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 أهمية تفسير المتشابه من القرآن

 هذا اٞنوضوع. ُبيسٌد الةقص اٞنوجود ُب اٞنكتب  اإلنبلمي  كالعربي   -1

يرٌد على شبهات اٞنستشرقٌن كالعلمانيٌن كاٞنلحدين، كهم فعبلن قد مؤلكا اإلنرتنت ككنائل اإلعبلـ  -2
بشبهاهتم حوؿ القرآف كنبيٌةا الكرٙب، كألٌف هؤالء يلجأكف إٔب اآليات اٞنتشاُّ  كالغامض  من القرآف 

 .  نورة آؿ عمراف 7ي تفسًن اآلكغايتهم صٌد الةاس عن اهلل كالدين كالقرآف، كما ُب 

 ١نٌمديبٌٌن للةاس معا٘ب هذه اآليات الكر٬ن  كاليت بقيت ٠نهول  حٌّت أٟنم اهلل تعأب اٞنفٌسر الراحل  -3
خاًب  ١نٌمدالكرٙب  الةبٌ علي حسن اٜنٌلي، عن تفسًنها كتبياهنا للةاس، كُّذا يتبٌن للةاس صدؽ رنال  

 ٌن.الةبيٌ 

إف  هم ك٠ندهم من جديدهذا التفسًن نوؼ يقود العآب اإلنبلمي إٔب القرآف كفهمه كيؤدم إٔب عزٌ  -4
 .شاء اهلل تعأب

 

 المعّلق على الطبعة الثانية

 

 

 

 



 

 توطئة

إٔب علماء الدين كطبلبه، كإٔب رجاؿ التصوؼ اإلنبلمي ُب شٌّت أ٥ناء الدنيا، كإٔب البطارق  كاألحبار     
كأبةاء الكهةوت كعلماء البلهوت أقٌدـ أمان  اهلل ُب أعةاقكم كي تيٌسركها لطوائفكم، ألٌنكم الذين 

( لدرانته المتشابه من القرآن) اخرتًب طريق الرب، ك٘نلتم مفاتيح اٞنعرف ، إليكم ٗنيعان أقٌدـ كتاب
فإٌف الدين اإلنبلمي ال  ،دران  عميق ، كألقي على اٞنؤمةٌن مةكم به عبء التهيؤ كالدعوة إلنةاده

يكوف دعاته إالٌ األفاضل الطٌييوف، كال يكوف مرٌكجوه إالٌ الدعاة اٞنؤمةوف، كال تكوف بطانته إالٌ اٛنهابذة 
يين أف تقوموا ُّذه اٞنهاـ كترشدكا إٔب اإلنبلـ، كي تةالوا األجر الطاهركف، كلذا كاف من الواجب الد

، كاهلل ال يضيع أجر من أحسن عمبلن، كالسبلـ.  اٛنزيل من اٞنلك العبلـٌ

 

 1691مراجع الجزء األول من الكتاب المطبوع سنة 

 

 

 

 

 

 



 

 توطئة المراجع

أٗنعٌن ُب هذه الدنيا كي يكونوا أهبلن  القرآف الكرٙب هو كبلـ اهلل، كالقانوف اإلٟني الذم يرشد الةاس
لولوج الطريق اٞنستقيم ُب اآلخرة .. لذا ٓنٌتم أف يكوف ١نتويان على ما يةانب العقوؿ البشري  اٞنتطورة، 
غًن أٌف الذم يوٌد كشف بعض حقائقه كمعرف  كةهه، فإٌف ما لديه من تفانًن تلجئه إٔب أف يتوٌغل ُب 

لغ  اكتةاه أنرارها ككشف معمياهتا، كهو كٌلما درس أحد التفانًن مهامه كعرة يصعب على فحوؿ ال
 ازداد تيهان على تيه، كٟنذا اقتصر رجالةا السابقوف على دران  بعضها كاالكتفاء به.

د الشارع لدل ٗنيع متحٌرم اٜنقيق  كطبٌلُّا، فإنٌه قد مٌهد الطريق كعبٌ   لكوف كالقرآفا  أٌما السٌيد مؤٌلف
كإف ٓب يكن من فحوؿ اللغ  كفرناف البياف، فإنٌه ُب هذا الكتاب قد جٌلى اٞنتشابه ّنا ٓب يستطع فرناف 
التفانًن السابق  بيانه، كّنا عجز عن كشف معمياته فحوؿ البياف كالبديع كأناطٌن البلغاء .. كهو مع 

هذا الكتاب إذا ما تيرًجم إٔب لغات العآب اٜني ، فإنٌه ٩نتذب أغلب اٞنستشرقٌن ذلك ُب متةاكؿ اٛنميع. ك 
إٔب اإل٬ناف بالرنال  اإلنبلمي  اليت جاءت للعاٞنٌن. كما ترٗنته على الذين يشاؤكف أف يعمركا آخرهتم 

 غي إالٌ من اهلل تعأب خًن اٛنزاء ُب يـو اٜنساب.بببعيد. أٌما اٞنؤٌلف فإنٌه ال يبت
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 تقديم

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 { هيوى اَلًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍةهي آيىاته ١نحٍكىمىاته هيَن أيـح اٍلًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىاًُّىاته }

 نورة آؿ عمراف -

اٜنمد هلل خالق األرض كالسماكات. كجاعل الةور كالظلمات. كباعث الرنل باٜنجج كالبٌيةات. كمةٌزؿ 
 كاألنبياء أحسن التحٌيات. ١نٌمدالقرآف نوران كآيات. احملكم مةها كاٞنتشاُّات . كعلى 

الكتاب، كنألت أٌما بعد فإٌ٘ب نألت اهلل التوفيق فهدا٘ب إٔب الطريق. كنألت مةه الثواب فأعطا٘ب علم 
 مةه اٛنةاف فعٌلمين تفسًن القرآف. فحمدان له على هدايته. كشكران له على أعطياته.

بأٌ٘ب نأكتب كتابان أبٌٌن فيه تفسًن اآليات اٞنتشاُّ  من القرآف  لكوف كالقرآفالقد كعدتي ُب كتايب  
رٌاء الكراـ. كقد أ٤نزت ما كعدتي ّنا يٌسر ٕب ريٌب كأعانين عليه. فأٟنمين تفسًن القرآف كأعطا٘ب كأقٌدمه للق

 علم البياف فهو اٞنيٌسر اٞنستعاف فله اٜنمد ُب كٌل زماف كمكاف.

 

 ـ1965/ علي حسن محّمد                                                       

            )الطبع  األكٔب : اٛنزء األكؿ(                                                                 
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 المقّدمة

كنأجعله ٢نتصران لئبلٌ يطوؿ الكبلـ كنأترؾ كٌل آي   (اٞنتشابه من القرآف)أقٌدـ للقرٌاء الكراـ كتاب     
 كرد تفسًنها ُب أحد مؤلٌفاٌب أك أذكرها باختصار ، كمن أراد زيادة إيضاح ُب ذلك فليطالع مؤلٌفاٌب:

 الكوف كالقرآف .1
  اإلنساف بعد اٞنوت .2
  الرد على اٞنلحدين .3
  اٝنبلؼ بٌن التوراة كالقرآف .4
 ناع  قضيتها مع األركاح .5
كنأذكر ُب هذا الكتاب كٌل آي  متشاُّ  كردت ُب نورة البقرة كآؿ عمراف كالةساء، كبعدها نأٌب     

 بالباقي على التدريج كاهلل اٞنوٌفق للصواب .

عن دران  فأنا ٓب أدرس الةحو كالصرؼ كال كليكن معلومان لدل القارئ بأٌ٘ب ٓب آًت بتفسًن القرآف  
 َ البياف كالبديع كال غًن ذلك من العلـو كلكن تفسًنم للقرآف هو ما كعد اهلل به عباده بقوله تعأب : }ٍبي

ةىا بػىيىانىهي{ كقد جاء البياف كاهلل الوٕب اٞنستعاف .  ًإَف عىلىيػٍ

 ملحوظة :

متشاُّان فتقوؿ ُب نفسك كيف أٚناه اٞنؤٌلف )اٞنتشابه من كاعلم أٌنك إذا قرأت كتايب هذا ال ترل فيه 
؟ فاٛنواب : أٌ٘ب أكضحت لك الكبلـ كبٌيةت فيه اٞنراـ ٣نٌا  القرآف( كأنا ال أرل فيه متشاُّان بل كٌله مفهـو
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أعطا٘ب ريٌب من إٟناـ فأصبح الكتاب مفهومان ٛنميع األناـ. كلكٌةك لو طالعت من كتب التفانًن غًن  
 ذا لعلمت كأيقةت بأهٌنا آيات متشاُّ  ال يعلم تأكيلها إالٌ اهلل.كتايب ه

 

 المحكم والمتشابه

ه كفهم معةاه فليس مةلقد أنزؿ اهلل تعأب القرآف على قسمٌن ١نكم كمتشابه. فاحملكم ما علم اٞنراد     
{، أٌما اٞنتشابه فهو لَةاسى شىٍيئناًإَف الٌلهى الى يىٍظًلمي افيه شك كال فيه التباس ٥نو قوله تعأب ُب نورة يونس }

فهم معةاه إالٌ بعد شرحه كبياف تفسًنه كذلك اللتبانه ٥نو قوله تعأب ُب نورة علم اٞنراد مةه كال يي ما ال يي 
يعنا قػىٍبضىتيهي يػىٍوـى اٍلقً { ك٥نو قوله تعأب ُب نورة الزمر }كىأىضىَلهي الَلهي عىلىى ًعٍلمو اٛناثي  } { يىامى ً كىاأٍلىٍرضي ٗنًى

فجاء ذكر األرض باٛنمع على أٌف األرض مفردة. فكٌل آي  ُب القرآف يفهم معةاها فهي ١نكم ، ككٌل آي  
 ال يفهم معةاها إالٌ بعد الشرح كالتفسًن فهي متشاُّ  .

ا ًإ٧َنى على قريش ألهٌنم قالوا كما ُب نورة الةحل } كإ٧ٌنا أنزؿ اهلل القرآف على قسمٌن ١نكم كمتشابه حج ن  
ا ًإاَل قػىٍوؿي اٍلبىشىرً { كقاؿ بعضهم كما ُب نورة اٞندثر }يػيعىلٍّميهي بىشىره  { كقاؿ بعضهم كما ُب  نورة ًإٍف هىذى
ااألنفاؿ }  { ، فرٌد اهلل تعأب عليهم قوٟنم كقاؿ: إٍف كةتم صادقٌن فيما تقولوف لىٍو نىشىاء لىقيٍلةىا ًمٍثلى هىذى

من تلقاء نفسه فأتوا بسورة مثل احملكم من القرآف فصاح  كببلغ  أك حٌلوا ألغاز  ١نٌمدكأٌف القرآف جاء به 
اآليات اٞنتشاُّ  مةه كافهموا اٞنقصود مةها، فإٍف عجزًب عن هذا كذاؾ فاعلموا أ٧ٌنا أنزؿ بعلم اهلل كأنٌه 

 كحيه يوحىى .

ةىا بػىيىانى فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة القيام  }  َ ًإَف عىلىيػٍ كىلىتػىٍعلىميَن نػىبىأىهي بػىٍعدى { ، كقاؿ تعأب ُب نورة ص }هي ٍبي
{ كقاؿ تعأب ُب كىلًةيبػىيػٍّةىهي لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى }104{ أم بعد زمن طويل. كقاؿ أيضان ُب نورة األنعاـ ًحٌنو 



انيوا ًبًه يىٍستػىٍهزًئيوفنورة الشعراء } فقد كٌذبوا باآليات اٞنتشاُّ   كاٞنعىن: { ،فػىقىٍد كىَذبيوا فىسىيىٍأتًيًهٍم أىنبىاء مىا كى
 وف .ئمن القرآف كانتهزؤكا ًُّا كلكن نتأتيهم بعد حٌن أنباء اآليات كتفسًنها اليت كانوا ًُّا يستهز 

هيوى اَلًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍةهي آيىاته ١نحٍكىمىاته هيَن أيـح ) سورة آل عمران 7تفسير اآليةكإليك     
كىمىا ، ةىً  كىاٍبًتغىاء تىٍأًكيًلًه ًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىاًُّىاته فىأىَما اَلًذينى ُب قػيليوًًٍُّم زىٍيغه فػىيىتًَبعيوفى مىا تىشىابىهى ًمٍةهي اٍبًتغىاء اٍلًفتػٍ الٍ 

( كىمىا يىذََكري ًإالَ أيٍكليواٍ األٍلبىابً ، كىالرَاًنخيوفى ُب اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آمىَةا ًبًه كيلٌّ مٍٍّن ًعةًد رىبػٍّةىا  ، يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىهي ًإالَ الٌلهي 
: 

آيىاته { أم من الكتاب }ًمٍةهي { أم القرآف }اٍلًكتىابى } ١نٌمد{ يا اَلًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى { اهلل }هيوى }
{ أم يشتبه على اإلنساف معةاها كىأيخىري ميتىشىاًُّىاته { أم أصل الكتاب }اٍلًكتىابً  ١نحٍكىمىاته هيَن أيـح 
{ أم ٪نتٌجوف به فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىهى ًمٍةهي { أم ميل عن اٜنق }فىأىَما اَلًذينى ُب قػيليوًًٍُّم زىٍيغه كاٞنقصود مةها }
س على ضعفاء اٝنلق كي يرٌدكهم عن ديةهم فيقولوف ٟنم { أم لطلب التلبياٍبًتغىاء اٍلًفتػٍةى ً على باطلهم }

 ١نٌمدلو كاف هذا القوؿ مةزالن من اهلل لكاف كاضحان مفهومان ليس فيه التباس كلكن هذا قوؿ البشر قاله 
  ،من تلقاء نفسه

يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم  مىا){ أم كطلبان ٞنعانيه كتفسًنه، فقالوا فما معىن قوله ُب نورة البقرة كىاٍبًتغىاء تىٍأًكيًلهً }
ًإنَػهىا شىجىرىةه )، فهل يكوف األكل ُب البطن أـ بالفم؟ كقالوا فما معىن قوله ُب نورة الصافات  (ًإالَ الَةارى 

ى شجرة ُب الةار حي  ال ٓنرتؽ؟ كهكذا أخذكا يعرتضوف على اآليات فكيف تبقى  (ٔنىٍريجي ُب أىٍصًل اٛنٍىًحيمً 
  1يقوؿ هكذا أنزلت الةبٌ وف ًُّا كيستهزئوف ك اٞنتشاُّ  كيكٌذب

                                                           
فقاؿ: أشبت يا رنوؿ اهلل؟ فقاؿ: "شيبتين }ًإذىا الَشٍمسي كيوٍّرىٍت{ ، }كىاٍلعىاًديىاًت  الةبٌ ركم أٌف أبا بكر نأؿ   1

 ضىٍبحنا{ ، }كىالَسمىاء كىالطَارًًؽ{". كُب حديث آخر قاؿ رنوؿ اهلل : "شيبتين هود".



{ أم كما يعلم تفسًن اٞنتشابه من القرآف كاٞنقصود كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىهي ًإالَ الٌلهي فرٌد اهلل تعأب عليهم بقوله }
 مةه إالٌ اهلل كحده ألٌف اآليات اٞنتشاُّ  تةبئ عن ماًض كمستقبل كتةبئ عن العآب األثًنم كإٌنكم ٓب

إٌنكم ال تفهموف عن العآب األثًنم شيئان ألٌنكم ٓب ٍبٌ  ٓنضركا اٞناضي كي تعرفوه كال اٞنستقبل كي تفهموه
كالشجرة اليت ُب أصل اٛنحيم أثًني  كليست ماٌدي  كما تظٌةوف، كاألثًن ال ٪نرتؽ كإٍف   ،تةتقلوا إليه بعد

٪نرتؽ ُب الةار مهما طاؿ مكثه، أٌما نبست( ال أكاف ُب الةار كنظًنه عةدكم القطن االصطةاعي )
ككذلك أهل  ،األكل ُب البطن فةظًنه عةدكم اٛنةٌن ُب بطن أٌمه فإنٌه يأكل ُب بطةه كال يأكل من فمه

 الةار ألهٌنم أركاح أثًني  فالةار تدخل جوفهم من كٌل مكاف.

مٍٍّن ًعةًد { من احملكم كاٞنتشابه }كيلٌّ لم تأكيله }{ كإٍف كٌةا ال نعكىالرَاًنخيوفى ُب اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آمىَةا بًهً }
 { أم إالٌ ذكك العقوؿ.ًإالَ أيٍكليواٍ األٍلبىابً { أم كما يٌتعظ }كىمىا يىذََكري { أنزله على نبيٌةا }رىبػٍّةىا

ل باألشياء { يعين مع علم ذلك الرجكىأىضىَلهي الَلهي عىلىى ًعٍلمو أٌما معىن قوله تعأب ُب نورة اٛناثي  }    
كدرانته للطبيعٌيات كالفلك كاٛنغرافيا كالكيمياء كالطب كاٟنةدن  كالتاريخ كغًن ذلك من العلـو فقد أضٌله 

اهلل عن اٜنٌق كختم على قلبه كذلك بسبب ظلمه للةاس كاعتدائه عليهم فإٌف اهلل تعأب ال ٪نٌب الظاٞنٌن 
ا العقاب كالعذاب يـو القيام ، كالشاهد على ذلك فبل يهديهم إٔب طريق اٜنٌق بل يضٌلهم عةه كي يةالو 

 قوله تعأب ُب نورة إبراهيم }كىييًضلح الٌلهي الظَاًلًمٌنى كىيػىٍفعىلي الٌلهي مىا يىشىاء{ .

يعنا قػىٍبضىتيهي يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً أٌما قوله تعأب ُب نورة الزمر }     فإٌف األرض كالكواكب السٌيارة   ،{ كىاأٍلىٍرضي ٗنًى
فأرضةا كاحدة من تلك القطع، فقوله تعأب  ،انفجرت فصارت تسع قطعٍبٌ  كانت كٌلها أرضان كاحدة

{ للتأكيد، يعين األرض كعطارد يعناكقوله }ٗنىً  ،{ يريد ًُّا تلك اليت ٕنزٌقت كصارت تسع قطعكىاأٍلىٍرضي }
: لو كإليك مثبلن على ذلككاٞنشرتم كزحل كباقي السٌيارات فهي ٗنيعان قبضته يـو القيام ،  اٞنرٌيخكالزهرة ك 

كال معىن لقوٕب  ،كاف إناء من اٝنزؼ موضوعان فوؽ مةضدة فأقوؿ لك ناكلين اإلناء، فهذه اٛنمل  مفهوم 
فصار تسع قطع فحيةئذو أٌما إذا نقط اإلناء على األرض كتكٌسر  .ناكلين اإلناء ٗنيعان، ألنٌه إناء كاحد



لو قلت لك  ناكلين األكا٘ب ٗنيعان، ٍبٌ  يصٌح قوٕب ناكلين اإلناء ٗنيعان، يعين ناكلين القطع اٞنتكٌسرة ٗنيعها.
يعنا قػىٍبضىتيهي يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً ٓب يصٌح أيضان ألنٌه إناء كاحد، فكذلك قوله تعأب } { . كقد نبق كىاأٍلىٍرضي ٗنًى

 .   لكوف كالقرآفا كتابةا تفسًن هذه اآلي  ُب

 

 

 المشتبه والمتشابه

هو الذم يشتبه على اإلنساف فبل يعلم معةاه إالٌ بعد شرحه كتوضيحه ٥نو قوله تعأب ُب  المشتبه   
ةىا ًإنَا كيةَا يػىٍوـى نىٍطًوم الَسمىاء كىطىيٍّ السًٍّجلٍّ نورة األنبياء } ا عىلىيػٍ ٍأنىا أىَكؿى خىٍلقو نحًعيديهي كىٍعدن لًٍلكيتيًب كىمىا بىدى

{ ، فهذه اآلي  ال يعلم اإلنساف اٞنقصود مةها إالٌ بعد شرحها بالتفسًن، كقد أكضحت تفسًنها فىاًعًلٌنى 
  لقرآفلكوف كااُب كتايب 

فهو الذم يشبه بعضه بعضان ُب اٞنعىن ك٫نتلف ُب األلفاظ ٥نو قوله تعأب ُب نورة اٜناق   المتشابهأٌما    
{ ، كقوله ُب ًإذىا الَسمىاء انشىَقتٍ { ، كقوله ُب نورة اإلنشقاؽ }كىانشىَقًت الَسمىاء فىًهيى يػىٍومىًئذو كىاًهيى ه }

انىٍت أىبٍػوىابنا{ ، كقوله ُب نورة الةبأ }انفىطىرىتٍ ًإذىا الَسمىاء نورة اإلنفطار } { . فهذه كىفيًتحىًت الَسمىاء فىكى
األلفاظ، كٗنيعها تدٌؿ على أٌف السماكات الغازيٌ  تتشٌقق  ُب اآليات يشبه بعضها بعضان ُب اٞنعىن كٔنتلف

 . يـو القيام  ك٫نتلط بعضها بالبعض فتكوف كالدخاف

ا إالٌ بعد الشرح كالتفسًن. فقد قاؿ اهلل مثةاف ال يعلم االنساف اٞنقصود مةهكاإل فاٞنشتبه غًن اٞنتشابه   
أٌف الذم يرل شجرة  كاٞنعىن:..اْب{ ، كىالزَيٍػتيوفى كىالرحَمافى ميٍشتىًبهنا كىغىيػٍرى ميتىشىاًبهو تعأب ُب نورة األنعاـ }

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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الزيتوف من بعيد يشتبه عليه أمرها فبل يعلم هل هي شجرة رٌماف أـ شجرة زيتوف كذلك ألٌف أكراقها 
 . كأغصاهنا تشبه أغصاف الرٌماف كلكن إذا دنا مةها رآها ال تشبه شجرة الرٌماف

لى ما جرت به عاداهتم ككانت األلغاز مستعمل  عةد العرب كخاٌص  ُب أشعارهم فأنزؿ اهلل القرآف ع   
كقاؿ: فأتوا بسورة من مثله فصاح  أك حٌلوا لغزان من ألغازه إف كةتم ُب شكٍّ مةه. فعجزكا عن هذا كذاؾ 

 . فلم يأتوا بسورة مثله فصاح  كٓب ٪نٌلوا لغزان من ألغازه

 : كمن ألغاز العرب كصٌي  مهلهل لىٌما أراد العبداف قتله فقاؿ   

ربي  مىنٍ   أبيكيما كدىرح  درحكيما هللً      ميهىٍلًهبلن  أفٌ  األقواـً  ٢ني

 : فلٌما ٚنعت اليمام  بةت أخيه كصٌيته حٌلت شعره كقالت

ربي األقواـً أٌف ميهىٍلًهبل     أٍضحىى قىًتيبلن ُب الفىبلًة ٠نيىٍةدىال  مىٍن ٢ني

 يػيٍقتىبل هلًل درحكيما كدىرح أبًيكيما              ال يػىبػٍرىًح العىٍبداًف حىَّت 

 فقبضوا على العبدين كقتلو٨نا.

 

 

 

 

 



 

 

 تفسير سورة الفاتحة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 ،)اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اآليات احملكم  قوله تعأب )من 

( ٔنٌص ر٘نته اٞنؤمةٌن كال تشمل الَرًحيًم ( يعين تعٌم ر٘نته اٞنؤمن كالكافر ُب دار الدنيا ) الَرٍ٘نػنً أٌما قوله ) 
 الكافرين كذلك يـو القيام  ، فلفظ  ر٘ناف عاٌم  كلفظ  رحيم خاٌص  

( أم ٬نلكين كيتصٌرؼ ٌُب كيف يشاء ُب ذلك اليـو كال ٬نلك أمرم غًنه، كالشاهد على ذلك  مىػاًلكً )
ًٍلكي نػىٍفسه لٍّةػىٍفسو شىيٍ   ئنا كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو لًَلًه { . قوله تعأب ُب نورة االنفطار }يػىٍوـى الى ٕنى

يًن ) ازى يػىٍوـً الدٍّ  .ل( أم يـو اٛنزاء ، يقاؿ ُب اٞنثل "كما تدين تداف" ، يعين كما تفعل ْني

ٌصك باالنتعان  كال نستعٌن  كاٞنعىن:( ًإيَاؾى نػىٍعبيدي كإًيَاؾى نىٍستىًعٌني ) ٦نٌصك بالعبادة كال نعبد نواؾ ك٦نى
 2بغًنؾ. كال ْنوز االنتعان  بغًن اهلل 

يستىًقيمى )
 .كفٍّقةا إٔب طريق التوحيد الذم يسلك بةا إٔب طريق اٛنة  ُب اآلخرة كاٞنعىن:( اهًدنىا الصٍّرىاطى اٞن

( أم ذلك الطريق الذم نلكه أنبياؤؾ كأكلياؤؾ الذين أنعمت عليهم ًصرىاطى اَلًذينى أىنعىمتى عىلىيًهٍم )
يًقٌنى الةبيٌ بدخوؿ اٛنة ، كهذا كقوله تعأب نورة الةساء }فىأيٍكلىًئكى مىعى اَلًذينى أىنٍػعىمى الٌلهي عىلىٍيًهم مٍّنى  ٌنى كىالصٍّدٍّ

اء كىالَصاًٜنًٌنى كىحىسينى أيكلىًئكى رىًفيقنا{ يعين أ   نعم اهلل عليهم بدخوؿ اٛنة .كىالشحهىدى
                                                           

 اٞنراجع   –اٛنبلل   " كنواه ، كأف تقتصر على لفظ ١نٌمدلذا ال ٩نوز شرعان أف ييكتىب على اٞنآذف كغًنها"يا    2



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 }ًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ كىعىًمليواٍ الَصاٜنًىاًت يػىٍهًديًهٍم 

َةاًت الَةًعيًم{ ، يعين يهديهم إٔب طريق اٛنة  بسبب إ٬ناهًنم رىبػحهيٍم بً  ًإ٬نىاهًنًٍم ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتًهمي األىنٍػهىاري ُب جى
 رنوؿ اهلل ،  حٌمدباهلل كّن

غضيوًب عىلىيًهٍم )
ى
( كىالى الَضالٌٍّنى ( كهم اليهود الذين أشركوا باهلل كعبدكا العجل فغضب اهلل عليهم، )غىًًن اٞن

 ، 3كهم الةصارل الذين ضٌلوا عن طريق اٜنٌق فقالوا إٌف اهلل ثالث ثبلث 

كال هتدنا إٔب طريق جهٌةم الذم يسلكه الكافركف كاٞنعاندكف الذين عرفوا اٜنٌق كصٌدكا عةه تكرٌبان  كاٞنعىن:
َف كعةادان فغضبت عليهم بسبب كفرهم كإشراكهم. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء }إً 

 { ، اَلًذينى كىفىريكاٍ كىظىلىميواٍ ٓبٍى يىكيًن الٌلهي لًيػىٍغًفرى ٟنىيٍم كىالى لًيػىٍهًديػىهيٍم طىرًيقان . ًإالَ طىرًيقى جىهىَةمى 

كمعىن اآلي  السابق  ]ُب نورة الفآن [ : إجعلةا ٣نٌن حسةت أعماٟنم فيكوف مصًنهم اٛنة ، كال ْنعلةا 
 . مصًنهم الةار٣نٌن ناءت أعماٟنم فيكوف 

 

 إعتراض على المفّسرين

ةىاؾى     ُب نورة الفآن  : لقد قاؿ اٞنفٌسركف أهٌنا السبع اٞنثا٘ب ُب قوله تعأب ُب نورة اٜنجر }كىلىقىٍد آتػىيػٍ
بػٍعنا مٍّنى اٍلمىثىا٘ب كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى{ .   نى

                                                           
 اٞنراجع –"   أف يعرفوؾ أنك أنت اإلله اٜنقيقي ك]أٌف[ الذم ارنلته يسوع اٞنسيحبيةما جاء ُب إ٤نيل يوحٌةا : "   3
. 



أقوؿ أليست نورة اٜنمد تسٌمى فآن  الكتاب؟ كقد تو٨ٌنوا ُب ذلك ألهٌنا نبع آيات غًن البسمل . أقوؿ 
إٌف السبع اٞنثا٘ب هي نبع قصص من قصص األنبياء ذكرها اهلل تعأب ٞنونى بن عمراف فكتبوها ُب التوراة 

٘ب أم ذكرت مرٌتٌن األكٔب ُب فكتبوها أصحابه ُب القرآف فصارت مثا ١نٌمدكذكرها اهلل تعأب لرنوله 
التوراة كالثاني  ُب القرآف. كمفرد اٞنثا٘ب تثةي ، كُب التوراة نفر يسٌمى نفر التثةي  ألنٌه كتب مرٌتٌن. 

كالقصص اليت ذكرها اهلل ٞنونى ُب نفر التكوين من التوراة كذكرت ُب القرآف أيضان هي: قٌص  آدـ كنوح 
 ونف، فهؤالء كٌلهم جاءكا قبل مونى.كإبراهيم كلوط كإٚناعيل كيعقوب كي

 

 

 سورة البقرة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( إٌف اٜنركؼ اليت ُب أكائل السور كٌل حرؼو مةها يرمز إٔب كلم ، كاٜنرؼ يكوف ُب أٌكؿ  آب) -1
اقػٍرىٍأ بًاٍنًم رىبٍّكى : }الةبٌ الكلم ، فاأللف معةاه إقرأ، كاٝنطاب للةٌب )ع ( ، كهذه أٌكؿ نورة نزلت على 

 ، ١نٌمد{ . كالبلـ معةاه ٟنىم أم للةاس، كاٞنيم يرمز إٔب إنم اَلًذم خىلىقى 

 . كاحد كاٞنعىن، ١نٌمد، أك إقرأ ٟنىم يا ١نٌمد: إقرأ للةاس يا  فيكوف اٞنعىن

 الةبٌ ( كيريد بالكتاب ما نزؿ من السوىر كاآليات قبل نورة البقرة ككتبها أصحاب ذىًلكى اٍلًكتىابي )  -2
عةدهم، كهي نورة القلم كاٞنزٌمل كاٞندثٌر كغًنها، ألٌف الكبلـ الذم ال ييكتب ُب القرطاس كغًنه ال 

ا على يسٌمى كتابان،  كإٌف جربائيل )ع ( ٓب يةزؿ بكتاب من السماء، بل نزؿ بسور كآيات كاف يتلوه
، كلىٌما كتبها أصحابه كحفظوها عةدهم حيةئذو جاز تسميتها بالكتاب، فلفظ  ذلك كتلك تشًن إٔب ١نٌمد



ما كتبوه من السور كاآليات قبل نزكؿ هذه السورة، كقوله تعأب ُب نورة يونس }الر تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب 
  . اٜنٍىًكيًم{

ثىًل اَلًذم اٍنتػىوٍ ) -17 ( أم مثىل هؤالء اٞنةافقٌن كمثىل أصحاب الذم انتوقد ناران، يعين قىدى نىاران مىثػىليهيٍم كىمى
طلب إيقاد الةار ، كهو مونى بن عمراف. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة القصص }فػىلىَما قىضىى ميونىى اأٍلىجىلى 

 آنىٍستي نىارنا لَعىلٍّي آتًيكيم مٍّةػٍهىا ًِنىربىو أىٍك جىٍذكىةو كىنىارى بًأىٍهًلًه آنىسى ًمن جىاًنًب الطحوًر نىارنا قىاؿى أًلىٍهًلًه اٍمكيثيوا ًإ٘بٍّ 
  .ًمنى الَةاًر لىعىَلكيٍم تىٍصطىليوف{

كمثىل اٞنةافقٌن من قـو مونى كفعلهم معه،  ك٣نٌا يؤيٌد   ١نٌمدمثىل هؤالء الةافقٌن كفعلهم معك يا  كاٞنعىن:
اَلًذينى آذىٍكا ميونىى فػىبػىرَأىهي الَلهي ٣نَا قىاليوا ذلك قوله تعأب ُب نورة األحزاب }يىا أىيػحهىا  اَلًذينى آمىةيوا الى تىكيونيوا كى

 . كىكىافى ًعةدى الَلًه كىًجيهنا{
( يعين فلٌما أضاءت الشجرة اليت كٌلم اهلل تعأب مةها مونى كهي شجرة الزيتوف، فػىلىَما أىضىاءٍت ) 

ٍولىهي أضاءت بالعلم كاٟنداي  ) ( يعين أضاءت على مونى كمن حوله كهم بةو إنرائيل بأف أنقذهم مىا حى
من يد فرعوف كخٌلصهم من عذابه، كفعبلن كانت الشجرة تضيء بالةور كلذلك ظٌةها مونى ناران. فكفر 
 ، بةو إنرائيل بعد ذلك كفسقوا كخٌيم اٛنهل عليهم فقالوا أرًنا اهلل جهرةن فأخذىهتم الصاعق  كصارت ظلم

كىتػىرىكىهيٍم ُب ظيليمىاتو ( أم بةور اٟنداي  من فانقي بين إنرائيل )ذىهىبى الٌلهي بًةيورًًهٍم كهذا معىن  قوله تعأب )
 . ( اٜنقٌ الَ يػيٍبًصريكفى ( اٛنهل )

وب، ( أم كأصحاب الصٌيب، كهو السحاب الكثًن الصٌ كىصىيٍّبو مٍّنى الَسمىاء ( مثىلهم ) كٍ )أى  -19
  اٞنطر الشديد،  كمن ذلك قوؿ اٜنسٌن )ع ( : "بٌن أناسو ال نيقوا صوبى  كالصوب هو

ي
 ف".زي اٞن

أك مثىلهم كمثىل قوـو أخذىهتم السماء بالسحاب كاٞنطر كالظلم  كالربؽ كالرعد ليخٌوفهم اهلل  كاٞنعىن:
م ٓب يرتدعوا بالصواعق كيردعهم كي يرجعوا عن غٌيهم كيرتكوا طلبتهم اليت ناركا خلفها يطلبوهنا كلكٌةه



بتلك اٜنوادث كٓب يرجعوا عن غٌيهم بل أخذكا يسًنكف عةد إنارة الربؽ كيقيموف عةد الظلم  ألٌف نفرهم  
ٍواٍ ًفيًه كىًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم قىاميواٍ  { كاف بالليل، كذلك قوله تعأب ] ُب اآلي  التالي [ : }كيَلمىا أىضىاء ٟنىيم َمشى

، فردعهم اهلل تعأب باٞنطر كالرعد كالربؽ لب مونى كقومه ككاف مسًنهم ليبلن  طكهم قـو فرعوف ناركا ُب
كالصواعق فلم يرتدعوا بل ناركا ُب طلبهم حٌّت أدركوهم صباحان فأغرقهم اهلل ُب البحر كأهلكهم جزاءن 

هلل إف ٓب يرجعوا عن غٌيهم كيصلحوا أعماٟنم فإٌف ا ١نٌمدلعةادهم، فكذلك اٞنةافقوف من قومك يا 
ظيليمىاته كىرىٍعده ( أم ُب ذلك الصٌيب يعين السحاب )ًفيهً يهلكهم كما أهلك فرعوف كقومه، كذلك قوله )

( أم مٍّنى الَصوىاًعقً ( الضمًن يعود ألصحاب الصٌيب كهم قـو فرعوف )  كىبػىٍرؽه ٩نىٍعىليوفى أىٍصاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًم
يطه بًاٍلكاًفرًينى ( أم خوفان من أف ٬نوتوا )اٍلمىٍوتً حىذىرى من شٌدة الصواعق كأصوات الرعد ) ( يعين ال كالٌلهي ١نًي

 . يفوتونه مهما لزموا اٜنذر

 

 . كإليك بعض آراء اٞنفٌسرين حوؿ هذه اآلي  كي تقارف بٌن تفسًنم كتفسًنهم

 آراء المفّسرين

 : قاؿ 56عن كتاب ٠نمع البياف للشيخ الطربني اٌَّلد األٌكؿ صفح  

مثىل هؤالء اٞنةافقٌن ُب جهلهم كشٌدة عةادهم )كىصىيٍّبو ( أم كأصحاب مطر )مٍّنى الَسمىاء( أم مةزؿ " 
من السماء )ًفيًه ( أم ُب هذا اٞنطر أك السماء ألٌف اٞنراد بالسماء السحاب فهو مذٌكر )ظيليمىاته ( ألٌف 

قيل إٌف الرعد صوت مٌلك يزجر السحاب يغشى الشمس بالةهار كالةجـو بالليل فيظلم )كىرىٍعده ( ك 
السحاب كقيل الرعد هو مٌلك 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 

فيه صوتان كأنٌه قاؿ فيه ظلمات كصوت رعد صوت اصطكاؾ أجراـ السحاب ، كمن قاؿ أنٌه ملىك قٌدر 



ألنٌه ركم أنٌه يزعق كما يزعق الراعي بغةمه ، كقوله )كىبػىرٍؽه ( 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 

٠ناهد كاٞنصاع اَّالىدة بالسيوؼ كغًنها ، كقيل أنٌه نار تةقدح من  عباس ، كقيل هو مصع ملىك عن
اصطكاؾ األجراـ ، كُب تأكيل اآلي  كتشبيه اٞنثىل أقواؿ أحدها أنٌه شبٌه اٞنطر اٞنةزؿ من السماء بالقرآف 

يه من كما فيه من الظلمات ّنا ُب القرآف من االبتبلء كّنا فيه من الرعد ّنا ُب القرآف من الزجر كما ف
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 الشٌدة كالرخاء بالصيٌب الذم ٩نمع نفعان كضرران كأٌف 

ثالثها أنٌه مثل اإلنبلـ ألٌف فيه اٜنياة كشبٌه ما فيه اٞنةافق يدفع عاجل الضرر كال يطلب آجل الةفع ، ك 
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 لشٌكهم ُب ديةهم كما فيه من الربؽ ّنا ُب إظهار اإلنبلـ من حقن 

م كموارثتهم ، كما فيه من الصواعق ّنا ُب اإلنبلـ من الزكاجر بالعقاب ُب العاجل دمائهم كمةاكحته
 . كاآلجل

كرابعها ما رًكم عن ابن مسعود كٗناعته من الصحاب  أٌف 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 

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

فأصبحا فأتياه فأنلما كحسن إنبلمهما فضرب اهلل شأف هذين الرجلٌن مثبلن ٞنةافقي اٞندية  كأهنم إذا 
صلى اهلل عليه كنلم أف يةزؿ فيهم شيء كما   الةبٌ م فػىرىقان من كبلـ جعلوا أصابعهم ُب آذاهن الةبٌ حضركا 

كاف ذلك الرجبلف ٩نعبلف أصابعهما ُب آذاهنما ككلما أضاء ٟنم مشوا فيه يعين إذا كثرت أمواٟنم 
صحيح كإذا أظلم عليهم قاموا يعين إذا هلكت أمواٟنم  ١نمٌدكأصابوا غةيم  أك فتحان مشوا فيه كقالوا دين 



فارتدكا كما قاـ ذانك الرجبلف إذا أظلم الربؽ عليهما  ١نمٌدُّم الببلء قالوا هذا من أجل دين كأصا
كقولػه: } كاهلل ١نيط بالكافرين { ٪نتمل كجوهان:  أحدها: أنه عآب ُّم فيعلم نرائرهم كيطلع نبيٌه على 

  :قاؿ الشاعرضمائرهم عن األصم كثانيها: أنه قادر عليهم ال يستطيعوف اٝنركج عن قدرته 

يعان إٔب السٍٍّلمً   أىحىطٍةىا ًُّمٍ حَّت ًإذىا مىا تػىيػىَقةيوا           ّنا قىٍد رىأكا مىاليوا ٗنى

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

[ أم أصابه ما أهلكه كقولػه: 42فهو ١ناط به إذا دنا هبلكه قاؿ نبحانه } كأحيط بثمره { ]الكهف: 
    . } إالٌ أف ٪ناط بكم { معةاه أف هتلكوا ٗنيعان." انتهى

اء نياؽ اآلي  لو صٌح ما رًكم عن ابن مسعود ُب أمر الرجلٌن كأٌف اهلل تعأب ضر  أقوؿ    ب ًُّما مثىبلن ٛنى
كقاؿ  (٩نىٍعىليوفى أىٍصاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًم)كالكبلـ على التثةي ، كٓب يأًت على اٛنمع فكيف كقد قاؿ اهلل تعأب 

ٍواٍ ًفيًه كىًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهمٍ )أيضان  ، كهم قـو فرعوف  (قىاميواٍ  يىكىادي اٍلبػىٍرؽي ٫نىٍطىفي أىٍبصىارىهيٍم كيَلمىا أىضىاء ٟنىيم َمشى
 . ناركا ليبلن ُب طلب مونى كقومه حٌّت أدركوهم صباحان 

َا نػىزٍَلةىا عىلىى عىٍبًدنىا، كاٝنطاب للمشركٌن )( أم ُب شكٌ كىًإف كيةتيٍم ُب رىٍيبو ) -23 فىٍأتيواٍ ًبسيورىةو ) ١نٌمد( ٣نٍّ
اءكيمكىادٍ ( يعين من مثل القرآف فصاح  كببلغ  )مٍّن مٍٍّثًلهً  ( ٗنع شهيد كهو اٛنليس الذم تراه عيواٍ شيهىدى

 كْنالسه، 
كادعوا أصةامكم اليت ْنلسوف عةدها كتةظركف إليها، كمن كانت هذه صفته فليس بإله؛ فإٌف اهلل  كاٞنعىن:

كوهًنا ( أم اليت أٌنذٕنوها بدالن عن اهلل مع  مٍّن ديكًف الٌلهً تعأب ال ْنالسه البشر كال تراه العيوف، كقوله )
( ُب دعواكم بأٌف ًإٍف كيٍةتيٍم صىاًدًقٌنى حقًنة، كالتقدير: كادعوا شهداءكم من دكف اهلل فليستجيبوا لكم )

ا فتستجيب  . األصةاـ آٟن  تدعوهنى



( يعين فإف ٓب تأتوا بسورة من مثله كعجزًب عن ذلك كلن يستجيب لكم فىًإف ٓبٍَ تػىٍفعىليواٍ كىلىن تػىٍفعىليواٍ ) -24
ان كي تٌتقوا الةار كال تتعٌذبوا فيها ١نٌمد، أم صٌدقوا ( بإ٬نانكمفىاتَػقيواٍ الةَارى عةد دعائكم ٟنم، إذان ) شهداؤكم

ا الَةاسي تلك ) ا مقاـ اٜنطب )اَليًت كىقيوديهى ( هي نار الرباكٌن كاألحجار كىاٜنًٍجىارىةي ( يعين تكوف الةاس ٟنى
لكوف ااكٌن من جوؼ األرض، كقد نبق تفسًنها ُب كتابةا اٞنبيض  من شدة اٜنرارة اليت تقذؼ ًُّا الرب 

اًفرًينى ، ) كالقرآف  . ٌيئت ٟنم( أم هي أيًعَدٍت لًٍلكى

 آراء المفّسرين

لقد اختلف اٞنفسٌركف ُب كلم  } شيهىدىاءكيم{ فظةٌوها ٗنع شاهد ، كلذلك ٓب يفهموا معىن اآلي      
:  "  } كادعوا شهداءكم { قاؿ ابن عباس يعين أعوانكم 62كإليك أقواٟنم عن ]٠نمع البياف[ صفح  

عاكن  كالشهيد كأنصاركم الذين يظاهركنكم على تكذيبكم كٚنى أعواهنم شهداء ألهنم يشاهدكهنم عةد اٞن
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 
من نفسه. كقاؿ الفراء: أراد  ١نمٌدب يقولػه معاكنٌن من غًن اهلل: } إف كةتم صادقٌن { ُب أف هذا الكتا

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

 ًلعىاًمرً  كىاعٍتػىزىيػٍةىا لىكىٍعبو  يىا دىعىوٍا      كىًرجىاٟنييمٍ  فػيرٍنىانػيةىا اٍلتػىقىتٍ  فػىلىَما

 :كقاؿ آخر 

الىوا قىدٍ  خىٍصمو  ريبَ  كىقػىبػٍلىكى   دىعىٍوتي  كىالى  هىًلٍعتي  فىما عىلىيَ       ٕنى
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فاٞنؤمةوف ال يكونوف كأما قوؿ ٠ناهد فبل كجه له ألف الشاهدين ال ٫نلو إما أف يكونوا مؤمةٌن أك كفاران  
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

ضهم لبعض قل لئن اجتمعت اإلنس كاٛنن على أف يأتوا ّنثل هذا القرآف ال يأتوف ّنثله كلو كاف بع }
 ظهًنان{

ملوا نفونهم على 88]اإًلنراء:  [ كقاؿ قـو إف هذا الوجه جائز أيضان صحته ألف العقبلء ال ٩نوز أف ٪ني
ملوا نفونهم على أف  الشهادة ّنا يفتضحوف به ُب كبلـ أنه مثل القرآف كال يكوف مثله كما ال ٩نوز أف ٪ني

 . يعارضوا ما ليس ّنعارض على اٜنقيق ." انتهى

 [ اٛنةاف، ]ٓنت عةواف  اإلنساف بعد اٞنوت (  نبق تفسًنها ُب كتابةا كىبىشًٍّر اَلًذين آمىةيواٍ ) -25

بلن من األمثاؿ من صغًن اٜنشرات إٔب كبار ( يعين مثى يىٍستىٍحًيي أىف يىٍضًربى مىثىبلن َماًإَف الَلهى الى ) -26
ا فػىٍوقػىهىااٜنيوانات، كذلك قوله تعأب ) ( أم فما ْناكزها كزاد عليها، ألٌف اهلل تعأب لىٌما ضرب بػىعيوضى ن فىمى

ذكره كقالوا ماذا أراد اهلل بالعةكبوت فيضرب بلن بالذباب كالعةكبوت تكٌلم فيه قـو من اٞنشركٌن كعابوا مثى 
ل ُب رى ؛ فأنزؿ اهلل هذه اآلي ، كمعىن }الى يىٍستىٍحًيي{ يعين ال يػى ١نٌمدبلن، كما هذه األمثاؿ إالٌ من به مثى 

ل من عيب ُب ضرب األمثاؿ باٜنشرات ألنٌه هو الذم خلقها كهو أعلم ذلك من حياء، أم ال يرى 
كال فرؽ بيةكم كبيةها ُب اٝنلق  فهي ٢نلوقاته كأنتم عبيده. كالبعوض صغار البٌق بضعفها كقٌوهًتا كطباعها 

ا فػىٍوقػىهىا{  كإ٧ٌنا ٓب يقل بعوض ن فما أكرب مةها، ألٌف ذلك يدٌؿ على الكرب فقط، كأراد نبحانه بلفظ  }فىمى
مٍ فىأىَما اَلًذينى آمىةيواٍ فػىيػىٍعلىميوفى أىنَهي اٜنٍى الغريزة كالقٌوة كالكرب، ) ( أم القرآف مةزؿ من رٌُّم كليست قح ًمن َرًٍُّّ

ا) ١نٌمدهذه األمثاؿ من  مىثىبلن ( أم باٜنشرات فيضرب ًُّا )كىأىَما اَلًذينى كىفىريكاٍ فػىيػىقيوليوفى مىاذىا أىرىادى الَلهي ًُّىذى
ًثًنان كىيػىٍهًدم ًبًه كىًثًنان  نق: فالصاّب من كانت أخبلقه حسة  ( ألٌف الةاس على قسمٌن صاّب كفاييًضلح ًبًه كى
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صادؽ القوؿ كرٙب الةفس رحيم القلب رؤكؼ باٞنساكٌن ال يتكرٌب على الضعفاء، كأٌما الفانق فهو 
عكس ذلك كاذب ُب قوله متكرٌب ُب نفسه ظآب جائر ٧نٌاـ ِنيل، فإف ٓب تكن هذه الصفات كٌلها فيه 

تدكف به كيرتكوف حكم اٞنتشابه إٔب اهلل . أٌما الفانقوف فبعضها. فالصاٜنوف يٌتبعوف احملكم من القرآف فيه
فيرتكوف احملكم كيعرتضوف على اٞنتشابه فيضٌلوف به، كذلك قوله تعأب }ييًضلح ًبًه كىًثًنان كىيػىٍهًدم بًًه كىًثًنان{ 

اتباعهم يعين كثًنه من الةاس يضٌلوف عن اٜنٌق باتباعهم اٞنتشابه من القرآف، ككثًنه من الةاس يهتدكف ب
( يعين إالٌ من كاف نٌيء كىمىا ييًضلح ًبًه ًإالَ اٍلفىاًنًقٌنى احملكم من القرآف دكف االلتفات إٔب اٞنتشابه )

 األخبلؽ. 
ـٌ الفانقٌن فقاؿ  : ٍبٌ أخذ نبحانه ُب ذ

به أنبياء اهلل اٞناضٌن  ( يعين يةقضوف العهد الذم عاهدكااَلًذينى يىةقيضيوفى عىٍهدى الَلًه ًمن بػىٍعًد ًميثىاًقهً ) -27
ف ال يشركوا باهلل شيئان كال يقتلوا الةفس اليت حرـٌ اهلل قتلها كال يزنوا، كقد أخلفوا اهلل ما عاهدكه أب
كىيػيٍفًسديكفى ُب يعين كيقطعوف صل  الرحم اليت أمر اهلل بصلتها )كىيػىٍقطىعيوفى مىا أىمىرى الَلهي ًبًه أىف ييوصىلى( )

( الذين خسركا أنفسهم أيكلىًئكى هيمي اٍٝنىاًنريكفى ) حٌمدكقطع السبيل كيصٌدكف من آمىن ّن ( بالفنتاألىٍرضً 
 . كأهليهم فأبدلوا الةعيم باٛنحيم

( إٌف هذه اآلي  ٟنىا معةياف أحد٨نا يدٌؿ على خلق آدـ كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًالَلًه كىكيةتيٍم أىٍموىاتان فىأىٍحيىاكيمٍ ) -28
ٓنت عةواف  لكوف كالقرآفا خلق نسله، أٌما خلق آدـ فقد شرحتها شرحان كافيان ُب كتايب كالثا٘ب يدٌؿ على 

أٌما خلق نسله فخلقهم من عةاصر أرضي  فكاف مةها الغذاء ككاف من الغذاء اٞنين ككاف ،  اٜنياة انتقالي 
ف كتبصركف. كيؤيٌد يعين كةتم ٗنادان فجعلكم أحياء تسمعو  )كيةتيٍم أىٍموىاتان (من اٞنين اٛنةٌن، فقوله تعأب 

بًّا فىًمٍةهي يىأٍ  ةىاهىا كىأىٍخرىٍجةىا ًمةػٍهىا حى ٍيتى ي أىٍحيػىيػٍ كيليوفى{ . ذلك قوله تعأب ُب نورة يانٌن }كىآيى ه َٟنيمي اأٍلىٍرضي اٍلمى
فجسم اإلنساف يتكٌوف من مواد أرضي  كذلك من مرٌكبات الكربيت كالفسفور كالصوديـو كالبوتانيـو 

د، فاألشجار ٕنتٌص هذه اٞنواد من األرض فتصبح فيها فاكه  فإذا أكلها اإلنساف أخذ كالكلس كاٜندي
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ًيتيكيمٍ  ٍبٌ  جسمه يةمو كيكرب ًُّذه األغذي  ) ( اٜنياة األثًني ، كذلك ٪نيًٍييكيمٍ ٍبٌ  ( عةد انتهاء أعماركم )٬ني
َ إًلىٍيًه تػيٍرجىعيوفى بعد اٞنوت ُب عآب األثًن )  . م يرجع حكمكم إليه فيحكم بيةكم بالعدؿ( يـو القيام ، أٍبي

يع -29 ، كقد نبق تفسًن هذه ان( من جباؿ كأهنار كنبات كأنعاـ)هيوى اَلًذم خىلىقى لىكيم َما ُب األىٍرًض ٗنًى
 السماكات الغازي تعريف  ُب   الكوف كالقرآف اآلي  ُب كتابةا 

ًليفى ن ) -30 ً  ًإ٘بٍّ جىاًعله ُب األىٍرًض خى قىاليواٍ ( ٫نلف مىن مضى قبله من األمم )كىًإٍذ قىاؿى رىبحكى لًٍلمىبلىًئكى
كى٥نىٍني نيسىبٍّحي ًُنىٍمًدؾى كىنػيقىدٍّسي ، ) 4( كما فسدت األمم اٞناضي كىيىٍسًفكي الدٍّمىاءأىْنىٍعىلي ًفيهىا مىن يػيٍفًسدي ًفيهىا 

ُب األرض ( أم أنا أعلم أٌف أكالد آدـ يفسدكف قىاؿى ًإ٘بٍّ أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى ) ؟( أال تكتفي بةا عبيدان لىكى 
كيسفكوف الدماء كلكن ٕب مةهم ٦نب  كفيهم الكفاي  فهؤالء يعبدكنين كال يشركوف يب شيئان، كيريد بذلك 

 . الكوف كالقرآفاألنبياء كاٟنداة. كقد نبق شرح هذه اآلي  ُب كتابةا 

ـى األىٍٚنى ) -31 َ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىبلىًئكى ً ( أم أٚناء األنبياء كاٟنداة )اء كيَلهىاكىعىَلمى آدى ( أم عرض كةيتهم ٍبي
، قاؿ: أتعرفوف كليمي مةهم؟ قالوا: ال، فقاؿ: ؟ قالوا: العلى اٞنبلئك ، فقاؿ تعأب: أتعرفوف خليلي مةهم

ال، فقاؿ: أتعرفوف أمرم مةهم؟ قالوا: أتعرفوف ركحي مةهم؟ قالوا: ال، فقاؿ: أتعرفوف حبيب مةهم؟ قالوا: 
( بأٌنكم ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( الدعاة إٔب اهلل )أىنًبئيو٘ب بًأىٍٚنىاء هىػؤيالء( اهلل تعأب للمبلئك  )فػىقىاؿى ال نعرؼ، )

  .تعلموف أٌف أكالد آدـ يفسدكف ُب األرض

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

األرض كيسفك الدماء! كاٞنؤٌلف هو أٌكؿ من أكضح اٝنبلف  هذه كبٌٌن كوف أبيةا آدـ هذا آخر أب للجةس الرابع   _ 
 اٞنراجع
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( أم تةزيهان لك عن اٝنطأ فإٌنك ال ٔنلق اٝنلق إالٌ ٍمتػىةىاقىاليواٍ نيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى لىةىا ًإالَ مىا عىلَ )  -32
( ُب ٢نلوقاتك اٜنٍىًكيمي ( ّنا غاب عٌةا )إًَنكى أىنتى اٍلعىًليمي ٞنصلح  فإنٌةا ال علم لةا بالغيب إالٌ ما أنبأتةا عةه )

 . ال ٔنلق شيئان عبثان 

ـي أىنًبئػٍهيم بًأىٍٚنىآًئًهمٍ ( اهلل تعأب )قىاؿى ) -33 ( أم عٌلٍمهم بأٚناء هؤالء الدعاة إٔب اهلل الذين يأتوف من يىا آدى
، كانم ركحه عيسى، كانم حبيبه ، كانم كليمه مونىنسلك، فقاؿ آدـ للمبلئك : إنم خليله إبراهيم

كهكذا أعلمهم آدـ أٚناء الدعاة إٔب اهلل : من  .: اٞنهدم صاحب الزمافأيضان  ١نٌمد، كانم أمره ١نٌمد
أىٓبٍى أىقيل َلكيٍم ًإ٘بٍّ أىٍعلىمي غىٍيبى ( اهلل تعأب للمبلئك  )فػىلىَما أىنبىأىهيٍم بًأىٍٚنىآًئًهٍم قىاؿى ر، )ذكرنا كمن ٓب نذك

( أم ما كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى ( أم أعلم ما غاب عةكم ُب السماكات كُب األرض )الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضً 
 . ٔنفوف ُب ضمائركم( أم كما كىمىا كيةتيٍم تىٍكتيميوفى تظهركف )

 

 آراء المفّسرين

ـى األىٍٚنىاء كيَلهىا{قاؿ الطربني ُب صفح       : "أم علمه معا٘ب األٚناء ًإذ  76ُب قوله تعأب }كىعىَلمى آدى
األٚناء ببل معاف ال فائدة فيها كال كجه إلشارة الفضيل  ُّا كقد نبه اهلل تعأب اٞنبلئك  على ما فيها من 

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

ن كالدنيا عن ابن عباس كاألدكي  كانتخراج اٞنعادف كغرس األشجار كمةافعها كٗنيع ما يتعلق بعمارة الدي
 .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  
ه علي اٛنبائي كعلي بن عيسى كغًن٨نا قالوا فأخذ عةه كلده اللغات فلما تفرقوا تكلم كل قـو بلساف ألفو 



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 قـو مةهم لغ  تكلموا ُّا كتركوا ما نواه كنسوه

نظر ٍبٌ  عن الصادؽ )ع( أنه نئل عن هذه اآلي  فقاؿ: األرضٌن كاٛنباؿ كالشعاب كاألكدي كقد ركم  
كقيل  ،إٔب بساط ٓنته فقاؿ كهذا البساط ٣نا علمه كقيل إنه علمه أٚناء اٞنبلئك  كأٚناء ذريته عن الربيع

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 

َ عىرىضىهيمٍ عىلىى اٍلمىبلى      : قاؿ 77ًئكىً { صفح  كقالوا ُب تفسًن قوله تعأب }ٍبي

كاختلف ُب كيفي  العرض على اٞنبلئك  فقيل إ٧نا عرضها على اٞنبلئك  بأف خلق معا٘ب األٚناء اليت  " 
عٌلمها آدـ حّت شاهدهتا اٞنبلئك  كقيل صوٌر ُب قلوُّم هذه األشياء فصارت كأهنم شاهدكها كقيل 

 ." عرض عليهم من كل جةس كاحد كأراد بذلك تعجيزهم ..اْب

إٌف اهلل تعأب ٓب يقل: عٌلمةا آدـ اللغات كالصةاعات كانتخراج اٞنعادف كغًن ذلك ٣نٌا ذكر  أقول    
اٞنفٌسركف كال قدرة لئلنساف أف يتعٌلم ٗنيع اللغات كالصةاعات كلو أنٌه قٌضى حياته ُب اٞندارس كالكٌليات 

هلل تعأب ُب نورة طا ها }كىلىقىٍد عىًهٍدنىا ًإٔبى ككيف يتعٌلم ٗنيع اللغات كاإلنساف شديد الةسياف كقد قاؿ ا
ٍد لىهي عىٍزمنا{ ، كقد خاطب اهلل حبيبه خاًب األنبياء بقوله ُب نورة األعلى  ـى ًمن قػىٍبلي فػىةىًسيى كىٓبٍى ٤نًى آدى

ةػيٍقرًؤيؾى فىبلى تىةسىى . ًإاَل مىا شىاء الَلهي{ ، كقاؿ أيضان ُب نورة األنعاـ }كىًإَما يي  ةًسيػىَةكى الَشٍيطىافي فىبلى }نى
عرضها ٍبٌ  لو كاف اٞنراد بذلك أٚناء األشياء لقاؿ تعأب:ٍبٌ  تػىٍقعيٍد بػىٍعدى الذٍٍّكرىل مىعى اٍلقىٍوـً الظَاًلًمٌنى{ ،

َ عىرىضىهيٍم{ يعين عرض هؤالء األشخاص على اٞنبلئك ، يعين   على اٞنبلئك ، فكيف كقد قاؿ تعأب }ٍبي
ػؤيالء ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى{ كٓب يقل أنبؤك٘ب بأٚناء اٛنباؿ كاألكدي  كةيتهم، فقاؿ ت عأب }أىنًبئيو٘ب بًأىٍٚنىاء هى



ػؤيالء{ تشًن إٔب أشخاص كال ٩نوز انتعماٟنا للجمادات،  كالشعاب إف كةتم صادقٌن. ثانيان إٌف كلم  }هى
ك األشياء إف كةتم صادقٌن، كٓب يقل فلو صٌح ما ذهب إليه اٞنفٌسركف لقاؿ تعأب : أنبؤك٘ب بأٚناء تل

ػؤيالء  . {}بًأىٍٚنىاء هى
ٍبٌ إٌف مدار اٜنديث كاعرتاض اٞنبلئك  كاف حوؿ نسل آدـ فكاف اٛنواب من اهلل تعأب حوؿ نفس 

اٞنوضوع، كذلك قوله تعأب }ًإ٘بٍّ أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى{ يعين أنا أعلم ما نيكوف من نسل آدـ من رجاؿ 
فسدكف تقاة صاٜنٌن ال يفسدكف كال يسفكوف بل يصلحوف كيعبدكف كإف كاف الكثًن من نسله يهداة 

  ف.كيسفكو 

ـي اٍنكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اٛنٍىَة ى ) -35 ( البستاف تسٌمى بلساف العرب جٌة ، كالشاهد على ذلك كىقػيٍلةىا يىا آدى
  :قوؿ شاعرهم

ٍم جٌة ه إٍذ ذاؾى ظاهً   يسي كالفيومافي كىالبىصىلي رادً فيها الفى   رةه        كانٍت ٟنى
فإٌف اهلل تعأب خلق آدـ كحٌواء على جبل من جباؿ األرض، ككاف فيه كثًن من األشجار كالفواكه كفيه 

يةابيع اٞنياه كيكتةف أصةاؼ الطيور كاألنعاـ، كلذلك قاؿ اهلل تعأب )كىكيبلى ًمةػٍهىا رىغىدان حىٍيثي ًشٍئتيمىا( أم 
 : ار اٛنة  كطيورها كأنعامها كاشربوا من ألباهًنا، كمن ذلك قوؿ امرئ القيسبل من ٖنككي 

ىٍرءي تىراهي نىاًعمػػان 
ا اٞن ةىمى  يىٍأمىني األىٍحدىاثى ُب عىٍيشو رىغىدٍ  .....بػىيػٍ

ػًذًه الَشجىرىةى ) ما ك٫ندش أيديهما عةد تةاكًٟنما من ٖنر كىالى تػىٍقرىبىا هى هًتا كلذلك ( ألٌف فيها شوكان ٬نٌزؽ ثياُّى
( ألنفسكما بتةاكلكما من فػىتىكيونىا ًمنى اٍلظَاًلًمٌنى كهي شجرة العٌليق "علگ " ) 5مةعهما من التقٌرب إليها

 ا.رهتً ٖنى 

                                                           
شجرة ١نرـٌ كاٞنؤٌلف أٌكؿ من فٌرؽ بٌن ٓنرٙب االقرتاب مةها كبٌن األكل مةها كما زعم أكثر اٞنفٌسرين، كلو كانت ال  5

، فالرٌب كالتٌفاح من أعمدة اٜنياة كضركرات الغذاء، كالتٌفاح من أهٌم الفواكه كأكثرها احتواءن  أكلها لىضٌل ذلك حٌّت اليـو
 اٞنراجع   – على اٜنديد، فبل يعقل ٓنر٬نهما، لكن شجرة العٌليق ٣نٌا ٪نذر االقرتاب مةها حٌّت هذا الزمن



كذلك اٛنبل هو قطع  من كوكب كاف مسكونان ُب قدٙب الزماف ككاف فيه من البشر كاٜنيواف كالةبات كغًن 
ٕنٌزؽ فصارت نيازؾ نقط بعضها على أرضةا فصارت جباالن، كلىٌما ذلك من األحياء، فلٌما قامت قيامته 

تةبت كتةمو كأصبحت  نقطت عليها األمطار ككاف ُب تلك اٛنباؿ بذكر األشجار كالةباتات أخذتٍ 
كىُب األىٍرًض ًقطىعه محتىجىاًكرىاته كىجىةَاته مٍٍّن }قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الرعد   .بساتٌن فوؽ تلك اٛنباؿ

نقطت عليها فصارت جباؿ  6ليست من األرض {كىُب األىٍرًض ًقطىعه } كاٞنعىن:،  {ةىابو أىعٍ 
. كلىٌما ، يعين من فواكهأم بساتٌن من أعةاب {كىجىَةاته مٍٍّن أىٍعةىابو }جاكر بعضها بعضان  {محتىجىاًكرىاته }

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

ا الَشٍيطىافي عىةػٍهىا) -36 ( أم فأذهبهما الشيطاف عن تلك اٛنة  كأبعد٨نا بونونته كإغوائه فىأىزىَٟنيمى
قػيٍلةىا ما )( عصيا رٌُّ كى م ألهٌنما أكبل من تلك الشجرة كهو توت العٌليق )عى ( من الةػٍّ فىأىٍخرىجىهيمىا ٣نَا كىانىا ًفيهً )

( من اٛنبل إٔب األرض اٞنستوي ، يعين آدـ كحٌواء كاألنعاـ كالطيور اليت كانت ُب تلك اٛنة  كٌلهم اٍهًبطيواٍ 
( يعين جعلةا بيةكم عداكة جزاءن لًعصيانكم أمر رٌبكم، فصار بػىٍعضيكيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ نزلوا إٔب األرض )

كىلىكيٍم ُب ان إلبليس، فصار أكالد آدـ بعضهم يعادم بعضان )إبليس عدٌكان آلدـ كأكالده، كصار آدـ عدكٌ 
ًإٔبى ( من اٞنأكل كاٞنلبس كاألثاث ككٌل شيء يتمٌتع به اإلنساف )كىمىتىاعه ( أم راح  كنكوف )األىٍرًض ميٍستػىقىرٌّ 

 . ضاء( أم إٔب يـو القيام ، ألٌف األرض تتمٌزؽ ُب ذلك اليـو فتخرج الةفوس مةها كتةتشر ُب الفًحٌنو 

لىٌما أكل آدـ من تلك الشجرة أخذت اليةابيع ْنٌف ألهٌنا شٌقت طريقان من أنفل اٛنبل كصارت : القّصة
ْنرم على األرض، كلىٌما جٌفت اٞنياه فوؽ اٛنبل يبست األشجار كنفدت الثمار فلم يبقى ُب تلك 

األرض اٞنستوي ، فقاال ربٌةا ٦ناؼ البستاف ما يعيشوف عليه فشكىوا إٔب رٌُّم فأكحى إليهم أف اهبطوا إٔب 
                                                           

بل أهٌنا رنت عليها بعد أف كانت تدكر  ،يولوجيا أٌف جباؿ ٨نااليا ليست من أرضةاقاؿ اٞنراجع: أثبت علم اٛن  6
 .حوؿ األرض



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

 . كيتكاثركا

ـي ًمن رَ ) -37  ( نزؿ ًُّا جربائيل فعٌلمه إيٌاها فدعا ًُّا آدـ كهي : بًٍّه كىًلمىاتو فػىتػىلىَقى آدى
 "اللهٌم ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ربٍّ إٌ٘ب ظلمتي نفسي فاغفر ٕب إٌنك خًن الغافرين، 

اللهٌم ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ربٍّ إٌ٘ب ظلمتي نفسي فار٘نين إٌنك أنت أرحم الرا٘نٌن، اللهٌم 
 ال إاله إالٌ أنت نبحانك كُنمدؾ ربٍّ إٌ٘ب ظلمتي نفسي فتٍب علٌي إٌنك أنت التٌواب الرحيم." 

( بعباده التائبٌن  الَرًحيمي تاب ُب مٌدة قريب  ) ٍبٌ  ( ًلمن عمل نٌيئ  َنهال فػىتىابى عىلىٍيًه ًإنَهي هيوى التَػَوابي )
 .الةادمٌن

 آراء المفّسرين
( قاؿ الطربني : "اختلف ُب اٛنة  اليت أنكن فيها آدـ فقاؿ أبو هاشم هي  85ُب اٛنة  : صفح  )   

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 
كقيل هي التية   هني عةها آدـ فقيل هي السةبل  عن ابن عباس كقيل هي الكرم  عن ابن مسعود كالسٌدم

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 التٌفاح

لفواكه الطٌيب  اٞنباح أكلها، : إٌف نبت  اٜنةط  ال تسٌمى شجرة، كأٌما التٌن كالعةب كالتٌفاح فهي من ا أقول 
 . كأٌما علم اٝنًن كالشٌر فليس له أشجار، كأٌما الكافور فبل ييؤكل



( يىا بىيًن ًإٍنرىائًيلى اذٍكيريكاٍ نًٍعمىيًتى اَليًت أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم أخذ نبحانه ُب خطاب بين إنرائيل فقاؿ: )ٍبٌ  -40
ًُّا على أنبلفهم من كثرة األنبياء فيهم كالكتب ك٤ناهًتم من ُب اٞناضي، أراد بذلك الةعم اليت أنعم 

لك فيهم ُب زمن داكد كنليماف كغًن ذلك مي فرعوف كمن الغرؽ كإنزاؿ اٞنٌن كالسلول عليهم ككوف الٍ 
 كأف ال تشركوا يب شيئان ككاف العهد ٕبكالطاع   يب ( أم ّنا عاهدٕنو٘ب عليه من اإل٬نافكىأىٍكفيواٍ ًبعىٍهًدم)

كىًإيَامى ( أم ّنا عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسةاتكم )أيكًؼ ًبعىٍهدًكيٍم يد مونى نبٌيكم ) على
 7( أم خافو٘ب ُب نقض العهد .فىاٍرهىبيوفً 

التثةي  من التوراة ُب اإلصحاح  نفر كإليك بعض العهود اليت عاهدكا اهلل عليها ، فقد جاء ُب    
 : قاؿاٝنامس 

يعى ًإٍنرىائًيلكىدىعىا "  كىقىاؿ ٟنيٍم: اىلَربح ًإٟنيةىا قىطىعى مىعىةىا عىٍهدان ُب حيورًيبى . فػىقىاؿ: ال يىكيٍن لكى آًٟنى ه  ميونىى ٗنًى
اًء ًمٍن فػىٍوؽي كىمىا ُب األىٍرًض ًمنٍ  ٍنفىلي كىمىا  أى أيٍخرىل أىمىاًمي . ال تىٍصةىٍع لكى ٕنٍثىاالن مىٍةحيوتان صيورىةن مىا ٣نَا ُب الَسمى

اًء ًمٍن ٓنىًٍت األىٍرًض . ال تىٍسجيٍد ٟنيَن كىال تػىٍعبيٍدهيَن ألى٘بٍّ أىنىا الَربح ًإٟنيكى إًلهه غىييوره 
ى
  " ُب اٞن

هذه بعض العهود اليت أخذها عليهم كلكٌةهم خانوا العهود كنقضوا اٞنواثيق كعبدكا البعليم ك عشتاركث 
  .كغًن ذلك

( أم ال ٔنلطوا اٜنٌق بالباطل، كاٜنٌق يريد به التوراة، كالباطل كبلمهم، كىالى تػىٍلًبسيواٍ اٜنٍىَق بًاٍلبىاًطًل ) -42
اليت جاء ذكرها ُب  ١نٌمد( أم تكتموا صف  كىتىٍكتيميواٍ اٜنٍىَق كيريد بذلك ما حرٌفوه كبٌدلوه من التوراة )

 . أٌف كراءكم حساب كعقاب، كاٝنطاب موٌجه إٔب علمائهم( كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى التوراة كاإل٤نيل )

( اآلي  معطوف  على قوله تعأب: )يىا أىيػحهىا الَةاسي اٍعبيديكاٍ رىَبكيمي اَلًذم كىاٍنتىًعيةيواٍ بًالَصرٍبً كىالَصبلىًة ) -45
)ع ( : آًمةوا، فقاؿ بعضهم إذا آمٌةا  الةبٌ كاٝنطاب لقريش، كذلك لىٌما قاؿ  21خىلىقىكيٍم ..اْب ( من آي  

                                                           
من  30كقد أكثر مونى )ع ( من تذكًن قومه بلزـك قصر عبادهتم باهلل تعأب كأٌكد ذلك غًن مرٌة، كمةها الفصل   7

 _ اٞنراجع   20-15" السماء كاألرضكقد أشهدتي عليكم اليـو التثةي  حٌّت الةفىس األخًن كهو يرٌدد "



، كذلك قوله تعأب ُب نورة القصص }كىقىاليوا ًإف نَػَتًبًع اٍٟنيدىل مىعىكى  8فإٌف قومةا يؤذكنةا كيأخذكف أموالةا
ةوا كانتعيةوا على نػيتىخىَطٍف ًمٍن أىٍرًضةىا{ ، فأنزؿ اهلل تعأب هذه اآلي  )كىاٍنتىًعيةيواٍ بًالَصرٍبً كىالَصبلىًة ( يعين آمً 

قومكم بالصرب كإٌف اهلل يةصركم عليهم، كقوله )كىالَصبلىًة ( يعين كانتعيةوا عليهم أيضان بالصبلة كالدعاء 
( أم لثقيل  على الةاس فبل  لىكىًبًنىةه ( أم الصبلة ) كىًإنَػهىاإٔب اهلل كهو يةجيكم مةهم كيةصركم عليهم )

( أم اٞنتواضعٌن ال تثقل عليهم ألهٌنم كطٌةوا ًإالَ عىلىى اٍٝنىاًشًعٌنى ةهم )يواظبوف عليها كخاٌص ن اٞنتكرٌبكف م
 . أنفسهم على أدائها كإهٌنم ال يأنفوف من الركوع كالسجود

ٍم أخذ نبحانه ُب كصف اٝناشعٌن فقاؿ )ٍبٌ  -46 ( يعين ما يبلقونه من اَلًذينى يىظيةحوفى أىنَػهيم محبلىقيو رىًٍُّّ
ؽو ًحسىابًيٍه . فػىهيوى ُب ًعيشى و رَاًضيى و{ ، الر٘ن   ٠نازاةن ألعماًٟنم ،كقوله ُب نورة اٜناق  }ًإ٘بٍّ ظىةىةتي أى٘بٍّ ميبلى

 . ( أم يرجع أمرهم إليه فهو يتؤٌب أمرهم كشؤكهنمكىأىنَػهيٍم إًلىٍيًه رىاًجعيوفى )

لى ن ) -50 عده بأف يعطيه التوراة، كالتقدير: كاذكركا إذ كاعدنا مونى ( يعين ك كىًإٍذ كىاعىٍدنىا ميونىى أىٍربىًعٌنى لىيػٍ
اقتضت اٞنصلح  ٍبٌ  بأف نعطيه التوراة فأعطيةاه إيٌاها بعد أربعٌن ليل ، ألٌف اهلل تعأب كعده ثبلثٌن ليل 

اإلالهي  بأف يضيف ٟنىا عشرة أخرل فصارت أربعٌن ليل ، كذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ }كىكىاعىٍدنىا 
لى ن كىأىٍٕنىٍمةىاهىا ًبعىٍشرو فػىتىَم ًميقىاتي رىبًٍّه أىٍربىًعٌنى لىيػٍلى ن{ ؛ فإٌف اهلل تعأب ذكر األ ربعٌن ُب هذه ميونىى ثىبلىًثٌنى لىيػٍ

( أم من بعد ًمن بػىٍعًدًه ( إالهان تعبدكنه ) أَنىٍذًبيي اٍلًعٍجلى السورة ٠نمبلن كُب نورة األعراؼ مفٌصبلن )ٍبيَ 
( ألنفسكم ّنا انتحققتم من العقاب على كىأىنتيٍم ظىاًلميوفى ونى إٔب جبل الطور ُب كادم نيةاء )ذهاب م

 . ذلك

 ]الوصايا العشر[
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كالتوراة هي عشر كلمات، أم عشر كصايا كتبها اهلل تعأب بقلم قدرته ُب لوحٌن من حجر ذلك اٛنبل، 
 : كالكتاب  ُب كجهيهما، كهي كما يلي

  .أخرل أماميال يكن لك آٟن    
  . ال تصةع لك ٕنثاالن مةحوتان . ال تسجد ٟنٌن كال تعبدهٌن ألٌ٘ب أنا الرٌب إاله غيور

  . ال تةطق بانم الرٌب إالهك باطبلن 

  . إحفظ يـو السبت

  . أكـر أباؾ كأٌمك

  . ال تقتل

  . كال تزفً 

  . كال تسرؽ

  . كال تشهد شهادة زكر

 . كال عبده كال أمىته كال ثورىه كال ٘نارىه كال كٌل ما لقريبككال تشته امرأة قريبك كال حقله 

ةىا ميونىى اٍلًكتىابى ) -53 (  يعين الوصايا اٍلفيٍرقىافى ( يعين التوراة اليت كتبها على ألواح اٜنجر )كى كىًإٍذ آتػىيػٍ
( لىعىَلكيٍم تػىٍهتىديكفى كاألحكاـ الديةي  اليت جاءت متفرٌق  ككتبها قـو مونى ُب الرقوؽ، يعين ُب جلد الغزاؿ )

 . إٔب طريق اٜنقٌ 

( أم أضررًب أنفسكم يىا قػىٍوـً ًإَنكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنفيسىكيٍم ( الذين عبدكا العجل )كىًإٍذ قىاؿى ميونىى لًقىٍوًمهً ) -54
٢نٌلصكم كمسٌلمكم من يد ( يعين إٔب فػىتيوبيواٍ ًإٔبى بىارًًئكيٍم ( معبودان )بًأنٍّىاًذكيمي اٍلًعٍجلى كعٌرضتموها للعقاب )



فرعوف، كذلك من قوٟنم برئ فبلف من مرضه، أم ٔنٌلص ك٤نا، كتربٌأ فبلف من دعوته أم ٔنٌلص مةها، 
تػيليواٍ أىنفيسىكيمٍ كبرئ القلم، أم أهناه من كثرة الربم ) ( أم ليقتل بعضكم بعضان، يعين الذين ٓب يعبدكا فىاقػٍ

( إشارة إٔب التوب  كالقتل  ذىًلكيمٍ ، )9ـو ٥نو ثبلث  آالؼ رجل العجل يقتلوف من عبدكه، فقتل ُب ذلك الي
يػٍره َلكيٍم ًعةدى بىارًًئكيٍم ألنفسهم ) ( من أف ٕنتةعوا عن ذلك، ألٌف ُب امتثالكم ألكامر رٌبكم غفراف خى

( أم كمن فضله عليكم أف قًبل توبتكم فػىتىابى عىلىٍيكيمٍ ذنوبكم، كُب امتةاعكم عن ذلك عقاب لكم )
( الَرًحيمي ( عن التائبٌن )إًنَهي هيوى التَػَوابي ى بقتلكم كٓب يرتؾ عقابكم إٔب اآلخرة فتهلكوا ُب جهٌةم )كتفى كا 

  .ًُّم

( أم لن نصٌدقك بأٌف اهلل يكٌلمك كيوصيك ًُّذه الوصايا كىًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميونىى لىن نػحٍؤًمنى لىكى ) -55
ٍتكيمي الَصاًعقى ي عبلني  ) ( أمحىَّت نػىرىل الَلهى جىٍهرىةن ) ( الةار كىأىنتيٍم تىةظيريكفى ( كهي نار تةزؿ من السماء )فىأىخىذى

كاٜنادث الذم أصابكم. كهم نبعوف رجبلن صعدكا فوؽ اٛنبل مع مونى، فقاؿ مونى ربٍّ أر٘ب أنظر 
ت من كاف معه على مونى كما يى شً إليك. قاؿ اهلل تعأب لن ترا٘ب. فةزلت صاعق  من السماء عليهم فغي 

ى فدعا ٟنىم كتضرٌع إٔب اهلل أف ٪نييهم فأحياهم كرجعوا إٔب فوؽ اٛنبل، فلٌما أفاؽ مونى كجد قومه موتى 
َ بػىعىثٍػةىاكيم مٍّن بػىٍعًد مىٍوًتكيٍم لىعىَلكيٍم تىٍشكيريكفى قوًمهم. ] كهذا قوله تعأب ُب اآلي  البلحق  )  ([.ٍبي

ـى ) -57 ا كىأىنزىٍلةىا عىلىٍيكيمي ( أم السحاب، كاف يظٌلهم عن الشمس كذلك ُب التيه )كىظىَلٍلةىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى
شيء كالسٌكر أبيض اللوف حلو الطعم يةحٌل ُب الشمس كيكوف لزجان يسقط  10المنّ ( اٍلمىَن كىالَسٍلوىل 

من كقت الفجر إٔب طلوع الشمس، على األشجار أك على األرض ُب أماكن ٢نصوص  كيكوف نقوطه 
كيسقط أحيانان ُب لواء ]١نافظ [ السليماني  من ألوي  ]١نافظات[ العراؽ، كأصله إفرازات حشرة أكرب من 
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فقاؿ مونى هو الطعاـ الذم كعدكم اهلل به.  ،لىٌما رأكه قاؿ بعضهم لبعض )من هو ( يعين ما هذا الذم نراه  10
 اٞنراجع –فمن ذلك ٌٚني )اٞنٌن (   



الذباب  كأصغر من الزنبور تطًن ُب الفضاء كفوؽ األشجار كتفرز اٞنٌن قبل طلوع الشمس، كهي كالةحل  
 . اليت تفرز العسل

كانت تعيش على شاطئ البحر فأرنل اهلل عليها ر٪نان فرفعتها   11طًن يعرؼ بالسٌما٘ب  ىالسلو  ك    
ا ) ا كيأكلوهنى ( أم كقلةا ٟنم  كيليواٍ ًمن طىيٍّبىاًت مىا رىزىقػٍةىاكيمٍ كألقتها على بين إنرائيل بكثرة فأخذكا يصيدكهنى

األنعاـ اليت كانت معهم عةدما كلوا من هذه الطٌيبات اليت جعلةاها رزقان لكم، كهي اٞنٌن كالسلول ك 
انيواٍ أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى ( أم كما أصابونا من ضرر )كىمىا ظىلىميونىاخرجوا ًُّا من مصر ) ( ألٌف شٌرهم كىلىػًكن كى

  .يعود عليهم

ػًذًه اٍلقىٍريى ى ) -58 أف ٪ناربوا الكةعانيٌن ( أم قري  أر٪نا، فإٌف اهلل تعأب أمر بين إنرائيل كىًإٍذ قػيٍلةىا اٍدخيليواٍ هى
( أم موٌنعان رىغىدان ( من حبوًُّا كأٖنارها كأنعامها كطيورها )فىكيليواٍ ًمةػٍهىا حىٍيثي ًشٍئتيٍم كيأخذكا ببلدهم )

( أم مةقادين ألمرنا طائعٌن غًن عاصٌن، ألهٌنم نيَجدان ( يعين باب القري  )كىاٍدخيليواٍ اٍلبىابى عليكم )
ف  أهلها، أم خوؼ اٜنرب، كقد ذكرها نبحانه ُب نورة اٞنائدة أيضان فقاؿ: امتةعوا عن دخوًٟنا خي

ٍلتيميوهي فىًإَنكيٍم غىالًبيوفى{ كلكٌةهم امتةعوا عن الدخوؿ ك}قىاليواٍ يىا ميونىى ًإنَا  }اٍدخيليواٍ عىلىٍيًهمي اٍلبىابى فىًإذىا دىخى
ا َما دىاميواٍ ًفيهىا فىاٍذهىبٍ  ا أىبىدن ( اٜنطٌ  كىقيوليواٍ ًحطَ ه أىنتى كىرىبحكى فػىقىاًتبل ًإنَا هىاهيةىا قىاًعديكفى{ ، ) لىن نٍَدخيلىهى

 :انتغفركا لذنوبكم كقولوا كاٞنعىن:، ، يعين باب الغفراف  ُب اٞنقدسطلب الغفراف من اهلل ، كباب حطٌ 
( كىنىةىزًيدي اٍلميٍحًسًةٌنى تم ما أًمرًب به )( اليت نبقت إذا فعلنَػٍغًفٍر لىكيٍم خىطىايىاكيٍم ٌط عٌةا أكزارنا )حي  مهاللٌ 

  .مةكم زيادة على ما يستحٌقونه من األجر كالثواب

( : لىٌما أمرهم اهلل تعأب أف يدخلوا أرض قػىٍوالن غىيػٍرى اَلًذم ًقيلى ٟنىيٍم ( قومهم )فػىبىَدؿى اَلًذينى ظىلىميواٍ ) -59
كاحدان ليتجٌسسوا أرض كةعاف كذلك حسب طلب كةعاف بعث مونى إثين عشر رجبلن من كٌل نبط 
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بين إنرائيل، فقالوا ٟنىم اذهبوا كْنٌسسوا هل هي كثًنة اٝنًنات من اٞنزارع كالبساتٌن كالفواكه كاألنعاـ أـ 
هي عكس ذلك، ك٩نب عليكم أف تقولوا اٜنٌق ُب ذلك كال تكذبوا، فإف كانت كثًنة اٝنًنات كما أخربنا 

 . ةعانٌيٌن كندخلها، كإذا كانت عكس ذلك فبل ٥نارب كال ندخلهامونى فإنٌةا ٥نارب الك

فلٌما ذهب الرجاؿ كْنٌسسوا خًناهًتا كجدكها على أحسن ما يكوف كلكن رأكا أهلها أقوياء طواالن غبلظان 
واب بل أخذكا ُب ذٌمها كذلك خيف  أف يقاكموا فخافوا مةهم. فلٌما رجعوا ٓب يتكٌلموا عةها ّنا هو الصٌ 

باٜنرب، إالٌ رجلٌن مةهم تكٌلما بالصواب كأخذا ُب مدحها كمدح خًناهًتا كأتيا بعةب كتٌن كرٌماف  أهلها
 . من بساتيةها

ا امتةعوا عن دخوًٟنا كعن ١نارب  أهلها، فهذا معىن  قوله  فلٌما ٚنع قـو مونى أٌف هؤالء العشرة يذٌموهنى
م على غًن ما أي  تعأب )فػىبىَدؿى اَلًذينى ظىلىميوٍا( قومهم )قػىٍوالن  وا به، كصي غىيػٍرى اَلًذم ًقيلى ٟنىيٍم( يعين كاف جواُّي

وهم بأف يقولوا اٜنٌق كيتكٌلموا الصدؽ، كلكٌةهم فعلوا عكس ذلك تكٌلموا بالباطل حيث أٌف قومهم أكصى 
ككذبوا على قومهم كعلى نبٌيهم كظلموهم بذلك ككانوا نبب امتةاعهم عن الدخوؿ إٔب تلك األرض 

( أم عذابان من السماء، فإٌف اهلل تعأب أنزؿ الطاعوف على نزىٍلةىا عىلىى اَلًذينى ظىلىميواٍ رًٍجزان مٍّنى الَسمىاءفىأى )
هؤالء العشرة فماتوا، كأٌما اإلثةاف اللذاف تكٌلما بالصدؽ فلم يةزؿ عليهما الطاعوف بل أطاؿ اهلل عمريهما 

انيواٍ رها ك٨نا يوشع بن نوف ككالب بن يفٌة ، كقوله )حٌّت دخبل أرض كةعاف بعد ذلك كأكبل من أٖنا ّنىا كى
 . ( أم كاف الطاعوف جزاءن على أعماًٟنم السٌيئ يػىٍفسيقيوفى 

 

 آراء المفّسرين



ُب تفسًن قوله تعأب  }فػىبىَدؿى اَلًذينى ظىلىميواٍ قػىوالن غىيٍػرى اَلًذم ًقيلى  119جاء ُب ٠نمع البياف صفح      
قاؿ : "إٌف اهلل تعأب قاؿ ٟنىم }قيوليواٍ ًحَط ه{ ، فبٌدلوا كقالوا حةط  كقيل أهٌنم قالوا بالسرياني  ٟنىيٍم{  

 ". )هاطاٚناقاتا( كمعةاه حةط  ٘نراء فيها شعًنة ، ككاف قصدهم ُب ذلك االنتهزاء ك٢نالف  األمر

ا عطشوا، كذلك ُب الربٌي  ُب موضع يسٌمى ( أم طلب اٞناء لقومه لىمٌ كىًإًذ اٍنتىٍسقىى ميونىى لًقىٍوًمًه ) -60
( كاف جبل ُب تلك الصحراء يسٌمى جبل حوريب كفيه حجر كبًن فػىقيٍلةىا اٍضًرب بػٍّعىصىاؾى اٜنٍىجىرى رفيدٙب )

( من اٞناء، يعين اثةا فىانفىجىرىٍت ًمٍةهي اثٍػةىتىا عىٍشرىةى عىٍيةان ظاهر من اٛنبل فضرب مونى ذلك اٜنجر بعصاه )
( أم قد عًلم كٌل نبط من أنباط إنرائيل قىٍد عىًلمى كيلح أينىاسو َمٍشرىبػىهيمٍ عان من ذلك اٛنبل )عشر يةبو 

( من هذه اٍشرىبيواٍ ( من اٞنٌن كالسلول )كى  كيليواٍ موضع شرًُّم، ألٌف مونى قٌسم تلك اليةابيع عليهم )
العثٌو هو التخٌبط ُب  ، (ٍعثػىٍواٍ ُب األىٍرًض ميٍفًسًدينى كىالى تػى ( أعطاكم اهلل إيٌاه )ًمن رٍٍّزًؽ الَلهً اليةابيع، ذلك )

 كاٞنعىن:ل ]ُب العراؽ[ ، اٞنكاف أك بالشيء حٌّت يتلفه أك يفسده كال تزاؿ هذه الكلم  مستعمل  ُب اٞنوصً 
 . ال تيفسدكا ُب األرض بأخبلقكم السٌيئ 

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

باٞناء اثةيت عشرة عيةان ، كانفجر اٜنجر  تفٌجر من جبل حوريب رفيديمُب كقد انفجر اٞناء مرٌتٌن األكٔب 
، كإ٧ٌنا  قادشُب برٌي  صٌن ُب موضع يسٌمى بعٌن كاحدة من اٞناء لىٌما ضربه مونى بعصاه أيضان كذلك 

عٌن كاحدة ُب قادش كٓب تةفجر اثةتا عشرة عيةان ألٌف اهلل تعأب أمر مونى أف يكٌلم اٜنجر ُب انفجرت 
، كلكن مونى ٓب يكٌلم اٜنجر بل ضربه بالعصا كما ُب اٞنرٌة األكٔب كلذلك  12هذا اٞنكاف بأف يعطي ماءن 
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تعأب على ذلك، كهةاؾ انفجرت عٌن كاحدة، ففعل مونى ُب هذا اٞنوضع ِنبلؼ ما أمره اهلل فعاتبه اهلل 
 . ماتت مرٙب أخت مونى كهاركف كديفةت هةاؾ

، كأٌما السلول ٓب تةزؿ عليهم على  ( كهو اٞننٌ كىًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميونىى لىن َنٍصربى عىلىىى طىعىاـو كىاًحدو ) -61
 كىًقثَآًئهىا( أم اٝنضركات )فىادٍعي لىةىا رىَبكى ٫نيٍرًٍج لىةىا ٣نَا تيةًبتي األىٍرضي ًمن بػىٍقًلهىا الدكاـ بل ُب بعض األحياف )

، ككاف اٚنه فـو ُب قدٙب الزماف كلكن عةد اختبلؼ األلسن  كىفيوًمهىا( كهو خيار تعركزم ) ( أم الثـو
،  كالشاهد على ذلك قوؿ  الشاعر كهو يصف بستانان كيصف زرعها كاللغ  األجةبي  صاركا يسٌمونه بالثـو

: 
ٍم جٌة ه إٍذ ذاؾى ظاهً كانى   يسي كالفيومافي كىالبىصىلي رادً ةه          فيها الفى رى ٍت ٟنى

كإ٧ٌنا قاؿ الشاعر فوماف ألٌف الثـو نوعاف ك٨نا الثـو العادم كثـو العجم كيسٌمى عةد العرب "نًن"، 
يػٍره تعأب جوابان لسؤاًٟنم )( اهلل كىعىدىًنهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى ) ( يعين أىتىٍستىٍبًدليوفى اَلًذم هيوى أىٍدٗبى بًاَلًذم هيوى خى

 13( يعين ادخلوا مصران من األمصار اٍهًبطيواٍ ًمٍصران أتستبدلوف اٝنضركات كالثـو كالبصل باٞنٌن كالسلول؟ )
لَ ي كىضيرً (  يعين ْندكف فيها ما أردًب )فىًإَف لىكيم َما نىأىٍلتيمٍ ) ( كذلك بطردهم من الببلد بىٍت عىلىٍيًهمي الذٍّ

ةى ي كتيههم أربعٌن نة  ُب القفر ) ( أم كرجعوا بعد عٌزهم كىبىآؤيٍكاٍ ًبغىضىبو مٍّنى الَلًه  ( يعين الفقر )كىاٍلمىٍسكى
م فأهلك كثًنان مةهم ُب الربٌي  كاألفاعي اليت كانت  تلدغهم بغضب من اهلل ، كذلك الطاعوف الذم أصاُّى

من جبل هور إٔب  ُب طريق ُنر نوؼ، فإٌف اهلل تعأب أرنل عليهم األفاعي فأخذت تلدغهم كذلك 
ّنىا ( إشارة إٔب الذٌؿ كاٞنسكة  كالطاعوف كاألفاعي )ذىًلكى أرض أدـك فمات كثًن مةهم من لدغ األفاعي )

 . ( على ضعفائهمانيواٍ يػىٍعتىديكفى كَكى ، أم بسبب عصياهًنم ك٢نالفتهم أمر رٌُّم )م( أمر رٌُّ عىصىواٍ 

                                                           
.  أحاديثهم اٞنتيٌسرة ك٠نبٌلهًتمالعصر ُبأم إحدل اٞندف، كليس قطر مصر كما توٌهم بعض اٞنفٌسرين ككٌتاب هذا   13
 اٞنراجع  –



بٌٌن نبحانه بأٌف من آمن من ٗنيع األمم كصٌدؽ رنله كنار على نةةهم فلم يغًٌن شرايع اهلل ٍبٌ  -62
( يعين كىاَلًذينى هىاديكاٍ ، يعين اٞنسلمٌن )حٌمد( ّنًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ كعمل صاٜنان فله أجره عةد ربٌه فقاؿ: )

( إ٬نانان خالصان بًالَلهً ( مةهم )مىٍن آمىنى )  ١نٌمد( الذين ماتوا قبل ٠نيء كىالَةصىارىل كىالَصابًًئٌنى اليهود )
مٍ ( يعين صٌدؽ بيـو القيام  )كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً كصٌدؽ رنله ) ( ُب اآلخرة كىعىًملى صىاًٜنان فػىلىهيٍم أىٍجريهيٍم ًعةدى رىًٍُّّ

 . ( على فراؽ الدنيا بعد موهًتمكىالى هيٍم ٪نىٍزىنيوفى الشياطٌن ُب عآب الربزخ ) ( منكىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ )

ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم عاد نبحانه إٔب خطاب بين إنرائيل فقاؿ )ٍبٌ  -63 ( يعين أخذنا عليكم اٞنيثاؽ ُب كىًإٍذ أىخى
اثيق كنكثتم العهود كعصيتم زمن مونى بأف ال تشركوا باهلل شيئان كال ْنرتئوا على اٞنعاصي، فةقضتم اٞنو 

( اذكركا أيضان إذ أخذنا عليكم اٞنيثاؽ لىٌما  كى أمر رٌبكم كعبدًب العجل ُب زمن مونى كالبعل بعد كفاته )
( كهو اٛنبل الذم كاف مونى يةاجي فوقه، كذلك لىٌما نزؿ باأللواح إليهم ُب اٞنرٌة رىفػىٍعةىا فػىٍوقىكيمي الطحورى )

ؽ أهٌنا من عةد اهلل ، ككانوا ٓنت اٛنبل فاهتٌز اٛنبل كانشٌق كمالت الشٌق  فوقهم الثاني  قالوا كمن يصدٌ 
ككادت تسقط عليهم فتقتلهم لوال أهٌنم صاحوا آمىٌةا كصٌدقةا، فانتقٌرت الشٌق  ّنكاهًنا كٓب تسقط عليهم، 

( ًبقيَوةو ( من األلواح )ةىاكيم خيذيكاٍ مىا آتػىيػٍ ، كقاؿ ٟنىم: )يعودكا إٔب تكذيبه فأخذ مونى العهد عليهم بأف ال
( يعين كىاذٍكيريكاٍ مىا ًفيًه يعين بقٌوة عـز كيقٌن، كاعملوا ّنا فيها من األحكاـ كال تكونوا شاٌكٌن مرتٌدًدين )

ُب ( عقابه إف اتٌعظتم كعملتم ّنا لىعىَلكيٍم تػىتَػقيوفى كر معةاه اٞنوعظ  )كاتٌعظوا ّنا ُب الكتاب أم التوراة، فالذٍّ 
 كىاًقعه التوراة. كنظًن هذه اآلي  ُب نورة األعراؼ قوله تعأب }كىًإذ نػىتػىٍقةىا اٛنٍىبىلى فػىٍوقػىهيٍم كىأىنَهي ظيَل ه كىظىةحواٍ أىنَهي 

ةىاكيم ًبقيَوةو كىاذٍكيريكاٍ مىا ًفيًه لىعىَلكيٍم تػىتَػقيوفى{  . ًًٍُّم خيذيكاٍ مىا آتػىيػٍ

َ تػىوىلٍَيتيم) - 64 ( بأف فػىلىٍوالى فىٍضلي الَلًه عىلىٍيكيٍم كىرىٍ٘نىتيهي ( اٞنيثاؽ )مٍّن بػىٍعًد ذىًلكى رجعتم عن طاع  اهلل ) ( أمٍبي
 . ( ُب اآلخرةلىكيةتيم مٍّنى اٍٝنىاًنرًينى بعث فيكم أنبياء كهداة )



كاٍ ًمةكيٍم ُب الَ   يهوذا كالصورٌيٌن الساكةٌن ُب يهوذا )( يا بين إنرائيل قصٌ كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي ) -65 ًذينى اٍعتىدى
فػىقيٍلةىا ٟنىيٍم  كا كصادكا السمك، ككاف ١نٌرمان عليهم ذلك ُب السبت )( بأف اشتغلوا كباعوا كاشرتى الَسٍبًت 

 . ( أم مطركدين كالقردةكيونيواٍ ًقرىدىةن خىاًنًئٌنى 
أف يؤٌنب رؤناء يهوذا على أعماًٟنم كأف يغلق أبواب اٞندية  ليل   ٥نميا بن حكلياى إٔب فإٌف اهلل تعأب أكحى 

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 كأٌنب رؤناء يهوذا على أعماًٟنم فكاف كلٌّ مةهم يقوؿ رأيت بين فبلف 

دة تقٌلد اإلنساف ُب : إٌف القرى ، فقاؿ ٟنىم ٥نميايصيدكف فصدنا ٥نن كرأيةا بين فبلف يبيعوف فبعةا ٥نن
 عن عمل الشٌر بل تعملوف كعملهم؟ دة تقٌلدكف عاملي الشٌر فلماذا ال تةهوفأعماله فأنتم أصبحتم كالقرى 

( أم تلك اٜنادث  يعين طردهم من اٞندية  كغلق األبواب عليهم كمبيتهم خارج اٞندية  فىجىعىٍلةىاهىا ) -66
يٍػهىا ( أم تأديبان )نىكىاالن ) ا بػىٌٍنى يىدى ا من القرل )لٍّمى ( أم كىمىا خىٍلفىهىا ( من القرل، أم ًلمن كاف حوٟنى

( كىمىٍوًعظى ن لٍٍّلميَتًقٌنى أيضان ألهٌنم ٚنعوا بقٌصتهم فتأٌدبوا كتركوا البيع كالشراء ُب السبت )كللقرل البعيدة 
ظوا بتلك اٜنادث  ك٘ندكا اهلل على هدايته ٟنىم حيث أهٌنم ٓب يعتدكا ُب السبت على بيع كال شراء كال فاتٌػعى 

 اة.وع  التور ث عشر من ٥نميا ُب ٠نمُب اإلصحاح الثالصيد. كالقٌص  مذكورة 
 

 ]قصة بقرة بني إسرائيل[
قىاليواٍ أىتػىَتًخذينىا هيزيكان ) - 67 ( أم أْنعلةا مكاف هزء كىًإٍذ قىاؿى ميونىى لًقىٍوًمًه ًإَف الٌلهى يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذُنىيواٍ بػىقىرىة ن

 . الذين يهزؤكف( أىعيوذي بًالٌلًه أىٍف أىكيوفى ًمنى اٛنٍىاًهًلٌنى ( مونى ) قىاؿى فتهزأ بًةا؟ )
كإليك القٌص : قيًتل رجل من بين إنرائيل ألجل ماله كٓب ييعرؼ قاتله، فجاء أهله إٔب مونى كأخربكه، 

فسأؿ مونى ربٌه أف يعلمه بالقاتل، فقاؿ اهلل تعأب إذُنوا بقرة كاضربوا اٞنقتوؿ ببعض ٜنمها أك بعضو من 



مونى إٔب قومه كأخربهم بذلك.  الةبٌ انألوه عن قاتله فيخربكم. فرجع ٍبٌ  أعضائها فإنٌه ٪نٍن اٞنقتوؿ
كلىٌما كاف عةدهم إحياء اٞنٌيت من العجب أخذكا يسألوف عن البقرة كأٌم البقر يذُنوف، فقاؿ بعضهم 

 . أٗنعوا أف يسألوا مونى بذلكٍبٌ  نذبح بقرة مسٌة  كقاؿ آخركف بل نذبح بكران،
( يعين إٌف اهلل ًإنَهي يػىقيوؿي ( مونى )قىاؿى ( البقرة اليت نذُنها )ا رىَبكى يػيبػىٌنٍّ لٌةىا مىا ًهيى قىاليواٍ ادٍعي لىةى ) -68

ا بػىقىرىةه الَ فىاًرضه كىالى ًبٍكره تعأب يقوؿ ) : الصغًنة اليت كلدت مرٌة البكر: الكبًنة ُب العمر، كالفارض( ًإنَػهى
( يعين متوٌنط  ُب العمر فهي بٌن الكبًنة كالصغًنة، فه بػىٌٍنى ذىًلكى عىوىاال كبًنة كال صغًنة ) كاٞنعىن:كاحدة، 

 . ( به من ذبح البقرةفىافػٍعىليواٍ مىا تػيٍؤمىركفى : اليت كلدت مرٌتٌن أك ثبلثان )العوانف

ا بػىقىرىةه )إً ( مونى قىاليواٍ ادٍعي لىةىا رىَبكى يػيبػىٌنٍّ لَةىا مىا لىٍونػيهىا قىاؿى أخذكا يسألوف عن لوهًنا )ٍبٌ  -69 نَهي يػىقيوؿي ًإنٌػهى
ا  ( أم شديدة الصفرة، يقاؿ ُب صفات األلواف: أصفر فاقع، كأبيض ناصع، كأخضر صىٍفرىاء فىاقًػعه َلٍونػيهى
 . ( أم تعجب الةاظرين إليها كتفرحهم ُنسةهاتىسيرح الَةاًظرًينى كأنود حالك ) ،ناضر، كأ٘نر قافو 

( البقرة اليت أمرنا قىاليواٍ ادٍعي لىةىا رىَبكى يػيبػىٌنٍّ لَةىا مىا ًهيى ؿ تلك البقرة )أخذكا يسألوف عن أعماٍبٌ  - 70
ةىابذُنها: أهي من العوامل أـ من السوائم ) ( أم اشتبه عليةا فبل ندرم أيٌها نذبح ًإَف البػىقىرى تىشىابىهى عىلىيػٍ

 . بتعريف اهلل إيٌانا( إٔب صف  البقرة كىًإنَآ ًإف شىاء الَلهي لىميٍهتىديكفى )

ا بػىقىرىةه الَ ذىليوؿه ( مونى )قىاؿى ) -71 ( أم ال تسرع ُب مشيها بل تسًن ببطء ، يقاؿ ناق  إًنَهي يػىقيوؿي ًإنَػهى
( أم تستعمل إلثارة تيًثًني األىٍرضى كىالى تىٍسًقي اٜنٍىٍرثى ، إذا كانت تسرع ُب مشيها، ) ذلوؿ كدابٌ  ذلوؿ

( الَ ًشيى ى ًفيهىا ( أم نليم  من األمراض كنقص األعضاء )ميسىَلمى ه ال تسقي الزرع )األرض يعين للكراب ك 
ا بل كٌلها صفراء ) ( أم اآلف جئت بأكصافها قىاليواٍ اآلفى ًجٍئتى بًاٜنٍىقٍّ أم ال كلف ُب جلدها ٫نالف لوهنى

( أم قارب أف ال يفعلوا ذلك لغبلء ٖنةها عىليوفى فىذىُنىيوهىا كىمىا كىاديكاٍ يػىفٍ ٕنامان، يعين عرفةاها كهي بقرة فبلف )
 . كلفضيح  القاتل



( أم تدافعتم ُب قتلها، يعين كلٌّ مةكم يدفع جر٬ن  القتل عن نفسه، كىًإٍذ قػىتػىٍلتيٍم نػىٍفسان فىاَدارىٍأًبيٍ ًفيهىا) -72
ا اٍلعىذىابى  { ، يعين فالدرء معةاه الدفع كقوله تعأب ُب نورة الةور }كىيىٍدرىأي عىةػٍهى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو

 . ( من أمر القتلكىالٌلهي ٢نيٍرًجه َما كيةتيٍم تىٍكتيميوفى كيدفع عةها العذاب )

( أم ببعض أعضاء البقرة اٞنذبوح  فيحيا اٞنقتوؿ كانألوه عن بًبػىٍعًضهىا( أم اٞنقتوؿ )فػىقيٍلةىا اٍضرًبيوهي ) -73
٪نيًٍيي الٌلهي ( أم كما أحيا هذا اٞنقتوؿ )كىذىًلكى مات )ٍبٌ  توؿ كأخربهم بالقاتلقاتله، فلٌما فعلوا جلس اٞنق

ٍوتىى  لىعىَلكيٍم ( يعين اٞنعجزات الباهرة الدالٌ  على كحدانيته )كىييرًيكيٍم آيىاتًًه ( فبل يصعب عليه شيء )اٍلمى
يستعمل عقله كٓب يبصر رشده فهو  ٓب  نٍ ( أم لكي تستعملوا عقولكم كال تكونوا مقٌلدين، فمى تػىٍعًقليوفى 

 . كمن ال عقل له
كلىٌما رأل بةو إنرائيل هذا اٜنادث نألوا مونى قائلٌن: إذا قيًتل بعدؾ أحد مةٌا ُب ١نٌل كٓب نعرؼ قاتله 

فماذا نصةع؟ فسأؿ مونى ربٌه عن ذلك، فقاؿ تعأب: إذا قيًتل إنساف كٓب ييعرىؼ قاتله، إٗنعوا رؤناء 
قسموا باهلل أهٌنم جل  من البقر كاأتوا بالرؤناء فيغسلوا أيديهم كيي كجد فيها القتيل كاذُنوا عً  تلك احملٌل  اليت

 . ، فإذا أىب أحد مةهم أف يقسم فإنٌه عآب بالقاتلقتيلبريئوف من دـ ال
كقٌص  القتيل كالبقرة اٞنذكورة ُب القرآف كانت مسطورة ُب التوراة، كلكن لىٌما هجم نبوخذ نٌصر على 

، م اٞنقتوؿ اَّهوؿ قاتله مسطوران سطٌن كمٌزؽ التوراة ذهبت مةها قٌص  القتيل كالبقرة، كبقي فيها حكفل
   . ُب اإلصحاح اٜنادم كالعشرين من التثةي كذلك 

( يعين أف يؤمن اليهود لكم أىفػىتىٍطمىعيوفى أىف يػيٍؤًمةيواٍ لىكيٍم أخذ نبحانه ُب خطاب اٞنسلمٌن فقاؿ )ٍبٌ  -75
( الذم كٌلم به مونى فوؽ جبل الطور، يعين الوصايا كىقىٍد كىافى فىرًيقه مٍّةػٍهيٍم يىٍسمىعيوفى كىبلىـى الٌلًه ) كيسلموا

َ ٪نيىرٍّفيونىهي ًمن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كاألحكاـ الشرعي  ) ( أم يؤٌكلونه إٔب كجوه، يعين يغًٌنكف معانيه من بعد ما ٍبي
رتئوف على اٞنعاصي بتحريفه، فمن كانت هذه أفعاٟنم مع أنبيائهم ( أهنٌ كىهيٍم يػىٍعلىميوفى فهموه ) م ٪نرٌفونه ك٩نى

 . من العرب فبل تطمعوا بإ٬ناهًنم فكيف يؤمةوف بةبٌ 



 ( يعين إذا التقى اليهودكىًإذىا خىبلى بػىٍعضيهيٍم ًإٔبىى بػىٍعضو ) حٌمد( ّنكىًإذىا لىقيواٍ اَلًذينى آمىةيواٍ قىاليواٍ آمىَةا ) -76
ثيونػىهيم ّنىا ( أم قاؿ بعضهم لبعض على كجه العتاب )قىاليواٍ فيما بيةهم ُب مكاف خاؿو من اٞنسلمٌن ) أىٓنيىدٍّ

( أم أٓنٌدثوف اٞنسلمٌن ّنا فتح اهلل عليكم من الرؤيا. الفتح هو نبأ جديد، كمن ذلك فػىتىحى الٌلهي عىلىٍيكيٍم 
يد، كذلك أٌف أحد أحبار اليهود رأل ُب اٞنةاـ أٌف مبلكان يقوؿ الرٌماؿ يسٌمى فٌتاح فاؿ، ألنٌه ٫نرب بةبأ جد

ان فهو نب حٌق كهو اٞنةعوت ُب كتابكم. فقٌص رؤياه على اليهود كشاع خرب تلك الرؤيا ١نٌمدله: صٌدقوا 
 بيةهم حٌّت كصل خربها للمسلمٌن. 

يا حج  للمسلمٌن على إنبلمهم كعلى ( أم لتكوف تلك الرؤ لًييحىآجحوكيم ًبًه ًعةدى رىبٍّكيٍم كقوله تعأب )
بعد  حٌمد( أيها اليهود فتؤمةوا ّنً أىفىبلى تػىٍعًقليوفى ترككم اإلنبلـ، كتلك اٜنج  تكوف يـو القيام  عةد اهلل )

 . هذه األدلٌ  كالرباهٌن الدالٌ  على صدقه

( الذم جاء به مونى علمان حقيقيان ابى الى يػىٍعلىميوفى اٍلًكتى ( ال يقرؤكف كال يكتبوف )كىًمةػٍهيٍم أيمٍّيحوفى ) -78
( يعين إالٌ ما ٚنعوه من علمائهم كخطبائهم من التوراة ًإالَ أىمىا٘بَ كال يفهموف ما فيه كلكةهم مقٌلدكف )

، كقوٟنم: ال يدخل 14اليت خلطوها باألكاذيب كاألما٘ب كقوًٟنم إنٌةا شعب اهلل اٞنختار ككٌل األمم عبيد لةا
كاف يهوديان، كقوٟنم ٥نن أبةاء اهلل كأحبٌاؤه، كقوٟنم نوؼ يكوف اٞنلك لةا كاٜنكم بأيديةا، اٛنة  إالٌ من  

ا م( يعين تلك األما٘ب ٓب يذكرها اهلل تعأب ًلمونى ك كىًإٍف هيٍم ًإالَ يىظيةحوفى فكٌذب اهلل تعأب أمانٌيهم فقاؿ )
 . ذلك إال ظةان مةهم

ا ًمٍن ًعةًد الٌلًه ٍبٌ  ًذينى يىٍكتيبيوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهمٍ لٍّلَ ( أم شٌدة العذاب )فػىوىٍيله ) -79 ػذى ( : هجم يػىقيوليوفى هى
نبوخذنٌصر على فلسطٌن كقتل كثًنان من اليهود كمٌزؽ التوراة كأنر الباقٌن إٔب أرض بابل ُب العراؽ كبقوا 

الرقوؽ اٞنتمزٌق  من التوراة ، كالذم   فيها نبعٌن نة  ، كلىٌما رجعوا إٔب فلسطٌن أخذ علماء اليهود ُب ٗنع
                                                           

، كالذين يةتسبوف إليه بعد أف أخصى "أكثرهم" نبوخذنٌصر بيةما الشعب اٞنسٌمى باإلنرائيلٌن انقرض "أكثره"  14
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كاف ٪نفظ شيئان مةها كتبها كيكتب ما ٪نفظه غًنه أيضان حٌّت ٗنع كٌل كاحد من علمائهم كتابان كقٌدموه 
  15إٔب قومهم كرؤنائهم كقالوا هذه التوراة اليت أنزؿ اهلل .

جاء الكاهن عزرا بن نرايا "عزير" ككاف اليهود يرفضوف ذلك مةهم ًلما يركنه فيها من الزيادة كالةقصاف، ف
ككاف من علمائهم فعمل معهم حيل  فكتب كتابان كنٌقحه كترؾ كٌل كلم  )اهلل( ُب الكتاب فارغ ، كلىٌما 

أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتاب  ٢نفي  ال ترل بالعٌن كال يظهر لوهنا كيكوف أنودان إالٌ يعد 
الوقت ال يعرفوف تلك الكتاب  اٞنخفي  ، كلكن عزرا تعٌلمها ُب عرضها ألشع  الشمس، ككانوا ُب ذلك 

بابل ككاف كاتبان ماهران، ككاف ملك بابل أعطاه نلط  على اليهود كقرٌبه ُب أرض بابل، كالكتاب  اٞنخفي  
 . هي ١نلوؿ نرتات الفض  فإذا كتبتها على كرق  فبل تظهر كتابتها إالٌ بعد عرضها ألشع  الشمس

مونى ٓب تزد   الةبٌ الكتاب جاء به إٔب رؤناء اليهود كقاؿ هذه التوراة اليت أنزٟنا اهلل على  كلىٌما أكمل
كلم  كٓب تةقص كلم  . قالوا كما الربهاف على ذلك؟ قاؿ إٌ٘ب تركت كٌل كلم  )اهلل( فارغ  ُب الكتاب 
 . كبعد أربعٌن يومان ْندكهنا مكتوب  كإٌف اهلل تعأب نيكتبها بقلم القدرة ليكوف ذلك برهانان على صدقي

نٌةا ال نقبل مةك حٌّت تبقى هذه التوراة عةدنا أربعٌن قالوا له: ٩نوز أٌنك تكتبها كتقوؿ إٌف اهلل كتبها، فإ
يومان كأنت ال تقرتب مةها فإذا كجدناها بعد هذه اٞنٌدة 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
ك الكتاب الذم كتبه عزرا ككضعوه ُب ١نٌل مرتفع كأقاموا عليه حرٌانان أربعٌن يومان لئبلٌ ٬نٌسه فأخذكا ذل

أحد فيكتب ما أراد، كلىٌما كملت اٞنٌدة فتحوا الكتاب فوجدكه مكتوبان كما أخربهم عزرا ألنٌه كاف من 

                                                           
كهم ثبلث  أحدهم يهويست بذكر إنم اٛنبلل  يهوه، كالثا٘ب إلوهيست يذكره بانم إلوهيم، كالثالث أ١نرز كهو    15
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ات الفٌض ، فحيةئذو صٌدقوه جلد الغزاؿ فأثٌرت به أشٌع  الشمس فانوٌدت الكتاب  اليت كتبها ّنحلوؿ نرت 
 . ، فحيةئذو قالت فرق  مةهم عزرا إبن اهللمكقبلوا الكتاب مةه كصاركا ٪نرتمونه كأصبح رئيسان على علمائه

ا ًمٍن ًعةًد الٌلًه لًيىٍشتػىريك ٍبٌ  فػىوىٍيله لٍَّلًذينى يىٍكتيبيوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهمٍ فهذا معىن قوله تعأب ) ػذى اٍ ًبًه ٖنىىةان يػىقيوليوفى هى
( أم ليحصلوا على ذلك ٖنةان قليبلن هي الريان  كاألمواؿ اليت حصلوا عليها بسبب الريان ، كإ٧ٌنا قىًليبلن 

تىبىٍت ( ، ألٌف اٞناؿ يزكؿ، كهو قليل بالةسب  لآلخرة مهما كثر، )ٖنىىةان قىًليبلن قاؿ اهلل تعأب ) َا كى فػىوىٍيله َٟنيم ٣نٍّ
َا يىٍكًسبيوفى عذاب ٟنم بسبب الذم كتبته أيديهم من تغيًن كتبديل )( أم أىٍيًديًهٍم   ( من األمواؿكىكىٍيله َٟنيٍم ٣نٍّ

. 

كإ٧ٌنا توٌعده اهلل بالعذاب ألنٌه قاؿ هذا الكتاب من عةد اهلل كقد فاته أشياء ٓب يكتبها، ك٣نٌا فاته كتاب      
ان لكفر اليهود بُب التوراة من تلقاء نفسه، فكاف ذلك نب ، كزاد كثًنان  16ٌن ٓب يكتبهاالةبيٌ خاًب  ١نٌمدصف  

 . كنبٌوة عيسى ١نٌمدكجحودهم نبٌوة 

( يعين ال يكوف عذابةا ُب الةار لىن ٕنىىَسةىا الَةاري ًإالَ أىيَامان َمٍعديكدىةن ( أم قاؿ علماء اليهود )كىقىاليواٍ ) -80
األياـ اليت عبدكا فيها العجل، ألٌف مونى كعدهم ثبلثٌن إالٌ أيامان قبلئل، كهي نبع  أياـ، على عدد 

صةعوا العجل كعبدكه نبع  أياـ كرجع مونى عةد انتهاء ٍبٌ  يومان، كلىٌما ٓب يعد انتظركا ثبلث  أياـ أخرل
األربعٌن، كقالوا أيضان أٌف عمر الدنيا نبع  آالؼ نة  كقد جعل اهلل لكٌل ألفو مةها يومان من تلك األياـ 

، فإف كاف ما ( بأف ال يعٌذبكم إالٌ نبع  أياـ أىَٔنىٍذًبيٍ ًعةدى الٌلًه عىٍهدناٟنؤالء اليهود ) ١نٌمد( يا قيٍل ع  )السب
هي تزعموف ) ( يعين إٌف اهلل تعأب إذا عاهد أحدان فبل ٫نلف ما كعد به كلكٌن اهلل ٓب فػىلىن ٫نيًٍلفى الٌلهي عىٍهدى

ا كأ ا )يعاهدكم بذلك بل دعول تٌدعوهنى ( من اٜنقائق بل أىـٍ تػىقيوليوفى عىلىى الٌلًه مىا الى تػىٍعلىميوفى ماٌ٘ب تبدكهنى
 . هي ظةوف كأما٘ب

                                                           
شر تةبئ ّنجيء الرنوؿ العريب األٌمي من أكالد من نفر التثةي  بإصحاحه الثامن ع 18كمع ذلك فإٌف اآلي    16
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( يعين ال يكوف عذابةا ُب الةار لىن ٕنىىَسةىا الَةاري ًإالَ أىيَامان َمٍعديكدىةن ( أم قاؿ علماء اليهود )كىقىاليواٍ ) -81
على عدد األياـ اليت عبدكا فيها العجل، ألٌف مونى كعدهم ثبلثٌن إالٌ أيامان قبلئل، كهي نبع  أياـ، 

صةعوا العجل كعبدكه نبع  أياـ كرجع مونى عةد انتهاء ٍبٌ  يومان، كلىٌما ٓب يعد انتظركا ثبلث  أياـ أخرل
ياـ األربعٌن، كقالوا أيضان أٌف عمر الدنيا نبع  آالؼ نة  كقد جعل اهلل لكٌل ألفو مةها يومان من تلك األ

كاف ما   ( بأف ال يعٌذبكم إالٌ نبع  أياـ، فإفٍ  أىَٔنىٍذًبيٍ ًعةدى الٌلًه عىٍهدناٟنؤالء اليهود ) ١نٌمد( يا قيٍل السبع  )
هي تزعموف ) ( يعين إٌف اهلل تعأب إذا عاهد أحدان فبل ٫نلف ما كعد به كلكٌن اهلل ٓب فػىلىن ٫نيًٍلفى الٌلهي عىٍهدى

ا )يعاهدكم بذلك بل دعول تدٌ  ا كأماٌ٘ب تبدكهنى ( من اٜنقائق بل أىـٍ تػىقيوليوفى عىلىى الٌلًه مىا الى تػىٍعلىميوفى عوهنى
 . هي ظةوف كأما٘ب

ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم ) -84 الى تىٍسًفكيوفى ( يعين ميثاؽ أنبلفكم الذين كانوا ُب زمن مونى كقلةا ٟنم )كىًإٍذ أىخى
( أم كال ٓناربوا قومان مةكم ٔنيٍرًجيوفى أىنفيسىكيم مٍّن ًديىارًكيٍم  كىالى ( يعين ال يقتل بعضكم بعضان )ًدمىاءكيمٍ 

َ أىقػٍرىٍرًبيٍ فتهزموهم كٔنرجوهم من ديارهم ) ( على أنفسكم باٞنيثاؽ كىأىنتيٍم تىٍشهىديكفى ( باٞنيثاؽ كقبلتم به )ٍبي
 . كقبوله

 . ًهٍم أىلىٍستى ًبرىبٍّكيٍم قىاليواٍ بػىلىى شىًهٍدنىا{كنظًنها قوله تعأب ُب نورة األعراؼ }كىأىٍشهىدىهيٍم عىلىى أىنفيسً 

بٌٌن نبحانه أهٌنم نكثوا العهد كخانوا اٞنيثاؽ كقتلوا الةفوس كنفكوا الدماء كأخرجوا قومهم من ٍبٌ  -85
َ أىنتيٍم ديارهم فقاؿ ) ػؤيالء ( أبةاء )ٍبي يعين يقتل ( تػىٍقتػيليوفى أىنفيسىكيٍم ( الذين أخذنا عليهم اٞنيثاؽ )هى

( يعين كٔنرجوف بعض قومكم من ديارهم تطردكهنم كىٔنيٍرًجيوفى فىرًيقان مٍّةكيم مٍّن ًديىارًًهٍم بعضكم بعضان )
ا ) كىًإف يىأتيوكيٍم ( أم متعاكنٌن على إخراجهم بالظلم كالعدكاف )تىظىاهىريكفى عىلىٍيًهم بًاإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كتغصبوهنى

كىهيوى ١نيىَرـه ( يعين كإذا كجدًب أنًنان من قومكم ُب أيدم أعدائكم تفٌكوف أنره بالفدي  ) أينىارىل تػيفىاديكهيمٍ 
م من ديارهمعىلىٍيكيٍم ًإٍخرىاجيهيٍم  م؟ )ٍبٌ  ( من ديارهم، فلماذا ٔنرجوهنى أىفػىتػيٍؤًمةيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب تفادكهنى
لتوراة كتعملوف ًُّا كتةكركف األحكاـ األخرل كال تعملوف ( يعين تصٌدقوف بعض أحكاـ اكىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو 



نٍػيىاًُّا،  ) ( ، كاٝنزم الذم أصاُّم هي اٛنزي  اليت فىمىا جىزىاء مىن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمةكيٍم ًإالَ ًخٍزمه ُب اٜنٍىيىاًة الدح
اًب كىمىا الٌلهي ًبغىاًفلو كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يػيرىدح عليهم، كإخراج بين الةضًن من ديارهم ) الةبٌ كضعها  كفى ًإٔبى أىشىدٍّ اٍلعىذى

 . ( أيها اليهود من األعماؿ السٌيئ  عىَما تػىٍعمىليوفى 

، كذلك عةادان ١نٌمد( أم عليها غبلؼ ال نفهم ما تقوؿ يا قػيليوبػيةىا غيٍلفه ( يعين اليهود )كىقىاليواٍ ) -88
كذبوا ُب قوًٟنم قلوبةا غلف، بل يفهموف كلكن عةادان   كاٞنعىن:(  ًهمٍ بىل لَعىةػىهيمي الَله ًبكيٍفرً مةهم كتكرٌبان )

( يعين قليل فػىقىًليبلن َما يػيٍؤًمةيوفى مةهم كتكرٌبان فبل يةقادكف للحٌق فلهم اللعة  جزاءن لكفرهم كٟنم نوء الدار )
 . كيصٌدقونك ١نٌمدمةهم يؤمةوف بك يا 

ميصىدٍّؽه ( يعين القرآف )ًكتىابه مٍٍّن ًعةًد الٌلًه ) ١نٌمد( أم اليهود الذين كانوا ُب زمن كىلىَما جىاءهيٍم ) -89
انيواٍ ( من أمر التوحيد ُب الكتب السماكي  كأٌف العبادة ال ْنوز لغًن اهلل )لٍّمىا مىعىهيٍم  ًمن ( أم اليهود )كىكى

( أم ٫نربكف مشركي العرب ّنجيء نٌب اَلًذينى كىفىريكاٍ  يىٍستػىٍفًتحيوفى عىلىىكنزكؿ القرآف ) الةبٌ ( مبعث قػىٍبلي 
فػىلىَما جىاءهيم َما كيعلموهنم صفاته، كلفظ  "يستفتحوف" معةاها يةبئوف كيبٌشركف ُندكث شيء فيه خًن )

( أم كىفىريكاٍ ًبًه الذم عرفوا كصفه كانتفتحوا ّنجيئه على اٞنشركٌن ) ١نٌمد( يعين فلٌما جاءهم عىرىفيواٍ 
اًفرًينى ( أم غضبه كعقابه )فػىلىٍعةى ي الَله جحدكه كأنكركه كٓب يصٌدقوه )  17( به .عىلىى اٍلكى

ا اٍشتػىرىٍكاٍ بًًه أىنفيسىهيٍم ) -90 على آخرهًتم،  م( أم بئس اٞناؿ الذم أبدلوه بأنفسهم كآثركا دنياهبًٍئسىمى
(  يعين كاف خسراهنم بسبب ريكاٍ ّنىا أنػىزىؿى الٌلهي أىف يىٍكفي )  18طلبان للماؿ كحبان للريان   حٌمدألهٌنم كفركا ّن

أىف يػيةػىزٍّؿي الٌلهي ًمن فىٍضًلًه عىلىى مىن ( أم حسدان مةهم كعدكانان )بػىٍغيان أهٌنم كفركا ّنا أنزؿ اهلل ، كهو القرآف )
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 اٞنراجع  –تدعوهم إٔب تةفيذ أحكاـ القرآف  



م له لكونه عربيان كٓب يكن مةهم، ٌمد( يعين كاف حسدهم حمليىشىاء ًمٍن ًعبىاًدًه  كلكٌن اهلل يؤٌب  كعداكهتي
اٜنكم  كالةبٌوة ًلمن يشاء من عباده فبل يلتفت إٔب عشًنة كال إٔب قبيل  بل ٫نتار من الةاس من كاف 

( فػىبىآؤيكاٍ ًبغىضىبو عىلىى غىضىبو حسن السريرة كرٙب األخبلؽ طٌيب الةفس يتمٌكن أف يقـو ُّذا الواجب. )
عددنا ٟنم ضعفٌن من العذاب، فالغضب األٌكؿ أم فرجعوا إليةا مستحقٌن غضبان على غضب، يعين أ

اًفرًينى ) حٌمدلكفرهم بعيسى كالثا٘ب لكفرهم ّن  . ( يـو القيام عىذىابه محًهٌنه ( أمثاٟنم ) كىلًٍلكى

ةىا كهو القرآف ) ١نٌمد( على آًمةيواٍ ّنىا أىنزىؿى الٌلهي ( أم لليهود )كىًإذىا ًقيلى ٟنىيمٍ ) -91 ( قىاليواٍ نػيٍؤًمني ّنىآ أينزًؿى عىلىيػٍ
( أخرب اهلل تعأب عةهم بأهٌنم يكفركف ّنا جاء بعد التوراة كاإل٤نيل كىيىٍكفيركفى ّنىا كىرىاءهي يعةوف التوراة )

قان لٍّمىا مىعىهيٍم ( أم كهو كبلـ اهلل كليس من كبلـ البشر )كىهيوى اٜنٍىقح كالقرآف )  القرآف ( أم أنزؿ اهللميصىدٍّ
فىًلمى تػىٍقتػيليوفى ٟنم ) ١نٌمد( يا قيٍل مصٌدقان ًلما معهم من األحكاـ الشرعي  اليت ُب التوراة كمتٌممان للشرايع )

( بالتوراة كما تزعموف؟ أليس اهلل  ًإف كيةتيم محٍؤًمًةٌنى ( نزكؿ القرآف كيحٍن كزكريا كغًن٨نا )أىنًبيىاء الٌلًه ًمن قػىٍبلي 
 19الةفس ُب التوراة فكيف تقتلوف أنبياءه؟ حرـٌ عليكم قتل

ٍذنىا ًميثىاقىكيمٍ ) -93 كىرىفػىٍعةىا فػىٍوقىكيمي ( يعين أخذنا عليكم العهد كاٞنيثاؽ بأف ال تشركوا باهلل شيئان )كىًإٍذ أىخى
ةىاكيم ، فقلةا ٟنم )بل لىٌما ماؿ عليهم ككانوا ٓنته( كهو اٛنالطحورى  الشرعي  ( من األحكاـ خيذيكاٍ مىا آتػىيػٍ

قىاليواٍ ( أم أصغوا لقولةا كامتثلوا أكامرنا )كىاٍٚنىعيواٍ ( أم بعز٬ن  كيقٌن، كقد نبق تفسًنها، كقوله )ًبقيَوةو )
ةىا  ٍعةىا كىعىصىيػٍ ( يعين صارت أعماٟنم كمن قاؿ ٚنعةا كعصيةا، ألهٌنم ٓب ٬نتثلوا أمر رٌُّم كٓب يعملوا به إالٌ ٚنًى

                                                           
 ١نٌمدكاٜنقيق  أٌف اليهود اٜناليٌن كاٞنعاصرين للرنوؿ األكـر ٓب يؤمةوا بالتوراة أيضان، فلو آمةوا ًُّا لصٌدقوا رنال    19

أقيم ٟنم نبيان إطاعتهم للتوراة اليت ألزمتهم بالطاع  كاإلذعاف للرنوؿ العريب؛ فقد جاء ُب نفر التثةي  " عليه السبلـ ب
من كنط إخوهتم مثلك كأجعل كبلمي ُب فمه فيكٌلمهم بكٌل ما أكصيه به كيكوف أٌف اإلنساف الذم ال يسمع 

أٌف اهلل تعأب يبعث لليهود كلغًنهم نبيان من أفضل  كاٞنعىن:،  19:  18" لكبلمي الذم يتكٌلم به باٚني أنا أطالبه 
أكالد إٚناعيل أخ إنحاؽ هو كمونى، كال يعرؼ الكتاب  بل كٌل ما يسمعه من جربيل يذيعه كيبٌلغه ٟنم كلسواهم، 

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



( أم دخل حٌب العجل ُب شغاؼ قلوًُّم ، ألهٌنم كانوا قػيليوًًُّمي اٍلًعٍجلى ًبكيٍفرًًهٍم   كىأيٍشرًبيواٍ ُب القليل )
ا يىٍأميريكيٍم ًبًه ٟنىم ) ١نٌمد( يا قيٍل معتادين على عبادة األكثاف ُب مصر قبل ٠نيء مونى إليهم ) بًٍئسىمى

بياء كتكذيب الرنل فذلك بئس اإل٬ناف ( يعين إذا كاف إ٬نانكم يأمركم بعبادة العجل كقتل األنًإ٬نىانيكيٍم 
 . ( بالتوراة كما تزعموف: نؤمن ّنا أنزؿ عليةاًإف كيةتيٍم محٍؤًمًةٌنى )

نَػهيٍم ) -96  كى ( يعين أحرص الذين هم أهل كتاب مثلهم )أىٍحرىصى الةَاًس عىلىى حىيىاةو ( أم اليهود )كىلىتىًجدى
بٌٌن نبحانه زيادة حرصهم على البقاء ُب دار ٍبٌ  وس كعبدة األكثاف.( كاًَّمنى اَلًذينى أىٍشرىكيوٍا ( أحرص )

ّنيزىٍحزًًحًه ( يعين عمره )كىمىا هيوى ( يعين لو يعيش هذه اٞنٌدة ) يػىوىدح أىحىديهيٍم لىٍو يػيعىَمري أىٍلفى نىةى و الدنيا فقاؿ )
اًب  ( أم مهما عٌمر، فلفظ  زحزح يعين رى أىف يػيعىمَ ( يعين كما عمره ّنخٌلصه من عذاب جهٌةم )ًمنى اٍلعىذى

خركجه من جهٌةم ، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف }فىمىن زيٍحزًحى عىًن الَةاًر كىأيٍدًخلى 
 . اٛنٍىَة ى فػىقىٍد فىازى{

كلو أٌف أحدهم بقي ُب الدنيا ألف نة  يفٌكر ُب حيل  تةجيه من عذاب اهلل فبل يتوٌصل إٔب  كاٞنعىن:
 . ( فيعاقبهم على أعماٟنمكىالٌلهي بىًصًنه ّنىا يػىٍعمىليوفى ذلك إالٌ باإل٬ناف كالطاع  )

أحد اليهود ، فقاؿ قاؿ جربائيل يأتيين به ؟فقالوا من يأتيك بالوحي الةبٌ إٌف بعض اليهود نألوا  -97
من العرب كال يةزله على لرفقائه إٌ٘ب عاديت جربائيل كال أكٌده بعد اليـو فلماذا يةزؿ بالوحي على رجل 

رٍبًيلى فىًإنَهي نػىزَلىهي عىلىى قػىٍلًبكى بًًإٍذًف ٟنؤالء اليهود ) ١نٌمد( يا قيٍل ؟ فةزلت هذه اآلي  )رجل مٌةا مىن كىافى عىديكًّا ٛنًٍّ
بإذف اهلل ال باختياره ، فما ذنب جربيل معهم  ١نٌمدإٌف جربيل نزؿ بالوحي على قلبك يا ( يعين الٌلًه 

ٍيًه فيعادكنه؟ ) ا بػىٌٍنى يىدى قان لٍّمى ( ٞنن كىهيدنل ) ١نٌمد( يعين جربائيل مصٌدقان للكتاب الذم بٌن يدم ميصىدٍّ
 . ( بدخوؿ اٛنة كىبيٍشرىل لًٍلميٍؤًمًةٌنى يهتدم به، يعين القرآف )



هي فىرًيقه مٍّةػٍهيم ( اهلل )أىكىكيَلمىا عىاهىديكاٍ ) -100 د اليت أخذها ( يعين من اليهود، كيريد بذلك العهو عىٍهدان نَػبىذى
ككٌلما عاهدكا أنبياءهم عهدان بأف ال يشركوا كال يقتلوا كال يفسقوا نبذ العهد  كاٞنعىن:، األنبياء على قومهم

من قوله )أىكىكيَلمىا ( لبلنتفهاـ، كمعةاه أيفعل اليهود اٜناضركف كما فريق من اليهود اٞناضٌن ، كاأللف 
بىٍل أىٍكثػىريهيٍم الى فعل اٞناضوف؟ كهةا حذؼ ُب الكبلـ، كالتقدير : كهم غًن مؤمةٌن ، كلذلك قاؿ بعدها )

 . ( يعين أكثرهم نبذكا العهود كهم مع ذلك غًن مؤمةٌنيػيٍؤًمةيوفى 

ا اليهود ما كاف بٌن رنوؿ اهلل كبٌن بين قريظ  كالةضًن: عاهدكا أف ال يعيةوا كمن ٗنل  العهود اليت نبذه
 . عليه أحدان باٜنرب فةقضوا ذلك العهد كأعانوا عليه قريشان يـو اٝنةدؽ

 ( من أمرميصىدٍّؽه لٍّمىا مىعىهيٍم ان )١نٌمد( يعين رىنيوؿه مٍٍّن ًعةًد الٌلًه ( أم اليهود )كىلىَما جىاءهيٍم ) -101
فىرًيقه مٍّنى اَلًذينى أيكتيواٍ ( أم ترؾ )نػىبىذى التوحيد كنبذ األكثاف كاألصةاـ ]كما ذيًكر[ ُب الكتب السماكي  )

( يعين تركوها كنبذكها كٓب كىرىاء ظيهيورًًهٍم ( يعين التوراة )ًكتىابى الٌلًه ( يعين من علماء اليهود )اٍلًكتىابى 
مع صف  األنبياء، كدعواه إٔب التوحيد كما دعوا، كأعماله   ١نٌمدف  يةظركا فيها كيتصٌفحوها ليطابقوا ص

كما عملوا، كنبذه األصةاـ كتكسًنها كما فعلوا ُب اٞناضي، كبذلك يعلموف أنٌه رنوؿ من رٌب العاٞنٌن 
حيث طابقت أعماله أعماؿ األنبياء كدعواه دعوة الرنل كذلك إٍف خفي عليهم اٚنه ُب التوراة كضاعت 

الرقوؽ اليت مزٌقها نبوخذ نٌصر، كلكٌةهم نبذكا التوراة كٓب يلتفتوا إٔب الصفات كتركوا األدلٌ   صفاته ُب
كالبٌيةات كقالوا إ٧ٌنا هو ناحر اجتمع عليه أهل الفبلة فتجاهلوا أمره كأنكركا صدقه كرفضوا قوله حسدان 

أىنَػهيٍم الى يػىٍعلىميوفى مةهم ًلما جاء به من العلم كتكرٌبان ًلما دعا إليه من الدين ) ( قصص األنبياء اٞناضي  كى
  .ككتبهم الباقي ، فيفهموف أنٌه ليس ناحران بل هو رنوؿ من رٌب العاٞنٌن

ليواٍ الَشيىاًطٌني ) -102 عىلىى ( يعين أٌف علماء اليهود تتٌبعوا قوؿ الشياطٌن كقالوا كقوٟنم )كىاتَػبػىعيواٍ مىا تػىتػٍ
كما قالت الشياطٌن ُب ملك نليماف. فإٌف الشياطٌن قالوا ٓب   ١نٌمدعين قالت اليهود ُب ( يميٍلًك نيلىٍيمىافى 



ان ٓب يةل هذه اٞنةزل  كٓب ٩نتمع إليه الةاس ١نٌمديةل نليماف هذا اٞنلك إالٌ بسحره، ككذلك اليهود قالوا إٌف 
 . إالٌ بسحره، كذلك لشٌدة حسدهم كبغضهم إيٌاه

كىمىا كىفىرى ٓب يعمل بالسحر كٓب يكتم اٜنٌق كما كتمه هؤالء اليهود فقاؿ )ٍبٌ بٌٌن نبحانه أٌف نليماف 
ما كتم نليماف اٜنٌق كما عمل بالسحر ،  كاٞنعىن:( فكلم  كفر معةاها تغطي  الشيء ككتمانه، نيلىٍيمىافي 

ُب هذه اآلي  فجعل ( أم كتموا اٜنٌق كعملوا بالسحر، كقد ضرب اهلل مثبلن كىلىػًكَن الَشٍياًطٌنى كىفىريكاٍ )
كما قالت   ١نٌمدلقد قلتم أيٌها اليهود ُب أمر  كاٞنعىن:ان مقاـ نليماف، كهؤالء اليهود مقاـ الشياطٌن، ١نٌمد

ان ليس ناحران كال كافران بل أنتم كافركف ١نٌمدالشياطٌن ُب أمر نليماف كلكٌن األمر عكس ذلك، فإٌف 
بٌٌن ٍبٌ  الةاس حٌقه مع علمكم بصٌح  قوله كإيضاح تبيانه. حيث كتمتم اٜنٌق ُب أمر نبٌوته كأخفيتم على

يػيعىلٍّميوفى الَةاسى نبحانه بأٌف السحر من أعماؿ اليهود كعاداهتم ال من أعماؿ اٞنسلمٌن كنبٌيهم فقاؿ )
مىا أينزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٌٍنً ( يعٌلموف الةاس أيضان ) كى ( فهم شياطٌن اإلنس يعٌلموف الةاس السحر )السٍٍّحرى 
( من التفرق ، كاٞنلكاف ٨نا من مبلٌكي بين إنرائيل أم من رؤنائهم ككانا من ٗنل  األنرل الذين بًبىاًبلى 

( ككانا يعٌلماف الةاس السحر هىاريكتى كىمىاريكتى أخذهم نبوخذنٌصر إٔب أرض بابل ُب العراؽ، ك٨نا )
 . كيأخذاف أجرة عليه

بحانه بأٌف الرجلٌن كإف كانا ناحرىين ال يغٌشاف الةاس كال يكتماف اٜنٌق كهؤالء اليهود الذين  ٍبٌ بٌٌن ن
اًف ًمٍن أىحىدو بعد أف اٌتضح ٟنم أنٌه نب، فقاؿ تعأب ) ١نٌمدكتموا أمر  ( حىَّت يػىقيوالى ( من الةاس )كىمىا يػيعىلٍّمى

ةى ه له ) ( أم فبل تعمل بالسحر فتكتم اٜنٌق فىبلى تىٍكفيٍر تفتنت بةا )( أم ١نة  كاختبار فبل ًإ٧َنىا ٥نىٍني ًفتػٍ
ٍرًء كىزىٍكًجًه ( أم من الرجلٌن )فػىيىتػىعىَلميوفى ًمةػٍهيمىا ) كىمىا هيم ( أم بٌن الرجل كزكجته )مىا يػيفىرٍّقيوفى ًبًه بػىٌٍنى اٍلمى

كما هؤالء اٞنتعٌلموف من اٞنلكٌن  كاٞنعىن:إالٌ بإرادته، ( أم ًإالَ بًًإٍذًف الٌلًه ( من الةاس )ًبضىآرٍّينى ًبًه ًمٍن أىحىدو 
بضارٌين أحدان من الةاس إالٌ بإرادة اهلل، ألٌف اهلل تعأب يصرؼ ذلك الضرر عٌمن يشاء، ك٫نٌلي بيةه كبٌن 

ٌلمٌن يعملوف ذلك ( أم ما يضٌر ُّؤالء اٞنتعٌلمٌن ألٌف اٞنتعكىيػىتػىعىَلميوفى مىا يىضيرحهيٍم كىالى يىةفىعيهيٍم من يشاء )
( أم كلقد علم الةاس كىلىقىٍد عىًلميواٍ لقومهم كمعلـو ما ُب ذلك من الضرر، ألهٌنم يفرٌقوف بٌن الزكجٌن )



( كهةا مىا لىهي ُب اآلًخرىًة ًمٍن خىبلىؽو ( أم ٞنن اشرتل ذلك السحر من اٞنلكٌن كتعٌلمه مةهما )لىمىًن اٍشتػىرىاهي )
لبلـ من قوله )لىمىًن ( كالتقدير: كلقد علموا ٞنن اشرتاه عذابان كما له ُب حذؼ ُب الكبلـ تدٌؿ عليه ا

، ألٌف الساحرين كانا يشرتطاف مع الةاس فيقوالف: من ، أم ما له من نصيب ُب اٛنة اآلخرة من خبلؽ
 . تعٌلم مٌةا هذا العلم كعمل به فله عذاب يـو القيام  كما له ُب اآلخرة من نصيب

عاد نبحانه إٔب ذـٌ ٍبٌ  يقبل ُّذا الشرط كيتعٌلم مةهما، كبعضهم ال يقبل بذلك.فكاف بعض الةاس 
( أم بئس الشيء الذم باعوا به أنفسهم، ألهٌنم كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكاٍ بًًه أىنفيسىهيٍم اليهود كعلمائهم فقاؿ )

انيواٍ يػىٍعلىميوفى ألقوا بأنفسهم ُب جهٌةم ألجل اٞناؿ كالريان  )  . عاقب ( اللىٍو كى

 آراء المفّسرين

قاؿ :  174ُب قوله تعأب }كىاتَػبػىعيواٍ مىا تػىتٍػليواٍ الَشيىاًطٌني عىلىى ميٍلًك نيلىيٍمىافى { جاء ُب ٠نمع البياف ص 
"} كاتبعوا ما تتلوا{ معةاه تقرأ عن عطاء كقتادة، كقيل معةاه تكذب عن أيب مسلم يقاؿ تبل عليه إذا  

نليماف { قيل معةاه ُب ملك نليماف كقوؿ أيب الةجم: )فهي على األفق  كذب ، كقولػه: } على ملك 
إف هذا ٪نتمل معةيٌن: أحد٨نا: ُب عهد ملك نليماف ، كقاؿ أبو ٍبٌ  كعٌن األحوًؿ( أم ُب األفق،

مسلم معةاه ما كانت تكذب الشياطٌن على ملك نليماف كعلى ما أنزؿ على اٞنلكٌن ، } كما كفر 
ٌن كفركا { بٌَن ُّذا أف ما كانت تتلوه الشياطٌن كتىأىثيره كتركيه كاف كفران إذ برأى نليماف كلكن الشياط

نليماف )ع( مةه كٓب يبٌن نبحانه بقولػه }ما تتلو الشياطٌن على ملك نليماف{ أهنا أم شيء كانت 
واع الكفر ٓب يبٌٌن بقولػه نبحانه }كما كفر نليماف{ أف ذلك الكفر أمٌ نوع من أنٍبٌ  تتلو الشياطٌن

حّت قاؿ: } كلكن الشياطٌن كفركا يعلموف الةاس السحر { فبٌن 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



السحر إٔب نليماف )ع( فقيل إف نليماف كاف قد ٗنع  كاختلف ُب السبب الذم ألجله أضافت اليهود  
كتب السحرة ككضعها ُب خزانته كقيل كتمها ٓنت كرنيه لئبل يطلع عليها الةاس فلما مات نليماف 

ر اإلنس كاٛنن كالطًن ، انتخرجت السحرة تلك الكتب كقالوا إ٧نا ًب ملك نليماف بالسحر كبه نخٌ 
ف الةاس السحر{ قوالف: أحد٨نا: أهنم ألقوا السحر إليهم فتعلموه عن السةدم. كُب قولػه تعأب } يعلمو 

 ." كالثا٘ب: إهنم دىلٌوهم على انتخراجه من ٓنت الكرني فتعلموه ..اْب

، فانظر كيف اختلفت آراء اٞنفٌسرين ُب ذلك كتةاقضت راء اٞنفٌسرين لئبلٌ يطوؿ الكبلـاختصرنا آ  
   .أقواٟنم، ألهٌنم ٓب يهتدكا إٔب اٜنقيق 

( من أهل مك  كىالى اٍلميٍشرًًكٌنى ( أم اليهود )ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب ) حٌمد( ّنَما يػىوىدح اَلًذينى كىفىريكاٍ ) -105
( يعين ال ٪نٌبوف أف يةزؿ الوحي عليكم بالقرآف بل مٍٍّن خىًٍنو مٍّن رَبٍّكيٍم ( أيها اٞنسلموف ) ف يػيةػىَزؿى عىلىٍيكيم)أى 

( من عباده، ال مىن يىشىاء ( أم بالوحي كاٜنكم  كالةبٌوة )الٌلهي ٫نىٍتىصح ًبرىٍ٘نىًتًه ( لكن ) كى )يريدكف ذلك ٟنم 
 . ( على أنبيائه كمن اقتدل ُّمكىالٌلهي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم من ٔنتاره الةاس )

َرٍمةى  -106 ا كيَل ًذم ظيفيرو كىًمنى اٍلبػىقىًر كىاٍلغىةىًم لىٌما نزؿ قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }كىعىلىى اَلًذينى هىاديكاٍ حى
َرٍمةىا عىلىٍيًهٍم شيحيومىهيمىا ًإالَ مىا ٘نىىلىٍت ظيهيوري٨نيىا ...إْب{ قاؿ  : "الٌلهٌم خٌفف على أٌميت األحكاـ كال الةبٌ حى

كاف ُب التوراة عليكم ( ُب التوراة، يعين ما نبطل من حكم  مىا نىةسىٍخ ًمٍن آيى و فةزلت هذه اآلي  ) ،تشٌدد"
( ُب القرآف، نىٍأًت ًِنىًٍنو مٍّةػٍهىا ( يعين أك نرتؾ حكم اآلي  كما هو نقيمه عليكم )أىٍك نيةًسهىا أيها اٞنسلموف )

( يعين أك نأتيكم ُنكم مثل أىٍك ًمٍثًلهىا يعين ِنًن من ذلك اٜنكم كأيسر مةه ٔنفيفان عليكم أيها اٞنسلموف )
( فيأتيك بأحكاـ أيسر أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىَف الٌلهى عىلىىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ٓب تةسخ من التوراة ) ما ُب تلك اآلي  اليت
 . ٣نٌا ُب التوراة كأخفٌ 

 . فاٞنةسوخ هو ُب التوراة كالةانخ لتلك األحكاـ هو القرآف



}فػىيىةسىخي الَلهي مىا يػيٍلًقي فالةسخ هةا هو بطبلف حكم كتبديله بآخر، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج 
٪نيًٍكمي الَلهي آيىاتًًه{ أم يبطل كيغًٌن ما يلقي الشيطاف على قلب الرنوؿ من كناكس. ٍبٌ  الَشٍيطىافي 

كاالنتةساخ هو الكتاب  على الورؽ، كمةه قوله تعأب ُب نورة اٛناثي  }ًإنَا كيَةا نىٍستىةًسخي مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى{ 
 . ا نكتب أعمالكم نسخ  بعد نسخ يعين كةٌ 

كالةسي هو ترؾ الشيء على حالته، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ }فىاٍليػىٍوـى نىةسىاهيٍم كىمىا نىسيواٍ 
 . لًقىاء يػىٍوًمًهٍم هىذىا{ يعين نرتكهم ُب جهٌةم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا ألجله

عأب }كىًإذىا بىَدٍلةىا آيى ن َمكىافى آيى و كىالٌلهي أىٍعلىمي ّنىا يػيةػىزٍّؿي قىاليواٍ ًإ٧َنىا أىنتى كنظًن هذه اآلي  ُب نورة الةحل قوله ت
ُب ميٍفرتىو بىٍل أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعلىميوفى { ، فقوله تعأب }كىًإذىا بىَدٍلةىا آيى ن َمكىافى آيى و{ يعين إذا بٌدلةا حكم آي  

ألٌنك تأٌب بأحكاـ ال تةطبق مع  ١نٌمداة }قىاليوٍا{ اليهود }ًإ٧َنىا أىنتى ميٍفرتىو{ يا القرآف مكاف آي  ُب التور 
 . أحكاـ التوراة

فالقرآف ليس ُب أحكامه تبديل كتغيًن كما يظٌن اٞنسلموف، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة 
بىًإ اٍلميٍرنىًلٌنى{ كقاؿ أيضان }كىٕنىٍَت كىًلمىتي رىبٍّكى ًصٍدقنا األنعاـ } كىالى ميبىدٍّؿى ًلكىًلمىاًت الٌلًه كىلىقٍد جىاءؾى ًمن نػَ 

اتًًه كىهيوى الَسًميعي اٍلعىًليمي{ كقاؿ تعأب ُب نورة يونس }ٟنىيمي اٍلبيٍشرىل ُب اٜنٍىياةً  نٍػيىا  كىعىٍدالن الَ ميبىدًٍّؿ ًلكىًلمى الدح
 . ذىًلكى هيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي{كىُب اآلًخرىًة الى تػىٍبًديلى ًلكىًلمىاًت الٌلًه 

كمن ٗنل  ما أبطل حكمه على اٞنسلمٌن كجعله حبلالن ٟنم اللحـو كالشحـو اليت حٌرمها على اليهود ُب 
َرٍمةىا كيَل ًذم ظيفيرو{ أم حيواف ذم ظفر  التوراة، كذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }كىعىلىى اَلًذينى هىاديكاٍ حى

َرٍمةىا عىلىٍيًهٍم شيحيومىهيمىا ًإالَ مىا ٘نىىلىٍت ظيهيوري٨نيىا{ ، كغًن هذا كثًن ال ٠ناؿ  مشقوؽ، }كىًمنى  اٍلبػىقىًر كىاٍلغىةىًم حى
 . لشرحه



أٌما األحكاـ اليت حٌرمها على اٞنسلمٌن كما هي ١نٌرم  على اليهود ُب التوراة من ٗنلتها ٜنم اٝنةزير كاٞنيت  
. كمن ٗنلًتها شرب اٝنمر فهو ١نرـٌ ُب التوراة على اليهود، كقد أبقى ٓنر٬نه  كالدـ كما أهٌل به لغًن اهلل

ٍيًسري  على اٞنسلمٌن ُب القرآف، كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة }يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ ًإ٧َنىا اٍٝنىٍمري كىاٍلمى
  . فىاٍجتىًةبيوهي لىعىَلكيٍم تػيٍفًلحيوفى{كىاألىنصىابي كىاألىٍزالىـي رًٍجسه مٍٍّن عىمىًل الَشٍيطىاًف 

   :35-29كقد جاء ٓنرٙب اٝنمر ُب التوراة ُب نفر األمثاؿ ُب اإلصحاح الثالث كالعشرين آي   

 ؟ًلمىن الويلي ًلمىن الشقاكة ًلمىن اٞنخاصىمات ًلمىن الكربي ًلمىن اٛنركحي ببل نببو ًلمىن ازمهرار العيةٌن"
لًٌلذينى يدمةوفى اٝنمر اٌلذينى يدخلوف ُب طلب الشراب اٞنمزكج، ال تةظٍر إٔب اٝنمر إذا ا٘نٌرت حٌن تيظهري 

ا ُب الكأس كناغت مرىقرًق ن. ُب اآلخر تلسع كاٜنٌي  كتلدغ كاألفعواف. عيةاؾ تةظراف األجةبٌيات  حباُّى
تقوؿ ضربو٘ب كٓب أتوٌجع، لقد لكأك٘ب كٓب  كقلبك يةطق بأمورو ملتوي و. كتكوف كمضطجعو على رأس ناري و.

  ".أعود أطلبيها بعد ،أعرؼ. مّت أنتيقظ

 : 12-11كجاء ُب نفر إشعيا ُب اإلصحاح اٝنامس اآلي  

كيله للمبٌكرين صباحان يتبعوف اٞنسٌكر، للمتأٌخرينى ُب العتم  تلهبيهم اٝنمر، كصار العود كالرباب كالدٌؼ "
  ". فعل الرٌب ال يةظركف ... لذلك كٌنعت اٟناكي ي نفسىها كفغرت فاهاكالةام كاٝنمر كالئمىهم كإٔب

 

( أيها اٞنسلموف، كمعةاه أتريدكف، أٌما اٞنيم من قوله )أىـٍ ( معةاه أتتجاهلوف أمر أىـٍ تيرًيديكفى ) -108
( أم كما نألت بةو إنرائيل كىمىا نيًئلى ميونىى ًمن قػىٍبلي ان )١نٌمد( أىف تىٍسأىليواٍ رىنيولىكيٍم نبٌيكم أـ تريدكف )

من مونى احملاالت، كذلك ألٌف اٞنةافقٌن قالوا يا رنوؿ اهلل لوال أنزؿ عليك القرآف ٗنل  كاحدة مكتوبان ُب 
رى كىمىن يػىتىبىَدًؿ اٍلكيفٍ فةزلت هذه اآلي  كهي تبكيت كتأنيب للمةافقٌن على قوٟنم ) قرطاس لكيبل تةساه.



فػىقىٍد ) الةبٌ ( أم كمن يستبدؿ الكفر باإل٬ناف مةكم أيها اٞنسلموف كذلك بسؤاله احملاالت من بًاإًل٬نىاًف 
  20( أم فقد ضٌل عن طريق اٜنٌق .ضىَل نىوىاء الَسًبيًل 

مٍّن أيها اٞنسلموف )( لىٍو يػىريدحكنىكيم ( يعين من اليهود )كىًثًنه مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىاًب ( أم ٕنىٌن )كىَد )  -109
ا مٍٍّن ًعةًد أىنفيًسًهم ) حٌمد( ّنبػىٍعًد ًإ٬نىاًنكيٍم  ( يعين من عةد قومهم كأبةاء ديةهم، كمثاؿ هذا كيَفاران حىسىدن

. كذلك أٌف عشًنتكمقوله تعأب ُب نورة التوب  }لىقىٍد جىاءكيٍم رىنيوؿه مٍٍّن أىنفيًسكيٍم { يعين من قومكم ك 
: "ما تقوؿ ان كتباحثوا معه، كلىٌما خرجوا نألوا حييٌ  الةبٌ ي بن أخطب مع ٗناع  من اليهود دخلوا على يح

هل هو نٌب ؟ " فقاؿ : "هو هو"، فقالوا: "أتؤمن به كهو من العرب كليس مٌةا ؟ " فقاؿ: "أنا  ١نٌمدُب 
، كذلك قوؿ حيٌي بن أخطب: "هو هو" ألنٌه ١نٌمد ( ُبمٍّن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌَنى ٟنىيمي اٜنٍىقح عدٌكه إٔب اٞنوت." )

فىاٍعفيواٍ كاٞنسلمٌن فقاؿ ) الةبٌ أخذ نبحانه ُب خطاب ٍبٌ  عاداه.ٍبٌ  اٞنوعود الةبٌ عرفه باٚنه كأكصافه كأنٌه 
يىٍأٌبى حىَّت ( عةهم ماداموا لو يتعٌرضوا لكم بأذل كٓب ٪ناربوكم )كىاٍصفىحيواٍ ( عن أغبلطهم اليت تكٌلموا ًُّا )

َف الٌلهى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو ( يعين حٌّت يأٌب أمر اهلل فيقاتلهم إف شاء قتاٟنم، كأمر اهلل هو اٞنهدم )إً الٌلهي بًأىٍمرًًه 
 21( فهو القادر أف يهديهم إٔب اإلنبلـ كهو القادر على إهبلكهم.قىًديره 

لىٍوالى ييكىلٍّميةىا ألهٌنم ليسوا أهل كتاب فيعلموف به )( كهم مشركو العرب كىقىاؿى اَلًذينى الى يػىٍعلىميوفى ) -118
( أم معجزة تكوف دالل  على صدقه  أىٍك تىٍأتًيةىا آيى ه ان صادؽ ُب دعواه فاتٌبعوه )١نٌمد( فيقوؿ لةا إٌف الٌلهي 

( أم من  كىذىًلكى قىاؿى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمكما جاء مونى بالعصا، فرٌد اهلل تعأب عليهم قوٟنم فقاؿ )
( أم قالوا مثل قوؿ مٍٍّثلى قػىٍوٟنًًٍم تقٌدمهم من األمم اٞناضي  الذين اعرتضوا على الرنل كطلبوا احملاالت )

                                                           
 اٞنراجع  –كنيعٌرض اٞنهدم نفسه إٔب نؤاؿ بعض قومه احملاالت مةه    20
كهبلكهم هو الكائن كما قاؿ السٌيد اٞنسيح "فإنٌه نوؼ تأٌب أياـ عليك ك٪نيط بك )أكرشليم ( أعداؤؾ ّنرتاس   21

رتكوف حجران على ك٪ندقوف بًك ك٪ناصركنًك من كٌل ناحي  )هذا بعد كحدة أم  العرب( كيقلبونك كبةيًك فيًك كال ي
 اٞنراجع – 44-43: 19حجر" إ٤نيل لوقا 



اٞنشركٌن من العرب كإٌف هؤالء اٞناضٌن لىٌما رأكا اآليات اليت طلبوها من رنلهم قد حصلت ٓب يصٌدقوا ًُّا 
م يا مشركي العرب لو أعطيةاكم ما طلبتم من اٞنعجزات كٓب يؤمةوا بل قالوا هذا نحر مبٌن، ككذلك أنت

لىما آمةتم كلىما صٌدقتم بل لقلتم هذا نحر مبٌن. لقد تشاُّت ُب ذلك آراؤكم كاتفقت أقوالكم كما 
 . ذلك إالٌ ٛنهلكم كعةادكم

ن مشس كأٌما الذين يفهموف كيعلموف فإهٌنم يوقةوف كيصٌدقوف ّنجٌرد الةظر إٔب ما خلق اهلل ُب الكوف م
كقمر كماء كشجر كشعر ككبر كطٌن كمدر. فكيف ال تؤمةوف كقد أنزلةا القرآف كٌله آيات بيٌةات تدٌؿ 

( تىشىابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم ، أٓب تكفكم هذه اآليات فتفٌكركا فيها كتتدبٌركا معانيها؟ كقوله ) ١نٌمدعلى صدؽ 
( يعين آيات   قىٍد بػىيَػَةا  اآليىاتً عٌةت كالعةاد )يعين تشاُّت ُب الكفر كالقسوة كاالعرتاض على األنبياء كالت

 . ( ًُّالًقىٍوـو ييوًقةيوفى ) ١نٌمدالقرآف الدالٌ  على صدؽ 

يسامح اليهود كالةصارل كيتطٌلب رضاهم ليدخلوا ُب دين اإلنبلـ، فعاتبه اهلل تعأب  الةبٌ كاف  -120
 ١نٌمد( أم ال يرضوف عةك يا الَةصىارىل حىَّت تػىَتًبعى ًمَلتػىهيٍم كىلىن تػىٍرضىى عىةكى اٍليػىهيودي كىالى على ذلك فقاؿ )

( أم إٌف القرآف هو اٟندل، ًإَف هيدىل الٌلًه هيوى اٍٟنيدىل ٟنم ) ١نٌمد( يا قيٍل مهما نا١نتهم حٌّت تٌتبع ديةهم )
كالدليل على ذلك   ،آفكمعةاه إٌف القرآف هو الذم يهديكم إٔب طريق اٜنٌق فاتٌبعوه، فاٟندل يريد به القر 

أخذ نبحانه ٪نٌذر نبٌيه من  ٍبٌ  قوله تعأب ُب نورة البقرة }ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًه هيدنل لٍٍّلميَتًقٌنى{ ،
مىا لىكى ًمنى الٌلًه ًمن ( الذم أعلمةاؾ به )كىلىًئًن اتَػبػىٍعتى أىٍهوىاءهيم بػىٍعدى اَلًذم جىاءؾى ًمنى اٍلًعٍلًم كيدهم فقاؿ )

قتلوؾ كما قتلوا ٪نٍن ٍبٌ  ( يةصرؾ عليهم، ألٌنك لو اتٌبعت أهواءهم ٝنذلوؾ كىالى نىًصًنو ( يتؤٌب أمرؾ )كىٕبٍّ 
 .كزكريٌا كغًنهم من األنبياء

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

 بوكيل.



( يريد ُّم الذين أنلموا من علماء اليهود كالةصارل كعبد اهلل بن نبلـ اَلًذينى آتػىيػٍةىاهيمي اٍلًكتىابى ) -121
كأٌما الةصارل   ،امٌن هؤالء من اليهوديكعب كابن   اـ بن يهوذا كأند كأنيد ابينى كشعب  بن عمرك كٕنٌ 

كالرهباف الثماني  الذين ركبوا ُب السفية  كقدموا مع جعفر بن أيب طالب ، كالكتاب يريد به القرآف 
وقةوف ( كيأيٍكلىػًئكى يػيٍؤًمةيوفى بًًه ( أم يقرؤكنه على الةاس حٌق قراءته كال ٫نافوف أحدان )يػىتػٍليونىهي حىَق ًتبلىكىتًًه )

 . ( ُب اآلخرةفىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍٝنىاًنريكفى ( من اليهود أك الةصارل أك غًنهم )كىمن يىٍكفيٍر ًبًه ؿ من اهلل )أنٌه مةزى 

( أم اختربه بكلمات، كذلك حٌن كاف إبراهيم ًإبٍػرىاًهيمى رىبحهي ًبكىًلمىاتو ( أم اخترب ) كىًإًذ ابٍػتػىلىى) -124
( فإٔنٌهٌن ) "،نٌبوح قٌدكس رٌب اٞنبلئك  كالركح" :فبعث اهلل له جربيل فقاؿيسأؿ كيبحث عن خالقه، 

ًإ٘بٍّ جىاًعليكى قاؿى ) كى اهلل إليه ، فحيةئذو أكحى  "نٌبوح قٌدكس ربٌةا كرٌب اٞنبلئك  كالركح"إبراهيم فقاؿ: 
( اهلل تعأب قىاؿى   أيضان )من ذرٌييت أئمٌ ( أم كاجعل  كىًمن ذيرٍَّييًت ( إبراهيم )قىاؿى قتدل بك )( يي لًلَةاًس ًإمىامنا 

( يعين أعطيتك ما نألتى كلكن ال يةاٟنا مةهم من كاف ظاٞنان للةاس، كإ٧ٌنا قاؿ الى يػىةىاؿي عىٍهًدم الظَاًلًمٌنى )
 .   كلكن ال يةاؿ عهدم الظاٞنٌن مةهم)عىٍهًدم ( معةاه لقد عاهدتك أف يكوف من ذرٌيتك أئمٌ 

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

 ارىفى وابى إٍذ عى ى الصَ لَ دى كخى هٍ عى  === ًسيى اؿً  اهلًل كافى إٍذ نى غى ُب ًصبػٍ 

فقوؿ الشاعر "ُب ًصبغً  اهلًل كافى" يعين كاف ُب ريعاف شبابه لىٌما نًسي العهدى، أم لىٌما صبغه اهلل ّناء 
ةىا كىمىا  الشباب كحٌسةه ًبرىيعانًه. كاآلي  معطوف  على ما تقٌدـ من قوله تعأب }قيوليواٍ آمىَةا بًالٌلًه كىمىآ أينزًؿى إًلىيػٍ

ْب{ ، كالتقدير : كقولوا إٌف الشريع  اليت ٥نن عليها هي صبغ  اهلل ، أم حٌسةها اهلل أينزًؿى ًإٔبى ًإبٍػرىاًهيمى ..ا
لةا كزيٌةها ُب قلوبةا حٌّت هدانا ٟنا،  ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اٜنجرات }كىلىًكَن الَلهى حىَببى إًلىٍيكيمي 

٬نىافى كىزىيَػةىهي ُب قػيليوًبكيٍم كىكىرَهى إًلى   ٍيكيمي اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى{ . اإٍلً



( أم كقولوا ٥نن ال كى٥نىٍني لىهي عىاًبدكفى ( أم ال أحد أحسن من اهلل صبغ  )كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًه ًصبػٍغى ن )
  . نعبد نواه

عأب }كىًإٍذ جىعىٍلةىا اٍلبػىٍيتى ( اآلي  معطوف  على ما نبق من قوله تكىكىذىًلكى جىعىٍلةىاكيٍم أيَم ن كىنىطنا ) -143
مىثىابى ن لٍّلَةاًس كىأىٍمةان{ ، كالتقدير: كما جعلةا البيت مثاب ن للةاس كأمةان، كذلك جعلةاكم أم ن كنطان، 

كاٝنطاب للمسلمٌن، يعين جعلةاكم فصحاء بلغاء أذكياء، ألٌف الونط معةاه الذكٌي كالفاهم، كالدليل 
ة القلم }قىاؿى أىٍكنىطيهيٍم أىٓبٍى أىقيل َلكيٍم لىٍوالى تيسىبٍّحيوفى{ يعين قاؿ أذكاهم على ذلك قوله تعأب ُب نور 

 : كأعلمهم. كمن ذلك قوؿ زهًن

ـي ًُني ى األى ضى رٍ نىطه يػى هيمي كى   ظىمً عٍ  ّني يإب ل اللَ دى إحٍ  تٍ لى زى إذا نػى      مٍ هً مً كٍ نا

اء عىلىى الَةاًس ٍبٌ بٌٌن نبحانه ألٌم نبب جعلهم أم ن كنطان، فقاؿ ) ( أم لتكونوا خطباء لٍّتىكيونيواٍ شيهىدى
ا على الةاس كمعٌلمٌن كمرشدين ) ( أم خطيبان كمرشدان، فالشهيد معةاه كىيىكيوفى الَرنيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدن

كالشهيد معةاه اٝنطيب أيضان، كمن ذلك ٌٚني اللساف  22اٛنليس الذم ٪نضر ٠نلسك ك٫ناطبك كٔناطبه 
 شاهدان، يقاؿ ُب اٞنثل "ما له ركاء كال شاهد" أم ما له مةظر كال لساف. 

