ي
 ( - 2ىكلىيى واؿ ىع ٍش ور) .

و
كل ليل مةها مقابل ثبلث أشهر،
قبل أ ٍف تةتهي دكرة األرض احملوريٌ ٕنامان تكوف عشر لياؿ طواؿ طوؿ ٌ
حيث ٓب ً
تةته اٜنرارة ًمن جوؼ األرض ٕنامان فتكوف دكرهتا بطيئ  ،كبعد عشر و
لياؿ تةتهي اٜنرارة اليت ُب
نرمدان إٔب يوـ القيام ككذلك يكوف الةهار
جوؼ األرض فتقف األرض عن دكرهتا احملوريٌ فيكوف الليل ى
ُب اٛنه األخرل.
الوتر معةاه كاحد ،فالشفع يريد به عطارد كالزهرة ،أل ٌف حرارة
 ( - 3ىكال َش ٍف ًع ىكالٍ ىوتٍ ًر) ٌ
الشفع معةاه إثةاف ،ك ى

لكل كوكب نيٌار .كالوتر
جوفيهما إنتهت قبل حرارة جوؼ األرض ،كبانتهاء اٜنرارة تةتهي الدكرة احملوريٌ ٌ
اٞنريخ النٌه يقف عن دكرته احملوريٌ بعد كقوؼ األرض ألنٌه اكرب مةها ،كلذلك ق ٌدـ الشفع على
يريد به ٌ

الوتر ّنا أ ٌف الوتر ٩نب أف ييق َدـ ُب اٜنساب.

و
شخص آخر،
 ( - 4ىكاللٍَي ًل إً ىذا يى ٍس ًر) يقاؿ اٞنرض يسرم ُب القوـ ،أم العدكل تةتقل ًمن شخص إٔب
ً
اٞنريخ كما
فاللٌيل يريد به ذلك اللٌيل الطويل ،كاٞنعىن :إنٌه يةتقل من عطا ًرد إٔب ٌ
الزهرة ٍبٌ إٔب األرض ٍبٌ إٔب ٌ
ً
ليل طويل بسبب انتهاء اٜنرارة اليت ُب جوفه،
تةتقل ى
العدكل ،فكلٌّ من هذه الكواكب السيٌارة يكوف فيه ه
اٞنريخ فيقف
كل مةها له م ٌدة ٔنتلف عن اآلخر ،فاألرض يكوف طوؿ اللٌيل فيها مقابل ألف نة ٌ ،أما ٌ
ك ٌ
قسم هتديد
بعد كقوؼ األرض ِنمسمائ نة كتقوـ القيام بعد أف يكمل ٌ
اٞنريخ ٙنسمائ نة  ،كهذا ى
شرحت هذه اآليات ُب كتايب الكوف كالقرآف شرحان كافيان.
ككعيد بذلك الزماف كأهواله .كقد
ي
ً
ً
ً
ٍّ ً ً و
عقل فيفهم
 ( - 5ىه ٍل ًُب َٰذىل ى
ك قى ىس هم لذم ح ٍجر) أم هل يكفي ما ذكرناه من هتديد ككعيد ل ىمن له ه

هذه الكلمات كيتٌعظ ُّا كيؤمن بربٌه كيةقاد لرنولهٍ .بٌ كصف ٟنم أحواؿ اٞناضٌن الذين ك ٌذبوا الرنل
كمن نبىقهم ًمن األمم فقاؿ تعأب:
كيف أهلكهم اهلل بالعذاب ليتٌعظ اٞنشركوف كال يكونوا ى
ك بً ىع واد) أم بقبيل عاد كهم قوـ هود ،كاٞنعىن :كيف أهلكهم لى ٌما ك ٌذبوا
ف فىػ ىع ىل ىربح ى
( - 6أى ىٓبٍ تىػىر ىكٍي ى

رنوٟنم هودان.

113
ً ً ً
( -7إًىرىـ ذىات الٍع ىماد) إرـ بلدهتم ذات العماد ،صف لتلك البلدة ،أم ذات األعمدة الصخريٌ
العالي كاألبةي البديع .
( - 8الًَيت ىٓبٍ ي٫نٍلى ٍق ًمثٍػلي ىها ًُب الٍبً ىبل ًد) أم مثل أعمدهتا كبةائها ُب القوة كاٞنتان  ،أل ٌهنا بيةيٌت باٜنجر الصلد،
يح
فإ ٌف اهلل تعأب أهلكهم باألعاصًن ،كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات{ ىكًُب ىع واد إً ٍذ أ ٍىر ىن ٍلةىا ىعلىٍي ًه يم ٍّ
الر ى
ً
أقول مةكم ُب األجساـ
يم }  .كهذا هتديد للمشركٌن ،كاٞنعىن :أنظركا إٔب ىمن كاف قبلكم كانوا ى
الٍ ىعق ى

 113ككانت كقع قبيل عاد بعد قوـ نوح ،كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ { ىكاذٍ يك يركا إً ٍذ ىج ىعلى يك ٍم
يت قبيل عاد بانم ملكهم عاد بن عوص بن آراـ بن ناـ
يخلى ىفاءى ًمن بػى ٍع ًد قىػ ٍوًـ ني و
وح ىكىزا ىد يك ٍم ًُب ٍ
اٝنىٍل ًق بى ٍسطى ن}  ،ي
كٚنٍّ ٍ
بن نوح .ككاف عاد يعبد القمر كاألصةاـ ،ككانت ببلده باألحقاؼ متٌصل باليمن ،كقد جاء ذكره ُب التوراة أيضان ُب
نفر التكوين ،فأرنل اهلل ٟنم رنوالن مةهم هو هود فك ٌذبوه فأهلكهم اهلل باألعاصًن.

كالبةياف كيف أهلكةاهم بالرياح العواصف فتبل٬نت بيوهتم فوقهم كماتوا ،فهل انتم أش ٌد ٌقوة مةهم أك
فتتحصةوف ُّا من العذاب إذا نزؿ بكم؟
أقول ًمن أبةيتهم
ٌ
أبةيتكم ى
ود) يعين قبيل
(كىٖني ى
ٍ - 9بٌ ذكر قبيل أخرل ك ٌذبت ي
رنوىٟنا فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأب ى
ً َ 114
ص ٍخىر) ًمن اٛنباؿ كبةىوا مةه بيوتان (بًالٍ ىو ًاد) أم بو ًادم قيػىرل  ،فكلم
ين ىجابيوا) أم ن ىقلوا (ال َ
ٖنود (الذ ى
"جابيوا" معةاها قطعوا كن ىقلوا ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة القصص {أ ىىكىٓبٍ ي٧نى ٍّكن َٟني ٍم ىحىرنما ًآمةنا يٍ٩ن ى ََٰب إًلىٍي ًه
و
كل شيء ،كالشاهد على ذلك قوؿ جرير:
ىٖنىىر ي
ات يك ٍّل ىش ٍيء} يعين يية ىقل إليه ٖنرات ٌ
كخ ً
ً
ك ً
ً
ياض الٌيت يٍْنًب
ةد ه
س ىعلىٍي ى
كق ٍد ٍأكىرىد ٍ
س ىه َد ٍم ىن اٜن ى
ؼ فىػ ىوار ى
ت قىػٍي ه
يت جابي أل ٌف اٞناء ييةقل
يعين اٜنياض اليت يةقل إليها اٞناء كاليت تسمى جوايب ،كمفردها جابي  ،كإٌ٧نا يٚنٍّ ٍ
إليها بالدلو .كقاؿ الةابغ الذبيا٘ب:
اب ال ىف ىبلةً ىعىرٍمىريـ
وب بًًه ال حد ىجى
أىتى ى
يد ىجى اللَ ًيل ىج ٌو ي
اؾ أىبيو لىٍيػلىى ىْني ي
الرنل فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأب:
ذكر قومان آخرين ك ٌذبوا ي
ٍبٌ ى

 ( -10ىكفًٍر ىع ٍو ىف) يعين كقومه ( ًذم ٍاأل ٍىكتى ًاد) فكاف إذا أراد تعذيب إنساف يش ٌد يديه كرجليه بأربع أكتاد
حّت ٬نوت جوعان كعطشان.
ي ٌدقها ُب األرض كيرتكه ُب الشمس ببل ماء كال طعاـ ٌ

ًَ
ين طىغى ٍوا ًُب الٍبً ىبل ًد) ،
( - 11الذ ى
( -12فىأى ٍكثىػ يركا فً ىيها الٍ ىف ىس ىاد) بعبادة األكثاف كتغيًن األدياف كالظحلم كالطحغياف.
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يت قبيل ٖنود با ٍن ًم ملًكها ٖنود بن يقظاف بن عابر بن شاّب بن أرفكشاد بن ناـ بن نوح .ككانوا بعد قوـ
يٚنٍّ ٍ
عاد ،كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ { ىكاذٍ يك يركا إً ٍذ ىج ىعلى يك ٍم يخلى ىفاءى ًمن بىػ ٍع ًد ىع واد ىكبػى َوأى يك ٍم ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض}
بفج الةاق  ،كبعض بيوهتم كآثارهم باقي ُب
 .ككاف مسكةيهم بٌن الشاـ كاٜنجاز إٔب ناحل البحر اٜنبشي ،كديارهم ٌ
اٛنباؿ كذلك ُب طريق اٜناج لً ىمن ىكىرىد ًمن الشاـ بالقرب ًمن كادم قػيىرل .ذكره صاحب كتاب مركج الذهب ُب

صحيف .42

و
"نوطه تسويطان" أم
صَ
ب ىعلىٍي ًه ٍم ىربح ى
( -13فى ى
ك ىن ٍو ىط ىع ىذاب) أم أهلكهم بأنواع العذاب .تقوؿ العرب ٌ
٫نلط الطعاـ كيبعثرهً ،
كمن ذلك قوؿ الشاعر:
ث إنَا لو تيسا ي ً
ً
ماؤنا
طد ي
أىحار ي ٍ ى

س ىد هـ ىد ىما
تىػىزايىػ ٍل ىن ىح َّت ال ٬نىى ٌ

فقوؿ الشاعر لو تيساط دماؤنا ،يعين لو ٔنتلط دماؤنا .كقاؿ كعب بن زهًن:
ط ًمن د ًمها فىجع ككلٍع كإًخ ه ً
ً
ً
يل
ٍه ى ه ٍ
لكةَها يخلَ ه قى ٍد ني ى ٍ ى
بلؼ كتىػٍبد ي
القمل كالضفادع الدـ كغًن ذلك ً٣نٌا نبىق
كمن ٗنل العذاب الذم ى
أرنلىه اهلل على قوـ فرعوف اٛنراد ك ٌ
ذكره ُب نورة األعراؼ آي .133

( -14إً َف ربَ ى ً
ص ًاد) أم باٞنكاف اٞنرتفع يبصر الةاس كيرصدهم فبل يفوته شيء ًمن أعماٟنم كال
ك لىبًالٍم ٍر ى
ى

ىٔن ىفى عليه أفعاٟنم ،كاٞنرصاد هو العرش ألنٌه تعأب فوؽ العرش.

ً
ً
كنع عليه
اختربهي كامتحةىهي باٝنًن (فىأى ٍكىرىمهي) باٞناؿ ( ىكنػىعَ ىمهي) ّنا ٌ
نسا يف إذىا ىما ابٍػتى ىبلهي ىربحهي) أم ى
( - 15فىأىَما ٍاإل ى

وؿ ىرٍّيب أى ٍكىرىم ًن) يعين يقوؿ إ ٌف اهلل أحبٌين فأعطا٘ب هذا اٞناؿ لكراميت عةده ،كٓب يعلم
من نائر الةعم (فىػيىػ يق ي
أنٌا ٦نتربه بذلك.

ريب
 ( -16ىكأىَما إً ىذا ىما ابٍػتى ىبلهي) بالفقر كالفاق (فىػ ىق ىد ىر) أم فضيٌق ( ىعلىٍي ًه ًرٍزقىهي فىػيىػ يق ي
وؿ ىرٍّيب أ ىىهانى ًن) يعين يقوؿ ٌ
كرهين فأهانين بالفقر.
 ( -17ىك َبل) كلم ردع ،كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
فقالت أنا ًؾً ً
كبل كىه ٍل كبى ٍل
فقلت ٟنا حاشا ك ٌ
نديٌه ىعىربيٌ ه
ٍ
ٍ
ي
كاٞنعىن :ليس كما يظن فإنٌا ال نفقر اإلنساف لكراه و كال نغةيه حملب و بل ٦نتربه ُّما اختبارانً .
كمثلها ُب نورة
ي
ٌ
اٝنىًًٍن فًٍتػةى ن ىكإًلىٍيػةىا تػيٍر ىجعيو ىف} ٍ .بٌ قاؿ تعأب:
{كنىػٍبػليويكم بًالشٍَّر ىك ٍ
األنبياء قوله تعأب ى
ً
َ ً
يم) يعين بل نكره البخيل الذم ال يكرـ اليتيم،
(بىل ال تي ٍكريمو ىف الٍيىت ى

ً ً ًً
٪نرض الةاس على إطعاـ اٞنساكٌن ،يعين
 ( -18ىكىال ىٓنىا ح
كرهي الذم ال ٌ
ضو ىف ىعلى َٰى طى ىعاـ الٍم ٍسكٌن) يعين كنى ى

٪نث الةاس على إطعامهم.
يقدر فبل ٌ
إ ٍف قدر على إطعامهم فبل يطعمهم كإ ٍف ٓب ٍ

اث) أم اٞنًناث ،كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثوـ:
 ( -19ىكتىأٍ يكليو ىف التػىحر ى
كعتٌابان كيكلثيومان ىً
اث األ ٍكىرًميةىا
ٗنيعان ًًُّ ٍم نًٍلةا تير ى
ى
(أى ٍك نبل لَ ًّما) أم أكبلن متتابًعان ،يعين تأكلوف كا ًردات أمبلكًهم نة بعد نة كال تعطوف مةها للفقراء
كاٞنساكٌن.
ً
جمعونه كال تي ًةفقوف مةه على الفقراء كاحملتاجٌن فكلم
 ( - 20ىكيٓنبحو ىف الٍ ىم ىاؿ يحبًّا ىٗنًّا) أم حبٌان شديدان فتى ى

جم اٞناء ُب اٜنوض" أم اجتمع فيه ككثر ،كمن ذلك قوؿ زهًن:
"جم" معةاها اٛنمع ،يقاؿ " ٌ
ٌ
ػصي الػح ً
ضػعن ًع ً
اض ًر اٞنتى ىخيٍّ ًم
فىػلى ٌما ىكىرٍد ىف اٞناءى يزٍرقىان ًج ىػم يامه
ىك ى
ٍ
ي
ى
ى
ٌ
ي
ى
كقاؿ أميٌ بن أيب الصلت:
إً ٍف تىػ ٍغ ًف ًر اللَ يه ٌم تىػ ٍغ ًف ٍر ىٗنٌا

و
ك ىال أىلى ٌما
ىم يً ىعٍبد لى ى
ىكأ ى

 ( -21ىك َبل) كلم ردع لً ىمن كانت هذه صفاته ،كاٞنعىن :إ ٌف اٞنًناث ال يطيل العمر ،كٗنع اٞناؿ ال
يةجيكم ًمن عذاب اهلل مهما كثر ،بل إكراـ اليتيم يطيل العمر ،كاإلنفاؽ ُب نبيل اهلل ي ً
ةجي ًمن
ي
ً
ض ىد ًّكا ىد ًّكا)
العذابٍ .بٌ أخذ نبحانه يصف بعض اٜنوادث اليت تقع يوـ القيام فقاؿ (إًذىا يد َكت ٍاأل ٍىر ي
ت قًطىعان قًطىعان .فكلم "دؾ" معةاها الته ٌدـ ،كمن ذلك قوؿ عةرتة:
مت كصار ٍ
يعين إذا هت ٌد ٍ
ً
ً
ح ً ًً
يل
كن ًيفي
ب أ ٍف تيبلقيىًين ى
كتىطٍلي ي
يي ىدؾ ل ىوقٍعه اٛنىبى يل الثٌق ي
كقاؿ اآلخر:

باؿ تىداع ً
لىي ً
صىر ًع ىها
ت اٛن ى ى ٍ
ت عٍة ىد ىم ٍ
ٍى

ىد ٌكان فىػلى ٍم يىػٍب ىق ًم ٍن أى ٍحجا ًرها ىح ىج ير

صفًّا) أم
ك) تقديره كجاء قضاء ربك ُب الةاس ( ىكالٍ ىملى ي
 ( - 22ىك ىجاءى ىربح ى
صفًّا ى
ك) مصط ٌفوف ُب احملشر ( ى

صفوفان يةتظركف أمر رٌُّم.

ً
ًو ً
م عن
َم) يعين كجاءت الةفوس ٛنهةٌم ،ألهنا ْنذُّم إليها فيحوموف حوٟنا .يرًك ى
 ( - 23ىكجيءى يىػ ٍوىمئذ َنى ىهة ى
ً
ٚنعت رنوؿ اهلل يقوؿ" :إذا كاف يوـ القيام أدًٍنيىت
نليم بن عامر عن اٞنقداد بن األنود الكةدم قاؿ ي

الشمسي ًمن العباد حّت تكو ىف الشمس بقدر ميل أك ميلٌنٍ ،بٌ تصهرهم الشمس فيكونوف ُب العىرىؽ
بقدر أعماٟنم فمةهم من يأخذه إٔب عًقًبه كمةهم من ي ً
لجميه إٛنامان ".أكرده مسلم ُب الصحيح.
ى
ى ي
ى

أقوؿ إ ٌف للشمس جاذبي ْنذب الةفوس إليها فتحوـ حوٟنا كلذلك قاؿ (ع) حّت تكوف الشمس مةهم

بقدر ميل أك ميلٌن.

كركم ُب كتاب البحار أيضان قاؿ" :إفٌ ٛنهةم كبلليب مثل شوؾ السٌعداف غًن إنٌه ال يعلم مقدار ًعظىًمها
ٌإال اهللً ،
ٔنطف الةاس بأعماٟنم فمةهم مىن يوبىق بعمله كمةهم مىن ي٩نةدىؿ ٍبٌ يىةجيو".