ا ًإالَ لًةػىٍعلىمى مىن يػىَتًبعي الَرنيوؿى ٣نَن يىةقىًلبي عىلىى عىًقبػىيٍ كقوله تعأب ) ( أم ًه كىمىا جىعىٍلةىا اٍلًقبػٍلى ى اَليًت كيةتى عىلىيػٍهى
جعلةاؾ ترتؾ القبل  اليت كةت عليها كتٌتجه إٔب الكعب  إالٌ لةعلم من يٌتبع الرنوؿ ُب ذلك ٣نٌن يةقلب 

                                                           
"الذم يشهد ٕب هو آخر كأنا أعلم أٌف شهادته اليت كمن هةا يٌتضح اٞنقصود من السٌيد اٞنسيح ُب إ٤نيل يوحٌةا:  22

  31:  5 "يشهدها ٕب حقٌ 
: 5 "اهلل نفسه الذم أرنلين يشهد ٕب، كاآلب  [يريد اٞنهدم أعظم من يوحٌةا]كأٌما أنا فلي شهادة أعظم من يوحٌةا، "

37  
من اآلب ركح اٜنٌق الذم من عةد اآلب يةبثق  [٫ناطبه كيشافهه ك٩نالسه ]كمّت جاء اٞنعٌزم الذم نأرنله أنا إليكم "

 اٞنراجع  –أم أٌف اٞنهدم ٪نضره السٌيد اٞنسيح    26: 15 "فهو يشهد ٕب



انىٍت لىكىًبًنىةن على عقبيه كال يٌتبع ) ( أم كإف كانت تلك التحويل  من بيت اٞنقدس إٔب الكعب  تشٌق كىًإف كى
( أم كلكٌن الذين هداهم ًإالَ عىلىى اَلًذينى هىدىل الٌلهي ه )عليكم كتعظم ألٌف من تعٌود شيئان يعظم عليه تغيًن 

كىمىا كىافى الٌلهي كيطيعوف ما أًمركا به ) الةبٌ اهلل ال يشٌق ذلك عليهم ألهٌنم ٬نتثلوف أمر اهلل كيسمعوف كبلـ 
َف الٌلهى بًالَةاًس إً ( أم كما كاف اهلل ليضيع أجر تصديقكم كإطاعتكم أمر رٌبكم، حيث )لًييًضيعى ًإ٬نىانىكيٍم 

   . (لىرىؤيكؼه َرًحيمه 

أف يصٌلي ٥نو الكعب  ألٌف األصةاـ كانت ٓنيط ًُّا، كأراد أف تكوف  الةبٌ ُب بدء األمر كره  -144
يٌتجه بصبلته ٥نو  الةبٌ صبلته خالص  هلل ، كلئبلٌ يتوٌهم أحد من قريش أنه يسجد لؤلصةاـ، فلذلك أخذ 

باختياره كٓب يكن بأمرو من اهلل . كبقي على ذلك نةوات، فلٌما عابت اليهود بيت اٞنقدس، ككاف ذلك 
من اهلل  الةبٌ اٞنسلمٌن ُب ذلك كقالوا لو ٓب يكن ديةةا أحٌق من ديةهم ما صٌلوا ٥نو قبلتةا، فحيةئذو نأؿ 

 الةبٌ أف يةٌزؿ إليه أمران ُب ذلك هل يبقى على قبل  اٞنقدس أـ يٌتجه ٥نو الكعب ، فلٌما صار الليل خرج 
خارج اٞندية  كهو يقٌلب طرفه ٥نو السماء مةتظران أف تةزؿ عليه آي  ُب ذلك. كلىٌما ٓب يةزؿ عليه شيء ُب 

( ُب الَسمىاء ) ١نٌمد( يا قىٍد نػىرىل تػىقىلحبى كىٍجًهكى )تلك الليل  رجع إٔب داره، كُب الغد نزلت هذه اآلي  
لى ن تػىٍرضىاهىا النتظارؾ الوحي ُب أمر القبل  ) فػىوىؿٍّ كىٍجهىكى ( أم فلةصرفٌةك إٔب قبل  ترضى ًُّا )فػىلىةػيوىلٍّيػىَةكى ًقبػٍ

( أيٌها اٞنسلموف من األمكة   كىحىٍيثي مىا كيةتيمٍ ( أم حٌوؿ كجهك ٥نو الكعب  )شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً 
لىيػىٍعلىميوفى أىنَهي اٜنٍىقح ًمن ( يعين علماء اليهود )كىًإَف اَلًذينى أيٍكتيواٍ اٍلًكتىابى ( أم ٥نوه )فػىوىلحواٍ كيجيوًهىكيٍم شىٍطرىهي )

ٍم  عةدهم كقد أخربهتم  ( أم يعلموف بأٌف القرآف حٌق كهو مةٌزؿ من رٌُّم، ألٌف أمر ٓنويل القبل  مذكورَرًٍُّّ
الذم يأٌب آخر الزماف يصٌلي ٥نو القبلتٌن ، كلكٌةهم ٫نفوف ذلك حسدان مةهم  الةبٌ بذلك رنلهم بأٌف 

  .من اٞنكر كاٜنسد ١نٌمد( أم عٌما يعمل اليهود مع  كىمىا الٌلهي ًبغىاًفلو عىَما يػىٍعمىليوفى )

بيت اٞنقدس الذم  ١نٌمدبل  قالت اليهود: لقد ترؾ بوجهه إٔب الكعب  كأٌنذها ق الةبٌ فلىٌما أدار  -145
: إٍف كاف داككد كنليماف كقومهما بةىوا بيت اٞنقدس الةبٌ فقاؿ  !بةاه داككد كنليماف كأٌنذ الكعب  قبل 



فإٌف الكعب  بةاها إبراهيم كإٚناعيل، كإبراهيم أبو اٛنميع، فهبلٌ يتبعوف قبل  أبيهم كهي أقدـ من بيت 
ًبكيلٍّ ( يعين اٞنعاندين من اليهود كالةصارل ) كىلىًئٍن أىتػىٍيتى اَلًذينى أيٍكتيواٍ اٍلًكتىابى فةزلت هذه اآلي  ) ؟اٞنقدس

لىتىكى ( أم بكٌل حٌج  كدالل  )آيى و  ألٌف من تعٌود شيئان يصعب عليه تغيًنه ك تبديله  ١نٌمد( يا َما تىًبعيواٍ ًقبػٍ
لىتػىهي ) ال يهول قلبك قبلتهم بل هتول قبل  آبائك كأجدادؾ  ١نٌمد( أم ككذلك أنت يا ٍم كىمىا أىنتى بًتىاًبعو ًقبػٍ

كهي الكعب ، كإ٧ٌنا صٌليت ٥نو قبلتهم اضطراران ألٌنك كجدت األصةاـ ٓنيط بالكعب ، كلىٌما كٌسرتى 
لى ى بػىٍعضو كىمىا بػىٍعضيهيم بًتىابً األصةاـ كطٌهرتى الكعب  مةها، صار قلبك يهواها كال هتول بيت اٞنقدس ) ( عو ًقبػٍ

يعين فبل اليهود هتول قبل  الةصارل كال الةصارل هتول قبل  اليهود، فاليهود تصٌلي ٥نو بيت اٞنقدس 
كالةصارل تصٌلي ٥نو اٞنشرؽ كبعضهم ال يٌتجه ٥نو قبل  كالصابئ  تصٌلي ٥نو اٛندم كهو ٤نم ُب السماء 

مٍّن بػىٍعًد مىا جىاءؾى ًمنى ن اتٌبعت آراءهم كعقائدهم الفاندة )ئل ، يعين١نٌمد( يا  كىلىًئًن اتَػبػىٍعتى أىٍهوىاءهيم)
( لةفسك كلقومك ، فإيٌاؾ أف تتبع ًإَنكى ًإذىان َلًمنى الظَاًلًمٌنى ( باٜنقائق كالوحي الذم أنزله اهلل عليك )اٍلًعٍلمً 

 .لأهواء اليهود كالةصارى 

( أم يعرفوف الكتاب يػىٍعرًفيونىهي ك علماء اليهود كالةصارل )( يعين بذلاَلًذينى آتػىيػٍةىاهيمي اٍلًكتىابى ) -146
ا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػةىاءهيٍم هو حٌق ) ١نٌمدالذم جاء به  ( قاؿ عبد اهلل بن نبلـ: أنا أعلم به مين بابين، قاؿ كىمى

انت، فقٌبل أنٌه نٌب كال ُب القرآف، أٌما كلدم فلعٌل كالدته خ ١نٌمد؟ قاؿ: ألٌ٘ب لست أشٌك ُب كًٓبى  عمر:
كىهيٍم يػىٍعلىميوفى ( حسدان مةهم كعةادان )لىيىٍكتيميوفى اٜنٍىَق ( أم من أهل الكتاب )كىًإَف فىرًيقان مٍّةػٍهيٍم عمر رأنه )

 . ( أنٌه نٌب. كإ٧ٌنا خٌص فريقان مةهم بكتماف اٜنٌق ألٌف بعضهم أنلموا

ُب بادئ األمر كجاء إٔب قريش كأخربهم بأنه أكحي إليه كأنٌه نٌب بعثه  ١نٌمدلىٌما نزؿ الوحي على  -147
كٓب يصٌدقه أحد إالٌ زكجته كابن  23اهلل إليهم كٌذبوه كانتهزؤكا به كقالوا إٌف الذم أكحى إليك شيطاف

                                                           
  –األمٌن يعٌدكنه خائةان كيسًن الةاس أنرابان كراء اٝنائةٌن   ككذا نيكوف ُب زمن اٞنهدم كإعبلف دعوته، ألفٌ  23

 اٞنراجع



 عٌمه، فحيةئذو اعرتاه شٌك ُب نفسه كتصاغر فقاؿ لو كةت نبيان لصٌدقتين قريش كٌلها كصٌدقتين اليهود
، فاٜنٌق يريد ١نٌمد( يا اٜنٍىقح ًمن رَبٍّكى فةزلت هذه اآلي  ) ؟كالةصارل، فما أنا كما قدرم حٌّت أكوف نبيان!

 }  كاٞنعىن:به الوحي كهو كبلـ اهلل، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }قػىٍوليهي اٜنٍىقح كىلىهي اٍلميٍلكي
هو من رٌبك ال من اٛنٌن كال من الشياطٌن كما يظٌن هؤالء اٞنشركوف،  ١نٌمدإٌف الوحي الذم جاءؾ يا 

كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الشعراء }كىمىا تػىةػىزَلىٍت ًبًه الَشيىاًطٌني . كىمىا يىةبىًغي ٟنىيٍم كىمىا 
 يىٍستىًطيعيوفى . ًإنَػهيٍم عىًن الَسٍمًع لىمىٍعزيكليوفى{ ، 

ًينى فىبلى تىكيونى كقوله ) كتقوؿ لو كةت  ١نٌمد( أم من الشاٌكٌن، يعين ال تشٌك ُب نفسك يا َن ًمنى اٍلميٍمرتى
كا أنبيان ألطاعو٘ب كصٌدقو٘ب، فإٌف األنبياء الذين بعثةاهم قبلك كٌذبتهم أقوامهم كأهانوهم كضربوهم كانتهز 

 . ًُّم فبل تستةكر ذلك كاصرب حٌّت يةصرؾ اهلل عليهم

( يعين لكٌل مٌل  من اليهود كالةصارل كالصابئ  كاإلنبلـ قبل  اهلل هى ه هيوى ميوىلٍّيهىا كىًلكيلٍّ ًكجٍ ) -148
أىٍينى ( أم تسابقوا إٔب فعل اٝنًنات لتجدكا جزاء أعمالكم يـو القيام  )فىاٍنتىًبقيواٍ اٍٝنىيػٍرىاًت موٌجههم إليها )

يعنا  ًإَف مٌتم من ببلد اهلل يأًت بكم اهلل إٔب احملشر يـو القيام  ) ( يعين حيثمامىا تىكيونيواٍ يىٍأًت ًبكيمي الٌلهي ٗنًى
 . ( فبل يصعب عليه ٗنعكمالٌلهى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره 

جه إٔب قاؿ اٞنسلموف: يا رنوؿ اهلل فإٍف كٌةا ُب نفر فإٔب أين نٌتجه ُب صبلتةا؟ هل ٩نوز أف نتٌ  -149
يٍ بيت اٞنقدس؟ فةزلت هذه اآلي  ) فػىوىؿٍّ كىٍجهىكى شىٍطرى إٔب مكاف ُب نفرؾ ) ١نٌمد( يا ثي خىرىٍجتى كىًمٍن حى

إنم من أٚناء اهلل تعأب، أمره  ، كاٜنقٌ ( أم هلل اٜنقٌ لىٍلحىقح ه ُب الصبلة )( أم التوجٌ اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً كىًإنَهي 
( أيها مىا الٌلهي ًبغىاًفلو عىَما تػىٍعمىليوفى كى هو أمره من رٌبك ) إٌف التوجه ُب الصبلة هلل اٜنقٌ  كاٞنعىن:( ًمن رَبٍّكى )

 وف رياءن.الفانقوف اٞنصلٌ 



ا نزلت اآلي  اآلنف  الذكر قاؿ اٞنسلموف: يا رنوؿ اهلل إٌف هذا األمر خاٌص بك كُب نفرؾ ، مٌ لى  -150
كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿٍّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً كىحىٍيثي مىا  فما حكمةا ٥نن ُب السفر؟ فةزلت )

( أم لئبل يكوف للعرب عليكم حٌج  إذا كيةتيٍم فػىوىلحواٍ كيجيوهىكيٍم شىٍطرىهي لًئىبلَ يىكيوفى لًلَةاًس عىلىٍيكيٍم حيَج ه 
( كهم أهل مٌك  الذين مةعوكم عن اٜنٌج كالدخوؿ  واٍ ًمةػٍهيمٍ ًإالَ اَلًذينى ظىلىمي ٓناججتم معهم ُب أمر القبل  )

فىبلى لوف فأكالئك ال تفيد معهم األدلٌ  كالرباهٌن بل اٜنرب كالقتاؿ )إليها فإهٌنم ال يتحاججوف بل يقاتً 
( بأف جعلت ٍيكيٍم كىأليًًبَ نًٍعمىيًت عىلى ( فبل ٔنالفوا أمرم )كىاٍخشىٍو٘ب ( أم فبل ٔنافوهم ُب اٜنرب )ٔنىٍشىٍوهيٍم 

( إٔب كىلىعىَلكيٍم تػىٍهتىديكفى لكم قبل  خاٌص  غًن قبل  اليهود كلو بقيتم على قبلتهم النتحقرككم كعابوكم )
 . عبادة رٌبكم

ٍم ( الصابركف )أيكلىػًئكى ) -157 ( الصبلة هي الصل  بٌن العبد كخالقه، كمعةاه إٌف عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته مٍّن َرًٍُّّ
( أم كنعم ، كهي الةعم  اليت كىرىٍ٘نى ه هؤالء الصابرين باٝنًن كيتعٌطف عليهم باإلحساف ) لي صً ٔب يى اهلل تعا

 . ( إٔب طريق اٛنٌة  يـو القيام كىأيكلىػًئكى هيمي اٍلميٍهتىديكفى يعطيها اهلل تعأب للمؤمةٌن ُب عآب الربزخ )

ككاف اٞنشركوف إذا طافوا  ،اؿ له نائل كاف ُب الصفا صةم يقاؿ له إناؼ كعلى اٞنركة صةم يق -158
 الةبٌ ًُّما مسحو٨نا، فتحرٌج اٞنسلموف عن الطواؼ بيةهما ألجل الصةمٌن، فجاء رجل من اٞنسلمٌن إٔب 

كقاؿ: يا رنوؿ اهلل إٌف الطواؼ بٌن الصفا كاٞنركة كاف على عهد اٛناهلي  كإٌ٘ب ألرل ُب ذلك حرجان فهبلٌ 
ًإَف الَصفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر الٌلًه فةزلت هذه اآلي  ) ؟بدٟنا دراهم للفقراء كاأليتاـنغًٌن هذه العادة فةعطي 

( كالتقدير: إٌف الطواؼ بٌن الصفا كاٞنركة من شعائر اهلل ، أم من عبلئم متعٌبداته، ٗنع شعًنة كهي 
  من األرض ٩نتمع فيها الةاس نم لكٌل فسحإالعبلم . كالصفا كاٞنركة موقعاف معركفاف ّنٌك ، فالصفا 

للبيع كالشراء كال يزاؿ هذا االنم مستعمبلن ُب لواء اٞنةتفج "الةاصري " ]١نافظ  ذم قار حاليان[ بالعراؽ، 
أىًك اٍعتىمىرى ( يعين فمن قصده باألفعاؿ اٞنشركع  )فىمىٍن حىَج اٍلبػىٍيتى نم لكٌل أرض ذات حصى، )إكاٞنركة 

ٌف لفظ  "عمرة" معةاها الزيارة، فاٜنٌج زيارة البيت ُب كقت ٢نصوص كالعمرة ُب ( يعين أك زار البيت، أل



( أم فبل حرج على فىبلى جيةىاحى عىلىٍيًه أٌم كقت كاف، كاٜنٌج للبعيد عن مٌك ، كالعمرة ٞنن كاف قريبان مةها )
ة، كيكوف ذلك نبع مرٌات ( يعين يطوؼ ما بٌن الصفا كاٞنرك أىف يىَطَوؼى ًًُّمىا من حٌج البيت أك اعتمر )

يػٍرنا ذهابان كإيابان ) ( أم كمن تربٌع خًنان من اٝنًنات، كاٝنًن الذم يتربٌع به اٜناج يكوف للفقراء كىمىن تىطىوَعى خى
عىًليمه ( لتطٌوعه فيجازيه على ذلك أضعافان )فىًإَف الٌلهى شىاًكره كاأليتاـ فيعطي نبع دراهم لفقًن كنبعان ليتيم )

 . طوٌع باٝنًنات كمن ٬نتةع عةها( ّنن يت

ًإَف اَلًذينى يىٍكتيميوفى حٌث اهلل نبحانه على إظهار اٜنٌق كتبيانه كهنى عن إخفائه ككتمانه فقاؿ )ٍبٌ  -159
ًمن بػىٍعًد ( إٔب طريق اٜنٌق )كىاٍٟنيدىل ( أم من األدلٌ  على توحيد اهلل )مىا أىنزىٍلةىا ًمنى اٍلبػىيػٍّةىاًت ( أم ٫نفوف )

( يعين ُب الكتب السماكي  كالتوراة كالزبور كاإل٤نيل كالقرآف، كيريد بذلك ا بػىيَػَةاهي لًلَةاًس ُب اٍلًكتىاًب مى 
علماء الضبلؿ من اليهود كالةصارل كغًنهم الذين يعرفوف اٜنٌق كيكتمونه عن الةاس ألجل غاياهتم 

( أم كيلعةهم كىيػىٍلعىةػيهيمي البَلًعةيوفى يغضب عليهم )( أم ٬نقتهم ك أيكلىػًئكى يىلعىةػيهيمي الٌلهي كألجل اٞناؿ )
 . مقٌلدكهم من الةاس كذلك يـو القيام  حٌن يشاهدكف العذاب

فإٌف أكثر العلماء رأكا قومهم ضاٌلٌن عن الطريق يشركوف باهلل فسكتوا على ذلك كٓب يرشدكهم إٔب طريق 
فهؤالء الذين لعةهم اهلل كيلعةهم قومهم يـو القيام   ،اٜنٌق كذلك ألجل اٞناؿ كخيف ن من أف ٬نقتهم قومهم

 . لىٌما يركف العذاب

ا بالبحًنة كالسائب  كالوصيل ،  -168 كاف بعض العرب ٓنرـٌ على أنفسها من األنعاـ كذلك ما يسٌموهنى
( أم أحللةاه حىبلىالن ـ )( من األنعايىا أىيػحهىا الَةاسي كيليواٍ ٣نَا ُب األىٍرًض فةهاهم اهلل تعأب عن ذلك فقاؿ )

كىالى تػىتًَبعيواٍ ( أيضان أم يستطاب ُب اٞنأكل فلماذا ٓنٌرمونه ؟ )طىيٍّبان لكم كٓب ٥نٌرمه، كمع كونه حبلالن فهو )
ل يقاؿ ُب االتٌباع ( بتحرٙب األنعاـ، أم ال تتٌبعوا ما زيٌةه لكم الشيطاف كخطٌه، كهذا مثى خيطيوىاًت الَشٍيطىاًف 

ًإنَهي لىكيٍم كاٝنطوة ُب األصل ما بٌن قدمي اٞناشي، يقاؿ فبلف يٌتبع خطوات فبلف أم يقتدم به ) كالتقليد،
 . ( أم ظاهر العداكةعىديكٌّ محًبٌنه 



ثىًل اَلًذم يػىٍةًعقي ّنىا الى يىٍسمىعي ( ُب عةادهم كامتةاعهم عن اإل٬ناف )كىمىثىلي اَلًذينى كىفىريكاٍ ) -171 ( أم كىمى
 :  يسمع، يقاؿ نعق الراعي بالغةم، إذا صاح ُّا زجران، كمن ذلك قوؿ األخطلبالذم ال

 ضىبلال اٝنىبلءً  ُب نىفسيكى  مىَةٍتكى       فىًإ٧َنا جىريري  يا ًبضىأًنكى  فىانٍػعىقٍ 
، كذلك لىٌما قٌدـ الطعاـ إٔب األصةاـ فقاؿ ]   24كالذم نعق ّنا ال يسمع هو إبراهيم اٝنليل عليه السبلـ  

 كاٞنعىن:: }أىالى تىٍأكيليوفى . مىا لىكيٍم الى تىةًطقيوفى . فػىرىاغى عىلىٍيًهٍم ضىٍربنا بًاٍليىًمًٌن{ ،  ُب نورة الصافات[ كما
ل إبراهيم كنعقه باألصةاـ اليت ال مع هؤالء الكافرين ككبلمك معهم كمثى  ١نٌمدلك يا يقوؿ اهلل تعأب: مثى 

اء يسمعوف ما تقوؿ ٟنم عةادان مةهم كتكرٌبان )تسمع كال تفهم، فكذلك الكافركف ال  ( يعين ًإالَ ديعىاء كىًندى
( عن صيمٌّ مع هؤالء اٞنشركٌن إالٌ دعاءن كنداءن ذهب أدراج الرياح، ألهٌنم ) ١نٌمدٓب يكن كبلمك يا 

( ألهٌنم ًقليوفى فػىهيٍم الى يػىعٍ ( عن الةظر إٔب اآليات كالرباهٌن )عيٍميه ( عن الةطق به )بيٍكمه انتماع اٜنٌق )
 . مقٌلدكف، كاٞنقٌلد ال يستعمل عقله

 

 آراء المفّسرين

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

                                                           
ٓب يرد ُب أٌم كتاب من كتب التفسًن ، كال ُب أٌم كتاب نواها مىن كٌضح اٞنقصود من كلم  )الذم( مطلق ،    24

 اٞنراجع  –غًن ٚناح  اٞنؤٌلف ، فهو أٌكؿ من كٌضحه   



)أكٟنا( أف اٞنعىن مثل الذين كفركا ُب دعائك ًإياهم أم مثل الداعي ٟنم إٔب اإًل٬ناف كمثل الةاعق ُب   
ا أف األنعاـ ال ٪نصل ٟنا من دعاء دعائه اٞنةعوؽ به من البهائم اليت ال تفهم كًإ٧نا تسمع الصوت فكم

الراعي ًإال السماع دكف تفٌهم اٞنعىن فكذلك الكفار ال ٪نصل ٟنم من دعائك ًإياهم إٔب اإًل٬ناف ًإال 
السماع دكف تفٌهم اٞنعىن ألهنم يعرضوف عن قبوؿ قولك كيةصرفوف عن تأمٌله فيكونوف ّنةزل  من ٓب يعقله 

عباس كاٜنسن ك٠ناهد كقتادة كهو اٞنركم عن أيب جعفر )ع( كهو كٓب يفهمه ،   كهذا معىن قوؿ ابن 
 اختيار اٛنبائي كالرما٘ب كالطربم ، 

كمثل الذم يةعق   ١نمٌد)كثانيها( أىف يكوف اٞنعىن مثل الذين كفركا كمثلةا أك مثل الذين كفركا كمثلك يا  
ق الراعي الذم يكٌلمها كهي ال تعقل ّنا ال يسمع إال دعاءن كنداءن ، أم كمثل األنعاـ اٞنةعوؽ ُّا كالةاع

فحذؼ اٞنثل الثا٘ب اكتفاء باألكؿ  ،  كهو قوؿ األخفش كالزجاج كهذا ألف ُب اآلي  تشبيه شيئٌن 
بشيئٌن، تشبيه الداعي إٔب اإًل٬ناف بالراعي كتشبيه اٞندعوين من الكفار باألنعاـ ، فحذؼ ما حذؼ 

 ا٘ب ذكر الداعي كفيما أبقى دليل على ما ألقى ،لئًل٩ناز كأبقى ُب األكؿ ذكر اٞندعو كُب الث

)كثالثها( أف اٞنعىن مثل الذين كفركا ُب دعائهم األصةاـ كمثل الراعي ُب دعائه األنعاـ فكما أف من دعا  
البهائم يعٌد 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 ، 

رابعها( أف مثل الذين كفركا ُب دعائهم األصةاـ كهي ال تعقل كال تفهم كمثل الذم يةعق دعاء كنداء )ك  
ّ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 ، 



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

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

تفسًنهم لقوله تعأب )ّنىا الى يىٍسمىعي ( فقالوا هي الغةم. أقوؿ : كيف يعرٌبكف ذلك بالغةم فانظر إٔب    
 أفليست الغةم ٟنا آذاف فهي تسمع كتفهم نعق الراعي؟

ٍيتى ى ) -173 َرـى عىلىٍيكيمي اٍلمى مى اٍٝنًةزًيًر ( كهو ما ٬نوت من اٜنيوانات ) ًإ٧َنىا حى ـى كىٜنٍى اٝنبيث ( ألنٌه من كىالَد
بلؿ هبلالن ( اإلهبلؿ بالشيء هو الفرح به، كمن ذلك قوٟنم أهبلن كنهبلن، كٌٚني اٟن كىمىا أيًهَل ًبًه لًغىًٍنً الٌلهً )

 : ألهٌنم يفرحوف عةد رؤيته، كُب ذلك قاؿ الشاعر
 اٟنبلؿي  هلَ  كٌلما كأفرحي      عيٍمرًم بةقصً  اٟنبلؿي  يػيبىشٍّري٘ب 

 : كقاؿ يزيد بن معاكي  
ى   تىشىلٍ  ال يىزًيدي  يا قىاليواٍبٌ       فػىرىحان  كىاٍنتػىهىلحوا هىلحواألى

ك٣نٌا يفرحوف بذُنه ذبيح  السبلم  كذبيح  الةذكر، ككاف اٞنشركوف يذُنوف تلك الذبائح لؤلصةاـ، فإٌف اهلل 
فىمىًن ح لغًن اهلل )كحرـٌ عليكم ماذيبً  كاٞنعىن:تعأب حرـٌ ذُنها لؤلصةاـ كحرـٌ أكل ٜنمها على اٞنسلمٌن، 

( اللذة، أم غًن طالبو بذلك لٌذة غىيػٍرى بىاغو ( إٔب أكل هذه احملٌرمات من اللحـو ضركرةن أك ٠ناع ن )اٍضطيَر 
( يعين كال يعود إٔب أكل ذلك مرٌةن ثاني  كىالى عىادو اٞنأكل بل ضركرة اَّاع  أك خوفان من القتل إف ٓب يأكل )

( يغفر له ًإَف الٌلهى غىفيوره ( ُب األكل إذا كانت مرٌة كاحدة ) بل ًإٍٍبى عىلىٍيهً د عليه )فى ، ألٌف من أكل شيئان يتعوٌ 
 . ( باٞنضطرٌين يغفر ٟنم خطاياهمَرًحيمه ذلك )

أقوؿ: كاليـو أصبحت بعض فرؽ اإلنبلـ تأكل ٣نٌا ذيًبح لغًن اهلل، كذلك ٜنم الةذكر كذبيح  السبلم  
يوٌزعوف ٜنمها على الةاس فيأكلونه، كهذا ال ٩نوز ٍبٌ    كاٞنشايخ كاألنبياءكغًن ذلك، فيةذركف لؤلئمٌ 

كٜنمها حراـ على من يأكله كلحم اٝنةزير ألهٌنا ذيًُنت لغًن اهلل . كال ٩نوز الةذر لغًن اهلل كلو كاف ذلك 



ككذلك  ، ككذلك ال ٩نوز أكل اٝنبز الذم يوزٌع بانم العٌباس فيسٌمى "خبز العٌباس"١نٌمدللةٌب 
 . الشكرات ]أك اٜنلويات[ اليت توزٌع بانم األئٌم  كاٞنشايخ

عاد نبحانه إٔب ذـٌ علماء اليهود كغًنهم الذين يغمضوف أعيةهم عن اٜنٌق كال يرشدكف ٍبٌ  -174
كف قومهم يتخٌبطوف ُب الضبلؿ كُب هنج اإلشراؾ فيسكتوف على ما يشاهدكف قومهم إٔب الصواب، يرى 

علموف، كذلك خيف  أف ٬نقتهم قومهم إف صٌرحوا ٟنم باٜنٌق كخيف  أف يقطعوا عةهم مةهم كأهٌنم ال ي
ًإَف اَلًذينى اٟندايا كاألمواؿ اليت ٪نصلوف عليها بانم الدين كخيف  على الريان  اليت هم فيها، فقاؿ )

حيد كالةهي عن اإلشراؾ كغًن ( أم ُب الكةب السماكي  من أمر التو يىٍكتيميوفى مىا أىنزىؿى الٌلهي ًمنى اٍلًكتىاًب 
( أم يستبدلوف بذلك من ماؿ الدنيا الذم هو قليل بالةسب  كىيىٍشتػىريكفى ًبًه ٖنىىةنا قىًليبلن ذلك من أمور الدين )

( أم ال يدخل ُب بطوهنم كال مىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم ( الذين كتموا اٜنٌق كٓب يصٌرحوا به )أيكلىػًئكى لآلخرة )
( كذلك ألهٌنم أركاح أثًني  كالةار تدخل ُب جوفهم من كٌل مكاف ال ٬نةعها ًإالَ الَةارى ُب أفواههم ) يأكلوف

( بل يكٌلم اٞنٌتقٌن بالتهةئ  كىالى ييكىلٍّميهيمي الٌلهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  حاجز، كقد نبق تفسًنها ُب أٌكؿ الكتاب )
 . ( أم مؤٓب موجعكىٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه ( أم كال ٬نحو ذنوُّم ) كىالى يػيزىكٍّيًهمٍ بدخوؿ اٛنة  )

الَضبلىلى ى بًاٍٟنيدىل كىاٍلعىذىابى ( أم انتبدلوا )اَلًذينى اٍشتػىرىكياٍ ( العلماء الذين نبق ذكرهم )أيكلىػًئكى ) -175
ٍغًفرىًة  صبلح ككانوا قادرين على ( ألهٌنم نكتوا على أعماؿ قومهم السٌيئ  كٓب يرشدكهم إٔب البًاٍلمى

فىمىآ أىٍصبػىرىهيٍم عىلىى الَةاًر إصبلحهم كٓب يةهوهم عن اإلشراؾ خيف  أف ٬نقتهم قومهم كال يعطوهم من اٞناؿ )
( يعين لو أهٌنم ذاقوا عذاب تلك الةار دقيق  كاحدة لرتكوا اٞناؿ كالريان  كصاركا يطلبوف اآلخرة كاٞنغفرة 

، كلكن شغلىهم حٌب اٞناؿ م إٔب التوحيد كهنيهم عن اإلشراؾٌُّم كدعوة قومهمن اهلل كذلك بامتثاؿ أمر ر 
 . كالريان  عن اآلخرة كاٞنغفرة

( أم بأٌف اهلل نٌزؿ الكتب السماكي  كٌلها بًأىَف الٌلهى نػىَزؿى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ ( العذاب ٟنم )ذىًلكى ) -176
اإلشراؾ كعن عبادة األكثاف، كلكٌةهم بٌدلوا كغًٌنكا ما أنزؿ ى عن تدعو إٔب التوحيد كإٔب عبادة اهلل كتةهى 



( أم ُب الكتب السماكي ، كهم كىًإَف اَلًذينى اٍختػىلىفيواٍ ُب اٍلًكتىاًب اهلل من األحكاـ كالشرايع كاختلفوا فيها )
 . ( أم لفي اختبلؼ كجداؿ فيما بيةهم بعيد عن الصوابلىًفي ًشقىاؽو بىًعيدو العلماء )

لٍَيسى اٍلربَ أىف تػيوىلحواٍ كيجيوهىكيٍم لىٌما كثر الكبلـ بٌن اٞنسلمٌن كاليهود ُب أمر القبل  نزلت هذه اآلي  ) -177
ليس عمل اٝنًن خاٌصان بالتوٌجه ٥نو القبل  نواء  كاٞنعىن:( الرٌب هو عمل اٝنًن،  ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًربً 
( يعين يـو القيام ، كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ( كحده كٓب يشرٍؾ به )ربَ مىٍن آمىنى بًالٌلًه كىلىػًكَن الٍ مك  أك بيت اٞنقدس )

ً  بالبعث ) أم كآمنى  ( كىاٍلًكتىاًب ( أم كآمنى باٞنبلئك  أهٌنم عباد اهلل ال بةاته كما يزعم اٞنشركوف )كىاٍلمىآلًئكى
كىآتىى اٍلمىاؿى َنميع األنبياء ال يةكر أحدان مةهم )( أم كآمنى ٌنى الةبيٌ كى أم كآمنى بالكتب السماكي  كٌلها )

( أم على حٌب اهلل كُب نبيل اهلل ، أٌما إذا أعطى اٞناؿ على حٌب الةاس فليس ذلك من عىلىى حيبًٍّه 
أعماؿ اٝنًن كال يؤجر عليه، كذلك من يةفق ماله ُب نبيل األئم  كاٞنشايخ كعلى حٌبهم أك ُب نبيل 

، فوقف الوقفيه كليس ذلك من أعماؿ الرٌب، بل هو نوع من اإلشراؾ، كمن ذلك األنبياء فبل يؤجر عل
األمبلؾ لؤلئم  كاٞنشايخ ال ٩نوز ألنٌه نوع من اإلشراؾ، فعمل الرٌب هو أف تؤٌب اٞناؿ على حٌب اهلل إٔب 

( كىاٍبنى الَسًبيًل األيتاـ كاحملتاجٌن )( يعين كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكٌنى أم إٔب الفقراء من أقربائك ) (ذىًكم اٍلقيٍرىبى )
( أم الطالبٌن للصدق ، ألنٌه ليس كٌل كىالَسآئًًلٌنى يعين اٞنسافر اٞنةقطع به كالغريب عن كطةه كالضيف )

( الرقاب ٗنع رقب ، يعين كيعطي اٞناؿ ُب فٌك الرقاب من األنر، كقوله  كىُب الرٍّقىابً مسكٌن يطلب )
ـى الَصبلةى }فىكح رىقػىبى و{ ، ككذلك عتق العبد إذا كرب نٌةه )تعأب ُب نورة البلد  ( أم كاظب عليها كىأىقىا

( يعين العهود كالةذكر كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًهٍم ًإذىا عىاهىديكاٍ ( أم أعطى زكاة ماله، )كىآتىى الزَكىاةى كأٌداها بوقتها )
كىالَصاًبرًينى ُب اٍلبىٍأنىاء الةاس، ككبل٨نا يلـز الوفاء به )اليت بيةهم كبٌن اهلل تعأب، كالعقود اليت بيةهم كبٌن 

( يعين كيصربكف كقت اٜنرب كقتاؿ األعداء  كىًحٌنى اٍلبىٍأسً اء هي اٞنرض )( البأناء هي الفقر كالضرٌ كالَضرَاء
قيوا) ( حقان، أم الذين اتٌقوا نار جهٌةم وفى كىأيكلىػًئكى هيمي اٍلميتَػقي ( بقوٟنم آمٌةا، كإهٌنم أبرار )أيكلىػًئكى اَلًذينى صىدى

 . بفعل هذه اٝنصاؿ اٜنميدة



بٌٌن نبحانه بأٌف الغيٌن إذا حضرته الوفاة فليوًص لوالديه كألقربائه الفقراء بأف يعطوهم من اٞناؿ ٍبٌ  -180
( يعين إذا اٍلمىٍوتي  ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي ( أم فيًرض عليكم )كيًتبى عىلىٍيكيمٍ اٞنوركث زيادة على حٌصتهم فقاؿ )

يػٍرنادنا كقت موته ) ٍيًن كىاألقػٍرىًبٌنى ( يعين إف ترؾ ماالن كثًنان )ًإف تػىرىؾى خى ( أم فعليه أف يوصي اٍلوىًصَي ي لًٍلوىاًلدى
عال  غًن اإلرث كخاص  للفقراء لوالديه كأقاربه الفقراء نواء كانوا كارثيه أـ غًن كارثيه، ألٌف هذه الوصي  جي 

كذلك بأف يعطيهم الوصٌي من اٞناؿ اٞنوركث يعين من الةقود أك األطعم  كاٜنةط  كالتمر كالزبيب مةهم، 
( أم بالشيء اٞنةانب ٟنم كذلك بأف يعطي احملتاج بًاٍلمىٍعريكؼً ..اْب على مقدار ما أكصى به اٞنٌيت )

 . ( أم حقان كاجبان على من آثر التقولحىقًّا عىلىى اٍلميَتًقٌنى مةهم أكثر )

عىهي ( أم فمن بٌدؿ كبلـ اٞنوصي، يعين بٌدؿ الوصي  )فىمىن بىَدلىهي ) -181 فىًإ٧َنىا ( من اٞنوصي )بػىٍعدىمىا ٚنًى
ليونىهي ( أم إٍب التبديل )ًإٍٖنيهي  ( من اٞنوصي كالشهود، يعين على الذين يبٌدلوف كصي  اٞنٌيت عىلىى اَلًذينى يػيبىدٍّ

يعه )  . ( بأفعاٟنمعىًليمه م )( ألقواٟنًإَف الٌلهى ٚنًى

ةػىفنا( أم من اٞنوصي، كذلك عةد كصيٌته قبل كفاته )ًمن محوصو ( أم خشي )فىمىٍن خىاؼى ) -182 ( أم جى
( اإلٍب أف يكوف اٞنيل عن اٜنٌق على كجه العمد، كاٛنةف أىٍك ًإٍٖنناميبلن عن اٜنٌق فيما يوصي به ألقربائه )

ةػىهيمٍ  يدرم )أف يكوف اٞنيل على كجه اٝنطأ من حيث ال ( أم فأصلح ذلك الشخص اٜناضر فىأىٍصلىحى بػىيػٍ
عةد اٞنريض كقت كصٌيته بٌن اٞنريض اٞنوصي كبٌن أقربائه، بأف يقوؿ له إٌف فبلنان من أقربائك كهو فقًن 

، كزيد ١نتاج فأعًط زيدان أكثر من عمرك، فهذا عال فبل تةسىه، كفبلف يتيم كهو من أقربائك فاجعل له جي 
( يغفر للمٌيت إذا أكصى لوالديه كأقاربه ًإَف الٌلهى غىفيوره ( بل يؤجر على ذلك )فىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيهً اٞنصلح )الرجل 

 . عال  كأكصى ٟنم بالزكاة( بالفقراء إٍذ جعل ٟنم جي َرًحيمه الفقراء كاأليتاـ كاألرامل )

 تعريف



على أقربائه أك غًنهم من الفقراء للمستحضر أف يوصي بثلث من ماله ليصرؼ بعد كفاته، أك يهب مةه 
قبل موته كالباقي يصرىؼ بعد كفاته على إطعاـ الفقراء كاأليتاـ أك كسوهتم أك غًن ذلك ٣نٌا أكصى به 

اٞنٌيت كليس للمستحضر أف يهب ألحد أك يوصي باإلنفاؽ من ماله بعد موته أكثر من الثلث إذا كاف 
ؿ اٞنوصي برأيه، ك٩نب أف يقاـ ناظر على الوصي لئبلٌ ٫نوف له أكالد، كال ٩نوز للوصي أف يتصٌرؼ بأموا

الوصي  فيأكل من ماؿ األيتاـ، ك٩نب أف يكوف الةاظر من أقرباء اٞنٌيت كإذا ٓب يوجد أحد من أقرباء 
اٞنٌيت أك من الورث  فمن غًنهم كال ٩نوز أف يكوف الةاظر أبا الوصٌي أك ابةه أك أخاه لئبلٌ يٌتفق مع الوصٌي 

كل ماؿ األيتاـ، كإذا زاد من الثلث عةد الوصٌي بعد العمل بالوصٌي  ٩نب أف يعاد للورث  كيقٌسم على أ
عليهم. كتبقى كصاي  الوصٌي ثابت  على صغار الورث  حٌّت يبلغوا رشدهم، أٌما البالغ رشده كصاحب اٜنٌق 

  ه.ه كيف يشاء كليس للوصٌي حٌق عليمن الورث  له أف يتصٌرؼ ُب حقٌ 

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلكيمٍ يى ) -183 ( كاليهود كالةصارل ا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ كيًتبى عىلىٍيكيمي الصٍّيىا
 . ( أم لكي تٌتقوا اٞنعاصي بفعل الصـولىعىَلكيٍم تػىتَػقيوفى كغًنهم )

يريد بذلك أياـ شهر رمضاف، كإ٧ٌنا ٚنٌاها ( ك أىيَامنا َمٍعديكدىاتو بٌٌن نبحانه مٌدة الصياـ فقاؿ )ٍبٌ  -184
ككانت العادة عةد العرب  31يومان كال يكوف  30يومان أك  29معدكدات ألٌف الشهر القمرم قد يكوف 

ا كزنان كال يعٌدكهنا ) فىمىن كىافى أهٌنم يعٌدكف الدراهم إذا كانت ٓنت الثبلثٌن كإذا زادت عن ذلك فإهٌنم يزًنوهنى
( كهةا حذؼ ُب الكبلـ كالتقدير: فمن كاف مريضان أك على نفر ككاف ال أىٍك عىلىى نىفىرو ًمةكيم َمرًيضنا 

 .  {كىعىلىى اَلًذينى ييًطيقيونىهي ًفٍديى ه }يطيق الصـو فعٌدة من أيٌاـو أخر. يدٌؿ على ذلك قوله تعأب 

يصـو بعد ذلك على عددها ٍبٌ  نافر فيها ( أم فليفطر تلك األياـ اليت مرض ًُّا أكفىًعَدةه مٍٍّن أىيَاـو أيخىرى )
( أم كعلى الذين يطيقوف الصـو من اٞنرضى كاٞنسافرين فدي  إذا أفطركا كٓب كىعىلىى اَلًذينى ييًطيقيونىهي ًفٍديى ه )

ـي ًمٍسًكٌنو بٌٌن نبحانه مقدار الفدي  فقاؿ )ٍبٌ  يصوموا. ( أم إطعاـ مسكٌن كاحد عن كٌل يـو من طىعىا
يػٍرنا ك بأف يعطي نصف صاع من اٜنةط  عن كٌل يـو )إفطاره، كذل ( أم فمن أطعم أكثر فىمىن تىطىوَعى خى



يػٍره لَهي ( أم التطوٌع بالطعاـ للمساكٌن )فػىهيوى من مسكٌن ) ( كىأىف تىصيوميواٍ ( عةد ربٌه، أم للمتطوٌع )خى
( مةافع ًإف كيةتيٍم تػىٍعلىميوفى طار كالفدي  )( من اإلف يػٍره َلكيمٍ أيها اٞنرضى كاٞنسافركف الذين تطيقوف الصـو )خى 

 . الصـو للصح  كاٛنزاء ُب اآلخرة

كيباح اإلفطار للمسافر ما داـ ُب الطريق، فإذا كصل اٞندية  اليت قصدها كأراد أف يقيم فيها يومان كاحدان 
ى ذلك قوله تعأب ُب فعليه أف يصـو ذلك اليـو كال يباح له اإلفطار إالٌ إذا نافر إٔب غًنها، كالدليل عل

اتًبنا فىرًهىافه َمٍقبيوضى ه{ يعين إذا تدايةتم ُب الطريق قبل  ديكاٍ كى آخر هذه السورة }كىًإف كيةتيٍم عىلىى نىفىرو كىٓبٍى ْنًى
 . أف تصلوا اٞندية ، ألٌف ُب اٞندية  كثًنان من الكتب  موجودكف

يصـو بدؿ ما أفطر عةد الصح . كأٌما اٞنريض الذم ٍبٌ  كاٞنريض يباح له اإلفطار إف كاف ال يطيق الصياـ،
يطيق الصياـ كأراد اإلفطار فعليه دي  اإلفطار كيصـو بدٟنا عةد الصح . ككذلك اٞنسافر إف كاف ال يطيق 

الصياـ بسبب اٜنٌر إف كاف كقت الصيف، أك كاف ماشيان على قدميه كال يتمٌكن من الصياـ بسبب 
يصـو بدٟنا عةد رجوعه إٔب ٍبٌ   ذلك من األنباب فيباح له اإلفطارالتعب، أك كاف ُب اٜنرب أك غًن

بلده إذا رجع كعةد اإلمكاف إذا ٓب يرجع. كأٌما اٞنسافر الذم يتمٌكن من الصياـ لزكاؿ هذه األنباب 
 . فعليه دي  اإلفطار إذا أفطر كيصـو بدٟنا عةد رجوعه إٔب بلده

كىًإذىا أحدي أصحابه قائبلن: أقريب ربٌةا فةةاجيه أـ بعيد فةةاديه؟ فةزلت هذه اآلي  ) الةبٌ نأؿ  -186
( أم أٚنع دعاء الداعي كما يسمعه قريب اٞنساف  مةهم ًعبىاًدم عىينٍّ فىًإ٘بٍّ قىرًيبه ) ١نٌمد( يا نىأىلىكى 

يبه عةد طلبته كأفعل ما هو الصاّب له، فإٍف  ( أم ألٌب الداعي لدعوته كأجأيًجيبي دىٍعوىةى الَداًع ًإذىا دىعىاًف )
كإذا ٓب يكن فيها صبلح أٌخرت طلبه لوقت آخر  ،كاف ُب دعواه صبلح له أعطيته ما طلب

أم فليطلبوا إجابيت ٟنم كرضام عةهم بالطاع  ٕب. فلفظ  أجاب معةاها  ،( بالطاع فػىٍليىٍستىًجيبيواٍ ٕب )
طلب مةه اٛنواب على نؤاله. كهذا مثل قوٟنم أكقد كلفظ  انتجاب معةاها ، جاكبه على نؤاله

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



يعين ّنا كصفو٘ب عةدهم بأٌ٘ب كاحد كرٙب  ،( أم كليصٌدقوا رنلي كيبكىٍليػيٍؤًمةيواٍ يب لفظ  أجاب كانتجاب )
 ( أم لعٌلهم يصيبوف اٜنٌق كيهتدكف إليهلىعىَلهيٍم يػىٍرشيديكفى من الصفات اٜنسىن ) ٠نيب غفور إٔب غًن ذلك

. 

كانت عادة الصـو عةد الةاس قبل اإلنبلـ ثبلثان كعشرين ناع  ، أم أهٌنم يأكلوف بعد غركب  -187
يفطركف بعد غركب الشمس بساع . ٍبٌ  يصوموف ما بقي من الليل كالةهار كٌلهٍبٌ  الشمس بساع  كاحدة

ككاف الةكاح عةدهم ال ٩نوز ُب أياـ الصـو كلياليه. كهذه عادة اليهود حٌّت اآلف، فلٌما نزلت آي  الصياـ 
أخذ اٞنسلموف يصوموف كما اعتادكه من الصياـ، فلٌما كاف كقت اإلفطار قصًنان كهو ناع   الةبٌ على 

لوف إٔب إفطارهم كال يأكلوف شيئان من الطعاـ، كذلك بسبب صً كاحدة من الزمن صار بعض اٞنسلمٌن ال ي
أشغاؿ تعوقهم عن اإلفطار ُب ذلك الوقت، أك أهٌنم يةاموف ُب ذلك الوقت صدف  فإذا انتبهوا من نومهم 

 . رأكا أٌف كقت اإلفطار قد ذهب مةهم فيبقوف على صومهم إٔب اليـو الثا٘ب فيشٌق ذلك عليهم

سلمٌن ال يستطيعوف الصرب عن الةكاح فإذا صار كقت اإلفطار أتوا نساءهم،  ككاف بعض الشباب من اٞن
فعلم اهلل تعأب بذلك فأراد نبحانه أف ٫نٌفف عةهم فأراد نبحانه أف ٫نٌفف عةهم فأنزؿ هذه اآلي  

لى ى الصٍّيىاـً ) هيَن لًبىاسه ( أم اٛنماع ) الرَفىثي ًإٔبى ًنسىآًئكيمٍ ( أم كٌل ليل  ُب صبيحتها الصياـ )أيًحَل لىكيٍم لىيػٍ
( أم هٌن نكن لكم كأنتم نكن ٟنٌن، كهذا كقوله تعأب ُب نورة األعراؼ }كىجىعىلى َلكيٍم كىأىنتيٍم لًبىاسه َٟنيَن 

ٞنخاتة  خاتل  كا( ُب اٛنماع ، فاٞنعىًلمى الٌلهي أىَنكيٍم كيةتيٍم ٔنىٍتانيوفى أىنفيسىكيٍم ) ،ًمةػٍهىا زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى إًلىيػٍهىا{ 
، كذلك أٌف الرجل كاف ٫ندع زكجته ك٩نامعها كهي كاره  ذلك ُب ليإب الصياـ ّنعىن كاحد كهو اٞنخادع 

( أم كعفا عن الذين ٓب يتوبوا، ألٌف كىعىفىا عىةكيٍم ( أم فتاب على الذين تابوا مةكم )فػىتىابى عىلىٍيكيٍم )
( أم ال حرج فىاآلفى بىاًشريكهيَن كبعضهم جامعوا كنكتوا، )الذين جامعوا نساءهم بعضهم قد ندموا كتابوا 

كال ( أم كاطلبوا اٜنبلؿ الذم فرضه اهلل لكم، كىابٍػتػىغيواٍ مىا كىتىبى الٌلهي لىكيٍم عليكم ُب ٗناعهٌن بالليل، )
حىَّت قات الليل )( طوؿ الليل، يعين ُب أٌم كقت شئتم من أك كىكيليواٍ كىاٍشرىبيواٍ ) تطلبوا اٜنراـ ُب غًن نسائكم



( أم حٌّت يتبٌٌن لكم كميض الفجر من نواد  يػىتىبػىٌَنى لىكيمي اٍٝنىٍيطي األىبٍػيىضي ًمنى اٍٝنىٍيًط األىٍنوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً 
ـى ًإٔبى الَلٍيلً الليل ) َ أىٕنحواٍ الصٍّيىا  (. ٍبي

يفطركف كقت غركب الشمس،  ألٌف أبةاء السٌة  25كقد أخطأ اٞنسلموف ُب إفطارهم ُب الوقت اٜناضر
ـى  َ أىٕنحواٍ الصٍّيىا كالشيع  يفطركف بعد ذلك باثةيت عشرة دقيق ، أم كقت اٞنغرب، بيةما أٌف اهلل تعأب يقوؿ )ٍبي

، كال ٩نوز اإلفطار  ًإٔبى الَلٍيًل ( كٓب يقل إٔب كقت اٞنغرب، كال يكوف الليل إالٌ عةد الظبلـ كظهور الةجـو
 .شمس بةصف ناع إالٌ بعد غركب ال

كالدليل على ذلك أهنم يسٌموف صبلة اٞنغرب كصبلة العشاء، فصبلة اٞنغرب تكوف كقت اٞنغرب أم بعد 
غركب الشمس ِنمس دقائق، كال يصٌح أف تسٌمى صبلة العشاء بصبلة اٞنغرب، كال أف تصٌليها كقت 

لشمس بساع  كنصف الساع ، اٞنغرب، كلكن يصٌح تسميتها بصبلة الٌليل ألٌف كقتها يكوف بعد غركب ا
، فأٌما بعد غركب  فكذلك تسمي  الليل، ألٌف الليل ال يكوف إالٌ كقت حلوؿ الظبلـ كعةد رؤي  الةجـو
الشمس ببضع دقائق فبل يسٌمى ذلك الوقت بالليل، بل يسٌمى كقت اٞنغرب أك كقت الغركب على 

( أم كال تةكحوا نساءكم كقت الصبلة كالدعاء ٍلمىسىاًجًد كىالى تػيبىاًشريكهيَن كىأىنتيٍم عىاًكفيوفى ُب ا) ،األصحٌ 
كاعتكاؼ الةاس ُب اٞنساجد، فاتركوا الةساء كقت الصبلة كاعتكفوا أم كاظبوا على الصبلة كالدعاء ُب 
ى عن الةساء كٗناعهٌن ُب أٌكؿ كقت من  اٞنساجد كما يعتكف قومكم كأهل بلدتكم . فإٌف اهلل تعأب هنى

، أم من كقت اإلفطار إٔب بعد صبلة العشاء بساع ، ألٌف  26ُب شهر رمضاف الليل، كذلك خاصٌ 
( أم حيديكدي الٌلًه ( األحكاـ اليت ذكرت )تًٍلكى اعتكاؼ الةاس ُب اٞنساجد يكوف ُب ذلك الوقت، )

                                                           
ككما أٌف تأخًن السحور ال يتجاكز كقت كميض الفجر فبل ٩نب كذلك تعجيل اإلفطار أف يسبق صبلة اٞنغرب   25

ا كقت معلـو ، كالليل كقت يكوف بعد االنتهاء من صبلة اٞنغرب كنٌةتها   اٞنراجع –اليت ٟنى
 –الصح  مثل ذلك اإلتياف كما أٌف ذلك يسٌبب اضطراب اٞنعدة كنوء اٟنضم، كأمراضان نفسي  أخرل، ٬نةع علم    26
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ي الٌلهي )( أم مثل هذا البياف الذم ذكر كىذىًلكى ( باٞنخالف  كالتغيًن، )فىبلى تػىٍقرىبيوهىا أحكامه احملدكدة ) يػيبػىٌنٍّ
اهم عةه )آيىاتًًه لًلَةاًس  الىعىَلهيٍم يػىتَػقيوفى ( أم حججه كأدلٌته على ما أمرهم به كهنى ، أم ٩نتةبوهنى  . ( احملاـر

ةىكيم بًاٍلبىاًطًل ) -188 ( أم ال يأكل بعضكم ماؿ بعض بالباطل كيأخذها بغًن كىالى تىٍأكيليواٍ أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
، يقاؿ أدٔب دلوه أم أرنله ُب 27( أم كترنلوها إٔب اٜنٌكاـ كالقضاة رشوة اٍ ًُّىا ًإٔبى اٜنٍيَكاـً كىتيٍدليو حٌق )

( أم ترنلوف األمواؿ إٔب اٜنٌكاـ مٍٍّن أىٍموىاًؿ الَةاًس بًاإًلٍبًٍ ( أم قسمان )فىرًيقنا ( بالتحاكم )لًتىٍأكيليواٍ البئر، )
( أٌف الذم أخذٕنوه كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى كبذلك تغصبوف أمواؿ الةاس )رشوة ليحكموا لكم ك٩نعلوا اٜنٌق معكم 

كانت  -189 .من اٞناؿ ليس لكم بل هو ماؿ الةاس. فالرشوة حراـ على من يعطيها كمن يأخذها
العادة عةد اليهود أهٌنم يتصٌدقوف ُب أٌكؿ كٌل شهر، فكاف أكثرهم يأٌب جاره الفقًن من السطح ليعطيه 

فق أٌف زكجته عريان  أك مكشوف  الساقٌن أك يبدك شيء من جسمها فًناها الذم يةقل الطعاـ طعامان فيتٌ 
فيغتٌم الفقًن من ذلك، ككاف بعضهم يتعٌمد الذهاب إٔب بيت جاره من السطح لًنل زكج  جاره أك 

وف أٌف اهلل تعأب كقاؿ: يا رنوؿ اهلل إٌف اليهود يقول الةبٌ بةاته. فلٌما ظهر اإلنبلـ جاء معاذ بن جبل إٔب 
عىًن ) ١نٌمد( يا يىٍسأىليونىكى جعل األهٌل  لةعمل اٝنًن عةد رؤيتها، فهل هذا صحيح؟ فةزلت هذه اآلي  )

قيٍل يسألونك عن األهٌل  هل هي مواقيت لعمل الرٌب، أم لفعل الطاعات ) كاٞنعىن:( ٗنع هبلؿ ، األًهَلً  
يعرفوف ًُّا اٜنساب كعدد الشهور كالسةٌن كما ٪نتاجوف إليه من  28(،ًهيى مىوىاًقيتي لًلَةاًس ) ١نٌمد( يا 

( أم ككذلك يعرفوف ًُّا كقت كىاٜنٍىجٍّ كقت صومهم كإفطارهم كعٌدة نسائهم كحلوؿ ديوهًنم كغًن ذلك  )
كم الصدقات رأس  ( أم كليس الذم تفعلونه من إعطائكىلىٍيسى اٍلربح بًأىٍف تىٍأتػيٍواٍ اٍلبػيييوتى ًمن ظيهيورًهىا اٜنٌج، )

كٌل شهر هو الرٌب بأٌنكم تأتوف البيوت من ظهورها، أم من نطوحها فتتسٌلطوف على نساء الفقراء 
( اٞنعاصي كىلىػًكَن اٍلربَ مىًن اتَػقىى كتةظركف إليهٌن بشهوة، فالظهر هو السطح، كالظهرة اٞنرتفع من األرض )
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( فيما كىاتَػقيواٍ الٌلهى ( لتقدٙب الصدقات كاتركوا تلك العادات )بٍػوىاًُّىا كىٍأتيواٍ اٍلبػيييوتى ًمٍن أى كْنٌةب احملٌرمات )
 . ( بالثواب إف تركتم تلك العادات كامتثلتم أمر رٌبكملىعىَلكيٍم تػيٍفًلحيوفى هناكم عةه )

نافر فريق من اٞنسلمٌن حملارب  اٞنشركٌن من أهل مٌك  فصادفوا بطريقهم نفران من اٞنشركٌن  -190
ًبيًل ٌةهم ليسوا من أهل مٌك  كمعهم أمواؿ فقتلوهم كأخذكا أمواٟنىم، فةزلت هذه اآلي  )كلك كىقىاتًليواٍ ُب نى
( يعين قاتلوا الذين يقاتلونكم اَلًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم ( أم لوجه اهلل كألجل الدين كال تقاتلوا ألجل اٞناؿ )الٌلًه 

ًإَف ( على أحد إٍف ٓب يعتدكا عليكم )كىالى تػىٍعتىديكاٍ عٌرضوا لقتالكم )من اٞنشركٌن كال تقاتلوا غًنهم إٍف ٓب يت
بٍّ اٍلميٍعتىًدينى   29( على الةاس الٌلهى الى ٪نًي

، كاٝنطاب  30( أم حيث ظفرًب ُّم كأدركتموهمحىٍيثي ثىًقٍفتيميوهيٍم ( أم اٞنشركٌن )كىاقػٍتػيليوهيٍم ) -191
ةى ي أىشىدح ًمنى اٍلقىٍتًل ( أم كما أخرجوكم من مٌك  )حىٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم كىأىٍخرًجيوهيم مٍٍّن موٌجه للمسلمٌن ) كىاٍلًفتػٍ

ان ١نٌمد( يريد بالفتة  إغواءىهم للةاس كصٌدهم عن اإل٬ناف، ألٌف أهل مٌك  كانوا يغوكف الةاس بقوٟنم أٌف 
إٌف إغواء أهل  كاٞنعىن:ناحره فبل تصٌدقوه، كالقتل يريد به ُب األشهر اٜنـر فعابوهم فةزلت هذه اآلي ، 

كىالى تػيقىاتًليوهيٍم ًعةدى ـ )ري مٌك  للةاس كصٌدهم إيٌاهم عن اإل٬ناف أشٌد عةد اهلل من القتل ُب األشهر اٜني 
فىاقػٍتػيليوهيٍم  ككم بالقتاؿ )أ( أم بد فىًإف قىاتػىليوكيمٍ ( كاٝنطاب للمسلمٌن ) اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً حىَّت يػيقىاتًليوكيٍم ًفيهً 

اًفرًينى   . ( أم جزاؤهم القتل كاإلخراج من الدياركىذىًلكى جىزىاء اٍلكى

ٍواٍ ) -192  . ( ّنن أنلمَرًحيمه ( ًلمن تاب )فىًإَف الٌلهى غىفيوره ( عن غٌيهم كأنلموا )فىًإًف انتػىهى

                                                           
ئي، كقد نظر إٔب غًن اٞنسلمٌن لو نػيٌفذت أحكاـ اإلنبلـ كامل  فإهٌنا خًن ضمان  لغًن اٞنسلمٌن، ألنٌه غًن اعتدا  29

 اٞنراجع –مراعيان حقوقهم ككاجباهتم، أٌما الطعوف اليت تيوٌجه إليه فمصدرها االنتعمار 
ألهٌنم هم الذين بدؤككم القتاؿ، كإالٌ فاإلنبلـ ٓب يقم على السوط كال على السيف كال على الةار كما قاؿ   30
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ةى ه ( أم اٞنشركٌن )كىقىاتًليوهيٍم ) -193 ( أم حٌّت ال يغوكا أحدان كال يصٌدكا الةاس عن حىَّت الى تىكيوفى ًفتػٍ
( عن فىًإًف انتػىهىواٍ حٌّت يةقادكا ألمر اهلل ) كاٞنعىن:( الدين هو الطاع  كاالنقياد، كىيىكيوفى الدٍّيني لًٌلًه اإل٬ناف )

( يعين فبل عقوب  ًإالَ عىلىى الظَاًلًمٌنى ( أم فبل عقوب  )بلى عيٍدكىافى فى إغوائهم كصٌدهم الةاس عن اإل٬ناف )
 . الفتة  كأنلم كلكٌن العقوب  على الظاٞنٌن الذين يفتةوف الةاس كيصٌدكهنم عن اإل٬ناف ن ترؾى على مى 

اٜنديبي   من العمرة ُب الشهر اٜنراـ ، كهو شهر ذم القعدة ُب عاـ الةبٌ إٌف مشركي العرب مةعوا  -194
السة  السادن  بعد اٟنجرة ، ككانت اٟندن  بٌن الطرفٌن ، كلكٌن اٞنشركٌن خانوا العهد بعد ذلك ، فلٌما 

قتاٟنم ٓنرٌج اٞنسلموف من القتاؿ حيث كاف ذلك ُب األشهر اٜنـر أيضان ، فةزلت هذه اآلي   الةبٌ أراد 
ـي بًالَشٍهًر اٜنٍىرىاـً   )فقاـ اٞنسلموف لقتاؿ اٞنشركٌن كتغٌلبوا عليهم كفتحوا مكٌ  ( أم هذا الشهر الَشٍهري اٜنٍىرىا

بذاؾ الشهر، فكما اعتدىكا عليكم ُب الشهر اٜنراـ كمةعوكم من الدخوؿ إٔب مٌك  فقاتلوهم ُب الشهر 
 . اٜنراـ كامةعوهم من دخوؿ البيت

يطوؼ بالبيت عرياف ."  كاألشهر مٌك  أمر مةاديه فةادل "أال ال ٪نٌجٌن اليـو مشرؾ كال  الةبٌ فلٌما فتح 
ـ أربع  ، كهي ذك القعدة كذك اٜنٌج  كاحملرـٌ كرجب ، كانوا ٪نٌرموف فيها القتاؿ حٌّت لو أٌف رجبلن لقي ري اٜني 

قاتل أبيه أك أخيه ُب إحداها ٓب يتعٌرض له بسوء، كإ٧ٌنا ٌٚني ذك القعدة لقعودهم فيه عن القتاؿ 
ا هكوا حرم  ٟنم بدٟننتهكوهنا لكم فاةتككٌل حرم  ي كاٞنعىن:( اٜنرمات ٗنع حرم ، كىاٜنٍيريمىاتي ًقصىاصه )

فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكاٍ عىلىٍيًه ّنًٍثًل مىا اٍعتىدىل ، كذلك قوله تعأب )كعاقبوهم ّنثل ما اعتدكا عليكم
كىاٍعلىميواٍ أىَف الٌلهى ( فيما أمركم به كهناكم عةه )لٌلهى كىاتَػقيواٍ ا( يعين عاقبوهم ّنثل اعتدائهم عليكم )عىلىٍيكيٍم 

 . ( بالةصرة ، يعين أٌف اهلل يةصر اٞنٌتقٌنمىعى اٍلميَتًقٌنى 

( أم معركفات عةد الةاس، كهي شٌواؿ كذك القعدة أىٍشهيره َمٍعليومىاته ( أم أشهر اٜنٌج )اٜنٍىجح ) -197
اؿى ( أم ُب هذه األشهر )ًفيًهَن اٜنٍىَج )( على نفسه فىمىن فػىرىضى كذك اٜنج  ) فىبلى رىفىثى كىالى فيسيوؽى كىالى ًجدى

هو اٞنشاجرة  "اٛنداؿ"هو اٞنعاصي بأٗنعها، ك "الفسوؽ"هو الفحش كاٛنماع، ك "ثفى الرٌ "( ، ُب اٜنٍىجٍّ 



فبل ٗناع كال معاصي كال مشاجرة تكوف مةكم ُب أياـ اٜنٌج، بل يلـز عليكم  كاٞنعىن:بٌن خصمٌن، 
يػٍرى ( من عمل اٝنًن )كىتػىزىَكديكاٍ ( فيجازيكم عليه )كىمىا تػىٍفعىليواٍ ًمٍن خىًٍنو يػىٍعلىٍمهي الٌلهي الطاع  كالتعٌبد هلل ) فىًإَف خى

( أم يا ذكم يىا أيٍكٕب األىٍلبىاًب ( فيما أمرتكم به كهنيتكم عةه )التَػٍقوىل كىاتَػقيوًف ( للحياة األثًني  هو )الزَاًد 
 . العقوؿ

كاف رجل مةافق يسٌمى األخةس بن شريق كهو حلو اٞنةطق ، ككاف إذا لقي رنوؿ اهلل أالفى له  -204
أنٌه ٪نٌبه كأنٌه مسلم كأخذ يتحٌدث معه ُب شأف الدنيا كقاؿ له: يعلم اهلل ما ُب قلب من  ىالقوؿ كاٌدعى 

ـٌ  كصار ٪نٌرضهم على قتاله، فةزلت  ١نٌمداحملٌب  لك كالصدؽ، كإذا تؤٌب عةه جاء إٔب قريش كأخذ ُب ذ
نٍػيىا ه صادقان )ألٌنك تظةٌ  ١نٌمد( يا كىًمنى الَةاًس مىن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليهي فيه هذه اآلي  ) ( أم يعجبك ُب اٜنٍىيىاًة الدح

كىهيوى أىلىدح ( من احملٌب  لك، كلكٌةه كاذب مةافق عدٌك )كىييٍشًهدي الٌلهى عىلىى مىا ُب قػىٍلًبًه ما يقوله ُب أمر الدنيا )
 . ( أم شديد العداكة كليس كما يقوله كيٌدعيه من احملٌب اٝنًٍصىاـً 

( أم أخذ يعمل ُب اٞنكر نىعىى ُب األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهىا  كأدبر ) ١نٌمد( عةك يا  كىًإذىا تػىوىَٔب ) -205
( أم يهلك الزرع كاألكالد بسبب كىيػيٍهًلكى اٜنٍىٍرثى كىالَةٍسلى كاٝنديع  ليوقع العداكة كالقتاؿ بٌن الةاس )

بلن كأهلك مواشيهم كأحرؽ اٜنرب كالعداكة، كما فعل بثقيف حيث كاف بيةه كبيةهم خصوم  فبٌيتهم لي
بح الفىسىادى زرعهم )  . ى به( ك٬نقت من يسعى كىالٌلهي الى ٪نًي

ٍتهي اٍلًعزَةي بًاإًلٍبًٍ ( كال تفسد ُب األرض )اَتًق الٌلهى ( أم لذلك اٞنةافق )كىًإذىا ًقيلى لىهي ) -206 ( أم أىخىذى
َةمي اإلٍب كٓب ٬نتةع عن الفساد )أكقعته العزٌة ُب اإلٍب ، يعين ٘نله التكرٌب على فعل  ( أم كفاه فىحىٍسبيهي جىهى

( الذم مٌهده لةفسه، يعين بئس اٞنكاف جهٌةم الذم اختارها كمٌهدها كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي عذاب جهٌةم )
 . لةفسه



 حٌرموا على أنفسهم ٜنم اإلبل كذلك ًلما اعتادكا عليه ُب اليهوديٌ ،ٍبٌ  أنلم قـو من اليهود - 208
( أم ُب االنتسبلـ كاالنقياد ألكامر اهلل يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ اٍدخيليواٍ ُب السٍٍّلًم فأنزؿ اهلل فيهم هذه اآلي  )

كىالى تػىَتًبعيواٍ إنقادكا ٛنميع أكامر اهلل فبل تأخذكا بعضها كترتكوا األخرل ) كاٞنعىن:( أم ٗنيعها، كىآَف ن )
( أم ًإنَهي لىكيٍم عىديكٌّ محًبٌنه ( أم كال تبلزموا العادات اليت خطٌها الشيطاف كنٌةها لكم ) خيطيوىاًت الَشٍيطىافً 

 . ظاهر العداكة

ًإالَ أىف يىٍأتًيػىهيمي الٌلهي ُب ظيلىلو ( يعين هل يةتظر العذاب هؤالء اٞنكٌذبوف بآيات اهلل )هىٍل يىةظيريكفى ) - 210
اـً  على قـو شعيب من  ب كما بعثى ل من السحالى يبعث اهلل عليهم العذاب ُب ظي ( أم إالٌ أف مٍّنى اٍلغىمى

( أم كيبعث عليهم مبلئك  العذاب فتقبض أركاحهم كىاٍلمىآلًئكى ي ٌل  كهي السحاب  )ل ٗنع ظي لى ، كالظي قبلهم
نيا ليعملوا ( أم كحيةئذو يةتهي ُّم األمر فبل توبتهم تقبل كال ٬نكةهم الرجوع إٔب الدكىقيًضيى األىٍمري )

( األمر كةاي  عن اٞنخلوقات الركحاني  ًإٔبى الٌلًه تػيٍرجىعي األميوري الصاٜنات كال يةجيهم أحد من عذابةا )كى 
إٔب اهلل ترجع نفوس البشر كاٛنٌن ككٌل ٢نلوؽ أثًنم  كاٞنعىن:فكٌل قسم مةها يسٌمى "أمر" كٗنعها "أمور"، 

 . فيحكم فيها ما يشاء كال ٪نكم فيها غًنه

بىيًن ) ١نٌمد( يا نىٍل أف يأتيهم ّنعجزة ماٌدي  فيصٌدقونه، فةزلت هذه اآلي  ) الةبٌ إٌف قريشان نألوا  -211
ةىاهيم مٍٍّن آيى و بػىيػٍّةى و  ( أم كم أعطيةاهم من معجزة كاضح  تدٌؿ على صدؽ أنبيائهم ًإٍنرىائًيلى كىٍم آتػىيػٍ

جزات األخرل إٔب فرعوف كقومه فلم يؤمةوا به كٓب فكفركا ُّا ككٌذبوا. فإٌف مونى جاء بالعصا كاٞنع
يصٌدقوه بل كٌذبوا كقالوا هذا نحر مبٌن، فانتقمةا مةهم كأغرقةاهم ُب اليٌم. كإٌف عيسى أنبأهم باٞنغيٌبات 
كأحيا ٟنم األموات كأبرأ األكمه كاألبرص كغًن ذلك من اٞنعجزات فلم يؤمن به اليهود بل كٌذبوه كأرادكا 

 . قتله

باقي األنبياء كٌل من جاء ّنعجزة ماٌدي  فإٌف قومه يكٌذبوف ُّا كيقولوف هذا نحره مبٌن. ككذلك  كهكذا
لو أعطيةاؾ معجزة ماٌدي  لكٌذب ُّا قومك كقالوا هذا نحره مبٌن، كلكن األحسن من  ١نٌمدأنت يا 



اف ًُّا فهي تؤثٌر فيهم ذلك هي اٞنعجزات العلمي  كاألدلٌ  العقلٌي  اليت أنزلةاها عليك فادعهم إٔب اإل٬ن
ٍوًعظىً   ً  كىاٍلمى ًبيًل رىبٍّكى بًاٜنًٍٍكمى أكثر من اٞنعجزات اٞناٌدي . كذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل }ادٍعي ًإًٔب نى

ُّذا اٛنواب فانأؿ بين  ١نٌمداٜنٍىسىةىً { . فقوله تعأب )نىٍل بىيًن ًإٍنرىائًيلى ( يعين إذا ٓب يطمئٌن قلبك يا 
ًمن بػىٍعًد مىا ( بالكفر )كىمىن يػيبىدٍٍّؿ نًٍعمى ى الٌلًه كم آتيةاهم من معجزة فكٌذبوا ُّا كأبدلوها بالكفر )  إنرائيل
، كيريد بالةعم  آيات القرآف كاٞنوعظ  كاٟنداي  إٔب طريق اٜنٌق فهي نعم  من اهلل ١نٌمد( على لساف جىاءٍتهي 

ً  رىبٍّكى على الةاس كعلى األنبياء أيضان كلذلك قاؿ اهلل ت عأب ُب نورة الضحى ٢ناطبان رنوله: }كىأىَما بًًةٍعمى
( ٞنن جحد بآياته ككٌذب فىًإَف الٌلهى شىًديدي اٍلًعقىاًب فىحىدٍٍّث{ أم حٌدث الةاس برنالتك كال ٔنشى أحدان )

 . رنله

ةن ) -213 يهم من يشرؾ باهلل ، ( فاختلفوا، أم كانوا على مٌل  كاحدة ليس فكىافى الَةاسي أيَم ن كىاًحدى
( باٛنٌة  ٞنن ٌنى ميبىشٍّرًينى الةبيٌ فػىبػىعىثى الٌلهي كذلك ُب زمن آدـ، فاختلفوا من بعده إٔب مذاهب شٌّت كأشركوا، )

( بًاٜنٍىقٍّ ( يعين الكتب السماكي  )كىأىنزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى ( بالةار ٞنن عصاه كأشرؾ به )كىميةًذرًينى أطاعه )
( من األدياف كاٞنذاهب الباطل  كيرشدهم  بػىٌٍنى الَةاًس ًفيمىا اٍختػىلىفيواٍ ًفيهً ( كٌل نٌب )لًيىٍحكيمى اٜنٌق )أم بتبياف 

( كهم علماء الضبلؿ من اليهود ًإالَ اَلًذينى أيكتيوهي ( أم ُب الكتاب )كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًه إٔب دين اٜنٌق )
( أم ككاف اختبلؼ هؤالء  ًمن بػىٍعًد مىا جىاءتٍػهيمي اٍلبػىيػٍّةىاتي لريان  )ل كغًنهم الذين طلبوا الدنيا كاكالةصارى 

ةػىهيٍم العلماء ُب الكتاب بعد الذم جاءهم من البيٌةات على صدقه، كنبب ذلك االختبلؼ كاف ) بػىٍغينا بػىيػٍ
ا اٍختػىلىفيواٍ ًفيًه نبلـ )( إٔب طريق اإلفػىهىدىل الٌلهي اَلًذينى آمىةيواٍ ( أم حسدان بيةهم كظلمان كطلبان للريان  ) ًلمى

أٌف اهلل تعأب أكضح ٟنم الطريق حٌّت عرفوا اٜنٌق  كاٞنعىن:( أم ًلما كانوا ٢نتلفٌن فيه من اٜنٌق، ًمنى اٜنٍىقٍّ 
اهلل ، ألٌف اهلل تعأب أذف ٞنبلئكته  ( أم ككاف هداهم إٔب طريق اإلنبلـ بإذفو منبًًإٍذنًًه من الباطل )

ك باإلٟناـ كاإل٪ناء، كإهٌنم كانوا أهبلن للهداي  حيث ٓب يكونوا أهل تكرٌب كحسد، كاهلل فأرشدهٍتم إٔب ذل
 . ( يعين إٔب طريق اٜنقٌ ًإٔبى ًصرىاطو محٍستىًقيمو يهدم من يشاء، أم من كاف أهبلن للهداي  )



ال يقوموف بالواجب كال يةشركف الدعوة كال ٩ناهدكف ُب  الةبٌ كاف بعض من أنلم ُب زمن  -214
وا ّنجٌرد القوؿ حيث قالوا آمٌةا، فإذا نأٟنم بعض أصحاُّم عن نبب امتةاعهم عن نبيل اهلل بل اكتفى 

( أيٌها اٞنسلموف، كالتقدير: أىـٍ حىًسٍبتيٍم اٛنهاد قالوا ٦ناؼ من األذل كالقتل، فةزلت فيهم هذه اآلي  )
( يـو القيام  بدكف أىف تىٍدخيليواٍ اٛنٍىَة ى كم تثابوف ّنجٌرد قولكم آمٌةا دكف أف تعملوا أـ حسبتم )أظةةتم أنٌ 
َمثىلي ، فليس هذا عمل اٞنسلم، أال تكونوف ) 31( من األذل كاحملن تضجركف كتةفركفكىلىَما يىٍأًتكيم عمل )

( البأس هو الشٌدة َمَستػٍهيمي اٍلبىٍأنىاء كىالَضرَاء السالف  )( من اٞنؤمةٌن ُب األمم اَلًذينى خىلىٍواٍ ًمن قػىٍبًلكيم 
أصابتهم الشدائد بسبب اٛنهاد، كالفقر  كاٞنعىن:كٗنعه بأناء، كالضٌر هو الفقر كاٞنرض كٗنعه ضرٌاء، 

صربكا ( أم أزًعجوا كأكذكا فكىزيٍلزًليواٍ بسبب تركهم ديارهم كأمواٟنم ُب نبيل اهلل ألهٌنم اتٌبعوا رنلهم )
( يعين يقوؿ مىّتى نىٍصري الٌلًه ( أم يقوؿ بعضهم لبعض )حىَّت يػىقيوؿى الَرنيوؿي كىاَلًذينى آمىةيواٍ مىعىهي كنصركا )

( يعين يقوؿ ٟنم أىال ًإَف نىٍصرى الٌلًه قىرًيبه اٞنؤمةوف لرنوٟنم مّت نصر اهلل ، فيقوؿ الرنوؿ ُب جواُّم )
 . اصربكا كنيأتيكم الةصر عن قريب

إٌف رجبلن من اٞنسلمٌن قتل رجبلن من كٌفار قريش ُب أٌكؿ يـو من رجب ككاف قد اشتبه فيه هل  -217
، فلٌما قيًتل  لهو من ٗناد أك من رجب، ككانت العادة عةد العرب أهٌنم يرتكوف القتاؿ ُب األشهر اٜنـر

يسألونه على كجه اإلنكار هل يباح القتاؿ ُب الشهر اٜنراـ ، فةزلت هذه  الةبٌ رجل من قريش جاؤكا إٔب 
( أم هل يباح القتاؿ فيه ًقتىاؿو ًفيًه ( يريد به شهر رجب )عىًن الَشٍهًر اٜنٍىرىاـً ) ١نٌمد( يا يىٍسأىليونىكى اآلي  )

( مةكم أيٌها صىدٌّ ( لكن )كى ًن )( أم القتاؿ فيه عظيم كذنب كبًقتىاؿه ًفيًه كىًبًنه ٟنم ) ١نٌمد( يا قيٍل )
ًبيًل الٌلًه اٞنشركوف ) ( أم عن دين اهلل ، كهو دين اإلنبلـ أكرب عةد اهلل من القتل ُب الشهر اٜنراـ، عىن نى

                                                           
كهذه اآلي  يستمٌر حكمها كٌل حٌن، كخاٌص ن عةد ظهور اٞنهدم إذ ٓنٌتم على الذين اتٌبعوه أف ٩ناهركا بالدعوة ،   31

بٌن أهليهم كُب ١نبٌلهتم، كُب ْنواٟنم كمةتزهاهتم ليبلن كهناران ألهٌنم بذلك يةقذكف نفونان كثًنة من اٞنركؽ من اإلنبلـ، 
 ٞنراجعا       -ك٪نٌبذكف اإلنبلـ آلخرين  



( أم باهلل بًًه ( مةكم )كىكيٍفره ألٌف اٞنشركٌن كانوا يصٌدكف الةاس عن دين اإلنبلـ كال يدعوهنم يؤمةوف )
( أم ككفر مةكم باٞنسجد اٜنراـ ، ألهٌنم كضعوا األصةاـ فوؽ الكعب  ككانوا يعبدكهنا رىاـً كىاٍلمىٍسًجًد اٜنٍى )
( أم من اٞنسجد، يعين إخراج اٞنسلمٌن ًمٍةهي كاٞنسلموف ) الةبٌ ( يعين أهل اٞنسجد كهم كىًإٍخرىاجي أىٍهًلًه )

أٌف أفعالكم هذه ككفركم باهلل كُب اٞنسجد  كاٞنعىن:( أىٍكبػىري ًعةدى الٌلًه من مك  حٌن هاجركا إٔب اٞندية  )
ةى ي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل اٜنراـ أعظم عةد اهلل من قتل رجل مشرؾ ُب الشهر اٜنراـ ) ( أم كإٌف افتتةاكم كىاٍلًفتػٍ

أخرب نبحانه عن ٍبٌ  الةاس بالكفر كصٌدهم عن دين اإلنبلـ أعظم كزران عةد اهلل من قتل رجل مشرؾ.
حىَّتى ( يعين أهل مك  كاٝنطاب للمسلمٌن ) كىالى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيمٍ الكٌفار كتعةٌتهم فقاؿ )عةاد هؤالء 

 الةبٌ ( أم إٍف قدركا على ذلك ، كقد ارتٌد فريق من اٞنسلمٌن بعد كفاة يػىريدحككيٍم عىن ًديًةكيٍم ًإًف اٍنتىطىاعيواٍ 
اًفره ـ ثاني  )فقاتلهم أبو بكر فرجع قسم مةهم إٔب دين اإلنبل (  كىمىن يػىٍرتىًدٍد ًمةكيٍم عىن ًديًةًه فػىيىميٍت كىهيوى كى

نٍػيىا كىاآلًخرىةً يعين فيموت على كفره كال يعود إٔب دين اإلنبلـ ) ( أم  فىأيٍكلىػًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىاٟنييٍم ُب الدح
اٟنم، أٌما ُب الدنيا فإهٌنم ذهبت أعماٟنم اليت عملوها كقت إنبلمهم أدراج الرياح، أم خسركا نتائج أعم

أبدلوا حسن الذكر كالشرؼ الذم ناٟنم ُب اإلنبلـ بسوء الذكر كالعار الذم ناٟنم عةد ارتدادهم عن 
اإلنبلـ، كأٌما الذم خسركه ُب اآلخرة فإهٌنم أبدلوا اٛنٌة  بالةار كحسن الذكر بالعار كمرضاة اهلل بغضبه 

اًلديكفى أى ( الكفار كاٞنرتٌدكف )كىأيٍكلىػًئكى )  . ( أم دائموف ُب الةارٍصحىابي الَةاًر هيٍم ًفيهىا خى

فةزلت  ؟فقالوا يا رنوؿ اهلل أفتةا ُب اٝنمر كاٞنيسر هل يباحاف الةبٌ جاء نفر من الصحاب  إٔب  -219
ٍيًسًر ( كهو كٌل شراب مسكر )عىًن اٍٝنىٍمرً ) ١نٌمد( يا يىٍسأىليونىكى هذه اآلي  ) ًفيًهمىا  قيلٍ القمار )( كهو كىاٍلمى

( مةفع  كىمىةىاًفعي لًلَةاًس ( أم كزر عظيم، ألٌف بسببهما تكوف أكثر اٞنعاصي كتةتج أكثر اٛنرائم )ًإٍٍبه كىًبًنه 
اٝنمر للبايع كالصانع كُب الطب كمعٌقم، كمةفع  القمار للسلع  اليت يلعبوف ُّا كصانعها كالرابح الذم 

اإلٍب أكرب ٣نٌا ( أم ما فيهما من كىًإٍٖنيهيمىآ أىٍكبػىري ًمن نَػٍفًعًهمىا ال مشٌق  )يأخذ ماؿ صاحبه من غًن كٌد ك 
، ألٌف الةفع لبعض الةاس كالضرر لكثًن مةهم، كإٌف الشارب كاٞنقامر يقرتفاف بوانطتهما فيهما من الةفع



( كالعفو معةاه الرتؾ، كقوله تعأب ٍلعىٍفوى قيًل ا( من أمواٟنم )كىيىٍسأىليونىكى مىاذىا ييةًفقيوفى اآلثاـ من كجوه كثًنة )
ٟنم إذا أردًب  ١نٌمدقل يا  كاٞنعىن:ُب نورة البقرة }فىمىٍن عيًفيى لىهي ًمٍن أىًخيًه شىٍيءه{ ، أم فمن ترؾ له، 

اإلنفاؽ ُب نبيل اهلل فأنفقوا من أموالكم اٞنرتكك  مهما شئتم، أم من اٞناؿ الزائد اٞنرتكؾ ُب الصةدكؽ أك 
دع ُب البةك. كاإلنفاؽ غًن الزكاة الواجب ، ألٌف الزكاة خاٌص  للفقراء، كأٌما اإلنفاؽ فيصرؼ ُب اٛنهاد اٞنو 

كلبةاء اٞنساجد كاٞندارس كاٞنستشفيات اٝنًني  كدكر الضياف  كغًن ذلك. كهذا اإلنفاؽ خاٌص باألغةياء 
ي الٌلهي لىكيمي اآليىاًت لىعىَلكي دكف الفقراء )  . ( ُب مصاّب ديةكمٍم تػىتػىفىَكريكفى كىذىًلكى ييبٌنٍّ

فقاؿ يا رنوؿ اهلل عةدم يتيم كله عةدم دراهم كقريب أف  الةبٌ جاء رجل من الصحاب  إٔب  -220
تةفد أ٩نوز أف أجعلها ُب حانوٌب كأجعله شريكان معي ُب اٜنانوت لًنبح مةها كال تةفد درا٨نه؟ فةزلت 

ٟنم  ١نٌمد( يا قيٍل ( أم عن أمر اليتامى كمشاركتهم )عىًن اٍليىتىامىى ) ١نٌمد( يا كىيىٍسأىليونىكى هذه اآلي  )
يػٍره ) كىًإٍف ٔنيىاًلطيوهيٍم الكسب ٟنم خًن من البطال  ) كاٞنعىن:( أم إعملوا ٟنم ما هو الصاّب، ًإٍصبلىحه َٟنيٍم خى

، كحٌق األخ أف يعمل ينُب الد (فىًإٍخوىانيكيٍم ( ُب كسبكم كصةاعاتكم فيعملوف بأجرة أك تشاركوهنم )
كىلىٍو ( لؤليتاـ فيجازم كبلن على عمله )ًمنى اٍلميٍصًلًح ( مةكم )كىالٌلهي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ألخيه ما هو الصاّب )

كلو شاء اهلل لكٌلفكم ما يشٌق عليكم من أمر اليتامى  كاٞنعىن:( العةت هو اٞنشٌق ، شىاء الٌلهي ألٍعةىتىكيٍم 
( فيةتقم ٣نٌن يريد فساد ًإَف الٌلهى عىزًيزه ٢نالطتهم كمشاركتهم ليسٌهل األمر عليكم ) كلكن أًذف لكم ُب

 . ( ُب أفعاله فبل يكٌلف نفسان إالٌ ما كنعهاحىًكيمه حاؿ اليتامى )

فسأله عن حكم الةساء كقت اٜنيض، فةزلت هذه اآلي   الةبٌ جاء رجل من الصحاب  إٔب  -222
( للةساء، ألٌف ٗناع اٜنائض قيٍل هيوى أىذنل ( أم عن أمر احمليض كحكمه ) اٍلمىًحيضً كىيىٍسأىليونىكى عىًن )

( أم اعزلوا فراشكم عن فراشهٌن كقت فىاٍعتىزًليواٍ الةٍّسىاء ُب اٍلمىًحيًض يسٌبب ٟنا مرضان ُب بيت األرحاـ )
( باٞناء كاغتسلن فىًإذىا تىطىَهٍرفى غتسلن مةه )( من الدـ كيحىَّتى يىٍطهيٍرفى ( باٛنماع )كىالى تػىٍقرىبيوهيَن الةـو )

( أم من اٛنه  ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي الٌلهي ( أم فارجعوا إليهٌن ُب الفراش كجامعوهٌن إٍف شئتم ذلك )فىٍأتيوهيَن )



. فاٜنائض ال يباح ٗناعها نواء قيببلن كاف أـ ، كيقصد بذلك الفرجاليت أمركم اهلل بتجٌةبها كقت اٜنيض
ًإَف الٌلهى دبران، كأقٌل مٌدة للحائض ٙنس  أياـ إذا طهرت قبل اٝنمس  كأكنطها نبع  كأكثرها حٌّت تطهر )

بح التَػَواًبٌنى  بح اٍلميتىطىهٍّرًينى ( من الذنوب )٪نًي  . ( باٞناء إذا جامعوا نساءهمكى٪نًي

فىٍأتيواٍ تزرعوف فيهٌن البةٌن كالبةات ) ( أم نساؤكم مزدرعه لكم ك١نرتىثًنسىآؤيكيٍم حىٍرثه َلكيٍم ) -223
ٍرثىكيٍم أىَٗب ًشٍئتيٍم  ي ٟنىيمي حى ( أم كيف شئتم، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة }انظيٍر كىٍيفى نػيبػىٌنٍّ

جلونان ئتم نيامان أك أتوا نساءكم كيف شاانظيٍر أىَٗب يػيٍؤفىكيوفى{ ، أم كيف يؤفكوف. كالتقدير فٍبٌ  اآليىاتً 
، ألٌف اليهود قالوا إذا جامع الرجل زكجته من اٝنلف ُب فرجها جاء الولد أحوؿ، فةزلت هذه أك غًن ذلك

( فيما أمركم به كهناكم عةه كىاتَػقيواٍ الٌلهى ( من األعماؿ الصاٜن  )كىقىدٍّميواٍ ألىنفيًسكيٍم اآلي  تكذيبان ٟنم، )
موتكم، أم تصًنكف إليه كإٔب حكمه فتجدكف جزاء أعمالكم إٍف خًنان  ( بعدكىاٍعلىميواٍ أىَنكيم محبلىقيوهي )

 . ( بدخوؿ اٛنة كىبىشًٍّر اٍلميٍؤًمًةٌنى فخًنان ْندكف كإف شرٌان فشرٌان ٓنصدكف )

إٌف عبد اهلل بن رٌكاح  حلف أف ال يدخل على ختةه كال يربٌه بشيء كال يصلح بيةه كبٌن امرأته ،  -224
ى٬ٍنىاًنكيٍم فةزلت هذه اآلي  ) ،ُّذا فبل ٪نٌل ٕب أف أفعله فكاف يقوؿ إٌ٘ب حلفت ( أم كىالى ْنىٍعىليواٍ الٌلهى عيٍرضى ن ألٍّ

أىف تػىبػىرحكاٍ كىتػىتَػقيواٍ كىتيٍصًلحيواٍ بػىٌٍنى الَةاًس ال ْنعلوا اليمٌن باهلل نببان لرتؾ اٝنًنات عن الةاس كقطع الربٌ عةهم )
كال تٌتقوا ُب صل  الرحم، كال  ،ال ٓنلفوا باهلل على أف ال تربٌكا الفقراء ىن:كاٞنع( الربٌ هو فعل اٝنًن، 

إذا نألكم نائل عةها تقولوف ال ٍبٌ  تصلحوا بٌن الةاس، فبل ٓنلفوا على ترؾ هذه األعماؿ الصاٜن ،
يعه نفعل ذلك ألنٌةا حلفةا على تركها ) كأفعالكم فيجازم   ( بةيٌاتكمعىًليمه ( أل٬نانكم كأقوالكم )كىالٌلهي ٚنًى

 . كبلن على عمله

( اللغو هو الكبلـ الذم ال فائدة فيه، كاأل٬ناف ٗنع ٬نٌن الَ يػيؤىاًخذيكيمي الٌلهي بًالَلٍغًو ُبى أى٬ٍنىاًنكيٍم ) -225
كذلك مثل أف ٪نلف  ،ال يؤاخذكم اهلل باٜنةث على أ٬نانكم اليت ال فائدة فيها كاٞنعىن: ،كهو اٜنلف باهلل

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



٪نةث كيصلح بٌن اٞنتخاصمٌن، فإٌف اهلل ٍبٌ  حةثه على ذلك. أك ٪نلف أنٌه ال يصلح بعد يومه بٌن الةاس،
مل من عمل اٝنًن شيئان فهو تعأب ال يؤاخذه على ذلك، كهكذا كٌل ٬نٌن يقسم عليه اإلنساف أف ال يع

تبٌٌن أنٌه عكس ذلك كلكن ٓب يكن ٍبٌ  لغو. ككذلك إذا حلف ٬نيةان على شيء كهو يرل نفسه أنٌه صادؽ
يعلم فبل يؤاخذه اهلل على ذلك، كلكن عليه أف ٫نرب من حلف له بأنٌه قد أخطأ بيميةه كالصحيح هو  

( من اٞنكر كاٝنديع  مع من تعاقدًب معه على بيع أك ليوبيكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ّنىا كىسىبىٍت قػي كذا ككذا. )
حةثتم اليمٌن كخةتم العهد فإٌف اهلل تعأب يؤاخذكم عليه ٍبٌ  شراء أك شرك  كحلفتم على ذلك ٬نيةان 

 . كيلزمكم كٌفارته

ُب أى٬ٍنىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ّنىا كنظًن هذه اآلي  ُب نورة اٞنائدة كهي قوله تعأب }الى يػيؤىاًخذيكيمي الٌلهي بًالَلٍغًو 
ـي عىشىرىًة مىسىاًكٌنى{ ،   عىَقدًبحي األى٬ٍنىافى فىكىَفارىتيهي ًإٍطعىا

ًليمه ( ٞنن تاب كأعطى الكٌفارة )كىالٌلهي غىفيوره )  . ( ٬نهل عبيده ليتوبواحى

اًملىٌٍنً ًلمىٍن أىرىادى ( تقديره كعلى الوالدات اٞنطٌلقات أف )كىاٍلوىاًلدىاتي ) -233 ٍولىٌٍنً كى ( يػيٍرًضٍعنى أىٍكالىدىهيَن حى
( لولده، أٌما إذا ٓب يرد إٕناـ الرضاع  لولده بسبب فقره كعدـ انتطاعته أىف ييًتَم الَرضىاعى ى من أزكاجهٌن )

علىى كى على الةفق  جاز له أف يأخذه قبل ذلك بثبلث  أشهر، فيكوف رضاعه كاحدان كعشرين شهران )
ٍوليوًد لىهي  ( يعين ما بًاٍلمىٍعريكًؼ ( أم رزؽ الوالدات ككسوهتٌن )رًٍزقػيهيَن كىًكٍسوىتػيهيَن ( أم كعلى أيب الولد )اٍلمى

ـٌ الولد.  على األٌمهات إرضاع أكالدهٌن نةتٌن كاملتٌن إف أراد األب إٕناـ  كاٞنعىن:يستطيع أف يةفق على أ
ـٌ الو  ( يعين إالٌ الى تيكىَلفي نػىٍفسه ًإالَ كيٍنعىهىا لد ككسوهتا ما دامت ترضع كلده )الرضاع ، كعلى األب نفق  أ

ال يأخذ األب كلده طلبان لئلضرار بأٌمه كال يقطع الةفق   كاٞنعىن:( الى تيضىآَر كىاًلدىةه ًبوىلىًدهىا قدر إمكاهنا )
زلوا الضٌر باألب بسبب كلده، كذلك بأف تطلبوا مةه ( أم كال تة كىالى مىٍوليوده لَهي ًبوىلىًدهً عةها فيضٌر ُناٟنا )

كىعىلىى نفق  أكثر ٣نٌا يطيقه، كال ٕنتةع األـ من اإلرضاع إذا أعطيىت نفقتها كذلك ألجل أف تضٌر بوالده )
ك إذا مات الوالد أك كاف عاجزان أ كاٞنعىن:( من الرزؽ كالكسوة للوالدة إذا مات الوالد، اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى 



مريضان أك أصابه جةوف فالوارث يقـو بالةفق  مقامه، كالوارث هو من كاف أقرب للوالد كابةه الكبًن مثبلن 
( يعين فإف أراد األبواف فطاـ الولد قبل فىًإٍف أىرىادىا ًفصىاالن فهو يقـو بالةفق  لزكج  أبيه اٞنطٌلق  اٞنرضع  )

( أم فبل حرج فىبلى جيةىاحى عىلىٍيًهمىا بيةهما، يعين بٌن األـ كاألب )(  عىن تػىرىاضو مٍّةػٍهيمىا كىتىشىاكيرو اٜنولٌن )
( أم تطلبوا ٟنم مرضعات غًن أٌمهاهتم، أىف تىٍستػىٍرًضعيواٍ أىٍكالىدىكيٍم ( أيٌها اآلباء )كىًإٍف أىرىدًبحٍ عليهما ُب ذلك )

إرضاعه لسبب من األنباب أك كاف األب فقًنان كال  تٍ كذلك إذا انقطع لنب األـ أك اعرتاها مرض أك أبى 
( أم فىبلى جيةىاحى عىلىٍيكيٍم يتمٌكن من دفع الةفق  كعةده من يرضع الولد له ٠ٌنانان ككافقت على ذلك أٌمه )

يا ما آتيتم إذا نٌلمتم ألـٌ الولد بقا كاٞنعىن:، ( ًإذىا نىَلٍمتيم َمآ آتػىٍيتيم بًاٍلمىٍعريكًؼ فبل حرج عليكم ُب ذلك )
ٟنا من الةفق  باٞنعركؼ، يعين ببل ٣ناطل  كال تأخًن. فإذا جاءت األـ بالولد كنٌلمته ألبيه كقالت خذ 

كلدؾ فإٌ٘ب ال أرضعه ألٌ٘ب أريد أف أتزٌكج، أك انقطع لبةها، أك لسبب آخر، فحيةئذو ال حرج على األب 
كىاٍعلىميواٍ أىَف الٌلهى ّنىا فيما أمركم به كهناكم عةه )( كىاتَػقيواٍ الٌلهى أف يطلب لولده مرضع  أخرل ترضعه )

 . ( فيجازم كبلن على عملهتػىٍعمىليوفى بىًصًنه 

ـٌ الولد فليس ٟنا نفق  بعد ذلك كتكوف الةفق  للولد فقط. كاعلم أٌف لفظ  "كلد" تطلق  ٍبٌ إذا تزٌكجت أ
ى ُب الةفق  كمٌدة الرضاع  كغًن ذلك ٣نٌا ذيًكر على الذكر كاألنثى معان كال فرؽ ُب اٜنكم بٌن الذكر كاألنث

 . ُب هذه اآلي 

( أباح اهلل تعأب طبلؽ اٞنرأة اليت ٓب ٕنٌسها أم الَ جيةىاحى عىلىٍيكيٍم ًإف طىَلٍقتيمي الةٍّسىاء مىا ٓبٍى ٕنىىسحوهينح ) -237
ا مهران أك ٓب تفرض، كذلك قوله تعأب ) ( كالتقدير: ما تػىٍفًرضيواٍ ٟنىيَن فىرًيضى ن  أىكٍ ٓب تدخل ًُّا نواء فرضت ٟنى

 . ٓب ٕنٌسوهٌن ٣نٌن فرضتم أك ٓب تفرضوا ٟنىٌن فريض 

ا مهران كأردت طبلقها فلها نصف اٞنهر، أٌما اليت ٓب تفرض ٟنا مهران كالبديل  كاٞنوهوب  كغًن  فاليت فرضت ٟنى
( أم أعطوهٌن من متاع كىمىتػٍّعيوهيَن تعأب ) عال : أم ْنعل ٟنا مقداران من اٞناؿ، كذلك قولهذلك فلها جي 

ا مهر كالبديل  كاٞنوهوب  ) عىلىى اٍلميوًنًع الدنيا، كذلك للمطلق  اليت ٓب تفرض ٟنا فريض ، أم لليت ليس ٟنى



( مىٍعريكًؼ مىتىاعنا بًالٍ ( أم على الفقًن قدر ٕنكيةه )كىعىلىى اٍلميٍقرتً قىٍدريهي ( أم على الغيٌن قدر ٕنكيةه )قىدىريهي 
( أم كاجبان على الذين ٪نسةوف الطاع  حىقًّا عىلىى اٍلميٍحًسًةٌنى أم كنطان ليس فيه إنراؼ كال تقتًن )

 . ك٩نتةبوف اٞنعصي 

( ٗنع صبلة، أم داكموا عليها بأكقاهتا كلو كاف ذلك ُب اٜنرب، كهي حىاًفظيواٍ عىلىى الَصلىوىاًت ) -239
ةها ُب نورة هود كهي صبلة الصبح أم الفجر كصبلة العصر ٙنس صلوات فقد جاء ذكر ثبلث م

اًر كىزيلىفنا مٍّنى الَلٍيًل{ فقوله تعأب }طىرىُبًى الةَػهىاًر{ يعين  كاٞنغرب كذلك قوله تعأب }كىأىًقًم الَصبلىةى طىرىُبًى الةَػهى
كجاء ذكر اثةتٌن من  ،فهذه ثبلثالصبح كالعصر }كىزيلىفنا مٍّنى الَلٍيًل{ يعين أٌكؿ الليل كهي صبلة اٞنغرب 

كذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }أىًقًم  ،ُب نورة اإلنراء كهي صبلة الظهر كصبلة العشاء الصبلة أيضان 
الَصبلىةى ًلديليوًؾ الَشٍمًس ًإٔبى غىسىًق الَلٍيًل{ كدلوؾ الشمس زكاٟنا كهي صبلة الظهر ، كغسق الليل ظبلمه 

( بعد  كىقيوميواٍ ( هي صبلة اٛنمع  )كالَصبلىًة اٍلويٍنطىى كهي صبلة العشاء فصار اَّموع ٙنسان، كقوله )
، كيؤيٌد ذلك قوله تعأب ُب ٗنيع أكقاتكم كحركاتكم كنكةاتكم ( أم ذاكرين ُبلًٌلًه قىانًًتٌنى ) الصبلة

ةي فىانتىًشريكا ُب اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىغيوا ًمن فىٍضًل الَلًه كىاذٍكيريكا الَلهى كىًثًنن  ا لَعىَلكيٍم نورة اٛنمع  }فىًإذىا قيًضيىًت الَصبلى
 . ه دائمان تػيٍفًلحيوفى { أم كاذكرك 

 . كيباح اٛنمع بٌن الصبلتٌن عةد الضركرة كاٜنرب كالسفر فيجمع بٌن الصبلتٌن عةد اغتةاـ الفرص 

، أم كقت اٜنرب كذلك عةد نًنهم حكم الصالة عند الخوف من العدوبٌٌن نبحانه ٍبٌ  -240
( أم فصٌلوا فىرًجىاالن نائرين )( من عدٌك ككةتم فىإٍف ًخٍفتيٍم مشاةن أك ريكبانان كالعدٌك يرتٌبص ُّم فقاؿ: )

( أم راكبٌن على ظهور دكاٌبكم، أىٍك ريٍكبىاننا راجلٌن، ٗنع راجل، يعين فصٌلوا كأنتم ماشوف على أرجلكم )
كاإلنساف ٢نًٌن ُب هذه اٜنال  بالتماـ أك أف يقصر فيصٌلي ركعتٌن، كذلك لقوله تعأب ُب نورة الةساء  

 ًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جيةىاحه أىف تػىٍقصيريكاٍ ًمنى الَصبلىًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىف يػىٍفًتةىكيمي اَلًذينى كىفىريكٍا{}كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ُب األىرٍ 
. 



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

الصبلة فليصٌل ُب مكانه كلو كاف اٌْناهه لغًن القبل ، كال حرج عليه أف يصٌلي كهو جالس أك نائم إذا ٓب 
( فىاذٍكيريكاٍ الٌلهى كىمىا عىَلمىكيم ( من العدٌك كزاؿ اٝنوؼ عةكم )فىًإذىا أىًمةتيٍم ٬نكةه القياـ لسبب من األنباب )

 ( قبل اإلنبلـ َما ٓبٍى تىكيونيواٍ تػىٍعلىميوفى أم فصٌلوا بركوع كنجود كالتوٌجه إٔب القبل  كما عٌلمكم أف تصٌلوا )
. 

ىٍزكىاًجًهم  كىًصَي ن ( أم يرتكوف زكجات )كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا ( أم ٬نوتوف )كىاَلًذينى يػيتػىوىفَػٍوفى ًمةكيٍم ) -241 ( ألٍّ
( يعين ما يةتفعن به من الةفق  كالكسوة كالسكىن َمتىاعنا ًإٔبى اٜنٍىٍوًؿ ٟنٌن ) وصّيةيعين فليوصوا قبل موهتم 

( باختيارهٌن قبل اٜنوؿ كبعد فىًإٍف خىرىٍجنى ( أم ال ٫نرجن من بيوت األزكاج )غىيػٍرى ًإٍخرىاجو نة  كامل  )
ُب مىا فػىعىٍلنى ُبى ( يا معشر أكلياء اٞنٌيت )فىبلى جيةىاحى عىلىٍيكيٍم جهٌن الورث  )انتهاء اٞنٌدة من غًن أف ٫نر 

( أم ٣نٌا ليس يةكر شرعان، فوٌٕب اٞنٌيت عليه أف يقـو ًمن َمٍعريكؼو ( من التزٌين كالتعٌرض للخطب  )أىنفيًسًهَن 
بعد انتهاء اٞنٌدة لكي تتزٌكج كٓب تعد لدار بةفق  الزكج  حوالن كامبلن، فإذا خرجت زكج  اٞنٌيت قبل اٜنوؿ ك 

( ُب أفعاله فبل يأمركم حىًكيمه ( يةتقم ٣نٌن ٫نالف أكامره )كىالٌلهي عىزًيزه زكجها اٞنٌيت نقط حٌقها من الةفق  )
 . بشيء إالٌ فيه صبلح لكم

أٓب تسمع بقٌص  هؤالء فتتفٌكر ُب أمرهم كتعترب بقٌصتهم، فلفظ   كاٞنعىن:، ( أيٌها السامعأىٓبٍى تػىرى ) -244
( هاربٌن من أعدائهم، كهم ًإٔبى اَلًذينى خىرىجيواٍ ًمن ًديىارًًهٍم "ترل" مأخوذة من الرأم كهو الفكر كالعلم )

ألف ( ُب العدد، فكاف عددهم نتمائ  كىهيٍم أيليوؼه بةو إنرائيل خرجوا من مصر مع مونى بن عمراف )
[ ، ناركا حٌّت نزلوا قرب أرض كةعاف، اإلصحاح الثا٘ب عشر )التوراة(  –خركج رجل عدا األطفاؿ ]

( أم خرجوا من حىذىرى اٍلمىٍوًت فأمرهم مونى َنهاد عدٌكهم كالدخوؿ إٔب قري  أر٪نا فامتةعوا عن اٛنهاد )
كنزؿ الطاعوف ُّم أيضان فمات  ،عوف ألنٌه انتعبدهم كقتل أبةاءهمديارهم حذران من اٞنوت ٓنت حكم فر 



فػىقىاؿى ٟنىيمي الٌلهي شيوخهم فهربوا من مصر، كلىٌما أمرهم مونى َنهاد أعدائهم امتةعوا خوؼ القتل أيضان )
( ُب هذا القفر فإٌنكم ال تدخلوف أرض كةعاف بل يدخلها أكالدكم بعد أربعٌن نة  هذا جزاء ميوتيواٍ 

 . لهعةادكم كتكرٌبكم على اهلل كعلى رنو 

فمات اآلباء بالتدريج ُب تلك الربٌي  كٓب يبق مةهم إالٌ رجلٌن ك٨نا يوشع بن نوف ككالب بن يفٌة  ألهٌنما  
َ أىٍحيىاهيٍم كانا صاٜنًىٌن ) ( بعد أربعٌن نة ، أم أحيا ذكرهم بأكالدهم حيث نصرهم على أعدائهم ٍبي

نورة آؿ عمراف }قيٍل ميوتيواٍ ًبغىٍيًظكيٍم{ .  كأدخلهم أرض كةعاف، فاٞنوت كةاي  عن الذٌؿ كقوله تعأب ُب
( بكثرة الةعم كالتجاكز عن نٌيئاهتم  ًإَف الٌلهى لىذيك فىٍضلو عىلىى الَةاسً كاإلحياء كةاي  عن العٌز كالةصر )

 . ( هذه الةعم بل يكفركف بدؿ الشكركىلىػًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يىٍشكيريكفى )

تعأب ٪نٌرض اٞنؤمةٌن على جهاد عدٌكهم ليةتصركا عليهم ك٪نيوف كأكالد بين كمضموف اآلي  أٌف اهلل 
 .إنرائيل لىٌما جاهدكا كانتصركا، كال ٬نتةع اٞنسلموف عن اٛنهاد فيهلكوا ك٬نوتوا كما مات بةو إنرائيل

ونىى ( كفاة )مي ًمن بػىٍعًد ًمن بىيًن ًإٍنرىائًيلى ( أم إٔب ٗناع  األشراؼ كالرؤناء )أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اٍلمىئًل ) -247
ًبيًل الٌلًه كان لكي )( أم اجعل لةا ملً ابٍػعىٍث لىةىا مىًلكنا ( كهو صموئيل األٌكؿ )ًإٍذ قىاليواٍ لًةىًبٍّ َٟنيمي  نػحقىاًتٍل ُب نى

ٍيتيٍم ( صموئيل )قىاؿى  ( أم هل ثبٌتم على قولكم كأصررًب على ١نارب  أعدائكم، كال تزاؿ هذه هىٍل عىسى
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 يتمٌكن من قلعه فيقوؿ 
رة التكوير }كىالَلٍيًل عاصي ال يةقلع، يريد ثابت ُب مكانه ال يةقلع، كمثل هذه الكلم  قوله تعأب ُب نو 

{ يعين إذا ثبت مكانه كطاؿ زمانه، كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري   ًإذىا عىٍسعىسى
( قالوا ًإف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي فحيةئذو يكوف طوؿ الليل ألف نة  من نةٌيةا ككذلك يكوف طوؿ الةهار، )

( كْنبةوا كما جنب أىالَ تػيقىاتًليواٍ اؿ أعدائةا، فقاؿ صموئيل أخاؼ )نعم ثابتٌن على قولةا كمصرٌين على قت
 . قـو مونى لىٌما أمرهم أف ٪ناربوا الكةعانٌيٌن كيدخلوا أر٪نا



ًبيًل الٌلًه ( أم قاؿ اٞنؤل من بين إنرائيل )قىاليواٍ )  ( معةاه كأٌم داعو لةا إٔب ترؾ كىمىا لىةىا أىالَ نػيقىاًتلى ُب نى
( مطركدين، ألٌف الفلسطيةٌيٌن حاربوهم كأخذكا ببلدهم كىقىٍد أيٍخرًٍجةىا ًمن ًديىارًنىا أٌم غرض لةا فيه )القتاؿ ك 

 . كأنركا أكالدهم

( فػىلىَما كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ( أنرل )كىأىبٍػةىآئًةىا فاليهود كانوا يقيموف ُب أرض كةعاف كأعداؤهم ُب فلسطٌن )
( كىفىوا ًإالَ قىًليبلن مٍّةػٍهيٍم ( أم أعرضوا عن القياـ به كضٌيعوا أمر اهلل )تػىوىَلٍواٍ لبوه )ك الذم طعلى يد اٞنلً 

 . ( هذا هتديد ًلمىن يتؤٌب عن القتاؿكىالٌلهي عىًليمه بًالظَاًلًمٌنى بعهدهم كقاتلوا عدٌكهم )

( كقد بعثه طىاليوتى مىًلكنا ( أم اختار لكم )لىكيٍم  ًإَف الٌلهى قىٍد بػىعىثى ( صموئيل )كىقىاؿى ٟنىيٍم نىًبيػحهيٍم ) -248
أبوه من جعب  إٔب أرض صوؼ، كهو شاب حسن الصورة من نسل بةيامٌن بن يعقوب، كاٚنه شاؤكؿ 

كأبوه قيس، كإ٧ٌنا ٌٚني طالوت لطوله ألنٌه كاف أطوؿ الرجاؿ ُب زمانه، ككاف هذا االنم يكىٌن به كٌل رجل 
. ككانت "طةطل"دة موجودة بٌن الةاس إذ يكٌةوف كٌل شخص طويل بإنم طويل، كما تزاؿ هذه العا

، ككاف اهلل تعأب قد  صموئيل الةبٌ ألبيه أتن ": ٘نًن" ضٌلت فبعثه أبوه ليتجٌسس عةها فصار طريقه على 
فلٌما كان على بين إنرائيل. أكحى إليه بأٌف رجبلن من بةيامٌن نيأتيك غدان كأكصافه كذا ككذا فامسحه ملً 

كان جاءه بٌشره باٞنلوكٌي  كأنبأه عن مستقبل حياته كصٌب على رأنه قةية  الزيت "عطر" كمسحه ليكوف ملً 
 . على بين إنرائيل

ةىا كان أنكركا ذلك ك)فلٌما أخربهم صموئيل بأٌف طالوت يكوف ملً  ( يعين من قىاليوىاٍ أىَٗب يىكيوفي لىهي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ
لك ُب نبط يهوذا، كطالوت من نبط مي لةبٌوة كانت ُب نبط الكم بن يعقوب، كالٍ أين له اٞنلك؟ ألٌف ا

( كىٓبىٍ يػيٍؤتى نىعى ن مٍّنى اٍلمىاًؿ ( ألنٌةا من نبط الةبٌوة كاٞنملك  )بًاٍلميٍلًك ًمٍةهي ( أم أكٔب ) كى٥نىٍني أىحىقح بةيامٌن )
( أم اختاره من بيةكم كهو أعلم فىاهي عىلىٍيكيٍم ًإَف الٌلهى اٍصطى ( نبٌيهم )قىاؿى لكي يقـو بشأف اٞنملك  )

ًلك ال بٌد أف يكوف من أهل العلم كأف  اٍلًعٍلًم كىاٛنًٍٍسًم ( أم نع  )ُب كىزىادىهي بىٍسطى ن باٞنصاّب مةكم )
ى
( كاٞن

لك ( كليس ذكىالٌلهي يػيٍؤٌب ميٍلكىهي مىن يىشىاء يكوف جسيمان ألنٌه أعظم ُب الةفوس كأهيىب ُب القلوب )



( عىًليمه ( الفضل كالعطاء يوٌنع على من ليس له نع  من اٞناؿ كيغةيه بعد الفقر )كىالٌلهي كىاًنعه بالوراث  )
  . ّنن يصطفيه لذلك

كىقىاؿى ٟنىيٍم نًًبيػحهيٍم ًإَف آيى ى كان عليةا )فحيةئذو قالوا نريد عبلم  على صٌح  قولك بأٌف اهلل جعله ملً  - 249
( أم يرجع إليكم، ككاف أعداؤهم أخذكه أىف يىٍأتًيىكيمي التَابيوتي عبلم  ٕنليك اهلل لطالوت )( أم ميٍلًكًه 

مةهم ُب اٜنرب، ألٌف بين إنرائيل كانوا ٪نملونه أمامهم ُب اٜنرب فيةتصركف على أعدائهم، فلٌما أشركوا 
 . باهلل كعملوا اٞنعاصي انتصر عدٌكهم عليهم كأخذكا التابوت مةهم

تابوت من خشب السةط طوله ذراعاف كنصف كعرضه ذراع كنصف مغٌشى بصفائح الذهب من ككاف ال
داخل كمن خارج كفيه أربع حلقات من ذهب على قوائمه األربع يرفع ًُّا كعليه إكليل من الذهب. كقد 

صًةع التابوت ُب عهد مونى ككانت فيه قطع األلواح اليت كتب فيها التوراة كهي من حجر كفيه بعض 
   .بس مونى كهاركفمبل

فلٌما أخذه الفلسطيةٌيوف أنزؿ اهلل عليهم الوباء فمات كثًن مةهم فعلموا أٌف الذم أصاُّم كاف بسبب 
التابوت فوضعوه على عرب  كشٌدكا ًُّا بقرتٌن كناقو٨نا، فبعث اهلل تعأب مبلئك  تسوؽ البقرتٌن إٔب بين 

( أم ُب رجوعه هتدئ  لقلوبكم كتطميةان نىًكيةى ه مٍّن رَبٍّكيٍم ًفيًه إنرائيل فأخذكه كفرحوا به. فقوله تعأب )
َا تػىرىؾى آؿي ميونىى كىآؿي هىاريكفى ( فيه )بى كى لةفونكم ) ( أم ٣نٌا ترؾ رجاٟنم كأكالدهم، كيريد بذلك ًقَي ه ٣نٍّ

ع األلواح اٜنجري  األنفار اليت كتبوها بعد كفاة مونى عن تاريخ بين إنرائيل كرحبلهتم كحركُّم، كفيه قط
( يقاؿ زيد ٘نلين ٓنىًٍمليهي اٍلمىآلًئكى ي كلوحا الشهادة أم التوراة كقةية  عطر كبعض مبلبس مونى كهاركف )
( أم تدفعهم إٔب ٓنىًٍمليهي اٍلمىآلًئكى ي على قتل عمرك، أم دعا٘ب إٔب قتله كناقين إٔب ذلك، فقوله تعأب )

ك، حٌّت كضعوه على عرب  كأطلقوها، فأخذت اٞنبلئك  لإٔب ذ ابوت لبين إنرائيل كتسوقهمإرجاع الت
( أم ُب رجوع التابوت إليكم ًإَف ُب ذىًلكى آليى ن َلكيٍم تسوؽ البقرتٌن إٔب بين إنرائيل حٌّت أكصلته إليهم )

 . ( أم إف كةتم مصٌدقٌنًإف كيةتيم محٍؤًمًةٌنى عبلم  لكم على ملك طالوت )



( يعين فلٌما نار ُّم كانفصلوا عن ببلدهم، ككاف عددهم ثبلٖنائ  فػىلىَما فىصىلى طىاليوتي بًاٛنٍيةيوًد ) -250
( أم ٢نتربكم ك٣نتحةكم، كذلك ليعلم طالوت من ًإَف الٌلهى ميٍبتىًليكيم بًةػىهىرو ( طالوت ٛنةوده )قىاؿى ألف )

ر على ذلك بالصرب على العطش عةد حضور يصرب مةهم على القتاؿ كمن هو قليل الصرب، ككاف االختبا
اٞناء، فمن صرب كٓب يشرب من الةهر فهو يصرب على القتاؿ كهو ذك عـز كثبات، كمن ٓب يصرب على 

( أم فػىلىٍيسى ًمينٍّ ( أم من ماء الةهر )فىمىن شىًربى ًمٍةهي العطش فبل يصرب على القتاؿ أيضان، كذلك قوله )
( يعين من ٓب يشرب مةه كٓب يذؽ طعمه فإنٌه من ٓبٍَ يىٍطعىٍمهي فىًإنَهي ًمينٍّ كىمىن ليس من أصحايب كأتباعي )

أخرب اهلل تعأب عةهم ٍبٌ  رمى ًُّا كٓب يشرُّا فبل بأس عليه.ٍبٌ  ( نهوان ًإالَ مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفى ن بًيىًدًه أتباعي )
قليبلن مةهم ٓب يشربوا، ككاف عدد  بت جةوده من ماء الةهر إالٌ ( أم فشر فىشىرًبيواٍ ًمٍةهي ًإالَ قىًليبلن مٍّةػٍهيٍم فقاؿ )

( أم هيوى كىاَلًذينى آمىةيواٍ مىعىهي ( أم فلٌما جاكز الةهر )فػىلىَما جىاكىزىهي ، )32الذين ٓب يشربوا ثبلٖنائ  رجل 
الى طىاقى ى لىةىا اٍليػىٍوـى ( أم قاؿ الذين شربوا من الةهر )قىاليواٍ طالوت كجةوده الذين آمةوا بأٌف اهلل نيةصرهم )

( كهم الذين قىاؿى اَلًذينى يىظيةحوفى أىنَػهيم محبلىقيو الٌلًه ( أم ال قٌوة لةا بقتاٟنم، كهم العمالق  )ًَنىاليوتى كىجيةوًدًه 
أم بإرادة اهلل ، كمعةاه إذا ( قىًليلى و غىلىبىٍت ًفئى ن كىًثًنىةن بًًإٍذًف الٌلًه ( أم فرق  )كىم مٍّن ًفئى و ٓب يشربوا من الةهر )

أراد اهلل نصر قـو على أعدائهم أًذف ٞنبلئكته أف تأٌب إٔب هؤالء فتشٌجعهم بالوحي كاإلٟناـ كتثبٌتهم على 
القتاؿ، كتأٌب إٔب أعدائهم فتخذٟنم كتلقي الرعب ُب قلوُّم حٌّت يةهزموا كيكوف الةصر للفئ  القليل  

 . لةصرة ٟنم على أعدائهم( باكىالٌلهي مىعى الَصاًبرًينى )

( أم لىٌما خرجوا لقتاٟنم، كجالوت يسٌمى بالعربيٌ  جليات كهو كىلىَما بػىرىزيكاٍ ٛنًىاليوتى كىجيةيوًدًه ) -251
ةىا صىبػٍرنا ( أصحاب طالوت )قىاليواٍ رئيس الفلسطيةٌيٌن كأشجعهم ) كىثػىبٍٍّت ( على القتاؿ )رىبَػةىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ

امىةىا  اًفرًينى بتقوي  قلوبةا كإلقاء الرعب ُب قلوب أعدائةا ) (أىٍقدى  . ( قـو جالوتكىانصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى

                                                           
 اٞنراجع    ––كمن عجب أٌف مسلمي بدر كانوا ثبلٖنائ  كثبلث  عشر رجبلن، ككذا نيكوف أصحاب اٞنهدم    32



بًًإٍذًف الٌلًه كىقػىتىلى دىاكيدي جىاليوتى كىآتىاهي ( يعين أصحاب طالوت هزموا أصحاب جالوت )فػىهىزىميوهيم ) -252
( أم العلم كىاٜنًٍٍكمى ى على بين إنرائيل بعد طالوت "شاؤكؿ" )، فصار ملكان 33( يعين لداككد الٌلهي اٍلميٍلكى 

كىلىٍوالى ( أف يعٌلمه من العلم كمةطق الطًن كصةع  الدركع )كىعىَلمىهي ٣نَا يىشىاء كاٞنعرف  فكاف نبيٌان كملكان كعاٞنان )
اهلل تعأب يةصر اٞنسلمٌن على الكافرين  ( أم لوال أفٌ دىٍفعي الٌلًه الَةاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لَفىسىدىًت األىٍرضي 

لفسد أهل األرض كٌلهم كذلك بالكفر كاٞنعاصي، كلفسدت األرض أيضان عقوب ن ٟنىم كذلك بقٌل  الةبات 
كاألٖنار ككثرة اٜنشرات كاٞنيكركبات اليت تسٌبب األمراض. كذلك كقوله تعأب ُب نورة الرـك }ظىهىرى 

( بإزال  أكثر  كىلىػًكَن الٌلهى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمٌنى ٍحًر ّنىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الَةاًس{ ، )اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرٍّ كىاٍلبى 
 . الفساد عةهم

( إشارة إٔب ما تقٌدـ من ٕنليك طالوت كهو رجل فقًن، كٕنليك داككد كهو راعي غةم، تًٍلكى ) -253
بوت إٔب بين إنرائيل كهو ذهب ٖنٌن، فتلك كنصرة داككد على جالوت كهو شاب صغًن، كإرجاع التا

( أم بًاٜنٍىقٍّ ، أم نقرؤها عليك )١نٌمد( يا نػىتػٍليوهىا عىلىٍيكى ( أم دالالت اهلل على قدرته )آيىاتي الٌلًه )
 ( إٔب قومك كما أرنلةا أكالئك إٔب قومهم فبٌشر كأنذركىًإَنكى لىًمنى اٍلميٍرنىًلٌنى بالصدؽ ال اختبلؼ فيها )

. 

مٍّن قػىٍبًل أىف ( ُب نبيل اهلل كال تبخلوا باٞناؿ )أىنًفقيواٍ ٣نَا رىزىقػٍةىاكيم ) حٌمد( ّنيىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ ) -255
( بٌن الكافرين، أم ال ١نٌب  بيةهم كال صداق  كىالى خيَل ه ( كال شراء )الَ بػىٍيعه ًفيًه ( أم يـو القيام  )يىٍأٌبى يػىٍوـه 

اًفريكفى هيمي الظَاًلميوفى ( للجاحدين كاٞنشركٌن )شىفىاعى ه  كىالى )  . ( ألنفسهم فإٌف اهلل ال يظلم الةاس شيئان كىاٍلكى

                                                           
ذكرت التوراة أٌف داككد أخذ حصاة من األرض فوضعها ُب صكبانه "ًمعجاله" كرمى ًُّا جالوت فأصابت جبهته    33

قطع رأنه، كهجم أصحابه على الفلسطيةٌيٌن فهزموهم فساؿ الدـ على كجهه كنقط على األرض فهجم عليه داككد ك 
 اٞنراجع ––



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

اَلًذم مىَر عىلىى قػىٍريى و ) ( كهو عزريا بن هوشعيا ]كهذا غًن عزرا بن نرايا الذم كتب التوراة بعد أىٍك كى
اًكيى ه عىلىى عيريكًشهىا ٕنزيقها[ كالقري  هي بيت اٞنقدس ) ( أم متهٌدم  ألٌف نبوخذنصر قد هٌدمها ، كىًهيى خى

ليذهبوا إٔب مصر خوفان من الكلدانٌيٌن فمٌركا فجاء عزريا مع ٗنع من اليهود من نواحي بيت اٞنقدس 
فقاؿ  ؟ إرميا قائلٌن أنذهب إٔب مصر أـ نقيم ُب بيت اٞنقدس الةبٌ ببيت اٞنقدس كهي متهٌدم ، فسألوا 

قىاؿى ٟنم ال تذهبوا إٔب مصر بل ابقوا هةا كاهلل تعأب ٩نمعكم بعد التشتيت كيعٌمر هذه القري  بعد خراًُّا )
ػىًذًه الٌلهي بػىٍعدى مىٍوهًتىا ان ذلك )( عزريا مستةكر  ( أم كيف تعمر هذه القري  بعد اٝنراب، ككيف أىَٗبى ٪نيٍيًػي هى

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

٘ناره كناـ ليلته ُب الكهف فلٌما ناركا تاه عزريا ُب الطريق فلجأ إٔب كهف كاف ُب طريقه فدخله هو ك 
فا٥ندرت صخرة من اٛنبل كنٌدت باب الكهف فمات ُب مكانه كمات ٘ناره أيضان فتبٌددت أكصاٟنما 
كتةاثر ٜنمهما داخل الكهف، كبعد مائ  نة  خلق اهلل  تعأب جسم عزريا من تلك الرمم البالي  ككذلك 

ا قبل ٘ناره فبعث اهلل فيه الركح فقاـ كلكن  ًٌب خلق جسم عزري 34خلق جسم ٘ناره ُب ذلك الكهف 
كان على صورة إنساف يسأله حيان، كتفطٌرت الصخرة كنقطت عن باب الكهف، فبعث  اهلل تعأب ملى 

، ألنٌه ظٌن أنٌه كاف نائمان فانتبه من  فقاؿ له: كم لبثت ُب هذا اٞنكاف؟ قاؿ عزريا: يومان أك بعض يـو
، فقاؿ عزريا: ما الدليل على ذلك؟ قاؿ: أنظر إٔب ٘نارؾ ُب دكر ك: بل لبثت مائ  عاـ نومه، فقاؿ اٞنلى 

التكوين بارزان عن األرض ٢نلوقان من الطٌن كانظر إٔب العظاـ كيف نةشزها عن الطٌن أم كيف نرفعها من 

                                                           
يتٌم خلق األجساـ ُب األرض من تراب رطب أك طٌن ناشف كذلك على ثبلث حاالت: أٌكالن أف يكوف ذلك   34

اهلل الرتاب بقايا رمم بالي ، ثانياى يكمل خلقه ّنٌدة أربعٌن يومان، ثالثان أف يكوف ذلك ُب مكاف مظلم، كلذلك  قاؿ 
ثو  ٍلقنا ًمن بػىٍعًد خىٍلقو ُب ظيليمىاتو ثىبلى  }تعأب ُب نورة الزمر }٫نىٍليقيكيٍم ُب بيطيوًف أيَمهىاًتكيٍم خى



نتٌمم خلقه فيكوف ٍبٌ  نكسوها ٜنمان من ذلك الطٌن بالتدريجٍبٌ  الرتاب الرطب ك٤نعلها على هيئ  ٘نار
 . كامبلن   ٘ناران 

فصار عزريا يةظر إٔب ٘ناره كهو ٣ندكد ُب الطٌن ُب دكر التكوين فلٌما ًٌب خلقه هنض من األرض كقاـ ، 
 . فحيةئذو قاؿ عزريا: أعلم أٌف اهلل على كٌل شيء قدير

 التفسًن :

َ بػىعىثىهي ( ُب ذلك الكهف )فىأىمىاتىهي الٌلهي ًمئى ى عىاـو ) بعث ركحه إٔب جسمه، أم أحياه بعد تلك  كاٞنعىن: ، (ٍبي
لىًبٍثتي يػىٍومنا ( عزريا )قىاؿى ( ُب هذا الكهف )كىٍم لىًبٍثتى ( اٞنلىك لعزريا )قىاؿى كان يسأله )اٞندة، فبعث اهلل ملى 
َةٍه كىشىرى ( ٓب يةنت )بىل لًَبٍثتى ًمئى ى عىاـو فىانظيٍر ًإٔبى طىعىاًمكى ( اٞنلىك )أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو قىاؿى  ( أم ٓب اًبكى ٓبٍى يػىتىسى

كىلًةىٍجعىلىكى آيى ن ( ُب دكر التكوين كيف يقـو من الطٌن الةاشف )كىانظيٍر ًإٔبى ً٘نىارًؾى يتغًٌن مع كثرة السةٌن )
زيهىا كىٍيفى نيةشً ( اليت ٜنمارؾ اٞنتكٌون  من تراب رطب )كىانظيٍر ًإٔبى الًعظىاـً ( ليستدٌلوا على قدرة اهلل )لٍّلَةاًس 

منا( أم كيف نرفعها من طٌن ناشف ك٤نعلها على هيئ  ٘نار ) َ نىٍكسيوهىا ٜنٍى ( بالتدريج من ذلك الرتاب  ٍبي
أىَف الٌلهى عىلىى  ( أم أتيٌقن ) قىاؿى أىٍعلىمي ( أم تبٌٌن  لعزريا كشاهد بعيةه إحياء ٘ناره )فػىلىَما تػىبػىٌَنى لىهي الرطب )

( . فلٌما رجع إٔب بيت اٞنقدس كجدها عامرة بالبةاء كآهل  بالسٌكاف. فإف شئت زيادة كيلٍّ شىٍيءو قىًديره 
 رأم العٌن  ٓنت موضوع  الرد على اٞنلحدين  كتابةاإيضاح على خلق األجساـ من الرتاب فاقرأ  

قىاًت فىًةًعَما ًهيى ..اْب ( ،  271هذه اآلي  معطوف  على آي   -274 كهي قوله تعأب )ًإف تػيٍبديكاٍ الَصدى
 . كتكوف هذه اآلي  بعدها

لىٌما ذكر نبحانه ُب تلك اآلي  بأٌف الصدقات للفقراء، خٌص ُب هذه اآلي  بعض الفقراء باألقدمٌي  فقاؿ 
ًبيًل الٌلهً ) ( اٜنصار هو اٞنةع كاٜنبس، كيريد بذلك الفقراء من اٞنهاجرين الذين لًٍلفيقىرىاء اَلًذينى أيحًصريكاٍ ُب نى

http://quran-ayat.com/noatheism.html
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مةعوهم أمواٟنم كحبسوها عةهم فلم يبقى ٟنم من اٞناؿ ما يتاجركف به كال ما يكتسبوف فيه. ككذلك 
 . ٜنرب كالدفاع عن الدين كعن إخواهنم اٞنسلمٌناَّاهدين ألهٌنم مةعوا أنفسهم عن الكسب كالتجارة با

( الى يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربنا كيدخل ُب ذلك طالب العلم كالواعظ ألهٌنم مةعوا أنفسهم عن الكسب ، كقوله )
( أم  أىٍغًةيىاء ًمنى التَػعىفحفً ( ُناٟنم )٪نىٍسىبػيهيمي اٛنٍىاًهلي ( للكسب كالتجارة )ُب األىٍرًض أم ذهابان كتصرٌفان )

يظٌةهم اٛناهل ُناٟنم أهٌنم أغةياء كذلك ًلما يرل مةهم التعٌفف ، كالتعٌفف هو االمتةاع عن السؤاؿ 
( أم تعرؼ حاٟنم بالةظر إٔب تػىٍعرًفػيهيم ًبًسيمىاهيٍم كالتجٌمل ُب اللباس كالسرت ًلما هم فيه من الفقر )

( أم إٜناحان ُب اٞنسأل  بل يعرٌبكف بكلمات سى ًإٜنٍىافنا الى يىٍسأىليوفى الَةاكجوههم ًلما فيها من عبلم  الفقر )
( فيجازيكم عليه كيزيدكم من فضله ّنا كىمىا تيةًفقيواٍ ًمٍن خىًٍنو فىًإَف الٌلهى بًًه عىًليمه تةبئ عةهم أهٌنم فقراء )

 . أنفقتم

اَلًذينى يىٍأكيليوفى اؿ )كبٌٌن ما لصاحبه من العذاب يـو القيام  فق الرباحٌذر نبحانه عن أخذ ٍبٌ  -276
ا يػىقيوـي ( يـو القيام  من قبورهم )الى يػىقيوميوفى ( ُب الدنيا )الرٍّبىا  اَلًذم يػىتىخىَبطيهي الَشٍيطىافي ( السكراف )ًإالَ كىمى

( التخٌبط هو الضرب على األرض كالسًن على غًن اهتداء، كاٞنٌس هو شٌدة السكر كهي  ًمنى اٍلمىسٍّ 
أم كةت نكرانان  ،   انتعملتها الفرس، فتقوؿ ُب أغانيها:"مس بودـ هوشياـر كردم"كلم  عربيٌ 

ا يػىقيوـي اَلًذم يػىتىخىَبطيهي الَشٍيطىافي ًمنى اٍلمىسٍّ فأصحيتين. فقوله تعأب ) ( يعين كمثل السكراف الذم  ًإالَ كىمى
يتخٌبطه الشيطاف من شٌدة السكر فيذهب به ٬نيةان كمشاالن كيلقيه ُب اٞنهالك. كهذا كقوله تعأب ُب نورة 

( أم ذلك ذىًلكى اٜنج }كىتػىرىل الَةاسى نيكىارىل كىمىا هيم ًبسيكىارىل كىلىًكَن عىذىابى الَلًه شىًديده{ ، كقوله )
ـٌ فعلهم فقاؿ ) هيٍم قىاليواٍ ًإ٧َنىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرٍّبىابًأىنػَ العذاب ٟنم ) َرـى الرٍّبىا ( فرٌد اهلل عليهم كذ كىأىحىَل الٌلهي اٍلبػىٍيعى كىحى

فىمىن جىاءهي مىٍوًعظى ه مٍّن ( ُب ٗنيع الكتب السماكي  السالف  فكيف ٪نٌلونه بأهوائهم ك٩نعلونه مثل البيع )
( فػىلىهي مىا نىلىفى ( عن أخذ الربا كتاب )فىانتػىهىىى كعظ من اهلل كزجر بالةهي عن الربا ) ( أم فمن بلغهرَبًٍّه 

( فإٌف اهلل يرزقه إذا اتٌعظ ًإٔبى الٌلًه ( ُب الرزؽ كالعيش )كىأىٍمريهي معةاه فله ما أخذ كأكل من الربا قبل الةهي )



فىأيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي إٔب أكل الربا بعد التحرٙب )( كىمىٍن عىادى كترؾ الربا كاكتسب من اٜنبلؿ كترؾ اٜنراـ )
اًلديكفى   . ( يـو القيام الَةاًر هيٍم ًفيهىا خى

كاف بعض اٞنسلمٌن يشتغلوف ُب الربا ُب زمن اٛناهلي  أم قبل إنبلمهم ككانت ٟنم بقايا على  -279
يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ آلي  )أصحاُّم فلٌما أنلموا كصار كقت الطلب طالبوا قومهم بذلك،  فةزلت هذه ا

 . ( إ٬نانان حقيقيان ًإف كيةتيم محٍؤًمًةٌنى ( على الةاس )مىا بىًقيى ًمنى الرٍّبىا ( أم كاتركوا )اتَػقيواٍ الٌلهى كىذىريكاٍ 

كٓب ترتكوا  ( أم فإف ٓب تقبلوا أمر اهللفىًإف ٓبٍَ تػىٍفعىليواٍ أخذ نبحانه يهٌددهم كيتوٌعدهم فقاؿ )ٍبٌ  -280
( أم فاعلموا أٌف اهلل تعأب يأذف لرنوله ُنربكم كمقاتلتكم إف ٓب فىٍأذىنيواٍ ًُنىٍربو مٍّنى الٌلًه كىرىنيولًًه بقٌي  الربا )

الى ( دكف الزيادة )فػىلىكيٍم ريؤيكسي أىٍموىاًلكيٍم ( من انتحبلؿ الربا كأقررًب بتحر٬نه )كىًإف تػيٍبتيٍم تفعلوا ما أًمرًب به )
 .( بالةقصاف من رأس اٞناؿكىالى تيٍظلىميوفى ( الةاس بأخذ الزيادة على رأس اٞناؿ )تىٍظًلميوفى 

( الةًظرة تصغًن فػىةىًظرىةه ( ال يتمٌكن من دفع ما عليه من الدين )ذيك عيٍسرىةو (  اٞنديوف )كىًإف كىافى ) -281
فانتظركه حٌّت تتيٌسر له الدراهم  كاٞنعىن:غًن يسار، ( اٞنيسرة تصًإٔبى مىٍيسىرىةو فانتظركه ) كاٞنعىن:االنتظار، 
كأف  كاٞنعىن:فحذفت إحدل التاءين لتسهيل الكبلـ،  ،( أصلها كأف تتصٌدقواكىأىف تىصىَدقيواٍ فيعطيكم )

عسر ّنا عليه من الدين )
ي
يػٍره َلكيٍم تتصٌدقوا على اٞن اهلل ( ما لكم عةد ًإف كيةتيٍم تػىٍعلىميوفى ( من مطالبته )خى

 . من األجر كالثواب بذلك

( أخرب نبحانه بأنٌه ال يكٌلف اإلنساف شيئان ال يتمٌكن عليه الى ييكىلٍّفي الٌلهي نػىٍفسنا ًإالَ كيٍنعىهىا ) -287
( من الشٌر كالعقاب بفعل كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت ( من األجر كالثواب )ٟنىىا مىا كىسىبىٍت كليس ّنقدكره )
أىٍك ( شيئان من الطاعات )ًإف َنًسيةىا ( بالعقاب )رىبَػةىا الى تػيؤىاًخٍذنىا  يؤاخذ أحد بذنب غًنه )السٌيئات، فبل

( نهوان غًن متعٌمدين، كهذا معطوؼ على ما قبله، كالتقدير: كقالوا ربٌةا ال تؤاخذنا إف نسيةا أك أىٍخطىٍأنىا 
ةىا ًإٍصرنا أخطأنا )  : إلصر كٌل أمر يثقل على اإلنساف القياـ به كمن ذلك قوؿ الةابغ ( ارىبَػةىا كىالى ٓنىًٍمٍل عىلىيػٍ



 غىرًقيوا بػىٍعدىما عىةػٍهيمٍ  اإلٍصرً  كحاًملى        نىراتػىهيمي  يػىٍغشىى أفٍ  الَضٍيمً  ماًنعى  يا
أم على األمم ( كىمىا ٘نىىٍلتىهي عىلىى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلةىا كال ٓنمل عليةا أمران يثقل عليةا القياـ به ) كاٞنعىن:

ٍلةىا مىا الى طىاقى ى لىةىا بًًه اٞناضي  من األحكاـ الشاق  ) ـو الذم ( من األحكاـ، كذلك كالصٌ رىبَػةىا كىالى ٓنيىمٍّ
يصومه اليهود كهو ثبلث كعشركف ناع  من كٌل يـو يصومونه كتتةٌجس اٜنائض عةدهم حٌّت أنٌه من 

لى زكجها أف يعزؿ فراشه كال ٩نامعها إالٌ بعد نبع  ٬نٌس فراشها يتةٌجس ك٩نب عليه الغسل، ك٩نب ع
( كىاٍعفي عىَةا أيٌاـ من طهرها فيكوف انقطاعه عةها أربع  عشر يومان، كغًن ذلك من األحكاـ الشاٌق  )

( خطايانا، يعين انرت خطايانا اليت اطٌلعت كىاٍغًفٍر لىةىا ذنوبةا يعين امح ذنوبةا اليت ٓب يطٌلع عليها غًنؾ )
أىنتى ( ُب عآب الربزخ، أم ار٘نةا بعد موتةا كما ر٘نتةا ُب الدنيا ) كىاٍر٘نىٍةىآا الةاس كأنًسهم إيٌاها )عليه

اًفرًينى ( أم نٌيدنا )مىٍوالىنىا   (.فىانصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى
 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ، ك ًٌب بعوف اهلل تفسًن اٞنتشابه من نورة البقرة

 كيليه تفسًن نورة آؿ عمراف

================================================ 

 سورة آل عمران

 ًبسًم اهلًل الٌر٘نًن الٌرحيم

نزلت هذه السورة ُب كقع  بدر، ككاف اٞنسلموف ثبلٖنائ  كثبلث  عشر رجبلن، ككاف اٞنشركوف ٓنت األلف، 
 . فانتصر اٞنسلموف على اٞنشركٌن

( أم ُب ًفئىتػىٌٍنً اٍلتػىقىتىا ) ١نٌمد( أم دالل  ظاهرة على صدؽ آيى ه ( يا أهل مك  )قىٍد كىافى لىكيٍم ) -12
ًبيًل الٌلًه فرقتٌن اجتمعتا ببدر من اٞنسلمٌن كالكافرين ) اًفرىةه ( كهم اٞنسلموف )ًفئى ه تػيقىاًتلي ُب نى ( كىأيٍخرىل كى



( أم ُب رىٍأمى اٍلعىٌٍنً ( يعىن أٌف اٞنشركٌن يركف اٞنسلمٌن مثليهم ُب العدد ) يػىرىٍكنػىهيم مٍّثٍػلىٍيًهمٍ كهم اٞنشركوف )
كىالٌلهي يػيؤىيٍّدي بًةىٍصرًًه مىن ، فإٌف اهلل تعأب كثٌر اٞنسلمٌن ُب أعٌن الكافرين لًنهبوهم ك٫نافوهم )ظاهر العٌن

( لىًعبػٍرىةن أَليٍكٕب األىٍبصىارً ٌن مع كثرهتم )( أم ُب ظهور اٞنسلمٌن مع قٌلتهم على اٞنشركيىشىاء ًإَف ُب ذىًلكى 
 . فاعتربكا يا أهل مٌك  ًُّذه اٜنادث  كأنلموا

كىمىا ( أم االنتسبلـ ألكامر اهلل كاالنقياد لرنوله )اإًلٍنبلىـي ( هو )ًعةدى الٌلهً ( أم الطاع  )ًإَف الدٍّينى ) - 19
ًإالَ ًمن بػىٍعًد مىا جىاءهيمي كما اختلف اليهود كالةصارل فيما بيةهم )( معةاه اٍختػىلىفى اَلًذينى أيٍكتيواٍ اٍلًكتىابى 

( ُب الكتب السماكي  ، فالتوراة أخربت ّنجيء عيسى ، كاإل٤نيل جاء مصٌدقان للتوراة فيةبغي أف ال اٍلًعٍلمي 
ةػىهيمٍ يكوف بيةهما اختبلؼ كلكن اختلفوا ) ن يىٍكفيٍر بًآيىاًت كىمى ( أم حسدان كعداكة فيما بيةهم ) بػىٍغينا بػىيػٍ

 حٌمد( أم بكتبه كأنبيائه ، كذلك أٌف اليهود كفركا بعيسى كاإل٤نيل ، ككفرت اليهود كالةصارل ّنالٌلهً 
 . ( أم نريع العقاب ، فيعاقبهم على اختبلفهم كعلى كفرهمفىًإَف الٌلًه نىرًيعي اٜنًٍسىابً كالقرآف )

ا )لٌلهً ًإَف اَلًذينى يىٍكفيريكفى بًآيىاًت ا) - 21 ٌنى ًبغىًٍنً الةبيٌ كىيػىٍقتػيليوفى ( أم يكفركف بالكتب السماكي  ك٩نحدكهنى
( أم بغًن ذنب اقرتفوه كال جر٬ن  اكتسبوها، كهم اليهود كانوا يقتلوف األنبياء كمن ذلك زكريا ك٪نٍن حىقٍّ 

( كهم كهة  بين إنرائيل ًمنى الَةاسً ) ( أم بالعدؿكىيػىٍقتػيليوفى الًٍّذينى يىٍأميريكفى بًاٍلًقٍسطً كأرادكا صلب اٞنسيح )
 . ( يعٌذبوف فيه يـو القيام فػىبىشٍٍّرهيم ًبعىذىابو أىلًيمو )

( الصاٜن  ، أم حىًبطىٍت أىٍعمىاٟنييٍم ( كفركا كالذين قتلوا األنبياء كالذين قتلوا الكهة  )أيكلىػًئكى اَلًذينى ) - 22
نٍػيىا ضاعت فبل يؤجركف عليها ) كما قتل آباؤهم األنبياء   ١نٌمد( ألهٌنم كفركا ّنا أنزؿ على كىاآلًخرىةً ُب الدح

 . ( يدفعوف عةهم العذاب يـو القيام كىمىا ٟنىيم مٍّن نَاًصرًينى كالكهة  )

كإليك ما جاء ُب التوراة من قتلهم األنبياء كالكهة  ، فقد جاء ُب االصحاح التانع عشر من اٞنلوؾ 
لرٌب إليه يقوؿ له ما لك ها هةا يا إيليٌا، فقاؿ قد غرتي غًنة للرٌب إاله اٛنةود ككاف كبلـ ااألٌكؿ قاؿ "



ألٌف بين إنرائيل قد تركوا عهدؾ كنقضوا مذاُنك كقتلوا أنبياءؾ بالسيف فبقيت أنا كحدم كهم يطلبوف 
 ". نفسي ليأخذكها

فقاؿ اٞنلك لداكاغ دير ؿ قاؿ "أٌما ما جاء ُب قتل الكهة  ففي اإلصحاح الثا٘ب كالعشرين من صموئيل األكٌ 
أنت كقع بالكهة ، فدار داكاغ األدكمي ككقع بالكهة  كقتل ُب ذلك اليـو ٙنس  كٖنانٌن رجبلن البسي أفود  

 ". كٌتاف، كضرب نوب مدية  الكهة  ُنٌد السيف

( أم أعطوا حظٌان من الكتب تىابً ًإٔبى اَلًذينى أيٍكتيواٍ نىًصيبنا مٍّنى اٍلكً ( معةاه أٓب يةته علمك )أىٓبٍى تػىرى ) - 23
ةػىهيمٍ السماكي  كهي التوراة ) ( ُب أمر الزا٘ب. ركم عن ابن عٌباس أٌف رجبلن ييٍدعىٍوفى ًإٔبى ًكتىاًب الٌلًه لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

كامرأة من يهود خيرب زنيا ككانا ذكم شرؼ فيهم ككاف حكمهما ُب التوراة القتل، فكره اليهود قتلهما 
وف عةد رنوؿ اهلل رخص  ُب أمر٨نا، فرفعوا أمر٨نا إٔب رنوؿ اهلل فحكم عليهما بالرجم، كرجىوا أف يك

، ليس عليهما حكم القتل، فقاؿ ١نٌمدفقاؿ له الةعماف بن أكَب كُنرم بن عمرك: جرتى عليهما يا 
لزا٘ب كاف القتل، رنوؿ اهلل بيين كبيةكم التوراة، قالوا قد أنصفتةا، فلٌما جاؤكا بالتوراة كقرؤكا فيها حكم ا

َ يػىتػىوىَٔب فىرًيقه ا، فغضب اليهود لذلك. فأنزؿ اهلل تعأب هذه اآلي . كقوله )ًٗن فأمر رنوؿ اهلل باليهودٌيٌن فري  ٍبي
فىاٍجًلديكا  ( عن اتٌباع اٜنٌق. أٌما قوله تعأب ُب نورة الةور }الزَانًيى ي كىالزَا٘ب كىهيم محٍعًرضيوفى ( عن الداعي ) مٍّةػٍهيمٍ 

ا ًمئى ى جىٍلدىةو{ فهذا حكم األعزب الذم ليس له زكج   . كيَل كىاًحدو مٍّةػٍهيمى

( كهي ًإالَ أىيَامنا َمٍعديكدىاتو ( يـو القيام  )بًأىنَػهيٍم قىاليواٍ لىن ٕنىىَسةىا الَةاري ( معةاه شأهنم ذلك )ذىًلكى ) -24
انيواٍ يػىٍفتػىريكفى كىغىَرهي نبع  أياـ اليت عبدكا فيها العجل ) ( أم غٌرهم افرتاء علمائهم عليهم ٍم ُب ًديًةًهم َما كى

بأف يقولوا ٟنم أنتم شعب اهلل اٞنختار، كأنتم أبةاء اهلل كأحٌباؤه، كٗنيع الشعوب عبيد لكم، فغٌرهتم هذه 
 . الكلمات فكفركا كتكرٌبكا على أنبياء اهلل كجحدكا آياته



( أم ال شٌك الَ رىٍيبى ًفيهً ( أم ٛنزاء يـو )لًيػىٍوـو ( كحشرناهم )ًإذىا ٗنىىٍعةىاهيمٍ )( يكوف حاٟنم فىكىٍيفى ) -25
( أم كانتوفت كٌل نفس جزاء عملها الذم كسبته كىكيفػٍّيىٍت كيلح نػىٍفسو َما كىسىبىتٍ فيه ٞنن نظر األدلٌ  )

ن حسةات أحد كال يزاد ُب نٌيئات ( فبل يةقص مكىهيٍم الى ييٍظلىميوفى يداها ُب دار الدنيا من خًن أك شٌر )
 . أحد إالٌ ُنق ٌ 

( كذلك بوانط  دكراف كىتيوًلجي الةَػهىارى ُب الَلٍيلً الةهار )أم تدخل الليل ُب ( تيوًلجي الَلٍيلى ُب اٍلةَػهىارً ) -27
( يعين كىٔنيٍرًجي اٜنٍىَي ًمنى اٍلمىيًٍّت األرض حوؿ نفسها فيكوف ُب جه  مةها ليل كُب اٛنه  األخرل هنار )

ٔنرج األحياء من اٛنمادات، كذلك كالةبات من األرض، فالةبات حٌي كاألرض مٌيت ، كذلك قوله تعأب 
ةىاهىا كىأىٍخرىٍجةىا ًمةػٍهىا حىبًّا فىًمٍةهي يىٍأكيليوفى{ ، ك  ٍيتى ي أىٍحيػىيػٍ الفرخ من ُب نورة يانٌن }كىآيى ه َٟنيمي اأٍلىٍرضي اٍلمى

البيض ، فالفرخ حٌي كقشر البيض  ال حياة فيه، كآدـ من تراب: فآدـ حٌي كالرتاب ال حياة فيه، كما أشبه 
 ،( يعين ٔنرج اٛنماد من ٢نلوؽ حٌي كذلك كاللؤلؤ من اٜنيواف الصدُبكىٔنيٍرًجي الىمىَيتى ًمنى اٜنٍىيٍّ ذلك )

ن الغزاؿ، كالعاج من الفيل، كالصوؼ من الغةم، كالعسل من الةحل، كالقز من دكدة القز، كاٞنسك م
كالشعر من  اٞنعز، كالوبر من اإلبل، كالصدؼ من حيواف مائي إٔب غًن ذلك ٣نٌا يستفاد به اإلنساف 

 . ( أم بغًن تقتًنكىتػىٍرزيؽي مىن تىشىاء ًبغىًٍنً ًحسىابو )

كنتبع ديةان غًن  ١نٌمدنؤمن بك يا  قالت اليهود ٥نن شعب اهلل اٞنختار اختارنا اهلل لعبادته فكيف -33
ـى كىنيوحنا ديةةا؟ فةزلت هذه اآلي  ) ( من قبلكم كلستم أٌكؿ من اختاره اهلل كاصطفاه ًإَف الٌلهى اٍصطىفىى آدى

ان من ذرٌي  إبراهيم فيجب عليكم ١نٌمد( يعين كاصطفى ذرٌي  إبراهيم كأتباعهم كإٌف كىآؿى ًإبٍػرىاًهيمى لعبادته )
ان ككٌذبتم ١نٌمدبعوه كتؤمةوا به كاٞنسلموف أيضان اختارهم اهلل لعبادته فهم أكالد إبراهيم ألهٌنم صٌدقوا أف تتٌ 

 . كآمةوا ككفرًب كأطاعوه كعصيتم مونى نبٌيكم كعبدكا اهلل كحده كأشركتم

يػٍرى أيَم و  ] : اٞنسلمٌن[ فقد قاؿ اهلل تعأب ُب مدح اإلنبلـ أيٍخرًجىٍت لًلَةاًس  ُب نورة آؿ عمراف }كيةتيٍم خى
 تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىةػٍهىٍوفى عىًن اٍلميةكىًر كىتػيٍؤًمةيوفى بًالٌلًه ...اْب{ ، فالونط هو اٝنيار، كقاؿ تعأب ُب نورة



َاكيمي اٍلميٍسًلمٌنى ًمن قػىٍبلي ..اْب{ ، فاٞنسلموف هم أبةاء إبراهيم، كقوله  اٜنػج }مٍَّل ى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًهيمى هيوى ٚنى
( أم كاختار آؿ عمراف أيضان من بعدكم كهم مرٙب بةت عمراف كابةها اٞنسيح كمن تبعه ُب كىآؿى ًعٍمرىافى )

إٌف اهلل اصطفى ٗنيع هؤالء  كاٞنعىن:( أم على نائر الةاس، عىلىى اٍلعىالىًمٌنى زمانه كنار على مةهجه )
رل اصطفاهم ُب زمن اٞنسيح، كآؿ إبراهيم هم على نائر الةاس ُب زماهنم، فآؿ عمراف هم الةصا

 . اٞنسلموف اصطفاهم على نائر الةاس ُب زماهنم
أٌما أنتم أيٌها اليهود فقد أشركتم كعصيتم كخالفتم كعبدًب العجل كالبعليم كعشتاركث كقتلتم األنبياء 

 . كالكهة  فرفضكم اهلل كاختار غًنكم

يعه م أكالدان كأعقابان بعضها من بعض ُب التةانل )( أذيرٍّيَ ن بػىٍعضيهىا ًمن بػىٍعضو ) -34 ( ألقوالكم كىالٌلهي ٚنًى
 . ( بأفعالكمعىًليمه أيٌها اليهود )

ـٌ اليهود كعبادهتم لؤلصةاـ كغضب اهلل عليهم كرفضهم. فقد جاء ُب  كإليك ما جاء ُب التوراة ُب ذ
الرٌب كعبدكا البعليم كتركوا الرٌب إلهى  كفعل بةو إنرائيل الشٌر ُب عٌناالصحاح الثا٘ب من قضاة قاؿ: " 

ا  آبائهم اٌلذم أخرجىهم من أرض مصر كناركا كراء آٟن و أخرل من آٟن  الشعوب اٌلذين حوٟنىم كنجدكا ٟنى
كأغاظوا الرٌب، تركوا الرٌب كعبدكا البعل كعشتاركث ... فحمي غضب الرٌب على إنرائيل فدفعهم 

 ". دائهم حوٟنم كٓب يقدركا بعد على الوقوؼ أماـ أعدائهمبأيدم ناهبٌن هنبوهم كباعهم بيد أع

رىبٍّ ًإ٘بٍّ ( كاٚنها حٌة  بةت فاقوذا جٌدة عيسى كزكجها عمراف بن ماثاف )ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىةي ًعٍمرىافى ) -35
ال أنتعمله ُب  ( أم معتوقان خالصان لطاعتك١نيىَررنا ( الذم حبلت به بأف أجعله ) نىذىٍرتي لىكى مىا ُب بىٍطيًن 

 . ( ّنا أنوماٍلعىًليمي ( ًلما أقوله )ًإَنكى أىنتى الَسًميعي ( نذرم )فػىتػىقىَبٍل ًمينٍّ مةافعي )

ا أينثىى ( حٌة  )قىالىٍت ( أم كضعت ٘نلها رأهتا أنثى )فػىلىَما كىضىعىتػٍهىا ) -36 ( فكيف رىبٍّ ًإ٘بٍّ كىضىٍعتػيهى
( كهذا إخبار مةه تعأب بأنٌه أعلم بوضعها كىالٌلهي أىٍعلىمي ّنىا كىضىعىٍت )أجعلها تقـو ُب الكةيست مع الرجاؿ 



ٍَيتػيهىا مىٍرٙبىى ًكًإ٘بٍّ أيًعيذيهىا ًبكى ( ُب اٞنقارن  )كىلىٍيسى الذَكىري كىاألينثىى ألنٌه هو الذم خلقها كصٌورها ) كىًإ٘بٍّ ٚنى
 . يغويها ( لئبلٌ كىذيرٍّيَػتػىهىا ًمنى الَشٍيطىاًف الَرًجيًم 

( أم فتقٌبل نذرها كهٌيأ ٟنا األنباب كما يةبغي كإف كانت أنثى فػىتػىقىبَػلىهىا رىبػحهىا ًبقىبيوؿو حىسىنو ) -37
( أم جعل نشأها نشئان حسةان ال مرض يرميها كال عٌل  تبليها، فلٌما كربت كصار كىأىنبىتػىهىا نػىبىاتنا حىسىةنا )

ا إٔب أحبار ندن  بيت اٞنقدس فقالت: "دكنكم هذه الةذيرة " عمرها إثين عشر عامان أتت ًُّا أٌمه
فقالوا: "ال حٌّت نقرتع" ، فانطلقوا إٔب هنر  ،فتةافسوا فيها فقاؿ زكريٌا: "أنا أحٌق ًُّا ألٌف خالتها عةدم"

األردف كهم تسع  كعشركف رجبلن فألقىوا أقبلمهم ُب اٞناء على أٌف من ثبت قلمه ُب مكانه كٓب يسًر مع 
ا غرف  ُب الكةيست بسٌلم ال يصعد إليها غًنه كبىن ٟنىا  اٞناء فهو أكٔب ًُّا، فثبت قلم زكريٌا فأخذها كبىن ٟنى

ا )١نرابان تتعبٌ  ( أم صار كفيبلن بطعاًمها كىكىَفلىهىا زىكىرًيَا د فيه، ككاف يأتيها بطعامها كشراًُّا كيتؤٌب شؤكهنى
( من الفواكه : إٌف بعض كيَلمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكىرًيَا اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعةدىهىا رًٍزقان كشراًُّا كٗنيع لوازًمها )

يىا مىٍرٙبىي أىَٗب لىًك ( زكريٌا )قىاؿى ت كانوا يرموف ٟنىا من الفواكه فتأخذها )األحبار كالكهة  الذين ُب الكةيس
ا  ػذى ( ٪نٌةن قلوب ذكم الةفوس الطاهرة هيوى ًمٍن ًعةًد الٌلًه ( مرٙب )قىالىٍت ( يعين من أين لك هذه الفواكه )هى

 . ( أم بغًن تقتًنسىابو إَف الٌلهى يػىٍرزيؽي مىن يىشىاء ًبغىًٍنً حً فيأتوف ٕب ًُّذه الفواكه )

ـٌ نبٌيهم كقد جاء ًُّا القرآف مفٌصبلن  إعلم أٌف الةصارل ال يعرفوف قٌص  كالدة مرٙب كال إنم أبيها مع أهٌنا أ
 . كهذه من معجزات القرآف

دىعىا زىكىرًيَا رىبَهي قىاؿى رىبٍّ هىٍب ٕب ًمن َلديٍنكى ( أم عةد ذلك الذم رآه زكريٌا من أمر مرٙب )هيةىاًلكى ) -38
يعي الدحعىاء ( أم صاٜن  )ذيرٍّيَ ن طىيٍّبى ن   . ( أم ْنيب ًلمن تلتفت إليه كتسمع دعاءهإًَنكى ٚنًى

كانت امرأة زكريٌا من نسل هاركف ككانت كبًنة السن كاٚنها اليصابات ككانت عاقران فاشتاؽ زكريٌا إٔب 
ولد فدعا ربٌه، فبيةما كاف زكريٌا ُب اٟنيكل يبٌخر البخور كيصٌلي ظهر له جربائيل كاقفان عن ٬نيةه فلٌما رآه ال



عت كامرأتك نتلد لك ابةان كتسٌميه يوحٌةا، هذا  زكريٌا خاؼ مةه فقاؿ: ال ٔنف يا زكريٌا ألٌف طلبتك قد ٚنًي
 . كمعةاه ُب العربي  ٪نٍن ،ُب اللغ  العربي 

( الذم ُب بيت كىهيوى قىاًئمه ييصىلٍّي ُب اٍلًمٍحرىاًب ( نداءن خفٌيان كجربائيل كٌلمه علةان )ادىٍتهي اٍلمىآلًئكى ي فػىةى ) -39
قنا ًبكىًلمى و مٍّنى الٌلًه اٞنقدس ) ( أم أٌف اهلل يبٌشرؾ بولد نتلده لك زكجتك أىَف الٌلهى يػيبىشٍّريؾى بًيىٍحيىػى ميصىدٍّ

 . يصٌدؽ اٞنسيح الذم هو كلم  من اهلليكوف اٚنه ٪نٍن فهو 

كاف اٞنسيح ُب السماء يكىٌن كلم  اهلل ككاف ُب اٞنبلئك  من قسم جربائيل أم من نوع الركح فكما كاف 
تيهي أىٍلقىاهىا ًإٔبى  جربائيل يسٌمى الركح كذلك اٞنسيح أيضان ركح كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء }كىكىًلمى

مٍٍّةهي{ أم نزلت تلك الركح إٔب األرض من عةده يعين من السماء فدخلت جسم اٛنةٌن الذم مىٍرٙبىى كىريكحه 
كما تكٌوف ُب رحم مرٙب فكاف اٞنسيح، كلىٌما مات رجعت تلك الركح من السماء كلذلك قاؿ اٞنسيح: "

ا ، كقوله ) 13: 3"  إ٤نيل يوحةٌا صعد أحد إٔب السماء إالٌ الذم نزؿ من السماء ( كنيكوف كىنىيٍّدن
 . ئوف( الذين ال ٫نطً كىنىًبيًّا مٍّنى الَصاًٜنًٌنى (  أم ٪نصر نفسه عن الشهوات )كىحىصيورنا نٌيدان على قومه )

( يعين رافع ركحك إٔب السماء، كإ٧ٌنا كىرىاًفعيكى ًإٕبىَ ( أم ٣نيتك )ًإٍذ قىاؿى الٌلهي يىا ًعيسىى ًإ٘بٍّ ميتػىوىفٍّيكى ) -55
رافع ركحك ألٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي، أٌما اٛنسم فيتمٌزؽ كيكوف ترابان  قاؿ رافعك كٓب يقل

( أم مطٌهرؾ من كفرهم كشركهم فبل يصيبك مةهم شيء ، ألٌف العذاب إذا كىميطىهٍّريؾى ًمنى اَلًذينى كىفىريكٍا )
( يعين فوؽ اليهود بالسلط  نى كىفىريكاٍ فػىٍوؽى اَلًذي( أم الةصارل )كىجىاًعلي اَلًذينى اتَػبػىعيوؾى نزؿ يعٌم اٛنميع )

( يعين إٔب جهيت كإٔب العآب األثًنم يكوف مرجعكم ًإٕبىَ مىٍرًجعيكيٍم ٍبٌ  ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً كالغلب  كالعزٌة )



ةىكيٍم ًفيمىا كيةتيٍم ًفيًه ٔنىٍتىًلفيوفى فأحانبكم ) نفسه  ( من أمر عيسى. فإٌف عيسى مات كصعدتفىأىٍحكيمي بػىيػٍ
    35.  إٔب السماء

( نىوىاء ( أقوٟنا لكم )تػىعىالىٍواٍ ًإٔبى كىلىمى و ( يعين اليهود كالةصارل )يىا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ) ١نٌمد( يا قيٍل ) -64
ةػىةىا كىبػىيػٍةىكيمٍ نٌتفق ٥نن كأنتم فةجعل عهدان ) بذلك ( كحده كما أمرنا هو أىالَ نػىٍعبيدى ًإالَ الٌلهى ( كالعهد هو )بػىيػٍ

ٍيئنا ( ُب العبادة )كىالى نيٍشرًؾى ًبًه على ألسن أنبيائه ككما جاء ُب الكتب السماكي  ) كىالى ( من اٞنخلوقات )شى
( فبل نعبد اٞنسيح كال نقٌدس األحبار كال الرهباف كال نعٌظم قبور يػىَتًخذى بػىٍعضيةىا بػىٍعضان أىٍربىابنا مٍّن ديكًف الٌلًه 

 .  اٞنشايخ ألٌف ذلك كٌله إشراؾ كال يرضى به اهللاألنبياء كال الكهة  كال

: لىٌما نزؿ قوله تعأب ُب نورة التوب  }أَنىذيكاٍ أىٍحبىارىهيٍم كىريٍهبىانػىهيٍم أىٍربىابنا مٍّن ديكًف الٌلًه{ قاؿ عدٌم بن حاًب
فتأخذكف بقوٟنم؟"  "ما كٌةا نعبدهم يا رنوؿ اهلل ". فقاؿ عليه السبلـ: "أما كانوا ٪نٌلوف لكم ك٪نٌرموف

 . ": "هو ذاؾالةبٌ فقاؿ: "نعم" ، فقاؿ 

اٍشهىديكاٍ ( أنتم أيٌها اٞنسلموف مقابل ن إلعراضهم )فػىقيوليوٍا كٓب يسمعوا لقولك ) ١نٌمد( عةك يا فىًإف تػىوىَلٍواٍ )
 . من اهلل الةبٌ ( أم مستسلموف مةقادكف ًلما أتى به بًأىنَا ميٍسًلميوفى 

أحبار اليهود كنصارل ٤نراف عةد رنوؿ اهلل فتةازعوا ُب إبراهيم فقالت اليهود ما كاف إالٌ جتمع إ -65
يىا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًٓبى ٓنيىآجحوفى ُب ًإبٍػرىاًهيمى يهوديان، كقالت الةصارل ما كاف إالٌ نصرانيان، فأنزؿ اهلل هذه اآلي  )

( أم كىمىا أينزًلىًت الَتورىاةي كىاإل٤ًنيلي ًإالَ ًمن بػىٍعًدًه ديةكم ) ( أم ًٓبى تتةازعوف كْنادلوف فيه كتٌدعوف أنٌه على
 . ( بطبلف قولكمأىفىبلى تػىٍعًقليوفى من بعد إبراهيم بزمنو طويل كبعد نزكًٟنا حدثت اليهودي  كالةصراني  )

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

 اٞنراجع  -اٞنسيح كاٞنهدم" نزكله 



اأىنتيمٍ ) -66 ين عبدكا العجل ( الذهىؤيالء ( يا معشر اليهود، ككلم  "ها" تستعمل للعتاب كالتعزير ) هى
تزعموف أٌف إبراهيم كاف على ديةكم فإٌف إبراهيم ٓب يكن مشركان بل كاف حةيفان ٍبٌ  كعشتاركث كغًنها

( من أمر مونى كعيسى كزعمكم ًفيمىا لىكيم بًًه ًعلمه ( أم جادلتم كخاصمتم ) حىاجىٍجتيمٍ )ٍبٌ  مسلمان،
( شأف إبراهيم كىالٌلهي يػىٍعلىمي ( من شأف إبراهيم )لىكيم بًًه ًعٍلمه  فىًلمى ٓنيىآجحوفى ًفيمىا لىٍيسى أٌنكم على ديةهما )

 . ( حقيق  ذلك إالٌ ظٌةان مةكمكىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى كديةه )

( ُب ديةه، لىَلًذينى اتَػبػىعيوهي ( يعين أحٌق الةاس بإبراهيم كهو على ديةه )ًإَف أىٍكٔبى الةَاًس بًًإبٍػرىاًهيمى ) -68
ا تبعوه )اهم الذين  فيكوف اٞنعىنالذين اتٌبعوه، كالبلـ اآلخر للتوكيد، أصلها  ػذى كىاَلًذينى ) ١نٌمد( الةبٌ كىهى

هم أكٔب بأف يقولوا ٥نن على دين إبراهيم ألهٌنم يعبدكف اهلل كحده كال يشركوف به شيئان  ١نٌمد( مع آمىةيواٍ 
 . ٪نٌبهم كيتؤٌب أمرهم( فهو كىالٌلهي كىٕبح اٍلميٍؤًمًةٌنى من اٞنخلوقات )

وا ( كهم اليهود الذين دعى مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىاًب ( أم ٗناع  )طَآئًفى ه ( أم ٕنٌةت كأرادت )كىَدت ) -69
( ألٌف كىمىا ييًضلحوفى ًإالَ أىنفيسىهيٍم ( عن ديةكم إٔب ديةهم )لىٍو ييًضلحونىكيٍم حذيف  كعٌماران كمعاذان إٔب اليهودي  )

 . ( بذلككىمىا يىٍشعيريكفى تعود عليهم ) آثاـ ذلك

( يعين ًٓبى تةكركف القرآف كتكٌذبوف به كهو مةٌزؿ من اهلل يىا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًٓبى تىٍكفيريكفى بًآيىاًت الٌلًه ) -70
 36 ؟تبلكته فرتكف أنٌه مطابق للتوراةكتسمعوف  ١نٌمد( أم ٓنضركف ُب ٠نلس كىأىنتيٍم تىٍشهىديكفى )

كهل ْندكف صفته ُب التوراة؟ فقالوا:  ،ان نبٌ ١نٌمدنأؿ ٗناع  من قريش بعض اليهود: هل ترىكف أٌف  -71
( يعين بًاٍلبىاًطًل ان )١نٌمد( يعين اٜنٍىَق ( أم ًٓبى تيغٌطوف )يىا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًٓبى تػىٍلًبسيوفى ال، فةزلت هذه اآلي  )

                                                           
ككذا اٜنٌج  عليهم قائم  ُب عصرنا هذا، فإٌف غالبٌي  دكؿ العآب تعلن آيات القرآف من إذاعاهتا، ككصل إٔب قعر   36

 اٞنراجع ػدكرهم كهم مع ذلك مصٌركف على رفض اإلنبلـ كالدخوؿ فيه بل ١ناربته، فتأٌمل 



 ١نٌمد( يعين كتكتموف ما ْندكنه ُب كتبكم من صف  وفى اٜنٍىَق كىتىٍكتيمي بباطلكم ككذبكم فتةكركف نبٌوته )
  ؟( صدقهكىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى كعبلئمه )

 ١نٌمددخلوا ُب دين أتواطأ اثةا عشر رجبلن من أحبار يهود خيرب كقرل عرية  كقاؿ بعضهم لبعض:  -72
ساف دكف االعتقاد كاكفركا به آخر الةهار كقولوا: نظرنا ُب كتبةا كشاكرنا علماءنا فوجدنا أٌكؿ الةهار باللٌ 

كظهر لةا كذبه كبطبلف ديةه، فإذا فعلتم ذلك شٌك أصحابه ُب ديةه كقالوا إهٌنم  الةبٌ ان ليس بذلك ١نٌمد
 . أهل كتاب كهم أعلم به مٌةا، فًنجعوف عن ديةهم إٔب ديةكم

( أم قاؿ بعضهم لبعض مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىاًب ( أم ٗناع  )كىقىالىت طَآئًفى ه بٌيه ُّذه اآلي  )فأخرب اهلل بذلك ن
( يعين كىٍجهى الةَػهىاًر كصٌدقوه يعين اٞنسلمٌن ) حٌمد(  ّنعىلىى اَلًذينى آمىةيواٍ ( أم القرآف ) آًمةيواٍ بًاَلًذمى أينزًؿى )

 . ( عن دين اإلنبلـ إٔب ديةكمَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى كىاٍكفيريكاٍ آًخرىهي لىعى أٌكؿ الةهار )

ٟنؤالء  ١نٌمد( يا قيٍل ). ( اليهودي  كقاـ بشرائعكمًإالَ ًلمىن تىًبعى ًديةىكيٍم ( إ٬نانان صادقان )كىالى تػيٍؤًمةيواٍ ) -73
( يعين إٌف اٞنسلمٌن الذين تريدكف أف تضٌلوهم عن ديةهم قد هداهم اهلل إٔب  ًإَف اٍٟنيدىل هيدىل الٌلهً اليهود )

( من الكتب مٍٍّثلى مىا أيكتًيتيٍم ( من البشر )أىف يػيٍؤتىى أىحىده اإلنبلـ فكيف تقدركف أف تضٌلوا من هداه اهلل )
ف كجعله نبيان مثل ما ككيف تقدركف أف تقطعوا الوحي كٕنةعوه عٌمن آتاه اهلل القرآ كاٞنعىن:السماكي ، 

( إذا أضللتموهم عن ديةهم ًعةدى رىبٍّكيٍم ( يعين أك ٫ناصموكم يـو القيام  )أىٍك ٪نيىآجحوكيٍم أكتيتم من التوراة )
كهو اٜنٌق، فبماذا ْنيبوف حٌن ذاؾ كماذا يكوف عذركم عةد  ١نٌمدفيقولوف لكم ٞناذا أضللتمونا عن دين 

( يػيٍؤتًيًه مىن يىشىاء ( ال بيدكم )بًيىًد الٌلًه ( بةزكؿ الوحي )ًإَف اٍلفىٍضلى ء اليهود )ٟنؤال ١نٌمد( يا قيٍل ) ؟رٌبكم
( يعلم حيث ٩نعل رنالته عىًليمه ( اٞنقدرة يفعل ما يشاء ) كىالٌلهي كىاًنعه من عباده فيجعله نبيان كرنوالن )

( على من ٫نتٌصه بالرنال  كىالٌلهي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم ( من عباده )مىن يىشىاء ( للرنال  )٫نىٍتىصح ًبرىٍ٘نىًتًه )
 . كعلى نائر خلقه



( ًبعىٍهًد الٌلًه ( أم يستبدلوف )ًإَف اَلًذينى يىٍشتػىريكفى بٌٌن نبحانه أعماالن أخرل نٌيئ  يعملوهنا فقاؿ )ٍبٌ  -77
وضان يسًنان، فيةقضوف العهد ألجل اٞناؿ ك٪نلفوف ٬نيةان  ( أم عٖنىىةنا قىًليبلن ( باهلل كاذبٌن )كىأى٬ٍنىاهًنًٍم فيةقضونه )

كىالى ييكىلٍّميهيمي ( أم ال نصيب ٟنم ُب اٛنة  يـو القيام  )أيٍكلىػًئكى الى خىبلىؽى ٟنىيٍم ُب اآلًخرىًة كذبان ألجل اٞناؿ )
يًهٍم يػى ( نظرة ر٘ن  )كىالى يىةظيري إًلىٍيًهٍم ( بالتهةئ  ألهٌنم ال يدخلوف اٛنة  )الٌلهي  ( من ٍوـى اٍلًقيىامىً  كىالى يػيزىكٍّ