عرب عةها بالكبلليب كمعةاه إ ٌف ٛنهةٌم جاذبيٌ ْنذب الةفوس إليها
أقوؿ "الكبلليب" يريد ُّا اٛناذبيٌ ٌ
فمةهم ىمن يب ىقى فيها مع ٌذبان بعمله كمةهم ىمن يةجو بعد ذلك .كقاؿ اهلل تعأب ُب نورة مرٙب { ىكإًف ٍّمة يك ٍم
ًَ
ًً
ً
ٌن فً ىيها ًجثًيًّا} .
إًَال ىكا ًريد ىها ىكا ىف ىعلى َٰى ىربٍّ ى
ين اتَػ ىقوا َكنى ىذ ير الظَالم ى
ك ىحٍت نما َم ٍقضيًّا ٍبٌ نػيةى ٍّجي الذ ى
ًو
ىٗب لىهي ٍّ
ً
الذ ٍكىر َٰل) يعين ككيف تةفعه اٞنوعظ كالتوب كقد
نسا يف) يعين يتٌعظ كيتوب ( ىكأ ََٰ
كقوله (يىػ ٍوىمئذ يىػتى ىذ َك ير ٍاإل ى
كاجه العذاب؟
و
ً
وؿ يىا لىٍيتىًين قىد ٍَم ي ً ً
حسةات كأعماؿ صاٜن كإنفاؽ ُب نبيل اهلل،
-24
فحيةئذ (يىػ يق ي
ت ٜنىيىاٌب) األبديٌ من ى
التمين.
كلكن ال فائدة من ٌ

ًو
ىح هد) يعين ال يقوـ أحد من اٞنبلئك بتعذيب هذا الكافر بل الةار تكفيه
( -25فىػيىػ ٍوىمئذ َال يػي ىع ٍّذ ي
ب ىع ىذابىهي أ ى

تعذيبان.

ً
أح هد على حرانته ككثاقه بل جهةٌم توثقه َناذبيتها فبل ٬نكةه
ىح هد) أم كال يقوـ ى
 ( -26ىكىال ييوث يق ىكثىاقىهي أ ى
أف يفلت مةها .كاٞنعىن :بعد دخوًٟنم جهةٌم يي ىرتكوف فيها كاٞنةسيٌٌن ،كذلك قوله تعأب ُب نورة اٛناثي {
ً
ةسا يك ٍم ىك ىما نى ًسيتي ٍم لًىقاءى يىػ ٍوًم يك ٍم ىهػَٰ ىذا} .
يل الٍيىػ ٍوىـ نى ى
ىكق ى
س الٍ يمطٍ ىمئًةَ ي) باإل٬ناف ،يعين اٞنوقًة بالبعث كاٜنساب كاٞنمتثًل ألكامر رٌُّا [يقاؿ ٟنا
( - 27يىا أىيػَتيػ ىها الةَػ ٍف ي

هذا القوؿ بعد خرجها من اٛنسم] :

ك) فكو٘ب َنواره ،يعين ُب السماكات األثًني (ر ً
( - 28ارًجعًي إً ى َٰٔب ربٍّ ً
اضيى ن) بالثواب كالةعيم ( َم ٍر ًضيَ ن)
ٍ
ى
ى

عةد اهلل  ،يعين رضي اهلل عةها كعن أعماٟنا.

( - 29فى ٍاد يخلًي ًُب ًعبى ًادم) الصاٜنٌن ،يعين أدخلي معهم ككو٘ب ُب زمرهتم ،كذلك بعد انفصاٟنا عن

اٞنأكل.
اٛنسم باٞنوت تدخل جةٌ ى

 ( - 30ىك ٍاد يخلًي ىجة ًَيت) جةٌ اٝنلد يوـ القيام .
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الفجر ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة البلد
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

اٜن َق ًمن ًع ً
ً
ةد ىؾ فىأ ٍىم ًط ٍر ىعلىٍيػةىا ًح ىج ىارنة
 - 1قاؿ أحد اٞنشركٌن من أهل مك  { :اللَ يه َم إف ىكا ىف ىهػ ىذا يه ىو ٍى ٍ
ً ً و ً
١نمد (ع) كمستهزئان ُّا .فةزلت هذه السورة
ٍّم ىن ال َس ىماء أى ًك ائٍتةىا ب ىع ىذاب أىلي وم }  ،يمك ٌذبان بذلك رنال ٌ

ردان على طلبه العذاب:
ٌ
(ىال أيقٍ ًس يم ًُّػىَٰ ىذا الٍبىػلى ًد) "البلد" يريد به م ٌك  ،ككلم "ال" للمستقبل ،كاٞنعىن :ال أنزؿ العذاب ُّذا البلد،
ً
ً ً
حل باٞنكاف ،أم نزؿ فيه
١نمد (حلٌّ ُّػىَٰ ىذا الٍبىػلىد) يعين ما ى
 ( - 2ىكأ ى
ىنت) يا ٌ
دمت يمقيمان ُّذا البلد ،ييقاؿ ٌ
كأقاـ بهً ،
كمن ذلك قوؿ طرف :
كقاؿ جرير:

ً
اٛنميع بغًٍبطى وً
اٜني
ى
ّنا قد أ ىىرل ٌ

وؿ
وؿ يحلي ي
حي كاٜنيلي ي
إذا اٜنى حي ٌّ

كما حل م ٍذ حلَت بًًه أ حـ ن ً
اٞنةزؿ اٞنت ً
آب
قادًـ
أال ىح ٍّي ىربٍ ىع ً ى
ىَي ى ٍ
ى
ي
ً
ً
دمت يمقيمان ُّا.
كاٞنعىن :ال أنزؿ العذاب علىى أهل م ٌك ما ى
السن كأطفاؿ ًمن صغار اٞنؤمةٌن فبل أن ًزيؿ العذاب
 ( -3ىكىكالً ود ىكىما ىكلى ىد) يعين كما داـ فيها شيوخ كبار ٍّ
ً
ىنت فًي ًه ٍم ىكىما
{كىما ىكا ىف اللَهي لييػ ىع ٍّذبىػ يه ٍم ىكأ ى
فيقع عليهم .كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ ى
ىكا ىف اللَهي يم ىع ٍّذبىػ يه ٍم ىكيه ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف} .
ً
نسا ىف ًُب ىكبى ود) "الكبد" معةاه اٛنوؼ كالبطن ،كالشاهد على ذلك قوؿ اٝنةساء:
( - 4لىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ٍاإل ى
ً
ً
ٌن ىخطٍّيَػ ػ ػ ٍ ً
ر١ن ً
اها
ػٌن ُب
ىكبًد السماء ىنةى ى
كقاؿ عةرتة:
ً
كمؤخ ًر
فأتيتيها ك
بٌن ٍّ
مقدوـ ٍّ
وـ ى
الشمس ُب ىكبًد ال َس ىما كال ىق ي
ي
كقاؿ األعشى يصف بطن إمرأة:
الص ًر ً
ات أ ًىنرةو
يف اٞن ىمث ًَل
ك٥نهر ىك ىفاثيوًر
ىٟنىا كبً هد ىم ٍل ىساءي ذى
ىٍ
ي
ٌ
ٌ
ي

فاإلنساف هو آدـ خلقه اهلل تعأب ُب جوؼ اٛنبل ،أم ُب ق ورب قدٙب كاف ُب ذلك اٛنبل ،كلذلك امتةع
إبليس عن السجود آلدـ كقاؿ { ىٓب أى يكن ٍّألىنج ىد لًب ىش ور خلى ٍقتىه ًمن ص ٍلص واؿ ٍّمن ى٘نوإ َمسةي و
وف } كما ُب
ٍي ى ى ي
ٍ
ى ى ٍ ى ٍ
ً
ةنت .أل ٌف
نورة اٜنجر آي " ، 33فالصلصاؿ" هو الطٌن ،ك"اٜنمأ" معةاه األنود ،ك"اٞنسةوف" معةاه اٞني ىٌ
أنود يمةتةٌان .أل ٌف ًخلق
مياه األمطار نزلت إٔب ذلك القرب فاختلىطىت بتلك الرمم البالي فصارت طيةان ى
أشع
تتم ُب مكاف يمظلم ال تقع عليه ٌ
تتم فوؽ نطح األرض كٓنت ٌ
أشع الشمس ،بل ٌ
األجساـ ال ٌ
الشمس ،كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزمر { ى٫نٍلي يق يكم ًُب بطي ً
وف أيَم ىهاتً يك ٍم ىخ ٍل نقا ٍّمن بىػ ٍع ًد ىخ ٍل وق ًُب
ٍ ي
ات ثىىبل و
ظيليم و
تدؿ على اٞنكاف.
ث}  .أما أكالد آدـ فقد خلقهم اهلل تعأب ُب بطوف ٌأمهاهتم .ككلم "ُب" ٌ
ى
اٛنىةَ ى}  ،فاٛنةٌ هي البستاف كاٜنديق ،
ك ٍ
ىنت ىكىزٍك يج ى
{كقيػ ٍلةىا يىا ى
ان يك ٍن أ ى
آد يـ ٍ
ٌأما قوله تعأب ُب نورة البقرة ى
ككانت على جبل من جباؿ العراؽ اليت ُب الشماؿ .ككذلك كاف نوح يسكن قرب اٞنوصل ،كإبراهيم

قرب الةاصري ُ ،ب جةوب العراؽ.
ً ً
ىح هد) من اٞنخلوقٌن،
 -5كنزلت ُب أيب األند بن كلدة (أ ىٍ
بقوته (أىف لَن يىػ ٍقد ىر ىعلىٍيه أ ى
ب) هذا اٞنغركر ٌ
ى٪ن ىس ي

أقول مةه؟
أليست اٞنبلئك ى

الرب ،كمن ذلك قوؿ حاًب
ٍت ىم ناال لحبى ندا) أم
( -6يىػ يق ي
ي
وؿ) لقومه (أ ٍىهلىك ي
أنفقت ماالن ٢نزكنان ُب أعماؿ ٌ

الطائي:

ً
كةت لوال ما يىػ يقوليو ىف ىنيٍّ ىدا
ٍت ىمالى ى
ك فىاقٍػتىص ٍد كما ي
يىػ يقوليو ىف ًٕب ٍأهلىك ى
ً
ً
ً
{كأىنَهي لى َما قى ىاـ
فكلم "ليبىد" معةاها ٠نتمع مرتاكم بعضه فوؽ بعض ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة ٌ
اٛنن ى
ً
ادكا يى يكونيو ىف ىعلىٍي ًه لًبى ندا} يعين ٩نتمعوف حوله كيتزا٘نوف بعضهم إٔب بعض .كقاؿ الةابغ
ىعٍب يد اللَه يى ٍدعيوهي ىك ي
الذبيا٘ب:

ىقاصي ًه كلىبَده ضرب ً
رَد ٍ ً ً
يدةً بًالٍ ًم ٍسحاةً ُب الثَأ ًىد
الول ى
ت ىعلىٍيه أ ٍ ى ى ي ى ٍ ي ى

ً ً
تتةعم ُب اٛنةٌ كما
كذلك لى ٌما ٚنع قوؿ اهلل تعأب { إً َف ٍاألىبٍػىر ىار لىفي نىعي وم }  ،فقاؿ إ ٍف كانت األبرار ٌ

ردان عليه:
١نمد فقد
أتةعم فيها .فقاؿ اهلل تعأب ٌ
ي
أنفقت ماالن كثًنان علىى الفقراء إذان نأدخل اٛنةٌ ك ٌ
يقوله ٌ
( -7أ ىى٪نسب أىف َٓب يػره أ ً
صوف عليهم أقواٟنم ،فقد
صوف أعماؿ الةاس ي
ك٪ن ي
ىح هد) من مبلئكتةا الذين ي٪ن ي
ٍ ىى ي ى
ٍى ي

يةفق ماله علىى الفقراء بل أنفقه علىى امرأة كاف ٪نبٌها إٚنها ٚنع .
كذب فيما قاله ،إنٌه ٓب ٍ
( - 8أى ىٓبٍ ىٍ٤ن ىعل لَهي ىعٍيػةىػ ٍ ً
ٌن) يبصر ُّما؟

( -9كلًسانا ك ىش ىفتىػ ٍ ً
ُّن على قدرة اهلل كحكمته ،كاٞنعىن :إ ٌف الذم جعل له عيةٌن
ٌن) يةطق ُّما
ٌ
فيستدؿ ٌ
ى ى ى
يةطق به أليس هو على البعث أقدر؟ فلماذا يةكر هذا اٞنشرؾ البعث كالعقاب فيسخر
يةظر ُّما كفمان ي

أهلكت ماالن ليبدان؟
من ذكر اٛنةٌ كالثواب بقوله
ي

فأىب أ ٍف يسلكه كح ٌذرناه
َج ىديٍ ًن) أم الطري ىقٌن ،كاٞنعىن :لقد أرشدناه إٔب طريق ٌ
 ( - 10ىكىه ىديٍػةىاهي الة ٍ
اٜنق ى
من طريق الباطل فلم ىً٪ن ٍد عةه.
( -11فى ىبل اقٍػتى ىح ىم الٍ ىع ىقبى ى) معةاه فبل يدخل اٛنةٌ  ،أل ٌف اٛنةٌ ال ٬نكن الوصوؿ إليها ٌإال باقتحاـ العقب ،

يصف جواده:
فاالقتحاـ هو دخوؿ مةطق اٝنطر ،كمن ذلك قوؿ عةرتة ي
فىػعلىي ًه أقٍػت ًحم اٟنًياج تىػ ىق ححمان فًيها كأنٍػ ىق ح ً
األج ىد ًؿ
ضاض ٍ
ض انٍق ى
ىٍ ى ي ى
كقاؿ أيضان
و
ً
ىجىرىد ىشٍيظى ًم
بار ىعوابًسان
ما بىػ ٍ ى
ٌن ىشٍيظى ىم كأ ٍ
كاٝنىٍي يل تىػ ٍقتىح يم الغي ى
األشع فوؽ البةفسجي  .كقد نبق الكبلـ عةها ُب نورة
ك"العقب " هي الطبق الغازي اليت تقف عةدها ٌ
ً ً
ص ىع ندا }  ،فاٞنؤمن بعد ٣ناته يقتحم تلك
اٛنن عةد قوله تعأب { ىكىمن يػي ٍع ًر ٍ
ض ىعن ذ ٍك ًر ىربٍّه يى ٍسليكٍهي ىع ىذابنا ى
ٌ
اٞنأكل اليت تأ ًكم إليها نفوس اٞنؤمةٌن الصاٜنٌن ُب عآب الربزخ.
ٌ
الطبق الغازيٌ
كيشق فيها طريقه إٔب جةٌ ى
ً ًَ
ً
اب
ين ىك َذبيوا بًآيىاتةىا ىك ٍ
َح ىٟني ٍم أىبٍػ ىو ي
انتى ٍكبىػ يركا ىعٍةػ ىها ىال تيػ ىفت ي
ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األعراؼ {إ َف الذ ى

اٛنىةَ ى} يعين ال ييفتح ٟنم طريق السماكات الغازي اٝنانق ليصعدكا مةها إٔب اٛنةٌ .
ال َس ىم ًاء ىكىال يى ٍد يخليو ىف ٍ
كتعليل ذلك أ ٌف اٛنةٌ

تلك الطبقات الغازيٌ
الصعود إٔب اٛنةاف.

ُب الفضاء فوؽ الطبقات الغازي فإذا أراد أح هد أ ٍف يصعد إٔب اٛنةٌ فيجب أ ٍف ٫نرتؽ
حّت ً
يصل إٔب اٛنةٌ  .فالعقب هي الطبق الغازيٌ اليت تيعيق الكافرين كٕنةعهم ًمن
ٌ

أم عمل من األعماؿ الصاٜن ٩نعل لئلنساف طريقان ُب
 ( - 12ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما الٍ ىع ىقبى ي) يعين كما أدراؾ ٌ

تلك العقب فيش ٌقها كيصعد مةها إٔب اٛنة ؟ ٍبٌ كصف نبحانه األعماؿ اليت ٩نتاز ُّا تلك العقب فقاؿ:
ك ىرقىػبى و) مؤمة من األنر أك من االنتعباد،
( -13فى ح
( -14أ ٍىك إًطٍ ىع هاـ ًُب يىػ ٍووـ ًذم ىم ٍسغىبى و ) يعين ذم ٠ناع  ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها:
ً
كمطٍعًم ال ىقوًـ ىش ٍحمان ى ً ً
ميسار
ي ي ٍ
عةد ىم ٍسغىبه ٍم كُب اٛني يدكب ىك ًرٙبي اٛنى ٍّد ي
كقالت:
ىيتاـ إً ٍف نغًبوا ىشه ً
ى٤ني و ًمطٍعاـ ًض ً
مأكل األىر ًام ًل كاأل ً
يفاف
ٌي
ي
اد أ ى
ىي
ى
ىى
ً
يما ىذا ىم ٍقىربىو) يعين ييطعم يتميان من أقربائه،
( -15يىت ن
( -16أ ٍىك ًم ٍس ًكيةنا ىذا ىمٍتػىربىو) يعين أك يطعم مسكيةان قعد على الرتاب لش ٌدة فقره،
ً ًَ
اص ٍوا بًالٍ ىم ٍر ى٘نىً) للفقراء كالضعفاء.
اص ٍوا بًال َ
ص ًٍرب) على اٞنكاره ( ىكتىػ ىو ى
ين ىآمةيوا ىكتىػ ىو ى
ٍ( -17بيَ ىكا ىف م ىن الذ ى
اب الٍ ىمٍي ىمةى ً) يعين أصحاب الييمن كالسعادة حيث
( - 18أيكلىػَٰئً ى
ك) اٞنؤمةوف الذين نبق ذكرهم (أ ٍ
ىص ىح ي

يدخلوف اٛنةٌ .

ًَ
ً
بأهنم
اب الٍ ىم ٍشأ ىىم ً ) أم أصحاب التشاؤـ بالعذاب ،يعين ٦نربهم ٌ
ين ىك ىف يركا بًآيىاتةىا يه ٍم أ ٍ
ىص ىح ي
 ( - 19ىكالذ ى
نيبلقوف العذاب بعد موهتم.

ص ىدةه) أم يمطبىػ ىق ال ٬نكةهم اٝنركج مةها.
 ( - 20ىعلىٍي ًه ٍم نى هار حم ٍؤ ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة البلد ،ك ٍى ٍ
ى
========================================

سورة الشمس
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
َم ً
القسم ،كقوله
س ىك ي
ض ىح ى
 ( -1ىكالش ٍ
قسم مضارع حيث جاءت كلم "إذا" بعد ى
للقسم ،كهو ى
اها) الواك ى

قسمان
(كضحاها) ،أم ش ٌدة حرارهتا ،كذلك حٌن تكوف ُب كنط السماء ُب ى
ضحى الةهار ،كاٞنعىن :ى

كتبخر
بذلك اليوـ الطويل الذم تطلع فيه الشمس كال تغيب بل تب ىقى ألف نة تصهر األرض ُنرارهتا ٌ

اب كاألنعاـ فبل يب ىقى لكم طعاـ تأكلوف كال ماء
مياه البحار كٓنرؽ األشجار كٕنيت األحياء من الدك ٌ
ً
ً
كمن ٫نلٌصكم من حرارته؟ كهو
فمن يةجيكم من عذاب ذلك اليوـ ى
اٞنرة اٞناٜن ى
تشربوف ن ىول ماء اآلبار ٌ
اليوـ الذم تقف فيه األرض عن دكرهتا احملوريٌ .
( -2كالٍ ىقم ًر إً ىذا تى ىبلها) يعين إذا ٜنق بالشمس كتبعهاً .
كمثلها ُب نورة القيام قوله تعأب { ك يً
ٗن ىع
ى
ى
ى ى
حساف:
الش ٍ
س ىكالٍ ىق ىم ير }  ،كمن ذلك قوؿ ٌ
َم ي
ً
ف ليقَبىا
ىغوائًير تىػٍتػىرل ًم ٍن ي٤ني ووـ ىٔنا يٟنا
الصٍب ًح تىػٍتػليوها ىزكاح ي
ىم ىع ٌ
يعين تتبعها زكاحف .كتعليل ذلك أ ٌف القمر ٠نذكب لؤلرض يدكر حوٟنا كنبب اٛناذبيٌ هو اٜنرارة اليت
و
فحيةئذ
مر السةٌن فإ ٌف اٛناذبي اليت لؤلرض تةتهي أيضان،
ُب جوؼ األرض ،فإذا انتهت تلك اٜنرارة على ٌ

شرحت هذا البحث ُب كتايب الكوف
تقول جاذبيٌ الشمس على القمر فتجذبه إليها فيلتصق ُّا .كقد
ي
ى
كالقرآف شرحان كافيان.
َها ًر إً ىذا ىج َبل ىها) الةهار يقصد به ذلك الةهار الطويل الذم تطلع عليه الشمس كال تغيب عةه،
 ( -3ىكالةػ ى
كقوله (إًذىا ىج َبل ىها) يعين إذا ي٩نلٌي الظحلم عن تلك اٞنةطق فبل يعود ليبلنٍ ،بٌ ي٩نلٌي الةاس عن تلك اٞنةطق

اٜنر
حره فيموت بعضهم كيهاجر مةها آخركف ،فتزداد اٜنرارة حيةان بعد حٌن فيموتوا من ش ٌدة ٌ
لش ٌدة ٌ
فتتبخر كترتفع ُب الفضاء فتكوف ين يحبان كٕنوت
اٞنهم الثالث أنٌه يزيل اٞنياه من البحار ٌ
كاٛنوع كالعطش ،ك ٌ
األٚناؾ كما ُب البحار ًمن ٢نلوقات حيٌ  ،كتظهر أرض البحار كما فيها من لؤلؤ كمرجاف كغًن ذلك.
اها) اللٌيل يريد به ذلك اللٌيل الطويل الذم يكوف طوله ألف نة  ،كقوله (إً ىذا
 ( - 4ىكاللٍَي ًل إً ىذا يىػ ٍغ ىش ى

اها) يعين يغمر تلك اٞنةطق بش ٌدة ظبلمه حيث ليس فيه قمر يةًن لس ٌكاف تلك اٞنةطق كال يعقبه
يىػ ٍغ ىش ى

أشع الشمس بأعيةهم ،فيزداد الربد عةدهم فتجمد مياههم كتكوف ثلجان فيسكةوف ُب بيوهتم
لًنكا ٌ
هنار ى
كال ٬نكةهم أف يزرعوا ك٪نصدكا فيةفد طعامهم ك٬نوتوف من ش ٌدة الربد كاٛنوع.
ً
اصف،
 ( - 5ىكال َس ىماء ىكىما بىػةى ى
للقسم ،ككلم "بةاء" معةاها الرت ي
اها) ٌ
السماء هي الطبقات الغازي  ،كالواك ى

اٞناديات
تكونت مةها كتراصفت ُّا .فكلم "ما" تأٌب ُب ذكر ٌ
قسمان بالسماء ك ٌ
اٞنادة اليت ٌ
فيكوف اٞنعىن :ى
ً
اٛنن ،تقوؿ العرب
كاٛنمادات كاٜنيواناتٌ ،أما كلم ى
"من" تأٌب ُب ذكر ىمن يعقل كاإلنساف كاٞنبلئك ك ٌ
ٞنن يطلب مةهم حاجيات "خذ ما تريد" كتقوؿ ٞنن يطلب مةهم رجاالن ٞنساعدة ُب حصاد أك إطفاء
نتتمزؽ السماء ُب
ككعيد بذلك اليوـ ،كاٞنعىن:
ٌ
قسم هتديد ى
حريق أك غًن ذلك "خذ ىمن تريد" ،كهذا ى

ذلك اليوـ كٔنتلط تلك الطب ٌقات الغازي بعضها مع البعض كال ٌدخاف فتؤذم الةاس كٔنةقهم بغازاهتا
السام فماذا تصةعوف إ ٍف كةتم أحياء ُب ذلك الزمن؟
اٝنانق ك ٌ
 ( - 6ىك ٍاأل ٍىر ً
كنعها ،كالشاهد على ذلك قوؿ علقم :
ض ىكىما طى ىح ى
اها) أم كما ٌ

ً
ً ً
ً
يب
كب بػي ىعٍي ىد
طى ىحا بً ى
الشباب ىع ٍ
ب ُب اٜنساف طىير ي
ك قىػ ٍل ه
صىر حا ىف ىمش ي
ً
اٞنادة اليت
قسمان باألرض ك ٌ
فقوؿ الشاعر "طحا بك" ،أم اتٌسع بك كزاد الطىىرب ُب اٜنساف ،كاٞنعىن :ى
نتتمزؽ األرض يوـ القيام
قسم هتديد ككعيد أيضان كمعةاه
ٌ
ٌ
كنعتها كزادت ُب قشرهتا الباردة ،كهذا ى

كتةتثر أجزاؤها ُب الفضاء فأين تذهبوف كإٔب أم مكاف تلجؤكف لتختفوا عن أبصارنا كهتربوا من عذابةا فبل
ملجأ لكم كال مهرب.
(كنػى ٍف و
 ( - 7ىكنىػ ٍف و
كوف الةفس
س ىكىما ىن َو ىاها) يعين كاٛنسم الذم ٌ
للقسم أيضان ،كقوله ى
س ىكىما ىن َو ىاها) الواك ى

ذرات أثًني تدخل مسامات اٛنسم فتبين فيه هيكبلن جديدان أثًنيان
تتكوف من ٌ
كأنشأها! كذلك أل ٌف الةفس ٌ
يشبه اٛنسم ٕناـ الشبه ،فهذا اٟنيكل األثًنم هو الةفس اٞنعركف عةد الةاس بالركح ،فاٛنسم ما هو إال

ككعيد أيضان ،كمعةاه نتخرج الةفوس من األجساـ كقت اٞنوت
قسم هتديد ى
قالب لتكوين الةفس .كهذا ى

للمج ًرمٌن
كتتمزؽ األجساـ بعد اٞنوت
ى
ٌ
كتتبلشى فتكوف ترابانٌ ،أما الةفوس فتكوف ُب قبضتةا كال خبلص ي
ًمن عذابًةا.
نواها) يعين اٛنسم
( - 8فىأى ٍٟنىىم ىها في يج ىورىها ىكتىػ ٍق ىو ىاها) ضمًن اٟناء ُب قوله " فىأى ٍٟنىىم ىها " يعود إٔب قوله (كما ٌ

الذم أنشأ الةفس هو أٟنمها فجورها كتقواها ،كذلك
الفجار صار فاجران
باٞنصاحب ك ى
فمن عاشر ٌ
ى
اٞنعاشرة ،ى
صاحب األتقياء صار تقيٌان مثلهم ،كما قاؿ الشاعر:
كمن
مثلهم ،ى
ى
صاحب أىخا ىشر و
ؼ ىٍٓنظىى بًصحبتً ًه فىالطَبع مكٍتىس ً
ً
ص يح ٍو ًب
ب م ٍن يك ٍّل ىم ٍ
ي ٍى
ٍ
ٍي ي ى ه
ى
يح ً
نىػٍتةان ًمن الة ٍ ً
َنت أ ٍىك ًطٍيبان ًمن الطٍٍّي ً
ب
آخ ىذةه ً٣نَا ىٕنيحر بًًه
الر ً
ىك ٍّ
ى
ى
كقاؿ عدم بن دريد:

ً
ً
ىع ًن الٍ ىم ٍرء ال تى ٍسأ ٍىؿ كأىبٍص ٍر قى ًريةىهي
الصب قومان أشراران أصبح شريران ًمثلهم ،كإ ٍف
فجسم اإلنساف ييكسب الةفس عادات كتقاليد فإ ٍف عاشر ٌ
ً
٢نًنين ُب ذلك ،فقاؿ
بالشر أك اٝنًن بل جعلهم ٌ
عاشر أخياران صار مثلهم ،كليس اهلل تعأب ٪نكم عليهم ٌ
ى
فىإ َف ال ىق ًريٍ ىن بًالٍ يمقا ًرًف يم ٍقتى ًدم

ً
ً
يل إً َما ىشاكًنرا ىكإً َما ىك يف نورا }  ،فيجب على اآلباء أ ٍف ٬نةعوا
تعأب ُب نورة اإلنساف { إنَا ىه ىديٍػةىاهي ال َسب ى
معاشرة األشرار كنيئي األخبلؽ لئبل ً
يكسبوا عاداهتم كيصبحوا ًمثلهم.
أبةاءهم ًمن ى
ٌ
ً
احملرمات كأعطىى زكاة مالًه للفقراء.
( - 9قى ٍد أىفٍػلى ىح ىمن ىزَك ى
اها) يعين قد أفلح ىمن ى
مةع نفسه من ٌ
أكثرتٍ ،بٌ ال
اب) أم خاب أمله ُب اآلخرة إذ يقوؿ إ ٌف اهلل غفور يغفر ذنويب مهما
ي
 ( -10ىكقى ٍد ىخ ى

يتوب،

"دس له
دس العادات السيٌئ لةفسه بالتدريج ٌ
كقوله ( ىمن ىد َن ى
حّت أصبحت فاجرة .ييقاؿ ٌ
اها) أم ىمن ٌ
السم ُب الطعاـ" أم كضعه له يخفي فقتله بهٍ .بٌ أخذ نبحانه ُب ذكر قصص اٞناضٌن الذين ك ٌذبوا
ٌ

الرنل فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأب:
ي

ت ىٖني ي ً
رنلهم إ ٍف ٓب يؤمةوا.
 ( -11ىك َذبى ٍ
ود بطى ٍغ ىو ىاها) أم ك ٌذبوا بالعذاب الشديد الطاغي الذم كعدهتم به ي
كمثلها ُب نورة اٜناقٌ قوله تعأب { فىأىَما ىٖنيود فىأيهلً يكوا بًالطَ ً
ً
اغيى ً } أم بالزلزاؿ الطاغي القوم اٞنتتإب،
ي ٍ
فلما ك ٌذبوه كعقركا الةاق أرنل اهلل الصواعق من السماء كزلزلت األرض ُّم
كقبيل ٖنود رنوٟنم صاّب ٌ

فهلكوا بالصواعق كالزلزاؿ .

الصواعق ٞنن ٓب يكن حاضران كٞنن ٓب ي ً
صبه الزلزاؿ كقت حدكثه.
ي
( -12إً ًذ انبػعث أى ٍش ىقاها) ام إذ انت ً
الةب صاّب ،كهو
ا
و
ب
ذ
ك
الذين
ٖنود
قوـ
أشقى
يعين
أشقاها،
ب
د
ٌ
ىى ى
ي
ى
ى
ٌ

عاقر الةاق كاٚنه قىدار بن نالف بعثته امرأة كاف ٪نبٌها طلب مةها اٞناء فقالت ٓب تدع الةاق لةا ماءن فهو
كيوـ لةا ،فخرج ًمن عةدها كهو نكراف كأتى الةاق ليعقرها.
يوـ ٟنا ه
ه
ً
ً
( -13فىػ ىق ىاؿ ىٟنم رن ي ً
اها) يعين
وؿ اللَه) صاّب (نىاقى ى اللَه) ال تعقركها فيةزؿ عليكم العذاب كهتلكوا ( ،ىك ين ٍقيى ى
يٍ ى ي

إنقوها اٞناء كال ٕنةعوها مةه.

كتقاٚنوا ٜنمها فيما بيةهم
كها) أم ى
ذُنوها ى
( -14فى ىك َذبيوهي) ام ك ٌذبوا رنوؿ اهلل بةزكؿ العذاب (فىػ ىع ىق ير ى

(فى ىد ٍم ىد ىـ ىعلىٍي ًه ٍم ىربػح يهم بً ىذنبً ًه ٍم) يعين دفةهم ٓنت األنقاض ُب بيوهتم اليت هت ٌدمت فوؽ رؤكنهم ،فقوؿ

"دمه ٓنت الرتاب" أم دفةه ،كالدكـ هي البيوت من الطٌن ،كمفردها "داـ" ككلم "دمدـ" يعين
العرب ٌ
ً
١نمد
كل عائل مةهم ٓنت أنقاض بيتهم ُنادث الزلزاؿ .كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة ٌ
طمطم ،كاٞنعىن :دفن ٌ
ض فىػيةظيركا ىكيف ىكا ىف عاقًب ي الَ ًذ ً ً
ً
دمر
قوله تعأب {أىفىػلى ٍم يىسًنيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً ى ي ٍ ى
ين من قىػٍبل ًه ٍم ىد َمىر اللَهي ىعلىٍي ًه ٍم} يعين ٌ
ى ى
ى
اهلل عليهم مةازٟنم فدفةهم ٓنت أنقاضها ُنادث الزلزاؿ.

فساكل األرض بعد ذلك فوقهم ّنا أصاُّا ًمن عوامل التع ًريى بسبب الرياح كاألمطار
كقوله (فى ىس َو ىاها) أم ى
ت ُب األرض بعد زمن.
كتساك ٍ
كغًن ذلك ،كاٞنعىن :إندثرت ديارهم ى
اها) يعين إ ٌف اهلل تعأب ال ٫ناؼ أف تب ىقى األرض خالي من البشر ً٣نٌن يعبدكنه إذا
 ( - 15ىكىال ى٫نى ي
اؼ عي ٍقبى ى
اهم بً يذنيوًًُّ ٍم
أهلكهم بالزلزاؿ بل نيخلق غًنهم .ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ {فىأ ٍىهلىكٍةى ي
ً ًً
ين} .
ىكأ ى
ىنشأٍنىا من بىػ ٍعده ٍم قىػ ٍرنا ى
آخ ًر ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الشمس ،ك ٍى ٍ
ى
============================================

سورة اللّيل
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
 ( - 1ىكاللٍَي ًل إً ىذا يىػ ٍغ ىش َٰى) !
َها ًر إً ىذا ىْنىلَ َٰى) ! نبق تفسًنها ُب نورة الشمس.
 ( -2ىكالةػ ى

تكونت مةها الةاس ذكورهم كإناثهم ،كيقصد بذلك
(كىما ىخلى ىق ال َذ ىكىر ىك ٍاألينثى َٰى)  ،يعين ك ٌ
اٞنادة اليت ٌ
 -3ى
القسم نتزكؿ األرض كمن عليها ًمن
األرض حيث ٌ
قسم هتديد ،كجواب ى
تكونت أجسامهم ،كهذا ى
كتتبلشى أجسامهم كال يب ىقى غًن الةفوس ناُن ُب الفضاء فذلك اليوـ يكوف
األحياء ذكورهم كإناثهم
ى
البعث كاٜنسابً .
كمثلها ُب اٞنعىن ُب قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف { يك حل من علىيػها فى و
اف } .
ى ٍ ى ٍى
ً
ً
يسعى لدنياه.
يسعى آلخرته كمةكم ىمن ى
( - 4إً َف ىن ٍعيى يك ٍم لى ىش َ َّٰت ) يعين ٢نتلف األغراض فمةكم ىمن ى
( -5فىأىَما من أ ٍىعطىى) ًمن مالًه للفقراء كاحملتاجٌن كتص ٌدؽ عليهم ً
لوجه اهلل ( ىكاتَػ ىق َٰى) معاصيه.
َٰ
ىٍ
سىن له ُب اآلخرة ،يعين ص ٌدؽ بالثٌواب كباٛنةٌ .
َؽ بً ٍ
صد ى
 ( -6ىك ى
اٜني ٍس ى َٰىن) أم باٞنعامل اٜني ى
الربزخ .أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب
( -7فى ىسةيػيى ٍّس يرهي لًٍليي ٍسىر َٰل) أم
فسةهيء له اٜنساب اليسًن ُب عا ىٓب ى
ٌ
ً
ً
ؼ ي٪نان ً
ً ً ً ً ًً
ب إً ى َٰٔب أ ٍىهلً ًه ىم ٍس ير نكرا} .
ب ح ىسابنا يىس نًنا ىكيىة ىقل ي
نورة اإلنشقاؽ {فىأىَما ىم ٍن أيكٌبى كتىابىهي بيىميةه فى ىس ٍو ى ى ى ي
ً
ً
انتىػ ٍغ ى َٰىن) عن القرآف كعن دين اإلنبلـ فلم يقبلهما،
 ( - 8ىكأىَما ىمن ىِن ىل) ّناله علىى الفقراء كاحملتاجٌن ( ىك ٍ
اٜني ٍس ى َٰىن) أم ك ٌذب بالثٌواب كباٛنةٌ ،
ب بً ٍ
 ( -9ىكىك َذ ى
( -10فىسةيػي ٍّسره لًٍلعسر َٰل) أم نةهيء له اٜنساب العسًن ُب ً
اآلخرة ،كاٜنساب معةاه العًقاب.
ى ى يي ي ٍ ى
ٌ
الردل ،أم ُب الةار .كقد
 ( -11ىكىما يػي ٍغ ًين ىعٍةهي ىماليهي) الذم ىٗنى ىعه ُب الدنيا (إًذىا تىػىرَد َٰل) يعين إذا كقع ُب ى
نبق تفسًن هذه الكلم ُب نورة طاها.

ً
الضبلؿ أك طريق اٟنداي .
له ىدل ،كله ما ٫نتار ًمن طريق ٌ
( - 12إً َف ىعلىٍيػةىا لىٍل يه ىد َٰل) تقديره اإلرشاد ل ي
كمن يعمل لؤلكٔب أم لل ٌدنيا،
 ( -13ىكإً َف لىةىا لى ٍآل ًخىرىة ىك ٍاأل ى َٰ
يكٔب) تقديره كإ ٌف لةا مصًن ىمن يعمل لآلخرة ى

فةجازم كبلن مةهم علىى أعماله.