 . ( أم مؤٓبكىٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه الذنوب، يعين كال يغفر ذنوُّم )

( أم ٗناع ، كهم كعب بن األشرؼ كمالك بن صيفي لىفىرًيقنا( أم من أهل الكتاب )كىًإَف ًمةػٍهيٍم ) -78
( يعين يبٌدلوف معةاه كيغًٌنكف تفسًنه من العربي  إٔب ًكتىاًب يػىٍلويكفى أىٍلًسةىتػىهيم بًالٍ كحيٌي بن أخطب كغًنهم )

ًمنى اٍلًكتىاًب ( ُب اٜنقيق  )كىمىا هيوى ( أم من التوراة )ًمنى اٍلًكتىاًب ( أيٌها اٞنسلموف )لًتىٍحسىبيوهي العربي  )
كىمىا هيوى ًمٍن ( أنزله عليةا ُب التوراة. فكٌذُّم اهلل تعأب فقاؿ )هيوى ًمٍن ًعةًد الٌلًه ( هؤالء اليهود )كىيػىقيوليوفى 
( كىيػىقيوليوفى عىلىى الٌلًه اٍلكىًذبى ( بل من عةد أنفسهم يغًٌنكف معانيه بالرتٗن  كيف يشاؤكف )ًعةًد الٌلًه 

 . ( أهٌنم كاذبوفكىهيٍم يػىٍعلىميوفى برتٗنتهم )

مىا كىافى لًبىشىرو أىف أف نتخذه ربٌان فأٌنذناه، فةزلت هذه اآلي  ) قالت نصارل ٤نراف أٌف اٞنسيح أمرنا -79
( يػىقيوؿى لًلَةاًس كيونيواٍ ًعبىادنا ٕبٍّ ًمن ديكًف الٌلًه ٍبٌ  كىالةحبػيَوةى ( أم الفهم ُب اٜنكم )يػيٍؤتًيىهي الٌلهي اٍلًكتىابى كىاٜنٍيٍكمى 

( أم كونوا قٌواد نفن كيونيواٍ رىبَانًيٌٍّنى ( قاؿ ٟنم )ن كىلىػكً فأنتم تكذبوف على اٞنسيح كإنٌه ٓب يقل ذلك )
ّنىا كيةتيٍم تػيعىلٍّميوفى الةجاة بدعوتكم الةاس إٔب عبادة اهلل ، فالربٌا٘ب هو قائد السفية  ألٌف بيده ربٌاهنا )

( ةتيٍم تىٍدرينيوفى كىّنىا كي ( للةاس، يعين تعٌلموف الةاس اإل٤نيل، كاٞنخاطىب بذلك تبلميذ اٞنسيح )اٍلًكتىابى 
الكتب السماكي ، يعين بسبب اٌنكم تدرنوف كتعٌلموف فيةبغي أف تكونوا ربٌانٌيٌن تقودكف نيفن الةاس إٔب 

 . الةجاة



(  أىيىٍأميريكيم بًاٍلكيٍفًر ( من دكف اهلل )ٌٍنى أىٍربىابنا الةبيػٌ يىٍأميرىكيٍم أىف تػىَتًخذيكاٍ اٍلمىبلىًئكى ى كى ( كاف اٞنسيح ) كىالى ) -80
( أم بعد أف دعاكم إٔب عبادة اهلل كاالنتسبلـ بػىٍعدى ًإٍذ أىنتيم محٍسًلميوفى كما تٌدعوف ككما أنتم عليه اآلف )

 . ألكامره فهذا غًن صحيح فإٌف اٞنسيح ٓب يأمركم بعبادته بل أمركم بعبادة اهلل كحده

و رنوؿ من اهلل ، كقاؿ بعضهم هو ابن اهلل ، كقاؿ لقد اختلفت الةصارل ُب اٞنسيح فقاؿ بعضهم ه
آخركف هو اهلل ، كقاؿ غًنهم هم ثبلث  آب كابن كركح القدس كالثبلث  هم كاحد، كما أٌف اإلنساف 

 . مقٌسم من جذع كرأس كأطراؼ كلكن هو كاحد

ٌدة صفحات كقد كىٌن اٞنسيح نفسه ابن اإلنساف، فإذا تصٌفحت اإل٤نيل ْند تكرار ابن اإلنساف ُب ع
كهي كةاي  اٞنسيح، كإ٧ٌنا كىٌن نفسه بابن اإلنساف لئبلٌ يقولوا أنٌه إبن اهلل ، حيث كاف يعلم ذلك. كقد 

جاء ُب التوراة ما يفٌةد أقواٟنم كيثبت أخطاءهم كذلك ُب االصحاح الثالث كالعشرين من نفر العدد قاؿ 
( فلٌما كاف مفهومان كثابتان عةد اٞنسيحي  بأٌف   ةدـليس اهلل إنسانان فيكذب كال إبن إنسافو فياهلل تعأب )

كةاي  اٞنسيح هي إبن اإلنساف، أفبل يلتفتوف إٔب هذه العبارة كيةتبهوف إٔب أغبلطهم مع أهٌنم يؤمةوف 
ليس اهلل بالتوراة كيعرتفوف ًُّا، فهل يريدكف كلم  توٌضح ٟنم أكثرمن هذه اٛنمل ، كهي قوؿ اهلل تعأب )

 37( ؟كال إبن إنسافو فيةدـ  إنسانان فيكذب

ا آتػىٍيتيكيم ( السالفٌن )ٌٍنى الةبيػٌ أىخىذى الٌلهي ًميثىاؽى ٟنم حٌن ) ١نٌمد( أم كاذكر يا  كىًإذٍ ) -81 ( يا بين لىمى
( يعين أخذ العهد كاٞنيثاؽ على األنبياء أف يعٌلموكم الكتاب كاٜنكم  كأف مٍّن ًكتىابو كىًحٍكمى و إنرائيل )

َ جىاءكيٍم رىنيوؿه نيأٌب ُب آخر الزماف رنوؿ فيجب عليكم أف تؤمةوا به كتةصركه )يفهموكم بأف  ( كما ٍبي

                                                           
"  إ٤نيل ، ليؤمن العآب أٌنك أنت أرنلتين كهؤالء علموا أٌنك أرنلتين فضبلن عن أٌف السيد اٞنسيح أكثر من قوله "  37

 ؛   21:  17يوحٌةا 
 ؛  17"    إ٤نيل يوحٌةا ٣نٌن أرنلهإنٌه ليس عبد أعظم من نٌيده كال رنوؿ اعظم كقوله األكثر دالل  على كونه رنوالن "

 اٞنراجع  ػ   8: 4"  كاحدان ليس له ثافو ال ابن كال أخكما ُب نفر جامع  أكثر كضوحان ُب التوحيد "



( من أمر التوحيد كالةهي عن اإلشراؾ كمصٌدؽ محصىدٍّؽه لٍّمىا مىعىكيٍم بن عبد اهلل ) ١نٌمدكعدناكم به كهو 
 حٌمد( أم ٩نب عليكم أف تؤمةوا ّنكىلىتىةصيرينَهي لىتػيٍؤًمةيَن ًبًه أيضان باألحكاـ الشرعي  اليت انزٟنا اهلل عليكم )

( كىأىخىٍذًبيٍ ( باٞنيثاؽ )أىأىقػٍرىٍرًبيٍ ( اهلل تعأب للةبٌيٌن )قىاؿى كتةصركه كما قطعتم اٞنيثاؽ مع أنبيائكم على نصرته )
( اهلل تعأب قىاؿى ( بذلك )أىقػٍرىٍرنىا ( أم األنبياء )قىاليواٍ ( أم عهدم )عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم من قومكم )

 . ( عليهمكىأىنىٍا مىعىكيم مٍّنى الَشاًهًدينى ( على قومكم ) فىاٍشهىديكاٍ )

كإليك بعض بعض ما جاء ُب التوراة من قياـ نٌب ، فقد جاء ُب االصحاح الثامن عشر من التثةي  قاؿ 
  :مونى لقومه

يقيم لك الرٌب إالهك نبٌيان من كنطك من إخوتك مثلي له تسمعوف، حسب كٌل ما طلبت من الرٌب "
إالهك ُب حوريب يـو االجتماع قائبلن ال أعود أٚنع صوت الرٌب إالهي كال أرل هذه الةار العظيم  

وهتم مثلك كأجعل  قد أحسةوا فيما تكٌلموا، أقيم ٟنم نبيٌان من كنط إخ :أيضان لئبلٌ أموت، قاؿ ٕب الربٌ 
كبلمي ُب فمه فيكٌلمهم بكٌل ما أكصيه به، كيكوف إٌف اإلنساف الذم ال يسمع لكبلمي الذم يتكٌلم به 

 ". باٚني أنا أطالبه

ندـ كاحد ٍبٌ  ٗناع  ارتٌدكا عن دين اإلنبلـ فقتلوا احملٌذر بن زياد غدران كهربوا من اٞندية  إٔب مٌك ، -86
د ككاف من أهل اٞندية  فأرنل إٔب قومه أف يسألوا رنوؿ اهلل هل ٕب من مةهم يقاؿ له حارث بن نوي

( أم كيف يهديهم إٔب طريق كىٍيفى يػىٍهًدم الٌلهي قػىٍومنا كىفىريكاٍ بػىٍعدى ًإ٬نىاهًنًٍم توب ، فسألوا فةزلت هذه اآليات )
( كالتقدير: بعد أف أنلموا كشهدكا  حىقٌّ شىًهديكاٍ أىَف الَرنيوؿى ) ( بعد أفكى اٜنٌق ثاني ن بعد أف كفركا كقتلوا )

( إٔب طريق اٜنٌق بل كىالٌلهي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى ( أم الرباهٌن )كىجىاءهيمي اٍلبػىيػٍّةىاتي أٌف الرنوؿ حٌق )
 . يضٌلهم ألهٌنم ظلموا الرجل فقتلوه بغًن ذنب



ً  ( أم عذابه )َف عىلىٍيًهٍم لىٍعةى ى الٌلًه جىزىآؤيهيٍم أى ( الكافركف الظاٞنوف )أيٍكلىػًئكى ) -87 ( تلعةهم كىاٍلمىآلًئكى
اًلًدينى ًفيهىا( يلعةوهنم، كبذلك يدخلوف جهٌةم يـو القيام  )كىالَةاًس أىٍٗنىًعٌنى ) الى ( أم دائمٌن فيها )خى

هىلوف٫نيىَففي عىةػٍهيمي اٍلعىذىابي كىالى هيٍم ييةظىريكفى   . ( أم كال ٬ني

كىأىٍصلىحيواٍ ( اٜنادث، كهو القتل، كالذم تاب هو اٜنارث بن نويد )ًإالَ اَلًذينى تىابيواٍ ًمن بػىٍعًد ذىًلكى ) -89
 . ( ّنن يرحم الةاسَرًحيمه ( ٞنن تاب )فىًإَف اهلل غىفيوره ( أعماٟنم )

اٍزدىاديكاٍ كيٍفرنا َلن تػيٍقبىلى ٍبٌ  بػىٍعدى ًإ٬نىاهًنًمٍ ًإَف اَلًذينى كىفىريكاٍ جاء ُب الذين بقوا على كفرهم كٓب يتوبوا )ٍبٌ  -90
 . ( عن طريق اٜنقٌ هيمي الَضآلحوفى ( الكافركف )كىأيٍكلىػًئكى ( عةد اٞنمات )تػىٍوبػىتػيهيمٍ 

لى ًمٍن ًإَف اَلًذينى كىفىريكاٍ كىمىاتيواٍ كىهيٍم كيَفاره فػىلىن يػيٍقبى كجاء ُب الذين ماتوا على كفرهم كٓب يتوبوا ) -91
بنا ( يـو القيام  )أىحىًدًهم  ( عن كىلىًو افػٍتىدىل ًبًه ( أم مقدار ما ٬نؤل األرض من الذهب )مٍٍّلءي األٍرًض ذىهى

( يةصركهنم كىمىا ٟنىيم مٍّن نَاًصرًينى ( أم مؤٓب )أيٍكلىػًئكى ٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه العذاب فبل يفيده كلن ييقبىل مةه )
 . اهلل ك٫نٌلصوهنم من عذاب

٣نَا ( ُب نبيل اهلل )حىَّت تيةًفقيواٍ ( كتكونوا أبراران )اٍلربَ ( أجر )لىن تػىةىاليواٍ خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ )ٍبٌ  -92
بحوفى  ( من اٞنأكل كاٞنلبس فحيةًئذو تكونوف أبراران كتةالوف أجران، أٌما إذا أنفقتم من اٞنأكل كاٞنلبس الردمء ٓنًي

فلن تةالوا أجران عليه، ككذلك إذا أنفقتم أمواالن أك شيئان آخر من اٞنأكل أك اٞنشرب  الذم ال ترغبوف فيه
( يعلم فىًإَف الٌلهى بًًه عىًليمه ( ُب نبيل اهلل أك ُب نبيل غًنه ) مىا تيةًفقيواٍ ًمن شىٍيءو لغًن اهلل فلن تةالوا أجره )كى 

 . ّنا كاف له كّنا كاف لغًنه من اٞنخلوقٌن

، فقالت اليهود: كٌل شيء ٥نٌرمه فإنٌه بلن إلبراهيمٜنـو اإلبل إذ قاؿ كاف حً  الةبٌ أنكر اليهود ٓنليل  -93
( أم كيلح الطَعىاـً ١نرـٌ على نوح كإبراهيم كغًنهم من األنبياء حٌّت انتهى إليةا، فةزلت هذه اآلي  )

( أم أكالد إنرائيل اإلثين عشر، كإنرائيل هو يلى لٍّبىيًن ًإٍنرىائً ( أم كاف حبلالن )كىافى ًحػبلًّ اٞنأكوالت )



َرـى ًإٍنرىائًيلي عىلىى نػىٍفًسًه ٓب ٪نرـٌ يعقوب على أكالده شيئان من اٞنأكوالت ) كاٞنعىن:يعقوب،  ( ًإالَ مىا حى
حرـٌ اهلل  ( كلىٌما نزلت التوراة ًمن قػىٍبًل أىف تػيةػىَزؿى التَػٍورىاةي ى ككاف ذلك )كذلك لسبب مرض أصابه فاحتمى 

عليكم ٜنم اإلبل كغًنها كٓب ٪نٌرمها عليةا ٥نن اٞنسلمٌن، فأنتم قلتم أٌف ٜنم اإلبل كاف حرامان أيضان على 
( عليةا، أم فاقرؤكها فىٍأتيواٍ بًالتَػٍورىاًة فىاتٍػليوهىا ) ١نٌمد( ٟنم يا قيٍل يعقوب كأكالده كذلك مكتوب ُب التوراة )

 . ( فيما تٌدعوفًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى عليةا لةرل صدقكم )

( فىأيٍكلىػًئكى ( أم من بعد تبلكة التوراة كظهور البٌية  )فىمىًن افػٍتػىرىلى عىلىى الٌلًه اٍلكىًذبى ًمن بػىٍعًد ذىًلكى ) -94
 . ( اٞنستحٌقوف للعذاب هيمي الظَاًلميوفى اٞنفرتكف )

( ذهب بعض اليهود إٔب أحبارهم كنألوهم: فىاتٍػليوهىا ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى قيٍل فىٍأتيواٍ بًالتَػٍورىاًة فلٌما نزلت ) -95
هل مكتوب ُب التوراة أٌف إبراهيم كأكالده كانوا ال يأكلوف ٜنم اإلبل ألنٌه ١نرـٌ عليهم؟ قالوا: ليس ذلك 

( صىدىؽى الٌلهي هود )ٟنؤالء الي ١نٌمد( يا قيٍل ، فةزلت هذه اآلي  )١نٌمدُب 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 

كلكٌن اهلل أخرب٘ب بذلك على لساف جربائيل فقولوا أنتم صدؽ اهلل ، كإذا علمتم صدقي كظهرت لكم 
ًةيفنا ( اليت أنا نائر عليها كناهج مةهجها ألٌف إبراهيم كاف )اًهيمى فىاتًَبعيواٍ ًمَل ى ًإبٍػرى البٌيةات على نبٌوٌب ) ( حى

( فبل عبد العجل كال البعليم كال كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى أم مستقيمان على التوحيد كعبادة اهلل )
 . عشتاركث كال غًنها كما عبدٕنوها أنتم أيٌها اليهود

كقاؿ اٞنسلموف بل الكعب   ،اليهود بيت اٞنقدس أفضل من الكعب  تفاخر اٞنسلموف كاليهود فقالت -96
( كبٌك  اٚنها القدٙب لىَلًذم بًبىَك ى ( للحج كالعبادة )ًإَف أىَكؿى بػىٍيتو كيًضعى لًلةَاًس أفضل، فةزلت هذه اآلي  )

اركا يسٌموهنا مك ، كلكن العرب أبدلت الباء باٞنمم على مٌر السةٌن كاختبلط اللغ  األجةبي  بالعربي  فص
أٌف أٌكؿ بيت بيينى على األرض للحج  كاٞنعىن:، ا ُب هذه اآلي  على اٚنها القدٙبكإٌف اهلل تعأب ذكره

أقامه إبراهيم على أنسًه، ٍبٌ  هتٌدـ من بعد آدـ على ٣نٌر السةٌنٍبٌ  كالعبادة هو الذم ببك ، فقد بةاه آدـ



( أم أصبحت فيه هداي  كىهيدنل دعى لساكةيه باٝنًن كالربك  )( إٌف إبراهيم باركه ك ميبىارىكنا كقوله )
 . كفيها نزؿ القرآف فكاف هداي  للعاٞنٌن ١نٌمد، ألٌف من مك  نبغ إٔب طريق اٜنقٌ  ( يهتدكفلٍٍّلعىالىًمٌنى )

ًمًه كمن تلك العبلمات )بػىيٍّػةىاته ( ام عبلمات )ًفيًه آيىاته ) -97 ـي ًإبٍػرىاًهيمى ( تدٌؿ على ًقدى ( اٞنوجود َمقىا
كىلًٌلًه عىلىى الَةاًس ( فبل أحد يقتله ُب ذلك اٞنكاف )كىافى آًمةنا( من الةاس كهو خائف )كىمىن دىخىلىهي حاليان )

٪نٌج ( كمعةاه كهلل على من انتطاع إٔب اٜنٌج نبيبلن، أم إلزامان عليه أف ًحجح اٍلبػىٍيًت مىًن اٍنتىطىاعى إًلىٍيًه نىًبيبلن 
( كعن فىًإَف اهلل غىيًنٌّ عىًن اٍلعىالىًمٌنى ( أم مىن كتم ماله كقاؿ إٌ٘ب غًن مستطيع للحٌج كٓب ٪نٌج )كىمىن كىفىرى )

 . تعٌبدهم ُب بيته

( أم يىٍدعيوفى ًإٔبى اٍٝنىًٍنً ( أم ٗناع  مبشٍّركف بدين اإلنبلـ )أيَم ه ( أيٌها اٞنسلموف )كىٍلتىكين مٍّةكيمٍ ) -104
، كالدليل على ذلك قوله ١نٌمدلةاس إٔب القرآف كالعمل بأحكامه، فاٝنًن هو الوحي اٞنةزؿ على يدعوف ا

ٍن خىًٍنو مٍّن تعأب ُب نورة البقرة }َما يػىوىدح اَلًذينى كىفىريكاٍ ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب كىالى اٍلميٍشرًًكٌنى أىف يػيةػىَزؿى عىلىٍيكيم مٍّ 
( أم عن كىيػىةػٍهىٍوفى عىًن اٍلميةكىرً ( أم بالطاع  )كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكؼً رٌبكم، كقوله )من  رَبٍّكيٍم{ يعين من كحيو 

 . م الفائزكفأ( هيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( اٞنبٌشركف بدين اإلنبلـ كالداعوف إٔب اٝنًن )كىأيٍكلىػًئكى اٞنعصي  )

( بالبشارة كما يصيبها من تػىبػٍيىضح كيجيوهه يػىٍوـى بٌٌن نبحانه أحواؿ الةاس يـو القيام  فقاؿ )ٍبٌ   -106
( ًلما يصيبها من حزف كعذاب، فبياض الوجوه كةاي  عن نركرها، كنواد الوجوه  كىتىٍسوىدح كيجيوهه نركر )

لذين ارتٌدكا ( كهم اأىٍكفىٍرًبي بػىٍعدى ًإ٬نىاًنكيمٍ ( يقاؿ ٟنىم )فىأىَما اَلًذينى اٍنوىَدٍت كيجيوهيهيمٍ كةاي  عن حزهًنا ككآبًتها )
، كيدخل ضمن اآلي  اٞنةافقوف الذين آمةوا ظاهران ككفركا باطةان، كالدليل الةبٌ عن دين اإلنبلـ بعد كفاة 

دى ٟنىيٍم نىًصًننا{ ،  على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء }ًإَف اٍلميةىاًفًقٌنى ُب الَدٍرًؾ األىٍنفىًل ًمنى الَةاًر كىلىن ْنًى
 (عىذىابى ّنىا كيٍةتيٍم تىٍكفيريكفى فىذيكقيواٍ الٍ )



هيٍم ًفيهىا ( كهي اٛنٌة  )فىًفي رىٍ٘نىً  الٌلهً ( كهم اٞنؤمةوف باهلل كرنله )كىأىَما اَلًذينى ابٍػيىَضٍت كيجيوهيهيمٍ ) -107
اًلديكفى   . ( أم دائموفخى

يػٍرى أيَم و أيٍخرًجىٍت ُب بدء إنبلمكم ) ١نٌمد( يا أٌم  كيةتيمٍ ) -110 ( كما زلتم كذلك . كهذا كقوله لًلَةاسً خى
تعأب }كىكىافى الٌلهي غىفيورنا َرًحيمنا{ أم كاف كما يزاؿ هذه صفته ، كُب لغ  أهل اٞنوصل يستعملوف كاف 

وفى تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىةػٍهىٍوفى عىًن اٍلميةكىًر كىتػيٍؤًمةي بٌٌن نبحانه حسن أعماٟنم فقاؿ )ٍبٌ  للماضي كاٜناضر ،
يػٍرنا َٟنيم( كإ٬نانكم كٓب يشركوا )كىلىٍو آمىنى أىٍهلي اٍلًكتىابً ( كحده كال تشركوف به شيئان )بًالٌلهً  ( من لىكىافى خى

( كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه من اليهود كالةجاشي كأصحابه من مٍّةػٍهيمي اٍلميٍؤًمةيوفى بقائهم على ديةهم )
 . ( أم اٝنارجوف عن طاع  اهلل ، ألهٌنم عرفوا اٜنٌق كأنكركهاٍلفىاًنقيوفى  كىأىٍكثػىريهيمي الةصارل أنلموا كآمةوا )

كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه فأنٌبوهم فةزلت هذه   حٌمدعمد رؤكس اليهود إٔب من آمن مةهم ّن -111
( مةهزمٌن وىلحوكيمي األىديبىارى كىًإف يػيقىاتًليوكيٍم يػي ( بألسةًتهم )ًإالَ أىذنل( أم اليهود بأفعاًٟنم )لىن يىضيرحككيمٍ اآلي  )

َ الى ييةصىريكفى عةكم )  (.ٍبي

كعد اهلل اٞنؤمةٌن أهٌنم مةصوركف كأٌف اليهود ال يقدركف عليهم كال يةاٟنم من جهتهم مضرٌة إالٌ من جه  
 . الكبلـ

لَ ي ( أم أنزلت )ضيرًبىتٍ ) -112 أىٍينى مىا ) ( من اهلل بسبب حقدهم ككفرهم كنوء أعماًٟنمعىلىٍيًهمي الذٍّ
( كاٜنبل هو العهد كالذٌم ، ًُنىٍبلو مٍٍّن الٌلًه كىحىٍبلو مٍّنى الَةاسً ( معتصمٌن )ًإالَ ( يعين أيةما كيًجدكا )ثيًقفيواٍ 

رًبت عليهم الذلٌ  ُب كٌل حاؿ إالٌ ُب حاؿ ٕنٌسكهم ُنبلو من اهلل كحبلو الةاس، يعين ذٌم  اهلل ضي  كاٞنعىن:
ةى ي ( انتوجبوه )كىبىآؤيكا ًبغىضىبو مٍّنى الٌلهً بلوه من اٛنزي  )كذٌم  اٞنسلمٌن ًلما ق ( أم كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي اٍلمىٍسكى

ذىًلكى هٌنم أصبحوا كالفقراء من تقتًن العيش كالتزٌيي بزٌم الفقراء مع أٌف أكثرهم أغةياء )إ كاٞنعىن:الفقر ، 



انيواٍ يىٍكفيريكفى بًآ( أم بسبب أهٌنم )بًأىنَػهيمٍ  ( أم بغًن ذنب أذنبوه يىاًت الٌلًه كىيػىٍقتػيليوفى األىنًبيىاء ًبغىًٍنً حىقٍّ كى
انيواٍ يػىٍعتىديكفى ( أمر اهلل )ّنىا عىصىوا( تأكيدان )ذىًلكى )  . ( أم يتجاكزكف حدكده من اٜنبلؿ كاٜنراـكَكى

ـٌ اليهود قالوا إذان لىٌما نزلت اآلي  ا -113 ككٌلهم ُب جهٌةم على قولكم كٌل اليهود فانقوف  لسالف  ُب ذ
( ُب األعماؿ كاألقواؿ بل نىوىاء( اليهود كٌلهم )لىٍيسيواٍ . فةزلت هذه اآلي  )حٌمدحٌّت اليهود الذين آمةوا ّن

( باٜنٌق ألهٌنم آمةوا كأنلموا، ك كيريد بذلك عبد اهلل بن نبلـ كأصحابه مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىاًب أيَم ه قىآًئمى ه )
( مع ذلك كىهيمٍ ( أم ُب أكقات الليل )آنىاء الَلٍيلً ( أم يقرؤكف آيات اهلل كهو القرآف )آيىاًت الٌلهً يػىتػٍليوفى )
 . آي  فيها نجدةعلى هدايته ٟنم، كيسجدكف أيضان إذا مٌرت عليهم  شكران هلل( يىٍسجيديكفى )

نٍػيىا( لغًن اهلل )مىثىلي مىا ييةًفقيوفى ) -117 ثىًل رًيحو   ُب ًهػًذًه اٜنٍىيىاًة الدح ل إهبلؾ ما يةفقوف  ( كتقديره: مثى كىمى
( بقطع ظىلىميواٍ أىنفيسىهيمٍ ( أم زرع قوـو )أىصىابىٍت حىٍرثى قػىٍوـو ( ام برد شديد )ًفيهىا ًصرٌّ ل إهبلؾ ريح )كمثى 

ٍتهي الزكاة عن مستحٌقيها ) ( ُب هي كىمىا ظىلىمىهيمي اللٌ ( فخسركا زرعهم كذهبت أتعاُّم أدراج الرياح )فىأىٍهلىكى
( ألهٌنم حرموا الفقًن من الزكاة فحيرًموا من زرعهم. فكذلك الذم كىلىػًكٍن أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى إهبلؾ زرعهم )

زى   . ل عليه كال يصيبه إالٌ الةدام  كاٝنسرافيةفق مالىه لغًن اهلل فبل ٩ني

ًلما كاف بيةهم من  نزلت هذه اآلي  ُب رجاؿ من اٞنسلمٌن كانوا يواصلوف رجاالن من اليهود -118
 ( أم ال تٌتخذكا صداق  كخٌل  من غًنيىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ الى تػىَتًخذيكاٍ ًبطىانى ن مٍّن ديكًنكيمٍ الصداق  كاٛنوار )

الى يىٍأليونىكيٍم بٌٌن اهلل تعأب العٌل  ُب اٞنةع من مواصلتهم فقاؿ )ٍبٌ  ،أهل مٌلتكم تفشوف إليهم أنراركم
بىاالن  ت ةى ( أم ما أصابكم من عى مىا عىًةتحمٍ ( أم ٕنٌةوا )كىدحكاٍ ( فإهٌنم ال يقٌصركف فيما يؤٌدم إٔب فساد أمركم )خى

( كمعةاه قد ظهرت ًمٍن أىفػٍوىاًهًهمٍ ( لكم )اٍلبػىٍغضىاء( ام ظهرت )قىٍد بىدىتً ، يعين من ضرر كفرحوا بذلك )
( من البغضاء كىمىا ٔنيًٍفي صيديكريهيمٍ فلتات كبلمهم )إمارات العداكة لكم على ألسةتهم كُب فحول أقواٟنم ك 

( أم قد أظهرنا لكم الدالالت الواضحات اليت قىٍد بػىيَػةَا لىكيمي اآليىاتً ( ٣نٌا يبدكف بألسةتهم )أىٍكبػىري لكم )
 . ( كتعرفوف عاقب  ذلكًإف كيةتيٍم تػىٍعًقليوفى يتمٌيز ًُّا الوٌٕب من العدٌك فاتركوا مواالهتم )



تػيبػىوٍّلءي ( أم خرجت من اٞندية  غدكةن، يعين صباحان )ًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍهًلكى ) ١نٌمد( اذكر يا كى )  -121
يعه ( كذلك ُب كاقع  أحيد )لًٍلًقتىاؿً ( ام هتٌيء للمؤمةٌن مواطةان )اٍلميٍؤًمًةٌنى مىقىاًعدى  ( عىًليمه ( ألقوالكم )كىالٌلهي ٚنًى

 . بأحوالكم

( ُب الةصر أىف تػىٍفشىبلى ( أيٌها اٞنسلموف )ًمةكيمٍ ( ك٨نا بةو نلم  كبةو حارث  )آئًفىتىافً ًإٍذ ٨نىَت طَ )  -112
كىعىلىى الٌلًه فػىٍليىتػىوىَكًل ( أم ناصر٨نا كمتوٌٕب أمر٨نا )كىالٌلهي كىلًيػحهيمىاعلى األعداء، كذلك الختبلفهما ُب اآلراء )

 . أعدائهم ( ُب ٗنيع أحواٟنم كهو يةصرهم علىاٍلميٍؤًمةيوفى 

( بقٌل  العدد كىأىنتيٍم أىًذلَ ه ( كهو موقع بٌن مٌك  كاٞندية  )بًبىٍدرو ( أيٌها اٞنسلموف )كىلىقىٍد نىصىرىكيمي الٌلهي ) -123
( يعين إذا ثبٌتم على اٛنهاد يعطيكم ما لىعىَلكيٍم تىٍشكيريكفى ( ُب الثبات مع رنوله )فىاتَػقيواٍ الٌلهى كالسبلح )

 . من فضله لكي تشكركا نًعىمه تريدكف كيزيدكم

يا رنوؿ اهلل لو نألت اهلل أف يةٌزؿ عليةا مبلئك  من السماء لةصرتةا ،  الةبٌ قاؿ بعض أصحاب  -124
 ١نٌمد( يا ًإٍذ تػىقيوؿي بلى. فةزلت هذه اآلي  ) :فقاؿ عليه السبلـ أيكفيكم أف ٬ندٌكم بثبلث آالؼ؟ قالوا

ً  ميةزىًلٌنى لقلوًُّم )( تىًعدهم تطميةان لًٍلميٍؤًمًةٌنى ) دَكيٍم رىبحكيم بًثىبلىثىً  آالىؼو مٍّنى اٍلمىآلًئكى ( من أىلىن يىٍكًفيكيٍم أىف ٬نًي
( على اٛنهاد كعلى ما أمركم اهلل به فيجعلها ًإف تىٍصربيكاٍ ( يعطيكم كما نألتم كيزيدكم )بػىلىىالسماء )

ا( اٞنشركوف )كىيىٍأتيوكيمالف  رنوله )( معاصي اهلل ك٢نكىتػىتَػقيواٍ ٙنس  آالؼ بدؿ الثبلث  ) ػذى ( أم مٍّن فػىٍورًًهٍم هى
ً  ميسىوًٍّمٌنى ور )يأتوكم على الفى  كاٞنعىن:من كقتهم هذا،  ًٍددٍكيٍم رىبحكيم ًِنىٍمسىً  آالؼو مٍّنى اٍلمىآلًئكى ( بكسر ٬ني

فوا بٌن األركاح أٌف هؤالء  الواك ، معةاه معلٍّمٌن أم يضعوف عبلئم ُب كجوه الكافرين بعد موهًتم لييعرى 
كاًفركف، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘نن }يػيٍعرىؼي اٍلميٍجرًميوفى ًبًسيمىاهيٍم فػىيػيٍؤخىذي بًالةَػوىاًصي 

} اـً  . كىاأٍلىٍقدى



ٓب يقاتًلوا بالسيف كال بالرمح كٓب يػىرىهم أحد من الةاس  الةبٌ كإٌف اٞنبلئك  اليت أرنلها اهلل تعأب لةصرة 
م، ك٫نوٍّفوف اٞنشركٌن كيوهةوف عزمهم كذلك  كلكٌةهم كانوا يشجٍّعوف اٞنسلمٌن على القتاؿ كيقٌوكف قلوُّى

 كىمىا جىعىلىهي الٌلهي ًإالَ باإل٪ناء، كبذلك انتصر اٞنسلموف كاهنـز اٞنشركوف، كالشاهد على ذلك قوله تعأب )
ًئَن قػيليوبيكيم ًبًه كىمىا الَةٍصري ًإالَ ًمٍن ًعةًد الٌلًه اٍلعىزًيًز اٜنٍىًكيمً  ( فإٌف اهلل تعأب أمٌد اٞنسلمٌن بيٍشرىل لىكيٍم كىلًتىٍطمى

باٞنبلئك  ُب كٌل حرب كقتاؿ لةصرهتم كلكٌةهم ٓب يعلموا ذلك ألهٌنم ٓب يػىرىكهم. كالشاهد على ذلك قوله 
حزاب }يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا اذٍكيريكا نًٍعمى ى الَلًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىاءٍتكيٍم جيةيوده فىأىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم تعأب ُب نورة األ

 . ر٪ننا كىجيةيودنا ٓبٍَ تػىرىٍكهىا { ، فاٛنةود اليت ٓب يرىكها هم اٞنبلئك 

ييهلك طائف  مةهم بالقتل كاألنر، كهو ما كاف يـو بدر فقد ( أم للًيػىٍقطىعى طىرىفنا مٍّنى اَلًذينى كىفىريكاٍ ) -127
( إٔب أهلهم فػىيىةقىًلبيواٍ ( يعين أك ٫نزيهم باٟنز٬ن  كيذٌٟنم )أىٍك يىٍكًبتػىهيمٍ قيًتل نبعوف كأيًنر نبعوف من قريش )

 . ( غًن ظافرينخىآئًًبٌنى )

ؿ اللهٌم اهًد قومي فإهٌنم ال عليه السبلـ يدعو للمشركٌن من قريش باٟنداي  فيقو  الةبٌ كاف  -128
( أم ليس لك من أمر هدايتهم شيء كإ٧ٌنا أمرهم إٔب اهلل ، لىٍيسى لىكى ًمنى األىٍمًر شىٍيءه يعلموف. فةزلت )

أىٍك كهذا كقوله تعأب ُب نورة القصص }ًإَنكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكَن الَلهى يػىٍهًدم مىن يىشىاء{ ، )
ليس لك أمر  كاٞنعىن:( مستحٌقوف للعذاب، فىًإنَػهيٍم ظىاًلميوفى ( بسبب كفرهم )ٍيًهٍم أىٍك يػيعىَذبػىهيمٍ يػىتيوبى عىلى 

فتدعو لقومك بل األمر يرجع هلل فمن كاف مةهم يستحٌق اٟنداي  فإٌف اهلل يهديه  ١نٌمدهدايتهم يا 
اس فإٌف اهلل ال يهديه بل يعٌذبه ُب لئلنبلـ كيتوب عليه كمن كاف ال يستحٌق اٟنداي  ألنٌه ظآب يظلم الة

 . الدنيا بالقتل كاألنر كاٟنز٬ن  كُب اآلخرة بالةار

ًمن ( أم قد مضت )قىٍد خىلىتٍ فقاؿ ) ١نٌمدخاطب اهلل اٞنشركٌن من قريش اٞنكٌذبٌن برنال  ٍبٌ  -137
ٍبٌ  يأمر اهلل ًُّا كٓب يةزٟنا ُب كتاب( أم عادات كتقاليد كثًنة نةٌتها األمم اٞناضي  بأهوائها ٓب قػىٍبًلكيٍم نيةىنه 

قالوا إٌف اهلل أمرنا ًُّا، كٞنٌا أرنلةا إليهم رنبلن من عةدنا كٌذبوهم كأهانوهم فأهلكةاهم بذنوًُّم، ككذلك 



أنتم ٓنٌللوف كٓنٌرموف من األنعاـ فتجعلوف مةها نائب  ككصيل  كُنًنة كغًن ذلك كْنعلوف من األنعاـ 
تقولوف ما كاف هلل فهو يصل لشركائةا كما كاف لشركائةا فبل يصل ٍبٌ  خر لشركائكمكاٜنرث نصيبان هلل كآ

ول أنفسكم، كلىٌما  أرنلةا لكم رنوالن من أنفسكم يعٌلمكم كيرشدكم  إٔب اهلل ، فتحٌللوف كٓنٌرموف ّنا هتى
فىاٍنظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي يحوا )( أم نفىًسًنيكاٍ ُب األىٍرضً إٔب طريق اٜنٌق كٌذبتموه كقلتم إٌف اهلل أمرنا ًُّذا )

( يعين فانظركا إٔب آثار األمم اٞناضي  اليت أهلكةاها بسبب كفرها كتكذيبها للرنل، فإذا اٍلميكىَذًبٌنى 
 . أصررًب على تكذيبكم كبقيتم على كفركم فسيكوف مصًنكم كمصًن األمم السالف  اليت كٌذبت رنلها

ا) -138 ػذى ( يبٌٌن لكم اٜنبلؿ كاٜنراـ كاٝنًن كالشٌر بػىيىافه لٍّلَةاسً ) ١نٌمدجاءكم به ( القرآف الذم هى
م ّنوعظتهكىمىٍوًعظى ه لٍٍّلميَتًقٌنى ( إٔب طريق اٜنٌق )كىهيدنل)  . ( الذين يٌتقوف اهلل بطاعته ك٪نيوف قلوُّى

( أم قاتلوا العدٌك مع مىعىهي رًبػٍّيحوفى كىًثًنه قىاتىلى ( أم ككم من نٌب ٣نن كاف قبلكم )كىكىأىيٍّن مٍّن َنًبٍّ ) -146
ةيواٍ نبٌيهم ، كالربٌيوف هم اٞنوٌحدكف اٞنةسوبوف للرٌب ) ًبيًل الٌلهً ( أم فما جبةوا )فىمىا كىهى ( ًلمىا أىصىابػىهيٍم ُب نى

انيواٍ ( عن اٛنهاد )كىمىا ضىعيفيواٍ من األذل كاٛنراح كالقتل ) هم كما فعلتم ( أم كماخضعوا لعدكٌ كىمىا اٍنتىكى
بح الَصاًبرًينى ) ١نٌمدحٌن قيل قيًتل   . ( مع نبٌيهم الثابتٌن على جهاد الكافرينكىالٌلهي ٪نًي

هي ) -152 ( ُب بادئ األمر، أم ًإٍذ ٓنىيسحونػىهيم( بالةصرة على أعدائكم )كىلىقىٍد صىدىقىكيمي الٌلهي كىٍعدى
( أم بإذف من اهلل لكم، ًإٍذنًهً كاٞنسلموف خلفهم )بً تستأصلوهنم، ألٌف اٞنشركٌن اهنزموا ُب بادئ األمر 

ا يػيقىاتًليونىكيٍم كىآَف ن{ ، ) آَف ن كىمى ( ُب حىَّت ًإذىا فىًشٍلتيمٍ كذلك قوله تعأب ُب نورة التوب : }كىقىاتًليواٍ اٍلميٍشرًًكٌنى كى
( أم ككاف الفشل ُب ٍم ُب األىٍمرً كىتػىةىازىٍعتي أمر عبد اهلل بن جبًن كالرماة من أصحابه كٓب تةجح هذه اٝنط  )

هذه اٝنط  بسبب تةازعكم ُب األمر، ألٌف الرماة تةازعوا مع عبد اهلل بن جبًن فقالوا نذهب مع إخوانةا 
( اهلل مٍّن بػىٍعًد مىا أىرىاكيم( أمر نبٌيكم )كىعىصىٍيتيملةغةم، فقاؿ ٟنم أٓب يقل لكم رنوؿ اهلل ال تربحوا مكانكم )

بحو ) تغٌلبت عليكم أعداؤكم ألٌنكم ٍبٌ  ( من الةصرة على أعدائكم كهز٬نتهم كالغةيم  من أمواًٟنم،فى َما ٓنًي
نٍػيىاٌن )سمى انقسمتم قً  ( كىًمةكيم َمن ييرًيدي اآلًخرىةى ( فيرتؾ مكانه كيسعى كراء الغةيم  )ًمةكيم َمن ييرًيدي الدح



َ صىرىفىكيٍم عىةػٍهيمٍ جبًن من قيًتل معه )فيثبت مكانه كال يلتفت إٔب الغةيم  فيقتل كعبد اهلل بن  ( إٔب اٞندية  ٍبي
أرجعكم إٔب اٞندية  كألقى الرعب ٍبٌ  كاٞنعىن:، هم كلتشفى جركحكم كلتسكن نفونكمليخٌلصكم من شرٌ 

( أم لًيىٍبتىًليىكيمٍ ُب قلوب اٞنشركٌن لًنجعوا إٔب مك  كيةتهي القتاؿ فيما بيةكم كبيةهم ُب ذلك اليـو )
اٞنرٌة حيث ندمتم على ما فرط مةكم  ( ُب هذهكىلىقىٍد عىفىا عىةكيمٍ م هل تشكركف أـ تتضٌجركف )ليختربك

 . ( حيث هداهم إٔب دين اإلنبلـ فآمةواكىالٌلهي ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلميٍؤًمًةٌنى كذلك بفضل مةه عليكم )

( معةاه كلقد عفا عةكم تيٍصعٍّديكفى ًإٍذ يـو أحد فقاؿ تعأب ) الةبٌ ذكر اٞنةهزمٌن من أصحاب ٍبٌ  -153
( ام كال كىالى تػىٍلويكفى عىلىى أحىدو يـو أحد إذ تذهبوف ُب كادم أحد كتصعدكف على تبلله فراران من العدٌك )

( أم يىٍدعيوكيٍم ُب أيٍخرىاكيمٍ ) ١نٌمد( يعين كىالَرنيوؿي تلتفتوف على أحد من قومكم جرحى كانوا أـ قتلى )
( أم فجازاكم فىأىثىابىكيٍم غيَمان ًبغىمٍّ فيقوؿ ارجعوا إٕبى عباد اهلل ، ارجعوا أنا رنوؿ اهلل ) يةاديكم من كرائكم

لٍّكىٍيبلى غٌمان باٟنز٬ن  بسبب غٌمكم للرنوؿ ّنخالفته إذ خالفتم أمره كتركتم أماكةكم فحٌل بكم ما حٌل )
جازاكم اهلل ُّذه الكوارث  كاٞنعىن:( من القتل كاٟنز٬ن ، كيمٍ كىالى مىا أىصىابى ( من الغةيم  )ٓنىٍزىنيواٍ عىلىى مىا فىاتىكيمٍ 

ألجل ٢نالفتكم للرنوؿ أٌكالن كألجل أف تتمرٌنوا على الكوارث كاٞنصائب فبل ٓنزنوا بعد ذلك إف أصابكم 
 . مرهخالفتم أ ( فيةصركم إف امتثلتم قوؿ نبٌيكم، ك٫نذلكم إفٍ كىالٌلهي خىًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى مثلها ثاني  )

َ أىنزىؿى عىلىٍيكيم مٍّن بػىٍعًد اٍلغىمٍّ أىمىةى ن ) -154 ( كهم اٞنؤمةوف. لىٌما نػحعىاننا يػىٍغشىى طىآئًفى ن مٍّةكيمٍ ( أم أمةان )ٍبي
تراجع اٞنسلموف كاجتمعوا عةد رنوؿ اهلل كهم يعتذركف إليه أنزؿ اهلل على اٞنؤمةٌن مةهم الةعاس فةاموا 

هدأ ركعتهم ألٌف اٞنشركٌن توٌعدكهم بالعودة للقتاؿ فجلسوا ٓنت اٛنحف ككضع ُب قلوُّم األماف لت
َتػٍهيٍم متهٌيئٌن للحرب، أٌما اٞنةافقوف مةهم فكانوا خائفٌن مرعوبٌن، كذلك قوله تعأب ) كىطىآئًفى ه قىٍد أى٨نى

يىظيةحوفى بًالٌلًه غًنهم )وا بأنفسهم من القتل دكف ( كهم اٞنةافقوف، أم كاف ٨ٌنهم الوحيد أف يةجي أىنفيسيهيمٍ 
( يعين يقوؿ بعضهم ًمن شىٍيءو ( كالةهي )يػىقيوليوفى هىل لَةىا ًمنى األىٍمرً ( كهم اٞنشركوف )غىيػٍرى اٜنٍىقٍّ ظىَن اٛنٍىاًهًلَي ً 

( يا قيلٍ لبعض هل لةا من اإلمرة كاٞنشورة من شيء، فلو انتشاركنا كأخذكا برأيةا ما حٌل ًُّم ما قد حٌل )



( أم ٫نيٍفيوفى ُب أىنفيًسًهم َما الى يػيٍبديكفى لىكى ( يةصر من يشاء ك٫نذؿ من يشاء )ًإَف األىٍمرى كيَلهي لًَلهً ٟنم ) د١نمٌ 
شىٍيءه ( أم من اٞنشورة من )يػىقيوليوفى لىٍو كىافى لىةىا ًمنى األىٍمرً ما ال يستطيعوف إظهاره لك من الشٌك كالةفاؽ )

َلٍو كيةتيٍم ُب بػيييوًتكيٍم لىبػىرىزى اَلًذينى  ٟنم ُب جواب ذلك ) ١نٌمد( يا قيلأم ما قيًتل أصحابةا )( َما قيًتٍلةىا هىاهيةىا
( أم لو لزمتم مةازلكم أيٌها اٞنةافقوف كاٞنرتابوف كٔنٌلفتم عن القتاؿ كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلقىٍتلي ًإٔبى مىضىاًجًعًهمٍ 

لوف. كالتقدير لو ٔنٌلفتم قتى لوف كيي قتي القتاؿ صابرين ١نتسبٌن فيى  ٝنرج إٔب الرباز اٞنؤمةوف الذين فرض عليهم
( أم ٫نترب ما ُب صدكركم بأعمالكم كىلًيىٍبتىًليى الٌلهي مىا ُب صيديكرًكيمٍ عن القتاؿ ٞنا ٔنٌلف اٞنؤمةوف )

لتفتوا بعد ذلك ( بأعمالكم فتظهر للمسلمٌن نٌياتكم كتةكشف أنراركم فبل يكىلًييمىَحصى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ )
اًت الصحديكرً إٔب أقوالكم. كالتمحيص هو االمتحاف كاالختبار ) ( فبل ٔنفى عليه خافي  من كىالٌلهي عىًليمه ًبذى

 . أنراركم

( يػىٍوـى اٍلتػىقىى اٛنٍىٍمعىافً ( أيٌها اٞنسلموف )ًمةكيمٍ ( عن القتاؿ كاهنزموا يـو أحد )ًإَف اَلًذينى تػىوىَلٍواٍ ) -155
( أم طلب زلٌتهم ِنطٌ و خٌطها ٟنم فةجحت ًإ٧َنىا اٍنتػىزىَٟنيمي الَشٍيطىافي ٗنع اٞنسلمٌن كٗنع اٞنشركٌن )للقتاؿ، 

ككانت تلك الزلٌ  بسبب بعض  كاٞنعىن:، ( من اإلٍببًبػىٍعًض مىا كىسىبيواٍ بيده، ككاف نبب تلك الزلٌ  )
ٟنم ال تربحوا مكانكم، فخالفوا أمره  أصحاُّم الذين كسبوا إٖنان ّنخالفتهم أمر رنوؿ اهلل حيث قاؿ

( ألهٌنم ندموا على ما فرط مةهم كانتغفركا اهلل كتابوا كىلىقىٍد عىفىا الٌلهي عىةػٍهيمٍ كتركوا مكاهنم كذهبوا يةهبوف )
ًليمه ( للموٌحدين ٞنن تاب مةهم )ًإَف الٌلهى غىفيوره )  . ( ال يعجل بالعقوب  على من عصاهحى

ا اَلًذينى آمىةيواٍ اٞنؤمةٌن عن االقتداء بالكافرين كاٞنةافقٌن ُب أقواٟنم كأفعاٟنم فقاؿ )هنى اهلل ٍبٌ  -156 يىا أىيػحهى
اَلًذينى كىفىريكاٍ  ًإذىا ( من أهل الكفر كاإلشراؾ )كىقىاليواٍ إًلٍخوىاهًنًمٍ ( ُب أٌناذهم العقائد الفاندة )الى تىكيونيواٍ كى

انيواٍ غيزًّلا فيها للتجارة أك طلب معاش أك هجرة كماتوا صدف ن )( أم نافىرك ضىرىبيواٍ ُب األىٍرضً  ( أم أىٍك كى
انيواٍ غزاة ١ناربٌن فقيًتلوا، فيقوؿ بعض الكافرين لبعض ) نىا مىا مىاتيواٍ كىمىا قيًتليواٍ ( مقيمٌن )َلٍو كى ( يعين ما ًعةدى

كال تعتقدكا ًُّذه العقائد الفاندة  مات اٞنسافركف كما قيًتل الغزاة. فبل تكونوا أيٌها اٞنسلموف مثلهم



لكي ٩نعل اهلل تلك اٞنقال   كاٞنعىن:( أم ُب قلوب الكافرين، حىٍسرىةن ُب قػيليوًًُّمٍ ( القوؿ )لًيىٍجعىلى الٌلهي ذىًلكى )
ًيتي نببان إللزاـ اٜنسرة كاٜنزف ُب قلوُّم ) ـ ( عةد حضور األجل ُب السفر كاٜنضر ال مقدٌ كىالٌلهي ٪نيٍيًػي كى٬ني

 . ( ال يفوته شيء من أعمالكم كال من أقوالكمكىالٌلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه ًلما أٌخر كال مؤٌخر ًلما قٌدـ )

ًبيًل الٌلًه أىٍك ميتحمٍ ( أيٌها اٞنسلموف )كىلىًئن قيًتٍلتيمٍ ) -157 ( بآجالكم ككةتم قاصدين اٛنهاد أك مهاجرين ُب نى
ٍغًفرىةه مٍّنى ُب نبيل اهلل ) ا، فإنٌه تعأب يغفر ذنوبكم )كى الٌلهً  لىمى ( ٓنصلوف عليها، فإٌف اهلل تعأب رىٍ٘نى ه ( تةالوهنى

َا ٩نىٍمىعيوفى ير٘نكم كيدخلكم جةٌاته، كهاتاف ) يػٍره ٣نٍّ  . ( من األمواؿ كاٞنقاصد الدنيوي خى

معوف، كىلىًئن محتحٍم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًلٔبى اهلل ٓنيٍشىريكفى قاؿ تعأب )ٍبٌ  -158 نواء مٌتم أك قيًتلتم فإٌف  كاٞنعىن:( أم ْني
مرجعكم إٔب اهلل فيجازم كبلن مةكم ما يستحٌقه احملسن على إحسانه كاٞنسيء على إناءته فآثًركا ما 

 . يقرٌبكم مةه كيوجب لكم رضاه من العمل بطاعته كاٛنهاد ُب نبيله كال تركةوا إٔب الدنيا فتخسركا

إيٌاهم ك٠ناكزته عةهم من تعداد ر٘نته تعأب حيث جعله لٌٌن  الةبٌ مساهل   بٌٌن نبحانه أفٌ ٍبٌ  -159
كمن بعض أنواع الةعم  كاٞنعىن:( أم فرب٘ن و كحرؼ )ما( للتةوٌع، فىًبمىا رىٍ٘نى و العطف حسن اٝنلق فقاؿ )

مٍّنى الٌلًه لًةتى اليت أنعم اهلل ًُّا عليهم أف جعلك لٌٌن القلب غًن قاسو لكي يةقادكا لك كال يةفركا مةك )
( أم جافيان نٌيء اٝنلق فىظًّا) ١نٌمد( يا كىلىٍو كيةتى ( معةاه أٌف ليةك ٟنم ٣نٌا يوجب دخوٟنم ُب الدين )ٟنىيمٍ 
فىاٍعفي ( أم لتفٌرؽ أصحابك عةك كنفركا مةك )الىنفىضحواٍ ًمٍن حىٍوًلكى ( أم قاني القلب )غىًليظى اٍلقىٍلبً )

( أم ُب أمر كىشىاًكٍرهيٍم ُب األىٍمرً ( أم اطلب ٟنم اٞنغفرة من اهلل )كىاٍنتػىٍغًفٍر ٟنىيمٍ )( زلٌتهم يـو أحد عىةػٍهيمٍ 
اٜنرب كغًنه ٣نٌا ٓب يةزؿ به كحي لتقتدم بك أٌمتك ُب اٞنشورة، كُب آي  أخرل قاؿ تعأب ُب نورة 

ةػىهيٍم{ . ) ( أم فػىتػىوىَكٍل عىلىى الٌلهً بعد اٞنشاكرة )( على عمل شيء فىًإذىا عىزىٍمتى الشورل }كىأىٍمريهيٍم شيورىل بػىيػٍ
بح اٍلميتػىوىكًٍّلٌنى فاعتمد عليه كثق به كفٌوض أمرؾ إليه )  . ( عليه فيةصرهم كيقضي حوائجهمًإَف الٌلهى ٪نًي



يـو أحد كاعتذركا إليه قبل عذرهم كعفا عةهم، فقاؿ  الةبٌ لىٌما رجع اٞنةهزموف من أصحاب  -161
مع قريش ككانت هذه اٟنز٬ن  مةٌا ٓب يقبل عذرنا أبو نفياف بل ألهانةا عليها كحقد بعضهم لبعض لو كٌةا 

( كتقديره ما كاف لةبٍّ كىمىا كىافى لًةىًبٍّ أىف يػىغيلَ . فةزلت هذه اآلي  )قبل عذرنا كعفا عٌةا الةبٌ قلبه عليةا كلكٌن 
عليهم. فالغٌل يريد به اٜنقد، كالشاهد  أف يهٌن قومه كما كاف له أف يغٌل، يعين كليس له أف يكوف حقودان 

على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ُب كصف أهل اٛنة  }كىنػىزىٍعةىا مىا ُب صيديكرًًهم مٍٍّن ًغلٍّ{ يعين من 
َرًحيمه{ . كقوله حقدو. كقاؿ أيضان ُب نورة اٜنشر}كىالى ْنىٍعىٍل ُب قػيليوبًةىا ًغبلًّ لٍَّلًذينى آمىةيوا رىبَػةىا ًإَنكى رىؤيكؼه 

( يعين يأٌب ُنقده ٍأًت ّنىا غىَل يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً ( يعين كمن ٪نمل قلبه غيظان كحقدان على قومه )يى كىمىن يػىٍغليلٍ )
َ تػيوىََب كيلح نػىٍفسو عليهم فبل يشفع ٟنم، كلكةٌةا ٓب ٦نرت للرنال  أنانان حقودين بل جعلةاهم مسا١نٌن ) ( ٍبي

 . ( ُب حٌقهمكىهيٍم الى ييٍظلىميوفى ( ُب دار الدنيا من خًن أك شٌر )ا كىسىبىتٍ مَ من قومه جزاء )

ًن اتَػبىعى ًرٍضوىافى الٌلهً بٌٌن نبحانه بأٌف األنبياء ال تقاس بالكفرة كاٞنشركٌن فقاؿ )ٍبٌ  -162  ١نٌمد( كهو أىفىمى
ان الذم اتٌبع رضا اهلل بأيب نفياف ١نٌمدأتقيسوف  كاٞنعىن:( كهو أبو نفياف، كىمىن بىاء ًبسىٍخطو مٍّنى الٌلهً )

الذم باء بسخط من اهلل فتقولوف لوكٌةا من أصحابه كحدثت هذه اٜنادث  ُب معسكره ألهانةا كحقد قلبه 
َةمي عليةا )  .  ( يكوف مصًنهكىبًٍئسى اٍلمىًصًني ( يـو القيام  )كىمىٍأكىاهي جىهى

نفياف يـو فتح مٌك  كقاؿ من دخل دار أيب نفياف فهو آًمن. قد عفا عن أيب  الةبٌ كأظٌةك تقوؿ أٌف 
من نجاياه الكـر كالعفو كالشفق  على قومه كلذلك عفا عةه، كلقد عفا  الةبٌ أقوؿ هذا صحيح كلكٌن 

عن كثًن من الةاس ليس أبو نفياف كحده، كلكٌن أعماؿ أيب نفياف كجرائمه ال تغتفر فقد كاف رأس 
عفا عةه  الةبٌ ، فقد أهاف اٞنسلمٌن كقتلهم كشٌردهم، كلكٌن ائد جيش الكفرة  كنبب العداكة كقالفت

 : ُنسن أخبلقه ككرٙب نجاياه كما قاؿ الشاعر
 أبطىحي  بالَدـً  ناؿى  مىلىكتيمٍ  فػىلىٌما      نىجَي ن  ًمٌةا العىٍفوي  فىكافى  مىلىٍكةا

 يىةضىحي  فيهً  بًاَلًذم إناءو  ككلح           بىيةىةا الٌتفاكيتي  هذا مي فىحىسبيكي 



دنا أىف فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٞنائدة }ًإ٧َنىا جىزىاء اَلًذينى ٪نيىارًبيوفى الٌلهى كىرىنيولىهي كىيىٍسعىٍوفى ُب األىٍرًض فىسىا
ًمن قػىٍبًل أىف تػىٍقًدريكاٍ عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوٍا  يقوؿ }ًإالَ اَلًذينى تىابيواٍ ٍبٌ  يػيقىتَػليواٍ أىٍك ييصىَلبيواٍ أىٍك تػيقىَطعى أىٍيًديًهٍم ...اْب{

 . أىَف الٌلهى غىفيوره َرًحيمه{ فالتوب  تقبل قبل اٞنقدرة ال بعد اٞنقدرة

هيٍم بٌٌن نبحانه بأٌف األنبياء درجات كمراتب كليس كٌلهم نواء ُب األخبلؽ كاألعماؿ فقاؿ )ٍبٌ  -163
( يعين هم على مراتب كمةازؿ، ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }كىلىقىٍد فىَضٍلةىا دىرىجىاته ًعةدى الٌلهً 

{ ، )الةبيٌ بػىٍعضى   . عمالهأ( فيعطي كبلن مةهم على قدر كالٌلهي بىًصًنه ّنىا يػىٍعمىليوفى ٌنى عىلىى بػىٍعضو

 ،ديره كلىٌما أصابتكم مصيب  قلتم أٌٗب هذا ( تقأىكىلىَماعاد الكبلـ إٔب ذكر اٛنهاد فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -165
ل من تً ( يـو بدر، فقد قي مٍّثٍػلىيػٍهىا( من اٞنشركٌن )قىٍد أىصىٍبتيم( يـو أحد )أىصىابػىٍتكيم محًصيبى ه كاأللف لبلنتفهاـ )

ٍبٌ  ر نبعوف كذلك يـو بدر ،ل مةهم نبعوف كأنً د، كلكٌن اٞنشركٌن قتً اٞنسلمٌن نبعوف رجبلن يـو أحي 
ا) ػذى هيوى ًمٍن ًعةًد ) ١نٌمد( يا قيلٍ ( أم كيف يكوف هذا اٝنذالف عليةا كالةصر للكافرين )قػيٍلتيٍم أىَٗب هى

( أم قل ٟنم إٌف الذم أصابكم من قتل كهز٬ن  كاف نببه أصحابكم الذين تركوا أماكةهم كذهبوا أىنٍػفيًسكيمٍ 
فقد كاف قادران  (الٌلهى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ًإَف كراء السلب كالةهب فجاء العدٌك من خلفهم كضرُّم ك )

على نصركم كلكن ٓب يةصركم ُب ذلك اليـو ألٌنكم خالفتم أمر نبٌيكم كتركتم مراكزكم فحٌل بكم ما قد 
 . حلٌ 

( ٗنع اٞنسلمٌن كٗنع اٞنشركٌن، يعين ما يػىٍوـى اٍلتػىقىى اٛنٍىٍمعىافً ( أيٌها اٞنسلموف )كىمىا أىصىابىكيمٍ ) -166
( أم بعقوب  اهلل لكم ألٌنكم خالفتم أمر نبٌيكم برتككم فىًبًإٍذًف الٌلهً د )أصاُّم من الةكب  كالقتل يـو أحي 

( أم ليمٌيز اهلل اٞنؤمةٌن من اٞنةافقٌن بتلك اٜنادث  اٍلميٍؤًمًةٌنى . كىٍليػىٍعلىمى اَلًذينى نىافػىقيواٍ ( اهلل )كىلًيػىٍعلىمى مراكزكم )
فيعرفوف اٞنؤمن من اٞنةافق )كىًقيلى ٟنىيٍم( أم للمةافقٌن قبل اٝنركج إٔب القتاؿ فتةكشف للةاس أنرارهم 

ًبيًل الٌلًه أىًك اٍدفػىعيواٍ ) ( عن حر٬نكم كأنفسكم إف ٓب تقاتلوا ُب نبيل اهلل ، قاؿ ٟنم ذلك تػىعىالىٍواٍ قىاتًليواٍ ُب نى
كاف معه من أصحابه كهم ثبلٖنائ  عبد اهلل كعمرك بن حزاـ األنصارم. فأجاب عبد اهلل بن أيب كمن  



( أم لو نعلم أٌف عليةا كاجبان يقضي بالقتاؿ التٌبعةاكم ُب نفركم قىاليواٍ لىٍو نػىٍعلىمي ًقتىاالن الَتَػبػىٍعةىاكيمٍ رجل ك )
ٍم هيٍم لًٍلكيٍفًر يػىٍومىًئذو أىقػٍرىبي ًمةػٍهي هذا كقاتلةا معكم كلكن ال نرل كاجبان يقضي بذلك. فكاف هذا عذرهم )

( يعين بإظهار هذا القوؿ صاركا أقرب للكفر ُب أعٌن اٞنسلمٌن إذ كانوا قبل ذلك أقرب لئل٬ناف، ًلئًل٬نىافً 
( أم يقولوف ذلك ليعتذركا لكم يػىقيوليوفى بًأىفػٍوىاًهًهم َما لىٍيسى ُب قػيليوًًُّمٍ فعلم اٞنؤمةوف مةهم ما ٓب يعلموه )

كىالٌلهي أىٍعلىمي ّنىا من الةفاؽ غًن الذم يظهركنه بألسةتهم )كلكن الذم يضمركنه ُب قلوُّم كيكتمونه 
 . ( فبل ٔنفى عليه خافي يىٍكتيميوفى 

( ُب الةفاؽ، يعين قاؿ بعضهم لبعض، كهم عبد اهلل بن إًلٍخوىاهًنًمٍ ( يعين اٞنةافقٌن )اَلًذينى قىاليواٍ ) -168
، قالوا الةبٌ ، يعين قعدكا ُب ديارهم كٓب ٫نرجوا مع ( عن القتاؿكىقػىعىديكاٍ د )أيب كأصحابه قالوا ُب قتلى أحي 

( أم ادفعوا فىاٍدرىؤيكاٟنم ) ١نٌمد( يا مىا قيًتليوا قيلٍ ( ُب القعود ُب البيت كترؾ اٝنركج إٔب القتاؿ )لىٍو أىطىاعيونىا)
 . ( ُب هذه اٞنقال ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( إذا جاء أجلكم )عىٍن أىنفيًسكيمي اٍلمىٍوتى )

إ٧ٌنا ذلك الشيطاف  كاٞنعىن:( إشارة إٔب أيب نفياف، كضمًن اٞنيم يعود للمسلمٌن، ًإ٧َنىا ذىًلكيمي ) -175
دكد للةٌب ُب ذلك ( فهو شيطاف اإلنس كهو العدٌك اللٌ الَشٍيطىافي الذم هو عدٌك لكم فبل ٔنافوه إ٧ٌنا هو )

( أم ٫نٌوؼ من ٫نيىوٍّؼي أىٍكلًيىاءهي فهو ) الوقت كهو نبب تلك اٜنركب اليت كقعت بٌن اٞنسلمٌن كاٞنشركٌن
فىبلى ان كتةصركا آٟنتكم فإهٌنا ال تشفع لكم عةد اهلل )١نٌمدتوالٌه من اٞنشركٌن بأف يقوؿ ٟنم إف ٓب تقاتلوا 

( باتٌباع نبٌيكم كىخىافيوفً ( أيٌها اٞنسلموف ، أم ال ٔنافوا أكلياء الشيطاف ألٌف اهلل يةصركم عليهم )ٔنىىافيوهيمٍ 
 . ( كما يةبغيًإف كيةتيم محٍؤًمًةٌنى )

 ،هل يةتصر عليهم  غزكة بين األندمن اهلل كانتشاره ُب  الةبٌ بعد كقع  أحد ّنٌدة كجيزة نأؿ  -179
ذلك كأخرب أصحابه بذلك، فلٌما ًٚنعوا  الةبٌ فةزؿ جربائيل كقاؿ توٌكل على اهلل كهو ناصرؾ عليهم. فجاء 

قاؿ بعضهم لو أخربنا عن أٚناء الذين ييقتىلوف ُب هذه الغزكة، كقاؿ آخركف إنٌا نتخٌلف عن الذهاب معه 
 : كقاؿ آخركف لو تركةا قاعدين ُب ديارنا زمةان فقد أتعبىةا القتاؿ. فةزلت هذه اآلي  



ًيزى اٍٝنىًبيثى ًمنى ( من القعود ُب دياركم )لىٍيهً اٍلميٍؤًمًةٌنى عىلىى مىآ أىنتيٍم عى ( أم ليرتؾ )َما كىافى الٌلهي لًيىذىرى ) حىَّتى ٬نى
ل ُب هذه الغزكة ( فيخربكم بأٌف فبلنان ييقتى كىمىا كىافى الٌلهي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيبً ( باٛنهاد ُب نبيله )الطَيٍّبً 

ًمن ( أم ٫نتار )َن الٌلهى ٩نىٍتىًب كىلىكً ل ألٌف ذلك يضعف من عز٬نته فيستسلم للقتل دكف أف يقاتل )كفبلنان ييقتى 
( فيخربه ببعض مغٌيباته، كال يصٌح أف ٫نربكم الرنوؿ ّنن نييقتىل ُب هذه الغزكة ألٌف ذلك رحنيًلًه مىن يىشىاء

كم ( ّنا قاؿ لكىًإف تػيٍؤًمةيواٍ ( كال تعرتضوا أمر٨نا )فىآًمةيواٍ بًالٌلًه كىرنيولًهً يضعف من قٌوتكم ك٪نٌط من عز٬نتكم )
 ( عةد اهللفػىلىكيٍم أىٍجره عىًظيمه ( ُب ذلك التخٌلف عةه كتذهبوا معه لةصرته )كىتػىتَػقيواٍ رنوؿ اهلل من أمر الغزكة )

. 

مع أيب بكر إٔب يهود قيةقاع يدعوهم إٔب دين اإلنبلـ، فدخل أبو بكر بيت  الةبٌ كتب  -181
مدرانهم فوجد نانان كثًنين مةهم اجتمعوا إٔب رجل مةهم يقاؿ له فةحاص بن عازكر، فدعاهم إٔب دين 

يع إٌف اهلل عهد إليةا أف ال نؤمن لرنوؿ حٌّت يأتيةا بقربافو تأكله الةار فهل يستط :اإلنبلـ فقاؿ فةحاص
اقرأ علٌي  :نعم، قاؿ :؟ قاؿهل عةده كتاب :ال أعلم ، قاؿ فةحاص :أف يفعل ذلك؟ قاؿ أبو بكر ١نٌمد

مةه، فقرأ أبو بكر بعض آيات من القرآف حٌّت كصل إٔب قوله تعأب ُب نورة البقرة }َمن ذىا اَلًذم يػيٍقًرضي 
إذان اهلل فقًن ك٥نن أغةياء فهو يستقرض  :ةن{ ، فقاؿ فةحاصالٌلهى قػىٍرضنا حىسىةنا فػىييضىاًعفىهي لىهي أىٍضعىافنا كىًثًنى 

كأخربه بذلك.  الةبٌ مٌةا. كأخذكا يضحكوف، فغضب أبو بكر كضرب كجه فةحاص كخرج كعاد إٔب 
عى الٌلهي قػىٍوؿى فةزلت هذه اآلي  ) كلذلك يستقرض مٌةا،  (اَلًذينى قىاليواٍ ًإَف الٌلهى فىًقًنه كى٥نىٍني أىٍغًةيىاء( اليهود )لَقىٍد ٚنًى

( أم نتكتب اٞنبلئك  قوٟنم هذا ُب صحائف نىةىٍكتيبي مىا قىاليواٍ فتوٌعدهم اهلل بالعذاب على قوٟنم فقاؿ )
هذا أعماٟنم كنوؼ نعاقبهم عليه يـو القيام  كليس هذا القوؿ مةهم بغريب فقد قاؿ أنبلفهم أكرب من 

قػىتػٍلىهيمي ( كذلك )كى كرٌبك فقاتبل إنٌا ها هةا قاعدكف. ) ، كقالوا اذهب أنتالقوؿ ٞنونى أرًنا اهلل جهرة
ذيكقيواٍ ( ٟنم ُب ذلك اٜنٌن )كىنػىقيوؿي ( أم بغًن ذنب، فسوؼ ندخل هؤالء اَّرمٌن جهٌةم )األىنًبيىاء ًبغىًٍنً حىقٍّ 

 . ( أم احملرؽعىذىابى اٜنٍىرًيقً 



قتل األنبياء كالكفر بآيات اهلل كأعمالكم السٌيئ   ( منّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديكيمٍ ( العذاب لكم )ذىًلكى ) -182
 . ( كلكٌن الةاس أنفسهم يظلموفكىأىَف الٌلهى لىٍيسى ًبظىبلَـو لٍٍّلعىًبيدً )

ةىا) -183 يىٍأتًيػىةىا حىَّتى ( يأٌب من بعد مونى )أىالَ نػيٍؤًمنى لًرىنيوؿو ( ُب التوراة )اَلًذينى قىاليواٍ ًإَف الٌلهى عىًهدى إًلىيػٍ
ٟنم  ١نٌمد( يا قيلٍ ( يعين تةزؿ نار من الفضاء فتحرؽ ذلك القرباف )تىٍأكيليهي الَةاري ر يقرٌبه هلل )و ( أم بثًبقيٍربىافو 

( أم كىبًاَلًذم قػيٍلتيمٍ ( أم بالدالالت كاٜنجج الواضحات )مٍّن قػىٍبًلي بًاٍلبػىيػٍّةىاتً ( كثًنكف )قىٍد جىاءكيٍم رينيله )
( أم قتلهم أنبلفكم ككٌذبوهم ككذلك فىًلمى قػىتػىٍلتيميوهيمٍ إيلٌيا ) الةبٌ تأكله الةار، فقد جاء به  القرباف الذم

 . ( ُب دعواكم هذهًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى أنتم كٌذبتم كما كٌذب أنبلفكم )

، أم أمم كثًنة  ١نٌمد( يا مٍّن قػىٍبًلكى ( كثًنكف )فػىقىٍد كيذٍّبى رينيله ( هؤالء اليهود )فىًإف كىَذبيوؾى ) -184
( كىاٍلًكتىاًب اٍلميًةًنً ( ٗنع زبور )كىالزحبيرً ( أم باألدلٌ  كالرباهٌن )بًاٍلبػىيػٍّةىاتً ( إٔب قومهم )جىآؤيكاكٌذبت رنلها )

 . أم اٞنضيء إٔب طريق اٜنٌق، يعين التوراة كاإل٤نيل

لذم جاء ُّذه اٞنعجزة، فقد جاء ُب ا الةبٌ كإليك ما جاء ُب التوراة من قص  القرباف الذم أكلته الةار ك 
 : االصحاح الثامن عشر من اٞنلوؾ األٌكؿ ما يلي

بىًل اٍلكىٍرمىًل. 20 ] يًع بىيًن ًإٍنرىائًيلى كىٗنىىعى األىنًٍبيىاءى ًإٔبى جى يًع 21.فىأىٍرنىلى أىٍخآبي ًإٔبى ٗنًى ـى ًإيًلَيا ًإٔبى ٗنًى فػىتػىقىَد
: "حىَّت مىّتى تػى  ٍعريجيوفى بػىٌٍنى اٍلًفٍرقػىتػىٌٍنً؟ ًإٍف كىافى الَربح هيوى الَلهى فىاتًَبعيوهي، كىًإٍف كىافى اٍلبػىٍعلي فىاتًَبعيوهي". الَشٍعًب كىقىاؿى
ٍبهي الَشٍعبي ًبكىًلمى و.  َ قىاؿى ًإيًلَيا لًلَشٍعًب: "أىنىا بىًقيتي نىًبٌيان لًلَربٍّ كىٍحًدم، كىأىٍنًبيىاءي الٍ 22فػىلىٍم ٩نًي بػىٍعًل أىٍربىعي ًمئى و ٍبي

فػىٍليػيٍعطيونىا ثػىٍورىٍيًن، فػىيىٍختىاريكا ألىنٍػفيًسًهٍم ثػىٍوران كىاًحدان كىيػيقىطٍّعيوهي كىيىضىعيوهي عىلىى اٜنٍىطىًب، 23كىٙنىٍسيوفى رىجيبلن. 
َ تىٍدعيوفى 24، كىلىًكٍن الى أىضىعي نىاران. كىلىًكٍن الى يىضىعيوا نىاران. كىأىنىا أيقػىرٍّبي الثَػٍورى اآلخىرى كىأىٍجعىليهي عىلىى اٜنٍىطىبً  ٍبي

يعي ا يبي بًةىارو فػىهيوى الَلهي". فىأىجىابى ٗنًى . كىاإًللىهي اَلًذم ٩نًي لَشٍعًب: "اٍلكىبلىـي بًاٍنًم آًٟنىًتكيٍم كىأىنىا أىٍدعيو بًاٍنًم الَربٍّ
، فػىقىاؿى ًإيًلَيا ألىنًٍبيىاًء اٍلبػىٍعًل: "اٍختىاري 25حىسىنه".  كا ألىنٍػفيًسكيٍم ثػىٍوران كىاًحدان كىقػىرٍّبيوا أىَكالن، ألىَنكيٍم أىنٍػتيمي األىٍكثػىري



فىأىخىذيكا الثَػٍورى اَلًذم أيٍعًطيى ٟنىيٍم كىقػىرَبيوهي، كىدىعيوا بًاٍنًم اٍلبػىٍعًل 26كىاٍدعيوا بًاٍنًم آًٟنىًتكيٍم، كىلىًكٍن الى تىضىعيوا نىاران". 
. ...  ًمنى الَصبىاًح إً  يبه ةىا". فػىلىٍم يىكيٍن صىٍوته كىالى ٠نًي قىاؿى ًإيًلَيا ٛنًىًميًع الَشٍعًب: 30ٔبى الظحٍهًر: "يىا بػىٍعلي أىًجبػٍ

ـى.  ًد يعي الَشٍعًب إًلىٍيًه. فػىرىَممى مىٍذبىحى الَربٍّ اٍلميةػٍهى ـى ٗنًى َ أىخىذى إًيًلَيا اثٍػينىٍ 31"تػىقىَدميوا ًإٕبىَ". فػىتػىقىَد  عىشىرى حىجىران، ٍبي
 )" ًد أىٍنبىاًط بىيًن يػىٍعقيوبى )اَلًذم كىافى كىبلىـي الَربٍّ إًلىٍيًه: "ًإٍنرىائًيلى يىكيوفي اٍٚنيكى ان 32ًبعىدى كىبػىىنى اٜنًٍجىارىةى مىٍذُنى

لىتػىٌٍنً ًمنى اٍلًبٍزًر.  يػٍ ٍذبىًح تىسىعي كى ، كىعىًملى قػىةىاةن حىٍوؿى اٍلمى رىَتبى اٜنٍىطىبى كىقىَطعى الثَػٍورى كىكىضىعىهي  ٍبيَ 33بًاٍنًم الَربٍّ
يكا أىٍربىعى جىرَاتو مىاءن كىصيبحوا عىلىى اٍلميٍحرىقىً  كىعىلىى اٜنٍىطىًب".  : "اٍمؤلى : "ثػىةحوا" 34عىلىى اٜنٍىطىًب كىقىاؿى َ قىاؿى ٍبي

: "ثػىلٍّثيوا فػىثػىَلثيوا.  ىًت اٍلقىةىاةي أىٍيضان مىاءن.  فىجىرىل اٍلمىاءي حىٍوؿى 35فػىثػىةَػٍوا. كىقىاؿى كىكىافى ًعٍةدى 36اٍلمىٍذبىًح كىاٍمتىؤلى
ا الَربح إًلىهي ًإبٍػرىاًهيمى كىًإٍنحىاؽى كىًإٍنرىائًيلى، لًيػيٍعلىًم اٍليػىٍوـى أىَنكى  الةبٌ ًإٍصعىاًد التَػٍقًدمىً  أىَف ًإيًلَيا  : "أىيػحهى ـى كىقىاؿى تػىقىَد

ًذًه األيميوًر.  ، كىبًأىٍمرًؾى قىٍد فػىعىٍلتي كيَل هى ٍبيًن، اٍنتىًجٍبيًن يىا رىبح اٍنتىجً 37أىٍنتى الَلهي ُب ًإٍنرىائًيلى، كىأى٘بٍّ أىنىا عىٍبديؾى
ا الَشٍعبي أىَنكى أىٍنتى الَربح اإًللىهي، كىأىَنكى أىٍنتى حىَوٍلتى قػيليوبػىهيٍم ريجيوعان".  فىسىقىطىٍت نىاري الَربٍّ 38لًيػىٍعلىمى هىذى

، كىٜنىىسىًت اٍلًميىاهى اَليًت ُب اٍلقىةىاةً  يعي الَشٍعًب 39. كىأىكىلىًت اٍلميٍحرىقى ى كىاٜنٍىطىبى كىاٜنًٍجىارىةى كىالتػحرىابى فػىلىَما رىأىل ٗنًى
فػىقىاؿى ٟنىيٍم ًإيًلَيا: "أىٍمًسكيوا أىٍنًبيىاءى 40ذىًلكى نىقىطيوا عىلىى كيجيوًهًهٍم كىقىاليوا: "الَربح هيوى الَلهي! الَربح هيوى الَلهي!". 

 [.ٍم ًإيًلَيا ًإٔبى نػىٍهًر ًقيشيوفى كىذىُنىىهيٍم هيةىاؾى اٍلبػىٍعًل كىالى يػيٍفًلٍت ًمةػٍهيٍم رىجيله". فىأىٍمسىكيوهيٍم، فػىةػىزىؿى ًًُّ 

كلعٌلك تقوؿ هذه قٌص  القرباف الذم أكلته الةار، فأين القتل من قوله تعأب )فىًلمى قػىتػىٍلتيميوهيٍم ًإف كيةتيٍم 
( فإليك قٌص  قتلهم األنبياء  : صىاًدًقٌنى

كىأىٍخبػىرى أىٍخآبي 1ؿ من التوراة قاؿ : "فقد جاء ُب االصحاح التانع عشر من نفر اٞنلوؾ األكٌ 
ًإيزىابىلى  38

يعى األىنًٍبيىاًء بًالَسٍيًف.  : 2ًبكيلٍّ مىا عىًملى ًإيًلَيا، كىكىٍيفى أىنَهي قػىتىلى ٗنًى فىأىٍرنىلىٍت ًإيزىابىلي رىنيوالن ًإٔبى ًإيًلَيا تػىقيوؿي
ا تىزًيدي ًإٍف ٓبىٍ  ا تػىٍفعىلي اآلًٟنى ي كىهىكىذى ا اٍلوىٍقًت غىدان".  "هىكىذى ةػىٍفًس كىاًحدو ًمةػٍهيٍم ُب ٥نىًٍو هىذى أىٍجعىٍل نػىٍفسىكى كى

                                                           
كاف آخاب ملكان على بين إنرائيل فتزٌكج إيزابيل بةت اثيبعل ملك الصيدكنيٌن كهي امرأة مشرك  فدعته إٔب عبادة    38

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



3 ، بىًل الَلًه حيورًيبى ـى كىمىضىى ألىٍجًل نػىٍفًسًه ... كجاء ًإٔبى جى كىدىخىلى هيةىاؾى اٍلمىغىارىةى كىبىاتى 9فػىلىَما رىأىل ذىًلكى قىا
: "قىٍد ًغٍرتي غىيػٍرىةن لًلَربٍّ إًلىًه اٛنٍيةيوًد، ألىَف بىيًن 10"مىا لىكى هىهيةىا يىا ًإيًلَيا؟" ًفيهىا. كىكىافى كىبلىـي الَربٍّ إًلىٍيًه:  فػىقىاؿى

اًُنىكى كىقػىتػىليوا أىٍنًبيىاءىؾى بًالَسٍيًف، فػىبىًقيتي أىنىا كىٍحًدم. كىهي  ٍم يىٍطليبيوفى ًإٍنرىائًيلى قىٍد تػىرىكيوا عىٍهدىؾى كىنػىقىضيوا مىذى
انػىٍفسً   ."ي لًيىٍأخيذيكهى

( أم كٌل نفس تشعر باٞنوت كتذكؽ آالمه، كلكٌن الةفس ال ٕنوت كيلح نػىٍفسو ذىآئًقى ي اٍلمىٍوتً ) - 185
ألهٌنا أثًني ، كاإلنساف اٜنقيقي هو الةفس أم الركح ال اٛنسم، كقد شرحت هذا اٞنوضوع بالتفصيل ُب  

( أم كىًإ٧َنىا تػيوىفَػٍوفى أيجيورىكيمٍ ، كقوله ) ناع  قضيتها مع األركاحكُب كتاب   اإلنساف بعد اٞنوت كتايب
فىمىن زيٍحزًحى عىًن الَةاًر كىأيٍدًخلى شرٌان فعقاب ) ( إف خًنان فثواب كإفيػىٍوـى اٍلًقيىامى ً تيعطىوف جزاء أعمالكم كافيان )

 . ( فوزان عظيمان اٛنٍىَة ى فػىقىٍد فىازى 

ٓنشر الةفوس يـو القيام  ُب الفضاء حوؿ الشمس فتأٌب اٞنبلئك  كتسحب الةفوس الصاٜن  من جاذبي  
ٌذب  ٓنت جاذبي  الشمس . الشمس كتأخذها إٔب اٛنٌة ، أٌما الةفوس الشريرة الكافرة فتبقى ُب مكاهنا مع

فهذا معىن قوله تعأب )فىمىن زيٍحزًحى عىًن الَةاًر( يعين فمن زحزحته اٞنبلئك  عن الشمس كعن جاذبٌيتها 
نٍػيىا ًإالَ  كأخذته إٔب اٛنٌة  فقد فاز، كأٌما من بقي فيها مقٌيدان َناذبٌيتها فقد هلك )كىما( متاع )اٜنٍىيىاةي الدح

( ، كمعةاه كما لٌذات الدنيا كشهواهتا كزيةتها إالٌ أنباب الغركر فهي تغرٌكم كما يغٌر الصٌياد مىتىاعي اٍلغيريكرً 
 . ُنٌباته فإذا نزؿ الطًن ليأكله كقع ُب فٌخ الصٌياد فكونوا على حذر كال تقعوا ُب فٌخها

وا كإٍف ةي تػى فقاؿ : "إذا تزٌكجت صار ٕب أكالد، كاألكالد إف عاشوا فػى  ؟كقد نئل اٞنسيح )ع( ًٓبى ال تتزٌكج
 ". ماتوا أحزنوا

، كاٞنيثاؽ هو ( يعين اليهودكىًإٍذ أىخىذى الٌلهي ًميثىاؽى اَلًذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ) ١نٌمد( اذكر ٟنم يا كى )  -187
هم بأف ال يعبدكا البقر كال اٜنجر كال الةجم بالعهد الذم أخذه اهلل علي ١نٌمدكذٌكرهم يا  كاٞنعىن:العهد، 
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كال الشجر بل يعبدكا اهلل كحده كال يشركوا به شيئان، كأٌكد على علمائهم كأحبارهم بقوله تعأب ٟنم 
( أم ٩نب عليكم أيٌها األحبار أف تذٌكركا أصحابكم كقومكم ُّذا العهد كتبٌيةوه ٟنم جيبلن لىتيبػىيػٍّةػيَةهي لًلَةاسً )

( أم كال تكتموا العهد عن قومكم خوفان كىالى تىٍكتيميونىهي وه كيلتفتوا إٔب األصةاـ فيعبدكها )لئبلٌ يةسى  بعد جيل
  .من رؤنائكم كملوككم بل ٩نب عليكم أف تذٌكركهم على الدكاـ

فأخرب اهلل تعأب عةهم بأهٌنم نقضوا العهد الذم أخذه عليهم كعبدكا األصةاـ كالةجم كالشجر فقاؿ تعأب 
ل عةد العرب يقاؿ ُب العهد إذا نقضوه أك ُب شيء تركوه، كمعةاه: كتركوا ( كهذا مثى فػىةىبىذيكهي كىرىاء ظيهيورًًهمٍ )

( يعين انتبدلوا به ماالن يسًنان، كذلك أٌف رؤناءهم كىاٍشتػىرىٍكاٍ ًبًه ٖنىىةان قىًليبلن عهد اهلل جانبان كٓب يػىفيوا به )
كاٟندايا ليسكتوا عن الدعوة إٔب التوحيد كبقائهم على عبادة األصةاـ كملوكهم أعطىوا األحبار من اٞناؿ 

( أم بئس اٞناؿ الذم أخذكه بدؿ تذكًن قومهم على العهد فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى فأخذكا اٞناؿ كنكتوا )
 . كدعوهتم إٔب عبادة اهلل ألٌف اٞناؿ يزكؿ كآخذم اٞناؿ ييعاقىبوف يـو القيام 

ـٌ أحبار اليهود الذين أخذكا اٞناؿ كفرحوا به كنكتوا عن عبادة قومهم أخذ نبحانٍبٌ  - 188 ه ُب ذ
َ اَلًذينى يػىٍفرىحيوفى ّنىا أكتيواٍ لؤلكثاف كتركوا الدعوة إٔب التوحيد فقاؿ ) بحوفى أىف ٪نيٍمىديكاٍ ( من اٞناؿ )الى ٓنىٍسىنبى ( َك٪نًي

( من فعل يستحٌقوف عليه اٞندح بٌن ا ٓبٍى يػىٍفعىليواٍ ّنى بٌن قومهم فيحرتموهنم ك٬ندحوهنم كيقٌبلوف أيديهم )
ابً الةاس أك يستحٌقوف به الثواب عةد اهلل بل ٌَّرد أهٌنم أحبار ) بػىةَػهيٍم ّنىفىازىةو مٍّنى اٍلعىذى ( أم ال تظٌن فىبلى ٓنىٍسى

د قومةا، فةقوؿ أهٌنم يةجوف من العذاب يـو القيام  بعذرهم حيث يقولوف إنٌةا ٓب نعبد األصةاـ كما عب
تعٌلموهم كتذٌكركهم بالعهد الذم أخذه اهلل عليهم بل  ٓبٍ  مى ٟنم أٓب تكونوا علماء قومكم كأحبارهم فلً 

( يـو القيام  كىٟنىيمٍ نكٌتم عةهم كفرحتم باٞناؿ الذم أخذٕنوه من مرؤكنيكم، فهؤالء ٟنم اٝنزم ُب الربزخ )
 (.عىذىابه أىلًيمه )

( فبل ٪نتاج إٔب كىلًٌلًه ميٍلكي الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضً غيٌن عن عبادة خلقه فقاؿ ) بٌٌن نبحانه أنٌهٍبٌ  -198
عبادة أحد من خلقه، فإف دعوًب الةاس إٔب عبادته أيٌها األحبار فإٌنكم تؤجىركف كإف تركتم الدعوة كرضيتم 



داهم إٔب التوحيد كلكن يهدم من ( فلو شاء ٟنكىالٌلهي عىلىىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ، )39باإلشراؾ فإٌنكم ٔنسركف 
 . يستحٌق اٟنداي  كيضٌل من يستحٌق الضبلل 

( يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ اٍصربيكاٍ حٌث اهلل اٞنؤمةٌن على الصرب كالثبات ُب قتاؿ الكافرين فقاؿ )ٍبٌ  -200
فليصرٌب بعضكم  كاٞنعىن:وا إخوانكم بالصرب، ( إخوانكم، أم أكصي كىصىاًبريكاٍ على قتاؿ الكافرين كال ْنزعوا )

( كىاتَػقيواٍ الٌلهى ( ُب مكانكم، يعين الزموا أماكةكم كال تةهزموا )كىرىاًبطيواٍ بوا، )، كهذا على كزف اكتبوا ككاتً بعضان 
 . ( ُب قتالكم كتةتصركف على عدكٌكملىعىَلكيٍم تػيٍفًلحيوفى ُب هذه األكامر كال تتخاذلوا )

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ، ك اهلل تفسًن نورة آؿ عمرافًٌب بعوف 

================================================ 

 

 سورة النساء

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ةو اَلًذم ( فيما أمركم به كهناكم عةه )رىَبكيمي ( ٢نالف  )يىا أىيػحهىا الةَاسي اتَػقيواٍ ) - 1 ( خىلىقىكيم مٍّن نَػٍفسو كىاًحدى
كما   كشرحه  اٜنياة انتقالي موضوع الةفس الواحدة بالتفصيل ٓنت عةواف  لكوف كالقرآفاذكرنا ُب كتابةا 

يلي: لقد كانت كواكب نٌيارة قبل كوكبةا ككانت مسكون  أيضان كلىٌما انتهت حياهتا كقامت قيامتها 
ٕنزٌقت فصارت نيازؾ أم صارت قطعان عديدة، كلىٌما خلق اهلل تعأب أرضةا هذه نقط من تلك القطع 

                                                           
ًع اٍلكىًلمى ى ًمٍن فىًمي كتػىٍةًذريهيٍم عيٌن. قىٍد جى  17"كمثلها ُب التوراة   39 ًإذىا قػيٍلتي 18عىٍلتيكى رىًقيبان آًلؿ ًإٍنرىائًيلى. فىػتٍسمى

اران لًلمةافًق ًمٍن طىرًيًقًه الَرًديئىً   ٍرتىهي أىٍنتى كىالى تىكىَلٍمتى ًإٍنذى وتي فىذىًلكى اٞنةافق ٬نىي  ،ليتوبلًلمةافًق: إٌنك ٕنىيوتي مىٍوتان كىمىا أىٍنذى
فىًإنَهي ٬نىيوتي بًًإٖنًًٍه. أىَما  ،كىًإٍف أىٍنذىٍرتى اٞنةافق كىٓبىٍ يػىٍرًجٍع عىٍن شىرًٍّه كىالى عىٍن طىرًيًقًه الَرًديئى ً 19أىَما دىميهي فىًمٍن يىًدؾى أىٍطليبيهي.  ،بًًإٖنًٍهً 

".  اٞنراجع ػ، فما أحرل بذكم العلم فيةا من هداي  الضاٌلٌن!  19  17: 3حزقياؿ   أىٍنتى فػىقىٍد ٤نىٍَيتى نػىٍفسىكى
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بذكر اٞنوجودة ُب تلك على أرضةا فصارت جباالن، كلىٌما هطلت األمطار على تلك اٛنباؿ أخذت ال
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، كلىٌما نزلت مياه األمطار إٔب 
مةتٌةان، فخلق اهلل تعأب آدـ من ذلك الطٌن ُب ذلك ذلك القرب كاختلطت بتلك الرمم البالي  صارت طيةان 

 .القرب، كلذلك تكرٌب إبليس كامتةع عن السجود آلدـ كقاؿ أنا خًنه مةه خلقتين من نارو كخلقته من طٌن

ةو فهذا معىن قوله تعأب ) ( أم من بقايا رمم شخص كاحد، يعين خلق أباكم آدـ خىلىقىكيم مٍّن نَػٍفسو كىاًحدى
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة }كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًالَلًه كىكيةتيٍم أىٍموىاتان فىأىٍحيىاكيٍم{  فكةتم نسله،

قوله تعأب ُب نورة اٜنجر }كىًإٍذ ٍبٌ  أم كةتم ر٣نان بالي  فخلقكم مةها كجعلكم أحياء تبصركف كتسمعوف،
اًلقه بىشى  ً  ًإ٘بٍّ خى { فاٜنمأ معةاه األنود، كاٞنسةوف معةاه قىاؿى رىبحكى لًٍلمىبلىًئكى رنا مٍّن صىٍلصىاؿو مٍٍّن ٘نىىإو َمٍسةيوفو

نسىافى ُب كىبىدو{ أم ُب كبد ٍبٌ  ،، يعين من طٌن أنود مةنتٌ اٞنةنتٌ  قوله تعأب ُب نورة البلد }لىقىٍد خىلىٍقةىا اإٍلً
 . اٛنبل يعين ُب جوفه، كاإلنساف يريد به آدـ

يكوف إالٌ من نفسٌن ذكر كأنثى ال من نفس كاحدة، كلذلك قاؿ تعأب ُب نورة ٍبٌ إٌف التةانل ال 
ا الَةاسي إًنَا خىلىٍقةىاكيم مٍّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلةىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا{  . اٜنجرات }يىا أىيػحهى

كىبىَث ًمةػٍهيمىا ك الطية  زكج  آلدـ كهي حٌواء )( يعين كخلق من تلكىخىلىقى ًمةػٍهىا زىٍكجىهىاأٌما قوله تعأب )
( فيجب عليكم يا أكالد كىًنسىاء( أم نشر كفٌرؽ من هاتٌن الةفسٌن على كجه التةانل رجاالن )رًجىاالن كىًثًننا

( أم بًهً كىاتَػقيواٍ الٌلهى اَلًذم تىسىاءليوفى آدـ أف تتعارفوا فيما بيةكم كترتا٘نوا ألٌنكم من أب كاحد كأـ كاحدة )
يسأؿ بعضكم بعضان فيقوؿ أنألك باهلل  كاٞنعىن:تتساءلوف به، فحذفت إحدل التائٌن لتسهيل الكبلـ، 

أف تعطيين كذا، كأنألك باهلل أف تقضي حاجيت، كهكذا يسأؿ بعضكم بعضان، كهذا تعظيمان له فيجب 
ـى عليكم أف تٌتقوه بأفعالكم كما تعٌظموه بأقوالكم ) ا كاتٌقوا اهلل ُب أرحامكم فبل تؤذكهم كال ( أم كىاألىٍرحى

تةفركا مةهم بل ٩نب عليكم أف تر٘نوهم كتشفقوا عليهم كتىًصلوهم باٝنًنات كخاٌص ن الفقًن مةهم كاليتيم 



٩نازيكم عليها ُب ٍبٌ  ( ام يراقبكم فًنل أعمالكم كأفعالكمًإَف الٌلهى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبناكالشيخ الكبًن )
 . اآلخرة

ٍموىالىكيمي ( من نسائكم كأكالدكم كربائبكم كأيتامكم ال تعطوهم )أى السحفىهىاء( أم كال تعطوا )كىالى تػيٍؤتيواٍ ) -5
إذا كانت زكجتك  كاٞنعىن:( تقوموف ًُّا ُب معاشكم كتقضوف ًُّا حوائجكم، اَليًت جىعىلى الٌلهي لىكيٍم ًقيىامان 

م أموالك بيدها تتصٌرؼ ًُّا كيف تشاء ألهٌنا تبعثر أموالك نافص  العقل كالتدبًن مبٌذرة للماؿ فبل تسلٌ 
كتصرفها ُب أشياء تافه  ال قيم  ٟنا كليست ضركري ، ككذلك ابةك أك ربيبك أك اليتيم الذم ُب بيتك 
الذم آكيته ُب نبيل اهلل إف كاف نفيهان مبٌذران للماؿ فبل تسٌلم أموالك بيده يتصٌرؼ ًُّا كما يشاء كال 

تيح حانوتك أك ْنعله ككيبلن على أمبلكك ألنٌه ٫نونك كيسرؽ من أموالك كيبٌذرها كأنت ال تعًطه مفا
( كىاٍرزيقيوهيٍم ًفيهىا كىاٍكسيوهيمٍ تعلم كذلك ألنٌه نفيه كالسفيه ال تثق به كال تعتمد عليه ُب ٗنيع األشياء )

حاجتهم فإف أرادكا  ٩نب أف تقـو أنت بةفسك بأمر معاشهم ككسوهتم فتعطيهم على قدر كاٞنعىن:
( ام ال تعاملوهم بالقٌوة كالضرب كىقيوليواٍ ٟنىيٍم قػىٍوالن َمٍعريكفناالزيادة على نفقاهتم أك كسوهتم فاعتذركا إليهم )
لتةالوا اٞنراـ، ألٌف السفيه يةقاد بالكبلـ اللٌٌن كالوعد  ؿكالشتم بل عاملوهم بلٌن الكبلـ كحٌسةوا ٟنم اٞنقا

 . اٜنسن

مور التبذير عةد اٞنرأة اٞنبلبس كأدكات الزية  اليت تتزٌين ًُّا اليـو كتتجٌمل فإذا تركتى أموالك كمن أهم أ
بيدها تتصٌرؼ ًُّا كما تشاء فإهٌنا تواظب على شراء اٞنبلبس كاألحذي  كما تتزيٌن به كال تكتفي بثوب أك 

بس القد٬ن  كال تعتين ًُّا كذلك ألهٌنا ٓب ثوبٌن بل ُب كٌل شهر تلبس ثوبان جديدان كحذاءن جديدان كتبعثر اٞنبل
 : تتعب َنمع اٞناؿ بل حصلت عليه بغًن تعب كال مشٌق  ك ُب ذلك قاؿ الشاعر

 الًببلدً  تىٍسًليمي  عىلىٍيهً  يػىهيوفي           حىٍربو  ًبغىًٍنً  الًببلدى  أخىذى  فمىنٍ 
نفيهان فيشرتم ما تشتهي نفسه من بةك أك ربيبك أك اليتيم الذم عةدؾ فإنٌه يبٌذر اٞناؿ إف كاف إأما 

مبلعيب كأدكات كمبلبس كغًن ذلك، كرٌّنا أخذ يلعب القمار كيشرب اٝنمر كأنت ال تعلم به، أك 



يصاحب أكالدان على شاكلته فيةفق عليهم الدنانًن كيبٌذر عليهم األمواؿ كأنت ال تعلم به، فلذلك ال 
 . ل اعتمد على نفسك كأًدر شؤكنك بةفسك تةجحٍ تعتمد على أحد من هؤالء كال تسٌلم أموالك بيده ب

 ُب اٝنامس  عشرة( كذلك حىَّتى ًإذىا بػىلىغيواٍ الةٍّكىاحى ( أم اختربكهم ُب عقلهم كديةهم )كىابٍػتػىليواٍ اٍليىتىامىى) -6
امن أعمارهم ) م ماٟنً ( معةاه فإف علمتم مةهم رشدان بالعقل كقدرهتم على حفظ فىًإٍف آنىٍستيم مٍّةػٍهيٍم ريٍشدن

ا ًإٍنرىافنا) ( أم ال تأخذكا من أمواٟنم زيادة على ما تستحٌقونه من األجرة فىاٍدفػىعيواٍ إًلىٍيًهٍم أىٍموىاٟنىيٍم كىالى تىٍأكيليوهى
على رعي أغةامهم كخدمتها أك فبلح  ُب بستاهنم أك حراث  ُب أرضهم كنقي زرعهم أك بةاء دارهم أك 

ارنا أىف يىٍكبػىريكاٍ . كاٝنطاب ألكلياء األيتاـ )على العمل ًُّا األجرة غًن ذلك من األعماؿ اليت تستحٌقوف ( كىًبدى
هم، كمعةاه ال تبادركا األخذ بالكثًن من أمواٟنم زيادةن على أجرتكم خوفان من أف يكربكا  أم كمبادرةن لكربى

م أن أكلياء األيتاـ، ( مكىمىن كىافى غىًةيًّافيذهب اٞناؿ مةكم كيعود إليهم كبذلك تغتةموف فرص  الوقت )
( فػىٍليىٍأكيلٍ ( من أكلياء األيتاـ )كىمىن كىافى فىًقًننا( عن أخذ أجرة العمل كأجره عةد اهلل )فػىٍليىٍستػىٍعًففٍ األكصياء )

( ال يزيد كال يةقص بل يأخذ من ماؿ اليتيم أجرة على عمله كما يأخذ غًنه من بًاٍلمىٍعريكؼً أجرته )
( شهيدين أك أكثر كي ال يقع فىأىٍشًهديكاٍ عىلىٍيًهمٍ ( حٌن بلوغ الرشد )ٍم إًلىٍيًهٍم أىٍموىاٟنىيمٍ فىًإذىا دىفػىٍعتي العٌماؿ )

( أم ١نانبان كمعاقبان فاحذركا عقابه يا أكلياء األيتاـ كال تأخذكا من كىكىفىى بًالٌلًه حىًسيبناجحود بعد ذلك )
 . أمواٟنم ما ال تستحٌقونه

( لٍّلرٍّجىاًؿ نىصًيبه ورثوف الذكور دكف اإلناث فةزلت هذه اآلي  رٌدان لقوٟنم )كانت العرب ُب اٛناهلي  ي -7
اًف كىاألىقػٍرىبيوفى من اٞنًناث ) َا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى اًف ( من اٞنًناث أيضان )كىلًلةٍّسىاء نىًصيبه ( بعد موهًتم )٣نٍّ َا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى ٣نٍّ

ثػيرى كىاألىقػٍرىبيوفى ٣نَا قىَل ًمٍةهي أىٍك   نىًصيبنا ( أم نواء كاف اٞنًناث قليبلن أك كثًنان فللذكر مثل حٌظ األنثيٌن )كى
 . ( فرضه اهلل عليكم كأكجبه فبل ٔنالفوا شرايعهَمٍفريكضنا

( أم حٌن قسم  األمواؿ كىًإذىا حىضىرى اٍلًقٍسمى ى بٌٌن نبحانه حاؿ من ال يرث من أقرباء اٞنٌيت فقاؿ )ٍبٌ  -8
( أم قراب  اٞنٌيت يعين الفقراء مةهم الذين ال يرثوف أيٍكليواٍ اٍلقيٍرىبى كالزبيب كالتمر كغًن ذلك ) اٞنةقول  كاٜنةط 



( أم فأعطوهم من ذلك اٞناؿ، كاٝنطاب فىاٍرزيقيوهيم مٍٍّةهي ( الذين حضركا القسم  )كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكٌني )
كىقيوليواٍ ٟنىيٍم قػىٍوالن ةقوؿ قبل قسمته كيوٌزعه عليهم )ألكلياء األيتاـ، كذلك بأف ٫نرج الوٌٕب عشر اٞناؿ اٞن

 . ( كذلك بأف يقوؿ ٟنم يبارؾ اهلل لكم ُب رزقكم كييٌسر لكم أمركم كيعطيكم من فضلهَمٍعريكفنا

( أم كليخافوا ك٪نذركا ، كىٍليىٍخشى حٌذر اهلل أكلياء األيتاـ من أكل ماؿ اليتيم بغًن انتحقاؽ فقاؿ )ٍبٌ  -9
ٍلًفًهمٍ ب بذلك أكلياء األيتاـ )فاٞنخاطى  ( أم أكالدان صغاران ال ذيرٍّيَ ن ًضعىافنا( بعد موهًتم )اَلًذينى لىٍو تػىرىكيواٍ ًمٍن خى

أكلوا أمواؿ اليتامى بغًن تال  كاٞنعىن:( الفقر كالذٌؿ من بعدهم خىافيواٍ عىلىٍيًهمٍ قدرة ٟنم على ٓنصيل العيش )
م فإٌف لكم أكالدان أيضان فإف فعلتم ذلك مع األيتاـ فإٌف اهلل نيجعل انتحقاؽ كال تؤذكهم كال تضربوه

أكالدكم أيتامان ذليلٌن حقًنين من بعدكم، أٌما إذا ٓب ٪ًنٍن أجلكم فسيصيبكم بفاجع  مؤٞن  ُب دار الدنيا 
كُب بسبب أكلكم أمواؿ األيتاـ كأذاهم، كهي أف ٬نيت أعٌز أكالدكم عةدكم كذلك عقابان لكم ُب الدنيا 

( ُب اليتامى فبل يأكلوا أمواٟنم كال يؤذكهم إذا بدا من فػىٍليىتَػقيوا الٌلهى اآلخرة عذاب الةار كبئس اٞنصًن )
ا( ٟنم )كىٍليػىقيوليواٍ أحدهم ذنب على جهل مةهم بل يرشدكهنم كيةصحوهنم ) ( أم كبلمان معقوالن قػىٍوالن نىًديدن

 . ببل نٌب كال شتم كال إهان 

اليتيم أف ٩نعله ُب مدرن  ليتعٌلم القراءة كالكتاب  أك ٩نعله ُب صةع  كةجارة أك حدادة أك ك٩نب على كٌٕب 
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

ايتاـ أك غًنهم من نائر الةاس )( أكلياء األًإفَ ) -10 ( بغًن انتحقاؽ اَلًذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمن
( يعين كىنىيىٍصلىٍوفى نىًعًننا( أيضان من غًن األكل )ُب بيطيوهًنًٍم نىارنا( يـو القيام  ناران كيدخل )ًإ٧َنىا يىٍأكيليوفى )

 . ٪نرتقوف بةار مستعرة أم متوٌهج 



اًف كىاألىقػٍرىبيوفى ..اْب{  ٍبٌ  -11 َا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى بٌٌن اهلل تعأب ما أٗنله فيما تقٌدـ من قوله }لٍّلرٍّجىاًؿ نىصًيبه ٣نٍّ
ًمٍثلي حىظٍّ ( مةهم )لًلذَكىرً ) ميراث أوالدكم( أم ُب ييوًصيكيمي الٌلهي ُب أىٍكالىدًكيمٍ ّنا فٌصله ُب هذه اآلي  فقاؿ )

ـٌ كال أخ ( أماألينثػىيػىٌٍنً  بٌٌن اهلل ٍبٌ  ،40لئلبن من اٞنًناث مثل نصيب البةتٌن إف ٓب يكن للمٌيت أب كال أ
كجٌدهتم مع كوف الورث   تعأب القسم  بيةهم ُب حاؿ كجود أبوين للمٌيت ُب قيد اٜنياة يعين جٌد األكالد

( أم اثةتٌن فما فوؽ، يعين اثٍػةىتػىٌٍنً فػىٍوؽى ( ال ذكر فيهٌن كهٌن )فىًإف كيَن ًنسىاءإناثان كليس فيهم ذكر فقاؿ )
( أبو٨نا من اٞنًناث، أم ٟنٌن ثلثا الرتًك  يقسم بيةهٌن، كالثلث الباقي فػىلىهيَن ثػيليثىا مىا تػىرىؾى فأكثر من ذلك )

( ككاف كىاًحدىةن ( البةت )كىًإف كىانىتٍ ) 41ألبويه لكٌل كاحد مةهما السدس، يعين لؤلب ندس كلؤلـٌ ندس
ا الةٍٍّصفي كجود األبوين ُب قيد اٜنياة )للمٌيت أخ مع  كىألىبػىوىٍيًه ًلكيلٍّ كىاًحدو مٍّةػٍهيمىا ( من اٞنًناث )فػىلىهى

( كألخيه السدس أيضان، فيكوف اَّموع نٌت حصص ثبلث مةها للبةت ككاحدة لؤلب كمثلها السحديسي 
ُب قيد اٜنياة فتقسم ترًكته   أٌما إذا ٓب يكن للمٌيت أخ 42لؤلـٌ كأخرل ألخي اٞنٌيت الذم هو عٌم البةت
ًإف كىافى لىهي ( أم ٣نٌا ترؾ اٞنٌيت من اٞناؿ، كذلك )٣نَا تػىرىؾى كما يلي: نصف البةته كربع ألبيه كربع ألٌمه )

 . ( يعين إف كاف للمٌيت أكالد، فكلم  كلد تشمل الذكور كاإلناثكىلىده 

فىًإف ٓبٍَ ل له أب كأـ كأخ ُب قيد اٜنياة فقاؿ )ٍبٌ بٌٌن نبحانه كيفي  القسم  إف ٓب يكن للمٌيت أكالد ب
( أم كصار اإلرث ألبويه مع كىكىرًثىهي أىبػىوىاهي ( أم أكالدان يرثونه ال ذكوران كال إناثان )كىلىده ( أم للمٌيت )يىكين لَهي 

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

 . كاف األبواف ُب قيد اٜنياة فلهما الثلث كيقسم الباقي على األكالد
 . كانا كلدين فلهما الثلثاف كلكٌل كاحد من األبوين السدس، كال يرث عٌم األكالد  ككذلك لو  41
أٌما إذا كاف الوارث كلدان كاحدان بدؿ البةت فلكٌل كاحد من أيب اٞنٌيت كأٌمه السدس، كالباقي للولد كليس لعٌمه   42

يب من إرث أخيه إف كاف ألخيه شيء. فأخو اٞنٌيت ال يًرث أخاه ُب حاؿ كجود أكالد ذكور ألخيه، كلكن له نص
 . بةته كاحدة فقط، كله من إرث أخيه أيضان إف ٓب يكن ألخيه أكالد ال ذكوران كال إناثان 



األخ ( كألبيه ثلث كألخيه ثلث، فتكوف القسم  بٌن األب كاألـ ك فىؤليمًٍّه الثػحليثي كجود أخ للمٌيت )
 . متساكي  لكٌل كاحد مةهم ثلث

فىًإف  أٌما إذا كاف أحد األبوين ميٌتان كاآلخر ُب قيد اٜنياة فؤلٌمه الةصف من اٞنًناث كالةصف اآلخر ألخيه )
( كألبيه ندس كلكٌل كاحد من إخوته ندس، كبذلك فىؤليمًٍّه السحديسي ( أربع  )ًإٍخوىةه ( أم للمٌيت )كىافى لىهي 

 . اكي  بٌن األب كاألـ كاإلخوةتكوف األنهم متس

كإذا كاف أحد األبوين مٌيتان كاآلخر ُب قيد اٜنياة فلكٌل كاحد مةهم ٙنس، أم لؤلب حٌص  كاحدة كلكٌل 
كاحد من اإلخوة حٌص  كاحدة، فيكوف اَّموع ٙنس حصص، كهكذا تكوف القسم  بيةهم فما زاد من 

( ًمن بػىٍعًد كىًصَي و ييوًصي ًُّىاب متساكي ، كذلك )اإلخوة أك نقص فالقسم  تكوف بيةهم كبٌن األـ كاأل
( توفوف به إف  أىٍك دىٍينو إف ٓب يكن عليه دين كإالٌ فالوفاء بالدًّين قبل اإل٤ناز بالوصٌي  ) 43اٞنٌيت قبل ٣ناته

( اآلباء أـ األبةاء كيٍم نػىٍفعان آبىآؤيكيٍم كىأىبةاؤيكيٍم الى تىٍدريكفى أىيػحهيٍم أىقػٍرىبي لى كاف مديونان. فهؤالء الوارثوف لكم هم )
( عليكم، أم فرض اهلل ذلك فريض ن فىرًيضى ن مٍّنى الٌلهً بل اهلل يعلم ذلك ففرض عليكم هذه القسم  )

 . ( فيما ٪نكم به عليكم من القسم  كغًنهاحىًكيمنا( ّنصاٜنكم )عىًليمان ( كال يزاؿ )ًإَف الٌلهى كىافى عليكم )

ًنٍصفي مىا ( أيٌها األزكاج )كىلىكيمٍ )فقاؿ  قسمة الميراث بين الزوجات واألزواجبٌٌن نبحانه ٍبٌ  - 12
( ال ذكران كال أنثى كال إبن الولد، ألٌف ابن ًإف ٓبٍَ يىكين َٟنيَن كىلىده ( أم زكجاتكم من اٞنًناث )تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيمٍ 

كتقدير اآلي  يكوف كما يأٌب: إف ٓب يكن الولد يكوف حكمه حكم الولد أم يقـو مقاـ أبيه ُب اٞنًناث، 
ٟنٌن كلد كال كالد ففي هذه اٜنال  يكوف نصف اإلرث لزكجها كالةصف الباقي ألخيها، أٌما إذا كاف ٟنا 

كالد كاحد كأخ كاحد أم كاف ٟنا كارثاف فلزكجها الثلث من اٞنًناث كألبيها ثلث كألخيها ثلث، كإذا كاف 
ا أب كأـٌ  اة فلزكجها الربع كلكلٍّ من هؤالء الثبلث  ربع من اٞنًناث ، كال يةقص من ربع كأخ ُب قيد اٜني ٟنى

                                                           
 .كليس له حٌق أف يوصي ك٫نرج من ماله أكثر من الثلث  43



( من اٞنًناث كنصف فىًإف كىافى ٟنىيَن كىلىده فػىلىكيمي الرحبيعي ٣نَا تػىرىٍكنى الزكج مهما زاد عدد اإلخوة كاألخوات )
الرحبيعي ٣نَا ( أم كلزكجاتكم )كىٟنىينَ ( قد مٌر تفسًنها )ًمن بػىٍعًد كىًصَي و ييوًصٌنى ًُّىا أىٍك دىٍينو البةها كربع ألبويها )

( كالباقي ألبويكم كإخوتكم، كاحدة كانت الزكج  أك اثةتٌن أك ًإف ٓبٍَ يىكين َلكيٍم كىلىده ( من اٞنًناث )تػىرىٍكتيمٍ 
فػىلىهيَن الثحميني ٣نَا إبن الولد ) ( ذكر أك أنثى أكفىًإف كىافى لىكيٍم كىلىده ثبلثان أك أربعان ٓب يكن ٟنٌن أكثر من ذلك )

( أيٌها مٍّن بػىٍعًد كىًصَي و تيوصيوفى ًُّىا( من اٞنًناث، نواء كانت الزكج  كاحدة أك أكثر من ذلك )تػىرىٍكتيم
 . ( يوٌَب عةكمأىٍك دىٍينو األزكاج )

كىافى رىجيله ييورىثي    كىًإفٍبٌ بٌٌن نبحانه حكم من مات كليس له كلد كال كالد بل له جدٌّ كجٌدة فقاؿ )
( مفردها "كليل" على كزف نليل كنبلل ، كهو العاجز عن العمل لكرب نٌةه، فالكبلل  هةا يريد كىبلىلى ن 

إذا مات رجل كصار إرثه إٔب كبللته، أم إٔب جٌده كجٌدته ألنٌه ال كلد له  كاٞنعىن:ًُّم جٌد اٞنٌيت كجٌدته، 
فىًلكيلٍّ ( ُب قيد اٜنياة )أىخه أىٍك أيٍخته ( ام للمٌيت )كىلىهي رث كبلل ن أيضان )( كهي تو أىك اٍمرىأىةه فًنثه كال كالد )

م ترًكته أم ما قسى تي  كاٞنعىن:( كٛنٌده الثلث كٛنٌدته الثلث، السحديسي ( أم من األخ كاألخت )كىاًحدو مٍّةػٍهيمىا
ٌدته حٌصتاف، ترؾ من اٞناؿ إٔب نٌت حصص فيكوف ألخيه حٌص  كألخته حٌص  كٛنٌده حٌصتاف كٛن

فاَّموع يكوف نٌت حصص، كإ٧ٌنا جعل اهلل تعأب حٌص  اٛنٌد كاٛنٌدة أكثر من حٌص  األخ كاألخت 
 44ألهٌنما عاجزاف عن العمل لكرب نٌةهما أٌما األخ كاألخت فيمكةهما أف يكسبا ك٪نصبل على قوهًتما

انػيوىاٍ ) م من اٞنًناث، هيٍم شيرىكىاء ُب الثػحليثً ( ُب العدد )فػى أىٍكثػىرى ًمن ذىًلكى ( أم اإلخوة )فىًإف كى ( الذم أصاُّى
( أم غًن موصٌن كصٌي  تضٌر ًمن بػىٍعًد كىًصَي و ييوصىى ًُّىآ أىٍك دىٍينو غىيػٍرى ميضىآرٍّ كالثلثاف الباقياف للجٌد كاٛنٌدة )

بعض األئم  أك بالورث ، يعين ال يوصي ّناله لواحد من الورث  ك٪نـر الباقٌن من ماله، أك يوقف ماله ل

                                                           
أٌما إذا كاف أخ كاحد للمٌيت كليس معه أخت فله الثلث كٛنٌده ثلث كٛنٌدته ثلث ، ككذلك لو كانت أخت   44

 كاحدة للمٌيت كليس معها أخ



( كىالٌلهي عىًليمه ( يوصيكم ًُّا فبل ٔنالفوا أكامره )كىًصَي ن مٍّنى الٌلهً اٞنشايخ كيرتؾ أطفاله معوزين فهذا ال ٩نوز )
ًليمه ّنصاّب عباده )  ( ال يعاجل العصاة بالعقوب .حى

الى و ( ام اليت ضمن على نفسه قبوٟنىا بفضله )ًإ٧َنىا التَػٍوبى ي عىلىى الٌلهً )  -17 ( أم لًَلًذينى يػىٍعمىليوفى السحوىءى ًَنىهى
ا كعاقبتها، فاإلنساف ٓب يزؿ جاهبلن حٌّت يبلغ  يعملوف الذنوب الصغائر َنهال ، يعين جاهلٌن عقاُّى

 :األربعٌن من عمره فحيةئذو يزداد عقله بالتجارب كيذهب جهله بالتدريج كُب ذلك قاؿ الشاعر
 األربىًعيةىا ًننَ  جاكىٍزتي  كقىدٍ           ًمينٍّ  األٍعداءي  يػىٍلًمزي  كماذا

َ يػىتيوبيوفى ًمن قىرًيبو ) يتوبوف بعد فراغهم  كاٞنعىن:( أم من كقت قريب لليـو الذم عملوا فيه الذنب، ٍبي
صاّب العباد ( ّنكىكىافى الٌلهي عىًليمان ( ام يقبل توبتهم )يػىتيوبي الٌلهي عىلىٍيًهمٍ ( التائبوف )فىأيٍكلىػًئكى بوقت قريب )

 . ( فيما يعاملهم بهحىًكيمان )
حىَّت ًإذىا حىضىرى ( على الدكاـ )لًَلًذينى يػىٍعمىليوفى الَسيٍّئىاتً ( اٞنقبوله عةد اهلل هي )كىلىٍيسىًت التَػٍوبى ي ) -18

( ٬نىيوتيوفى كىهيٍم كيَفاره  كىالى اَلًذينى ( فأكالئك ال تقبل توبتهم )اٍلمىٍوتي قىاؿى ًإ٘بٍّ تػيٍبتي اآلفى ( ملك )أىحىدىهيمي 
ابنا أىلًيمنا( أم أعددنا يعين هٌيأنا )أيٍكلىػًئكى أىٍعتىٍدنىافأكالئك ال تقبل توبتهم بعد اٞنوت ك )  ( ُب اآلخرةٟنىيٍم عىذى

. 

ةىكيٍم بًاٍلبىاًطلً ) -29 ضكم أمواؿ بعض بدكف ( أم ال يأخذ بعيىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ الى تىٍأكيليواٍ أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
( أم ًإالَ أىف تىكيوفى ًْنىارىةن انتحقاؽ، كذلك كالرشوة كالقمار كالربا كغًن ذلك من اغتصاب أمواؿ الةاس )

( لسبب من األنباب، كىالى تػىٍقتػيليواٍ أىنفيسىكيمٍ ( أم ْنارة صادرة عن تراضو مةكم )عىن تػىرىاضو مٍّةكيمٍ مبايع  )
قر أصابه أك كرب أك ضيق أك شٌدة، فإف أصابك كرب أك مصيب  فبل لسبب ف بعض الناس ينتحرفإٌف 

تقتل نفسك بل انأؿ من رٌبك أف يفرٌج كربك كاصرب قليبلن فإٌف اهلل تعأب نيفرٌج عةك كربك كيزيل ٨ٌنك 
ح كيشرح صدرؾ، فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الشرح }ًإَف مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا{ كقيل ُب اٞنثل: الصرب مفتا 



االفرج ) ( فبل يريد اهلل أف يدٙب عليكم العسر بل يريد أف ٬نتحةكم بذلك فًنل هل ًإَف الٌلهى كىافى ًبكيٍم رىًحيمن
 . تصربكف أـ تكفركف

( أم ْناكزان ٜندكد اهلل كذلك كالسلب كالةهب عيٍدكىاننا( فيأكل أمواؿ الةاس )كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى ) - 30
ى ًُّا يـو صلى ( يى فىسىٍوؼى نيٍصًليًه نىارناكالرشوة كالربا كإنكار األمان  كغًن ذلك )( كذلك  كىظيٍلمناكالسرق  )
. ةعه مةه مانع كال يدفعه عةه دافع( أم هٌيةان ال ٬نعىلىى الٌلًه يىًسًننا( العذاب ُب الةار )كىكىافى ذىًلكى القيام  )

اإلنساف معلومات فيزداد عقله تدر٩نيان كاعلم أٌف الدنيا مدرن  لئلنساف فاٜنوادث كاٞنصائب تكسب 
 : فيصبح عاٞنان باألمور كُب ذلك قيل

اًئدى  اهللي  جىزىل  صىًديًقي ًمنٍ  عىديكٍّم ًُّىا عىرىٍفتي          خىًٍنو  كيلَ  الَشدى
كلو كيًشف الغطاء عن اإلنساف لعلم أف ليس ُب الدنيا مصيي  حٌّت اٞنوت، كإليك مثبلن ُب ذلك : إٌف أعٌز 

شياء على اإلنساف ُب الدنيا إبةه الصغًن إذا كاف عمره بضع نةوات ألنٌه يأنس به كيبلعبه، فإذا مات األ
هذا الولد فموته أكرب مصيب  على كالديه، كُب ذلك قيل: موت الولد صدع ُب الكبد ال يةجرب إٔب األبد. 

صغًن نعم  من اهلل عليه كليست فلو كشف الغطاء عن كالده كعىًلم ًعٍلمى اليقٌن لرأل أٌف موتى ابةه ال
مصيب . كلعٌلك أنكرت علٌي ايٌها القارئ الكرٙب قوٕب هذا فتقوؿ: كيف يكوف موت الولد نعم ؟ أقوؿ 
لك إٌف اإلنساف ال ٬نوت بل يةتقل ّنوته من عآب ماٌدم إٔب عآب أثًنم، كأركاح األطفاؿ ال تكرب بل 

ال يتةانل ُب عآب األثًن كال يكوف له أكالد إالٌ من مات  تبقى على ما كانت عليه حٌن موهًتا، فاإلنساف
كهو طفل صغًن، فإذا مات أبوه كجد ابةه هةاؾ فيفرح به كيبقى الولد عةد أبويه يأنساف به كيبلعبانه ُب 

عآب األثًن، فحيةئذو يعلماف علم اليقٌن بأٌف موت ابةهما كهو طفل صغًن كاف نعم  من اهلل عليهما إذ لو 
لىما كاف ٟنما طفل ُب عآب األثًن يأنساف به، فحيةئذو يشكراف اهلل على موت ابةهما ُب نٌن  ٓب ٬نت
 . الطفول 



كهكذا كٌل اٞنصائب لو صربنا عليها لوجدناها ُب العاقب  نعم  كليست مصيب ، فهٌوف عليك األمور كال 
 . ٓنزف ًلما فاتك كال تفرح ّنا آتاؾ

يعنا ًإنَهي هيوى اٍلغىفيوري الَرًحيمي{ ، قاؿ لىٌما نزؿ قوله تعأب ُب  -31 نورة الزمر }ًإَف الَلهى يػىٍغًفري الذحنيوبى ٗنًى
بىآئًرى مىا تػيةػٍهىٍوفى بعض الصحاب  يا رنوؿ اهلل أيغفر اهلل الكبائر كالصغائر؟ فةزلت هذه اآلي  ) ًإف ْنىٍتىًةبيواٍ كى

إف ْنتةبوا الكبائر نكٌفر عةكم الصغائر إذا تبتم، يعين إف تبتم عن  ٞنعىن:كا، ( عىٍةهي نيكىفٍٍّر عىةكيٍم نىيٍّئىاًتكيمٍ 
ذنب صغًن نقبل توبتكم، كإف تبتم عن ذنب كبًن فبل نقبل توبتكم حٌّت يقاـ عليكم اٜنٌد إف كاف فيه 

 . تتوبوف فحيةئذو نقبل توبتكمٍبٌ  حٌد كترجعوا أمواؿ الةاس كحقوقهم إف كةتم اغتصبتم حقوقهم

يتوب، كعاٌؽ الوالدين ٩نب عليه أف يرضي ٍبٌ  فالسارؽ ٩نب عليه أف يعيد اٞناؿ الذم نرقه إٔب صاحبه
٩نب  45يتوب، كالذم يرمي احملصة  بالفحشاءٍبٌ  يتوب، كقاتل الةفس ٩نب عليه أف يدفع ديتهاٍبٌ  أبويه

يتوب، ٍبٌ  عليه أف يطلب رضاها فيدفع ٟنا األمواؿ أك يعمل معها معركفان حٌّت ترضى عليه كتغفر له زلٌته
 . يتوب فتقبل توبته كإالٌ فبلٍبٌ  كهكذا ٩نب عليه أف يؤٌدم حقوؽ الةاس اليت اغتصبها

بائر اإلشراؾ باهلل ، كالكبائر كٌل ذنب يقاـ عليه اٜنٌد، أك اغتصاب حٌق من حقوؽ الةاس، كأعظم الك
كمن الكبائر قتل الةفس اٞنؤمة  كأكل الربا كأكل ماؿ اليتيم كقذؼ احملصة  كعقوؽ الوالدين كالفرار من 
الزحف ُب قتاؿ الكافرين، كالزنا بامرأةو متزٌكج ، كمةع اٞنرأة من الزكاج، كالفتة  بٌن صديقٌن حٌّت تكوف 

( ام مكانان طيبان حسةان كىنيٍدًخٍلكيم محٍدخىبلن كىر٬نناغًنها من الذنوب )بيةهما العداكة، كإيقاع احملصة  بالزنا ك 
 . كذلك ًلمن ْنٌةب الكبائر كتاب عن الصغائر

( مفردها مؤب، كهو الذم يتؤٌب أمرؾ كيقـو بإدارة جىعىٍلةىا مىوىإبى ( من الرجاؿ كالةساء )كىًلكيلٍّ )  -33
يػٍري الةَاًصرًينى{ . يعين نٌيدكم  شؤكنك، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف }بىًل الٌلهي مىٍوالىكيٍم كىهيوى خى

                                                           
 . أم يٌتهمها بالزنا كهي غًن زاني  فيجب عليه أف يعرتؼ ِنطيئته عةد من ذكرها عةده بالزنا  45



ُب نورة مرٙب }كىًإ٘بٍّ ًخٍفتي اٍلمىوىإبى ًمن كىرىاًئي{ أم خفت  ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوؿ زكريٌا ،كالذم يقـو برعايتكم
كالةساء كالي ن كرعاي ن على  جعلةا لكلٍّ من الرجاؿ كاٞنعىن:من تكوف له الوالي  على اٜنكم من بعدم. 

اًف كىاألىقػٍرىبيوفى حصصهم كأمبلكهم من اٞنًناث )  . ( من اٞناؿ٣نَا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى

ٍبٌ أكصى نبحانه ُب اٞنماليك بأف يعطوهم حٌقهم إذا انتعملوهم ُب ْنارة أك صةع  أك حرف  فقاؿ 
كالذين تعاقدًب  كاٞنعىن:( من اٞناؿ الذم اكتسبوه، ٍم نىًصيبػىهيمٍ فىآتيوهي ( من العبيد )كىاَلًذينى عىقىدىٍت أى٬ٍنىانيكيمٍ )

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 

ًإَف الٌلهى كىافى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو نصف اٞناؿ من عملهم إف عملوا كال تةقصوهم من حٌقهم شيئان )التجارة ك 
ا  . ( أم حاضران يسمع كيرل فيعاقبكم ُب اآلخرة إف ٓب تعطوهم نصيبهمشىًهيدن

ٍلًكتىابى ٣نَا مىلىكىٍت فاٞنعاقدة هي اٞنعاهدة كاٞنكاتب ، كنظًنها ُب نورة الةور قوله تعأب}كىاَلًذينى يػىٍبتػىغيوفى ا
يػٍرنا{ اتًبيوهيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى  . أى٬ٍنىانيكيٍم فىكى

( من اٞنخلوقٌن كاٞنخلوقات فبل تعبدكا ًبًه شىٍيئنا( ُب العبادة )كىالى تيٍشرًكيواٍ ( كحده )كىاٍعبيديكاٍ الٌلهى )  -36
( أحسةوا كى القبور بل اجعلوا أعمالكم خالص  لوجه اهلل )اٞنبلئك  كال األنبياء كال األئم  كال اٞنشايخ كال 

ٍيًن ًإٍحسىاننا) ( كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًٌن كىاٛنٍىاًر ًذم اٍلقيٍرىبى ( أم األقرباء )كىًبًذم اٍلقيٍرىبى ( بالقوؿ كالعمل )بًاٍلوىاًلدى
( ام جارؾ الذم عن جةبك ةيبً كىاٛنٍىاًر اٛنٍي أم جارؾ القريب مةك ُب اٛنوار يعين الذم داره أماـ دارؾ )

( يعين رفيقك ُب نفرؾ كالعامل ُب كىالَصاًحًب بًاٛنىةبً يعين عن ٬نيةك كعن مشالك أحًسن إليه أيضان )
كىاٍبًن معملك كاٜنارث ُب زرعك كالفبٌلح ُب بستانك كالراعي ُب غةمك كغًن ذلك ٣نٌن يعمل عةدؾ )

ةقطع ٩نب عليك أف ٓنسن إليه كتكرمه، ككذلك الضيف فإنه ( أم اٞنسافر، يعين الغريب اٞنالَسًبيلً 
كىمىا مسافر عن أهله فيجب عليك أف تكرمه كٓنسن إليه، كمٌدة الضياف  ثبلث  أياـ كبعدها يأكل صدق  )



بح مىن كىافى ٢نيٍتىاالن ( من اٞنماليك كالعبيد كاٝندـ )مىلىكىٍت أى٬ٍنىانيكيمٍ  على العٌماؿ  ( أم متكرٌبان ًإَف الٌلهى الى ٪نًي
 . ( على الةاس ّنا أكٌب من اٞناؿفىخيورناكاٝندـ كغًنهم )

جلس اثةاف من الصحاب  ُب اٞنسجد يتحٌدثاف ليبلن ككاف أحد٨نا نعسانان، فجاء رجل آخر كأخذ  -43
اًفريكفى{ ، فقاؿ اٛنالس لرفيقه الةعساف هل ا اٍلكى ٓنفظ هذه  يصٌلي قريبان مةهما فقرأ ُب صبلته }قيٍل يىا أىيػحهى

يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ يا أيٌها الكافركف أعبد ما تعبدكف. فةزلت هذه اآلي  ) :السورة؟  فقاؿ نعم، كأخذ يقرأ
ال ْنلسوا ُب اٞنساجد قرب اٞنصٌلٌن كأنتم نكارل  كاٞنعىن:( من الةعاس، الى تػىٍقرىبيواٍ الَصبلىةى كىأىنتيٍم نيكىارىل

( أم كي تعلموا ما تقرؤكف. فقد ركم عن عائش  تػىٍعلىميواٍ مىا تػىقيوليوفى ( معةاها كي )حىَّتى من شٌدة الةعاس )
أنٌه قاؿ: إذا نعس أحدكم كهو يصٌلي فليةصرؼ لعٌله يدعو على نفسه كهو ال يدرم. فالةعساف   الةبٌ عن 

كىتػىرىل ُب نورة اٜنج } كالسكراف، كقد يكوف اإلنساف نكرانا من اٟنمـو أك العذاب، فقد قاؿ اهلل تعأب
جيةيبنا ًإالَ ( ْنلسوا ُب اٞنساجد )كىالى ، ) 46{الَةاسى نيكىارىل كىمىا هيم ًبسيكىارىل كىلىًكَن عىذىابى الَلًه شىًديده 

( فبل بأس من ذلك، يعين إالٌ إذا كاف اٞنسجد له باباف كأراد أحدكم أف يعرب الطريق فيدخل عىاًبرًم نىًبيلو 
ك٫نرج من األخرل كهو ٠نةب فبل بأس عليه، أٌما اٛنلوس ُب اٞنسجد فبل ٩نوز ًلمن كاف من هذه الباب 

 . ٠نةبان )حىَّتى تػىٍغتىًسليوٍا( باٞناء من حدث اٛنةاب  فحيةئذو ال بأس عليكم من اٛنلوس ُب اٞنساجد

( كىًإف كيةتيم َمٍرضىىٍبٌ بٌٌن نبحانه اٜنكم ُب ذلك عةد فقداف اٞناء كحكم اٞنريض الذم يضرٌه اٞناء فقاؿ )
( أم من أىٍك جىاء أىحىده مٍّةكيم مٍّن اٍلغىآًئطً ( أم مسافرين كٓب ْندكا ماءن )أىٍك عىلىى نىفىرو ُب مرض يضرٌه اٞناء )

ديكاٍ مىاء( اٞنراد به اٛنماع )أىٍك الىمىٍستيمي الةٍّسىاءالتغٌوط كهو كةاي  عن قضاء اٜناج  ) ( لتغتسلوا فػىلىٍم ْنًى
                                                           

ان كمةسوخان كٓب يفطةوا ٞنعىن الةسخ إالٌ اٞنؤٌلف نفسه فةٌص على جعل اٞنفٌسركف يةٌصوف على أٌف ُب القرآف نانخ  46
عدـ كجود الةانخ كاٞنةسوخ، بيةما كاف تفسًنهم تفسًنان ال ترتضيه العقوؿ كال تتقٌبله الةفوس، كمن ذلك هذه اآلي  

س ال من اٝنمر الذم زعموا، اليت كانوا قد زعموا أهٌنا أٌكؿ آي  حٌرمت اٝنمر تدر٩نيان كاٜنقيق  أٌف السكر كاف من الةعا
كبذلك يكوف اٞنؤٌلف أٌكؿ من أفحم أهل الكتاب ُب زعمهم أٌف توراهتم كإ٤نيلهم مثبتاف بيةما القرآف فيه مةسوخ. 

 اٞنراجع ػفليس القرآف إالٌ مثبىتان ٗنيعه  



ا طىيٍّبنادكا )( أم فاقصً فػىتػىيىَمميواٍ كا )كتتطٌهر  ( أم طاهران من األقذار ، كالصعيد كجه األرض، يعين صىًعيدن
( من ترابه، كذلك بأف تبسط كٌفيك كتضرب الرتاب فىاٍمسىحيواٍ ًبويجيوًهكيٍم كىأىٍيًديكيمٍ اٞنكاف اٞنرتفع قليبلن )

( بالرتخيص لكم ًإَف الٌلهى كىافى عىفيوًّاإٔب اٞنرفقٌن )مرٌةن كٕنسح ًُّا كجهك كضرب  ثاني  ٕنسح ًُّا يديك 
( عن اٝنطأ كالتقصًن. كعةد حضور اٞناء يبطل التيٌمم إالٌ اٞنريض الذم يضرٌه اٞناء، كإذا  غىفيورناكالتيسًن )

: أم انتيقظت من نومك[ متأٌخران كقد ضايقك الوقت لصبلة الصبح ككاف  كةت جةبان كجلست ]
نٌخن اٞناء ٍبٌ  تغتسل باٞناء البارد فتعٌرض نفسك للمرض فتوٌضأ كصلٍّ قبل فوات الوقت الوقت شتاءن فبل

، كإذا كاف ُب كجهك جرح يضرٌه اٞناء فتيٌمم كصلٍّ كإذا كاف اٛنرح ُب إحدل يديك كاغتسل عن اٛنةاب 
 . أك رجليك فتوٌضأ كامسح فوؽ الضماد الذم على اٛنرح كصلٍّ 

( يعين من مٍّنى اٍلًكتىابً ( أم قسطان أك حٌص  )اَلًذينى أيكتيواٍ نىًصيبنا( اليهود )ًإٔبى ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى )  -44
ل إذا نألتموهم شيئان فبدؿ أف ( باٟندى الَضبلىلى ى ( أم يستبدلوف )يىٍشتػىريكفى الكتب السماكي  كهو التوراة )

( أم الطريق فيفرحوف بذلك ألهٌنم لحواٍ الَسًبيلى كىييرًيديكفى أىف تىضً يرشدككم إٔب الصواب يضٌلونكم عن اٜنٌق )
 . أعداؤكم

اًئكيمٍ ( مةكم )كىالٌلهي أىٍعلىمي )  -45 ( عن كىكىفىى بًالٌلًه كىلًيًّا( أيٌها اٞنسلموف فبل توالوهم كال تستةصركهم )بًأىٍعدى
 .( عن نصرهتمكىكىفىى بًالٌلًه نىًصًنناكاليتهم )

( أم يغًٌنكف الكبلـ عن أصله ٪نيىرٍّفيوفى اٍلكىًلمى عىن َموىاًضًعهً ( أم من اليهود فريق )مٍّنى اَلًذينى هىاديكاٍ )  -46
ةىا( إذا ٚنعوا قوؿ الرنوؿ )كىيػىقيوليوفى فيسٌبوف بدؿ أف ٪نمدكا ) ٍعةىا كىعىصىيػٍ ( أم يقولوف ٚنعةا جهران ٚنًى

ما نقوؿ، كُب قلوُّم يقولوف غًن مسمع  ١نٌمد( أم كيقولوف اٚنع مٌةا يا كىاٍٚنىٍع غىيػٍرى ميٍسمىعو كعصيةا نران )
( أم أمهلةا لةفهم ما تقوؿ، كلكٌةهم يقصدكف ًُّذه الكلم  الرعون  كىرىاًعةىامةك، أم ال نسمع لقولك )

( كىطىٍعةناـ اٞنكركه )( أم تقٌلبان كفتبلن بألسةتهم من الكبلـ اٜنسن إٔب الكبللىيًّا بًأىٍلًسةىًتًهمٍ أم خٌف  العقل )
ٍعةىا( أم اليهود )كىلىٍو أىنَػهيمٍ ( الذم أنتم عليه أيٌها اٞنسلموف )ُب الدٍّينً مةهم ) ( أمرؾ كىأىطىٍعةىا( قولك )قىاليواٍ ٚنًى



يػٍرنا َٟنيمٍ ( أم انتظرنا قليبلن كي نفهم ما تقوؿ )كىانظيٍرنىا( مٌةا ما نقوؿ )كىاٍٚنىعٍ ) وا به ( ٣نٌا تكٌلملىكىافى خى
ـى ) ( أم ًبكيٍفرًًهمٍ ( ُب قدٙب الزماف )كىلىًكن لَعىةػىهيمي الٌلهي ( أم كأعدؿ كأصوب ُب الكبلـ من الطعن )كىأىقػٍوى

( مةهم . ًإالَ قىًليبلن ) ١نٌمد( بك يا فىبلى يػيٍؤًمةيوفى بسبب كفرهم باهلل كعبادهتم للبعل كاألكثاف كعشتاركث )
 . آمن مةهم نفر قليل كهم عبد اهلل بن نبلـ كأصحابهككاف كما أخرب اهلل تعأب عةهم فقد 

آًمةيواٍ ( يعين التوراة )يىا أىيػحهىا اَلًذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى خاطب اهلل اليهود بالتخويف كالتحذير فقاؿ )ٍبٌ   -47
قنا لٍّمىا مىعىكيممن القرآف الذم هو ) ١نٌمد( على ّنىا نػىزٍَلةىا مٍّن قػىٍبًل عبادة األصةاـ )( من التوحيد كنبذ ميصىدٍّ

ا فػىةػىريَدهىا عىلىى أىٍدبىارًهىا ( الوجوه يعين الوجهاء كهم القادة كالرؤناء، كالطمس ١نو األثر أىف َنٍطًمسى كيجيوهن
من قبل أف ٧نحو رؤناءهم ككجهاءهم من قيد اٜنياة فةهلكهم باٞنوت كال نبقي ٟنم قادة  كاٞنعىن:مةهم، 

( بالعذاب بأف نةزؿ عليهم الطاعوف أك نوعان آخر من اٞنرض أك ٤نعلهم مغلوبٌن عىةػىهيمٍ أىٍك نػىلٍ يقتدكف ًُّم )
ا لىعىَةاأذالء صاغرين ) كا فيه فصادكا السمك يـو ( الذين اعتدى أىٍصحىابى الَسٍبتً ( أنبلفهم كهم )كىمى

( مىٍفعيوالن لعةها بالعذاب ) ( الذم كعد به من طمس الوجوه أككىكىافى أىٍمري الٌلهً السبت فلعٌةاهم بالعذاب )
 . أم كائةان ال ١نال 

لىٌما نزلت هذه اآلي  ُب نورة الزمر : }قيٍل يىا ًعبىاًدمى اَلًذينى أىٍنرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقةىطيوا ًمن  -48
يعنا ...اْب { تبلها  على اٞنةرب فقاـ إليه رجل فقاؿ كالشرؾ باهلل؟  الةبٌ َرٍ٘نىً  الَلًه ًإَف الَلهى يػىٍغًفري الذحنيوبى ٗنًى

إٌف اهلل ال يغفر للمشركٌن ذنوُّم كلو كانت من  كاٞنعىن:( ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبهً فةزلت هذه اآلي  )
دكف ( أم ما مىا ديكفى ذىًلكى ( للموٌحدين )كىيػىٍغًفري الصغائر ، كذلك ألٌف اإلشراؾ باهلل أكرب الكبائر )

ُب  كيغفر ذنوب اٞنوٌحدين كإف كانت من الكبائر كلكن بشركط، كهي اليت ذكرناها كاٞنعىن:اإلشراؾ، 
بىآئًرى مىا تػيةػٍهىٍوفى عىٍةهي نيكىفٍٍّر عىةكيٍم نىيٍّئىاًتكيٍم{ ، ) ًلمىن تفسًن قوله تعأب ]ُب هذه السورة[ }ًإف ْنىٍتىًةبيواٍ كى

عأب ٪نٌب اٞنوٌحدين كالصاٜنٌن كاٞنرتٌ٘نٌن على الةاس، كال ٪نٌب اٞنشركٌن ، فإٌف اهلل ت( يعين ٞنن ٪نبٌ يىشىاء



( أم كذب باٌدعائه أٌف كىمىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىًد افػٍتػىرىلكاٞنةافقٌن كالكافرين كالظاٞنٌن الذين يظلموف الةاس )
 . ( غًن مغفور لهًإٍٖننا عىًظيمناهؤالء شفعاؤه عةد اهلل كأٍب على ذلك )

فتفوز بالغفراف أـ أنت من  هل أنت من الموّحدينأكٌجه نؤاالن إليك أيٌها القارئ الكرٙب كهو :  كهةا
 اٞنشركٌن فتحـر من اٛنةاف؟

أقوؿ إٌف أكثر الةاس اليـو مشركوف كلكن ال يعلموف أهٌنم على مةهج اإلشراؾ بل ٪نسبوف أهٌنم مهتدكف 
كعلى طريق اٜنٌق نائركف، كقد قاؿ اهلل تعأب فيهم كُب أمثاٟنم ] ُب نورة الكهف [}قيٍل هىٍل نػيةىبٍّئيكيٍم 

نٍػيىا كىهيٍم ٪نىٍسىبيوفى أىنَػهيٍم ٪نيًٍسةيوفى صيةػٍعنا{ ،  بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن . اَلًذينى ضىَل نىٍعيػيهيٍم ُب   كاٞنعىن:اٜنٍىيىاًة الدح
أٌف هؤالء يصٌلوف كيصوموف كيتعٌبدكف كيةفقوف كلكن يشركوف بعبادهًتم غًن اهلل فلذلك خسركا أعماٟنم 

 . وقٌن مع اٝنالقفضٌلت أم ضاعت كذهبت أدراج الرياح فبل ٩نزكف عليها كذلك ألهٌنم أشركوا ًُّا اٞنخل

، فإف قلت له ٞناذا تعبد ائبلن : أنا ٓب أشرؾ بريٌب أحدان ؟ فيجيبك قنألت أحدان من هؤالء ٞناذا تشرؾ كإذا
الصةم أك البقرة أك غًن ذلك؟ فيقوؿ هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل . كبذلك يعتقد أنه موٌحد غًن مشرؾ كإ٧ٌنا 

 ، كلذلك لىٌما يسألوف يـو القيام  يقولوف: كاهلل ربٍّةا ما كةٌا يقٌدس هذا اٞنخلوؽ ك٪نرتمه ليشفع له عةد اهلل
 . مشركٌن

قد كلقد قاؿ ٕب أحد اٝندـ ُب كرببلء أنه نافر إٔب اٟنةد فرأل قومان يعبدكف البقر فقاؿ ألحدهم هل تعت
ذا تعبد هذه البقرة ؟ فقاؿ: كبلٌ إٌف ريٌب اهلل الذم خلقين كرزقين، قاؿ: إذان ٞناأٌف هذه البقرة إالهك فتعبدها

 ؟إنةا بشر كهل ُب البشر أحد ال يذنب :، قاؿأنا صاغو إٔب قولك :؟ قاؿ: أصًغ إٌٕب ألفهمك، قلت
كبلٌ إهٌنا حيواف كليس على اٜنيواف كاجبات   :هل ٟنذه البقرة ذنب؟ قلت :كبلٌ كٌلةا مذنبوف، قاؿ  :قلت

 . ٓب تذنب كأنا أذنبت فأنا أجعلها شفيع  عةد اهللديةي ، قاؿ إذان هذه البقرة أقرب عةد اهلل ميٌن ألهٌنا 



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

نظر كفٌكر كاعرؼ نفسك هل أنت من أكاآلف أعطيك أنئل  امتحاف إمتحن نفسك ًُّا كبعد االمتحاف 
أـ من اٞنشركٌن، فإف كجدت نفسك من اٞنوٌحدين فقل اٜنمد هلل الذم هدانا ٟنذا كما كةٌا  اٞنوٌحدين

لةهتدم لوال أف هدانا اهلل . كإف كجدت نفسك من اٞنشركٌن فاترؾ اإلشراؾ كال تتمٌسك بالتعٌصب 
 . من اٞنوٌحدين تةجح ُب الدارين فتخسر ككنٍ 

، فإف كةت من اٞنقٌلدين فاترؾ التقليد كانتعمل  رينهل أنت من المقّلدين أم من المفكّ أنظر  أّوالً 
عقلك كفكرؾ ُب كٌل موضوع ألٌف اٞنقٌلد كاألعمى فمّت صادؼ بئران أك حفرة نقط فيها، أٌما اٞنفٌكركف 

ـٌ اهلل اٞنقٌلدين ُب القرآف كمدح  ا فيحيدكف عةها، كقد ذ فبل يسقطوف ُب بئر كال حفرة ألهٌنم يبصركهنى
ء فقاؿ تعأب ُب اٞنقٌلدين ُب نورة الزخرؼ }كىكىذىًلكى مىا أىٍرنىٍلةىا ًمن قػىٍبًلكى ُب قػىٍريى و مٍّن اٞنفٌكرين كالعقبل

ٍدنىا آبىاءنىا عىلىى أيَم و كىًإنَا عىلىى آثىارًًهم محٍقتىديكفى{ فرٌد اهلل ع ا ًإنَا كىجى ليهم قوٟنم كقاؿ نًَذيرو ًإاَل قىاؿى ميتػٍرىفيوهى
ٍدنىا  }قىاؿى أىكىلىوٍ  ًجٍئتيكيم بًأىٍهدىل ٣نَا كىجىدًبحٍ عىلىٍيًه آبىاءكيٍم{ ، كقاؿ تعأب ُب نورة الزخرؼ }قىاليوا ًإنَا كىجى

بٌٌن نبحانه بأٌف اٞنتبوعٌن يتربٌؤكف من تابعيهم يـو القيام  ٍبٌ  آبىاءنىا عىلىى أيَم و كىًإنَا عىلىى آثىارًًهم محٍهتىديكفى{ .
 . {بقرة: }ًإٍذ تػىبػىرَأى اَلًذينى اتحًبعيواٍ ًمنى اَلًذينى اتَػبػىعيواٍ كىرىأىكياٍ اٍلعىذىابى كىتػىقىطَعىٍت ًًُّمي األىٍنبىابي فقاؿ قي نورة ال

يىاتو لٍّقىٍوـو يػىتػىفىَكريكفى{ ، كقاؿ  أٌما اٞنفٌكركف فقد مدحهم اهلل تعأب فقاؿ ُب نورة الرعد }ًإَف ُب ذىًلكى آلى
يىاتو لٍّقىٍوـو يػىٍعًقليوفى{ ، كقاؿ تعأب ُب نورة الةور}ًإَف ُب ذىًلكى لىًعبػٍرىةن أيضان ُب نور  ة الرعد }ًإَف ُب ذىًلكى آلى

يٍكٕب اأٍلىٍبصىاًر{ ، فكن أنت من اٞنفٌكرين كالتكن من اٞنقٌلدين فتخسر  . ألٍّ

عون له عند اهلل ويّتخذ له هل أنت ِمّمن يجعل له شفعاء يشفأنظر كتأٌمل إٔب نفسك كعقائدؾ   ثانياً 
كمن نبق ذكره أـ ٣نٌن يوٌجه كجهه هلل ك٩نعل ر٘نته هي الشفيع كانقطاعه   أولياء يقّربونه إلى اهلل زلفى



إٔب اهلل هو الذم يقرٌبه زلفى، فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزمر }قيٍل يىا ًعبىاًدمى اَلًذينى أىٍنرىفيوا عىلىى 
يعنا ًإنَهي هيوى اٍلغىفيوري الَرًحيمي أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقةى   . { طيوا ًمن َرٍ٘نىً  الَلًه ًإَف الَلهى يػىٍغًفري الذحنيوبى ٗنًى

 كقاؿ تعأب أيضان ُب نورة البقرة }كىًإذىا نىأىلىكى ًعبىاًدم عىينٍّ فىًإ٘بٍّ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الَداًع ًإذىا دىعىاًف{ ،
 . غافر }كىقىاؿى رىبحكيمي اٍدعيو٘ب أىٍنتىًجٍب لىكيٍم{كقاؿ أيضان ُب نورة 

كقاؿ علٌي بن اٜنسٌن ُب دعائه اٞنعركؼ بأيب ٘نزة الثمإب: "اٜنمد هلل الذم أناديه كٌلما شئت ٜناجيت 
كأخلو به حيث شئت لسٌرم، بغًن شفيع فيقضي ٕب حاجيت، كاٜنمد هلل الذم أدعوه كال أدعو غًنه كلو 

 ". تجب ٕب دعائيدعوت غًنه ٓب يس

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

ٌنك نألت حاجتك من اٞنخلوقٌن على ذلك، كإٌف اهلل تعأب ال يرضى بذلك كال يقضي حوائجك أل
كتركت اٝنالق، فقد قاؿ تعأب ُب نورة األعراؼ }ًإَف اَلًذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًه ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوهيٍم 

 . فػىٍليىٍستىًجيبيواٍ لىكيٍم ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى{

إنأؿ  كاٞنعىن: ((كلو ملحان لطعامك . )يا مونى إنألين)كجاء ُب اٜنديث القدني قاؿ اهلل تعأب 
 . حاجتك ميٌن كلو كانت بسيط  كال تسأؿ من غًنم

فإٌنك إف نألت حاجتك من اهلل كٓب تسأؿ غًنه من اٞنشايخ أك األئٌم  أك األنبياء فإٌف اهلل تعأب يةظر 
 حٌق معرفيت فوٌجه ك  فيقوؿ أنظركا يا مبلئكيت إٔب عبدم هذا فإنه عرفينئإليك بالر٘ن  كيباهي بك اٞنبل

 . كجهه ٥نوم كنأؿ حاجته ميٌن كٓب يسأؿ غًنم

كإليك بعض األمثاؿ أذكرها لك لتكوف من اٞنوقةٌن: لو كةت جالسان ُب بعض األندي  مع ٗناع  كلك 
فيهم صديق كأنت تتكٌلم معه ُب بعض شؤكنك ككةت غةيان كنفسك أبٌي  كجاء ابةك فجأةن كنٌلم على 



أعطين عشرة تفاليس ألشرتم ًُّا بعض األشياء. فما يكوف حالك حيةذاؾ كما صديقك كقاؿ يا عٌم 
؟ طبعان إٌنك تأىب أف يأخذ ابةك من صديقك بعض الةقود صانع به هل ترضى مةه ذلك أـ تأىبأنت 

كأنت جالس، فتقوؿ البةك ٞناذا تطلب من هذا الرجل بعض الةقود ُنضورم فهل أنا عاجز عن أداء 
ومان ببل نقود أك تركتك يومان جائعان فمن يقـو كٌل يـو برتبيتك كمن يأتيك بطعامك طلبك كهل تركتك ي

كشرابك كمن يأتيك باٞنبلبس كّنا ٓنٌب كتشتهي ٞناذا ٓب تسأؿ ميٌن فأعطيك أفبل انتحييت أفبل قصر 
 لسانك أفبل شلنت يدؾ؟

 . فتأخذ أنت ُب تأنيبه كتأديبه كي ال يعود إٔب مثل ذلك

، فتقوؿ له أنا ال أقبل أف تسأؿ أحدان ؿ حاجيت من رجل غريب بل هو صديقكأنا ٓب أنأفإف قاؿ ابةك 
 . شيئان كإف كاف صديقي

كان من فكذلك اهلل تعأب ال يرضى أف تسأؿ حاجتك من أحد كإف كاف اٞنسؤكؿ نبيٌان من األنبياء أك ملى 
وؿ لك لقد تركتين كذهبت تسأؿ اٞنبلئك  فإف نألت حاجتك من أحد من اٞنخلوقٌن فإٌف اهلل تعأب يق

 ؟ تعلم أٌ٘ب على كٌل شيء قديرٓبأ ؟أٓب تعلم أنٌه عاجز عن قضاء حاجتك ،حاجتك من ٢نلوؽ مثلك
أٓب تكن ضعيفان  ؟أٓب تكن جائعان فأشبعتك ؟أٓب تكن عاريان فكسوتك ؟أٓب تكن صغًنان فأنشأتك

أٓب أحٌةن  ؟هل تركتك يومان ببل طعاـ حٌن كةت مضطجعان ُب اٞنةاـ كٓب تكن قادران على الكبلـ ؟فقٌويتك
فالويل لك كالعار عليك إذا نألت حاجتك من  ؟أٓب أجعل الغذاء ميسوران بٌن يديك ؟عليك أبويك

 . غًنم

أحدان من اٞنشايخ أك كفٌكر فيها فهل ْنعلها خالص  لوجه اهلل أـ تشرؾ ًُّا  أعمالكأنظر إٔب   ثالثاً 
األنبياء أك غًنهم من أكلياء اهلل ، فإف جعلتها هلل كحده فإٌف اهلل تعأب يتقٌبلها مةك كيأجرؾ عليها، كلكن 

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



من مالك ُب نبيل اهلل فإنٌه  أنفقتى  ، فإفٍ لتعظيم هلل كما أشبه ذلكر هلل كانبيل اهلل كاالنتعان  باهلل كالةذ
 . تعأب يتقٌبله مةك كيأجرؾ عليه كيعٌوضك بدله عشرة أضعاؼ ُب الدنيا كنبعمائ  ُب اآلخرة

كلكن إذا أنفقت ُب نبيل اٞنشايخ أك األئٌم  أك األنبياء أك غًنهم من اٞنبلئك  كاٞنقرٌبٌن فإٌف اهلل ال يقبله 
مةك كال يأجرؾ عليه بل يعاقبك على ذلك ألٌنك 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

 االنتعان  باٞنشايخ أك األنبياء أك األئٌم  ال ْنوز فمن انتعاف بغًن اهلل فقد أشرؾ، فإنٌةا ٩نب عليةا أف ٍبٌ 
نسًن على هنج هؤالء األكلياء ال أف ٦نالفهم ُب هنجهم فإهٌنم كانوا يذكركف اهلل عةد قيامهم كعةد قعودهم 

كتابه اَّيد فقاؿ ُب نورة آؿ عمراف كعةد اضطجاعهم كال يستعيةوف بغًنه كلذلك مدحهم اهلل ُب  
ٍلًق الَسمىاكىاًت كىاألىٍرًض{  ، كأنزؿ فيهم  }اَلًذينى يىٍذكيريكفى الٌلهى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىىى جيةيوًًٍُّم كىيػىتػىفىَكريكفى ُب خى

ـى عىلىى حيبًٍّه ًمٍسًكيةنا كىيى  ًتيمنا كىأىًنًننا{ ، فقوله تعأب }عىلىى قوله تعأب ُب نورة اإلنساف }كىييٍطًعميوفى الطَعىا
حيبًٍّه{ ، أم على حٌب اهلل ، فتأٌمل أٌف اهلل تعأب قاؿ }عىلىى حيبًٍّه{ كٓب يقل على حٌب األنبياء كاألكلياء، 

 . { الى شيكيورناكيؤيٌد ذلك قوله تعأب ]ُب اآلي  التالي [ }ًإ٧َنىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًه الَلًه الى نيرًيدي ًمةكيٍم جىزىاء كى 

فإف كةت ٣نٌن يةذر للمشايخ كاألنبياء أك يستعٌن ًُّم ُب قيامه كقعوده أك يةفق ماله على حٌبهم أك ٣نٌن 
يقٌدس قبورهم كيتربٌؾ ًُّا فأنت من اٞنشركٌن، فاترؾ هذه العادات كاجعل أعمالك خالص  لوجه اهلل 

 . تةجح ُب الدارين

. ، يعين يزٌكي بعضهم بعضان ( من الذنوباَلًذينى يػيزىكحوفى أىنفيسىهيمٍ ل )( الةصارى ٔبى إً ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى )  -49
ب مةهم يأٌب إٔب القٌس فيعرتؼ بذنبه فيغفر له القٌس ذنبه ل كعقائدهم أٌف اٞنذنً من عادات الةصارى 



مىن ( من الذنوب )يػيزىكٍّيبىًل الٌلهي كيصفح عةه. فأنكر اهلل تعأب عليهم أعماٟنم كنٌفه عقائدهم فقاؿ )
( أم قدر كىالى ييٍظلىميوفى فىًتيبلن ( تزكيته، كليست التزكي  بيد القٌسيسٌن، فسيعٌذُّم اهلل على أفعاٟنم )يىشىاء

 حٌب  الفتيل. ]كيسٌمى حٌب العرفط [

 ١نٌمد( يا انظيرٍ كقاؿ القٌسيسوف إٌف اهلل أذف لةا أف نزٌكي اٞنذنبٌن. فرٌد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ ) -50
 . ( أم إٖنان بٌيةان كاضحان ًإٍٖننا محًبيةنا( أم بكذُّم )كىكىفىى ًبهً ( بقوٟنم هذا )كىيفى يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًه الكىًذبى )

بل عآب دارس،  :هل هو ٠نةوف أك عآب؟ قالوا ١نٌمدما تقولوف ُب  :نأؿ أبو نفياف نفران من اليهود -51
بل علماؤنا كخاص ن مةهم الكاهن حي بن أخطب ككعب بن  :هو أعلم أـ علماؤكم؟ قالوا :قاؿ

 :كقرآنه من عةده أـ كحي من السماء ؟ قالوا :بل ديةةا، قاؿ :كديةه حٌق أـ ديةكم؟ قالوا :األشرؼ، قاؿ
( يا أىٓبٍى تػىرى آلي  )لو كاف كحيان لةزؿ عليةا فةحن أحٌق بالوحي مةه كلو كانت نبٌوة لكانت فيةا. فةزلت هذه ا

يػيٍؤًمةيوفى ( يعين حٌص  من الكتب السماكي  كهي التوراة )اَلًذينى أيكتيواٍ نىًصيبنا مٍّنى اٍلًكتىابً ( اليهود )ًإٔبى ) ١نٌمد
( يعين الكاهن اٍٛنًٍبتً ( علمائهم كيقٌلدكهنم كلو كانوا على ضبلؿ كمع ذلك يقٌدنوهنم كخاص ن مةهم )بً 

( كةاي  عن كٌل شخص طاغو متكرٌب، كيريد بالطاغوت كعب بن كىالطَاغيوتً أخطب )، كيريد به حي بن 
 ١نٌمد( يعين أبا نفياف كأصحابه لىٌما نألوهم هل لًَلًذينى كىفىريكاٍ ( يعين اليهود يقولوف )كىيػىقيوليوفى األشرؼ )

كأصحابه  ١نٌمد( يعين من نى آمىةيواٍ أىٍهدىل ًمنى اَلًذي( إشارة إٔب علمائهم )هىؤيالءأعلم أـ علماؤكم، فأجابوا )
( أيٍكلىػًئكى ٔب الصواب كأكثر علمان. فرٌد اهلل عليهم قوٟنم ككٌذُّم كلعةهم فقاؿ تعأب )إ( أم طريقان نىًبيبلن )

( أم أبعدهم اهلل عن ر٘نته اَلًذينى لىعىةػىهيمي الٌلهي إشارة إٔب حي بن أخطب ككعب بن األشرؼ كمن تبعهم )
دى لىهي نىًصًننا( أم كمن يلعةه اهلل )كىمىن يػىٍلعىًن الٌلهي ستحٌقوف العذاب )كجعلهم ٣نٌن ي ( يةصره ك٫نٌلصه فػىلىن ْنًى
 . من عذاب اهلل

( كهةا تقدير أىـٍ ٟنىيٍم نىًصيبه مٍّنى اٍلميٍلكً بٌٌن نبحانه ِنل اليهود كحسدهم لرنوؿ اهلل فقاؿ )ٍبٌ  - 53
١نذكؼ كهو: هل األرض كمن عليها ملكهم فيتصرٌفوف فيها كما يشاؤكف فًنيدكف أف يةزؿ الوحي عليهم 



كال يةزؿ على غًنهم أـ ٟنم نصيب معةا ُب اٞنلك، أم حٌص  من اٞنلك فيعرتضوف عليةا بةزكؿ الوحي 
( يعين ٓب يعطوا العرب من اٜنٌب قدر اسى نىًقًنناًإذنا الَ يػيٍؤتيوفى الةَ ( لو كاف اٞنلك بأيديهم )ؼى ) ١نٌمدعلى 

 . ما يةقره الطًن، كهذا مثل ييضرىب ُب القٌل 

مةهم كآتاهم  بعث فيهم رنوالن  إذ( عىلىى مىا آتىاهيمي الٌلهي ًمن فىٍضًلهً ( أم العرب )أىـٍ ٪نىٍسيديكفى الَةاسى ) - 54
ةىآ آؿى ًإبٍػرىاًهيمى ) القرآف للقماف، فلم يعملوا ( كىاٜنًٍٍكمى ى ) ، كالزبور لداكيدٞنونى كهو التوراة( اٍلًكتىابى  فػىقىٍد آتػىيػٍ

ةىاهيم محٍلكنا عىًظيمنا) ّنا ُب توراة مونى كٓب يسمعوا لزبور داكيد كٓب يٌتعظوا ُنكم  لقماف أم كثًنان ( كىآتػىيػٍ
إلشراؾ فغًٌنكا ديةهم كلكن ملوكهم ٓب يشكركا اهلل على ما أعطاهم من اٞنلك بل كفركا كدعوا قومهم إٔب ا

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

القرآف؟ أٓب نعًط بين إنرائيل الكتاب ٞنونى كالزبور  ١نٌمدٞناذا ٪نسدكف العرب حيث أنزلةا على  كاٞنعىن:
ٌن اليهود ٓب يستقيموا على شريع  مونى كٓب يعملوا ّنا ُب توراته بل غًٌنكا لداكيد كاٜنكم  للقماف كلك

أحكامه كبٌدلوا شريعته فأشركوا باهلل مراران كعبدكا األصةاـ تكراران كقتلوا األنبياء جهاران فرفضهم اهلل كاختار 
 العرب بدالن عةهم.