تتوهج كتتوقٌد.
( -14فىأىن ىذ ٍرتي يك ٍم نى نارا تىػلىظَ َٰى) أم ٌ
ص ىبل ىها إًَال ٍاألى ٍش ىقى) ،
( -15ىال يى ٍ
ً
ب) بالقرآف ( ىكتىػ ىوَ َٰٔب) عن رنوؿ اهلل .
( -16الَذم ىك َذ ى
التقي،
 ( -17ىك ىنيي ىجةَبيػ ىها) يعين يبتعد عن الةار كيكوف مةها على جانب ( ٍاألىتٍػ ىقى) يعين ٌ
( -18الَ ًذم يػي ٍؤًٌب ىمالىهي) أم ييةفق من مالًه ُب نبيل اهلل (يىػتىػىزَك َٰى) أم يطلب بذلك أف يكوف زكيٌان عةد
اهلل من الذنوب ،كاٞنعىن :يةفق ًمن مالًه لكي يغفر اهلل له ذنوبه.
ً
ةدهي ًمن نػ ٍٍّع ىم و يٍْنىز َٰل) يعين ال يريد ٠نازا نة على إنفاقه ٌإال مرضاة ربٌه ،كذلك قوله
ىح ود ًع ى
 ( -19ىكىما أل ى

تعأب:

( -20إًَال ابٍتًغىاءى ىك ٍج ًه ىربًٍّه ٍاأل ٍىعلى َٰى) الوجه معةاه اٛنه  ،كاٞنعىنٌ :إال طلب اٞنكاف الذم ُب جه ربٌه ،يعين
السماء ُب جه ربٌه ليكوف ُب جواره.
طلب اٛنةٌ اليت هي ُب ٌ

ً
يرضى.
 ( - 21ىكلى ىس ٍو ى
حّت ى
ؼ يىػ ٍر ى
ض َٰى) ّنا يعطيه اهلل ُب اآلخرة من اٛنزاء كالةعيم ٌ
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اللٌيل ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
======================================

ضحى
سورة ال ّ
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

حح َٰى) يريد به الةهار الطويل الذم نبق الكبلـ عةه ُب نورة الشمس كُب غًنها ،كالواك
 ( -1ىكالض ى

للقسم.
ى

 ( -2ىكاللٍَي ًل إً ىذا ىن ىج َٰى) يعين إذا نكن كداـ ،كالشاهد على ذلك قوؿ ابن دريد:
ىُنهر طىمى تىػيٌ يارهي ٍبٌ ىن ىجا
صوبًًه
ىكأىَ٧نا البىػٍيداءي ًغ َ
ب ى
كقاؿ األعشى:
ً
ً
صا
جاش ىٍُن ير ابٍ ًن ىع ٌم يك ٍم
كُنرىؾ و
ناج ال ييوا ًرم ال ٌدعام ى
أتيوع يد٘ب أ ٍف ى
ي
نكةت.
أم ُنرؾ ناكن .كتقوؿ العرب "ناق نجواء" يعين إذا يحلًبىت
ٍ
الةب ٙنس
ك ىربح ى
 ( -3ىما ىكَد ىع ى
ك ىكىما قىػلى َٰى) أم ما تركك ربٌك كما جفاؾ .كذلك لى ٌما انقطع الوحي عن ٌ
عشر يومان ،قاؿ اٞنشركوف :لقد كدعك ربك يا ١نمد كقبلؾ ،أم جفاؾ  ،مستهزئٌن بالةب ً
كشامتًٌن.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فكلم "قبلؾ" معةاها جفاؾ ،كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب ينلمى:
كقاؿ عةرتة:
حساف:
كقاؿ ٌ

ات
وب يمغىًٍّن ه
لى ىع ٍم يرىؾ كاٝنيطي ي

كُب طي ً
عاشىرةً التٌػ ىق ًإب
وؿ الٍ يم ى

ً ً
ً
العٍي ً
ب
حب كلوال العيلىى ما يكٍة ي
ت ُب ى
لغى ًًٍن العيلىى م ٍّين القلىى كالت ى
ش أ ٍىر ىغ ي
َجة ي
ىك ٍم ًم ٍن أى ًخي ثًىق و ىٍ١ن و
ض ىم ى
ضا ًربيهي

غًن ىم ٍقلً ٍّي كال ً
قإب
ى
فارقٍػتيهي ى

ً
يكٔب) يعين خًنه لك من الدنيا كمافيها
ك ًم ىن ٍاأل ى َٰ
 ( -4ىكلى ٍآل ًخىرةي) يعين كالذم أعددناه لآلخرة ( ىخٍيػهر لَ ى
البلـ ال بفتحها.
فيجب أف تقرأ "ك ًلآلخرة" بكسر ٌ
ض َٰى) .
 ( -5ىكلى ىس ٍو ى
ك) ًمن الكرام ك ٌ
يك ىربح ى
ؼ يػي ٍع ًط ى
الشفاع (فىػتىػ ٍر ى
ً ً
عمك أيب طالب.
آك َٰل) يعين آكاؾ إٔب ج ٌدؾ عبد اٞنيطٌلب ،كٞنا مات آكاؾ إٔب ٌ
يما فى ى
( -6أى ىٓبٍ ى٩ن ٍد ىؾ يىت ن

ض ًّاال) عن الدين (فىػ ىه ىد َٰل) أم فهداؾ إٔب ديةه بالوحي كاإلٟناـ.
 ( -7ىكىك ىج ىد ىؾ ى
 ( -8ىكىك ىج ىد ىؾ ىعائًنبل) أم ذا عياؿ (فىأى ٍغ ى َٰىن) أم فأغةاؾ بالتجارة كّناؿ خد٩ن .
ً
يم فى ىبل تىػ ٍق ىه ٍر) أم ال تقهره بكبلـ يؤذيه إذا نألك أك جادلك.
( - 9فىأىَما الٍيىت ى
 ( -10ىكأىَما ال َسائً ىل فى ىبل تىػٍةػ ىه ٍر) إذا أّبٌ ُب السؤاؿ كأكثر ُب اٞنقاؿ.
ٍّث) يريد بالةعم الرنال فهي نًعم ًمن اهلل أنعمها عليه ،كً٣نٌا يؤيٌد هذا
ك فى ىحد ٍ
 ( - 11ىكأىَما بًةً ٍع ىم ً ىربٍّ ى
ت ربٍّ ً ً
اه ون كىال ىٍ٠نةي و
وف}  ،يعين ّنا أعطاؾ من
ىنت بًةً ٍع ىم ً ى ى
قوله تعأب ُب نورة الطور {فى ىذ ٍّك ٍر فى ىما أ ى
ك ب ىك ى
الوحي كالرنال لست بكاه ون كما يزعموف كال و
٠نةوف كما يقولوف .كاٞنعىن :ك ٌأما برنالتك فح ٌدث الةاس
ى
أمرؾ.
كال ٍ
تكتم ى

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الضحى ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة اإلنشراح
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
قلت
ككىد ٍد ي
ت لو ٓب أنأله ،ي
نألت ٌ
 - 1يرًكم عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رنوؿ اهلل (ع)" :لقد ي
ريب مسأل ى
ريب قد كاف أنبياء قبلي مةهم من ٌ
ٌ
نخرت له الريح كمةهم من أحيا اٞنوتى  ،"....فةزؿ قوله تعأب (أى ىٓبٍ

ص ٍد ىرىؾ) االنشراح هو الفرح ُب القلب ،كاٞنعىن :أٓب نشرح لك صدرؾ بةزكؿ القرآف عليك
نى ٍشىر ٍح لى ى
ك ى
ت به؟
كن ًرٍر ى
ي

ً ً
َـ
ةك ًكٍزىرىؾ) أم ذنبك ،ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الفتح { ليىػ ٍغفىر لى ى
ض ٍعةىا ىع ى
 ( -2ىكىك ى
ك اللَهي ىما تىػ ىقد ى
ك ىكىما تىأى َخىر } .
ًمن ذىنبً ى
ً
ض ظى ٍهىرىؾ) يعين الذم تقطٌع خلفك ،فكلم "أنقض" معةاه تقطٌع ،كالشاهد على ذلك
( -3الَذم أىن ىق ى
ت ىغ ٍزىٟنىا ًمن بىػ ٍع ًد قيػ َوةو أىن ىكاثنا } كهي دكدة القز ،يعين قطٌعت
ضٍ
قوله تعأب ُب نورة الةحل { ىكالًَيت نىػ ىق ى
نسيجها فجعلته أنكاثان .ككلم "ظهرؾ" معةاه بعدؾ أك خلفك ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة هود
ً ً
ىعحز ىعلىٍي يكم ٍّم ىن اللَ ًه ىك َأنى ٍذيٕنيوهي ىكىراءى يك ٍم ًظ ٍه ًريًّا} .
{قى ىاؿ يىا قىػ ٍوـ أ ىىرٍهطي أ ى
ً
كمن عادات اٞنشركٌن يضعوف خيطان ُب رقب الصةم ٍبٌ يةزعونه ك٪نتفظوف به أك يضعونه ُب رقب أطفاٟنم

األئم لطلب حاج مةهم أك
تربكان بزعمهم ،ككذلك اليوـ يفعلوف فيضعوف اٝنيوط ُب شبابيك مراقد ٌ
ٌ
ً
ً
ثل هذا قبل
ٌ
الةب م ى
للتربؾ بذلك اٝنيط فيش ٌدكنه ُب مرافقهم أك ُب رقب بعض أطفاٟنم .فرٌّنا كاف ك يزر ٌ
الةب.
الرنال ككاف ذلك مةه اختباران ،فأرنل اهلل ىمن قطٌع ذلك اٝنيط ى
كرمى به على األرض لئبل يأخذه ٌ
ةك
ض ٍعةىا ىع ى
(كىك ى
ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الضحى { ىكىك ىج ىد ىؾ ى
ض ًّاال فىػ ىه ىد َٰل} ٍ ،بٌ قوله تعأب ى
ًكٍزىرىؾ)  ،كٓب يقل :فغفرنا لك ًك ىزرؾ.

( -4كرفىػعةىا لى ً
َك لى ىعلى يخلي وق
كم ىد ٍحةاؾ ُب القرآف .كذلك قوله تعأب { ىكإًن ى
ىى ٍ ى
ك ذ ٍكىرىؾ) بٌن الةاس ُب األذاف ى
ىع ًظي وم } .
ً
تغتم ًمن أجل اٞنشركٌن كمعاداهتم لك فإ ٌف اهلل نيةصرؾ عليهم.
( - 5فىإ َف ىم ىع الٍعي ٍس ًر يي ٍسنرا) يعين ال ٌ
( -6إً َف ىم ىع الٍعي ٍس ًر يي ٍسنرا) يعين كبعد قلٌ أصحابك نيملؤكف أقطار األرض لكثرهتم.
صب معةاه التعب ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب:
( -7فىًإ ىذا فىػىر ٍغ ى
ب) أم فاتعب باإلنذار ،فالةى ى
ت فى ى
انص ٍ
يقان ًيه ب ًط ً
كلىي ول أ ً
كًلًي ًين ًٟن ٍّم يا أيميم ى ً
يء ال ىكواكً ً
ناص ً
ب
ب
ىٍ
ى
ٍ ى ىٍ ى
كاٞنعىنً :
أنذر الةاس عن عبادة األصةاـ كاألكثاف.

أنت ُب
 ( - 8ىكإً ى َٰٔب) عبادة ( ىربٍّ ى
ترغب ى
ك فى ٍار ىغب) يعين أدعي الةاس إٔب عبادة رٌُّم كر ٌغبهم إٔب ذلك كما ي

ذلك.

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اإلنشراح ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة التين
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ٌن كالَزيػتي ً
وف) !
 ( - 1ىكالتٍّ ً ى ٍ
ًً
قسم و
ماض ،ك"الطٌور" هو اٛنبل الذم كاف مونى يةاجي ربٌه
 ( -2ىكطيوًر نية ى
للقسم ،كهو ى
ٌن) ! "الواك" ى
فوؽ ذلك اٛنبل ،ك"نيةاء" إنم الصحراء اليت فيها ذلك اٛنبل .أقسم اهلل تعأب باٜنوادث اليت كقعت
ٓنت شجرة التٌن كالثاني اليت كقعت ٓنت شجرة الزيتوف ُب نفح ذلك اٛنبل كالثالث كقعت فوؽ ذلك
اٛنبل جبل الطٌور ُب صحراء نيةاء.
ً
حواء
ٌأما التي وقعت تحت شجرة التين هي قص آدـ لى ٌما ى
عصى ربٌه كأكل من توت العلٌيق هو كزكجته ٌ
ً
ً
ً
فالوىرؽ الذم ذكره اهلل تعأب
فتمز ٍ
ٌ
قت ثياُّما بشوؾ شجرة العلٌيق كطفقا ٫نصفاف عليهما من ىكىرؽ اٛنةٌ  ،ى
ُب القرآف هو ًمن شجرة التٌٌن ،كطيًردا بعد ذلك ًمن اٛنةٌ اليت كانت فوؽ جبل من جباؿ األرض كنزال
ً
أمر رٌُّما.
من اٛنبل إٔب األرض اٞنةبسط  ،ككاف الذم أصاُّما من الذلٌ كاٞنش ٌقات بسبب عصياهنما ى

قسم هتديد ككعيد كاٞنخاطىب به مشركو العرب ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا بوحدانيٌيت كتص ٌدقوا رنوٕب
كهذا ى
طردت آدـ ًمن اٛنةٌ حٌن عصا٘ب.
أذلٌكم كأطرٍدكم ًمن بىييت كما
ي

ٌأما حادثة الزيتون فكانت شجرة الزيتوف ُب نفح جبل الطٌور ًمن صحراء نيةاء كهي اليت كلٌم اهلل

مونى مةها كبعثه رنوالن إٔب فرعوف ،كهي اليت جاء ذكرها ُب نورة اٞنؤمةٌن ُب قوله تعأب { ىك ىش ىجىرنة ىٔنٍير يج
ًً
ًمن طيوًر نيػةىاء تىةبت بًالد ٍ ً
قص بين إنرائيل كذلك
حه ًن ىكصٍب وغ لٍّ ٍآلكل ى
ىٍ ي ي
ٌن }  .كاٜنادث اليت قعت ٓنتىها هي ٌ
ً ً
نسمع كنىػىرل كيف
مونى إٔب جبل الطٌور ليأٌبى باأللواح فتىبً ىعه ٗناع من قومه كقالوا :نريد أ ٍف ى
ذهب ى
لى ٌما ى
ً
الرهب كاٝنوؼ فانتظرك٘ب ٓنت
ك اهلل ككيف
يعطيك األلواح ،فقاؿ :ال ٬نكةيكم ذلك ٌ
ى
يكلٌ يم ى
لئبل ٕنوتوا من ٌ
حّت أعود إليكم باأللواح .كُب اٞنوعد جاؤكا كجلسوا ٓنت شجرة الزيتوف حيث كانت على نفح
اٛنبل ٌ
ً
ت شجرة الزيتوف كقالوا :ىمن
مونى من اٛنبل كبيده األلواح ك ٌذبته اٛنماع اٛنالس ٓن ى
اٛنبل ،كلى ٌما نزؿ ى
و
ً ً
نشق اٛنبل كمالت الش ٌق عليهم ككادت تقتلهم لوال
يصدؽ أ ٌف هذه األلواح هي من عةد اهلل .فحيةئذ ا ٌ
أ ٌهنم خافوا كصاحوا آمةٌا كص ٌدقةا ،فسكةت الش ٌق ُب مكاهنا كٓب تسقط عليهم .كذلك قوله تعأب ُب
اٛنبل فىػوقىػهم ىكأىنَه ظيلَ ه كظىةحوا أىنَه كاقًع ًًُّ
نورة األعراؼ ً
قسم هتديد ككعيد
كهذا
.
}
م
يى ه
ٍ
{كإ ٍذ نػىتىػ ٍقةىا ٍىى ى ٍ ي ٍ ي ى
ى
ى
فعلت ُّؤالء لى ٌما ك ٌذبوا
أفعل بكم كما ي
للمشركٌن ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا بوحدانيٌيت كتص ٌدقوا رنوٕب ٍ

مونى.
ى

أما حادثة الطور فإ ٌف بين إنرائيل قالوا ٞنونى أ ًرنا اهلل جهرةن ،فوعظهم مونى كنصحهم على تى ً
رؾ هذا
ٌ
ى
ى

أصركا على طلبهم ،فاختار مةهم نبعٌن رجبلن كأخذهم إٔب جبل الطٌور كلى ٌما
القوؿ كالطلب فلم يقبلوا ك ٌ

ك }  ،قاؿ اهلل تعأب { لىن تىػىرًا٘ب }  ،فةزلت صاعق
صاركا فوؽ اٛنبل قاؿ مونى { ىر ٍّ
ب أىًرً٘ب أىنظيٍر إًلىٍي ى
ً
عما
مونى غي ًشي عليه ،كلى ٌما ى
من السماء عليهم فماتوا بأٗنعهم ٌإال ى
أفاؽ من ىغشيته انتغفر ربٌه كتاب ٌ
ً
ً
كتضرع إليه فأحياهم اهلل كنزلوا ًمن اٛنبل كرجعوا إٔب قومهم .كهذا
تكلٌم به كنأؿ من اهلل أف يٍ٪نييىهم ٌ

لت على
قسم هتديد ككعيد للمشركٌن أيضان ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا أ ٍ
ينزؿ عليكم صاعق من السماء كما أنز ي
ى
هؤالء السبعٌن.

ٍ - 3بٌ أقسم بالحادث الذي وقع في مكة فقاؿ تعأب (كىهػَٰ ىذا الٍبىػلى ًد ٍاأل ًىم ً
ٌن) كهو م ٌك ألنٌه ًآم هن لً ىم ٍن
ى
ً
هجموا عليها كأرادكا هدـ الكعب فأرنل اهلل
عدكه ،كاٜنادث هو أصحاب الفيل لى ٌما ى
دخلىه ال ٫ناؼ من ٌ
القص معركف ال داعي لشرحها.
اٜنصى كترميهم ُّا فتشتٌتوا كهلكوا ،ك ٌ
عليهم طًن الزاغ األنود ٓنمل ى
كهذا قسم هتديد ككعيد للمشركٌن ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا ً
أرن ٍل عليكم ًمن تلك الطيور فتشتٌت ٗنعكم
ى

أرنلت علىى أصحاب الفيل.
كما
ي

ً
مقومات للحياة ،كهي
نسا ىف ًُب أ ٍ
ىح ىس ًن تىػ ٍق ًو وٙب) يعين ُب أحسن مكاف من األرض فيه ٌ
( - 4لىىق ٍد ىخلى ٍقةىا ٍاإل ى

اٛنةٌ ككانت على جبل من جباؿ األرض كفيها أشجار كأٖنار كأنعاـ كمياه ليقوـ بأمر معاشه كليهةأ
بالعيش كال يتعب ُب ٓنصيل رزقه ،كيريد باإلنساف أبانا آدـ.

ًً
ٌن) يعين ٌأكؿ مرحل أنزلةاه من تلك اٛنةٌ اليت فوؽ اٛنبل إٔب أنفل اٛنبل
ىن ىف ىل ىنافل ى
ٍ( -5بيَ ىرىد ٍدنىاهي أ ٍ
الذؿ بسبب عصيانه ألمر ربٌه .كاٞنرحل الثاني نزكله إٔب القرب بعد
العز إٔب ٌ
كمن الراح إٔب التعب ،كمن ٌ
موته ،كالثالث دخوؿ الكافرين من أكالده الةار كهي باطن األرض كمةها تثور الرباكٌن ،كهو أنفل

السافلٌن من حيث اٞنكافٍ ،بٌ انتثىن اٞنؤمةٌن مةهم فقاؿ تعأب:
( - 6إًَال الَ ًذين آمةوا كع ًمليوا ال َ ً
اٜن ً
ات) فبل يب ىقوف ُب القبور مع األجساـ اٞنةتةٌ بل يرجعوف إٔب أهلهم
ى ىي ى ى
ص ى
إٔب ديارهم "يعين األركاح" كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنشقاؽ {فىأىَما ىم ٍن أ ً
يكٌبى كًتىابىهي بًيى ًميةً ًه
ً
ًً
ً
ؼ ي٪نان ً
ىجهر ىغٍيػ ير
ب إً ى َٰٔب أ ٍىهله ىم ٍس ير نكرا}  ،كال يدخلوف الةار يوـ القيام (فىػلى يه ٍم أ ٍ
ب ح ىسابنا يىس نًنا ىكيىة ىقل ي
فى ىس ٍو ى ى ى ي
٣نىٍةي و
وف) أم غًن مقطوع.
ً
اٞنقومات اليت
( -7فى ىما يي ىك ٍّذبي ى
ك بىػ ٍع يد بالدٍّي ًن) أيٌها الكافر ،أم فما ٪نملك على التكذيب بعد هذه ٌ
كهبةاها لك كبعد هذه الةعم؟

( - 8أىلىيس اللَه بًأىح ىك ًم ٍ ً ً
ٌن) أم بأعدؿ العادلٌن ُب اٜنيكم فيحكم ٞنن أطاعه باٛنةٌ كٞنن عصاه
اٜنىاكم ى
ٍ ى ي ٍ
بالةار؟

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة التٌن ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة العلق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1اقٍػرأٍ) يا ١نمد (بًان ًم ربٍّ ً
ً
الع ىدـ.
ٍ ى ى
ك الَذم ىخلى ىق) أم ى
خلق الكوف من ى
ٌ
ى
ً
ً
العلىق" ٗنع ىعلى ىق  ،كهي ىعلى ىق الةاموس اليت تعرؼ بالًنقاف .كقد نبق
نسا ىف م ٍن ىعلى وق) " ى
 ( -2ىخلى ىق ٍاإل ى
اٜنج كُب نورة اٞنؤمةوف كنورة القيام كنورة غافر أيضان ُب آي . 67
الكبلـ عةها ُب نورة ٌ
ً
كل كرٙب.
١نمد ( ىكىربح ى
( - 3اقٍػىرأٍ) يا ٌ
ك ٍاألى ٍكىريـ) أم أكرـ من ٌ
( -4الَ ًذم ىعلَم) اٝن ٌ ً
السماكي كالعلوـ الديةي كغًن ذلك،
ط (بالٍ ىقلى ًم) لكي تيكتىب األحكاـ ٌ
ى
َ ً
نسا ىف) من العلوـ ( ىما ىٓبٍ) يكن (يىػ ٍعلى ٍم) قبل ذلك ٍبٌ يريد اإلنساف أ ٍف يعلم اٞنستقبل كما كراء
 ( -5ىعل ىم ٍاإل ى

الطبيع ؟

َ
ً ً
كيتكرب.
نسا ىف لىيىطٍغى َٰى) أم يك يفر ٌ
 ( -6ىكبل) ال نيعلٌمه ذلك (إ َف ٍاإل ى

انتىػ ٍغ ى َٰىن) ضمًن اٟناء من قوله "أف رآه" يعود للعًلم ،كمعىن "رآه" ىعلًمهي ،كمن ذلك قوله
( -7أىف َرآهي ٍ
تعأب ُب نورة الةساء {إًنَا أىنزلٍةا إًلىيك الٍ ًكتاب بً ٍ ً
ٌن الة ً
َاس ًّنىا أ ىىر ىاؾ اللَهي} يعين ّنا أعلمك
اٜنى ٍّق لتى ٍح يك ىم بىػ ٍ ى
ىى ٍ ى ى ى
اهلل ُب القرآف.
كمعىن اآلي يكوف كما يلي :حٌن يعلم ما كراء الطبيع أك اٞنستقبىل يستغين عن الدين كعن ال يكتيب
الةب (ع) أنٌه
السماكي
أم يقوؿ ٌ
كيةكر كجود اٝنالقٍ ،
غين عن الدين ال حاج ٕب فيه .كقد يرًك ى
ي
م عن ٌ
إ٘ب ٌ

قاؿ "ف ٌكركا ُب اٞنخلوقات كال تف ٌكركا ُب اٝنالق".

ٍ - 8ب أخذ نبحانه ُب هتديد هذا اٞنشرؾ ً
ك الحر ٍج ىع َٰى) يعين
اٞنةكر للبعث كاٜنساب ،فقاؿ (إً َف إً ى َٰٔب ىربٍّ ى
ٌ

اٞنادم كنعاقبه على كفره كإشراكه كإنكاره للبعث كاٜنساب.
يرجع إليةا بعد انفصاله عن جسمه ٌ

ت الَ ًذم
بالةب ،فةزؿ فيه (أ ىىرأىيٍ ى
 - 9ككاف أبو جهل ٬نةع اٞنصلٌٌن عن الصبلة ك٬نةع الةاس عن اإل٬ناف ٌ

يىػٍةػ ىه َٰى)

الصبلة ،كيف يكوف عقابه؟
صلَ َٰى)  ،كاٞنعىن :أر ى
١نمد ىمن يى ىةهى الةاس عن ٌ
 ( -10ىعٍب ندا إًذىا ى
أيت يا ٌ
الضبلؿ؟
ت إًف ىكا ىف ىعلىى ا ٍٟنيىد َٰل) بدؿ ٌ
( -11أ ىىرأىيٍ ى
الصبلة كيف يكوف ثوابه؟
( -12أ ٍىك أ ىىمىر بًالتَػ ٍق ىو َٰل) ى
يةهى عن ٌ
بدؿ أف ى
اٜنق كيف ييعذب بالةار؟
( -13أ ىىرأىيٍ ى
ب) بالقرآف ( ىكتىػ ىوَ َٰٔب) عن ٌ
ت إًف ىك َذ ى
( -14أى ىٓبٍ يىػ ٍعلىم بًأى َف اللَهى يىػىر َٰل) أفعاله فيدخله جهةٌم عليها؟
 ( -15ىك َبل) ال ٤ناة له ًمن الةار (لىئًن َٓب يةتى ًه) عن أفعاله السيئ (لىةىس ىفعا بًالة ً
َاصيى ً) "الةاصي " هي مق ٌدـ
ٌ
ٍ ن
ٍى
حساف بن ثابت األنصارم:
شعر الرأس ،كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
كجٍّز ناصي و كةٌا ىموالًيها
كم ًمن أن وًن فى ىك ٍكةاهي بًبل ىٖنى ون
ى

فاٛنز هو قص الشعر ،كقاؿ جرير:
ٌ

يومان نىش حد كراء الس ًب ً
ً
طريد الب ىق ير
عاديى ن
يش ٍع ى
ي ى ٌٍ
ث الةواصي كيومان تي ى
الشمس كقت
السفع" ضرب الشمس ،كهو ما يصيب اإلنساف ًمن أٓب كمرض برأنه بسبب حرارة ٌ
ك" ٌ

الصيف إ ٍف كاف ماشيان ُب الصحراء ،كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:
كإلىي ًهم انتىػ ٍقبػ ٍلت يك َل كًدي ىق و
ىش ٍهباءى يى ٍس ىف يع ىححرها ىكالةٌا ًر
ٍ ي ٍ ى ي ى
يح كديق و ،أم ناخة  .كقاؿ زهًن بن أيب نلمى:
يقوؿ الشاعر ألجلهم
كل ر و
ي
انتقبلت ٌ
كج ٍذًـ اٜنى ٍو ً
ض ٓب يىػتىثىػلٌ ًم
ُب ين ٍف ىعان ُب يمعَر ًس ًم ٍر ىج ول
أثا َ
ٍ
كنؤيان ى
"األثاُب" هي األحجار اليت يةصب عليها القدر ليوقد ٓنته الةار ،كإٌ٧نا قاؿ " ين ٍف ىعان" يعين صار لوهنا أنود
ًمن كثرة اإليقاد .كمعىن (لىةىس ىفعا بًالة ً
َاصيى ً) يعين :لتضربه الةار ُنراراهتا كتلفحه بلهبها .فةار الربزخ هي
ٍ ن
الشمس كبعدها ىن ىقر.
الرباكٌن يع ٌذب فيها ،كنار يوـ القيام هي ٌ
اصي و ىك ًاذب و خ ً
ً
اطئى و) يعين ناصي رجل كاذب خاطيء .كلى ٌما أتىى أبو جهل ككلٌم رنوؿ اهلل
( - 16نى ى ى ى

علمت ما ُّا أح هد أكثر ناديان مين؟ فةزؿ قوله
١نمد كقد
ى
الةب (ع) فقاؿ أبو جهل أتةتهر٘ب يا ٌ
انتهره ٌ

تعأب:

( -17فىػ ٍليى ٍدعي نى ًاديىهي) أم فليدعي أهل ناديه ،يعين أهل ٠نلسه.
 ( -18ىنةى ٍدعي الَزبىانًيى ى) يعين مبلئك العذاب ليأخذكه .ككلم "زباني " تعين األقوياء األشداء ،كمن ذلك

يذـ قومان:
حساف ٌ
قوؿ ٌ

كخور لى ىدل ً
اٜنرب ُب اٞن ٍع ىم ىع ٍه
ىزبانًيى ه ىح ٍوىؿ أبياهتًً ٍم
ي
ه
ى
يعين ييظهركف شجاعتهم حوؿ بيوهتم كلكةٌهم جبةاء كقت اٜنرب كالقتاؿ.

ً
ً
ان يج ٍد) السجود معةاه اإلنقياد،
١نمد فيما يقوؿ ( ىك ٍ
 ( -19ىك َبل) ال ٤ناة له من الزباني (ىال تيط ٍعهي) يا ٌ
ك له.
(كاقٍػ ىًرتب) إليه بطاعتً ى
كاٞنعىن :إنقاد [أك إنٍػ ىق ٍد] ألمر ربٌك ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة العلق ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة القدر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ىنزلٍةىاهي) أم أنزلةا القرآف (ًُب لىٍيػلى ً الٍ ىق ٍد ًر) كهي ليل نبع كعشرين من شهر رمضاف ،كاٞنعىن:
( - 1إًنَا أ ى

إبتدأ نزكله ُب لي ال ىق ٍدر.

 ( - 2ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما لىٍيػلى ي الٍ ىق ٍد ًر)! كهذا تعظيم لشأهنا.
( -3لىٍيػلى ي الٍ ىق ٍد ًر ىخٍيػر ٍّمن أىلٍ ً
ف ىش ٍه ور) يعين القياـ فيها للعبادة كالصبلة كالتسبيح خًنه عةد اهلل من عبادة
ه ٍ
و
عابد عبد اهلل ألف شهر ٍبٌ عصاه ،كهو بلعاـ بن باعور.
ً
الركح األمٌن (فً ىيها) أم ُب ليل ال ىق ٍدر (بًًإ ٍذ ًف
( - 4تىػةىػَزيؿ الٍ ىم ىبلئ ىك ي ىكالحر ي
الركح" كةاي جربائيل كهو ٌ
كح) " ٌ
ً
ً
و
كل قًسم
ىرٍُّّم) يعين يستأذنوف رٌُّم ُب الةزكؿ من السماء إٔب األرض فيأذف ٟنم ( ٍّمن يك ٍّل أ ٍىمر) أم من ٌ
من اٞنخلوقات الركحاني اليت ُب اٛنةاف ،أل ٌف ً
سمى "أمور" كمن
يسمى "أمر" ك٠نموعها يي ٌ
كل قسم مةها ٌ
ٌ
ً ً ً
اٛنن كاإلنس بعد
ذلك قوله تعأب ُب نورة الشورل { أىىال إ ىٔب اللَه تىصًني ي
ور } يعين ترجع نفوس ٌ
األم ي
اٞنوت إٔب اهلل فيحكم فيهم ً
بالقسط.

 ( - 5ىن ىبل هـ ًه ىي) أم اٞنبلئك تسلٌم على ىمن ي٪نيًي ليل القدر بالعبادة كتب ىقى معهم ( ىح َ َّٰت ىمطٍلى ًع الٍ ىف ٍج ًر)

ٍبٌ تصعد إٔب السماء إٔب اٛنةاف.

كةت نائمان ليل نبع كعشرين ًمن شهر رمضاف نة  1398هجري ُب شقبلكة [ُب مشاؿ العراؽ]
كقد ي
انتبهت ًمن نومي فلم ىأر أحدان.
فقلت كعليكم السبلـ ك ي
نبلـ عليكم ،ي
فجاء٘ب ملىك ُب اٞنةاـ كقاؿ ه
حّت مطل ًع ال ىف ٍجر.
بالصبلة كالتسبيح كقراءة القرآف ٌ
ب إحياء هذه الليل ٌ
كيي ى
ستح ٌ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة القدر ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة البيّنة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
 ( - 1ىٓب ي يك ًن الَ ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىه ًل الٍ ًكتى ً
ٌن) ًمن
اب) يعين اليهود كالةصارل الذين كفركا بالقرآف ( ىكالٍ يم ٍش ًرك ى
ى ي ٍ
ٍى
ٌن) عن كفرهم ( ىح َ َّٰت تىأٍتًيىػ يه يم الٍبىػيٍّػةى ي)  ،كاٞنعىن :ييبل ًزموف على كفرهم كإشراكهم ال
العرب كغًنهم ( يمة ىف ٍّك ى
يةف ٌكوف عةه حّت تأتيهم البيٌة  ،كيريد ُّا اآليات اٞنتشاُّ من القرآف اليت ٓب يفهموا معةاها .أم ال
و
فحيةئذ أكثرهم يؤمةوف.
فيبٌن ٟنم اآليات اٞنتشاُّ كيشرح ٟنم تفسًنها
حّت يأٌب اٞنهدم ٌ
يؤمةوف بالقرآف ٌ
ً
كمثلها ُب نورة األعراؼ قوله تعأب { ىه ٍل يىةظييرك ىف إًالَ تىأٍ ًكيلىهي }  ،يعين هل يةتظركف ٌإال أ ٍف يأتيهم تأكيل
و
كبل ال يؤمن ٌإال ىمن يشاء اهلل هدايته.
القرآف كتفسًنه
فحيةئذ يؤمةوف؟ ٌ

ً
كمونى،
 ( - 2ىر ين ه
١نمد بن عبد اهلل (يىػٍتػليو) أم يقرأ عليكم ما كاف ُب ي
ص يحف إبراهيم ى
وؿ ٍّم ىن اللَه) كهو ٌ
مطهرة من اإلشراؾ كمن الذنوب .كً٣نٌا يؤيٌد هذا
ص يح نفا حمطى َهىرةن) ٞنن تىبً ىعها كنار على هنجها ،يعين ٌ
كهي ( ي
ً ً ً
ً
صح ً
ً
ونى }
ف ٍاأل ى
يكٔب ي
قوله تعأب ُب نورة األعلى { إ َف ىه ىذا لىفي ال ح ي
يم ىكيم ى
ص يحف إبٍػىراه ى
ً
لكل
( - 3ف ىيها) أم ُب تلك الصحف ( يكتي ه
ب) ألنبياء (قىػيٍّ ىم ه) على أتباعها ،الكتب يريد ُّا األنفار ،ك ٌ
ً
خاص به ،ككلم "قيٌم " ٗنع قيٌم ،كهو الذم يكوف ككيبلن على األيتاـ يقوـ برتبيتهم كبشؤكهنم.
نب نفر ٌ
ٌ
كقد نبق شرح كلم "قيٌم" ُب بعض نور القرآف.

ًَ
ً
اب) عن ديةهم ُب اٞناضي كأشركوا بعبادة رٌُّم (إًَال ًمن بىػ ٍع ًد ىما ىجاءىتٍػ يه يم
ين أيكتيوا الٍكتى ى
 ( - 4ىكىما تىػ ىفَر ىؽ الذ ى
تفرقوا من بعد ما بيٌةا ٟنم ُب الكتب السماكي بأ ٌف اهلل كاحد ال
الٍبىػيٍّػةى ي) ُب التوراة كالزبور كاأل٤نيل ،كاٞنعىنٌ :
غًنكا كب ٌدلوا كأشركوا كعبدكا البعل كعشتاركث كالشعرل اليماني
ْنعلوا له شريكان كال تعبدكا غًنه ،كلكةٌهم ٌ
الةصارل فقد عبدكا اٞنسيح ك ٌأمه كنصبوا ٟنما التماثيل يعبدكهنا من دكف اهلل.
كغًن ذلكٌ .أما
ى

ً
ً
ًً
ٍّين) أم
الةصارل (إًَال ليىػ ٍعبي يدكا اللَهى) كحده (٢نيٍلص ى
 ( - 5ىكىما أيم يركا) هؤالء اليهود ك ى
ٌن) له ُب العبادة (لىهي الد ى
ً
ص ىبلةى ىكيػي ٍؤتيوا الَزىكاةى) أم يدا ًكموا
يموا ال َ
له اإلنقياد كالطاع ( يحةىػ ىفاءى) أم ٌ
موحدين على دين إبراهيم ( ىكييق ي
ً
ً
ً
الرنل القيٌم
علىى الصبلة ي
ك٫ن ًر يجوا ًمن أمواٟنم الزكاة ( ىَٰكذىل ى
ين الٍ ىقيٍّ ىم ) أم دين ي
ك) الدين الذم ذكرناه (د ي
على أتباعها .فاآلي األكٔب [اآلي رقم  ]1تشًن إٔب اٞنستقبل ،كاآلي رقم  4تشًن إٔب اٞناضي ،كاٞنعىن:
كتفرقوا عن ديةهم كاآلف يريدكف مةٌا البياف ليؤمةوا؟
ُب اٞناضي بعد البياف كفركا ٌ
اب كالٍم ٍش ًركًٌن ًُب نىا ًر جهةَم خالً ًد ً
ً ًَ
ً
ً
ك يه ٍم ىشحر الٍىًربيًَ) أم
ين ف ىيها أيكلىػَٰئً ى
ين ىك ىف يركا م ٍن أ ٍىه ًل الٍكتى ً ى ي ى
ىى ى ى ى
( - 6إ َف الذ ى

هم أشرار الةاس أٗنعٌنٍ .بٌ أخرب عن أحواؿ اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب:

( -7إً َف الَ ًذين آمةوا كع ًمليوا ال َ ً
اٜن ً
ك يه ٍم ىخٍيػ ير الٍىًربيًَ) أم خًن الةاس أٗنعٌن.
ات أيكلىػَٰئً ى
ى ىي ى ى
ص ى