 م يربيعاـ بن ناباط الذم صةع ٟنم عجلٌنكاٞنلوؾ الذين أشركوا من بين إنرائيل هم ٙنس  عشر ملكان أٌكٟن
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 أٌم  

لذلك أقوؿ لكم إٌف ملكوت اهلل ييةزىعي ُب اإلصحاح الواحد بعد العشرين قاؿ ]العرب كذلك ُب إ٤نيل ميٌت 
 [ يعين ألٌم و تقـو بأدائه. مةكم كييعطى ألٌم و تعملي أٖنارهي 

كىًمةػٍهيم ( يعين بالكتاب الذم نبق ذكره كيريد به القرآف )َمٍن آمىنى ًبهً ( يعين من اليهود )فىًمةػٍهيم) -55
َةمى نىًعًنناكٓب يؤمن )( َمن صىَد عىٍةهي   . ( ًلمن صٌد عةه كٓب يؤمن بًهكىكىفىى ًَنىهى



( ألنٌه يدعو إٔب اهلل كىأىًطيعيواٍ الَرنيوؿى ( فيما أمركم به كهناكم عةه )يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ أىًطيعيواٍ الٌلهى ) -59
األمر مةكم إف حكموا ُنكم القرآف كناركا بةهج ( أم كأطيعوا كالة كىأيٍكٕب األىٍمًر ًمةكيمٍ كيعمل بأمر اهلل )

( يعين فراجعوا كتاب اهلل كهو فػىريدحكهي ًإٔبى الٌلًه كىالَرنيوؿً ( من أمور ديةكم )فىًإف تػىةىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو اإلنبلـ )
بيةكم، القرآف إف ٓب يكن رنوله حاضران معكم، أٌما إذا كاف رنوله حاضران فرٌدكا تةازعكم إليه كهو يفصل 

هذا ُب زمانه أٌما اليـو فقد ذهب الرنوؿ إٔب جوار ربٌه كبقي الكتاب فيجب أف نرٌد تةازعةا إٔب كتاب اهلل 
ليفصل بيةةا، أٌما األحاديث الواردة فبل اعتماد عليها ألٌف أكثر األحاديث مدنون  كلذلك اختلف 

ه ككٌل حديث ال يةطبق مع القرآف ال اٞنسلموف فصاركا فرقان عديدة، فكٌل حديث يةطبق مع القرآف نقبل
( ذىًلكى ( ألٌف من يؤمن باهلل يقبل حكم القرآف كال يعرتض عليه )ًإف كيةتيٍم تػيٍؤًمةيوفى بًالٌلًه كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً نقبله )

يػٍره الرٌد إٔب كتاب اهلل كالرضا ُنكمه ) أم ( كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن ( لكم من التةازع كاالختبلؼ فيما بيةكم )خى
 . كأحسن عاقب 

كاف بٌن رجل من اليهود كرجل من اٞنسلمٌن خصوم  فقاؿ اٞنةافقوف لصاحًبهم ٓناكم مع  -60
 اليهودم أف يتحاكم عةد كعب كقاؿ بل ، فأىبى سهم كعب بن األشرؼ فإنٌه ٪نكم لكاليهودم عةد رئي

لليهودم فلم يرضى اٞنةافق بذلك كقاؿ تعاؿ نتحاكم  الةبٌ فحكم  الةبٌ نتحاكم عةد رنوؿ اهلل كجاء إٔب 
عةد عمر، فقاؿ اليهودم لعمر قضى ٕب رنوؿ اهلل فلم يرضى خصمي بقضائه، فقاؿ عمر للمةافق 

خرج فضرب ٍبٌ  ، فدخل عمر فأخذ نيفهج إليكمانعم ، فقاؿ عمر مكانكما حٌّت أخر  أكذلك ؟ قاؿ
 . ُنكم اهلل كرنوله به عةق اٞنةافق كقاؿ هكذا أقضي ٞنن ٓب يرضى 

يعتذركف فةزلت هذه  الةبٌ كا الرجل كقالوا له ٓناكم عةد كعب، جاؤكا إٔب كلىٌما ٚنع اٞنةافقوف الذين أغرى 
أينزًؿى ًمن كىمىا ( من القرآف )اَلًذينى يػىٍزعيميوفى أىنَػهيٍم آمىةيواٍ ّنىا أينزًؿى إًلىٍيكى ( اٞنةافقٌن )ًإٔبى ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى اآلي  )
كالطاغوت   ( يعين إٔب كعب بن األشرؼ،ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميواٍ ًإٔبى الطَاغيوتً ( من كتب ٚناكي  )قػىٍبًلكى 

كىقىٍد أيًمريكاٍ أىف ، كهي كةاي  الشيطاف أيضان ألنٌه تكرٌب على آدـ كامتةع عن السجود )كةاي  كٌل طاغو متكرٌب 



تعأب ُب نورة البقرة }فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًه فػىقىًد اٍنتىٍمسىكى ( كذلك من قوله يىٍكفيريكاٍ ًبهً 
ا( ّنا زٌين ٟنم )كىييرًيدي الَشٍيطىافي ) ،بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىى{   . ( عن اٜنقٌ أىف ييًضَلهيٍم ضىبلىالن بىًعيدن

( ُب كىًإٔبى الَرنيوؿً ( ُب القرآف من األحكاـ )ًإٔبى مىا أىنزىؿى الٌلهي  تػىعىالىٍواٍ ( أم للمةافقٌن )كىًإذىا ًقيلى ٟنىيمٍ ) -61
 . ( أم يعرضوف عةك إعراضان اٍلميةىاًفًقٌنى يىصيدحكفى عىةكى صيديكدنا) ١نٌمد( يا رىأىٍيتى حكمه )

غًن ذلك عقابان ( من مرض أك قتل أك فقداف كلد أك ًإذىا أىصىابػىتػٍهيم محًصيبى ه ( يكوف حاٟنم )فىكىٍيفى ) -62
َ جىآؤيكؾى ٪نىًٍلفيوفى بًالٌلًه ًإٍف أىرىٍدنىا( من الكفر كالةفاؽ )ّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديًهمٍ ٟنم ) ( أم ما أردنا باحملاكم  إٔب ٍبي

 . ( إٔب الصلح بٌن اٝنصمٌنكىتػىٍوًفيقنا( إٔب اٝنصم )ًإالَ ًإٍحسىانناغًنؾ )

حىَّتى م )" للمستقبل ك"الواك" للقسى " التقديره فورٌبك ال يؤمةوف ك (فىبلى كىرىبٍّكى الى يػيٍؤًمةيوفى ) -65
ةػىهيمٍ ) ١نٌمد( يا ٪نيىكٍّميوؾى  ( أم حٌّت ٩نعلوؾ حكمان فيما كقع بيةهم من اٝنصوم  كاٛنداؿ ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

ديكاٍ ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجنافحيةئذو تعلم أهٌنم آمةوا بك ) َ الى ٩نًى َا قىضىٍيتى راه ن )( أم ضيقان ككٍبي ( به، أم ٣نٌا ٣نٍّ
( مطلقان فبل يعرتضوف عليك فحيةئذو تعلم أهٌنم آمةوا إ٬نانان صادقان تىٍسًليمنا( ألمرؾ )كىييسىلٍّميواٍ حكمت به )

 . أٌما اليـو فليسوا ّنؤمةٌن

ةىا عىلىٍيًهمٍ ) -66 تىبػٍ تػيليواٍ ( أم على هؤالء اٞنةافقٌن )كىلىٍو أىنَا كى ( كما  أىنفيسىكيٍم أىًك اٍخريجيواٍ ًمن ًديىارًكيمأىًف اقػٍ
كتبةا على بين إنرائيل فقتلوا أنفسهم لىٌما عبدكا العجل كخرجوا من ديارهم من مصر مع مونى، فلو 

( كهم الذين نيتوبوف ُب اٞنستقبل كيصلحوف َما فػىعىليوهي ًإالَ قىًليله مٍّةػٍهيمٍ أمرنا هؤالء اٞنةافقٌن بذلك )
، كذلك إطاع  الرنوؿ كاالنتغفار لذنوُّم( من فػىعىليواٍ مىا ييوعىظيوفى ًبهً ( أم اٞنةافقٌن )لىٍو أىنَػهيمٍ كى أعماٟنم )

مي الَرنيوؿي من قوله تعأب ُب نورة الةساء }كىلىٍو أىنَػهيٍم ًإذ ظَلىميواٍ أىنفيسىهيٍم جىآؤيكؾى فىاٍنتػىٍغفىريكاٍ الٌلهى كىاٍنتػىٍغفىرى ٟنىي 
يػٍرنا َٟنيمٍ لىكى ..اْب{ ، ) ( لقلوُّم على اإل٬ناف ، أم كأشٌد ثباتان كىأىشىَد تػىٍثًبيتنا( من بقائهم على الةفاؽ )افى خى
 . على اإل٬ناف



ًبيًل الٌلهً ) -76 ( من كىاَلًذينى كىفىريكاٍ ( أٌما اٞنةافقوف فيقاتلوف ُب نبيل الغةيم  )اَلًذينى آمىةيواٍ يػيقىاتًليوفى ُب نى
ًبيًل الطَاغيوتً يػيقىاتًلي قريش ) ( يعين فػىقىاتًليواٍ أىٍكلًيىاء الَشٍيطىافً ( يعين ُب نبيل الطاغي  كهو أبو نفياف )وفى ُب نى

ٍيدى الَشٍيطىافً اتباع أيب نفياف كمن يواليه ) ( ألٌف اهلل خاذله كفاشي نرٌه كىافى ضىًعيفنا( ٥نو اٞنؤمةٌن )ًإَف كى
 . للمؤمةٌن كناصرهم عليه كعلى أتباعه

كاف ٗناع  من اٞنسلمٌن يلقوف من اٞنشركٌن أذلن شديدان كهم ّنٌك  قبل أف يهاجركا إٔب اٞندية   -77
فشكوا إٔب رنوؿ اهلل كقالوا إئذف لةا ُب قتاٟنم، فقاؿ كٌفوا عن قتاٟنم كأقيموا الصبلة فإٌ٘ب ٓب أؤذف ُب 

أىٓبىٍ بقتاؿ اٞنشركٌن كهم ُب اٞندية  شٌق على بعضهم كتثاقلوا فةزلت هذه اآلي  ) الةبٌ ذلك ، فلٌما أمرهم 
كىأىًقيميواٍ الَصبلىةى كىآتيواٍ الزَكىاةى فػىلىَما كيًتبى ( عن القتاؿ )كيفحواٍ أىٍيًديىكيمٍ ( ّنٌك  )ًإٔبى اَلًذينى ًقيلى ٟنىيمٍ ) ١نٌمد( يا تػىرى 

( أم ٫نافوف القتل من ٫نىٍشىٍوفى الَةاسى ( أم قسم مةهم )ًإذىا فىرًيقه مٍّةػٍهيمٍ بعد اٟنجرة ) ( باٞندية عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي 
( كىقىاليواٍ ( يعين كبعضهم ٫نشى الةاس أشٌد من خشي  اهلل )أىٍك أىشىَد خىٍشيى ن ( ُب عقابه )كىخىٍشيىً  الٌلهً الةاس )

ةىا اٍلقً من شٌدة خوفهم ) ( يعين إٔب السة  لىٍوال أىَخٍرتػىةىا ًإٔبى أىجىلو قىرًيبو ( ُب هذه السة  )تىاؿى رىبَػةىا ًٓبى كىتىٍبتى عىلىيػٍ
( بالةسب  مىتىاعي الَدنٍػيىا قىًليله ٟنم ) ١نٌمد( يا قيلٍ القادم  كي نرتاح ُب هذه السة  كنقضي بعض أشغالةا )

م للراح  فاعملوا ُب لآلخرة، كالدنيا دار عمل كعةاء ال دار راح  كهةاء كعمركم فيها قليل ال تسعك
يػٍره دنياكم كارتاحوا ُب آخرتكم ) ( ُب كىالى تيٍظلىميوفى ( اٞنعاصي كأطاع اهلل )لٍّمىًن اتَػقىى( من الدنيا )كىاآلًخرىةي خى

 . ( بل يضاعف لكم ُب أعمالكم كال يةقصكم مةها شيئان فىًتيبلن جزاء أعمالكم )

( يعين أيةما كةتم أىيٍػةىمىا تىكيونيواٍ ييٍدرًككحمي اٍلمىٍوتي ) أخذ نبحانه ُب خطاب هؤالء اٞنةافقٌن فقاؿٍبٌ  -78
ةو من اٞنواضع كاألماكن يةزؿ بكم اٞنوت كيلحقكم ) ( يعين عامرة كمرتفع ، كىلىٍو كيةتيٍم ُب بػيريكجو محشىَيدى

فيه كالربكج تكوف ُب أركاف اٜنصوف ُب كٌل ركن كاحد، كالربج يكوف ١نكم البةاء مستدير الشكل ٩نلس 
ػًذًه ًمٍن ًعةًد الٌلًه كىًإف ( من ظفر كغةيم  )كىًإف تيًصبػٍهيٍم حىسىةى ه اٜنرس كاٞنراقبوف كقت اٜنرب ) يػىقيوليواٍ هى

ػًذًه ًمٍن ًعةًدؾى ( من مكركه كهز٬ن  )تيًصبػٍهيٍم نىيٍّئى ه  ٟنؤالء اٞنةافقٌن  ١نٌمد( يا قيلٍ ( يعين بسوء تدبًنؾ )يػىقيوليواٍ هى



( فىمىا ًٟنىػؤيالء اٍلقىٍوـً ( فإف كانت غةيم  فظفر كانتصار، كإف كانت هز٬ن  فببلء كاختبار )الٌلهً  كيلًّ مٍٍّن ًعةدً )
ًديثنا( أم يفهموف )يػىٍفقىهيوفى ( أم ال يقاربوف )الى يىكىاديكفى أم ما شأف هؤالء اٞنةافقٌن ) ( أم قوالن، حى

يٌتعظوا كإف اقرتبوا ال يةصتوا له كإف أنصتوا ال أهٌنم ال يقربوف من الوعظ كاٝنطب  كقراءة القرآف ل كاٞنعىن:
 . يعملوا به

جٌبته كأعطاها له فأصابه الربد، ككاف  الةبٌ ٬نلك جٌب  فأتاه رجل يلتمس مةه رداءن فخلع  الةبٌ كاف  - 79
يومان عةده ثبلث  أرغف  من اٝنبز فجاءه نائل فأعطاه اٝنبز كٌله كبقي مع أهله ببل غذاء فأصابته 

كىمىا ( أنعم ًُّا عليك )فىًمنى الٌلهً ( أم من نعم  )َما أىصىابىكى ًمٍن حىسىةى و فةزلت هذه اآلي  ) خصاص ،
( ألٌنك أعطيت جٌبتك كٓب يكن عةدؾ غًنها فىًمن نَػٍفًسكى ( يعين من برد ك٠ناع  )أىصىابىكى ًمن نىيٍّئى و 

قوله تعأب ُب نورة اٜنشر أعطيت خبزؾ كٌله للسائل فأصابتك خصاص . كذلك ٍبٌ  فأصابك الربد
( ليقتدكا بك كيتعٌلموا كىأىٍرنىٍلةىاؾى لًلَةاًس رىنيوالن }كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًًٍُّم خىصىاصى ه{ أم ٠ناع  )

( على أعمالك كحسن أخبلقك كىكىفىى بًالٌلًه شىًهيدنامةك فبل تعًط كٌل ما عةدؾ فتعٌرض نفسك للمرض )
 . فى باهلل مراقبان ألعمالك كحسن فعالك، أم ك

ألصحابه نةذهب بعد بضع  أياـ إٔب قتاؿ اٞنشركٌن فانتعٌدكا ٟنم. فقالوا ٚنعان كطاع .  الةبٌ قاؿ  -80
فأخذ اٞنؤمةوف يستعٌدكف أٌما اٞنةافقوف فإهٌنم اجتمعوا ليبلن كتشاكركا فيما بيةهم كقالوا: قولوا للةٌب انتظرنا 

كبلمهم   الةبٌ ٦نرج ٗنيعان، فإنٌه نيرتكةا كيذهب ّنن معه، فلٌما ٚنع ٍبٌ  ي نقضي أشغالةاشهران كاحدان ك
( ألٌف الرنوؿ فػىقىٍد أىطىاعى الٌلهى ( كيستعٌد للقتاؿ )َمٍن ييًطًع الَرنيوؿى اغتٌم لذلك فةزلت هذه اآلي  تسلي ن للةٌب )

 ١نٌمد( يا فىمىا أىٍرنىٍلةىاؾى إٌف اهلل نيعاقبه فبل يهٌمك ٔنٌلفه )( عةه كٓب ٫نرج للقتاؿ فكىمىن تػىوىَٔب يعمل بأمر اهلل )
( أم ٓنفظ عليهم أعماٟنم كٓنانبهم عليها فإٌف اٞنبلئك  ٓنفظ أعماٟنم كنةجازيهم عليها عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا)

 . يـو القيام  فبل تغتٌم لذلك



( أم فىًإذىا بػىرىزيكاٍ ) ١نٌمد( لك يا طىاعى ه باالنتعداد للقتاؿ ) الةبٌ ( يعين اٞنةافقٌن لىٌما أمرهم كىيػىقيوليوفى ) -81
( غىيػٍرى اَلًذم تػىقيوؿي ( يعين من اٞنةافقٌن تشاكركا كتآمركا كقت اٞنبيت يعين ليبلن )بػىَيتى طىآئًفى ه مٍّةػٍهيمٍ خرجوا )

( يعين مبلئكته يكتبوف كذلك تيوفى كىالٌلهي يىٍكتيبي مىا يػيبػىيٍّ يعين بٌيتوا قوالن غًن قوٟنم طاع  بل هو عصياف )
( فإٌف اهلل كىتػىوىَكٍل عىلىى الٌلهً كالتةتظرهم بل نافر ) ١نٌمد( يا فىأىٍعًرٍض عىةػٍهيمٍ بأمره كنيجازيهم على أفعاٟنم )

 . ًلمن يتوٌكل عليه، يعين أٌف اهلل نيكفي أمر من توٌكل عليه كىكىفىى بًالٌلًه كىًكيبلن(نيةصرؾ على أعدائك )

( أم من جه  األمن، يعين من اٞندية  )أىًك( من جه  أىٍمره مٍّنى األىٍمنً ( أم اٞنةافقٌن )كىًإذىا جىاءهيمٍ ) - 83
كاألمر من جه  اٝنوؼ يكوف من  الةبٌ )اٍٝنىٍوًؼ( يعين من جه  اٜنرب، فاألمر من جه  األمن يكوف من 
٤ندة أك أنلح  أك غًن  الةبٌ ل ٟنم قائد اٛنيش، كذلك باف يرنل قائد اٛنيش أحدهم إٔب اٞندية  لًنن

أىذىاعيواٍ ، كذلك قوله )الةبٌ ذلك فإذا ذهب ذلك الرجل إٔب اٞندية  أفشى اٝنرب كأذاع به قبل كصوله إٔب 
ًإٔبى الَرنيوًؿ كىًإٔبى ، كذلك قوله )الةبٌ ( أم رٌدكا اٛنواب إٔب قائد اٛنيش أك إٔب كىلىٍو رىدحكهي ( أم أفشوه )ًبهً 

( أم من أمرائهم كقادهتم، يعين لفهموا لىعىًلمىهي اَلًذينى يىٍستىةًبطيونىهي ًمةػٍهيمٍ ( أم إٔب قادهتم )األىٍمًر ًمةػٍهيمٍ أيٍكٕب 
( أيٌها اٞنسلموف بأف كىلىٍوالى فىٍضلي الٌلًه عىلىٍيكيمٍ اٛنواب كعملوا بالصواب كلكٌن اٞنةافقٌن يفشوف أنرارهم )

( ُب أكثر الىتَػبػىٍعتيمي الَشٍيطىافى ف نصركم على أعدائكم كألقى الرعب ُب قلوُّم )( بأكىرىٍ٘نىتيهي هداكم لئلنبلـ )
 . ( مةهاًإالَ قىًليبلن األمور )

الٌلهي ال إًلىػهى ًإالَ هيوى ) -87
يفصل بيةكم فمةكم ٍبٌ  (ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً ( ُب الربزخ كأنتم أركاح )لىيىٍجمىعىَةكيمٍ  47

( أم ال شٌك ُب يـو القيام  ألٌف اٞناٌديات صائرة إٔب اٝنراب، الى رىٍيبى ًفيهً إٔب الةار )إٔب اٛنٌة  كمةكم 
كىمىٍن كاَّموع  الشمسٌي  إذا انتهت حياهتا ال شٌك أهٌنا تتمٌزؽ كتتبعثر كذلك اليـو هو يـو القيام  )

ًديثنا  . ( فذلك كائن ال ١نال أىٍصدىؽي ًمنى الٌلًه حى

                                                           
  اٞنراجع --"  إٟنةا يهوه ، يهوه كاحد" "إٟنةا رٌب كاحدكيقابل هذه اآلي  الكر٬ن  ُب التوراة "  47



ع  من اٞنشركٌن ليختربكا اٞنسلمٌن كيفحصوا ديةهم فيسلموا إف حكموا بصٌح  قدـ اٞندية  ٗنا -88
، كلىٌما كصلوا اٞندية  أظهركا إنبلمهم كبعد أياـ قالوا نذهب جعوا إٔب مٌك  كإٔب ديةهم القدٙبديةهم كإالٌ ر 

يرجعوا إٔب اٞندية   . كلىٌما ذهبوا إٔب مٌك  أقاموا فيها كٓبكأمتعتةا كنرجع إليكم إٔب مٌك  كي ٥نمل أثاثةا
فاختلف اٞنسلموف ُب أمرهم فقاؿ بعضهم أهٌنم ارتٌدكا عن اإلنبلـ كلن يعودكا، كقاؿ آخركف أهٌنم أنلموا 
كلكن شغلهم أمر فأبطأكا كنيعودكف عن قريب فلةرنل إليهم رجبلن يدعوهم اإلنراع بالعودة إليةا. فةزلت 

( فئ  ٓنكم بكفرهم كفئ  ٓنكم ًفئىتػىٌٍنً رًب )( صً اٍلميةىاًفًقٌنى ( أمر )ُب ( أيٌها اٞنسلموف )فىمىا لىكيمٍ هذه اآلي  )
( أم كىالٌلهي أىرٍكىسىهيمبإنبلمهم فلو كانوا مسلمٌن لرجعوا إليكم كلكٌةهم كافركف فبل ٓنكموا بإنبلمهم )

وا من اآلثاـ ( من الظلم كاآلثاـ، أم بسبب ظلمهم للةاس كما اقرتفّنىا كىسىبيواٍ أغرقهم بذنوُّم كغٌيهم )
( أم من أضٌله اهلل بسبب مىٍن أىضىَل الٌلهي ( إٔب اإلنبلـ كتدعوا إليه )أىف تػىٍهديكاٍ ( أيٌها اٞنسلموف )أىتيرًيديكفى )

دى لىهي نىًبيبلن ( أم كمن يضٌله اهلل عن طريق اٜنٌق )كىمىن ييٍضًلًل الٌلهي ظلمه ) ( أم طريقان إٔب الةجاة فػىلىن ْنًى
 . كاٟنداي 

( أم يريدكف أف يأخذكا آخىرًينى ييرًيديكفى أىف يىٍأمىةيوكيٍم كىيىٍأمىةيواٍ قػىٍومىهيمٍ ( أيٌها اٞنسلموف قومان )تىًجديكفى نى ) -91
األماف ألنفسهم مةكم كمن قومهم فإذا جاؤكا إليكم قالوا ٥نن معكم ضٌد قومةا، كإذا رجعوا إٔب قومهم 

عأب عةهم بأهٌنم يزدادكف كفران كنفاقان كٌلما رجعوا إٔب قومهم أخرب اهلل تٍبٌ  قالوا إنٌا معكم ضٌد اٞنسلمٌن،
كٌلما رجعوا إٔب قومهم   كاٞنعىن:( كيَل مىا ريدحكىاٍ ًإٔبى اٍلًفٍتًةً  أيرًٍكسيواٍ ًفًيهىاكليسوا ّنسلمٌن كما يزعموف فقاؿ )

( فىًإف ٓبٍَ يػىٍعتىزًليوكيمٍ اٞنسلمٌن )غرقوهم ُب تضليلهم ككذُّم على أفتةوهم عن ديةكم كأرجعوهم إٔب كفرهم ك 
( كىيىكيفحوىاٍ أىٍيًديػىهيمٍ ( أم كيستسلموا ألكامركم كيصاٜنوكم )كىيػيٍلقيواٍ إًلىٍيكيمي الَسلىمى يعين فإف ٓب يعتزلوا قتالكم )

ذلك ( أم حيث كجدٕنوهم إف أمكةكم كىاقػٍتػيليوهيٍم حىٍيثي ثًًقٍفتيميوهيمٍ ( أنرل )فىخيذيكهيمٍ عن أذاكم )
 . ( أم أدلٌ  بيٌة  كنلط  ظاهرةكىأيٍكلىػًئكيٍم جىعىٍلةىا لىكيٍم عىلىٍيًهٍم نيٍلطىاننا محًبيةنا)



( معةاه من قتل مسلمان مؤمةان متعٌمدان فهو ليس ّنؤمن بل هو كافر كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى ميٍؤًمةنا) -92
( يعين إذا كقع القتل خطأن فليس جزاؤه جهٌةم ًإالَ خىطىئناتعأب )انتثىن قتل اٝنطأ فقاؿ ٍبٌ  كجزاؤه جهٌةم،

كىمىن قػىتىلى ميٍؤًمةنا خىطىئنا فػىتىٍحرًيري رىقػىبى و كلكن عليه ٓنرير رقب  مؤمة  على كجه الكٌفارة كذلك قوله تعأب )
ًإالَ أىف اٞنقتوؿ يسٌلمها إٔب أهله ككرثته )( يعين كعليه أيضان دي  كىًديى ه محسىَلمى ه ًإٔبى أىٍهًلهً ( كقوله )محٍؤًمةى و 

، كذلك إف كاف أهل اٞنقتوؿ ؿ كأهله بالدي  على عائل  القاتل( يعين إالٌ أف يتصٌدؽ أكلياء اٞنقتو يىَصَدقيواٍ 
 . أغةياء كأهل القاتل فقراء فيستحٌب أف يتصٌدقوا عليهم

فىًإف كىافى ًمن قػىٍوـو عىديكٍّ ه كحده مؤمن فقاؿ )ٍبٌ بٌٌن نبحانه حكم اٞنقتوؿ إف كاف من قـو كافرين كلكةٌ 
( أم فعلى فػىتىٍحرًيري رىقػىبى و محٍؤًمةى و ( أم كاف اٞنقتوؿ كحده مسلمان مؤمةان دكف أهله كعشًنته )َلكيٍم كىهيوى ٍمٍؤًمنه 

ًمن ( اٞنقتوؿ )كىًإف كىافى القاتل عتق رقب  مؤمة  كليس عليه دي ، ألٌف أهله كافركف كالكافر ال يرث اٞنسلم )
ةػىهيٍم مٍّيثىاؽه  ةىكيٍم كىبػىيػٍ فىًديى ه محسىَلمى ه ًإٔبى أىٍهًلًه ( أم بيةكم كبيةهم شركط كمواثيق على تأدي  الدي  )قػىٍوـو بػىيػٍ

دٍ ( يعين فعليه اإلثةاف الدي  كعتق الرقب  )كىٓنىٍرًيري رىقػىبى و محٍؤًمةى و  ـي شىٍهرىٍيًن فىًصيى ( ماالن ليعتق رقب  )فىمىن ٓبٍَ ٩نًى ا
( يتوُّا القاتل ككٌفارة له تػىٍوبى ن ( يعين فعليه أف يصـو شهرين متتابعٌن ال يفصل بيةهما بإفطار يـو )ميتىتىاًبعىٌٍنً 

( فيما يأمركم به حىًكيمنا( بأفعالكم )كىكىافى الٌلهي عىًليمنا( ٝنطئه إف نٌلم الدي  )مٍّنى الٌلهً عن إٖنه كمغفرة )
 . 48كيةهاكم عةه

أظهر بعض اٞنشركٌن إنبلمهم ُب مك  كلكٌةهم رجعوا إٔب إشراكهم كٓب يهاجركا إٔب اٞندية ، كبقي  -97
، ألٌف بعضهم ٔب اٞندية  لعدـ انتطاعتهم السفربعض من أنلم على إنبلمهم كلكٌةهم ٓب يهاجركا إ

ًذفت ( كأصلها تتوفٌاهم فحي مي ًإَف اَلًذينى تػىوىفَاهي شيوخ كبعضهم نساء كأكالد صغار فةزلت فيهم هذه اآلي  )
( اٍلمىآلًئكى ي إٌف الذين ييقتىلوف أك ٬نوتوف من اٞنشركٌن تقبض أركاحهم ) كاٞنعىن:إحدل التائٌن للتخفيف ، 

                                                           
كيبلحىظ هةا كيف أٌف اإلنبلـ يريٌب الضمًن اإلنسا٘ب فيجعله رقيبان على اٞنخطئ إذ يصـو شهرين متتابعٌن كهو   48

 اٞنراجع  --  .حٌر طليق



( قىاليواٍ ) الةبٌ (  ألهٌنم أدخلوها جهٌةم بكفرهم كامتةاعهم عن اٟنجرة مع ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهمٍ ك٨نا عتيد كرقيب )
( يعين ُب أٌم شيء كةتم من ديةكم؟ كذلك على كجه ًفيمى كيةتيمٍ وؿ ألركاحهم كٔناطبها )يعين اٞنبلئك  تق
( يستضعفةا أهل الشرؾ ُب أرضةا بكثرة عددهم كقٌوهتم قىاليواٍ كيةَا ميٍستىٍضعىًفٌنى ُب األىٍرضً التوبيخ لفعلهم )

أىٓبٍى تىكيٍن ( أم اٞنبلئك  )قىاليواٍ ذار )ك٬نةعونةا من اإل٬ناف باهلل كحده كاتٌباع رنوله، كهذا على كجه االعت
ا ( أم فتخرجوا من أرضكم كدكركم كتفارقوا من ٬نةعكم من اإل٬ناف باهلل أىٍرضي الٌلًه كىاًنعى ن فػىتػيهىاًجريكاٍ ًفيهى

َةمي ( الكافركف )فىأيٍكلىػًئكى كرنوله إٔب أرض ٪نرنكم أهلها من اٞنشركٌن ) كةوف ( يأككف إليها كيسمىٍأكىاهيٍم جىهى
 . ( يعين ناءت أحواٟنم كناء مصًنهم فيهاكىنىاءٍت مىًصًننافيها )

( العاجزين عن اٟنجرة ًإالَ اٍلميٍستىٍضعىًفٌنى ًمنى الرٍّجىاؿً انتثىن من ذلك اٞنستضعفٌن حقيق ن فقاؿ )ٍبٌ  -98
افً ( العاجزات أيضان )كىالةٍّسىاء) كىالى يػىٍهتىديكفى ( للخركج )يىٍستىًطيعيوفى ًحيلى ن الى ( أم األكالد الذين )كىاٍلوًٍلدى

 . ( للوصوؿ إٔب اٞندية نىًبيبلن 

( ًلمن يستحٌق العفو كىكىافى الٌلهي عىفيوًّا( تقصًنهم )عىسىى الٌلهي أىف يػىٍعفيوى عىةػٍهيمٍ ( الضعفاء )فىأيٍكلىػًئكى ) -99
 . ( ًلمن تاب من اٞنوٌحدينغىفيورنا)

أىف ( أم حرج )فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جيةىاحه ( أم نافرًب للحرب لقتاؿ عدكٌكم )ُب األىٍرضً  كىًإذىا ضىرىبٍػتيمٍ ) -101
ال حرج عليكم أف تصٌلوا بدؿ األربع  كاٞنعىن:( تػىٍقصيريكاٍ ًمنى الَصبلىًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىف يػىٍفًتةىكيمي اَلًذينى كىفىريكاٍ 
ائفٌن مةهم أف يغتةموا صبلتكم فرص  ٟنم ركعات ركعتٌن إف كةتم ُب حرب مع األعداء ككةتم خ

 . فًنمونكم ًبسهامهم أك يسلبوكم أمتعتكم أك غًن ذلك ٣نٌا يصيبونكم بأذاهم

فالفتة  معةاها األذل كالعذاب، فصبلة القصر رخص  للمسافر كليست كاجب  كذلك إف كاف خائفان، 
انيواٍ لىكيٍم عىديكًّا محًبيةنا  ًإَف اٍلكىاًفرًينى كلكن يباح للمسافر أف ٩نمع بٌن الصبلتٌن ) ( فاحذركهم كال تغفلوا كى

 . عةهم



( يعين فإٔنمت ألصحابك الصبلة ُب حاؿ فىأىقىٍمتى ٟنىيمي الَصبلىةى ) ١نٌمد( يا كىًإذىا كيةتى ًفيًهمٍ ) -102
كىٍليىٍأخيذيكاٍ ) ( كطائف  من كرائكم ٓنرنكم من عدكٌكمفػىٍلتػىقيٍم طىآئًفى ه مٍّةػٍهيم َمعىكى اٝنوؼ من العدٌك )

تػىهيمٍ  ( فىًإذىا نىجىديكاٍ ( يعين كليأخذ اٞنصٌلوف أنلحتهم معهم فيتقٌلدكف نيوفهم كإف كانوا ُب الصبلة )أىٍنًلحى
( ٪نرنونكم، كاٝنطاب هةا للةٌب كالذين ٓب يصٌلوا، فػىٍليىكيونيواٍ ًمن كىرىآًئكيمٍ اٞنصٌلوف كأكملوا صبلهتم )

إذا أكملت الفرق  اٞنصٌلي  صبلهتا فليكونوا من كراء الفرق  الثاني  اليت ٓب تصٌل فيحرنوها عةد  كاٞنعىن:
( أم الذين كانوا ٪نرنوف كىٍلتىٍأًت طىآئًفى ه أيٍخرىل ٓبٍى ييصىلحواٍ ، كهذا معىن قوله تعأب )الةبٌ صبلهتاخلف 

تػىهيمٍ ( كهي الدركع كالرتكس كاٝنوذ )ًحٍذرىهيمٍ )( معهم كىٍليىٍأخيذيكاٍ ) ١نٌمد( يا فػىٍلييصىلحواٍ مىعىكى ) ( كهي كىأىٍنًلحى
( أم كىَد اَلًذينى كىفىريكاٍ لىٍو تػىٍغفيليوفى عىٍن أىٍنًلحىًتكيٍم كىأىٍمًتعىًتكيٍم فػىيىًميليوفى عىلىٍيكيمالسيوؼ كالرماح كالةباؿ )

لى ن كىاًحدىةن ٪نملوف عليكم ) ف بصبلتكم أك بشيءو آخر فيصيبوف مةكم ( أم ٘نل ن كاحدة كأنتم متشاغلو َميػٍ
( إٔب عىلىٍيكيٍم ًإف كىافى ًبكيٍم أىذنل مٍّن َمطىرو أىٍك كيةتيم َمٍرضىى أىف تىضىعيواٍ أىٍنًلحىتىكيمٍ ( أم كال حرج )كىالى جيةىاحى )

الدركع  كم كهيًر ذٍ ( أم آالت حً كىخيذيكاٍ ًحٍذرىكيمٍ جةبكم على أف تكونوا مةتبهٌن لعدكٌكم غًن غافلٌن )
ابنا محًهيةناكالرتكس كاٝنوذ ) اًفرًينى عىذى  . ( أم فيه إهان  ٟنمًإَف الٌلهى أىعىَد لًٍلكى

فىاذٍكيريكاٍ الٌلهى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى ( أم صبلة القصر اليت نبق ذكرها )فىًإذىا قىضىٍيتيمي الَصبلىةى ) -103
، يعين ادعوا اهلل كاذكركه ُب هذه األحواؿ اضطجاعكم اؿ قيامكم كقعودكم كعةد( أم ُب حجيةيوًبكيمٍ 

ٍأنىةتيمٍ لعٌله يةصركم على عدكٌكم ) ( بكاملها فىأىًقيميواٍ الَصبلىةى ( من عدكٌكم كذهب اٝنوؼ عةكم )فىًإذىا اٍطمى
ا ( أم كتبةاها عًإَف الَصبلىةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًةٌنى ًكتىابنا َمٍوقيوتناكال تقصركا فيها ) ليكم ُب القرآف تؤٌدكهنى

  .بأكقاهًتا

ًةيواٍ ) -104 ( يعين ُب طلب القـو الذين هم أعداء ُب اٍبًتغىاء اٍلقىٍوـً ( أيٌها اٞنسلموف، أم ال تضعفوا )كىالى هتى
( أيضان ٣نٌا وفى يىٍألىمي ( أم اٞنشركٌن )فىًإنَػهيمٍ ( ٣نٌا يةالكم من اٛنراح كاألذل )ًإف تىكيونيواٍ تىٍألىميوفى اهلل كأعداؤكم )
ا تىٍألىموفى يةاٟنم مةكم ) ر عاجبلن كالثواب آجبلن على ما ( الظفى ًمنى الٌلهً ( أيٌها اٞنسلموف )كىتػىٍرجيوفى ( أنتم )كىمى



كىكىافى الٌلهي  بالصرب كالثبات على قتاٟنم )( هم على ما يةاٟنم مةكم فأنتم أكٔبى مىا الى يػىٍرجيوفى يةالكم مةهم )
 . ( ُب تدبًن شؤكهنمحىًكيمناخلقه ) ( ّنصاّبعىًليمنا

ككانوا ثبلث  إخوة بشر كبشًن كمبٌشر ، ككاف بشًن يكىٌن أبا طعم   بني أبيرقنزلت اآلي  ُب  -105
يقوؿ قاله فبلف ككانوا أهل حاج  ُب اٛناهلي  كاإلنبلـ، ٍبٌ  الةبٌ ككاف يقوؿ الشعر يهجو به أصحاب 
كأخذ مةه طعامان كنيفان كدرعان، فشكى ذلك إٔب ابن أخيه قتادة بن فةقب أبو طعم  عٌلي  رفاع  بن زيد 

الةعماف ككاف قتادة بدريان فتجٌسسا ُب الدار كنأال أهل الدار فقاؿ بةو أبًنؽ كاهلل ما صاحبكم إالٌ لبيد 
فأصلت عليهم لبيد بن نهل نيفه كخرج إليهم كقاؿ يا بين  ،بن نهل  اهٌتموه بالسرق  كهم السارقوف

ؽ أترمونين بالسرق  كأنتم أكٔب ًُّا ميٌن كأنتم مةافقوف هتجوف رنوؿ اهلل كتةسبوف ذلك إٔب قريش لتبٌيةٌن أبًن 
كه، كأتى قتادة رنوؿ اهلل فقاؿ يا رنوؿ اهلل إٌف أهل بيت مٌةا أهل ذلك أك ألضعٌن نيفي فيكم، فدارى 

 . طعامان كنبلحان بيت نوء عدىكا على عٌمي فخرقوا عٌلي ن له من ظهرها كأصابوا له 

، يعين من بين أبًنؽ السارقٌن كاٚنه . فلٌما ٚنع ًبذلك رجل من بطةهمأنظر ُب شأنكم :فقاؿ رنوؿ اهلل
انطلق إٔب رنوؿ اهلل فقاؿ إٌف قتادة بن الةعماف كعٌمه  ٍبٌ  أنيد بن عركة ٗنع رجاالن من أهل الدار

م حسب كنسب كصبلح كأنٌبوهم بالقبيح كقاال عمدا إٔب أهل بيت مٌةا ٟن بلحاٞنسركؽ مةه الطعاـ كالس
ٟنم ما ال يةبغي، كانصرفوا . فلىٌما أتى قتادة رنوؿ اهلل بعد ذلك ليكٌلمه جبهه رنوؿ اهلل كقاؿ عمدت 

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

ين مٌت كٓب أكن كٌلمت رنوؿ اهلل فقد قاؿ فقاـ قتادة من عةد رنوؿ اهلل كرجع إٔب عٌمه رفاع  كقاؿ يا ليت
ٕب ما كرهت. فقاؿ عٌمه اهلل اٞنستعاف. فةزلت فيهم هذه اآليات، فبلغ بشًنان ما نزؿ فيه من القرآف فهرب 

 . إٔب مٌك  كارتٌد كافران 



عادل  كقوانٌن فاصل   ( أم بأحكاـبًاٜنٍىقٍّ ( يعين القرآف )اٍلًكتىابى ) ١نٌمد( يا ًإنَا أىنزىٍلةىا إًلىٍيكى التفسًن: )
( ٔناصم كىالى تىكين لٍٍّلخىآئًًةٌنى خىًصيمنا( أم ّنا أعلمك اهلل ُب كتابه )لًتىٍحكيمى بػىٌٍنى الَةاًس ّنىا أىرىاؾى الٌلهي )

 . كتدافع عن بين أبًنؽ

( َرًحيمنا( ألكليائه )غىفيورناًإَف الٌلهى كىافى ( ًلما بدا مةك من اٞنخاصم  عن اٝنائةٌن )كىاٍنتػىٍغًفًر الٌلهً ) -106
 . ًُّم

( أم يقطعوف صل  الرحم فيما عىًن اَلًذينى ٫نىٍتىانيوفى أىنفيسىهيمٍ ُب اٞنستقبل ) ١نٌمد( يا كىالى ْنيىاًدؿٍ ) -107
كخينًت الصٌب أم قًطعت غلفته، فلفظ  ٫نتانوف معةاها يتقاطعوف،  ،بيةهم، يقاؿ خىنتى الشيء أم قطعه 

َواننا أىثًيمناائةوف كنارقوف )كمع ذلك هم خ بح مىن كىافى خى ( كثًن اآلثاـ كأيب طعم  كمن هنج ًإَف الٌلهى الى ٪نًي
 . هنجه

( ألنٌه يراهم كىالى يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الٌلهً ( أم يكتموف أعماٟنم عن الةاس )يىٍستىٍخفيوفى ًمنى الَةاسً ) -108
ًإٍذ يػيبػىيٍّتيوفى مىا الى يػىٍرضىى ًمنى م كيسمعهم كمبلئكته يكتبوف أعماٟنم )( ألنٌه يراهكىهيوى مىعىهيمٍ مهما اختلفوا )

بقوٟنم حٌّت صار  الةبٌ ، فخدعوا رضاه اهلل ألٌف قوٟنم مكر كخديع ( أم يدبٌركف بالليل قوالن ال ياٍلقىٍوؿً 
يطنا٩نادؿ عةهم )  . يفوته شيءه مةها( أم حفيظان ألعماٟنم ال كىكىافى الٌلهي ّنىا يػىٍعمىليوفى ١نًي

( الذاٌبٌن عن السارؽ كٗناعته كهم أنيد بن عركة أىنتيمٍ ( كلم  تستعمل للعتاب كالتةبيه )هىا) -109
ػؤيالء) الةبٌ كالرجاؿ الذين جاؤكا معه إٔب  ًبشهادتكم كتزكيتكم  الةبٌ ( الذين خةتم ضمائركم ككذبتم على هى

نٍػيىا فىمىن ٩نيىاًدؿي الٌلهى عىةػٍهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً م كدافعتم )( أم خاصمتجىادىٍلتيٍم عىةػٍهيمٍ لبين أبًنؽ ك) ( ُب اٜنٍىيىاًة الدح
( أم من ٪نفظهم أـى َمن يىكيوفي عىلىٍيًهٍم كىًكيبلن أم ال ٠نادؿ عةهم كال شاهد على براءهتم ُب ذلك اليـو )

؟  كيتؤٌب معونتهم كيدافع عةهم ُب ذلك اليـو



( أم ذنبان كىمىن يػىٍعمىٍل نيوءناريق التبلُب كالتوب  ٣نٌا نبق مةهم من اٞنعصي  فقاؿ )بٌٌن تعأب طٍبٌ  -110
َ يىٍستػىٍغًفًر الٌلهى ( بارتكاب معصي  إذا كقعت نهوان مةه أك جهال ن )أىٍك يىٍظًلٍم نػىٍفسىهي صغًنان ) ( كيتوب إليه فبل ٍبي

ًد الٌلهى غىفيورنايعود بعدها إٔب معصي  )  . ( بهًحيمنارَ ( لذنبه )٩نًى

( أم ٩نلب العار كاإلهان  لةفسه كإف كاف اهلل قد غفر كىمىن يىٍكًسٍب ًإٍٖننا فىًإ٧َنىا يىٍكًسبيهي عىلىى نػىٍفًسهً ) -111
له كلكٌن العار الذم أصابه بسبب تلك اٞنعصي  ال يفارقه كاٛنر٬ن  اليت ارتكبها ال يسلم من عواقبها إف 

( كلذلك هناكم عن اٞنعاصي كارتكاب اٛنرائم حىًكيمنا( بعواقب األمور )الٌلهي عىًليمناكىكىافى عاجبلن أك آجبلن )
 . شفق ن عليكم كر٘ن ن بكم

كىمىن يىٍكًسٍب قذؼ بًه غًنه كيف يعظم عقابه فقاؿ )ٍبٌ  بٌٌن نبحانه أٌف من ارتكب إٍٖنان ٍبٌ  -112
َ يػىٍرـً بًهً ( أم يذنب ذنبان متعٌمدان )ٍٖنناأىٍك إً ذنبان خطأن يعين نهوان مةه دكف قصد ) ( أمخىًطيئى ن  ( شخصان ٍبي

( من ذلك اإلٍب فيقوؿ أنا ٓب أرتكب هذه اٛنر٬ن  بل ارتكبها فبلف، يعين يةسب ذنبه إٔب رجل برمء بىرًيئنا)
مان ( أم ذنبان عظيبػيٍهتىاننا( أم ٓنٌمل )فػىقىًد اٍحتىمىلى كما نسبوا السرق  إٔب لبيد بن نهل كهو برمء مةها )

 . ( أم ذنبان ظاهران بٌيةان كىًإٍٖننا محًبيةنابسبب كذبه كافرتائه، فالبهتاف معةاه االفرتاء )

( أم لقصدت كأضمرت ٟنىىَمت( بإخبارؾ باٞنغٌيبات )كىرىٍ٘نىتيهي ) ١نٌمد( يا كىلىٍوالى فىٍضلي الٌلًه عىلىٍيكى ) -113
كىمىا ( عن القضاء باٜنٌق بتلبيسهم عليك )أىف ييًضلحوؾى ( أم ٗناع  من قـو أيب طعم  )طَآئًفى ه محةػٍهيمٍ )

( ألٌف اهلل يرعاؾ كيتؤٌب أمرؾ كىمىا يىضيرحكنىكى ًمن شىٍيءو ( ألٌف كباؿ ذلك يعود عليهم )ييًضلحوفى ًإالح أىنفيسىهيمٍ 
( مىا ٓبٍى تىكيٍن تػىٍعلىمي ( من العلم )كى كىعىَلمى ( أم اٞنوعظ  )كىاٜنًٍٍكمى ى ( أم القرآف )كىأىنزىؿى الٌلهي عىلىٍيكى اٍلًكتىابى )

 . ٌنالةبيٌ ( بأف جعلك خاًب كىكىافى فىٍضلي الٌلًه عىلىٍيكى عىًظيمنامن قبل نزكؿ القرآف )

يػٍرى ُب كىًثًنو مٍّن ٤َنٍوىاهيمٍ ) -114 ( أم مشورهتم لك ككبلمهم معك ألٌف أكثر ٤نواهم يكوف ُب طلب الَ خى
ا )الدنيا كأشياء تافه  ال قي قى و ( ٤نول )ًإالَ م  ٟنى ( ٤نول من أىكٍ ( للفقراء فذلك ُب ٤نواه خًن )مىٍن أىمىرى ًبصىدى



( اٞنعركؼ أك كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى ( فذلك ُب ٤نواه خًن أيضان )مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٌٍنى الَةاسً أمر ًب )
( أىٍجرنا عىًظيمنا( ُب اآلخرة )فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيهً أخرل )( كليس لغاي  ابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلهً اإلصبلح أك الصدق  )

 . دائمان ال يةقطع

( باألدلٌ  العقلي  ًمن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌَنى لىهي اٍٟنيدىل( أم ٫نالف الرنوؿ كيعاديه )كىمىن ييشىاًقًق الَرنيوؿى ) -115
ًبيًل اٍلميٍؤًمًةٌنى ) ( طريقان كىيػىَتًبعٍ كالرباهٌن العلمي  ) ( أم غًن طريقهم، يعين غًن ديةهم، كذلك ألٌف أبا غىيػٍرى نى

( أم ٤نعله مؤب ًلما تؤٌب نػيوىلًٍّه مىا تػىوىَٔب طعم  ارتٌد كرجع إٔب مٌك  كٜنق باٞنشركٌن فةزلت فيه هذه اآلي  )
َةمى كىنيٍصًلًه جى ٦نٌلي بيةه كبٌن ما اختاره لةفسه من األكثاف كمن أمراء اٞنشركٌن ) كاٞنعىن:من الضبلؿ ،  ( هى

أم ك٤نعل مصًنه جهٌةم كذلك بعد نصوله من جسمه اٞناٌدم، يعين ركحه تدخل جهٌةم، كُب اٞنةجد : 
"يقاؿ نصل السهم من نصله أم خرج من نصله، كنصلت اٝنيل من الغبار أم خرجت مةه" ، 

 . مةها ( ًلمن كقع ُب شراكها كجاذبيٌتها كٓب يةجي مىًصًننا( جهٌةم )كىنىاءتٍ )

لىٌما نزؿ قوله تعأب ُب هذه السورة }ًإف يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه ًإالَ ًإنىاثنا{ قاؿ اٞنشركوف إنٌةا نقٌرب  -123
قرابٌن لؤلصةاـ كنقٌدـ ٟنىا اٟندايا كنطعم الطعاـ ألجلها كإٌف اهلل ٩نزيةا ِنًن على أعمالةا كإٌف األصةاـ 

( أم ليس الثواب بأمانٌيكم كعقائدكم سى بًأىمىانًيٍّكيمٍ لَيٍ تساعدنا كتةصرنا على أعدائةا. فةزلت هذه اآلي  )
،كبلٌ ال جزاء لكم ألٌف عملكم هذا ـ كترجوف اٛنزاء من اهلل على ذلكبأف تقٌدموا القرابٌن كاٟندايا لؤلصةا

أعماالن لغًن اهلل يقولوف ٥نن ُب اٛنٌة  كيعملوف ٍبٌ  ( الذين يشركوف باهللكىال أىمىا٘بٍّ أىٍهًل اٍلًكتىابً عمل نوء )
ازل خًنان مىن يػىٍعمىٍل نيوءنا ٩نيٍزى بًهً كيقولوف إٌف اهلل ٩نازيةا عليها. ) عملوف ، فأنتم ت( نوءن كعامل اٝنًن ٩ني

ٍد لىهي ًمن ديكًف الٌلًه كىلًيًّا، فإٌف اهلل يعاقب عامل السوء كال ٩نازيه ِنًن )السوء كتريدكف اٛنزاء عليه ( كىالى ٩نًى
 . ( يةصره ك٫نٌلصه من عذاب اهللكىالى نىًصًننا)يتؤٌب أمره 

بٌٌن نبحانه بأٌف اإلنفاؽ على الفقراء كإطعاـ الطعاـ كاألعماؿ الصاٜن  تقبل من اٞنؤمةٌن ٍبٌ  -124
(  كىمىن يػىٍعمىٍل ًمنى الَصاٜنًىاتى ًمن ذىكىرو اٞنوٌحدين ك٩نازكف عليها كال تيقبىل من اٞنشركٌن كإف كثرت، فقاؿ )



( فىأيٍكلىػًئكى ( باهلل كبالرنل كبالقيام  كاٜنساب كهو مع ذلك موٌحد غًن مشرؾ )ٍك أينثىى كىهيوى ميٍؤًمنه أى كاف )
 . ( أم قدر ما يةقره الطًن من اٜنبٌ نىًقًننا( من جزائهم )يىٍدخيليوفى اٛنٍىَة ى كىالى ييٍظلىميوفى اٞنوٌحدكف )

على خطأ كأٌف الصحيح هو مةهج اإلنبلـ كهو بٌٌن نبحانه بأٌف مةهج هؤالء اٞنشركٌن ٍبٌ  -125
ٍَن أىٍنلىمى كىٍجهىهي هلل( أم ال أحد أحسن ديةان )كىمىٍن أىٍحسىني ًديةناحسن أيضان فقاؿ ) ( أم ٣نٌن انتسلم ٣نٍّ

( ُب أعماله كأفعاله كىهيوى ١نيًٍسنه ألكامر اهلل ككٌجه كجهه إليه ُب صبلته كعبادته كٓب يٌتجه بوجهه لؤلكثاف )
ًةيفنا) ١نٌمد( اليت نار على هنجها كاتَػبىعى ًمَل ى ًإبٍػرىاًهيمى ) ( من اٝنٌل  كىأَنىذى الٌلهي ًإبٍػرىاًهيمى خىًليبلن ( أم موٌحدان )حى

 . أم ١نٌبان كحبيبان 

رجل من الصحاب  فقاؿ عةدم يتيم  كأريد أف أتزٌكجها أ٩نوز ببل صداؽ؟ فةزلت هذه  الةبٌ نأؿ  -127
قيًل الٌلهي يػيٍفًتيكيٍم ( كزكاجهٌن )الةٍّسىاء( شأف )ُب ، أم يطلبوف مةك الفتول )١نٌمد( يا ٍفتيونىكى كىيىٍستػى اآلي  )
ُب ( أم كيفتيكم أيضان فيما ييقرىأ عليكم ُب القرآف )كىمىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم ُب اٍلًكتىابً ( أم ُب أمرهٌن )ًفيًهنَ 

( من اٞنًناث كالصداؽ.  اَلبلٌب الى تػيٍؤتيونػىهيَن مىا كيًتبى ٟنىينَ بالوصاي  )( البلٌب تولٌيتم عليهٌن يػىتىامىى الةٍّسىاء
( ببل صداؽ كهذا ال ٩نوز كىتػىٍرغىبيوفى أىف تىةًكحيوهينَ كانوا ُب اٛناهلي  ال يورٌثوف الةساء كال األكالد الصغار )

افً كىاٍلميٍستىٍضعىًفٌنى ًمنى اٍلوً فيجب أف تدفعوا صداقهٌن قبل نكاحهٌن ) ( معةاه كيفتيكم ُب اٞنستضعفٌن من ٍلدى
( أم كىأىف تػىقيوميواٍ لًٍليىتىامىى بًاٍلًقٍسطً الصبياف الصغار أف تعطوهم حقوقهم كامل ن كال تأخذكا مةها شيئان )

عطوها ٟنم كامل  كأحسةوا أبالعدؿ نواءن ذكران كاف أك أنثى صغًنان كاف أك كبًنان فبل تظلموهم حقوقهم بل 
 . ( فيجازيكم على إحسانكمفىًإَف الٌلهى كىافى ًبًه عىًليمنا( مع اليتامى )مىا تػىٍفعىليواٍ ًمٍن خىًٍنو كى إليهم )

ييٍذًهٍبكيٍم ( اهلل )ًإف يىشىأٍ توٌعد اهلل اٞنةافقٌن باٟنبلؾ إف ٓب يصلحوا أعماٟنم كنرائرهم فقاؿ )ٍبٌ  -133
ا الَةاسي  ( بقوـو كىيىٍأتً صلحوا أعمالكم كنرائركم كتةصركا نبٌيكم )( أم يهلككم باٞنوت كالقتل إف ٓب تأىيػحهى

( أم ٓب يزؿ كال يزاؿ قادران على اإلفةاء كىكىافى الٌلهي عىلىى ذىًلكى قىًديرنا( صاٜنٌن ٪نٌبهم ك٪نٌبونه )بًآخىرًينى )
 . كاإلبداؿ



 الدنيا فيكوف له بٌٌن نبحانه بأٌف من يٌتًق اهلل كيعمل صاٜنان يكسب ثواب الدارين أٌما ُبٍبٌ  -134
َمن كىافى الصيت اٜنسن بٌن الةاس كالذكر الطٌيب إٔب يـو القيام  كأٌما ُب اآلخرة فله اٛنٌة  كالةعيم فقاؿ )

نٍػيىا كىاآلًخرىةً  نٍػيىا فىًعةدى الٌلًه ثػىوىابي الدح يعنا( يعين فليٌتًق اهلل كليكسب اإلثةٌن )ييرًيدي ثػىوىابى الدح ( كىكىافى الٌلهي ٚنًى
 . ( بأعمالكم فيجازيكم عليها بعد موتكمبىًصًنناقوالكم )أل

بن إبين كعب كثعلب  بن قيس ك إأنلم ٗناع  من اليهود كهم عبد اهلل بن نبلـ كأند كأنيد   - -136
كبكتابك كّنونى كالتوراة كال نؤمن بعيسى  ١نٌمدأخت عبد اهلل بن نبلـ كيامٌن، كقالوا نؤمن بك يا 

كىاٍلًكتىاًب ( عيسى بن مرٙب )آًمةيواٍ بًالٌلًه كىرىنيولًهً ) حٌمد( ّنيىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ كاإل٤نيل. فةزلت هذه اآلي  )
ةوا َنميع آمً  كاٞنعىن:( أم التوراة، كىاٍلًكتىاًب اَلًذمى أىنزىؿى ًمن قػىٍبلي ( يعين اإل٤نيل )اَلًذم نػىَزؿى عىلىى رىنيولًهً 

ًتًه كىكيتيًبًه كىرينيًلًه كىاٍليػىٍوـً الكتب السماكي  كٗنيع الرنل كال تكفركا بواحدو مةهم ) كىمىن يىٍكفيٍر بًالٌلًه كىمىبلىًئكى
ا( عن اٜنٌق )فػىقىٍد ضىلَ ( يعين يـو القيام  )اآلًخرً   . (ضىبلىالن بىًعيدن

، فةزلت فيهم ١نٌمدهم حوؿ اٞندية  مع مشركي مٌك  بأف يتعاكنوا على حرب  تعاقد اليهود الذين -137
  :هذه اآلي 

َ كىفىريكاٍ ( ّنونى )ًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ ) َ آمىةيواٍ ندموا )ٍبٌ  ( كعبدكا العجلٍبي َ كىفىريكاٍ ( ًبرٌُّم كحده )ٍبي ( كعبدكا ٍبي
َ اٍزدىاديكاٍ كيٍفرناالبعليم ) ( يـو ٓبٍَ يىكيًن الٌلهي لًيػىٍغًفرى ٟنىيمٍ لؤلكثاف كالشعرل اليماني  كعشتاركث ) ( ًبعبادهتمٍبي

 . ( أم كال يرشدهم إٔب طريق اٛنٌة  ألهٌنم مةافقوفكىالى لًيػىٍهًديػىهيٍم نىًبيبلن القيام  كما يزعموف )
ـٌ اٞنةافقٌن كتقٌلباهتم فقاؿ )ٍبٌ  -141 ( أم يةتظركف بكم ما وفى ًبكيمٍ اَلًذينى يػىتػىرىَبصي أخذ اهلل تعأب ُب ذ

( أم فإف اتٌفق لكم فىًإف كىافى لىكيٍم فػىٍتحه مٍّنى الٌلهً يتجٌدد لكم من نصر أك إخفاؽ، كاٝنطاب للمسلمٌن )
( ٤ناهد عدكٌكم كنغزك أىٓبٍى نىكين َمعىكيمٍ ( أم قاؿ اٞنةافقوف للمؤمةٌن )قىاليواٍ فتح كظفر على األعداء )

اًفرًينى نىًصيبه ةيم  )فأعطونا نصيبان من الغ ( أم قاؿ اٞنةافقوف قىاليواٍ ( بإصابتهم من اٞنؤمةٌن )كىًإف كىافى لًٍلكى
( أم أٓب نستوًؿ عليكم ُب اٞنوضع الفبل٘ب كلكن ٓب أىٓبٍى نىٍستىٍحًوٍذ عىلىٍيكيمٍ للكافرين، يعين ًلمشركي مٌك  )



ٍةػىٍعكيمنقتلكم كي تةتصركا على اٞنؤمةٌن ) ( كنطوهًتم بأف ٦نربكم كنرانلكم مٍّنى اٍلميٍؤًمًةٌنى ( أم ٥نرنكم )كى٧نى
ةىكيمٍ ّنا يريدكف أف يفعلوه معكم كي تأخذكا اٜنذر مةهم فلةا عليكم اٞنٌة  ) ( أيٌها اٞنةافقوف فىالٌلهي ٪نىٍكيمي بػىيػٍ

اًفرًينى عىلىى ( كيعاقبكم على أعمالكم هذه )يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً ) ( أم طريقان اٍلميٍؤًمًةٌنى نىًبيبلن كىلىن ٩نىٍعىلى الٌلهي لًٍلكى
 . للغلب  عليهم مهما أفشيتم أنراران للمؤمةٌن كمهما خذلتم اٞنسلمٌن

يىا كاف بعض اٞنسلمٌن ٪نٌبوف أقرباءهم من الكافرين كيوالوهنم فةهاهم اهلل تعأب عن ذلك فقاؿ ) -144
اًفرًينى أى  ا اَلًذينى آمىةيواٍ الى تػىَتًخذيكاٍ اٍلكى ( أم بدؿ اٞنؤمةٌن فاألحرل ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًةٌنى ( أم أحٌباء )ٍكلًيىاءأىيػحهى
( أم أىف ْنىٍعىليواٍ لًٌلًه عىلىٍيكيٍم نيٍلطىاننا محًبيةنا( بفعلكم هذا )أىتيرًيديكفى بكم أف توالوا اٞنؤمةٌن كتدافعوا عةهم )

بٌٌن نبحانه بأٌف من يوإب الكافرين  ٍبٌ  حٌج  ظاهرة، كمعةاه أتريدكف أف ْنعلوا هلل نبيبلن إٔب عذابكم،
 : بٌٌن ما هو عذاب اٞنةافقٌن يـو القيام  فقاؿٍبٌ  فهو مةافق،

( ام ُب كنطها الذم هو موقد نارها كشٌدة حرارهًتا، ًإَف اٍلميةىاًفًقٌنى ُب الَدٍرًؾ األىٍنفىًل ًمنى الَةارً ) -145
َ لىةيٍحًضرىنَػهيٍم حىٍوؿى أٌما غًنهم فيكوف عذاُّم حوٟنا ال ُب كنطها، ك  ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب }ٍبي

َةمى ًجًثيًّا{ ، كبعضهم ييعرىضوف عليها ، كذلك قوله تعأب ُب نورة غافر }الةَاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكًّا  جىهى
دى ٟنىيٍم نىًصًنناكىعىًشيًّا{ ، ) انتثىن من ٍبٌ  م من عذاب اهلل .( أم ال ْند ٟنم ناصران يةصرهم ك٫نٌلصهكىلىن ْنًى

 : تاب من اٞنةافقٌن فقاؿ تعأب

( يعين كىاٍعتىصىميواٍ بًالٌلهً ( أعماٟنم كضمائرهم )كىأىٍصلىحيواٍ ( من نفاقهم كذنوُّم )ًإالَ اَلًذينى تىابيواٍ )  -146
( كتركوا كىأىٍخلىصيواٍ ًديةػىهيٍم لًٌلهً ككثقوا به فجعلوه عونان ٟنم ُب اٞنهٌمات كملجئان من اآلفات كأهبلن للعبادات )

جعلوا عبادهتم خالص ن هلل ال يشركوف يه أحدان من اٞنخلوقٌن كال يراؤكف الةاس  كاٞنعىن:الرياء كاإلشراؾ، 
ًمًةٌنى كىنىٍوؼى يػيٍؤًت الٌلهي اٍلميؤٍ ( ٪نشركف كباٛنٌة  يتةٌعموف )فىأيٍكلىػًئكى مىعى اٍلميٍؤًمًةٌنى ليقولوا عةهم أهٌنم عابدكف )

ا  . ( ُب اآلخرةأىٍجرنا عىًظيمن



أهل الكتاب إٔب اإلنبلـ فأنلم بعضهم كأنكر اآلخركف نبٌوته كطلبوا مةه اٞنستحيبلت  الةبٌ دعا  -150
( يعين اليهود الذين كفركا باهلل ألهٌنم عبدكا العجل ًإَف اَلًذينى يىٍكفيريكفى بًالٌلهً فأنزؿ اهلل فيهم هذه اآليات )

ل كفركا باهلل أيضان ألهٌنم قالوا إٌف اهلل ثالث ثبلث  كعشتاركث كغًن ذلك من األصةاـ. أٌما الةصارى  كالبعليم
( أٌما كفرهم برنله كىرينيًلهً ، فهذا كفرهم باهلل ) 49بن اهلل ، كقاؿ بعضهم اٞنسيح هو اهللإ، كقالوا اٞنسيح 

( كىييرًيديكفى أىف يػيفىرٍّقيواٍ بػىٌٍنى الٌلًه كىرينيًلهً أدعياء ) هو إنكارهم الرنال  كقوٟنم أٌف هؤالء ليسوا رنبلن كإ٧ٌنا هم
( فاليهود يؤمةوف ّنونى كغًنه من أنبياء كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو ( األنبياء )كىيقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو بإنكارهم الرنال  )

الرنل كيكفركف ، كالةصارل يؤمةوف بعيسى كمن جاء قبله من  ١نٌمدك  50بين إنرائيل كيكفركف بعيسى
 . ( أم يٌتخذكا طريقان إٔب الضبلؿ بأهوائهمكىييرًيديكفى أىف يػىَتًخذيكاٍ بػىٌٍنى ذىًلكى نىًبيبلن ) حٌمدّنً 

( أم بةقضهم ميثاقهم، كذلك لىٌما ذهب مونى إٔب جبل الطور كىرىفػىٍعةىا فػىٍوقػىهيمي الطحورى ّنًيثىاًقًهمٍ ) -154
قومه قاؿ ٟنم قفوا هةا ُب أنفل اٛنبل كأنا أصعد كآتيكم بالتوراة، فلىٌما  ليأٌب بالتوراة ككاف معه ٗناع  من

رجع إليهم كُب يده لوحاف من حجر مكتوب فيهما التوراة قاؿ هؤالء الذين بقوا ُب انتظاره من يصٌدؽ 
فلٌما قالوا هذا أٌف هذه التوراة من عةد اهلل . ككانوا قد أعطوه العهود كاٞنواثيق بأف يقبلوها مةه كيعملوا ًُّا، 

الكبلـ انشٌق اٛنبل الذم كانوا قاعدين ٓنته كمالت الشٌق  عليهم ككادت تقع عليهم فتهلكهم فخافوا 

                                                           
حال  أٌف اٞنسيح نفسه زجر بطرس كطرده ألنه قاؿ عةه :إٌنك اٞنسيح ابن اهلل كٓب يقبله إالٌ بعد شفاع  التبلميذ له   49

: 16إ٤نيل مٌّت « ٍذهىٍب عىينٍّ يىا شىٍيطىافي. أىٍنتى مىٍعثػىرىةه ٕب ألىَنكى الى تػىٍهتىمح ّنىا لًَلًه لىًكٍن ّنىا لًلَةاسً ٱ»بقوؿ اٞنسيح ، كذلك 
رىجيله ٍبعٍد عيٌن يىا نٌيد فإ٘بٍّ ٱ»فإهٌنا تصدؽ على بطرس القائل : « بتًعٍد عىينٍّ يىا شىٍيطىافي »ٱك٩نب أف تكوف ترٗنتها  23

 جعااٞنر  -        8: 5إ٤نيل لوقا « خىاًطئه 
اٍنتػىٍقبػىلىهي ًمنى اٍلقيبيوًر ًإٍنسىافه ًبًه كإٌف الذم أطلق عليه كةاي  ابن اهلل كغًنها ليس إالٌ الشيطاف على لساف اَّانٌن "  50

سه   . كلذلك انتهر بطرس كالتبلميذ 7  2: 5"  راجع إ٤نيل مرقس ريكحه ٤نًى
: 7أىل يىسيوعى ًمٍن بىًعيدو  فػىلىَما رى  6  !"مىا ٕب كىلىكى يىا يىسيوعي اٍبنى الَلًه اٍلعىًليٍّ "صاح ًبصىٍوتو عىًظيمو

 اٞنراجع -   30ك  29: 8إ٤نيل مرقس   فانتهرهم" 30أف يقولوا له  "أنت هو اٞنسيح ابن اهلل اٜنٌي 



كقد جاء ذكرها ُب نورة األعراؼ  ،الشٌق  ُب مكاهنا كٓب تقع عليهم فانتقٌرت ،كصاحوا آمةٌا كصٌدقةا
أىنَهي ظيَل ه كىظىةحواٍ أىنَهي كىاًقعه ًًُّم{أيضان كذلك قوله تعأب }كىًإذ نػىتػىٍقةىا اٛنٍىبىلى فػىٍوقػى   . هيٍم كى

( أم باب اٞندية  كهي كىقػيٍلةىا ٟنىيمي اٍدخيليواٍ اٍلبىابى ٍبٌ ذكر نبحانه جهلهم كعةادهم ُب حادث  أخرل فقاؿ )
اأر٪نا ) أنت وا كعاندكا كقالوا ًلمونى إذهب ( أم مطيعٌن مةقادين، كلكٌةهم ٓب يدخلوها بل عصى نيَجدن

كىقػيٍلةىا ٟنىيٍم الى تػىٍعديكاٍ ُب ذكر نبحانه عصياهنم ُب أمرو آخر فقاؿ )ٍبٌ  كرٌبك فقاتبل إنٌا ها هةا قاعدكف.
( أم ال تعتدكا األكامر اليت أكصاكم اهلل ًُّا كهناكم عةها، كلكٌةهم اعتدىكا كخالىفوا أكامره فأخذكا الَسٍبتً 

ٍذنىا ًمةػٍهيم مٍّيثىاقنا غىًليظنا) يبيعوف كيشرتكف كيصيدكف السمك ُب السبت ( على أف يطيعوا اهلل كال كىأىخى
يعصوه كيعبدكه كال يشركوا به أحدان كلكٌةهم خانوا العهود كنقضوا اٞنواثيق كعبدكا البعليم كعشتاركث 

حيث طلبوا مةك  ١نٌمدكعصوا أمر رٌُّم، فهذه هي أعماٟنم كهذه هي ٢نازيهم فبل تلتفت إٔب قوٟنم يا 
 . ستحيل كال يهٌمك شأهنماٞن

ا نػىٍقًضًهم مٍّيثىاقػىهيمٍ ) -155 ( أم فبةقضهم ميثاقهم ك"ما" للكثرة كالتةوٌع ٥نو قولك "نوعان ما" أم فىًبمى
نوع من األنواع ، كذلك كقوله تعأب ُب نورة البقرة }ًإَف الَلهى الى يىٍستىٍحًيي أىف يىٍضًربى مىثىبلن{ ، أم مثبلن 

 51نببي  متعٌلق  ّنحذكؼ كتقديره: لعٌةاهم بسبب نقضهم كثرة اٞنواثيق كأنواع العهود من األمثاؿ. ك"ب"
(  كىقػىٍتًلًهمي األىٍنًبيىاء) ١نٌمد( اليت جاء ُّا اٞنسيح كاليت جاء ًُّا كىكيٍفرًًهم بىآيىاًت الٌلهً اليت أخذناها عليهم )
( أم عليها كىقػىٍوٟنًًٍم قػيليوبػيةىا غيٍلفه بوا ًُّا القتل )( يعين بغًن خطيئ  انتوجًبغىًٍنً حىقًّ كزكريا ك٪نٍن كغًن٨نا )

( فىبلى يػيٍؤًمةيوفى ( فبل تعي كعظان )الٌلهي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًهمٍ ( أم ختم )بىٍل طىبىعى ) ١نٌمدغبلؼ ال تعي كبلمك يا 
 . ( مةهم كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابهًإالَ قىًليبلن ) ١نٌمدبك يا 

                                                           
ال ٫نلو نفر من أنفار التوراة من تكرار العهد عليهم بالتوحيد كالعبادة اٝنالص  هلل كترؾ األصةاـ كعبادة األكثاف   51
 اٞنراجع   -



اثاني ن بعيسى )( كىًبكيٍفرًًهمٍ ) -156 ( مفتخرين كىقػىٍوٟنًًمٍ ( حيث رمىوها بالزنا )كىقػىٍوٟنًًٍم عىلىى مىٍرٙبىى بػيٍهتىاننا عىًظيمن
بٌٌن نبحانه أهٌنم ٓب ٍبٌ  ( انتهزاءن مةهم بكلم  "رنوؿ اهلل"ًإنَا قػىتػىٍلةىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى رىنيوؿى الٌلهً )

كىمىا كلكن جعل اهلل كاحدان شبيهان له فأخذكه كصلبوه كذلك قوله تعأب ) يقتلوه كٓب يصلبوه ُب اٜنقيق 
( لىًفي شىكٍّ مٍٍّةهي ( أم ُب عيسى حيث صلبوا غًنه )قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي كىلىػًكن شيبٍّهى ٟنىيٍم كىًإَف اَلًذينى اٍختػىلىفيواٍ ًفيهً 
ًمٍن ًعٍلمو ًإالَ اتػٍّبىاعى ( أم بقتله )مىا ٟنىيم بًهً أياـ )أم ُب شكٍّ من صلبه ألهٌنم رأكا عيسى حيان بعد ثبلث  

( بعد موته بىل رَفػىعىهي الٌلهي إًلىٍيهً ( لكٌةهم قتلوا غًنه )كىمىا قػىتػىليوهي يىًقيةنا( أم يٌتبعوف فيه الظٌن الذم ٔنٌيلوه )الَظنٍّ 
إٔب ربوة فبقي فيها يتعٌبد هلل  أم رفع ركحه إٔب السماء بعد اٜنادث  بزمن، كذلك أنٌه أفلت مةهم فذهب

كٜنقته أٌمه كبعد زمن مات بأجله فدًفن جسمه ُب تلك الربوة كصعدت ركحه إٔب السماء، كالدليل على 
{ ،  كىمىًعٌنو ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف }كىجىعىٍلةىا اٍبنى مىٍرٙبىى كىأيَمهي آيى ن كىآكىيٍػةىا٨نيىا ًإٔبى رىبٍػوىةو ذىاًت قػىرىارو 

  .52( ُب صةعه، كقد نبقت قٌص  اٞنسيح ُب نورة آؿ عمرافحىًكيمنا( ُب ملكه )كىكىافى الٌلهي عىزًيزنا)

إٌف الضمًن ُب "به" يعود إٔب اٞنسيح كالضمًن ُب ( قػىٍبلى مىٍوتًهً  ًإالَ لىيػيٍؤًمةىَن ًبهً  كىًإف مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىابً ) -159
ال يكوف أحد من أهل الكتاب ٫نرج من هذه الدنيا إال كيؤمن بعيسى  "موته" يعود إٔب الكتايب، كمعةاه

فعه اإل٬ناف حيةئذو، كإ٧ٌنا ذكر اليهود كالةصارل ألٌف ةقبل موته إذا زاؿ تكليفه كٓنٌقق اٞنوت كلكن ال ي
عىلىٍيًهٍم ح )( اٞنسيكىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يىكيوفي )اليهود بتكذيبهم كالةصارل باٞنغاالة ُب أمره  :ٗنيعهم مبطلوف

ا ككذلك يشهد  أرادكا صلبهٓب يؤمةوا به بأنه رنوؿ اهلل كعلى الذين ( أم يشهد على اليهود الذين شىًهيدن
 . على الةصارل بأهٌنم غالوا فيه بقوٟنم أنٌه إبن اهلل كأنٌه ثالث ثبلث  

َرٍمةىا عىلىٍيًهمٍ ( أم اليهود )فىًبظيٍلمو مٍّنى اَلًذينى هىاديكاٍ ) -160 ( أيًحَلٍت ٟنىيمٍ ( من اٞنأكل كاٞنشرب )طىيٍّبىاتو  حى
بسبب ظلمهم أنفسهم حيث عبدكا العجل كعصىوا أمر رٌُّم بامتةاعهم عن الدخوؿ  كاٞنعىن:من قبل، 

                                                           
 "إٌف ابن اإلنساف ماضو كما هو مكتوب عةه  ُب اٞنزامًن ككلمتك ٤ٌنين"ك٣نٌا يؤيٌد أٌف الصلب أحاؽ بغًنه قوله    52

 اٞنراجع  - أم كما نتةجي اٞنسيح ٤ٌنين 



حرمةاهم طٌيبات من اٞنأكل أربعٌن نة  فلم يأكلوا  ،إٔب أر٪نا كقوٟنم ًلمونى إذهب أنت كرٌبك فقاًتبل
ًبيًل الٌلهً ( الةاس )كىًبصىدًٍّهمٍ غًن اٞنٌن )  كاٞنعىن:( أم كثًنان من الةاس، كىًثًننا( أم عن دين اهلل )عىن نى

 . حٌمدكنةحرمهم من طٌيبات اٛنٌة  أيضان كذلك بسبب صٌدهم كثًنان من الةاس عن اإل٬ناف باٞنسيح كّن

( أم بغًن انتحقاؽ، كهو أىٍموىاؿى الَةاًس بًاٍلبىاًطلً كىأىٍكًلًهٍم ( ُب التوراة )كىأىٍخًذًهمي الرٍّبىا كىقىٍد نػيهيواٍ عىٍةهي ) -161
اًفرًينى ( أم هٌيأنا )كىأىٍعتىٍدنىاما كانوا يأخذكنه من الرشا ُب األحكاـ ) ابنا أىلًيمنا( بالرنل )لًٍلكى ( أم ًمةػٍهيٍم عىذى

 . مؤٞنان موجعان 

( أم من اليهود ًمةػٍهيمٍ ًن مرتٌددين ُب أمرؾ )( بةبٌوتك غُب اٍلًعٍلمً ( أم الثابتوف )لَػًكًن الرَاًنخيوفى ) -162
يػيٍؤًمةيوفى ّنىا أينزًؿى إًلىيكى ( من العرب، يعين اٞنهاجرين كاألنصار )كىاٍلميٍؤًمةيوفى كعبد اهلل بن نبلـ كأصحابه )

الزَكىاةى كىاٍلميٍؤًمةيوفى بًالٌلًه كىاٍليػىٍوـً كىاٍلميًقيًمٌنى الَصبلىةى كىاٍلميٍؤتيوفى ( من الكتب السماكي  )كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى 
ةػيٍؤتًيًهمٍ ( أم يـو القيام  )اآلًخرً   . ( جزاءن على أعماٟنم الصاٜن أىٍجرنا عىًظيمنا( ُب اآلخرة )أيٍكلىػًئكى نى

ككفى. فرٌد اهلل عليهم قوٟنم  كأكحى إليهلقد أرنل اهلل مونى نبيان  )ع( ١نٌمدلةب قالت اليهود لً  -163
، ١نٌمدمونى فبل تلتفت إٔب قوٟنم يا  أكحى إٔبكما   كأكحى إليهمكقاؿ لقد أرنل اهلل رنبلن كثًنين 

ةىا إًلىٍيكى )كذلك قوله تعأب  يػٍ ةىا ًإٔبى نيوحو كى ) ١نٌمد( القرآف يا ًإنَا أىٍكحى يػٍ ةىا ًإٔبى الةبيٌ كىمىا أىٍكحى يػٍ ٌنى ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى
. كقد جاء ذكر هؤالء األنبياء ( كهم أكالد يعقوبكىًإٍٚنىاًعيلى كىٍإٍنحىقى كىيػىٍعقيوبى كىاألىٍنبىاطً ًإبٍػرىاًهيمى 

ذكر يعقوب الذم صار لقبه إنرائيل ٍبٌ  إنحاؽ،ٍبٌ  باألنبقي  إذ كاف أٌكؿ مولود إلبراهيم هو إٚناعيل
 كهو حفيد إبراهيم كأبوه إنحاؽ.

ن جاء ذكرهم من بعده كليس باألنبقي ، ألٌف أيٌوب كاف قبل ٍبٌ ذكر عيسى باألفضلي  على أيوب كم
عيسى كقبل مونى، ككذلك جاء ذكر يونس باألفضلي  على هاركف كنليماف كقد كاف بعد٨نا، أٌما داكيد 
فقد خٌصه اهلل بالزبور زيادةن على الوحي. كإ٧ٌنا ٓب يأًت ذكر مونى مع األنبياء ألٌف السؤاؿ كاٛنواب يدكر 

ةىا دىاكيكدى زىبيورنا)كذلك قوله تعأب حوؿ مونى،  ( كهو كتاب كىًعيسىى كىأىيحوبى كىييونيسى كىهىاريكفى كىنيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ



كالزبور كٌله مةاجاة لداكيد يةاجي ربٌه كذلك لىٌما فٌر إٔب اٛنباؿ  د، كتسٌميه اليهود "مزامًن" ٗنع مزمور.داكي 
  خوفان من طالوت ألنٌه أراد قتله.

؟ فما ١نٌمدليك يا إنزكؿ الوحي  اليهود فلماذا يةكر تعأب إليهم،اهلل  أكحىأنبياء، كقد  كٌلهم  ؤالءأليس ه
 . ذلك إالٌ ًٛنهلهم كعةادهم

( أم من قبل ًمن قػىٍبلي ، أم قصصةا قصصهم عليك )١نٌمد( يا كىرينيبلن قىٍد قىصىٍصةىاهيٍم عىلىٍيكى ) -164
( أم ٓب نذكر لك قصصهم ال ُب هذه السورة كال ما قبلها ألٌف نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىرينيبلن ٓبٍَ هذه السورة )

( بكبلـ مسموع غًن الوحي، كذلك ُب تىٍكًليمنا( نبٌيهم )كىكىَلمى الٌلهي ميونىىذلك ٪نتاج إٔب ٠نٌلدات عديدة )
 تعأب ٓب يكن كادم نيةاء من شجرة الزيتوف، فكاف مونى يسمع الصوت ٫نرج من الشجرة، كلكٌن اهلل

ُب تلك الشجرة بل يرنل الصوت من السماء إٔب تلك الشجرة على أمواج األثًن فيخرج الصوت من 
الشجرة، كما أٌنك تسمع الصوت من الراديو كلكنٌ  اٞنذيع ُب القاهرة أك ُب مكاف آخر بعيدان عةك، كال 

افى لًبىشىرو أىف ييكىلٍّمىهي الَلهي ًإاَل كىٍحينا أىٍك ًمن مةاقش  ُب األمثاؿ، كقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة شورل }كىمىا كى 
 . كىرىاء ًحجىابو ..اْب{ ، فاٜنجاب هةا كاف الشجرة

خاطب اهلل رنوله فقاؿ إف ٓب يعرتؼ هؤالء اليهود بةبٌوتك فإٌف اهلل يشهد لك عةد من يشاء ٍبٌ  -166
ن بك، كاٞنبلئك  أيضان يشهدكف لك باإل٪ناء هدايته كذلك باألدلٌ  كالرباهٌن حٌّت يستسلم ألمرؾ كيؤم

ان صادؽ ُب دعوته كأننه نٌب مرنل من اهلل كال يزالوف يكٌلمونه باإل٪ناء ١نٌمدفيوحوف ًلمن أحٌبه اهلل بأٌف 
 ( من الدين كالقرآفّنىا أىنزىؿى إًلىٍيكى ( لك )لَػًكًن الٌلهي يىٍشهىدي حٌّت يسلم كيؤمن بك. كهذا معىن قوله تعأب )

كىاٍلمىآلًئكى ي ( يعين أٌف اهلل يعلم أٌنك تقـو بأعباء الرنال  فأنزؿ القرآف عليك )أىنزىلىهي ًبًعٍلًمهً كأٌنك رنوله )
ا( لك أيضان عةد الةاس ياإل٪ناء )يىٍشهىديكفى  فإٌف  ١نٌمد( أم شهادة اهلل كحدها تكفيك يا كىكىفىى بًالٌلًه شىًهيدن

 . فبل يهٌمك قوؿ اليهود كإنكارهم لةبٌوتك اهلل قادر على هداي  الةاس ٗنيعان 



( أم حٌج  يربهن لكم على أٌف اهلل كاحد ال شريك يىا أىيػحهىا الَةاسي قىٍد جىاءكيم بػيٍرهىافه مٍّن رَبٍّكيمٍ ) -174
 . ( أم بٌيةان كهو القرآفكىأىنزىٍلةىا إًلىٍيكيٍم نيورنا محًبيةناان )١نٌمدله ، كيريد بالربهاف 

( أم ٕنٌسكوا به ُب اٜنياة الدنيا كالذكا به عةد اٞنمات فىأىَما اَلًذينى آمىةيواٍ بًالٌلًه كىاٍعتىصىميواٍ ًبهً ) -175
( أم طريقان ًصرىاطنا محٍستىًقيمنا( يـو القيام  )ُب رىٍ٘نى و مٍٍّةهي كىفىٍضلو كىيػىٍهًديًهٍم إًلىٍيهً ( بعد موهتم )فىسىييٍدًخليهيمٍ )

 . إٔب اٛنٌة  ألٌف اٛنٌة  ُب السماء مستقيمان يوصلهم

بٌٌن اهلل تعأب القسم  ُب أٌكؿ السورة بٌن األكالد كاآلباء ُب اٞنًناث، كبٌٌن بعدها قسم  اٞنًناث  -176
 :فقاؿ 53القسمة في الميراث بين اإلخوة واألخواتبٌن األزكاج كالزكجات ، كبٌٌن ُب هذه اآلي  

يسألونك الفتول ُب حكم اٞنًناث، كقد نأله جابر بن عبد اهلل ككاف قد ، أم ١نٌمد( يا يىٍستػىٍفتيونىكى )
حضرته الوفاة ككاف له أخوات كليس له أكالد فقاؿ ما أجعل ٟنٌن من اٞنًناث يا رنوؿ اهلل؟ فةزلت هذه 

، كمفردها ( أم قل اهلل يبٌٌن لكم اٜنكم ُب قسم  مًناث الكبلل قيًل الٌلهي يػيٍفًتيكيٍم ُب اٍلكىبلىلى ً اآلي  )
 : "كليل" على كزف نليل كنبلل ، فمفرد نبلل  نليل، كالكليل معةاه العاجز كمن ذلك قوؿ الشافعي

لى ه  عىٍيبو  كيلٍّ  عنٍ  الرٍّضا كعىٌٍني  ًليػٍ  اٍلمىساًكيىا تػيٍبًدم السحٍخطً  عىٌٍنى  أفَ  كما     كى
( كىلىهي أيٍخته له أكالد كال كالد بل له جٌد كجٌدة )( كتقديره ليس لىٍيسى لىهي كىلىده ( أم مات )ًإًف اٍمريؤه هىلىكى )

كالةصف الباقي ًٛنٌده كجٌدته يقسم بيةهما بالتساكم  54( أخوها من اٞنًناثفػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كاحدة )

                                                           
 :إيضاح  53
بٌٌن اهلل تعأب ُب آي  الكبلل  السالف  حٌص  اٛنٌد كالد األب كاٛنٌدة من إرث حفيد٨نا، كبٌٌن ُب هذه اآلي  حٌص  اٛنٌد   

 اٞنفٌسر .  – كالد األـ كاٛنٌدة كالدة األـ من إرث حفيد٨نا
 . يقسم الباقي كما شرحةاهٍبٌ  هذا إذا ٓب يكن عةده زكج ، أٌما إذا مات عن زكج  فلها الربع  54

  :إيضاح 



 كىهيوى يىرًثػيهىآبٌٌن نبحانه حكم القسم  عةد عدـ كجود اٛنٌد كاٛنٌدة فقاؿ )ٍبٌ  55أم ربع ًٛنٌده كربع ًٛنٌدته 
( ُب قيد اٜنياة كال أبوين كال جٌدين، ففي هذه اٜنال  يكوف اإلرث كٌله ألخيها حيث ًإف ٓبٍَ يىكين َٟنىا كىلىده 

ككذلك لو مات هو كبقيت أخته ُب قيد اٜنياة كليس لىه كارث غًنها فاإلرث كٌله  56ال يوجد كارث غًنه 
بٌٌن ٍبٌ  يها الةصف أيضان كالةصف الباقي ٛنٌديها.ألخته، أٌما إذا كاف اٛنٌداف موجودين ُب قيد اٜنياة فؤلخ

نبحانه حكم القسم  إذا كاف الورث  عكس ذلك أم إذا كانتا أختٌن ُب قيد اٜنياة مع جٌد كاحد فقاؿ 
انػىتىا) ا الثػحليثىاًف ٣نَا تػىرىؾى ( أم األخوات )فىًإف كى قيد ( أخو٨نا كالثلث الباقي للجٌد الذم هو ُب اثٍػةىتػىٌٍنً فػىلىهيمى

انيواٍ اٜنياة ) ًمٍثلي ( مةهم )فىًللذَكىرً ( أم ذكوران كإناثان فهم شركاء ُب الثلثٌن )ًإٍخوىةن رٍّجىاالن كىًنسىاء( الورث  )كىًإف كى
( أم للذكر حٌصتاف كلؤلنثى حٌص  كاحدة، كالثلث الباقي ألحد اٛنٌدين الذم هو ُب قيد حىظٍّ األينثػىيػىٌٍنً 

ي الٌلهي اٜنياة ) كىالٌلهي ًبكيلٍّ شىٍيءو ٌلوا طريق القسم  )( يعين أف ال تضً أىف تىًضلحواٍ ( حكم اٞنًناث )لىكيمٍ يػيبػىٌنٍّ
 . ( فهو يرشدكم إٔب ما ال تعلمونهعىًليمه 

 

  لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌن اٜنٍىٍمدي ، ك ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة الةساء

  كيليه تفسًن نورة اٞنائدة
                                                                                                                                                                                           

اٛنٌد كالد األـ له حٌص  كاحدة من إرث حفيده، إف ٓب يكن للمٌيت جٌد: كالد األب أك اٛنٌدة ُب قيد اٜنياة. كما أٌف  
البن البةت حٌص  كاحدة من إرث جٌده. كإٌف اٛنٌد كالد األب له حٌصتاف من إرث حفيده. كما ٜنفيده حٌصتاف من 

 . جٌده لو كاف اٞنتوٌَب اٛنٌد كليس اٜنفيدإرث 
 اٞنفٌسر . -

 . اٞنراد باٛنٌد هةا كالد األـٌ ككذلك اٛنٌدة إالٌ إذا فقد اٛنٌداف األصلٌياف  55
هذا إف ٓب يكن ٟنىا زكج، أٌما إذا ماتت عن زكج فلزكجها الةصف إف كاف ٟنا أخ كاحد أك كالد كاحد، أٌما إذا كاف   56

ا إخوة ثبلث  أك أخوين ككالد فلزكجها الربع اإلخوة اثةٌن  فلزكجها الثلث كلكلٍّ من أخويها ثلث، كلكن إذا كاف ٟنى
 اٞنفٌسر .  ػ  كلكلٍّ من إخوهًتا ربع كال يةقص من ربع الزكج مهما زاد عدد اإلخوة كاألخوات كاآلباء

 



==================================================== 

 

 سورة المائدة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

صاد بعض اٞنسلمٌن ٘نار كحش ُب أياـ اٜنٌج ّنٌك  فرآه رجل آخر فقاؿ له لقد حـر عليك أكله  -1
، فةزلت هذه اآلي  ) ( أم أكفوا بالعهود اليت اَلًذينى آمىةيواٍ أىٍكفيواٍ بًاٍلعيقيودً يىا أىيػحهىا ألٌنك صدته ُب األياـ اٜنـر

أيًحَلٍت لىكيم ) ؟عاهدًب اهلل كرنوله عليها بأف تطيعوا أكامره كْنتةبوا معاصيه فلماذا تصيدكف ُب األياـ اٜنـر
ًيمى ي األىنٍػعىاـً  هي حبلؿ أـ حراـ،  ( أم اٞنبهم من األنعاـ، يعين اليت أُّم عليكم أمرها ال تعلموف هلُّى
الوحشي  كالظب كالوعل ك٘نار الوحش كغًن ذلك ٣نٌا يأكل الةباتات كاٜنبوب، كاٞنبهم من  كهي األنعاـ

 . األنعاـ هي اليت ٓب يأًت ذكرها ُب القرآف

أٌما اليت جاء ذكرها فهي غًن مبهم  كهي الغةم كاٞنعز كالبقر كاإلبل، كذلك قوله ُب تعأب ُب نورة الزمر 
( ُب ًإالَ مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيمٍ انتثىن مةها ما كاف ١نٌرمان فقاؿ )ٍبٌ  ،أىنزىؿى لىكيم مٍٍّن اأٍلىنٍػعىاـً ٖنىىانًيى ى أىٍزكىاجو ..اْب{ }كى 

لٍّي الَصٍيًد كىأىنتيٍم حيريـه القرآف من ٓنر٬نها، كذلك كاٝنةزير كاٞنيت  كالدـ ) ( يعين ال ٪نٌل لكم صيدها غىيػٍرى ١نًي
 . ( فبل معارض ٜنكمهًإَف الٌلهى ٪نىٍكيمي مىا ييرًيدي اإلحراـ كإف كاف أكلها حبلالن )كقت 

ل: "أال ال ٪نٌجٌن اليـو مشرؾ كال يطوؼ بالبيت عرياف" . فجاء مٌك  أمر مةاديه فةادى  الةبٌ لىٌما فتح   -2
فتعٌرض ٟنم بعض اٞنسلمٌن  بعد ذلك أناس من أطراؼ مٌك  لًيحٌجوا كيسلموا، كٓب يعلم اٞنسلموف بةٌياهًتم
لحواٍ بأذل كأخذكا هديهم كقبلئدهم فعاتبهم اهلل على ذلك إذ نزلت هذه اآلي  ) ا اَلًذينى آمىةيواٍ الى ٓنًي يىا أىيػحهى

كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة  ،( أم معآب ديةه، كهي األمكة  اليت ييتعٌبد هلل فيهاشىعىآئًرى الٌلهً 



ـى البقرة }ًإَف الَصفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىعىآئًًر الٌلًه{ ، ) ال  كاٞنعىن:( يريد به شهر ذم اٜنٌج ، كىالى الَشٍهرى اٜنٍىرىا
، فبل ًٓنلٌ  ًٓنٌلوا احملٌرمات ّنٌك  ألهٌنا من شعائراهلل كال ُب شهر ذم اٜنٌج  ألنٌه من وا الصيد فيه األشهراٜنـر

( أم ال تأخذكا اٟندم جربان بدكف رضا من أهله، كاٟندم ما كاف يهديه اٜناج إٔب رٌب البيت كىالى اٍٟنىٍدمى )
( أم ال تأخذكها بغًن رضا أهلها، كهي أنعاـ ٩نعلوف ُب اٍلقىآلًئدى ( ٓنٌلوا )كىالى من بعًن أك بقرة أك شاة )

ـى ( أم قاصدين )آمٌٍّنى ( ٓنٌلوا أنانان )كىالللبيت ) رقبتها قبلدة عبلم  أهٌنا نذيرة يةذركهنا ( أم ال اٍلبػىٍيتى اٜنٍىرىا
ٍم كىًرٍضوىاننا( أم ثوابان )يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن ٪نٌل لكم أخذ أمواؿ أناس قاصدم البيت للحٌج الذين ) ( مةه مٍّن َرًٍُّّ

كىالى ( من ُّيم  األنعاـ يباح لكم حيةذاؾ )كاٍ فىاٍصطىادي ( من اإلحراـ )كىًإذىا حىلىٍلتيمٍ بقصد اٜنٌج كاالنتسبلـ )
، ألجل )( أم بي شىةىآفي قػىٍوـو ( أم كال يكسبٌةكم )٩نىٍرًمىَةكيمٍ  ( ُب أىف صىدحككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً غض قـو

( تىديكاٍ أىف تػىعٍ غض على كره هؤالء ألهٌنم مةعوكم عن العمرة ُب عاـ اٜنديبي  )اٞناضي، يعين فبل ٪نملكم البي 
( أعماؿ كىتػىعىاكىنيواٍ عىلىىعليهم ُب األشهر اٜنـر بأخذ هدًيهم كقبلئدهم فإهٌنم جاؤكا ليسلموا فتحابٌوا )

( أم كىاٍلعيٍدكىافً ( أم على اٞنعاصي )كىالى تػىعىاكىنيواٍ عىلىى اإًلٍبًٍ ( برتؾ العداكة )كىالتَػٍقوىل( فيما بيةكم )اٍلربٍّ )
( فخافوا عقابه كال تعتدكا على ًإَف الٌلهى شىًديدي اٍلًعقىابً ( كال ٔنالفوا أكامره )كىاتَػقيواٍ الٌلهى التعٌدم على اٜناج )

 . حٌجاج بيته

ٍيتى ي ) -  3 مي اٍٝنًٍةزًيًر كىمىا أيًهَل لًغىًٍنً الٌلًه ًبهً ( من األنعاـ )حيرٍّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى ـي كىٜنٍى  ( أم كما ذيًبح لغًن اهللكىاٍلَد
من الةذكر كالقرابٌن فهو حراـ، كذلك ما كاف اٞنشركوف يذُنونه لؤلصةاـ. أٌما اليـو فيذُنوف األنعاـ 

للمشايخ كاألئم  كاألنبياء كهذا ال ٩نوز ذُنه كال أكله كال توزيع ٜنمه على الةاس فهو حراـ كلحم اٝنةزير 
ًةقى ي ) كتبقى معٌلق  ُنبًلها حٌّت ٕنوت ، كتوجد طائف  تسقط من مكاهًنا ٍبٌ  ( كهي اليت تربط ُنبلكىاٍلميٍةخى

ا ا فهذا ال ٩نوز )ٍبٌ  من الةاس باٟنةد ٫نةقوف الشاة كال يذُنوهنى ٍوقيوذىةي يأكلوهنى ( أم اٞنضركب  بعصى أك كىاٍلمى
( كهي الساقط  من اٛنبل إٔب كىاٍلميتػىرىدٍّيى ي حجر أك غًن ذلك فتموت من تلك الضرب  فهي حراـ أيضان )

فأصاُّا الردل يعين أصاُّا اٞنوت، أك الساقط  من نطح الدار، أك الساقط  ُب بئر أك حفرة، أك  الوادم



( كهي اليت يةطحها غًنها فتموت ٪نـر أكلها كىالَةًطيحى ي اليت تسحقها نٌيارة أك قطار كماتت ٪نـر أكلها )
بعض الوحوش الضاري  فيأكل بعضها ( أك الذئب، يعين الفريس  اليت يفرتنها كىمىا أىكىلى الَسبيعي أيضان )

( من هذه األنعاـ اليت نبق ذكرها، يعين إالٌ ما ذيًُنت قبل ًإالَ مىا ذىَكٍيتيمٍ كيرتؾ الباقي فهو حراـ أيضان )
 .اٞنوت

أٌما الصيد فيمكةك أف تذكر انم اهلل عليه عةد إطبلؽ الطلق  فتقوؿ بسم اهلل كاهلل أكرب. فإذا أصابته 
 ذُنه حاالن ألٌف الطلق  تقـو مقاـ الذبح على شرط أف تذكر انم اهلل عليه. الطلق  كمات فا

( فهو حراـ أيضان، كالةصب هي أحجار كبًنة كاف اٞنشركوف يذُنوف األنعاـ عليها كىمىا ذيًبحى عىلىى الةحصيبً )
 :قربانان لؤلكثاف كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر

ا كاهللى  األٍكثىافى  تػىٍعبيدً  كال           َةهي تػىٍةسيكى  ال اٍلمىٍةصيوبى  الةحصيبً  كذا  فاٍعبيدى

 . كمعةاه كصاحب الةصب اٞنةصوب على الكعب  ال تعبدنٌه، كيريد به هببلن 

( أم كحرـٌ عليكم انتقساـ الذبيح  باألزالـ، كهي نهاـ يكتبوف على بعضها كىأىف تىٍستػىٍقًسميواٍ بًاألىٍزالىـً ) 
خر هنا٘ب ريٌب، أك يضعوف عليها أرقامان فهذا السهم له حٌص  كاحدة كذاؾ له أمر٘ب ريٌب كيكتبوف على اآل

حٌصتاف كاآلخر له ثبلث كهكذا كٌل نهم له حصص خاٌص  دكف غًنه كهي لعب  كالقمار، فكانوا 
يذُنوف بقرة أك شاة كيتقارعوف عليها بتلك السهاـ فتقع اٝنسارة على رجل مةهم فيدفع ٖنةها كيقسوف 

( أم ذلك من أعماؿ الفسق  الذين ًفٍسقه ( إشارة إٔب القمار كاالنتقساـ باألزالـ )ذىًلكيمٍ ) 57مٜنمها بيةه
( أم يئسوا من إرجاعكم اٍليػىٍوـى يىًئسى اَلًذينى كىفىريكاٍ ًمن ًديًةكيمٍ يريدكف أف يةهبوا أمواؿ أصحاُّم بالقمار )

ديةهم كلكٌةهم اآلف يئسوا من ذلك ًلما رأكا من  إٔب ديةهم، ألهٌنم كانوا يقاتلوف كيةاضلوف ًلًنجعوكم إٔب 

                                                           
كمثاؿ ذلك يستعمل اليـو كخاٌص ن ُب شهر رمضاف شهر الطاع  كالغفراف إذ ترل كثًنان من الشباب ٩نلسوف ُب   57

 . اٞنقاهي كيلعبوف القمار )صيةي ( فتقع اٝنسارة على كاحد مةهم أك ٗناع  فيشرتكف البقبلكة كيقسموهنا بيةهم



( أم خافو٘ب فبل ٔنالفوا أكامرم فىبلى ٔنىٍشىٍوهيٍم كىاٍخشىٍوفً كثرتكم كقٌوتكم كنصركم عليهم ُب ٗنيع األكقات )
يتكم لئلنبلـ ( بأف هدكىأىٍٕنىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت ( من ٓنليل الشيء كٓنر٬نه )اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديةىكيمٍ )

( أم رضيت لكم االنتسبلـ كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍنبلىـى ًديةناكأنزلت إليكم القرآف كنصرتكم على اٞنشركٌن )
غىيػٍرى ( أم ُب ٠ناع  )ُب ٢نىٍمىصى و ( إٔب أكل ٜنـو هذه احملٌرمات ككاف )فىمىًن اٍضطيرَ ألمر اهلل مةهجان )

 ، يعين فمن كاف مضطرٌان إٔب أكل اٞنيت  كما عٌدد اهلل ٓنر٬نه عةد اَّاع  ( أم غًن مائل إلٍبميتىجىاًنفو إلًٍٍّبٍو 
( للتائبٌن اٞنذنبٌن فكيف فىًإَف الٌلهى غىفيوره الشديدة كٓب يكن قصده عصياف أمر اهلل فبل بأس عليه ُب ذلك )

 . ( باٞنساكٌنَرًحيمه ّنن كاف من اٛنائعٌن )

ا الَرنيوؿي الى ٪نىٍ )-  41 زينكى اَلًذينى ييسىارًعيوفى ُب اٍلكيٍفًر ًمنى اَلًذينى قىاليواٍ آمىَةا بًأىفػٍوىاًهًهٍم كىٓبٍى تػيٍؤًمن يىا أىيػحهى
َاعيوفى لًٍلكىًذبً ( أم اليهود الذين هم )كىًمنى اَلًذينى ًهاديكاٍ ( كهم اٞنةافقوف )قػيليوبػيهيمٍ   ( الذم افرتته أحبارهم،ٚنى

َاعيوفى )ٍبٌ  ( يعين هؤالء اليهود الذين ٓبىٍ يىٍأتيوؾى ( من اليهود الذين )آخىرًينى ( أم ألجل قوـو )لًقىٍوـو ( مةك )ٚنى
يستمعوف مةك يةقلوف الفتول إٔب قوـو ٓب يأتوؾ، كهم أهل خيرب زٗب فيهم ١نصةاف فكرهوا رٗنهما فبعثوا 

( ٪نيىرٍّفيوفى اٍلكىًلمى كمهما، )عن حكمهما لعٌلهم ٩ندكف عةده ٔنفيفان ُب ح الةبٌ رهطان من قريظ  ليسألوا 
( اليت كضعها اهلل ُب ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعهً الذم ُب التوراة الذم هو ُب حكم الزا٘ب من القتل إٔب اٛنلد )

ا( ًلمن أرنلوهم )يػىقيوليوفى التوراة من حكم الزا٘ب، يعين يبٌدلونه ) ػذى ( اٜنكم احملٌرؼ، يعين إف ًإٍف أيكتًيتيٍم هى
( أف تقبلوه فىاٍحذىريكاٍ ( يعين إف أفتاكم ِنبلفه )كىًإف ٓبٍَ تػيٍؤتػىٍوهي ( مةه، أم فاقبلوه )فىخيذيكهي ) ٌمد١نأفتاكم به 

ةىتىهي ) ٍيئنا( أم إضبلله بسبب ظلمه للةاس )كىمىن ييرًًد الٌلهي ًفتػٍ ًٍلكى لىهي ًمنى الٌلًه شى ( أيٍكلىػًئكى ( من هدايته )فػىلىن ٕنى
ٟنىيٍم ين بسبب نفاقهم كظلمهم )( من الرٌ اَلًذينى ٓبٍى ييرًًد الٌلهي أىف ييطىهٍّرى قػيليوبػىهيمٍ الفانقوف كاليهود الكافركف )

نٍػيىا ًخٍزمه  كىٟنىيٍم ُب اآلًخرىًة عىذىابه ( بٌن الةاس ّنا يفتىضحوف به من نوء أعماٟنم ككذب أقواٟنم )ُب الدح
 . ( يعىَذبوف به ُب جهٌةمعىًظيمه 



( وفى الةبيٌ ٪نىٍكيمي ًُّىا ( ٞنن يهتدم ًُّا مةهم )كىنيوره ( لبين إنرائيل )أىنزىٍلةىا التَػٍورىاةى ًفيهىا هيدنلًإنَا ) -  44
م كانقادكا لديةه )اَلًذينى أىٍنلىميواٍ السابقوف الذين هم من بين إنرائيل ) لًَلًذينى ( أم انتسلموا ألكامر رٍُّّ

( أم الكهة  اٞنةسوبوف للرٌب كىالرَبَانًيحوفى وراة كيعٌلموهنم أمور ديةهم )( أم ٪نكموف لليهود ّنا ُب التهىاديكاٍ 
انيواٍ ( يعين التوراة )ًمن ًكتىاًب الٌلهً ( أم ّنا انتوًدعوا )ّنىا اٍنتيٍحًفظيواٍ ( أم العلماء )كىاألىٍحبىاري يعين العٌباد ) ( كىكى

اءرجم كالقتل كغًن ذلك من أحكاـ التوراة )( أم على اٜنكم ُب العىلىٍيهً أم الربٌانٌيوف كاألحبار ) ( أم شيهىدى
لونه بعد ذلك؟  حاضركف كشاهدكف يرىكف بأعيةهم كيسمعوف بآذاهًنم فكيف يبدٍّ

كهتديدهم بأف ال يبٌدلوا أحكاـ التوراة  الةبٌ ٍبٌ أخذ نبحانه ُب ٓنذير أحبار اليهود اٞنوجودين ُب زمن 
( أيٌها األحبار فىبلى ٔنىٍشىوياٍ الَةاسى خوفان من رؤنائهم أك رغب ن ُب اٞناؿ كما فعل الذين من قبلهم فقاؿ )

ضان يسًنان رى ( أم عى ٖنىىةنا قىًليبلن ( أم بتغيًنها )بًآيىاٌب ( أم كال تستبدلوا )كىالى تىٍشتػىريكاٍ ( أم خافو٘ب )كىاٍخشىٍوفً )
اًفريكفى ( ُب الكتب السماكي  )كىمىن ٓبٍَ ٪نىٍكيم ّنىا أىنزىؿى الٌلهي )  . ( أم الكإنوف للحقٌ فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكى

آًمةوا قبل أف يصبيكم اهلل بيـو مثل يـو " :لىٌما اهنـز أهل بدر قاؿ اٞنسلموف ألكليائهم اليهود 51 - 
أف أصبتم رهطان من قريش ال علم ٟنم بالقتاؿ؟ أما كاهلل لو أمركنا أغرٌكم " :فقاؿ مالك بن ضيف "بدر.

فجاء عبادة بن الصامت اٝنزرجي إٔب رنوؿ اهلل  "العز٬ن  أف نستجمع عليكم ٓب يكن لكم يد بقتالةا.
 يا رنوؿ اهلل إٌف ٕب أكلياء من اليهود كثًنان عددهم قويٌ  أنفسهم شديدة شوكتهم كإٌ٘ب أبرأ إٔب اهلل" :فقاؿ

لكيٌن ال أبرأ من كالي  اليهود " :فقاؿ عبد اهلل بن أيبٌ  " ٕب إالٌ اهلل كرنوله.كرنوله من كاليتهم كال مؤبى 
با أبا اٜنٌباب ما نفست به من كالي  اليهود على " :الةبٌ فقاؿ  "ألٌ٘ب أخاؼ الدكائر كال بٌد ٕب مةهم.

 ا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ الى تػىَتًخذيكاٍ اٍليػىهيودى يى فةزلت فيهم هذه اآليات ) "عبادة بن الصامت فهو لك دكنه.
ًإَف الٌلهى الى ( أم هو كافر مثلهم )كىالَةصىارىل أىٍكلًيىاء بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كىمىن يػىتػىوىَٟنيم مٍّةكيٍم فىًإنَهي ًمةػٍهيمٍ 

 . ( إٔب طريق اٜنقٌ يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى 



( أم ييسىارًعيوفى ًفيًهمٍ ( يعين اٞنةافقٌن الذين ُب قلوُّم شٌك )فػىتػىرىل اَلًذينى ُب قػيليوًًُّم َمرىضه ) - 52
( يعين ٦نشى أف يػىقيوليوفى ٦نىٍشىى أىف تيًصيبػىةىا دىآئًرىةه يسارعوف ُب كاليتهم ك١نبٌتهم، يعين ُب كالي  اليهود )

 . كنةايدكر الدهر عليةا ّنكركه، يعةوف اٛندب فبل ٬نًن 

( على فػىعىسىى الٌلهي أىف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتحً كاؿ على اليهود فقاؿ )فةهاهم اهلل تعأب عن التفاؤؿ بالشٌر كاالتٌ 
 ؟اٞنسلمٌن فيأتيكم بسةٌن ٢نصب  كيرزقكم من فضله كيةصركم على أعدائكم فلماذا تتشائموف باٛندب

كعذاب من عةد اهلل ، كذلك إٌما مرض أك هز٬ن  أك خسارة ( أم هبلؾ أىٍمرو مٍٍّن ًعةًدهً ( يأٌب أعداءكم )أىكٍ )
( من عىلىى مىا أىنىرحكاٍ ُب أىنٍػفيًسًهمٍ ( أم الذين كالىوا اليهود )فػىييٍصًبحيواٍ ُب األمواؿ أك ُب األنفس أك غًن ذلك )

 . ( على أفعاٟنم ككاليتهمنىاًدًمٌنى ١نٌب  اليهود )

ػؤيالء اَلًذينى أىٍقسىميواٍ بًالٌلًه جىٍهدى أى٬ٍنىاهًنًمٍ ٬نانان حقيقيان )( إكىيػىقيوؿي اَلًذينى آمىةيواٍ ) -  53 ( يعين اٞنةافقٌن حلفوا أىهى
( أم مع اٞنؤمةٌن بالةصرة على الكافرين، كلكن تبٌٌن مةهم غًن ًإنَػهيٍم لىمىعىكيمٍ بأغلظ األ٬ناف كأككدها )

ملوا بأهوائهم كبطل ما أظهركه من اإل٬ناف ألنٌه ٓب ( أم ضاعت أعماٟنم ألهٌنم عحىًبطىٍت أىٍعمىاٟنييمٍ ذلك )
  . ( أعماٟنم كأتعاُّم كدنياهم كآخرهتمفىأىٍصبىحيواٍ خىاًنرًينى يوافق باطةهم ظاهرهم )

بػحهيٍم ) -  54 بحونىهي أىًذلَ و عىلىى يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ مىن يػىٍرتىَد ًمةكيٍم عىن ًديًةًه فىسىٍوؼى يىٍأٌب الٌلهي ًبقىٍوـو ٪نًي كى٪نًي
ًبيًل الٌلًه كىالى ٫نىىافيوفى لىٍومى ى آلًئمو ذىًلكى فىٍضلي ا اًفرًينى ٩نيىاًهديكفى ُب نى لٌلًه يػيٍؤتًيًه مىن يىشىاء اٍلميٍؤًمًةٌنى أىًعزَةو عىلىى اٍلكى

 . (كىالٌلهي كىاًنعه عىًليمه 

 الةبٌ ، كأٌكٟنا خطاب ًلمن ارتٌد بعد كفاة    كأصحابهُب مهدٌم األمٌ ذكر علٌي بن هاشم أهٌنا نزلت     
( يوًجب أف يكوف ذلكم القـو غًن موجودين ُب كقت نزكؿ فىسىٍوؼى يىٍأٌب الٌلهي ًبقىٍوـو كذلك ألٌف قوله تعأب )

اٝنطاب فهو يتةاكؿ من يكوف بعدهم كُّذه الصف  إٔب يـو القيام . ٠نمع البياف اٛنزء الثالث صفح  
209 . 



( هىٍل أينػىبٍّئيكيم ًبشىرٍّ مٍّن ذىًلكى ٟنؤالء اليهود الذين انتهزؤكا بصبلتكم كنقموا مةكم ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) -  60
( أم ثوابان مىثيوبى ن ًعةدى الٌلهً أم بشٌر ٣نٌا نقمتم ًمٌةا كمن إ٬نانةا فإنٌةا آمىةٌا باهلل كحده كٓب نشرؾ به شيئان فلةا )

كما تزعموف كلكٌن الشٌر لكم كألنبلفكم الذين أشركوا كعبدكا العجل كالبعليم عةد اهلل ، كليس لةا شٌر  
( بسبب كفره كعبادته كىغىًضبى عىلىٍيهً ( أم أبعده اهلل عن ر٘نته كأخزاه )مىن لَعىةىهي الٌلهي كعشتاركث كهؤالء )

، يعين خلقها من تراب اٍلًقرىدىةى كىاٍٝنىةىازًيرى ( أم من أجسامهم البالي  )كىجىعىلى ًمةػٍهيمي لؤلكثاف ) ( اٞنوجودة اليـو
أجسامهم كذلك بعد موهتم، كهذا ٓنقًن ٟنم كالدليل على ذلك األلف كالبلـ من قوله تعأب )اٍلًقرىدىةى 

( يعين القردة اٞنوجودة اليـو ُب قارة آنيا خلقها من تراب أجسامهم. كلو أنٌه تعأب مسخهم  كىاٍٝنىةىازًيرى
 ويعتقد اليهود بتناسخ األرواحإليه اٞنفٌسركف لقاؿ مسخةاهم قرىدة كخةازير. قرىدة كخةازير كما ذهب 

، فيقولوف أٌف أركاح األشرار تدخل ُب جسم قرد أك خةزير أك جسم ٘نار فتتعٌذب عقابان على أعماٟنا 58
يدة السٌيئ ، كأٌف أركاح الصاٜنٌن تدخل ُب أجساـ أطفاؿ األغةياء كاٞنلوؾ فيتةٌعموا كيعيشوا عيش  نع

جزاءن ألعماٟنم الصاٜن  
59 . 

( أم كجعل مةهم عبيدان للطاغوت، كيريد بالطاغوت نبوخذنٌصر فإنٌه انتعبدهم كىعىبىدى الطَاغيوتى كقوله )
نبعٌن نة  كما انتعبدهم فرعوف نةٌن عديدة هذا ُب الدنيا أٌما أركاح اٞنشركٌن مةهم فيخدموف 

انان ذين عبدكا البعليم كعشتاركث )( الأيٍكلىػًئكى الشياطٌن ُب عآب الربزخ ) ( من كىأىضىلح ( مكاهنم اليـو )شىرٌّ َمكى
 . ( أم عن الطريق السومٌ عىن نىوىاء الَسًبيلً غًنهم )

كلكٌةهم كاذبوف   حٌمد( ّنقىاليوىاٍ آمىَةا( أم اليهود، كاٝنطاب موٌجه للمسلمٌن )كىًإذىا جىآؤيككيمٍ ) -  61
( أم ًمن ًبهً ( من ديارهم )كىهيٍم قىٍد خىرىجيواٍ ( أم باإلنكار لديةكم )بًاٍلكيٍفرً عليكم )( كىقىد َدخىليواٍ كافركف )

أٌكؿ خركجهم من ديارهم كانوا ناكرين لديةكم ناقمٌن عليكم حٌّت دخلوا عليكم ٓب تتغًٌن نٌياهتم كٓب 
                                                           

 . كهذه عقائد ك٨نٌي  ال صٌح  ٟنا 58
 اٞنراجع  ػوس عدـ صٌح  رأم القائلٌن بالتةانخ كذلك ألٌف اٛنسد هو القالب لصةع الركح أثبت علم تكليم الةف 59



انيواٍ يىٍكتيميوفى كىالٌلهي أىعٍ تتبٌدؿ عقائدهم كٓب يأتوا ليسلموا بل جاؤكا لًيتجٌسسوا كيسخركا ) ( لكم من لىمي ّنىا كى
 . العداكة كاٜنسد

ًثًننا مٍّةػٍهيٍم ييسىارًعيوفى ُب اإًلٍبًٍ ) -  62 ( أم االعتداء على الةاس كىاٍلعيٍدكىافً ( أم ُب اٞنعاصي )كىتػىرىل كى
لىًبٍئسى مىا  أمواؿ الةاس )( أم اٞناؿ اٜنراـ كالرشوة كالربا كالقمار كغًن ذلك من اغتصاب كىأىٍكًلًهمي السحٍحتى )

انيواٍ يػىٍعمىليوفى   . ( حيث تكوف عاقبتهم الةاركى

كىًعيسىى اٍبًن ( أم لعةهم داككد ُب زبوره )ليًعنى اَلًذينى كىفىريكاٍ ًمن بىيًن ًإٍنرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيكدى ) -  78
انيواٍ يػىٍعتىديكفى ( أمر رٌُّم )ّنىا عىصىوا( اٝنزم ٟنم )ذىًلكى ( أم كليًعةوا ُب إ٤نيل عيسى أيضان )مىٍرٙبىى  ( على كَكى

 . أنبيائه

خىلٍٍّص يىا  1قاؿ )اٞنزمور الثا٘ب عشر لىٌما أرادكا قتله ُب  ما جاء في الزبور على لسان داوودكإليك     
يػىتىكىَلميوفى بًاٍلكىًذًب كيلح كىاًحدو مىعى  2اٍلبىشىًر. رىبح ألىنَهي قىًد انٍػقىرىضى الَتًقيح ألىنَهي قىًد انٍػقىطىعى األيمىةىاءي ًمٍن بىيًن 

ًلقىً  كىاللٍّسىافى اٍلميتىكىلٍّمى  3صىاًحًبًه ًبًشفىاهو مىًلقى و ًبقىٍلبو فػىقىٍلبو يػىتىكىَلميوفى.  يعى الشٍّفىاًه اٍلمى يػىٍقطىعي الَربح ٗنًى
ةىا؟اَلًذينى قىاليوا: بًأىٍلًسةىًتةىا نػىتى  4بًاٍلعىظىاًئًم  . ًشفىاهيةىا مىعىةىا. مىٍن هيوى نىيٍّده عىلىيػٍ بَػري  . ( جى

.  8كقاؿ ُب اٞنزمور اٜنادم كالعشرين )     ًيةيكى تيًصيبي كيَل ميٍبًغًضيكى . ٬نى اًئكى يعى أىٍعدى  9تيًصيبي يىديؾى ٗنًى
ًطًه يػى  . الَربح ًبسىخى . ْنىٍعىليهيٍم ًمٍثلى تػىةحوًر نىارو ُب زىمىاًف حيضيورًؾى تيًبيدي ٖنىىرىهيٍم ًمنى  10ٍبتىًلعيهيٍم كىتىٍأكيليهيمي الَةاري

ـى.  ةو. ٓبٍى يىٍستىًطيعيوهىا.  11األىٍرًض كىذيرٍّيَػتػىهيٍم ًمٍن بػىٌٍنً بىيًن آدى  12ألىنَػهيٍم نىصىبيوا عىلىٍيكى شىرٌان. تػىفىَكريكا ّنىًكيدى
ـى عىلىى أىٍكتىارًؾى تًٍلقىاءى كيجيوًهًهٍم. ألىَنكى ْنىٍعىليهيٍم يػىتػىوىلحوفى. تػيفىوٍّؽي السٍّ  ا . نػيرىٖبٍّي كىنػيةػىغٍّمي  13هى اٍرتىًفٍع يىا رىبح ًبقيَوًتكى

 . (ًَنىبػىريكًتكى 



أىٍهًلٍك يىا رىبح فػىرٍٍّؽ أىٍلًسةىتػىهيٍم ألى٘بٍّ قىٍد رىأىٍيتي ظيٍلمان كىًخصىامان ُب  9)كقاؿ ُب اٞنزمور اٝنامس كاٝنمسٌن     
يطيوفى ًُّىا عىلىى أىٍنوىارًهىا كىًإٍٍبه كىمىشىَق ه ُب كىنىًطهىا.  10يةىً . اٍلمىدً  مىفىاًندي ُب كىنىًطهىا كىالى  11نػىهىاران كىلىٍيبلن ٪نًي

 . (يػىبػٍرىحي ًمٍن نىاحىًتهىا ظيٍلمه كىًغشٌّ 

 ]ما جاء في اإلنجيل على لسان عيسى بن مريم[

ا اٍلكىتىبى ي ) :االصحاح الثالث كالعشرين قاؿ عيسىكأٌما ما جاء ُب إ٤نيل مٌّت ُب      لىًكٍن كىٍيله لىكيٍم أىيػحهى
ـى الَةاًس فىبلى تىٍدخيليوفى أىنٍػتيمٍ  كىالى تىدىعيوفى  كىاٍلفىرٍّيًسيحوفى اٍلميرىاؤيكفى ألىَنكيٍم تػيٍغًلقيوفى مىلىكيوتى الَسمىاكىاًت قيَدا

 (الَداًخًلٌنى يىٍدخيليوفى!

ا اٍلفىرٍّيًسيحوفى ألىَنكيٍم تػيعىشٍّريكفى الةَػٍعةىعى إ٤نيل لوقا ُب االصحاح اٜنادم عشر قاؿ  كجاء ُب   )كىٍيله لىكيٍم أىيػحهى
ًذًه كىالى تػى  كىٍيله  43! تػٍريكيوا تًٍلكى كىالَسذىابى كىكيَل بػىٍقلو كىتػىتىجىاكىزيكفى عىًن اٜنٍىقٍّ كى١نىىَبً  اهلًل. كىافى يػىٍةبىًغي أىٍف تػىٍعمىليوا هى
اًمًع كىالَتًحَياًت ُب األىٍنوىاؽً  بحوفى اٍلمىٍجًلسى األىَكؿى ُب اٍلمىجى ا اٍلفىرٍّيًسيحوفى ألىَنكيٍم ٓنًي كىٍيله لىكيٍم  44. لىكيٍم أىيػحهى

تىبى ي كىاٍلفىرٍّيًسيحوفى اٍلميرىاؤيكفى ألىَنكيٍم ًمٍثلي اٍلقيبيوًر اٍلميٍختىًفيى ً  ا اٍلكى  (كىاَلًذينى ٬نىٍشيوفى عىلىيػٍهىا الى يػىٍعلىميوفى! أىيػحهى

ةيوفى قػيبيورى األىنًٍبيىاًء كىآبىاؤيكيٍم قػىتػىليوهيٍم.  47كقاؿ )     ًإذان تىٍشهىديكفى كىتػىٍرضىٍوفى بًأىٍعمىاًؿ  48كىٍيله لىكيٍم ألىَنكيٍم تػىبػٍ
ةيوفى قػيبي   . (ورىهيمٍ آبىاًئكيٍم ألىنَػهيٍم هيٍم قػىتػىليوهيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىبػٍ

ا اَلًذينى آمىةيواٍ الى تػىٍقتػيليواٍ الَصٍيدى كىأىنتيٍم حيريـه ) - 95 ال تصيدكا كقت اإلحراـ  كاٞنعىن:( ُب اياـ اٜنٌج، يىا أىيػحهى
ا فىجىزىاءفهو حراـ، كهو صيد البػىٌر دكف صيد البحر ) مٍٍّثلي مىا قػىتىلى ًمنى ( عليه )كىمىن قػىتػىلىهي ًمةكيم محتػىعىمٍّدن

كإذا قتل  ،( ُب اٝنلق ، فإذا قتل نعام  فكٌفارهتا بدن ، كإذا قتل ٘نار كحش أك شبيهه فكٌفارته بقرةالةَػعىمً 
( أم ٪نكم ُب الصيد باٛنزاء رجبلف صاٜناف من ٪نىٍكيمي ًبًه ذىكىا عىٍدؿو مٍّةكيمٍ ظبيان أك أرنبان فكٌفارته شاة )

رة قيم  الصيد اليت قتلها أك تقـو مقامها ُب الوزف أهل مٌلتكم كديةكم فًنىكف هل تساكم هذه الكٌفا
ٍعبى ً ) ٍدينا بىاًلغى اٍلكى ( أم يهديه هديان يبلغ الكعب ، أم يذبح تلك الشاة اليت أٌنذها كٌفارة إلٖنه مقابل هى



ـي مىسىاًكٌنى الكعب  كيوزٌع ٜنمها على الفقراء ) ح بقرة أك ( عشرة يطعمهم إف ٓب يتمٌكن من ذبأىٍك كىَفارىةه طىعىا
شاة، كإ٧ٌنا ٓب يذكر ُب هذه اآلي  عدد اٞنساكٌن ألٌف ذكرهم قد نبق قبل ٙنس آيات كذلك ُب كٌفارة 
ـي عىشىرىًة مىسىاًكٌنى ًمٍن أىٍكنىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍهًليكيٍم{  اٜنةث ُب اليمٌن باهلل كهو قوله تعأب }فىكىَفارىتيهي ًإٍطعىا

 .  أم من أحسن ما تطعموف أهليكم أم من أكنط ما تطعموف أهليكم،

( يعين أك ما يعادؿ ذلك اإلطعاـ صيامان، فيصـو عشرة أياـ بدؿ إطعاـ عشرة أىك عىٍدؿي ذىًلكى ًصيىامناكقوله )
( أم لتكوف هذه كىبىاؿى أىٍمرًهً ( الصٌياد ُّذه الكٌفارة )لٍّيىذيكؽى مساكٌن إف ٓب يتمٌكن من إطعاـ الطعاـ )

ًن ل ( إٔب قتل الصيد ُب اإلحراـ كىمىٍن عىادى ( بكٌفارته )عىَما نىلىف( عةه )عىفىا الٌلهي ه على فعله )الكٌفارة عقاباى
 .( فيةتقم ٣نٌن ٫نالف أكامرهكىالٌلهي عىزًيزه ذيك انًٍتقىاـو ( كال يعفو عةه )فػىيىةتىًقمي الٌلهي ًمٍةهي ثاني ن )

 "مكركه" :فقاؿ 60 ؟"اهلل هل يباح ٜنم الزاغيا رنوؿ " :فقاؿ الةبٌ جاء رجل من اٞنسلمٌن إٔب  100 - 
  :فةزلت هذه اآلي   "لو كاف حبلالن لشبعةا مةه. ، إنٌه كثًن" :، فقاؿ

( من اللحـو ، أم ال يتساكل ٜنم الزاغ كٜنم الَ يىٍستىًوم اٍٝنىًبيثي كىالطَيٍّبي ٟنذا السائل ) ١نٌمد( يا قيل)
ثٍػرىةي الطيور األخرل ) كل أ( ُب فىاتَػقيواٍ الٌلهى ( ألٌف اٝنبيث ال ييستطاب أكله )اٍٝنىًبيثً ( الطًن )كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى
 ( ُب ٗنيع أموركم.يىا أيٍكٕب األىٍلبىاًب لىعىَلكيٍم تػيٍفًلحيوفى ما تةهوف عةه )

إٌف أيب مات على دين اٛناهلي  فهل يدخل اٛنٌة  أك الةار " :رجل من أصحابه فقاؿ الةبٌ نأؿ   -101
 "كيف ذلك كإنٌه كاف يطعم الطعاـ ك٪نٌج البيت؟" :فقاؿ الرجل "كٌل مشرؾ ُب الةار." :الةبٌ فقاؿ  "؟

نعم كٌل مشرؾ ُب " :الةبٌ فقاؿ  "إٌف أخي كاف على دين اٛناهلي  فهل هو ُب الةار؟" :كقاؿ رجل آخر
  "قراء فكيف يدخل الةار؟إٌف أخي كاف ٪نٌج البيت كيسقي اٜناٌج كيتصٌدؽ على الف" :فقاؿ الرجل "الةار.

                                                           
 . هو طًن أنود كثًن الوجود يأكل اٛنيف، ككذلك كٌل طًن يأكل ٜنـو اٜنيوانات اٞنٌيت  ال يباح أكله  60



زدتين " :فقالت "هو ُب الةار." :الةبٌ عن أخيها صخر أيضان، فقاؿ  الةبٌ كلىٌما أنلمت اٝنةساء نألت 
يىا أىيػحهىا بائهم كأجدادهم، فةزلت فيهم هذه اآلي  )آعن  الةبٌ كهكذا كانوا يسألوف  "حزنان على حز٘ب.

( عىةػٍهىا) الةبٌ ( كىًإف تىٍسأىليواٍ )ان ( أم ٓنٌملكم حزنان ك٨نأىٍشيىاء ًإف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيمٍ  اَلًذينى آمىةيواٍ الى تىٍسأىليواٍ عىنٍ 
( يعين تفهموف اٛنواب على ذلك من ًحٌنى يػيةػىَزؿي اٍلقيٍرآفي تػيٍبدى لىكيمٍ مرٌةن أخرل ال ٩ًنبكم عليها كلكن )

َرـى الٌلهي عىلىيًه اٛنٍىَة ى كىمىٍأكىاهي الةَاري{  القرآف، كذلك من قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة }إًنَهي  مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىٍد حى
، يعين أنظركا ُب عقائد آبائكم كأجدادكم كطابقوها مع القرآف كهو يةٌبئكم عن مصًنهم فمن كاف مةهم 

( أم عن تلك األنئل  اليت ةػٍهىاعىفىا الٌلهي عى مشركان فهو ُب الةار كمن كاف مةهم موٌحدان تقيان فهو ُب اٛنٌة . )
ن تاب )كىالٌلهي غىفيوره بذلك كأنكرًب عليه جوابه ) الةبٌ نألتم 

ى
ًليمه ( ٞن  . ( ال يعجل بالعقوب حى

َ أىٍصبىحيواٍ ًُّىا  ( يعين األمم السالف  نألت رنلها كما نألتم أنتم )قىٍد نىأىٟنىىا قػىٍوـه مٍّن قػىٍبًلكيمٍ ) - 102 ٍبي
اًفرًينى   . حٌن أجابكم الةبٌ ( أم مةكرين لتلك األجوب  كما أنكرًب على كى

ككذلك نأؿ نوح فقاؿ }رىبٍّ ًإَف ابييًن ًمٍن أىٍهًلي{ أم من أهل بييت. فرٌد اهلل عليه فقاؿ}ًإنَهي لىٍيسى ًمٍن 
 . أىٍهًلكى ًإنَهي عىمىله غىيػٍري صىاًلحو فىبلى تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى بًًه ًعٍلمه{

كاف اٞنشركوف ٩نعلوف من أنعامهم حٌص  لؤلصةاـ كيةذركف ٟنا كيذُنوف، ك٩نعلوف لتلك األنعاـ  -103
اٞنةذكرة كةايات كهي البحًنة، السائب ، الوصيل ، كاٜنامي كيقولوف إٌف اهلل أمرنا بذلك. فرٌد اهلل عليهم 

ًنىةو بقوله ) م بذلك كال أنزله ُب كتاب كلكٌةكم تٌتبعوف ما حكم اهلل عليك كاٞنعىن:( مىا جىعىلى الٌلهي ًمن ُنًى
هي الةاق  كانت إذا أنتجت ٙنسان ككاف آخرها ذكران  يرةحِ الب  بعوف أهواء أنفسكم. كالشيطاف بذلك كتتٌ 

ةىع من مرعى  ٓب يركبها كيكوف  يٌ يً عٍ مى ى فإذا لقيها الٍ ُنركا أذهنا كامتةعوا عن ركوُّا كال تيطرىد عن ماء كال ٕني
 .لبةها للفقراء ًلمن ٪نلبها مةهم



هي ما كانوا يسٌيبونه من األنعاـ ُب نذكرهم، فإٌف الرجل إذا نذر القدـك من نفر أك الربء  السائبةأٌما  
عتىق ٟنا ككاف الرجل مةهم يسٌيب من من مرض أك ما أشبه ذلك قاؿ ناقيت نائب  فتيسَيب لؤلصةاـ أم تي 

 . يجيء به إٔب السدن  كهم خدم  أصةامهم فيطعموف من لبةها أبةاء السبيلماله ما يشاء ف

، كانت الشاة إذا كلدت أنثى فهي ٟنم كإذا كلدت ذكران جعلوه آلٟنتهم، فإذا هي ُب الغةم الوصيلةأٌما 
 . كلدت ذكران كأنثى قالوا كصلت أخاها فلم يذُنوا الذكر آلٟنتهم

ي ظهره كانت العرب إذا أنتجت من صيلب الفحل عشران قالوا قد ٘نىً فهو الذكر من اإلبل،   الحاميأٌما 
ةىع من ماء كال من مرعى. مثل هذه عاداهتم كما شاكلها كهذا معىن قوله تعأب  مل عليه شيء كال ٬ني فبل ٪ني

اـو كىلىػًكَن اَلًذينى ) ًنىةو كىالى نىآئًبى و كىالى كىًصيلى و كىالى حى كىفىريكاٍ يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًه اٍلكىًذبى   مىا جىعىلى الٌلهي ًمن ُنًى
 . ( أم ال يستعملوف عقوٟنم ألهٌنم مقٌلدكفكىأىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعًقليوفى 

كهم ٕنيم بن أكس الدارم كأخوه عدٌم ك٨نا  ثبلث  نفر خرجوا من اٞندية  ٌْناران إٔب الشاـ106 - 
السهمي ككاف مسلمان حٌّت إذا كانوا ببعض الطريق مرض نصرانٌياف كابن أيب ماريٌ  مؤب عمرك بن العاص 

اٞنسلم مةهم فكتب كصٌيته بيده كدٌنها ُب متاعه كأكصى إليهما كدفع اٞناؿ إليهما كقاؿ أبلغا هذا أهلي، 
رجعا باٞناؿ إٔب أهله، فلٌما فٌتشوا اٞناؿ فقدكا بعض ما  ٍبٌ  فلىٌما مات فتحا اٞنتاع كأخذا ما أعجبهما مةه

خرج به صاحبهم فةظركا إٔب الوصٌي  فوجدكا اٞناؿ فيها تاٌمان فكٌلموا اٞنسيحٌيٌن بذلك فقاال ال كاف قد 
 . علم لةا به

( أم شهادة تبلزموف عليها يا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواٍ شىهىادىةي بػىٍيًةكيمٍ ، فةزلت هذه اآلي  )الةبٌ فرفعوا أمرهم إٔب 
( فتقيموف شاهدىين يشهداف على اٞنوصي كعلى الوصٌي أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي  ًإذىا حىضىرى بيةكم أيٌها اٞنسلموف )

( أم شاهدين عادلىٌن اثٍػةىاًف ذىكىا عىٍدؿو كالشهود ) ،( اليت يوصي ًُّا اٞنستحضرًحٌنى اٍلوىًصَي ً كذلك )
ًإٍف دكا شاهدىين من مٌلتكم )( يعين من غًن مٌلتكم إف ٓب ْنً أىٍك آخىرىاًف ًمٍن غىًٍنًكيمٍ ( أيٌها اٞنسلموف )مٍّةكيمٍ )



( محًصيبى ي اٍلمىٍوتً ( أم فأصاب أحدكم )فىأىصىابػىٍتكيم( يعين إف كاف ذلك ُب السفر )أىنتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ُب األىٍرضً 
( يعين توقفوهنما للمحاكم  ٓنىًٍبسيونػىهيمىاأم أصابه مرض اٞنوت أك حادث  أخرل يكوف بسببها اٞنوت )

( ليكوف ذلك عةد اجتماع الةاس لًنهبا ك٫نجبل مةهم ًمن بػىٍعًد الَصبلىةً تهما )كالشهادة، كتكوف ١ناكم
افً فيةطقا بالصواب ) الى ( ُب شهادهتما كظةةتم أهٌنما خانا، فيقوالف )بًالٌلًه ًإًف اٍرتػىٍبتيمٍ ( الشاهداف )فػىيػيٍقًسمى

 باهلل ٖنةان من ماؿ الدنيا كلو كاف اٞنشهود له من ( أم ال نستبدؿ باليمٌننىٍشرتىًم ًبًه ٖنىىةنا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى 
ًإنَا ( يعين اليت أكجبها اهلل عليةا، فإف كتمةا من الشهادة شيئان )شىهىادىةى الٌلهً ( شيئان من )كىالى نىٍكتيمي أقربائةا )

 . ( فةستحٌق العذاب على ذلك كالعقابًإذنا َلًمنى اآلٖنًٌنى 

 صٌلى رنوؿ اهلل صبلة العصر كدعا اٞنسيحَيٌن ٕنيمان كعديان فانتحلفهما لىٌما نزلت اآلي  األكٔب 107 - 
 . باهلل ما قبضةا له غًن هذا كال كتمةاه، فحلفا، فخٌلى رنوؿ اهلل نبيلهما

ٍبٌ اطٌلعوا على إناء من فٌض  مةقوش بذهب معهم فقالوا هذا من متاعه، فقاال إشرتيةاه مةه كنسيةا أف 
َقا ًإٍٖنناأمر٨نا إٔب رنوؿ اهلل فةزؿ قوله تعأب )٦نربكم به، فرفعوا  ا اٍنتىحى ( إٔب آخر اآلي ، فىًإٍف عيًثرى عىلىى أىنَػهيمى

فقاـ رجبلف من أكلياء اٞنٌيت أحد٨نا عمرك بن العاص كاآلخر اٞنطٌلب بن أيب كداع  السهمي فحلفا باهلل 
ٌيت، ككاف ٕنيم الدارم بعد ما أنلم يقوؿ صدؽ اهلل أهٌنما خانا ككذبا، فديًفع اإلناء إليهما كإٔب أكلياء اٞن

 . اإلناء فأتوب إٔب اهلل كأنتغفره كصدؽ رنوله أنا أخذتي 

  :التفسًن 

َقا ًإٍٖننا( أم اٞنسيحٌيٌن )فىًإٍف عيًثرى عىلىى أىنَػهيمىا) ( بأخذ٨نا اإلناء الفٌضي كأشياء أخرل كبأ٬ناهنما اٍنتىحى
ين اللذين ٨نا من غًن مٌلتكم، يقوماف باليمٌن )مىقىامىهيمىا فىآخىرىاًف ًيقيومىافي الكاذب  ) ًمنى ( أم مقاـ الشاهدى

( اليمٌن، كهم كرث  اٞنٌيت، كإ٧ٌنا انتحٌق عليهم اليمٌن ألٌف اٞنسيحَيٌن اٌدعيا أهٌنما اَلًذينى اٍنتىحىَق عىلىٍيًهمي 
ات كالبيٌة  على من اٌدعى كاليمٌن على من اشرتيا اإلناء من اٞنٌيت، كإٌف الورث  أنكركا ذلك، فصار اإلثب



اًف بًالٌلهً ( باٞنٌيت ألهٌنما من أقربائه )األىٍكلىيىافً أنكر، ك٨نا ) ( على خيان  اٞنسيحَيٌن كيقوالف فػىيػيٍقًسمى
يٍػةىا( ك٬نيةةا أحٌق من ٬نيةهما )لىشىهىادىتػيةىا أىحىقح ًمن شىهىادىهًتًمىا) ُب اليمٌن،  ( أم كما جاكزنا اٜنقٌ كىمىا اٍعتىدى

 . (إًنَا ًإذنا َلًمنى الظَاًلًمٌنى فإف كاف ٬نيةةا كاذبان )

 . قاؿ الشيخ الطربني : كهذه اآلي  مع اآلي  اليت قبلها من أعوص آيات القرآف إعرابان كمعىنن كحكمان 

( كاصرب على أذل قومك ُب كىاًلدىًتكى ًإٍذ قىاؿى الٌلهي يىا ًعيسى اٍبنى مىٍرٙبىى اذٍكيٍر نًٍعمىيًت عىلىٍيكى كىعىلىى )  -110
ًإٍذ أىيَدتحكى ًبريكًح أخذ نبحانه يعٌدد بعض ما أنعم عليه نابقان كالحقان فقاؿ )ٍبٌ  نبيلي كال ْنزع، 

  .( كأنت طفل صغًنتيكىلٍّمي الَةاسى ُب اٍلمىٍهدً ( يعين نصرتك َنربائيل )اٍلقيديسً 

كاف ركحان أم كاف من فصيل  اٞنبلئك  كلىٌما خلق اهلل تعأب قلةا فيما نبق أٌف عيسى كاف ُب السماء ك 
جةيةان ُب رحم مرٙب أمره أف يةزؿ إٔب األرض فيدخل ُب ذلك اٛنسم فدخل فكاف اٞنسيح، كلىٌما كلدته أٌمه  

( أم كتكٌلم الةاس كىكىٍهبلن كاف عاٞنان بالكبلـ كغًنه من علوـو شٌّت كإف كاف ُب نظر الةاس طفبلن رضيعان )
 . يضان كأنت كهل، ككاف كبلمه معهم بأمور ديةي أ

( أم الكتب السماكي  السالف  كهي كىًإٍذ عىَلٍمتيكى اٍلًكتىابى م الحق  فقاؿ تعأب )عى م نابق  كنً عى ٍبٌ ذٌكره بةً 
، كقد قرأها اٞنسيح كتعٌلمها قبل نزكله إٔب األرض حف من كاف قبله من األنبياءهيم كصاصحف إبر 

ذٌكره بةعم الحق  فقاؿ ٍبٌ  ( يعين كأعطيتك الفهم كالعلم فتعٌلمت علومان كثًنة كأنت ُب السماء.كىاٜنًٍٍكمى ى )
( أم كعٌلمتك التوراة بأف قرأهتا كدرنتها ُب األرض كأنت ُب جسمك اٞناٌدم، كىالتَػٍورىاةى كىاإًل٤ًنيلى تعأب )

عم العلمي  أخذ ُب نبحانه من ذكر الةٌ  كأعطيتك اإل٤نيل بأف أٟنمت تبلميذؾ إيٌاه فكتبوه. كلىٌما انتهى
ٍيئىً  الَطًٍنً بًًإٍذ٘ب عم اٞناٌدي  كهي نابق  كالحق  أيضان فقاؿ )تعداد الةٌ  ( أم بإذفو ميٌن كىًإٍذ ٔنىٍليقي ًمنى الطًٌٍّن كىهى

( أم رنا بًًإٍذ٘ب فػىتىكيوفي طىيػٍ ( الركح أم ُب تلك الطية  فتدخل ركحان من أركاح الطيور فيها )فػىتىةفيخي ًفيهىالك )
 . بإرادٌب كقدرٌب



( أم الذم ُب كىاألىبٍػرىصى ( كهو اٞنولود أعمى )كىتػيرٍبًلءي األىٍكمىهى م الحق  فقاؿ )عى ٍبٌ أخذ نبحانه يذٌكره بةً 
( من القبور أحياء، فقد أحيا بًًإٍذ٘ب كىًإٍذ ٔنيٍرًجي اٍلمىوتىىجلده برص، كهي بقع بيضاء ٔنالف لوف اٛنلد )

خاص ُب اليـو الذم ماتوا فيه بأف أعاد األركاح إٔب أجسادها كذلك باختبلؼ اٞنكاف كالزماف أربع  أش
() يعين عن أذاؾ كإهانتك فلم يؤذكؾ كما آذت األمم أنبياءها،  بًًإٍذ٘ب كىًإٍذ كىفىٍفتي بىيًن ًإٍنرىائًيلى عىةكى

( أم بالرباهٌن الواضح  كاٞنعاجز بًاٍلبػىيػٍّةىاتً ًإٍذ ًجٍئتػىهيٍم كذلك بأف جعلت رهب ن مةك ُب قلوُّم لئبلٌ يؤذكؾ )
ا ًإالَ ًنٍحره محًبٌنه ( أم من بين إنرائيل )ًمةػٍهيمٍ ( بك )فػىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكاٍ الظاهرة ) ػذى ( يعين ما هذه ًإٍف هى

 . اٞنعاجز اليت جاء ًُّا اٞنسيح إالٌ نحر بٌٌن 

 

 لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌن اٜنٍىٍمدي ، ك اٞنائدةًٌب بعوف اهلل تفسًن اٞنتشابه من نورة 

 كيليه تفسًن نورة األنعاـ

============================================== 

 سورة األنعام

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

َ بدأ خلقكم من طٌن ) كاٞنعىن:( أم خلق أباكم من طٌن، هيوى اَلًذم خىلىقىكيم مٍّن ًطٌنو ) - 2 ( قىضىىٍبي
هي ( ُب دار الدنيا، كاألجل هو من يـو كلد اإلنساف إٔب يـو ٬نوت )أىجىبلن لكم ) ( ُب عآب كىأىجىله محسمًّى ًعةدى

كجعل لكم أجبلن آخر باقٌن فيه، كهو من موتكم إٔب يـو القيام ، كاألجل معةاه التأجيل  كاٞنعىن:الربزخ، 
ٍتػىريكفى  ٍبيَ أم اإلمهاؿ، كاٞنسٌمى  معةاه اٞنقٌدر لكم )  . ( أم تشٌكوف كْنادلوفأىنتيٍم ٕنى



فهذه اآلي  تصرٌح كتؤٌكد بأٌف اإلنساف ال يزكؿ من الوجود ّنوته بل يةتقل من عآب ماٌدم إٔب عآب أثًنم، 
كبعبارة أخرل أقوؿ أٌف اإلنساف ال ٬نوت بل يةتقل من دار إٔب دار، ألٌف الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي أٌما 

نتقاؿ إٔب الدار األخرل   فيه بعد خركج الةفس مةه، فيجب على اإلنساف أف يتهٌيأ لبلاٛنسم فبل حاج
اليت يرحل إليها عن قريب فيهٌيئ له متاعان كأثاثان كألبس  كأطعم  كغًن ذلك، ك٩نب عليه أف يتزٌكد من 

يػٍرى الزَاًد ذلك ألنٌه باؽو هةاؾ ال يرٓنل كال ٬نوت موت  ثاني  قاؿ اهلل تعأب ُب نورة البقرة }كى  تػىزىَكديكاٍ فىًإَف خى
  {.التَػٍقوىل كىاتَػقيوًف يىا أيٍكٕب األىٍلبىابً 

شرحان  ناع  قضيتها مع األركاحككتايب   اإلنساف بعد اٞنوتكقد شرحت عن العآب األثًنم ُب كتايب     
  ؾ.إيضاح فطالع أحد٨نا ْند ما يسرٌ  كافيان فإف أردت زيادة

من األدلٌ  العقلي  كالرباهٌن العلمي  كاآليات القرآني   ١نٌمد( به فػىقىٍد كىَذبيواٍ بًاٜنٍىقٍّ لىَما جىاءهيمٍ ) - 5
أىنبىاء مىا كىانيواٍ ( ُب اٞنستقبل )فىسىٍوؼى يىٍأتًيًهمٍ كانتهزؤكا ًُّا، ككاف انتهزاؤهم باآليات اٞنتشاُّ  من القرآف )

أنٌه كبلـ اهلل كليس من ( من اآليات اٞنتشاُّ ، يعين نيأتيهم تأكيلها كتفسًنها حٌّت يعلموا ًبًه يىٍستػىٍهزًؤيكفى 
قوؿ البشر كما يزعموف. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة ص }كىلىتػىٍعلىميَن نػىبىأىهي بػىٍعدى ًحٌنو{ أم بعد 

 . زمن

ان نٌب كهو صادؽ ُب ١نٌمد( من السماء فيخربنا بأٌف لىٍوال أينزًؿى عىلىٍيًه مىلىكه ( أم كٌفار قريش )كىقىاليواٍ ) - 8
ا لَقيًضيى األٍمري ٌد اهلل عليهم قوٟنم كقاؿ )دعوته. فر  لو أنزلةا ملكان من  كاٞنعىن:( بإهبلكهم، كىلىٍو أىنزىٍلةىا مىلىكن

السماء كما اقرتحوا لقالوا عةد رؤيته هذا نحره مبٌن، كما قاؿ فرعوف كقومه لىٌما رأكا العصا صارت حي ، 
َ الى م اٟنبلؾ كالدمار فةهلكهم كيةتهي األمر )فكذلك قريش إذا ٓب يؤمةوا عةد رؤي  اٞنلىك كجب عليه ٍبي

 . ( أم ال ٬نهلوفييةظىريكفى 

http://quran-ayat.com/insan
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هم الةاس كال تسمع أصواهتم إال ا( ألٌف اٞنبلئك  أثًنيوف ال تر كىلىٍو جىعىٍلةىاهي مىلىكنا ٛنَىعىٍلةىاهي رىجيبلن ) - 9
( يعين إذا كىلىلىبىٍسةىا عىلىٍيًهم َما يػىٍلًبسيوفى ك جسمان ماديان لكي يراه الةاس )باإل٪ناء فيجب أف ٤نعل للملى 

 . جعلةاه رجبلن التبس األمر عليهم كما هم ملتبسوف اآلف

( أم ٩نمع قيل لٍّمىن َما ُب الَسمىاكىاًت كىاألىٍرًض قيل لًٌلًه كىتىبى عىلىى نػىٍفًسًه الَرٍ٘نى ى لىيىٍجمىعىَةكيمٍ ) - 12
٪نانبكم ك٩نازيكم، ٍبٌ  (ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي )أركاحكم ُب عآب الربزخ، ألٌف 

( أم ال شٌك ُب يـو القيام  ألنٌه آتو ال الى رىٍيبى ًفيهً فمجمع الةفوس يكوف هةاؾ فيلتقي األبةاء باآلباء )
فػىهيٍم الى ٛنةى  بالةار كالعٌز بالعار )( حيث أبدلوا ااَلًذينى خىًسريكاٍ أىنفيسىهيمٍ ١نال ، إٌف الكافرين اٞنةكرين له )

 . ( باٜنسابيػيٍؤًمةيوفى 

أما كجد اهلل رنوالن غًنؾ؟ ما نرل أحدان يصٌدقك فيما تقوؿ ": أتى أهل مٌك  رنوؿ اهلل فقالوا - 19
كلقد نألةا عةك اليهود كالةصارل فقالوا أنٌه ليس لك عةدهم لك عةدهم ذكر فأرًنا من يشهد لك أٌنك 

 61(أىمح شىٍيءو أىٍكبػىري شىهىادةن ٟنؤالء الكافرين ) ١نٌمد( يا قيلٍ فأنزؿ اهلل هذه اآلي  ) !"كما تزعم  رنوؿ اهلل
على صدقي كبلـ اهلل أـ كبلـ الةاس؟ فاهلل أعلم باألشياء من الةاس كهو الذم أرنلين كالقرآف كبلمه، 

ةىكيمٍ قيًل فلماذا تصٌدقوف كبلـ اليهود كالةصارل كتكٌذبوف كبلـ اهلل ؟ ) ( يسمع أقوالكم الٌلًه شىًهيده بًٍييًن كىبػىيػٍ
ا اٍلقيٍرآفي ألينًذرىكيم ًبهً كيرل أفعالكم، ككبلمه القرآف يشهد ٕب بأٌ٘ب رنوؿ اهلل إليكم ) ( من كىأيكًحيى ًإٕبىَ هىذى

كهو يشهد ٕب  ( أشٌده أيضان يةذر بالقرآفكىمىن بػىلىغى عذاب اهلل كعقابه إف ٓب تؤمةوا كترتكوا عبادة األكثاف )
هي ًعٍلمي  ةىكيٍم كىمىٍن ًعةدى ا بػىٍييًن كىبػىيػٍ أيضان.  كنظًنها ُب آخر نورة الرعد كهي قوله تعأب }قيٍل كىفىى بًالٌلًه شىًهيدن

فهو يشهد ٕب أيضان ، كيريد به اٞنهدم ككذلك قوله تعأب  "من عةده علم الكتاب"اٍلًكتىاًب{ يعين ك
كذلك من قوله تعأب ُب نورة األحقاؼ }حىَّت ًإذىا بػىلىغى أىشيَدهي كىبػىلىغى أىٍربىًعٌنى  )كىمىن بػىلىغى( يريد به اٞنهدم

                                                           
قاؿ اٞنفٌسركف كُب اآلي  دالل  على أٌف اهلل تعأب ٩نوز أف يسٌمى شيء. أقوؿ ال ٩نوز ذلك ألٌف لفظ  شيء معةاها   61

ًمٍثًلًه شىٍيءه كىهيوى الَسًميعي البىًصًني   {.اٞناٌدة، كإٌف اهلل تعأب ٩نٌل عن اٞناٌدة، فقد قاؿ تعأب ُب نورة الشورل }لىٍيسى كى



 نىةى ن قىاؿى رىبٍّ أىٍكزًٍعيًن أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى ..اْب{ ، كهذه اآلي  ُب كصف اٞنهدم كهي ُب نورة األحقاؼ
. 

( هذا نؤاؿ على كجه اإلنكار كالتوبيخ كتقديره كيف تشهدكف أيٍخرىلأىئًَةكيٍم لىتىٍشهىديكفى أىَف مىعى الٌلًه آًٟنى ن )
قيٍل ًإ٧َنىا ( كما تشهدكف )قيل الَ أىٍشهىدي أٌف مع اهلل آٟن ن أخرل بعد كضوح األدلٌ  كقياـ اٜنٌج  على كحدانٌيته )

َا تيٍشرًكيوفى   . ( بههيوى إًلىػهه كىاًحده كىًإَنيًن بىرًمءه ٣نٍّ

قاؿ : "كُب تفسًن العياشي قاؿ أبو جعفر كأبو  282مع البياف ُب اٌَّلد الرابع صفح  كجاء ُب كتاب ٠ن
عبد اهلل )ع( من بلغ معةاه من بلغ أف يكوف إمامان )يعين اٞنهدم( فهو يةذر بالقرآف كما أنذر به  رنوؿ 

 ر."وضع رفع عطفان على الضمًن ُب أنذاهلل. كعلى هذا يكوف قوله كمن بلغ ُب م

َ ٓبىٍ تىكين) - 23 ةىتػيهيمٍ ( نتيج  )ٍبي كىالٌلًه رىبػٍّةىا مىا كيَةا ( بعد موهتم )ًإالَ أىف قىاليواٍ ( باألصةاـ، أم افتتاهنم ًُّا )ًفتػٍ
( كهذا على اعتقادهم بأهٌنم ٓب ٩نعلوها آٟن  بل عبدكها لتشفع ٟنم عةد اهلل ، كذلك من قوٟنم ميٍشرًًكٌنى 

 . هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل

بيواٍ عىلىى أىنفيًسًهمٍ إٔب هؤالء اٞنشركٌن ) ١نٌمد( يا انظيرٍ ) - 24 ( بقوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل كىٍيفى كىذى
انيواٍ يػىٍفتػىريكفى ( أم غاب عةهم كضاع مةهم )كىضىَل عىةػٍهيم)  . ( به على الةاس من أمر الشفاع َما كى

فػىقىاليواٍ يىا لىٍيتػىةىا ( أم عةد الةار، يعين قرييان مةها للسؤاؿ )لَةارً ًإٍذ كيًقفيواٍ عىلىى ا) ١نٌمد( يا كىلىٍو تػىرىلى ) - 27
( ًُّا، أم من اٞنصٌدقٌن، فرٌد اهلل عليهم كىالى نيكىذٍّبى بًآيىاًت رىبػٍّةىا كىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًةٌنى ( إٔب الدنيا )نػيرىدح 

 : أمانٌيهم ككٌذُّم فقاؿ

ا ٟنىيم َما كىانيو ) - 28 ( أم ظهرت ٟنم ٢نازيهم كانكشفت للةاس أنرارهم كأعماٟنم اٍ ٫نيٍفيوفى ًمن قػىٍبلي بىٍل بىدى
أخرب نبحانه ٍبٌ  السٌيئ  فاٞنةافق ال يرتؾ عاداته مهما أضمر اإلحساف ُب قلبه ألٌف عاداته تتغٌلب عليه.