( - 8جز ياؤهم ًع ى ً
و
نبع ُب العدد ،كقد نبق
ةد ىرٍُّّ ٍم) ُب السماكات األثًني ٟ ،نم ( ىجة ي
َات ىع ٍدف) أم ه
ىى ي ٍ
شرحها ُب نورة التوب عةد قوله تعأب { كمساكًن طىيٍّب ن ًُب جة ً
َات ىع ٍد وف } ،
ى
ىى ى ى ى
ًً
ً ً
ين فً ىيها أىبى ندا) أم مؤبٌدين ال ٫نرجوف مةها ( َر ًض ىي اللَهي ىعٍةػ يه ٍم) ّنا ق ٌدموه من
( ىٍْن ًرم من ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ً
الرضا كالثواب (لً ىم ٍن ىخ ًش ىي ىربَهي) فرتؾ معاصيه.
ضوا ىعٍةهي) ّنا جازاهم من اٝنًنات َٰ( ىذل ى
الطاعات ( ىكىر ي
ك) ٌ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة البيٌة  ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الزلزال
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً
ض
 - 1نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام مّت تقوـ ،فأجاب اهلل تعأب عن نؤاٟنم فقاؿ( :إًذىا يزلٍ ًزلىت ٍاأل ٍىر ي
هزان شديدان،
اهتزت ٌ
ًزلٍىزا ىٟنىا) يعين إذا ٌ
( -2كأ ً
الشرير يكوف ثقيبلن على الةاس ،كمن ذلك قوؿ
ى ٍ
ىخىر ىجت ٍاأل ٍىر ي
ض أىثٍػ ىقا ىٟنىا) يعين أشرارها ،فاإلنساف ٌ

الشاعر:

كقالت اٝنةساء:

إذا ىح ٌل الثًٌقيل بً ٍأر ً
ض قىػ ٍووـ
ي

فما لًلساكًةً ً
الرًح ًيل
ٌ ى
ٌن ن ىول ٌ

الشر ً
يد حلٌ ً
ض أىثٍقا ىٟنا
أبىػ ٍع ىد اب ًن ىع ٍم ورك ًم ٍن ًآؿ ٌ
ى ٍ
األر ي
ت به ٍ
تقوؿ أبعد فقد ابن عمرك كهو أخوها نزلت األشرار بتلك األرض ٌ ً
نطوتىه.
ألهنم أمةوا ى

و
ً
تتمزؽ بعد تزلزٟنا كتةتثر
الشريرة اَّ ًرم من األرض كتةتشر ُب الفضاء ،أل ٌف األرض ٌ
فحيةئذ ٔنرج الةفوس ٌ
خص األشرار باٝنركج ًمن األرض ُب ذلك اٜنٌن أل ٌف اٞنذنبٌن ًمن
أجزاؤها ُب الفضاء فتكوف نيازؾ .كإٌ٧نا ٌ
اٞنوحدين الذين انتوفىوا عقاُّم يصعدكف إٔب السماكات حٌن يبدأ اليوـ الطويل الذم يكوف طوله
اٞنؤمةٌن ٌ
و
حّت
ألف نة من نةيٌةا كتب ىقى األشرار على األرض يبلقيوف أهوالىه كيذكقوف مرارته كيواجهوف شدائده ٌ
ألف نة فيحدث الزلزاؿ ٍبٌ تكوف حادث اٝنراب كالدمار بتمزيق اَّموع الشمسيٌ .
تةتهي ي
اإلنسا يف) و
ً
يومئذ ( ىما ىٟنىا) أم يسأؿ بعضهم بعضان ما هذا االهتزاز الذم ٓب نعهده من قبل
 ( - 3ىكقى ىاؿ ٍ ى
التغًنات كالتقلٌبات ُب الكوف؟
كما هذه ٌ

و
ىخبى ىارىها) يعين بعضهم ي٪ن ٌدث اآلخر فيقوؿ له:
( -4يىػ ٍوىمئًذ يٓنىد ي
ٍّث) الةاس (أ ٍ
الزلزاؿ ًمن حوادث القيام
( -5بًأى َف ىربَ ى
أكحى إٔب األرض أ ٍف تيػىز ىلزؿ كأ ٌف هذا ٌ
ك أ ٍىك ىح َٰى ىٟنىا) يعين بأ ٌف اهلل ى
الزلزاؿ كتتقطٌع كتةتثر ُب الفضاء فتكوف نيازؾ.
الذم كعدنا اهلل به ُب القرآفٍ .بٌ تتش ٌقق األرض بعد ٌ

ًو
متفرقٌن ُب الفضاء كاٛنراد اٞنتطاير ،كمن ذلك قوله تعأب
( - 6يىػ ٍوىمئذ يى ٍ
َاس أى ٍشتىاتنا) أم متشتٌتٌن ٌ
ص يد ير الة ي
{٫نٍرجو ىف ًمن ٍاأل ً
َه ٍم ىجىر هاد حمةتى ًشهر}  .كقاؿ عةرتة:
ُب نورة القمر ى ي ي ى ٍ
ىج ىداث ىكأىنػ ي
كأىتٍػريؾ يك َل نائًح و تي ً
ةادم علىي ًهم بالتَػ ىفحرًؽ كالش ً
َتات
ى
ىٍ ٍ
ي
(لٍّييػىرٍكا) جزاء (أ ٍىع ىما ىٟني ٍم) .

( - 7فى ىمن يىػ ٍع ىم ٍل ًمثٍػ ىق ىاؿ ىذ َرةو ىخٍيػنرا يىػىرهي) مكتوبان ُب صحائف أعماله،
 ( - 8ىكىمن يىػ ٍع ىم ٍل ًمثٍػ ىق ىاؿ ىذ َرةو ىشًّرا يىػىرهي) مكتوبان ُب صحائف عمله.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة ٌ
الزلزاؿ ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة العاديات
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ً ً
قسم و
ماض ،ك"العاديات" هي طيور األبابيل ،أم طيور
 ( - 1ىكالٍ ىعاديىات ى
للقسم كهو ى
ضٍب نحا) "الواك" ى

ك"الضبح" هو أصواهتا كتبلكهتا ،كنظًنها
الزاغ األنود جاءت تعدك على أصحاب الفيل ،أم مس ًرعات،
ٌ
ات زجرا  ،فىالتَالًي ً ً
ً ً
ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الصافات { كال َ ً
بح
ات ذ ٍكنرا } ك ٌ
صافَات ى
ى
الض ي
ى
صفًّا  ،فىالَزاجىر ى ٍ ن
ُب األلواف هو األنود الشديد السواد ،كالشاهد على ذلك قوؿ جرير يهجو األخطل:
ً
ً
ىً
يح اٛنًٍل ًد ًم ٍن أثىًر ال يكلي ًوـ
ب
ى
آد ير تىػ ٍغلً ٌّ
ضغىا ُب الق ٌد ى
ضب ي
كتقدير اآلي يكوف كما يلي :قسمان بالطٌيور السود ً
العاديات على أصحاب الفيل كالصائحات بال ٌذكر
ٌ
ى

كالرتتيل.

( - 2فىالٍموًري ً
بذهاب كإيابً ،
و
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
ات قى ٍد نحا) "الٍ ىم ٍور" معةاه االضطراب
ي ى

ور ال َس ىماء ىم ٍونرا }  .كقاؿ زهًن:
الطور { يىػ ٍوىـ ىٕني ي
ًّنيٍقسم و ىٕني ً
ً ً
كم
فىػتي ٍج ىم يع ٍأ٬ني هن مةٌا كمٍة ٍ
ىى ي
ور ُّا ال ٌدماءي
أم ٕنوج ُّا الدماء .كقاؿ طرف يصف امرأ نة:
ً
ي ً
الر ٍج ًل ىم َو ىارةي اليى ًد
يدةي ىك ٍخ ًد ٍّ
القرا بىعً ى
صهابيَ ي العيثٍػةيوف يم ى
وج ىدةي ى
باٜنصى ،أل ٌف الطيور كانت ٗناعات فتذهب ٗناع
أم ٌ
هتز يدها عةد مشيها .ك"ال ىق ٍدح" معةاه الضرب ى
للحصى كيرموهنا على أصحاب الفيل.
باٜنصى كتأٌب ٗناع أخرل حامل
ى
لتأٌب ى

ً ً
صٍب نحا) أم كانت غارة الطيور على أصحاب الفيل كقت الصباح.
( -3فىالٍ يمغ ىًنات ي

ً
تةعى أخاها:
( -4فىأىثػى ٍر ىف بًه) أم بالضرب (نىػ ٍق نعا) الةقع هو الغبار ،كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ى
ًًً
ت ًًَن ٍريى ًاؿ
ٓنت الةٌػ ٍق ًع عابً ىس ن
كأ ٌف أكتافىها عيلٌ ٍ
لخٍي ًل ى
كابٍكيه ل ى
كقاؿ عةرتة:
يػ ٍق ً
ص يد اٝنىٍي ىل إذا الةَػ ٍق يع ٍارتىػ ىف ٍع
العٍب يد الذم
كأنا األ ٍ
ىن ىويد ك ى
ى
كقاؿ أيضان:
ً ً
ب
ب كالطَ ٍع ين كاألىقٍ ي
كالةَػ ٍق يع يىػ ٍوىـ طىراد اٝنىٍي ًل يى ٍش ىه يد ًٕب كالض ٍَر ي
بلـ كال يكتي ي
ألهنم ذهبوا يرتاكضوف
كاٞنعىن :فأثارت تلك الطيور الغبار بقصفها
للحصى على أصحاب الفيل ،كذلك ٌ
ى
خوفان من تلك الطيور كاألحجار اليت تقذفهم ُّا فثار الغبار ًمن ٓنت أقدامهم.
( -5فىػ ىو ىنطٍ ىن بًًه) أم بالفيل (ٗنىٍ نعا) يعين الطيور جعلت الفيل كنطان ،أم أحاطت بالفيل كأخذت

تقصفهم ،أل ٌف قائدهم أبره كاف راكبان على الفيل.

ً
ً ً
ود) ام كفور للةعم ،يعين يمةكر لةً ىعم ربٌه مثل قاركف { قى ىاؿ إًَ٧نىا أيكتًيتيهي ىعلىى
نسا ىف لىربًٍّه لى ىكةي ه
( - 6إ َف ٍاإل ى
ًع ٍل وم ًع ً
ةدم }  ،ككذلك أكثر الةاس يقولوف إ ٌف الذم حصلةا عليه من اٞناؿ كاف بعلمةا كليس ًمن اهلل،
طماع مهما أيكٌب ًمن ماؿ ال يقةع به بل يريد الزيادة .كمن ذلك قوؿ األعشى يصف امرأةن:
ٍبٌ إنٌه ٌ
ث لًو ً
الزائًًر اٞن ٍعتى ًاد
ص ًل
ك إنػ ىَها يكةي هد لًىو
ث ىٟنا يٍٓن ًد ٍ
أح ًد ٍ
صل ى
ٍ
ٍ
ٌ
ٍ
ى
ي
ً
يد ًك ً
داد
أعداءن بػي ىع ى
ص ًرٍمةىهي كيى يك ٌن ٍ
أخو الةٌساء ىم ىّت يى ىشأٍ يى ٍ
ىك ي
قطعت عةها اٞناؿ قطعت
ك كإ ٍف
اصلىٍت ى
ى
يقوؿ الشاعر ٌأهنا مةكرة للجميل طامع ُب اٞناؿ إ ٍف زدهتا ك ى

صل عةك.
الو ٍ
ى

ً
ك) الكةد (لى ىش ًهي هد) يعين :كاإلنساف الذم ٪نضر ٠نلسه يشهد عليه
 ( -7ىكإًنَهي) أم اإلنساف ( ىعلى َٰى َٰ ىذل ى
بأنٌه ىكةيود م ً
ةكر لةً ىعم اهلل .
ي

اٝنىًًٍن لى ىش ًدي هد) كلش ٌدة حبٌه للماؿ يبيع آخرته بدنياهٍ .بٌ توع ٌده اهلل تعأب على أفعاله
ب ٍ
 ( -8ىكإًنَهي ًٜني ٍّ

فقاؿ:

( -9أىفى ىبل يىػ ٍعلى يم) هذا اإلنساف الكةود (إً ىذا بػي ٍعثًىر ىما ًُب الٍ يقبيوًر) يعين إذا تبعثرت األجساـ اٞنيت ُب القبور

كتبلشت،
ى

ص يدكًر) ًمن أنرار ،أم ٔنترب السرائر.
ص ىل ىما ًُب ال ح
 ( -10ىك يح ٍّ
( - 11إً َف ىربػَ يهم ًًُّ ٍم يىػ ٍوىمئً وذ َٝنىبًًنه) يعين ّنجازاهتم ٝنبًن فيجازم كبلن مةهم على حسب أفعاله.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة العاديات ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة القارعة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( -1الٍ ىقا ًر ىع ي) !
 ( -2ىما الٍ ىقا ًر ىع ي) !؟

ألهنا تقرع اآلذاف بصوهتا كتقرع األفئدة بالفزع ،كالقارع هي اٞنصيب
القارع إنم من أٚناء القيام ٌ
قوؿ لبيد:
كالداهي  ،كمن ذلك ي
أى ً
َه ير بًال ىف ىّت
ىح ىد ى
ٍ
ث الد ٍ
ىْنىزعي ٣نٌا أ ٍ

ً
كأى ح
م ىك ًروٙب ىٓبٍ تيصٍبهي ال ىقوا ًرعي

كيريد بالقارع الصوت الذم ٫نرج من الشمس حٌن تتص ٌدع ،فالغازات اليت ٔنرج من جوفها تقرع القشرة
تتكوف للشمس عةد انتهاء حياهتا فتص ٌدعها ،كعةد خركج الغازات من ذلك الصدع يكوف ٟنا
الباردة اليت ٌ
ع الباب.
ه
صوت عظيم .فالقرع معةاه الضرب على الشيء فيخرج مةه صوت ،كمن ذلك قوٟنم قر ى
ً
الصور.
كيفسرها قوله تعأب ُب نورة اٞن ٌدثر { فىًإ ىذا نيقىر ًُب الةَاقيوًر } .فالةاقور هو ي
ٌ

 ( - 3ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما الٍ ىقا ًر ىع ي) !؟ كهذ تعظيم لشأهنا كهتويل ألمرها.
َاس ىكالٍ ىفىر ً
اش
ٍ -4بٌ كصف نبحانه بعض ما يقع ُب ذلك اليوـ من حوادث مفزع فقاؿ (يىػ ٍوىـ يى يكو يف الة ي
الٍمبثي ً
وث) ال ىفراش يفتح الفاء هي اٜنشرات اليت تتطاير حوؿ اٞنصباح ليبلن ،كاٞنبثوث معةاه اٞنةتشر ،كمن
ىٍ
ذلك قوؿ اٝنةساء:

ىكىمٍبثيوثىو ًمثٍ ىل اٛنىر ًاد ىكىز ٍعتىها
جو السماء .كمثلها ُب نورة القمر
كاٞنعىنُ :ب ذلك اليوـ تةتشر الةفوس ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر ُب ٌ
قوله تعأب { ى٫نٍرجو ىف ًمن ٍاأل ً
ً
اٛنو.
يي ى ٍ
ىج ىداث ىكأىنػ ي
َه ٍم ىجىر هاد حمةتىشهر } ُب ٌ
وب ًم ىن ال يذ ٍع ًر
ىٟنا ىز ىج هل ٬نىٍبل ال يقلي ى

اؿ ىكالٍعً ٍه ًن الٍ ىمة يف ً
كالصوؼ اٞنةفوش ،كاٞنعىن :تكوف كالرماؿ ٍبٌ تةسفها الرياح.
 ( -5ىكتى يكو يف ٍ
اٛنًبى ي
وش) يعين ٌ
كقد نبق تعليل ذلك.

( - 6فىأىَما ىمن ثػى يقلى ٍ ً
انب الةاس ُّا،
فمن طاؿ حسابيه .اٞنوازين هي قوانٌن اٜنيكم اليت يٓن ى
ت ىم ىوازيةيهي) يعين ى

حساف بن ثابت األنصارم:
كالشاهد على ذلك قوؿ ٌ
ً
األم ير ًميزانػي ىها
س ٍ
ىكيىػثٍ ًر ي
ب تىػ ٍعلى يم أىنَا ُّا إذا الٍتىبى ى
كقاؿ اآلخر:
صموا كانيوا فىر ً
ً
اعةى ن يىػ ٍومان كإ ٍف يح ٍّك يموا كانيوا ىموا ًزيةىا
ه
قوـ إذا ٍ
انتي ٍخ ي
يش و َر ً و
يرضى ُّا.
( - 7فىػ يه ىو ًُب ًع ى
اضيى ) يعين ى

توبيخ كتقريع،
الربزخ بل ينئل نؤ ىاؿ و
انب ُب عا ىٓب ى
 ( -8ىكأىَما ىم ٍن ىخف ٍ
َت ىم ىوا ًزيةيهي) أم ٓب ي٪ن ى
( -9فىأيحمهي ىها ًكيىه) يعين فمأكاهي اٟناكي  ،يهوم فيها،
 ( -10ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ًهيى ٍه) ؟
( - 11نى هار ىح ًاميى ه) كهي الرباكٌن.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة القارع  ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة التكاثر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1أى ٍٟنىا يك يم التَ ىكاثػيير) يعين أشغلكم عن طاع اهلل كعن ذكر اآلخرة التكاثر باألمواؿ كاألكالد كالتفاخر
ُّما،

حّت أدرككم اٞنوت على تلك اٜناؿ كزرًب أهل اٞنقابر ،أم التقيتم ّنن مات
 ( -2ىح َ َّٰت يزٍريًبي الٍ ىم ىقابًىر) يعين ٌ

قبلكم ،كأهل اٞنقابر هم الةفوس ،كمن ذلك قوؿ عةرتة يرثي زهًن بن يجذ٬ن :
ككا ىف أى ىج َل الةٌ ً
اس قى ٍدران كقى ٍد ىغ ىدا

أى ىج َل قىتً ويل ز ىار أى ٍه ىل الٍ ىمقابً ًر

 ( - 3ىك َبل) كلم ردع كمعةاها ال تشغلوا أنفسكم َنمع اٞناؿ ألنٌكم ترتكونه خلفكم كْنيئوف كحدكم،
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف) حقيق ذلك ٞنا تةتقلوف إليةا باٞنوت.
( ىن ٍو ى

ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف) ذلك بعد موتكم.
ٍ( - 4بيَ ىك َبل ىن ٍو ى
 ( -5ىك َبل) كال تةجوف من عذاب اهلل أيٌها اٞنتشاغلوف بالدنيا عن اآلخرة (لى ٍو تىػ ٍعلىمو ىف ًع ٍلم الٍيى ًق ً
ٌن) ّنا
ي
ى

٪ندث ُب ذلك اليوـ من أهواؿ كتقلٌبات ُب الكوف لرتكتم ٗنع اٞناؿ كاالنشغاؿ بالةساء كاألكالد كالزمتم
حّت تةتقلوا إٔب عا ىٓب الةفوس كلكةٌكم غافلوف نائموف. 115
اٞنساجد كعبدًب اهلل فيها ٌ
اٛن ًحيم) إذا انقلبتم إٔب عا ىٓب الربزخ و
حيةئذ تؤمةوف بوجودها.
ى
( - 6لىتىػىريك َف ٍى ى
ٌن الٍيى ًق ً
ٌن) أم لرتكهنا عيانان كذلك يوـ القيام .
ٍ( -7بيَ لىتىػىريكنػ ىَها ىع ٍ ى
ًو
ً
كل
ٍّعم الين أنعم اهلل ُّا عليكم من ٌ
ٍ( - 8بيَ لىتي ٍسأىلي َن يىػ ٍوىمئذ ىع ًن الةَعي ًم) يعين عن الةػ ى
صح كماؿ ككلد ك ٌ
يتةعم به اإلنساف ُب الدنيا هل شكرًب اهلل عليها أـ كفرًب ُّا ،كهل أنفقتم من أموالكم على
شيء ٌ

فقرائكم أـ ِنلتم عليهم؟

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة التكاثر ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة العصر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم

115
الةب (ع) بقوله" :الةاس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا".
كهذا ما أشار ٌ

 ( -1ىكالٍ ىع ٍ ً
قسم و
ماض ،ك"العصر" هو الزماف كالدهر ،أقسم اهلل بالعصور اٞناضي
للقسم كهو ى
صر) "الواك" ى
ً
كك ًعيد كاٞنخاطىب بذلك
اليت أهلك فيها ى
األمم اٞنيك ٌذب ي
قسم هتديد ى
للرنل كالكافرة بة ىعم اهلل ،كهو ى
رنلةا.
اٞنشركوف ،كاٞنعىن :إ ٍف ٓب تؤمةوا كتص ٌدقوا رنوٕب أهلككم كما
ي
أهلكت األمم اٞناضي اليت ك ٌذبت ي
اإلنسا ىف) ٍّ
ً ً
اٞنكذب (لىًفي يخ ٍس ور) من حياته األبديٌ إذ أبدؿ الةعيم بالعذاب كاٛنةٌ بالةار.
( - 2إ َف ٍ ى
( - 3إًَال الَ ًذين آمةيوا) بالرنل (كع ًمليوا ال َ ً ً
ص ًٍرب ) فأكالئك ًرُنيوا ُب
اص ٍوا بً ٍ
اص ٍوا بًال َ
ي ىى
اٜنى ٍّق ىكتىػ ىو ى
صاٜنىات ىكتىػ ىو ى
ى ى

أكصى بعضهم بعضان بذلك.
اصوا يعين :ى
حياهتم األبديٌ كٓب ٫نسركا ،كمعىن تو ى

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة العصر ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الهمزة
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
وح و
يعيب الةاس باإلشارة بيده أك ُناجبه ،ك"البلمز" هو الذم
 ( - 1ىكيٍ هل لٍّ يك ٍّل ي٨نىىزة ل ىمىزة) "اٟنامز" هو الذم ي
يعيب الةاس بلسانه أك بالكبلـ.

ً
يةفق مةها ُب نبيل اهلل .
( -2الَذم ىٗنى ىع ىم ناال) أم نقودان ( ىك ىعد ى
َدهي) يعين كصار يع ٌدها كال ي
يةفق مةه على
ب أى َف ىمالىهي أ ٍ
يظن أنٌه ٢نلٌد ُب الدنيا ال ٬نوت كلذلك ٗنع اٞناؿ كٓب ٍ
ىخلى ىدهي) يعين ٌ
 ( -3ىٍ٪ن ىس ي

الفقراء كاحملتاجٌن.

اٜنيطى ىم ً) أم يلًنىمى ُب اٜنيطىم ،
يتةعم به (لىييةبى ىذ َف ًُب ٍ
 ( -4ىك َبل) ال ٫نلٌد بل نيموت كيرتؾ ماله لغًنه ٌ

ض ن ٍّمن أىثىًر الَرن ً
وؿ
كهي جهةٌم ،كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب حاكيان عن لساف
السامرم {فىػ ىقبى ٍ
ضي
ت قىػٍب ى ٍ
ي
ٌ

فىػةىبى ٍذتيػ ىها} أم ألقيتها ُب الةار ،كقالت اٝنةساء:

اٝنيل عابً ىس ن
حّت تى ي
نوـ ٌ
ال ى
قودكا ى

يةبً ٍذ ىف طىرحان ّنيهر و
ات ك ٍأم ىها ًر
ٍى

ألهنا تتحطٌم يوـ القيام فتكوف تسع عشرة
كجهةٌم هي مشسةا اٜناليٌ  ،كإٌ٧نا ٚنٌاها اهلل نبحانه اٜنيطىم ٌ
ت } أم تقطٌعت فصارت كرات عديدة،
س يك ٍّوىر ٍ
قطع  ،كذلك قوله تعأب ُب نورة التكوير { إًذىا الش ٍ
َم ي
اد ىٕنىيَػ يز ًم ىن الٍغىٍي ًظ
أم تكوف كواكب نيٌارة بعد التحطيم ،ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنلك { تى ىك ي
} أم تكاد جهةٌم تتقطٌع من شدة الغيظ على الكافرين.
فسرها بقوله:
 ( - 5ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ٍ
اٜنيطى ىم ي)!؟ كهذا تعظيم لشأهناٍ ،بٌ ٌ
ً
اٞنؤجج اٞنتوقٌدة،
( -6نى يار اللَه الٍ يموقى ىدةي) أم ٌ
ً
ً ً
لع على أفئدهتم ،ك"الفؤاد" من أعضاء
( -7الًَيت تىطَل يع ىعلىى ٍاألىفٍئ ىدة) كاٞنعىن :تدخل الةار ُب أجوافهم فتطٌ ي

فيسمى "قلبان" ،كلى ٌما كانت الةار ماديٌ كالةفوس أثًنيٌ فالةار تتخلٌل مسامات
الةفسٌ ،أما عضو اٛنسم ٌ
فتكشف أنرارها.
كتدخل جوفها فتطلٌع على فؤادها
الةفس
ي
ي
ص ىدةه) أم مطبىػ ىق ال ٬نكةهم أ ٍف ٫نرجوا مةها ،كمن ذلك قوؿ
( - 8إًنػ ىَها) أم اٜنيطىم ( ىعلىٍي ًهم حم ٍؤ ى
األعشى:
ً
ص ندا
قىػ ٍوهـ يػي ىعالًج قي ٌمبلن أىبٍػةى ياؤيه ٍم
يج ندا ىكبىابنا يم ٍؤ ى
ىك ىن ىبلن نبل أ ي
كقاؿ اآلخر:
ً ً
ً
ً
ص ىدة
صٍةعاءى يم ٍؤ ى
اب ى
ىٓن حن إٔب أى ٍجباؿ ىم ٌك ى ناقىًيت كم ٍن يدكهنا أىبٍو ي

ًُ( - 9ب عم ود ح٣نىد و
الع ىمد ٗنع عمود ،ككلم "٣ن ٌددة" مشت ٌق من اإلمداد ،كمن ذلك قوله تعأب ُب
ى
َدة) ى
ىى
ً
ً
ً
ٌن}  ،كاٞنعىن :إ ٌف الذين نبى ىق ذكرهم
نورة الشعراء { ىكاتَػ يقوا الَذم أ ىىم َد يكم ّنىا تىػ ٍعلى يمو ىف أ ىىم َد يكم بًأىنٍػ ىع واـ ىكبىة ى
ً
البل ًمزين الذين ٩نمعوف اٞناؿ كال يةفقوف مةه ُب نبيل اهلل يعلٌقوف ُب تلك األعمدة اٞنتٌ ً
صل
اٟنامزين ك ٌ
ي
بعضها إٔب بعض ُب تلك الةار.116

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٟنمزة ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الفيل
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ىصح ً
ف فىػ ىعل ربح ى ً
اب الٍ ًف ًيل)؟
ك بأ ٍ ى
( - 1أى ىٓبٍ تىػىر) يا ٌ
١نمد ،يعين أٓب تعلم ( ىكٍي ى ى ى

نصارل كرئيسهم أبره األشرـ جاؤكا يريدكف هدـ الكعب كمعهم فيل يركبه رئيسهم،
كهم قوـ من اٜنبش
ى

اٜنصى كترميهم ُّا فشتٌت مشلهم
فأرنل اهلل عليهم ٗناعات من الطًن كهو "الزاغ األنود" ٓنمل ى
ى
كأهلكهم كجثىى الفيل ُب مكانه ال يستطيع القياـ ،كذلك قوله تعأب:

( -2أى ىٓب ى٩نعل ىكي ىدهم ًُب تى ٍ ً
ضل عن
ٍ ٍى ٍ ٍ ي ٍ
ضل ويل)؟ أم قصدهم ُب ٔنريب الكعب ُب ضياع كتشتيت .يقاؿ ٌ
الطريق ،أم تاه كضاع.

ً
ً
يل) أم ٗناعات ،كالشاهد على ذلك قوؿ زهًن:
 ( -3ىكأ ٍىر ىن ىل ىعلىٍيه ٍم طىٍيػنرا أىبىاب ى
 116كمن العجب أف تةطبق هذه اآليات على القوة الكهربائي كاألنبلؾ اليت ٓنملها األعمدة اٞنمتدة على األرض،
كأشع ر ً
نتكن اليت تطٌلًع على القلوب فتكشف ما فيها من أمراض.
ي

كقاؿ األعشى:

كبال ىف ىوا ًر ًس ًم ٍن ىكٍرقاءى قد عيلً يموا

فيػ ٍرنا ىف ًص ٍد وؽ على يج ٍرود أبابً ًيل

على ًيه أبابً ً
ً
ب
طى ًر ه
يصوليهي
كجبَ هار ًرىكاءه أ ي
يق ى
يل م ىن الطًٍَن تىػٍةػ ىع ي
ه
اٜنصى بأرجلها كمةاقًنها كترميها عليهم كعي ًقر الفيل فجلس على
يعين أنر ه
ٓنمل ى
اب من الطًن ،فكانت ي
فهربوا كماتوا.
األرض فلم يتم ٌكن من اٞنشي مهما ناقوه كضربوه ،كأل ىقى اهلل عليهم ٌ
الرعب ُب قلوُّم ى
ً ً ًً و ً
مكون من مواد رنوبي  ،ككانت الطيور ٓنمل تلك
( -4تىػ ٍرميهم ُن ىج ىارة ٍّمن ن ٍّج ويل) أم ُنجارة ٌ
األحجار من ك واد قريب من م ٌك  .كقد نبق الكبلـ عن هذه اٜنجارة ُب نورة هود آي . 82
ف َمأٍ يك و
صو
وؿ) يعين كتً و
اب كراثىته .كقد نبق تفسًن هذه الكلم ُب نورة
( - 5فى ىج ىعلى يه ٍم ىك ىع ٍ
نب أكلته الدك ٌ

صً
ف ىكالَرٍ٪نىا يف } .
الر٘ناف عةد قوله تعأب { ىك ٍ
اٜنى ح
ب ذيك الٍ ىع ٍ

الةب أح هد من أهل مك ألهنم
كلى ٌما نزلت هذه السورة كجاء فيها ٌ
قص أصحاب الفيل ٓب يةكرها على ٌ
كانوا قريب العهد بأصحاب الفيل ،كُب ذلك قاؿ أميٌ بن أيب الصلت:
آيات ربٍّةا بػيٍّ و
إ َف ً
ًً
ور
ةات
ى ى
ما ي٬نا ًرم فيه َن إال ال ىك يف ي
حبس ً
الفيل بًالٍ يمغى َم ً
ور
س ىح َّت
ظى َل ىٍ٪نبيو كأنٌهي ىم ٍع يق ي
ىى ى ى
كقاؿ عبد اهلل بن عمرك بن ٢نزكـ:
ػت اٛنىلًيل ربَةا ىٓبٍ تي ىدن ً
َس
أىن ى
ي
ًم ٍن بىػ ٍع ًد ما ىه َم بً ىشي وء يم ٍلبً ً
س
ٍ

أىنت حبس ً
الفيل بًالٍ يمغى َم ً
س
ى ىى ٍ ى
ت ى
حبى ٍستىهي ُب ىهٍيئى ً الٍ يم ىك ٍرىك ً
س

كقد حدث ُب زمن ملكيٌ غازم بن فيصل (إبن اٞنلك حسٌن ملك اٜنجاز الذم نفاه اإل٤نليز إٔب
قربص) ككاف غازم ملكان على العراؽ ،حدث ُب الثبلثيةيات من القرف العشرين 117حادث ُب العراؽ
ُ 117ب األصلُ" :ب العشريةيات من ذلك القرف" – اٞنعلٌق.

تشبه حادث أصحاب الفيل من جه الطًن ،كهي أ ٌف طائرنة عادت إٔب بغداد كأرادت أف هتبط ُب اٞنطار
فهاٗنتها طيور الزاغ األنود كأخذت تةقرها كتطًن حوٟنا حّت كادت الطائرة أف تسقط على األرض كٓب
يتم ٌكن السائق الطيٌار أف يتخلٌص من تلك الطيور لكثرهتا ٌإال بعد جهد طويل ،كقد أيعلًن هذا الةبأ ُب
بغداد كنشرته الصحف احمللي ُب حيةه.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الفيل ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة قريش
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ًً( - 1إل ىيبل ً
ؼ قيػىريٍ و
ش) أنباب ،اإليبلؼ معةاه التآلف بٌن القوـ كالتٌحاببٍ ،بٌ كصف نبحانه أنباب

ذلك التآلف فقاؿ:

صٍي ً
ف) يعين هاتاف الرحلتاف كانتا نببان لتآلفهم ،فكانت رحل ه ُب الصيف
( -2إً ىيبلفً ًه ٍم ًر ٍحلى ى الشٍّتى ًاء ىكال َ
إٔب الشاـ للتجارة ،كرحل ُب الشتاء إٔب اليمن للتجارة ،كبذلك كانوا ٪نصلوف على معاشهم ،ككانوا

أحد.
آمةٌن ُب م ٌك حيث أ ٌهنم أصحاب البيت ال يغزكهم ى
ب هػَٰ ىذا الٍبػي ً
ت) يعين الكعب ،
( -3فىػ ٍليىػ ٍعبي يدكا ىر َ ى ى ٍ

ً
وع) ( ،كآمةىػهم) كٓب ي ًبق ٟنم ( ٍّمن خو و
عدك .أل ٌف أبره
ؼ) ٍّ
( - 4الَذم أىطٍ ىع ىم يهم) كٓب يي ًبق ٟنم ( ٍّمن يج و ى ى ي
ي
ٍ ىٍ
خوفهم لى ٌما جاء ًَنيشه إٔب م ٌك كأراد هدـ الكعب  ،فارنل اهلل عليهم طيور الزاغ ترميهم باٜنجارة كشتٌت
ٌ
ً
أح هد بعد ذلك.
مشلهم كبذلك زاؿ
ي
اٝنوؼ من أهل مك كٓب يعتد عليهم ى
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الفيل ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الماعون
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
( - 1أىرأىي ً
ب بًالدٍّي ًن) أم بالعقاب كالثواب.
ىٍ ى
ت الَذم يي ىك ٍّذ ي
ً
عطيهً ،
ك الَ ًذم ي يدعح الٍيتًيم) أم يدفع اليتيم عن ح ٌقه كال ي ً
قوؿ أيب طالب:
كمن ذلك ي
( -2فىَٰ ىذل ى
ي
ى ى ى
يػي ىق ٍّس يم ىح ٌقان لًليىتًي ًم كىٓبٍ يى يك ٍن

ً
األصاغىرا
ع لى ىدل أىيٍسا ًرًه َن
يى يد ح

ض ىعلى َٰى طى ىع ًاـ الٍ ًمس ًك ً
ٌن) لبخله ،كاٞنعىن :إنٌه إ ٍف ٕن ٌكن على الطعاـ ٓب ييطعم اٞنسكٌن كإ ٍف
 ( - 3ىكىال ى٪ني ح
ٍ
ض،
٪نث الةاس على إطعامه لكي ييطعًموه ،فكلم
"٪نض" معةاها ٌ
ٓب يتم ٌكن على إطعامه ال ٌ
ٌ
ك٪نر ي
٪نث ٌ
قوؿ كعب بن زهًن:
كمن ذلك ي
لي ىكرٍهطىهي كما ًص ٍرىم ًيت ًمٍةها ًألىَكًؿ ىم ٍن بىػغىى
َض ىجبٌ نارا ىع َ
ي٪نىض ي
اٛنحاؼ:
كقاؿ ٌ
ًو
ك الئً يم
ضٍ
الم ًين لى ى
هل لي ٍمتىًين يم ٍذ ىح ى
ضتىًين ىعلىى ال ىقٍت ًل أى ٍـ ىه ٍل ى
أبا مالك ٍ

ٍ -4بٌ كصف هذا الرجل كمن ماثله بالةفاؽ كليسوا ّنؤمةٌن ،كإٌ٧نا تراهم يصلٌوف لًتىػىرل الةاس صبلهتم
ٌن) رياءن،
صلٍّ ى
كليس صبلهتم عن عقيدة كإ٬ناف ،فقاؿ( :فىػ ىويٍ هل لٍٍّل يم ى

( -5الَ ًذين هم عن ًً
اهو ىف) يعين :إ ٍف صلٌوا ال يرجوف ُّا الثٌواب كإ ٍف تركوها ال ٫نافوف العقاب
ص ىبلهت ٍم ىن ي
ى يٍ ى ى

إل ٌهنم غًن موقةٌن بالثٌواب كالعقاب ،كلذلك قاؿ اهلل تعأب بعدها:
ًَ
ين يه ٍم يػيىراءيك ىف) الةاس بصبلهتم،
( -6الذ ى

 ( - 7ىك٬نىٍةىػعيو ىف الٍ ىماعيو ىف) لش ٌدة ِنلهم ،ككلم "ماعوف" مشت ٌق من اإلعان  ،كمن ذلك قوؿ األعشى:
ًً
ً
أع ىجبىػ ىها ىما يٟنىا
س ٍ
إٔب بىػٍيت ىم ٍن يىػ ٍع ىرتيه الةٌ ىدل إذىا الةٌػ ٍف ي
ىخ ىو ًاًبي يِنٍ ول ىكأقٍػ ىفا يٟنىا
ليس ىك ىم ٍن يدك ىف ىماعيونًًه
ك ى
كاٞنعىن :إذا نأٟنم احملتاج شيئان ال يعيةوه بشيء من ماٟنم.
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اٞناعوف ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الكوثر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
اؾ الٍ ىك ٍوثىػىر) أم اٝنًن الكثًن ُب الدنيا كاآلخرة،
( - 1إًنَا أ ٍىعطىٍيػةى ى
( -2فى ً
الصبلة.
ك ىك ٍا٥نىٍر) له ،يعين ٍّ
ص ٍّل لىربٍّ ى
صل صبلة عيد األضحى كا٥نر ىهديىك بعد ٌ
ى