إشراكهم ألٌف األركاح إذا عةهم بأهٌنم إذا رجعوا إٔب الدنيا كما ٕنٌةوا يعودكف إٔب أعماٟنم اٞنخزي  كإٔب 



دخلت ُب األجساـ تةسى ما كانت عليه ُب العآب األثًنم كإذا ذكرت شيئان من ذلك تظٌةه رؤيا كليس 
كىلىٍو ريدحكاٍ إٌف الشيطاف يبلحقهم كيغويهم فلذلك قاؿ تعأب )ٍبٌ  حقيقيان كلذلك يعودكف إٔب ما تعٌودكه،

ا نػيهيواٍ عىٍةهي كىًإنػَ  اًذبيوفى لىعىاديكاٍ ًلمى  . ( فيما يتمٌةونههيٍم لىكى

( ُب اَلًذم يػىقيوليوفى ( قوٟنم )قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَهي لىيىٍحزينيكى ) - 33 بيونىكى ( إنٌه ٠نةوف كناحر كشاعر )فىًإنَػهيٍم الى ييكىذٍّ
( تكرٌبان مةهم حىديكفى بًآيىاًت الٌلًه ٩نىٍ ( مةهم، أم رؤناءهم )كىلىًكَن الظَاًلًمٌنى قلوُّم ألهٌنم يعرفونك صادقان )

 ١نٌمدم أنٌه التقى أخةس بن شريق كأبو جهل بن هشاـ فقاؿ له يا أبا اٜنكم أخرب٘ب عن كً كعةادان. ري 
أصادؽ هو أـ كاذب فإنٌه ليس هاهةا أحد غًنم كغًنؾ يسمع كبلمةا؟ فقاؿ أبو جهل ك٪نك كاهلل إٌف 

واء كاٜنجاب  كالسقاي  كالةدكة كالةبٌوة فماذا ان لصادؽ كما كذب قٌط كلكن إذا ذهب بةو قصي بالل١نٌمد
  يكوف لسائر قريش؟

إٔب قريش كدعاهم إٔب اإلنبلـ قالوا ائتةا ّنعجزة فةؤمن بك كنصٌدقك. فسأؿ  الةبٌ لىٌما جاء  - 35 
من اهلل أف يعطيه معجزة فةزؿ قوله تعأب ُب نورة العةكبوت }أىكىٓبٍى يىٍكًفًهٍم أىنَا أىنزىٍلةىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى  الةبٌ 

يدعو قومه لئلنبلـ، فقالوا نريد معجزة، فقاؿ هذا القرآف معجزة، فقالوا لو  الةبٌ يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم{ ، فعاد 
فقالوا  ،ُب نورة الطور }فػىٍليىٍأتيوا ًُنىًديثو مٍٍّثًلًه ًإف كىانيوا صىاًدًقٌنى {  نشاء لقلةا مثل هذا، فةزؿ قوله تعأب

أف يعطيه معجزة فةزؿ  نريد معجزة كما جاء ًُّا مونى كعيسى كغًنهم من اٞنعاجز اٞناٌدي . فسأؿ اهللى 
ً  كىاٍلمىٍوعً  ًبيًل رىبٍّكى بًاٜنًٍٍكمى ظىً  اٜنٍىسىةىً { كمعةاه لقد أعطيةاؾ قوله تعأب ُب نورة  الةحل }ادٍعي ًإًٔب نى

معجزة علمي  كهي القرآف فادعي قومك ًُّا، أٌما اٞنعجزة اٞناٌدي  كالعصا كالةاق  كغًنها ال فائدة فيها ألنٌةا لو 
هذا نحر مبٌن، فحيةئذو كجب عليةا  أعطيةاؾ معجزة ماٌدي  كما اقرتحوا عليك كرأكها بأعيةهم لقالوا

 . يد إهبلكهمإهبلكهم ك٥نن ال نر 

يدعو قومه إٔب اإلنبلـ فكٌرركا عليه القوؿ كطلبوا مةه اٞنعجزة فقاؿ ربٍّ إٌف قومي يريدكف  الةبٌ ٍبٌ عاد 
بػيرى معجزة ماٌدي  فةزلت هذه اآلي  ) ( كانصرافهم عن اإل٬ناف عىلىٍيكى ًإٍعرىاضيهيمٍ كاشتٌد ) مى ( أم عظي كىًإف كىافى كى



( أم نقبان كمةفذان ُب نػىفىقنا ُب األىٍرضً ( أم تطلب كتٌتخذ )أىف تػىٍبتىًغيى ٕنٌكةت )( أم قدرت ك فىًإًف اٍنتىطىٍعتى )
ُب ( أم مصعدان )نيَلمنا( أٌنٍذ لك )أىكٍ جوؼ األرض فانزؿ إليه كأخرًٍج ٟنم معجزة إف أمكةك ذلك )

قومك، كذلك قوله تعأب هم ّنعجزة إف كاف ذلك بانتطاعتك كإرادة تً ( فاصعٍد فيه إٔب السماء كائٍ الَسمىاء
( أم ّنعجزة، كلكٌن األمر بأيديةا فإنٌةا ال نرل فائدة ُب اٞنعاجز اٞناٌدي  كاألحسن مةها أدعي فػىتىٍأتًيػىهيم بًآيى و )

( كلكٌن اهلل يهدم من يشاء، كىلىٍو شىاء الٌلهي ٛنىىمىعىهيٍم عىلىى اٍٟنيدىلإٔب نبيل رٌبك باٜنكم  كاٞنوعظ  اٜنسة  )
 . ( بتكرارؾ طلب اٞنعجزةفىبلى تىكيونىَن ًمنى اٛنٍىاًهًلٌنى ن يستحٌق اٟنداي  )أم يهدم م

ٍوتىى( كيعقلوف )اَلًذينى يىٍسمىعيوفى ( لك كيؤمن بك )ًإ٧َنىا يىٍستىًجيبي ) - 36 ( الذين ال يسمعوف لقولك كىاٍلمى
َ إًلىٍيًه يػيٍرجى ( يـو القيام  )يػىبػٍعىثػيهيمي الٌلهي كال يؤمةوف بك )  . ( فيعاقبهم على كفرهم كتكرٌبهم كعةادهمعيوفى ٍبي

ًإَف الٌلهى قىاًدره عىلىى أىف يػيةػىزٍّؿو آيى ن ٟنم ) ١نٌمد( يا مٍّن رَبًٍّه قيلٍ ( أم معجزة )كىقىاليواٍ لىٍوالى نػيزٍّؿى عىلىٍيًه آيى ه ) - 37
عليهم معجزة كما اقرتحوها كٓب يؤمةوا أهلكةاهم ( عاقب  ذلك ألنٌةا إذا أنزلةا كىلىػًكَن أىٍكثػىرىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

 . أٗنعٌن

كتريد الفتك به، ككاف اهلل تعأب ٫نربه بذلك فيأخذ اٜنذر  الةبٌ كانت قريش ٓنيك اٞنؤامرات ضٌد  - 59
ان يعلم الغيب أـ أٌف أحدان من ١نٌمدان ّنا أضمرناه له فهل أٌف ١نٌمدمةهم، فقاؿ بعضهم لبعض مىن أخرب 

( أحد الى يػىٍعلىميهىا( أم خزائن الغيب كأخبارها )كىًعةدىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيبً ه بذلك؟ فةزلت هذه اآلي  )قريش ٫نرب 
( من مىا ُب اٍلبػىرٍّ ( ايضان )كىيػىٍعلىمي ( يعلمها فيخرب ُّا رنوله ليأخذ اٜنذر )ًإالَ هيوى ان )١نٌمدمن الةاس فيخرب ُّا 

( فهو ٪نصي ًإالَ يػىٍعلىميهىا( من األشجار )كىمىا تىٍسقيطي ًمن كىرىقى و ات ُنري  )( من ٢نلوقكىاٍلبىٍحرً حيوانات برٌي  )
َب و ُب ظيليمىاًت األىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَ أعمالكم كاٞنبلئك  تكتبها ُب صحائف أعمالكم ) كىالى حى

 صحائف أعمالكم كبتبٌٌن لكم ذلك يـو ( يعين مهما عملتم من صغًنة أك كبًنة تكتب ُبُب ًكتىابو محًبٌنو 
القيام . كنظًنها ُب نورة نبأ كهي قوله تعأب ُب نورة نبأ }عىآبًً اٍلغىٍيًب الى يػىٍعزيبي عىٍةهي ًمثٍػقىاؿي ذىرَةو ُب 

 {.الَسمىاكىاًت كىالى ُب اأٍلىٍرًض كىالى أىٍصغىري ًمن ذىًلكى كىالى أىٍكبػىري ًإاَل ُب ًكتىابو محًبٌنو 



لىٌما نزؿ قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }فىبلى تػىٍقعيٍد بػىٍعدى الذٍٍّكرىل مىعى اٍلقىٍوـً الظَاًلًمٌنى{ قاؿ اٞنسلموف   - 69
كىمىا فةزلت هذه اآلي  ) ؟وف بالقرآفئكيف نصةع إذا دخلةا اٞنسجد اٜنراـ كهةاؾ ٚنعةا اٞنشركٌن يستهز 

( أم ما ًمٍن ًحسىاًًُّم مٍّن شىٍيءو انتهزاءهم كيبتعدكف عةهم، ما عليهم )( أم يٌتقوف عىلىى اَلًذينى يػىتَػقيوفى 
عليهم من حساب اٞنشركٌن من شيء، كاٜنساب معةاه العقاب كاٞنؤاخذة باآلثاـ، كمعةاه ما على اٞنٌتقٌن 

من عقاب الكافرين من شيء فكٌل كاحد يؤاخذ بذنبه ال بذنب غًنه. ككذلك قوله تعأب ُب نورة 
كىلىػًكن }ًإَف الٌلهى نىرًيعي اٜنًٍسىاًب{ ، يعين نريع العقاب كاٞنؤاخذة بالدنيا قبل اآلخرة. كقوله ) إبراهيم

( يعين كلكن تذكًنان ٟنم لعٌلهم يٌتقوف ٠نالستهم كاالبتعاد عةهم حٌن انتهزائهم ذًٍكرىل لىعىَلهيٍم يػىتَػقيوفى 
 . بالقرآف

نٍػيىاكىذىًر اَلًذينى أَنىذيكاٍ ًديةػى ) - 70 ٍونا كىغىرَتٍػهيمي اٜنٍىيىاةي الدح  الةبٌ ( كيريد بذلك اٞنشركٌن الذين كٌذبوا هيٍم لىًعبنا كىٟنى
ٍر ًبهً أتركهم كال ٔناطٍبهم مرٌة أخرل ألٌف الكبلـ ال يفيد معهم ) كاٞنعىن:كانتهزؤكا به،  ( أم بالقرآف، كىذىكٍّ

أدعي الةاس إٔب اإل٬ناف مرٌة كاحدة فمن أنلم كآمن فلةفسه كمن عاند  كاٞنعىن:به غًنهم،  كأنذرٍ  ظٍ يعين عً 
( من اآلثاـ، يعين أال أىف تػيٍبسىلى نػىٍفسه ّنىا كىسىبىتٍ كجحد نبٌوتك أتركه كادعي غًنه كنيلقى عقابه بعد موته )

 . ٔناؼ الةفس اٞنكٌذب  اٞنعاندة أف تبسل ُب عآب الربزخ من بٌن الكافرين كتؤخذ إٔب جهٌةم

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 

د كالردمء فيقوؿ لصاحبه أك تستعمل لفاكه  كاحدة كلكن فيها اٛنيٌ  ،عن الةومي )ليموف( يعين أعزله
إبسل التمر، أم إعزؿ اٛنيد من الردمء، فاٛنٌيد اٞنعزكؿ يقاؿ فيه )مبسوؿ( أمىا الردمء يقاؿ فيه 

جهٌةم ُب عآب الربزخ خاٌص لؤلٌم  اليت كٌذبت  أٌف دخوؿ اإلنساف بعد اٞنوت )بسال (، كقد قلةا ُب كتابةا
ا مواجه ن كليس ٛنميع الكافرين أٌما الباقوف فدخوٟنم فيها يكوف يـو القيام . فإٌف اهلل تعأب يأمر ٟنى و رن

مبلئك  العذاب أف تلتقط هؤالء اٞنكٌذبٌن من بٌن الكافرين كاحدان بعد اآلخر كتغٌلل أيديهم بسبلنل من 
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اٛنٍىًحيمى ٍبٌ  ٔب جهٌةم، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناٌق  }خيذيكهي فػىغيلحوهي .حديد كتأخذهم إ
بػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍنليكيوهي{ ، ٍبٌ  صىلحوهي .  ُب ًنٍلًسلى و ذىٍرعيهىا نى

يشفع ٟنا ك٫نٌلصها من عذاب اهلل ( كىالى شىًفيعه ( يتؤٌب أمرها كيدافع عةها )لىٍيسى ٟنىىا ًمن ديكًف الٌلًه كىٕبٌّ كقوله )
ٍذ ًمةػٍهىا) ( يعين كإف تعادؿ آثامها بكٌل شيء من ماؿ الدنيا كتفدم به كىًإف تػىٍعًدٍؿ كيَل عىٍدؿو الَ يػيٍؤخى

أيٍكلىػًئكى اَلًذينى ال يدفع عةها العذاب كٌٕب كال شفيع كال ماؿ ) كاٞنعىن:لتخلص من العذاب فبل يقبل مةها 
( ام بسبب ما كسبوا من اآلثاـ ّنىا كىسىبيواٍ التيًقطوا من بٌن الكافرين كأيًخذكا إٔب جهٌةم ) ( امأيٍبًسليواٍ 

يمو ( ُب جهٌةم )ٟنىيمٍ كالتكذيب لرنلةا ) انيواٍ ( أم مؤٓب )كىعىذىابه أىلًيمه ( أم ناخن يغلي )شىرىابه مٍٍّن ٘نًى ّنىا كى
 .( بآيات اهلليىٍكفيريكفى 

بديةه إرجعوا إٔب ديةكم  ١نٌمدفقالوا ٟنم ال يغرٌٌنكم  حٌمدأنلم كآمن ّندعا بعض اٞنشركٌن من  - 71
( يعين تدعونا إٔب عبادة قيٍل أىنىٍدعيو ًمن ديكًف الٌلًه مىا الى يىةفىعيةىا كىالى يىضيرحنىافةزلت هذه اآلي  ) ،كدين آبائكم

 كاٞنعىن:( أم نرجع إٔب الوراء، كهذه كةاي  عن اٛنهل، كىنػيرىدح عىلىى أىٍعقىابًةىااألصةاـ اليت ال تةفع كال تضٌر )
انىا الٌلهي أتريدكف أف نرجع إٔب جهلةا كضبللةا الذم كةٌا عليه معكم ) ( إٔب اإلنبلـ ك٤ٌنانا من بػىٍعدى ًإٍذ هىدى

اَلًذم اٍنتػىٍهوىٍتهي الَشيىاًطٌني ُب األىٍرضً الكفر كالضبلؿ ) شياطٌن  62( كهو إبن نوح الذم أغوته كأغرتهكى
اإلنس، كهم الكافركف من قـو أبيه حيث قالوا له ال تركب مع أبيك ُب السفية  بل ابقى معةا فسمع  

كنرجع إٔب عبادة األكثاف  كبلمهم كهلك معهم، فكذلك أنتم تريدكف أف تغركنا بقولكم فةرتؾ رنوؿ اهلل
يػٍرىافى كاألصةاـ فهذا ال يكوف، كقوله ) ٌف قـو أبيه ٬نةعونه من الركوب ُب ( أم كقع ُب حًنة من أمره ألحى

( لىهي أىٍصحىابه السفية ، كأصحاب أبيه اٞنؤمةٌن يدعونه إليهم لًنكب معهم فبل يدرم مع أيٌهما يذهب )
( أم تعاؿ معةا، كلكٌةه ٓب يركب اٍئًتةىا( كيقولوف له )يىٍدعيونىهي ًإٔبى اٍٟنيدىلكهم اٞنؤمةوف الذين ُب السفية  )

                                                           
ٍنتػىٍهوىٍتهي( كٓب يقل أغوته ألٌف ابن نوح أحٌب فتاة مةهم فقالوا له إبقى معةا كنعطيك الفتاة، فبقي كإ٧ٌنا قاؿ تعأب )ا  62

 . معهم



( الذم ًإَف هيدىل الٌلًه هيوى اٍٟنيدىلى ٟنؤالء الكافرين ) ١نٌمد( يا قيلٍ الكافرين فغرؽ كهلك )معهم بل بقي مع 
ل أحدان إٔب اإل٬ناف كزيٌةه ُب قلبه فبل تقدركف أنتم على إٌف اهلل تعأب إذا هدى  كاٞنعىن:ال ٪نيد عةه صاحبه، 
 . ( فأنلمةا كآمىٌةالًرىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى تسلم )( أم لةسأيًمٍرنىا لًةيٍسًلمى ( قل ٟنم )كى إرجاعه عن اإلنبلـ )

 آراء المفسّرين

ُب تفسًن هذه اآلي  قاؿ: " }كىاَلًذم  319جاء ُب كتاب ٠نمع البياف للطربني ُب اٌَّلد الرابع صفح  
ُب اٞنهامه، عن اٍنتػىٍهوىتٍهي الَشيىاًطٌني ُب األىٍرًض حىيٍػرىافى{ ال يهتدم إٔب طريق، كقيل معةاه انتغوته الغيبلف 

ابن عبٌاس كقيل معةاه دعته الشياطٌن إٔب اتٌباع اٟنول، كقيل أهلكته، كقيل ذهبت به، عن نفطويه كقيل 
أضلٌته، عن أيب مسلم }لىهي أىٍصحىابه يىٍدعيونىهي ًإٔبى اٍٟنيدىل ائًٍتةىا{ أم إٔب الطريق الواضح يقولوف له ائتةا كال 

 ".د ٓنًٌن النتيبلء الشيطاف عليه يهول كال يهتدميقبل مةهم كال يصًن إليهم ألنٌه ق

من نورة األنعاـ قاؿ: " }كىاَلًذم اٍنتػىٍهوىتٍهي الَشيىاًطٌني{ كالذم  15كجاء ُب تفسًن الةسفي صفح  
ذهبت به الغيبلف كمردة اٛننٌ }ُب األىٍرًض{ اٞنهمه }حىيٍػرىافى{ أم تائهان ضاالن عن اٛنادٌة ال يدرم كيف 

} أىٍصحىابه { رفق  }يىٍدعيونىهي ًإٔبى اٍٟنيدىل{ إٔب أف يهدكه الطريق، ٚنٌي 63ل}لىهي{ ٟنذا اٞنستهوى يصةع 
ل، يقولوف له }ائًٍتةىا{ كقد اعتسف اٞنهمٌ  تابعان للجنٌ ال ٩نيبهم كال يأتيهم، كهذا دى الطريق اٞنستقيم باٟني 

، فشبٌه به الضاٌؿ عن طريق اإلنبلـ وٕب عليهوم اإلنساف كالغيبلف تستمبينٌ على ما يقاؿ أٌف اٛننٌ تسته
  ى.موف يدعونه إليه فبل يلتفت إليهم." إنتهالتابع ٝنطوات الشيطاف كاٞنسل

                                                           
يبلحظ ُب التفسًنين أعبله ٓب يبٌٌن أحد٨نا من هو هذا )الذم(، كٓب يعرؼ أٌم مةهما شخصٌيته، لكٌن ٚناح    63

ٓب يبٌٌن اٚنه ككذا  266اٞنؤٌلف بٌيةه ككٌضحه، كليس فقط العبٌلم  الطربني كالةسفي ٩نهبلنه، فإٌف البيضاكم ُب ص 
١نمود حجازم ُب التفسًن الواضح، كمن كٌل  ١نٌمداٚنه الشيخ  ل، ككذا ٓب يبٌٌن ُب اٛنبللٌن ٓب يذكر من هو اٞنستهوى 

 اٞنراجع  –ذلك يصبح ٚناح  اٞنؤٌلف أٌكؿ من كٌضحه 



( أم الكواكب السٌيارة كاألرض - 73 )كىهيوى اَلًذم خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضى
( أم بإتقاف كاتٌزاف  64 )بًاٜنٍىقٍّ

( لذلك اإلتقاف كاإلعمار )كين( خرابان )فػىيىكيوفي( كهو اليـو الذم تتمٌزؽ فيه  )كىيػىٍوـى( القيام  )يػىقيوؿي
( فبل ٬نلك ُب  اَّموع  الشمسي  بأنرها )قػىٍوليهي اٜنٍىقح( أم الصدؽ فما أخرب عةه كائن ال ١نال  )كىلىهي اٍلميٍلكي

 الصور عنًنه ألٌف الةاس كٌلها ٕنوت كتصعد األركاح ُب الفضاء )يػىٍوـى ييةفىخي ُب الصحوىًر( ذكرنا ذلك اليـو غ
ادىةً بالتفصيل ) لكوف كالقرآفا ُب كتابةا ( كىهيوى اٜنٍىًكيمي ( أم ما غاب عةكم كما حضر )عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالَشهى

 ( ّنا يكوف.اٍٝنىًبًني ُب صةعه )

ةو ) - 98 ( فىميٍستػىقىرٌّ كىميٍستػىٍودىعه ( نبق تفسًنها ُب ]أٌكؿ[ نورة الةساء )كىهيوى اَلًذمى أىنشىأىكيم مٍّن نَػٍفسو كىاًحدى
اـً مىا  ،هو بيت األرحاـ انتقٌرت فيه الةطف  اٞنستقرٌ  كالشاهد على ذلك قوله تعأب }كىنيًقرح ُب اأٍلىٍرحى

هو اٛنسم ألٌف الركح تكوف فيه كديع  أم أمان  إٔب يـو أجلها فتخرج مةه كتةتقل إٔب  اٞنستودىعنىشىاء{ ك 
ًبه ضيم يقوؿ ريٌب خذ أمانتك، يعين  العآب األثًنم، كال تزاؿ هذه العبارة مستعمل  عةد الةاس فتسمع من

 . ، يريد ركحهركحه. كيقوؿ اآلخر يكفيين هذا البيت حٌّت يأخذ اهلل أمانته
 . ( أم يعلموفلًقىٍوـو يػىٍفقىهيوفى ( أم الدالالت اليت تدٌؿ على قدرة اهلل كحكمته )قىٍد فىَصٍلةىا اآليىاتً )

ال تراه األركاح بأبصارها كال  كاٞنعىن:( البصر عٌن الركح كٗنعه أبصار، الَ تيٍدرًكيهي األىٍبصىاري ) - 103
( أم يراها كيدرؾ خيانتها، كمثله قوله تعأب ُب نورة غافر }يػىٍعلىمي كىهيوى ييٍدرًؾي األىٍبصىارى األجساـ بعيوهًنا )

ً كىمىا ٔنيًٍفي الصحديكري{  ائًةى ى اأٍلىٍعٌني ٢نلوقاته كهي ال تراه، كنظًنها قوله تعأب ُب  لأٌف اهلل تعأب يرى  كاٞنعىن:خى
 . ( ُب خلقهاٍٝنىًبًني ( بعباده )كىهيوى الَلًطيفي نورة األنعاـ }كىهيوى ييٍطًعمي كىالى ييٍطعىمي{ )

كقد ذهب بعض اٞنفٌسرين إٔب أٌف اٞنؤمةٌن يرىكف اهلل يـو القيام  كانتشهدكا بقوله تعأب ُب نورة القيام  
 { .ًئذو نَاًضرىةه . ًإٔبى رىبػٍّهىا نىاًظرىةه }كيجيوهه يػىٍومى 

                                                           
٣نٌا   لكوف كالقرآفا تبويب اآليات الداٌل  على السماكات إٔب أبواب كتوضيحها أكردها ٚناح  اٞنؤٌلف ُب أٌكؿ كتابه 64

 . اٞنراجع –ال ْنده فيما نواه من كتب .  
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 كاٞنعىن:أقوؿ ليس اٞنقصود من كلم  }نىاًظرىةه{ هو الةظر إٔب كجه اهلل تعأب بل اٞنقصود مةها االنتظار،  
ـه يىةظيريكفى{ ، أم يةتظركف جزاء  إٔب جزاء أعماٟنا مةتظرة، ككذلك قوله تعأب ُب الزمر }فىًإذىا هيم ًقيىا

يدخل اٞنؤمةوف اٛنٌة  كيتةٌعموف بةعيمها فحيةئذو يةطبق ٍبٌ  ، كهذا ُب بادئ األمر من يـو القيام ،أعماٟنم
فكلم  يةظركف معةاها  ،فيهم قوله تعأب ُب نورة الغاشي  }كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَاًعمى ه . ًلسىٍعًيهىا رىاًضيى ه{ 

ؼ حاكيان عن إبليس }قىاؿى فىأىنًظٍر٘ب ًإٔبى يػىٍوـً يةتظركف ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب  ُب نورة األعرا
 . يػيبػٍعىثيوفى{ أم أمهليًن 

كلو تراه  ،فلو تراه العيوف لرآه مونى بن عمراف لىٌما أغراه قومه فقاؿ ربٍّ أر٘ب أنظٍر إليك قاؿ لن ترا٘ب
 . لىٌما عرًج به إٔب السماء، فمن قاؿ بذلك فهو آٍب ١نٌمداألبصار لرآه حبيبه 

( ُب عقولكم لتفهموها، أم نبٌيةها لكم على التفصيل لتفهموها، كىكىذىًلكى نيصىرٍّؼي اآليىاتً ) - 105
( قالت قريش لقد درس التوراة عةد اليهود فجاءنا كىلًيػىقيوليواٍ دىرىٍنتى كاآليات يريد ًُّا البٌيةات كالدالالت )

( ُب اٞنستقبل، يعين كلةبٌٌن تفسًن لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى آف )( أم اٞنتشابه من القر كىلًةيبػىيػٍّةىهي كاٌدعى الةبٌوة ) ١نٌمد
اٞنتشابه من القرآف لقوـو يعلموف علم الفلك كالصٌح  كاٛنغرافيا كاٟنةدن  كالكيمياء كغًن ذلك ألهٌنم 

َ ًإفَ   عارفوف باألشياء فيؤمةوف باٜنقيق  كيدرنوهنا دران  دقيق . كنظًنها قوله تعأب ُب نورة القيام  }ٍبي
ةىا بػىيىانىهي{ أم بياف ما اشتبه عليهم من القرآف  . عىلىيػٍ

تشاجر رجل من اٞنسلمٌن مع آخر من اٞنشركٌن ككاف اٞنشرؾ يةحر هديه للبيت، فقاؿ اٞنسلم  - 108
إٌف اهلل ال يقبل هديك ألٌنك مشرؾ، فقاؿ بل أنت ال يقبل هديك ألٌنك كفرت بآٟنتةا، فأخذ اٞنسلم ُب 

اَلًذينى يىٍدعيوفى ( اٞنشركٌن )كىالى تىسيبحواٍ ، فغضب اٞنشرؾ كنٌب اهلل . فةزلت هذه اآلي  )نٌبه كنٌب أصةامه
( أم بسرع ، يقاؿ فػىيىسيبحواٍ الٌلهى عىٍدكنا( أم ال تسٌبوهم مواجه ن كجهان لوجه ألهٌنم جهل  )ًمن ديكًف الٌلهً 

بدكف إدراؾ كال تأٌمل فيما يةطق به  يسرع ُب نٌب اهلل كاٞنعىن:جاءت اٝنيل تعدك، أم جاءت مسرع ، 
( أم زيٌػةٌا كىذىًلكى زىيَػَةا ًلكيلٍّ أيَم و عىمىلىهيمٍ ( من اٜنقائق )ًبغىًٍنً ًعٍلمو من شٌدة غضبه ألنٌه جاهل ُب أمر الدين )



م َمٍرًجعيهيمٍ ٟنم أعماؿ اٝنًن كزٌين ٟنم الشيطاف أعماؿ الشٌر ) َ ًإٔبى رىًٍُّّ انيواٍ فػى ( يـو القيام  )ٍبي يػيةىبٍّئػيهيم ّنىا كى
 . ( ك٩نازيهم عليهايػىٍعمىليوفى 

كما أكثر اٛنهل  اليـو الذين يعتدكف على الةاس قصد السخري  كاالنتهزاء فيعتدكف على رجل به بعض 
 . اٛنةوف فيأخذ ُب نٌب اهلل كنٌب األنبياء كهم يضحكوف عليه كيسخركف مةه

نرٌان كهم  الةبٌ ه كهو ال يقدر على دفعهم عةه فيسٌب اهلل ك نكيضربو ه نأك يعتدكف على رجل كتايب فيسٌبو 
 . ال يعلموف

لىد عشرين  فالذم يعتدم على الضعفاء كاَّانٌن كيكوف نببان لكفرهم كهو عآب بذلك ٩نب أف يهاف ك٩ني
 . جلدة كي ال يعود إٔب مثل ذلك

ليةا مبلئك  ن من السماء فتشهد بأٌنك رنوؿ قريشان إٔب اإل٬ناف فقالوا إٌما أف تةزؿ ع الةبٌ دعا  - 111
اهلل فةصٌدقك، كإٌما أف ٓنيي آباءنا فتقعد من القبور كتشهد أٌنك رنوؿ اهلل فةصٌدقك، كإٌما أف تأتيةا 

( كىلىٍو أىنَػةىا نػىزٍَلةىا إًلىٍيًهمي اٍلمىآلًئكى ى كحوش الفبلة فتةطق كتشهد أٌنك رنوؿ اهلل فةصٌدقك. فةزلت هذه اآلي  )
ٍوتىىكما اقرتحوه كشهدت ٟنم بأٌنك رنوؿ اهلل ) كىحىشىٍرنىا ( بعد إحيائهم بأٌنك رنوؿ اهلل )كىكىَلمىهيمي اٍلمى

( أم مقبل  تكٌلمهم قػيبيبلن ( أم ٗنعةا ٟنم كحوش كٌل ناحي  حوٟنم، كجاءت )كيَل شىٍيءو ( كحوش )عىلىٍيًهمٍ 
انيواٍ لًيػيٍؤًمةيواٍ بأٌنك رنوؿ اهلل ) ًإالَ أىف يىشىاء ، فبل يؤمةوف )١نٌمدألهٌنم يقولوف نحرنا  ١نٌمد( بك يا َما كى

 .( عاقب  اٞنعجزات كما يؤكؿ إليها أمرهمكىلىػًكَن أىٍكثػىرىهيٍم ٩نىٍهىليوفى ( هدايتهم )الٌلهي 

ُب األرض ذكره كيذاع خربه كيةتشر  الةبٌ ( كذلك ليشيع أمر كىكىذىًلكى جىعىٍلةىا ًلكيلٍّ ًنًبٍّ عىديكًّا) - 112
( أم دٌجالٌن من اإلنس كدٌجالٌن من اٛنٌن، فكلم  شيطاف معةاها دٌجاؿ ١نتاؿ شىيىاًطٌنى اإًلنًس كىاٛنًٍنٍّ )
( يعين شياطٌن اٛنٌن توحي إٔب شياطٌن اإلنس كتعٌلمهم الدجل كاإلغراء كذلك ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو )

( يعين يعٌلموهنم القوؿ اٞنزخرؼ اٞنعسوؿ الذم يغرم الةاس، كُب غيريكرنا زيٍخريؼى اٍلقىٍوؿً باإل٪ناء ال بالكبلـ )
 : ذلك قاؿ الشاعر



 الثَػٍعلىبي  يػىريكغي  كما عىٍةكى  كىيريكغي           حىبلكىةن  اللٍّسافً  طىرىؼً  ًمنٍ  يػيٍعًطيكى 
من العذاب فيهلكهم أٗنعٌن، ( كذلك بأف يةٌزؿ عليهم الطاعوف أك نوعان آخر كىلىٍو شىاء رىبحكى مىا فػىعىليوهي )

ٍرهيمٍ كلكٌن اهلل تعأب أمهلهم كخٌلى بيةهم كبٌن ما يعملوف ٞنصاّب ال تعلموهنا ) كىمىا ( أم اتركهم )فىذى
 . ( عليةا من األكاذيبيػىٍفتػىريكفى 

ككعده بأٌف الكافرين نيصغوف إٔب القرآف ُب اٞنستقبل إف ٓب  الةبٌ أخذ نبحانه ُب تسلي  ٍبٌ  -   113
، كذلك قوله تعأب )يص ( أم إٔب كىلًتىٍصغىى إًلىٍيهً غوا إليه اليـو كليقرتفوا من علومه ما هم مقرتفوف اليـو

ةي اَلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى بًاآلًخرىةً ى إليه )صغى ُب عاقب  األمر تى  كاٞنعىن:انتماع القرآف، كالبلـ الـ العاقب ،  ( أىٍفًئدى
( إف كاف كىلًيػىٍرضىٍوهي يصغوف إليه اليـو فسيصغوف إليه ُب زمن اٞنهدم )يعين مةكرك البعث إف كانوا ال 

ًفيواٍ ) ١نٌمدبعضهم ال يرضى به ُب زمانك يا  ًفيوفى ( من علومه )كىلًيػىٍقرتى ، كاالقرتاؼ معةاه مىا هيم محٍقرتى ( اليـو
معةويات، فيقاؿ االغرتاؼ أم اإلكثار مةه، كلكن االغرتاؼ يستعمل للماٌديات، كاالقرتاؼ يستعمل لل

اغرتؼ اٞناء بيده كال يقاؿ اغرتؼ حسة ، بل يقاؿ اقرتؼ حسة  كذلك كقوله تعأب ُب نورة الشورل 
كىنػيقىلٍّبي }كهذه اآلي  معطوف  على ما نبق من قوله تعأب:  ،}كىمىن يػىٍقرتىًٍؼ حىسىةى ن نَزًٍد لىهي ًفيهىا حيٍسةنا{ 

تػىهيٍم كىأىٍبصىارىهيٍم كىمىا    {ٓبٍى يػيٍؤًمةيواٍ ًبًه أىَكؿى مىرَةو ..اْبأىٍفًئدى

( بالةصر للمسلمٌن على الكافرين، أم ًٌب لكم الةصر الذم كعدكم به، كىٕنىٍَت كىًلمىتي رىبٍّكى ) - 115
( يعين كلماته صادق  ال خبلؼ فيها كالتتغًٌن، كهي عادل  أيضان فبل ًصٍدقنا كىعىٍدالن فالكلم  يعين اٛنمل  )

اتًهً ًُّا )الَ ييظلىم أحد  ( يعين ال يقدر قـو أف يبٌدلوا كبلـ اهلل الذم كعد به أكلياءه من الةصر  ميبىدًٍّؿ ًلكىًلمى
 . ( بأفعاٟنماٍلعىًليمي ( ألقواٟنم )كىهيوى الَسًميعي مهما كثر عدد الكافرين كقٌل عدد اٞنؤمةٌن )

ةىاهي ) - 122 اف ترابان كٗنادان فأحيىيةاه كجعلةاه بشران يبصر كيسمع ( يعين أكى من كأىكى مىن كىافى مىٍيتنا فىأىٍحيػىيػٍ
كاأللف من قوله )أىكى مىن( لبلنتفهاـ  ،كيعقل كالكافر الذم ال يبصر طريق اٜنٌق كال يسمع اٞنوعظ 

ه عامبلن ( مستضيئان بالةَاسً ( هداي  )٬نىًٍشي بًًه ُب ( كهو نور العقل كنور القرآف كنور اٟنداي  )كىجىعىٍلةىا لىهي نيورنا)



ل ( أم كمن هو كافر كالذم مىثىله كمثى كىمىن َمثػىليهي ُب الظحليمىاًت لىٍيسى ًِنىارًجو مٍّةػٍهىااٝنًن كداعيان إٔب اهلل )
اٞنٌيت اٞندفوف ُب القرب كاٞنختبئ ُب ظلماته ال يسمع كال يبصر كال يستفيد مةه أحد كليس ِنارج من تلك 

الذم يفيد الةاس كيرشدهم إٔب الصبلح كالكافر الذم يضٌر الةاس  أْنعلوف اٞنؤمن كاٞنعىن:الظلمات، 
انيواٍ َنهله كعةاده كال يةفع أحدان كما أٌف اٞندفوف ُب القرب ال يستفيد مةه أحد ) اًفرًينى مىا كى كىذىًلكى زييٍّنى لًٍلكى

 . ( أم زيٌةت ٟنم الشياطٌن أعماٟنميػىٍعمىليوفى 

اًبرى مٌك  أكابر يعين رؤناء ) ( أم كما جعلةا ُبكىكىذىًلكى ) - 123 ( ٠نيىرًًميهىا( من )جىعىٍلةىا ُب كيلٍّ قػىٍريى و أىكى
أم جعلةا ُب كٌل مدية  رؤناء كأمددناهم باٞناؿ كاألكالد فطغىوا كتكرٌبكا على قومهم كانتعبدكهم كمكركا 

الًيىٍمكيريكاٍ ُّم كذلك بسبب إجرامهم كظلم بعضهم بعضان فسٌلطةا عليهم األكابر ) ( أم ُب تلك القري  ًفيهى
( ألٌف عاقب  مكرهم تعود عليهم، ألٌف قومهم ٕنقتهم كتعاديهم كأخًنان يقع كىمىا ٬نىٍكيريكفى ًإالَ بًأىنفيًسًهمٍ )

 . ( أٌف عاقب  مكرهم تعود عليهمكىمىا يىٍشعيريكفى القتاؿ بيةهم فيقتل بعضهم بعضان فيهلك أكثرهم )
 أنتقم مةه ." ٍبٌ  تعأب : "الظآب نيفي أنتقم به جاء ُب اٜنديث القدني قاؿ اهلل

م كنظًنهذه اآلي  ُب نورة اإلنراء }كىًإذىا أىرىٍدنىا أىف نػحٍهًلكى قػىٍريى ن أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهىا{ كأصلها أٌمرنا بتشديد اٞنيم ا
{ بالعذاب } 65جعلةاهم أمراء كأكابر ا اٍلقىٍوؿي َمٍرنىاهىا تىٍدًمًننا{.}فػىفىسىقيواٍ ًفيهىا فىحىَق عىلىيػٍهى   فىدى

يعنا( أم ٤نمعهم )كىيػىٍوـى ٥نىٍشيريهيمٍ ) - 128 يىا ( اٛنٌن كاإلنس كذلك يـو القيام  فةقوؿ للشياطٌن )ٗنًى
( أم قد أغويتم كثًنان من اإلنس ، فيقولوف أمرنا بذلك أبونا فامتثلةا مىٍعشىرى اٛنًٍنٍّ قىًد اٍنتىٍكثػىٍرًبي مٍّنى اإًلنسً 

يوٌجه السؤاؿ إٔب اإلنس الذين اتٌبعوا الشياطٌن كٓب يؤمةوا بالرنل فيقوؿ ٟنم ٍبٌ  كأبوهم هو إبليس ،أمره ، 

                                                           
"ك٪نتمىل أف يكوف مةقوالن من أيًمر بالضٌم إمارةن أم جعلةاهم أمراء، كأٌما ُب  477جاء ُب تفسًن البيضاكم ص   65

"أٌمرنا مرتفيها أم جعلةا أغةياءها حٌكامها  :15التفسًن الواضح فقد صرٌح بالتشديد إذ قاؿ ُب اٌَّلد الثا٘ب جزء 
 اٞنراجع ػكقادهتا"  

                                                                       



( أيضان كىقىاؿى ٞناذا ٓب تؤمةوا برنلي كٓب تتٌبعوهم فيقولوف ربٌةا أطعةا نادتةا ككرباءنا فأضٌلونا السبيل )
( أم انتمتعةا رىبَػةىا اٍنتىٍمتىعى بػىٍعضيةىا بًبػىٍعضو عوا الشياطٌن )( يعين كقاؿ اإلنس الذين اتٌبأىٍكلًيىآؤيهيم مٍّنى اإًلنسً )

برؤنائةا كانتمتع رؤناؤنا بةا فلم نتمٌكن أف نرتكهم كنٌتبع الرنل كذلك ألنٌةا تعٌودنا اٛنلوس معهم 
( أىَجٍلتى لىةىا كىبػىلىٍغةىا أىجىلىةىا اَلًذمى كانتمتعةا ُنديثهم ، كقد أمركنا أف نعادم الرنل كنطردهم من أرضةا )

يعين كقد أمهلتةا كبقيةا أحياء حٌّت جاء أجلةا باٞنوت كٓب تعاقبةا ُب ذلك الوقت حٌن كٌذبةا الرنل لةعلم 
( أم مصًنكم كمقامكم الَةاري مىثٍػوىاكيمٍ ( اهلل تعأب )قىاؿى أٌف ذلك العقاب كاف بسبب تكذيبةا ٟنم )

اًلًدينى ًفيهىا) ( أف يعفو عةه ًإالَ مىا شىاء الٌلهي نتثىن اٞنذنبٌن من اٞنوٌحدين فقاؿ )اٍبٌ  ( أم دائمٌن فيها .خى
 . ( بعبادهعىليمه ( ُب أفعاله )ًإَف رىَبكى حىًكيمه بعد تعذيبه )

( فكاف بعضهم يذبح ابةه قربانان ًلكىًثًنو مٍّنى اٍلميٍشرًًكٌنى قػىٍتلى أىٍكالىًدًهمٍ ( الشيطاف )كىكىذىًلكى زىَينى ) - 137
، أٌما قريش 66يقٌرب ابةه أك ابةته كفاءن لةذره ٍبٌ  لؤلصةاـ ، كبعضهم يلقيه ُب الةار كبعضهم يةذر ٟنىا

( أم يذُنوف أكالدهم شيرىكىآؤيهيمٍ فكانت تدفن بةاهتا كهي حي  خوؼ العار ، ككانت غايتهم من ذلك )
ٟنم الشياطٌن قتل أكالدهم ليوقعوهم  زيٌةت كاٞنعىن:( أم ليوقعوهم ُب الردل ، لًيػيٍرديكهيمٍ ألجل شركائهم )

(  أم كليلتبس عليهم ديةهم اٜنقيقي ، ألهٌنم كانوا قببلن على دين كىلًيػىٍلًبسيواٍ عىلىٍيًهٍم ًديةػىهيمٍ ُب الردل )
( كلكن خٌلى بيةهم كبٌن مىا فػىعىليوهي ( هدايتهم )كىلىٍو شىاء الٌلهي إبراهيم فأغرهتم الشياطٌن كغًٌنت ديةهم )

 . ( أم اتركهم كما يكذبوف به على اهلل فسيلقىوف جزاء أعماٟنمفىذىٍرهيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى ألهٌنم ظاٞنوف )أعماٟنم 

ةىا ميونىى اٍلًكتىابى ٕنىىامنا) - 158 َ آتػىيػٍ ( إٌف أٌكؿ ما جاء به مونى هي التوراة كهي عشر كلمات مكتوب  ٍبي
نزلت عليه أحكاـ كقوانٌن ُب الدين متفرٌق  بالتدريج، فكاف مونى يعطيها إٔب ٍبٌ  على لوحٌن من حجر،

أنزلةا على مونى أحكامان  ُب الدين حٌّت ًٌب ٍبٌ  يكوف كما يلي : كمعىن اآلي فيكتبها ُب الرٌؽ.  يوشع
                                                           

كذلك ما صةعته بةو إنرائيل كأثبتته التوراة ُب أماكن متعٌددة ٣نٌا مٌهد ذلك ُب انقراض نسلهم كقطع دابرهم   66
 اٞنراجع ػ كأخصى نبوخذنٌصر بقٌيتهم 



 ( كافكى أحسن مع قومه ) 67 بن نوف كصي مونى يوشع( كهو عىلىى اَلًذمى أىٍحسىنى الكتاب، كذلك )
ٍم يػيٍؤًمةيوفى ( لبين إنرائيل )كىهيدنل كىرىٍ٘نى ن ( من أمور الدين )تػىٍفًصيبلن لٍّكيلٍّ شىٍيءو الكتاب ) ( لَعىَلهيم بًًلقىاء رىًٍُّّ

 . أم يصٌدقوف

 آراء المفسّرين

{ قيل  385جاء ُب كتاب ٠نمع البياف صفح       ةىا ميونىى اٍلًكتىابى َ آتػىيػٍ  ُب معىناٌَّلد الرابع قاؿ: "}ٍبي
{ ، مع أٌف كتاب مونى قبل القرآف، ةىا ميونىى اٍلًكتىابى َ آتػىيػٍ يقتضي الرتاخي كجوه )أحدها( أٌف فيه ٍبٌ  }ٍبي

أتلي عليكم ٍبٌ  آتيةا مونى الكتاب، بدالل  قل تعالىوا )كثانيها( أٌف تقديره ١نٌمدقل يا ٍبٌ  حذفان كتقديره
ٍبٌ  قل تعالىوا أتلي ما حرـٌ رٌبكم عليكم كاٞنعىن:ىن التبلكة، )آتيةا مونى الكتاب( ، كيكوف عطفان على مع

اج )كثالثها( أنٌه عطف خرب على خرب ال عطف معىن على معىن أتلي عليكم ما آتاه اهلل مونى، عن الزجٌ 
أخربكم أنٌه أعطى مونى الكتاب )كرابعها( أنٌه يٌتصل بقوله ُب قٌص  إبراهيم ككهبةا له إنحاؽ ٍبٌ  كتقديره

عطف عليه بذكر ما أنعم عليه ّنا آتى ٍبٌ  عقوب فعٌد نبحانه نعمته عليه ّنا جعل ُب ذرٌيته من األنبياءكي
مونى من الكتاب كالةبٌوة كهو أيضان من ذرٌيٌته، عن أيب مسلم كانتحسةه اٞنغريب. }ٕنىىامنا عىلىى اَلًذمى 

نه قاؿ ليكمل إحسانه الذم يستحق به  أىٍحسىنى{ قيل فيه كجوه )أحدها(: ٕنامان على إحساف مونى فكأ
ك)ثانيها(: ٕنامان على احملسةٌن عن ٠ناهد. كقيل: إف ُب قراءة ، اءكماؿ ثوابه ُب اآلخرة عن الربيع كالفرٌ 

عبد اهلل ٕنامان على الذم أحسةوا فكأنه قاؿ ٕنامان للةعم  على احملسةٌن الذين هو أحدهم كالةوف قد 
على  ٓنذؼ من الذين، ك٩نوز أف يكوف الذم للجةس كيكوف ّنعىن من أحسن ك)ثالثها(: أف معةاه ٕناما ن

إحساف اهلل إٔب أنبيائه عن ابن زيد ك)رابعها(: أف معةاه ٕنامان لكرامته ُب اٛنة  على أحسانه ُب الدنيا عن 

                                                           
ٌٍب  أحسن إٔب قومًه بأف أدخلى قومه األرض اٞنقٌدن  بعد كفاة مونى كهاركف، كانتصركا بقيادته على أعدائهم،  67

لىٌما تزٌكجوا نساءن أجةبٌيات كمالوا إٔب عبادة األصةاـ فأثٌرت فيهم اٞنوعظ  كتركوا عبادة األصةاـ ُب كعظهم كأنٌبهم 
 حياته.



 أفٌ اٜنسن كقتادة: كقاؿ قتادة تقديره من أحسن ُب الدنيا ٕنت عليه كرام  اهلل ُب اآلخرة ك)خامسها(: 
معةاه ٕنامان على الذم أحسن اهلل نبحانه إٔب مونى بالةبوة كغًنها من الكرام  عن اٛنبائي ك)نادنها(: 

ٕنامان للةعم  على إبراهيم كٛنزائه على إحسانه ُب  فيكوف اٞنعىنما قاله أبو مسلم أنه يتصل بقص  إبراهيم 
طاع  ربه كذلك من لساف الصدؽ الذم نأؿ اهلل نبحانه أف ٩نعله له كلفظ  على تقتضي اٞنضاعف  

كجاء ُب  68عليه كلو قاؿ ٕنامان كٓب يأت بقولػه على الذم أحسن لدؿ على نقصانه قبل تكميله." إنتهى.
 . أيضان. إنتهى تفسًن الةسفي مثل هذه األقواؿ

قالت كٌفار قريش للةٌب لن نؤمن لك حٌّت تةٌزؿ عليةا مبلئك ن يشهدكف أٌنك رنوؿ اهلل أك يأٌب  – 158 
( أم هل يةتظركف هىٍل يىةظيريكفى فةزلت هذه اآلي  ) ،رٌبك فيشهد بذلك أك تشٌق القمر نصفٌن فةراه بأعيةةا

( فيشهد لك كما أىٍك يىٍأٌبى رىبحكى ٟنم على صٌح  نبٌوتك فحيةئذو يؤمةوف )( فتشهد ًإالَ أىف تىٍأتًيهيمي اٍلمىآلًئكى ي )
( اليت هي من عبلئم الساع  كمن تلك العبلئم إنشقاؽ القمر أىٍك يىٍأٌبى بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى اقرتحوه عليك )

ٓبٍى تىكيٍن ( ُب ذلك الوقت، إف )ًإ٬نىانػيهىاالى يىةفىعي نػىٍفسنا ) كهي انشقاؽ القمر( يػىٍوـى يىٍأٌب بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى )
يػٍرنا( حدكث تلك اآلي  )آمىةىٍت ًمن قػىٍبلي  ( يعين أك ٓب تكن كسبت ُب إ٬ناهنا خًنان، أىٍك كىسىبىٍت ُب ًإ٬نىاهًنىا خى

ٓب تكن أعماٟنا صاٜن  كأرادت أف تتوب عن غٌيها كتعمل الصاٜنات ُب ذلك الوقت ال تيقبىل  إفٍ  كاٞنعىن:
( حدكث تلك اآليات حيث ال يةفع إ٬نانكم ُب ذلك اليـو انتىًظريكاٍ ٟنؤالء اٞنشركٌن ) ١نٌمد( يا قيلً ها )توبت

 ( موتكم كي نعٌذبكم ُب عآب الربزخ فأيٌةا أجله أقرب؟ًإنَا ميةتىًظريكفى )

 عىالىًمٌنٍمدي لٌلًه رىبٍّ الٍ اٜنٍى ، ك هجري  1383رمضاف نة   14ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة األنعاـ ُب 

 كيليها تفسًن نورة األعراؼ
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================================================== 

 

 سورة األعراف

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

كالصاد  ١نٌمد( لقد نبق تفسًن األلف كمعةاه إقرأ ، كالبلـ كمعةاه للةاس ، كاٞنيم معةاه ص ـ ؿ ا) - 1
( أم إقرأ هذا ًكتىابه أينزًؿى إًلىٍيكى الصٌديق ) ١نٌمدإقرأ للةاس يا  فيكوف اٞنعىنمعةاه الصادؽ أك الصٌديق ، 
 الةبٌ ( ُب تقصًن يقع مةك أك نسياف، كاف فىبلى يىكين ُب صىٍدرًؾى حىرىجه مٍٍّةهي الكتاب الذم أنزؿ إليك )

ى تأدي  الرنال  أك أ٨نل بعض الواجبات ُب كقتها أك أنسى  ٪نٌدث نفسه فيقوؿ أخاؼ أف أكوف مقٌصران ُب
ل فأكوف مسؤكالن عةد اهلل على تقصًنم. كبذلك كاف يضيق صدره فخاطبه اهلل تعأب ُّذه اآلي  أخرى 

)فىبلى يىكين ُب صىٍدرًؾى حىرىجه مٍٍّةهي( أم فبل يكن ُب صدرؾ ضيق من ذلك، فبل نكٌلفك أكثر من طاقتك، 
 . ( يٌتعظوف بهلًٍلميٍؤًمًةٌنى ( أم موعظ  )كىذًٍكرىل( الكافرين كاٞنشركٌن )لًتيةًذرى بًهً اخذؾ به بل )كٓب نةزله لةؤ 

( رنوؿ، كذلك يـو القيام  كيكوف نؤاؿ الكافرين مةهم نؤاؿ اَلًذينى أيٍرًنلى إًلىٍيًهمٍ ( األمم )فػىلىةىٍسأىلىنَ ) - 6
( أيضان فةقوؿ ٟنم ماذا كىلىةىٍسأىلىَن اٍلميٍرنىًلٌنى نؤاؿ ١ناكم  )توبيخ كتقريع، كأٌما اٞنؤمةوف مةهم فيسئلوف 

أجاب قومكم بعد التبليغ كاإلنذار، فيقولوف ال علم لةا بذلك كأنت أعلم ُّم مٌةا. كيؤيٌد ذلك قوله تعأب 
ـي اٍلغيييوًب{ .ُب نورة اٞنائدة }يػىٍوـى ٩نىٍمىعي الٌلهي الرحنيلى فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجٍبتيٍم قىاليواٍ الى   ًعٍلمى لىةىا ًإَنكى أىنتى عىبَل

( أم على الرنل أخبار قومهم كما فعلوه بعدهم من تغيًن أدياهنم كتبديل فػىلىةػىقيَصَن عىلىٍيًهم) - 7
أنٌه قاؿ يؤتى بقـو من أٌميت  الةبٌ م عن كً أحكامها كعن أعماٟنم السٌيئ  لكي ال يتشٌفعوا ٟنم. ري 

( أم ًبًعٍلمو فأقوؿ يا رٌب أٌميت أٌميت، فيقوؿ إٌنك ال تدرم ما صةعوا بعدؾ. كقوله )فيدخلوهنم جهٌةم، 



( عةهم بل مبلئكتةا حاضرة عةدهم تكتب كىمىا كيَةا غىآئًًبٌنى لم شاهد )عاًلمٌن ًُّم كبأفعاٟنم كأقواٟنم عً 
 أعماٟنم كٓنصي أقواٟنم فبل تتشٌفعوا ٟنم.

( أم العدؿ ال ظلم فيه، كالوزف هو احملاكم ، كاٞنيزاف قانوف اٜنكم، كٗنعها كىاٍلوىٍزفي يػىٍومىًئذو اٜنٍىقح ) - 8
 : كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس، موازين

ا كالَرٍ٘نني  اٍلمىوازًيني  تًٍلكى  ًيَ ً  رىبح           أنزىٟنى  ًمٍقيانىا الةَاسً  بػىٌٍنى  الربى
 : كقوانٌن تشريعي  ، كقاؿ اآلخريريد بذلك الكتب السماكي  كما فيها من أحكاـ  

 مىوازًيةىا كانيوا حيكٍّميوا كإفٍ  يػىٍومان           فىراًعةى ن  كانيوا انتيٍخًصميوا إذا قوـه 
( بدخوؿ اٛنٌة  كاٝنبلص من فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( يعين فمن طالت ١ناكمتيه )فىمىن ثػىقيلىٍت مىوىازًيةيهي )

اكى مىوىازًيةيهي كىمىٍن خىَفٍت جهٌةم ) موف بل ييسئلوف نؤاؿ توبيخ ( يعين قصرت ١ناكمته، ألٌف الكافرين ال ٪ني
انيواٍ بًآيىاتًةىا ًيٍظًلميوفى كتقريع )  . فهم باقوف ُب جهٌةم ال ٫نرجوف مةها (فىأيٍكلىػًئكى اَلًذينى خىًسريكاٍ أىنفيسىهيم ّنىا كى

بتقريب مةك كجعلتين رئيسان على اٞنبلئك  فظةةت أٌنك ال تطرد٘ب ( فىًبمىا أىٍغوىيٍػتىيًن ( إبليس )قىاؿى ) - 16
من مةزليت إف أنا ٓب أمتثل بعض أكامرؾ، فهذا معىن أغويتين، فإٌف اهلل تعأب ال يغوم أحدان كلكٌن إبليس 

َف ٟنىي كقوله ) ،أخذه الغركر ّنةزلته فأغواه جهله بعواقب األمور كأكقعه تكرٌبه ُب اٞنعصي  ٍم ًصرىاطىكى ألىقػٍعيدى
 . ( فأصٌدهم عةه، يعين أصٌدهم عن الدين اٞنستقيم الذم يوصلهم إليكاٍلميٍستىًقيمى 

فيجب على اإلنساف أف ال يقع ُب هاتٌن اٝنصلتٌن كيتجٌةبهما على الدكاـ لئبلٌ يقع ُب اٟناكي  كما كقع 
 .إبليس، كاٝنصلتاف ٨نا الغركر كالتكرٌب 

ـى قىٍد أىنزى ) - 26 ( أم يسرت عوراتكم، كاللباس اٞنذكور هةا هو ٍلةىا عىلىٍيكيٍم لًبىاننا يػيوىارًم نىٍوءىاًتكيمٍ يىا بىيًن آدى
ـٌ لكٌل الةاس، أٌما األثًنم فهو خاص لؤلنبياء  لباناف أحد٨نا ماٌدم كاآلخر أثًنم، فاٞناٌدم هو عا

ٛنسم كهي عريان  فإف  كاألكلياء كالصاٜنٌن كذلك بعد اٞنوت، ألٌف اإلنساف إذا مات خرجت الةفس من ا
ا اٞنبلئك  ثوباي من السماء تسرت به عورهتا. أٌما اللباس اٞناٌدم فهو من  كانت من الصاٜنٌن أنزلت ٟنى



صوؼ األنعاـ كأكبار اإلبل تيصةع مةها ثياب بعد الغزؿ كالةسيج، كإ٧ٌنا قاؿ تعأب )قىٍد أىنزىٍلةىا عىلىٍيكيٍم( ألٌف 
ق اهلل تعأب فيه آدـ كلىٌما نزؿ آدـ من ذلك اٛنبل نزلت تلك األنعاـ إٔب األنعاـ نزلت من اٛنبل الذم خل

األرض اٞنستوي  ألٌف اٞنياه جٌفت فوؽ اٛنبل كالةباتات يبست فلم يبقى لؤلنعاـ ما تأكل كتشرب، كالشاهد 
ٍبٌ  ..اْب{ أم أنزٟنا من اٛنبل، على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر }كىأىنزىؿى لىكيم مٍٍّن اأٍلىنٍػعىاـً ٖنىىانًيى ى أىٍزكىاجو 

 أٌنذ الةاس من أصوافها لبانان كأثاثان. 

( يريد به األفرش  كاألثاث اليت تصةع من الصوؼ كالشعر كالوبر، ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب كىرًيشناأٌما قوله )
ا أىثىاثنا كى   مىتىاعنا ًإٔبى ًحٌنو{ . ُب نورة الةحل }كىًمٍن أىٍصوىاًفهىا كىأىٍكبىارًهىا كىأىٍشعىارًهى

 . ككذلك الطيور نزلت من ذلك اٛنبل فأٌنذ الةاس من ريشها مقاعد كمساند كغًن ذلك
( أم كأنزؿ لكم لبانان تٌتقوف به ضرب عدكٌكم، كهي الدركع كاٌَّن كاٝنوذ اٞنصةوع  من كىلًبىاسي التَػٍقوىلى ) 

أنزؿ عليكم اٜنديد فأٌنذًب مةه دركعان تٌتقوف ًُّا ضرب عدكٌكم كٓنميكم من القتل،  كاٞنعىن:اٜنديد، 
كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل }كىجىعىلى لىكيٍم نىرىابًيلى تىًقيكيمي اٜنٍىَر كىنىرىابًيلى تىًقيكيم 

ديد }كىأىنزىٍلةىا اٜنٍىًديدى ًفيًه بىٍأسه شىًديده بىٍأنىكيٍم{ . أٌما كونه أنزٟنا من السماء فهو قوله تعأب ُب نورة اٜن
 . كىمىةىاًفعي لًلَةاًس{

كتعليل ذلك أٌف ُ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 ألٌف الةاس

كانوا قببلن ال يعرفوف تعدين اٜنديد من خاماته كال يوجد اٜنديد طليقان على كجه األرض لشٌدة آٌناده 
باألككسجٌن لذلك كانوا يفٌتشوف عن اٜنديد ُب قطع الةيازؾ الساقط  من الفضاء، كإ٧ٌنا يوجد اٜنديد 

 ، طليقان ُب الةيازؾ ألٌف األككسجٌن معدـك ُب الطبق  اليت فيها الةيازؾ

يػٍره أٌما قوله تعأب ) ( أم لباس التقول خًن لكم من الريش ألنٌه يصونكم من الضرب ك٪نرنكم ذىًلكى خى
( أم من عجائبه كإتقاف مصةوعاته كهي الةيازؾ تسًن ًمٍن آيىاًت الٌلهً ( اٜنديد كالةيازؾ )ذىًلكى من القتل )



( لىعىَلهيٍم يىذََكريكفى شرحان كافيان، كقوله ) الكوف كالقرآففوقةا كالسحاب كال تسقط كقد شرحةا عةها ُب كتابةا 
ال  عم كفٌكركا فيها كُب صةاعاهتا كإتقاهنا تكفيهم دالل ن على أٌف اهلل كاحدأم يٌتعظوف إذا عرفوا هذه الةٌ 

 . ذلك، كأٌف األصةاـ ال قدرة ٟنا على شيء من شريك له

ـٌ الدنيا كغدرها كُب مدح اآلخرة كنعيمها، فاجتمع نفر من اٞنسلمٌن  الةبٌ خطب  - 31 يومان فأخذ ُب ذ
كقالوا لةرتؾ كٌل طعاـ طٌيب كال نأكل إالٌ خبز الشعًن كنلبس اٞنسوح كال نتزٌين بلباس كنتفرٌغ للعبادة 

ـى كنرتؾ الدنيا. فةزلت فيهم هذه اآلي  ) ( تصٌلوف فيه، كاٞنسجد  خيذيكاٍ زًيةىتىكيٍم ًعةدى كيلٍّ مىٍسًجدو يىا بىيًن آدى
ال تلبسوا اٞنسوح كتسكةوا الصوامع كما تفعل اليهود  كاٞنعىن:كٌل مكاف يقـو الةاس فيه للصبلة كالعبادة، 

من طٌيب ( ككيليواٍ بل تزيٌةوا بلبانكم كتطٌهركا كتعطٌركا كصٌلوا فإٌف ذلك مباح لكم كاهلل ٪نٌب اٞنتطٌهرين )
( من اٞنشركبات الطٌيب  إالٌ اٞنسٌكرات كىاٍشرىبيواٍ الطعاـ كال ٓنٌرموا على أنفسكم إالٌ ما حٌرمه اهلل عليكم )

بح اٍلميٍسرًًفٌنى ( ُب األكل كالشرب )كىالى تيٍسرًفيواٍ فإهٌنا ١نٌرم  عليكم ) ( ألٌف اإلنراؼ ُب األكل ًإنَهي الى ٪نًي
ـى( كٓب يقل يا أيٌها الذين آمةوا ألٌف قٌص  آدـ نبق كالشرب يوقعكم ُب اٞنرض. كإ٧نٌ  ا قاؿ تعأب )يىا بىيًن آدى

 . ذكرها كألٌف اٝنطاب ٛنميع الةاس

َرـى زًيةى ى الٌلهً ) - 32 ( يعين اليت أخرجها زرعان من األرض ، اَليًتى أىٍخرىجى ( من الثياب كاللباس )قيٍل مىٍن حى
( اليت رزقكم اهلل إيٌاها كىاٍلطَيٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزؽً لةباٌب كاٜنرير االصطةاعي )كذلك كالقطن كالكٌتاف كاإلبريسم ا

لًَلًذينى ( مباح  )ًهي) ١نٌمد( يا قيلٍ ، يعين مىن حٌرمها عليكم من األنبياء حٌّت ٓنٌرموا ذلك على أنفسكم )
نٍػيىا ( أم خالص  من الشوائب كالتعٌفن كالتلف فبل ٍلًقيىامى ً خىاًلصى ن يػىٍوـى ا( كإهٌنم ٩ندكهنا )آمىةيواٍ ُب اٜنٍىيىاًة الدح

 . ( كيعقلوفًلقىٍوـو يػىٍعلىميوفى ( أم نبيٌةها على التفصيل )كىذىًلكى نػيفىصٍّلي اآليىاتً تتلف كال تتعٌفن ألهٌنا أثًني  )

َرـى رىيبٍّى اٍلفىوىاًحشى ) - 33 ( أم الزنا، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }كىالى قيٍل ًإ٧َنىا حى
 تػىٍقرىبيواٍ الزٍّٗبى ًإنَهي كىافى فىاًحشى ن كىنىاء نىًبيبلن{ ، 
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( إٌف بعض كىاإًلٍٍبى ( أم ما أعلن كما خفي ، كذلك من يٌتخذ رفيق  فيز٘ب ًُّا نرٌان )مىا ظىهىرى ًمةػٍهىا كىمىا بىطىنى )
 : وف اٝنمر إٖنان كُب ذلك قاؿ األخفشقبائل العرب يسمٌ 

 بًالعيقيوؿً  يىٍذهىبي  اإلٍٍبي  كىذاؾى           عىٍقًلي ضىلَ  حىَّت  اإلٍٍبى  شىرًٍبتي 
 : كقاؿ اآلخر    

انا  الوًٍزرىا ييوًجبي  اَلًذم اإلٍٍبى  نىٍشرىبى  كأفٍ           اٝنىةىا نػىٍقرىبى  أفٍ  اهللً  رىنيوؿي  هنى
( أم يعتدم على الةاس بدكف انتحقاؽ، كهو الذم ًبغىًٍنً اٜنٍىقٍّ التعٌدم على الةاس )( كهو كىاٍلبػىٍغيى ) 

يضرب شخصان ٓب يضربه كيسٌب شخصان ٓب يسٌبه أك يقتل غًن قاتل أبيه، فهذا تعدٍّ بغًن انتحقاؽ، فمن 
( حرـٌ عليكم كى أراد أف يةتقم لةفسه فليضرب من ضربه كال يضرب غًنه كليقتل قاتل أبيه كال يقتل بدله )

كٌل شيء تعملونه   كاٞنعىن:( أم ما ٓب يةٌزؿ به دليبلن كال برهانان، أىف تيٍشرًكيواٍ بًالٌلًه مىا ٓبٍى يػيةػىزٍٍّؿ ًبًه نيٍلطىاننا)
أىف تػىقيوليواٍ عىلىى ( حرـٌ عليكم )كى لغًن اهلل ٓب يةٌزؿ به اهلل ذكران أك بيانان ُب الكتب السماكي  فهو إشراؾ )

( صٌحتها كٓب يأًت ذكرها ُب الكتب السماكي  كذلك كالسائب  كالوصيل  كغًن مىا الى تػىٍعلىميوفى قواالن )( أالٌلهً 
 !ذلك، فقالوا اهلل أمرنا ًُّا

ٍبٌ  ( بأف جعل هلل شركاء أك عمل أعماالن ٓب يرضى ًُّا اهللفىمىٍن أىٍظلىمي ٣نًَن افػٍتػىرىل عىلىى الٌلًه كىًذبنا) - 37
يػىةىاٟنييٍم ( اٞنكٌذبوف )أيٍكلىػًئكى كغًنه من الرنل ) ١نٌمد( اليت جاء ًُّا أىٍك كىَذبى بًآيىاتًهً أمرنا بذلك )قاؿ إٌف اهلل 

٬نوتوف ٍبٌ  ( أم يستوفوف نصيبهم ُب الدنيا ٣نٌا كتب اهلل ٟنم من الرزؽ كالعمرنىًصيبػيهيم مٍّنى اٍلًكتىابً 
( أم ٫نرجوهنم من يػىتػىوىفَػٍونػىهيمٍ ( أم رنل اٞنوت كهم اٞنبلئك  )ةىاحىَّت ًإذىا جىاءتٍػهيٍم رينيلي كيدخلوف جهٌةم )

( أم قالت مبلئك  قىاليواٍ يقبضوف أركاحهم ) كاٞنعىن: ،أجسامهم، ألٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس األثًني 
ين كةتم تعبدكهنم من ( يعين أين شركاؤكم الذأىٍينى مىا كيةتيٍم تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلهً اٞنوت ٟنؤالء الكافرين )

( أم ضىلحواٍ عىَةا( أم الكافركف )قىاليواٍ دكف اهلل فليخٌلصوكم من عذاب اهلل إف كةتم صادقٌن ُب دعواكم )
اًفرًينى ذهبوا عٌةا كافتقدناهم فلم يةفعونا بشيء ) انيواٍ كى  ( يعين اعرتفوا بكفرهمكىشىًهديكاٍ عىلىى أىنفيًسًهٍم أىنَػهيٍم كى

. 



( ليدخلوا الى تػيفىَتحي ٟنىيٍم أىبٍػوىابي الَسمىاء( أم عن قبوٟنا )اَلًذينى كىَذبيواٍ بًآيىاتًةىا كىاٍنتىٍكبػىريكاٍ عىةػٍهىا ًإفَ ) - 40
ك  اإلنساف بعد اٞنوتاٛنٌة ، كالسماء يريد ًُّا الطبقات الغازي ، كاٛنٌة  فوقها كقد ذكرهتا مفٌصبلن ُب كتايب 

 الكوف كالقرآفُب كتايب 

( أم حٌّت يدخل حبل السفية  ُب اٛنٍىمىلي ُب نىمٍّ اٍٝنًيىاطً ( أم يدخل )كىالى يىٍدخيليوفى اٛنٍىَة ى حىَّت يىًلجى كقوله ) 
ل هو حبل السفية  مى ال يدخلوف اٛنٌة  أبدان، فاٛنى  كاٞنعىن:ثقب اإلبرة، كهذا مثل ييضرىب ُب اٞنستحيبلت، 
ثل هذا ٤نزم اَّرمٌن ( أم كمً كىكىذىًلكى ٤نىٍزًم اٍلميٍجرًًمٌنى كٗنعه ٗناالت، كنٌم اٝنياط هو ثقب اإلبرة )

 السماء فاٞنؤمةوف تفتح ٟنم أبواب السماء كيدخلوف اٛنٌة  كالكافركف يبقوف ُب أيضان. فاألركاح تصعد إٔب
 . الفضاء معٌذبٌن حوؿ الشمس

ةػىهيمىا ًحجىابه ) - 46 ،  نور األعراؼ( يعين بٌن أهل اٛنٌة  كأهل الةار حجاب كهو نور يسٌمى كىبػىيػٍ
ةػىهيم ًبسيورو لَ  هي بىابه بىاًطةيهي ًفيًه الَرٍ٘نى ي كىظىاًهريهي ًمن ًقبىًلًه كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنديد }فىضيًربى بػىيػٍ

( ، } ( يػىٍعرًفيوفى كيبلًّ ( هداة ، كهم األنبياء كالرنل )رًجىاؿه ( أم كعلى ذلك السور )كىعىلىى األىٍعرىاؼً اٍلعىذىابي
جاؿ الذين هم على ( الر كىنىادىٍكاٍ ( أم بعبلمات تبدك على كجوههم )ًبًسيمىاهيمٍ من اٞنؤمةٌن كالكافرين )

نىبلىـه ( الذين ٓب يذهبوا إليها بعد كلكٌةهم ٓب يزالوا ُب احملشر فقالوا ٟنم )أىٍصحىابى اٛنٍىَة ً األعراؼ نادىكا )
أخرب نبحانه بأٌف هذا ٍبٌ  ( كهذه بشارة ٟنم بأهٌنم نلموا من جهٌةم كنيدخلوف اٛنٌة  عن قريب.عىلىٍيكيمٍ 

( ُب دخوٟنا ًلما رأكا من عبلئم اٝنًن ٓبٍى يىٍدخيليوهىا كىهيٍم يىٍطمىعيوفى اٛنٌة  فقاؿ )السبلـ يكوف ٟنم قبل دخوؿ 
 . كالبشارة ٟنم من اٞنبلئك  كالسبلـ من األنبياء

تًٍلقىاء أىٍصحىاًب الَةاًر ( أم أبصار أهل اٛنٌة  الذين ال يزالوف ُب احملشر )كىًإذىا صيرًفىٍت أىٍبصىاريهيمٍ ) - 47
 . ( الذين هم ُب الةاربَػةىا الى ْنىٍعىٍلةىا مىعى اٍلقىٍوـً الظَاًلًمٌنى قىاليواٍ رى 
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( من اٞنشركٌن رًجىاالن ( أم األنبياء كاٟنداة الذين هم على السور نادىكا )كىنىادىل أىٍصحىابي األىٍعرىاؼً ) - 48
( أم قاؿ اٟنداة للكافرين قىاليواٍ ين )( أهٌنم من الكافر يػىٍعرًفيونػىهيٍم ًبًسيمىاهيمٍ كالكافرين الذين هم ُب احملشر )

كىمىا كيةتيٍم ( أم ٓب يةفعكم ٗنعكم اليـو كٓب يدفع عةكم شيئان من عذاب اهلل )مىا أىٍغىنى عىةكيٍم ٗنىٍعيكيمٍ )
 . ( ُب دار الدنيا على األنبياء كعلى اٞنؤمةٌنتىٍستىٍكربيكفى 

ػؤيالء اَلًذينى ٢ناطبٌن بذلك الكافرين قائلٌن )تشًن األنبياء إٔب اٞنؤمةٌن الذين ُب احملشر ٍبٌ  - 49 أىهى
( ألهٌنم تركوا عبادة األكثاف كاألصةاـ ككفركا ًُّا الى يػىةىاٟنييمي الٌلهي بًرىٍ٘نى و ( عليهم ُب دار الدنيا كقلتم )أىٍقسىٍمتيمٍ 

( أم ال خوؼ عليكم من الةار كال نيوفى اٍدخيليواٍ اٛنٍىَة ى الى خىٍوؼه عىلىٍيكيٍم كىالى أىنتيٍم ٓنىٍزى فاليـو نقوؿ ٟنم )
 . ٓنزنوف على فراؽ اٛنٌة 

ةىا ًمنى اٍلمىاء أىٍك ٣نَا رىزىقىكيمي ( بعد أف دخلوها )كىنىادىل أىٍصحىابي الَةاًر أىٍصحىابى اٛنٍىَة ً ) - 50 أىٍف أىًفيضيواٍ عىلىيػٍ
اًفرًينى األنبياء ) ( أم قاؿ رجاؿ األعراؼ كهمقىاليواٍ ( من الفواكه كاألطعم  )الٌلهي   (ًإَف الٌلهى حىَرمىهيمىا عىلىى اٍلكى
. 

نٍػيىا فىاٍليػىٍوـى نىةسىاهيمٍ ) - 51 ٍونا كىلىًعبنا كىغىرَتٍػهيمي اٜنٍىيىاةي الدح ( أم نرتكهم ُب الةار حٌّت اَلًذينى أَنىذيكاٍ ًديةػىهيٍم ٟنى
انةساهم ) ػذى ( أم ككما كىمىابوا بيـو القيام  كأ٨نلوا أمره حٌّت نسوه )ذٌ ( أم كما ككىمىا نىسيواٍ لًقىاء يػىٍوًمًهٍم هى

انيواٍ بًآيىاتًةىا ٩نىٍحىديكفى )  . ( يعين كما كانوا ألدلٌتةا كمعجزاتًةا يةكركفكى

فحيةئذو يسأؿ أهل اٛنٌة  الذين هم ُب احملشر يسألوف األنبياء عن أهل الةار الذين هم ُب احملشر  - 52
فيقولوف  ؟كعٌلمتموهم كذٌكرٕنوهم ُّذا اليـو كما أرشدٕنونا كي يؤمةوا كما آمٌةافيقولوف هل أرشدٕنوهم 

ةىاهيم ًبًكتىابو بلى أرشدناهم كذٌكرناهم ) ، أم ، أم قرأناه ٟنم( ٟنمفىَصٍلةىاهي ( أيضان من عةد اهلل )كىلىقىٍد ًجئػٍ
اهلل كليس هنجه موضوعان على  ( منعىلىى ًعٍلمو قرأناه ٟنم كبيٌػٌةا ٟنم أحكامه على التفصيل ككاف هنجه )

 . ( كلكٌةهم كٌذبوا كانتكربكا كاغرتٌكا بكثرة أمواٟنم كعددهمهيدنل كىرىٍ٘نى ن لٍّقىٍوـو يػيٍؤًمةيوفى جهل فهو )



انتةكر اهلل تعأب امتةاع اٞنشركٌن عن اإل٬ناف بكتابه اَّيد مع كثرة األدلٌ  كالرباهٌن على ٍبٌ  - 53
( أم تأكيل كتفسًن اآليات تىٍأًكيلىهي ( أف يأتيهم )ًإالَ ( أم هل يةتظركف )ظيريكفى هىٍل يىةكحدانيٌته فقاؿ )

اٞنتشاُّ  اليت ٓب ٪نيطوا ًُّا علمان كاليت كٌذبوا ًُّا، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس }بىٍل  
يطيواٍ ًبًعٍلًمًه{ يعين كٌذبوا بآيات القرآف اليت ٓب  ٪نيطوا علمان ّنعةاها كٓب يفهموا مغزاها كىَذبيواٍ ّنىا ٓبٍى ٪نًي

  كقوٟنم ؟فكٌذبوا كانتهزؤكا ًُّا. كذلك قوٟنم كيف يةبت ُب جهٌةم شجر كالةار تأكل األخضر كاليابس
 . إٔب غًن ذلك من التكذيب كاالنتهزاء بالقرآف ؟كيف يكوف األكل بالبطن دكف الفم

أكيلها إالٌ بعد حٌن من الزمن، كذلك قوله تعأب ُب نورة ٍبٌ بٌٌن نبحانه بأٌف اآليات اٞنتشاُّ  ال يأٌب ت
ص }كىلىتػىٍعلىميَن نػىبىأىهي بػىٍعدى ًحٌنو{ كإٌنكم أيٌها الكافركف به ال تعيشوف إٔب ذلك اليـو لكي تؤمةوا به حٌن 

ةتم تفهموف تأكيله بل نتموتوف عن قريب كتةتقلوف إٔب العآب األثًنم كحيةذاؾ ال يةفعكم اإل٬ناف إذا آم
 ؟فما ٬نةعكم من اإل٬ناف به اليـو ما دمتم أحياء ُب دار الدنيا كما دامت لكم فرص  لئل٬ناف

ٍبٌ بٌٌن نبحانه بأهٌنم إذا ٚنعوا تأكيل اآليات اٞنتشاُّ  عةدما يأٌب ًُّا اٞنهدم يةدموف على ما فرط مةهم 
دارالدنيا فيصٌدقوا بالقرآف كيعبدكا اهلل كحده كيتمٌةوف لو ٩ندكف شفيعان يشفع ٟنم عةد اهلل أك يعودكف إٔب 

( أم تأكيل يػىٍوـى يىٍأٌب تىٍأًكيليهي ) :كال يشركوا به شيئان كلكن ال فائدة ألمانٌيهم حيث فاتتهم الفرص  فقاؿ
نيلي رىبػٍّةىا قىٍد جىاءٍت ري ( أم الذين كٌذبوا به كتركوه حٌّت نسوه )يػىقيوؿي اَلًذينى نىسيوهي ًمن قػىٍبلي القرآف كتفسًنه )

( عةد فػىهىل لَةىا ًمن شيفىعىاء فػىيىٍشفىعيواٍ لىةىا( كلكن كٌذبةاهم كنخرنا مةهم كاآلف عرفةا أهٌنم على حٌق )بًاٜنٍىقٍّ 
قىٍد ( يكوف هذا القوؿ مةهم كهم نفوس أثًني  )فػىةػىٍعمىلى غىيػٍرى اَلًذم كيَةا نػىٍعمىلي ( إٔب الدنيا )أىٍك نػيرىدح اهلل )

انيواٍ يػىٍفتػىريكفى ( أم ضاع كذهب عةهم )كىضىَل عىةػٍهيم( ألهٌنم أكقعوها ُب العذاب )أىنفيسىهيمٍ  خىًسريكاٍ  ( أم َما كى
 . ما كانوا يكذبوف به على اهلل من قوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل



 ١نٌمد( القرآف، يعين أكٓب نبٌٌن ُب القرآف من األدلٌ  كالرباهٌن ما يكفي ٟنداي  قومك يا أىكىٓبٍى يػىٍهدً ) -100
ًمن بػىٍعًد ) ١نٌمدكهم قومك يا  69( ُب اٞنستقبل لًَلًذينى يىرًثيوفى األىٍرضى فلماذا ال يؤمةوف كقد فٌصلةاه ٟنم )

( قالوا اللهٌم إف كاف هذا هو أىفعذاب )( أم من بعد زكاؿ أهلها عن اٜنكم، ٞناذا يستعجلونك بالأىٍهًلهىا
ةىاهيماٜنٌق من عةدؾ فأمًطر عليةا حجارةن من السماء أك ائتةا بعذابو أليم ) ( بالعذاب كما َلٍو نىشىاء أىصىبػٍ

( كلكن ال نشاء إصابتهم كىنىٍطبىعي عىلىى قػيليوًًٍُّم فػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى ( أم بسبب ذنوُّم )ًبذينيوًًُّمٍ نألوا )
 العذاب بل نريد هدايتهم كي يرثوا األرض من بعد أهلها.ب

كىلىقىٍد جىاءتٍػهيٍم ( كهم الذين نبق ذكرهم )نػىقيصح عىلىٍيكى ًمٍن أىنبىآًئهىا( اليت أهلكةاها )تًٍلكى اٍلقيرىل) - 101
اني ( أم باٞنعجزات كهم قـو شعيب كقـو لوط كصاّب كهود كنوح )رينيليهيم بًاٍلبػىيػٍّةىاتً  واٍ لًيػيٍؤًمةيواٍ ّنىا  فىمىا كى
اًفرًينى ( يعين ّنا كٌذب به أنبلفهم )كىَذبيواٍ ًمن قػىٍبلي  ( للةعم ، يعين كىذىًلكى يىٍطبىعي الٌلهي عىلىىى قػيليوًب اٍلكى

 . الةاكرين لةعم اهلل

عاهدكا به أنبياءهم ( يوفوف به، يعين أكثرهم خانوا العهد الذم كىمىا كىجىٍدنىا ألىٍكثىرًًهم مٍٍّن عىٍهدو ) - 102
بأف ال يشركوا باهلل شيئان كأف يتجٌةبوا اٞنعاصي كيعملوا الصاٜنات كلكٌةهم كانوا ٫نونوف العهد بعد موت 

ٍدنىا أىٍكثػىرىهيٍم لىفىاًنًقٌنى نبٌيهم فًنتٌدكف عن ديةه كيعبدكف األصةاـ ) ٍدنىا( كىًإف كىجى ( ك"إف" من قوله )كىًإف كىجى
(  للتأكيد ككذلك البلـ من  . كلكن كجدنا أكثرهم فانقٌن كاٞنعىن:قوله )لىفىاًنًقٌنى

بَػريكفى ُب األىٍرضً ( أذل فرعوف كقومه )نىأىٍصًرؼي عىٍن آيىاٌبى ) - 146 ( بغًن اٜنٌق، يعين ُب أرض اَلًذينى يػىتىكى
فرعوف  مصر، كآياته هي التوراة كالعصا كمونى كهاركف، كذلك لىٌما نار بةو إنرائيل من مصر خافوا من

أف يلحقهم كيضرُّم فقالوا }ًإنَا لىميٍدرىكيوفى{ أم نيلحق بةا فرعوف كيقتلةا، فطمأهنم اهلل تعأب كقاؿ 
بَػريكفى ُب األىٍرًض ًبغىًٍنً اٜنٍىقٍّ ) كىًإف يػىرىٍكاٍ  ( أم نأصرفهم عةكم فبل ٔنافوهم )نىأىٍصًرؼي عىٍن آيىاٌبى اَلًذينى يػىتىكى

                                                           
ةىا ُب الزَبيوًر ًمن بػىٍعًد الذٍٍّكًر أىَف اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا عً   69 تىبػٍ بىاًدمى الَصاًٜنيوفى كهذا هو مراد قوله تعأب ُب نورة األنبياء }كىلىقىٍد كى
.} 



( أم الَ يػيٍؤًمةيواٍ ًُّىا كىًإف يػىرىٍكاٍ نىًبيلى الرحٍشدً ات اليت جاء ًُّا مونى كعددها تسع آيات )( من اٞنعجز كيَل آيى و 
( يػىَتًخذيكهي نىًبيبلن ( أم طريق الكفر كالضبلؿ )كىًإف يػىرىٍكاٍ نىًبيلى اٍلغىيٍّ ( لديةهم )الى يػىَتًخذيكهي نىبًيبلن طريق اٜنٌق )

انيواٍ عىةػٍهىا غىاًفًلٌنى  ذىًلكى أم يٌتخذكه ديةان كمةهجان )  . (بًأىنَػهيٍم كىَذبيواٍ بًآيىاتًةىا كىكى

 آراء المفسّرين

ٓب يفهم اٞنفٌسركف معىن هذه اآلي  مع بساطتها ككضوح ألفاظها فأخذكا ُب تفسًنها بعكس ما هي عليه 
يؤمةوا كبذلك يستحٌقوف فظٌةوا أٌف اهلل تعأب يريد بذلك صرؼ الكتابي  عن أذهاف هؤالء اٞنتكرٌبين لئبلٌ 

العذاب ، كلكن اهلل تعأب ٓب يقل : نأصرؼ آياٌب عن الذين يتكرٌبكف ُب األرض ، بل قاؿ تعأب 
 )نىأىٍصًرؼي عىٍن آيىاٌبى( كإليك ما جاء ُب تفسًن اٛنبللٌن :

كفى ُب ٱألىٍرًض ًبغىًنًٍ ٱٍٜنىقٍّ "} نىأىٍصًرؼي عىٍن ءىايىَٰيًت { دالئل قدرٌب من اٞنصةوعات كغًنها } ٱَلًذينى يػىتىكىبَػري 
 "{ بأف أخذٟنم فبل يتفكركف فيها

كجاء ُب تفسًن الةسفي: "} نىأىٍصًرؼي عىٍن ءىايىَٰيًت { عن فهمها. قاؿ ذك الةوف قدس اهلل ركحه: أىب اهلل 
 "أف يكـر قلوب الباطلٌن ّنكةوف حكم  القرآف

قاؿ: "} نأصرؼ عن آياٌب الذين يتكرَبكف ُب  477كجاء ُب تفسًن الطربني اٌَّلد الرابع صفح    
 :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 كَذبوا بآياتةا { بياف أف 
 .صرفهم عن اآليات مستحٌق بتكذيبهم



كثانيها: أف معةاه نأصرفهم عن زيادة اٞنعجزات اليت أظهرها على األنبياء )ع( بعد قياـ اٜنج  ّنا تقَدـ  
الةبوة ألف هذا الضرب من اٞنعجزات إ٧نا يظهر إذا كاف ُب اٞنعلـو أنه يؤمن من اٞنعجزات اليت ثبتت ُّا 

عةده من ال يؤمن ّنا تقَدـ 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 } 

 .يركا نبيل الرشد { إٔب آخر اآلي كإف 

كثالثها: أف معةاه نأمةع الكذابٌن كاٞنتكرٌبين آياٌب كمعجزاٌب كأصرفهم عةها كأخصح ُّا األنبياء فبل  
 . أظهرها إال عليهم كإذا صرفهم عةها فقد صرفهم عةهم

٫نرجها عن كوهنا أدل  كرابعها: أف يكوف الصرؼ معةاه اٞنةع من إبطاؿ اآليات كاٜنجج كالقدح فيها ّنا  
كحججان كيكوف تقدير اآلي  إ٘ب أصرؼ اٞنبطلٌن كاٞنكٌذبٌن 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  
لقدح فيها كال على قهر مبلغيها كال على مةع اٞنؤمةٌن من اتباعها كاإل٬ناف غًن إهبلؾ فبل يقدركف على ا

[ كيكوف اآليات ُب هذا الوجه القرآف كما 67ُّا كهو نظًن قولػه} كاهلل يعصمك من الةاس {]اٞنائدة: 
 ". جرل ٠نراه من كتب اهلل اليت ٓنملتها األنبياء عليهم السبلـ

ديكنىهي مىٍكتيوبنا ( كهو الذم ال يكتب كال يقرأ )األيمٍّيَ ان )١نٌمد( الةبٌ نيوؿى اَلًذينى يػىَتًبعيوفى الرَ ) -157 اَلًذم ٩نًى
يلً  لح ( يعين مكتوب  أكصافه كعبلئمه )ًعةدىهيٍم ُب التَػٍورىاًة كىاإًل٤نًٍ يىٍأميريهيم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىةػٍهىاهيٍم عىًن اٍلميةكىًر كى٪نًي

( أم عهودهم كمواثيقهم كىيىضىعي عىةػٍهيٍم ًإٍصرىهيمٍ ( مةها )كى٪نيىرٍّـي عىلىٍيًهمي اٍٝنىبىآًئثى اللحـو ) ( منٟنىيمي الطَيٍّبىاتً 
 . إذا جاءهم كيةصركه كيعٌزركه ١نٌمد الةبٌ اليت أخذها عليهم أنبياؤهم السالف  بأف يؤمةوا ب



ي قوله تعأب }كىًإٍذ أىخىذى الٌلهي كالعهود اليت أخذها عليهم أنبياؤهم قد جاء ذكرها ُب نورة آؿ عمراف كه
ٌٍنى{ إٔب قوله }كىأىخىٍذًبيٍ عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم{ يعين كأخذًب على قومكم عهدم بأف يؤمةوا الةبيػٌ ًميثىاؽى 

كيةصركه. كإ٧ٌنا قاؿ تعأب }ًإٍصرًم{ كٓب يقل عهدم، يريد بذلك تأكيد العهد الذم ال انتثةاء  حٌمدّن
 عةه، يقاؿ أصٌر مأخوذة من اإلصرار بالشيء كالتأكيد عليه ُنيث ال ييستثىنى  فيه، فكلم  }ًإٍصرًم{

 . الرجل على طبلؽ زكجته، أم صٌمم على طبلقها ال يستثين عن ذلك

وا بالعهد فسقط عةهم حكمه كزاؿ عةهم عذابه من أهل الكتاب كنصركه فقد كفى  حٌمدفالذين آمةوا ّن
( يعين نقط حكم كىيىضىعي عىةػٍهيٍم ًإٍصرىهيمٍ وا به، فهذا معىن قوله تعأب )كاٞنؤاخذة به كما يؤاخذ الذين ٓب يوف

انىٍت عىلىٍيًهمٍ العهد عةهم ألهٌنم كفىوا بعهودهم، كقوله ) ( يعين كيزيل عةهم األحكاـ الثقيل  كىاألىٍغبلىؿى اَليًت كى
كٓنرٙب بعض اللحـو اليت كانت عليهم نابقان كذلك كالصـو عةدهم ثبلثان كعشرين ناع ن ُب اليـو 

كالشحـو كاعتزاؿ اٞنرأة اٜنائض أربع  عشر يومان كقرض الثياب اٞنلٌطخ  بالدـ كغًن ذلك من قيود ُب 
زالت عةهم تلك القيود ألٌف شريعته ٚنحاء ال يكٌلف اإلنساف أكثر من  الةبٌ األحكاـ، فالذين اتٌبعوا هذا 

كىاتَػبػىعيواٍ الةحورى ( على أعدائه )كىنىصىريكهي ( أم عٌظموه ككٌقركه )كىعىَزريكهي ) الةبٌ ( أم ُّذا فىاَلًذينى آمىةيواٍ ًبهً طاقته )
، كال ٩نوز أف يٌتبعوا القرآف كال يٌتبعوا ٌمد( يعين يٌتبعوف القرآف مع اتٌباعهم حملمىعىهي ( يعين القرآف )اَلًذمى أينزًؿى 

( أم هيمي اٍلميٍفًلحيوفى ان كالقرآف )١نٌمد( الذين اتٌبعوا ٍكلىػًئكى أي ان كالقرآف )١نٌمدان بل ٩نب اتٌباع اإلثةٌن ١نٌمد
 . الفائزكف باٛنٌة  كنعيمها

كعبلئمه، فقد جاء ُب التوراة ُب االصحاح  الةبٌ كإليك بعض ما ذيًكر ُب التوراة كاإل٤نيل من صفات 
ك )أم مثل مونى( كألقي كبلمي أقيم ٟنم نبيان من بٌن إخوهتم مثلالثامن عشر من التثةي  قاؿ اهلل تعأب ]

 ُب فيه فيخاطبهم َنميع ما آمره به، كأٌم إنساف ٓب يطع كبلمي الذم يتكٌلم به باٚني فإٌ٘ب أحانبه عليه
. ] 



  فقد باركت عليه جدان جدان كأٌما ابن األمى كجاء أيضان ُب االصحاح السابع عشر من نفر التكوين ]
  هو إٚناعيل، أٌما الثا٘ب عشر من هؤالء [ . فابن األمى  عظيم  كنيلد اثين عشر عظيمان كأؤٌخره ألٌم و 

 . ، كاألٌم  العظيم  يريد ًُّا اٞنسلمٌن١نٌمدالعظماء فهو 

اٜنمد هلل ُب األعإب، كأٌما ُب اإل٤نيل فقد جاء ُب الةشيد اٞنبلئكي ُب االصحاح الثا٘ب من إ٤نيل لوقا )
إٔب العربي  ٍبٌ  اها بالتفسًن من اللغ  السرياني  إٔب اليوناني ( فغًٌنكا معةكعلى األرض نبلـ، كللةاس أ٘ند

فكتبوا ]اٜنمد هلل ُب األعإب كعلى األرض السبلـ كللةاس اٞنسرٌة [ . راجع كتاب )اإل٤نيل كالصليب( 
 ٞنؤلٌفه القٌس عبد األحد داككد .  38صفح  

العاٞني  األكٔب كاف السبلـ أـ ُب  أقوؿ أٌم نبلـ كاف على األرض كأيٌ  مسرٌة حدثت فيها أُب اٜنرب
 الثاني  أـ ُب القةابل الذرٌي  أكاٟنيدركجيةي ، كأيٌ  مسرٌة كانت ٟنم بذلك؟

( أم عىًن اٍلقىٍريىً  اَليًت كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحرً نؤاؿ توبيخ ) ١نٌمد( أم كانأؿ اليهود يا كاىٍنأىٍٟنيمٍ ) - 163
( أم يسرعوف ُب صيد األٚناؾ يـو السبت ككاف ًإٍذ يػىٍعديكفى ُب الَسٍبتً على شاطئ البحر كهي قري  إيل  )

ٍبًتًهٍم شيَرعان ١نٌرمان عليهم الصيد فيه ) كىيػىٍوـى ( أم طافي  فوؽ اٞناء كشراع السفن )ًإٍذ تىٍأتًيًهٍم ًحيتىانػيهيٍم يػىٍوـى نى
( أم كىذىًلكى نػىبػٍليوهيمأـ ٬نتثلوف أكامر رٌُّم ) ( كذلك لةختربهم هل يصيدكف السمكالى يىٍسًبتيوفى الى تىٍأتًيًهمٍ 

 . (ّنىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى ٦نتربهم ُّذا )

كلىٌما صادكا السمك افرتقوا ثبلث فرؽ، فرق  صادكا كفرق  هنىوهم عن ذلك كفرق  نكتوا كٓب  - 164
 يصيدكا قالوا للذين هنىوا عن الصيد ( أم فرق  مةهم، كهم الذين نكتوا كٓبكىًإذى قىالىٍت أيَم ه مٍّةػٍهيمٍ يصيدكا )

ا( يعةوف من صاد السمك )ًٓبى تىًعظيوفى قػىٍومنا الٌلهي ميٍهًلكيهيمٍ ) ابنا شىًديدن بػيهيٍم عىذى ( أم مهلكهم أىٍك ميعىذٍّ
( كيمٍ مىٍعًذرىةن ًإٔبى رىبٍّ ( أم قالت الفرق  الةاهي  )قىاليواٍ بالطاعوف أك معٌذُّم ُب اآلخرة إف ٓب يهلكوا بالطاعوف )

يعين هنىيةاهم عن ذلك ليكوف لةا عذره عةد رٌبكم إذا نألةا عن ذلك يـو القيام  فةقوؿ هنىيةاهم فلم يةتهوا 



 ( يعين كلعٌل الصٌيادين يٌتقوف عقاب اهلل فيةتهوف عن صيد السمك يـو السبت إذا هنىيةاهمكىلىعىَلهيٍم يػىتَػقيوفى )
. 

( يعين فلىٌما انتمٌركا على ذلك حٌّت نسوا ما ذيكٍّركا به من الةهي عن ذيكٍّريكاٍ ًبهً فػىلىَما نىسيواٍ مىا ) - 165
ةىا اَلًذينى يػىةػٍهىٍوفى عىًن الصيد ُب أيٌاـ السبت، نٌلطةا عليهم أعداءهم فقهركهم كقتلوهم كأنركهم ك) أى٤نىيػٍ

ٍذنىا اَلًذينى ظىلىميواٍ  ّنىا  ( أم شديد بأيدم أعدائهم )ًبعىذىابو بىًئيسو )( أنفسهم، يعين الذين صادكا السحوًء كىأىخى
انيواٍ يػىٍفسيقيوفى   . ( بٌن قومهمكى

( من الصيد كالبيع كالشراء ُب أياـ عىن َما نػيهيواٍ عىٍةهي ( أم فلٌما ازدادكا ُب عصياهنم )فػىلىَما عىتػىٍواٍ ) -166
حقًنين كالقردة. كهذه كةاي  عن إذالٟنم كٓنقًنهم  ( أم مطركدينقػيٍلةىا ٟنىيٍم كيونيواٍ ًقرىدىةن خىاًنًئٌنى السبت )

كليس معةاه ميًسخوا قردة. فكٌل ٗنل  تأٌب ُب القرآف ُّذه العبارة هي كةاي  عن إذالٟنم، كهي )كيونيوٍا( 
ذٌٟنم، أىٍحيىاهيٍم{ فكلم  }ميوتيوٍا{ كةاي  عن ٍبٌ  كنظًنها قوله تعأب ُب نورة البقرة }فػىقىاؿى ٟنىيمي الٌلهي ميوتيواٍ 

َ أىٍحيىاهيٍم{ يعين أعٌزهم. كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب نورة البقرة كهي قوله تعأب }كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي  }ٍبي
كاٍ ًمةكيٍم ُب الَسٍبًت فػىقيٍلةىا ٟنىيٍم كيونيواٍ ًقرىدىةن خىاًنًئٌنى{  . اَلًذينى اٍعتىدى

أذف أعداؤهم من رٌبك ُب قتاٟنم فأذف ٟنم، كاف القدماء يتفاءلوف ( يعين كإذ انتكىًإٍذ تىأىَذفى رىبحكى ) - 167
يرموهنا بسهم فإذا كقع السهم ٍبٌ  بالسهاـ فيكتبوف على رقع  "إفعل" كيكتبوف على األخرل "ال تفعل"

على األكٔب يقولوف أذف لةا ربٌةا ُب ذلك، كإذا كقع السهم على الثاني  قالوا ٓب يأذف لةا ُب ذلك. فأخذ 
ى السهم فوقع على األكٔب اليت مكتوب فيها " ذنٌصر نهمان كانتأذف اهلل ُب قتاؿ بين إنرائيل كرمى نبوخ

( أم نألوه اإلذف ُب  إفعل"، فسار َنيشه كحارُّم كانتصر عليهم. كهذا معىن قوله تعأب )كىًإٍذ تىأىَذفى رىبحكى
( أم من ٍم ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىً  مىن يىسيوميهيٍم نيوءى اٍلعىذىابً لىيىبػٍعىثىَن عىلىٍيهً أقسم اهلل تعأب )ٍبٌ  قتاٟنم فأذف ٟنم.

كىًإنَهي ( ًلمن يريد عقابه فيعاقبه ُب الدنيا قبل اآلخرة )ًإَف رىَبكى لىسىرًيعي اٍلًعقىابً يعاملهم بأنوأ العذاب )
 . ( باٞنؤمةٌنَرًحيمه ( للتائبٌن من اٞنوٌحدين )لىغىفيوره 



( ٢نتلف  ُب اللغات مةهم فرس كعرب أي٣نىنا( أم فرٌقةاهم ليكونوا ذليلٌن )كىقىطٍَعةىاهيٍم ُب األىٍرضً ) - 168
( كىبػىلىٍونىاهيمٍ ( أم غًن صاٜنٌن )كىًمةػٍهيٍم ديكفى ذىًلكى ( ُب أعماٟنم )مٍّةػٍهيمي الَصاًٜنيوفى كترؾ كأكراد كغًن ذلك )

 . ( عن غٌيهم ككفرهملىعىَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى ( أم باٝنًن كالشٌر )اتً بًاٜنٍىسىةىاًت كىالَسيٍّئى أم اختربناهم )

( عن آبائهم كىرًثيواٍ اٍلًكتىابى ( يعين فذهب اآلباء كقاـ األبةاء مقامهم )فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًهٍم خىٍلفه ) - 169
ا األٍدٗبى  يىٍأخيذيكفى عىرىضى كأجدادهم، كالكتاب يريد به التوراة، كاٞنقصود بذلك علماء اليهود ) ػذى ( أم هى

ض زائل ُب هذه الدنيا، رى يأخذكف اٞناؿ رشوة ُب حكمهم للةاس فيحكموف باطبلن ألجل اٞناؿ الذم هو عى 
يػيٍغفىري لىةىاٌر كالفاجر" ، )ض حاضر يأكل مةه البػى رى ل :"الدنيا عى يقاؿ ُب اٞنثى  ( يعين يأخذكف كىيػىقيوليوفى نى

فر اهلل لةا هذه اٞنرٌة كال نعود نأخذ الرشوة من أحد، كلكٌةهم يقولوف نيغٍبٌ  الرشوة ك٪نكموف باطبلن 
( أم مثل الذم جاءهم باألمس من اٞناؿ عىرىضه محثٍػليهي ( ُب الغد )كىًإف يىٍأهًتًمٍ يكذبوف على أنفسهم )

أنبياؤهم مةهم العهود ( يعين أٓب تأخذ أىٓبٍى يػيٍؤخىٍذ عىلىٍيًهم مٍّيثىاؽي اٍلًكتىابً ( كال ٫نشىوف عقاب اهلل )يىٍأخيذيكهي )
كتشٌدد عليهم اٞنواثيق بأف يٌتقوا اهلل ُب ٗنيع أكامره ك٪نكموا بٌن الةاس باٜنٌق كتلك العهود كاٞنواثيق 

أىف الَ ًيقيوليواٍ عىلىى الٌلًه ًإالَ مكتوب  عةدهم ُب التوراة كهم يقرأكهنا على الدكاـ، أٓب نأخذ عليهم اٞنيثاؽ )
( من أحكاـ كىدىرىنيواٍ مىا ًفيهً اٝنصمٌن، فلماذا ٪نكموف باطبلن كهم قد قرأكا الكتاب ) ( ُب اٜنكم بٌناٜنٍىقَ 

يػٍره لٍَّلًذينى يػىتَػقيوفى كقوانٌن شرعي ، كقليل مةهم يٌتقوف عقاب اهلل كال يأخذكف الرشوة ) ( كال كىالَداري اآلًخرىةي خى
 . 70رتكوف الرشوة كٓنكموف بالعدؿ( يا أحبار اليهود كتأىفىبلى تػىٍعًقليوفى يأخذكف الرشوة )

كىأىقىاميواٍ ( يعين يتمٌسكوف بالتوراة كأحكامها فبل ٪نكموف باطبلن )كىاَلًذينى ٬نيىَسكيوفى بًاٍلًكتىابً ) - 170
( بل ٤نزيهم على إصبلحهم ًإنَا الى نيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍصًلًحٌنى ( كآتىوا الزكاة كأصلحوا بٌن اٞنتخاصمٌن )الَصبلىةى 

 . خًن اٛنزاء
                                                           

ال تكٌرر التحذير من أخذ الرشوة نظران أل٨نٌيتها كتأكيد ٚناح  اٞنفٌسر لذلك له دالل  كربل على خطرها، كيف   70
 اٞنراجع -."   الراشي كاٞنرتشي كالرائش ُب الةار"كفيها قاؿ )فخر العركب ( 



ـى ( العهود كاٞنواثيق )كىًإٍذ أىخىذى رىبحكى ) - 172 ( أم من ظهرانيهم يعين ًمن ظيهيورًًهمٍ ( اٞناضٌن )ًمن بىيًن آدى
( أم هم من ذرٌي  الظهور اٞناضٌن ذيرٍّيَػتػىهيمٍ من أنبلؼ اليهود الذين نبق ذكرهم، كاليهود اٞنوجودكف هم )

( أنت ربٌةا، قاؿ اهلل تعأب بػىلىى( أم قالت اليهود )أىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قىاليواٍ ( فقاؿ )مٍ كىأىٍشهىدىهيٍم عىلىى أىنفيًسهً )
ا ( قاؿ اهلل تعأب )شىًهٍدنىاأتشهدكف أٌ٘ب كاحد ال شريك ٕب؟ قالوا ) أىف تػىقيوليواٍ يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  ًإنَا كيةَا عىٍن هىذى

ةا إنٌا كٌةا غافلٌن عن التوحيد فلم نعلم أف ال شريك لك كٓب يفهمٍ ( يعين أف ال تقولوا يـو القيام  غىاًفًلٌنى 
 . أحد فإنٌا أفهمةاكم كعٌلمةاكم كأشهدناكم على أنفسكم

( يعين كىكيَةا ذيرٍّيَ ن مٍّن بػىٍعًدًهمٍ ( أم من قبلةا )ًإ٧َنىا أىٍشرىؾى آبىاؤينىا ًمن قػىٍبلي ( يـو القيام  )أىٍك تػىقيوليواٍ ) - 173
يتهم من بعدهم فتعٌلمةا اإلشراؾ مةهم، فإنٌةا كٌصيةا آباءكم أف يعٌلموكم كيرشدككم إٔب التوحيد ككٌةا ذرٌ 

( من آبائةا أىفػىتػيٍهًلكيةىا ّنىا فػىعىلى اٍلميٍبًطليوفى : )، فبل تقولواكإٔب نبذ األكثاف كاألصةاـ كٓنطيمها أيةما كًجدىت
 كأجدادنا؟

بأمر من اهلل كهي أف يعبدكا اهلل كحده كال يشرًكوا به شيئان من كالعهود اليت أخذهتا عليهم أنبياؤهم 
اٞنخلوقٌن كاٞنخلوقات كأف يوصي اآلباء أبةاءهم بذلك جيبلن بعد جيل لئبلٌ يةسوا العهود كاٞنواثيق فيعبدكا 

 . غًن اهلل

 ُب االصحاحكإليك بعض العهود اليت أخذها عليهم أنبياؤهم بذلك: فقد جاء ُب التوراة ُب نفر التثةي  
يعى ًإٍنرىائًيل كىقىاؿ ٟنيٍم: اٝنامس قاؿ: ] ـى اليًت أىتىكىلمي ًُّىا »كىدىعىا ميونىى ٗنًى ا ًاٍٚنىٍع يىا ًإٍنرىائًيلي الفىرىاًئضى كىاألىٍحكى

. لٍيسى مىعى آبىائًةىا ُب مىسىاًمًعكيمي اليػىٍوـى كىتػىعىلميوهىا كىاٍحرتىًزيكا لًتػىٍعمىليوهىا. اىلَربح ًإٟنيةىا قىطىعى مىعىةىا عىهٍ  دان ُب حيورًيبى
يعيةىا أىٍحيىاءه. كىٍجهان ًلوىٍجهو .. فػىقىاؿ: أى  ا العىٍهدى بىل مىعىةىا ٥نىٍني الًذينى هيةىا اليػىٍوـى ٗنًى نىا هيوى الَربح قىطىعى الَربح هىذى

 يىكيٍن لكى آًٟنى ه أيٍخرىل أىمىاًمي. ال تىٍصةىٍع لكى ًإٟنيكى الًذم أىٍخرىجىكى ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى ًمٍن بػىٍيًت العيبيوًديًَ . ال
اًء ًمٍن ٓنىٍ 

ى
اًء ًمٍن فػىٍوؽي كىمىا ُب األىٍرًض ًمٍن أىٍنفىلي كىمىا ُب اٞن ًت األىٍرًض. ال ٕنٍثىاالن مىٍةحيوتان صيورىةن مىا ٣نَا ُب الَسمى

ًإٟنيكى إًلهه غىييوره أىفػٍتىًقدي ذينيوبى اآلبىاًء ُب األىبٍػةىاًء كىُب اٛنًيًل الثَاًلًث  تىٍسجيٍد ٟنيَن كىال تػىٍعبيٍدهيَن ألى٘بٍّ أىنىا الَربح 



اًفًظي كىصىايىامى. ال تػىٍةًطقٍ  بٍَّ كىحى  بًاٍنًم الَربٍّ كىالرَاًبًع ًمنى الًذينى يػيٍبًغضيونىيًن كىأىٍصةىعي ًإٍحسىانان ًإٔب أيليوؼو ًمٍن ١نًي
ًه بىاًطبلن. ..أىٍكًرـٍ أىبىاؾى كىأيَمكى كىمىا أىٍكصىاؾى الَربح ًإٟنيكى لًتىطي ًإًٟنكى بىاًطبلن ألى  وؿ َف الَرَب ال يػيرٍبًئي مىٍن نىطىقى بًاٚنًٍ

. ال تػىٍقتيل كىال تػىٍزًف كىال تىٍسرًٍؽ كىال تى  يػٍره على األىٍرًض اليًت يػيٍعًطيكى الَربح ًإٟنيكى ٍد ٍشهى أىيَاميكى كىلًيىكيوفى لكى خى
هي كىال أىمىتىهي عىلى قىرًيًبكى شىهىادىةى زيكرو كىال تىٍشتىًه اٍمرىأىةى قىرًيًبكى كىال بػىٍيتىه كىال  كىال ثػىٍورىهي كىال ً٘نىارىهي كىال   حىٍقلهي كىال عىٍبدى

 [.كيل مىا لًقىرًيًبكى 

 طبان قومه :كما جاء ُب ٠نموع  التوراة ُب نفر يشوع ُب اإلصحاح الرابع كالعشرين قاؿ يشوع ٢نا

 الَشٍعبي  فػىقىاؿى . «إًلىٍيكيمٍ  أىٍحسىنى  أىفٍ  بػىٍعدى  كىيػيٍفًةيكيمٍ  إًلىٍيكيمٍ  فػىييًسيءي  يػىٍرجعي  غىرًيبى ن  آًٟنى ن  كىعىبىٍدًبيٍ  الَربَ  تػىرىٍكتيمي  كىًإذىا]
 اٍختػىٍرًبيٍ  قىدً  أىَنكيمٍ  أىنٍػفيًسكيمٍ  عىلىى شيهيوده  أىنٍػتيمٍ : »لًلَشٍعبً  يىشيوعي  فػىقىاؿى . «نػىٍعبيدي  الَربَ  بىلً . الى : » لًيىشيوعى 

 كىأىًميليوا كىنىًطكيمٍ  ُب  اَليًت  اٍلغىرًيبى ى  اآلًٟنى ى  اٍنزًعيوا فىاآلفى . »«شيهيوده  ٥نىٍني : »فػىقىاليوا. «لًتػىٍعبيديكهي  الَربَ  ألىنٍػفيًسكيمي 
 يىشيوعي  كىقىطىعى . «نىٍسمىعي  كىًلصىٍوتًهً  نػىٍعبيدي  ًإٟنىةىا الَربَ : »لًيىشيوعى  الَشٍعبي  فػىقىاؿى . «ًإٍنرىائًيلى  إًلهً  الَربٍّ  ًإٔبى  قػيليوبىكيمٍ 
ا ، ذًلكى  ُب  لًلَشٍعبً  عىٍهدن ا يىشيوعي  كىكىتىبى . شىًكيمى  ُب  كىحيٍكمنا فىرًيضى ن  ٟنىيمٍ  كىجىعىلى  اٍليػىٍوـً  ًنٍفرً  ُب  اٍلكىبلىـى  هذى
 ٛنًىًميعً  يىشيوعي  قىاؿى ٍبٌ  .الَربٍّ  مىٍقًدسً  ًعٍةدى  اَليًت  اٍلبػىلحوطى ً  ٓنىٍتى  هيةىاؾى  كىنىصىبىهي  كىًبًننا حىجىرنا كىأىخىذى . اهللً  شىرًيعى ً 

ا ًإفَ : »الَشٍعبً  ا يىكيوفي  اٜنٍىجىرى  هذى ةىا، شىاًهدن عى  قىدٍ  ألىنَهي  عىلىيػٍ ةىا اَلًذم الَربٍّ  كىبلىـً  كيلَ  ٚنًى  فػىيىكيوفي  ًبًه، كىَلمى
ا  [" .ميٍلًكهً  ًإٔبى  كىاًحدو  كيلَ  الَشٍعبى  يىشيوعي  صىرىؼى  ٍبيَ 28. «ًإٟنىكيمٍ  ْنىٍحىديكا لًئىبلَ  عىلىٍيكيمٍ  شىاًهدن

 آراء المفسّرين

أصبلُّم، ككلم   آب يفهم اٞنفٌسركف تفسًن هذه اآلي  كٓب يعلموا مغزاها فظٌةوا أٌف كلم  )ظيهيورًًهٍم( معةاه
)ذيرٍّيَػتػىهيٍم( معةاها أركاحهم، كبذلك أخذكا يتخٌبطوف ُب تفسًن هذه اآلي  خبط عشواء كإليك بعض 

 . تفانًنهم لآلي  لتحكم بٌن اٝنطأ كالصواب



ـى { أم  94لقد جاء ُب تفسًن الةسفي صحف   من نورة األعراؼ قاؿ: "} كىًإٍذ أىخىذى رىبحكى ًمن بىىًن ءادى
ـى { كالتقدير: كإذ أخذ ربك من ظهور بين آدـ } كاذكرك  ا إذ أخذ } ًمن ظيهيورًًهمٍ { بدؿ من } بىىًن ءادى

ذيرٌيػَتػيهيم { كمعىن أخذ ذرياهتم من ظهورهم إخراجهم من أصبلب آبائهم } كىأىٍشهىدىهيمٍ عىلىى أىنفيًسًهمٍ 
تمثيل، كمعىن ذلك أنه نصب ٟنم األدل  على ربوبيته أىلىٍستى ًبرىبٌكيمٍ قىاليواٍ بػىلىىَٰ شىًهٍدنىا { هذا من باب ال

ككحدانيته كشهدت ُّا عقوٟنم اليت ركبها فيهم كجعلها ٣نيزة بٌن اٟندل كالضبلل ، فكأنه أشهدهم على 
ةا شهدنا على أنفسةا كأقررنا أنفسهم كقررهم كقاؿ ٟنم: ألست بربكم؟ ككأهنم قالوا: بلى أنت رٌب 

 "بوحدانيتك

ـى ًمن ظيهيورًًهمٍ { بدؿ  141ٛنبللٌن صفح  كجاء ُب تفسًن ا قاؿ: "} كًإٍذ أىخىذى رىبحكى ًمن بىىًن ءىادى
اشتماؿ ٣نا قبله بًإعادة اٛنار }ذيرٍّيًٌتًهمٍ { بأف أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدـ، نسبلن بعد 

فيهم عقبلن  نسل، كةحو ما يتوالدكف كالذر بةعماف يـو عرف  كنصب ٟنم دالئل على ربوبيته كركب
ةا } شىًهٍدنىا { بذلك كاإًلشهاد ػ }كىأىٍشهىدىهيمٍ عىلىىَٰ أىنفيًسًهمٍ { قاؿ } أىلىٍستي ًبرىبٍّكيمٍ قىاليواٍ بػىلىىَٰ { أنت رٌب 

ذىا { التوحيد  ـى ٱٍلًقيىَٰمىً  ًإنَا كيةَا عىٍن هىَٰ } أف { ال } يػىقيوليواٍ { بالياء كالتاء ُب اٞنوضعٌن، أم الكفار } يػىٍو
ًفًلٌنى { ال نعرفه }  ".غىَٰ

إذ  ١نمٌدقاؿ: "} كإذ أخذ ربك { أم كاذكر ٟنم يا  497كجاء ُب تفسًن الطربني اٌَّلد الرابع صفح  
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

ى آدـ كقاؿ: إ٘ب آخذ على أحدها: أف اهلل تعأب أخرج ذري  آدـ من صلبه كهيئ  الذر فعرضهم عل
كم قالوا بلى شهدنا قاؿ ٟنم ألست بربٌ ٍبٌ  ذريتك ميثاقهم أف يعبدك٘ب كال يشركوا يب شيئان كعلَي أرزاقهم

أنك ربةا فقاؿ للمبلئك : أشهدكا فقالوا شهدنا. كقيل: إف اهلل تعأب جعلهم فهماء عقبلء يسمعوف 



اس ١نبونوف بأٗنعهم حّت ٫نرج كل من أخرجه اهلل ُب رَدهم إٔب صلب آدـ كالةٍبٌ  خطابه كيفهمونه
 عن الفطرة ذلك الوقت ككل من ثبت على اإلنبلـ فهو على الفطرة األكٔب كمن كفر كجحد فقد تغًنٌ 

كا ُب ذلك آثاران بعضها مرفوع  كبعضها موقوف  ك٩نعلوهنا تأكيبلن لآلي  كى األكٔب عن ٗناع  من اٞنفسرين كرى 
التأكيل كقالوا: إنه ٣نا يشهد ظاهر القرآف ِنبلفه ألنه تعأب قاؿ }كإذ أخذ ربك من بين كرَد احملققوف هذا 

أخرب ٍبٌ  آدـ{ كٓب يقل من آدـ كقاؿ }من ظهورهم{ كٓب يقل من ظهره كقاؿ }ذريتهم{ كٓب يقل ذريته. 
هنم نشؤكا على تعأب بأنه فعل ذلك لئبل يقولوا إهنم كانوا عن ذلك غافلٌن أك يعتذركا بشرؾ آبائهم كأ

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 

جعلهم عقبلء كأخذ عليهم اٞنيثاؽ فيجب  فبل يصح أف يعرفوا التوحيد كأف يفهموا خطاب اهلل تعأب كإف
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 شيئان كانوا 

د مةهم كإف طاؿ العهد أال ترل أف أهل اآلخرة يعرفوف كثًنان من أحواؿ عرفوه كميَزكه حّت ال يذكره كاح
 .الدنيا حّت يقوؿ أهل اٛنة  ألهل الةار أف قد كجدنا ما كعدنا ربةا حقان 

رقاهم ٍبٌ  كثانيها: أف اٞنراد باآلي  أف اهلل نبحانه أخرج بين آدـ من أصبلب آبائهم إٔب أرحاـ أمهاهتم
حيٌان مكلفان كأراهم آثار صةعه كمَكةهم ٍبٌ  أنشأ كبلن مةهم بشران نويان ٍبٌ   مضغ ٍبٌ  درج  بعد درج  كعلق 

كم فقالوا بلى هذا يكوف معىن أشهدهم على من معرف  دالئله حّت كأنه أشهدهم كقاؿ ٟنم ألست بربٌ 
األدل  الدال  م من أنفسهم دَٟنم ِنلقه على توحيده كإ٧نا أشهدهم على أنفسهم بذلك ٞنا جعل ُب عقوٟنً 

ب فيهم من عجائب خلقه كغرائب صةعته كُب غًنهم فكأنه نبحانه ّنةزل  اٞنشهد ٟنم على كحدانيته كركٌ 
 . على أنفسهم



م كقرَرهم على ألسن رنله كثالثها: أنه تعأب إ٧نا عىن بذلك ٗناع  من ذري  آدـ خلقهم كأكمل عقوٟنى  
ا كأشهدهم على أنفسهم به لئبل يقولوا يـو القيام  إنا كةٌ  )ع( ّنعرفته كّنا ٩نب من طاعته فأقرٌكا بذلك

   . عن هذا غافلٌن." إنتهى

أخبار اٞناضٌن اليت هي موجودة ُب توراهتم لكي  ١نٌمدقرأ على اليهود يا إ( أم كىاٍتلي عىلىٍيًهمٍ ) - 175
ةىاهي آيىاتًةىانػىبىأى اَلًذمى يفٌكركا كيعتربكا فبل يكونوا مثلهم، كمن تلك األنباء ) ( أم أعطيةاه حججةا كبيٌةاتةا، آتػىيػٍ

( أم فىانسىلىخى ًمةػٍهىا) مونىككاف رجبلن عاٞنان عابدان مستجاب الدعوة ككاف ُب زمن  71كهو بلعاـ بن بىعور
( أم ٜنقه الشيطاف فىأىتٍػبػىعىهي الَشٍيطىافي فانتيزًعت مةه تلك اآليات بسبب رجوعه من الطاع  إٔب اٞنعصي  )

أيٌها اليهود فتغوكف  ( بعد أف كاف من العابدين اٞنٌتقٌن. فبل تكونوا مثلهفىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى أغواه ) حٌّت 
 . الةاس كتصٌدكهنم عن اإل٬ناف بةٌب يدعو إٔب عبادة اهلل كحده كيةهى عن عبادة األكثاف كاألصةاـ

ةىا لىرىفػىٍعةىاهي ًُّىا) - 176 لرفعةاه أم بلعاـ إٔب السماء بعد موته، يعين إٔب اٛنةاف ( يعين لو نشاء كىلىٍو ًشئػٍ
( يعين اختار البقاء ُب األرض على الصعود إٔب ًإٔبى األىٍرضً ( أم ركن )كىلىػًكَةهي أىٍخلىدى بسبب تقواه كعبادته )

نفسه فسٌولت  ( يعين كاتٌبع هولكىاتَػبىعى هىوىاهي السماء كاختار اٞناؿ الفا٘ب على الةعيم الباقي ّنعصيته هذه )
له نفسه أف يدعوى على بين أنرائيل باٟنبلؾ، مع أهٌنم ٓب يؤذكه كٓب ٪نملوا عليه بكبلـ ردمء فكذلك أنتم 

ثػىليهي كعاديتموه مع أنٌه ٓب يؤذكم بل صٌدؽ كتابكم كأيٌد ديةكم ) ١نٌمدأخذًب ُب إيذاء  ( أم فمثل بلعاـ فىمى
ثىًل اٍلكىٍلًب ًإف ٓنىًٍمٍل عىلى ُب ذلك ) َذًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً اَلًذينى  ( مثل )أىٍك تػىتػٍريٍكهي يػىٍلهىث( أم يةبح )ٍيًه يػىٍلهىثٍ كىمى

( فهم يؤذكنك كيسٌبونك كيستهزؤكف بك كإف كةت ال تتعٌرض ٟنم بأذل كبذلك يهلكوف كىَذبيواٍ بًآيىاتًةىا
 . ( ُب أمر بلعاـ كال يكونوا مثلهريكفى فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىَلهيٍم يػىتػىفىكَ أنفسهم حيث يرموهنا ُب جهٌةم )

                                                           
 .ككاف ُب مدين جليه باالؽ من آراـ  71



كإليك القٌص  من التوراة نذكرها باختصار، فقد جاء ُب نفر العدد ُب االصحاح الثا٘ب كالعشرين :     
لىٌما نار بةو إنرائيل قاصدم األردف قاـ باالؽ بن صفور ملك موآب كٗنع الشيوخ كالرؤناء كقاؿ ٟنم 

كإهٌنم ال يبقوف لةا طعامان كال شرابان لكثرهتم فةموت جوعان فاذهبوا إٔب لقد قدـ بةو إنرائيل إٔب ديارنا 
بلعاـ ككٌلموه كائتوا به فليدعي على بين إنرائيل كيلعةهم كي نةتصر عليهم كيرجعوا عن ببلدنا، كبعث 

ٌّت أنظر ُب معهم هدايا له، فساركا إٔب بلعاـ ككٌلموه بذلك كقٌدموا له اٟندايا فقاؿ ٟنم باتوا عةدم الليل  ح
أمرم، فأكحى اهلل تعأب إليه ُب اٞنةاـ أف ال تفعل ذلك كال تدعي على بين إنرائيل، كلىٌما أصبح الصباح 

قاؿ ٟنم ال أذهب معكم ألٌف اهلل هنا٘ب عن ذلك، فأخذكا يتوٌنلوف به كيتضٌرعوف إليه كقالوا له إمًض معةا 
 . عاء فاألمر لكإٔب اٞنلك كهةاؾ إف شئت أف تدعوى كإف شئت ترؾ الد

فذهب معهم على بغلته كُب مةتصف الطريق كقفت بغلته عن السًن فضرُّا فلم تًسر كزجرها فلم تزدد 
إالٌ رنوخان ُب األرض فةزؿ عةها كأخذ يضرُّا ضربان موًجعان فةطقت بقدرة اهلل تعأب كقالت إٌف أمامي 

معهم حٌّت كصلوا إٔب اٞنلك باالؽ فانتقبله مبلكان يةها٘ب عن السًن كأنت تأمر٘ب بذلك، فرتكها كنار 
اٞنلك كأكرمه كطلب مةه أف يدعوى على بين إنرائيل، فقاؿ ال أفعل ذلك ألٌف اهلل هنا٘ب ُب اٞنةاـ عن 

ذلك، فقاؿ اٞنلك لعٌلها رؤيا كاذب  كأخذ يتوٌنل إليه كيقٌدـ له األمواؿ كاٟندايا حٌّت أغراه، فصعدكا فوؽ 
هلل كأخذ بلعاـ يدعو، فةطق بالدعاء كباللعن على قـو اٞنلك ألنٌه ٓب ٬نتلك أمر  اٛنبل كقٌدموا قرابٌن

لسانه، فصاح اٞنلك كضرب بيديه كقاؿ ماذا تعمل كماذا تفعل؟ لقد دعوت عليةا كلعةتةا، فقاؿ بلعاـ: 
صار يةطق أٓب أقل لك أنا ال أقدر أف أعمل شيئان بإرادٌب فإٌف اهلل تعأب أخذ السلط  ميٌن على لسا٘ب ف

بغًن إرادٌب، فقاؿ اٞنلك كماذا نعمل اآلف؟ فقاؿ بلعاـ لةذهب إٔب اٛنبل الثا٘ب كنقٌدـ قرابٌن هلل كأدعو 
مرٌة ثاني ، ففعل كلكٌةه ٓب يةجح أيضان بل أخذ لسانه يلعن قـو اٞنلك كيدعو عليهم، ك٬ندح بين إنرائيل 

صةعت لقد أهلكتةا كلعةتةا. فقاؿ بلعاـ لةذهب  كيباركهم فصاح اٞنلك كمٌزؽ ثيابه كلطم كجهه كقاؿ ماذا
 . إٔب جبل ثالث، فذهبوا كدعا على قـو اٞنلك أيضان 



فلٌما رأل بلعاـ أٌف خطٌته هذه ٓب تةجح فٌكر ُب خطٌ  أخرل كقاؿ للملك باالؽ: إٗنعوا كٌل امرأة 
عليهم الفواكه فإذا أراد حسةاء مةكم كليأخذف معهٌن أطباقان من الفواكه كيذهنب إٔب بين إنرائيل كيبعن 

أحدهم أف ٩نامع إحداهٌن فبل ٕنتةع عن ذلك فإذا زٗب أحدهم فإٌف اهلل تعأب نيةزؿ عليهم الطاعوف 
كهذا معىن قوله تعأب )فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى( يعين بعد ما كاف فيهلكهم. ففعلوا ذلك ك٤نحت خطٌتهم، 

 . مر بالفحشاءتقيان يةهى عن الفحشاء أصبح عاصيان غاكيان يأ

كنسأله عن القيام  فإف أجابةا عةها كحدىد ٟنا  ١نٌمدإجتمع نفر من اليهود كقالوا لةذهب إٔب  - 187
بةا  كقتان فإنٌه كاذب كليس بةٌب ألٌف اهلل ٓب ٫نرب ًُّا أحدان من األنبياء كٓب ٪نٌدد كقتها ُب كتاب، أٌما إذا ٓب ٩نًي

كنألوه، فةزلت هذه اآلي   الةبٌ دخلوا على ٍبٌ  نٌه نٌب صادؽ،عليها كقاؿ ال علم ٕب بوقت حدكثها فإ
( يعين ُب أٌم أىيَافى ميٍرنىاهىا( أم عن الساع  اليت تقـو فيها القيام  )عىًن الَساعى ً ) ١نٌمد( يا يىٍسأىليونىكى )

٬نوتوف فيها أـ كقت يكوف حدكثها، ككاف نؤاٟنم مبهمان ُب علم اهلل تعأب فهل أرادكا بذلك الساع  اليت 
الساع  اليت يبعثوف فيها أـ ناع  ابتداء تلك اٜنوادث اليت تقـو بسببها القيام ، فأخرب نبحانه عن 

األرض عن  ابتداء حدكثها لؤلرض اليت ٥نن عليها كهو قوله تعأب )أىيَافى ميٍرنىاهىا( يعين أٌم كقت تقف
اء معةاه الوقوؼ كالسكوف كالثبات، يقاؿ رنت رندكرهتا احملوري  كتستقٌر عن حركتها الدائمي ، فاإل

السفية  على الشاطئ أم كقفت كنكةت، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعات }كىاٍٛنًبىاؿى أىٍرنىاهىا{ 
  .أم أثبتها على األرض

ال يكشف حقيقتها  ( أمالى ٩نيىلٍّيهىا( كال علم ٕب بذلك )ًإ٧َنىا ًعٍلميهىا ًعةدى رىيبٍّ ُب جواُّم ) ١نٌمد( يا قيلٍ )
( فإٌف اهلل تعأب ٩نٌلي ًإالَ هيوى ( يعين فيكشف عن كقتها مّت يكوف كمّت تقـو )ًلوىٍقًتهىاكيةجلي غطاؤها )

( أم ثػىقيلىتٍ أمرها للةاس ُب ذلك الزماف كيبٌٌن أنرارها كيعٌدد ٟنم عبلئمها على لساف اٞنهدم اٞنةتظر )
 تعأب يتوٌعدهم ًُّا ك٫نٌوفهم بقيامها فمةهم مكٌذب ُّا كمةهم ثقل أمرها على الةاس كعظم شأهنا ألٌف اهلل

خائف مةها كالكٌل ال يعلموف حقيقتها ألٌف اهلل تعأب أخفاها ليختربهم كيرل أعماٟنم لكي ٩نازيهم 



ٍخًفيهىا عليها ّنا يستحٌقونه، فقد قاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان مونى ُب نورة طه: }ًإَف الَساعى ى ءاىتًيى ه أىكىادي أي 
 لًتيٍجزىل كيلح نػىٍفسو ّنىا تىٍسعىى{ . 

( الى تىٍأتًيكيمٍ ( أم ثقل أمرها على أهل الكواكب السٌيارة كأهل األرض )ُب الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضً كقوله )
 . ( يعين إالٌ فجأةن ًإالَ بػىٍغتى ن عبلئمها )

فحيةئذو أخذ اليهود يةظر بعضهم إٔب بعض نظر انتجواب فقاؿ بعضهم لقد انتقصى أمرها كتتٌبع أثرها 
( يىٍسأىليونىكى كىأىَنكى حىًفيٌّ عىةػٍهىا، فةزلت ) ١نٌمدُب الكتب السماكي  فعرؼ ذلك فقالوا كأٌنك حًفيٌّ عةها يا 

لك من قوٟنم "حٌف الرجل شاربه" إذا أم كأٌنك انتقصيت أمرها كتتٌبعت أثرها حٌّت عرفت ذلك، كذ
( قيٍل ًإ٧َنىا ًعٍلميهىا ًعةدى الٌلهً أزاؿ الشعر من أنفله، كحٌفت اٞنرأة كجهها، أم تتٌبعت آثار الشعر فاقتلعته )

( ٩نهلوف اٜنٌق كىلىػًكَن أىٍكثػىرى الَةاسً كهو الذم أخرب٘ب بذلك كلست ٣نٌن درس الكتب كال ٣نٌن تتٌبع اآلثار )
 . ( اٜنقيق  يػىٍعلىميوفى الى ك)

عن الساع  كعن حدكثها كفٌصلت عبلئمها كما ٩نرم فيها من   الكوف كالقرآفكقد بٌيةت ُب كتايب 
 . حوادث فراجعه إف شئت زيادة إيضاح

ةو ) - 189 ( إنٌه يرجع إٔب الةفس كىجىعىلى ًمةػٍهىا زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى إًلىيػٍهىا هيوى اَلًذم خىلىقىكيم مٍّن نَػٍفسو كىاًحدى
خلق كٌل كاحدو مةكم من نفس كاحدة كلكٌل نفس زكج  كاٞنعىن:كزكجها من كلد آدـ ال إٔب آدـ كحٌواء. 

ًسكيٍم أىٍزكىاجنا هو مةها أم من جةسها كما قاؿ نبحانه ُب نورة الرـك }كىًمٍن آيىاتًًه أىٍف خىلىقى لىكيم مٍٍّن أىنفي 
 لٍّتىٍسكيةيوا إًلىيػٍهىا{ ، 

خٌص بالذكر أحد رؤناء قريش طلب من اهلل الولد ٍبٌ  ( أم فلٌما كطأ كٌل إنساف زكجته،فػىلىَما تػىغىَشاهىا)
فػىلىَما فلٌما أعطاه الولد ٚنٌاه عبد العٌزل كأشرؾ ُب تسميته بأف جعله عبدان للصةم، كذلك قوله تعأب )

ًفيفناتػىغىَشاهى  ( أم انتمٌرت باٜنمل فىمىَرٍت بًهً ( من اٝنٌف  ّنعىن تقـو كتقعد كْنيء كتذهب )ا ٘نىىلىٍت ٘نىٍبلن خى
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( لىًئٍن آتػىٍيتػىةىا( فقاال )َدعىوىا الٌلهى رىبَػهيمىا( باٜنمل كاقرتب كضع اٜنمل )فػىلىَما أىثٍػقىلىت  بضع  أشهر، )فٌ على اٝنً 
 . ( لكلَةىكيونىَن ًمنى الَشاًكرًينى س به عاه  ) لي( أم معاَبى صىاًٜنان كلدان )

( أم ُب الولد شيرىكىاء ًفيمىا آتىا٨نيىا( أم هلل )جىعىبلى لىهي  )( أم كلدان صاٜنان معاَبى فػىلىَما آتىا٨نيىا صىاًٜنان ) - 190
فقٌلده قومه ُب الذم أعطا٨نا فبدالن من تسميته عبد اهلل أٚنياه عبد العٌزل، كالعٌزل صةم من األصةاـ 

( قريش من فػىتػىعىأبى الٌلهي عىَما ييٍشرًكيوفى ذلك فصاركا يسٌموف أكالدهم عبد البلت كعبد العٌزل كعبد مةاة )
 . قيامهم ُّذا التقليد السٌيء

ٍيئان ( معه )أىييٍشرًكيوفى قاؿ تعأب )ٍبٌ  -191 اليت ٓب أيشركوف معه األركاح  كاٞنعىن:( من اٞناٌدة، مىا الى ٫نىٍليقي شى
كىهيٍم ٔنلق شيئان من اٞنخلوقات اٞنوجودة على األرض بل كٌل ما ُب الوجود هو من ٢نلوقات اهلل كصةعه )

أيشركوف معه ملوكهم كرؤناءهم األموات فصةعوا ٟنم ٕناثيل  كاٞنعىن:( يعين كهم ٢نلوقوف، ٫نيٍلىقيوفى 
( على صيغ  اٞنضارع يعين رؤناءهم األموات كعبدكها من دكف اهلل . كإ٧ٌنا قاؿ تعأب )كىهيٍم ٫نيٍلىقيوفى 

لىقوف يـو القيام  ألٌف اهلل تعأب ٫نلق ٟنم جلودان أثًني  كيلقيهم ُب الةار، كذلك قوله تعأب ُب نورة  ٫ني
.} ا لًيىذيكقيواٍ اٍلعىذىابى  الةساء }كيَلمىا نىًضجىٍت جيليوديهيٍم بىَدٍلةىاهيٍم جيليودنا غىيػٍرىهى

نىٍصرنا كىالى أىنفيسىهيٍم ( يعين ملوكهم األموات ال يستطيعوف للمشركٌن )يىٍستىًطيعيوفى ٟنىيمٍ كىالى ) - 192
 (  فيةجوف من العذاب.يىةصيريكفى 

( أم قسم من إغواء الشيطاف، طىاًئفه مٍّنى الَشٍيطىافً ( أم أصاُّم )ًإَف اَلًذينى اتَػقىواٍ ًإذىا مىَسهيمٍ ) - 201
فىًإذىا هيم ( كعيد اهلل كعقابه فرتكوا اٞنعصي  كندموا على ذلك )تىذىَكريكاٍ ف  مؤٌنث )فالطائف مذٌكر كالطائ

 . ( للرشدمحٍبًصريكفى 

( ٬نىيدحكنػىهيٍم ُب اٍلغىيٍّ ( يعين إخواف الشياطٌن ُب الكفر كالتكرٌب كيريد ُّم اٞنشركٌن )كىًإٍخوىانػيهيمٍ ) - 202
َ الى يػيٍقًصريكفى )يعين الشياطٌن يزيدكف ُب إغواء الكافرين   . ( ُب الزيادة من اإلغواءٍبي



لىٍوالى ( أم قاؿ الكافركف )قىاليواٍ ( أم ّنعجزة كما اقرتحوا عليك )بًآيى و ) ١نٌمد( يا كىًإذىا ٓبٍى تىٍأهًتًم) - 203
ٟنم  ١نٌمد( يا قيلٍ ( من اهلل ، يعين قالوا لك لوال طلبتها من اهلل كاخرتهتا فيعطيك إف كةت نبٌيان )اٍجتىبػىٍيتػىهىا

ا( كليس ٕب االختيار ُب ذلك )ًإ٧َنىا أىتًَبعي مىا ًيوحىى ًإٕبىَ ًمن َريبٍّ ) ػذى ( القرآف معجزٌب فهو معجزة علمي  هى
 . ( برٌُّم كبرنلهكىهيدنل كىرىٍ٘نى ه لٍّقىٍوـو يػيٍؤًمةيوفى ( ٞنن أراد أف يبصر اٜنٌق )بىصىآئًري ًمن رَبٍّكيمٍ كهو )

( الى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًهً ( يعين عةده ُب السماكات األثًني  كهم اٞنبلئك  )اَلًذينى ًعةدى رىبٍّكى ًإَف ) - 206
( أم يةقادكف ألكامره كال يعصونه كلكٌةكم تأنفوف من السجود كىييسىبٍّحيونىهي كىلىهي يىٍسجيديكفى مع علٌو شأهنم )

  ف.حقًن كطٌن مسةو م خيًلقتم من ماء له كتعصوف أكامره مع أٌنك
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 كيليها تفسًن نورة األنفاؿ
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 سورة األنفال

 الَرًحيمً  الَرٍ٘نىًن ًبٍسًم اهللً 

اًفرًينى ( أم مشٌتت )كىأىَف الٌلهى ميوًهني ( الةصر لكم من اهلل )ذىًلكيمٍ ) -18 ٍيًد اٍلكى  . (كى



إف تسألوا الةصر من اهلل فقد  كاٞنعىن:( الفتح معةاه الةصر، ًإف تىٍستػىٍفًتحيواٍ فػىقىٍد جىاءكيمي اٍلفىٍتحي ) -19
ُب اٞنستقبل كٕنتثلوا  الةبٌ ( عن معصي  كىًإف تىةتػىهيواٍ جاءكم الةصر باٞنبلئك  إذ نصرناكم على اٞنشركٌن )

يػٍره َلكيمٍ أكامره كتبلزموا أماكةكم ) ( من العمل ُّول أنفسكم ألٌف العاقب  تكوف اٟنز٬ن  كما ُب يـو فػىهيوى خى
( ٝنذالنكم ك٦نٌلي بيةكم نػىعيدٍ ( ٞنثلها فترتكوا أماكةكم كتذهبوا كراء الةهب كالسلب )كاٍ كىًإف تػىعيودي د )أحي 

ثػيرىتٍ ( أم ٗناعتكم )ًفئىتيكيمٍ ( حيةئذو )كىلىن تػيٍغيًنى عىةكيمٍ كبٌن أعدائكم ) ( ألٌف اختبلؼ اآلراء شىٍيئنا كىلىٍو كى
( بالةصرة، يعين أٌف اهلل مع الذين يؤمةوف بأٌف اهلل كىأىَف الٌلهى مىعى اٍلميٍؤًمًةٌنى كالعمل ًُّا يسٌبب الفشل )

 . نيةصرهم كيثبتوف لقتاؿ أعدائهم

( مةهم ُب الى تىكيوفى ًفتػٍةى ه ( معةاها كي )حىَّت ( أم كقاتلوا اٞنشركٌن إف أصٌركا على قتالكم )كىقىاتًليوهيمٍ ) -39
( ُب اٞنستقبل كىيىكيوفى الدٍّيني كيلحهي لًٌلهبلـ )الةاس، يعين كي ال يفتةوا الةاس بإغوائهم كبصٌدهم عن دين اإلن

ٍواٍ بأف يةصر اٞنسلمٌن فيزداد عددهم كيهلك اٞنشركٌن فتخلو األرض مةهم ) ( عن قتالكم كعن فىًإًف انتػىهى
 . ( فيجازيهم على أعماٟنمفىًإَف الٌلهى ّنىا يػىٍعمىليوفى بىًصًنه إشراكهم )

( أم متوٌٕب فىاٍعلىميواٍ أىَف الٌلهى مىٍوالىكيمٍ كٓب يةقادكا له كأصٌركا على قتالكم ) ( عن اإلنبلـكىًإف تػىوىَلٍواٍ ) -40
 (.كىنًٍعمى الَةًصًني ( لكم أيٌها اٞنسلموف )نًٍعمى اٍلمىٍؤبى أموركم )

 هذه ( من أمواؿ اٞنشركٌن ُب اٜنرب. كيدخل ُبأى٧َنىا غىًةٍمتيم مٍّن شىٍيءو ( أيٌها اٞنسلموف )كىاٍعلىميواٍ ) -41
اآلي  كٌل غةيم  من األمواؿ إذا كاف كثًنان كمقداره من ٙنسٌن ديةاران فما أكثر من ذلك، كيشمل كٌل ربح 

بعتها بعد أياـ ّنائتٌن كٙنسٌن ديةاران فقد رُنت ٍبٌ  ليس فيه تعب، مثبلن إذا اشرتيت نلع  ّنائيت ديةار
شرة دنانًن كتةفقها، أك كجدت آثاران فيها ٙنسٌن ديةاران فيجب عليك أف ٔنرج من هذه اٝنمسٌن ع

كبعتها ّنائ  ديةار فيجب أف ٔنرج مةها عشرين ديةاران، أك كجدت مةجمان ألحد اٞنعادف كأخذت امتيازان 
انتخرجت اٞنعادف من اٞنةجم كرُنت بذلك أرباحان  ٍبٌ  من اٜنكوم  بانتخراج اٞنعدف مةه أك انتأجرته

ح كتةفقها، أك كاف لك معمل لبعض اٞنصةوعات كرُنت فيه كثًنة فيجب عليك أف ٔنرج ٙنس األربا 



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 

 . صل عليه ببل تعب كال مشٌق  فعليك تأدي  ٙنسهكتةفقها، كهكذا كٌل ماؿ ٓن

فىأىَف لًٌلًه ٙنييسىهي كىلًلَرنيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًٌن م هذا اٝنمس فقاؿ )قسى ٍبٌ بٌٌن نبحانه ًلمن يي 
نٌت حصص فحٌص   ( يعين إذا كاف اٝنمس الذم انتخرجته من مالك نٌت  دنانًن فتقسمهاكىاٍبًن الَسًبيلً 

( كحٌص  الرنوؿ تةفق على األئٌم  كاٝنطباء كىلًلَرنيوؿً مةها هلل ، فتةفق على اٛنوامع كاٞنستشفيات اٝنًني  )
( يعين الفقراء من أقربائك تةفق كىًلًذم اٍلقيٍرىبى كالوٌعاظ الذين ُب اٛنوامع كعلى اٞندارس الديةي  كمدٌرنيهم )

( يعين كٌل يتيم تعرفه مستحٌق لتلك اٜنٌص  نواء كاف من أقربائك أك كىاٍليىتىامىىعليهم حٌص  من اٝنمس )
( أم الفقراء احملتاجٌن الذين تعرفهم كىاٍلمىسىاًكٌنً من جًنانك أك غًنهم إف ٓب يوجد ُب جًنانك يتيم )

ذه نٌت حصص. ( أم اٞنسافر اٞنةقطع كيدخل ُب ذلك الضيف ألنٌه مسافر عن أهله، فهكىاٍبًن الَسًبيلً )
كال يصٌح أف تعطي اٝنمس كٌله لواحد من هؤالء بل ٩نب أف توٌزعه على السٌت  الذين ذكرهم اهلل كال 

يصٌح أيضان أف تعطيها بيد رجل ليوٌزعها هو فرٌّنا يأخذها لةفسه كال يوٌزعها على الفقراء إالٌ إذا تأٌكدت 
ين إف كةتم مؤمةٌن باهلل فيجب عليكم أداء اٝنمس من كٌل ( يعًإف كيةتيٍم آمىةتيٍم بًالٌلهً من أمانته، كقوله )

( يعين يـو يػىٍوـى اٍلفيٍرقىافً ر يـو بدر )فى من اآليات كالظٌ  ١نٌمد( كىمىا أىنزىٍلةىا عىلىى عىٍبًدنىاغةيم  ٓنصلوف عليها )
كىالٌلهي سلمٌن كٗنع الكافرين )( للقتاؿ، ٗنع اٞنيػىٍوـى اٍلتػىقىى اٛنٍىٍمعىافً أنزؿ فيه الفرقاف، كهي اآليات اٞنتفرٌق  )

 . ( فهو قادر على نصركم إف أطعتم كقادر على خذالنكم إف عصيتمعىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره 

ألصحابه إف شئتم قتلتموهم كإف  الةبٌ اٞنسلموف نبعٌن رجبلن من اٞنشركٌن يـو بدر فقاؿ  رى أنى  - 67
ه كنتقٌول به على عدٌكنا، فأخذكا الفداء كأطلقوهم. شئتم فاديتموهم ، فقالوا بل نأخذ الفداء فةستمتع ب

حىَّت يػيٍثًخنى ُب ( من اٞنشركٌن ليفديهم )مىا كىافى لًةىًبٍّ أىف يىكيوفى لىهي أىٍنرىلفعاتبهم اهلل على ذلك ُّذه اآلي  )
اد الفداء ( أم حٌّت يثخن ُب قتلهم كتكوف له القٌوة كالسيطرة ُب األرض عليهم، كبعد ذلك إف أر األىٍرضً 



نٍػيىا( أيٌها اٞنسلموف بأخذ الفداء )تيرًيديكفى فبل بأس به ) ض زائل كال ( أم اٞناؿ الذم هو عرى عىرىضى الدح
تفٌكركف ُب العاقب  ألٌنكم إف أطلقتموهم انتقوىكا عليكم كقاكموكم كقتلوكم كأنرككم كعٌذبوكم كهذا أكرب 

( كىالٌلهي ييرًيدي من يسلم مةهم فقط كتقتلوا كٌل عةيد ) خطأ ارتكبتموه ُب فٌك األنرل فكاف ٩نب أف تطلقوا
( أم العاقب ، يعين يريد لكم حسن العاقب  بقتلهم ألهٌنم يضعفوف كتةكسر شوكتهم كيقٌل اآلًخرىةى لكم )

( حيث أخذهم كأذٌٟنم كنٌلطكم كىالٌلهي عىزًيزه عددهم فتةتصركف عليهم ُب اٞنستقبل ُب كٌل حرب كقتاؿ )
 . ( ُب أفعالهمه حىًكيعليهم )

لىمىَسكيٍم ًفيمىا ( يعين لوال أف كتب اهلل لكم الةصر كنبق أف كعدكم به )َلٍوالى ًكتىابه مٍّنى الٌلًه نىبىقى ) - 68
( من أعدائكم كذلك ألهٌنم يةتصركف عليكم عىذىابه عىًظيمه ( من الفداء كإطبلؽ األنرل )أىخىٍذًبيٍ 

 . اهلل ال يريد ذلك ألنٌه كعدكم بالةصر كيقتلونكم كيأنركنكم كيعٌذبونكم كلكنٌ 

ًبيًل الٌلًه كىاَلًذينى ( من مٌك  إٔب اٞندية  )ًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ كىهىاجىريكاٍ ) - 72 كىجىاهىديكاٍ بًأىٍموىاٟنًًٍم كىأىنفيًسًهٍم ُب نى
( بالةصرة كاٞنساعدة كالوراث  أىٍكلًيىاء بػىٍعضو أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم ( كهم أهل اٞندية  )َكنىصىريكاٍ ( الرنوؿ )آكىكاٍ 

( إٔب مىا لىكيم مٍّن كىالىيىًتًهم مٍّن شىٍيءو حىَّت يػيهىاًجريكاٍ ( إٔب اٞندية  )كىٓبٍى يػيهىاًجريكاٍ ( من أهل مٌك  )كىاَلًذينى آمىةيواٍ )
ركف على نصرتكم اٞندية ، أم ما لكم من نصرهتم لكم كال من إرثهم شيء ألهٌنم بعيدكف عةكم ال يقد

( أم كإف طلبوا نصرتكم ٟنم كمساعدتكم فانصركهم كناعدكهم كقاتلوا كىًإًف اٍنتىةصىريككيٍم ُب الدٍّينً )
انتثىن نبحانه من كاف له عهد كميثاؽ مع ٍبٌ  (فػىعىلىٍيكيمي الَةٍصري اٞنشركٌن من أعدائهم، كذلك قوله تعأب )
ةػىهيم مٍّيثىاؽه )اٞنسلمٌن على اٞنهادن  كترؾ القتاؿ فقاؿ  ةىكيٍم كىبػىيػٍ ( على اٞنهادن  فبل تقاتلوهم ًإالَ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ

 . (كىالٌلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه كال تةقضوا اٞنيثاؽ معهم ) 72

                                                           
   اٞنراجع  -كهكذا يستبٌن عدؿ اإلنبلـ مع غًنه من أهل الكتب السماكي  الذين يهادنونه   72



( أم بعضهم يساعد بعضان على قتالكم كأذاكم، فأنتم أكٔب كىاَلذينى كىفىريكاٍ بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو ) - 73
 ركف . ركف على أعمالكم كلكٌن اٞنشركٌن ٫نسركف كال يؤجى باٞنساعدة كاٞنةاصرة بعضكم لبعض ألٌنكم تؤجى 

( كضمًن اٟناء يعود إٔب اٞنيثاؽ من قوله )ًإالَ ًإالَ تػىٍفعىليوهي ٍبٌ هنى نبحانه عن نقض العهود كاٞنواثيق فقاؿ )
 ) ةػىهيم مٍّيثىاؽه ةىكيٍم كىبػىيػٍ  ن كاثقتموهم كتعاهدًب معهم على شيءال تةقضوا اٞنيثاؽ مع مى  عىن:كاٞنعىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ

 ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }كىأىٍكفيواٍ بًاٍلعىٍهًد ًإَف اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن{ ، 

ةى ه ُب األىٍرضً ) ( ُب فىسىاده كىًبًنه كى ( بسبب نقض اٞنيثاؽ ألٌف ذلك يؤٌدم إٔب القتاؿ كنوء اٜناؿ )تىكين ًفتػٍ
ديةكم، ألٌنكم تتعٌودكف على نقض اٞنواثيق، كألهٌنم يستحقركف ديةكم فيعتقدكف حيةئًذ ببطبلنه إذا 

 . نقضتم اٞنواثيق معهم

اـً بػىٍعضيهيٍم  كقد قاؿ أكثر اٞنفٌسرين أٌف هذه اآلي  مةسوخ  بقوله تعأب ُب نورة األحزاب }كىأيٍكليو اأٍلىٍرحى
ُب ًكتىاًب الَلًه{ يعين بعضهم أىكٔب ببعض ُب اٞنًناث. كقد قاؿ تعأب ُب اآلي  السابق  )ًإَف  أىٍكٔبى بًبػىٍعضو 

ًبيًل الٌلًه كىاَلًذينى آكىكاٍ َكنىصىريكاٍ  أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء  اَلًذينى آمىةيواٍ كىهىاجىريكاٍ كىجىاهىديكاٍ بًأىٍموىاٟنًًٍم كىأىنفيًسًهٍم ُب نى
( .بػى   ٍعضو

أقوؿ ال مةسوخ ُب القرآف كٌله كال تبديل لكلمات اهلل كلكٌن جهلهم باٜنقيق  كعدـ إدراكهم ّنعانيه   
٩نعلهم يةطقوف ُّذه الكلم  اليت هي إٍب لقائلها كزكر على اهلل باٌدعائهم الةانخ كاٞنةسوخ ُب القرآف ٣نٌا 

تابكم فيه مةسوخ أٌما كتابةا فمحكم مثبت ليس جعل اليهود كالةصارل يةتقدكنةا ُب ذلك كيقولوف إٌف ك
فيه نانخ كال مةسوخ، كذلك ٣نٌا جعلهم يعتقدكف ببطبلف القرآف ألٌف اٞنسلمٌن يقولوف فيه نانخ 

 . كمةسوخ

 فقد نسبوا هلل اٛنهل بعواقب األمور كعدـ اإلدراؾ ّنصًنها بقوٟنم هذا، فتعأب اهلل عٌما يقولوف علٌوان كبًنان 
. 



ل اآلي  كاضح بٌٌن، أٌما قوله تعأب ُب اآلي  السالف  )ًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ كىهىاجىريكاٍ كىجىاهىديكاٍ بًأىٍموىاٟنًًٍم كإٌف مغز 
( ألهٌنم مسلموف كاٞن ًبيًل الٌلًه كىاَلًذينى آكىكاٍ َكنىصىريكاٍ أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو  سلم ال يرثهكىأىنفيًسًهٍم ُب نى

اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ُب ًكتىاًب  أهله إف كانوا مشركٌن بل اٞنسلموف أكٔب به. أٌما قوله تعأب}كىأيٍكليو اأٍلىٍرحى
الَلًه{ يعين إف كاف ٗنيعهم مسلمٌن، فاٞنسلم يرثه أهله كأقاربه إف كانوا مسلمٌن فاآلي  كاضح  بٌية  ليس 

اتًًه كىهيوى الَسًميعي فيها نانخ كمةسوخ كما يٌدعوف. }كىٕنىَ  ًلمى ٍت كىًلمىتي رىبٍّكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن الَ ميبىدًٍّؿ ًلكى
 اٍلعىًليمي{

  ،ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ، ك عأب تفسًن نورة األنفاؿًٌب بعوف اهلل ت

 التوب  نورة تفسًن كيليها
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 سورة التوبة

( ام بأقواٟنم أىف ييٍطًفؤيكاٍ نيورى الٌلًه بًأىفػٍوىاًهًهمٍ ( يعين اليهود كالةصارل كاٞنشركوف من قريش )ييرًيديكفى ) - 32
( على اٞنسلمٌن كىيىٍأىبى الٌلهي ًإالَ أىف ييًتَم نيورىهي الكاذب  كبصٌد الةاس عن دين اإلنبلـ، كيريد بالةور القرآف )

 . (كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى ) ١نٌمدبوانط  

(  أم بالقرآف الذم هو هداي  إٔب الطريق اٞنستقيم بًاٍٟنيدىلان )١نٌمد( اَلًذم أىٍرنىلى رىنيولىهي ( اهلل )هيوى ) -33
( الذم ال ٫نالطه باطل كما خالط دين اليهودي  كالةصراني  حيث جاءهم ملوؾ بٌدلوا ديةهم كىًديًن اٜنٍىقٍّ )

هنجهم فعبدكا البعليم كعشتاركث كغًنها، ككذلك الةصراني  عبدكا اٞنسيح كالصليب فخلطوا اٜنٌق كغًٌنكا 
 بالباطل.



يًن كيلٍّهً ٍبٌ أخرب نبحانه بأٌف اٜنٌق نيعلو كدين اإلنبلـ يسود األدياف ُب اٞنستقبل فقاؿ ) ( لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ
ائر األدياف كييعلي شأنه فوؽ اٛنميع، كذلك كقت ظهور يعين ليظهر اهلل دين اإلنبلـ ُب اٞنستقبل على ن

 . ( دين اإلنبلـكىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى اٞنهدم )

قاؿ: "إٌف ذلك يكوف عةد نزكؿ اٞنسيح  25جاء ُب ٠نمع البياف للطربني ُب اٛنزء اٝنامس صفح  
كقاؿ أبو جعفر )ع( إٌف  عيسى بن مرٙب ال يبقى أهل دين إالٌ أنلم أك أٌدل اٛنزي  ، عن الضحٌاؾ ،

كهو قوؿ السدم ، كقاؿ الكلب ال يبقى  حمٌدذلك يكوف عةد خركج اٞنهدم فبل يبقى أحد إالٌ أقرٌ ّن
دين إالٌ ظهر عليه اإلنبلـ كنيكوف ذلك كٓب يكن بعد كال تقـو الساع  حٌّت يكوف ذلك ، كقاؿ اٞنقداد 

رض بيت مدر كال كبر إالٌ أدخله اهلل كلم  بن األنود ٚنعت رنوؿ اهلل يقوؿ ال يبقى على ظهر األ
 73 ". اإلنبلـ إمٌا بعٌز عزيز كإمٌا بذٌؿ ذليل

( إٔب اٜنرب كقتاؿ اٞنشركٌن، كمعىن إنفركا: هيجوا أك ثوركا كقوموا، يقاؿ نفرت الدجاج ، اٍنًفريكاٍ ) - 41
لٌن باٜنديد ، كهو ما كاف ثقى مي فافان عن اٜنديد أك ( أم خً ًخفىافنا كىثًقىاالن أم قامت من مكاهنا، كقوله )

ال ٬نةعكم قٌل  السبلح عن اٝنركج للقتاؿ  كاٞنعىن:، كالدركع كاٝنوذ كالرتكس كغًن ذلكيستعمل للحرب  
ًبيًل فإٌف اهلل يةصركم على أعدائكم كلو قاتلتم باٜنجارة دكف السبلح ) كىجىاًهديكاٍ بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ُب نى

يػٍره َلكيمٍ اٛنهاد ) (الٌلًه ذىًلكيمٍ  ( ما لكم من األجر عةد ًإف كيةتيٍم تػىٍعلىميوفى ( عةد اهلل من القعود عن اٛنهاد )خى
 . اهلل ُب اآلخرة

( يريد بالعرض لىٍو كىافى عىرىضنا قىرًيبناأخرب اهلل تعأب عن نبب تثاقلهم كقعودهم عن اٛنهاد فقاؿ )ٍبٌ  -42
الو كاف ما دعوهتم إليه غةيم  قريب  تةاٟنا أيديهم ) كاٞنعىن:اٞناؿ،  ( أم ذا قصد فيه مطامع كىنىفىرنا قىاًصدن

( أم اٞنساف ، كهي كىلىػًكن بػىعيدىٍت عىلىٍيًهمي الشحَق ي ( فيما دعوهتم إليه طمعان ُب اٞناؿ )الَتَػبػىعيوؾى كأرباح ماٌدي  )
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( إٔب لىًو اٍنتىطىٍعةىا ٝنىىرىٍجةىا مىعىكيمٍ ( قائلٌن )بًالٌلهً ( لكم )نىيىٍحًلفيوفى كى بوؾ أيًمركا فيها باٝنركج إٔب الشاـ )غزكة تى 
( ُب جهٌةم بسبب اليمٌن يػيٍهًلكيوفى أىنفيسىهيمٍ أخرب اهلل تعأب عةهم بأهٌنم كاذبوف ُب ٬نيةهم )ٍبٌ  القتاؿ.

اًذبيوفى كىالٌلهي يػىٍعلىمي ًإنَػهي الكاذب  كالعذر الباطل كما اعتادكه من الةفاؽ )  . ( ُب عذرهمٍم لىكى

قاؿ بعض اٞنفٌسرين أٌف آي  )اٍنًفريكاٍ ًخفىافنا كىثًقىاالن( مةسوخ  بآي  }لٍَيسى عىلىى الضحعىفىاء كىالى عىلىى اٍلمىٍرضىى{ 
 . يعين ليس عليهم حرج ُب التأخًن عن القتاؿ

يستطيع القتاؿ، كخٌص بالثاني  الضعفاء أقوؿ ال تةانخ باألحكاـ ُب اآليتٌن كإ٧ٌنا أراد باألكٔب ٗنيع من 
 . كاٞنرضى، فقد اباح ٟنم القعود عن القتاؿ

( أم ٟنٌيأكا له أنباب اٜنرب ألىعىدحكاٍ لىهي عيَدةن للقتاؿ ) الةبٌ (  مع اٍٝنيريكجى ( أم اٞنةافقوف )كىلىٍو أىرىاديكاٍ ) - 46
( مع اٞنؤمةٌن إٔب القتاؿ ًلما علم ُب قلوُّم من نفاؽ ثػىهيمٍ كىلىػًكن كىرًهى الٌلهي انًبعىاكلكٌةهم ٓب يتهٌيئوا لذلك )

( كىًقيلى جعل ُب نفونهم الكسل فتوٌقفوا عن اٝنركج ) كاٞنعىن:( أم كٌقفهم عن اٝنركج، فػىثىَبطىهيمٍ كخيان  )
 . ( ُب بيوتكم، أم اقعدكا مع الصبياف كالةساءاقػٍعيديكاٍ مىعى اٍلقىاًعًدينى ٟنم )

بىاالن لىٍو خىرىجيو ) - 47 ( أم لةشركا كبٌثوا كألىٍكضىعيواٍ ًخبلىلىكيمٍ ( أم إالٌ شرٌان كفسادان )اٍ ًفيكيم َما زىاديككيٍم ًإالَ خى
ةى ى بيةكم أخباران كاذب ، يقاؿ هذا حديث موضوع، أم كاذب ال صٌح  له ) ( أم يريدكف أف يػىبػٍغيونىكيمي اٍلًفتػٍ

َاعيوفى ٟنىيمٍ اٞنوضوع  )ةوكم كيلقوا بيةكم العداكة بتلك األحاديث يفتً  ( أم كفيكم من يصغي كىًفيكيٍم ٚنى
( فبل كىالٌلهي عىًليمه بًالظَاًلًمٌنى لقوٟنم كيظٌن أهٌنم صادقوف ُب قوٟنم كذلك ٛنهله ُّم كّنا يضمركف ُب قلوُّم )

  .ٔنفى عليه أعماٟنم كال أنرارهم

 آراء المفسّرين



بلىلىكيٍم{ أٌف معةاها أنرعوا فيكم قاؿ الةسفي معةاها " كلسعوا قاؿ اٞنفسٌركف ُب كلم  }كألىٍكضىعيواٍ ًخ    
 كاٞنعىن:. بيةكم بالتضريب كالةمائم كإفساد ذات البٌن. يقاؿ: كضع البعًن كضعان إذا أنرع. كأكضعته أنا

 ".كألكضعوا ركائبهم بيةكم، كاٞنراد اإلنراع بالةمائم ألف الراكب أنرع من اٞناشي

 . "اٛنبللٌن أٌف معةاها :" أنرعوا بيةكم باٞنشي بالةميم كجاء ُب تفسًن 

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 

 ".ب الرجلٌن حّت يدخل بيةهما فيقوؿ ما ال يةبغيخبللكم يتخلل الراك

 . فانظر ايٌها القارئ الكرٙب كتأٌمل ُب هذه العبارات كاحكم أيٌها هو الصحيح

ةى ى ًمن قػىٍبلي ( ألصحابك )لىقىًد ابٍػتػىغىوياٍ ) - 48 ( أم من قبل غزكة تبوؾ، كالفتة  هي إغواء الةاس اٍلًفتػٍ
كىقػىَلبيواٍ اإل٬ناف كعن اٛنهاد كإلقاء الشبه  ُب قلوب ضعفاء اٞنسلمٌن )باألكاذيب كاألضاليل كصٌدهم عن 

( أم حٌّت جاءؾ الةصر الذم حىَّت جىاء اٜنٍىقح ( أم أجالوا الفكر ُب كيدؾ كإبطاؿ ديةك )لىكى األيميورى 
كىهيٍم  لت كلمته )( أم كغلب ديةه كعكىظىهىرى أىٍمري الٌلهً كعدؾ اهلل به، فاٜنٌق هو كعد اهلل بالةصر لرنوله )

 . كاف ذلك على رغمو مةهم  كاٞنعىن:( نصرنا إيٌاؾ، كىارًهيوفى 

هو العامل كلكٌةه ١نتاج ألٌف أجرة عمله ال تكفيه أك ال  الفقًن( لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكٌنً  ًإ٧َنىا الَصدىقىاتي ) - 60
هو احملتاج كال عمل له أك ال يتمٌكن على عمل ليحصل على قوته  اٞنسكٌن٩ند عمبلن يكسب به قوته، ك 

هىاكقوت عياله ) ( كهؤالء قـو من األشراؼ كىاٍلميؤىلَفىً  قػيليوبػيهيمٍ ( كهم نعاة الزكاة أم جباهتا )كىاٍلعىاًمًلٌنى عىلىيػٍ
كىُب على قتاؿ العدٌك )ككاف يعطيهم نهمان من الزكاة ليتألٌفهم به على اإلنبلـ كيستعٌن ُّم  الةبٌ ُب زمن 
ى قضى ( أم اٞنديونٌن ُب غًن معصي  كال إنراؼ يي كىاٍلغىارًًمٌنى ( يعين كُب فٌك الرقاب من األٍنر )الرٍّقىابً 



( فرضها ٟنم فىرًيضى ن مٍّنى الٌلهً ( أم اٞنسافر اٞنةقطع )كىاٍبًن الَسًبيلً (  كهو اٛنهاد )كىُب نىًبيًل الٌلهً هم )عةهم دىيةي 
 . ( فيما فرض عليهم كأكجب ٟنمحىًكيمه ( ُنوائج خلقه )هي عىًليمه كىاللٌ )

انيواٍ يىٍكًسبيوفى ) - 82 ( الضحك كةاي  عن الفرح، كالبكاء كةاي  فػىٍليىٍضحىكيواٍ قىًليبلن كىٍليىٍبكيواٍ كىًثًننا جىزىاء ّنىا كى
نةجعل حياهتم ُب الدنيا قليل  األفراح  كاٞنعىن:عن اٜنزف، كالبلـ من قوله )فػىٍليىٍضحىكيوٍا( الـ العاقب ، 

 . ككثًنة األحزاف كبذلك يقٌل ضحكهم كيكثر بكاؤهم كذلك جزاءن ّنا كانوا يكسبوف من اآلثاـ

صةف ضعفاء كمرضى كشيوخ ال  :ٌنأخرب اهلل تعأب عن اٞنتخٌلفٌن عن القتاؿ بأهٌنم كانوا صةفى  - 90 
فأذف ٟنم ُب القعود، كصةف مةافقوف كاذبوف على اهلل كرنوله يعتذركف  الةبٌ يستطيعوف القتاؿ جاؤكا إٔب 

(أم كىجىاء اٍلميعىذٍّريكفى ًمنى األىٍعرىابً باٌدعائهم اإل٬ناف قعدكا عن اٛنهاد دكف أف يستأذنوا فقاؿ تعأب )
بيواٍ الٌلهى  كىقػىعىدى ُب ذلك ) الةبٌ ( ُب القعود فأًذف ٟنم لًيػيٍؤذىفى ٟنىيمٍ طت التاء لئلدغاـ )اٞنعتذركف، فأنقً  اَلًذينى كىذى

( أم نىييًصيبي اَلًذينى كىفىريكاٍ ًمةػٍهيمٍ ( أم قعدكا عن اٝنركج للقتاؿ ألهٌنم مةافقوف غًن مؤمةٌن )كىرىنيولىهي 
 . ( ُب اآلخرةعىذىابه أىلًيمه اٞنتخٌلفٌن )

ًعةدى ( تقرٌبه )قػيريبىاتو ( ُب نبيل اهلل )كىيػىَتًخذي مىا ييةًفقي كىًمنى األىٍعرىاًب مىن يػيٍؤًمني بًالٌلًه كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ) - 99
( كأصلها ًصبلت ببل كاك كلكن الكتاب  الرتكي  يضعوف ٟنا كاكان زائدةن كما يكتبوف الٌلًه كىصىلىوىاًت الَرنيوؿً 

موهنا للةٌب كالًصبلت بكسر الصاد معةاها اٟندايا كالعطايا اليت يقدٌ  ،زكواة يعين زكاة، كربوا يعين ربا
يٌتخذ ما يةفق  :يٌتخذكهنا قرب  ٟنم أيضان، كالًصبلت ٗنع كمفردها ًصل ، كالواك حرؼ عطف كالتقدير

أيٌد اهلل تعأب حسن نٌياهتم فقاؿ ٍبٌ  قربات عةد اهلل كيٌتخذ ما يصل به الرنوؿ من اٟندايا قربات أيضان.
ا قػيٍربى ه َٟنيمٍ ) ( ًإَف الٌلهى غىفيوره ( يـو القيام ، أم ُب اٛنٌة  )ٍدًخليهيمي الٌلهي ُب رىٍ٘نىًتهً نىيي ( كما يعتقدكف )أىال ًإنَػهى

 . ( ُّمَرًحيمه يغفر ٟنم ما نبق من ذنوُّم )



ليةفقها كٌفارةن لذكُّم، فامتةع  الةبٌ كالذين تابوا من اٞنتخٌلفٌن كمن اٞنةافقٌن جاءكا بأمواٟنم إٔب  -103
 عن ذلك، فةزؿ قوله تعأب:  الةبٌ 

قى ن تيطىهٍّريهيمٍ ) أم ( ًُّىا) أنت (كىتػيزىكٍّيًهم) أم الصدق  تطٌهرهم من دنىس الذنوب (خيٍذ ًمٍن أىٍموىاٟنًًٍم صىدى
 يعين ًصٍلهيٍم بالغةائم ُب اٞنستقبل ككزٌع عليهم مةها( كىصىلٍّ عىلىٍيًهمٍ )بإنفاقها على الفقراء فيصبحوا أزكياء 

يعه ) لةفونهم( أم نكوف كطمأنية  صىبلىتىكى نىكىنه َٟنيمٍ ًإَف ) فحيةئذو . صدقاهتم( بعىًليمه ) توبتهم( لكىالٌلهي ٚنًى
 ثلث أمواٟنم كأنفقها على الفقراء كٌفارةن لذكُّم . الةبٌ أخذ 
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 سورة يونس

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

فيكوف ( قلةا فيما مضى أٌف األلف معةاها إقرأ، كالبلـ معةاها للةاس، كالراء معةاها الرنوؿ، ا ؿ ر) - 1
( كاٜنكيم هو اهلل ، آيىاتي اٍلًكتىاًب اٜنٍىًكيمً ات اليت نبق ذكرها )ي( اآلتًٍلكى إقرأ للةاس أيٌها الرنوؿ ) :اٞنعىن

 . كالتقدير آيات كتاب اهلل اٜنكيم

نبق تفسًنها ُب  (اٍنتػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً ٍبٌ  ًإَف رىَبكيمي الٌلهي اَلًذم خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضى ُب ًنَتً  أىيَاـو ) - 3
( نبق معىن األمر ُب كتايب الكوف كالقرآفُب كتايب  بػٍّري األىٍمرى  ،  اإلنساف بعد اٞنوت ، )ييدى
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( فالذم يأذف اهلل لؤلنبياء بشفاعته يشفعوف له، كالذم ال يأذف ٟنم ًمن شىًفيعو ًإالَ ًمن بػىٍعًد ًإٍذنًهً  مىا)
بشفاعته ال يشفعوف له كلو كاف من أقربائهم أك أبةائهم، فإٌف نوحان ال٬نكةه أف يشفع البةه كال إبراهيم 

( كال تشركوا بعبادته الٌلهي رىبحكيٍم فىاٍعبيديكهي و )( الذم خلق السماكات كاألرض ُب نت  أياـ هذىًلكيمي ألبيه )
 . ( يعين أفبل تٌتعظوفأىفىبلى تىذىَكريكفى )

يعنا(  يـو القيام  )إًلىٍيًه مىٍرًجعيكيمٍ ) - 4 أي اٍٝنىٍلقى ( ال خبلؼ فيه )كىٍعدى الٌلًه حىقًّا( اٛنٌن كاإلنس )ٗنًى ( ًإنَهي يػىٍبدى
َ ييًعيديهي من الرتاب ) ا نيًعيديكيٍم{ ، كيريد بذلك  ( إٔبٍبي الرتاب، كنظًنها ُب نورة طػه }ًمةػٍهىا خىلىٍقةىاكيٍم كىًفيهى

( ُب لًيىٍجزًمى اَلًذينى آمىةيواٍ كىعىًمليواٍ الَصاٜنًىاتً األجساـ فهي تعود إٔب الرتاب أٌما الةفوس فباقي  ال ٕنوت )
انيواٍ يىٍكفيريكفى  كىاَلًذينى كىفىريكاٍ ( أم بالعدؿ )بًاٍلًقٍسطً اآلخرة ) يمو كىعىذىابه أىلًيمه ّنىا كى  . (ٟنىيٍم شىرىابه مٍٍّن ٘نًى

اٍئًت ( أم ال يوقةوف بالبعث كالةشور )كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػيةىا بػىيػٍّةىاتو قىاؿى اَلًذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءنىا) -15
ا ػذى ٍلهي  أىكٍ ( ليس فيه نٌب آٟنتةا )ًبقيٍرآفو غىًٍنً هى ( قيلٍ ( فضع مكاف السٌب مدحان آلٟنتةا فةؤمن بك كنٌتبعك )بىدٍّ

لىهي ًمن تًٍلقىاء نػىٍفًسي ًإٍف أىتًَبعي ًإالَ مىا ييوحىى ًإٕبىَ ( أم ال ٪نٌق ٕب )مىا يىكيوفي ٕب ٟنؤالء اٞنشركٌن ) ١نٌمديا  أىٍف أيبىدٍّ
 . ( هو يـو القيام ابى يػىٍوـو عىًظيمو عىذى ( فيما تقرتحوف )ًإ٘بٍّ أىخىاؼي ًإٍف عىصىٍيتي رىيبٍّ 

ةن ) - 19 ( فىاٍختػىلىفيواٍ ( ُب الدين، أم مسلمٌن موٌحدين كذلك ُب زمن آدـ )كىمىا كىافى الَةاسي ًإالَ أيَم ن كىاًحدى
ةن  بعد كفاة آدـ إٔب أدياف شٌّت كأشركوا، كنظًنها ُب نورة البقرة كهي قوله تعأب }كىافى الَةاسي أيَم ن كىاًحدى

ا اٍختػىلىفيواٍ ًفيهً الةبيٌ فػىبػىعىثى الٌلهي  { . ٌنى ميبىشٍّرًينى كىميةًذرًينى كىأىنزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ لًيىٍحكيمى بػىٌٍنى الةَاًس ًفيمى
بػىقىٍت ًمن رَبٍّكى كقوله ) ةػىهيمٍ ( ُب إمهاٟنم كتأخًن العقوب  إٔب اآلخرة )كىلىٍوالى كىًلمى ه نى ( بإنزاؿ العذاب لىقيًضيى بػىيػٍ

ا ًفيًه ٫نىٍتىًلفيوفى عليهم كإهبلكهم جزاءن ٟنم ) ( من التوحيد إٔب اإلشراؾ. كهذا كقوله تعأب ُب نورة فاطر ًفيمى
 . هي الَةاسى ّنىا كىسىبيوا مىا تػىرىؾى عىلىى ظىٍهرًهىا ًمن دىابَ و كىلىًكن يػيؤىخٍّريهيٍم ًإٔبى أىجىلو محسىمًّى{}كىلىٍو يػيؤىاًخذي اللَ 



حىَّت ًإذىا كيةتيٍم ( فلماذا تعبدكف غًنه )هيوى اَلًذم ييسىيػٍّريكيٍم ُب اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحرً لكٌفار قريش ) ١نٌمدقل يا  - 22
ككادت نفةكم تغرؽ كقاربتم على اٟنبلؾ لوال  ّما سافرتم إلى الحبشة في طلب المؤمنينل  ( ُب اٍلفيٍلكً 

  ؟أف دعوًب اهلل فدفع عةكم اٝنطر، أهكذا يكوف جزاؤنا إنكاركم آلياتةا كبغيكم على اٞنؤمةٌن

( أم لٌية  طىيٍّبى و ًبرًيحو ( تلك الفلك )كىجىرىٍينى ًًُّمٍبٌ أخذ نبحانه ُب إٕناـ القٌص  ٢ناطبان رنوله فقاؿ )
رًيحه عىاًصفه كىجىاءهيمي اٍلمىٍوجي ًمن كيلٍّ مىكىافو كىظىةحواٍ ( أم ٜنقتها )جىاءتٍػهىا( أم بتلك الريح )كىفىرًحيواٍ ًُّىا)

( كٓب يذكركا دىعىوياٍ الٌلهى ٢نيًٍلًصٌنى لىهي الدٍّينى ( أم أحاطت ُّم أنباب اٟنبلؾ كالغرؽ )أىنَػهيٍم أيًحيطى ًًُّمٍ 
ػًذهً صةامهم ُب تلك الشٌدة، قائلٌن )أ  . ( لةعمائكلىةىكيونىنٍّ ًمنى الَشاًكرًينى ( الشٌدة )لىًئٍن أى٤نىٍيتػىةىا ًمٍن هى

 :لقّصةا

نافر ٗناع  من قريش كعلى رأنهم عمرك بن العاص إٔب اٜنبش  ُب طلب اٞنؤمةٌن فلٌما توٌنطوا الطريق 
فصاركا يدعوف كيتضٌرعوف إٔب اهلل قائلٌن لئن أ٤نيتةا من هذه هاجت ريح شديدة عاصف  ككادكا أف يغرقوا 

الشٌدة نشكر لك نعماءؾ عليةا كنرتؾ اٞنسلمٌن كال نتعٌرض ٟنم بأذل. فسكةت الريح ك٤نوا من الغرؽ، 
كلىٌما كصلوا إٔب اٜنبش  قٌدموا هدايا إٔب ملك اٜنبش  كقاؿ عمرك بن العاص أيٌها اٞنلك إٌف قومان خالفونا 

 . ةةا كنٌبوا آٟنتةا كصاركا إليك فرٌدهم إليةاُب دي

ال بل أحرار،  :أيٌها اٞنلك نلهم أ٥نن عبيد ٟنم؟ فقاؿ عمرك :فبعث الةجاشي إٔب جعفر فجاءه فقاؿ
فلكم ُب أعةاقةا دماء  :ال ما لةا عليكم ديوف، قاؿ :فسلهم أٟنم عليةا ديوف يطالبونةا ًُّا؟ قاؿ :قاؿ

أيٌها اٞنلك :قاؿ ٍبٌ  فما تريدكف مٌةا؟ آذيتمونا فخرجةا من دياركم. :قاؿ ال، قاؿ عمرك: تطالبونةا ًُّا؟
بعث اهلل فيةا نبيٌان أمرنا ِنلع األنداد كترؾ االنتقساـ باألزالـ كأمرنا بالصبلة كالزكاة كالعدؿ كاإلحساف 

قاؿ ٍبٌ  عيسى، ُّذا بعث اهلل :كإيتاء ذم القرىب كهنانا عن الفحشاء كاٞنةكر كالبغي. فقاؿ الةجاشي
نعم فقرأ نورة مرٙب فلٌما بلغ إٔب قوله تعأب }كىهيزٍّم  :هل ٓنفظ ٣نٌا أنزؿ اهلل على نبٌيك شيئان؟ قاؿ :ٛنعفر



ًةيًّا{ ، قاؿ إنٌه ٫نالف ديةةا  :كاهلل هذا هو اٜنٌق. فقاؿ عمرك :إًلىٍيًك ًَنًذًٍع الَةٍخلىً  تيسىاًقٍط عىلىٍيًك ريطىبنا جى
انكت كاهلل لئن ذكرته بعد بسوء ألفعلٌن  :فرفع الةجاشي يده فضرب ًُّا كجه عمرك كقاؿ ،فرٌده إليةا

أمكثوا فإٌنكم نيـو كالسيـو اآلمةوف، كأمر  :عوا إٔب هذا هديٌته، كقاؿ ٛنعفر كأصحابهأرجً  :بك، كقاؿ
 . ٟنم ّنا يصلحهم من الرزؽ، فانصرؼ عمرك كمن معه خائبٌن، كأقاـ اٞنسلموف هةاؾ ِنًن

( أم ُب أرض اٜنبش  مةكرين ًإذىا هيٍم يػىبػٍغيوفى ُب األىٍرًض ًبغىًٍنً اٜنٍىقٍّ ( من تلك الشٌدة )فػىلىَما أى٤نىاهيمٍ ) - 23
يىا على اٞنؤمةٌن إ٬ناهنم كمطالبٌن ملك اٜنبش  بإرجاعهم بدكف حٌق ٟنم على اٞنؤمةٌن كالدىين ٟنم عليهم )

ا الَةاسي  ( ًإ٧َنىا بػىٍغييكيٍم عىلىى أىنفيًسكيمقريش كمن ذهب إٔب اٜنبش  ُب طلب اٞنؤمةٌن )( كاٝنطاب لكٌفار أىيػحهى
نٍػيىاإٌف )ٍبٌ  ألٌنكم رجعتم خائبٌن مطركدين، َ إًلىيةىا مىٍرًجعيكيمٍ ( قليل بالةسب  لآلخرة )َمتىاعى اٜنٍىيىاًة الدح ( بعد ٍبي
  ا.( ُب دار الدنيٍم تػىٍعمىليوفى فػىةػيةىبٍّئيكيم ّنىا كيةتي اٞنوت فةعاقبكم على أعمالكم )

( من اهلل ٟنم جزاء على إحساهنم كىزًيىادىةه ( ُب اآلخرة )اٜنٍيٍسىنى ( ُب الدنيا باإل٬ناف )لٍَّلًذينى أىٍحسىةيواٍ ) - 26
كمن ذلك قوله تعأب  ،معةاه اٝنوؼ الرهق( كما يرهق كجوه أهل الةار، فكىالى يػىٍرهىقي كيجيوهىهيٍم قػىتػىره كىالى ًذلَ ه )

ال يصيبهم خوؼ كال ذلٌ  كال  كاٞنعىن:هو الدخاف كالغبار،  القرتُب نورة اٛنٌن }فػىزىاديكهيٍم رىهىقنا{ ك 
 (.أيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي اٛنٍىَةً  هيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى يلحقهم دخاف من جهٌةم ألهٌنم بعيدكف عةها )

يعنا٥نىٍشيريهيٍم ( القيام  )كىيػىٍوـى ) - 28 َ نػىقيوؿي لًَلًذينى أىٍشرىكيواٍ مىكىانىكيمٍ ( العابدين كاٞنعبودين )ٗنًى موا ( أم الزً ٍبي
ةػىهيمٍ ( الذين عبدٕنوهم من دكف اهلل )أىنتيٍم كىشيرىكىآؤيكيمٍ مكانكم حوؿ الشمس ) ( أم ففرٌقةا بٌن فػىزىيَػٍلةىا بػىيػٍ

( يعين َما كيةتيٍم ًإيَانىا تػىٍعبيديكفى ( أم قالت اٞنبلئك  )آؤيهيمكىقىاؿى شيرىكى اٞنعبودين، يعين بٌن األصةاـ كاٞنبلئك  )
 . ٓب نأمركم بعبادتةا كال علم لةا بذلك

ةىكيمٍ ( أم مراقبان )فىكىفىى بًالٌلًه شىًهيدنا) - 29 ةػىةىا كىبػىيػٍ ( لةا ًإف كيةَا عىٍن ًعبىادىًتكيمٍ ( فهو يعلم كيرل )بػىيػٍ
 . ( ال علم لةا ًُّالىغىاًفًلٌنى )



( كىريدحكاٍ ( أم ما عملت نلفان ُب دار الدنيا )كيلح نػىٍفسو َما أىٍنلىفىتٍ ( أم ٔنترب )هيةىاًلكى تػىبػٍليو) - 30
( أم رجعوا إٔب مكاهنم ُب السماكات األثًني  بعد نؤاٟنم ًإٔبى الٌلًه مىٍوالىهيمي اٜنٍىقٍّ اٞنبلئك  اٞنعبودين )

انيواٍ يػىٍفتػىريكفى ضٌل عن اٞنشركٌن )( أم كىضىَل عىةػٍهيمك١ناكم  من عبدكهم ) ( أم ما كانوا يكذبوف من َما كى
 . قوٟنم هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل ، فلم يشفعوا ٟنم بل تربٌؤكا مةهم

ًإٔبى ( الةاس )هىٍل ًمن شيرىكىآًئكيم َمن يػىٍهًدمٟنؤالء اٞنشركٌن الذين يعبدكف األصةاـ ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) - 35
أىفىمىن يػىٍهًدم ن يريد هدايته )مى إٔب ( باإل٪ناء قيًل الٌلهي يػىٍهًدم لًٍلحىقٍّ كالرباهٌن، فإف قالوا كبلٌ ) ( باألدلٌ اٜنٍىقٍّ 

( أم أـ الذم ال يصٌوت ألنٌه ٗناد، كُب اٞنةجد يقاؿ أىَمن الَ يىًهدٍّمى ( أمره كديةه )ًإٔبى اٜنٍىقٍّ أىحىقح أىف يػيَتبىعى 
( إٔب جه  ًإالَ أىف يػيٍهدىلقاؿ "هٌد اٜنائط هديدان " أم صات عةد كقوعه )"هٌد البعًن هٌدان " أم هدر، كي

أخرل فيخرج صوت احتكاؾ قدميه ُب األرض، يعين ال يةطق كال ٫نرج مةه صوت إالٌ إذا حرٌكوه، كمن  
 . ( له بالعبادة كتعبدكنهفىمىا لىكيٍم كىٍيفى ٓنىٍكيميوفى كاف عاجزان عن الةطق فهو عن اٟنداي  أعجز )

( يا قيلٍ بالقرآف من عةده كقاؿ هو من عةد اهلل ) ١نٌمد( أم جاء افػٍتػىرىاهي ( اٞنشركوف )أىـٍ يػىقيوليوفى ) - 38
عريب ككٌلكم من قبيل  كاحدة  ١نٌمد(  فصاح ن كببلغ  فأنتم عرب ك مٍٍّثًلهً ( كاحدة )فىٍأتيواٍ ًبسيورىةو ٟنم ) ١نٌمد

كىاٍدعيواٍ مىًن كما تزعموف )  ١نٌمدكلساف كاحد فإف عجزًب عن ذلك فاعلموا أنٌه من اهلل كليس من 
ان يدعو إٔب عبادة اهلل ١نٌمد( فإٌف مٍّن ديكًف الٌلهً ( من الةاس إٔب عبادة األصةاـ اليت عبدٕنوها )اٍنتىطىٍعتيم

 . ان افرتاه١نٌمد( ُب قولكم بأٌف ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ) كأنتم تدعوف إٔب عبادة األصةاـ

يطيواٍ ًبًعٍلًمهً ) - 39 ( من كبلـ القرآف، أم كٌذبوا باآليات اٞنتشاُّ  اليت ٓب يفهموها كٓب بىٍل كىَذبيواٍ ّنىا ٓبٍى ٪نًي
يأهتم تأكيل اآليات اٞنتشاُّ  اليت ٓب ٪نيطوا  كلىٌما :( أيضان يكٌذبوف، يعينكىلىَما يىٍأهًتًٍم تىٍأًكيليهي ٪نيطوا ًُّا علمان )

( كىذىًلكى كىَذبى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ًُّا أيضان يكٌذبوف، كهذا تقدير ١نذكؼ كالشاهد على ذلك قوله تعأب )
كيف ( يعين اٞنكٌذبٌن السابقٌن  فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي الظَاًلًمٌنى أم أنبلفهم أيضان كٌذبوا رنلهم )

  دٌمرناهم كأهلكةاهم.



( ألنٌه كىًمةػٍهيم َمن الَ يػيٍؤًمني ًبهً ( أم بالقرآف ألنٌه يٌتبع احملكم كيرتؾ اٞنتشابه )كىًمةهيم َمن يػيٍؤًمني بًهً ) - 40
 ( فيعاقبهم علىكىرىبحكى أىٍعلىمي بًاٍلميٍفًسًدينى مفسد كمةافق فيٌتبع اٞنتشابه ليفنت الةاس كيصٌدهم عن اإل٬ناف )

 . عماٟنم ُب اآلخرةأ

ةػىهيم بًاٍلًقٍسطً ( كبٌلغ الرنال  )َرنيوؿه فىًإذىا جىاء رىنيوٟنييمٍ ( ضالٌ  )كىًلكيلٍّ أيَم و ) - 47 ( فةةجي اٞنؤمةٌن قيًضيى بػىيػٍ
ًلكى ( . ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة القصص }كىمىا كىافى رىبحكى ميهٍ كىهيٍم الى ييٍظلىميوفى كهنلك الكافرين )

{ ، كقوله أيضان ُب نورة الرعد }ًإ٧َنىا أىنتى ميةًذره كىًلكيلٍّ قػىٍوـو هىادو{  . اٍلقيرىل حىَّت يػىبػٍعىثى ُب أيمٍّهىا رىنيوالن

( يعين األنعاـ اليت أنزٟنا من اٛنبل الذم خلق اهلل فيه آدـ ، قيٍل أىرىأىيٍػتيم َما أىنزىؿى الٌلهي لىكيم مٍّن رٍٍّزؽو ) - 59
{ ، )كذل ( فىجىعىٍلتيم مٍٍّةهي حىرىامنا كىحىبلىالن ك قوله تعأب ُب نورة الزمر }كىأىنزىؿى لىكيم مٍٍّن اأٍلىنٍػعىاـً ٖنىىانًيى ى أىٍزكىاجو

أىـٍ ( ُب ذلك التحرٙب كالتحليل )قيٍل آلٌلهي أىًذفى لىكيمٍ كذلك ما حٌرموا من السائب  كالبحًنة كالوصيل  ك٥نوها )
 . ( أم تكذبوفتػىريكفى عىلىى الٌلًه تػىفٍ 

أىال ًإَف لًٌلًه مىن ُب لىٌما دعا اهلل اٞنشركٌن إٔب عبادته كإٔب التوحيد أبىوا كٓب يةقادكا فةزؿ قوله تعأب ) -  66
، أم كمن ُب الكواكب السٌيارة، فهؤالء ( كٌلهاكىمىن ُب األىٍرضً ، كهم اٞنبلئك  )ي ( األثًن الَسمىاكىات

يعبدكنه كله يسجدكف كهو غيٌن عةكم أيٌها اٞنشركوف. كلىٌما هناهم عن عبادة األكثاف كاألصةاـ قالوا: إنٌا 
اَلًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًه ( األبةاء آباءهم )كىمىا يػىتًَبعي كجدنا آباءنا كذلك يفعلوف. فقاؿ تعأب عةهم )

ًإف ( إالٌ ظةٌان مةهم بأٌف آباءهم مصيبوف بذلك اٜنقيق  غًن ضاٌلٌن عن اٜنٌق، كذلك قوله تعأب )اءشيرىكى 
( أم كىًإٍف هيمٍ ( يعين كما يٌتبع األبةاء آباءهم ُب ديةهم إالٌ ظٌةان مةهم أهٌنم على حٌق )يػىَتًبعيوفى ًإالَ الَظنَ 

 . ئهم بأٌف األصةاـ شفعاء عةد اهلل( أم يكذبوف على أبةاًإالَ ٫نىٍريصيوفى اآلباء )

بػيرى ( أم على مشركي مٌك  )عىلىٍيًهمٍ ( أم اقرأ )كىاٍتلي ) - 71 ( أم نػىبىأى نيوحو ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًه يىا قػىٍوـً ًإف كىافى كى
( ُب ٗنيع تػىوىَكٍلتي بًآيىاًت الٌلًه فػىعىلىى الٌلًه  لكم )يًت ظى ( أم كعً كىتىٍذًكًًنم( بيةكم )عىلىٍيكيم َمقىاًميشٌق كعظم )



( يعين جٌةكم فىأىٗنًٍعيواٍ أىٍمرىكيمٍ أمورم كبه اعتصمت فبل تقدركف على قتلي ألٌف اهلل ناصرم كمعيين )
كشياطيةكم الذين يغوكنكم، فكلم  "أمر" تطلىق على كٌل ٢نلوؽ أثًنم كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة 

ٍيًه كى  ٍلًفًه ٪نىٍفىظيونىهي ًمٍن أىٍمًر الٌلًه{ أم ٪نفظونه من األركاح الشرٌيرة الرعد }لىهي ميعىقٍّبىاته مٍّن بػىٌٍنً يىدى ًمٍن خى
َ الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم ( أم كاٗنعوا شركاءكم الذين تعبدكهنم من دكف اهلل )كىشيرىكىاءكيمٍ كاٛنٌن كالشياطٌن. ) ٍبي

ا لكم كتشاكركا فيما بيةكم كاعملوا ال تكن اٛنٌن مستورة عةكم بل تيظهر أنفسهٍبٌ  ( أمعىلىٍيكيٍم غيَم ن 
َ اٍقضيواٍ مكيدة ضٌدم إف قدرًب على ذلك ) ( أم ال كىالى تيةًظريكفً ( أم اهنوا كيدكم ٌُب )ًإٕبىَ ( كيدكم )ٍبي

لو اجتمعتم أنتم كجٌةكم كشياطيةكم كشركاؤكم كدبٌرًب مكيدة ضٌدم لن تقدركا على  كاٞنعىن:تةتظركف، 
يعنا  ما كتب اهلل ٕب. كنظًنها ُب نورة هودشيئ من ذلك كلن يصيبين إالٌ  الى تيةًظريكًف . ٍبٌ  }فىًكيديك٘ب ٗنًى

 ًإ٘بٍّ تػىوىَكٍلتي عىلىى الٌلًه رىيبٍّ كىرىبٍّكيم ..اْب{

 ( أمميبػىَوأى ًصٍدؽو ( أم هٌيأنا ٟنم مكانان كأنزلةاهم فيه، كهي أرض كةعاف )كىلىقىٍد بػىَوٍأنىا بىيًن ًإٍنرىائًيلى ) - 93
( أم من كىرىزىقػٍةىاهيم مٍّنى الطَيٍّبىاتً صدقةاهم فيه ما كعدناهم به من كثرة األشجار كاألٖنار ) 74مكانان خصبان 

ا اٍختػىلىفيواٍ األنعاـ كالطيور ) ( يعين بعد ما جاءهم حىَّت جىاءهيمي اٍلًعٍلمي ( ُب ديةهم كأشركوا بعبادة رٌُّم )فىمى
م بأف يعبدكا اهلل كحده كال يشركوا به شيئان، كلكٌةهم اختلفوا بعد موت العلم ُب التوراة كعلى ألسن أنبيائه

يػىٍقًضي ) ١نٌمد( يا ًإَف رىَبكى مونى فغًٌنكا ديةهم كأشركوا بعبادة رٌُّم، كعبدكا البعليم كعشتاركث كغًنها )
انيواٍ ًفيًه ٫نىٍتىًلفيوفى  ةػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  ًفيمىا كى  ( من أمر ديةهم.بػىيػٍ

ُب بادئ األمر كدعا قومه إٔب اإلنبلـ أبىوا أف يسًلموا كأخذكا يسخركف  الةبٌ لىٌما نزؿ الوحي على  - 94
مةه كقالوا: إٌف الذم جاءؾ بالوحي هو من اٛنٌن كليس مبلكان، كلو أراد اهلل أف يرنل رنوالن ألنزؿ 

ٌك من ذلك كقد تصاغر ُب نفسه كقاؿ: كُب نفسه ش الةبٌ مبلئك ن ما ٚنعةا ُّذا ُب آبائةا األٌكلٌن. فرجع 
لو كاف ما ٚنعته حٌقان كأنا رنوؿ آلمن يب هؤالء كصٌدقو٘ب. فةزلت عليه هذه اآلي  ليطمئٌن ُب نفسه 

                                                           
  . اٞنراجع -تصفها التوراة بأهٌنا أرض تدٌر اللنب كالعسل    74



َا أىنزىٍلةىا إًلىٍيكى كيثبت على دعواه كال يرتٌدد ) اَلًذينى ( اليهود )فىاٍنأىؿً ( من الوحي )فىًإف كيةتى ُب شىكٍّ ٣نٍّ
( كقل ٟنم هل كاف مونى ملىكان نزؿ من السماء أـ هو بشر مثلك؟ كهل  اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكى  يػىٍقرىؤيكفى 

كانت األنبياء الذين جاؤكا من بعده مبلئك  نزلوا من السماء أـ بشران؟ فإف قالوا لك أهٌنم بشر مثلك 
لىقىٍد جىاءؾى اٜنٍىقح فاعلم أٌنك رنوؿ فقم بواجبك كأنذر قومك كاهلل يهدم من يشاء كليس عليك هداهم )

ًينى ( كليس من اٛنٌن كما يزعموف )ًمن رَبٍّكى  ( أم من الشاٌكٌن، يعين ال تشٌك ُب فىبلى تىكيونىَن ًمنى اٍلميٍمرتى
 . نفسك كال تتصاغر عن الرنال  فإٌف اهلل ٫نتار ٟنا من يشاء من عباده كقد اختارؾ ٟنا

فػىتىكيوفى ًمنى ( فتقوؿ رٌّنا كاف ذلك من اٛنٌن كليس ملىكان )بيواٍ بًآيىاًت الٌلهً كىالى تىكيونىَن ًمنى اَلًذينى كىذَ ) - 95
ااٍٝنىاًنرًينى   . ( فتخسر الةبٌوة كقد اختارؾ اهلل ٟنى

 . (الى يػيٍؤًمةيوفى ( بالعذاب )اَلًذينى حىَقٍت عىلىٍيًهٍم كىًلمىتي رىبٍّكى ( اٞنشركٌن )ًإفَ ) - 96

( إٌما ُب الدنيا بالقتل كاألنر كإٌما حىَّت يػىرىكياٍ اٍلعىذىابى األىلًيمى ( أم كٌل معجزة )لح آيى و كىلىٍو جىاءتٍػهيٍم كي ) - 97
 . ُب اآلخرة ُب جهٌةم

كلىٌما كثر عليه إنزاؿ السور كاآليات اطمأٌنت نفسه كأيقن أنٌه نٌب كرنوؿ إٔب قريش فأخذ يدعو قومه إٔب 
يلتفت إٔب أقواٟنم كال يهتٌم بسخريتهم حٌّت آمن كثًن مةهم فةزؿ اإلنبلـ بعز٬ن  كيةذرهم بقٌوة قلب كال 

ًتًه ..اْب{.قوله تعأب ُب نورة البقرة }آمىنى الَرنيوؿي ّنىا أينزًؿى إًلىٍيًه ًمن رَبًٍّه كىاٍلميٍؤًمةيوفى كيلٌّ آمىنى بًالٌلًه كىمىآلئً   كى

انىٍت قػىٍريى ه آمىةىتٍ ( أم فهبلٌ )فػىلىٍوالى ) - 98 فػىةػىفىعىهىا عةد رؤي  العذاب قبل إنزاله كما آمن قـو يونس )( كى
ا كقاؿ آخركف  ،( كلكن ٓب يؤمةوا عةد رؤي  العذاب بل كانوا يقولوف نحاب مركـو كليس بعذابًإ٬نىانػيهى

ٍفةىا عىةػٍهيٍم ( رأكا العذاب مقببلن عليهم )ًإالَ قػىٍوـى ييونيسى لىَمآيـو الظٌل  قالوا عارض ٣نطرنا ) عىذىابى اٝنًٍزًم كىشى
نٍػيىا كىمىتَػٍعةىاهيٍم ًإٔبى ًحٌنو   . ( أم إٔب انقضاء آجاٟنمُب اٜنٍىيىاةى الدح



انظيريكاٍ مىاذىا ُب ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلً ليسلموا نزلت هذه اآلي  ) الةبٌ لىٌما طلبت قريش اٞنعجزة من  - 101
قولوا ُب أنفسكم مىن خلىقىها كأتقنى صةعىها فهل ( كفٌكركا ُب صةعتها كإتقاهًنا ك الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضً 

، فالسماكات كاألرض يريد  دليل على قدرة اهلل ككحدانيٌتهفذلك أحسن معجزة كأكرب ؟أصةامكم أـ اهلل
( عةكم من شيء إذا جاءكم العذاب، يعين كىمىا تػيٍغيًن اآليىاتي ًُّا الكواكب السٌيارة كاألرض من ٗنلتها )

ًُّا لن تدفع العذاب عةكم كٓب تؤمةوا  ١نٌمدإذا جاء العذاب حٌن تكٌذبوف باٞنعجزة اليت اقرتحتم على 
( أيضان ال يقدركف على دفع العذاب عةكم، كىالةحذيري ) ؟أنتم حٌن رؤيتها إذان فما الفائدة من اقرتاحكم هذا

عىن يشفعوف لكم إذا جاءكم العذاب كال يقدركف على دفعه فيرتكونكم كيذهبوف )يعين أنبياؤكم أيضان ال 
 . ( ال يؤمةوف باهلل كال برنلهقػىٍوـو الَ يػيٍؤًمةيوفى 

( لىٌما كٌذبوا رنلهم ًمٍثلى أىيَاـً اَلًذينى خىلىٍواٍ ًمن قػىٍبًلًهمٍ ( العذاب كيكوف مثلهم )فػىهىٍل يىةتىًظريكفى ًإالَ ) - 102
( ًإ٘بٍّ مىعىكيم مٍّنى اٍلميةتىًظرًينى ( اآليات كاٞنعجزات )فىانتىًظريكاٍ ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ اهلل بالعذاب ) فأهلكهم

 . كقوعها ُب آخر الزماف

َ نػيةىجٍّي رينيلىةىا كىاَلًذينى آمىةيواٍ ) -103 ( معهم، يعين إذا نزؿ العذاب باألٌم  اٞنكٌذب  نةجي الرنل كاٞنؤمةٌن ٍبي
ةىا نيةًج اٍلميٍؤًمًةٌنى ) ١نٌمد( أٌمتك يا كىذىًلكى اٞنكٌذبٌن ٟنم ) معهم كهنلك ( مةهم إذا نزؿ عليهم حىقًّا عىلىيػٍ

 . عذاب
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 سورة هود



 ًبسًم اهلًل الٌر٘نًن الٌرحيم

( أم أحكمت ُب نظمها بأف جيًعلىت فيصٍّلىتٍ ٍبٌ  ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيهي ( نبق تفسًنها )ا ؿ ر) - 1
ًمن القرآف ليفهموها، كهي )فٌصلت ُب مكاف آخر من ٍبٌ  ،لغ كجوه الفصاح  حٌّت صار معجزان على أب

 . ( بالعبادخىًبًنو ( باألمور )َلديٍف حىًكيمو 

كرأكه  ١نٌمدإذا صار طريقهم على  كاٞنعىن:، ١نٌمد( أم من أىال ًإنَػهيٍم يػىثٍػةيوفى صيديكرىهيٍم لًيىٍستىٍخفيواٍ ًمٍةهي ) - 5
يثةوف أنفسهم لكيبل يراهم فيكٌلمهم كيدعوهم إٔب اإلنبلـ كيةهاهم عن عبادة األكثاف ألهٌنم يتضٌجركف 

فيكٌلمه، كذلك  الةبٌ من كبلمه كال يقبلوف دعوته ككاف بعضهم إذا رآه يغٌطي رأنه بعباءته لكيبل يراه 
( ُب أنفسهم مىا ييًسرحكفى ( اهلل )يػىٍعلىمي ف رؤكنهم بثياُّم )( أم يغٌطو أىال ًحٌنى يىٍستػىٍغشيوفى ثًيىابػىهيمٍ قوله تعأب )

( من حربه كقتاله. كنظًنها ُب قٌص  نوح كهي قوله تعأب ]ُب نورة نوح[ كىمىا يػيٍعًلةيوفى ) ٌمدمن العداكة حمل
 . اٍنًتٍكبىارنا{ }جىعىليوا أىصىاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًٍم كىاٍنتػىٍغشىٍوا ثًيىابػىهيٍم كىأىصىرحكا كىاٍنتىٍكبػىريكا

( نبق تفسًنها ُب كتايب كىهيوى اَلًذم خىلىق الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضى ُب ًنَتً  أىيَاـو كىكىافى عىٍرشيهي عىلىى اٍلمىاء) - 7
  . مفٌصبلن   الكوف كالقرآف

( يعين عن أهل مٌك ، ألٌف العذاب إذا نزؿ يعٌم اٛنميع ك٥نن ال نريد عىةػٍهيمي اٍلعىذىابى كىلىًئٍن أىَخٍرنىا ) - 8
( ًإٔبى إهبلكهم بل نريد هدايتهم أٌما اٞنعاندكف مةهم فةهلكهم بالسيف أك باٞنوت كلذلك نؤٌخر العذاب )

ك ُب آخر يـو من أيٌاـ الدنيا ( تةتهي عةدها اٜنياة ُب األرض كٕنوت الةاس كٌلها كذلأيَم و َمٍعديكدىةو آخر )
كهو اليـو الذم يكوف طوله ألف نة  من نةٌيةا كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج }كىيىٍستػىٍعًجليونىكى 

َا تػىعيدحكفى{ يعين يـو طوله  هي كىًإَف يػىٍومنا ًعةدى رىبٍّكى كىأىٍلًف نىةى و ٣نٍّ اًب كىلىن ٫نيًٍلفى الَلهي كىٍعدى عٌد ألف نة  مبًاٍلعىذى
 . لعذاُّم
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( يعين أٌم شيء يؤٌخر هذا العذاب عٌةا، كذلك انتهزاءن بالعذاب غًن مىا ٪نىًٍبسيهي ( اٞنعاندكف )لَيػىقيولينَ )
( أم ال ٬نكةهم اٝنبلص مةه ُب ذلك اليـو كال نصرفه أىالى يػىٍوـى يىٍأتًيًهٍم لىٍيسى مىٍصريكفنا عىةػٍهيمٍ موقةٌن بةزكله )

َما  ( أم كأحاط ُّم )كىحىاؽى ًًُّمحيث ال يةفع نفسان إ٬ناهنا ٓب تكن آمةت من قبل )عةهم إذا تابوا كآمةوا 
انيواٍ ًبًه يىٍستػىٍهزًؤيكفى   . ( من نزكؿ العذابكى

عيواٍ كىادٍ ( بزعمكم )فىٍأتيواٍ ًبعىٍشًر نيوىرو مٍٍّثًلًه ميٍفتػىرىيىاتو ٟنؤالء اٞنشركٌن ) ١نٌمد( يا أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي قيلٍ ) - 13
ان جاء بالقرآف ١نٌمد( يعين كادعوا اٞنسلمٌن إٔب عبادة األكثاف إف انتطعتم، فإٌف مىًن اٍنتىطىٍعتيم مٍّن ديكًف الٌلهً 

ليدعو اٞنشركٌن إٔب عبادة اهلل كانتطاع فعل ذلك ألٌف القرآف مةزؿ من اهلل كهو معجزة له فإف أنكرًب 
( ُب قولكم ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ) ١نٌمدبعكس ما يدعو إليه  ذلك عليه فأتوا بعشر نور مثله كادعوا الةاس

 . ان افرتاه١نٌمدبأٌف 

( كٓب يةقادكا لديةكم كٓب يعبدكا أصةامكم ألهٌنا ٗناد ال تضٌر لىكيمٍ ( اٞنسلموف )فىًإف ٓبٍَ يىٍستىًجيبيواٍ ) - 14
( باٞنغٌيبات حيث أخربناكم فيه ّنا كاف بًًعٍلًم الٌلهً )( القرآف أى٧َنىا أينزًؿى ( أيٌها اٞنشركوف )فىاٍعلىميواٍ كال تةفع )

قبلكم كّنا يكوف بعدكم كالغيب ال يعلمه إالٌ اهلل كحده كهذا أحسن برهاف لكم على إنزاله من اهلل كليس 
{ ، )١نٌمدمن  أىف الَ اعلموا ) (كى ، كمثله قوله تعأب ُب نورة طه }أىكىٓبٍى تىٍأهًتًم بػىيػٍّةى ي مىا ُب الصححيًف اأٍليكٔبى

 . ( أم مستسلموف كمةقادكفإًلىػهى ًإالَ هيوى فػىهىٍل أىنتيم محٍسًلميوفى 

كعادىكه، فرٌد اهلل عليهم كأنٌبهم على ذلك  الةبٌ نتمع اٞنشركوف لقوؿ أيب نفياف كاتٌبعوه، ككٌذبوا إ - 17
ان ١نٌمدال يعلم شيئان من كتابه، يعين أترتكوف  نٍ كمى   ١نٌمد( كهو أىفىمىن كىافى عىلىى بػىيػٍّةى و مٍّن رَبٍّهً فقاؿ )

كتكٌذبونه الذم هو على بيٌة و من ربٌه كتٌتبعوف أبا نفياف الذم ليس على بيٌة  كال علم له بشيء من 
 الكتاب كال من الدين 



بأنٌه رنوؿ اهلل ، ان شاهد من أٌمته يشهد له ١نٌمدكيتبع  كاٞنعىن:( يشهد له بصٌح  قوله، كىيػىتػٍليوهي شىاًهده مٍٍّةهي )
ا بًالٌلهً  كىفىى قيلٍ  ، ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الرعد }الشاهد هو اٞنهدمذلك ك   كىبػىيػٍةىكيمٍ  بػىٍييًن  شىًهيدن

هي  كىمىنٍ  { . يعين كمن عةده علم الكتب السماكي  فهو يشهد ٕب ُب آخر الزماف إذا اٍلًكتىاًب  ًعٍلمي  ًعةدى
  جاء بتفسًن القرآف،

يشهد له بأنٌه رنوؿ اهلل ، كذلك الشاهد هو  ١نٌمد( أيضان، أم من قبل ًمن قػىٍبًلهً ( شاهد آخر جاء )كى )
( يؤًٌب به كيعمل بةو إىمىامناك الكتاب )لكصفته، كذ الةبٌ ( أم التوراة حيث جاء فيها ذكر ًكتىابي ميونىى)

 ( أم بالقرآف.يػيٍؤًمةيوفى ًبهً أنلم من أهل الكتاب ) ( إشارة إٔب منأيٍكلىػًئكى ( ٟنم )كىرىٍ٘نى ن إنرائيل بأحكامه )
( يعين أهل مٌك  كمن ًمنى األىٍحزىابً ( أم بالقرآف )كىمىن يىٍكفيٍر ًبهً أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن فقاؿ )ٍبٌ 

أم فبل تكي ُب شٌك من  (فىبلى تىكي ُب ًمٍريى و مٍٍّةهي ) ١نٌمد( ُب اآلخرة فبل ٪نزنك كفره يا فىالَةاري مىٍوًعديهي حوٟنا )
اٜنٍىقح ًمن رَبٍّكى كىلىػًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس ( أم القرآف )ًإنَهي نزكؿ القرآف عليك حيث كفرت به األحزاب كٓب تؤمن )

 . ( ٛنهلهم باٜنقيق الى يػيٍؤًمةيوفى 

مٍ ًإَف اَلًذينى آمىةيواٍ كىعىًمليواٍ الَصاٜنًىاًت كىأىٍخبىتيواٍ ًإٔبى ) - 23 ( يعين نكةت نفونهم إٔب لقاء رٌُّم، فكلم  رىًٍُّّ
)أىٍخبىتيواٍ( معةاها نكةوا كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء ُب كصف جهٌةم }كيَلمىا خىبىٍت 

اطمأنٌوا إٔب لقاء رٌُّم كإٔب ما كعدهم به من الةعيم  كاٞنعىن:زًٍدنىاهيٍم نىًعًننا{ أم كٌلما نكةت كهدأت، 
اًلديكفى أي ) ( . كنظًنها قوله تعأب ُب نورة الفجر }يىا أىيَػتػيهىا الةَػٍفسي ٍكلىػًئكى أىٍصحىابي اٛنىَةً  هيٍم ًفيهىا خى

َةيًت{ ًئَة ي . اٍرًجًعي ًإٔبى رىبًٍّك رىاًضيى ن َمٍرًضَي ن . فىاٍدخيًلي ُب ًعبىاًدم . كىاٍدخيًلي جى  . اٍلميٍطمى

ٍبٌ  ( اهتٌزت األرض ُّم فتبل٬نىت بيوهتم فوقهمجىعىٍلةىا عىالًيػىهىا نىاًفلىهىا( بالعذاب )نىافػىلىَما جىاء أىٍمري ) - 82
كىأىٍمطىٍرنىا عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن مٍّن ًنجٍّيلو خسفت األرض ُّم فصار مكاهنا ُنًنة تسٌمى اليـو بالبحر اٞنٌيت )

، أٌما القرل اليت  الكوف كالقرآف كقد نبق الشرح عن هذه اٜنجارة ُب كتايب ،( هي اٜنصىَمةضيودو 
 . هتٌدمت كأصبح عاليها نافلها فهي أربع  كهي: ندـك كعمورة كأدم  كصوبيم
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 . ( أم ١نسوبًإالَ أًلىجىلو َمٍعديكدو ( أم يـو القيام  )كىمىا نػيؤىخٍّريهي ) - 104

، فحذؼ إحدل التاءين لتسهيل يىٍأًت الى تىكىَلمي نػىٍفسه يػىٍوـى ) - 105 ( بالشفاع ، كأصلها ال تتكٌلم نفسه
( يعين إاٌل بإذف من اهلل لذلك الشفيع بشفاع  أحد من أهل احملشر فبل ٪نق له أف ًإالَ بًًإٍذنًهً الكبلـ )

بةه كةعاف  ٪نق له أف يشفع اله أك بعض أقاربه، فإٌف نوح الايشفع كلو كاف اٞنشفوع له ابن الشفيع أك أب
 .( ُنسةاته فيدخل اٛنة نىًعيد( مةهم )كى ( بسيئاته )فىًمةػٍهيٍم شىًقيٌّ كال إبراهيم ألبيه آزر )

( من الةار، أم ٟنم فيها غازات خانق  فىأىَما اَلًذينى شىقيواٍ فىًفي الَةاًر ٟنىيٍم ًفيهىا زىًفًنه كىشىًهيقه ) - 106
 . ءيستةشقوهنا بدؿ اٟنوا

اًلًدينى ًفيهىا مىا دىامىًت الَسمىاكىاتي كىاألىٍرضي ) -107 ( أم ما داـ ُب الكوف كواكب نٌيارة تدكر حوؿ خى
ًإالَ انتثىن نبحانه اٞنذنبٌن من اٞنوٌحدين فقاؿ )ٍبٌ  ما دامت ُب الكوف ٠نموع  مشسي ، كاٞنعىن:الشمس، 

 ( .ًإَف رىَبكى فػىَعاؿه لٍّمىا ييرًيدي عن بعضهم فيخرجهم من الةار ) ( أف يعفوى مىا شىاء رىبحكى 

اًلًدينى ًفيهىا مىا دىامىًت الَسمىاكىاتي كىاألىٍرضي ) - 108 انتثىن من ٍبٌ  ( ،كىأىَما اَلًذينى نيًعديكاٍ فىًفي اٛنٍىَةً  خى
اٛنٌة  كما أخرج إبليس لىٌما عصى أمر ربٌه يتكرٌب ُب اٛنٌة  أك ٓب ٬نتثل أمر اهلل إذا أمره بشيء فيخرجه من 

( عىطىاء غىيػٍرى ٠نىٍذيكذو ( أف ٫نرجه مةها، كذلك اٝنلود )ًإالَ مىا شىاء رىبحكى كتكرٌب على آدـ، كذلك قوله تعأب )
 . أم غًن مقطوع كال مةقوص

َا يػىٍعبيدي هىػؤيالء( أم ُب شٌك )فىبلى تىكي ُب ًمٍريى و ) - 109 ا يػىٍعبيدي آبىاؤيهيم مٍّن )( اٞنشركوف ٣نٍّ مىا يػىٍعبيديكفى ًإالَ كىمى
( كما ٟنم ُب غىيػٍرى مىةقيوصو ( ُب الدنيا )كىًإنَا لىميوىفحوهيٍم نىًصيبػىهيمٍ ( يعين إهٌنم مقٌلدكف آلبائهم ُب العبادة )قػىٍبلي 

 . اآلخرة من نصيب

ةىا ميونىى اٍلًكتىابى ) - 110 ( أم اختلف قومه من بعده كغًٌنكا كبٌدلوا ًلفى ًفيهً فىاٍختي ( أم التوراة )كىلىقىٍد آتػىيػٍ
بػىقىٍت ًمن رَبٍّكى كعبدكا األكثاف كاألصةاـ ) ةػىهيمٍ ( بتأجيل العذاب إٔب اآلخرة )كىلىٍوالى كىًلمى ه نى ( لىقيًضيى بػىيػٍ



( أم شىكٍّ مٍٍّةهي  لىًفي( أم اليهود كاٞنشركٌن )كىًإنَػهيمٍ بالعذاب، يعين ألهلكةا اٞنختلفٌن كأبقيةا اٞنستقيمٌن )
 . ( أم ٢نيفميرًيبو من القرآف )

( يعين لىيػيوىفػٍّيػىةَػهيٍم رىبحكى أىٍعمىاٟنىيمٍ ( يةتقلوف إٔب العآب األثًنم )َلَما( من اليهود كاٞنشركٌن )كىًإَف كيػبلًّ ) - 111
( فبل ًإنَهي ّنىا يػىٍعمىليوفى خىًبًنه كالبلـ من قوله )لىيػيوىفػٍّيػىةَػهيٍم( الـ القسم ) ،يعاقبهم رٌبك على أعماٟنم عقابان كافيان 

 . ٔنفى عليه خافي  من أعماٟنم كأنرارهم

ا أيًمٍرتى على التبليغ كاإلنذار ) ١نٌمد( يا فىاٍنتىًقمٍ ) - 112 ( من قومك من كىمىن تىابى ( ُب القرآف )كىمى
( أم ال تتجاكزكا حدكد اهلل فيما أمركم به كهناكم كىالى تىٍطغىٍواٍ ( على هنجك )مىعىكى ) مٍ الشرؾ كأنلم فليستقً 

 . ( فيجازيكم على أعمالكمًإنَهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه عةه )

( أم كقتٌن من أطراؼ طىرىُبًى الةَػهىارً ، أم صلٍّ ًُّم ٗناع  )١نٌمد( ألصحابك يا كىأىًقًم الَصبلىةى ) - 114
كىزيلىفنا مٍّنى صلٍّ ًُّم قبل طلوع الشمس كهي صبلة الصبح، كقبل الغركب كهي صبلة العصر ) الةهار، يعين

ذًٍكرىل ( القياـ بالصبلة )ًإَف اٜنٍىسىةىاًت ييٍذًهنٍبى الَسػيٍّئىاًت ذىًلكى ( أم قريبان من الليل كهي صبلة اٞنغرب )الَلٍيلً 
تا ُب نورة اإلنراء كهي رى كً أٌما صبلة الظهر كالعشاء فقد ذي ( أم ذكرل ٞنن يذكر اهلل كيعبده. لًلَذاًكرًينى 

قوله تعأب }أىًقًم الَصبلىةى ًلديليوًؾ الَشٍمًس ًإٔبى غىسىًق الَلٍيًل{ ، فدلوؾ الشمس زكاٟنا كيريد بذلك صبلة 
 . الظهر، أٌما غسق الليل فهو ظبلمه كيريد بذلك صبلة العشاء

ةن كىلىٍو شىاء رىبحكى ٛنىى ) - 118 ( مسلمٌن موٌحدين كلكن اختلفوا عن اٜنٌق كظلم عىلى الَةاسى أيَم ن كىاًحدى
  .( إٔب اآلفكىالى يػىزىاليوفى ٢نيٍتىًلًفٌنى بعضهم بعضان فخٌلى بيةهم كبٌن باطلهم بسبب ظلمهم )

( أم للرتاحم خىلىقىهيمٍ كىًلذىًلكى ( مةهم فهداه إٔب اٜنٌق ألنٌه رحيم يرحم الةاس )ًإالَ مىن َرًحمى رىبحكى ) - 119
( أم نبقت، كىٕنىٍَت كىًلمى ي رىبٍّكى خلقهم فيجب أف يرحم بعضهم بعضان كيشفق بعضهم على بعض )



( يعين من الشياطٌن ألىٍمؤلَف جىهىَةمى ًمنى اٍٛنًَةً  كىالَةاًس أىٍٗنىًعٌنى كالكلم  هي قوله تعأب ٢ناطبان إبليس )
 . كاٞنشركٌن أٗنعٌن

( ًمٍن أىنبىاء الرحنيًل مىا نػيثىبٍّتي بًًه فػيؤىادىؾى ) ١نٌمد( يا نَػقيصح عىلىٍيكى ( من األنباء كالقصص )كىكيػبلًّ )  - 120
ػًذهً ( الوحي من اهلل )كىجىاءؾى لكي تتحٌمل أذل قومك كتصرب كما صرب أكلو العـز من الرنل ) ( أم ُب هى

( ألٌف كىذًٍكرىل لًٍلميٍؤًمًةٌنى ( ٞنن يٌتعظ به )كىمىٍوًعظى ه شركوف )( كليس باطبلن كما يزعم اٞناٜنٍىقح ُب مٌك ، كهو )
 . الذكرل تةفعهم كيزداد بذلك إ٬ناهنم

انىًتكيمٍ ) - 121 ( أم على ٕنكيةكم مةٌا كما هتٌيئوف من السبلح كىقيل لٍَّلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى اٍعمىليواٍ عىلىى مىكى
 . ( ضدٌكمإًنَا عىاًمليوفى للحرب ضٌدنا )

 .  الةصر من اهلل كالغفراف)ًإنَا ميةتىًظريكفى( من اهلل اٟنز٬ن  كاٝنسراف )كىانتىًظريكا(  - 122

( أم الكواكب السٌيارة كاألرض، يعين كله علم ما غاب فيهما كىلًٌلًه غىٍيبي الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضً ) - 123
( قلةا فيما نبق أٌف كلم  "أمر" كةاي  عن اٞنخلوقات كيلحهي كىإًلىٍيًه يػيٍرجىعي األىٍمري  ال ٫نفى عليه شيء مةهما )

( يا فىاٍعبيٍدهي إليه ترجع أركاح اٛنٌن كاإلنس فيحكم فيها بالقسط ك٩نازيها على أعماٟنا ) كاٞنعىن:األثًني ، 
 . لكافركف( أيٌها اكىمىا رىبحكى ًبغىاًفلو عىَما تػىٍعمىليوفى ( ُب ٗنيع أمورؾ )كىتػىوىَكٍل عىلىٍيهً ) ١نٌمد

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك ، هودًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 

 

 ًٌب بعوف اهلل اٛنزء األٌكؿ من كتاب )اٞنتشابه من القرآف(

 هجري  1383ذم القعدة نة    7

 .  كيليه اٛنزء الثا٘ب كاهلل كٌٕب التوفيق



 ٤نم كٌفقه اهلل لكٌل خًنكًٌب إعرابه على يد األنتاذ األديب عبد الر٘نن اٞنبلٌ 

================================================== 

 سورة يوسف

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 ( نبق تفسًن مثل هذه اآلي . كإف نورة يونف مفهوم  إالتًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبٌنً  ر ؿ ا) - 1
 بعض آيات مةها.

َيارىةه كىجىاءىٍت ) -19  ( أم قافل  مقبل  من جلعاد تريد الذهاب إٔب مصر إٔب األٚناعيلي  كٗناٟنا ١نمل نى
 ، فقاؿ يهوذا ما الفائدة من أف نقتل أخانا ك٦نفي دمه تعالوا نبيعه إٔب اإلٚناعيليٌن،كالذنان نكع  كبلسانان 

 ( أم ناقيهم أرنلوه إٔب البئر ليستقيكىارًدىهيمٍ ( التجار أصحاب القافل  )فىأىٍرنىليوافوافق إخوته على ذلك )
ـه ( الساقي )قىاؿى ( ُب البئر فمسك  يونف كصعد مع الدلو )فىأىٍدٔبىَٰ دىٍلوىهي ٟنم اٞناء ) ا غيبلى ػَٰذى  ( هذايىا بيٍشرىلَٰ هى

ا أخون( يعين إخوة يونف أنٌركا أمره فلم يقولوا هو كىأىنىرحكهي ًبضىاعى ن غبلـ قد نقط ُب البئر فأخرجته مةها )
 باعوه على هؤالء التجار كما تباع البضاع  اٞنسركق ٍبٌ  قى كاختفى ُب هذه البئر،بل قالوا هو عبد لةا أبى 

 ( إخوة يونف.كىالَلهي عىًليمه ّنىا يػىٍعمىليوفى نرٌا كبثمن زهيد )

انيواكهي عشركف در٨نان )( دىرىاًهمى مىٍعديكدىةو ( أم قليل جدان )بًثىمىنو ِنىٍسو ( أم أبدلوه )كىشىرىٍكهي ) -20   (كىكى
  يعين ٓب تكن غايتهم ٖنةه بل إبعاده عةهم فلذلك باعوه بعشرين در٨نان. ًفيًه ًمنى الزَاًهًدينى(إخوته )

 اًلٍمرىأىتًًه أىٍكرًًمي( كإٚنه فوطيفار كهو رئيس الشرط ، قاؿ)مٍٍّصرى ( أهل )كىقىاؿى اَلًذم اٍشتػىرىاهي ًمن) -21 
ا( ُب أمور دنيٌانا )عىسىىَٰ أىف يىةفىعىةىاهٌيئي له موضعان كر٬نان كأحسين إليه )( أم مىثٍػوىاهي  هي كىلىدن  ( لةا، ألنهأىٍك نػىَتًخذى

 مىَكَةا لًييونيفى ُب كذلك )  ( أم كما أ٤نيةاه من القتل كمن اٛنبٌ ًلكى  َٰ كىكىذكاف خصٌيان ليس له أكالد )



 مه من تعبًن الرؤيا اليت ٪نٌدثونه ُّا )( أم نعلٌ ًمن تىٍأًكيًل اأٍلىحىاًديثً  كىلًةػيعىلٍّمىهي ( يعين ُب أرض مصر )اأٍلىٍرضً 
 ( أم غالب على أمراء يونف، كهم رئيس الشرط  الذم اشرتاه كرئيس السجنكىالَلهي غىاًلبه عىلىىَٰ أىٍمرًهً 

 يريد حّت أصبحالذم نيجن عةده كاٞنلك الذم قٌص له رؤياه، إذ جعلهم ييكرمونه ك٪نرتمونه كيعطونه ما 
 ( اٜنقيق  كال يعلموف عواقب األمور.كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يػىٍعلىميوفى يونف رئيس الوزراء ُب مصر )

ةىاهي حيٍكمنا( كبلغ من العمر إحدل كعشرين نة  )كىلىَما بػىلىغى أىشيَدهي ) -22   ( ُب تعبًنكىًعٍلمنا( ُب مصر )آتػىيػٍ
 ( الذين ٪نسةوف أعماٟنم كضمائرهم مع رٌُّم ك٪نسةوف إٔب الةاس.ًلكى ٤نىٍزًم اٍلميٍحًسًةٌنى  َٰ كىكىذى الرؤيا كغًنها )

 ( مراران عديدة،ُب بػىٍيًتهىا عىن نَػٍفًسهً ( مقيم )اَليًت هيوى ( زليخا زكج  فوطيفار رئيس الشرط  )كىرىاكىدىٍتهي ) -23 
 ( ُب اٞنرة األخًنة كتزيٌةت كلبست أحسنغىَلقىًت اأٍلىبٍػوىابى كى أم طالبته أف ٩نامعها فأىب يونف أف ٩نامعها )

 أتي هتيٌ  كاٞنعىن:( أصلها هتيأت لك، فحذفت التاء األكٔب تسهيبلن للكبلـ، كىقىالىٍت هىٍيتى لىكى ثياُّا )
   بن اٛنبٌلح:يحى عيٌن، كالشاهد على ذلك قوؿ أحى  ةتي لك فبل تبتعدٍ كتزيٌ 

ٍيتىا ًلؤلىٍبطاؿً  ًقٍيلى  ما ًإذا     دىعا٘ب  ًإذا اٍلميضىاؼى  أى٘نًٍي ًبهً   هى

 ئوا.أم هتيٌ 

 ( أم إنٌه نيدم أك مالكي، كمنًإنَهي رىيبٍّ ( أف أفعل ذلك إف هتٌيأًت فلزكجك ) مىعىاذى الَلهً ( يونف )قىاؿى )
 القيس: ئمر اذلك قوؿ 

م عىنٍ  قاتػىليوا فىما  ناًلمىا فػىيىظفىرى  جاران  آذىنيوا كىال      كىرىبًٍيًبًهم رىًٍُّّ

 كقاؿ الةمر بن تولب:

 نىًصٍيبًػي كافى  أىنٍػفىٍقتي  اَلًذم كأفَ       رىبَهي  أؾي  ٓب أىبٍػقىٍيتي  ما أفَ  تػىرىمٍ 



 ًإنَهي الى يػيٍفًلحي ( كترؾ بيته كملكه بيدم أفعل فيه ما أشاء فكيف أخونه ُب زكجته )أىٍحسىنى مىثٍػوىامى )
 ( ٜنقوؽ الةاس.الظَاًلميوفى 

 كىهىمَ ( بعد أف رفض طلبتها، يعين ٨ٌنت أف تلقيه على األرض كتلقي نفسها فوقه )كىلىقىٍد ٨نىٍَت ًبهً ) -24 
 ( أم لوال أف رأل كتاب ربٌه، ككاف عةد يونف كتاب ٚناكم منلىٍوالى أىف رَأىلَٰ بػيٍرهىافى رىبٍّهً ( أف يفعل )ًُّىا

 الغرف  اليت أمسكته فيها زليخا فوقع نظره على الكتابصحف إبراهيم كقد كضعه على اٞنةضدة ُب تلك 
 الوعيد بالعذاب ٞنن يز٘ب فرتكها كهرب إٔب باب الدار ليخرج مةهاك فتذٌكر ما فيه من الةهي عن الزنا 

 فلحقته زليخا كأمسكته من قميصه فقٌدتهي، أم قطعت مةه قطع . فالربهاف هو الكتاب السماكم،
 قرآف برهانان، كالشاهد على ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء }يا أيها الةاسفالتوراة ييسمى برهانان كال

 قد جاءكم برهافه من رٌبكم{ ، فالربهاف هو القرآف.

( يعين لةصرؼ عةه العذاب الذم يلحقه لًةىٍصًرؼى عىٍةهي السحوءى كىاٍلفىٍحشىاءى ةا نظره إٔب الربهاف )تٍ فى ( لى ًلكى  َٰ كىذ)
 ( لةا ُب العبادةًإنَهي ًمٍن ًعبىاًدنىا اٍلميٍخلىًصٌنى لعار الذم يلحقه من الةاس بسبب الزنا )من زكجها إف فعل كا

 الذين ال يعبدكف غًن اهلل.

 ( أم تسابقا ُب الركض إٔب باب الدار هو للهرب كهي للطلب، كإ٧ٌنا أرادت أفكىاٍنتىبػىقىا اٍلبىابى ) -25 
 ( أم شٌقت قميصه منكىقىَدٍت قىًميصىهي ًمن ديبيرو يهرب مةه )تسبقه إٔب الباب لكي تغلقه فبل ٬نكةه أف 

 معةاه القطع، كمن ذلك قوؿ عةرتة: اٝنلف لىٌما أمسكته من قميصه فصارت قطع  مةه ُب يدها، فالقدٌ 

 اٛنًباال ًبهً  أىقيدح  عىٍزـه  كىٕبٍ      ًمثًلي ييًذؿٌ  كىٍيفى  الَدٍهرى  عىًتٍبتي 

( أم كجدا زكجها مقببلن عةد باب الدار، حيةئذو رأت كىأىٍلفىيىا نىيٍّدىهىا لىدىل اٍلبىابً م أقطع به اٛنباال )أ
 ـو على يونف لتربئ نفسها مننفسها ُب مأزؽ ماذا ْنيب زكجها إف رآها ُب تلك اٜنال  فألقت اللٌ 



نيوءنا ًإاَل أىف ييٍسجىنى أىٍك عىذىابه ( أم بزكجتك )مىا جىزىاءي مىٍن أىرىادى بًأىٍهًلكى ( زليخا لزكجها )قىالىتٍ اٛنر٬ن  )
 ( يعين إٌما السجن كإٌما الضرب بالسياط. قالت هذا القوؿ لتشٌوه اٜنقيق .أىلًيمه 

( كىشىًهدى شىاًهده مٍٍّن أىٍهًلهىا) تٍ مى عى ( كٓب أرد ُّا نوءان كما زى ًهيى رىاكىدىٍتيًن عىن نَػٍفًسي( يونف )قىاؿى ) -26 
ح كاف يعمل ُب حديق  القصر ككاف رجبلن حكيمان كٓب تكن زليخا تعلم بصدؽ قوؿ يونف، كهو فبٌل 

بوجوده ُب القصر ُب ذلك الوقت، فقاؿ الفبٌلح لقد ٚنعتي ١ناكرهتما كفهمتي غاياهتما كالدليل على 
 ًمنى كىهيوى ( زليخا )فىصىدىقىتٍ ( أم قيًطع من األماـ )ًإف كىافى قىًميصيهي قيَد ًمن قػيبيلو نظركا )أصح  قوٕب 

اًذًبٌنى   (  يعين يونف.اٍلكى

 ( .كىهيوى ًمنى الَصاًدًقٌنى ( زليخا )كىًإف كىافى قىًميصيهي قيَد ًمن ديبيرو فىكىذىبىتٍ ) -27

( أم الكيد إًنَهي ( لزكجته زليخا )قىاؿى ( أم قيًطع من اٝنلف )قىًميصىهي قيَد ًمن ديبيرو ( زكجها )فػىلىَما رىأىلَٰ ) -28
ٍيدًكينَ كهو قوٟنا ما جزاء من أراد بأهلك نوءان )الذم كدًتين به.   ًإَف كىٍيدىكينَ ( أم من كيد الةساء )ًمن كى

 ( الوقع كالتأثًن.عىًظيمه 

االتفت إٔب يونف فقاؿ )ٍبٌ  -29  ػَٰذى ( األمر كال تكٌلم به أحدان لئبل يفشو خربه ييونيفي أىٍعًرٍض عىٍن هى
نًبكً خاطب زكجته فقاؿ )ٍبٌ  بٌن الةاس، ًإَنًك  ( كتقديره كيٌفي عن يونف كانتغفرم لذنبًك )كىاٍنتػىٍغًفرًم ًلذى

 ( ُب هذا األمر كليس هو اٝناطئ .كيةًت ًمنى اٍٝنىاًطًئٌنى 

ٚنع ( كذلك لىٌما يىا بىيًنَ الى تىٍدخيليوا ًمن بىابو كىاًحدو كىاٍدخيليوا ًمٍن أىبٍػوىابو محتػىفىرٍّقى و ( يعقوب لبةيه )كىقىاؿى ) -67 
أٌف 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 نيجن أحدكم كأصابه مكركه فإٌف الباقٌن يعلموف به 
ٌلصوه من السجن أك يساعدكه بشيء إف ٓب يتمكةوا على خبل  (كىمىا أيٍغيًن عىةكيمصه )طبعان فيمكةهم أف ٫ني



( ُب اٟنبلؾ كالةجاة ًإًف اٜنٍيٍكمي ( إف أراد بكم نوءان كلكن خذكا اٜنذر )مٍّنى الَلًه ًمن شىٍيءو ُّذه الوصي  )
 ( ُب شؤكهنم.كىعىلىٍيًه فػىٍليىتػىوىَكًل اٍلميتػىوىكٍّليوفى ( ُب إرناؿ بةيامٌن معكم )ًإاَل لًَلًه عىلىٍيًه تػىوىَكٍلتي )

 ( يعةوف بهأىخه لَهي ًمن قػىٍبلي ( الرتافيم )فػىقىٍد نىرىؽى ( بةيامٌن الكأس )ًإف يىٍسرًؽٍ ( إخوة يونف )قىاليوا) -77
 إ٧ٌنا نرؽ بةيامٌن اليـو ألف أخاه نرؽ من قبله فاقتدل به ُب السرق . كاٞنعىن:يونف، 

يسٌمونه "ترافيم" كاف عةد أبيها أٌف راحيل أـ يونف اخذت ٕنثاالن صغًنان من الفض  ُب ذلك:  والقصة
اٞنسٌمى "الباف" كأخفته عن أبيها كأنكرته، كلىٌما ماتت راحيل أخذته أختها اٞنسماة "ليئ " كأخفته، ككاف 

يونف صغًنان حٌن ماتت أٌمه فأخذته خالته ليئ  كقامت برتبيته، فاتفق يومان أٌف يونف فتح الصةدكؽ 
أف يلعب به فأخذه من الصةدكؽ كصار يلعب به كما تلعب األطفاؿ الذم فيه التمثاؿ فلىٌما رآه أعجبه 

بالدمى كذهب به إٔب بيت أبيه يعقوب، فلما جاءت خالته ليئ  إٔب بيتها رأت الصةدكؽ مفتوحان كالرتافيم 
 خذت تفٌتش عةه كتسأؿ فقالوا رأيةاه بيد يونف يلعب به، فذهبت إٔب بيتأغًن موجود ُب الصةدكؽ ف

 ةه.أبيه كأخذته م

( يعين أنٌر كلمتهم هذه إذ فىأىنىَرهىا ييونيفي ُب نػىٍفًسًه كىٓبٍى يػيٍبًدهىا ٟنىيمٍ فعٌد أخوته تلك اٜنادث  نرق  عليه )
انناجعلوه نارقان كٓب يكشف حقيقتها لئبٌل يعرفوه، بل ) كيةان مةه إذا ( يعين أنتم شره ٕنقىاؿى أىنتيٍم شىرٌّ َمكى

كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة هود }كياقـو إعملوا على مكانتكم  ٕنٌكةتم على شيء أف تفعلوه،
يت كقتلي إف قدرًب على ذلك. كمعىن قوؿ يونف إ٘ب عامله{ ، يعين إعملوا على قدر ٕنكيةكم من أذيٌ 

اننا( يعين إف كانت حادث  التمثاؿ جعلتموها نرق  فأنا أخذته أللعب فيه إٔب مكانه أرٌده ٍبٌ  )أىنتيٍم شىرٌّ َمكى
كٓب تكن غاييت أف أنرقه، ثانيان أنا كةتي طفبلن صغًنان ال لـو علٌي ُب ذلك، ثالثان إٌف التمثاؿ خٌلفىته أمي 

بعد موهتا كأخذته خاليت فأنا أحٌق به من خاليت كأٌما أخي بةيامٌن ٓب يسرؽ الكأس بل أنا أمرتي غلما٘ب 
عةدم. كلكةكم نرقتم أخاكم من أبيكم كأردًب  فوضعوه ُب كعائه ككانت هذه مكيدة ميٌن لكي آخذه

 بعتموه بعشرين در٨نان بأِنس األٖناف كما تباع البضاع  اٞنسركق  كأنتم رجاؿٍبٌ  ألقيتموه  ُب اٛنبٍبٌ  قتله



 بالغو الرشد كلستم أطفاالن صغاران كبذلك جةيتم على أخيكم كعلى أبيكم فأصبحتم عاٌقٌن له كجلبتم
 كىالَلهي أىٍعلىمي ) ؟بصره من البكاء كابيٌض شعره من اٜنزف، فأيةا شره ٕنكيةان من صاحبهحزنان عليه حّت ضعيف 

 ( من أمر السرق .ّنىا تىًصفيوفى 

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ، ك يونفًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 

============================================ 

 سورة الرعد

 الرحيم بسم اهلل الر٘نن

 ( نبقر  تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب كىاَلًذم أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَبٍّكى اٜنٍىقح كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يػيٍؤًمةيوفى  ـ ؿ ا) - 1
 تفسًنها.

كىنىَخرى الَشٍمسى كىاٍلقىمىرى كيلٌّ اٍنتػىوىلَٰ عىلىى اٍلعىٍرًش ٍبٌ  الَلهي اَلًذم رىفىعى الَسمىاكىاًت ًبغىًٍنً عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا) -2 
بػٍّري اأٍلىٍمرى  ى سمٌ كغًن٨نا يي  كةاي  اٞنخلوقات الركحاني ، فاٞنبلئك  كاٛننٌ   (أمر)( كلم  ٩نىٍرًم أًلىجىلو محسىمًّى ييدى

ل بالوحي أمر، ككلم  ييدبٌر مشتق  من اإلدبار، أم ييةٌزؿ اٞنبلئك  من السماء إٔب األرض لتبليغ الرني 
ل من الشياطٌن، كبعضها لقبض األركاح، كبعضها لةصرة اٞنؤمةٌن كقت اٜنرب كبعضها لتحرس الرني 

يعرج إليه ُب يوـو كاف ٍبٌ  كمثلها ُب نورة السجدة قوله تعأب }يدبٌر األمرمن السماء إٔب األرض كالقتاؿ.
كُب كتايب  اإلنساف بعد اٞنوتألف نة  ٣نا تعٌدكف{ كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب كتايب  مقداره

  . الكوف كالقرآف

( كلم  مٌد األرض مشتق  من اإلمداد، أم كىأىنٍػهىارناكىهيوى اَلًذم مىَد اأٍلىٍرضى كىجىعىلى ًفيهىا رىكىاًنيى ) -3 
 زاد ُب قشرهتا الباردة كذلك بعدة أشياء أكالن بسقوط الةيازؾ عليها، ثانيان بإٓناد بعض كاٞنعىن:الزيادة، 

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


 الغازات مع بعض العةاصر، مثبلن إٌف غاز ثةائي أككسيد الكاربوف يتحد مع الكلس مكونان كربونات
، كإٌف  ، كإف األككسجٌن سحد مع الكلغاز ثةائي أككسيد الكربيت يتٌ الكلسيـو  مكونان كربيتات الكلسيـو

 يتحٌد مع اٜنديد مكونان أككسيد اٜنديد، كهكذا تٌتحد بعض الغازات مع بعض العةاصر فيزداد حجمها،
  كثالثان الذرات الرتابي  اليت تسقط من الفضاء زادت ُب قشرة األرض.

 ( يعين قطع من أحجار كبًنة متجاكرات ُب اٞنكاف بعدما كانتطىعه محتىجىاًكرىاته كىُب اأٍلىٍرًض قً ) -4
  متفرٌقات ُب الفضاء، كهي أحجار الةيازؾ نقطت على األرض كجاكر بعضها بعضان ]فصارت جباالن.[

 فةؤمن به. ١نٌمد( أم معجزة تةزؿ من السماء على كىيػىقيوؿي اَلًذينى كىفىريكا لىٍوالى أينزًؿى عىلىٍيًه آيى ه مٍّن رَبٍّهً ) -7
 ( يعين عليك اإلنذار كليس عليك اٟنداي  بل اهللًإ٧َنىا أىنتى ميةًذره فقاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان رنوله الكرٙب )

 ٌن نرنللكٌل قـو ضالٌ  كاٞنعىن:( البلـ من قوله تعأب )كىًلكيلٍّ( الـ العاقب  كىًلكيلٍّ قػىٍوـو هىادو يهدم من يشاء )
 رجاالن إٔب قومهم مرشدين كمةذرين فمن ١نٌمدرجبلن هاديان يرشدهم إٔب طريق اٜنق كما أرنلةا قبلك يا 

كىمىا كيَةا } اتٌبع اٜنق ٤نا كمن ٓب يٌتبع اٜنق خسر كهلك. ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء
كىمىا كىافى رىبحكى ميٍهًلكى اٍلقيرىلَٰ حىَّتَٰ يػىبػٍعىثى ُب نورة القصص }حىَّتَٰ نػىبػٍعىثى رىنيوالن{ كقاؿ تعأب ُب  ميعىذًٍّبٌنى 

ةػىهيم بًاٍلًقٍسًط كىهيٍم  أيمٍّهىا { كقاؿ تعأب ُب نورة يونس }كىًلكيلٍّ أيَم و َرنيوؿه فىًإذىا جىاءى رىنيوٟنييٍم قيًضيى بػىيػٍ رىنيوالن
 ييٍظلىميوفى{ . الى 

ٍلًفًه ٪نىٍفىظيونىهي ًمٍن أىٍمًر الَلهً لىهي ميعىقٍّبىاته مٍّن ) -11 ٍيًه كىًمٍن خى  ، 7من آي   ( كلم  له تعود للهادً بػىٌٍنً يىدى
 للرنوؿ مبلئك  تسًن من بٌن يديه كمن خلفه ٓنرنه من اٛنن كمن الشياطٌن كاألركاح الشريرة، كاٞنعىن:

 كقد قلتي فيما نبق أٌف كلم  "أمر" كةاي  اٞنخلوقات الركحاني .

 ( أم للهاًد دعوة اٜنق، ألنٌه يدعو الةاس إٔب عبادة اهلل كحده كيةهى عن عبادةلىهي دىٍعوىةي اٜنٍىقٍّ ) -14
 ( أم الذين يدعوف إٔب عبادةكىاَلًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكنًهً األصةاـ كاألكثاف، كدعواه مستجاب  عةد هلل )



 ( من قضاء حوائجهم ألهٌنا ٗناد ال تضٌر كالًبشىٍيءو الى يىٍستىًجيبيوفى ٟنىيم األصةاـ كيسألوف حوائجهم مةها )
 ( األما٘ب اليت يفٌكر ُّا هؤالء اٞنشركوف كاألكهاـ اليتًإاَل تةفع، كال فائدة من دعواهم لؤلصةاـ كغًنها )

 ٔنتلج نفونهم إذ يقولوف أٌف األصةاـ تةصرنا على أعدائةا كتقضي حوائجةا كتشفع لةا عةد اهلل، فيكوف
َفٍيًه ًإٔبى اٍلمىاءً اٞنشركٌن ُب دعواهم لؤلصةاـ ) ل هؤالءمثى  بىاًنًط كى  ( أم كمثل رجل انتقل ّنوته إٔب عآبكى

 األركاح كهو عطشاف فيدنو من الةهر ك٬نٌد يديه إٔب اٞناء ليغرتؼ كيشرب كلكن ال ٬نكةه رفع اٞناء إٔب فمه
 ل فلذلك ال٬نكةه ٘نل اٞناء بكفٌيه كما كاف ُبكال الشرب مةه ألنٌه أصبح ركحانيان خفيفان كاٟنواء كاٞناء ثقي

 دار الدنيا كال الشرب مةه، فإذا يئس من ذلك الةهر رجع بعطشه كخاب أمله، فكذلك الذم يبسط
 كفٌيه لؤلصةاـ أك لغًنها من األنداد كيسأؿ حاجته مةها يرجع عةها باٝنيب  كاٝنسراف، كذلك قوله تعأب

 ( يعين يريد إيصاؿ اٞناء إٔب فمه كلكن ال يصل كال ٬نكةه ذلك إلف اٞناء مادمبىالًًغهً لًيىبػٍليغى فىاهي كىمىا هيوى بً )
 ثقيل كالةفس أثًني  خفيف  ال ٬نكةها ٘نله كال شربه، أما الةفوس الصاٜن  فإهٌنا تشرب من ماء أثًنم

اًفرًينى تأتيهم به اٞنبلئك  من اٛنة  ) ؿو ( لؤلصةاـ كاألنداد )كىمىا ديعىاءي اٍلكى  ( عن اٜنق.ًإاَل ُب ضىبلى

اًء مىاءن ) -17  ( أم نالت اٞنياه إٔبفىسىالىٍت أىٍكًديى ه ًبقىدىرًهىا( هو اٞنطر أنزله على اٛنباؿ )أىنزىؿى ًمنى الَسمى
 ( أم فحمل اٞناء الذم ناؿ من اٛنباؿ كإ٧ٌنا قاؿ تعأبفىاٍحتىمىلى الَسٍيلي األكدي  بقدر ما فيها من جباؿ )

 مىلى الَسٍيلي( ، ألنٌه ٘نله كنيل من اٛنبل إٔب الوادم، ألٌف الزبد هذا ثقيل ال يطفو فوؽ اٞناء بل)فىاٍحتى 
ا رَابًينا)  يةدفع ]كيةجرؼ[ بوانط  السيل من اٛنباؿ إٔب الوادم.  ، كالشاهد على ذلك75( أم ناميان زىبىدن

 لٍّيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ الَةاًس فىبلى يػىٍربيو ًعةدى الَله{ ، يعين فبل يةموقوله تعأب ُب نورة الرـك }كىمىا آتػىٍيتيم مٍّن رٍّبنا 
 عةد اهلل. ك"الزبىد" هو الصدؼ كاحملار ككربيتات الكالسيـو ككربونات الكالسيـو ككربيتيد اٜنديد الذهب

 ر اٞنلٌون كغًن ذلك ٣نا يتكٌوف ُب األرض كيتكاثر من آٌناد عةصرين، ك٪نمل السيل أيضان األحجا

                                                           
ركا كلم  ناميان وا أٌف الزبىد هو الرغوة اليت تطفو فوؽ اٞناء فقالوا يعين طافيان، ففسٌ ركف معىن الكلم  فظةٌ ٓب يفهم اٞنفسٌ   75

 بكلم  طافيان.



 ٣نَا ييوًقديكفى عىلىٍيًه ُب الةَارً ( ٪نمل السيل أيضان )كى كاألحجار الكر٬ن  كالعقيق كالفًنكز "شذر" كغًن ذلك )
 ( هو كربيتيد الفض ، كاٜنلي  هي أدكات الزية  كاألناكر كالقبلئد كاٝنبلخيل كاألقراط كاٝنواًباٍبًتغىاءى ًحٍليى و 

 كغًن ذلك، ككاف الةاس قببلن ال يعرفوف تعدين الفض  من خاماهتا نول  هذه الطريق : كهي أف ٪نفركا
 يوقدكا عليه الةار فيتطاير الكربيت بعد أف يتحوؿٍبٌ  76حفرة ُب األرض فيضعوا فيها كربيتيد الفض 

 لوف مةها أدكات الزية بتسخيةه إٔب غاز ثا٘ب أككسيد الكربيت كتبقى الفض  ُب اٜنفرة فيأخذكهنا كيعم
 ( هو كربيتات الكالسيـو ككربونات الكالسيـو فإذا أكقدكا عليهمىتىاعو زىبىده مٍّثٍػليهي ( يوقدكف عليه إبتغاء )أىكٍ )

، كهو اٛنص كاٛنبس كالةورة، فيستعمل األكؿ للبةاء، كالثا٘ب للقوالب  الةار صار أككسيد الكالسيـو
 ياء أخرل، كالثالث يستعمل لتحضًن الصوداالكاكي  كاٞنسحوؽكلتضميد الكسور ُب اٞنستشفيات كألش

 القاصر "كلورين" كأشياء أخرل، ككلها للمتاع، أم ألشياء يتمٌتع ُّا اإلنساف كيستفاد مةها كفوائدها
 كثًنة. ك٣نا يوقدكف عليه الةار للمتاع أيضان هو الكاؤكلٌن كهو الطٌن األبيض تصةع مةه األكا٘ب اٝنزفي 

 ( أم كذلك يضرب اهلل األمثاؿ باٜنق كالباطل، فاٜنق هو دينيىٍضًربي الَلهي اٜنٍىَق كىاٍلبىاًطلى  ًلكى  َٰ كىذ)
 ( أم يذهب أدراج الرياحفػىيىٍذهىبي جيفىاءن ( كهو الكربيت )فىأىَما الزَبىدي اإلنبلـ، كالباطل هو دين اٞنشركٌن )

 ـ ككريه الرائح  يضيق صدر من يستةشقهبالتسخٌن كهو غاز ْنفاه الطباع كتكرهه الةفوس ألنٌه نا
 كيشتد به الٌسعاؿ كإذا كاف الغاز كثًنان يسبب اٞنوت، كتبقى الفض  خالص  من الشوائب المع  ْنذب

 األنظار ذات قيم  كفوائد كثًنة.

ـٌ ٞنن يستةشه ككريه  فإف اهلل تعأب ضرب مثبلن لدين اٞنشركٌن بغاز ثا٘ب أككسيد الكربيت الذم هو نا
 ال يلبث أف يزكؿ بالتسخٌن عن الفض  كيذهب أدراج الرياح. كضرب مثبلن لدين اإلنبلـٍبٌ  ،الرائح 

 أٌف دين اٞنشركٌن من العرب كاٞنعىن:بالفض  الةقي  من الشوائب الثابت  على األرض اليت تستعمل للزية . 

                                                           
كزنان ، لونه رمادم ٞنٌاع مائل إٔب السواد. رأيتي ى من اٜنصى  ى كبًنة كلكٌةه أخفٌ موجود ُب الطبيع  على هيئ  حصى   76

 مةه ُب جباؿ إيراف بٌن طهراف كخراناف.



األرض ثابتان المعان ذا  نيزكؿ كما يزكؿ الكربيت عن الفض  بالتسخٌن، أما دين اإلنبلـ فسيبقى ُب
 يىٍضًربي الَلهي ( أم ًمثل هذا اٞنثىل )ًلكى  َٰ كىأىَما مىا يىةفىعي الةَاسى فػىيىٍمكيثي ُب اأٍلىٍرًض كىذى فوائد كثًنة ٞنن اعتةقه ) 

 ( للةاس لعٌلهم يهتدكف إٔب طريق اٜنق.اأٍلىٍمثىاؿى 

بن هشاـ كعبد اهلل بن أمٌي  اٞنخزكمي،  نزلت هذه اآلي  ُب نفر من مشركي العرب مةهم أبو جهل - 31
)ع( فأتاهم فقاؿ له عبد اهلل بن أيمي : إٍف نٌرؾ أف نٌتبعىك فسًٌن  الةبٌ أرنلوا إٔب ٍبٌ  جلسوا خلف الكعب 

ها عةٌا حّت تتفٌسح فإهنا أرض ضيق ، كاجعل لةا فيها عيونان كأهناران بٍ لةا جباؿ مك  بقراءتك القرآف فأذهً 
 اطل.كنٌتبعك، أك أحًي لةا جٌدؾ قصٌيان أك مىن شئت من موتانا لةسأله أحق ما تقوؿ أـ بْنرم فةصٌدقك 
 :فةزلت هذه اآلي 

( كتفٌجرت مةها أىٍك قيطٍّعىٍت ًبًه اأٍلىٍرضي ) ١نٌمد( كما اقرتحوا عليك يا كىلىٍو أىَف قػيٍرآننا نييػٍّرىٍت بًًه اٍٛنًبىاؿي )
ٍوتى اليةابيع ) ان على حق، ٓب يؤمةوا لك يا ١نٌمد( كما طلبوا مةك كأجابتهم موتاهم بإٌف ىَٰ أىٍك كيلٍّمى بًًه اٍلمى

كٓب يصٌدقوؾ إاٌل أف يشاء اهلل ذلك. كنظًنها ُب نورة األنعاـ قوله تعأب }كىلىٍو أىنَػةىا نػىزٍَلةىا إًلىٍيًهمي  ١نٌمد
ٍوتىىَٰ كىحىشىٍرنىا عىلىٍيًهٍم كيلَ  ًئكى ى كىكىَلمىهيمي اٍلمى انيوا لًيػيٍؤًمةيوا ًإاَل أىف يىشىاءى الَلهي{ اٍلمىبلى بىل . كقوله ) شىٍيءو قػيبيبلن َما كى

يعنا لٍَّلًه اأٍلىٍمري   ( أم أمر هدايتهم كإضبلٟنم.ٗنًى

( من حسةات أك نيئات فًنل أعماٟنا عىلىىَٰ كيلٍّ نػىٍفسو ّنىا كىسىبىتٍ ( أم رقيب )أىفىمىٍن هيوى قىاًئمه ) -33
كىجىعىليوا ) ؟كمن هو ٗناد ال يعقل كال يبصر فيجعلونه شريكان مع اهلل ُب العبادة كيعبدكنهك٪نصي أفعاٟنا  

( بأٚناء تلك اٞنادة اليت صةعتم مةها األصةاـ ٚنحوهيمٍ ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ ( من تلك األصةاـ )لًَلًه شيرىكىاءى 
كما هو ُب السماء أـ هي  لةرل هل هي خالق  أـ ٢نلوق  كهل هي عاٞن  ّنا هو موجود على األرض

( يعين أـ أىـٍ تػيةىبٍّئيونىهي أحجار، فإف قالوا أحجار فقل كيف إذان تعبدكف األحجار كقد صةعتموها بأيديكم )
( من ّنىا الى يػىٍعلىمي ُب اأٍلىٍرضً ٔنربكف اهلل بذلك كتفرضوف عليه ّنا هتول أنفسكم، فلو فكٌرًب كتدبٌرًب )

صةاـ اليت ال علم ٟنا ّنا ُب األرض من ٢نلوقات كال علم ٟنا بتعدد اللغات، تةبئوف اهلل باأل ٢نلوؽ، أم



( يعين أـ تفهم الكبلـ الظاهر اٞنسموع، كبٌل إهٌنا أـى ًبظىاًهرو مٍّنى اٍلقىٍوؿً فهل تعلم الكبلـ اٝنفي للحيواف )
( نى لًَلًذينى كىفىريكا مىٍكريهيمٍ بىٍل زييٍّ ٗناد ال تعلم ُّذا كال ذاؾ، كمن يعبد األحجار فهو ضاٌؿ عن طريق اٜنق )

( أم كصٌدهم الشيطاف عن طريق كىصيدحكا عىًن الَسًبيلً أم زٌين الشيطاف ٟنم أعماٟنم الباطل  فمكركا بك )
ا لىهي ًمٍن هىادو اٜنق )   ( يهديه إٔب طريق اٜنق.كىمىن ييٍضًلًل الَلهي فىمى

 ( أمنىةقيصيهىا) ( باٝنراب كالعذاب كبذلكأىنَا نىٍأٌب اأٍلىٍرضى اٞنعاندكف )هؤالء اٞنشركوف  (أىكىٓبٍى يػىرىٍكا) -41 
نةقص حجم األرض بالتقطيع كنةقص أهلها باٞنوت كالطاعوف . كقد قطٌعها نبحانه ُب اٞناضي إٔب تسع 

بعد ما كانت أرضان كاحدة فصارت تلك الًقطع كواكب نٌيارة ، كبذلك ْنٌزءت كنقص حجمها،  ًقطع
انػىتىا كىاأٍلىٍرضى  الَسمىاكىاتً  أىفَ  كىفىريكا اَلًذينى  يػىرى  أىكىٓبىٍ }قوله تعأب ُب نورة األنبياء كذلك  ،  {فػىفىتػىٍقةىا٨نيىا رىتٍػقنا كى

 . كلىٌما كانت تلكاحدة فشققها كجعلها ًقطعان كثًنةيعين الكواكب السيارة مع األرض كانت أرضان ك 
ٟنا أطراؼ كزكائد إنفصلت أطرافها مةها بسبب دكراهنا حوؿ  الًقطع غًن كركيٌ  ُب بادئ األمر بل

 (ًمٍن أىٍطرىاًفهىاالشمس كحوؿ نفسها أيضان فصارت تلك األطراؼ أقماران تةًني ٟنا، كذلك معىن قوله تعأب )
 نقصت أحجامها أيضان. كبذلك

ُب جوؼ األرض كبذلك يتقٌلص ثالثان: إٌف الغازات كاٞنواد اٞنةصهرة اليت ٔنرج من الرباكٌن تيسٌبب فراغان 
كجه األرض شيئان فشيئان كتتكٌسر ًقشرهتا الباردة، كبذلك تتكٌوف اٛنباؿ السلسلٌي  اٞنستطيل  كيصغر حجم 

 اٜناق  األرض. كأخًنان تتقٌطع األرض إٔب ًقطع صغًنة كتةتثر ُب الفضاء، كذلك قوله تعأب ُب نورة
لىتً } ةن  دىَك ن  تىافىديكَ  كىاٍٛنًبىاؿي  اأٍلىٍرضي  كى٘نًي ، أم فتهٌدمتا دفع ن كاحدة. كهذا اٜنادث األخًن يكوف يـو { كىاًحدى

ٌزؽ األرض على ًنعتها كيقطٌعها إٔب ًقطع صغًنة، أليس هو على إهبلؾ  كاٞنعىن:القيام .  من قدرى أف ٬ني
 ميعىقٍّبى  الى ُب جهٌةم )( على اٞنشركٌن بالسجن اٞنؤبٌد  ٪نىٍكيمي  كىالٌلهي اٞنشركٌن كٕنزيق أجسامهم أقدر؟  )

 ( أم نريع العقاب.اٜنًٍسىابً  نىرًيعي  كىهيوى ( أم ال راٌد لقضائه كال دافع لعذابًه )ًٜنيٍكًمهً 



ةىكيمٍ ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ ( من اهلل )كىيػىقيوؿي اَلًذينى كىفىريكا لىٍستى ميٍرنىبلن ) - 43 ا بػىٍييًن كىبػىيػٍ ( كىفىىَٰ بًالَلًه شىًهيدن
هي ًعٍلمي شهادة اهلل ٕب بأ٘ب مرنل من اهلل، كشهادته ُب القرآف كهو كبلـ اهلل )أم تكفيين  كىمىٍن ًعةدى

( فهو يشهد ٕب أيضان بأٌ٘ب مرنىل من اهلل. كالكتاب يريد به الكتب السماكي  كالتوراة كالزبور اٍلًكتىابً 
شهد ٕب، كهو اٞنهدم الذم كمن عةده علم الكتب السماكي  كتفسًنها فهو ي كاٞنعىن:كاأل٤نيل كالقرآف، 

يهدم الةاس إٔب طريق اٜنق. كاٜنمد هلل الذم أعطا٘ب علم الكتاب كهدا٘ب إٔب طريق الصواب إنٌه هو 
 الكرٙب الوٌهاب.

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ، ك ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة الرعد

============================================ 

 سورة إبراهيم

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

قص   ١نٌمدكاذكر ٟنم يا  كاٞنعىن:( بقتالكم فلم يأذف ٟنم. اٞنخاطب ُّذا اليهود، كىًإٍذ تىأىَذفى رىبحكيمٍ ) - 7
انتأذنوه ُب ٍبٌ  الصيدكنيٌن حٌن أقبلتم على ببلدهم فاهٌنم انتأذنوا اهلل على قتالكم فلم يأذف ٟنم،

بالرتحيب كالطعاـ كالشراب فأًذف ٟنم بذلك، كهذا من فضله عليكم فيجب أف تشكركه على مبلقاتكم 
َنكيمٍ ذلك، كقلتي لكم ) ىزًيدى  ( ٞنن كفر. فكلم  "تأٌذف"كىلىًئن كىفىٍرًبيٍ ًإَف عىذىايب لىشىًديده ( نعم  )لىًئن شىكىٍرًبيٍ ألى

  ّنعىن انتأذنوه.

خركجهم من مصر كأتىوا على قري  الصيدكنيٌن ٗنع ملكهم الرؤناء : لىٌما نار بةو إنرائيل حٌن القصة 
كالوزراء كقاؿ ٟنم لقد قريب بةو إنرائيل كهم كثًنكف كال قدرة لةا على قتاٟنم فماذا نفعل؟ كبعد اٞنشاكرة 

 قهما باٛندار فكتب على األكٔب أقاتلهم، ككتب على الثاني  ألقاهمٌن كعلى تقالوا له: تفاءؿ. فكتب رقع



 رمى نهمان ٥نو٨نا فوقع السهم على الثاني ، فأخذكا طعامان كشرابان كخرجواٍبٌ  لطعاـ كالشراب كالرتحيب،با
 اٟنم، كقصتهم مذكورة ُب ٠نموع  التوراة ُب نفر العدد.بالنتق

يقوٟنا اإلنساف، ( كىًلمى ن طىيٍّبى ن ( لؤلعماؿ الصاٜن  كالكبلـ الطٌيب )أىٓبٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الَلهي مىثىبلن ) -24
كهي كلم  التوحيد، أف يقوؿ ال إاله إاٌل اهلل، أك غًنها من ذكر اهلل كالتسبيح كالتحميد كالشكر هلل 

أىٍصليهىا شجرة ٟنا ٖنر كليس فيها شوؾ كتيظٌل من ٩نلس ٓنتها عن الشمس ) ( كهي كلٌ كىشىجىرىةو طىيٍّبى و )
ُب األرض يتفرع مةها أشجار كثًنة كذلك بوانط  التقليم أك ( ُب األرض، يعين الشجرة اٞناديٌ  باقي  ثىاًبته 

 ( يعين ما يتفرٌع مةها من أشجار أثًني  تذهب ُّاكىفػىٍرعيهىا ُب الَسمىاءً الةواة اليت تزرع فتكوف شجرة أخرل )
 اٞنبلئك  إٔب السماء فتكوف من أشجار اٛنة . ألٌف األشجار كاألٖنار ٟنا أركاح كما لئلنساف كاٜنيواف

أركاح، فإذا قيًطعت شجرة من األشجار اليت ُب الدنيا كماتت فإٌف ركحها ال ٕنوت بل تبقى حي  مدل 
 السةٌن كالدهور كهي غض  مثمرة كثًنة األغصاف ٣نلوءة باألٖنار، ال تسقط أكراقها كال تةفد ٖنارها، ال

اإلنساف بعد ُب كتايب  هاأشجار ك  اٛنةافٓنتاج إٔب ماء كال ٚناد كال ٬نيتها برد كال داء. كقد شرحتي عن 
 شرحان كافيان . اٞنوت

( يعين األشجار األثًني  تعطيك الثمر على الدكاـ كليس ٟنا كقت ١ندكد، تػيٍؤٌب أيكيلىهىا كيَل ًحٌنو ) -25 
كمثلها ُب نورة الرعد قوله تعأب }أيكيلها دائمه كظلحها{. يعين فكلم  " أيكيلىهىا " يعين ما يؤكل مةها. 

( تفهيمان كتقريبان بًًإٍذًف رىبػٍّهىا كىيىٍضًربي الَلهي اأٍلىٍمثىاؿى لًلَةاسً فاكهتها موجودة ُب األشجار على الدكاـ )
 ( أم لعلهم يٌتعظوف.لىعىَلهيٍم يػىتىذىَكريكفى ) لؤلذهاف

ًبيثى و  كىمىثىلي كىًلمى و ) -26  كىشىجىرىةو ( كهي كلم  الكفر كاإلٜناد ككٌل كبلـ باطل من كذب كشهادة زكر )خى
ًبيثى و  ( كهي كل شجرة ذات أشواؾ كال تظٌل من ٩نلس ٓنتها عن الشمس كتغريك بثمرها فإذا قطفتى خى

قت من ٖنرهتا آذتكى بشوكها، كمن تلك األشجار شجرة توت العٌليق اليت أكل مةها آدـ كحٌواء فمز 
 ( أم قيًلعت مناٍجتيَثٍت ًمن فػىٍوًؽ اأٍلىٍرضً ثياُّما كخدشت أيديهما بشوكها كطيرًدا من اٛنة  بسببها )
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األرض، ألٌف آدـ قلعها كرمى ُّا على األرض كذلك ٞنا أصابه من ٨نـو بسببها، كإ٧ٌنا قاؿ اهلل تعأب )ًمن 
 بل الذم فوؽ األرض، كقد ذكرتي نابقان بأففػىٍوًؽ اأٍلىٍرًض(، كٓب يقل من األرض، يعين قيًلعت من اٛن

 اٛنة  اليت خلق اهلل تعأب فيها آدـ كحواء كانت على جبل، كاٛنة  هي البستاف .

 ( أم ٓب تستقر تلك الشجرة ُب مكاهنا على ناؽ كاحد بل ٕنتد ُب جهات ٢نتلف  فتارةمىا ٟنىىا ًمن قػىرىارو )
كهكذا تةتشر ُب األرض فتؤذم الةاس بشوكها. كهذا مثل ضربه ٫نرج فرعه مةها عن ٬نيةها كتارة عن مشاٟنا 

رٌتب فيوقعوهم ُب اٞنهالك حّت إذا ظهر 
ي
اهلل تعأب ُب اٞنةافقٌن الذم يغوكف بكبلمهم اٞنةٌمق ككذُّم اٞن

 للةاس كذُّم كباف دجىلهم غًٌنكا كبلمهم كقالوا ٓب نقل هذا بل قلةا كذا، كأخذكا يغًنٌكف اٞنعىن، فهم
 ف ٓب يستقر لقوٟنم قرار، كفيهم قاؿ الشاعر:كٌذابو 

 الثَػٍعلىبي  يػىريكغي  كما عىٍةكى  كيػىريكغي      حىبلكىةن  اللٍّسافً  طىرىؼً  ًمنٍ  يػيٍعًطيكى 

نٍػيىا كىُب اآٍلًخرىةً ( الذم ال يتغًٌن )يػيثىبٍّتي الَلهي اَلًذينى آمىةيوا بًاٍلقىٍوًؿ الثَاًبتً ) - 27 كذلك من ( ُب اٜنٍىيىاًة الدح
 فضل اهلل عليهم، كذلك قوٟنم اٜنمد هلل رٌب العاٞنٌن، ففي الدنيا يقولوف اٜنمد هلل الذم هدانا لئلنبلـ

فأنلمةا كآمٌةا، ككذلك ُب اآلخرة يقولوف اٜنمد هلل الذم هدانا إٔب طريق اٛنة  كأنقذنا من الةار، 
، كقوله  اٜنمد هلل رٌب العاٞنٌن{كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس }كآخر دعواهم أف 

( يعين الذين يظلموف الةاس كيغصبوف حقوقهم ييضٌلهم اهلل عن طريق اٜنق، أما كىييًضلح الَلهي الظَاًلًمٌنى )
( مع الفريقٌن يـو القيام  كىيػىٍفعىلي الَلهي مىا يىشىاءي الذين آمةوا فهم ري٘ناء كلذلك هداهم اهلل إٔب طريق اٜنق )

عم  للمؤمةٌن، كشر كنقم  للظاٞنٌن، فكونوا ر٘ناء فيما بيةكم يا أكالد آدـ كي تةالوا ر٘ن  من خًن كن
 رٌبكم كتةجوا من عقابه.

( فبعد أف أ٤ناهم اهلل من فرعوف اَلًذينى بىَدليوا نًٍعمىتى الَلًه كيٍفرنا( ملوؾ اليهود كرؤنائهم )أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى ) - 28
 هم أرض كةعاف كجعلهم ملوكان كفركا بتلك الةعم فبدؿ أف يأمركا قومهمكأنقذهم من انتعباده كأنكة



بالتقول كالصبلح صاركا ٩نربكهنم على عبادة األصةاـ كقتل األنبياء كالزٌهاد الذين يأمركف باٞنعركؼ، 
دار الفراغ، يعين نكةوا قومهم ُب اآلخرة أ( أم ك كىأىحىلحوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً مونى )  الةبٌ كغًٌنكا شريع  

 خالي  من اٝنًنات، تقوؿ العرب "هذه أرض بور" أم خالي  من الةبات كاألشجار، كمن ذلك قوؿ لبيد
 بن ربيع :

ًيلي  الى  ًإذٍ      فػىعىاٟنييمٍ  يػىبيوري  كىالى  يىٍطبػىعيوفى  الى   أىٍحبلىميهىا اٟنىوىل مىعى  ٕنى
  ن اٝنًنات.فقوؿ الشاعر "كال يبور فعاٟنم" يعين ال ٔنلو فعاٟنم م

 :بٌٌن نبحانه ما هي دار البوار فقاؿٍبٌ  

َةمى يىٍصلىٍونػىهىا كىبًٍئسى اٍلقىرىاري ) -29  ( مقٌرهم فيها.جىهى

ادنا) -30 ًبيًلهً ( قومهم )لٍّييًضلحوا( أم أضدادان، كهي ٕناثيل يعبدكهنا )كىجىعىليوا لًَلًه أىندى ( أم عن طريق عىن نى
 فىًإَف مىًصًنىكيمٍ ( ُب دنياكم باألمواؿ كاألكالد )ٕنىىتَػعيوالذريٌ  هؤالء اليهود اٞنعاصرين لك ) ١نٌمد( يا قيلٍ اٜنق )

 ( ُب اآلخرة ألنكم اتٌبعتم هنج ملوككم كرؤنائكم.ًإٔبى الَةارً 

كإليك ماجاء ُب ٠نموع  التوراة من صةاعتهم للتماثيل كاألصةاـ اليت عبدكها من دكف اهلل، فقد جاء ُب  
ُب قلبه اآلف ترجع اٞنملك  إٔب بيت  77كقاؿ يربيعاـ" :نفر اٞنلوؾ األكؿ ُب اإلصحاح الثا٘ب عشر ما يلي

داكد إف صعد الشعب ليقرٌبوا ذبائح ُب بيت الرب ُب أكرشليم يرجع قلب هذا الشعب إٔب نيدهم إٔب 
 كقاؿ ٟنم بعيده عليكم أفرحبعاـ بن نليماف ملك يهوذا كيقتلونين، فانتشار اٞنلك كعمل عجلىي ذهبو 

 تصعدكا إٔب أكرشليم، هوذا آٟنتك يا إنرائيل الذين أصعدكؾ من أرض مصر. ككضع كاحدان ُب بيت إيلى،
 كجعل اآلخر ُب دافى، ككاف هذا األمر خطيئ ، ككاف الشعب يذهبوف إٔب أماـ أحد٨نا حّت إٔب دافى،

                                                           
 كاف يربعاـ بن ناباط عبدان لسليماف، كهو إفرائمي من بلدة صردة، فأقامه نليماف على كٌل أعماؿ بيت يونف،   77
ٕنٌرد على نليماف كذهب إٔب مصر، فقرٌبه ملك مصر كأعطاه، كلىٌما مات نليماف رجع يربعاـ من مصر إٔب  ٍبٌ 

 نقسمت بيةهما.اأكرشليم كحارب رحبعاـ بن نليماف متةافسان معه على اٞنملك ، كاخًنان 



يكونوا من بين الكم، كعمل يربعاـ عيدان ُب كبىن بيتى اٞنرتفعات كصًٌن كهة ن من أطراؼ الشعب ٓب 
 ينً ذى صعدكا على اٞنذبح، هكذا فعل ُب بيت أيلى بذُنه للعجلٌن اللٌ أالشهر الثامن كالعيد الذم ُب يهوذا ك 

 ".عملهما

( كاٞنخاطب ُّذا اٞنسلموف حيث نبق ذكرهم بقوله تعأب }قل كىآتىاكيم مٍّن كيلٍّ مىا نىأىٍلتيميوهي ) - 34
الذين آمةوا يقيموا الصبلة{ . كالشيء الذم نألوه من اهلل فأعطاهم إيٌاه هو الذم جاء ذكره ُب لعبادم 

ةىا ًإٍصرنا كى   مىا ٘نىىٍلتىهي عىلىىآخر نورة البقرة إذ قاؿ }رىبَػةىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإف َنًسيةىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبَػةىا كىالى ٓنىًٍمٍل عىلىيػٍ
ا{، إٔب آخر اآلي ، ككذلك أعطاهم كٌل ما نألوه لةصرهتم يـو بدر، فقد نألوه الغيث اَلًذينى ًمن قػىٍبًلةى 

 فأنزؿ عليهم اٞنطر كنألوه اإلمداد باٞنبلئك  لةصرهتم فأعطاهم، كذلك قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ }ًإذٍ 
ًدحكيم بًأىٍلفو مٍّنى ا ً  ميٍرًدًفٌنى{ .تىٍستىًغيثيوفى رىَبكيٍم فىاٍنتىجىابى لىكيٍم أى٘بٍّ ٣ني ًئكى   ٍلمىبلى

نسىافى ( عددان لكثرهتا عليكم )كىًإف تػىعيدحكا نًٍعمىتى الَلًه الى ٓنيٍصيوهىا)  ( أم كثًن الظلملىظىليوـه ( اٞنشرؾ )ًإَف اإٍلً
 ( أم كثًن الكفر.كىَفاره )

َ الَلهى غىاًفبلن عىَما يػىٍعمىلي الظَاًلميوفى ًإ٧َنى ) -42  لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًه ( أم يؤٌخر عقاُّم )ا يػيؤىخٍّريهيمٍ كىالى ٓنىٍسىنبى
 ( يعين ليـو ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الربزخ عآب األركاح، ألٌف الةفوس تبقى أبصارها شاخص  الاأٍلىٍبصىاري 

 تدكر ٬نيةان كمشاالن كما كانت ُب الدنيا، نواء كانت من الكافرين أك اٞنؤمةٌن.

 ( أم مةقادين كمةًصتٌن ٞنا يقوله ملىك اٞنوت، كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:ميٍهًطًعٌنى ) -43 
 الَسمىاعً  إٔب ميٍهًطًعٌنى  ًدٍجلى ى بً      أيرىاهيمٍ  كلىقىدٍ  أٍهليهىا ًدٍجلى ى بً 

( أم مطأطئي رؤكنهم إٔب القاع خجبلن كتذٌلبلن، يعين إٔب األرض، ك٣نا ميٍقًةًعي ريءيكًنًهمٍ ) ،يعين مةًصتٌن
  يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة السجدة }كلو ترل إذ اَّرموف ناكسوا رؤكنهم عةد رٌُّم{ .



تفتح كما كانوا ُب الدنيا، يعين ال ترمش بل تبقى ٍبٌ  ( أم ال تطبق جفوف أبصارهمالى يػىٍرتىدح إًلىٍيًهٍم طىٍرفػيهيمٍ )
تػيهيٍم هىوىاءه شاخص  إٔب األماـ ) ( يعين أفئدهتم فارغ  من الدـ كرئاهتم فارغ  من اٟنواء فليس للةفوس كىأىٍفًئدى

شهيق كزفًن ألٌف الةفوس ال تأخذ األككسجٌن كالٓنتاج إٔب انتةشاؽ اٟنواء. ألٌف اٟنواء يؤذيها إذا 
 انتةشقت مةه كتشعر بثقل ُب رئتيها، فلذلك خٌص اهلل الزفًن كالشهيق للكافرين فقاؿ تعأب ُب نورة

اإلنساف  { . كقد شرحتي عن الةفوس ُب كتايبأىَما اَلًذينى شىقيوا فىًفي الَةاًر ٟنىيٍم ًفيهىا زىًفًنه كىشىًهيقه فى هود }
 . ناع  قضيتها مع األركاحشرحان كافيان، ككذلك ُب كتايب  بعد اٞنوت

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك إبراهيمًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 

=========================================== 

 سورة الِحجر

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 

ٍدنىاهىا) -19 ةىا ( باٞنياه كاٟنواء كاٞنواد الرتابي  كاٜنجريٌ  حّت أصبحت صاٜن  للسكىن )كىاأٍلىٍرضى مىدى كىأىٍلقىيػٍ
ةىا ًفيهىا ًمن كيلٍّ شىٍيءو َمٍوزيكفو ( أم جباالن )ًفيهىا رىكىاًنيى  ( أم من كٌل نوع من الةبات كاألٖنار جعلةا كىأىنبىتػٍ

أكزانان دكف األخرل، يعين إٌف اٞنواد اليت يرتٌكب مةها التفاح ٔنتلف باألكزاف عن اٞنواد اليت يتكوف ٞنركباهتا 
مةها الكمثرل، كهكذا كل فاكه  ٞنركباهتا من العةاصر كاٞنواد الغذائي  أكزاف خاص  ُّا ٔنتلف عن 

 لرائح . كنظًنها ُب نورةالطعم كاللوف كا تلفى خٍ األخرل إذ لو زاد أحد العةاصر أك نقص عن كزنه الى 
 . القمر قوله تعأب }إنٌا كل شيء خلقةاه بقدر{

 ( كهو الطفلكىمىن َلٍستيٍم لىهي ًبرىازًًقٌنى ( ٗنع معيش  )مىعىاًيشى ( أم ُب األرض )كىجىعىٍلةىا لىكيٍم ًفيهىا) -20 
 الرضيع فإٌف اهلل يرزقه من ثدم أٌمه كلستم ترزقونه.

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/


نىا خىزىائًةيهي الذم هو غذاء للةبات كبه يةمو كيتكاثر ) (كىًإف مٍّن شىٍيءو ) -21  ( أم إاٌل كهو ٢نزكف ًإاَل ًعةدى
الةرتكجٌن الذم هو غذاء للةبات "أٚندة" ككذلك غاز ثا٘ب ٍبٌ  عةدنا ُب الفضاء أك ُب األرض، كهو اٞنطر

مطران كبعضه ٢نزكف ُب  أككسيد الكاربوف هو من أغذي  الةبات. أٌما اٞناء فبعضه ٢نزكف ُب السحاب فيةزؿ
اٛنباؿ كُب جوؼ األرض فيخرج من اليةابيع، قاؿ اهلل تعأب ُب نفس السورة }فأنزلةا من السماء ماء 

  . فأنقيةاكموه كما أنتم له ِنازنٌن{

٧نٌو الزرع كال ( إذ لو زاد على ما يقتضيه الةبات أك نقص ٓب يتم ًإاَل ًبقىدىرو َمٍعليوـو ( هذا اٞنخزكف )كىمىا نػيةػىزٍّليهي )
  أٖناره بعد نضوجها أك لكانت يابس  غًن صاٜن  لؤلكل. يكوف فيه ٖنر أك لتلفتٍ 

( عن القتاؿ كىلىقىٍد عىًلٍمةىا اٍلميٍستىٍأًخرًينى ( للجهاد كقتاؿ اٞنشركٌن )كىلىقىٍد عىًلٍمةىا اٍلميٍستػىٍقًدًمٌنى ًمةكيمٍ ) - 24
فةجازم كبلن على عمله كما يستحٌقه. كإ٧ٌنا قاؿ تعأب "مستقدمٌن ، مستأخرين" كٓب يقل متقدمٌن 

إٔب اٛنهاد فتقٌدموا، كاٞنتأخرين دعاهم اٞنةافق عبد اهلل بن أيٌب إٔب ترؾ  الةبٌ كمتأٌخرين، يعين الذم دعاهم 
 ن هاتٌن اٛنملتٌن، ككاف ذلك ُب غزكة أيحد قاؿ عبدركا، فجاء ذكر اآلمر كاٞنأمور ُب كلٍّ ماٛنهاد فتأخٌ 

 اهلل بن أييٌب ألصحابه: ما لةا كالقتاؿ كٞناذا نقتل أنفسةا فلةرجع إٔب اٞندية ، فرجعوا من مةتصف الطريق.

 ( يعين إففىًإَنكى رىًجيمه ( أم من اٛنةاف األثًني  السبع )فىاٍخريٍج ًمةػٍهىابليس )( اهلل تعأب إلقىاؿى ) -34 
 دخلتى اٛنةاف ُب اٞنستقبل تيرجىم بالشهب.

َٰ يػىٍوـً الدٍّينً ( من اٞنبلئك  كمن الةاس كُب الكتب السماكي  )كىًإَف عىلىٍيكى الَلٍعةى ى ) - 35  ( يعين إٔب يـوًإٔبى
 القيام .

َٰ يػىٍوـً يػيبػٍعىثيو ( أم أمًهلين فبل تيدًخلين جهةم )رىبٍّ فىأىنًظٍر٘ب ( إبليس )قىاؿى ) -36  ( للحساب كاٛنزاء،فى ًإٔبى
 يعين إٔب يـو القيام .



( أم من اٞنمهلٌن كما طلبت، كإ٧ٌنا أعطاه اهلل ما طلب فىًإَنكى ًمنى اٍلميةظىرًينى ( اهلل تعأب )قىاؿى ) -37 
 جزاءن لعبادته ُب اٞناضي.

َٰ يػىٍوـً ) -38 ٍعليوـً ( القيام  )ًإٔبى  اللوح.( عةدؾ كعةد اٞنبلئك  كاٞنكتوب ُب اٍلوىٍقًت اٍلمى

( أم ّنا قرٌبتين مةك كجعلتين رئيسان للمبلئك  فظةةتي إف صدرى مين رىبٍّ ّنىا أىٍغوىيٍػتىيًن ( إبليس )قىاؿى ) -39
يزىيػٍّةىَن ٟنىيمٍ ذنب أك ٢نالف  ألمرؾ ال تؤاخذ٘ب عليه كبذلك أغويتين ) ( يعين ُب اأٍلىٍرضً ( يعين ألكالد آدـ )ألى

يٍغوًيػىةَػهيٍم أىٍٗنىًعٌنى عيوهنم ) أيزٌين ٟنم اٞنعاصي كأحٌسةها ُب  .( كىألى

  .( لك ُب العبادةًإاَل ًعبىادىؾى ًمةػٍهيمي اٍلميٍخلىًصٌنى ) -40

ا ًصرىاطه عىلىيَ ( اهلل تعأب )قىاؿى ) - 41 ػَٰذى  ( أم عدؿميٍستىًقيمه ( بيانيهي للةاس هو دين التوحيد كهو صراط  )هى
 اٛنة .ال اعوجاج فيه، فمىن نلكه يوصله إٔب 

ةىاؾى ) -87  بػٍعنا مٍّنى اٍلمىثىا٘ب كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى ) ١نٌمد( يا كىلىقىٍد آتػىيػٍ   . (نى

كٌل حديث ييعاد ذكره أك كتابته يسمى تثةي ، كمن ذلك نفر التثةي  ُب ٠نموع  التوراة إلنٌه جاء ذكره 
اليت ذكرناها اٞناضٌن تٌن، فقوله تعأب آتيةاؾ نبعان من اٞنثا٘ب، يعين نبع قصص من قصص األنبياء مرٌ 

ٞنونى فكتبوها ُب التوراة، كلىٌما كيتبت ُب القرآف صارت مثا٘ب، يعين ذكرت مرتٌن األكٔب ُب التوراة ٞنونى 
الَلهي نػىَزؿى أىٍحسىنى اٜنٍىًديًث ًكتىابنا محتىشىاًُّنا زمر }ُب القرآف. ك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة ال ٌمدكالثاني  حمل

 يعين أحسنالَلهي نػىَزؿى أىٍحسىنى اٜنٍىًديًث{ ، فقوله تعأب } َمثىا٘بى تػىٍقشىًعرح ًمٍةهي جيليودي اَلًذينى ٫نىٍشىٍوفى رىبَػهيٍم{
 حدث قبلهم من األمم مع أنبيائهم. كلتعترب أٌمتك ّنا ١نٌمدالقصص من ذكر اٞناضٌن ليطمئٌن قلبك يا 

  كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف }٥نن نقٌص عليك أحسن القصص{



يعين ما ذكرناه لك ُب القرآف يشبه ما ذكرناه ُب التوراة من قصص األنبياء. ًكتىابنا محتىشىاًُّنا{ كقوله }
َٰ ًإَف كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعلى } ا لىًفي الصححيًف اأٍليكٔبى ػَٰذى { صيحيًف ًإبٍػرىاًهيمى كىميونىىَٰ  هى

  ، كقوله أيضان }أىكىٓبٍى تىٍأهًتًم بػىيػٍّةى ي مىا ُب الصححيًف اأٍليكٔبىَٰ{

أم تكرر ذكرها مرتٌن األكٔب ُب التوراة كالثاني  ُب القرآف فصارت مثا٘ب. كقوله  َمثىا٘بى{فقوله تعأب }
جيليودي اَلًذينى من ذكر اٜنديث } تقشعرٌ  كاٞنعىن:" يعود للحديث،  ًمٍةهي  ضمًن اٟناء ُب "ٍةهي{ تػىٍقشىًعرح مً }

إٌف اٞنؤمةٌن إذا ٚنعوا قصص األمم اٞناضي  اليت كٌذبت الرنل ككيف أهلكهم اهلل  كاٞنعىن:٫نىٍشىٍوفى رىبَػهيٍم{
بأنواع العذاب تقشعٌر جلودهم لذكرها كٚناعها ك٫نافوف رٌُّم كيٌتقوف عذابه بفعل اٜنسةات كاجتةاب 

م إٔب ذكًر اهلل{ ٞنا كعدهم اهلل من حسن الثواب ُب اآلخر   ة كالةعيم ُبالسيئات }ٍبٌ تلٌني جلوديهم كقلوُّي
 اٛنة .

تيةاؾ القرآف الذم ٓب يسبق ألحدو من األنبياء مثله من إ٩ناز ُب الكبلـ آ( يعين ك كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى كقوله )
 كببلغ  ُب اٞنعىن كفصاح  ُب األلفاظ كتشريع ُب األحكاـ كإخبار عن اٞناضٌن كإنباء عن اٞنستقبل

 كإخبار عن الغيب كاٜناضر.

هي قص  آدـ كنوح كإبراهيم كلوط كإٚناعيل كيعقوب كيونف، فهؤالء كلهم جاؤكا قبل كالقصص السبع 
 مونى فذكر اهلل قصصهم ٞنونى فكتبها قومه ُب ٠نموع  التوراة ُب نفر التكوين. كذيكرت ُب القرآف

 أيضان كلكن على أصٌح الوجوه كأحسن القوؿ إذ أٌف عزرا بن نرايا غًٌن ُب توراته بعض الشيء من قصص
ِنتةٌصر ملك  األنبياء متعٌمدان أك نانيان حيث بقي نبعٌن نة  ُب بابل أنًنان ٓب يقرأ التوراة األصلي  ألفٌ 

 بابل مزٌقها.

 ( أنذركم بالعذاب إف ٓب تؤمةوا.ًإ٘بٍّ أىنىا الَةًذيري اٍلميًبٌني للمشركٌن ) ١نٌمد( يا كىقيلٍ ) - 89

ا أىنزىٍلةىا) -90   .( الذين ذُنوا ناق  صاّب كاقتسموا ٜنمها فيما بيةهماٍلميٍقتىًسًمٌنى عىلىى ( العذاب )كىمى



ـٌ اٞنشركٌن من أهل مك  فقاؿ )ٍبٌ  - 91 ( أم جعلوه مثل اَلًذينى جىعىليوا اٍلقيٍرآفى ًعًضٌنى أخذ نبحانه ُب ذ
طٌ   عقائدهم، بيةما جعله اهلل موعظ  كر٘ن  ٞنن آمن به. ئشوؾ العضاة يؤذيهم ألنٌه ييفةٌد آراءهم ك٫ني

فالعضاه شجر برم كثًن الشوؾ كشوكه متٌن طويل فلذلك ييضرب به اٞنثل ُب األذل. كيسٌمى شوكه 
 "عضٌن" كٗنعه "عضوات" كمن ذلك قوؿ الشاعر:

 الَلهازًمىا تػىٍقطىعي  كعىضىواته      اٞنآزًمىا تىأًزـي  ًدياره  تًٍلكى 
. إٌف الشاعر يضرب اٞنثى فاللهزم   ل ُّذا عظم ناٌبء ُب اللحى ٓنت األذف ك٨نا اللهزمتاف كٗنعه ٟناـز

 إذا أكلت مةه. الشوؾ لصبلبته يقوؿ إنٌه يقطع ٟناـز الدكابٌ 
  (فػىوىرىبٍّكى لىةىٍسأىلىةَػهيٍم أىٍٗنىًعٌنى ) -92

انيوا يػىٍعمىليوفى ) -93  كاٞنؤمن ييسأؿ نؤاؿ ١ناكم ، كاألنبياء ( فالكافر ييسأؿ نؤاؿ توبيخ كتقريع،عىَما كى
  .يسألوف عن تبليغ الرنال ، ككلح راعو مسؤكؿ عن رعيته

  فشكىوا إٔب رُّم، فأمر اهلل رنوله أٌف ُب بادمء األمر لقي اٞنسلموف األذل من اٞنشركٌن ُب مكٌ  -94
يعودكا من اٜنبش  كنزلت هذه ٍبٌ  يبعث اٞنسلمٌن إٔب اٜنبش  حّت يزداد عدد اٞنسلمٌن كيقوىل ٗنعهم

( أم فٌرؽ بٌن اٞنسلمٌن كاٞنشركٌن باٟنجرة ليسلموا من أذل اٞنشركٌن. ّنىا تػيٍؤمىري ) ١نٌمد( يا فىاٍصدىعٍ اآلي  )
 دع هو شقه ُب الزجاج أك ُب اٛندار أك ُب غًن ذلك، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورةفالصٌ 

 التصدٌع كالتشٌقق، كمثل ذلك قوؿ الصلتاف العبدم: الطارؽ }كاألرض ذات الصدع{  أم ذات
 صادعي  باٜنىقٍّ  فػىٍهوى  ٪نيىَكمٍ  ما مىّتى      عىًلٍمتيمي  قد اَلًذم الَصلىتىا٘بح  أىنا
 أم فاصلي. كقاؿ جرير:

ٍعةا قد اٛنبابرً  كهاماتً  ىحىارً  ًفلىقي  ًعظىامىهىا كىأفٌ       صىدى
 اٞن

 ( أم اتركهم بعد أٍف أنذرهتم.اٍلميٍشرًًكٌنى كىأىٍعًرٍض عىًن قاؿ تعأب ) ٍبٌ 

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ا، ك رجًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة اٜن



============================================== 

 سورة النحل

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ركف يسألوف من اهلل الةصر على اٞنشركٌن كيكرٌ  ُب بادمء األمر كاف اإلنبلـ ضعيفان ككاف اٞنسلموف -1
( أم أتى أمر اهلل بالةصر لكم أىتىىَٰ أىٍمري الَلًه فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي ، مّت يأتيةا الةصر، فةزلت )الةبٌ القوؿ على 

انىهي على أعدائكم فبل تستعجلوه، كاٝنطاب للمسلمٌن كليس للمشركٌن، كلذلك قاؿ بعدها ) كىتػىعىأبىَٰ نيٍبحى
 كاٞنعىن: ،( فلو كاف اٝنطاب للمشركٌن كما ذهب إليه بعض اٞنفسرين لقاؿ "عما تشركوف"عىَما ييٍشرًكيوفى 

فىبلى تػىٍعجىٍل عىلىٍيًهٍم  ال تستعجلوا ألٌف ُب تأجيله مةفع  لكم ال تعلموهنا. كمثلها ُب نورة مرٙب قوله تعأب }
ا ًإ٧َنىا  {. نػىعيدح ٟنىيٍم عىدًّ

ًئكى ى بًالرحكًح ًمٍن أىٍمرًهً ) -2  يةٌزؿ اٞنبلئك  من السماكات األثًنيٌ  إٔب األرض بتبعي   كاٞنعىن: ، (يػيةػىزٍّؿي اٍلمىبلى
٢نلوؽ أثًنم أم ركحا٘ب،  الركح األمٌن جربائيل الذم هو من ٢نلوقاته الركحاني ، فكلم  "أمر" كةاي  كلٌ 

أىٍف أىنًذريكا أىنَهي الى ل )( أف يكوف رنوالن، فيقوؿ اهلل تعأب للمبلئك  كالرني عىلىىَٰ مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدهً كقوله )
 . (إًلىػَٰهى ًإاَل أىنىا فىاتَػقيوفً 

على اهلل  كاٞنعىن:. القصد معةاه الصبلح كالرشاد، كالسبيل هو الطريق،  (كىعىلىى الَلًه قىٍصدي الَسًبيلً ) -9 
 ل إليكم كعليكم الطاع  كالتصديق، إرشادكم إٔب طريق اٜنق بإرناؿ الرني 

 كمن ذلك قوؿ لبيد ٬ندح آباءه كأجداده الذين ماتوا فيقوؿ:
يٌ  مىضىوا نىلىفان قىٍصدي   ًمنى السحبَلًؼ لىيسى ًُنىيدىرً  الَسبيًل عىلىيًهًم      ًُّى

 للةاس. كقاؿ طرف :يعين مضوا ككانوا مصلحٌن كمرشدين 
 ككىٍيفى تىًضلح القىٍصدى كاٜنىقح كاًضحه     كلًٍلحىقٍّ بػىٌٍنى الَصاًٜنًٌنى نىًبيلي 



 كاضح. كقاؿ نراق : ى عن الرشاد كاٜنقٌ يقوؿ الشاعر كيف تتعامى 
يةػىهىا     كىاٜنٍيٍكمي يػىٍقًصدي مىرٌةن كى٩نىيوري  ًيمان غىَثها كىٚنًى  أٍبًلٍغ ٕنى

 يكوف على ضبلؿ. كقاؿ األعشى: ل كتارةن ف القوؿ على هدى يكو  يعين تارةن 
ا     كأٍصبىٍحتى بعدى اٛنىٍوًر فيهً   قاًصدىا نَ أًجَدؾى كىٌدٍعتى الصٍَّبى كىالوىالًئدى

ًئكى ى بًالرحكًح ًمٍن أىٍمرًًه( .  على اهلل  كاٞنعىن:أم مرشدان. كهذه اٛنمل  معطوف  على قوله تعأب )يػيةػىزٍّؿي اٍلمىبلى
رشادكم إٔب طريق اٜنق كالصبلح كذلك بإنزاؿ الوحي كالكتب السماكي  على األنبياء كالرنل لكي إ

ييعٌلموكم كيفهموكم كالقصد من ذلك أف تعبدكا اهلل كحده كال تشركوا به شيئان، فعلى اهلل بياف السبيل 
 ًإنَا اإلنساف قوله تعأب }كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة  ،ختيار إف أطعتم اهتديتم كإف عصيتم كفرًبكلكم اإل

يٍػةىاهي الَسًبيلى ًإَما شىاًكرنا كىًإَما     {. كىفيورناهىدى
ائًره كقوله )  ( يعين كمن السبل اليت أٌنذهتا الةاس نبل ضال  عن طريق اٜنق. كمن ذلك قوؿكىًمةػٍهىا جى
 جرير:

  الَلٍيًل مىرٍكيوـي يا صاًحَب نىبل هذا اٞنًلَم بػىةىا       أَٗب اٍهتىدىل كنىوادي 
ـٍ لى يػٍ وؿى لى م طي رً يىسٍ  دان جاءى أعامً   وـي يي هٍ ًد مى صٍ يًق القى رً طى  نٍ ره عى جائً  ًتًه     أ

 مرؤ القيس:افقوؿ الشاعر هل جاء صاحب قاصدان إٌٕب أـ ضٌل الطريق فوصل ٥نوم صدف ، كقاؿ 
 دىخىلً  كًمنى الطَرًيقىً  جائًره كهيدلن     قىٍصدي الَسًبيًل كًمٍةهي ذك

 كبعضها هدلن كبعضها غشه كخديع . يعين بعضها ضالٌ  عن طريق اٜنقٌ 
اكيٍم أىٍٗنىًعٌنى ( اهلل )كىلىٍو شىاءى )   ( كلكن يهدم من كاف أهبلن للهداي  ُنسن أخبلقه كعطفه على الفقراءٟنىىدى

 كاٞنساكٌن، كيضٌل من يستحق الضبلل  بسبب ظلمه كنوء أخبلقه.
هؤالء اٞنشركٌن مكركا بأنبيائهم ككٌذبوهم،  قبل ( مثل مكرهم، أم مناَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ قىٍد مىكىرى ) - 26

هط من قـو صاّب الذين تشاكركا على قتله ليبلن، كما تشاكر أهل مك  على قتل كمن ٗنل  اٞناكرين الرٌ 
يىانػىهيم مٍّنى اٍلقىوىاًعدً ليبلن ) ١نٌمد  بةياهنم من األناس، كذلك بأف زلزؿ األرض ( يعين فهٌدـ اهللفىأىتىى الَلهي بػيةػٍ



( كماتوا ٓنته فىخىَر عىلىٍيًهمي الَسٍقفي ًمن فػىٍوًقًهمٍ صاّب ) الةبٌ كهم جلوس ُب بيتو يتشاكركف على قتل  ُّم
 ( أم ٓب يكونوا يشعركف بأٌف السقف نيقع عليهم كأٌف مبلئك كىأىتىاهيمي اٍلعىذىابي ًمٍن حىٍيثي الى يىٍشعيريكفى )

  هؤالء الرهط فقد جاء ذكرهم ُب نورة الةمل كذلك قوله قصٌ  اأمٌ العذاب نتعٌذُّم على مكرهم هذا. ك 
ًديةىً  ًتٍسعى ي رىٍهطو يػيٍفًسديكفى ُب اأٍلىٍرًض كىالى ييٍصًلحيوفى   . قىاليوا تػىقىاٚنىيوا بًالَلًه لىةيبػىيٍّتػىَةهي كىأىٍهلىهي  تعأب }كىكىافى ُب اٍلمى

ٍرنىا مىٍكرنا كىهيمٍ  ٍبٌ    .  الى يىٍشعيريكفى{لىةػىقيولىَن ًلوىلًيًٍّه مىا شىًهٍدنىا مىٍهًلكى أىٍهًلًه كىًإنَا لىصىاًدقيوفى . كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكى

 أخذ نبحانه يصف اٞنعاندين من اٞنشركٌن فقاؿ: ٍبٌ 
ًئكى ي ) - 33 يعين هل يةتظر هؤالء اٞنشركوف إاٌل أف تأتيهم مبلئك  ( هىٍل يىةظيريكفى ًإاَل أىف تىٍأتًيػىهيمي اٍلمىبلى

( بالةصر أىٍك يىٍأٌبى أىٍمري رىبٍّكى ) ؟اٞنوت فتقبض نفونهم من أجسامهم فحيةئذو يؤمةوف حٌن ال يةفعهم اإل٬ناف
( مثل ٍبًلًهمٍ ًلكى فػىعىلى اَلًذينى ًمن قػى  َٰ كىذى ) ؟للمؤمةٌن على اٞنشركٌن فييقهىركف، فما هذا العةاد كما هذا التعةت

انيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى فعلهم فكٌذبوا رنيلةا كآذىكهم فأهلكةاهم بذنوُّم )  . (كىمىا ظىلىمىهيمي الَلهي كىلىػًَٰكن كى
ى ٟنىيمي اَلًذم ٫نىٍتىًلفيوفى ًفيهً ) -39  ( من أمر البعث كغًنه ٣نٌا اشتبه عليهم معرفته كحقيقته، كذلك ُب لًييبػىٌنٍّ
ى ٟنىيمي( الـ العاقب ، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة القيام  }زمن  ثّم  اٞنهدم. فالبلـ من قوله )لًييبػىٌنٍّ

ةىا ًإفَ  ًلكى نيصىرٍّؼي اآٍليىاًت كىلًيػىقيوليوا دىرىٍنتى كىلًةيبػىيػٍّةىهي  َٰ }كىكىذى  105{ كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ آي   بػىيىانىهي  عىلىيػٍ
  ميوفى{ .لًقىٍوـو يػىٍعلى 

اًذًبٌنى ) انيوا كى   ( ُب قوٟنم ال يبعث اهلل من ٬نوت.كىلًيػىٍعلىمى اَلًذينى كىفىريكا أىنَػهيٍم كى

  :ٍبٌ توٌعد الكافرين باٟنبلؾ الدمار فقاؿ تعأب

 أردنا بدقيق  كاحدة.( كما نَػقيوؿى لىهي كين فػىيىكيوفي ( يكوف خرابان )ًإ٧َنىا قػىٍوليةىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىف) -40

بن إ( أم ال ْنعلوا هلل األشباه كاألمثاؿ فتقولوا اٞنبلئك  بةات اهلل كاٞنسيح فىبلى تىٍضرًبيوا لًَلًه اأٍلىٍمثىاؿى ) -74 
 اهلل، فإٌف اهلل ليس له مثيل كال شبيه. ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ }كىًإذىا بيشٍّرى أىحىديهيم ّنىا



. فاٞنثىل الذم ضربوه هلل هو قوٟنم اٞنبلئك  بةات اهلل،  لًلَرٍ٘نىػًَٰن مىثىبلن ظىَل كىٍجهيهي ميٍسوىدًّا كىهيوى كىًظيمه{ ضىرىبى 
 (كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى ( من له مةزل  عةده كمن يكرمه بالشفاع  )ًإَف الَلهى يػىٍعلىمي كاٞنولود طبعان يكوف مثل الوالد )

 ذلك بل ْنهلونه.

ا ٣َنٍليوكنا( للمؤمةٌن ُب رجلٌن من بين إنرائيل أحد٨نا كاف )ضىرىبى الَلهي مىثىبلن ) -75  ( لسليماف فتمٌرد عىٍبدن
( من اٞناؿ أك اٜنكم اَل يػىٍقًدري عىلىىَٰ شىٍيءو عليه بعد أف أكرمه نليماف كقرٌبه، هو يربعاـ بن ناباط )

( من إرث أبيه، كهو رحبعاـ بن نليماف اهي ًمةَا رًٍزقنا حىسىةناكىمىن َرزىقػٍةى فأعطيةاه كمٌلكةاه فكفر كأشرؾ )
( فتةافس يربعاـ مع رحبعاـ بن نليماف على اٞنملك  كحاربه ًنرًّا كىجىٍهرنا( ُب نبيل اهلل )فػىهيوى ييةًفقي ًمٍةهي )

ادهتا نٌه كافر كمشرؾ فعمل ٟنم عجلٌن من ذهب كدعاهم إٔب عبأفاتٌبع يربعاـ أكثر بين إنرائيل مع 
( عةد اهلل الذين هىٍل يىٍستػىويكفى فعبدك٨نا كأشركوا. كالقليل من بين إنرائيل اتٌبعوا إبن نليماف الرجل الصاّب )

تباع أاتٌبعوا يربعاـ الكافر فكٌفرهم، كالذين اتٌبعوا إبن نليماف فأصلح أحواٟنم كحٌسن ديةهم. فقولوا يا 
فأصلح ديةةا ك٤ٌنانا من هؤالء  ١نٌمد( الذم هدانا إٔب طريق اٜنق كجعلةا من أتباع اٜنٍىٍمدي لًَلهً ) ١نٌمد

 كال يعرفوف اٜنقيق . ( اٜنقٌ بىٍل أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٛناهلٌن ) اٞنشركٌن

الى يػىٍقًدري فأطلقةا لسانه )( أىحىدي٨نيىا أىٍبكىمي ( من بين إنرائيل )َرجيلىٌٍنً ( للمشركٌن )كىضىرىبى الَلهي مىثىبلن ) -76 
هي ( من اٞناؿ كٓنصيله فأنعمةا عليه بالصح  كاٞناؿ فكفر )عىلىىَٰ شىٍيءو  ان ( يعين ككاف غبيٌ كىهيوى كىلٌّ عىلىىَٰ مىٍوالى

ا يػيوىجٍّههح الى يىٍأًت ًِنىًٍنو  أمره كقاـ برتبيته، ألنٌه كاف يتيمان )ثقيبلن على من تؤٌب   ن تؤٌب ( يعين ال مةفع  ٞنأىيٍػةىمى
 الثقيل، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء: تربيته، فالكىٌل هو الغبٌ 

ًملي كَل مىعثػىرىةو ككىبلٌ   عىلىى صىٍخرى األغىرٍّ أيب اليىتىامىى      ك٪نى
( هو هاركف أخو هىٍل يىٍستىًوم هيوى كىمىن يىٍأميري بًاٍلعىٍدؿً هو السامرم الذم صةع العجل لبين إنرائيل فعبدكه )

هل ٨نا نواء ُب  كاٞنعىن:؟ ( يعين على مةهج التوحيد كطريق اٜنقٌ وى عىلىىَٰ ًصرىاطو محٍستىًقيمو كىهي مونى )
 بعوالوا. كالقسم الثا٘ب اتٌ ركا كقيتً بعه كثًن فكفركا كخسً اٟنداي ، فالسامرم دعا قومه إٔب عبادة العجل فاتٌ 



ل ضربه اهلل تعأب للمشركٌن من كهذا مثى وا من القتل كمن العذاب. وا ك٤نى هاركف كٓب يعبدكا العجل فرًُن 
ـى ١نٌمدركا، كجعل قريش فجعل أبا جهل مقاـ السامرم الذم أضٌل قومه بعبادة العجل فخسً  هاركف  ان مقا

 ح أصحاب هاركف الذين ٓبوا كما ربً ان لرتُنى ١نٌمدبعوا أنتم وا. فاتٌ ى قومه عن عبادة العجل فرًُن هى الذم نػى 
 يعبدكا العجل.

بعض اٞنشركٌن إٔب من آمن مةهم كقالوا ٟنم ٥نن أكثر أمواالن كعددان كعٌدة من اٞنؤمةٌن فبل جاء  -91
ان أتركوه كارجعوا إليةا إٔب دين أبائكم كأجدادكم. فأراد بعضهم أف يرجع ١نٌمدباعكم تقتلوا أنفسكم باتٌ 

( كالعهد هو البيع  ًه ًإذىا عىاهىدًبحٍ كىأىٍكفيوا ًبعىٍهًد اللَ إٔب اٞنشركٌن فةزلت هذه اآلي  كاٝنطاب للمسلمٌن )
كىقىٍد جىعىٍلتيمي ( أم بعد توثيقها بإنم اهلل )بػىٍعدى تػىوًٍكيًدهىا( يعين أ٬ناف البيع  )كىالى تىةقيضيوا اأٍلى٬ٍنىافى ) لرنوؿ اهلل
 نقض العهد أك الوفاء به .( من ًإَف الَلهى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى ( أم شاهدان كرقيبان )كىًفيبلن  الَلهى عىلىٍيكيمٍ 

اثنااف )( ُب نقض العهد كاأل٬نٍ كىالى تىكيونيوا) -92 اَليًت نػىقىضىٍت غىٍزٟنىىا ًمن بػىٍعًد قػيَوةو أىنكى ( هي دكدة القز كى
ه كتقطٌعه حّت يكوف أنكاثان تقرضي  من نباهتا أخذتٍ  نتيقظتٍ اتةاـ، فإذا ٍبٌ  كتةسجه حوٟنا تغزؿ القزٌ 

فتموت كيبقى  يضعوهنا ُب ماء ناخن قبل أف تقطٍّع القزٌ  أصحاب إنتاج القزٌ  كلكنٌ فتخرج مةه كتطًن، 
عليها فتذهب أتعابكم  الةبٌ ال تةقضوا عهودكم أيها اٞنسلموف اليت عاهدًب  كاٞنعىن:ناٞنان ببل تقطيع.  القزٌ 

كفى أى٬ٍنىانىكيٍم دىخىبلن تػىَتًخذي غزٟنا حٌن قطٌعته ) دكدة القزٌ  كأعمالكم أدراج الرياح كٔنسركف كما خسرتٍ 
ةىكيمٍ  ( يعين ألٌف اٞنشركٌن أكثر مةكم ماالن أىف تىكيوفى أيَم ه ًهيى أىٍرىبىَٰ ًمٍن أيَم و كمكران ألجل ) ( أم خيان ن بػىيػٍ

 الةبٌ وف ّنا عاهدًب في ( يعين إ٧ٌنا ٫نتربكم اهلل بالعهد كالوفاء به فًنل هل تػى ًإ٧َنىا يػىبػٍليوكيمي الَلهي ًبهً كعددان كعٌدة )
( من أمر ديةكم كعقائدكم اليت  كىلىييبػىيػٍّةىَن لىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  مىا كيةتيٍم ًفيًه ٔنىٍتىًلفيوفى عليه أـ تةقضوف العهد )

 عليها ُب الدنيا. كةتم

 كىاٍشرىبيواٍ  كىكيليواٍ  الصياـ عةد اليهود ثبلث كعشركف ناع  ُب اليـو كالليل . فلما نزؿ قوله تعأب } -101 
 أنت مفرتو ليس" :{ . قاؿ اليهود للةب )ع( اٍلفىٍجرً  ًمنى  األىٍنوىدً  اٍٝنىٍيطً  ًمنى  األىبٍػيىضي  اٍٝنىٍيطي  لىكيمي  يػىتىبػىٌَنى  حىَّت 



إذا بٌدلةا ( ُب التوراة، يعين َمكىافى آيى و ( ُب القرآف )كىًإذىا بىَدٍلةىا آيى ن فةزلت هذه اآلي  ) !"هذا حكم الصياـ
( من األحكاـ اليت تليق كىالَلهي أىٍعلىمي ّنىا يػيةػىزٍّؿي حكمان من أحكاـ التوراة كفرضةاه على اٞنسلمٌن ُب القرآف )

( ألٌف أحكامك جاءت ِنبلؼ ما ُب التوراة. ًإ٧َنىا أىنتى ميٍفرتىو ) ١نٌمد( أم اليهود لرنولةا قىاليواأٌم  ) بكلٌ 
 ( اٜنقيق بىٍل أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعلىميوفى  مةهم بالتوراة األصلي  كبأكامر اهلل كنواهيه )كما ذلك االعرتاض إاٌل جهبلن 

 .١نٌمدكلذلك يعرتضوف عليك يا 

( أم بالدين ًمن رَبٍّكى بًاٜنٍىقٍّ ( يعين جربائيل )ريكحي اٍلقيديسً ( أم حكم الصياـ ُب القرآف )قيٍل نػىزَلىهي ) -102 
 ( بةعيمكىبيٍشرىلَٰ لًٍلميٍسًلًمٌنى ) ( ٞنن يهتدم به إٔب طريق اٜنقٌ كىهيدنل( على إ٬ناهنم )اَلًذينى آمىةيوالًييثىبٍّتى ) اٜنقٌ 
  .اٛنة 

ان التوراة فٌلما درنها إٌدعى ١نٌمد( أم يعٌلم يػىقيوليوفى ًإ٧َنىا يػيعىلٍّميهي بىشىره ( أم اليهود )كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنَػهيمٍ ) -103
( أم يةكركف حكم الصياـ إٔب القرآف إذ لٍّسىافي اَلًذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيهً اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ )الةبوة. فرٌد 

{ ،  اٍلفىٍجرً  ًمنى  األىٍنوىدً  اٍٝنىٍيطً  ًمنى  األىبٍػيىضي  اٍٝنىٍيطي  لىكيمي  يػىتىبػىٌَنى  حىَّت  كىاٍشرىبيواٍ  كىكيليواٍ  جاء به قوؿ اهلل تعأب }
ا  لكي يدرس التوراة )اللغ  العربيٌ  ١نٌمد  فكيف يفهم ( أم لغ  عربيٌ أىٍعجىًميٌّ كالتوراة لساف ) ػَٰذى  ( القرآفكىهى

   كال نريانٌي .( ليس فيه كلمات عربيٌ ًلسىافه عىرىيبٌّ محًبٌنه )

انىٍت آًمةى ن ( ألهل مك  )كىضىرىبى الَلهي مىثىبلن ) -112 أحد ( من األعداء ال يعتدم على أهلها قػىٍريى ن كى
ًئَة ن ) ا مٍّن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم الَلهً ( من كل غاصب معتدو )محٍطمى ( كما كفر أهل يىٍأتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدن

انيوا يىٍصةػىعيوفى ) مك  ا الَلهي لًبىاسى اٛنٍيوًع كىاٍٝنىٍوًؼ ّنىا كى ( من ٕناثيل فيعبدكهنا. كهم أهل نبأ هٌدـ اهلل فىأىذىاقػىهى
مأرب" فذهبت مياههم كيبست أشجارهم كجدبت أرضهم كقٌل زرعهم فأصاُّم اٛنوع،  ٌدهم "ندٌ ن

 توا.قوا كتشتٌ كألقى بيةهم العداكة فتفرٌ 

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك ةحلًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ال



============================================== 

 سورة اإلسراء

 اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم 

ًإٔبى اٍلمىٍسًجًد   )( يعين من مكٌ لىٍيبلن مٍّنى اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً ) ١نٌمد( أىٍنرىلَٰ ًبعىٍبًدهً اَلًذم ( اهلل )نيٍبحىافى ) - 1
ٍولىهي ( هو بيت اٞنقدس )اأٍلىٍقصىى  ( أملًةيرًيىهي ) ( أم اٞنةاطق اليت حوله بكثرة األشجار كاألٖناراَلًذم بىارىٍكةىا حى

 إذ دعاه بأف ١نٌمد( لدعاء عبده هيوى الَسًميعي ( أم اهلل تعأب )ًإنَهي ( ُب عآب األثًن )ًمٍن آيىاتًةىاان )١نٌمد مى رً ةي لً 
 نتجاب له دعاءه.ا( ّنصاّب عبده فاٍلبىًصًني الةفوس كاٞنبلئك  ) هي يريى 

  القصة:

بعض  كى يى )ع( نائمان على فراشه فأتاه جربائيل فانتزع نفسه من جسمه كقاؿ له إمض معي ألرً  الةبٌ كاف 
مع جربائيل يطًناف ُب جو السماء كيةدفعاف ٥نو بيت اٞنقدس حّت  الةبٌ آيات اهلل ُب عآب األثًن، فذهب 

أخذه جربائيل  ٍبٌ  ُب بيت اٞنقدس ركعتٌن، الةبٌ كصبل إليه، كبقي جسمه نائمان على فراشه، فصلى 
بصحبته كصعد به إٔب السماكات األثًني  السبع اليت هي مسكن اٞنبلئك  كهي اٛنةاف اليت نسكةها ُب 

 نتهى إٔبااٞنبلئك  كاألنبياء كالشهداء كصٌلى ُّم ُب تلك السماكات حّت  الةبٌ اآلخرة إف شاء اهلل، فرأل 
 نزؿ مع جربائيل حّت عاد إٔب مك  كرجع إٔب جسمهٍبٌ  السماء السابع  فخاطبه اهلل تعأب كأكصاه بوصايا
 ُب فراشه، كطالت رحلته بضع ناعات من الليل.

من مك  إٔب بيت  الةبٌ   مسًن ت ٕب حادث  هناران ُب مدية  كرببلء كأنا طفل صغًن تؤكد صحٌ عكقد كق
بعةواف  اإلنساف بعد اٞنوتعركجه إٔب السماكات األثًني ، كقد ذكرتي تلك اٜنادث  ُب كتايب ٍبٌ  اٞنقدس

فإف شئت   رحل  ُب عآب األركاحبعةواف   ناع  قضيتها مع األركاحايب تككذلك ُب ك موت أـ إغماء
 إيضاح طالع إحدا٨نا. ادةزي

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/
http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm#رحلة_في_عالم_الأرواح_


لىٌما أنلم من اليهود عبد اهلل بن نبلـ كٗناعته، دعى الباقٌن إٔب اإلنبلـ فلم يستجيبوا له كٓب  -4 
قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإف كىافى ًمٍن ًعةًد الَلًه كىكىفىٍرًبي ًبًه كىشىًهدى شىاًهده  } موا. كذلك قوله تعأب ُب نورة األحقاؼسلً يي 

فحيةئذو أنذرهم اهلل  {مٍّن بىيًن ًإٍنرىائًيلى عىلىىَٰ ًمٍثًلًه فىآمىنى كىاٍنتىٍكبػىٍرًبيٍ  ًإَف الَلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى 
َٰ بىيًن ًإٍنرىائًيلى ُب اٍلًكتىابً كى بالدمار ُب هذه اآليات، فقاؿ تعأب ) ةىا ًإٔبى ( يعين بين إنرائيل اٞنعاصرين قىضىيػٍ

بن عبد اهلل الذين كٌذبوه كٓب يؤمةوا به، كالكتاب هو القرآف. كمعىن قضيةا أنذرناهم  ١نٌمدلرنوؿ اهلل 
الذم ال تغيًن فيه. موا. فالقضاء هو اٜنكم القطعي سلً كحكمةا عليهم بالدمار إف ٓب يصلحوا أعماٟنم كيي 

{ أم حكم رٌبك حكمان  كىقىضىى رىبحكى أىالَ تػىٍعبيديكاٍ ًإالَ ًإيَاهي  من السورة } 23كمن ذلك قوله تعأب ُب آي  
 ذلك قوؿ عةرتة: قطعيان. كمن

ةىةا     فػىقىضىٍت كأىٍطراؼي الرٍّماًح شيهيودي   جاريكا فىحىَكٍمةا الَصواًرـى بػىيػٍ
( لىتػيٍفًسديَف ُب اأٍلىٍرًض مىرَتػىٌٍنً كىلىتػىٍعليَن عيليوًّا كىًبًنناموا )سلً لبين إنرائيل اٞنعاندين الذين ٓب يي  ٌمد١نقل يا  كاٞنعىن:

فالبلـ من قوله تعأب "لتيفسدٌف" الـ العاقب  ككذلك قوله " كىلىتػىٍعليَن عيليوًّا كىًبًننا" كهذا إخبار عن اٞنستقبل، 
 عن اٞناضي كما ذهب إليه بعض ان كليس هذا إخبار  ،تٌن ُب اٞنستقبلإٔب اإلنبلـ مرٌ  فٌ كتقديره لتفسدي 

اٞنفسرين، ألٌف فسادهم ُب اٞناضي كثًن كليس مرتٌن. كقد أيٌد هذا القوؿ األنتاذ عبد الرحيم فوده كذلك 
 هجري  1386 ُب ٠نل  لواء اإلنبلـ ُب العدد األكؿ للسة  اٜنادي  كالعشرين كاٞنؤرخ  غرٌة رمضاف نة 

 ى.إنتهى  55كاٞنقاؿ ُب صحيف  
   كالدليل على أٌف هذا إخبار عن اٞنستقبل قوله تعأب:

٨نيىا) -5 ( فكلم  "إذا" تستعمل للمستقبل، فلو كاف إخبار عن اٞناضي لقاؿ تعأب فىًإذىا جىاءى كىٍعدي أيكالى
 عن اٞناضي ان ( لو كاف إخبار ًعبىادنا لَةىا أيكٕب بىٍأسو شىًديدو بػىعىثٍػةىا عىلىٍيكيٍم قوله تعأب )ٍبٌ  فلٌما جاء كعد أكال٨نا،

 الةبٌ لقاؿ "بعثةا عليهم" كٓب يقل "بعثةا عليكم"، فكلم  "عليكم" تدؿ على اليهود الذين كانوا ُب زمن 
 )ع( كمن يأٌب بعدهم.



بكلم  "إذا" كمن   ئمبتد  بكلم  "فلٌما" كٓب تأت ئيات القرآني  اليت ٔنرب عن اٞناضي مبتدكقد جاءت اآل
{ كقاؿ تعأب ُب نورة  فػىلىَما آنىفيونىا انتػىقىٍمةىا ًمةػٍهيٍم فىأىٍغرىقػٍةىاهيٍم أىٍٗنىًعٌنى  ذلك قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ }

 ألنبياء }{ كقاؿ تعأب ُب نورة افػىلىَما أىحىَس ًعيسىى ًمةػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىنصىارًم ًإٔبى الٌلًه  آؿ عمراف }
ا يػىرٍكيضيوفى   { ككثًن ُب القرآف مثل هذه اآليات اليت ٔنرب عن اٞناضي.فػىلىَما أىحىسحوا بىٍأنىةىا ًإذىا هيم مٍّةػٍهى

ميبلدي  حيث قتلوا اٞنسلمٌن ُب فلسطٌن  1948كغدرهم باٞنسلمٌن كاف ُب نة   ففسادهم األول
ببل مأكل، كذلك ّنساعدة اإل٤نليز ككعد بلفور  كأخرجوهم من ديارهم كأخذكا أمواٟنم كديارهم كتركوهم

 ٟنم بأف ٩نعل ٟنم كطةان ُب فلسطٌن.

جيش العراؽ كحاربوهم كانتصركا عليهم كدخل اٛنيش أرض   ن كخاصٌ هم تبفخرج جيش العرب حملار 
فلسطٌن كجاس خبلؿ الديار ككاد يدخل تل أبيب، لو ٓب تكن السلط  حيةئذو بيد اإل٤نليز كاٝنيان  من 

ى جيش العراؽ على الصهاية ، كلكن اإل٤نليز خدعوهم بكلم  اٟندن ، فكانت رؤناء العرب لقضى  بعض
اٟندن  دنيس  كخديع  من اإل٤نليز، كرجع اٛنيش إٔب العراؽ. فجيش العراؽ هم الذين عةاهم اهلل تعأب 

يىاًر  كىكى بقوله ) ؿى الدٍّ ا َمٍفعيوالن عبىادنا لَةىا أيكٕب بىٍأسو شىًديدو فىجىانيوا ًخبلى  ( .افى كىٍعدن

  :أٌما قوله تعأب

َ رىدىٍدنىا لىكيمي اٍلكىرَةى عىلىٍيًهمٍ ) -6  قٌويةاكم على اٞنسلمٌن كنصرناكم ٍبٌ  كاٞنعىن:( فاٝنطاب لليهود، ٍبي
كذلك بسبب تفٌرؽ كلمتهم كتركهم للدين اٜنةيف كتقليدهم لؤلجانب كالتزيٌي بزيٌهم لتكوف هذه  عليهم.
ٍدنىاكيمتأديبان ٟنم ) الةكس  ( أم أكثر اٞنهاجرين بًأىٍموىاؿو كىبىًةٌنى كىجىعىٍلةىاكيٍم أىٍكثػىرى نىًفًننا( أيها اليهود )كىأىٍمدى

من نفس  104د هذا قوله تعأب ُب آي  قطر من أقطار األرض. ك٣نا يؤيٌ  إليكم من أبةاء ديةكم من كلٌ 
ةىا ًبكيٍم لىًفيفنا{ كاللٌ السورة }كىقػيٍلةىا ًمن بػىٍعًدًه لًبىيًن ًإٍنرى  فيف ائًيلى اٍنكيةيوا اأٍلىٍرضى فىًإذىا جىاءى كىٍعدي اآٍلًخرىًة ًجئػٍ

قطر من أقطار  هم ٗناع  على اختبلؼ ببلدهم كأجةانهم كلغاهتم. كقد اجتمعوا ُب فلسطٌن من كلٌ 



قٌدمها ٟنم أمريكا كزادت نطوهتم بسبب أمريكا كبريطانيا ككثرت أمواٟنم بسبب التربعات اليت ت األرض
 من الدكؿ. كغًنها

 :ٍب أخذ نبحانه ُب نصحهم كإرشادهم فقاؿ

( ألٌنكم باإلحساف تزرعوف اٞنودة ُب قلوُّم أىٍحسىةتيٍم أًلىنفيًسكيمٍ ( مع اٞنسلمٌن )ًإٍف أىٍحسىةتيمٍ ) -7
 إناءهتا، ألٌف من يزرع( فػىلىهىا( إٔب اٞنسلمٌن )كىًإٍف أىنىٍأًبيٍ فيةسجموف معكم كال يطردكنكم من أرضهم )

 .اٜنةظل ال ٩نين إال حةظبلن فحيةئذو يطركدنكم من أرضكم كيقتلونكم

ميبلدي  إذ غدركا باٞنسلمٌن كضربوا  1967كغدرهم باٞنسلمٌن نة   الجولة الثانية من فسادهمككانت 
 الزمةي  بٌن األكٔبمصر كاألردف كنوريا كقتلوا آالؼ األبرياء كشٌردكا األطفاؿ كالةساء. فكانت اٞنٌدة 

  كالثاني  عشرين نة .

 ]المّرة األخيرة[

، ( أيها اليهودكيجيوهىكيمٍ ( اٞنسلموف )لًيىسيوءيكاة األخًنة )( أم اٞنرٌ فىًإذىا جىاءى كىٍعدي اآٍلًخرىةً ٍب قاؿ اهلل تعأب )
 يعين ليخزكا رؤناءكم كيذٌلوهم باألنر كالقتل. فالوجوه هم الرؤناء كالقادة.

ة األخًنة كهم نيترٌبكف ما ة هم الذين يسوؤكف كجوه اليهود ُب اٞنرٌ ؿ مرٌ جانوا خبلؿ الديار ُب أكٌ فالذين 
 ( نة أىَكؿى مىرَةو ( العراقيوف )كىمىا دىخىليوهي ين يعين اٞنسجد األقصى )( مةتصرً كىلًيىٍدخيليوا اٍلمىٍسًجدى وا تتبًنان )لى عى 

 ونكم باألنر كالقتل.ونكم مةه كيذلٌ ميبلدي ، فكذلك ُب اٞنرة األخًنة ٫نرج 1948

 كُب هذه اٛنمل  تأكيد على أٌف الذين جانوا خبلؿ الديار ُب اٛنول  األكٔب هم الذين يسوؤكف كجوه
 ( من أمبلؾ اليهود، يعينكىلًييتىبػٍّريكا مىا عىلىٍوا تػىٍتًبًننااليهود ُب اٛنول  األخًنة كهم العراقيوف بعوف اهلل تعأب )



 بةوه اليهود عاليان من أنوار كمرتفعات كما كطأته أقداـ اٞنسلمٌن من أرض اليهود كمةازٟنمكليٌدمركا ما 
 تدمًنان. فالةصر يكوف على أيديةا ٥نن العراقيٌن ُب هذه اٞنرٌة بعوف اهلل تعأب.

تم كمّت رأيد هذا قوؿ السيد اٞنسيح، كذلك ُب إ٤نيل لوقا ُب اإلصحاح اٜنادم كالعشرين قاؿ "ا يؤيٌ ك٣نًٌ 
أكرشليم ١ناط  َنيوش فحيةئذو اعلموا أنٌه قد اقرتب خراُّا، حيةئذو ليهرب الذين ُب اليهودي  إٔب اٛنباؿ، 
 ، كالذين ُب كنطها فليفٌركا خارجان، كُب الكور فبل يدخلوها ألٌف هذه أياـ انتقاـ ليتٌم كٌل ما هو مكتوبه

 عظيم على األرض كنخط على هذا الشعب،ككيله للحبأب كاٞنرضعات ُب تلك األياـ ألنٌه يكوف ضيق 
 تكتمل أزمة  وف إٔب ٗنيع األمم كتكوف أكرشليم مدكن  من األمم حٌّت سبى كيقعوف بفم السيف كيي 

 ".األمم

نا مرتفيها، ر ( أم أمٌ أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهىا( من القرل بسبب ظلمهم ككفرهم )كىًإذىا أىرىٍدنىا أىف نػحٍهًلكى قػىٍريى ن ) -16
فػىفىسىقيوا يها أمراء على ناكةيها )فً رتى جعلةا مي  كاٞنعىن:كهو من اإلمرة كليس من األمر الذم هو ضد الةهي، 

ا ا اٍلقىٍوؿي ( أم ُب تلك القري  ككقعت العداكة بٌن أمرائها فتقاتلوا )ًفيهى  ( بالعذاب كالدمارفىحىَق عىلىيػٍهى
َمٍرنىاهىا تىٍدًمًننا)   . (فىدى

ابنا شىًديدنا كىافى ذى ) -58 بيوهىا عىذى ا قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىً  أىٍك ميعىذٍّ  ًلكى ُب اٍلًكتىابً  َٰ كىًإف مٍّن قػىٍريى و ًإاَل ٥نىٍني ميٍهًلكيوهى
 الكوف كالقرآف( نبق تفسًنها ُب كتايب مىٍسطيورنا

ةا إٌف السبب الذم مةعى  كاٞنعىن:( بًاآٍليىاًت ًإاَل أىف كىَذبى ًُّىا اأٍلىَكليوفى ل )( الرني كىمىا مىةػىعىةىا أىف نػحٍرًنلى ) - 59
أف نرنل رنوالن ّنعجزة مادي  هم األكلوف الذين كٌذبوا باٞنعاجز كقالوا نحر مبٌن، فإف أعطيةاكم معجزة 

كما طلبتم كرأيتموها بأعيةكم لقلتم هذا نحر مبٌن كما قالت أنبلفكم، فحيةئذو   ١نٌمدمادي  على يد 
ةىا ٖنىيودى الَةاقى ى ٩نب عليةا إهبلككم ) ( فىظىلىميوا( أم كاضح  كما اقرتحوا على رنوٟنم )ميٍبًصرىةن ي  )آ( كىآتػىيػٍ
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 ( لتلكًإاَل ٔنىٍوًيفنا( أم باٞنعجزات )تً كىمىا نػيٍرًنلي بًاآٍليىا( أم بسببها إذ قتلوها فأهلكةاهم )ًُّىاأنفسهم )
 األم  كما أرنلةا مونى بتسع آيات ٔنويفان لفرعوف كملئه.

( ًعلمان كعرؼ عاداهتم ًإَف رىَبكى أىحىاطى بًالةَاسً ( ال فائدة ُب اٞنعاجز اٞنادي  حيث )كىًإٍذ قػيٍلةىا لىكى ) - 60
كناق  صاّب لكٌذب ُّا قومك كلقالوا هذا نحر كتقاليدهم فلو أعطيةاؾ معجزة مادي  كعصا مونى 

مبٌن، كلوجب عليةا إهبلكهم، كلذلك قلةا لك أدعي إٔب نبيل رٌبك باٜنكم  كاٞنوعظ  اٜنسة  كاترؾ 
كىمىا اٞنعاجز اٞنادي ، أنظر كيف دخلوا ُب دين اهلل أفواجان باٞنعجزة العلمي  اليت أنزلةاها عليك كهي القرآف )

ةى ن لٍّلَةاسً ( عيانان ليل  اٞنعراج، يعين ما رآه ُب السماكات كقت عركجه )ا اَليًت أىرىيٍػةىاؾى جىعىٍلةىا الرحٍؤيى  ( يعين ًإاَل ًفتػٍ
ُب ( اليت ذيًكرىت )كىالَشجىرىةى اٍلمىٍلعيونى ى اختباران للةاس فةعلم من يثبت على إ٬نانه كيصٌدؽ كمن يكٌذب ُّا )

م أليت أكل مةها آدـ فطيرًد من اٛنة  بسببها فهي أيضان فتة  له، ( كهي شجرة توت العليق ااٍلقيٍرآفً 
ػًذًه الَشجىرىةى  إختباران. أٌما قوله تعأب )الَشجىرىةى اٍلمىٍلعيونى ى( ، يعين اٞنبعدة، كذلك قوله تعأب } كىالى تػىٍقرىبىا هى

 إٔب الوادم كأبعدها عةه بعد حادث قلعها آدـ كرمى ُّا من فوؽ اٛنبل ٍبٌ  . {فػىتىكيونىا ًمنى الظَاًلًمٌنى 
 عن معةاه الطرد كاإلبعاد، كمن ذلك قوؿ األعشى:األكل. فاللٌ 

ٍومىاءى مَةا نىًصًنيها ٍةىعي الكى  كال نػىٍلعىني األٍضياؼى إٍف نػىزىليوا بًةىا      كال ٬نى
 فقوؿ الشاعر كال نلعن األضياؼ، يعين ال نطردهم كال نبعدهم عن مةزلةا.

 . (ًإاَل طيٍغيىاننا كىًبًننا( ٔنويفةا )فىمىا يىزًيديهيمٍ ( بالعذاب )كى٦نيىوٍّفػيهيمٍ )

( أم خٌوفهم بصوتك كأزعجهم كىاٍنتػىٍفزًٍز مىًن اٍنتىطىٍعتى ًمةػٍهيم ًبصىٍوًتكى قاؿ اهلل تعأب إلبليس ) - 64 
 ّنةظرؾ كخيلك. كالشاهد على ذلك قوؿ علقم :

ا ًفيًئي فىما   تىٍستىًفزح٘ب     ذىكاتي العيييوًف كالبىةاًف اٍلميخىَضبً فػىقيٍلتي ٟنى
معي من مكركه. كهذا االنتفزاز يكوف حٌن موت الكافر كاٞنشرؾ   مهما فعلنى يًن ةى يقوؿ الشاعر ال يزعج

تأٌب إليه الشياطٌن فيصرخوف به ك٫نٌوفونه كيربطونه بسبلنل كيأخذكنه معهم فيبقى ُب عآب الةفوس ٓنت 
كوف خادمان للشياطٌن مةقادان ألكامرهم، هذا إف كاف ذلك الكافر جبانان، أٌما إذا كاف شجاعان نلطتهم في



 بونه فيةقاد ٟنمرهً لهم فيصرخوف به كيي يال يرهب الثبلث  كاألربع  فيأتيه ٗنعه من الشياطٌن بأنلحتهم كخ
 ( أم ِنٌيالتكٍيًلكى كىرىًجًلكى كىأىٍجًلٍب عىلىٍيًهم ًِنى كيذهب معهم فيكوف خادمان عةدهم. كذلك قوله تعأب )

 مرئ القيس:اكرٌجالتك، يعين اٝنٌيال  كاٞنشاة، كمن ذلك قوؿ 
يًسًه رىٍجًلي  فػىٍليىٍأًت كىٍنطى ًقباًبًه ًخيىًمي      كىليىٍأًت كىٍنطى ٙنًى

 جلي" أم جيشي من الرٌجال  كهم اٞنشاة.ى قد٬نان ٙنيس، كقوله "رى سمٌ يي  كاف  فاٛنيش
دً كقوله تعأب ) ( أم ُب عآب الةفوس يشاركهم بذلك. كقد قلتي فيما نبق كىشىارًٍكهيٍم ُب اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى

م فإٌف م اٞنادٌ له، فإذا ٓنطٌ أٌف كٌل شيء مادم يتكٌوف داخله هيكل أثًنم مث اإلنساف بعد اٞنوتكُب كتايب 
ة كغًن رٌ األشجار كاألٖنار كاألكا٘ب كاألن م، كبعبارة أخرل كٌل شيء له ركح حٌّت األثًنم يبقى ال يتحطٌ 

 ذلك، فمن ٗنل  األمواؿ اليت يشاركهم ُّا الشيطاف هي اٝنيل، فإف كاف ألحد من اٞنشركٌن أك الكافرين
أركاحها كتركبها، ككذلك األثاث كاٞنتاع الذم ترتكه اٞنبلئك  لرداءته ماتت فإٌف الشياطٌن تأخذ ٍبٌ  خيله 

كال تأخذه إٔب اٛنةاف تستوٕب عليه الشياطٌن. أما مشاركتهم ُب األكالد فإهٌنم يأخذكف أكالد الكافرين 
 الذين بلغوا الرشد بعد موهتم ليخدموهم ُب عآب الةفوس، أٌما األكالد الصغار الذين ٓب يبلغوا الرشد

. كإ٧ٌنا ال  (كىمىا يىًعديهيمي الَشٍيطىافي ًإاَل غيريكرنا( ُب الدنيا ّنا يشتهوف )كىًعٍدهيمٍ فيكونوف خدمان ألهل اٛنة . )
نراهم إلهٌنم أثًنيوف، كال نسمع أصواهتم ألٌف ذبذبات أصواهتم ٔنتلف عن ذبذبات أصوات األحياء مٌةا 

ُب  موات مٌةا فًنكهنم كيسمعوهنم. كقد رأيتي بعض اٛننٌ فلذلك ال نراهم كال نسمع أصواهتم، أٌما األ
ُب عآب األركاح كرأيتي ٟنم حوافر كحوافر اٝنيل كليس ٟنم  الدنيا كٚنعتي أصواهتم، كرأيتي بعض اٛننٌ 

  كأقداـ البشر. أقداـ

األمواج كهياج البحر ( من خوؼ الغرؽ عةد تبلطم ُب اٍلبىٍحرً ( أٌم الشٌدة )كىًإذىا مىَسكيمي الضحرح ) - 67
( يعين إاٌل اهلل كحده ال يزكؿ عن ًإاَل ًإيَاهي ن تعبدكف )مى  ( أم ذهب عن خواطركم كلٌ ضىَل مىن تىٍدعيوفى )

ذٌكرهم اهلل تعأب ُنادث  أخرل كقعت لةفرو ٍبٌ  خواطركم ُب ذلك الوقت لعلمكم بأنٌه القادر على ٤ناتكم.
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( عن التوحيد ًإٔبى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيمٍ ( من الغرؽ كأكصلكم )ا ٤نىَاكيمٍ فػىلىمَ من قريش مثل هذه فقاؿ تعأب )
إٔب عبادة األصةاـ. كالةفر هم عمرك بن العاص كٗناع  معه ذهبوا إٔب اٜنبش  ُب طلب اٞنؤمةٌن.  كرجعتم

   { .حىَّت ًإذىا كيةتيٍم ُب اٍلفيٍلًك كىجىرىٍينى ًًُّم  ذكرتي قصتهم ُب نورة يونس عةد قوله تعأب } كقد
نسىافي كىفيورنا)   ( للةعم.كىكىافى اإٍلً

{ ،  عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميةًذرًينى  نػىزىؿى بًًه الرحكحي اأٍلىًمٌني  لىٌما نزلت اآلي  ُب نورة الشعراء } - 85
كىيىٍسأىليونىكى صفاته كٓب ال نراه؟ فةزلت هذه اآلي  ردان على نؤاٟنم )ن هو الركح األمٌن كما قالت قريش كمى 

( أم هو من ٢نلوقات ريب الركحانٌي  كلكةكم قيًل الرحكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبٍّ ( يعين عن جربائيل كصفاته )عىًن الرحكحً 
إذا انتقلتم إٔب الثانوي ، ال تركهنم ألٌف نظركم ١ندكد كال تعلموف ُّم ألٌنكم ُب مدرن  ابتدائي  كنرتكهنم 

 ٢نلوؽ أثًنم ركحا٘ب. كقد نبق الكبلـ عن ذلك ُب عٌدة يعين إٔب اآلخرة، فكلم  "أمر" كةاي  كلٌ 
 ( كنتزداد معلوماتكم إذا انتقلتم إٔب الثانوي  إٔب عآبكىمىا أيكتًيتيم مٍّنى اٍلًعٍلًم ًإاَل قىًليبلن مواضع من القرآف )
 كالشياطٌن أيضان. كف اٛننٌ رى لك اٞنخلوقات الركحاني  كتػى كف ترى الةفوس باٞنوت كتػى 

ةىا ميونىىَٰ ًتٍسعى آيىاتو بػىيػٍّةىاتو ) -101  ( أم تسع معجزات كٓب يصٌدؽ ُّا فرعوف كٓب يؤمن بل كىلىقىٍد آتػىيػٍ
ترؾ نؤالك اف ؟ّنعجزة كاحدة كيصٌدقونك عليها ١نٌمدقاؿ له أنت ناحر. فكيف يؤمن قومك يا 

 فػىقىاؿى لىهي ًفٍرعىٍوفي ( مونى )ًإٍذ جىاءىهيمٍ ( عن ذلك )فىاٍنأىٍؿ بىيًن ًإٍنرىائًيلى ن قلبك ُّذا )ئٓب يطمللمعجزة، كإذا 
ىظيةحكى يىا ميونىىَٰ مىٍسحيورنا  ( أم نحركؾ فجةةت.ًإ٘بٍّ ألى

ءً ( يا فرعوف )لىقىٍد عىًلٍمتى ( مونى )قىاؿى ) -102 ػَٰؤيالى ًإاَل رىبح آٟن  )( األصةاـ اليت ٓنسبوهنا مىا أىنزىؿى هى
( يعين ٓب تةزؿ األصةاـ بصائر للةاس كال أدلٌ  على أهٌنا آٟن  إاٌل رٌب السماكات الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض بىصىائًرى 

بع. تٌ أف يػي  رنبلن كأنبياء كهداة فأيٌهما أحقٌ كاألرض فإنٌه أنزؿ بصائر للةاس ككتبان ٚناكي  كبراهٌن كأرنل 
 قىٍد جىاءكيم بىصىآئًري ًمن رَبٍّكيٍم فىمىٍن أىٍبصىرى  ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ } فالبصائر ٗنع بصًنة كمن

   . { فىًلةػىٍفًسهً 



ىظيةحكى يىا ًفٍرعىٍوفي مىٍثبيورنا) كان بسبب كفرؾ كظلمك كعةادؾ. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة ( أم هالً كىًإ٘بٍّ ألى
يدعوف على أنفسهم  كاٞنعىن: تىٍدعيوا اٍليػىٍوـى ثػيبيورنا كىاًحدنا كىاٍدعيوا ثػيبيورنا كىًثًننا{ . الفرقاف }دىعىٍوا هيةىاًلكى ثػيبيورنا اَل 
   باٞنوت ليتخٌلصوا من العذاب.

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك نراءًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة اإل

============================================ 

 

 سورة الكهف

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ٍهًفًهمٍ ) - 25 ثى ًمائى و ًنًةٌنى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا( بعد موهتم )كىلىًبثيوا ُب كى ( كهذه اٞنٌدة من كقت موهتم إٔب ثىبلى
 حٌن نزكؿ هذه اآليات، فقالت الةصارل للةب )ع( من أين جاءت التسع الزائدة كقد كاف تاريخ ٣ناهتم

 نة  ببل زيادة كال نقصاف؟ فةزؿ قوله تعأب:ثلمائ  

( . كبقي األمر ٠نهوالن بٌن الةصارل كالقرآف قيًل الَلهي أىٍعلىمي ّنىا لىًبثيوا لىهي غىٍيبي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) - 26
ها كباف فالةصارل تقوؿ ثبلث مائ  نة  ببل زيادة، كالقرآف يقوؿ كازدادكا تسعان، حٌّت هذا الزمن فظهر أمر 

 ٌف الفرؽ بٌن األشهر القمريٌ  كاألشهر الشمسي  ثبلث نةٌن لكل مائ  نة ، فتكوف الزيادةأنٌرها كهو 
 الةبٌ تسع نةوات ُنساب األشهر الشمسي  على القمري ، فإذا نظرنا ُب تاريخ كالدة اٞنسيح كهجرة 

إٔب كفاته أربعٌن نة ، كقد أخرب اهلل )ع( ٤ند الزمن بيةهما ٙنسمائ  كٖنانٌن نة ، كمن كالدة اٞنسيح ١نٌمد
تعأب بأٌف أصحاب الكهف لبثوا بعد موهتم إٔب نزكؿ هذه اآليات ثلثمائ  كتسع نةوات . فإذا حذفةا 

 نة  40فإذا أضفةا إليه مدة عمر اٞنسيح كهو  271يكوف الباقي  580من  309هذا العدد كهو 



 290ة اليت ناموا فيها بالكهف يكوف الباقي دٌ كهي اٞن 21فإذا حذفةا من العدد  311يكوف الةاتج 
  نة  بعد كفاة اٞنسيح. كهذا تاريخ دخوٟنم ُب الكهف.

مىا ( أم بٌصر الةاس بأعماؿ اهلل كأٚنعهم بأفعاله ليعرفوا قدرته فيعٌظموه كيقٌدنوه )أىٍبًصٍر ًبًه كىأىٚنًٍعٍ كقوله )
ا( يـو القيام  )كىالى ييٍشرًؾي ُب حيٍكًمهً ) ( يتؤب أمرهم كشؤكهنمٟنىيم مٍّن ديكنًًه ًمن كىٕبٍّ  ال ْنعلوا  كاٞنعىن:( أىحىدن

 هلل شريكان كال شفيعان لكم عةد اهلل يـو القيام  فاٜنكم ُب ذلك له كحده ال يشرؾ ُب حكمه بٌن خلقه
ةػىهيمٍ  ٪نىٍكيمي  فىالٌلهي د هذا قوله تعأب ُب نورة البقرة }أحدان من اٞنبلئك  كال من األنبياء كاٞنرنلٌن. ك٣نا يؤيٌ   بػىيػٍ

ا اٍلًقيىامى ً  يػىٍوـى  انيواٍ  ًفيمى  { . ٫نىٍتىًلفيوفى  ًفيهً  كى

يػٍّري اٍٛنًبىاؿى ( كقوؼ األرض عن دركهتا احملوري  )كىيػىٍوـى ) - 47 ( أم نسًٌن الةيازؾ ٥نو الشمس فتجذٌُّن نيسى
فحيةئذو تفلت الةيازؾ من جاذبي  األرض نتهاء اٜنرارة اليت ُب جوفها اإليها. ألٌف جاذبٌي  األرض تةتهي ب

{ أم تسًن ٥نو  كىنييػٍّرىًت اٍٛنًبىاؿي فىكىانىٍت نىرىابنا كتةقاد ٛناذبي  الشمس. كمثلها ُب نورة الةبأ قوله تعأب }
 نراب القطا.أالشمس ك

ٔب السماء حٌن ( ُب الفضاء، كذلك ألٌف الصاٜنٌن كاٞنتقٌن من الةفوس يصعدكف إكىتػىرىل اأٍلىٍرضى بىارًزىةن )
كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري  مع اٞنبلئك  اٞنوجودين اليـو على األرض فإذا صاركا ُب السماء رأكا 

أخرب اهلل نبحانه عن من مات من ٍبٌ  األرض بارزة ُب الفضاء تدكر حوؿ الشمس، كاٝنطاب هةا للةب.
اهم )بي( أم ٗنعةاهم ُب مكاف لتعذكىحىشىٍرنىاهيمٍ اٞنشركٌن فقاؿ ) ( أم فلم نرتؾ مةهم فػىلىٍم نػيغىاًدٍر ًمةػٍهيٍم أىحىدن

 أحدان. كمن ذلك قوؿ عةرتة:
ئاًب كىكاًنراتي األىنسيرً   كىٍم فاًرسو غادىرتي يىأكيلي ٜنىمىهي           ضارًم الذٍّ

 
 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك كهفًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ال

=============================================== 



 سورة مريم

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

َ لىةيٍحًضرىنَػهيٍم ( أم ٤نمع اٞنشركٌن مع شياطيةهم الذين أغوىكهم )فػىوىرىبٍّكى لىةىٍحشيرىنَػهيٍم كىالَشيىاًطٌنى ) - 68 ٍبي
َةمى ًجًثيًّا  حوٟنا، ألهٌنم ال يهتدكف إٔب طريق اٝنركج مةها كالتخٌلص من جاذبيتها،( أم يدكركف حىٍوؿى جىهى

 {. كيَلمىا أىرىاديكا أىف ٫نىٍريجيوا ًمةػٍهىا ًمٍن غىمٍّ أيًعيديكا ًفيهىا  كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج }
 ٥نضرهم ٗناعات كأفواج. :يعينكجهةم هي الشمس، كاٛنثوة هي اٛنماع ، 

َ لىةىةزًعىنَ ) - 69 ( من هؤالء اٞنشركٌن كالكافرين، أم نأخذهم من حوؿ الشمس كنفصلهم عن ٍبي
 ( أم من كل حزب كٗناع ، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًنًمن كيلٍّ ًشيعى و جاذبيتها كنرميهم ُب كنطها )

 يصف الذئب:
ا كاًحدان ال يػىتَ  اإٍف يػىٍغدي ُب ًشيع و ٓب يثًةًه نػىهىره       كإٍف غىدى  ًقي الظيلىمى

 يعين إف جاء الذئب ُب ٗناع  من الذئاب ٓب يثةه ضوء الةهار كال ٫ناؼ من أحد كإذا كاف كاحدان ال
 قي ظلم  الليل كال ٫ناؼ من أحد.يتٌ 
 عةادان لكتابه السماكم كْناكزان ألحكامه فةرميهم ُب ( يعين أيٌهم أشدٌ أىيػحهيٍم أىشىدح عىلىى الَرٍ٘نىػًَٰن ًعًتيًّا) 
 نطها ليذكقوا شٌدة عذاُّا.ك 

َٰ ًُّىا ًصًليًّا) - 70 َ لىةىٍحني أىٍعلىمي بًاَلًذينى هيٍم أىٍكٔبى  ( فةةزعهم من جاذبيتها كاحدان بعد اآلخر كنرميهم ُبٍبي
 كنطها ليذكقوا شٌدة عذاُّا كيصطلوا ُنرارهتا.

اًفرًينى تػىؤيزحهيٍم أىزًّاأىنَا أىٍرنىٍلةىا الَشيىاًطٌنى ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى ) - 83 ( أم تؤذيهم كتزعجهم بأصواهتا، عىلىى اٍلكى
 فاألزيز هو صوت الطائرة كالرياح العاصف . كيكوف ذلك ُب عآب الةفوس، يعين الشياطٌن تزعج نفوس



 ٍعتى ًمةػٍهيمٍ كىاٍنتػىٍفزًٍز مىًن اٍنتىطى  الكافرين بأصواهتا اٞنةكىرة. ك٣نا يؤيد هذا قوؿ اهلل تعأب ٢ناطبان إبليس }
 . {ًبصىٍوًتكى 

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك مرٙبًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 

================================================= 

 سورة طاها

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

، الةبٌ ، كاٟناء معةاها اٟنادم، كهي أيضان كةاي  الةبٌ ( الطاء معةاها الطاهر، كهي كةاي  ط ق) - 1
  أيٌها الطاهر اٟنادم :فيكوف اٞنعىن

( أم لتيتعبى نفسك بكثرة صبلتك، بل أنزلةاه عليك لتعظ الةاس مىا أىنزىٍلةىا عىلىٍيكى اٍلقيٍرآفى لًتىٍشقىىَٰ ) - 2
 :كترشدهم إٔب عبادة رُّم، كذلك من قوله تعأب

 .( أم إاٌل موعظ  ٞنن ٫ناؼ عقاب اهلل ك٫نشاهلٍّمىن ٫نىٍشىىَٰ  ًإاَل تىٍذًكرىةن ) -3

ٍَن خىلىقى اأٍلىٍرضى كىالَسمىاكىاًت اٍلعيلىى) - 4 ( يعين نزؿ عليك القرآف بأمر من اهلل الذم خلق األرض تىةزًيبلن ٣نٍّ
  .كالسماكات العالي ، أم اليت تعلو األرض، كهي السماكات الغازي 

 الكوف كالقرآفُب كتايب   العرش ك  السماكات( ، كقد نبق الكبلـ عن عىلىى اٍلعىٍرًش اٍنتػىوىلَٰ الَرٍ٘نىػَٰني ) - 5
 . 2مفٌصبلن كُب نورة الرعد ٢نتصران ُب آي  

 ( ؟كىمىا تًٍلكى بًيىًميًةكى يىا ميونىىَٰ ) - 17

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm


 كمن ذلك قوؿ( أم أنوؽ ُّا غةمي، قىاؿى ًهيى عىصىامى أىتػىوىَكأي عىلىيػٍهىا كىأىهيشح ًُّىا عىلىىَٰ غىةىًمي) -  18
 شريك بن األعور يهجو معاكي :

 أىيىٍشتيمييًن ميعاًكيى ي ٍبني حىٍربو     كنىٍيًفي صاًرـه كمىًعي ًلسا٘ب 
شح إٔب الطٍّعافً   كحىٍوٕب ًمٍن بىيًن عىمٍّي ليييوثه     ضىراًغمى ه هتى

 .أم تسوؽ إٔب الطعاف
  ( أم حاجات أخرل.كىٕبى ًفيهىا مىآًربي أيٍخرىلَٰ )

ى مونى األجل مع شعيب كنار بأهله من مدين قاصدان مصر كجد ُب طريقه عصا ضلىٌما ق ة:القص
فأخذها، كلكن اٜنقيق  ٓب تكن عصا بل هي حٌي  خلقها اهلل خاٌص  ٞنونى لتكوف له آي ، كهي طويل  

غليظ  ٟنا حراشف تكسو جسمها فإذا أرادت أف تةاـ أخفت رأنها كذنبها داخل اٜنراشف كالسلحفاة 
رأنها كذنبها فظهرت أفعى، كلذلك قاؿ  ى الغةم أخرجتٍ كالقةفذ فصارت كالعصا، كإذا أرادت أف ترعى 

ى بل  اهلل تعأب كما تلك بيميةك يامونى؟ فقاؿ مونى هي عصام، ألٌف مونى ٓب يكن يعلم أهٌنا أفعى 
 كاف يعتقد أهٌنا عصا، كلكٌن اهلل تعأب أعلمي ُّا حيث هو الذم خلقها.

ألًق عصاؾ، فإٌف اهلل تعأب ذكرها بالكةاي  كٓب يسٌمها  يقلٍ  ٓب( ك أىٍلًقهىا يىا ميونىىَٰ ( اهلل تعأب )ؿى قىا) - 19
   قاؿ مونى هي عصام.عصا حٌّت 

َي ه تىٍسعىىَٰ ( مونى على األرض )فىأىٍلقىاهىا) -20 ( يعين فحيةئذو تبٌٌن أهٌنا حٌي  ٕنشي على فىًإذىا ًهيى حى
  78األرض كليست عصا

                                                           
معاكي  أنئل  كمن  د هذا ما جاء ُب كتاب الكشكوؿ للشيخ البهائي قاؿ كتب هرقل ملك الرـك إٔبك٣نا يؤيٌ   78

ٗنلتها أربع  ٓب يكونوا من أصبلب الرجاؿ كال ُب أرحاـ الةساء، فبعث معاكي  هذا ألنئل  إٔب ابن عباس، فقاؿ ُب 
 جوابه إٌف األربع  الذين يسأؿ عةهم هم آدـ كحواء كعصا مونى كالكبش الذم فدل به إٚناعيل.



 ( أم نةعيدها على عادهتا األكٔب، يعينخيٍذهىا كىالى ٔنىىٍف نىةيًعيديهىا ًنًنىتػىهىا اأٍليكٔبىَٰ ( اهلل تعأب )قىاؿى ) - 21
  ٔنفي رأنها ُب حراشفها فتكوف كالعصا.

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ا، ك مرٙبًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 

=================================================== 

 سورة األنبياء

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( أم فيه موعظ  لكم كتذكًن، كالشاهد على ذلك قوله تعأب لىقىٍد أىنزىٍلةىا إًلىٍيكيٍم ًكتىابنا ًفيًه ذًٍكريكيمٍ ) - 10
أىفىبلى تػىٍعًقليوفى( كتتعظوف؟ فالذكر يريد به  ، ) { الذٍٍّكرىل تىةفىعي اٍلميٍؤًمًةٌنى كىذىكٍٍّر فىًإَف  ُب نورة الذارايات }

  .القرآف فهو موعظ  كإرشاد للةاس

ٍونا اَلَٔنىٍذنىاهي ًمن َلدينَا) - 17 ( أم من الذين عةدنا ُب السماكات األثًني ، يعين من لىٍو أىرىٍدنىا أىف نَػَتًخذى ٟنى
من يعمل أعماالن ال فائدة مةها أك يصةع  كاٞنعىن:اٞنبلئك  فةلهو ّنحادثتهم كتعليمهم ّنا ال يعلموف، 

ًإف  رين كٓب تةضج عقوٟنم، كقوله )أشياء ال يستفاد ُّا فهو يلهو ُّا مع نفسه، كهؤالء البلهوف غًن مفكٌ 
 ( يعين إف كٌةا خلقةا أشياء ال فائدة فيها حيةئذو نكوف الهٌن، كلكن ٓب ٦نلق شيئان ببل فائدةٌنى كيَةا فىاًعلً 
 بغًن إتقاف. ان كال ٢نلوق

ذت إالهان غًن اهلل فقٌلدٕنوهم ُب ذلك؟ كبٌل بل إهٌنم ( يعين هل األنبياء أنٌ أىـً أَنىذيكا ًمن ديكنًًه آًٟنى ن ) - 24
اتيوا بػيٍرهىانىكيمٍ يشركوا به شيئان )عبدكا اهلل كحده ٓب  ا( على ذلك، )قيٍل هى ػَٰذى ذًٍكري مىن َمًعيى كىًذٍكري ( القرآف )هى

 ( أم هو موعظ  كتذكًن ٞنن معي من األمم كموعظ  ٞنن قبلي إف عملوا ّنا فيه، يعين اليهودمىن قػىٍبًلي



( إلهٌنم أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٜنٍىقَ  بىلٍ كالةصارل كالصابئ  الذين كانوا على ديةهم قبل دين اإلنبلـ )
 كاٜنقيق . ( عن اٜنقٌ فػىهيم محٍعًرضيوفى مقٌلدكف آلبائهم )

 اٍلعىالىًمٌنى  رىبٍّ  لٌلهً  كاٜنٍىٍمدي  األنبياء، نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 

 سورة الحج

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 

قاؿ أحد اٞنؤمةٌن لواحد من اٞنةافقٌن إنتعٌد لةخرج غدان للجهاد، فقاؿ اٞنةافق أنا ال أخرج، قاؿ  - 15
قاؿ أخاؼ القتل، قاؿ اٞنؤمن إٌف اهلل كعدنا بالةصر، قاؿ كيف يكوف لةا الةصر كهم أكثر مٌةا عددان  ؟كًٓبى 

كعيٌدة فبل جـر إف خرجتي أقتل، قاؿ اٞنؤمن إف قيتلت تدخل اٛنة ، قاؿ هذه أناطًن. فةزلت فيه هذه 
نٍػيىا كىا)اآلي   ( يعين من يظن أٌف اهلل ال يةصره كال يةصر آٍلًخرىةً مىن كىافى يىظينح أىف َلن يىةصيرىهي الَلهي ُب الدح

اٞنؤمةٌن على الكافرين ُب الدنيا ككذلك ظٌةه ُب اآلخرة بأنٌه ال يدخل اٛنٌة  إف مات شهيدان ك٫ناؼ القتل 
ٔب فليمدد حببلن من األرض إ كاٞنعىن:( السبب هو الوانط  اٞنوصل  للغاي ، فػىٍليىٍمديٍد ًبسىبىبو ًإٔبى الَسمىاءً )

َ ٍليػىٍقطىعٍ السماء كيتعلق به ) ٍيديهي ( هذا اٞنةافق اٝنائف )فػىٍليىةظيرٍ ( اٞنساف  كيبتعد عن األرض )ٍبي َ كى هىٍل ييٍذًهنبى
 ( أم هل تةفعه اٞنكيدة كهذه اٜنيل  كٔنٌلصه من اٞنوت كتذهب خوفه، كبٌل ال ٤ناة له من اٞنوت.مىا يىًغيظي 

 كاٞنعىن:{ . قيل َلن يىةفىعىكيمي اٍلًفرىاري ًإف فػىرىٍرًبي مٍّنى اٍلمىٍوًت أىًك اٍلقىٍتًل   }كنظًنها ُب نورة األحزاب قوله تعأب
 ال٤ناة له من اٞنوت حٌّت لو صعد إٔب السماء. كإٔب ذلك يشًن زهًن بن أيب نلمى:

ةايا يػىةػىٍلةىهي      كإٍف يػىٍرؽى أٍنبابى الَسماًء ًبسيَلمً   كمىٍن هابى أىٍنبابى اٍلمى



 
( يعين ليس ًإاَل أىف يػىقيوليوا رىبػحةىا الَلهي ( للمشركٌن عليهم )ًبغىًٍنً حىقٍّ ( مك  )اَلًذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًديىارًًهم) - 40

ةا اهلل ال نعبد غًنه، فأٌنذ اٞنشركوف هذا القوؿ ذنبان ألهٌنم رفضوا أف ٟنم ذنبه عةدهم نول أهٌنم قالوا ربٌ 
( يعين لوال أف نٌلط اهلل اٞنؤمةٌن على الكافرين  دىٍفعي الَلًه الَةاسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو كىلىٍوالى يعبدكا أصةامهم )

فقتلوهم كأزالوهم من الوجود الزداد الكفر كتيركت الصبلة كعبادة اهلل كهتٌدمت اٞنساجد كأماكن العبادة، 
 (كىبًيىعه تكوف ُب اٛنباؿ أك ُب الريف )( كمفردها صومع  كهي للةصارل َٟنيدٍّمىٍت صىوىاًمعي كذلك قوله تعأب )

 مفردها بيع  كهي الكةيس ، كمن ذلك قوؿ الزبرقاف بن بدر التميمي:
ـي فىبلى حىيٌّ يػيعىاًدليةىا     ًمٌةا اٍلميليوؾي كىًفيةىا تػيٍةصىبي اٍلًبيىعي   ٥نىٍني اٍلًكرىا

 كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍنمي فقاؿ تعأب )ذكر معابد اإلنبلـ ٍبٌ  ( أم كتركت الصبلة كالعبادات،كىصىلىوىاته )
(. كتسٌمى كىلىيىةصيرىَف الَلهي مىن يىةصيريهي ًإَف الَلهى لىقىًومٌّ عىزًيزه ( ُب أكقات الصبلة ٙنس مرات ُب اليـو )الَلًه كىًثًننا

 معابد اليهود "الكةيست" أما الصابئ  يسموهنا "مةدم".

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ج، اٜن ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة

=========================================== 

 

 سورة المؤمنون

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



لى و مٍّن ًطٌنو ) -12 نسىافى ًمن نيبلى ( اإلنساف يريد به آدـ، كقوله من نبلل ، أم متسلسبلن كىلىقىٍد خىلىٍقةىا اإٍلً
 قبله، يعين من جسم إنساف مات كصار طيةان فخلق اهلل آدـ من ذلك الطٌن. فالسبلل  هي٣نن كاف 

 تعاقب الةسل الواحد بعد اآلخر، كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:
 كهىٍل أىٍنًت إاٌل ميٍهرىةه عىرىبًَي ه      نىًليلى ي أىٍفراسو ٓنىىَللىها بػىٍغلي 

َ جىعىٍلةىاهي نيٍطفى ن ُب قػى ) -13  ( أم جعلةا نسله من نطف و تستقٌر ُب بيت األرحاـ، كالةطف  ماءرىارو َمًكٌنو ٍبي
 كأفراخها: اطقليل، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن يصف قى 

 ظيٍرفى خىٍلفى رىكىايىا تىٍستىًقي نيطىفىاةٍ يػى       جىوىانحي كاألىفىا٘ب ُب أىفاًحًصها

 .  اٜنياة انتقالي ٓنت موضوع   الكوف كالقرآفكالةطف  هو اٞنين. كقد نبق هذا اٞنوضوع ُب كتايب 

، كلكٌل طبق  مةهم طريق  اٛننٌ ( أم نبع طبقات غازيٌ  لسكىن كىلىقىٍد خىلىٍقةىا فػىٍوقىكيٍم نىٍبعى طىرىاًئقى ) -17
يسًنكف عليها، أم مذهبان يديةوف به. فكلم  طرائق ٗنع كمفردها طريق  كهي الشريع  كاٞنذهب، كالشاهد 

 أم كٌةا مذاهب ٢نتلف {  كيةَا طىرىاًئقى ًقدىدنا  } حاكيان عن لساهنم: على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٛننٌ 
  متقطٌع .