ً
السهمي
( - 3إً َف ىشانًئى ى
كل خًن ،كهو العاص بن كائل ٌ
ك) أم مبغضك ( يه ىو ٍاألىبٍػتىػ ير) أم اٞنةقطع عن ٌ

كين رنوؿ اهلل باألبرت ،كاألبرت من ليس له كلد.
كاف يي ٌ

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الكوثر ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الكافرون
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
السهمي كالعاص بن أيب كائل كالوليد بن
 -1نزلت هذه السورة ُب نف ور من قريش مةهم
ي
اٜنارث بن قيس ٌ

١نمد
اٞنغًنة كاألنود بن عبد يغوث الزهرم كاألنود بن اٞنطلب بن أند كأميٌ بن خلف ،قالوا" :هلٌم يا ٌ
جئت
تعبد آٟنتىةا نة
ي
فاتبع ديةةا نتٌبع ديةك كنشركك ُب أمرنا كلٌه ،ي
إالهك نة  ،فإ ٍف كاف الذم ى
كنعبد ى

كةت
به خًنان ٣نٌا ُب أيديةا كةٌا قد ىشىرٍكةاؾ فيه كأخذنا ُنظٌةا مةه ،كإ ٍف كاف الذم بأيديةا خًنان ٣نٌا ُب يدؾ ى
أخذت ُنظٍّك مةه".
قد شاركتةا ُب أم ًرنا ك ى
فقاؿ (ع)" :معاذ اهلل أف أش ًرؾ به غًنه".
ك".
صل ًمثل صبلتةا نتٌبً ٍع ى
قالوا" :إذان ٌ
ً
ريب"  ،فةزلت هذه السورة:
أنظر ما يأٌب من عةد ٌ
فقاؿٍ " :
١نمد (يىا أىيػح ىها الٍ ىكافًيرك ىف)!
(قي ٍل) يا ٌ
( -2ىال أ ٍىعبي يد ىما تىػ ٍعبي يدك ىف) أم ال أش ًريؾ اصةامكم مع اهلل ُب العبادة،

 ( -3ىكىال أىنتي ٍم ىعابً يدك ىف ىما أ ٍىعبي يد) أم كال أنتم تعبدكف مثل عبادٌب،
أعبد مثل عبادتكم،
دًب) أم كال أنا ي
 ( -4ىكىال أىنىا ىعابً هد َما ىعبى حٍ
 ( -5ىكىال أىنتي ٍم ىعابً يدك ىف ىما أ ٍىعبي يد) يعين كال أنتم توافقوف أف تصلٌوا مثل صبلٌب،
( - 6لى يك ٍم ًديةي يك ٍم ىكً
ٕب ًدي ًن) أم لكم عقاب ديةكم كٕب جزاء ديين.
ى
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الكافركف ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة النصر
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ص ير اللَ ًه) لك على أعدائك ( ىكالٍ ىفٍت يح) يعين فتح م ٌك  ،كهذه بشارة له (ع) من اهلل بالةصر
( -1إًذىا ىجاءى نى ٍ
كالفتح قبل كقوع األمر.

ً ً
بالدين هو اإلنبلـ.
اجا) أم ٗناع بعد ٗناع  ،كاٞنراد ٍّ
 ( -2ىكىرأىيٍ ى
َاس يى ٍد يخليو ىف ًُب دي ًن اللَه أىفٍػ ىو ن
ت الة ى
ً
انتىػ ٍغ ًف ٍرهي إًنَهي ىكا ىف تىػ َوابنا) للتائبٌن.
( - 3فى ىسبٍّ ٍح ًُنى ٍمد ىربٍّ ى
ك ىك ٍ
اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة الةصر ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة تبت
بً ٍس ًم اللٌ ًه الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الةب أفلت مةهم كٓب يتم ٌكةوا من
 - 1لى ٌما اجتمع اٞنشركوف ُب دار الةدكة ٌ
الةب (ع) ك ٌ
لكن ٌ
كقرركا قتل ٌ

ت يى ىدا أًىيب ىٟنى و
ب) أم
١نمد .فةزلت هذه السورة (تىػبَ ٍ
قتله ،فص ىف ىق أبو ٟنب بيديه كقاؿ لقد أفلت مةٌا ٌ

الةب ،كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة غافر { ىكىما ىكٍي يد
خسرت يداه .كأبو ٟنب هو أحد أعماـ ٌ
و
ً ًَ ً
حساف بن ثابت:
ف ٍر ىع ٍو ىف إال ُب تىػبىاب } يعين ٌإال ُب يخسراف ،كقاؿ ٌ
الةب تىػ ىؤَب ىعٍةػ يه يم ىن ىحىرا
فارقىػ يه ٍم
ب
تى َ
ي
ى
اٝنًن ى
اٞنساكٌن إ ٌف ى
مع ٌ
وُب كذهب إٔب جوار ربٌه .كاٞنعىن :خسر أبو ٟنب ما يةاله
الةب كخًنه حٌن تي ٌ
أم خسر اٞنساكٌن حةاف ٌ

ب) أم ككذلك خسر
العز كالشرؼ الذم يةاله باإل٬ناف لو آمن كلكةٌه كفر به كعاداه فخسر ( ىكتى َ
من ٌ
آخرته فلن يةاؿ من نعيمها شيئان.

ب) من أتباع ،يعين ال ماله يةجيه من العذاب كال
 ( -2ىما أى ٍغ ى َٰىن ىعٍةهي ىماليهي) من فكاؾ العذاب ( ىكىما ىك ىس ى

أصحابه.

ات ىٟنى و
ب) .
صلى َٰى نى نارا) ُب اآلخرة (ذى ى
 ( -3ىنيى ٍ
اٜنىطى ً
ب) إٔب جهةٌم ،كاٚنها ٗنيل بةت حرب بن أميٌ  ،ككةيتها ٌأـ ٗنيل .فاٜنطب
 ( -4ىك ٍامىرأىتيهي ى٘نَالى ى ٍ

كٓنرضهم على القتاؿ ،فكأهنا ترنلهم إٔب جهةٌم.
الةب ٌ
كةاي عن الكافرين الذين تغويهم على حرب ٌ
ً
ً
ً
َم ىحطىبنا }  .ككلم "اٜنمل" معةاه
ثل قوله تعأب ُب نورة ٌ
اٛنن { ىكأىَما الٍ ىقانطيو ىف فى ىكانيوا ٛنى ىهة ى
كهذا م ي
و
حرضين
آخر ،تقوؿ العرب "زي هد ٘نلين على قتل عمرك" يعين ٌ
التحريض على اإلٍب أك القتل أك علىى شيء ى

على القتل كأمر٘ب به.

و
ً ً ً
حبل من
ُ( - 5ب جيد ىها) أم ُب رقبتها ( ىحٍب هل ٍّمن َم ىسد) تسحبها اٞنبلئك به إٔب جهةٌم ُب اآلخرة ،أم ه
حديد متٌن ،كمن ذلك قوؿ الةابغ الذبيا٘ب يصف ناقته:
َح ً
ىم ٍق يذ ٍكفىو بً ىد ًخٍي ً
ص ًريٍف ال ىق ٍع ًو بًالٍ ىم ىس ًد
ص ًريٍ ه
س الة ٍ
فك ى
ض با ًزيٟنىا لىهي ى
فالقعو هو اٞنوضع الذم يدخل فيه عمود البكرة ،ك٨نا إثةاف أحد٨نا عن اليمٌن كاآلخر عن الشماؿ،

أنظر صورة البكرة ُب اٞنةجد .أل ٌف البكرة اليت تستعمل لسقي اٞنزارع تكوف كبًنة عاد نة كهي من خشب
كُب كنطها عمود من حديد ترتكز عليه ُب القعوين كبدكراف البكرة ُب القعوين يكوف ٟنا صريف ،أم
صوت .فقوله تعأب ( ىحٍب هل ٍّمن َم ىس ود) يعين من حديد متٌن مربكـ ًمثل حبل الباخرة.
ًب بعوف اهلل تفسًن نورة تبت ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ٌ
ىٍ
ى
=========================================

سورة اإلخالص
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ردان عليهم:
ابن كرك يح القدس .فةزلت هذه السورة ٌ
 - 1قالت الةصارل إ ٌف اهلل ثبلث ه
أب ك ه

أحد كٓب يقل كاحد ،يعين
ىح هد) ال ثبلث كما تزعموف .كإٌ٧نا قاؿ ى
١نمد ٟنؤالء اٞنثلٍّثٌن ( يه ىو اللَهي أ ى
(قي ٍل) يا ٌ

فاألكؿ هو اهلل تعأبٌ ،أما الثا٘ب هو اٞنسيح رنوؿ اهلل كليس
ى
أحد أكالئك الثبلث الذين ْنعلوهنم كاحدانٌ .

كرنوؿ إٔب األنبياء.
إبةه كما تزعموف ،كركح القدس هو جربائيل ملىك من اٞنبلئك
ه

ألهنم قالوا إ ٌف اهلل ركح ،كهذه الركح نزلت من
يتغًن .كذلك ٌ
( - 2اللَهي ال َ
ص ىم يد) يعين ثابت ُب صفاته ال ٌ

الصلب فقاـ من القرب كصعد إٔب السماء .فهو مرٌكب من جسم
السماء كدخلت جسم اٞنسيح بعد ٌ

ابن
اٞنسيح كركح اهلل .كلذلك ٚنٌوه ركح ال يق يدس .أم الركح اٞنق ٌدس ،فبقوٟنم ه
أب ،يعةوف األكؿ القدٙب ،ك ه
يعةوف اٞنسيح قبل موته ،كركح القدس ،يعةوف األخًن الذم أصبح من جسم كركح بزعمهم ،كقالوا الثبلث
يتغًن كال يدخل جسم إنساف كما
فرد اهلل عليهم بقوله (اللَهي ال َ
هم كاحدٌ .
ص ىم يد) أم ثابت ُب صفاته ال ٌ
يتو٨نوفٍ .بٌ أ ٌكد على ذلك بقوله تعأب:
يزعموف كال يلد ليكوف له كلد كما ٌ

 ( -3ىٓبٍ يىلً ٍد ىكىٓبٍ ييولى ٍد) .
ىح هد) يعين ال يقوـ مقامه ُب تدبًن الكوف أح هد من اٞنبلئك كال اٞنسيح كال غًنهم
 ( - 4ىكىٓبٍ يى يكن لَهي يك يف نوا أ ى

كل ٢نلوؽ عاجز عن إدارة شؤكف اٝنىٍلق.
أل ٌهنم ٢نلوقوف ك ٌ

اٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ب الٍ ىعالىم ى
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن نورة اإلخبلص ،ك ٍى ٍ
ى
=========================================

سورة الفلق
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
الذرة من الشمس .كقد نبق
١نمد (أىعيوذي بًىر ٍّ
برب الفلق الذم ى
ب الٍ ىفلى ًق) أم أعتصم ٌ
فلق ٌ
( -1قي ٍل) يا ٌ
ً
اح
صبى ً
تفسًن "ال ىفلىق" ُب نورة األنعاـ عةد قوله تعأب { إً َف اللٌهى فىالً يق ٍ
اٜنى ٍّ
ب ىكالةػ ىَول }  ،كقوله { فىال يق ا ًإل ٍ
}.
ً
أذل .
كل ٢نلوؽ ٪نصل مةه ن
( -2من ىشٍّر ىما ىخلى ىق) يعين من ٌ
شر ٌ

ً
ًو ً
ب) "الغى ىسق" هو ظبلـ الليل ،كال ٌدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء
 ( -3ىكمن ىشٍّر ىغانق إ ىذا ىكقى ى
{أىقً ًم ال َ ً ً
َم ً
س إً ىٔب ىغ ىس ًق اللٍَي ًل} يعين ظبلـ اللٌيل .كمن ذلك قوؿ زهًن:
صبلىةى ل يدليوؾ الش ٍ
ظىلَت ْنوب يداها كهي ً
بلـ كالغى ىس يق
الهي ه
ٍ
ىح َّت إذا ىجةى ىح اإلظٍ ي
ي
ٍى
ً
شر و
ليل مظلم إذا دخل .يريد بذلك اللٌيل الطويل الذم
ب) يعين :إذا دخل ،كاٞنعىن :من ٌ
كقوله (إ ىذا ىكقى ى
يكوف طوله ألف نة كالذم نبق الكبلـ عةه.
ً
( -4كًمن ىشٍّر الةَػفَاثى ً
اٛنن أك من الةفوس
ات ًُب الٍعي ىقد) " ي
الةفث" هو إلقاء كلمات من اٞنبلئك أك من ٌ
ى

إٔب ذاكرة اإلنساف ،فإ ٍف كانت من اٞنبلئك كانت كحيان ،كإ ٍف كانت من الشياطٌن كانت كنون ككفران.
كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةاس { ًمن ىشٍّر الٍ ىو ٍن ىو ً
شر كنون الشياطٌن .كُب اٜنديث
اس } أم من ٌ

كبث الكبلـ ُب ذاكرٌب.
إٕب ٌ
الةب (ع) قاؿ" :إف ركح القدس نفث ُب ركعي" يعين :جربائيل ى
أكحى ٌ
أ ٌف ٌ

كقاؿ ُب افتتاح الصبلة "اللهم إ٘ب أعوذ بك من الشيطاف الرجيم من ٨نزه كنفخه كنفثه" يعين كمن إلقائه
ً
ً
ً
ً ً
شر الشياطٌن كالةفوس
كلمات الكفر ُب ذاكرٌب .فقوله تعأب ( ىكمن ىشٍّر الةَػفَاثىات ُب الٍعي ىقد) يعين :كمن ٌ
الشريرة اليت تلقي كلمات الكفر ُب ذاكرة اإلنساف كتغويه .ك"العي ىقد" هي عي ىقد الدماغ أم تبلفيف اٞنخ،
قوؿ علقم :
كمن ذلك ي

بلؿ ًمٍةػهم كاٜن ًد ً
فأصبحوا ًعٍة ىد اب ًن ج ٍفةى ى ُب اؿ===أ ٍغ ً
يد عي ىق ٍد
يٍ ى
ٍ ى
ٍى ي

يقوؿ الشاعر أصبح بعضهم ُب جسمه تعاريج كنتوآت من أثر اٜنديد كاألغبلؿ.

ان ود إً ىذا حس ىد) " ً
( - 5كًمن ىشٍّر ح ً
اٜناند" هو الذم يريد نلب نًعم و أنعمها اهلل عليك من و
ماؿ كثًن
ى
ى
ىى

أك زكج حسةاء أك دابٌ نريع أك غًن ذلك.

ًب بعوف اهلل تفسًن نورة الفلق ،كا ٍٜنم يد للٌ ًه ر ٍّ ً
ٌن
ٌ
ب الٍ ىعالىم ى
ىٍ
ى
=========================================

سورة الناس
بً ٍس ًم اهللً الَر ٍ٘نى ًن الَرًحي ًم
ب الة ً
الرب ُب لغ العرب هو الرئيس
َاس) أم
١نمد (أىعيوذي بًىر ٍّ
أعتصم برٌُّم كخالقهم .ك ٌ
( - 1قي ٍل) يا ٌ
ي
اج ٍّمٍةػ يه ىما
الذم له السيادة علىى قومه ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف { ىكقى ىاؿ لًلَ ًذم ظى َن أىنَهي نى و
ك } أم عةد نيٌدؾ اٞنلك .ككذلك لى ٌما دعته يزليخا إٔب نفسها { قى ىاؿ ىم ىعا ىذ اللٌ ًه إًنَهي ىرٍّيب
اذٍ يك ٍرً٘ب ًع ى
ةد ىربٍّ ى

ام } يعين زكجها نيٌدم أحسن مثوام.
أٍ
ىح ىس ىن ىمثٍػ ىو ى

و
( -2ملً ً
ك الة ً
صائر يملكهي إٔب الزكاؿ.
ى
كل ملك دكنه ه
َاس) أم ملكهم كمالكهم ،ك ٌ
قوؿ مونى للسامرم {كانظير إً ى َٰٔب إًلىػَٰ ًه ً
( -3إًلىػًَٰه الة ً
ت
ى
ك الَذم ظىٍل ى
َاس) كاإلاله معةاه اٞنعبود ،كمن ذلك ي ى
ى ٍ
علىي ًه عاكً نفا} يعين أنظر إٔب معبودؾ { لَةيحٍّرقىػةَه ٍب لىةى ً
ةس ىفةَهي ًُب الٍيى ٍّم نى ٍس نفا } .
ى ي ٌ
ىٍ ى
ً ( - 4من ىشٍّر الٍ ىو ٍن ىو ً
اٝنفي الصوت،
اس) أم من ٌ
شر ىك ٍن ىو ىن الشياطٌن .ك" ى
الو ٍن ىو ىن " هي الكبلـ ٌ
يصف فتاة:
كالشاهد على ذلك ي
قوؿ امرئ القيس ي
كتىػٍب ًسم عن ىع ٍذ ً
قىلًيلى ً ىج ٍر ًس اللٌٍي ًل إال ىك ىنا ً
ب اٞنذاق ً ىن ٍل ىس ًاؿ
ا
ن
ك
ن
ي
كقاؿ األعشى:
يح ًع ٍش ًر هؽ ىزًج يل
ت
انتىػ ىعا ىف ب ًر و
صىرفى ٍ
كما ٍ
للحل ًي ىك ٍن ىوانان إذا انٍ ى
تى ٍس ىم يع ى
ى
اٝنىة ً
َاس) أم اٞنختفي عن األنظار ،كهي صف ٞنفرد كٗنعها يخةٌس ،كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة
(ٍ
اٝنية ً
َس } أم باٞنختفيات عن األنظار ،كهي كةاي الةجوـ ذكات الذنب.
التكوير { فى ىبل أيقٍ ًس يم بً ٍ

ًَ
َاس) كالونون تصدر من الشياطٌن كالةفوس الشريرة ف ً
ص يدكًر الة ً
يص يل مفهوـ
س ًُب ي
ي
ٌ
( - 5الذم يػي ىو ٍن ًو ي

الكبلـ إٔب الذاكرة فيشعر به اإلنساف كيفهم معةاهٍ .بٌ ذكر نبحانه من أين تكوف هذه الونون فقاؿ:

َاس) يعين كأركاح الةاس ً
ً ( - 6من ًٍ ً
اٛنن ( ىكالة ً
الفانق كاٞنةافًق . .
اٛنن ،كالشياطٌن هم فى ىس ىق ٌ
اٛنةَ ) أم ٌ
ى

١نمدعلي بن حسن بن
اٞنسمى (اٞنتشابه من القرآف) بقلم ٌ
ًبٌ بعوف اهلل تفسًن القرآف اَّيد ٌ

اٜنلي مسكةان كالعراقي كطةان  .كاٜنمد هلل على هدايته كتوفيقه كله الفضل كاٞنةٌ ي عليةا.
١نمود ٌ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

١نمد علي حسن اٜنلٌي إٔب ًجوار ربٌه عاـ
مفسر القرآف كالكتب السماكي ٌ
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