 كال عن اإلنس. ( ال عن اٛننٌ اٍٝنىٍلًق غىاًفًلٌنى كىمىا كيَةا عىًن )
ًإٔبىَٰ ( بعد قٌص  الصلب )كىآكىيٍػةىا٨نيىا( على قدرتةا إذ كلد من غًن أب )كىجىعىٍلةىا اٍبنى مىٍرٙبىى كىأيَمهي آيى ن ) - 50
فيها اٞناء من مةبع  ( أم كماء معٌن، القرار ٗنع قرارة، كهي نقرة ٩نتمعذىاًت قػىرىارو كىمىًعٌنو ( بالشاـ )رىبٍػوىةو 

 صغًن ُب أنفلها كلكن ال ٩نرم ماؤها، أك ٩نتمع فيها ماء اٞنطر، كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة بن
 شٌداد يصف ركض  كفتيات يسقٌن تلك الركض  من القرار:

ٍرهىمً   جادىٍت عىلىٍيًه كيلح ًبٍكرو حيرَةو     فػىتػىرىٍكنى كيَل قىرارىةو كالدٍّ
 ٩نىٍرًم عىلىيػٍهىا اٞناءي ٓبٍى يػىتىصىَرـً    فىكيلح عىًشَي و   نىٌحان كًتٍسكابان 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#الحياة_انتقاليّة_


 فقوؿ الشاعر جادت عليه، يعين جادت تلك الفتيات على الزرع باٞناء من كٌل قرارةو، كلذلك قاؿ بعدها
 رهم. كقاؿ اآلخر:فيها ماء إال قليل ُب أنفلها بقدر الدٌ  رهم، يعين ٓب يبقى فرتكنى كل قرارة كالدٌ 

 لةَػٍفسي إاٌل نيٍطفى ه ًبقىرارةو     إذا ٍٓب تيكىَدٍر كافى صىٍفوان غىًديريهىاكما ا
 كٗنع قرارة قرار، على كزف حجارة كأحجار، كخيارة كخيار، كقصًنة كقصار، كالشاهد على ذلك قوؿ

 طرف :
اتًًه أكىميهٍ   كالقىرىاري بىٍطةيهي غىدىؽه      زىيٌػةىٍت جىٍلهى

 كقاؿ الفرزدؽ:
 عىرىٍكتي بىين كلىٍيبو عىرٍك ن     كىتػىرىٍكتػيهيٍم فػىٍقعان ًبكيٌل قػىرىارً كىلىقىٍد 

 كاٞنعٌن هو اٞناء اٛنارم، كالشاهد على ذلك قوؿ عبيد بن األبرص:
 يبي كبي      كىأىَف شانىيًهما شىعً عىيةاؾى دىمعيهيما نىري 

ا ٟنيي ٌني مىٍعنو       أىك هىضٍ كاًهي ه أك مىعً   وبي بى و دكهنى
 رير:كقاؿ ج

 ايةى ًإَف اَلذينى غىدىكا بًليبٍّكى غادىركا      كىشىبلن ًبعىيًةكى ما يىزاؿي مىعً 
 كقاؿ  أيضان:

اًشعان      قىد٬نان مىًعٌنى اٞناًء فاحتػىفىريكا الَضحٍ   بلغىًضٍبتى عليةا أٍف مىةػىٍعةا ٠ني
 ُب آخر جبل قانيوف، كفيهكقد بىن الةاس ُب تلك الربوة مسجدان صغًنان يسٌمى اليـو مسجد الربوة، 

 ناقي  حسة ، كيقع هذا اٛنبل مشإب دمشق كالصاٜني .
بعد كفاة اٞنسيح قلةا ٟنم يا أيها  كاٞنعىن:ل اٞنسيح كهم اٜنواريوف، ( يريد ُّم رني يىا أىيػحهىا الرحنيلي ) - 51
 (ًإ٘بٍّ ّنىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه األٌم  بالتفرق  )( كال تفسدكا هذه كيليوا ًمنى الطَيٍّبىاًت كىاٍعمىليوا صىاٜنًنال )الرني 

 فأجازيكم على أعمالكم.



ػًَٰذًه أيَمتيكيمٍ ) - 52  ( كال تعصوًف.كىأىنىا رىبحكيٍم فىاتَػقيوفً ( فبل تفرٌقوها )أيَم ن كىاًحدىةن ( الةصراني  )كىًإَف هى

( كصاركا أحزابان كذلك فػىتػىقىطَعيواتعأب )أخرب اهلل عةهم بأهٌنم تفرٌقوا إٔب مذاهب كثًنة فقاؿ ٌٍب  - 53
ةػىهيمٍ ( أم بسبب أمرائهم الذين )أىٍمرىهيمبسبب ) ( أم كتبان، ٗنع زبور، فكتبوا أربع  أناجيل، زيبػيرنا( ككتبوا )بػىيػٍ

ٍيًهٍم( من األناجيل )فىرًحيوفى( أم مسركركف بأ  هٌنمكهي إ٤نيل لوقا كيوحةٌا كمٌّت كمرقس )كيلح ًحٍزبو ّنىا لىدى
 على طريق الصواب.

ٍرهيمٍ ) - 54 ( أم غارقٌن ُب ُنر اٛنهل ُب غىٍمرىهًتًمٍ ، أم اتركهم بعد أف أبلغتهم كأنذرهتم )١نٌمد( يا فىذى
( يعين حٌّت يةصرؾ اهلل عليهم فتقتلهم كتأنرهم. كقد نبق معىن شرح  حىَّتَٰ ًحٌنو كقد غمرهتم مياهه )

 . { ًإًذ الظَاًلميوفى ُب غىمىرىاًت اٍلمىٍوتً  قوله تعأب }مرة ُب نورة األنعاـ عةد كلم  الغى 

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك ؤمةوفًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞن
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 سورة النور

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ابناأىٓبٍى تػىرى أىَف الَلهى ) - 43  يسوقه إليكم، فكلم  "يزجي"ٍبٌ  نحابان من البحار ئ( أم يةشيػيٍزًجي نىحى
 معةاها يسوؽ، كمن ذلك قوؿ جرير:

زًجي مىًطيٌتىهي      بػىلٍّغٍ 
ي
َيتػىةىا ليٌقيتى ٘نيٍبلنىا يا أىيحها الرَاًكبي اٞن  ٓنًى

َ يػيؤىلٍّفي بػىيػٍةىهي )  السحاب فيه ْناذب، فاٛنديد مةه اٞنرتفع من( أم ٩نمع بيةه، كتدٌؿ هذه الكلم  على أٌف ٍبي
 السحاب البحار ٩نذب القدٙب، ألف السحاب اٛنديد يكوف ناخةان كالقدٙب يكوف باردان، فالساخن من



َ ٩نىٍعىليهي ريكىامنا٩نذب البارد. )  ( أم اٞنطر القريب منفػىتػىرىل اٍلوىٍدؽى ( أم كثًنان مرتاكمان بعضه فوؽ بعض )ٍبي
 قوؿ الشاعر:األرض، من ذلك 

 كال أرضى أىبٍػقىلى إبقىاٟنىا    فبل ميٍزنى ه كىدىقىٍت كىٍدقػىهىا 
 كقالت اٝنةساء:

يىافً ===اؿي اٍلوىًديقىً  ًمعٍ حىاًمي اٜنىًقيقىً  بىسٌ   تىاؽي الوىًنيقىً  جىٍلده غىيػٍري ثػيةػٍ
   فقوٟنا بٌساؿ الوديق ، يعين يعزؿ من كانت قريبته فيةجيها من أنر األعداء.

لًهً ) ( أم من الفضاء من كىيػيةػىزٍّؿي ًمنى الَسمىاءً ( يعين من خبلؿ السحاب كيةزؿ إٔب األرض )٫نىٍريجي ًمٍن ًخبلى
االطبقات الغازي  )  د كهو ما يسمى عةدرى ف البػى ( أم ُب السماء، كهي السحب كمةها يتكوٌ ًمن ًجبىاؿو ًفيهى

، درى البػى بعض ( أم ًمن بػىرىدو اٝنريف كذلك قوله تعأب )العاٌم  "حالوب" ُب أكقات معية  كغالبان ُب فصل 
كهو كرات ثلجي  تسقط مع األمطار، كالربىد يتكٌوف من األمطار عةد نزكٟنا ٕنٌر بطبق  باردة فتجمد 

( بػىٍرًقهً كىيىٍصرًفيهي عىن َمن يىشىاءي يىكىادي نىةىا ( إتبلؼ زرعه )مىن يىشىاءي د )رى ( أم بالبػى فػىييًصيبي بًهً ) كتكوف برىدان 
ٞنعاف الشرارة الكهربائي  شديدة اإلنارة حٌن تكويةها  كاٞنعىن:ضمًن اٟناء من "برقه" تعود للسحاب، 

 ( لقوته كشدته كبريقه ُب الظبلـ. ك"السةا" هو الشعاع كالةور،يىٍذهىبي بًاأٍلىٍبصىارً بالسحاب، يكاد ٞنعاهنا )
 مرئ القيس:اكمن ذلك قوؿ 

ٍيًن ُب حىًبٍّ ميكىلَػلً       أيرًٍيكى كىًمٍيضىػهي أصىاًح تػىرىل بػىٍرقان   كىلىٍمػًع اليىدى
بىاًؿ الٍ    ًضيءي نىةىاهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًهػبو يي   ميفىتَػلً أىمىاؿى الَسًلٍيػطى بًالذح

 كقاؿ عةرتة:
 ىنى أىنٍ  حً الصحبٍ  ياضً ي مٍن بى لً عٍ فً بً         غًنى أى٘ب٘ب وٍ ًل لى يٍ يهي اللَ بً شى 

 اؿ أبو نفياف بن اٜنارث:كق
 عيو إٔبى اٜنىقٍّ ال يػىٍبًغي ًبًه بىدىالن        ٩نىٍليو ًبضىٍوًء نىةاهي داًجيى الظحلىمً يىدٍ 



 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك ةورًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ال
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 سورة الفرقان

 الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً  ًبٍسًم اهللً 

ًئكى ى ( موهتم )يػىٍوـى ) - 22 رج نفونهم من أجسامهم )يػىرىٍكفى اٍلمىبلى الى بيٍشرىلَٰ ( اليت تقبض أركاحهم، يعين ٔني
 العذاب للمجرمٌن كالبشرل للصاٜنٌن كاٞنعىن:ل يضرب لوقوع العذاب عليهم، ( كهذا مثى يػىٍومىًئذو لٍٍّلميٍجرًًمٌنى 
( أم تقوؿ اٞنبلئك  ٟنؤالء اَّرمٌن ًحجزان لكم كنجةان من قبل كىيػىقيوليوفى ًحٍجرنا ١َنٍجيورنابدخوؿ اٛنة  )

إٌف الشياطٌن نتستوٕب عليكم كٓنجزكم إٔب يـو القيام . يقاؿ  كاٞنعىن:الشياطٌن ١نجوزان إٔب يـو القيام ، 
 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 كلثـو
رًيةىاميٍلًك ٪نىًٍمي اٍلميحٍ كنىيًٍّد مىٍعشىرو قىٍد تػىَوجيوهي      بًتاًج الٍ   جى

 كقاؿ األعشى:
 ًمٍن شىٌط ميٍةًقيى  و كىًمٍن أٍكبىادً       حىجىريكا عىلى أٍضيىاًفًهٍم كىشىوىٍكا ٟنمٍ 

 يعين مةعوا أضيافهم من اٞنسًن كشوىكا ٟنم أكباد الغةم فأكلوا.
 

اـً ( القيام  )كىيػىٍوـى ) - 25 هي الطبقات الغازيٌ ،  ( أم بالضباب كالدخاف، فالسماءتىشىَققي الَسمىاءي بًاٍلغىمى
 يعين تتشٌقق ك٫نتلط بعضها بالبعض فتكوف كالدخاف أك كالغماـ أم السحاب األنود اٞنتكاثف،

 كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:



ػ و كىبً   ًر غىػوادو فػي نىػواًد غىمػاـً كىقىطٍ        يضي نييوؼو ُب ًظبلًؿ عىجاجى
ًئكى ي )  ( بإذف رٌُّم.تىةزًيبلن   إٔب احملشر )( من السماكات األثًنيكىنػيزٍّؿى اٍلمىبلى

 كيذاع خربه، كما قاؿ الشاعر: الةبٌ ( ليشيع أمر ًلكى جىعىٍلةىا ًلكيلٍّ نىًبٍّ عىديكًّا مٍّنى اٍلميٍجرًًمٌنى  َٰ كىكىذى ) - 31
 كإذا أرادى اهلل نىٍشرى فىًضيلى و    طيوًيىٍت أتاحى ٟنىا ًلسافى حىسيودً 

اًدينا كىنىًصًنناكىكىفىىَٰ ًبرىبٍّكى  )  ( أم حسبك اهلل هاديان كناصران لك كٞنن آمن برنالتك.هى

عكم إليه عةد الشدائد، ( له كتضرٌ مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىيبٍّ لىٍوالى ديعىاؤيكيمٍ ٟنؤالء اٞنشركٌن ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) - 77
ة ٓب يكن يبإب بكم ريٌب كال يلتفت إليكم كٓب يرنل لكم رنوالن لوال دعاؤكم له عةد الشدٌ  كاٞنعىن:

أف يرنل لكم الرنوؿ الذم كعدكم به أهل الكتاب ليةصركم  هكتضٌرعكم إليه عةد الفاق  بإف تطلبوا مة
 أف ٤ٌناه اهلل من بتموه كعاديتموه كأردًب قتله لوالعلى أعدائكم كيوٌحد كلمتكم، كلىٌما بعثه إليكم كذٌ 

َذبٍػتيٍم فىسىٍوؼى يىكيوفي أيديكم كنصره عليكم، كذلك قوله تعأب ) ( عليكم، أم مبلزمان لًزىامنا( العذاب )فػىقىٍد كى
كىلىٍوالى أىف تيًصيبػىهيم محًصيبى ه ّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديًهٍم فػىيػىقيوليوا } لكم. ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة القصص 

ةىا رىنيوالن فػىةىَتًبعى آيىاًتكى كىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًةٌنى{ .رىبػَ   ةىا لىٍوالى أىٍرنىٍلتى إًلىيػٍ

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ا، ك فرقافًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ال

=========================================== 

 

 سورة الشعراء

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 



طهارة  :فيكوف اٞنعىن، ١نٌمد( الطاء معةاه طهارة، كالسٌن معةاه نبلم ، كاٞنيم معةاه ط س ـ) - 1
 ١نٌمدكنبلم  يا 

 ١نٌمد( يعين من قرأ تلك اآليات اليت كتبتها قبل أياـ ُب كتابك يا تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبٌنً ) - 2
ين ك٣نٌا عبل قلبه من االعتقادات الباطل  كاألكهاـ الفاندة، ككذلك كعمل ُّا تكوف طهارة لقلبه من الرٌ 

 كالشياطٌن كتسلم من عذاب الةار يـو القيام . هي نبلم  للةفوس ُب اآلخرة تسلم من أذل اٛننٌ 
ـه َلكى  كىأىَما ًإف كىافى ًمنى أىٍصحىاًب اٍليىًمٌنً  كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الواقع  } ًمٍن  فىسىبلى

  { .أىٍصحىاًب اٍليىًمًٌن 

 ( أم لعلك هالكه نفسك أنفان عليهم إلهٌنم ٓب يؤمةوا باهلللىعىَلكى بىاًخعه نَػٍفسىكى أىاَل يىكيونيوا ميٍؤًمًةٌنى ) - 3
 كحده كيرتكوا عبادة األصةاـ.

اًء آيى ن ) - 4 ٍأ نػيةػىزٍٍّؿ عىلىٍيًهم مٍّنى الَسمى أرنلةا الصاعق  على السبعٌن من قـو مونى ( ٦نٌوفهم ُّا كما ًإف َنشى
 ( أمفىظىَلٍت أىٍعةىاقػيهيٍم ٟنىىا خىاًضًعٌنى لىٌما قالوا له أرنا اهلل جهرة، فخضعوا ٞنونى بعد نزكؿ الصاعق  عليهم )

 { . كىمىا نػيٍرًنلي بًاآليىاًت ًإالَ ٔنىٍوًيفنا مةقادين متواضعٌن. ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }

ةيوفى ًبكيلٍّ رًيعو آيى ن تػىٍعبىثيوفى ) -128  الريٌم : م( الريع هو التل، كالشاهد على ذلك قوؿ ذأىتػىبػٍ
 طىرٌاؽي اٝنىواُب ميٍشًرؼه فػىٍوؽى رًيعى و      نىدىل لىٍيًلًه ُب رًيًشًه يػىتػىرىقػٍرىؽي 

التبلؿ كاٛنباؿ يسٌموهنا مرتفعات  كاآلي  هي العبلم  اٞنرتفع ، كهو ما كانوا يبةوف لؤلصةاـ من أبةي  فوؽ
كنوارم، أم أبةي  مسٌورة، كقد جاء ذكرها ُب التوراة ُب عٌدة أنفار، فيقرٌبوف فيها القرابٌن لؤلصةاـ 
كيبٌخركف البخور كيوقدكف الشموع. كنظًنها اليـو عةد الةاس ما ييسٌمى باٞنقاـ كمقاـ اٝنضر، كمقاـ 

( ام عبثان تبذلوف األمواؿ ألجلها تػىٍعبىثيوفى اٞنشايخ، كقوله ) علي، كمقاـ الصادؽ كغًن ذلك من قبور



 بوفكتيشغلوف أنفسكم ُب خدمتها ال فائدة فيها كما تظةوف كال أجر على ذلك كما تعتقدكف بل تيعاقى 
 ركف .ؤجى عليه كال تي 

 كهي القصور كاألبةي  اٞنةحوت   من التصةيع، ( اٞنصانع مشتقٌ كىتػىَتًخذيكفى مىصىانًعى لىعىَلكيٍم ٔنىٍليديكفى ) -129
 كاٞنةقوش  كاٞنزخرف ، كالشاهد على ذلك قوؿ امرئ القيس يذـٌ الدهر:

 أزاؿى ًمنى اٍلمىصاًنًع ذا رًياشو      كقٍد مىلىكى السحهول ى كاٛنًباال
 كذك رياش كةاي  أحد ملوؾ اليمن التبابع . كقاؿ لبيد:

نىا كاٍلمىصاًنعي     بىًليةا كمىا تىبلىى الٌةجوـي الَطواًلعي   كتػىبػٍقىى اٛنًباؿي بػىٍعدى
 ع لزكجها" أم تتزٌين كتصبغ كجهها ّنا ٪نٌسةها. ككانت أصحاب القصور ُبكتقوؿ العرب "فبلن  تتصةٌ 

 اٞناضي تزٌين قصورها بتماثيل كتصاكير ألصةامهم على اٛندراف بزعمهم أهٌنا برك  ُب الدار كحفظ من
لدكم ُب الدنيا كال ٕنوتوف. ككذلك كاٞنعىن:اٞنوت،   تيصٌةعوف أبةيتكم كقصوركم بالتماثيل ظةان مةكم أهٌنا ٔني

 الةصارل يضعوف ٕناثيل اٞنسيح كأٌمه ُب بيوهتم تربكان كحفظان بزعهم.
َبارًينى ) - 130  ( يعين إذا ظفرًب بأعدائكم بطشتم ُّم بطش جٌبار متكرٌب ببلكىًإذىا بىطىٍشتيم بىطىٍشتيٍم جى
:كال شفق ، كالبطش هو اال ر٘ن   نتقاـ من العدٌك ببل ر٘ن  كال شفق ، كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو

ا       كنىبًطشي ًحٌٍنى نػىٍبًطشي قاًدرًيةىا ٍنيا كمىٍن أىٍمسىى عىلىيػٍهى  لىةا الدح

 اٍلعىالىًمٌنى  رىبٍّ  لٌلهً  كاٜنٍىٍمدي  الشعراء، نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 
=========================================== 

 

 سورة النمل

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



 يىا أىيػحهىا الَةاسي عيلٍٍّمةىا( نليماف لىٌما جلس على عرش اٞنملك  )دىاكيكدى كىقىاؿى ( أباه )كىكىًرثى نيلىٍيمىافي ) - 16
 ذلك قوؿ لبيد:( أم أصواهتا كتغاريدها، كمن مىةًطقى الَطًٍنً 

 =ػًد كضىٍربي الٌةاقيوًس فاٍجتيًةبىا===فصىَدهيٍم مىةًطقي الَدجاًج عًن العىهػ

ا ٟنىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبٌني ( علمان كماالن )كىأيكتًيةىا ًمن كيلٍّ شىٍيءو ) ػَٰذى ( عليةا من اهلل. قلتي فيما نبق أف اهلل ًإَف هى
كالشياطٌن، فإذا ٚنع نليماف صوت  كرنوؿ ٪نفظونه من اٛننٌ    من اٞنبلئك  لكل نبٌ ظى فى تعأب يرنل حى 

ح اهلل طائر فإٌف أحد اٞنبلئك  ييفهم نليماف بأٌف هذا الطائر يقوؿ ُب ٟنجته كذا ككذا، مثبلن الديك يسبٌ 
 عةد صياحه فيقوؿ نٌبوح قٌدكس، كالغراب يقوؿ كذا كالعصفور يقوؿ كذا، كهكذا يفهمه ٟنجات

 الطيور.

ي أىيحكيٍم يىٍأتًييًن ًبعىٍرًشهىا قػىٍبلى أىف يىٍأتيو٘ب ميٍسًلًمٌنى ( نليماف ٜناشيته )قىاؿى )ٍبٌ  - 38 ا اٍلمىؤلى  مأ( يىا أىيػحهى
  مستسلمٌن مةقادين

 ( أم قبل انتهاء كقتك اٞنعتاد عليهقىاؿى ًعٍفرًيته مٍّنى اٛنًٍنٍّ أىنىا آتًيكى بًًه قػىٍبلى أىف تػىقيوـى ًمن َمقىاًمكى ) - 39
 ،  ( ال أنرؽ شيئان منلىقىًومٌّ أىًمٌنه ( أم على ٘نله )كىًإ٘بٍّ عىلىٍيهً قبل أف يةتهي الدكاـ ) كاٞنعىن:كل يـو
  ٠نوهراته.

هي ًعٍلمه مٍّنى اٍلًكتىابً ) - 40  ( تقديره كقاؿ عفريت آخر عةده علم من الكتاب، كهو علمقىاؿى اَلًذم ًعةدى
 ( أم قبل طرف  عٌن. ككاف العفريت قد حسب ُب رمله قبليػىٍرتىَد إًلىٍيكى طىٍرفيكى  أىنىا آتًيكى بًًه قػىٍبلى أىفالرمل )

 يومه كفٌكر فيما يطلب نليماف ُب الغد فيقـو بعملو أك خدم  لسليماف ليكوف من اٞنقرٌبٌن عةده، فرأل
 غرف  من أنٌه يطلب مةهم عرش بلقيس، فذهب العفريت ُب ليلته كنقله من اليمن إٔب فلسطٌن كأخفاه ُب

 قصر نليماف، فٌلما قاؿ أنا آتيك به قبل أف يرتٌد إليك طرفك، قاؿ نليماف آًتين به، قاؿ العفريت ها
هي ( نليماف )فػىلىَما رىآهي هو ذا، قاؿ أين هو، قاؿ ُب الغرف  ) ا( ُب غرف  قصره )ميٍستىًقرًّا ًعةدى ػَٰذى  ( اٞناؿقىاؿى هى



 (أىأىٍشكيري ( أم ليخترب٘ب )لًيىبػٍليوى٘ب ( علٌي )ًمن فىٍضًل رىيبٍّ م )الذم عةدم كالسلط  كالسطاف كاٝندـ كاٜنش
 ( يعين كمنكىمىن كىفىرى ٌف نفع ذلك يعود عليه )( ألأىـٍ أىٍكفيري كىمىن شىكىرى فىًإ٧َنىا يىٍشكيري لًةػىٍفًسهً على هذا العطاء )

 ( عن شكرهفىًإَف رىيبٍّ غىيًنٌّ اؿ )أنكر الةعم  كقاؿ ليست من اهلل بل هي من صةعيت كقدرٌب على ٓنصيل  اٞن
 ( على عباده ال يةفعه شكر الشاكرين كال يضرٌه كفر الكافرين.كىرٙبه )

كالدليل على أٌف عرش بلقيس كاف حاضران ُب الغرف  كٓب يأًت به العفريت ُب تلك اللحظ  قوله تعأب 
هي( ، كٓب يقل "فلىٌما جاءه ب العرش". كمن عادة اٛنٌن ال يعطوف الشيء الذم يطلبه )فػىلىَما رىآهي ميٍستىًقرًّا ًعةدى

٫نربكنه ُنضوره، كذلك لئبل يرهتب ٍبٌ  اإلنسي مةهم بيده مباشرة بل يضعونه ُب مكاف ٢نفي قريب مةه
ا اإلنساف فًنل األمتع  ١نمول  كٓب يرى من ٪نملها، ككذلك ال ييظهركف أنفسهم للةاس لئبٌل ٫نافوهم إاٌل إذ

 أك حيواف أك غًن ذلك فبل مانع لديهم، كقد شاهدنا ذلك بأعيةةا كٚنعةا بآذانةا، ٕنٌثل بشكل طائر

"نافرت مرة من اٜنل  إٔب اٞنوصل قبل أربعٌن نة  أنا بعيين لتكوف من اٞنوقةٌن:  بعض ما شاهدتهكإليك 
فكةتي  ككاف عمرم حيةئذو عشرين نة  على التقريب، كٓب تكن مصابيح كهربائي  ُب ٗنيع أزٌق  اٞنوصل،

 نائران ُب بعض أزقٌتها ليبلن راجعان من عٌن الكربيت إٔب الفةدؽ فرأيتي ُب طريقي رجبلن كقوران على رأنه
عمام  بيضاء كأنٌه من أئم  اٛنوامع كهو يسًن ُب ذلك الطريق كرأيتي مصباحان "فانوس" ميعٌلقان باٟنواء 

ه على التقريب، فعجبتي من ذلك اٞنةظر على ارتفاع مرت عن األرض يسًن أمامه على مساف  مرتين مة
كصرتي أتبع اٞنصباح كأمعن الةظر فيه لعٌلي أجد نبب تعليقه باٟنواء كمسًنه أماـ ذلك الرجل، فلم أجد 

 دتي أفٌ ٌلق به اٞنصباح كال عصا ٓنمله كال شيئان أخر يدفعه حٌّت تأكٌ نببان لذلك فبل خيط هةاؾ عي 
م عن نٌر اٞنصباح ن كاف يرافق الرجل اٞنعمٌ من الةاس، فسألتي مى  له أحده ماٞنصباح يسًن كحده كٓب ٪ن

نألتي عن ذلك الرجل ٍبٌ  له.م٪نمل اٞنصباح كلذلك ترل اٞنصباح كالترل حا فقاؿ شخصه من اٛننٌ 
 أفةدم الرضوا٘ب خطيب أحد اٛنوامع ُب اٞنوصل. ١نٌمد فقالوا هو



اٞنسٌيب كهو قضاء تابع حملافظ  بابل ُب ككانت متزكج   ُب كقعت إلحدل قريباٌب،  وحادثة اخرى
ة ككأنٌه مريض أك فيه جةوف فهو يلتفت ٬نيةان ؿ مرٌ العراؽ، ككاف ٟنا أكالد فرأيتي يومان أحد أكالدها ألكٌ 
ه شيء ال ٩نيبك عةه، فسألت أٌمه عن نبب مرضه كمشاالن دكف غرض كلعابه يسيل من فمه كإذا نألتى 

 ٩نب أف ٓنٌدثيين عةها، قالت كانت لديةا قط  نوداء ُب بيتةا تفهم ما فقالت: إٌف له قص  غريب ، فقلتي 
 نقوؿ كأهٌنا إنساف ككانت تبلعب أطفإب كتؤانسهم ككانت ْنلس قرب اٞنهد كهتزٌه كٌلما انتبه أحدهم من

نومه كتضع اٜنلم  اإلصطةاعي  ُب فمه إذا بكى، كلةا فيها فوائد أخرل، ككةتي أضع ٟنا طعامان ُب إناء  
كٌلما طبختي طعامان فتأكل حّت تشبع، فإتفق يومان جاءنا ضيف ككةت مشغول  ُّم كصارت ٕنوء 

كتشتكي جوعها فلم ألتفت ٟنا كٓب أضع ٟنا طعامان إذ كةت مشغول  بأضياُب، كٞنا أٌٜنت علٌي بصوهتا 
ٔب السوؽ إٔب ة كغضب كتركتين كذهبت إضربتها على رأنها "بالكفكًن" فرمقتين بعيةها كنظرت إٌٕب ُندٌ 

حانوت زكجي تةظر إليه كٓنٌرؾ رأنها كتصيح بلهجتها فكأهٌنا تشتكي ميٌن، فعًلمى زكجي بأٌ٘ب ضربتها، 
فلٌما عاد إٔب الدار نألين عن القص  فأخربته ّنا حدث فعاتبين على ذلك، كلكن القط  ٓب نعد نراها بعد 

كجي رأل ُب مةامه امرأة تعاتبه كتشتكي ميٌن ذلك اليـو كٓب ترجع إٔب الدار، كلىٌما صار الليل كناـ ز 
كقالت أٓب أكن أخدـ أطفالك كأالعبهم؟ قاؿ بلى، قالت ٞناذا تضربين زكجتك على رأني؟ قاؿ ألهٌنا  

انتبهتي ٍبٌ  وؼ كقد كقعت غلط  مةها، قالت نأضرب إبةها الصغًن كما ضربتينيمشغول  بالض كانت
كجي أيضان، ككٌلما حاكلت أف أنكته فلم يسكت حّت أصبح من نومي على صراخ إبين الصغًن كانتبه ز 

الصباح فذهبةا إٔب الطبيب فلم يةفع التداكم معه كصار ُب عقله خلل كُب أعصابه شلل كما ترل ككٌلما 
 كعرضةاه على األطباء ٓب يشف من مرضه. داكيةاه

 اٍلعىالىًمٌنى  رىبٍّ  لٌلهً  كاٜنٍىٍمدي  الةمل، نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 



 سورة القصص

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 . (ط س ـ) - 1

  ( نبق تفسًنها ُب نورة الشعراء.تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبٌنً ) - 2

نيةاء تبعد بضع فرانخ عن جبل ( كهي قري  كاقع  ُب صحراء تًٍلقىاءى مىٍديىنى ( مونى )كىلىَما تػىوىَجهى ) -22 
عةد هنايته  "كهي كاقع  حوؿ خليج العقب  223ف كتاب )مع األنبياء( ُب صفح  الطور، كقاؿ مؤلٌ 

  الشمالي "
( أم الطريق اٞنستقيم الذم يوصلين إٔب قري  مدين. كالقص  قىاؿى عىسىىَٰ رىيبٍّ أىف يػىٍهًديىيًن نىوىاءى الَسًبيلً )

  ٓنتاج إٔب تفسًن.معركف  ُب القرآف ال 

( كهي ٖنا٘ب نةٌن اليت كقع االتٌفاؽ عليها، كالدليل على ذلك قوله فػىلىَما قىضىىَٰ ميونىى اأٍلىجىلى ) -29
( يعين بزكجته ككلديه كغةمه قاصدان السفر إٔب كىنىارى بًأىٍهًلهً  )ٌنونىى اأٍلىجىلى(، كٓب يقل األجلى تعأب )قىضىىَٰ مي 

اًنًب الطحوًر نىارنا ( أم أبصر )آنىسى بةه مقاـ أبيه )امصر كذلك بعد موت شعيب كالد زكجته كقاـ  ًمن جى
كاف أخطأ ( عن الطريق، ك ًإ٘بٍّ آنىٍستي نىارنا لَعىلٍّي آتًيكيم مٍّةػٍهىا ًِنىربىو ( أم اقعدكا هةا )قىاؿى أًلىٍهًلًه اٍمكيثيوا

( أم توقدكف مٍّنى الَةاًر لىعىَلكيٍم تىٍصطىليوفى ( أم ٗنرة ُب رأس خشب  )أىٍك جىٍذكىةو الطريق بسبب ظبلـ الليل )
 مةها، كمن ذلك قوؿ عةرتة:

يها إذا بىردىٍت       كأٍصطىًلي نارىها ُب ًشَدًة الَلهىبً  ٍرًب أى٘نًٍ  خيًلٍقتي لٍلحى
 :كقاؿ األعشى

 الحىٍت عيييوفه كىًثًنىةه    إٔب ضىوء نارو ُب يىفاعو ٓنيٍرًؽي لىعىٍمرًم لقد 
ىٍقريكرىٍيًن يىٍصطىًليىاهًنىا           كىبىاتى عىلى  تيشىبح 

 ى الٌةاًر الٌةدىل كىاحملىلٍّقي ٞن



يًن أصاُّما الربد، ك"الةدل" الكـر للوحوش اليت تأكل من جثث"القٌر" هو الربد، ك"اٞنقركرىين" اللٌ   ذى
 .ى اٛنو تأٌب فتأكل من جثث القتلى القتلى، ك"احملٌلق" الطًن اليت ٓنٌلق ُب

 ( أم الذماأٍلى٬ٍنىنً ( أم من طرؼ الوادم اٞنبلمس ٛنبل الطور )فػىلىَما أىتىاهىا نيوًدمى ًمن شىاًطًئ اٍلوىادً ) -30
  ث كاف نائران من مدين قاصدان مصر.ييقع عن ٬نٌن مونى ح

ُب نورة مرٙب } كىنىادىيٍػةىاهي ًمن جىاًنًب الطحوًر اأٍلى٬ٍنىًن { يعين يقع اٛنبل عن ٬نٌن كلذلك قاؿ اهلل تعأب 
{  44مونى. كقاؿ تعأب ُب آي   ةىا ًإٔبى ميونىى اأٍلىٍمرى من هذه السورة }كىمىا كيةتى ًَنىاًنًب اٍلغىٍريبٍّ ًإٍذ قىضىيػٍ

ف اٛنبل عن ٬نيةه ككجهه ٥نو اٛنةوب، أم يعين َنانب الطور الذم يقع غريب مونى. كُّذا الوصف يكو 
  ٥نو مصر حيث كاف مٌتجهان إليها، كقري  مدين خلفه،

( أم اليت ٓنت اٛنبل كاليت تسمى كادم طول. كإ٧نا صارت مقدن  ُب اٍلبػيٍقعىً  اٍلميبىارىكى ً كقوله تعأب )
( كهي شجرة ًمنى الَشجىرىةً الشجرة )حٌل نور اهلل ُب هذه ٍبٌ  كمبارك  ألٌف إبراهيم اٝنليل كاف يصٌلي فيها،

  } ييوقىدي ًمن شىجىرىةو محبىارىكى و زىيٍػتيونً و { الزيتوف، كلذلك ٚنٌاها اهلل مبارك ، كذلك ُب نورة الةور يقوؿ تعأب:

  . (أىف يىا ميونىى ًإ٘بٍّ أىنىا الَلهي رىبح اٍلعىالىًمٌنى اهلل تعأب كٌلم مونى مةها فقاؿ ) ألفٌ 

هذه الشجرة ٢نبأ للخةازير، كهي  ألفٌ  أ عزرا بن نرايا ُب توراته حيث قاؿ هي شجرة العٌليقكقد أخط
 ؽ ثياب من يدنو مةها أك يقطف من ٖنرهتا، كقد لعةها أبونا آدـ لىٌماشجرة خبيث  ذات أشواؾ معكوف  ٕنزٌ 

 ا كانت نبب خركجه من اٛنة .ى ُّا، ألهنٌ قلعها كرمى ٍبٌ  أكل من ٖنرهتا

أىنَػهىا جىافٌّ كىَٔبَٰ ميٍدًبرنا( على األرض، فألقاها )كىأىٍف أىٍلًق عىصىاؾى ) -31  ا تػىٍهتػىزح كى كىٓبىٍ ( عةها )فػىلىَما رىآهى
 ( .يىا ميونىىَٰ أىٍقًبٍل كىالى ٔنىىٍف إًَنكى ًمنى اآٍلًمًةٌنى أم كٓب يلتفت إٔب الوراء فةاداه اهلل تعأب فقاؿ ) (يػيعىقٍّبٍ 

  ( أم ُب فتح  القميص، كٗنعها جيوب،ُب جىٍيًبكى يدؾ ) لٍ دخً أ( أم يىدىؾى اٍنليٍك ) -32



 . كقالت اٝنةساء: }كىٍليىٍضرًٍبنى ًِنيميرًًهَن عىلىى جيييوًًَُّن{ كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةور:

 ييشىقٍٍّقنى اٛنيييوبى ككَل كىجهو     طىًفيفه أٍف تىصىَلى لهي كقبلَ 

 ( اٛنةاحكىاٍضميٍم إًلىٍيكى جىةىاحىكى ًمنى الَرٍهبً ( أم من غًن مرض كال برص )بػىٍيضىاءى ًمٍن غىًٍنً نيوءو ٔنىٍريٍج ) 
 ها ٓنت إبطكلٍ إذا أخذتك الرهب  عةد رؤيتها أدخً  كاٞنعىن:كةاي  عن اليد ألهنا تقـو مقاـ اٛنةاح للطًن، 

انىافً تعيٍد إٔب حالتها األكٔب ) اًنكى بػيٍرهى انيوا قػىٍومن العصا كاليد البيضاء )( فىذى َٰ ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًه ًإنَػهيٍم كى ا ًمن رَبٍّكى ًإٔبى
 ( .فىاًنًقٌنى 

ةىا ميونىى اٍلًكتىابى ) -43 ( ًمن بػىٍعًد مىا( يعين أعطيةاه األلواح اليت كتبةا له فيها الكلمات العشر )كىلىقىٍد آتػىيػٍ
َٰ أىٍهلىٍكةىا اٍلقيريكفى اأٍلي ذكرنا له كيف ) ( يعين ذكرنا له أخبار القركف األكٔب كقصصهم قبل أف نكتب له ُب كٔبى

، كرّنا  كجدكه مكتوبان من قبل فأٜنقوه ُب ٠نموع  التوراة نفر التكويناأللواح، كهم الذين جاء ذكرهم ُب 
 لت تلكفتةقٌ  ككذلك كجدكا نفر أيوبكانت كتابته ُب زمن يعقوب أك كاف من صحف إبراهيم، 

كتبوا نفر اٝنركج ٍبٌ   من اآلباء إٔب األبةاء كاألحفاد حّت كصلت إٔب مونى فأٜنقوها بتوراته،األنفار 
ككذلك كتبت بةو من أخبار كحوادث كأحكاـ تشريعي  من اٜنبلؿ كاٜنراـ اليت أمرهم اهلل ُّا  كغًنه

وع  التوراة الذم كتب ٠نم إنرائيل اٜنوادث اليت كقعت ٟنم بعد كفاة مونى إٔب زمن عزرا بن نرايا
اٞنوجودة حاليان بعد أف مٌزؽ األصلي  نبوخذنصر ملك بابل لىٌما حارب اليهود كانتؤب عليهم كقتل 

أكثرهم كأخذ الباقٌن أنرل إٔب بابل فكاف عزرا بن نرايا من ٗنل  األنرل، كخيتمت التوراة به فسميت 
نفر اٝنركج كهو السفر الثا٘ب من  فقد ذكرها ُب الكلمات العشرٗنيع األنفار "٠نموع  التوراة" أما 

  رت فةقلوا ما فيها من احكاـ كمواعظ إٔب ٠نموع  التوراة.األلواح اٜنجري  تكسٌ  التوراة، ألفٌ  ٠نموع 



ر بقصصهم بةو إنرائيل كغًنهم كيعتربكا كال يكونوا مثلهم ( يعين ليتبصٌ بىصىائًرى لًلَةاسً كقوله تعأب )
ا ( ٞنن عمل بأحكامهكىرىٍ٘نى ن ) يهتدكف بالتوراة األصلي  كليس باليت كتبها عزرا ( إٔب طريق اٜنقٌ كىهيدنل)
  عظوف.( أم يتٌ لَعىَلهيٍم يػىتىذىَكريكفى )

( أم الذم يقع غريب اٍلغىٍريبٍّ ( الطور )كىمىا كيةتى ًَنىاًنبً خاطب اهلل تعأب رنوله الكرٙب فقاؿ )ٍبٌ  -44 
جهان من مدين إٔب مصر فكاف اٛنبل عن ٬نٌن الطريق مونى كاف متٌ  مونى الذم ناداه اهلل فيه، ألفٌ 

 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
ةىا)  ( أم من اٜناضرين هةاؾ لرتلكىمىا كيةتى ًمنى الَشاًهًدينى ( بإرناله إٔب فرعوف )ًإٔبىَٰ ميونىى اأٍلىٍمرى  ًإٍذ قىضىيػٍ

  بعيةك فتخربهم ّنا جرل.
ٍأنىا قػيريكننا) -45  ( أم فطاؿ على فػىتىطىاكىؿى عىلىٍيًهمي اٍلعيميري ( بعد مونى، أم خلقةا قرنان بعد قرفو )كىلىػًَٰكَةا أىنشى

( أم مقيمان كىمىا كيةتى ثىاًكينايل العهد ّنونى فةسوا عهده كبٌدلوا بعض أحكامه كغًٌنكا شريعته )بين إنرائ
( هذه، يعين تقرأ عليهم قص  مونى مع آيىاتًةىا( أم على أهل مك  )تػىتػٍليو عىلىٍيًهمٍ ( كي )ُب أىٍهًل مىٍديىنى )

( فأرنلةاؾ إٔب قومك كما أرنلةا كىلىػًَٰكَةا كيَةا ميٍرًنًلٌنى تزٌكج إحدا٨نا )ٍبٌ  بةيت شعيب حٌن نقى ٟنما الغةم
رت كذهبت، مونى إٔب فرعوف، كأعطيةاؾ القرآف معجزة كما أعطيةا مونى األلواح. كلكن األلواح تكسٌ 

 كالقرآف باؽو إٔب آخر الدهر ال يذهب كال يزكؿ ألنه كبلـ اهلل. كالدليل على ذلك إيضاح القرآف بقصص
  ا ٓب توٌضح ُّا توراة عزرا، كجاء القرآف ّنا هو صحيح بيةما توراة عزرا كقعت فيها أغبلط كثًنة.األنبياء ّن

( مونى فكٌلمةاه كبعثةاه إٔب ًإٍذ نىادىيٍػةىا( كيسٌمى بالعربم جبل حوريب )كىمىا كيةتى ًَنىاًنًب الطحورً ) -46 
تراها فتخرب ُّا قومك كلكن ٥نن أخربناؾ فرعوف. اٞنعىن ٓب تكن حاضران هةاؾ لتسمع تلك اٜنوادث أك 

 ( إذ قصٌ كىلىػًَٰكن َرٍ٘نى ن مٍّن رَبٍّكى ّنا جرل من قصص األنبياء لتكوف لك معجزة علمٌي ، كذلك قوله تعأب )



 رنوؿ( كهم أهل اٜنجاز ٓب يأهتم قػىٍومنا َما أىتىاهيم مٍّن نًَذيرو مٍّن قػىٍبًلكى ( ُّا )لًتيةًذرى عليك أخبارهم بالوحي )
  ( أم يٌتعظوف بتلك األخبار.لىعىَلهيٍم يػىتىذىَكريكفى ) ١نٌمدمةذ بىن إبراهيم البيت مع إٚناعيل إٔب زمن 

ا مى ( من الظلم كالكفر كالةفاؽ لى أىف تيًصيبػىهيم محًصيبى ه ّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديًهمٍ ( أهنم ٪نتٌجوف عليةا )كىلىٍوالى ) -47 
ةىا رىنيوالن ٪نتٌجوف عليةا )أرنلةا ٟنم رنوالن، كلكةهم  ( قبل اٞنصيب  كقبل العذاب فػىيػىقيوليوا رىبَػةىا لىٍوالى أىٍرنىٍلتى إًلىيػٍ

 ان لئبل تكوف ٟنم حٌج  بعد١نٌمد( برنال  رنولك، فلذلك أرنلةا ٟنم ةىَتًبعى آيىاًتكى كىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًةٌنى )فػى 
ه تعأب:}كىلىٍو أىنَا أىٍهلىٍكةىاهيم ًبعىذىابو مٍّن قػىٍبًلًه لىقىاليوا رىبَػةىا لىٍوالى " قولقالرنل. كنظًنها ُب اٞنعىن ُب "نورة ط 

} ةىا رىنيوالن فػىةىَتًبعى آيىاًتكى ًمن قػىٍبًل أىف نًَذَؿ كى٦نىٍزىلَٰ  . أىٍرنىٍلتى إًلىيػٍ

 هو القرآف كبلـ اهلل، كالباطل كبلـ ، كاٜنقٌ ١نٌمد( على لساف اٜنٍىقح ًمٍن ًعةًدنىا( قوؿ )فػىلىَما جىاءىهيمي ) -48
  الشياطٌن،

ا الةَاسي قىٍد جىاءىكيمي اٜنٍىقح ًمن رَبٍّكيٍم{ كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس:  كبلـ  فاٜنقٌ  ، } يىا أىيػحهى
  . القرآف ألنه كبلـ اهلل }كىاَلًذم أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَبٍّكى اٜنٍىقح{ يعين اهلل، كجاء ُب نورة الرعد قوله تعأب

( من اٞنعاجز فإٌف القرآف ًمٍثلى مىا أيكٌبى ميونىىَٰ من اٞنعاجز ) ١نٌمد( لىٍوالى أيكٌبى ( أم قاؿ مشركو العرب )قىاليوا)
( قػىٍبلي أىكىٓبٍى يىٍكفيريكا ّنىا أيكٌبى ميونىىَٰ ًمن كحده ال يكفي دالل  على دعوته. فٌرد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب )

( أم قالوا إٌف التوراة كالقرآف قىاليوا ًنٍحرىاًف تىظىاهىرىايعين أٓب يكفركا بالتوراة ككذلك كفركا بالقرآف إذ )
اًفريكفى تظاهرا بٌن الةاس كعبل شأهنما ) ١نٌمدًنحراف أتى ُّما مونى ك  ( أم بالتوراة كىقىاليوا إًنَا ًبكيلٍّ كى

ركٌن يطلبوف مٌةا معجزة مثل عصا مونى فهل هم آمةوا ّنونى ككتابه إذ ٌف اٞنشإ كاٞنعىن:كالقرآف كافركف. 
التوراة تةهى عن  كبل ٓب يؤمةوا به، فلو أهٌنم آمةوا ّنونى كتوراته لرتكوا عبادة األصةاـ ألفٌ    ؟جاء بالعصا

 عبادة األصةاـ كتدعو إٔب عبادة اهلل كحده ككذلك القرآف يدعو إٔب عبادة اهلل كحده، فما طلبهم
 رٌدان عليك كجداالن لك. للمعجزات إال



ةىاهيمي اٍلًكتىابى أخذ نبحانه يصف أهل الكتاب من آمن مةهم بالقرآف فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -52 ( اَلًذينى آتػىيػٍ
 هيم( أم من قبل القرآف )ًمن قػىٍبًلهً يريد ُّم الذين أنلموا من اليهود كالةصارل، كالكتاب يريد به التوراة )

  ( أم بالقرآف يصٌدقوف.يػيٍؤًمةيوفى ًبًه 

 

( أم كٌةا قىاليوا آمىَةا بًًه ًإنَهي اٜنٍىقح ًمن رَبػٍّةىا ًإنَا كيةَا ًمن قػىٍبًلًه ميٍسًلًمٌنى ( القرآف )كىًإذىا يػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًهمٍ ) -53 
 القرآف آمةا به ألنه يدعو إٔبمستسلمٌن ألمر ربٌةا مةقادين بشأف التوحيد ال نشرؾ بعبادة ربٌةا، كٞنا ٚنعةا 

  التوحيد كما تدعو التوراة إٔب التوحيد كنبذ األصةاـ.

َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامىً  مىٍن إًلىػَٰهه غىيػٍري الَلًه يى ) -71  ا ًإٔبى  ٍأتًيكيم ًبًضيىاءو أىفىبلى قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإف جىعىلى الَلهي عىلىٍيكيمي الَلٍيلى نىٍرمىدن
  (تىٍسمىعيوفى 

َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامىً  مىٍن إًلىػَٰهه غىيػٍري الَلًه ) -72  ا ًإٔبى  يىٍأتًيكيم بًلىٍيلو قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإف جىعىلى الَلهي عىلىٍيكيمي الةَػهىارى نىٍرمىدن
 . الكوف كالقرآف( نبق تفسًن هاتٌن اآليتٌن ُب كتايب تىٍسكيةيوفى ًفيًه أىفىبلى تػيٍبًصريكفى 

ا) -75   ( أم أخذنا من كل أٌم  شهيدان يشهد على الكافرين كاٞنشركٌن منكىنػىزىٍعةىا ًمن كيلٍّ أيَم و شىًهيدن
 79قومه كاٞنكٌذبٌن برنالته، كالشهيد هو الرنوؿ

ا عىلىٍيًهم مٍٍّن أىنفيًسًهمٍ  كنظًنها ُب نورة الةحل قوله تعأب  ةىا ًبكى  }كىيػىٍوـى نػىبػٍعىثي ُب كيلٍّ أيَم و شىًهيدن كىًجئػٍ
ًء{ ػَٰؤيالى ا عىلىىَٰ هى  يقولوف ٓب نعبدهم ألهنم آٟن  ل تشهد عليهم بأهٌنم كانوا مشركٌن. فحيةئذو فالرني  ، شىًهيدن

رينيبلن أنذرتكم عن عبادهتم كتقديس كلكن ليشفعوا لةا عةد اهلل. فتقوؿ اٞنبلئك  أٓب يرنل اهلل لكم 
  فيقولوف بلى كلكن ٚنعةا آباءنا يقولوف أهٌنا تشفع قبورهم؟

                                                           
كأعددناه ليـو اٜنشر  ،مه باٞنوت نزعةاه من جسمه اٞنادمبٌن قو كا٧نا قاؿ تعأب )كىنػىزىٍعةىا( يعين أخذناه من   79

 كاٜنساب لكي  يشهد على اٞنشركٌن من قومه كاٞنكٌذبٌن برنالته.
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اتيوا بػيٍرهىانىكيمٍ ) ( على شفاعتها، يعين هاتوا كتابان ٚناكيان مكتوبان فيه أٌف األنبياء كاألكلياء يشفعوف ٞنن فػىقيٍلةىا هى
 فإٌف األنبياء كاألكلياء ال يشفعوف إاٌل ٞنن أذف اهلل ٟنم٪نٌبوف كٞنن يريدكف. كبٌل ال برهاف لكم على ذلك 

 بشفاعته.

هي ًإالَ بًًإٍذنًًه{ فقد جاء ُب نورة البقرة قوله تعأب . كجاء ُب نورة األنبياء قوله  }مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍةدى
ًن اٍرتىضىى كىهيم مٍٍّن خىٍشيىًتًه  }كىأىنًذٍر ًبًه  . كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ ميٍشًفقيوفى{تعأب }الى يىٍشفىعيوفى ًإاَل ًلمى

لىٍيسى ٟنىيم مٍّن ديكنًًه كىٕبٌّ كىالى شىًفيعه لَعىَلهيٍم يػىتَػقيوفى{. كقاؿ تعأب ُب آي   اَلًذينى ٫نىىافيوفى أىف ٪نيٍشىريكا ًإٔبىَٰ رىًٌُّمٍ 
نٍػيىاكىذىًر اَلًذينى أَنىذيكا ًديةػى  } من نورة األنعاـ 70 ٍونا كىغىرَتٍػهيمي اٜنٍىيىاةي الدح ٍر ًبًه أىف تػيٍبسىلى نػىٍفسه  هيٍم لىًعبنا كىٟنى كىذىكٍّ

ٍذ ًمةػٍهىا{ . كقاؿ تعأب ُب  ّنىا كىسىبىٍت لىٍيسى ٟنىىا ًمن ديكًف الَلًه كىٕبٌّ كىالى شىًفيعه كىًإف تػىٍعًدٍؿ كيَل عىٍدؿو اَل يػيٍؤخى
يمو كىالى شىًفيعو ييطىاعي{غافر }مىا لًلظَاًلًمٌنى  نورة  .  ًمٍن ٘نًى

انيوا يػىٍفتػىريكفى ( حيةئذو )فػىعىًلميوا)    ( من أمر الشفاع .أىَف اٜنٍىَق لًَلًه كىضىَل عىةػٍهيم َما كى

اٛنحف  هي بقع  بٌن مك  كاٞندية  كعرؼ الطريق إٔب مك  اشتاؽ إليها، فأتاه  الةبٌ لىٌما نزؿ  -85 
( قراءة ًإَف اَلًذم فػىرىضى عىلىٍيكى جربائيل فقاؿ أتشتاؽ إٔب بلدؾ؟ قاؿ نعم، قاؿ فإٌف اهلل تعأب يقوؿ )

لى الةاس نيعيدؾ إٔب مك  إٌف الذم أكجب عليك قراءة القرآف ع كاٞنعىن:(  اٍلقيٍرآفى لىرىادحؾى ًإٔبىَٰ مىعىادو )
قيل قاؿ اهلل تعأب ) مةتصران عليهم فبل ٓنزف على فراقها. كٞنا قاؿ اٞنشركوف لرنوؿ اهلل أنت ضاؿ عن اٜنقٌ 

ؿو محًبٌنو  َريبٍّ    ( أنا أـ أنتم.أىٍعلىمي مىن جىاءى بًاٍٟنيدىلَٰ كىمىٍن هيوى ُب ضىبلى

 ( يعين يتمٌزؽ كيتبلشى فبلهىاًلكه ة )( من اٞنادٌ آخىرى الى إًلىػَٰهى ًإاَل هيوى كيلح شىٍيءو كىالى تىدٍعي مىعى الَلًه إًلىػَٰهنا ) - 88
  يبقى شيء من اٞنادة على حالته حٌّت األجراـ السماكيٌ  فإهنا تتمٌزؽ كتتبعثر بعد إنتهاء حياهتا.

{  كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الر٘نن  ، أم يتمٌزؽ كيتبلشى.}كيلح مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو



( إال من كاف ُب جهته ال يهلك كال يفىن، كهم اٞنبلئك  كالةفوس الصاٜن  اليت تسكن اٛنةاف  ًإاَل كىٍجهىهي )
  كاألنبياء كاألكلياء كالشهداء، أم الذين هم ٓنت العرش ُب السماكات الركحانٌي .

{ ، ككذلك قوله تعأب }كىيػىبػٍقىى كىجٍ  كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الر٘نن قوله تعأب ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً هي رىبٍّكى ذيك اٛنٍىبلى
، يعين إال  }كىنيًفخى ُب الصحوًر فىصىًعقى مىن ُب الَسمىاكىاًت كىمىن ُب اأٍلىٍرًض ًإاَل مىن شىاءى الَلهي{ ُب نورة الزمر

  الكوف كالقرآفتايب من نكن السماكات األثًني  كهي اٛنةاف. كقد شبق شرح كلم  "إال كجهه" ُب ك
  . هتدٙب األجراـ كتبعثرهابشواهد كأدل  ٓنت عةواف 

  ( بعد موتكم.تػيٍرجىعيوفى كىإًلىٍيًه ( ُب اآلخرة )لىهي اٜنٍيٍكمي )

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ، ك قصصًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ال

================================= 

 سورة العنكبوت

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 ( نبق تفسًن هذه اٜنركؼ  ُب نورة البقرة.ؿ ـ ا) -1

 ( باٛنهاد،أىف يػىقيوليوا آمىَةا كىهيٍم الى يػيٍفتػىةيوفى ( قاعدين َّرد )أىف يػيتػٍرىكيواأنلموا ) ( الذينأىحىًسبى الَةاسي ) - 2
 .اليكفي ا٬ناهنم بالقوؿ دكف العمل كاٞنعىن:

يعين بين انرائيل حٌن أمرناهم بقتاؿ العمالق  كدخوؿ  (اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ختربنا )ا( أم كىلىقىٍد فػىتػىَةا) -3 
قيواأر٪نا ) َن الَلهي اَلًذينى صىدى اًذًبٌنى ( مةكم باالختبار )فػىلىيػىٍعلىمى  (.كىلىيػىٍعلىمىَن اٍلكى
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 ١نٌمد( ّنا نريد من تبليغ رنال  رنولةا اَلًذينى يػىٍعمىليوفى الَسيٍّئىاًت أىف يىٍسًبقيونىا( اٞنشركوف )أىـٍ حىًسبى ) -4 
( من قتل الرنوؿ كالقضاء على اٞنسلمٌن بالتعذيب كيميوفى نىاءى مىا ٪نىٍ فحكموا عليه بالقتل ُب دار الةدكة )

حكمهم فيه فشٌتتةا مشلهم كأهلكةا اٞنعاندين  كالتشريد، فقد أ٤نيةاه من أيديهم كٓب تةجح خطتهم كال
 مةهم.

أم من كاف يأمل أف يكوف ُب جوار ربه فيسكن ُب اٛنةاف الركحاني   (مىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى الَلهً ) -5
تو ( بالثواب )فىًإَف أىجىلى الَلهً فليعبد اهلل كحده كال٪نتاج إٔب شفيع ) ٔب إنساف من الدنيا ( حٌن انتقاؿ اإلآلى

  ( بتقواهم.اٍلعىًليمي ( لصبلهتم )كىهيوى الَسًميعي خرة باٞنوت )اآل

أىكىٓبٍى يػىرىٍكا ) -19
يعيده ٍبٌ  يعين يبدئ اٝنلق من الرتاب (ييًعيديهي ٍبٌ  كىٍيفى يػيٍبًدئي الَلهي اٍٝنىٍلقى ( أهل مك  )80

( يعين ًلكى عىلىى الَلًه يىًسًنه  َٰ ًإَف ذى ، ) 4إٔب الرتاب بعد اٞنوت. كقد نبق تفسًنها ُب نورة يونس ُب آي  
 إفةاء هؤالء اٞنشركٌن كإبادهتم من األرض يسًنة على اهلل الصعوب  فيها.

أى اٍٝنىٍلقى قيٍل ًنًنيكا ُب اأٍلىٍرًض فىانظيريكا  ) -20  بتم، الذين كانوا قبلكم فكٌذبوا رنلهم كما كذٌ  (كىٍيفى بىدى
أنظركا إٔب آثارهم كديارهم اٝنرب  كيف أهلكةاهم كبقيت ديارهم خالي  ٓب تيسكن من بعدهم، فإف 

َ الَلهي ييةًشئي الَةٍشأى هنلككم كما أهلكةا هؤالء ) ١نٌمدأصررًب على تكذيبكم كٓب تؤمةوا برنولةا  ( ةى اآٍلًخرىةى ٍبي
  يعين يةشأ قومان آخرين غًنكم فًنل أعماٟنم .

ٍأنىا ًمن بػىٍعًدًهٍم قػىٍرننا آخىرًينى{ ، كقاؿ ايضا  كمثلها ُب نورة األنعاـ قوله تعأب }فىأىٍهلىٍكةىاهيم ًبذينيوًًٍُّم كىأىٍنشى
 أىنشىأىكيم مٍّن ذيرٍّيًَ  قػىٍوـو آخىرًينى{ . }ًإف يىشىٍأ ييٍذًهٍبكيٍم كىيىٍستىٍخًلٍف ًمن بػىٍعدًكيم َما يىشىاء كىمىآ

 ( أم قادر على إهبلؾ الكافرين كإنشاء قـو آخرين بدٟنم.ًإَف الَلهى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره )

                                                           
 أصلها أٓب يركا، كالواك للتحذير، كتقديره أٓب يركا ذلك فيحذركا العاقب .  80



( من مىن يىشىاءي ( بالعفو كاٞنغفرة )كىيػىٍرحىمي ( من اَّرمٌن ال يرٌده عن مشيئته شفيع )يػيعىذٍّبي مىن يىشىاءي ) -21 
إٔب احملشر للجزاء كالعقاب كذلك ٍبٌ  يعين إٔب عآب الةفوس تةقلبوف بعد اٞنوت، (كىإًلىٍيًه تػيٍقلىبيوفى ذنبٌن )اٞن
  القيام . يـو

 ُب حياتكم األثًني ، 81(كىالى ُب الَسمىاءً ( ُب حياتكم اٞنادي  )ُب اأٍلىٍرضً ( اهلل )كىمىا أىنتيم ّنيٍعًجزًينى ) -22 
 أم الركحاني ، يعين ليس لكم مهرب مةه كالملجأ تلجؤكف إليه فيعجز عن القبض عليكم بل أيةما ذهبتم

( ًمن كىٕبٍّ ( أم من غًنه )كىمىا لىكيم مٍّن ديكًف الَلهً فأنتم ُب قبضته كٓنت حكمه كُب ٣نلكته فيةتقم مةكم )
  عذاب اهلل.( يةصركم ك٫نلصكم من كىالى نىًصًن أمركم كيدافع عةكم )يتؤٌب 

ضرب اهلل مثبلن بسدن  األصةاـ كاألكثاف الذين ٫ندموهنا كيدعوف الةاس إٔب عبادهتا كالعةكبوت ٍبٌ  -41
( كهي األصةاـ اَلًذينى أَنىذيكا ًمن ديكًف الَلًه أىٍكلًيىاءى ( السدن  )مىثىلي اليت أنذت بيتان للصيد فقاؿ تعأب )

ثىًل اٍلعىةكىبيوًت أَنىذىٍت بػىٍيتناكاألكثاف كمن يدعو إٔب عبادهتا ) لتصيد به الذباب كاٜنشرات، كٓب  82(كىمى
خذه ليحميها من برد كحر كال ليحميها عن الرياح بل ألجل الصيد فقط، فكذلك خدم  األصةاـ تتٌ 

ك كاألكثاف أٌنذكها كنيل  لكسب اٞناؿ من ضعفاء العقوؿ فيجلبوف ٟنم الةذكر كاٟندايا كالقرابٌن كغًن ذل
ة قصًنة بٌٌن نبحانه بأٌف ذلك ال يدـك ٟنم إال مدٌ ٍبٌ  من أفرش  كمتاع كيعيشوف على ماؿ اٜنراـ.

لىبػىٍيتي (أم أدٌقها )كىًإَف أىٍكهىنى اٍلبػيييوتً كيةتقلوف ّنوهتم إٔب عآب الةفوس فيعاقبهم على أفعاٟنم فقاؿ تعأب )
انيوا يػىٍعلىميوفى  إٌف األصةاـ أضعف من كل ٢نلوؽ فهي ال ٬نكةها أف تدافع  اٞنعىن:ك ( اٜنقيق ، اٍلعىةكىبيوًت لىٍو كى

عن نفسها إذا أصاُّا خطر من ٓنطيم أك كسر فكيف ٬نكةها أف تدافع عةكم أك تشفع لكم. كخيط 
العكبوت مكٌوف من ٙنس  كعشرين خيطا لكل كاحد مةها، فرتل اٛنمع ُّذه الدقٌ ، فكيف بدٌق  خيط 

                                                           
اًء( ألفٌ   81 كتةزؿ إٔب األرض كالطًن ألهٌنا خفيف  الوزف  تصعد ُب اٛنوٌ  األركاح ٬نكةها أفٍ  كإ٧ٌنا قاؿ تعأب )كىالى ُب الَسمى

 كالشياطٌن كتسمعهم. ترل اٞنبلئك  كاٛننٌ  ،ال ٕنةعها باب كال يصٌدها حجاب ،نتقاؿنريع  اال
 كل بعضان .أنثى تأكل الذكر، كاالفراخ بعضها ينثى هي اليت تةسج البيت، كاألكالتاء للتأنيث، ألٌف األ 82



ا ٓب يكن يعلمه احد من قبل لو ٓب تكشفه لةا آالت التكبًن ُب هذا كاحد من ٙنس  كعشرين، كهذ
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، 
 ب ضارٌة ناٌم  تلدغ كالعقرب كبعضها نافع  تةسج اٜنرير مثل دكدة القز .فبعض العةاك

  أهٌنا الٌن الذين يغوكف الةاس كيدعوهنم إٔب عبادة القبور ُنجٌ صبح اليـو الكثًن من هؤالء الدجٌ أكلقد 
ء األخبلؽ قبور األكلياء ألجل أف يعيشوا على اٞناؿ اٜنراـ كال ٪نسبوف للعاقب  حسابان، فرتل رجبلن نيٌ 

رذيبلن قد عافه الدهر كنبذه أهله يأٌب إٔب مكاف يقع على طريق مارٌة فيجمع الرتاب كيبين هةاؾ قربان كيأٌب 
يضع له إٚنان كيةسبه ٍبٌ  يأٌب بشمع  فيوقدها فوؽ القرب،ٍبٌ  ِنرق  خضراء فيضعها فوؽ القرب اٞنصطةع،

بن إبه أحد من الةاس كنأله عن القرب فيقوؿ هو  ألحد أبةاء األنبياء أك اٞنشايخ أك االئم ، فإذا مرٌ 
ى يأخذ ُب مدح ذلك القرب فيقوؿ أنٌه أظهر اٞنعجزات فشفى ٍبٌ  اٜنسن ، أك يةسبه إٔب غًنه من األئم 

 ي كأقاـ اٞنقعدين فقاموا ٬نشوف، كهكذا يغوم الةاس بكذبه كدجله فيةتشر خربهمٍ ى كفتح عيوف العي اٞنرضى 
كرة له فتأٌب الةاس باٟندايا كالةذكر كالذبائح كالشموع كغًن ذلك، فبل يذهب من ُب القرل كاٞندف اَّا

ان ١نرتمان بٌن الةاس له أنعاـ كأمبلؾ كنقود كغًن ذلك من الوقت نة  كاحدة إال كأصبح ذلك الرجل غةيٌ 
الذين عبدكا  ى ٗنعان غفًنان منم كألقى ماؿ الةاس، كاليعلم أنٌه قد باع آخرته بدنياه كألقى نفسه ُب جهةٌ 

 ل السامرم الذم صةع عجبلن من ذهب كدعا قومه لعبادته فعبدكه، فهوله كمثى القبور كقٌدنوها، فمثى 
  م كبئس اٞنصًن.شيطاف من شياطٌن اإلنس حسبه جهةٌ 

( شىٍيءو ًإَف الَلهى يػىٍعلىمي مىا يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه ًمن أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن بالعذاب فقاؿ )ٍبٌ  -42 
 ( ُباٜنٍىًكيمي ( ُب نلطانه )كىهيوى اٍلعىزًيزي صةاـ حصباء ٛنهةم كالداعٌن لؤلصةاـ كاألكثاف حطبها )فيجعل األ

 أفعاله. ككلم  "شيء" معةاها اٞنادة.



ا لًلَةاسً ( اليت نبقت )كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي ) -43  ا ًإاَل ( تقريبان للفهم )نىٍضرًبػيهى ( أم اٍلعىاًلميوفى كىمىا يػىٍعًقليهى
 كمايفهمها إال الذين خٌصهم اهلل بعلمه كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }كىلًةيبػىيػٍّةىهي لًقىٍوـو 

  . يػىٍعلىميوفى{

(  أم بالوعد بًاٜنٍىقٍّ ( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )خىلىقى الَلهي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) -44 
 د هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }كىهيوى اَلًذم خىلىقى عين ِنراب اَّموع  الشمسي . ك٣نا يؤيٌ اٜنق، ي

خرابان فيكوف، كهو يـو القيام   الَسمىاكىاًت كىاألىٍرضى بًاٜنٍىقٍّ كىيػىٍوـى يػىقيوؿي كين فػىيىكيوفي{ أم يقوؿ للكوف كنٍ 
الذم تتمٌزؽ فيه الشمس كتوابعها. كقد شرحت عن الكوف كالسماكات كاألرض كغًن ذلك من عبلئم 

يى ن ( اٝنراب )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى شرحان كافيان )  الكوف كالقرآف القيام  ُب كتايب ( لٍٍّلميٍؤًمًةٌنى على قياـ الساع  )( آلى
 بوقوعها.

( أم من الكتب السماكي  القد٬ن ، كهي قصص األنبياء اقرأها اٍتلي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىابً ) -45 
ةى على قومك ) ةى ( ُب اصحابك )كىأىًقًم الَصبلى كىاٍلميةكىًر عىًن اٍلفىٍحشىاًء ( صاحبها )تػىةػٍهىىَٰ ( اٞنقبول  )ًإَف الَصبلى

 ( أم أكثر من ذكركم بطاعته. كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأبأىٍكبػىري )( إيٌاكم بر٘نته كىلىذًٍكري الَلهً 
   . }فىاذٍكيريك٘ب أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكٍا ٕب كىالى تىٍكفيريكًف{

  لى أعمالكم إٌما عاجبلن اك آجبلن.( من خًن أك شٌر فيجازيكم عكىالَلهي يػىٍعلىمي مىا تىٍصةػىعيوفى )
قاؿ بعض اٜنكماء: إٌف اهلل نصب لك شيئٌن أحد٨نا آمر كاألخر ناهو، فاألكؿ يأمر بالشٌر كهي الةفس 

ةى تػىةػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاء }ًإَف الةَػٍفسى ألىَمارىةه بًالسحوًء{ كاآلخر يةهى  ى عن الشٌر كهي الصبلة }ًإَف الَصبلى
  عليها بالصبلة. نٍ نتعً اككٌلما أمرتك نفسك باٞنعاصي كالشهوات ف كىاٍلميةكىًر{

( مكتوب  ُب اٜنجر كما نزؿ ُّا مونى من عةد اهلل، لىٍوالى أينزًؿى عىلىٍيًه آيىاته مٍّن رَبٍّهً ( اليهود )كىقىاليوا) -50
( يةٌزٟنا كيف يشاء كقد ذهب الَلهً ًإ٧َنىا اآٍليىاتي ًعةدى ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ نصٌدقه ) يعين كاأللواح فحيةئذو 

لو كةتم صادقٌن ٍبٌ  العصر اٜنجرم كهذا عصر العلم كاٞنعرف  كالببلغ  فبل داعي إٔب نزكؿ األحجار،
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بأٌنكم تؤمةوف عةد رؤيتها ٞنا كٌذبتم مونى لىٌما نزؿ باأللواح فقاؿ آباؤكم من يصٌدؽ أهٌنا من عةد اهلل، 
 دً رً ( فمن يي كىًإ٧َنىا أىنىا نىًذيره محًبٌنه م لتقتلهم لوال أهٌنم صاحوا آمةا كصٌدقةا )  عليهفانشٌق اٛنبل كمالت الشقٌ 

  .كمن أراد الةار كجحيمها فليكفرٍ  اآلخرة كنعيمها فليؤمنٍ 

ّنا ُب ( فيخربهم أىنَا أىنزىٍلةىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًهمٍ دالل  على صدقك ) 83( أىكىٓبٍى يىٍكًفًهمٍ ) -51
توراهتم مع أٌنك رجل أٌمي عريب كالتوراة مكتوب  بالعربم، كعبلكة على ذلك إٌف التوراة أصبح فيها أغبلط  

غبلط اليت كتبها عزرا بن نرايا كثًنة من تبديل كتغيًن كقد جاء القرآف باٜنقيق  ككشف الةقاب عن األ
( كىذًٍكرىلَٰ ( للمؤمةٌن لئبٌل يفقدكا الصواب )ٍ٘نى ن لىرى ( أم ُب إنزاؿ الكتاب ككشف الةقاب )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى )

 ( باهلل كبرنوله.لًقىٍوـو يػيٍؤًمةيوفى األلباب ) ألكٕب

ةىا ًحجىارىةن مٍّنى بًاٍلعىذىابً ( قومك )كىيىٍستػىٍعًجليونىكى ) -53  ( كذلك قوؿ الةضر بن اٜنارث: }أىٍمًطٍر عىلىيػٍ
}   . الَسمىاء أىًك اٍئًتةىا ًبعىذىابو أىلًيمو

رنا عةهم العذاب إٔب أجلو معدكد، أم إٔب كقتو ( يعين لوال أف أخٌ كىلىٍوالى أىجىله محسىمًّىفقاؿ اهلل تعأب )
( أم فجأةن كىلىيىٍأتًيػىةَػهيم بػىٍغتى ن خر ٞنصلح و اليعلموهنا )آكلكن أخرٌناه عةهم إٔب كقت  (ٛنَىاءىهيمي اٍلعىذىابي معٌٌن )

 ( اليـو ّنبلئك  العذاب بٌن أيديهم تكتب أعماٟنم كٓنصي عليهم أقواٟنميىٍشعيريكفى كىهيٍم الى عةد موهتم )
 كتقبض نفونهم حٌن آجاٟنم.

اًفرًينى ( ُب الدنيا )يىٍستػىٍعًجليونىكى بًاٍلعىذىابً ) -54  َةمى لىميًحيطى ه بًاٍلكى ( ُب اآلخرة، يعين الكافرين كىًإَف جىهى
فهم معٌذبوف ُب الةار اليت ُب جوفها كُب نار الرباكٌن اليت ٔنرج من  بتلعتهم األرضاالذين كانوا قبلكم 

 جوؼ األرض، فالةار ٓنيط ُّم من كل مكاف، ككذلك أنتم لىٌما ٕنوتوف تعٌذبوف بتلك الةار أيٌها
 اٞنستعجلوف بالعذاب.

                                                           
أصلها أٓب يكًفهم، كالواك للتحذير، كتقديره أٓب يكفهم القرآف دالل  على صدقك فيحذركا عقاب اهلل ُب   83

 ٢نالفتك.



احملوري  فيكوف ذكر اهلل نبحانه عذابان أخر يصيبهم بعد ذلك كهو يـو تقف األرض عن دكرهتا ٍبٌ  -55 
يػىٍوـى يػىٍغشىاهيمي الةهار نرمدان كتزداد اٜنرارة فيه فيكوف طوله مقابل ألف نة  من نةٌيةا فقاؿ تعأب )

 ( ُنرارة األرضكىًمن ٓنىًٍت أىٍرجيًلًهمٍ ( ُنرارة الشمس كأشٌعتها )ًمن فػىٍوًقًهمٍ ( أم يغمرهم كيغطٌيهم )اٍلعىذىابي 
 ( ُب دار الدنيا من أعماؿو مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى ( أٓب العذاب جزاء )ذيكقيواب )( ملىك العذاكىيػىقيوؿي كتوٌهجها )

  نيئ .

( كقت اٝنطر كعةد هياج العواصف كتبلطم أمواج دىعىويا الَلهى ( عةد السفر )فىًإذىا رىًكبيوا ُب اٍلفيٍلكً ) -65
 ( حٌن ذهبوا إٔب اٜنبش  ُب طلب جعفر٤نىَاهيٍم ًإٔبى اٍلبػىرٍّ فػىلىَما ( ال يدعوف غًنه )٢نيًٍلًصٌنى لىهي الدٍّينى البحر )

 . 22ا ُب نورة يونس ُب آي  تهم ذكرهتي ( كقصٌ ًإذىا هيٍم ييٍشرًكيوفى بن أيب طالب كاٞنؤمةٌن من أصحابه )

 اهلل عليهمم عى يشركوف األصةاـ مع اهلل ليجحدكا نً  كاٞنعىن:م، عى ( من الةػٌ لًيىٍكفيريكا ّنىا آتػىيػٍةىاهيمٍ ) -66 
تَػعيواها )فيةسبوها من األصةاـ كبييمةً   ( عاقب  كفرهم كإشراكهم حٌنفىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ( برؤيتها )كىلًيىتىمى

 يدخلوف الةار.

كىيػيتىخىَطفي ( يأمةوف فيه على أنفسهم من القتل كالسلب )حىرىمنا آًمةنا( ٟنم )أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىنَا جىعىٍلةىا) -67 
ٍوًٟنًمٍ الَةاسي  يعين من حوؿ مك ، أم يضرب كيقتل بعضهم بعضان ك٫نطفوف أمتعتهم كأمواٟنم،  (ًمٍن حى

 كذلك ُب القرل كاألكدي  اليت حوؿ مك ، أال يعبدكف رٌب هذا اٜنـر كيرتكوف عبادة األصةاـ كاألكثاف
ً  الَلًه يى يعين باألكهاـ يصٌدقوف ) (أىفىًباٍلبىاًطًل يػيٍؤًمةيوفى )  م اهلل عليهم فيجعلوهناعى ( يعين يةكركف نً ٍكفيريكفى كىبًًةٍعمى

ن األصةاـ كبركتها.  من ٬ني

م كالرزؽ يأتيهم بربك  األئٌم  كاٞنشايخ عى ككذلك ُب عصرنا هذا يعتقد بعض الةاس بل أكثرهم أٌف الةػٌ 
 ك  اٜنسٌنخر يقوؿ "برب كبييمةها، فإذا نألت أحدان عن أحواله أجاب قائبلن "بربك  اٜنسٌن كٌلش زين" كاآل

ُب خًن كعافي " كإذا خرج من داره صباحا يقوؿ "توكلةا عليك يا علي بن أيب طالب" كإذا كقع ُب شٌدة 



 يقوؿ "ياعلي أدركين" كإذا قاـ أك قعد يقوؿ "يا علي" كٓب يستعن باهلل الذم خلقه كرزقه . أليس هذا هو
 أال إهٌنم هم اٝنانركف. اإلشراؾ الصريح؟ كمثل هذا القوؿ كاف رجاؿ اٛناهلي  يقولوف،

أىٍك كىَذبى كاٌدعى له شركاء كشفعاء بدكف علمو باٜنقيق  ) (كىمىٍن أىٍظلىمي ٣نًَن افػٍتػىرىلَٰ عىلىى الَلًه كىًذبنا) -68
اًفرًينى ( من عةد اهلل )لىَما جىاءىهي ( يعين بالقرآف )بًاٜنٍىقٍّ  َةمى مىثٍػونل لٍٍّلكى  يسكةوف فيه.( أم مسكةان أىلىٍيسى ُب جىهى

( يعين نكشف ٟنم عن لىةػىٍهًديػىةَػهيٍم نيبػيلىةىا( يعين جاهدكا ُب نبيل اهلل )كىاَلًذينى جىاهىديكا ًفيةىا) - 69
كىًإَف الَلهى غوامض األمور ليهتدكا إٔب اٜنقيق  فيعملوا ّنا هو األصلح من األعماؿ ليزداد ثواُّم ُب اآلخرة )

 ة كاٞنعون .( بالةصر لىمىعى اٍلميٍحًسًةٌنى 

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة العةكبوت، ك 

=========================================== 

 

 سورة الروم

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 ( نبق تفسًنها ُب نورة البقرة.أ ؿ ـ) -1

الركماني  ككاف ديةهم الةصراني ، ككاف بيةهم كبٌن فارس قتاؿ فغلبهم ( كهي اٞنملك  غيًلبىًت الرحكـي ) - 2
الفرس كدخلوا فلسطٌن، ككانت فارس على دين اَّوس يعبدكف الةار كاألصةاـ، ككانت لقريش صداق  

، فةزلت هذه السورة.  مع بعض الفرس، كاٞنسلموف ٟنم صداق  مع الرـك



يػىٍغًلبيوفى ( يعين الرـك )كىهيمإليكم كهي فلسطٌن )أم ُب أقرُّا  (ُب أىٍدٗبى اأٍلىٍرضً ) - 3 ( مٍّن بػىٍعًد غىلىًبًهٍم نى
 الفرس .

( ًمن قػىٍبلي كىًمن بػىٍعدي ( ُب الةصر )لًَلًه اأٍلىٍمري ( كالبضع بٌن الثبلث  كالسبع  ُب العدد )ُب ًبٍضًع ًنًةٌنى ) - 4
 (. يػىٍفرىحي اٍلميٍؤًمةيوفى يةتصر الركماف على الفرس ) ( يعين يـوكىيػىٍومىًئذو أم من قبل غلب  الرـك كمن بعد ذلك ) 

يىةصيري مىن الرـك أهل كتاب فيةتصركف على اَّوس كهم مشركوف يعبدكف الةار )  ( ألفٌ بًةىٍصًر الَلًه ) - 5
 .( كىهيوى اٍلعىزًيزي الَرًحيمي  ۖ  يىشىاءي 

( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها َلهي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى َما خىلىقى ال ۖ  أىكىٓبٍى يػىتػىفىَكريكا ُب أىنفيًسًهم ) - 8
ةػىهيمىااألرض ) على خراُّن  ( يعين االٌ بالوعد اٜنقٌ ًإاَل بًاٜنٍىقٍّ ( من أقمار كنيازؾ كشهب كمذنٌبات ) كىمىا بػىيػٍ

كىًإَف كىًثًننا مٍّنى الَةاًس ( ٟنٌن، أم كجعل ٟنٌن أجبلن تةتهي حياهتن فيه، كهو يـو القيام  ) كىأىجىلو محسىمًّى )
مٍ  اًفريكفى ( يعين بعآب األركاح كالبعث كاٜنساب ) بًًلقىاًء رىًٍُّّ ( أم مةكركف. كقد نبق تفسًن مثل هذه لىكى

 اآلي  ُب نورة األنعاـ.

( الذين كٌذبوا كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم ( لآلثار فيعلموا )  ًض فػىيىةظيريكا أىكىٓبٍى يىًسًنيكا ُب اأٍلىرٍ ) - 9
انيوا أىشىَد ًمةػٍهيٍم قػيَوةن الرنل كيف أهلكةاهم كبقيت بيوهتم خاكي  ٓب تيسكىٍن من بعدهم )   ( يعين من كى

اللزرع كقٌلبوا تربتها لغرس األشجار ) ( للزرع، يعين حرثوهاكىأىثىاريكا اأٍلىٍرضى مشركي العرب )  ( أم  كىعىمىريكهى
  كمشركو العرب ُب ( أهل مكٌ أىٍكثػىرى ٣نَا عىمىريكهىاجعلوا فيها عمارات من دكر كقصور كأندي  كغًن ذلك )

افى الَلهي فىمىا كى بوهم فأهلكةاهم )   على صدقهم فكذٌ ( الدالٌ كىجىاءىتٍػهيٍم رينيليهيم بًاٍلبػىيػٍّةىاتً )  الةبٌ عهد 
انيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى ( بذلك العذاب كاٝنراب )لًيىٍظًلمىهيٍم   .  (كىلىػًَٰكن كى

َ كىافى عىاًقبى ى ) - 10 ( كهو ٗنع نوء، ُب ذلك قاؿ لالسحوآ( أب اٞنؤمةٌن )اَلًذينى أىنىاءيكا ( الكافرين ) ٍبي
 شاعرهم:



 ًمنى اٜنىسىنً  لالسحوآل ًبًفٍعًلًهمي     أىـٍ كيف ٩نىٍزيكنىين آأىَٗب جىزىٍكا عىامران نيو 
كانت عاقبتهم اٜنياة السيئ  كاٞنعيش  السيئ  كالدار السيئ  ُب اآلخرة. كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب   كاٞنعىن:

الربزخ، كيـو القيام  ُب هذا ُب عآب }كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ذًٍكرًم فىًإَف لىهي مىًعيشى ن ضىةكنا{ ،  اه اُب نورة ط
  .الةار
انيوا ًُّىا يىٍستػىٍهزًئيوفى ( يعين كاف هذا جزاؤهم ألهنم كذبوا بآيات اهلل ) أىف كىَذبيوا بًآيىاًت الَلًه )  ( عبلكةن كىكى

 على التكذيب.

أي اٍٝنىٍلقى  اهللي ) - 11 َ ييًعيديهي ( من الرتاب )يػىٍبدى ( أم ترجع إًلىٍيًه تػيٍرجىعيوفى ٍبٌ  ( أب الرتاب بعد اٞنوت )ٍبي
 نفونكم للحساب كاٛنزاء ُب عآب الةفوس عآب األثًن. 

 ( أم يفلسوف من ر٘ن  اهلل . يػيٍبًلسي اٍلميٍجرًميوفى ( أم القيام  ) كىيػىٍوـى تػىقيوـي الَساعى ي ) - 12

( باٛندب بػىٍعدى مىٍوهًتىا( باٞنطر ) كى٪نيًٍيي اأٍلىٍرضى  ٫نيٍرًجي اٜنٍىَي ًمنى اٍلمىيًٍّت كى٫نيٍرًجي اٍلمىيٍّتى ًمنى اٜنٍىيٍّ ) - 19
ًر   كاٞنعىن:( من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر يـو القيام ،  ًلكى ٔنيٍرىجيوفى  َٰ كىكىذى  ) من اٞنٌيت   ج اٜنيٌ كما ٫ني

جسامكم بعد موهتا كمن األرض اٞنيت  اليت ال نبات فيها كاٝنطاب للةفوس، كقد أكم من جي رً كذلك ٫ني 
 نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب نورة آؿ عمراف.

( السماء يريد ُّا الطبقات الغازي  اليت فوؽ األرض ، كىًمٍن آيىاتًًه أىف تػىقيوـى الَسمىاءي كىاأٍلىٍرضي بًأىٍمرًهً )  - 25
تقـو الكواكب السٌيارة مع طبقاهتا الغازي ، تقـو ُب الفضاء ّنا ايًعٌدت له  كاٞنعىن:كاألرض يريد ُّا كٌلها، 

من حركات كدكراف حوؿ الشمس بانتظاـ فتكوف من ذلك الفصوؿ األربع ، ككذلك تقـو بدكراهنا حوؿ 
عن  تفرت عن اٜنرك  كالتكلح  ف كالدهور على هذه اٜنال  الو ١نورها ليتكٌوف بذلك الليل كالةهار، كٕنٌر السة

 ٍبٌ  )ؽ اَّموع  الشمسي  كتقـو القيام ، ككل ذلك بأمره كحكمته السًن كالدكراف حّت تةتهي مٌدهتا فتتمزٌ 



 ( من األرضٔنىٍريجيوفى يها اَّرموف )أأنتم  ( حيةئذو دىٍعوىةن مٍّنى اأٍلىٍرًض ًإذىا أىنتيٍم ( إنرافيل )ًإذىا دىعىاكيٍم 
  كاٛنزاء.كتصعدكف اليةا إٔب احملشر للحساب 

{ د هذا قوله تعأب ُب نورة األنراء }يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم فػىتىٍستىًجيبيوفى ًُنىٍمًدًه كىتىظيةحوفى ًإف لًَبٍثتيٍم ًإالَ قىًليبلن ك٣نا يؤيٌ 
م إال قليبلن من الزمن. كالداعي هو إنرافيل يدعوهم ثتي بً ل يعين ما، يعين مالبثتم ُب األرض إال قليبلن 

 احملشر كهم نفوس أثًني .إٔب  ليصعدكا

 ( أم مةقطعوف هلل مةقادكف له بالعبودي كيلٌّ لَهي قىانًتيوفى ( عبيدان )كىلىهي مىن ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً )  - 26
  فإف ٓب يةقاد بعضهم ُب الدنيا فسيةقاد ُب اآلخرة.

أي اٍٝنىٍلقى ) - 27 َ ييًعيديهي ( من األثًن يعين األركاح )كىهيوى اَلًذم يػىٍبدى ( أم كىهيوى ( إٔب األثًن كعآب الةفوس )ٍبي
(  ألٌف إنشاء الةفوس داخل األجساـ ال تتٌم كتكرب ااٌل ُب نةٌن أىٍهوىفي عىلىٍيهً اإلعادة إٔب عآب الةفوس ) 

ة زٌ عً ( كهو الكىلىهي اٍلمىثىلي اأٍلىٍعلىىَٰ انفصاٟنا عن األجساـ باٞنوت يتمح بدقيق  كاحدة )  معدكدة، كلكنٌ 
ُب "فبلف عزيز كأنه نلطاف" )  ة يقولوف:زٌ ب بٌن الةاس ُب العً ل األعلى الذم ييضرى كالسلطاف ، فاٞنثى 

 (  ُباٜنٍىًكيمي ( ُب ملكه، ) كىهيوى اٍلعىزًيزي ( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
 خلقه.

 ( أم ليكنٍ فأىًقٍم كىٍجهىكى اٛنرٌار يـو فتح مك  نزلت عليه هذه اآلي  )ا نار رنوؿ اهلل َنيشه مٌ كلى  - 30
ًةيفنا قصدؾ ُب هذا السفر كأنت قاصده مك  )  يًن حى ( يعين أف تسًن على دين إبراهيم اٜنةيف لًلدٍّ

  أتباع إبراهيم عليها،( أم شريع  إبراهيم اليت نًٌن اهللًفٍطرىتى الَلًه اَليًت فىطىرى الَةاسى عىلىيػٍهىاكشريعته، كهي )
 ( أم التبٌدلوا خلق اهلل من الغاي  اليت خلقهمالى تػىٍبًديلى ًٝنىٍلًق الَلهً كهم اٞنسلموف، كشريعته شريع  التوحيد )

نسى ًإاَل لًيػىٍعبيديكًف{  . ألجلها كهي العبادة، ذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات }كىمىا خىلىٍقتي اٛنًٍَن كىاإٍلً
 كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى ( على أتباعه كأكالده كالقٌيم على األيتاـ )اٍلقىيٍّمي ( هو دين إبراهيم )الدٍّيني  ًلكى  َٰ ذى )

 ( حقيقته فيٌتبعوف ديةان غًنه.يػىٍعلىميوفى 



ةى كىالى تىكيونيواكىأىًقيميوا ( كالٔنالفوا أكامره ) كىاتَػقيوهي ( أم راجعٌن أب اهلل بالتوب  ) ميًةيًبٌنى إًلىٍيهً ) - 31  الَصبلى
 ( .ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى 

( أم أحزاب كمذاهب عديدة، كهم اليهود كىكىانيوا ًشيػىعنا( بعد التوحيد ) ًمنى اَلًذينى فػىرَقيوا ًديةػىهيمٍ ) -32
تفرٌقوا ُب الدين بعد موت نليماف فعبدكا البعل كبعضهم عبدكا عشتاركت كبعضهم عبدكا الشعرل 

 ّنىا( مةهم )كيلح ًحٍزبو كبعضهم عبدكا العجلٌن الذهبٌيٌن اللذٌيًن صةعهما ٟنم يربعاـ بن ناباط )اليماني ، 
ٍيًهمٍ    ( ُّا.فىرًحيوفى ( من أصةاـ باطل  )لىدى

ال تكونوا مثلهم أيها اٞنسلموف ُب اٞنستقبل فتغًنكف ديةكم كتعبدكف نادتكم كمشا٫نكم كقبور  كاٞنعىن:
ذكر كتشٌيدكف ٟنم القبور كتستعيةوف ُّم عةد قيامكم كقعودكم كتسألوف مةهم أئمتكم فتةذركف ٟنم الة

ركف البخور كتوقدكف الشموع كتقيموف ألجلهم بوف ٟنم القرابٌن كتبخٌ نوف قبورهم كتقرٌ حوائجكم كتقدٌ 
الوالئم كتةصبوف عليهم اٞنآًب كتضربوف على الصدكر كٔنمشوف الوجوه كتشٌقوف عليهم اٛنيوب كتفٌجوف 

ير٘نكم  ن الرؤكس فتسيل الدماء عبلكةن على الدموع فيغضب عليكم ربكم كيسٌلط عليكم عدكٌكم كمى ال
  تذكقوا عذاب الذؿٌ يسمع لدعائكم حٌّت  يستجيب لكم كال فتدعوف لكشف الضٌر عةكم فبل

 جزاءن ألفعالكم. كاالنتعباد

عةهم )  ( لكشف الضرٌ دىعىٍوا رىبَػهيم  ) بليٌ ة كمرض أك فقر أك دٌ ( يعين شً كىًإذىا مىَس الَةاسى ضيرٌّ ) - 33
َ ًإذىا أىذىاقػىهيم مٍٍّةهي رىٍ٘نى ن ( أم راجعٌن اليه بالتوب  كالدعاء مةه )محًةيًبٌنى إًلىٍيهً   هم من اٞنرض أكيى ف( بأف يشٍبي

ٍم ييٍشرًكيوفى ة ) دٌ هم من الشً هم من الفقر كيةجيى يغةيى   يعين يعودكف لئلشراؾ.( ًإذىا فىرًيقه مٍّةػٍهيم ًبرىًٍُّّ

 م ،يعين غايتهم من اإلشراؾ كفراف نعمتةا ليجعلوها من شركائهم( من الةػٍّعى لًيىٍكفيريكا ّنىا آتػىيػٍةىاهيمٍ ) - 34
 هٌددهم نبحانه بالعذاب إف ٓب يرتكوا اإلشراؾ فقاؿٍبٌ  م بربك  شركائةا كبييمةها.فيقولوف جاءتةا هذه الةػٍّعى 



تَػعيواتعأب ) ( عاقب  إشراككم حٌن فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى بشركائكم كبدنياكم، أم انتمًتعوا برؤيتهم )( فػىتىمى
  كتةتقلوف إٔب عآب الةفوس. ٕنوتوف

( أم أـ أنزلةا عليهم كتابان من السماء على رجلو مةهم يدعوهم إٔب أىـٍ أىنزىٍلةىا عىلىٍيًهٍم نيٍلطىاننا ) - 35
انيوا ًبًه ييٍشرًكيوفى فػىهيوى اإلشراؾ فأشركوا ) ( يعين فكاف ذلك الرجل صاحب الكتاب يأمرهم يػىتىكىَلمي ّنىا كى

باإلشراؾ ّنا جاء ُب ذلك الكتاب؟ كبل ٓب نةزؿ عليهم كتابان بذلك كٓب نأمرهم بتقديس البشر كال 
ٍأتيوا اٞنبلئك  كال عبادة اٜنجر. فالسلطاف هو الكتاب كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات }فى 

 ففٌسر السلطاف بالكتاب. ،كيةتيٍم صىاًدًقٌنى{  ًبًكتىاًبكيٍم ًإف

ًيتيكيمٍ ٍبٌ  رىزىقىكيمٍ ٍبٌ  الَلهي اَلًذم خىلىقىكيمٍ ) - 40 َ ٪نيًٍييكيمٍ ( ليبلن )٬ني  ( هناران . "فاٞنوت" هةا يريد به الةـوٍبي
. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب   }كىهيوى اَلًذم يػىتػىوىفَاكيم بًالَلٍيلً  نورة األنعاـك"اٜنياة" اليقظ  من الةـو

فاٜنياة اليت ذكرها نبحانه ُب هذه  ،يػىبػٍعىثيكيٍم ًفيًه لًيػيٍقضىى أىجىله محسىمًّى{ ٍبٌ  كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيم بًالةَػهىارً 
 أراد ُّا اٜنياة اٞنادي .  اآلي 

( يعين هل تتمٌكن أصةامكم كأكثانكم كمن ًلكيم مٍّن شىٍيءو  َٰ ًمن ذى هىٍل ًمن شيرىكىاًئكيم َمن يػىٍفعىلي كقوله )
 عبدٕنوهم من دكف اهلل أف ٔنلق كترزؽ كٓنيي كٕنيت، فإذا علمتم أهنا غًن قادرة على شيء من ذلك

انىهي تةفع ) كال تضرٌ  فكيف تعبدكهنا كهي ال  ( .وفى عىَما ييٍشرًكي ( أم كتعاظم ) كىتػىعىأبىَٰ ( أم تةزيهان له )نيٍبحى

  ( من الظلم كالكفر كالةفاؽ.ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ّنىا كىسىبىٍت أىٍيًدم الَةاسً ) - 41

باٜنشرات الضارة اليت تفتك باألشجار كالثمار كاحملصوالت الزراعي ، ككذلك اٜنشرات اليت  د الربح افس
 تةقل العدكل من اٞنريض أب السليم، كهي الذباب كالبعوض كالربغوث كالقمل كالقراد كالفسفس كغًنها،

 ،كالثعالب كاألرض  كغًنهااٜنيوانات الضارة اليت تبيد احملصوالت الرزراعي  كتتلف األمواؿ كهي الفئراف ٍبٌ 



 فساد اٞنيكركبات اليت تسبب األمراضٍبٌ  اٜنيوانات السام  كهي األفاعي كالعقارب كالزنابًن كغًنها،ٍبٌ 
  كتعمي العيوف كتشٌوه الوجوه كٕنيت األحياء.

ك فهي اٞنيكركبات اليت تةتشر ُب مياه األهنار كاٞنستةقعات فتسبب األمراض كمن تل فساد البحرا أمٌ 
ب أضراران كثًنة باألمواؿ كاٞنزارع الفيضانات اليت تسبٌ ٍبٌ  ،األمراض البلهارزيا كالدزنرتم كالكولًنا كغًن ذلك

اٞنياه كٌلها األهنار كالبحار كالبحًنات  اليابس  كٌلها، ككلم  "ُنر" تعمٌ  فكلم  "بر" تعمٌ  .كالةفوس
 كاٞنستةقعات كغًنها. فهذا الفساد الذم ظهر ُب الرب كالبحر كله بسبب كفر الةاس كنفاقهم كظلمهم

( عن غٌيهم ككفرهم كيتوبوف لىعىَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى ( من أعماؿو نيئ  )بػىٍعضى اَلًذم عىًمليوا ( عقاب )لًييًذيقىهيم )
 طاياهم.اهلل من خ ٔبإ

كاٌْنه ٥نو  ١نٌمديا  قمٍ  كاٞنعىن:( فكلم  كجه معةاها االْناه ٥نو القصد، فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدٍّينً ) - 43
ين دين إبراهيم ) ًمن قػىٍبًل أىف يىٍأٌبى يػىٍوـه اَل مىرىَد لىهي ًمنى ) 84( على أتباعه كأكالده اٍلقىيٍّمً قومك كادعهم للدٍّ

لذلك اليـو من بعد. كهو يـو القيام  يـو تتمٌزؽ اَّموع  الشمسي  بأنرها فبليبقى رجع   ( أم الالَلهً 
( أم يتفرٌقوف يػىٍومىًئذو يىَصَدعيوفى  مرٌد ٟنما، ألٌف األرض تتمٌزؽ فتكوف نيازؾ ) األرض كال هنار ُب ليل كال

  . الضاٌلوف عن طريق اٜنقٌ قوف، كفريقه ُب السعًن كهم اٞنكذٍّبوف اٞنؤمةوف اٞنتٌ  فريقه ُب اٛنة  كهم
ةىا إًلىٍيكى قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لٍّتيةًذرى أيـَ اٍلقيرىل كىمى  يػٍ  ٍن حىٍوٟنىىاك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الشورل : }كىكىذىًلكى أىٍكحى

 { .كىتيةًذرى يػىٍوـى اٛنٍىٍمًع الى رىٍيبى ًفيًه فىرًيقه ُب اٛنٍىَةً  كىفىرًيقه ُب الَسًعًنً 

غىيػٍرى ( ُب الدنيا )يػيٍقًسمي اٍلميٍجرًميوفى مىا لىًبثيوا ( أم ناع  ٣نات اإلنساف ) كىيػىٍوـى تػىقيوـي الَساعى ي ) - 55
انيوا يػيٍؤفىكيوفى  َٰ كىذى من الزمن ) (نىاعى و    ( أم يكذبوف ُب الدنيا.ًلكى كى

                                                           
 القٌيم هو الوكيل على األيتاـ الذم يقـو برتبيتهم كمراعاة شؤكهنم كتعليمهم حّت يكربكا .  84



٬نىافى ) - 56 ( أم ُب ًكتىاًب الَلهً ( ُب الدنيا )لىقىٍد لىًبٍثتيمٍ اٞنبلئك  كاألنبياء )( كهم كىقىاؿى اَلًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىاإٍلً
َٰ يػىٍوـً اٍلبػىٍعثً فيما كتبه اهلل لكم من العمر ) ا ) ( يعين إٔب يـو بعثتم من أجسامكم إٔب عآب الةفوسًإٔبى ػَٰذى فػىهى

 ( اٜنقيق .الى تػىٍعلىميوفى  كىلىػًَٰكَةكيٍم كيةتيمٍ ( الذم كعدناكم به كهو يـو موتكم )يػىٍوـي اٍلبػىٍعثً 

( أم الييطلب مةهم العتَب، يعين فػىيػىٍومىًئذو اَل يىةفىعي اَلًذينى ظىلىميوا مىٍعًذرىتػيهيٍم كىالى هيٍم ييٍستػىٍعتىبيوفى ) - 57
 اهلل . كقد نبق شرحها ُب نورة الةحل. ئب مايرضإالرجوع 

،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ   رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ٜنٍىٍمدي لٌلًه اك الرـك

=========================================== 

 

 سورة لقمان

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 ( نبق تفسًنها ُب نورة البقرة.ا ؿ ـ)  -1

ُب الرقوؽ )  الةبٌ يات اليت نزلت قبل هذه السورة ككتبها أصحاب ( إشارة أب السور كاآلتًٍلكى ) - 2
 ( أم ذم اٜنكم كاٞنواعظ، كهو القرآف. اٍلًكتىاًب اٜنٍىًكيمً آيىاتي 

ان ٪ندثكم ُنديث عاد كٖنود، فأنا ١نٌمدكاف الةضر بن اٜنارث يقوؿ للمشركٌن من أهل مك  إٌف  -  6
ٔب حديثه كيرتكوف انتماع القرآف، إأحٌدثكم ُنديث رنتم كإنفةديار كأخبار األكانرة. فيستمعوف 

ٍوى اٜنٍىًديثً كى فةزلت هذه اآلي  ) ( أم يستبدؿ األحاديث اليت يلهو ُّا اإلنساف ًمنى الةَاًس مىن يىٍشرتىًم ٟنى
ًبيًل الَلهً ( الةاس )لًييًضلَ )  ّنواعظ القرآف،  كغايته ُب ذلك ( ًبغىًٍنً ًعٍلمو ( أم عن دين اهلل كشريعته ) عىن نى



ألعماؿ اليت يقـو ُّا ضٌد القرآف ملعب  ضٌد اإلنبلـ خذ تلك ا( أم يتٌ كىيػىَتًخذىهىا هيزيكنامن كتابو ٚناكم ) 
حٌدث كاٞنستمعأيكلىػًَٰئكى )

ي
 ( ُب اآلخرة. ٟنىيٍم عىذىابه محًهٌنه ف له ) و ( أم اٞن

ُب أيذينػىٍيًه كىَٔبَٰ ميٍستىٍكربنا كىأىف ٓبٍَ يىٍسمىٍعهىا كىأىَف ( أم تػيقىرأ عليه آيات القرآف )كىًإذىا تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًه آيىاتػيةىا ) - 7
 ( ييعَذب به بعد موته.فػىبىشٍٍّرهي ًبعىذىابو أىلًيمو ( أم ثقبلن )كىقػٍرنا

( أم بغًن أعمدة إذ جعلها خفيف  الوزف فارتفعت  ًبغىًٍنً عىمىدو ( الغازي  كرفعها ) خىلىقى الَسمىاكىاًت ) - 10
رق  اليت  نراها ُب الفضاء هي تكاثف ( ُب اٞنستقبل أم تعلموف بوجودها، كهي الز تػىرىٍكنػىهىافوؽ األرض ) 

الغازات بعضها فوؽ بعض، فما كاف مةها خفيفان ارتفع إٔب األعلى كما كاف أثقل ا٦نفض ٓنته فصارت 
أىف ( كهي اٛنباؿ رنت على األرض ) كىأىٍلقىىَٰ ُب اأٍلىٍرًض رىكىاًنيى نبع طبقات غازيٌ ، كهي مسكن اٛنن ) 

ًيدى ًبكيٍم  ايل بكم األرض كلكي تسًن ُب فلكها بانتظاـ كتدكر حوؿ ١نورها با٥نراؼ ( يعين لئبل تتمٕنى
كىأىنزىٍلةىا ( تدٌب عليها، أم من كٌل حيواف ٬نشي عليها )ًمن كيلٍّ دىابَ و ( أم كنشر ُب األرض ) كىبىَث ًفيهىا)

اًء مىاءن  ةىا ًفيهىا( كهو اٞنطر )ًمنى الَسمى ( أم حسن اٞنةظر كيلٍّ زىٍكجو كىرٙبو ًمن  ألشجار كاألٖنار )ا( من فىأىنبىتػٍ
 لذيذ الطعم.

ا) - 11 ػَٰذى ( إشارة إٔب ما نبق ذكره من السماكات كاألرض كاٛنباؿ كاألمطار كاألشجار كاألٖنار ) هى
( يعين آٟنتهم اليت كانوا يعبدكهنا ) ًمن ديكنًهً ( تدعوف )مىاذىا خىلىقى اَلًذينى ( أيها اٞنشركوف )خىٍلقي الَلًه فىأىريك٘ب 

ؿو   ( أم بٌٌن لكل عاقل مفٌكر. محًبٌنو )  ( عن اٜنقٌ بىًل الظَاًلميوفى ُب ضىبلى

ةىا ليٍقمىافى اٜنًٍٍكمى ى ) - 12 نرائيل من إكهومن بين  ،( جزاءن لتقواه كبرٌه، أم أعطيةاه العلم كاٞنوعظ كىلىقىٍد آتػىيػٍ
اٛنليل ُب زمن رحبعاـ بن نليماف كاٚنه طوبٌيا، كإ٧نا ٚنٌاه اهلل تعأب نبط نفتإب مسكةه فلسطٌن ُب 

م الفقراء كاٞنساكٌن فيضع اللقم  ُب أفواههم من طيب  نفسه كحسن أخبلقه، كزكجته طعً لقماف ألنٌه كاف يي 



ى عن اٞنةكر كيأمر ، ككاف رجبل تقيان بارٌان يأمر باٞنعركؼ كيةهى فولدت له ابةان ٚنٌاه باٚنه ايضان اٚنها حٌة  
 قومه بطاع  اهلل . كقصته مذكورة ُب ٠نموع  التوراة ُب نفر طوبيٌا باٚنه بالتفصيل. 

( يعين أكحيةا إليه أف اشكر هلل على هدايته لك كإعطائك اٜنكم  كالولد أىًف اٍشكيٍر لًَلهً كقولهي تعأب )
عين ثواب شكره يعود عليه كيزداد نعم  من اهلل . كالشاهد ( ي كىمىن يىٍشكيٍر فىًإ٧َنىا يىٍشكيري لًةػىٍفًسهً الصاّب )

َنكيٍم{ على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم   يعين أزيدكم نعم  على نعم .}لىًئن شىكىٍرًبيٍ ألىزًيدى
يده ( عن شكر الشاكرين )كىمىن كىفىرى فىًإَف الَلهى غىيًنٌّ )  ( أم مستحقٌّ  للحمد على نعمائه.٘نًى

  }هيدنل كىرىٍ٘نى ن لٍٍّلميٍحًسًةٌنى{إشارة أب قوله تعأب ُب أٌكؿ السورة ، ( أم اٜنسة بػيينىَ ًإنَػهىا يىا) - 16

َب و ( ُب الصغر )ًإف تىكي ) ( ترفعها عن ُب صىٍخرىةو ( اٜنسة  ) فػىتىكين 85مٍٍّن خىٍردىؿو   )( أم ثقل حبٌ ًمثٍػقىاؿى حى
ٌن عن إٔب الةجـو ليبلن فتعرؼ الطريق كهتدم به اٞنسافرين الضالٌ  ( تةظرأىٍك ُب الَسمىاكىاتً طريق اٞنارٌة )

أك ترشد ،  {}كىعىبلمىاتو كىبًالَةٍجًم هيٍم يػىٍهتىديكفى  كالدليل على هذا قوله تعأب ُب نورة الةحل ،الطريق
نائبلن اذا نألك عن كقت السحور فتةظر إٔب السماء فتعرؼ الوقت كٔنربه بالوقت لكي يتسٌحر أك 

م أحدان من اٛنائعٌن أك تكسو طعً )أىٍك ُب اأٍلىٍرًض( هتدم الضاٌلٌن عن الطريق أك تي ي صبلة الفجر لٌ ليص
ُب صحائف أعمالك ك٩نازيك عليها  ( مكتوب ن يىٍأًت ًُّىا الَلهي أحدان من العرايا أك غًن ذلك من اٜنسةات )

اليتامى كاٞنساكٌن. كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب ( باٞنةفقٌن على خىًبًنه ( باحملسةٌن )ًإَف الَلهى لىًطيفه )
 .47نورة األنبياء ُب آي  

ةى كىٍأميٍر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍنهى عىًن اٍلميةكىًر كىاٍصربٍ عىلىىَٰ مىا أىصىابىكى ًإفَ ) - 17 ( الذم كعظتك به يىا بػيينىَ أىًقًم الَصبلى
فات اٜنميدة من صفات األنبياء أكٕب العـز كمن صفات اٞنبلئك  ( أم هذه الصًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً  َٰ ذى ) 

 كعزمهم عليها كُّذه الصفات كاألعماؿ كصلوا إٔب هذه اٞنةزل  عةد اهلل.
                                                           

حبه صغًن جدان أنود اللوف مقرنح، كأكراقه كبًنة تشبه أكراؽ الفجل كٓنتوم أكراقه على فيتامٌن )ني(  :اٝنردؿ 85
 تستعمل األكراؽ ُب اٞنلح كمخلل كتؤكل، طعمها حاد مثل الرٌشاد، كهو نوعاف اٝنردؿ األبيض كاٝنردؿ األنود.



ٍل برقبتك تذلٌ كىالى تيصىعٍٍّر خىَدؾى لًلَةاسً ) - 18 شيئان ليعطوؾ بل نٍل حاجتك  بلن للةاس لتسأؿى ( أم الٕنًي
 من اهلل. كهذا مثل يضرب ُب الذٌؿ ، 

 كمن ذلك قوؿ الشاعر:
 تضٍع للسؤاًؿ كالذؿٍّ خٌدا ال     ًعٍش عزيزان أك ميٍت ٘نيدان ِنًنو 

مان  ًمٍةهي  الفىٍقري  أىكىلى        حىَّت  الَدٍهري  أضاعىهي  ًكرٙبو  كىمٍ   كًجٍلدىا ٜنٍى
ا عيليٌوان  نػىٍفًسهً  ُب زادى              اتٍّضاعان  الَزمافي  زادىهي  كيَلما  ك٠نىٍدى

اف بن ثابت صابه، كالشاهد على ذلك قوؿ حسٌ أا ٞنرضو بلن كإمٌ ا تذلٌ مٌ إفاألصعر هو الذم ٬نيل برقبته 
 األنصارم:

 صيٍعري  كأنٌػهيمي  عىينٍّ  ١نىٍفىلو  لىدىل    خيديكديهمٍ  كاجىهىٍتين ما إذا تىصيدح 
 أصعر، كهو الذم ٬نيل برقبته على الدكاـ ٞنرض أصابه. يقوؿ الشاعر:مفرد الصيعر 

 .ره عٍ كأهنم صي   إذا كاجهو٘ب ُب ١نفلو أمالوا برؤكنهم عين لٌشدة بغضهم كحقدهم عليٌ 
 يعين كأٌف ُب رقاُّم مرض ٩نعلها مائل . كقاؿ حٌساف أيضان:

 اٍلميتىماًيلً  األىٍصعىرً  رىٍأسى  ألىٍعًدؿي      كإَنيًن  لًلَصًديقً  لىسىٍهله  كىإ٘بٍّ 
كاليرضى به. قاؿ اهللي تعأب ُب نورة اٞنةافقوف  بلن ّنن ٬نيل برأنه عن اٜنقٌ كُب هذا البيت ضرب الشاعر مثى 

أم أمالوا رؤكنهم عةك. كقاؿ الفرزدؽ }كىًإذىا ًقيلى ٟنىيٍم تػىعىالىٍوا يىٍستػىٍغًفٍر لىكيٍم رىنيوؿي الَلًه لىَوٍكا ريؤيكنىهيٍم{ 
 ٬ندح عمرك األنيدم:

 خيديكديهىا صيٍعران  بًالفىٍضلً  لىهي  أىقػىَرتٍ       كاًئلو  كابٍػةى ي  القىٍيسً  كعىٍبدي  كبىٍكره 
ل ُب السؤاؿ اذا ال تتذلٌ  كاٞنعىن:(  أم فرحان فخوران مشي  اٞنتكرب. كىالى ٕنىًٍش ُب اأٍلىٍرًض مىرىحناكقوله تعأب ) 

بح كيَل ٢نيٍتىاؿو أعطيت )نألت كال تفتخر ُب العطاء اذا  كالشاهد على ذلك قوؿ  ،( أم خٌداعًإَف الَلهى الى ٪نًي
 امرئ القيس:

 تاؿً ًل ٢نيٍ مائً الشَ  ًبٍّ ةٍ  ى جى افى وري بةاتهي     ٢نى يي خي الغى يٍ سي الشَ بً أال ٪نىٍ 



 من اٞناؿ. يى طً عٍ ( أم يفتخر على الةاس ّنا أي فىخيورو )

( يعين كأصلح بٌن الةاس ُب مشيك، فالقصد معةاه اإلصبلح كاإلرشاد، كقد كىاٍقًصٍد ُب مىٍشًيكى ) - 19
 .  }كىعىلىى الٌلًه قىٍصدي الَسًبيًل{نبق شرح كلم  القصد ُب نورة الةحل عةد قوله تعأب 

 ( ٍصوىاًت لىصىٍوتي اٜنٍىًمًًن ًإَف أىنكىرى اأٍلى ) ( عةد التكٌلم، أم الترفع صوتك عاليان كىاٍغضيٍض ًمن صىٍوًتكى )

( الغازي  من رياح كنحاب كمطر أىَف الَلهى نىَخرى لىكيم َما ُب الَسمىاكىاًت ( أيها اٞنسلموف )أىٓبٍى تػىرىٍكا ) - 20
ظىاًهرىةن ه )مى عى ( أم كٌنع عليكم نً كىأىٍنبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىهي ( من أهنار كُنار كدكاب كبقر )كىمىا ُب اأٍلىٍرضً )

م الدنيا من صح  كماؿ ككلد كغًن ذلك، أما الباطة  فهي نعم  اإلنبلـ كاٟنداي  إٔب عى (  فالظاهرة نً كىبىاًطةى ن 
تةكشف حقيق  دين اإلنبلـ عةد أهل األدياف األخرل كتظهر للعياف إال ُب  طريق الصبلح، اذ ال

( أم ٫ناصم ُب دين مىن ٩نيىاًدؿي ُب الَلهً ٞنشركٌن )( أم من اكىًمنى الَةاسً اآلخرة فيعلموف هو خًن األدياف )
( للطريق، يعين محًةًنو ( ٚناكم )كىالى ًكتىابو ( من اهلل )كىالى هيدنل( ّنا يقوؿ كالدليل معقوؿ )ًبغىًٍنً ًعٍلمو اهلل )

 كاضح الدالل .

( مع ذلك كىهيوى كيتجه بقلبه أب اهلل )( يعين كمن يةقاد أب دين اهلل كىمىن ييٍسًلٍم كىٍجهىهي ًإٔبى الَلًه ) - 22
( أم فقد تعٌلق فػىقىًد اٍنتىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىَٰ ( مع الةاس باألخٌص الفقراء مةهم كاحملتاجٌن )١نيًٍسنه )

ل ضربه اهلل تعأب، فشٌبه اٞنشرؾ كالغريق ُب البحر، كدين اإلنبلـ  كهذا مثى  بالعركة الوثيق  اليت التةفصم،
ل ٤نا من الغرؽ ) رى ة  السائرة ُب البحر كفيها عرلن مدالة فمن قبض على كاحدة من تلك العي كالسفي

 ( أم إٔب اهلل ترجع الةفوس بعد اٞنوت فيجازيها على حسب أعماٟنا.كىًإٔبى الَلًه عىاًقبى ي اأٍليميورً 

باٛنواب غدان، قاؿ اٞنشركوف لقد ف شاء اهلل آتيكم إأيامان ألنه ٓب يقل  الةبٌ انقطع الوحي عن ا مٌ لى  - 27
نتهزائهم ) اان على قوٟنم ك ك، لقد قبلؾ. فةزلت هذه اآلي  ردٌ ، لقد جفاؾ ربٌ ١نٌمدك يا نفدت كلمات ربٌ 

ـه   ٬نىيدحهي ( مدادان أم حربان ييكتىب به على الورؽ )كىاٍلبىٍحري ب ُّا )( ييكتى  كىلىٍو أىٌف مىا ُب اأٍلىٍرًض ًمن شىجىرىةو أىٍقبلى



َما نىًفدىٍت كىًلمىاتي ( أخرل حربان ييكتىب ُّا )نىبػٍعى ي أىٍُنيرو ( أم من بعد نفاد البحر األٌكؿ كتاب ن )ًمن بػىٍعًدًه 
( ُب ًإَف الَلهى عىزًيزه ( يعين لتكٌسرت األقبلـ كنفد ماء البحر كتاب ن كما نفدت كلمات اهلل، أم ٓب تةتًه )الَلهً 

 ل إٔب الةاس. كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب نورة( ُب إرناؿ الرني ًكيمه حى ملكه يةتقم من اٞنشركٌن )
 الكهف.

أىٓبٍى تػىرى األمر نزؿ قوله تعأب ) ئلىٌما انتبطأ اٞنسلموف الةصر كالغلب  على اٞنشركٌن ُب باد - 29
أىَف الَلهى  86

اًر كىييوًلجي الةَػهىارى ُب الَلٍيلً  أحد٨نا ُب اآلخر بسبب دكراف األرض حوؿ  داخلي يت( أم ييوًلجي الَلٍيلى ُب الةَػهى
د ا يؤيٌ األياـ ٕنضي كالشهور تذهب كالةصر قريب. ك٣نًٌ  بالةصر فإفٌ  ١نٌمدال تستعجل يا  كاٞنعىن:١نورها، 

ال ًإَف نىٍصرى الٌلًه }حىَّت يػىقيوؿى الَرنيوؿي كىاَلًذينى آمىةيواٍ مىعىهي مىّتى نىٍصري الٌلًه أى هذا قولهي تعأب ُب نورة البقرة 
}  . قىرًيبه

( كيلٌّ ( لضياء الليل كٜنساب األياـ كاألشهر ) كىاٍلقىمىرى ( لضياء الةهار كلفوائد أخرل )كىنىَخرى الَشٍمسى )
( يعين إٔب كقت ١ندكد تةتهي حياهتما فيه كيبطل جريهما ًإٔبىَٰ أىجىلو محسىمًّى( ُب فلكه )٩نىٍرًممةهما )
فالةصر له  فبل تستعجلٍ  ل الشمس كالقمر ٟنما أجى له ككقت ١ندكد حٌّت شيء له أجى  كلٌ   كاٞنعىن:عةده، 

( كليس بغافل عةكم أيها اٞنسلموف كنيةصركم عن  كىأىَف الَلهى ّنىا تػىٍعمىليوفى خىًبًنه ١ندكد كما لغًنه ) أجله 
 قريب .

بًأىَف الَلهى الشمس كالقمر دليل كاضح )( إشارة أب مانبق من تكوين الليل كالةهار كتسخًن ًلكى  َٰ ذى ) - 30
( لن ٔنلق كىأىَف مىا يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه اٍلبىاًطلي للعبادة ) ( أم هو اٝنالق ٟنذا الكوف كهو اٞنستحقٌ هيوى اٜنٍىقح 
 ( أم العظيم.كىأىَف الَلهى هيوى اٍلعىًليح اٍلكىًبًني العبادة ) تستحقٌ  شيئان كال

                                                           
كا( ، كإف كاف اٝنطاب للمشركٌن أك للمةافقٌن تأًت  آب ير  –إذا كاف اٝنطاب للةب أك للمؤمةٌن تأٌب كلم  )أٓب تر  86

 يفكركف ُب األمر، أال٪نذركف العاقب  ؟ الأ كاٞنعىن:أكٓب يركا( فالفاء للتفكًن، كالواك للتحذير.  -كلم  )أفلم يركا



( عليكم كإحسانه لكم لتسافركا فيها للتجارة ) أىَف اٍلفيٍلكى ْنىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر بًًةٍعمىًت الَلهً أىٓبٍى تػىرى ) - 31
ًيىكيم مٍٍّن آيىاتًهً  يىاتو ( السفر كعجائب البحر )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى ( ُب البحر كعجائب ٢نلوقاته )ًلًني ( على قدرة آلى

  م.عى ( للةػٍّ لٍّكيلٍّ صىَبارو شىكيورو اهلل )

( يعين اذا عىبل اٞنشركٌن الراكبٌن ُب الفلك أمواج البحر كالرياح كىًإذىا غىًشيػىهيم َمٍوجه كىالظحلىلً ) - 32
يدعوف غًنه مةقادين لديةه.  ( أم ٢نلصٌن ُب الدعاء الدىعىويا الَلهى ٢نيًٍلًصٌنى لىهي الدٍّينى تهم كالسحاب )كغطٌ 

كهم عمرك بن العاص كأصحابه ٞنا ذهبوا إٔب اٜنبش  ُب طلب اٞنسلمٌن: جعفر بن ايب طالب كأصحابه 
)فػىلىَما ٤نىَاهيٍم ( من البحر )ًإٔبى اٍلبػىرٍّ فىًمةػٍهيم( أم من الذين ركبوا ُب الفلك ك٤ٌناهم من الغرؽ )محٍقتىًصده ( 

 آلياتةا. فاٞنقتصد معةاه اٞنصلح. أم مصلح كأكثرهم جاحدكف 
 د:ربى أ كالشاهد على ذلك قوؿ لبيد بٌن ربيع  يرثي أخاه

 جارىا اٜنىقٍّ  نىواءى  كاجاري  كإفٍ      يبه أرً  فميٍقتىًصده  اقػٍتىصىدكا إذا
 كقاؿ جرير:

 اٍقًتصاًدم كال عىلىٍيكً  جىٍورًم فىبل               مىٍهبلن  فػىقيٍلتي  تػىليوـي  كعاًذلى و 
ر، ككاف اٞنصلح ُب ٗناع  عمرك بن العاص زكجته فاطم  بةت يسار إذ أخذت وٍ فاالقتصاد عكس اٛنى 

أنلمت كبقيت ُب اٜنبش  مع اٞنسلمٌن كٓب ترجع مع ٍبٌ  ٕندح دين اإلنبلـ كترٌغب زكجها إٔب ذلك،
 . 69 . كقد نبق تفسًن هذه الكلم  ُب نورة اٞنائدة ُب آي  زكجها إٔب مكٌ 

َتارو كىمىا )  ( أم كل ٢نادع،٩نىٍحىدي بًآيىاتًةىا ًإاَل كيلح خى
 كمن ذلك قوؿ امرئ القيس: 

 الٌرجىاال يػىٍلتىًهمي  العىٍهدً  خىتيوري       غيٍوؿه  الَدٍهرى  أفَ  أيٍخربٍؾى  أٓبىٍ 
 كقاؿ عمرك بن معدم كرب:
ٍتى       عيمىًٍن  أىبىا رىأىٍيتى  لىوٍ  فىإَنكى   كىخىرٍتً  رو غىدٍ  ًمنٍ  يىدىٍيكى  مىؤلى



  .أم من غدرو كخداع
 ( للةعم.كىفيورو )

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ، لقماف نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 

 سورة السجدة

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 . (ا ؿ ـ) - 1

 ( نبق تفسًن مثلها.رىٍيبى ًفيًه ًمن َربٍّ اٍلعىالىًمٌنى تىةزًيلي اٍلًكتىاًب الى )  - 2

بػٍّري اأٍلىٍمرى ) - 5 ( قلتي فيما نبق أَف كلم  "أمر" كةاي  عن اٞنخلوقات الركحاني ، أم األثًني  كاٞنبلئك  ييدى
ًمنى يةٌزؿ اٞنبلئك  ) كاٞنعىن:بار دٍ ر" معةاها يةزٍّؿ ، مشتق  من اإلكالةفوس كاٛنن كالشياطٌن، ككلم  "يدبٌ 

اًء ًإٔبى اأٍلىٍرضً  ل من اهلل ب  تكتب أعماؿ الةاس، كمةها رني تى س للةب، كمةها كى رى ( لعٌدة أنباب مةها حى الَسمى
َ يػىٍعريجي إًلىٍيهً ٔب األنبياء، كمةها لةصرة اٞنؤمةٌن على الكافرين، كمةها لعذاب الكافرين )إتةزؿ بالوحي  ( أم ٍبي

َا تػىعيدحكفى ٔب جهته ُب السماء )تصعد اٞنبلئك  إ اريهي أىٍلفى نىةى و ٣نٍّ كم، كهو آخر ( من نةيٌ ُب يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى
اٜنرارة اليت ُب جوؼ األرض تةتهي بالتدريج فحيةئذ تقف األرض عن دكرهتا  يـو من أياـ األرض، ألفٌ 

خرل ليل دائم اليعقبه هنار، فرتتفع احملوري  فيكوف ُب جه  مةها هنار دائم اليعقبه ليل، كُب اٛنه  األ
 كالربد، كتصعد درج  اٜنرارة ُب جه  الةهار، كيزداد الربد ُب جه  الليل، فتهلك الةاس من شدة اٜنرٌ 



 اٞنبلئك  إٔب السماء كالةفوس الصاٜن  معها، كتبقى على األرض نفوس الكافرين كاَّرمٌن كاٞنشركٌن
 ديدة.بوف ُنرارة الشمس الشكاٞنةافقٌن يتعذٌ 

قت أجسامةا كتاهت ُب ( يعين إذا متةا كٕنزٌ أىًإذىا ضىلىٍلةىا ُب اأٍلىٍرضً ( أم قاؿ مةكرك البعث ) كىقىاليوا) -10
لىق أجسامةا من جديد كتعود ( يعين هل ٔنيٍ أىًإنَا لىًفي خىٍلقو جىًديدو األرض، أم انتثرت أجزاؤها ُب األرض )

بىٍل هيم ذلك مستحيل. فقاؿ اهلل تعأب ) فٌ إقت كتةاثرت أجزاؤها ُب األرض؟ كبل للحياة ثاني  بعد أف ٕنزٌ 
اًفريكفى  ٍم كى ( أم بل هم للبعث كاٜنساب مةكركف ألهنم أنكركا كجود الةفوس بعد اٞنوت، بًًلقىاًء رىًٍُّّ

 اٜنقيقي هو الةفس الركحانٌي  كليس اٛنسم الذم يتمٌزؽ بعد اٞنوت كيكوف ترابان. كاإلنساف

 ( يعينيػىتػىوىفَاكيم َملىكي اٍلمىٍوًت اَلًذم كيكٍّلى ًبكيٍم ُب جواب نؤاٟنم كإنكارهم للبعث ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) -11
اكم كٓب أم يقبض نفونكم، كإ٧نا قاؿ تعأب يتوفٌ  كقت آجالكم يقبضكم ملك اٞنوت من أجسامكم،

نت فيه الةفس الركحانٌي  كما اٛنسم االٌ قالب تكوٌ  نفونكم ألٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس يقل يتوَبٌ 
َ ًإٔبىَٰ رىبٍّكيٍم تػيٍرجىعيوفى ) ،خ بعد خركج الةفس مةه كيكوف ترابان فهو يتفسٌ   ( بعد انفصالكم من أجسامكمٍبي
  باٞنوت.

يائها بل وف من أنةا نعيد األجساـ اٞنيت  أب اٜنياة ثاني  حيث ال فائدة من إحليس األمر كما تظةٌ  كاٞنعىن:
 نفصلت عن األجساـ أخذهتا اٞنبلئك  إٔب عآب األثًن عآب الةفوس فتكوف هةاؾ ُباالةفوس باقي  فإذا 
 فةا فةحانبها على أفعاٟنا ك٤نازيها على أعماٟنا.قبضتةا كٓنت تصرٌ 

مٍ  ًإًذ اٍلميٍجرًميوفى نىاًكسيو ريءيكًنًهمٍ ) ١نٌمد( يا كىلىٍو تػىرىلَٰ ) -12  بلن ُب عآب الربزخ عآب الةفوس تذلٌ ( ًعةدى رىًٍُّّ
ٍعةىا فىاٍرًجٍعةىا) كخجبلن يقولوف  ( اآلف باٛنزاء كالعقاب.نػىٍعمىٍل صىاٜنًنا ًإنَا ميوًقةيوفى ( إٔب الدنيا )رىبَػةىا أىٍبصىٍرنىا كىٚنًى



اهىا كىلىػًَٰكٍن حىَق اٍلقىٍوؿي ًمينٍّ قاؿ اهلل تعأب ردان على قوٟنم )ٍبٌ  -13 ةىا كيَل نػىٍفسو هيدى تػىيػٍ ةىا آلى ( أم لقد كىلىٍو ًشئػٍ
َةمى رجع  أب الدنيا بعد اٞنوت، كاآلف ) قلتي كقوٕب حقه بأف ال ىَف جىهى ىٍمؤلى ًمنى اٍٛنًَةً  ( من الظاٞنٌن )ألى

 (.أىٍٗنىًعٌنى  كىالَةاسً 

نتهزؤكا به كقالوا إَف ابوه ك األمر كأخرب قومه بذلك كذٌ  ئ)ع( ُب باد الةبٌ نزؿ الوحي على  لىٌما - 23
قه أحده ااٌل زكجته كابن عمه. فحيةئذو كليس من اٞنبلئك . كٓب يصدٌ  بالوحي هو من اٛننٌ  ؾالذم جاء

 فةزلت اعرتاه شكٌّ ُب نفسه كتصاغر فقاؿ لو كةت نبٌيان حقان لصٌدقتين قريش كٌلها كصٌدقين غًنهم أيضان.
ةىا ميونىى اٍلًكتىابى م عز٬نته كمن ٗنلتها هذه اآلي  )ت قلبه كتقوٌ عليه آيات كثًنة تثبٌ  ( من قبلك يا كىلىقىٍد آتػىيػٍ

 فبل كاٞنعىن:( أصلها من إلقائه. فىبلى تىكين ُب ًمٍريى و مٍّن لٍّقىائًهً كما ألقيةا عليك القرآف مع جربائيل )  ١نٌمد
 عليك كإنزاؿ القرآف على قلبك.تكن ُب شك من إلقاء الوحي 

كقاؿ تعأب ُب  }كىًإَنكى لىتػيلىَقى اٍلقيٍرآفى ًمن َلديٍف حىًكيمو عىًليمو{د هذا قوله تعأب ُب نورة الةمل ك٣نا يؤيٌ 
{نورة اٞنزمل  ةػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن ٍلقىىَٰ كقوله تعأب ُب نورة القصص }كىمىا كيةتى تػىٍرجيو أىف يػي  ، }ًإنَا نى

} . كنظًن هذه اآلي  ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأب: }اٜنٍىقح ًمن  إًلىٍيكى اٍلًكتىابي ًإاَل رىٍ٘نى ن مٍّن رَبٍّكى
ًينى{ كاٜنقٌ  فىبلى   رَبٍّكى    هو القرآف . تىكيونىَن ًمنى اٍلميٍمرتى

 ( يهتدكف بأحكامه إٔب طريق اٜنق.هيدنل لٍّبىيًن ًإٍنرىائًيلى ( أم الكتاب، يعين التوراة )كىجىعىٍلةىاهي  )كقوله تعأب 

 لىَما( أم يرشدكف قومهم أب أحكاـ التوراة بأمرنا )يػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا( أم أنبياء )كىجىعىٍلةىا ًمةػٍهيٍم أىًئَم ن ) - 24
انيوا) ل قومهم( على أذى صىبػىريكا  ( .بًآيىاتًةىا ييوًقةيوفى ( األئم ، يعين أنبياء بين إنرائيل )كىكى

ةػىهيمٍ ) - 25 ( أم بٌن اٞنشركٌن من بين إنرائيل ألهنم ٓب يسمعوا ألنبيائهم كٓب ًإَف رىَبكى هيوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
انيوا ًفيًه ٫نىٍتىًلفيوفى بقوؿ رٌُّم ) يعملوا  ( من تغيًن ديةهم كإشراكهم بعبادة رُّم.يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  ًفيمىا كى



 ( القرآف، يعين أٓبأىكىٓبٍى يػىٍهًد ٟنىيٍم   من التقليد للماضٌن كاألجداد فقاؿ تعأب )حٌذر اهلل أهل مكٌ ٍبٌ  - 26
 ( اٞناضي كىٍم أىٍهلىٍكةىا ًمن قػىٍبًلًهم مٍّنى اٍلقيريكًف يبٌٌن ٞنشركي العرب كغًنهم؟ كالواك من قوله )أكٓب( للتحذير )

 ( يعين ٬نشوف ُب مساكنُب مىسىاًكًةًهٍم ( أهل مك  )شيوفى ٬نىٍ لةا )بسبب كفرهم كإشراكهم كتكذيبهم لرني 
يىاتو ( اإلهبلؾ كالتدمًن )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى القركف اٞناضي  كيةظركف إٔب آثارهم كقت أنفارهم )  ( على قدرتةاآلى

 ( بأخبارهم فيٌتعظوا كال يكونوا مثلهم؟أىفىبلى يىٍسمىعيوفى )

كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ }حىَّتَٰ ًإذىا  ، بحي ( ُب السٌ أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىنَا نىسيوؽي اٍلمىاءى ) - 27
ابنا ثًقىاالن نيٍقةىاهي لًبػىلىدو َميٍّتو فىأىنزىٍلةىا بًًه اٍلمىاءى{  كىالَلهي اَلًذم أىٍرنىلى كقاؿ تعأب ُب نورة فاطر}،  أىقػىَلٍت نىحى

َٰ بػىلىدو َميٍّتو الرٍّيىاحى فػى  ابنا فىسيٍقةىاهي ًإٔبى  ،{ تيًثًني نىحى

( كهو فػىةيٍخرًجي بًًه زىٍرعنا تىٍأكيلي ًمٍةهي أىنٍػعىاميهيمٍ ( يعين إٔب اليابس  اليت ال نبت فيها )ًإٔبى اأٍلىٍرًض اٛنٍيريزً كقوله )
ة كغًن ذلك رى كاٜنةط  كالشعًن كالرز كالذح   بٌ ( يأكلوف مةه، كهو اٜنى كىأىنفيسيهيمٍ الكبلء كالربنيم كالقٌت )

 فبل( للتفكًن كالواك من قوله ) أكٓب(أكالفاء من قوله تعأب ) ، ( خضرة الةبات حٌن يةموأىفىبلى يػيٍبًصريكفى )
 للتحذير.

ا اٍلفىٍتحي ( أم اٞنشركوف من العرب )كىيػىقيوليوفى ) - 28 ػَٰذى به من دكنةا ( أم مّت هذا الةصر الذم تعً مىّتىَٰ هى
 ( ُب قولكم؟ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى فتح الببلد كإعبلء كلم  اإلنبلـ كإظهاره على ٗنيع األدياف )

( إٔب كقت آخر كيقصد كىالى هيٍم ييةظىريكفى ( اذا آمةوا )قيٍل يػىٍوـى اٍلفىٍتًح الى يىةفىعي اَلًذينى كىفىريكا ًإ٬نىانػيهيمٍ ) - 29
  إ٬ناهنم ال ييقبىل بعد اٞنوت . الكافرين كاٞنشركٌن بأفٌ بذلك الذين ماتوا أك قتلوا من 

}يػىٍوـى يىٍأٌب بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى الى يىةفىعي نػىٍفسنا ًإ٬نىانػيهىا ٓبٍى تىكيٍن د هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ا يؤيٌ ك٣نًٌ 
يػٍرنا{ آمىةىتٍ    . ًمن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ُب ًإ٬نىاهًنىا خى



ا٤نذابه ٥نو الشمس. كقاؿ ٍبٌ  انشقاقه نصفٌنٍبٌ  ُب الكوف هي كقوؼ القمر عن دكرته ؿ آي  تظهركأكٌ 
 }يػىقيوؿي اَلًذينى نىسيوهي ًمن قػىٍبلي قىٍد جىاءٍت رينيلي رىبػٍّةىا بًاٜنٍىقٍّ فػىهىل لَةىا ًمن شيفىعىاءتعأب ُب نورة األعراؼ 

 . فػىيىٍشفىعيواٍ لىةىا أىٍك نػيرىدح فػىةػىٍعمىلى غىيػٍرى اَلًذم كيَةا نػىٍعمىلي{ 

فىاٍعلىميوا أىَف الَلهى   د هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة }ًإاَل اَلًذينى تىابيوا ًمن قػىٍبًل أىف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهمٍ ك٣نا يؤيٌ 
ل ألٌف ذلك ال يكوف إ٬نانان صادقاى بل هو قبى لسلط  كالقوة ال تي . فاإل٬ناف أك التوب  كقت ا غىفيوره َرًحيمه{

خوؼ من السلط  كلذلك ال ييقبل إ٬ناف الكافرين حٌن تكوف السلط  بيد اٞنهدم كأكٌٟنا فتح فلسطٌن 
حديث لعلي بن أيب  83صحيف   كٔنليصها من أيدم اليهود. فقد جاء ُب كتاب "بشارة اإلنبلـ"

يدخل ٍبٌ  اٞنةشور ؽٍّ قاؿ "فانه يقف على معا٘ب الكتاب اٞنسطور كالرَ  كصف اٞنهدم طالب )ع( ُب
يفهم معانيهما كيشرح  كاٞنعىن:البيت اٞنعمور" فالكتاب اٞنسطور هو القرآف، كالرىٌؽ اٞنةشور هو التوراة، 

صران يدخل بيت اٞنقدس فآنان كمةت كاٞنعىن:مافيهما من كلمات غامض ، كالبيت اٞنعمور هو بيت اٞنقدس. 
على اليهود. ككذلك ال ييقبل إ٬ناف الكافرين حٌن تظهر عبلم  من عبلئم القيام  كهي انشقاؽ القمر، 
 كذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }يػىٍوـى يىٍأٌب بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى الى يىةفىعي نػىٍفسنا ًإ٬نىانػيهىا ٓبٍى تىكيٍن آمىةىٍت ًمن

يػٍرناقػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ُب ًإ٬نىاهًنى   . قيًل انتىًظريكا ًإنَا ميةتىًظريكفى{ ا خى

 ( موتك.ًإنَػهيم محةتىًظريكفى ( الةصر من اهلل عليهم )كىانتىًظرٍ ( بعد أف أبلغتهم )فىأىٍعًرٍض عىةػٍهيمٍ ) - 30

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة السجدة، ك 

=========================================== 

 

 حزابألسورة ا



 

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

عور السلمي، قدموا اٞندية  ألؿ السورة ُب أيب نفياف بن حرب كعكرم  بن أيب جهل كأيب انزؿ أكٌ  -1
موه فقاموا كقاـ معهم عبد اهلل بن يٌب بعد غزكة اٝنةدؽ بأماف من رنوؿ اهلل ليكلٌ أي كنزلوا على عبد اهلل بن 

دعةا كآٟنتةا  ١نٌمدأيٌب كعبد اهلل بن نعد بن أيب نرح كطعم  بن أبًنؽ، فدخلوا على رنوؿ اهلل فقالوا يا 
( أم اَتًق الَلهى  الةبٌ يىا أىيػحهىا ي  ) آلنزلت هذه ا .كندعك كرٌبك فبل تذكرها بسوء كال٥نن نذكرؾ بسوء

اًفرًينى كىاٍلميةىاًفًقٌنى ل اهلل )إثبت على تقوى  ( فيما يدعونك إليه من تركهم على ديةهم كعبادهتم كىالى تيًطًع اٍلكى
ًإَف الَلهى كىافى كال تةفع كمن يعبدها فهو من اٝنانرين ) لؤلصةاـ بل عٌلمهم كفٌهمهم بأٌف األصةاـ ال تضرٌ 

ا  كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة القلم  كيةهاؾ عةه. ( فيما يأمرؾ بهحىًكيمنا ( بغاياهتم قبل نفرهم إليك )عىًليمن
 كٌدكا لو ترتكوهنم كآٟنتهم فيرتكوكم كشأنكم. كاٞنعىن:،  }كىدحكا لىٍو تيٍدًهني فػىييٍدًهةيوفى{قوله تعأب 

ًبًنناًإَف الَلهى كىافى ّنىا ( ُب نبذ األصةاـ كتكسًنها )كىاتًَبٍع مىا ييوحىىَٰ إًلىٍيكى ًمن رَبٍّكى ) - 2 ( تػىٍعمىليوفى خى
  فيجازيكم على أعمالكم ُب اآلخرة.

كىكىفىىَٰ بًالَلًه ( ُب نشر ديةك كالتلتفت إٔب أقواؿ اٞنشركٌن كاهلل يةصرؾ عليهم )كىتػىوىَكٍل عىلىى الَلهً ) - 3
 كٌجه اٝنطاب أب اٞنشركٌن فقاؿ تعأب:ٍبٌ  ( لك على أعدائك.كىًكيبلن 

ٍوًفًه َما جىعىلى الَلهي ) - 4   اهلل، بل   األصةاـ كاآلخر ُب ١نبٌ ( لكي تصرفوا قلبان ُب ١نبٌ لًرىجيلو مٍّن قػىٍلبػىٌٍنً ُب جى
 هوا قلوبكم إليه كٕنلؤكها ّنحٌبته، كمن ذلك قوؿ الشاعر:نساف قلبان كاحدان لكي توجٌ إجعل لكٌل 

 ميعَذبي  هىواؾً  ُب قػىٍلبان  كخىَلٍفتي              ًبواًحدو  لىًعٍشتي  قػىٍلبافً  ٕب  كافى  لىوٍ 
ًيلي  قػىٍلبان  ٕب  كلًكنَ   يػىٍقريبي  اٍلمىٍوتي  كال ٕب  يىٍصفيو العىٍيشي  فبل     اٟنىوىل إٔبى  ٬نى



لوا به ٟنم يـو القيام  عٌما أيرنً أ( كهم األنبياء، فإف اهلل يسالَصاًدًقٌنى عىن ًصٍدًقًهمٍ ( اهلل )لٍّيىٍسأىؿى ) - 8
رنا، فيقوؿ فيقولوف بلى ياربٌةا بٌشرنا كأنذى فيقوؿ ٟنم هل بٌلغتم قومكم ّنا أيرنلتم به كهل بٌشرًب كأنذرًب؟ 

د ذلك قوله ا يؤيٌ ماذا أيجبتم؟ فيقولوف نبحانك ال ًعلم لةا باٜنقائق فبعضهم آمن كبعضهم كفر. ك٣نًٌ 
ـي اٍلغيييوًب{  قىاليوا الى ًعٍلمى لىةىا نيلى فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجٍبتيمٍ تعأب ُب نورة اٞنائدة }يػىٍوـى ٩نىٍمىعي الَلهي الرح  ًإَنكى أىنتى عىبَل

ٔب إ ه للمشركٌن بأف يقولوا ٓب ترنل لةا من يرشدنا ى حجٌ ا يسأٟنم اهلل تعأب عن ذلك لئبل تبقى ٧نٌ إ. ك 
كاٞنشركٌن بأهنم أنذركهم عن عبادتك كيةذرنا عن عبادة غًنؾ. فتكوف األنبياء شهودان على الكافرين 

ابنا أىلًيمناعبادة األصةاـ كاألكثاف كلكن ٓب يسمعوا لقوٟنم ) اًفرًينى عىذى ( ُب اآلخرة. فاٞنؤمةوف كىأىعىَد لًٍلكى
اكى كييسألوف. أمٌ  موف يـو القيام ٪ناكى   موف بل يدخلوف جهٌةم بغًن ١ناكم .ا الكافركف كاٞنشركوف فبل ٪ني

( من اٞنشركٌن، كهم الذين ٓنزٌبوا اَلًذينى آمىةيوا اذٍكيريكا نًٍعمى ى الَلًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىاءىٍتكيٍم جيةيوده يىا أىيػحهىا ) - 9
على رنوؿ اهلل أياـ حفر اٝنةدؽ كأرادكا أف يهجموا على اٞندية  فمةعهم اٝنةدؽ من العبور إليها فةزلوا 

ةوا على شيء، فدارت مةاكشات بيةهم كبٌن اٞنسلمٌن كٌ قرب اٝنةدؽ يريدكف حصارها فأقاموا أيامان ٓب يتم
عاصف   ل فيها عمرك بن عبد الوٌد العامرم، قتله علي بن أيب طالب، كبعدها أرنل اهلل عليهم ر٪نان فقيتً 

فىأىٍرنىٍلةىا شديدة قلبت قدكرهم كقلعت خيامهم كمزٌقتهم فرجعوا أب أهلهم خائبٌن، كذلك قوله تعأب )
( كىكىافى الَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًننا( كهم اٞنبلئك  أرنلهم اهلل لةصرة اٞنؤمةٌن )ا كىجيةيودنا ٓبٍَ تػىرىٍكهىاعىلىٍيًهٍم ر٪نن 

 . فاذكركا تلك اٜنادث  كاشكركا اهلل على نصره لكم

كانت الواقع  ُب السة  اٝنامس  للهجرة ُب شهر شٌواؿ ، ككاف على رأس قريش قائدهم أبو نفياف، 
اف قائدهم عييية  بن حصن، كبين الةضًن من اليهود الذين حزٌبوا األحزاب بسبب إجبلئهم من كغطف

  عهدهم مع رنوؿ اهلل فظاهركهم ظدهم حيٌي بن أخطب فبسببه نقضت بةو قرياٞندية  أب خيرب كنيٌ 
وف كٌل يـو ى قريب من شهر يرتامى إليهم ُب ثبلث  آالؼ كمضى  الةبٌ لفان، كخرج أككانوا زهاء اثين عشر 



بالةباؿ كاٜنجارة حّت بعث اهلل عليهم ر٪نا ن عاصف  ُب ليل  باردة نٌفت الرتاب ُب كجوههم كأطفأت 
 . ٔب ديارهم خائبٌنإنًناهنم كقلعت خيامهم كماجت اٝنيل بعضها ُب بعض فرجعوا 

اٞنشرؽ، كهم غطفاف كمن ( أم من فوؽ الوادم من ًقبىل مٍّن فػىٍوًقكيٍم ( اٞنشركوف )ًإٍذ جىاءيككيم ) - 10 
( أم من أنفل الوادم من جه  الغرب كىًمٍن أىٍنفىلى ًمةكيٍم   )ظتابعهم من أهل ٤ند كبين الةضًن كبين قري

( يعين أبصار اٞنسلمٌن، أم مالت عن كٌل كىًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبصىاري  ، كهم قريش كمن شايعهم )من ناحي  مكٌ 
ة اٝنوؼ، ب لشدٌ ل ييضرى ( من اٝنوؼ، كهذا مثى اٍلقيليوبي اٜنٍىةىاًجرى كىبػىلىغىًت ) ٥نو العدكٌ  شيء كشخصتٍ 

ختلفت الظةوف بيةكم فبعضكم ظَن أٌف ا( أم كىتىظيةحوفى بًالَلًه الظحةيونىاكاٜنةجرة هي البلعـو كٗنعها حةاجر )
 .ٌناٞنشركٌن يةتصركف على اٞنسلمٌن لكثرهتم، كبعضكم ظَن القتل، كبعضكم ظَن الةصر للمؤمة

( أم اختربناهم ليظهر لك حسن إ٬ناهنم ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمةيوفى ( أم ُب ذلك اٞنكاف كالزماف )هيةىاًلكى ) - 11 
( أم حيرٍّكوا كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًديدناكصربهم، فظهر لك من كاف ثابتان ُب اإل٬ناف كمن كاف ضعيفان فيه )

 .باٝنوؼ كأيزعجوا إزعاجان شديدان 

نىا الَلهي ( أم شكه كهو مرض نفسا٘ب )كىًإٍذ يػىقيوؿي اٍلميةىاًفقيوفى كىاَلًذينى ُب قػيليوًًُّم َمرىضه ) - 12 َما كىعىدى
 ( يعين إال خديع ن.ًإاَل غيريكرنا( بالةصر )كىرىنيوليهي 

ـى لىكيٍم رة )إنم اٞندية  اٞنةوٌ ( كهو يىا أىٍهلى يػىٍثًربى ( أم من اٞنةافقٌن )كىًإٍذ قىالىت طَائًفى ه مٍّةػٍهيٍم ) - 13 الى ميقىا
الفائدة من بقائكم ُب هذا اٞنكاف إرجعوا أب  كاٞنعىن:ٔب اٞندية ، إ( فىاٍرًجعيوا( أم ال إقام  لكم هةا )

جيش اٞنسلمٌن كاف خارج اٞندية  قرب  ةوا ُب بيوتكم كٓنفظوا عيالكم. كذلك ألفٌ اٞندية  لكٌي تتحصٌ 
يػىقيوليوفى ًإَف بػيييوتػىةىا ٔب اٞندية ، كهم بةو حارث  كبةو نلم  )إ( ُب الرجوع الةبٌ فىرًيقه مٍّةػٍهيمي  كىيىٍستىٍأًذفي  )اٝنةدؽ 

 ًإف ييرًيديكفى ًإاَل  كىمىا ًهيى ًبعىٍورىةو ، فكٌذُّم اهلل تعأب بقوله )( أم غًن حصية  ٦نشى عليها من العدكٌ عىٍورىةه 
 ( من اٛنهاد خوفان من القتل.ًفرىارنا 



( يعين من جوانبها، يعين لو أذنت ٟنم ُب الرجوع إٔب عىلىٍيًهم مٍٍّن أىٍقطىارًهىا( اٞندية  )كىلىٍو ديًخلىتٍ ) - 14
جاءهم بعض الذين يقاتلونك من األحزاب كنألوهم أف يرتكوؾ كيذهبوا معهم ٍبٌ  ديارهم ُب اٞندية 

تػىٍوهىابعوف الكثرة، كذلك قوله تعأب )حملاربتك لفعلوا ألهٌنم يتٌ  ةى ى آلى َ نيًئليوا اٍلًفتػٍ ( يعين لو نأٟنم أحد ٍبي
ة دٌ ا أقاموا بالر مى ( أم كلى كىمىا تػىلىَبثيوا ًُّىاة عةكم كعن نصرتكم لفعلوها كذهبوا مع األحزاب )دٌ أعدائك الر 

 م كجهين ليس ٟن( كيةهزموف كما اهنـز األحزاب كرجعوا خائبٌن، كحيةئذ ٫نسركف اٞنعسكرى ًإاَل يىًسًننا )
 لًنجعوا إليكم كال فائدة ٟنم من األحزاب فيبقوف مذبذبٌن ال إٔب هؤالء كال إليكم.

انيوا عىاهىديكا الَلهى ًمن قػىٍبلي ) - 15 ( ُب القتاؿ بل الى يػيوىلحوفى اأٍلىٍدبىارى ( أم من قبل كقع  اٝنةدؽ )كىلىقىٍد كى
 بعد اٟنز٬ن  الةبٌ ٔب إد ٞنا رجعوا ( عةه. كذلك يـو أيحي مىٍسئيوالن كىكىافى عىٍهدي الَلًه يثبتوف ُب كجه الكافرين )

 عاهدكه أف ال يةهزموا بعد ذلك كيثبتوا أماـ األعداء.

َلن يىةفىعىكيمي اٍلًفرىاري ًإف فػىرىٍرًبي مٍّنى ٟنوالء الذين انتأذنوؾ ُب الرجوع إٔب بيوهتم ) ١نٌمد( يا قيل) - 16
( كىًإذناا قتبلن ُب كقت معٌٌن، كمن ٓب ييقتىٍل ٬نىيٍت )ا حتف أنفه كأمٌ اٞنوت البد مةه إمٌ  ( إذأىًك اٍلقىٍتلً  اٍلمىٍوتً 
( اَل ٕنيىتَػعيوفى تركتم اٛنهاد ُب نبيل اهلل كذهبتم عن رنوله بعذر غًن مقبوؿ فستخسركف اآلخرة ك) يعين إفٍ 
 ٕنوتوف فتخسركف الدنيا كاآلخرة.ٍبٌ  (ًإاَل قىًليبلن ) ُب الدنيا

أىٍك أىرىادى ًبكيٍم ( أم عقوب  )مٍّنى الَلًه ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم نيوءنا( أم ٪نرنكم )قيٍل مىن ذىا اَلًذم يػىٍعًصميكيم) - 17
 اليقدر أحد أف يدفع الضٌر عةكم إال اهلل كال أحد ٩نلب الةفع لكم إال اهلل كاٞنعىن:( أم نصران كعزٌان، رىٍ٘نى ن 

ديكفى ٟنىيم مٍّن ديكًف الَلًه كىلًيًّاامره لتةجحوا )فيجب عليكم أف ٕنتثلوا أك  ،  كىالى ( يتؤٌب أمرهم كشؤكهنم )كىالى ٩نًى
 ( يةصرهم غًن اهلل .نىًصًننا

قوف غًنهم عن اٛنهاد ( أيها اٞنسلموف، كهم اٞنةافقوف الذين يعوٌ قىٍد يػىٍعلىمي الَلهي اٍلميعىوًٍّقٌنى ًمةكيٍم ) - 18
ٍخوىاهًنًمٍ ( أم كيعلم القائلٌن )كىاٍلقىائًًلٌنى طوهنم )مع رنوؿ اهلل كيثبٌ  ةىا( ُب الةفاؽ )إًلً وا معةا ( أم تعالى هىليَم إًلىيػٍ



ان، كهم اليهود قالوا لعبد اهلل بن أيٌب رئيس اٞنةافقٌن هلحمى اليةا أنت كأصحابك كا٤نوا من القتل ١نٌمد كاتركوا
  م أبو نفياف كهؤالء األحزاب.هي مى هى تػى لٍ مان الكأصحابه اال أكل  رأس كلو كانوا ٜن ١نٌمد كما

 ( ليو٨نوكم أهٌنم يقاتلوف معكم.ًإاَل قىًليبلن ( أم كال ٪نضركف القتاؿ )كىالى يىٍأتيوفى اٍلبىٍأسى ) كقوله

( انتكانوا كخضعوا فىًإذىا جىاءى اٍٝنىٍوؼي ) يعين ِنبلء على نصركم كمساعدتكم ) أىًشَح ن عىلىٍيكيمٍ ) - 19
تىديكري ( نظر انتعطاؼ كانرتحاـ لئبل تدفعهم إٔب ناح  القتاؿ )رىأىيٍػتػىهيٍم يىةظيريكفى إًلىٍيكى كتوٌنلوا ك)

اَلًذم يػيٍغشىىَٰ عىلىٍيًه ًمنى اٍلمىٍوتً ة خوفهم )ٔب جه  من شدٌ إ( من جه  أىٍعيػيةػيهيمٍ  ( يعين كالذم حضرته كى
ادو ( عةهم كجاء األمن )ٍوؼي فىًإذىا ذىهىبى اٍٝنى أنباب اٞنوت ) الوفاة كغمرته ( أم آذىككم نىلىقيوكيم بًأىٍلًسةى و ًحدى

 وًليوف كلكنٍ كقت اٝنوؼ يتذلٌلوف كيػيوىلٍ  كاٞنعىن:نليط  حادة ٩نرحوف شعوركم.  بالكبلـ كخاصموكم بألسة و 
اإلنفاؽ إذا ( يعين ِنبلء كقت اٍٝنىًٍنً ( عطاء )أىًشَح ن عىلىىكقت األماف يتكٌلموف ِنشون  كيتجانركف )

فىأىٍحبىطى ( بقلوُّم بل أنلموا بألسةتهم )أيكلىػًَٰئكى ٓبٍى يػيٍؤًمةيوانألتموهم شيئان للحرب أك للفقراء أك لغًن ذلك )
 ( العىلىى الَلًه يىًسًنناكمعاملتهم به ) 87( السوءًلكى  َٰ كىكىافى ذى  ( كنيعاملهم بالسوء على أفعاٟنم )الَلهي أىٍعمىاٟنىيمٍ 
 تكٌلف فيه.

( أم يظٌن هؤالء اٞنةافقوف أٌف األحزاب ٓب يذهبوا أب أهلهم ُب ٪ٍنسىبيوفى اأٍلىٍحزىابى ٓبٍى يىٍذهىبيوا) - 20
ة ( للقتاؿ مرٌ كىًإف يىٍأًت اأٍلىٍحزىابي اٜنقيق  بل عملوها مكيدة مع اٞنسلمٌن كنًنجعوف إٔب قتاٟنم مرٌةن أخرل )

( يعين ييقيموف ُب البادي  ماداـ القتاؿ لىٍو أىنَػهيم بىاديكفى ُب اأٍلىٍعرىابً ( اٞنةافقوف )يػىوىدحكاثاني  ُب مكاف آخر )
 ( ليعلموا كيف تكوف الةتيج  كٞنن تكوف الغلب ،يىٍسأىليوفى عىٍن أىنبىاًئكيمٍ مستمران بٌن األحزاب كاٞنسلمٌن )

انيوا ًفيكيمللمسلمٌن أـ لؤلحزاب )  ( مةهم.ًإاَل قىًليبلن َما قىاتػىليوا ( ُب قتاؿو آخر )كىلىٍو كى

                                                           
  نيوءنا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم رىٍ٘نى ن{ قيٍل مىن ذىا اَلًذم يػىٍعًصميكيم مٍّنى الَلًه ًإٍف أىرىادى ًبكيمٍ إشارة أب قوله تعأب فيما نبق } 87



( أم قدكة صاٜن  ُب الصرب كالثبات ُب رىنيوًؿ الَلًه أيٍنوىةه حىسىةى ه ( أيها اٞنؤمةوف )لَقىٍد كىافى لىكيمٍ ) - 21
( أم كاف جهادكم لعوائل اٞنسلمٌن كالذٌب عةهم لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو الَلهى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كاٛنهاد ُب نبيل اهلل )

 ( ُب الدعاءكىذىكىرى الَلهى كانوا يرجوف الةصر من اهلل على أعدائهم ُب الدنيا كالثواب ُب اآلخرة )  الذين
 ( .كىًثًنناكالصبلة كالتسبيح ذكران )

نىا الَلهي كىرىنيوليهي ( قد رحلوا )كىلىَما رىأىل اٍلميٍؤًمةيوفى اأٍلىٍحزىابى ) - 22 ا مىا كىعىدى ػَٰذى ق ٓنقٌ ( بالةصر قد قىاليوا هى
 (كىتىٍسًليمنا( باهلل )ًإاَل ًإ٬نىاننا( هذا اٜنادث ) كىرىنيوليهي كىمىا زىادىهيمٍ ( بوعده لةا )كىصىدىؽى الَلهي كالعودة ٟنم عليةا )

  لرنوله.

قيوا مىا عىاهىديكا الَلهى عىلىٍيًه ) - 23  َمن قىضىىَٰ  فىًمةػٍهيم( بالثبات ُب قتاؿ اٞنشركٌن )مٍّنى اٍلميٍؤًمًةٌنى رًجىاؿه صىدى
 كمن ذلك قوؿ لبيد: )صدقوا ما عاهدكا اهلل عليه(ب هو العهد من قوله تعأب حٍ . الةٌ ( فقتل شهيدان ٥نىٍبىهي 

ىٍرءى  تىٍسأالفً  أال
ـٍ  فيػيٍقضىى أ٥نىٍبه      ٪نيىاًكؿي  ماذا اٞن  كباًطلي  ضىبلؿه  أ

يأٌب بكلم  تشبه األكٔب  العرب أف الا ٓب يقل نبحانه "فمةهم من قضى عهده" ألٌف من الببلغ  عةد ٧نٌ إك 
 ُب اللفظ بل ٩نب أف تشبه األكٔب ُب اٞنعىن كٔنتلف ُب اللفظ، كُب القرآف كثًن من هذه األلفاظ اٞنختلف 

 ُب اٞنةطق كاٞنتشاُّ  ُب اٞنعىن.
 ( كما بٌدؿ اٞنةافقوف.تػىٍبًديبلن ( العهد )كىمىا بىَدليوا( أجله )كىًمةػٍهيم َمن يىةتىًظري )

أىٍك ( يعين إٍف ٓبى يتوبوا من نفاقهم )لٍّيىٍجزًمى الَلهي الَصاًدًقٌنى ًبًصٍدًقًهٍم كىيػيعىذٍّبى اٍلميةىاًفًقٌنى ًإف شىاءى ) - 24
 ( بالةادمٌن.َرًحيمنا( للتائبٌن )ًإَف الَلهى كىافى غىفيورنا وا )تابي  ( إفٍ يػىتيوبى عىلىٍيًهمٍ 

( من اٞنسلمٌن ٓبٍى يػىةىاليوا ( أم ُنقدهم كغٌمهم )ًبغىٍيًظًهٍم ( يعين األحزاب ) فىريكاكىرىَد الَلهي اَلًذينى كى ) - 25
يػٍرنا ) ( أم له كىكىافى الَلهي قىوًيًّا( باألعاصًن )كىكىفىى الَلهي اٍلميٍؤًمًةٌنى اٍلًقتىاؿى ا تأٌملوه من الةهب كالسلب )( ٣نًٌ خى

 ( ُب ملكه فبل غالب له.عىزًيزناة َنيشه كجةده فبل يقابلهما شيء )القوٌ 



( أم الذين كىأىنزىؿى اَلًذينى ظىاهىريكهيمما فعل باليهود من بين قيريظ  فقاؿ تعأب ) ذكر نبحانهٍبٌ  - 26
مٍٍّن )، ناعدكا األحزاب ُب القتاؿ كنقضوا العهد الذم بيةهم كبٌن رنوؿ اهلل بأٍف ال يةاصركا عليه عدٌكان 

كىقىذىؼى ُب ( يعين أنزٟنم من حصوهنم )ًمن صىيىاًصيًهمٍ يعين من اليهود، كهم بةو قريظ  )( أىٍهًل اٍلًكتىابً 
  ( كهم الةساء كالذرارم.كىتىٍأًنريكفى فىرًيقنا ( مةهم يعين الرجاؿ )قػيليوًًُّمي الرحٍعبى فىرًيقنا تػىٍقتػيليوفى 

( بعد بل نيفتحها اهلل لكم ُب اٞنستقبل، كىأىٍرضنا ٓبٍَ تىطىئيوهىاكىأىٍكرىثىكيٍم أىٍرضىهيٍم كىًديىارىهيٍم كىأىٍموىاٟنىيٍم ) - 27
  . (كىكىافى الَلهي عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديرناخيرب فتحها اهلل للمسلمٌن بعد ذلك ) كهي

ككانت هذه الوقع  بعد رجوع األحزاب عن اٞنسلمٌن فخرج رنوؿ اهلل كأصحابه أب بين قريظ  كحاصرهم 
من جرحه،  لداكى كهو باٞندية  يي  الةبٌ بضع  كعشرين يومان فةزلوا على حكم نعد بن معاذ، فأرنل إليه 

 كالذرارم كبيوهتم مائ ، كحكم بسب الةساءلٌن مةهم ككانوا أكثر من نتٌ فحكم فيهم بقتل اٞنقاتً 
 للمهاجرين خاص . فكرٌب رنوؿ اهلل كقاؿ لسعد حكمتى ُنكم اهلل.

تيهي ( اهلل )هيوى ) - 43 ًئكى هو الذم  كاٞنعىن:( . الصبلة مشتق  من الصٍّل ، اَلًذم ييصىلٍّي عىلىٍيكيٍم كىمىبلى
يىًصليكم بالوحي كاٝنًنات كمبلئكته أيضان تىًصليكم بةزكؿ الوحي على نبٌيكم كبالةصرة لكم على أعدائكم 

مباشرةن دكف كانط ،  الةبٌ كذلك ألٌف الوحي نوعاف األكؿ من اهلل إٔب  كإرشادكم إٔب طريق الصبلح.
( لًييٍخرًجىكيم مٍّنى الظحليمىاًت ًإٔبى الةحورً ه إليكم )كالثا٘ب يةزؿ به أحد اٞنبلئك . كالغاي  من نزكؿ الوحي كإيصال

اهلل تعأب ٓب يقل يصٌلي عليكم ألنكم أتقياء، بل قاؿ ليخرجكم من  فٌ إهذه الكلم ، ف ُبل فتأمٌ 
من ظلمات اٛنهل أب نور العلم كاٟنداي . اذان يقصد بكلم  الصبلة اإليصاؿ  الظلمات أب الةور. أم

 ( إذ كاصىلىهم باٝنًنات.بًاٍلميٍؤًمًةٌنى رىًحيمنا) ( اهللكىكىافى كاالٌتصاؿ )

  كليم ن ألصحابه فصاركا يأكلوف ك٫نرجوف إال ثبلث  مةهم أكلوا كجلسوآبىى كٍ بزيةب أى  الةبٌ لىٌما تزٌكج  - 53
ًإاَل  الةبٌ يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا الى تىٍدخيليوا بػيييوتى ثوف فيما بيةهم، فةزلت فيهم هذه اآلي  )بعد األكل يتحدٌ 



 الةبٌ ( معةاه غًن مةتظرين خركج غىيػٍرى نىاًظرًينى ًإنىاهي ( يعين إٔب أكل الطعاـ ) يػيٍؤذىفى لىكيٍم ًإٔبىَٰ طىعىاـو  أىف
  لتخرجوا معه فكلم  " غًن ناظرين" معةاها غًن مةتظرين.

 ، أم إنتظر٘ب كأمهلين، تعأب ُب نورة األعراؼ }قىاؿى فىأىنًظٍر٘ب ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى {كمن ذلك قوؿ اهلل 
 أىٓبٍى يىٍأًف لًَلًذينى آمىةيوا أىف ٔنىٍشىعى قػيليوبػيهيمٍ } ككلم  "آف" معةاها الوقت، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنديد

 كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة: ؟يعين أٓب ٪نن الوقت لذلك ًلذًٍكًر الَلًه{
 إناها بػىلىغىتٍ  اذٍ  اآلفى  نأٍنعىى           كلًكنٍ  خاذلىكيمٍ  لىٍستي  فإ٘بٌ 

  يعين بلغت كقتها كمةتهاها.
غًن مةتظرين كقت خركجه من الدار لتخرجوا معه  كاٞنعىن:كضمًن اٟناء من قوله تعأب )إناه( يعود للةب 

كىلىػًَٰكٍن ًإذىا ديًعيتيٍم فىاٍدخيليوا فىًإذىا طىًعٍمتيٍم بل ٩نب عليكم أف ٔنرجوا عةد إكماؿ األكل، كذلك قوله تعأب )
 ( فيماًديثو ميٍستىٍأًنًسٌنى ٜنًى ( تبقوا جالسٌن )كىالى ( بعد الطعاـ، يعين فاخرجوا من بيته بعد األكل )فىانتىًشريكا 

( أٍف فػىيىٍستىٍحًيي ًمةكيمٍ  الةبٌ كىافى يػيٍؤًذم ( االنتظار كإطال  اٜنديث ُب بيته ) ًلكيمٍ  َٰ ًإَف ذى بيةكم تتسامركف )
( يعين كىًإذىا نىأىٍلتيميوهيَن مىتىاعنا )ل ُب ذلك حياءن يرى  ( أم الكىالَلهي الى يىٍستىٍحًيي ًمنى اٜنٍىقٍّ ٫نرجكم من بيته )
ًلكيٍم  َٰ ذى  ( لئبل يقع نظركم عليهٌن )فىاٍنأىليوهيَن ًمن كىرىاًء ًحجىابو شيئان من متاع الدنيا ) الةبٌ اذا نألتم أزكاج 

بشيء من  (كىمىا كىافى لىكيٍم أىف تػيٍؤذيكا رىنيوؿى الَلهً يب  كمن خواطر الشيطاف )( من الرٌ أىٍطهىري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوًًُّنَ 
اذلك ) ًلكيٍم   َٰ ًإَف ذى ( أم من بعد كفاته، ألٌف ازكاجه صارت أيمهاًتكم )كىالى أىف تىةًكحيوا أىٍزكىاجىهي ًمن بػىٍعًدًه أىبىدن

 ( فاجتةبوه.ًعةدى الَلًه عىًظيمنا كىافى 

ًئكىتىهي ييصىلحوفى عىلىى ) -56  م . حً   الرٌ لى ا صً . الصبلة مشتق  من اإليصاؿ كاالٌتصاؿ كمةه (الةبٌ ًإَف الَلهى كىمىبلى
بالوحي  الةبٌ أم يصلوف ، قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الرعد }كىاَلًذينى يىًصليوفى مىا أىمىرى الَلهي ًبًه أىف ييوصىل{

  .كاٝنًنات كالةصر على الكافرين كأخبار اٞنشركٌن كمكايدهم ليأخذ اٜنذر مةهم



اٌتصلوا به كتعٌلموا أيمور ديةكم مةه كانقادكا ألمره. فكلم  "عليه"  ( أميىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا صىلحوا عىلىٍيهً )
  تكوف ّنعىن إليه .

ٍوتىىَٰ كىحىشىٍرنى  ًئكى ى كىكىَلمىهيمي اٍلمى ا عىلىٍيًهٍم كيَل كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }كىلىٍو أىنَػةىا نػىزٍَلةىا إًلىٍيًهمي اٍلمىبلى
نا إليهم. كقاؿ تعأب ُب نورة الصافات ُب كصف أهل اٛنة  }كىأىقػٍبىلى بػىٍعضيهيٍم شىٍيءو قػيبيبلن { معةاه كحشر 

  عىلىىَٰ بػىٍعضو يػىتىسىاءىليوفى{ يعين فأقبل بعضهم إٔب بعض.
  ( فبل تعرتضوا على حكمه كأكامره.تىٍسًليمنا( ٜنكمه )كىنىلٍّميوا )

ةػىهيمٍ  كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء }فىبلى كىرىبٍّكى  ٍبٌ  الى يػيٍؤًمةيوفى حىَّتَٰ ٪نيىكٍّميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
َا قىضىٍيتى كىييسىلٍّميوا  ديكا ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجنا ٣نٍّ  حّت يةقادكا ألمرؾ فبل يعرتضوا عليه. كاٞنعىن:تىٍسًليمنا{ الى ٩نًى

كيتعٌلموا أمور ديةهم مةه كيسمعوا لقوله كيعملوا بأمره، هذا  الةبٌ إٌف اهلل تعأب أمر اٞنسلمٌن أف يٌتصلوا ب
كما   ١نٌمدالٌلهم نلٍّم على "موجودان فيةا لكي نٌتصل به، فيجب أف نقوؿ  الةبٌ ُب حياته، أما اليـو فليس 

يهم، بدأ هو بالسبلـ عل ذٍ إاهلل عٌلمةا أف نسلٍّم على أنبيائه  فإفٌ  "نٌلمتى على إبراهيم إٌنكى ٘نيده ٠نيد
ـه عىلىى ًإٍؿ يىاًنٌنى{ . يعين إلياس، هو  فقاؿ تعأب ُب نورة الصافات ـه عىلىى ًإبٍػرىاًهيمى{ ، كقاؿ }نىبلى }نىبلى

ـه عىلىى ميونىى كىهىاريكفى  85إشعيا، كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة األنعاـ ُب آي   الةبٌ  ، كقاؿ تعأب }نىبلى
ـه عىلىى نيوحو ُب الٍ  اتيهي عىلىٍيكيٍم أىٍهلى { ، كقاؿ }نىبلى عىالىًمٌنى{ ، كقاؿ ُب نورة هود }رىٍ٘نىتي الَلًه كىبػىرىكى

{ . اٍلبػىٍيتً  ـه عىلىىَٰ ًعبىاًدًه اَلًذينى اٍصطىفىىَٰ يده ٠نًَيده{ كقاؿ تعأب ُب نورة الةمل }قيًل اٜنٍىٍمدي لًَلًه كىنىبلى  ًإنَهي ٘نًى
 عليه السبلـ، كالمعىن ٞنن يقوؿ عليه الصبلة .فإذا ذيًكر عةدىؾى أحدي األنبياء فقل 

بًيًبًهَن  الةبٌ يىا أىيػحهىا ) - 59 ىٍزكىاًجكى كىبػىةىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًةٌنى ييٍدًنٌنى عىلىٍيًهَن ًمن جىبلى ( مفردها قيل ألٍّ
 به، ككذلك اإليرانيات نى فٍ فً تى لٍ ًجلباب، كهو اٞنلحف  يغطي جسم اٞنرأة كالعباءة كانت نساء اليهود يػى 

 كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف جواد أخيها:، ادر" "چ ى عةدهنٌ به يسمٌ  نى فٍ فً تى لٍ يػى 
 ًجٍلبىابىا الَليلً  ًبسىوىادً  ٠نيىٍلبىبه    مىرىاًكليهي  نػىٍهده  ناًبحه  بهً  يػىٍعديك



يعرؼ اليهود الساكةوف ُب ، كيعين لئبل نى فٍ عرى به لئبل يي  نى فٍ فً تى لٍ يػى يسدلٌن اٛنلباب على كجوههن ك  :كمعةاه
موف عليهٌن بكبلـ غًن مةانب فيما بيةهم كيغتابوهٌن، كذلك معىن اٞندية  كاٞنةافقوف أهنٌن مسلمات فيتكلٌ 

فىبلى ) نى فٍ عرى ( يعين لئبل يي أىف يػيٍعرىٍفنى ( أم أقرب أب السرت كالصبلح كحسن العاقب  ) ًلكى أىٍدٗبىَٰ  َٰ ذى  قوله تعأب )
ن تهم كمً من اليهود كال اٞنةافقٌن فتسلم من أذيٌ    َنلباُّا فبليعرفها أحده إذا كانت اٞنرأة ملتفٌ ( يعين يػيٍؤذىٍينى 

 باٜنجاب لئبل ( ٌُّن اذ أمرهنٌ َرًحيمناُب ترؾ اٜنجاب ) ( ٞنن نلف مةهنٌ كىكىافى الَلهي غىفيورنا٨نزهم كٞنزهم )
.يي   ؤذىينى

لًَئن ٓبٍَ يىةتىًه كاٞنةافقٌن الذين يؤذكف اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب )أخذ نبحانه ُب هتديد اليهود ٍبٌ  - 60
( أم مرض نفسي يعين يةتهوا عن حقدهم كعداكهتم كىاَلًذينى ُب قػيليوًًُّم َمرىضه ( عن نفاقهم )اٍلميةىاًفقيوفى 

ًديةى ً للمسلمٌن ) يعلةوهنا بٌن الةاس بأٌف ( أم الذين ٫نٌوفوف اٞنسلمٌن بأخبار كاذب  كىاٍلميٍرًجفيوفى ُب اٍلمى
اٞنشركٌن انتصركا على اٞنسلمٌن ُب جبه  القتاؿ، كما أشبه ذلك من أخبار كأقواؿ كاذب . كمن ذلك قوؿ 

 الفارض: ابن
 أىٍنلي  كىٓبىٍ  بًالسحليوٍّ  قػىٍوـه  كىأرجىفى             أًصلٍ  كىٓبىٍ  بًالًوصاؿً  قػىٍوـه  فشىَةعى 

بىتٍ  كقىدٍ     ًلًشٍقوىٌب  عىينٍّ  الَتٍشًةيعي  صىدىؽى  كما  كالةَػٍقلي  األىراًجيفي  عىينٍّ  كىذى
( أم لةعرفٌةكى ُّم كبأٚنائهم فتأمر اٞنؤمةٌن لىةػيٍغرًيػىَةكى ًًُّمٍ ٓب يةتهوا عن أقواٟنم كأفعاٟنم ) لئنٍ  كاٞنعىن:

 بوف إٔبيةدموف ٞنا يصيبهم من العار كضيق العيش فيذه ّنقاطعتهم كترؾ مبايعتهم كمكاٞنتهم، فحيةئذو 
 بلدةو أخرل. كقد نبق شرح كلم  "اإلغراء" ُب نورة اٞنائدة عةد قوله تعأب }فأغريةا بيةهم العداكة

 . كالبغضاء{

 ( أم مطركدين أيةما كيًجديكا لسوء أخبلقهم كذميم أفعاٟنم كقبح كبلمهمَمٍلعيوًنٌنى أىيٍػةىمىا ثيًقفيوا ) - 61
 ةا عليهم ملك بابلطٍ ( يعين فلذلك أخذناهم بالعذاب كنلٌ كىقػيتػٍّليوا تػىٍقًتيبلن ( بالعذاب )أيًخذيكا كلذلك )



 ُّم باألشغاؿ الشاق ، ككذلك اٞنلك آشور ملك الباقٌن إٔب بابل يعذٌ ر فقٌتلهم تقتيبلن كنَبى نبوخذ نصٌ 
  ل كعٌذُّم باألشغاؿ الشاق ، كما عٌذُّم فرعوف من قبل.ل إٔب نيةوى نيةول أخذهم أنرى 

ط على اٞنةافقٌن ( يعين تلك عادة اهلل ُب اٞناضٌن بأف يسلٌ نيَة ى الَلًه ُب اَلًذينى خىلىٍوا ًمن قػىٍبلي تلك ) - 62
دى  نساءهم كيستعبد ذراريهم )كالظاٞنٌن من هو أظلم مةهم فيةتقم مةهم فيعذٌُّم كيأنرهم كيسًب  كىلىن ْنًى

 عادة اهلل ُب اٜناضر كاٞنستقبل فكما كانت ُب اٞناضي كذلك هي ُب ( يعين ال تتغًٌن ًلسيَةً  الَلًه تػىٍبًديبلن 
 اٜناضر كاٞنستقبل.

 نا مّت ٧نوت. فةزلت هذهكما تٌدعي أخربٍ )ع( قائلٌن اف كةتى رنوالن   الةبٌ نأؿ يعض اٞنشركٌن  - 63
ًإ٧َنىا ًعٍلميهىا ًعةدى ُب جواُّم )( قيلٍ ( يعين عن الساع  اليت ٬نوتوف فيها )يىٍسأىليكى الَةاسي عىًن الَساعى ً اآلي  )

( يعين رٌّنا لىعىَل الَساعى ى تىكيوفي قىرًيبنا ) ١نٌمد( يا كىمىا ييٍدرًيكقاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  كالًعلمى ٕب بآجالكم (الَلهً 
 هم يعلموف. تعلم بذلك كال دنت ناع  كفاة بعضهم كأنت ال

ليأخذ امواٟنم. فةزلت هذه اآلي   الةبٌ لىٌما كانت كقع  بين قريظ  قاؿ بعض اٞنةافقٌن لقد قتلهم  - 69
اَلًذينى آذىٍكا ميونىىَٰ ( مع نبٌيكم )يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا الى تىكيونيوا) ( أم كبين إنرائيل الذين آذىكا مونى كى

فى ِنزائةه أيضان لئبل يةسبوا ( بأف خسى فػىبػىرَأىهي الَلهي ٣نَا قىاليواف األرض بقاركف ليأخذ خزائةه )ا خسى ٧نٌ إبقوٟنم 
 ( أم ذا كجاه  كتقدير.ًعةدى الَلًه كىًجيهناى )( مونى كىكىافى  )أب الطمع باٞناؿ  ىمونى 

ا اَلًذينى آمىةيوا اتَػقيوا الَلهى ) - 70 ا( ُب قوؿ الباطل )يىا أىيػحهى  أم مستقيمان مصيبان للحقيق ( كىقيوليوا قػىٍوالن نىًديدن
 به ٥نوه. كقدٔب الطمع باٞناؿ. يقاؿ نٌدد السهم ٥نو الغزاؿ، أم صوٌ إتةسبوا رنوؿ اهلل  خطأ فيه كال ال

 نبق شرح هذه اٛنمل  ُب نورة الةساء ُب تانع آي .

 ( إفٍ كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم الزمتم القوؿ السديد ) ( ُب اٞنستقبل إفٍ لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم ( اهلل ) ييٍصًلٍح ) - 71
 . (فػىٍوزنا عىًظيمنا( بةعيم اٛنة  )كىمىن ييًطًع الَلهى كىرىنيولىهي فػىقىٍد فىازى تركتم قوؿ الباطل )



ا إنَا عىرىٍضةىا اأٍلىمىانى ى عىلىى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍٛنًبىاًؿ فىأىبػىٌٍنى أىف ٪نىًٍمٍلةػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ) - 72 ًمةػٍهىا كى٘نىىلىهى
نسىافي ًإنَهي كىافى ظىليومنا جىهيوالن   . (اإٍلً

 :اٞنعىن

( كىاٍٛنًبىاؿً ( أم على الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )إنَا عىرىٍضةىا اأٍلىمىانى ى عىلىى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً )
ٍبٌ  عن األرض فكانت نيازؾ  أكؿ اٛنباؿ كانت مستقلٌ  كا٧نا فصل ذكر اٛنباؿ عن ذكر األرض ألفٌ 
  نقطت على األرض فصارت جباالن عليها.

 إٖنها كأشفقنى   أف ٪نملنى ٌٍنى ( كُب الكبلـ حذؼه تقديره فأبػى  فىأىبػىٌٍنى أىف ٪نىًٍمٍلةػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمةػٍهىاكقوله تعأب )
الكواكب السيارة كاٛنباؿ ُب بدء ن إٍب اٝنيان  لو خانتا. كاألمان  اليت ألقاها على مً  مةه، يعين أشفقنى 

ة اليخضور مادٌ  ا قاؿ اهلل تعأب )عىرىٍضةىا اأٍلىمىانى ى( ، كٓب يقل "ألقيةا" ألفٌ ٧نٌ إالتكوين هي بذكر اٜنياة، ك 
الغبار اٞنتساقط من الفضاء ٪نمل حجًنات ٍبٌ  "كلوركفيل" مةتشرة ُب الفضاء ككذلك ِنار اٞناء "اٞنطر"

ا انتهت حياهتا كقامت مٌ ره من كواكب نيارة كانت مسكون  ُب قدٙب الزماف كلى  ، ألٌف الغبار مصدحيٌ 
 ٕنزٌقت تلك الةيازؾ كتبعثرت ُب الفضاء فصارت هباءن مةتشران.ٍبٌ  قيامتها ٕنزٌقت فصارت نيازؾ،

ا تكوف تلك اٞنواد الثبلث راهنً كى فالكواكب السٌيارة اٜنالي  كمن ٗنلتها األرض تدكر حوؿ الشمس كبدى 
 ن ٟنا، أم تعرتض طريقها فتسقط عليها فتةشأ اٜنياة من تلك اٞنواد الثبلث كهي اليخضور كِنار ضى رٍ عي 

اٞناء كاٜنجًنات الساقط  مع الغبار أك مع الةيازؾ اليت نقطت على االرض كصارت جباالن، كلذلك قاؿ 
ف لً تٍ تي السيارة ٓب ٔنن تلك األمان  فػى  فالكواكب( كٓب يقل "ألقيةا األمان ". إنَا عىرىٍضةىا اأٍلىمىانى ى ) اهلل تعأب

 نتشرت اٜنياة عليها ك على جباٟنا.اتلك البذكر بل حافظت عليها فةمت كتكاثرت ك 
نسىافي ) ا اإٍلً اها، كهي كلم  ده اهلل إيٌ ( يعين لكٌن اإلنساف ٓنٌمل إٍب اٝنيان  فخاف األمان  اليت قلٌ كى٘نىىلىهى

ال ٩نعلوا له شريكان ُب  كأفٍ  سن أنبيائه كرنله بعبادته كحدهألى الةاس على التوحيد، فإٌف اهلل تعأب أكصى 
من  ُب أعةاقهم كقد أكثرى  العبادة كأف يوصي اآلباء أبةاءهم جيبلن بعد جيل ُّذه الوصي  كجعلها أمان ن 



ألمان  كعبدكا تلك الوصايا لبين انرائيل ُب التوراة ككذلك أٌكد عليها ُب القرآف كلكٌن أكثر الةاس خانوا ا
نفسهم كأكقعوها ُب جهٌةم كذلك بسبب جهلهم بعواقب أأنواع اٞنخلوقات كٓنٌملوا إٍب اٝنيان  فظلموا 

نسىافي األمور. كذلك قوله تعأب ) ا اإٍلً ( جىهيوالن ( لةفسه كلغًنه )إًنَهي كىافى ظىليومنا( أم ٘نىىل إٖنها )كى٘نىىلىهى
 بعواقب األمور.

ُب عهد آدـ إبةه قابيل كذلك لىٌما ذهب آدـ أب اٜنٌج أكصى قابيل بأخيه كقاؿ له كأٌكؿ من خاف األمان  
 فخاف األمان  كقتل أخاه هابيل. ،هو أمان  عةدؾ حّت أرجع

( الذين خانوا األمان  كأشركوا لٍّيػيعىذٍّبى الَلهي اٍلميةىاًفًقٌنى كىاٍلميةىاًفقىاًت كىاٍلميٍشرًًكٌنى كىاٍلميٍشرًكىاتً ) - 73
ا باألمان  كٓب يشركوا باهلل وٍ فػى ( الذين كى كىيػىتيوبى الَلهي عىلىى اٍلميٍؤًمًةٌنى كىاٍلميٍؤًمةىاًت خلوقٌن بالعبادة مع اٝنالق )اٞن

   ( بالةادمٌن.َرًحيمنا( للتائبٌن )كىكىافى الَلهي غىفيورنا  )شيئان 

 اٍلعىالىًمٌنى ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٜنٍى بعوف اهلل تفسًن نورة األحزاب، ك  ًبٌ 

=========================================== 

 سورة سبأ

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

( األثًني  من قصور اَلًذم لىهي مىا ُب الَسمىاكىاتً ( هذا تعليم لةا أف نقوؿ اٜنمد هلل ) اٜنٍىٍمدي لًَلهً ) -1
( من أمبلؾ كبساتٌن كأمواؿ كأنعاـ كىمىا ُب اأٍلىٍرضً للحامدين )كأشجار كأهنار كفواكه كأزهار فيهب مةها 

َنكيٍم  }للشاكرين، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة ابراهيم  مةها فيهب يعين  {لىًئن شىكىٍرًبيٍ ألىزًيدى
ُب اآلخرة ايضان يكوف  ن كاف حامدان ُب الدنيا فهو( يعين مى كىلىهي اٜنٍىٍمدي ُب اآٍلًخرىةً على نعم  ) أزيدكم نعم ن 



قػىةىا كىٍعدىهي كىأىٍكرىثػىةىا اأٍلىٍرضى نػىتىبػىَوأي ًمنى }يقوؿ  ن اٜنامدين، ألنه يدخل اٛنة  فحيةئذو مً  اٜنٍىٍمدي لًَلًه اَلًذم صىدى
 عباده.( بأعماؿ اٍٝنىًبًني ( ّنخلوقاته ) كىهيوى اٜنٍىًكيمي   ). كهذا قوؿ أهل اٛنةٌ  {اٛنٍىَةً  حىٍيثي نىشىاء

كىمىا ٫نىٍريجي ( أم مايدخل ُب األرض من حيواف فيعطيه رزقه كهو ُب مكانه )يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ُب اأٍلىٍرضً ) - 2
( أم من ًمنى الَسمىاءً ( على األرض من طًنو )كىمىا يىةزًؿي له رزقه ُب كقته كزمانه ) ئ( لطلب رزقه فيهيٌ ًمةػٍهىا
أ اهلل مةهم قد هيٌ  لطلب رزقه، فكلٌ  من طًنو  ( أم يصعد ُب اٛنوٌ يػىٍعريجي ًفيهىاكىمىا لطلب رزقه كمعاشه ) اٛنوٌ 

( ٞنن يرأؼ ّنخلوقاته كيتحٌةن عليها. اٍلغىفيوري أ ٟنا أرزاقها )( ّنخلوقاته إذ هيٌ كىهيوى الَرًحيمي له رزقه ) 
ةباتات، أما اٜنيواف فاٜنيوانات اليت ْند رزقها كهي داخل األرض هي اليت تعيش على جذكر األشجار كال

ا اليت كغًن ذلك. أمٌ  الذم ٫نرج من جوؼ األرض كيطلب رزقه فكثًن كالفأرة كاٜنٌي  كاألرنب كالضبٌ 
ٔب السماء لطلب رزقها إتةزؿ من السماء فهي الطيور اليت تلتقط اٜنب كغًنها. أما الطيور اليت تصعد 

 .كالفراش كغًن ذلك ض كالبقٌ مثل البعو  اٝنٌفاش يطًن ليبلن ليلتقط اٜنشرات من اٛنوٌ 

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 

 رأيته بعيين أعٌن، ٓب أكن أصٌدؽ بذلك حٌّت  ب كالله ذنى  طوله ثبلث إ٤نات ٬نشي على أربع قوائم ليس
نةانه من ٬نسكه، أحيواف ناكن ال يؤذم بيديه كال ب شت رأنه فلم أجد له أعيةان،كمسكته بيدم كفتٌ 

٪نفر ٌُّن األرض ك٫نرج الرتاب بيديه يعمل له  ييعيش على جذكر الةباتات له أضراس ُب فٌكه السفل
العاٞنٌن خالق اٝنلق كبانط الرزؽ الذم رزؽ هذا اٜنيواف األعمى  مسالكان ٓنت األرض. فتبارؾ اهلل ربٌ 

 كهو ُب مكانه ٓنت األرض.

( قيٍل بػىلىىَٰ كىرىيبٍّ لىتىٍأتًيػىَةكيمٍ كالعقاب )ةا ُّا من اٜنساب دكنى عً ( اليت تى كىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا الى تىٍأتًيةىا الَساعى ي ) - 3
( أم ال الى يػىٍعزيبي عىٍةهي  عىآبًً اٍلغىٍيبً  اٞنبلئك  فكتبت ٗنيع أفعالكم كأقوالكم )بعد موتكم كقد أمر ريٌب 

 ( أم ُب ُب الَسمىاكىاًت كىالى ُب اأٍلىٍرضً ة من أفعاؿ خلقه )( أم ثقل ذرٌ  ًمثٍػقىاؿي ذىرَةو  )يغيب عن علم ريٌب 



 كىالى أىٍكبػىري ًإاَل ة )رٌ الذٌ  نى مً  ( أمٍ ًلكى  َٰ كىالى أىٍصغىري ًمن ذى ، كُب األرض كهم األنس )السماكات الغازي  كهم اٛننٌ 
  لكم ذلك بعد موتكم.( يعين إال ككتبتها اٞنبلئك  ُب صحائف أعمالكم كنيتبٌٌن ُب ًكتىابو محًبٌنو 

كىرًٍزؽه  ( لذنوُّم )أيكلىػًَٰئكى ٟنىيم َمٍغًفرىةه ( جزاءن حسةان )آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاتً اَلًذينى ( اهلل )لٍّيىٍجزًمى ) - 4
  .ُب اٛنةٌ  (كىرٙبه 

( أم أيكلىػًَٰئكى ٟنىيٍم عىذىابه مٍّن رٍٍّجزو أىلًيمه لةا ) ٌنى قً سابً ( أم مي آيىاتًةىا ميعىاًجزًينى ( إبطاؿ )كىاَلًذينى نىعىٍوا ُب ) - 5
عذاب مؤٓب من زنابًن كعقارب تلدغهم ُب عآب الربزخ. فعذاب الرجز هو اٜنشرات. كالدليل على ٟنم 

  مونى كفرعوف ُب نورة األعراؼ }كىلىَما كىقىعى عىلىٍيًهمي الرٍٍّجزي قىاليوا يىا ميونىى ادٍعي لىةىا ذلك قوله تعأب ُب قصٌ 
 كالقٌمل كالضفادع كالدـ كغًن ذلك، كلكٌن كقع هذه غًنجز الذم كقع عليهم هو اٛنراد كالرٍّ  ، رىَبك {

 ا العقارب كالزنابًن فوقعها على الكافرين مؤٓب .مؤٓب بل مزعج، أمٌ 

 هيوى ( يعين القرآف )اَلًذم أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَبٍّكى ( من القرآف، يعين اٞنؤمةٌن )كىيػىرىل اَلًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ) - 6
 ( ُباٍلعىزًيزً ( اهلل، يعين إٔب الطريق اٞنوصل إٔب جةاته )كىيػىٍهًدم ًإٔبىَٰ ًصرىاطً يدعو إٔب التوحيد )( ألنه اٜنٍىقَ 

 ( أم احملمود على عطائه.اٜنٍىًميدً ملكه )

أم ( يػيةىبٍّئيكيٍم ان )١نٌمدعةوف ( يى هىٍل نىديلحكيٍم عىلىىَٰ رىجيلو ( أم قاؿ بعضهم لبعض )كىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا ) - 7
( يعين إذ  ًإَنكيٍم لىًفيمٌتم كٕنزٌقت أجسامكم بعد اٞنوت كاختلطت بالرتاب ) ا٫نربكم )ًإذىا ميزٍّقػٍتيٍم كيَل ٣نيىَزؽو

 إٌنكم تعودكف إٔب اٜنياة ثاني  بعد موتكم كٕنزيق أجسامكم. ١نٌمد( يعين يقوؿ خىٍلقو جىًديدو 

ًذبنا ) - 8 بىًل اهلل عليهم فقاؿ تعأب ) م. فردٌ م ّنا تكلٌ ( فتكلٌ أـى بًًه ًجَة ه ) ( بقوله هذاأىفػٍتػىرىلَٰ عىلىى الَلًه كى
اًب ( يعين اليؤمةوف بعآب الةفوس )اَلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى بًاآٍلًخرىًة  ًؿ اٍلبىًعيدً ( مصًنهم )ُب اٍلعىذى  ( عنكىالَضبلى

 ُب الدنيا. وا عن طريق اٜنقٌ   كما ضلٌ اٛنةٌ 



 يركا، كالفاء ٓب( أصلها أأىفػىلىٍم يػىرىٍكا كعظ اٞنشركٌن كإرشادهم فقاؿ تعأب ) أخذ نبحانه ُبٍبٌ  - 9
كىمىا ندثرت )ا( من ٢نلوقات بادت ك ًإٔبىَٰ مىا بػىٌٍنى أىٍيًديًهمٍ ) ؟للتفكًن، كتقديره أٓب يركا فيفكركا فيما رأكا

أٓب يركا كيف تتجٌدد  كاٞنعىن:ٌب عليها، تد ( من دكابٌ كىاأٍلىٍرضً ( من طيور تطًن فيها )خىٍلفىهيم مٍّنى الَسمىاءً 
نت أخرل مكاهنا كقامت ح مةها أك مات تكوٌ بً ما ذي ا فكلٌ اٜنياة ُب السماء بطيورها كاألرض بدكاٌُّ 

يـو تةشأ حياة جديدة من الطيور  ٓنمل كتلد، كهكذا كلٌ  عماؿ مقامها، طيور تبيض كتفرٌخ كدكابٌ باأل
. د اٜنياة كهم يركف ذلك بأعيةهم كلٌ كاٜنيواف كاإلنساف، فلماذا يةكركف ْندٌ  أخذ نبحانه ُب ٍبٌ  يـو

ًإف َنشىٍأ ٦نىًٍسٍف ًًُّمي  ٟنم األدل  على ْنديد اٜنياة اليت يةكركهنا فقاؿ تعأب )هتديدهم بالعذاب بعد أف بٌٌن 
( فةهلكهم كما أنقطةا على قـو أىٍك نيٍسًقٍط عىلىٍيًهٍم ًكسىفنا مٍّنى الَسمىاءً بقاركف كغًنه )( كما خسفةا اأٍلىٍرضى 

يى ن ( الذم ذكرناه )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى لوط كعلى أصحاب الفيل ) أناب إٔب  (لٍّكيلٍّ عىٍبدو محًةيبو ( على قدرتةا )آلى
 اهلل بالتوب  كرجع إليه بالطاع .

ةىا دىاكيكدى ًمَةا فىٍضبلن كىلىقىٍد ) - 10 ( أم رٌددم يىا ًجبىاؿي أىكٍّيب مىعىهي ة كاٞنلك كقلةا ) ( فجمعةا له بٌن الةبوٌ آتػىيػٍ
 ل، كمن ذلك قوؿ زهًن:ه، كهو صوت الصدى الصوت معه حٌن يةاجي ربٌ 
 فالَرٍملي  اٜنىٍزفً  قػيٌل ي  كديك٘ب  هىجىٍعتي        بىعدىما األىًحٌب ً  ذًٍكري  تىأٌكبىيًن 

. كقاؿ نبلم  بن جةدؿ:ايقوؿ الشاعر بتكر   ر ذكر األحب  ُب ذاكرٌب بعد هجوعي على فراش الةـو
 تىأًكيبي  األىٍعداءً  إٔبى  نىًٍنو  كيػىٍوـي      كأىٍنًديى و  مىقاماتو  يػىٍوـي  يػىٍومافً 

طالوت، ؿ ملك بين إنرائيل الذم إٚنه ُب القرآف ك ٔب اٛنباؿ من يد شاؤ إداككد هرب  يعين تكرار. ألفٌ 
ٔب اٛنباؿ إٚنه ألنه كاف أطوؿ الةاس ُب زمانه كألنه أراد قتل داككد فهرب كا٧نا أٚناه اهلل طالوت تصغًنان إل

كان مكاف شاؤكؿ اٞنكىٌن كبقي ُب اٛنباؿ بضع نةٌن، حّت قيتل شاؤكؿ بيد أعدائه فصار داككد ملً 
د أٜناهنا لئبل يستوحش داككد من الوحدة دٌ د معه كتر ( يعين الطيور كانت تغرٌ كىالطَيػٍرى بطالوت. كقوله) 

ب عةد العرب ضرى ل يي يٌسرنا له كجود اٜنديد، كهذا مثى  كاٞنعىن:( لكي يعمل مةه الدركع. كىأىلىَةا لىهي اٜنٍىًديدى )



ر عليه ب عةد العرب فيقولوف "الف له اٜنديد" أم نٌهل اهلل له ما عيسٍّ ضرى عسًن، كال يزاؿ يي  تيسًن كلٌ  ُب
 كجوده.

( أم كانعات. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة لقماف }كىأىٍنبىغى نىاًبغىاتو ( دركعان )أىًف اٍعمىلٍ ) - 11
  عىلىٍيكيٍم نًعىمىهي ظىاًهرىةن كىبىاًطةى ن { يعين كٌنع عليكم نعمه.

ٍر ُب الَسٍردً كقوله )  عأب ُب نورة الفجربيةها فجوة. كمن ذلك قوله ت د كال تبيقً ( أم ضيٍّق ُب تتابع الزرى كىقىدٍّ
هي فػىقىدىرى عىلىٍيًه رًٍزقىهي فػىيػىقيوؿي رىيبٍّ أىهىانىنً    { يعين فضٌيق عليه رزقه. } كىأىَما ًإذىا مىا ابٍػتىبلى

( إذ هيأتي لكم هذه كىاٍعمىليوا صىاٜنًناكٌجه اٝنطاب لًلذين يلبسوف تلك الدركع فقاؿ تعأب أيشكرك٘ب )ٍبٌ 
}كىجىعىلى لىكيٍم نىرىابًيلى تىًقيكيمي اٜنٍىَر  ها ُب اٞنعىن ُب نورة الةحل. كمثلي القتللكي ٓنرنكم من الدركع 

 كىنىرىابًيلى تىًقيكيم بىٍأنىكيٍم { كيريد بذلك الدركع.
 ( كهذا هتديد ٞنن يعمل اٞنوبقات كال يعمل الصاٜنات.ًإ٘بٍّ ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه )

( يعين ذهاُّا من غيديكحهىا شىٍهره كىرىكىاحيهىا شىٍهره ( لتسيًن السفن ُب البحر )الرٍّيحى ( نٌخرنا )كىًلسيلىٍيمىافى ) - 12
 ، فكانت تقطعها بيـو كاحد بوانط  الرياح اليت ٔب لبةاف كهي مساف  شهر للسفن الشراعيٌ إفلسطٌن 

نىٍلةىا لىهي عىٌٍنى كىأى تسوقها، ككذلك رجوعها من لبةاف إٔب فلسطٌن تقطعها بيـو كاحد بسبب تلك الرياح )
 مةجم للمعادف يسمى عةد العرب "عٌن" كالًقطر هو الةحاس، كالشاهد على ذلك قوؿ ( كلٌ اٍلًقٍطرً 

 شاعرهم:
 قيديكرى اٍلًقٍطًر لىٍيسى ًمنى اٍلبػىرىاةً      فىأىٍلقىى ُب مىرىاًجلى ًمٍن حىًديدو 

الةحاس كهو خليط مع الرتاب ن أم قدكر الةحاس. فكاف ُب نواحي فلسطٌن جبل كفيه مةجم مً 
٥ندرت اات كٓب يكن نليماف يعلم به، فصادؼ أف جاءت أمطار غزيرة فكاألحجار على هيئ  حبٌ 

هندـ طرؼ من اٛنبل الذم االسيوؿ من اٛنباؿ العالي  على اٛنبل اٞنةخفض الذم فيه مةجم الةحاس ف
ا طلعت الشمس الطريق، فلمٌ ات الةحاس مع الرتاب كنزلت أب على الطريق فسقطت مةه حبٌ  يطلٌ 



عليها صارت تلمع حٌبات الةحاس فرآها بعض اٞنارة كأخربكا نليماف بذلك، فأرنل  كنشرت أشعتها
عماالن يستخرجوف الةحاس من ذلك اٛنبل كيصفحونه من األترب  كاألحجار. فهذا معىن قوله تعأب كأنلةا 

السيل ليستخرج مةه كيستفيد به لصةع األكا٘ب له عٌن القطر. يعين كشفةا له عن مةجم الةحاس بوانط  
ٍيًه بًًإٍذًف رىبٍّهً ) ( أم كنٌخرنا له من اٛننٌ كىًمنى اٛنًٍنٍّ كالقدكر كاٛنفاف كغًن ذلك ) ( يعين مىن يػىٍعمىلي بػىٌٍنى يىدى

أ له ذلك، كلكن ٓب يرهم أحد من الةاس إال هو كاف يراهم كهيٌ  أباح اهلل لسليماف أف يسٌخر اٛننٌ 
نيًذٍقهي ( يعين من ٬نيل عن أمرنا ك٬نتةع عن العمل )كىمىن يىزًٍغ ًمةػٍهيٍم عىٍن أىٍمرًنىاهم ّنا يريد فيعملوف له )كيأمر 

اًب الَسًعًنً  ( أم من عذاب الةار اٞنستعرة. فالزيغ هو اٞنيل عن اٜنق، كمن ذلك قوله تعأب ُب ًمٍن عىذى
أم ما ماؿ البصر. كقاؿ تعأب ُب نورة  ص حاكيان عن أهل  { مىا زىاغى اٍلبىصىري كىمىا طىغىى } نورة الةجم
 يعين أـ مالت عةهم األبصار. {أىـٍ زىاغىٍت عىةػٍهيمي اأٍلىٍبصىاري  أىَٔنىٍذنىاهيٍم ًنٍخرًيًّا}الةار قوٟنم 

اٞنسجد توضع ( مفردها ١نراب، كانوا يةحتوهنا من اٜنجر لبةاء يػىٍعمىليوفى لىهي مىا يىشىاءي ًمن ١َنىارًيبى ) - 13
( ُب اٜنجر أم نقوش على هيئ  كىٕنىىاثًيلى فوؽ األعمدة تصل بٌن عمودين، كيسمى مفردها اليـو "طاؽ" )

أينود ككركبيم، كهي على هيئ  مبلئك  ٟنا أجةح ، كغًن ذلك ٣نا يستعمل لتزيٌن اٛندراف كاألبةي  
صع  )كىاٛنٍىوىاًب( تسمى اليـو عةد اٛنيش قً فة ، كهي أكا٘ب ٥ناني  كبًنة األحجاـ، ك ( مفردها جى كىًجفىافو )

 مفردها جابي ، كهي حوض مستطيل يوضع فيه ماء لسقي األنعاـ كالدكاب، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ُب
 فاف:اٛنً 

 اكرى الٌركاًكدى أبادى ًجفانان كالقيدي      أال إٌف يٍوـى ابًن الَشريًد كرىٍهًطهً 
  :كقالت ُب اٛنوايب

 اٛنابًيىهٍ  اٛنىبػٍوىةً  باًقي ثػىَلمى         كىما فيها بًالطىٍعنً  يىكفىؤيها
 كقاؿ األعشى:

حَلقً  آؿً  عىنٍ  الَذـَ  نػىفىى
ي
ٍفةى ه  اٞن  تٍفهىقي  الًعراقيٍّ  الَسٍيحً  كجابًيى ً        جى



 كقاؿ طرف :
  الصٍَّةربٍ  هىاجى  ًحٌنى  نىًديفو  ًمنٍ       ناًديىةا تػىٍعرتىًم ًَنًفافو 

 لًٍلميٍحتىًضرٍ  أك األٍضياؼً  لًًقرىل     ميتػٍرىعى ن  تىيًن  ال كاٛنىوايب 
ن من رفعها إال ٖناني  رجاؿ. كانت تستعمل تلك ها كثقلها ال يتمكٌ تً عى ( على األرض لسً كىقيديكرو رَاًنيىاتو )

 شاكرين بذلك ما أنعم( أم شيٍكرنا( لبةاء بيت اٞنقدس ) اٍعمىليوا آؿى دىاكيكدى القدكر لطبخ األطعم  للجيش )
 ( يعين قليل مةهم يشكركف.كىقىًليله مٍٍّن ًعبىاًدمى الَشكيوري اهلل به عليكم )

ةىا عىلىٍيًه اٍلمىٍوتى ) - 14 مىا دىَٟنيٍم عىلىىَٰ مىٍوتًًه ًإاَل دىابَ ي ا حكمةا على نليماف باٞنوت )( يعين فلمٌ فػىلىَما قىضىيػٍ
 ( أم تأكل عصاه فاٞنةسأة هي العصا الغليظ  تىٍأكيلي ًمةسىأىتىهي   )ضى إال األرى ( يعين ما أعلمهم ّنوته  اأٍلىٍرضً 

 الطويل  اليت يسوؽ الراعي ُّا الغةم، كمن ذلك قوؿ الشاعر:

ػىرـو       فػىقىٍد تػىبىػاعىد عىٍةكى اللَػٍهوي كالغىزىؿي  اٍلًمٍةػسىاةً إذىا دىبػىٍبتى علىى   ًمن هى

كأ له كاتٌ  ليه أحد فجلس على كرنيٍّ إيصعد  ال السطح ُب قصره كأكصى أفٍ ٔب إنليماف صعد  كذلك أفٌ 
ك اٞنوت كقبض نفسه من جسمه فبقي جسمه على  ر ُب أمور يقـو ُّا، فجاء ملى على عصاه كأخذ يفكٌ 

   كأكلت عصاه منضى فجاءت دكدة األرى  ّنوته ككاف الوقت شتاءن  ت كٓب يعلم أحده كهو ميٌ  امان ه أيٌ كرنيٌ 
علموا ّنوته، كذلك قوله تعأب )  نكسرت كنقط نليماف من كرنيه على نطح قصره فحيةئذو اكنطها ف
انيوا يػىٍعلىميوفى اٍلغىٍيبى مىا لىًبثيوا ُب )  للةاس أمر اٛننٌ ( أم تبٌٌن تػىبػىيَػةىًت اٛنًٍنح ا نقط )( أم فلمٌ فػىلىَما خىرَ  أىف َلٍو كى

اًب اٍلميًهٌنً  متةاعهم عن العمل. سمان مةهم النليماف نجن قً  بٌن. ألفٌ معذٌ  ( أم مالبثوا ُب السجناٍلعىذى
اًب الَسًعًنً يكالدليل على ذلك قوله تعأب ف  . كقاؿ{  ما نبق }كىمىن يىزًٍغ ًمةػٍهيٍم عىٍن أىٍمرًنىا نيًذٍقهي ًمٍن عىذى

  تعأب ُب نورة القمر }كىآخىرًينى ميقىرًَنٌنى ُب اأٍلىٍصفىاًد { .



( كهم أكالد نبأ بن يعرب بن قحطاف لىقىٍد كىافى ًلسىبىإو   قبيل  نبأ فقاؿ تعأب )ذكر نبحانه قصٌ  ٍبٌ  - 15
ًةًهمٍ ع ملوؾ اليمن )من قـو تػيبٌ  ( أم ُب بلدهم باليمن، كتسمى اٞنعارؼ، كبيةها كبٌن صةعاء ُب مىٍسكى

ٌنو كىمًشىاؿو اآلي  فقاؿ )فٌسر ٍبٌ    على قدرة اهلل.( أم عبلم  دالٌ آيى ه مسًنة ثبلث ناعات ) َةتىاًف عىن ٬نًى ( جى
ف كبيةهما اتا جةٌ صاؿ بعضها بالبعض فكأهنٌ تٌ أم عن ٬نٌن الةهر كعن مشاله. ككانت بساتٌن كثًنة كلكن ال

كا كيليوا ًمن رٍٍّزًؽ رىبٍّكيٍم كىاٍشكيري الةهر جاريان كفيهما من أنواع الفواكه كاألٖنار، فقلةا ٟنم على ألسن أنبيائةا )
ةه طىيٍّبى ه كىرىبٌّ غىفيوره   ( ٞنن شكر.لىهي بػىٍلدى

( أم السيل فىأىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم نىٍيلى اٍلعىرـًً كعن إرشاد نبٌيهم كٓب يسمعوا لقوله ) ( عن اٜنقٌ فىأىٍعرىضيوا) - 16
ـ معةاه مأرب كموقعه باليمن، كأغرؽ بساتيةهم كزرعهم. فالعرً  ى ندٌ هم، كييسمٌ ـ ندٌ الشديد الكثًن فهدٌ 

:الشديد اٞندمٌ   ر، كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو
ةىاكىأىنٌا اٍلعىاًصميوفى ًإذىا أيًطٍعٍةا      كىأىنٌا اٍلعارًميوفى ًإذىا   عيًصيػٍ

 كقاؿ جرير:
ـى  تػىبػىغحوفى  ًجٍئتيمٍ أى  نا العيرا ـه       فىًعٍةدى  كاًنعي  العىرامى ى  يػىٍبًغي ًلمىن عيرا

ككاف اٞناء يأٌب أرض نبأ من أكدي  اليمن ككاف هةاؾ جببلف ٩نتمع ماء اٞنطر كالسيوؿ بيةهما كقد بةت 
فيسقوف مةه مزارعهم كبساتيةهم عةد اٜناج ، فلما كٌذبوا رنوٟنم  88ان بٌن اٛنبلٌن من الرخاـ ندٌ ًنى ً٘ن 

فلما جاء السيل قويان  مابٌن األحجار كخلخلت السدٌ  ء السدٌ كتركوا أمر اهلل بعث اٛنرذاف فحفرت ُب بةا
 ًَنىَةتػىٍيًهمٍ ( بعد ذلك )كىبىَدٍلةىاهيم كفاضت اٞنياه عليهم فأغرقت بيوهتم كمزارعهم كبساتيةهم ) ـ السدٌ هتدٌ 

                                                           
 كالدليل على ذلك قوؿ األعشى: 88

 العىًرـٍ  عىلىيػٍهىا قػىَفى كمىٍأًربي ًه       أيٍنوىة للميؤتىًسي ذىاؾى  فىًفي
ـه  ا  يىًرـٍ  ٓبىٍ  مىاؤهيمٍ  جىاءىهي  إذىا            ً٘نٍيػىره  ٟنىيمٍ  بػىةىٍتهي  ريخى



َةتػىٌٍنً   كالقرنفل كالكباب  كالفلفل  ( اٝنمط كل ٖنر حادٌ ٙنىٍطو ( أم ذكاٌب ٖنر يؤكل )ذىكىاٌبىٍ أيكيلو ( أيخريٌن )جى
 اٟنةدي  كغًن ذلك من التوابل. كالشاهد على ذلك قوؿ أيب ذؤيب يصف ٙنرة:

ءً  كماءً  عيقاره  َل و  كال      ًِنىٍمطى و  لىٍيسىتٍ  الينٍّ ا الَشريكبى  يىٍكًوم خى  ًشهاُّي
 . كقاؿ خالد بن زهًن اٟنذٕب يصف ٙنرة أيضان:يعين ليست حادة كالتوابل كالحامض  كاٝنلٌ 

 مٍّ مىٍذركرو عليها ذيريكريهاةاًس ميٌن ِنىٍمط و      من السح كال تىٍسًبقىٍن لل
  :هتا. كقاؿة حدٌ لشدٌ  يعين ِنمرة حادة كأ٧نا ذٌركا عليها من السمٌ 

 ًإذا رأىٍكا ًمٍن مىًلكو ٔنىىمحطا     أىك خيةػٍزيكانان ضىرىبيوهي ما خىطا
 ضربوه. كقاؿ حٌساف بن ثابت:ة مزاج كغضب ك حدٌ يعين اذا رأكا من ملً 

ةى ي  جىيشه   األىٍحزابً  ًُنًليى ً  ميتىخىمًٍّطٌنى      ًفيًهمً  حىٍربو  كىاًبني  عييػىيػٍ
  ة مزاج كغضب.ين حدٌ أم ١نتدٌ 

 ثل ، كمن ذلك قوؿأ( األثل شجر يشبه الطرفاء كيشبه شجر الصةوبر، كاحدهتا كىأىٍثلو ) كقوله تعأب
 باٞنطر كيتساقط مةها على األرض فقاؿ: األصمعي يصف رجبلن ابتٌلت ثيابه
 رىشٍّ  بػىٍعدً  ًمنٍ  كاًبله  أىتاها    هىشٍّ  أىٍرضً  ُب أىثٍػلى ه  كأٌنكى 

 .ر شجر الةبق، كهو على أنواع من اٛنودة كاٜنجم كالطعمدٍ ( السٌ كىشىٍيءو مٍّن ًنٍدرو قىًليلو )

( أم بسبب كفرهم جىزىيٍػةىاهيم ّنىا كىفىريكاكتبديل اٛنةتٌن ) أب السيل كهدـ السدٌ  ( إشارةن ًلكى  َٰ ذى ) - 17
 ال نعاقب ّنثل هذا العقاب إال من كاٞنعىن: ، (ًإاَل اٍلكىفيورى ) ( ُّذا اٛنزاءكىهىٍل ٤نيىازًم كإنكارهم لةعمتةا )

 كفر بةعمتةا كأنكر آياتةا.

ةػىهيمٍ ) - 18 ( بالشجر ككثرة الثمر، كىبػىٌٍنى اٍلقيرىل اَليًت بىارىٍكةىا ًفيهىا م باليمن )يل كهي (  قبل السٌ كىجىعىٍلةىا بػىيػٍ
 ( ألبةاء السبيل، لكوهنا على منت الطريق كأرضهاقػيرنل ظىاًهرىةن ل الشاـ اليت يسًنكف اليها للتجارة )قرى  كهي

ا الَسيػٍرى مرتفع  ) ُنيث يقيلوف ُب  احدان ل مقداران ك ( أم جعلةا السًن من قري  أب قري  أخرى كىقىَدٍرنىا ًفيهى



ا لىيىإبى كىأىيَامنأب الشاـ، كقلةا ٟنم بلساف اٜناؿ )إٔب أف يصلوا إل كيبيتوف ُب أخرى  كاحدة ( يعين ًنًنيكا ًفيهى
أخرب اهلل عةهم ٍبٌ  ش كمن نرٌاؽ الطريق كمن اٛنوع كالعطش.( من الوحٍ آًمًةٌنى ليبلن شئتم السًن أك هناران )

 نعمتهم ككفركا ُّا. ركاطً م بى بأهنٌ 

ما كقع بيةهم من عداكة كمشاجرة، فأرنل اهلل الوحوش ُب ( كذلك لً فػىقىاليوا رىبَػةىا بىاًعٍد بػىٌٍنى أىٍنفىارًنىا) - 19
( كىظىلىميوا أىنفيسىهيٍم عليهم ) شقٌ يبعد ٟنم ك يطريقهم فقطعته عليهم فأخذكا يسًنكف ُب طريق آخر 

ثوف بشأهنم كيضربوف ُّم األمثاؿ فيقولوف ٞنن ( ٞنن بعدهم يتحدٌ فىجىعىٍلةىاهيٍم أىحىاًديثى رتكاب اٞنعاصي )اب
ًلكى  َٰ من الببلد )ًإَف ُب ذى  جه و  ( أم فرقٌةاهم ُب كلٌ كىمىزَقػٍةىاهيٍم كيَل ٣نيىَزؽو قوا كأيادم نبأ" )ت مشلهم "تفرٌ تشتٌ 

يىاتو   .عم يفهم هذه األمثاؿ كيعقلها( للةٌ شىكيورو  لٍّكيلٍّ صىَبارو (  أم لعربان كعبلمات ) آلى
، ككةدة، كأشعر، كاألزد، كمزحج، كأ٧نار. ًنى  ، كهم ً٘ن ككانوا عشر قبائل أكالد نبأ، تيامن مةهم نتٌ 

اف بالشاـ كجذاـ بتهام ، كٝنم بعٌماف، كعامل  بيثرب، كيقاؿ ٟنم األزد، كتشاءـ مةهم أربع ، كهم غسٌ 
 كمةهم األكس كاٝنزرج إبةا عمرك بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارث  بن امرئ القيس البهلوؿ بن

 اٞنلوؾ ًنى األزد بن كهبلف بن نبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف. ككاف بيت اٞنلك األعظم فيهم ً٘ن 
ك لٍ مي أزاؿ اهلل عةهم الٍ ٍبٌ  يانر بن عمرك،ٍبٌ  ع األصغر عمرك بن حساف كبعده بلقيسع  آخرهم تػيبٌ التباب

 ٍبٌ  كى اليمن بعدهم اٜنبش لى كمى  السبلـ. اعليهم ١نٌمدى ك سى يـ من ٕنزيقهم الذم كاف بٌن زمن عّنا تقدٌ 
 نبلـ كرجع األمر إٔب قريش.فارس إٔب أف جاء اإل

( إدعوهم ليةفعوكم مٍّن ديكًف الَلًه ا آٟن  كعبدٕنوها )( أهنٌ اٍدعيوا اَلًذينى زىعىٍمتيم )( للمشركٌن قيلً ) - 22
ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَةو ف كةتم صادقٌن فيما تزعموف، فهم )إعةكم  َنلب خًن أك دفع ضرٌ  ة ( أم ثقل ذرٌ الى ٬نى

كىمىا ٟنىيٍم ًفيًهمىا ( ليكثٌركا لكم الثمر ) ُب اأٍلىٍرضً كىالى ( الغازي  لييةزلوا عليكم اٞنطر )ُب الَسمىاكىاتً من خًن )
مٍّن ( أم من األنداد )ًمةػٍهيم( أم هلل تعأب )كىمىا لىهي لكان )مي  لقا كال( أم من شراك  مع اهلل ال خى ًمن ًشٍرؾو 

  ( أم من معٌن كمساعد على تدبًن شؤكهنما. ظىًهًنو 



كقد رأيتم   ؟لكم اف اٞنبلئك  تشفع لةا عةد اهلل كتةصرنا أٓب نقل" :قاؿ بعض اٞنشركٌن للمسلمٌن - 23
هي ًإاَل ًلمىٍن أىًذفى فةزلت هذه اآلي  ) "!كيف انتصرنا عليكم يـو أحد ( لىهي ( اهلل )كىالى تىةفىعي الَشفىاعى ي ًعةدى

 بشفاعته فحيةئذو يشفعوف ٞنن يشاؤكف إال ٞنن يأذف اهلل ٟنم  األنبياء كاٞنبلئك  ال فٌ إ كاٞنعىن:بشفاعته، 
نوحان  ل شفاعتهم. فإفٌ قبى عوا فبل تي عوف به كإذا تشفٌ ٓب يأذف بشفاع  إنساف فبل يتشفٌ  يشفعوف له، فإفٍ 

ا مٌ ( يعين لى حىَّتَٰ ًإذىا فػيزٍّعى عىن قػيليوًًُّمٍ ل شفاعته فغرؽ كهلك مع الكافرين. كقوله )قبى ٓب تي  ه كلكنٍ ةً بٍ ع التشفٌ 
( أم قاؿ اٞنشركوف قىاليوا يـو أحد ككاف الفزع قد انتؤب عليهم يـو بدر ) ذهب الفزع عن قلوب اٞنشركٌن

تقولوف  كاٞنعىن:مةهم باٞنؤمةٌن،  كانتهزاءن  ان مكهذا القوؿ هتكٌ  ؟( ُب الةصر عليةامىاذىا قىاؿى رىبحكيٍم للمؤمةٌن )
قاؿ اٞنؤمةوف ُب جواب  ( أمقىاليوا) ؟اهلل كعدنا بالةصر عليكم، فكيف انتصرنا ٥نن عليكم يـو أحد إفٌ 

كالصدؽ كلكن أصحابةا تركوا أماكةهم كٓب يعملوا  اهلل تعأب قاؿ كقوله اٜنقٌ  فٌ إ( يعين اٜنٍىقَ اٞنشركٌن )
من خلفهم كضرُّم، كهذا من أيديةا كليس من اهلل، كنةةتصر عليكم ُب  فجاء العدكٌ  الةبٌ بقوؿ 

( ُب عظمته فبل ٫نلف اٍلكىًبًني (  فوؽ خلقه بالقهر )عىًليح كىهيوى الٍ ٓب ٪نصل الةصر يـو أحد ) اٞنستقبل إفٍ 
 ماكعد به من الةصر كالظفر.

(  كىالى نيٍسأىؿي عىَما تػىٍعمىليوفى ( إف كاف رفض األصةاـ جر٬ن  ُب رأيكم ) قيل اَل تيٍسأىليوفى عىَما أىٍجرىٍمةىا) - 25
 . من جرائم، بل كلٌّ مسؤكؿه عن عمًلهً 

ةػىةىا رىبػحةىاقيٍل ) - 26 ةػىةىا بًاٜنٍىقٍّ ل )ةن أخرى ( للحرب كالقتاؿ مرٌ  ٩نىٍمىعي بػىيػٍ َ يػىٍفتىحي بػىيػٍ  ( أم يفصل بيةةا باٜنقٌ  ٍبي
( بطيريؽ الةصر  اٍلعىًليمي ( ألكليائًه ) كىهيوى اٍلفىَتاحي ى الباطل )ن كاف على ك٫نذؿ مى  ى اٜنقٌ ن كاف على بأف يةصر مى 

ى ذلك قوله تعأب ُب ليل على فيةصرنا عليكم. فكلم  "فتح" معةاها الةصر كالفصل بٌن ٗناعتٌن، كالدٌ 
نورة الفتح }ًإنَا فػىتىٍحةىا لىكى فػىٍتحنا محًبيةنا{ ، نزلت يـو اٜنديبي . كقاؿ تعأب ُب نورة فاطر }مىا يػىٍفتىًح الَلهي 

  ٣نيًٍسكى ٟنىىا { .لًلَةاًس ًمن َرٍ٘نى و فىبلى 



قوا شيئان من األرض أـ ٟنم ًشرؾه ُب ( ألنأٟنم هل خلى قيٍل أىريك٘ب اَلًذينى أىٜنٍىٍقتيم ًبًه شيرىكىاء ) - 27
( كىبَل السماكات، كهم اٞنبلئك  ، ألهٌنم قالوا اٞنبلئك  بةات اهلل . فلٌما ٚنعت اٞنبلئك  هذا القوؿ قالوا )

 .( ُب خلقهً اٜنٍىًكيمي ( ُب ميلكًه )اٍلعىزًيزي كٌل شيء كهو )  ( خالقي بىٍل هيوى الَلهي شيئان من ذلك ) ٓب ٦نلقٍ 

ا اٍلوىٍعدي ( يعين اٞنشركٌن ) كىيػىقيوليوفى ) - 29 ( ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( الذم تًعدكنةا بًه من العذاب )مىّتى هىذى
 أيٌها اٞنسلموف؟

( يعين موعدكم للعذاب يـو ٕنوتوف قيل َلكيم مٍّيعىادي يػىٍوـو اَل تىٍستىٍأًخريكفى عىٍةهي نىاعى ن كىالى تىٍستػىٍقًدميوفى ) - 30
 فيه فتىلقىوف العذاب أمامكم ُب عآب الربزخ عآب الةفوس.

ا اٍلقيٍرآًف كىالى بًاَلًذم بػى ) - 31 ٍيًه كىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا لىن نػحٍؤًمنى ًُّىذى الذم بٌن يديه  حٌمد( يعين كال ّنٌٍنى يىدى
ماتوا كانتقلوا إٔب عآب الةفوس فقاؿ ٍبٌ  أخرب نبحانه عن حاؿ األمم اٞناضي  اليت كٌذبت الرينيلٍبٌ  القرآف.

 ( أم مسجونوف مقٌيدكف. كمن ذلك قوؿ األعشى: ًإًذ الظَاًلميوفى مىٍوقيوفيوفى ) ١نٌمد( يا  كىلىٍو تػىرىل)
ا الوىًشيجى  كتػىرىل مىٍوقيوفى ن      بػيييوتًةا حىٍوؿى  اٛنيٍردى  اٛنًيادى  لكتػىرى   ميسىَةدى

ٍم ) يػىقيوؿي ( يعين يرتاجعوف بالكبلـ ) يػىٍرًجعي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو اٍلقىٍوؿى ( يعين ُب عآب الةفوس )ًعةدى رىًٍُّّ
( ٕنةعونةا من اإل٬ناف بالرينيل لىٍوالى أىنتيٍم ( يعين يقوؿ األتباع لرؤنائهم ) اَلًذينى اٍنتيٍضًعفيوا لًَلًذينى اٍنتىٍكبػىريكا

 ( ُّم.لىكيَةا ميٍؤًمًةٌنى )

يعنا( القيامً  )كىيػىٍوـى ) - 40 َ يػىقيوؿي ( العابدين كاٞنعبودين، كهم اٞنبلئك  ) ٪نىٍشيريهيٍم ٗنًى ( اهلل تعأب ٍبي
ء) ً  أىهىؤيالى ًئكى انيوا يػىٍعبيديكفى وف )( اٞنشرك لًٍلمىبلى  ( ؟إًيَاكيٍم كى

انيوا يػىٍعبيديكفى ( ال مواالة بيةةا كبيةهم )نيٍبحىانىكى أىنتى كىلًيػحةىا ًمن ديكهًنًم ( أم اٞنبلئك  )قىاليوا ) - 41 بىٍل كى
أىٍكثػىريهيم س )( ُب عآب الربزخ، أم كانوا ٫ندموف اٛنٌن كالشياطٌن بعدى موهًتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفو اٛنًٍَن 

 قوف بقوٟنم.( أم مصدٌ محٍؤًمةيوفى ( أم باٛنٌن )ًًُّم ( أم أكثر الكافرين كاٞنشركٌن )



ًٍلكي بػىٍعضيكيٍم لًبػىٍعضو نَػٍفعنا ) - 42 ( يعين ال ٕنلك اٞنبلئك  لكم نفعان كما كةتم تأملوف كال فىاٍليػىٍوـى الى ٬نى
( كىنػىقيوؿي لًَلًذينى ظىلىميوا كما كةتم ٔنافوف الضحٌر مةهم ُب الدنيا )( كىالى ضىرًّا رؤناؤكم كما كةتم تتوٌقعوف )

 ( .ذيكقيوا عىذىابى الَةاًر اَليًت كيةتيم ًُّىا تيكىذٍّبيوفى أم للمشركٌن )

ا ( أم كاضحات األدلٌ  )كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػيةىا بػىيػٍّةىاتو ) - 43 ًإاَل نوؿ اهلل )( ييشًنكف إٔب ر قىاليوا مىا هىذى
ا  ( أم  ًإاَل ًإٍفكه محٍفتػىرنل ( ييشًنكف إٔب القرآف )رىجيله ييرًيدي أىف يىصيدَكيٍم عىَما كىافى يػىٍعبيدي آبىاؤيكيٍم كىقىاليوا مىا هىذى

ا ) ١نٌمدافرتاه عليةا  كذبه  ( ًإاَل ًنٍحره محًبٌنه )( يعين القرآف كىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا لًٍلحىقٍّ لىَما جىاءهيٍم ًإٍف هىذى
 ألنٌه ٩نذب القلوب إليًه .

( كىمىا أىٍرنىٍلةىا إًلىٍيًهٍم قػىبػٍلىكى ًمن نًَذيرو ( فييجاًدلونةا ُّا )يىٍدرينيونػىهىا ( ًعلمٌي  )كىمىا آتػىيػٍةىاهيم مٍّن كيتيبو ) - 44
ادلوف بغًن ًعلم كال دين ٚناكم.  فييجادلوف بديةًه كشريعتًه، بل ٩ني

( قومكى من اٞناؿ كىمىا بػىلىغيوا فأهلكةاهم ) ١نٌمد( كما كٌذب قومك يا كىكىَذبى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم ) - 45
ةىاهيٍم كالقٌوة كاألكالد ) ( ، أم فىكىَذبيوا رينيًلي فىكىٍيفى كىافى نىًكًًن ( يعين ما أعطيةا اٞناضٌن )ًمٍعشىارى مىا آتػىيػٍ

 أليسى اٟنبلؾ كالدمار؟ فكيف كاف عاقب ي إنكارهم للرنيل،

ةو ) - 46 ( أم تقوموا لتحقيق دين اهلل أىف تػىقيوميوا لًَلًه ( أم ّنسأل و كاحدة كهيى )قيٍل ًإ٧َنىا أىًعظيكيم ًبوىاًحدى
ظركا هل ديةكم على حٌق أـ ديين؟ كقيامكم للمشاكرة ٩نب أف ةكالكشف عةهي باٞنشاكرة كالتفكًن فت

، يعين كاحدان مع كاحد آخر، ألٌف الكثرة تشٌوش شئتم ( إفٍ كىفػيرىادىل ةٌن )( أم إثةٌن إثمىثٍػىنى يكوف )
َ تػىتػىفىَكريكا اٝنواطر كتغًٌن اٜنقيق ، أٌما اإلثةاف كلٌّ مةهما يعرض رأيهي على صاحبًه ) كديةًه  ١نٌمد( ُب أمر ٍبي

( ًإٍف هيوى ًإاَل نىًذيره َلكيم بػىٌٍنى يىدىٍم ( كما زعمتم أنٌه ٠نةوف )مىا ًبصىاًحًبكيم مٍّن ًجَة و فحيةئذو تعلموف )
 ( ًلمىن عاندى كٓب يؤمن.عىذىابو شىًديدو مبلئكً  )



( على الباطًل فيدمغهي. القذؼ هو إلقاء الشيء من مكاف ميرتفع إٔب قيٍل ًإَف رىيبٍّ يػىٍقًذؼي بًاٜنٍىقٍّ ) - 48
قل إٌف  كاٞنعىن:" هو القرآف، ، ك"اٜنقٌ  18مكاف مةخفض. كقد نبق تفسًنها ُب نورة األنبياء ُب آي  

 ريٌب يةٌزؿي اٞنبلئك ى بالقرآف على من يشاء من عبادًه ليدمغى الباطلى كييشٌتتهي فإذا هو زاهقه، 
ـي اٍلغيييوًب كقوله )  ( يعين يعلمي عاقب ى كٌل رنوؿ ماذا تكوف قبل إرنالًه.عىبَل

ال  كاٞنعىن:( . "الباطل" أصةامهم، كىمىا يػيٍبًدئي اٍلبىاًطلي كىمىا ييًعيدي ( أم الدين اٜنٌق )قيٍل جىاء اٜنٍىقح ) - 49
ن كاف تيبدئي اٝنلق من الرتاب كال تعيدهي إٔب الرتاب باٞنوت، ألهٌنا غًن قادرة على شيءو من ذلك، كمى 
 دئي اٝنلقى بعاجزان عن خلًق شيء من اٞنخلوقات فهو ليس بإاله كال يستحٌق التعظيم كالتقديس. قل اهللي يي 

 ييعيدهي فأٌٗب تؤفىكوف؟ٍبٌ 

( أم عليها إٍب الضبلؿ ال فىًإ٧َنىا أىًضلح عىلىى نػىٍفًسي ( عن اٜنٌق كما تزعموف )قيٍل ًإف ضىلىٍلتي ) - 50
يعه ( من القرآف كاًٜنكم  )فىًبمىا ييوًحي ًإٕبىَ رىيبٍّ ( إٔب اٜنٌق )كىًإًف اٍهتىدىٍيتي عليكم ) ( قىرًيبه والةا )( ألقًإنَهي ٚنًى

 قوالةا.أمٌةا يرل أعمالةا كيسمعي 

( أم حٌن ًإٍذ فىزًعيوا ) ١نٌمد( يا كىلىٍو تػىرىل أخرب نبحانه عن حاؿ من مات من اٞنشركٌن فقاؿ )ٍبٌ  - 51
( أم ٓب يفوتونا كٓب فىبلى فػىٍوتى ٌما رأكا مبلئك  اٞنوت اليت قبضت أركاحهم )أصاُّم الفزع كاٝنوؼ كذلك لى 

( من أهلهم كذكيهم فلم يتمٌكن كىأيًخذيكا ًمن َمكىافو قىرًيبو هم أف يهربوا من أيديةا كمن نيلطتةا )كةٍ ٬ني 
.  أيًخذىت أركاحهم كبقيت أجسامهمأحد ه مةهم أف يةصرهم أك ٬نةع مبلئكتةا من أخًذ أركاحهم. يعين

يعين مبلئكتةا  ،تػيٍبًصريكفى{  لىٍيًه ًمةكيٍم كىلىًكن اَل كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الواقع  قوله تعأب }كى٥نىٍني أىقػٍرىبي إً 
 أقرب إٔب اٞنستحضر كلكن ال ترىكهنم ألهٌنم ركحانيوف أثًنيوف كأنتم ماٌديوف.



كىأىَٗب ٟنىيمي التَػةىاكيشي ان اآلف، فقاؿ اهلل تعأب )١نٌمد( أم بالقرآف كصٌدقةا آمىَةا بًًه ( بعد موهتم ) كىقىاليوا) - 52
 ١نٌمد( عن ًمن مىكىافو بىًعيدو فيخربكهي بأهنم آمةوا بًه ) ١نٌمد( 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 .

( كتابان آخر غًن القرآف، ييقاؿ "زيده  كىيػىٍقًذفيوفى هتم )( مو ًمن قػىٍبلي ( أم بالقرآف )كىقىٍد كىفىريكا ًبًه ) - 53
صة " أم يرميها بالسوء كالبهتاف ) ( أم ّنا غابى عةهم ًعلميه كمكانيه كهو التوراة بًاٍلغىٍيًب يقذؼي امرأةن ١ني

هىرا{ ،  ، كقذفهم ٟنا قوٟنم }ًنحراًف تىظا( عةهم حيث التوراة ُب فلسطٌن كهم ُب مكٌ ًمن َمكىافو بىًعيدو )
 ان.١نٌمديعةوف التوراة كالقرآف ، كقوٟنم }إنٌا ًبكلٍّ كاًفركف { يعةوف بذلك التوراة كالقرآف كمونى ك 

ةػىهيٍم كىبػىٌٍنى مىا يىٍشتػىهيوفى ) - 54 ( أم بأمثاٟنم كىمىا فيًعلى بًأىٍشيىاًعًهم مٍّن قػىٍبلي ( من اإل٬ناف كقبوله )كىًحيلى بػىيػٍ
انيوا ُب شىكٍّ محرًيبو ) ُب الكفر الذين ماتوا قبلهم موًقع ُب الريب ، يعين ُب شٌك من  ( أم شكٌ ًإنَػهيٍم كى

 كالقرآف. ١نٌمدرًنالً  

 ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة نبأ، كاٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى 
====================================== 

 سورة فاطر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ماكانت أرضان كاحدة كهي  ( كجاعلهما تسع قطع بعداٜنٍىٍمدي لًَلًه فىاًطًر الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -1
ها فصارت تسع   قرها كشقٌ األمر أرضان كاحدة ففطٌ  ئالسيارة كمن ٗنلتها األرض كانت ُب باد الكواكب
 نيارة أك أكثر من ذلك. كواكب



انػىتىا رىتٍػقنا } األنبياءتعأب ُب نورة  كالشاهد على ذلك قوله  أىكىٓبىٍ يػىرى اَلًذينى كىفىريكا أىَف الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى
آي  تأٌب ُب القرآف بذكر  كلٌ   م كانت قطع  كاحدة فشقٌقةا٨نا. كقد قلتي فيما نبق أفٌ أفػىفىتػىٍقةىا٨نيىا{ 

 هذا اٞنةهج ُب شرحتي  السموات كاألرض فيجمع بيةهما كاك عطف يريد ُّا الكواكب السيارة. كقد
  على التفصيل،   لكوف كالقرآفا  كتايب

ً  رينيبلن كقوله تعأب ) ًئكى اًعًل اٍلمىبلى اهلل ليقـو بأدائها األنبياء ( إٔب األنبياء يةزلوف بالوحي كبأكامر من جى
ثى كىريبىاعى( يعين يرنل اٞن أيكٕب أىٍجًةحى و ل )كالرني  بلئك  إٔب األنبياء ( كأجةح  الطًن، ييرنلهم )َمثٍػىنىَٰ كىثيبلى

إثةٌن إثةٌن، أم ُب كٌل مرٌة إثةٌن أك ثبلث  ُب كٌل مرٌة أك أربع ، كما أرنل إٔب إبراهيم )ع( ثبلث  من 
 ( فيخلق ُب اٞنستقبل نوعان آخر غًن اٞنبلئك  كاٛننٌ يىزًيدي ُب اٍٝنىٍلًق مىا يىشىاءي بٌشركه بالولد )اٞنبلئك  حٌن 

 ( .ًإَف الَلهى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره كاإلنس )

بلى فى   أك علم أك رزؽ أك كلد صاّب )( أم من نعم و كمطر أك صحٌ َما يػىٍفتىًح الَلهي لًلَةاًس ًمن َرٍ٘نى و ) - 2
( أم من بعد فىبلى ميٍرًنلى لىهي ًمن بػىٍعًدهً ( من ذلك )كىمىا ٬نيًٍسكٍ ( أم ال يقدر أحد على مةعها )٣نيًٍسكى ٟنىىا
  ( ُب أفعاله.اٜنٍىًكيمي ( ُب ميلكه يفتح ٞنن يشاء ك٬نسك عٌمن يشاء )كىهيوى اٍلعىزًيزي إمساكه )

اًلقو غىيػٍري الَلًه يػىٍرزيقيكيم مٍّنى الَسمىاءً شكركه )ا( ك الَلًه عىلىٍيكيمٍ يىا أىيػحهىا الَةاسي اذٍكيريكا نًٍعمىتى ) -3 ( هىٍل ًمٍن خى
فوف صرى ( أم فكيف تي ًإاَل هيوى فىأىَٗبَٰ تػيٍؤفىكيوفى ( ُب الكوف )الى إًلىػَٰهى ( بالةبات كالثمر كالشجر )كىاأٍلىٍرضً باٞنطر )

 إٔب الضبلؿ. عن طريق اٜنقٌ 

بىٍت رينيله مٍّن قػىٍبًلكى ) ١نٌمد( يا بيوؾى كىًإف ييكىذٍّ ) -4 ( أم ترجع كىًإٔبى الَلًه تػيٍرجىعي اأٍليميوري ( فصربكا )فػىقىٍد كيذٍّ
  الةفوس بعد اٞنوت فيجازيها على أعماٟنا كيعاقبها على أفعاٟنا.
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نٍػيىا( الخيلف فيه )حىقٌّ ( بالثواب كالعقاب )يىا أىيػحهىا الَةاسي ًإَف كىٍعدى الَلهً ) -5 ( يزيةتها فىبلى تػىغيرََنكيمي اٜنٍىيىاةي الدح
( بأف ٬نٌةيكم باٞنغفرة مع اٍلغىريكري ( أم ُنلمه كإمهاله، ككذلك الشيطاف )كىالى يػىغيرََنكيم بًالَلهً كمبلٌذها )

  .اإلصرار على اٞنعاصي

( أم فعادكه كال فىأنًَذيكهي عىديكًّاكالعار )( يدعوكم إٔب ما فيه اٟنبلؾ كاٝنزم ًإَف الَشٍيطىافى لىكيٍم عىديكٌّ ) -6
( ُب لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب الَسًعًنً ٔب الكفر كاإلشراؾ كاٞنعاصي ُب الدنيا )إ( ًإ٧َنىا يىٍدعيو ًحٍزبىهي تٌتبعوا أكامره )

  اآلخرة.

ًلهً ) - 8 ( فواظب عليه كٓب ٬نتةع فػىرىآهي حىسىةناء )( أم زٌين له الشيطاف العمل السيٌ أىفىمىن زييٍّنى لىهي نيوءي عىمى
فىًإَف الَلهى ييًضلح مىن يىشىاءي ال يستوياف ) ؟عةه، كمن هداه اهلل إٔب اإل٬ناف كالعمل الصاّب فكاف مستقيمان 

( أم يضٌل من يستحٌق اإلضبلؿ بسبب ظلمه للةاس، كيهدم من كاف أهبلن للهداي  كىيػىٍهًدم مىن يىشىاءي 
 كاٞنعىن:السبب.  عرفتى  ( إذٍ فىبلى تىٍذهىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو فقراء كاٞنساكٌن )بسبب عطفه على ال
ًلٍك نفسك يا  ًإَف الَلهى هم ألهٌنم ظاٞنوف )كفركا كٓب يؤمةوا فإٌف اهلل أضلٌ   على هؤالء اٞنشركٌن إذٍ  ١نٌمدالهتي
   كالظلم.( مع الفقراء كالضعفاء من اإلهانعىًليمه ّنىا يىٍصةػىعيوفى 

يعنا( فليتقٍّ اهلل يكٍن عزيزان )مىن كىافى ييرًيدي اٍلًعزَةى ) -10 ( كبيده أمرها فبل تتطٌلبها من غًنه ) فىًلَلًه اٍلًعزَةي ٗنًى
كد عن اهلل ، كذلك إذا وح احملفوظ. كالكلم الطيب هو الذَ كييكتىب ُب اللٌ  ) إًلىٍيًه يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَيٍّبي 

كد أحدان يكفر فرتدعه كتضربه كتؤنبه. كإذا ٓب تتمٌكن من ردعه ٔنرب السلط  لكي يعاقبوه. فهذا الذَ ٚنعت 
فبلنان على كفره. فيقوؿ  بعن اهلل تصعد به اٞنبلئك  إٔب اهلل فتقوؿ يارٌب إف فبلنان عبدؾ ذادى عةك كأنٌ 

ٔب إوح نظر لٌ ما مٌر مىلىك بالاٞنبلئك ، فيكتبوه ككلٌ وح احملفوظ لرتاه اهلل تعأب للمبلئك  أكتبوا هذا ُب اللٌ 
أىٓبٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى كدعا له باٝنًن كالغفراف. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة إبراهيم قوله تعأب }تلك الكتاب  

 .  {اءً الَلهي مىثىبلن كىًلمى ن طىيٍّبى ن كىشىجىرىةو طىيٍّبى و أىٍصليهىا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ُب الَسمى 



( يعين يرفعه إٔب السماكات األثًني ، إٔب اٛنةاف، فإٌف اهلل تعأب يأمر اٞنبلئك  كىاٍلعىمىلي الَصاًلحي يػىٍرفػىعيهي كقوله )
بلن إذا عمل صاّب، كمن تلك األعماؿ الصدق  للفقراء كاٞنساكٌن كاأليتاـ كاألرامل، مثى  أف ترفع كلٌ 

 ى مذخورة لك حٌّت كأكلها ذلك اليتيم فإٌف ركح تلك التفاح  تبقى أعطيتى تفاح  إٔب يتيم ُب نبيل اهلل 
هذه التفاح  اليت أعطيتها لليتيم ُب دار  تةتقل ّنوتك إٔب عآب الربزخ فتجدها أمامك فتقوؿ اٞنبلئك  خذٍ 

قديره ٬نكركف ( تكىاَلًذينى ٬نىٍكيريكفى الَسيٍّئىاتً ُب نبيل اهلل كما أعطيتى ) الدنيا، ككذلك يأتونك ّنا أنفقتى 
نساف يكفر إبعض اٞنكر حسة  كذلك مثل أف ٕنكر ب اٞنكرات السيئات، كا٧نا قاؿ ٬نكركف السيئات ألفٌ 

 دنا إبراهيمكبذلك يتوب عن كفره، أك ٕنكر بشخض ال يصٌلي كبذلك يداـك على الصبلة. كقد مكر نيٌ 
( يعين ٟنىيٍم عىذىابه شىًديده كقوله ) ، كهذه أعماؿ حسة  كإف كانت مكران،اٝنليل بالكافرين فكٌسر أصةامهم

   ( أم يبطل كيفسد.كىمىٍكري أيكلىػًَٰئكى هيوى يػىبيوري ئات )ٞنن ٬نكر السيٌ 

( أم خلق أباكم آدـ من تراب، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة كىالَلهي خىلىقىكيم مٍّن تػيرىابو ) - 11
ـى }ًإَف مىثىلى ًعيسىىَٰ ًعةدى الَلًه  آؿ عمراف  ثىًل آدى  { . خىلىقىهي ًمن تػيرىابو  كىمى

( َ ًإاَل ( ٘نلها )كىمىا ٓنىًٍملي ًمٍن أينثىىَٰ كىالى تىضىعي ( لتتةانلوا )جىعىلىكيٍم أىٍزكىاجناٍبٌ  ًمن نحٍطفى و ( خلق أكالده )ٍبي
( كىالى ييةقىصي ًمٍن عيميرًهً الفقراء )ى طفه على ٌد ُب عمر معَمر بسبب عى ( أم كما ٬نيى ًبًعٍلًمًه كىمىا يػيعىَمري ًمن محعىَمرو 

( ُب ًكتىاب( نكتبه )ًإاَل ص من عمره بسبب ظلمه للضعفاء )ةقى كتبةا له عمران طويبلن فيي   ن أحدو أم كما مً 
أعماله. فإٌف اٞنبلئك  تكتب بإذف اهلل ُب صحائف األعماؿ أٌف فبلنان ناعد الفقراء كاٞنساكٌن فزدنا ُب 

( الةقصاف ًلكى  َٰ ًإَف ذى صةا من عمره عشرين نة  )زيدان ظلم اٞنساكٌن كالضعفاء فةقٌ عمره عشرين نة ، كأٌف 
 ( ام نهل الصعوب  فيه.عىلىى الَلًه يىًسًنه كالزيادة )

بالكرٙب الذم يرحم الفقراء كالضعفاء كيساعدهم كُب اللئيم الذم يظلم الةاس  بلن ضرب اهلل مثى ٍبٌ  - 12
كىمىا يىٍستىًوم كيضطهدهم: ببحرين أحد٨نا صاّب للشرب كاآلخر ماّب ال يصلح للشرب، فقاؿ تعأب )



ا( أم ليسا نواءن )اٍلبىٍحرىافً  ػَٰذى مبلح. كقد ( ام بارد كخالص من األعىٍذبه فػيرىاته ( إشارةن إٔب نيل مصر )هى
ا ًمٍلحه أيجىاجه  } نبق تفسًنها ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب ػَٰذى ا عىٍذبه فػيرىاته كىهى ػَٰذى  { . هى

 ( ام طٌيبه شرابه هينء. كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:نىاًئغه شىرىابيهي )
 اٜنىًميمً  بًاٞناءً  أغصح  أكادي      قػىٍببلن  ككيٍةتي  الَشرابي  ٕبى  كناغى 

ا) ػَٰذى  كاٞنعىن:( أم ماّب فيه مرارة، ًمٍلحه أيجىاجه ( إشارةن إٔب البحر األ٘نر الذم غرؽ فيه فرعوف كجةده )كىهى
بٌٌن ٍبٌ  فهل ماء البحرين عةدكم نواء؟ كبل ال يستوياف، فكذلك الكرٙب كاللئيم اليستوياف عةد اهلل ،

ا البخيل فقاؿ تعأب )أنفع من اإلنساف  كاف ماٜنان كلكنٍ   نبحانه بأٌف البحر كإفٍ  من كىًمن كيلٍّ تىٍأكيليوفى ٜنٍى
ؼ يستعمل للزية  دى ( يعين اللؤلؤ كاٞنرجاف، كالصَ كىتىٍستىٍخرًجيوفى ًحٍليى ن تػىٍلبىسيونػىهىا( يعين األٚناؾ ) طىرًيًّا

كمثلها ُب ( أم جوارم فيه بذهاب كإياب. ًفيًه مىوىاًخرى ( أم السفن كالبواخر )كىتػىرىل اٍلفيٍلكى كالةقوش )
ـً اٞنعىن ُب نورة الشورل } ، فاٛنوارم هي السفن كالبواخر ْنرم ُب  { كىًمٍن آيىاتًًه اٛنٍىوىاًر ُب اٍلبىٍحًر كىاأٍلىٍعبلى

 ( إذا رُنتم ُب ْنارتكم.كىلىعىَلكيٍم تىٍشكيريكفى ( بالركوب فيها للتجارة )لًتىٍبتػىغيوا ًمن فىٍضًلهً البحار )

( نبق ُب الةَػهىاًر كىييوًلجي الةَػهىارى ُب الَلٍيًل كىنىَخرى الَشٍمسى كىاٍلقىمىرى كيلٌّ ٩نىٍرًم أًلىجىلو محسىمًّى ييوًلجي الَلٍيلى ) -13
الَلهي رىبحكيٍم لىهي ( الذم أنشأ البحرين كنٌخر الشمس كالقمر )ًلكيمي  َٰ ذى  ) 29تفسًنها ُب نورة لقماف ُب آي  

مىا ( يعين اٞنبلئك  )كىاَلًذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًهً من متاع الدنيا كال تسألوا غًنه )ألوه ما شئتم ( فانٍ اٍلميٍلكي 
ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمًنو  ( يعين اٞنبلئك  الذين تدعوهنم لقضاء حوائجكم ما ٬نلكوف من تكبًن زهرة من الزهور ٬نى

ا الةوع "قاطي" كالقسم فاألزهار تكوف على قسمٌن بعضها صغار األحجاـ كيسمى هذ 89اليت ُب اٛنة  
 إٌف الذين تدعوهنم لقضاء كاٞنعىن:ؿ كيسمى "قطمر" أم الةوع الكبًن. اآلخر أكرب حجمان من األكٌ 

                                                           
  زاهي  آالؼ السةٌن ركحاني  التةمو فتكرب كالتذبل فتصغر بل تبقى على حاٟنا نديٌ ألٌف األزهار اليت ُب اٛنة    89

 اليذهب ركنقها كاليزكؿ ٗناٟنا.



ا هي عليه فكيف وائجكم اليقدركف على إ٧ناء زهرة من األزهار اليت ُب اٛنة  بأف ٩نعلوها أكرب ٣نًٌ ح
 بدكف إذف من اهلل ٟنم؟٬نكةهم أف يساعدككم بشيء من اٞنادة كيقضوا حوائجكم 

( ألهٌنم بعيدكف عةكم فأنتم ُب الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيمٍ ) ( لكشف ضرو ًإف تىٍدعيوهيمٍ قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  - 14
عيوااألرض كهم ُب السماكات الركحانٌي  ُب اٛنةاف األثًني  ) ( الذين معكم ُب األرض يكتبوف كىلىٍو ٚنًى

ابيوا لىكيٍم )أعمالكم ك٪نصوف عليكم أقوالكم  كىيػىٍوـى يعملوف شيئان بدكف أمر من اهلل ) ( ألهنم المىا اٍنتىجى
كىالى يػيةىبٍّئيكى ؤكف مةكم )( أم يةكركف عليكم عبادتكم ٟنم كيلومونكم عليها كيتربٌ اٍلًقيىامىً  يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم 

ل. كيرى  من تدمًن إذ هو خبًن ّنا جرل يبصر( بأفعاؿ اهلل مع اٞنشركٌن خىًبًنو ( جربائيل )ًمٍثلي ) ١نٌمد( يا 
َ اٍنتػىوىلَٰ عىلىى اٍلعىٍرشً كنظًن هذه اٛنمل  ُب نورة الفرقاف قوله تعأب } { يعين الَرٍ٘نىػَٰني فىاٍنأىٍؿ ًبًه خىًبًننا ٍبي

 جربائيل عن قدرة اهلل كأفعاله. أؿٍ انٍ فى 

( ُب ليإب الشهر كىالى الظحليمىاتي نواءن الكافر كاٞنؤمن )( أم ليسوا كىمىا يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىىَٰ كىاٍلبىًصًني ) -19
لم  كةاي  عن اٛنهل كالةور كةاي  عن اٟنداي  كالليإب القمرم نواء إٍذ بعضها مظلم كبعضها مضيء، فالظٌ 
طوف فيها ُب ظلمات اٛنهل فيعبدكف األصةاـ، اٞنظلم  كةاي  عن السةٌن اٞناضي  اليت كاف الةاس يتخبٌ 

ٔب عبادة اهلل كترؾ عبادة األصةاـ فلم يسمعوا لقوله إد كالرنوؿ الذم كاف يدعوهم كةاي  عن اٞنرشً كالقمر  
د م ليس نور الشمس كنور القمر نواء. كالةور كةاي  عن اٞنرشً أ( كىالى الةحوري  أفلى ّنوته كغاب عةهم )حٌّت 

بعضهم أرنلةاه إٔب قبيل   نواء، إذٍ  ليس اٟنداة كلهم كاٞنعىن:، كاٟنادم الذم يرشد قومه أب طريق اٜنقٌ 
ٔب الةاس أٗنعٌن. إان أرنلةاه ١نٌمدفقط فلم يتمٌكن من هدايتهم، كبعضهم أرنلةاه إٔب قومه فقط، كلكٌن 

ٌنى عىلىىَٰ الةبيٌ كىلىقىٍد فىَضٍلةىا بػىٍعضى  } نراءقوله تعأب ُب نورة اإل ل ليسوا نواءن داة كالرني اٟني  كالشاهد على أفٌ 
ةىا دىاكيكدى زىبيورنا ،بػىٍعضو   . {كىآتػىيػٍ

  نواء، ألٌف الظٌل عةدكم ( يعين ليس الظٌل عةدكم ُب الدنيا كعةدنا ُب اٛنةٌ كىالى الظٍّلح كقوله ) - 21
  الشمس عليها، كلكٌن الظٌل عةدنا ُب اٛنةاف ثابت اليزكؿ ألٌف يزكؿ بسبب دكراف األرض كانتقاؿ أشعٌ 



إٌف الظٌل عةدكم ُب الصيف ناخن كُب ٍبٌ  فيها ثابتان، يكوف الظلٌ  تدكر فلذلك   ثابت  الأرض اٛنةٌ 
الشتاء بارد، كلكٍن عةدنا معتدؿ على الدكاـ ال ناخن كال بارد، فبل ٔنتاركا الظٌل الذم عةدكم على 

 َٟنيمٍ  الذم عةدنا، فاعملوا آلخرتكم كي تةتقلوا إٔب الظٌل الذم عةدنا. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةساء }
طىَهرىةه  ا أىٍزكىاجه ح  .  {كىنيٍدًخليهيٍم ًظبلًّ ظىًليبلن   ًفيهى

م ليس اٜنىٌر الذم عةدكم ُب الصيف كحرارة جهةٌ  كاٞنعىن:( . اٜنرح كةاي  عن العذاب، كىالى اٜنٍىريكري كقوله )
كالدليل  م.الصيف لكي تةجوا من حرارة جهةٌ  عملوا آلخرتكم كجاهدكا ُب نبيل اهلل كٓنٌملوا حرٌ انواء ف

َةمى أىشىدح حىرًّا كىقىاليوا الى تىةًفريكا ُب اٜنٍىرٍّ } على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة انيوا يػىٍفقىهيوفى  قيٍل نىاري جىهى  {َلٍو كى
. 

ُب أعماٟنم كجهادهم ُب نبيل اهلل ، فاألحياء هم اٞنؤمةوف الذين  )كىمىا يىٍستىًوم اأٍلىٍحيىاءي ) - 22
انتجابوا لرٌُّم كلرنوله كآمةوا، كلكةهم ليسوا نواء ُب العمل كاٛنهاد ُب نبيل اهلل فبعضهم جاهدكا 

كىالى كبعضهم ٔنٌلفوا عن اٛنهاد، فاَّاهدكف هم األحياء عةد رٌُّم، كذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة }
ًبيًل الَلًه أىٍموىاته تػىقي   .  بىٍل أىٍحيىاءه كىلىػًَٰكن اَل تىٍشعيريكفى{ وليوا ًلمىن يػيٍقتىلي ُب نى

( فاألموات كةاي  عن اٞنشركٌن ألهٌنم خسركا آخرهتم كأهليهم، كهم ليسوا نواءن ألٌف كىالى اأٍلىٍموىاتي كقوله )
( أم يهدم إٔب ًإَف الَلهى ييٍسًمعي مىن يىشىاءي وه )لم كٓب يقاتلكبعضهم عاهدكه على السٌ  الةبٌ بعضهم قاتلوا 

( يعين اٞنعاندين من اٞنشركٌن شٌبههم كىمىا أىنتى ّنيٍسًمعو َمن ُب اٍلقيبيورً اإلنبلـ من كاف أهبلن للهداي  )
 نبحانه باألركاح اٞنسجون  ُب القبور، فكذلك اٞنشركوف مقَيدكف بتقاليد آبائهم.

 .( كقد أنذرتى ًإاَل نىًذيره ًإٍف أىنتى ) - 23



( بالعذاب للكافرين كىنىًذيرنا  للمؤمةٌن )( باٛنةٌ بىًشًننا( أم بالقرآف )بًاٜنٍىقٍّ ) ١نٌمد( يا ًإنَا أىٍرنىٍلةىاؾى ) - 24
د رشً ى فيها مي ( أم اال مضى ًإاَل خىبلى ًفيهىا نىًذيره   )( من األمم الضالٌ كىًإف مٍٍّن أيَم و كاٞنشركٌن كالفانقٌن )

 م أنذرهم عذاب اهلل إٍف ٓب يرتكوا عبادة األصةاـ كاألكثاف.كميهدً 

بيوؾى فػىقىٍد كىَذبى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ) -25 جىاءىتٍػهيٍم رينيليهيم ( أم قبل قريش كمشركي العرب )كىًإف ييكىذٍّ
ألواح مونى، كهي التوراة األصلي  .  ( أم كبالقطع اٜنجري ، يعينكىبًالزحبيرً ( الدالٌ  على صدقهم )بًاٍلبػىيػٍّةىاتً 
}آتيو٘ب زيبػىرى اٜنٍىًديًد{  السٌد قاؿ   إنكةدر ٞنا بىنى ع، كمن ذلك قوله تعأب ُب قصٌ طى ر"  معةاها قً بي فكلم  "زي 

 عان من اٜنديد. طى أم قً 
داككد كإ٤نيل ( يعين الكتب السماكي  كهي صحف إبراهيم كتوراة مونى كزبور كىبًاٍلًكتىاًب اٍلميًةًنً كقوله )
 عيسى.

َ أىخىٍذتي اَلًذينى كىفىريكا) - 26 ( أم فكيف كاف عاقب  فىكىٍيفى كىافى نىًكًنً  هلكوا )( بالعذاب حٌّت ٍبي
  لي كتكذيبهم بالعذاب أليس كاف اٟنبلؾ كالدمار؟ني إنكارهم لري 

اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجةىا) - 27 ٢نحٍتىًلفنا رع كالةخيل كاألشجار )ن الزٌ ( مً بًًه ٖنىىرىاتو  أىٓبٍى تػىرى أىَف الَلهى أىنزىؿى ًمنى الَسمى
جيدىده بًيضه كى٘نيٍره ( أم كأخرجةا ّناء اٞنطر جباالن )كىًمنى اٍٛنًبىاؿً ( كأحجامها كطعمها كرائحتها )أىٍلوىانػيهىا

ككسيد أ( أم جباؿ جديدة نتيج  التعري  كالتآكل، ذلك أف ماء اٞنطر يذيب غاز ثةائي ٢نحٍتىًلفه أىٍلوىانػيهىا
ف حامض الكاربونيك فيذيب هذا األخًن من األحجار الكلسي  اليت ُب الكاربوف اٞنوجود ُب اٟنواء فيتكوٌ 

على مٌر السةٌن اٛنباؿ فتةزؿ إٔب البحار أك إٔب األراضي اٞنةخفض  فتتحٌجر ثاني ، كهكذا تستمر العملي  
 حّت يصبح جببلن جديدان. 

( تقديره ككٌونا ّناء اٞنطر غرابيب نودان، مفردها غربيب، كهو الفحم كىغىرىابًيبي نيوده أما قوله تعأب )
 اٜنجرم، يقاؿ ُب اٞنثل "أنود غربيب" أم يشبه الفحم ُب نواده. كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:

 ًغٍربًٍيبي  كالَلٍوفي  ميٍضطىًمره  كالقيٍصبي     ًدره ميٍةحى  كالَشدح  ميةػٍهىًمره  كاٞناءي 



ا قاؿ كيريد بذلك الفحم اٜنجرم ألنه يتحٌجر بوانط  حامض الكربونيك اٞنتكٌوف بسبب األمطار كإ٧نٌ 
. كقد نبق تفسًن هذه اآلي  ُب  90الفحم اٜنجرم على أربع  أقساـ تعأب "غرابيب" على اٛنمع ألفٌ 

 بالتفصيل. الكوف كالقرآفكتايب 
( ٢نتلف ألواهنا أيضان، كهم اٛنةس األبيض كاألصفر كاألنود كاأل٘نر، ألٌف البشر كىًمنى الَةاًس ) - 28

 بالتفصيل.  الكوف كالقرآف. كقد شرحتي عةهم ُب كتايب  أجةاساٞنوجودين على أرضةا هم أربع  

  كالدكابٌ  ( أم كما اختلفت ألواف الةاسًلكى  َٰ كىاأٍلىنٍػعىاـً ٢نيٍتىًلفه أىٍلوىانيهي كىذى ( ٢نتلف ألواهنا كنقوشها )كىالَدكىابٍّ )
( يعين العلماء ٫نافوف اهلل ألهٌنم يعرفوف العاقب  فيخشونه ًإ٧َنىا ٫نىٍشىى الَلهى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي كذلك األنعاـ )
 .ٞنن ٫نشاه كاليشرؾ بعبادته شيئان ( غىفيوره ( ُب ملكه )ًإَف الَلهى عىزًيزه ك٫نافوف عقابه )

قصص األنبياء السبع اليت ُب القرآف كٚنع اليهود بعضها قالوا إٌف  لىٌما نزلت السبع اٞنثا٘ب، أم -  31
ةىا إًلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىابً فيها زيادة كنقصانان كالصحيح هو ما ُب توراتةا، فةزلت هذه اآلي  ) يػٍ ( أم كىاَلًذم أىٍكحى

الكتب السماكي  ، يعين اٜنديث الذم ذكرناه لك عن ( أم هو الصحيحهيوى اٜنٍىقح من الكتب السماكي  )
 ا التوراة اٜنالي  فقد تبلعب ُّا عزرا بن نرايا كغًٌن ُّا قلميه.، أمٌ ككتبوه أصحابك ُب القرآف هو اٜنقٌ 

ٍيهً فالقرآف أنزٌله جربائيل ) ا بػىٌٍنى يىدى قنا لٍّمى  ًإَف الَلهى ًبًعبىاًدهً من قصص األنبياء ) ١نٌمدم ( أم ٞنا بٌن يدى ميصىدٍّ
 ( يعلم ماكاف كما يكوف فيخربؾ ّنا هو الصحيح.ٝنىىًبًنه بىًصًنه 

ةىا ًمٍن ًعبىاًدنىا) - 32 َ أىٍكرىثٍػةىا اٍلًكتىابى اَلًذينى اٍصطىفىيػٍ جعلةا الكتب ٍبٌ  كاٞنعىن:، ١نٌمد تك يا( كهم أمٌ ٍبي
 اخرتناهمالسماكي  إرثان للمسلمٌن، أم نقلةا الوحي من بين إنرائيل إٔب بين إٚناعيل كهم العرب حيث 

 اليـو على العاٞنٌن، كذلك ألٌف بين إنرائيل كفركا مراران كعبدكا األصةاـ تكراران كٓب يةقادكا ألمرنا كٓب

                                                           
 يوجد مةه مةجم ُب قري  "بلكان " الواقع  بٌن بغداد كأربيل.  90
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 فىًمةػٍهيٍم ظىآًبه أخذ نبحانه ُب كصف العرب فقاؿ ) ٍبٌ  91يستسلموا ألنبيائةا فرفضةاهم كاخرتنا غًنهم
 ( أم مصلح، كالشاهد على ذلك قوؿ لبيد بن ربيع  يرثي أخاهكىًمةػٍهيم محٍقتىًصده ( بأعماله السيئ  )لٍّةػىٍفًسهً 

 د:بى أر 
 جارىا اٜنىقٍّ  نىواءى  كاجاري  كإفٍ      أريبه  فميٍقتىًصده  اقػٍتىصىدكا إذا

م كما أذف اهلل له ُب الكتب أ( بًًإٍذًف الَلهً ٔب فعلها )إ( أم كثًن اٝنًنات يتسابق كىًمةػٍهيٍم نىاًبقه بًاٍٝنىيػٍرىاتً )
 هيوى ٔب بين إٚناعيل )إكانتقاله من بين إنرائيل  ١نٌمد( إشارةن إٔب نزكؿ الوحي على نبٌيةا ًلكى  َٰ ذى ) السماكي 

 ( عليهم فليشكركا اهلل على عطائه ك٪نمدكه على نعمائه.اٍلفىٍضلي اٍلكىًبًني 

يىٍدخيليونػىهىا ٪نيىَلٍوفى ًفيهىا جىَةاتي عىٍدفو أخذ نبحانه يصف ما أعٌده ٞنن هو نابق باٝنًنات فقاؿ )ٍبٌ  - 33
 ( يعين أناكر أثًني  نشأت من أناكر ذهبي . كقد نبقًمٍن أىنىاًكرى ًمن ذىهىبو كىليٍؤليؤنا كىلًبىانيهيٍم ًفيهىا حىرًيره 

 كاٜنج.كُب نورة الكهف   الكوف كالقرآفتفسًنها ُب كتايب 

 تةابتا( الذم أصابةا ُب الدنيا، أم اٟنمـو كاألحزاف اليت انكىقىاليوا اٜنٍىٍمدي لًَلًه اَلًذم أىٍذهىبى عىَةا اٜنٍىزىفى ) -34
  ( ٜنسةاهتم.شىكيوره دين التائبٌن )( للموحٌ ًإَف رىبَػةىا لىغىفيوره ُب الدنيا )

َلةىا دىارى اٍلميقىامى ً ) - 35  ( أم تعبالى ٬نىىسحةىا ًفيهىا نىصىبه ( عليةا )ًمن فىٍضًلهً انزلةا دار اٝنلود )( أم اَلًذم أىحى
 ( أم إعياء. كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:كىالى ٬نىىسحةىا ًفيهىا ليغيوبه )

بٍّبٍ       شاًعران  كيٍةتى  إفٍ  اٜنىبٌلؼً  األىٍصلىعً  إٔبى   ليغيوبً  ًُنًٌنً  هذا فما فذى
 كتكانل.يعين ليس الوقت بوقت إعياء 

 شيرىكىاءىكيمي اَلًذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الَلًه أىريك٘ب مىاذىا خىلىقيوا ًمنى كا ٕب رأيكم ُب )بدي أ( أم قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ) - 40
 ها، أمٌف ذكر األرض إذا جاء قبل ذكر السموات يريد ُّا األرض كلٌ أفيما نبق  . قلتي  (اأٍلىٍرضً 

                                                           
لذلك أقوؿ كقد أنذرهم بذلك عيسى بن مرٙب )ع( كذلك ُب إ٤نيل ميت ُب اإلصحاح الواحد بعد العشرين فقاؿ "  91

 "، يعين أم  تقـو بأدائه كتعمل بأحكامه.لكم أٌف ملكوت اهلل ييةزع مةكم كييعطى ألم  تعمل أٖناره
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الكواكب السيارة كٌلها، فقوله تعأب )مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرًض(، يعين أٌم جزءو خلقوا مةها فهل خلقوا 
 ـأـ زحبلن أقت كصارت كواكب نيارة، أـ خلقوا الزهرة الذم هو جزء من األرض األصلي  اليت ٕنزٌ  اٞنرٌيخ

 ؟عت من قبلاليت تقطٌ  غًن ذلك من الكواكب السيارة البلٌب هٌن أجزاء من تلك األرض

( الغازي  فخلقوا معي طبق  اٟنيدركجٌن أـ األكزكف أـ ثا٘ب  أككسيد الكربيت أىـٍ ٟنىيٍم ًشٍرؾه ُب الَسمىاكىاتً )
اهلل هو الذم خلق الكواكب السيارة  فٌ أا علموا فلمٌ  ؟أـ غًن ذلك من الطبقات الغازي  اليت ُب الفضاء

ةىاهيٍم ًكتىابنا) ؟دكف اهلل ُب العبادةيعبدكف األصةاـ كاألكثاف كال يوحٌ كخلق الطبقات الغازي  فكيف  ( أىـٍ آتػىيػٍ
( بىٍل ًإف يىًعدي الظَاًلميوفى بػىٍعضيهيم بػىٍعضنا( كبل ٓب نعًطهم كتابان  قبل القرآف )فػىهيٍم عىلىىَٰ بػىيػٍّةى و مٍٍّةهي ٚناكيان )
 قائق.( مةهم كجهبلن باٜنًإاَل غيريكرنااٞنبلئك  ) بشفاع 

ة اٛناذبي ، أم ٬نسك الكواكب السيارة كمن ٗنلتها ( بقوٌ ًإَف الَلهى ٬نيًٍسكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) -41
( يعين لئبل تزكال عةها كيتفرٌ األرض بقوٌ   قا ُب الفضاء )كىلىًئن زىالىتىا( يـو القيام ة جاذبي  الشمس )أىف تػىزيكالى

٬نسكهما كما ُب اٞناضي حٌن تشٌققت األرض كصارت كواكب عن جاذبي  الشمس فبل يقدر أحد أف 
ا ًمٍن أىحىدو مٍّن بػىٍعًدهً نيارة ) مساكهما غًن اهلل، ككذلك يـو إ( يعين هل قدر أحد على ًإٍف أىٍمسىكىهيمى

حد على إمساكها غًن اهلل. ألٌف الكواكب السيارة إذا زالت عن جاذبي  الشمس فإهنا أالقيام  ال يقدر 
ارت اٛنديدة، ألٌف مشسةا اٜنالي  تةفجر يـو القيام  ٔب السيٌ إتةجذب هذه الةيازؾ ٍبٌ  كوف نيازؾ،تتمٌزؽ كت

ارة اٜنالي  إذا زالت عن جاذبي  الشمس كتقطٌعت إٌف الكواكب السيٌ  كاٞنعىن:فتكوف تسع  عشر كوكبان، 
ًليمنا( بعباده )غىفيورنا( للتائبٌن منل )إًنَهي كىافى ة جاذبي  أخرى فإٌف اهلل تعأب ٬نسك تلك القطع بقوٌ   حى

 بالتفصيل. الكوف كالقرآفاٞنوحدين. كقد نبق تفسًن هاتٌن اآليتٌن ُب كتايب 

لىًئن بأ٬نافو غليظ  ) ١نٌمد  حلفوا باهلل قبل أف يأتيهم ( يعين كٌفار مكٌ كىأىٍقسىميوا بًالَلًه جىٍهدى أى٬ٍنىاهًنًمٍ )  -42
 ل من اليهود( أم أهدى لَيىكيونيَن أىٍهدىلَٰ ًمٍن ًإٍحدىل اأٍليمىمً ( أم رنوؿ من اهلل يةذرهم )جىاءىهيٍم نىًذيره 
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 ( عنًإاَل نػيفيورنايئه )( ٠نَما زىادىهيمٍ ) ١نٌمد( كهو فػىلىَما جىاءىهيٍم نىًذيره كالةصارل إٔب طاع  اهلل كطاع  رنوله )
 .اٜنٌق كصدكدان عن اٟندل

ان ( أم طلبان للرئان  كتكربٌ اٍنًتٍكبىارنا ُب اأٍلىٍرضً فقاؿ ) اٜنقٌ  من بٌٌن نبحانه ألٌم نبب نفركاٍبٌ  - 43
يستعملوف ( يعين صاركا كىمىٍكرى الَسيٍّئً كعلى أتباعه الفقراء فلذلك ٓب يةقادكا له كٓب يؤمةوا به ) ١نٌمدعلى 

قوف اٞنثل القائل اٞنكر مع الةاس كيفرٌقوف بيةهم بالعداكة كالقتاؿ لتكوف السيادة ٟنم بذلك كصاركا يطبٌ 
يقي ) "دٍ سي تى  ٌرؽٍ فػى " ( كقد أحاط ُّم مكرهم فقيًتلوا يـو بدر، اٍلمىٍكري الَسيٍّئي ًإاَل بًأىٍهًلهً ٪نيط ) ( أم كالكىالى ٪نًى

( يعين ما ٬نةعهم من اإل٬ناف ُب الوقت ًإاَل نيَةتى اأٍلىَكًلٌنى ( يعين يةتظركف )ريكفى فػىهىٍل يىةظي كهم رؤناء قريش )
ل ييقبى  يةدموف كيؤمةوف حٌن ال لٌن؟ فيحةئذو اٜناضر فهل يةتظركف العذاب أف يةزؿ ُّم كما نزؿ باألكٌ 

دى ًلسيَةًت الَلًه تػىٍبًديبلن مةهم إ٬ناهنم ) ل ته ُب خلقه إذا جاء العذاب التيقبى كنةٌ  ( يعين تلك عادة اهللفػىلىن ْنًى
دى ًلسيَةًت الَلًه ٓنىٍوًيبلن توب  من يتوب كال إ٬ناف من ييؤمن ) وؿ، يعين ال يؤٌخر ( أم كال تأخًنان إٔب اٜنى كىلىن ْنًى

 عةهم العذاب إٔب السة  القادم  إذا جاء.

كىٍيفى  ب  )بٌن كديارهم اٝنرً ٔب آثار اٞنكذٌ إ( فػىيىةظيريكا) 92( للسياح  كالتجارةأىكىٓبٍى يىًسًنيكا ُب اأٍلىٍرضً ) - 44
انيوا أىشىَد ًمةػٍهيٍم قػيَوةن كىمىا كىافى الَلهي لًيػيٍعًجزىهي لهم فأهلكةاهم )( الذين كٌذبوا رني كىافى عىاًقبى ي اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ  كىكى

ًإنَهي  ( حيث هي مسكن األنس )كىالى ُب اأٍلىٍرضً ) ( الغازي  حيث هي مسكن اٛننٌ ًمن شىٍيءو ُب الَسمىاكىاتً 
ا   نتقاـ مةهم.( على االقىًديرنا( بأفعاٟنم )كىافى عىًليمن

( أم على مىا تػىرىؾى عىلىىَٰ ظىٍهرًهىا( من آثاـ )ّنىا كىسىبيوا( بالعذاب إنتعجاالن )كىلىٍو يػيؤىاًخذي الَلهي الةَاسى ) - 45
( يعين إٔب كقت كىلىػًَٰكن يػيؤىخٍّريهيٍم ًإٔبىَٰ أىجىلو محسىمًّىعليها بل لىماتوا ٗنيعان )( تدٌب ًمن دىابَ و ظهر األرض )

                                                           
 أصلها أٓب يسًنكا ُب األرض، كالواك للتحذير من عقاب اهلل . 92



( فحيةئذو فىًإَف الَلهى كىافى ًبًعبىاًدًه بىًصًننا( باٞنوت )فىًإذىا جىاءى أىجىليهيمٍ معٌٌن مقٌدر، كهو آخر يـو من أعمارهم )
 .ن كيرحم اٞنؤمةٌن ُب عآب الربزخيعٌذب الكافري

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة فاطر، 

======================================= 

 

 س سورة ي

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

ا رأل قومه كٌذبوه مٌ ُب ذلك لى  خذه الشكٌ أاألمر  ئ)ع( ُب باد الةبٌ ( لىٌما نزؿ الوحي على م س) -1
ت قلبه كان. فأراد اهلل أف يثبٌ كليس ملى  ٌف الذم جاءؾ بالوحي هو من اٛننٌ إكصاركا يسخركف مةه كقالوا 

، فأنزؿ عليه آيات كثًنة يثبٌ عةه ليقـو بأداء الرنال  قيامان صادقان بقوٌ  على رنالته كيزيل الشكٌ  ته فيها ة عزـو
يا  نٍ قٍّ يػى  كاٞنعىن:، كالسٌن معةاها نٌلم، نٍ قٍّ اٜنركؼ، فالياء معةاها يػى على القياـ بالرنال  كمن ٗنلتها هذه 

ُب تبليغ  بواجبك كال ترتٌددٍ  مٍ ك كقي ألمر ربٌ  ٌلمٍ مةه، كنى  ك كالتكن ُب شكٌ ؿ إليك من ربٌ ّنا أنزً  ١نٌمد
 الرنال .

 . (كىاٍلقيٍرآًف اٜنٍىًكيمً ) - 2
 ك ٞنن اٞنرنلٌن فبل تشكٌ مان بالقرآف ذم اٜنكم إنٌ قسى  كاٞنعىن:( الواك للقسم، ًإَنكى لىًمنى اٍلميٍرنىًلٌنى ) -3 

 ُب رنالتك.
( يعين إٌنك على طريق حٌق طريق التوحيد كليس على ضبلؿ كما يزعم هؤالء عىلىىَٰ ًصرىاطو محٍستىًقيمو ) -4

 اٞنشركوف.



 . (تىةزًيلى اٍلعىزًيًز الَرًحيمً ) -5
. كالشاهد على ذلك باؤهم كٓب يأهتم رنوؿ من قبلكآ رٍ ( أم ٓب ييةذى لًتيةًذرى قػىٍومنا َما أينًذرى آبىاؤيهيٍم ) -6

بىٍل هيوى اٜنٍىقح ًمن رَبٍّكى لًتيةًذرى قػىٍومنا َما أىتىاهيم مٍّن نًَذيرو مٍّن  أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي قوله تعأب ُب نورة السجدة }
 ،  لىعىَلهيٍم يػىٍهتىديكفى{قػىٍبًلكى 

  ( عن اآلخرة الهوف بالدنيا.فػىهيٍم غىاًفليوفى )

ـٌ اٞنشركٌن كعةادهم فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 7 فػىهيٍم ( بالعذاب )لىقىٍد حىَق اٍلقىٍوؿي عىلىىَٰ أىٍكثىرًًهمٍ أخذ نبحانه ُب ذ
  ( ألهنم مقلٍّدكف آلبائهم.الى يػيٍؤًمةيوفى 

نَا جىعىٍلةىا ُب القىوه من العذاب ُب عآب الربزخ عآب الةفوس فقاؿ تعأب )إً  كصف حاؿ آبائهم كما ٍبٌ  -8
الن فىًهيى ًإٔبى اأٍلىٍذقىافً  ( أم رافعو رؤكنهم من ضيق الغٌل كغاٌضو أبصارهم فػىهيم محٍقمىحيوفى  93أىٍعةىاًقًهٍم أىٍغبلى

 فةي  ركبها:من أشع  الشمس كنار الرباكٌن. كالشاهد على ذلك قوؿ شاعرهم يصف  ن
 الًقماحً  كاإلًبلً  الطٍَرؼى  نػىغيضٌ     قػيعيوده  جىوانًًبها عىلىى ك٥نىٍني 

 ألٌف اإلبل ترفع رأنها عن اٞناء إف كاف باردان كتغمض أعيةها. كقاؿ لبيد بن ربيع :
ٍم ًُنيلى كىفتي و كالَرنىًل الًقماًح      باكى   لو كىراحً رهتي

 "الَرنىل" هي القطع  من األبل.

ةىاهيمٍ ( من اٜنميم )كىجىعىٍلةىا ًمن بػىٌٍنً أىٍيًديًهٍم نىدًّا) - 9 يػٍ ا فىأىٍغشى ٍلًفًهٍم نىدًّ ( بالدخاف كنار الرباكٌن كىًمٍن خى
 ( الطريق ليخرجوا كيةجوا من العذاب.فػىهيٍم الى يػيٍبًصريكفى )

ٍرتػىهيٍم أىـٍ ٓبٍى تيةًذٍرهيٍم الى كىنىوىاءه عاد نبحانه إٔب ذكر األحياء من هؤالء اٞنشركٌن فقاؿ )ٍبٌ  -10 عىلىٍيًهٍم أىأىنذى
 ٛنهلهم كعةادهم كتقليدهم ألجدادهم. ١نٌمد( بك يا يػيٍؤًمةيوفى 

                                                           
 غيٌلت أيديهم أب أعةاقهم فصارت ٓنت أذقاهنم. كاٞنعىن:مفردها )ذقن( كهي اللحي ،   93



كىخىًشيى ن اتٌبع القرآف، أم من اتٌعظ بالقرآف )( يعين إ٧ٌنا يةتفع بإنذارؾ مى ًإ٧َنىا تيةًذري مىًن اتَػبىعى الذٍٍّكرى ) - 11
 ( ُب اآلخرة.فػىبىشٍٍّرهي ّنىٍغًفرىةو كىأىٍجرو كىرٙبو ( أم ُب حاؿ غيابه عن الةاس )بً الَرٍ٘نىػَٰنى بًاٍلغىيٍ 

ٍوتىىَٰ ) - 12 ى ذلك على  ن قدرى كمى  94( أم ٤نعل من اٛنماد أحياءن يسمعوف كيبصركف ًإنَا ٥نىٍني ٥نيًٍيي اٍلمى
ال داعي إٔب إحياء األجساـ اٞنيت  إذ الةفوس باقي  حٌي  تبصر كتسمع  أليس هو على البعث أقدر؟ كلكنٍ 

انىب كهي اليت تدخل الةار أك اٛنة . كالدليل على ذلك قوله تعأب ) ( كىنىٍكتيبي مىا قىَدميواكهي اليت ٓني
( أم هيمٍ كىآثىارى فكتاب  األعماؿ ال تكوف بعد إحياء اٞنوتى بل تكوف ُب الدنيا قبل اٞنوت، كقوله تعأب )

ن خلفهم. فهذه هي آثارهم مى ئ  تركوها لً دع  ابتدعوها كتقاليد نيٌ كنكتب أيضان ما خٌلفوه بعدهم من بً 
ةىاهي ُب ًإمىاـو ( من أفعاٟنم )كىكيَل شىٍيءو ) ( أم محًبٌنو ( أم ُب كتاب أعماٟنم ٩ندكنه أمامهم يـو القيام  )أىٍحصىيػٍ

  يركنه بأبصارهم كيأخذكنه بأيديهم.

( كهي بيت اٞنقدس، يعين أىٍصحىابى اٍلقىٍريى ً ( ُب عةادهم كتعةتهم )َمثىبلن ( أم لقومك )كىاٍضًرٍب ٟنىيم) -13
ا اٍلميٍرنىليوفى فلسطٌن ) ( كهم من حوارٌيي عيسى بن مرٙب، ككاف ذلك بعد كفاة اٞنسيح بسةٌن، ًإٍذ جىاءىهى

  فقست قلوب بين إنرائيل ككفرت بأنعم اهلل كأشركت.
  

فػىقىاليوا ًإنَا إًلىٍيكيم ) فيلبس( هو فىكىَذبيو٨نيىا فػىعىَزٍزنىا بًثىاًلثو ) يوحةاك  بطرس( ك٨نا ًإٍذ أىٍرنىٍلةىا إًلىٍيًهمي اثٍػةػىٌٍنً ) -14
  ( من اهلل ندعوكم إٔب عبادته كحده كترؾ الكفر كْنٌةب الظلم كاٞنعاصي.محٍرنىليوفى 

                                                           
يػىقيوليوفى  ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }  94 َا يىٍكبػيري ُب صيديكرًكيٍم فىسى ٍلقنا ٣نٍّ ا أىٍك خى ًديدن قيٍل كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك حى

اهلل قادر أف ٫نلق أحياءن من اٜنجارة كاٜنديد كمن غًن٨نا ٣نٌا  إفٌ  :كاٞنعىنرىكيٍم أىَكؿى مىرَةو{ . مىن ييًعيدينىا  قيًل اَلًذم فىطى 
يتعٌذر عةدكم كيصعب ُب رأيكم. ككلم  "موت" معةاها ٗناد، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنلك }اَلًذم 

 الن كمةه خلق األحياء.خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٜنٍىيىاةى{ . يعين خلق اٛنماد أكٌ 



( عليكم مىا أىنتيٍم ًإاَل بىشىره مٍّثٍػليةىا كىمىا أىنزىؿى الَرٍ٘نىػَٰني ًمن شىٍيءو لهم )( أم قاؿ أصحاب القري  لرني قىاليوا) - 15
 بلن.( فلستم رني ًإٍف أىنتيٍم ًإاَل تىٍكًذبيوفى من الوحي )

ًديةىً  رىجيله يىٍسعىىَٰ ) - 20 ككاف من علماء بين إنرائيل كمعركفان  غماالئيل( هو كىجىاءى ًمٍن أىٍقصىى اٍلمى
 .95( كأطلقوهم كال ترٗنوهمقىاؿى يىا قػىٍوـً اتًَبعيوا اٍلميٍرنىًلٌنى عةدهم بالصبلح كالتقول )

  ( إٔب طريق اٜنق.اتًَبعيوا مىن اَل يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كىهيم محٍهتىديكفى ) -21

( بعد موتكم فيعاقبكم كىإًلىٍيًه تػيٍرجىعيوفى ُب رحم أمي ٞنٌا كةتي مضغ  ) (كىمىا ٕبى الى أىٍعبيدي اَلًذم فىطىرى٘ب ) - 22
 على كفركم.

 ( أعبدها كهي الأىأىٔنًَذي ًمن ديكنًًه آًٟنى ن أنكر عليهم أٌناذ األصةاـ كعبادهتا فقاؿ غماالئيل )ٍبٌ  - 23
ٍيئنا كىالى ييةًقذيكفً تةفعين ) ( أم العىينٍّ ًإف ييرًٍدًف الَرٍ٘نىػَٰني ًبضيرٍّ اَل تػيٍغًن تةفع ) كال تضرٌ  ( من شىفىاعىتػيهيٍم شى

  العذاب.
ؿو محًبٌنو ( يعين لو فعلت كا تفعلوف )ًإ٘بٍّ ًإذنا) - 24  ( .لًَفي ضىبلى
 كي تشهدكا ٕب عةد اهلل بأ٘ب مؤمن ٚنعوا ميٌن ا( أم ففىاٍٚنىعيوفً ( أيها الرنيل )ًإ٘بٍّ آمىةتي ًبرىبٍّكيٍم ) - 25

  موحد ال أعبد األكثاف كال األصةاـ.
اؿى يىا ( أم قالت له اٞنبلئك  أدخل اٛنة ، كٞنا دخلها )قى ًقيلى اٍدخيًل اٛنٍىَة ى ا مات غماالئيل )مٌ كلى  -26

 . (لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفى 
  . (ّنىا غىفىرى ٕب رىيبٍّ كىجىعىلىيًن ًمنى اٍلميٍكرىًمٌنى ) -27

ًمن جيةدو ( أم من بعد موته )ًمن بػىٍعًدهً ( أم على قـو غماالئيل كهم اليهود )عىلىىَٰ قػىٍوًمهً  كىمىا أىنزىٍلةىا) -28
  . (كىمىا كيةَا ميةزًًلٌنى ( ٓنارُّم كتقاتلهم )مٍّنى الَسمىاءً 

                                                           
ٔب أنطاكي . كقٌصتهم إ برناباة عيسى كتبعهم فأطلقوهم بعد أف جلدكهم، فذهبوا أب أنطاكي  يبٌشركف هةاؾ بةبوٌ   95
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ةن ) - 29 انىٍت ًإاَل صىٍيحى ن كىاًحدى ( ضٌدهم، يعين أعداؤهم صاحوا صيح  كاحدة ضٌدهم فهجموا ًإف كى
( ال حرك  ٟنم كال ضجيج، يعين أصبحوا مستسلمٌن للقتل مةاقدين فىًإذىا هيٍم خىاًمديكفى كقتلوهم )عليهم 
 لؤلنر.
ـ بدأت حرك  66قاؿ: "ُب نة   قصتهم عن كتاب "اليهوديّة العالمّية" للدكتور رياض باروديكإليك 

 ثورة ضد الركماف تةتزع ٕنٌرد كنط يهود أكرشليم كالضواحي بقيادة رئيس الكهة  "حةانيا" ألجل تدبًن
انتقبلؿ إنرائيل كتعيد ٟنا ٠ندها الضائع. ٧نت اٜنرك  بسرع  بسبب الضغط الركما٘ب كاالختبلفات 

اٞنتكررة ك٤نح الثٌوار ُب البداي  باحتبلؿ مراكز اٞندية  كٌلها كطردكا الركماف مةها. كلكٌن ركمٌي  ٓب تلبث 
بقيادة "تيطس" القائد الركما٘ب اٞنعركؼ. فحضر إٔب اٞندية  نة  ة كبًنة دة بقوٌ حّت جٌردت الوالي  اٞنتمرٌ 

ـ كحاصرها كأخذ ٪نتٌل مراكزها الواحد بعد اآلخر إٔب أف أًٌب احتبلٟنا. فقتل ٗنيع البالغٌن من 70
ل كهٌدـ كٌل مةازٟنا كالسور كاٟنيكل حّت صار الةاظر إليها من بعيد ال عساكر كمدنيٌن كباع األكالد أنرٌ 

ح ب  خالي  خامدة ٥نوان من ٙنسٌن نة  إٔب أف ٚنيً أهٌنا مدية  كانت تقـو مقامها. بقيت أرضها خرً يصٌدؽ 
ٌن بزيارة أماكةها اٞنسيحي  اٞنقٌدن  كبذلك أخذت العائبلت اٞنسيحي  تةتقل إليها اج اٞنسيحيٌ لبعض اٜنجٌ 
ٌف األكثري  أدان غًن ين ٠ندٌ ـ كاف القسم األكرب من اٞندية  قد بي 450 إذا كانت السة  تدر٩نيان حٌّت 

وف ب  كمزبل  ككاف اٞنسيحيٌ الساحق  من السكاف كانت مسيحي . أما مكاف اٟنيكل فكاف ال يزاؿ خرً 
ـ 453يزيدكف من إهان  كٓنقًن تلك البقع  برمي األقذار كاألكناخ عليها نكاي  باليهود. كُب نة  

  كالديةٌي  البطريك ككانت اٞنمكل  الركمانٌي  قد جيعلت أكرشليم بطريكٌي  مةفصل  يدير شؤكهنا اٞندنيٌ 
 اعتةقت اٞنسيحٌي ." إنتهى.

انيوا بًًه يىٍستػىٍهزًئيوفى ) - 30   ( كهذا من قوؿ غماالئيل أيضان.يا حىٍسرىةن عىلىى اٍلًعبىاًد مىا يىٍأتًيًهم مٍّن َرنيوؿو ًإاَل كى



( كأصحاب كىٍم أىٍهلىٍكةىا قػىبػٍلىهيم مٍّنى اٍلقيريكفً ( قومك )يػىرىٍكا أىٓبىٍ ان )١نٌمدقاؿ اهلل تعأب ٢ناطبان رنوله ٍبٌ  -31
( يعين القركف اليت أهلكةاها ال يرجعوف أب أىنَػهيٍم إًلىٍيًهٍم الى يػىٍرًجعيوفى بٌن )غماالئيل كمن نبقهم من اٞنكذٌ 

 الدنيا ليسألوهم عن حاٟنم كعن العذاب الذم القوه بعد ٣ناهتم.

يٍػةىا ١نيٍضىريكفى ( يأٌب أجلهم باٞنوت )َلَما( من اٞنكٌذبٌن كاٞنشركٌن كالكافرين )كىًإف كيلٌّ ) - 32 يعه َلدى ( ٗنًى
 للعذاب كالعقاب.

 ( بالتوب ، يعين إتقوا عقاب أعمالكم الباطل  اليتكىًإذىا ًقيلى ٟنىيمي اتَػقيوا مىا بػىٌٍنى أىٍيًديكيٍم كىمىا خىٍلفىكيمٍ ) - 45
 ( بقبوؿ توبتكم. فإذا ٚنعوالىعىَلكيٍم تػيٍر٘نىيوفى قمتم ُّا ُب اٞناضي كآمةوا باهلل كرنوله )تقوموف ُّا اليـو كما 

 هذا القوؿ مةك أنكركا عليك كقالوا إ٧ٌنا ٥نن مصلحوف.

مٍ ) -46 انيوا عىةػٍهىا ميٍعًرًضٌنى ( اليت ُب القرآف )كىمىا تىٍأتًيًهم مٍٍّن آيى و مٍٍّن آيىاًت رىًٍُّّ  تمعوف إليها.( ال يسًإاَل كى

 ( على فقرائكم ك١نتاجيكمأىنًفقيوا ٣نَا رىزىقىكيمي الَلهي ( يعين إذا قاؿ اٞنؤمةوف للمشركٌن )كىًإذىا ًقيلى ٟنىيمٍ ) -47
 م كاإلنفاؽ( يعين إٌف الذين تأمركنةا بأطعامهقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا لًَلًذينى آمىةيوا أىنيٍطًعمي مىن َلٍو يىشىاءي الَلهي أىٍطعىمىهي )

عليهم لو شاء اهلل ألعطاهم كأغةاهم، فإذا أعطيةاهم من اٞناؿ ّنعىن قد عارضةا أمر اهلل كعملةا ضٌد 
ؿو محًبٌنو ( أيها اٞنسلموف )ًإٍف أىنتيمٍ إرادته ) كم تريدكف أف تغةوا من أفقره اهلل. هذا كاف ( ألنٌ ًإاَل ُب ضىبلى

  اهلل تعأب ٫نترب عباده الغين بالفقًن كالفقًن بالغين لًنل من يشرؾ مةهم كمن يكفر. يعلموا أفٌ  عذرهم كٓب

ا اٍلوىٍعدي ( أم اٞنشركوف )كىيػىقيوليوفى ) -48  ػَٰذى ( الذم تعدكنةا به من القتل كالعذاب لةا، كالةصر مىّتىَٰ هى
 نؤاٟنم فقاؿ:( ُب قولكم؟ فأجاب اهلل تعأب عن ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى لكم ) كالةعيم

( يقـو ُّا اٞنسلموف ضٌدهم فيقتلوهنم كيأنركهنم، ًإاَل صىٍيحى ن كىاًحدىةن ( أم ما يةتظركف )مىا يىةظيريكفى ) -49
 كالصيح  هي قوٟنم "اهلل اكرب" كهذا كاف شعار اٞنسلمٌن إذا دخلوا ناح  القتاؿ يصيحوف اهلل أكرب،



 هجم  كاحدة يهجموف عليهم فيقتلوف مةهم كيأنركف، ككانت تلك الصيح  كاٞنعىن:يرٌددكهنا كيقاتلوف، 
صٍّميوفى يـو بدر )   ( أم يتخاصموف فيما بيةهم ُب أمر اٞنسلمٌن كقتاٟنم.تىٍأخيذيهيٍم كىهيٍم ٫نًى

َٰ أىٍهًلًهٍم يػىٍرًجعي ( يوصوف ُّا قبل موهتم )تػىٍوًصيى ن ( حيةئذو )فىبلى يىٍستىًطيعيوفى ) - 50 ( يعين إٔب مك  وفى كىالى ًإٔبى
ل بأيدم اٞنسلمٌن ال يرجعوف بل يسقط بعضهم قتلى ُب كنط الطريق بٌن مك  كاٞندية  كبعضهم أنرى 

 اٞندية . فكاف كما أخرب اهلل تعأب عةهم. إٔب

كىنيًفخى ُب الصحورً ) - 51
ٍم يىةًسليوفى  96 اًث ًإٔبىَٰ رىًٍُّّ القبور كاحدها ( األجداث هي فىًإذىا هيم مٍّنى اأٍلىٍجدى

هم إٔب رُّم يةسلوف. يعين  فحيةئذو  :كمعةاهاث، كقوله )فىًإذىا هيم( : هذه كلم  ٢نتصرة من كلمتٌن دى جى 
إٔب الفضاء يصعدكف ٗناعات ٗناعات، ألٌف احملشر يكوف ُب الفضاء كهم نفوس أثًني ، كهذا اٝنركج من 

 يسكةوف يصعدكف إٔب اٛنةاف قبل يـو القيام  كالا اٞنؤمةوف فهم األجداث خاٌص بالكافرين كاٞنشركٌن. أمٌ 
ا األجساـ فتتبعثر كتكوف ترابان. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة العاديات }أىفىبلى يػىٍعلىمي القبور. أمٌ 

يىةظيري  }يػىٍوـى  ًإذىا بػيٍعًثرى مىا ُب اٍلقيبيوًر{ يعين إذا تبعثرت األجساـ اليت ُب القبور. كقاؿ تعأب ُب نورة الةبأ
اًفري يىا لىٍيتىيًن كيةتي تػيرىابنا{ ألٔنٌلصى  اهي كىيػىقيوؿي اٍلكى  من العذاب كما صار جسمي ترابان  اٍلمىٍرءي مىا قىَدمىٍت يىدى

 كخلص من العذاب.

 ( أم من موضع رقادنا كاحتجابةا فيه عن حرارة الشمسقىاليوا يىا كىيٍػلىةىا مىن بػىعىثػىةىا ًمن َمٍرقىًدنىا) - 52
 ؽ األرض فتخرج الةفوس من القبور كتةتشر ُب الفضاء. كالشاهدتها. يقولوف هذا القوؿ حٌن تتمزٌ كأشعٌ 

                                                           
(، اأٍلىٍجدىاثً  مٍّنى  هيم فىًإذىاقوله تعأب )ا حذؼ كلم  )إذا( لتكرار اٛنمل ، كهي كتقديره فإذا نفخ ُب الصور، كإ٧نٌ   96

{ . كبذلك صار  أىنًفقيوا ٟنىيمٍ  ًقيلى  كىًإذىا فحذؼ األكٔب كأبقى الثاني ، كقد نبقت كلم  إذا أيضان عةد قوله تعأب }
 نػىٍفخى ه  صحورً ال ُب  نيًفخى  فىًإذىا الكبلـ عن اٞنستقبل ال عن اٞناضي. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناق  }

ف للشمس عةد انتهاء حياهتا، ك"الةفخ" يكوف من جوفها، كهي { . ك"الصور" هو الطبق  الباردة اليت تتكوٌ  كىاًحدىةه 
جر فتةالغازات تضغط على الطبق  الباردة فتةصدع كيكوف ٟنا صوت عظيم عةد خركج الغازات من ذلك الصدع. ٍبٌ 

 شرح ذلك ُب نورة التكوير بالتفصيل.الشمس كتكوف تسع عشرة  قطع . كنيأٌب 



يعين تتقطٌع األرض عةهم فيخرجوف  {على ذلك قوله تعأب ُب نورة ؽ }يػىٍوـى تىشىَققي اأٍلىٍرضي عىةػٍهيٍم ًنرىاعنا
اٞنؤمةوف فبل يسكةوف القبور بل يصعدكف مع ا من جوفها، أم من القبور. كهم الكافركف كاٞنشركوف، أمٌ 

 اٞنبلئك  إٔب اٛنةاف.
ا مىا كىعىدى الَرٍ٘نىػَٰني كىصىدىؽى يقولوف ) لهم فحيةئذو ٍبٌ يتبٌٌن للكافرين أنه يـو القيام  الذم كعدهتم به رني  ػَٰذى هى

 تعود إٔب اٜنياة جساـ ال( كلكٌةا ٓب نصٌدقهم حيةذاؾ كقد ظهر صدقهم. كهذا ٣نا يؤيٌد بأٌف األاٍلميٍرنىليوفى 
 ب. كذلك قوله تعأب حاكيان عةهم )مىن بػىعىثػىةىا ًمن َمٍرقىًدنىا( .انى ر كٓني شى ثاني  بل الةفوس باقي  كهي اليت ٓني 
 ين غًنى ا كانوا موجودً مٌ لى  ن أحيانا؟ أك لقالوا من أعادنا إٔب اٜنياة؟ كلكنٍ فلو هةاؾ إعادة لؤلجساـ لقالوا مى 

يوجد مكاف غًن القبور    الشمس كحراراهتا، إذ الوا ُّا من أشعٌ ةوف القبور ليستظلٌ معدكمٌن كهم يسك
شيء آخر يظٌلهم عن حرارة الشمس، ألٌف البيوت تتهٌدـ كاٛنباؿ تتبعثر  كهوؼ كال تكٌةهم فبل أبةي  كال

 يفاجئهم هذا اٜنادث كهوٍبٌ  تان فحيةئذو يسكةوف القبور.ل فيها ًعوىجان كال أمٍ رى تػى  فتكوف قاعان صفصفان ال
ى ٟنم مكاف ٫نتبئوف فيه فيةتشركف ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر فيها، عان كثًنة فبل يبقى طى ٕنزيق األرض قً 

ةا مً فحيةئذو يقولوف ياكيلةا من بعثةا من مرقدنا؟ يعين مى   ن أماكةةان هو اٞنسٌبب ٟنذا اٜنادث حّت أخرجى
.فالرقاد هو االضط ؟اليت كةا نقيم فيها  جاع على فراش الةـو

ةن ) -53 انىٍت ًإاَل صىٍيحى ن كىاًحدى يٍػةىا ١نيٍضىريكفى ( من إنرافيل يدعوهم ُّا إٔب احملشر )ًإف كى يعه َلدى ( فىًإذىا هيٍم ٗنًى
 يعين يصعدكف ٗنيعان مٌتجهٌن ٥نو الصوت الذم يدعوهم. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة

  قاؿ ٟنم: فػىتىٍستىًجيبيوفى ًُنىٍمًدًه{ . حيةئذو يي اإلنراء }يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم 

ٍيئنا) - 54 ( فعامل اٝنًن كىالى ْنيٍزىٍكفى ًإاَل مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى ( عةد اٜنساب كاحملاكم  )فىاٍليػىٍوـى الى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى
 ٩نزل باٝنًن كعامل السوء ٩نزل بالسوء.

 (أىٍعييًةًهٍم فىاٍنتىبػىقيوا الصٍّرىاطى فىأىَٗبَٰ يػيٍبًصريكفى  كىلىٍو نىشىاءي لىطىمىٍسةىا عىلىىَٰ ) -66



ا اٍنتىطىاعيوا ميًضيًّا كىالى يػىٍرًجعيوفى ) -67 انىًتًهٍم فىمى  (كىلىٍو نىشىاءي لىمىسىٍخةىاهيٍم عىلىىَٰ مىكى

  (كىمىن نػحعىمٍٍّرهي نػيةىكٍٍّسهي ُب اٍٝنىٍلًق  أىفىبلى يػىٍعًقليوفى ) - 68
ن ٗنع القرآف. كهي معطوف  على الثبلث موقعها ُب نورة الشعراء كقد كيًضعت هةا نهوان ٣نًٌ هذه اآليات 
اًئًن فىأىتٍػبػىعيوهيم محٍشرًًقٌنى قوله تعأب ) ( من قص  مونى كفرعوف. حيث قاؿ تعأب )فىأىٍرنىلى ًفٍرعىٍوفي ُب اٍلمىدى

ًء لىًشٍرًذمى ه قىًليليوفى كىإً  ػَٰؤيالى نَػهيٍم لىةىا لىغىاًئظيوفى كىًإنَا ٛنىىًميعه حىاًذريكفى فىأىٍخرىٍجةىاهيم مٍّن جىَةاتو كىعيييوفو حىاًشرًينى ًإَف هى
ًلكى كىأىٍكرىثٍػةىاهىا بىيًن ًإٍنرىائًيلى فىأىتٍػبػىعيوهيم محٍشرًًقٌنى( كيأٌب بعدها )كىلىٍو نىشىاءي لىطىمىٍسةىا عىلىىَٰ  َٰ كىكيةيوزو كىمىقىاـو كىرٙب كىذى 

لو نشاء لطمسةا على عيوف فرعوف كجةده الذين ناركا  كاٞنعىن:ًهٍم فىاٍنتىبػىقيوا الصٍّرىاطى فىأىَٗبَٰ يػيٍبًصريكفى( أىٍعييةً 
ر مونى كقومه ليلحقوا ُّم كيرجعوهم إٔب مصر، كلو فعلةا ذلك لسبقهم مونى كقومه ُب عوف أثى يتتبٌ 

نغرقهم ُب البحر )فىأىَٗبَٰ  ذلك ألجل أفٍ  نفعلٍ  ٓبىٍ  الطريق الذم ناركا فيه كٓب يكن فرعوف ليلحق ُّم كلكنٍ 
)كىلىٍو نىشىاءي  ؟لو طمسةا على أعيةهم فكيف يبصركف الطريق كيلحقوا ّنونى كمن معه :يعينيػيٍبًصريكفى( 

انىًتًهٍم( أم ٞنسخةاهم ًقرىدة من مةتصف الطريق كذلك على ٕنكيةهم ُب السًن كقوٌ  ة لىمىسىٍخةىاهيٍم عىلىىَٰ مىكى
ا اٍنتىطىاعيوا ميًضيًّا( ٥نو مونى، يعين لو فعلةا ذلك لبقوا ُب مةتصف الطريق ال ٬نكةهم عزمهم ع ليه )فىمى

 ٓبىٍ  كال ٬نكةهم أف يرجعوا إٔب مصر، كلكنٍ  :يعينحاؽ ّنونى )كىالى يػىٍرًجعيوفى( كال إٔب أهلهم يرجعوف اللٌ 
كمن نزد ُب عمره  :يعينُب اٍٝنىٍلًق أىفىبلى يػىٍعًقليوفى(  ذلك لكي نغرقهم ُب البحر )كىمىن نػحعىمٍٍّرهي نػيةىكٍٍّسهي  نفعلٍ 

ه سه ُب اٝنلق، أم نذلٌ كُب ماله كنعطه نلط  كنلطانان كال يشكر نعمتةا بل يكفر ُّا كال يؤمن بآياتةا نةكٌ 
 كا يارؤناء قريش ّنالكمبٌن الةاس كنسلب مةه اٞناؿ كالسلط  ك٤نعله حقًنان ذليبلن بٌن الةاس، فبل تغرتٌ 

ا كٌذبوا مٌ ة كأعظم نلطانان لى مةكم قوٌ  ن هم أشدٌ كا رنولةا فقد أهلكةا مى كنطوتكم كتكٌذبوا بآياتةا كتعادي 
  ةا.لٌ رني 

  ٍبٌ يأٌب بعدها )فػىلىَما تػىرىاءىل اٛنٍىٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحىابي ميونىىَٰ ًإنَا لىميٍدرىكيوفى( من نورة الشعراء.



كىمىا عىَلٍمةىاهي تعٌلم الشعر كجاءنا بالقرآف. قاؿ اهلل تعأب ُب جواُّم )ان ١نٌمدا قالت قريش أف مٌ كلى  - 69
ان له مةزل  رفيع  عةدنا ال تقاس ١نٌمدالشاعر ال قيم  له عةدنا كأٌف  ( أف يتعٌلمه ألفٌ الشٍٍّعرى كىمىا يىةبىًغي لىهي 

  .بالشعراء
 ( أم قراءة مسموع  كبيٌة  ليست ًبشعرو.ًبٌنه كىقػيٍرآفه مح ( أم موعظ  )ًإاَل ذًٍكره ( أم الوحي )ًإٍف هيوى )

يًّا( به )لًييةًذرى ) - 70 َق اٍلقىٍوؿي ( أم من كاف له قلب حاضر كآذاف كاعي  )مىن كىافى حى  عىلىى( بالعذاب )كى٪نًى
اًفرًينى   . (اٍلكى

( أم من غًنه الَلهً كىأَنىذيكا ًمن ديكًف ذكر نبحانه جهل اٞنشركٌن ككفراهنم للةعم فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 74
 ( أم لكي تةصرهم على أعدائهم.لَعىَلهيٍم ييةصىريكفى ( يعبدكهنا )آًٟنى ن )

( ُب جيةده ١نحٍضىريكفى ( أم لشركائهم )ٟنىيمٍ ( أم اٞنشركوف )الى يىٍستىًطيعيوفى نىٍصرىهيٍم كىهيمٍ قاؿ تعأب )ٍبٌ  - 75
 كهذا مةتهى اٛنهل ككفراف الةعم . ،معابدهم ٫ندموهنم كيذبٌوف عةهم

تزعم أف رٌبك ٪نيي اٞنوتى " :)ع( كبيده عظمه باؿو كقاؿ الةبٌ جاء أيٌب بن خلف اٛنمحي إٔب  - 77
نسىافي كفٌت العظم بيده. فةزلت هذه اآلي  ) "يعيد هذا كما كاف؟ فمن يقدر أفٍ  أنٌا ( اٞنشرؾ )أىكىٓبٍى يػىرى اإٍلً

ٍبٌ  ف فةخلق مةها أجٌة  ُب بطوف األمهاتطى نعيدي تلك العظاـ البالي  إٔب ني ( فكذلك خلقةاه من نطف و 
  بشران مثلهم. فيكربكف فيكونو ٍبٌ  يولدكف

أىكىلىٍيسى اَلًذم خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو عىلىى أىٍف ٫نىٍليقى ) 81ُب آي   كالدليل على ذلك قوله تعأب
  .ٍٝنىبَلؽي اٍلعىًليمي( ًمثٍػلىهيم بػىلىى كىهيوى ا

 قى ًمثٍػلىهيمٍ كقاؿ تعأب ُب نورة اإلنراء }أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىَف الَلهى اَلًذم خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى قىاًدره عىلىىَٰ أىف ٫نىٍلي 
أٌف اهلل تعأب ٩نعل فوؽ تلك القبور  كاٞنعىن:كىجىعىلى ٟنىيٍم أىجىبلن اَل رىٍيبى ًفيًه فىأىىبى الظَاًلميوفى ًإاَل كيفيورنا{ ، 

 مزرع ن أك بستانان فتكوف تلك العظاـ أٚندة لؤلشجار كٕنتصها من األرض فتكوف فيها أٖناران فيأكل الرجاؿ



 ٔب أرحاـ األمهات باٛنماع فتكوف أجٌة إف طى تةتقل تلك الةٌ ٍبٌ  فان طى من تلك األٖنار فتكوف ُب أصبلُّم ني 
  ونوف بشران مثلهم.يولدكف كيكربكف كيكٍبٌ 

  ( يعين به أيٌب بن خلف.فىًإذىا هيوى خىًصيمه محًبٌنه كقوله تعأب )

ـى كىًهيى ف  )طٍ ق من ني ( بأنه خيلً كىنىًسيى خىٍلقىهي ( بالعظاـ البالي  )كىضىرىبى لىةىا مىثىبلن ) - 78  قىاؿى مىٍن ٪نيًٍيي اٍلًعظىا
 ( ؟رىًميمه 
ا اَلًذم أىنشىأىهىا أىَكؿى مىرَةو ُب جوابه ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) - 79  . فإفٌ  (كىهيوى ًبكيلٍّ خىٍلقو عىًليمه   )فى طٍ ني  نٍ ( مً ٪نيًٍييهى

 َ اهلل تعأب ٓب يؤٌكد على اإلعادة بل قاؿ إٍف شاء أعادها. ك٣نا يثبت هذا قوله تعأب ُب نورة عبس: }ٍبي
بٌٌن السبب ُب ذلك فقاؿ }لىَما يػىٍقًض مىا أىمىرىهي{ ٍبٌ  رهةشً أم ال يي  كىبَل{قاؿ تعأب }ٍبٌ  شىاء أىنشىرىهي{ا ًإذى 

 يقًض ما أمره اهلل من كاجبات. أم ٓب

اليصعب  كاٞنعىن:( كما أراد، أىٍف يػىقيوؿى لىهي كيٍن فػىيىكيوفي ( لئلنشاء أك للتدمًن )ًإ٧َنىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا) - 82
 عليه شيء من اإلنشاء اك اإلفةاء. ككم رأيتي من مقربةو أصبحت اليـو مزرع ن أك بيوتان أك حوانيتان.

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ، م سًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة 
======================================= 

 

 اتسورة الصافّ 

 الَرًحيمً  الَرٍ٘نىًن ًبٍسًم اهللً 

م الذم يأٌب ُب القرآف كهو نوعاف ماضو كمضارع ةتي فيما نبق عن القسى ( بيٌ كىالَصافَاًت صىفًّا) -1
م كأكثره هتديد ككعيد للمشركٌن كالكافرين بعذاب كقع مثله ُب اٞناضي أك نيقع ُب اٞنستقبل. فكٌل قسى 



، مً   }كىالَسمىاء ذىاًت اٍلبػيريكًج{ ، كىالطَارًًؽ{ ،}كىالَسمىاء ثل قوله تعأب يبدأ بواك فقط فهو ماضو
 ،  }كىاٍلعىاًديىاًت ضىٍبحنا{

أخذ ٍبٌ  صفان. كهي طيور األبابيل، مان بالطيور الصافٌات باٛنوٌ ( أم قسى كىالَصافَاًت صىفًّاكقوله تعأب )
 نبحانه يصف بعض األعماؿ اليت قامت ُّا هذه الطيور فقاؿ:

 ى.( يعين زجرت أصحاب الفيل زجران كضربتهم باٜنصى زىٍجرنافىالزَاًجرىاًت ) - 2

 اهلل فيها. ها كتذكري دي دٍّ رى ( أم كانت لتلك الطيور أصوات تػي فىالَتالًيىاًت ذًٍكرنا)  -3
  كجواب القسم قوله تعأب:

إذا ٓب ترتكوا عبادة األصةاـ كتعبدكا إالهكم الواحد الذم ال شريك له  كاٞنعىن:( ًإَف ًإٟنىىكيٍم لىوىاًحده ) - 4
نرنل عليكم من تلك الطيور اليت أرنلةاها على أصحاب الفيل فأهلكتهم فكذلك نرنلها عليكم 

فَاتو }أىكىٓبٍى يػىرىٍكا ًإٔبى الَطًٍنً فػىٍوقػىهيٍم صىالك مي فتهلككم كٔنسركف. ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الٍ 
 يعين ما٬نسكهٌن عن ضرُّم باٜنجارة إال الر٘نن. ، كىيػىٍقًبٍضنى مىا ٬نيًٍسكيهيَن ًإاَل الَرٍ٘نىني{

م تأٌب فيه كلم  م اٞنضارع، أم الذم هو هتديد بالعذاب للمشركٌن على اٞنستقبل فهو كٌل قسى أما القسى 
،  أيٍقًسمي بًيػىٍوـً اٍلًقيىامىً  . كىالى أيٍقًسمي بًالةَػٍفًس الَلَوامىً {}الى ثل قوله تعأب م أك كلم  "فبل" مً "ال" قبل القسى 

 .  }فىبلى أيٍقًسمي ّنىا تػيٍبًصريكفى . كىمىا الى تػيٍبًصريكفى{ثل قوله تعأب كمً 

هىا{ ،م مثل قوله تعأب أك تأٌب كلم  "إذا" بعد القسى  ًر ًإذىا تىبلى فهذا أيضان  }كىالَشٍمًس كىضيحىاهىا . كىاٍلقىمى
 إف ٓب تؤمةوا نبعثٍ  كاٞنعىن:م مضارع كهو هتديد ككعيد للمشركٌن كإنذار بوقوع العذاب ُب اٞنستقبل. قسى 

 م . عليكم من العذاب ما هو كذا ككذا، كهو ما يأٌب ذكره بعد القسى 



ةػىهيمىاكىمىا ( أم رٌب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض )رىبح الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -5 ( من أقمار بػىيػٍ
( . كٌل جه  تشرؽ عليها الشمس فهي مشرؽ، كٗنعها مشارؽ. ككذلك كىرىبح اٍلمىشىارًؽً كنيازؾ كشهب )

 الكواكب السٌيارة ٟنا مشارؽ كمغارب بسبب دكراهنا حوؿ نفسها.

نٍػيىا) -6 ( أم كما زيٌةا ٚناء الكواكب بً بًزًيةى و اٍلكىوىاكً ( أم القريب  من أرضكم )ًإنَا زىيَػةَا الَسمىاء الدح
نٍػيىا ّنىصىابًيحى لك مي األخرل بالشهب. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الٍ  }كىلىقىٍد زىيَػَةا الَسمىاء الدح

. فاٞنصابيح هي الشهب ألهنا تشتعل كاٞنصابيح كهي رجـو للشياطٌن. كُب  كىجىعىٍلةىاهىا ريجيومنا لٍّلَشيىاًطًٌن{
 الشاعر: ذلك قاؿ

 لًلَشياًطٌنً  ريجيومان  كآنان  آنان      ًبهً  ييٍستىضاءي  ًشهابه  الشٍّهابى  إفَ 

فهي زية   ،( يعين كمن ٗنل  األجراـ اليت زيٌةا ُّا السماء هي الشهبكىًحٍفظنا مٍّن كيلٍّ شىٍيطىافو َمارًدو ) -7
د عليةا اٝنارج عن طاعتةا. للسماء حٌن اشتعاٟنا كهي رجـو للشياطٌن ُب حٌنو آخر، كاٞنارد معةاه اٞنتمرٌ 

فالشياطٌن تصعد ُب الفضاء لتصل إٔب السماكات األثًني  اليت هي مسكن اٞنبلئك  لتسرتؽ السمع 
الثقاب فيسقط الشهاب على فتشعل اٞنبلئك  أحد الشهب اٞنوجودة ُب الفضاء كما نشعل ٥نن عود 

  قوله تعأب:الشيطاف فيخرح راجعان أب األرض، كهذا معىنى 

ب ( بالشهي كىيػيٍقذىفيوفى يسرتقوا السمع من اٞنبلئك  ) ( يعين ال ٬نكةهم أفٍ الى يىَسَمعيوفى ًإٔبى اٍلمىئلىً اأٍلىٍعلىى) -8
 ( .ًمن كيلٍّ جىاًنبو )

( أم عذاب آخر كذلك يـو القيام . كقد كىٟنىيٍم عىذىابه كىاًصبه )( الدحور هو الدفع بعةف ديحيورنا) -9
 .}كىلىهي الدٍّيني كىاًصبنا{ نبق شرح كلم  "كاصب" ُب نورة الةحل عةد قوله تعأب 



( من اٞنبلئك  ُب الزمن اٞناضي، أما اليـو فبل ٬نكةهم ذلك. كالشاهد على ًإاَل مىٍن خىًطفى اٍٝنىٍطفى ى ) -10
ٍد لىهي عن لساهنم  تعأب ُب نورة اٛننٌ ذلك قوله  }كىأىنَا كيَةا نػىٍقعيدي ًمةػٍهىا مىقىاًعدى لًلَسٍمًع فىمىن يىٍستىًمًع اآٍلفى ٩نًى

ابنا َرصىدنا{  .  ًشهى

 أم مشتعل. كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت األنصارم: (فىأىتٍػبػىعىهي ًشهىابه ثىاًقبه ) كقوله تعأب
 بي اًر ثاقً نى الةَ ره مً حيهٍم ٗنىٍ فٍّ لى ا     يػي ٧نَ أى  كى َّت اسى حى ا الةَ ةَ يءي عى جٍّ نػيفى 

ٍلقنا أـى َمٍن خىلىٍقةىانؤاؿ تقرير ) ١نٌمد( أم انأٟنم يا فىاٍنتػىٍفًتًهمٍ ) - 11 ( قبلهم من األمم أىهيٍم أىشىدح خى
كثر ٗنعان أال أةن مةهم كال قوٌ    ليسوا أشدٌ اٞناضي  اليت أهلكةاها بسبب كفرها كتكذيبها للرنل، فأهل مكٌ 

بٌٌن نبحانه بأٌف اإلنساف شديد التكرب مع أنه ٍبٌ  ؟هلكةا من كاف قبلهمأ٫نافوف أف هنلكهم بكفرهم كما 
 ،  أف يسجد له، كلذلك انتحقره إبليس كأىب٢نلوؽ من طٌن ميةنتٌ 

 طرم، كالشاهد على ذلك قوؿ  ( أم ناشف شديد غًنًإنَا خىلىٍقةىاهيم مٍّن ًطٌنو اَلًزبو فقاؿ اهلل تعأب )
 كعب بن زهًن:

امً  ككافى   ـٍ دى هى ضيها انػٍ وٍ بيافى إٍف حى ًر ُب ذي هٍ نى الدَ مً    ه   بى ٌنى تىةزًؿي  لىزٍ ي حً ٪ني

 :ة . كقاؿ الةابغ  الذبيا٘باللزب  هي الشدٌ 

هي     كال ٪نىٍ عٍ بػى  رَ رى ال شى يػٍ وفى اٝنى سىبي ال ٪نىٍ   بً  ى الزً بى رٍ ضى  رَ وفى الشَ سىبي دى

 أم ال ٪نسبوهنا ضرب ن شديدة بل هتوف عةدهم كٌل اٞنصائب لرزان  عقلهم ككثرة حلمهم. كقاؿ اآلخر:
 أينيودى الَشرىل ٪نىًٍمٌنى كيَل عىرًينً   و    بى زٍ لى ُب كيلٍّ ١نىٍلو كى  يىاغييوثى اٜنى 

 ًشٌدة .فقوؿ الشاعر "فًػي كيلٍّ ١نىٍلو كىأىٍزمى و" أم ُب كٌل أرضو ٣نحل  كُب كٌل 

( من آياتةا كإتقاف صةعتةا ُب خلق السماكات بىٍل عىًجٍبتى خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -12
 ( قومك من تذكًنهم ُّا كمن البعث كاٜنساب.كىيىٍسخىريكفى كاألرض كما فيهٌن من ٢نلوقات )



 عظوف.( يعين كإذا كعظتهم ال يتٌ كىًإذىا ذيكٍّريكا الى يىٍذكيريكفى ) -13

( يعين كإذا علموا بةزكؿ آي  عليك ٩نعلوهنا موضع نخري  ٟنم كىًإذىا رىأىٍكا آيى ن يىٍستىٍسًخريكفى ) -14
 " مشتق  من الرأم كهو الًعلم. رىأىٍكا فيضحكوف مةها. ككلم  "

ا) -15  ( .ًإاَل ًنٍحره محًبٌنه ( القرآف )كىقىاليوا ًإٍف هىذى

ةىا كىكيةَا تػيرىابنا كى ) -16 ا ًمتػٍ بػٍعيوثيوفى أىًئذى  ؟١نٌمد( من قبورنا أحياءن كما يزعم ًعظىامنا أىئًَةا لىمى

 ( ؟أىكىآبىاؤينىا اأٍلىَكليوفى ) -17

 ( أم صاغركف خاضعوف.قيٍل نػىعىٍم كىأىنتيٍم دىاًخريكفى ) -18

باقي   بٌٌن نبحانه أف ليس ٣نا تو٨ٌنوه من إحياء األجساـ اٞنيت  كإعادهتا للحياة ثاني ، بل الةفوسٍبٌ  -19
ك اٞنوت بصيح  كاحدة خرجت من جسمها كصارت ُب قبضتةا، فهذا هو حي  ال ٕنوت فإذا زجرها ملى 

فىًإ٧َنىا ًهيى ، كذلك قوله تعأب ) البعث : هو خركج الةفوس من األجساـ كبذلك تيبعث إٔب عآب الربزخ
( أم يةتظركف اٜنساب كالعقاب. كمثلها ُب نورة الةازعات قوله تعأب زىٍجرىةه كىاًحدىةه فىًإذىا هيٍم يىةظيريكفى 

ةه . فىًإذىا هيم بًالَساًهرىًة{ يعين بزجرة كاحدة من مىلىك اٞنوت يةتقلوف من أجسامهم  }فىًإ٧َنىا ًهيى زىٍجرىةه كىاًحدى
 إٔب عآبو يسهركف فيه كال يةاموف، ألٌف الةفوس ال تةاـ.

ا يػىٍوـي الدٍّينً رأكا مبلئك  اٞنوت كرأكا الةفوس من حوٟنم )( ٞنا كىقىاليوا) - 20 ( أم يـو اٜنساب يىا كىيٍػلىةىا هىذى
 كالعقاب الذم نيداف فيه، أم نةقاد فيه لرٌب العاٞنٌن.

بيوفى ) - 21 ا يػىٍوـي اٍلفىٍصًل اَلًذم كيةتيٍم بًًه تيكىذٍّ  كالكافرين.( ُب دار الدنيا، يعين ييفصل فيه بٌن اٞنؤمةٌن هىذى



( يعين إٗنعوا الظاٞنٌن الذين ظلموا قومهم اٍحشيريكا اَلًذينى ظىلىميواحيةئذو يقوؿ اهلل تعأب للمبلئك  ) - 22 
بالغواي  كأمركهم بعبادة األكثاف كصٌدكهم عن عبادة الر٘نن، كهم الرؤناء كالقادة ُب األدياف الباطل  

 ( .كما كانوا يعبدكف( اٞنشركات )كأزكاجهم)

ًإٔبى ( أم كجٍّهوهم )فىاٍهديكهيمٍ ( يعين كالشياطٌن الذين خدموهم ُب عآب الربزخ )ًمن ديكًف الَلهً ) - 23
 ( أم إٔب طريق الةار، كهي جهٌةم. ًصرىاًط اٛنٍىًحيمً 

ا إعلٍم أٌف العذاب ُب الةار نوعاف ، األكؿ يكوف ُب الرباكٌن كذلك ُب عآب الربزخ أم بعد اٞنوت . أمٌ 
ع مشسةا كهي الشمس اليت ْنذب مشسةا اٜنالي  بعد أف تتقطٌ  ،فيكوف يـو القيام  ُب نار نقر الثا٘ب

}كىمىا أىٍدرىاؾى مىا نىقىري . الى تػيٍبًقي كىالى تىذىري . فتكوف تسع عشر قطع ، كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞندثر 
ا ًتٍسعى ى عىشىرى{ أم عليها أف ْنذب تسع عشرة قطع . ككذلك الشمس إذا تقطٌعت  لىَواحى ه لٍٍّلبىشىًر . عىلىيػٍهى

 تكوف كواكب نيارة فيهن براكٌن أيضان كتكوف تلك الرباكٌن مكاف تعذيب للكافرين كاٞنشركٌن. 

 ديهم.( عن أتباعهم كمقلٌ ًإنَػهيم َمٍسئيوليوفى ( للسؤاؿ )كىًقفيوهيمٍ ) - 24

، وجودين ُب زمانةا هذاين اٞنين بل يشمل أكثر علماء الدٍّ ى من قادة الدٍّ ن مضى أقوؿ ليس هذا خاصان فيمى 
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 
ؿ لئبل هترب كال٪نسبوف آلخرهتم اإشراكهم خوفان على رئانتهم لئبل تذهب كاألمو وهنم عن كفرهم ك كاليةهى 

كتكشف عن اٜنقيق ، يقوؿ لك  حسابان كال يرجوف من اهلل ثوابان، فإذا قلت ألحدهم ٞناذا التصرٌح باٜنقٌ 
ع  كنار على هذه دد هذه البً ن أكجى ى مى ا اإلٍب على أنا ال أيحٌرؾ ناكةان فيمقتو٘ب كال إٍب علٌي ُب ذلك كإ٧نٌ 

كبٌل إٌف علماء ٍبٌ   . أقوؿ كبٌل ن عذاب اهلل كالنؤاؿ عليه ُب ذلكالطريق . كُّذا العذر يظٌن أنه يةجو م



اًملى ن ين هم اٞنسؤكلوف كالقادة هم اٞنوقوفوف. فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةحل الدٍّ  }لًيىٍحًمليواٍ أىٍكزىارىهيٍم كى
 أىٍكزىاًر اَلًذينى ييًضلحونػىهيم ًبغىًٍنً ًعٍلمو أىالى نىاء مىا يىزًريكفى{ . يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  كىًمٍن 

( أم ال يةصر بعضكم بعضان ُب دفع العذاب كما كةتم ُب مىا لىكيٍم الى تػىةىاصىريكفى يقاؿ ٟنم )ٍبٌ  - 25
 الدنيا، كهذا على كجه التوبيخ كالتبكيت.

( للعذاب ال ٬نكةهم أف يدافعوا عن أنفسهم كال عن ميٍستىٍسًلميوفى بىٍل هيمي اٍليػىٍوـى قاؿ تعأب )ٍبٌ  - 26
 غًنهم.

( يعين أقبل التابعوف إٔب رؤنائهم كقادهتم يسألوهنم كىأىقػٍبىلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو يػىتىسىاءليوفى ) - 27
 كيلوموهنم.

من كالربك  ( يعين عن جه  الةصيح  كاليي اٍليىًمٌنً عىًن ( بالغواي  )ًإَنكيٍم كيةتيٍم تىٍأتيونػىةىا( ٟنم )قىاليوا) - 28
 بعةا مةهجكم.تٌ انا لكم ك رٍ كلذلك أقرى 

 ( قبل أف نتكٌلم معكم.ٓبٍَ تىكيونيوا ميٍؤًمًةٌنى ( أنتم )بىل( أم قالت القادة لتابعيهم )قىاليوا) - 29

٬ناف بالرينيل إجباري  فةمةعكم ُّا عن اإلة ( أم من نلط  كقوٌ كىمىا كىافى لىةىا عىلىٍيكيم مٍّن نيٍلطىافو ) - 30
يعرتفوف  هم حيةئذو يدخلوا الةار بأٗنعً  ى القادة على إنكارها إٔب أفٍ . فتبقى ( متكرٌبينبىٍل كيةتيٍم قػىٍومنا طىاًغٌنى )

 نكار فيقولوف:فائدة من اإل ِنطئهم إذ ال

ةىا قػىٍوؿي رىبػٍّةىا) - 31 }كىمىن ٓبٍَ يػيٍؤًمن بًالَلًه ( بالعذاب. إشارةن إٔب قوله تعأب ُب نورة الفتح فىحىَق عىلىيػٍ
اًفرًينى نىًعًننا{  .  كىرىنيولًًه فىًإنَا أىٍعتىٍدنىا لًٍلكى

ائًقيوفى )  ( أٓب العذاب.ًإنَا لىذى

 ( ألجل الرئان  كاٞناؿ.فىأىٍغوىيٍػةىاكيٍم ًإنَا كيَةا غىاًكينى ) - 32



اًب ميٍشرتىًكيوفى عأب )قاؿ تٍبٌ  - 33  ( يعين القادة كمن تبعهم.فىًإنَػهيٍم يػىٍومىًئذو ُب اٍلعىذى

( أىذىًلكى كصف نبحانه ما أعٌده ألهل الةار بعد ما كصف ما أعٌده ُب اٛنة  للمٌتقٌن فقاؿ )ٍبٌ  - 62
يػٍره نػحزيالن الةعيم ) ًن "صرب" ]أك صٌبار[  كثًن األشواؾ ( كهي نوع من الصبٌ أىـٍ شىجىرىةي الزَقحوـً   )( ألهل اٛنةٌ خى

اللوف له ٖنر كيكوف أنواعان كثًنة بعضه مستطيل ملتوو كاٜني  الرقطاء، كمةه مستدير ذك أضبلع أخضر 
، كبعضه كبًن اٜنجم يوضع حوؿ البساتٌن كحاجز كمانع عن دخوؿ اإلنساف أك يشبه اٜني  الرقطاء

 اٜنيواف إٔب البستاف.

ةى ن لٍّلظَاًلًمٌنى ًإنَا جىعىٍلةى ) - 63 ا ًفتػٍ  بوف بأشواكها حٌن األكل.( أم عذابان كغٌص  للظاٞنٌن ييعذٌ اهى

( أم ُب أنفل الرباكٌن. فاألصل هو أنفل الشيء كمن ذلك ًإنَػهىا شىجىرىةه ٔنىٍريجي ُب أىٍصًل اٛنٍىًحيمً ) - 64
، كٗنع األصل  كىفػىٍرعيهىا ُب الَسمىاء{}أىٍصليهىا ثىاًبته قوله تعأب ُب نورة إبراهيم يصف شجرة طيب  

.  }مىا قىطىٍعتيم مٍّن لٍّيةى و أىٍك تػىرىٍكتيميوهىا قىاًئمى ن عىلىى أيصيوًٟنىا فىًبًإٍذًف الَلًه{أصوؿ. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٜنشر 
إبراهيم كاٛنحيم إنم لكل نار قوي  شديدة، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافٌات ُب قص  

يىاننا فىأىٍلقيوهي ُب اٛنٍىًحيًم{ ، أم ُب الةار القوي  االشتعاؿ الشديدة اللهب. كهذا األكل  }قىاليوا ابٍػةيوا لىهي بػيةػٍ
م. فجحيم الربزخ هي الرباكٌن، كالتعذيب يكوف بعد موهتم ُب عآب الربزخ، أما يـو القيام  فيدخلوف جهةٌ 

 ثًني  اٞنتكٌسرة تةقلها الرياح من مكاف إٔب مكاف آخر.كجحيم القيام  هي نقر. كاألشجار األ

أىنَهي ريؤيكسي الَشيىاًطٌنً ) - 65 ( أم أغصاهنا كأهنا األفاعي كٖنرهتا كأهنا رؤكس األفاعي. فاٜنٌي  طىٍلعيهىا كى
 ى عةد العرب شيطانان أيضان، كمن ذلك قوؿ اٞنربٌد:سمٌ تي 

 بػىٍعضً  عىلىى بػىٍعضيهينَ  يػىٍعديك شىياًطٌني      شىرَهي  اهللي  يىٍدفىعً  ٓبٍ  إفٍ  لً قٍ البػى  كُب
. كقاؿ جرير:أم حيٌ   ات تعدك بعضها على بعضو

اءى نى مً فٍ شياطٌني الببلًد ٫نىى   ا اٍنتىجابى ٕبى  يٌن      كحىٌي ي أىٍر٪نى



كإليك حادث  كقعت ٕب ُب بلدتةا اٜنل  ُب دار كلدم مصطفى أذكرها كشاهد على رؤكس الشياطٌن 
فأقوؿ كةت ذات يـو ُب حديق  الدار أنقي بعض األشجار فوقعت ٕب نظرة على مزهري  كانت ما بٌن 

ين ُب تلك اٞنٌزهري  األشجار ككاف فيها من هذا الصحٌبًن من الةوع اٞنستدير ذم األضبلع كإذا ُنٌيتٌن رقطاكى 
كتقٌدمت من اٞنزهري  كأمعةت  من هذا اٞنةظر قد رفعتا رأنيهما إٔب األعلى مقدار شرب كاحد فانتغربتي 

الةظر فيهما فإذا ٨نا نبعتاف من تلك الصَبًنة يشبهاف اٜني  الرقطاء ٕناـ الشبه كٟنما رأناف يشبهاف رأس 
من كاف ُب الدار ٞنشاهدة هذه الصٌبًنة كاٜنٌيتٌن اللتٌن نبعتا  اٜني  ٕنامان. فعجبتي من هذا اٞنةظر كدعوتي 

الةظر اليهما فإذا  كنٌبحةا اهلل على ٢نلوقاته. كُب اليـو الثا٘ب عاكدتي  مةها، فعجبوا من ذلك اٞنةظر
برأنيهما تفٌتحا فكاف كٌل كاحدو مةهما كردة بيضاء، فسٌبحتي اهلل على عجائب ٢نلوقاته. كُب اليـو 

 تٌنالةظر إليهما فإذا بالوردتٌن ذبلتا كأطبقت عليهما أكراؽ التاج فكاف مةظر٨نا كحيٌ  الثالث عاكدتي 
 فةيهما كنامتا. فأيقةتي أٌف شجر الصٌبًن هو شجر الزٌقـو الذم ذكره اهلل تعأب ُب القرآف.أطبقتا جى 

ا اٍلبيطيوفى قاؿ تعأب )ٍبٌ  - 66 اًلؤيكفى ًمةػٍهى ًكليوفى ًمةػٍهىا فىمى  ( .فىًإنَػهيٍم آلى

َ ًإَف ٟنىيٍم عىلىيػٍهىا) - 67 يمو لىشىٍوبنا ( زيادةن على شجر الزٌقـو )ٍبي ( ، "الشوب" هو العطش الشديد ، مٍٍّن ٘نًى
 : كٌلما شربوا من ذلك اٞناء زاد عطشهم كذلك لشٌدة حرارته فيشربوف حٌّت اٞنعىنك"اٜنميم" ماء ناخن. 

 ٕنتلئ بطوهنم.
أم كما  ، }فىشىارًبيوفى عىلىٍيًه ًمنى اٜنٍىًميًم . فىشىارًبيوفى شيٍربى اٍٟنًيًم{كنظًنها ُب نورة الواقع  قوله تعأب 

 تشرب اإلبل العىطىاشى اٟنائم  ُب الصحراء إذا كردت اٞناء .

َ ًإَف مىٍرًجعىهيمٍ ) -68  ( يعين إٔب جهٌةم.إلىًٔبى اٛنٍىًحيمً ( يـو القيام  )ٍبي

 . ( عن طريق اٜنقٌ آبىاءهيٍم ضىالٌٍّنى ( أم كجدكا )ًإنَػهيٍم أىٍلفىٍوابٌٌن السبب ُب تعذيبهم فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 69

 ( أم ييسرعوف على هنج آبائهم ُب الضبلؿ كاإلشراؾ.فػىهيٍم عىلىى آثىارًًهٍم يػيٍهرىعيوفى ) - 70



 ( .أىٍكثػىري اأٍلىَكًلٌنى ) ١نٌمد( أم قبل قومك يا كىلىقىٍد ضىَل قػىبػٍلىهيمٍ ) - 71

 ل.كتكذيبهم للرني ( فكٌذبوهم فأهلكةاهم بسبب كفرهم كىلىقىٍد أىٍرنىٍلةىا ًفيًهم محةًذرًينى ) - 72

( يعين اٞنشركٌن الذين أنذرىهٍتم رنيليهم، أليس كانت كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي اٍلميةذىرًينى ) ١نٌمد( يا فىانظيرٍ ) - 73
 عاقبتهم اٟنبلؾ كالتدمًن؟

 دة ٤نٌيةاهم من الكوارث أٗنعٌن.( له ُب العباًإاَل ًعبىادى الَلًه اٍلميٍخلىًصٌنى ) - 74

إشعيا كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة  الةبٌ ( إٔب بين إنرائيل. كهو إًٍليىاسى لىًمٍن اٍلميٍرنىًلٌنى  كىًإفَ ) - 123
 . 85األنعاـ ُب آي  

 .( عقاب اهلل كترتكوف عبادة األصةاـًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًه أىالى تػىتَػقيوفى ) - 124

( ؟ البعل صةمه أىٍحسىنى اٍٝنىالًًقٌنى أم كترتكوف ) (كىتىذىريكفى ( ليةصركم على أعدائكم )أىتىٍدعيوفى بػىٍعبلن ) - 125
 كانوا يعبدكنه كيسألونه أف يةصرهم كيقضي حوائجهم.

 ( الذم أخرجكم من مصر من يد العبودي .الَلهى رىَبكيٍم كىرىَب آبىاًئكيمي اأٍلىَكًلٌنى ) - 126

  العذاب.( ُبفىًإنَػهيٍم لىميٍحضىريكفى ( حّت آيسى مةهم )فىكىَذبيوهي ) - 127

( له ُب العبادة الذين ٓب يعبدكا البعل كٓب يشركوا باهلل شيئان فإهنم غًن ًإاَل ًعبىادى الَلًه اٍلميٍخلىًصٌنى ) - 128
 بٌن.ميعذٌ 

 ( الذين جاؤكا بعده.ُب اآٍلًخرًينى ( ثةاءن حسةان )كىتػىرىٍكةىا عىلىٍيهً ) - 129

ـه عىلىى ًإٍؿ يىاًنٌنى ) - 130  لياس كعلى أصحابه اٞنؤمةٌن.إ ( يعين علىنىبلى

 .١نٌمدتك يا ( من أمٌ ًإنَا كىذىًلكى ٤نىٍزًم اٍلميٍحًسًةٌنى ) - 131



 ( بقدرتةا.ًإنَهي ًمٍن ًعبىاًدنىا اٍلميٍؤًمًةٌنى ) - 132 

.كىًإَف ليوطنا َلًمنى اٍلميٍرنىًلٌنى   لوط مع قومه فقاؿ تعأب )ذكر نبحانه قصٌ ٍبٌ  - 133  ( إٔب أهل ندـك

ةىاهي كىأىٍهلىهي أىٍٗنىًعٌنى ) - 134   ( من الزلزاؿ.ًإٍذ ٤نىَيػٍ

 مرأته.ا( ٓب نةٌجها هي ًإاَل عىجيوزنا ُب اٍلغىاًبرًينى ) - 135

َ دىَمٍرنىا اآٍلخىرًينى ) - 136  ( بالزلزاؿ.ٍبي

 ( .محٍصًبًحٌنى كآثارهم )ب  ( أم على ديارهم اٝنرً لىتىميرحكفى عىلىٍيًهم( يا أهل مك  )كىًإَنكيمٍ ) - 137

ةن يكوف ليبلن فرتكف آثارهم كال ةن يكوف طريقكم على ديارهم صباحان كمرٌ ( يعين مرٌ كىبًالَلٍيلً ) - 138
 ( كترتكوف عبادة األصةاـ.أىفىبلى تػىٍعًقليوفى ظوف بأخبارهم )عً تتٌ 

( إٔب أهل نيةول، كاٚنه ُب اٍلميٍرنىًلٌنى كىًإَف ييونيسى لىًمنى ذٌكرهم اهلل تعأب ُنادث  أيخرل فقاؿ )ٍبٌ  - 139
 اللغ  العربي  يوناف بن أمتام، كله نفره خاص ُب ٠نموع  التوراة، كقربه ُب مدية  اٞنوصل.

( أم إٔب السفية  اٞنملوءة باٞنسافرين. كاآلبق هو العبد الذم ٓب ًإٍذ أىبىقى ًإٔبى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوفً ) - 140
ٔب أهل إى إليه أف يذهب ق ألٌف اهلل تعأب أكحى مةه. كإ٧نا كصفه اهلل تعأب باآلبً ده كهرب ٬نتثل كبلـ نيٌ 

ل كيةذرهم بالعذاب ليرتكوا عبادة األصةاـ كييصلحوا أعماٟنم كٟنم مهل  أربعٌن يومان فإٍف ٓب يتوبوا يةزؿ نيةوى 
كجاء إٔب البحر يذهب إٔب نيةول فيقتلوه فهرب إٔب يافا  عليهم العذاب كيهلكهم. فخاؼ يونس أفٍ 

فوجد نفية  عازم  على السفر إٔب ترشيش فركب معهم، فٌلما توٌنطت البحر هاجت عواصف كأمواج 
ن أصابةا هذا الشٌر، فاقرتعوا ن ُب السفية  هلٌموا نلًق قرعان لةعلم بسبب مى ككادت السفية  تغرؽ، فقاؿ مى 

ة فابتلعته كنكةت الرياح كالعواصف، وه ُب البحر فجاءٍت حوته كبًن فوقعت القرع  على يونس، فألقى 
ي ُب بطةها كيدعو اهلل أف يةجيه من هذه الشٌدة، كقاؿ إٍف أ٤نيتىين مةها أذهٍب إٔب أهل فأخذ يونس ييصلٌ 



قاـ كذهب إٔب ٍبٌ  ، فقذفته ئى اهلل إٔب اٜنوت أف تقذفه على الشاطنيةول كما أمرتين كال أمتةع، فأكحى 
اٞندية  كجلس  أمره اهلل ، فكٌذبوه كنخركا مةه، فخرج من بيةهم إٔب شرقيٌ نيةول كأنذرهم بالعذاب كما 

ب بات ليحرقهم، فلما طرؽ اٞنذنٌ فوؽ تٌل يةتظر ماذا يصيبهم من عذاب. فأرنل اهلل عليهم أحد اٞنذنٌ 
ب إٔب ٚناءهم كرأكه من بعيد تابوا كتضٌرعوا إٔب اهلل ككٌسركا أصةامهم كأصلحوا أعماٟنم فذهب اٞنذنٌ 

ه من كاف آخر كابتعد عةهم كنقط ُب صحراء غًن مسكون . أٌما يونس فقد أٌنذ له كوخان صغًنان ليظلٌ م
الشمس. كٞنا علم أٌف أهل نيةول ٓب يةزؿ عليهم العذاب ُب الوقت اٞنعٌٌن له ناءه ذلك حيث كعدهم 

ى  قت على سلٌ كأخلف كعيده، فأنبت اهلل تعأب إٔب جانب كوخه شجرة يقطٌن "قرع" ك٧نت بسرع  كت
ا رآها فرح ُّا كنيَر ِنضرهتا، كُب اليـو الثا٘ب أرنل اهلل دكدة فضربت الشجرة من أنفلها كوخه، فلمٌ 

ا رآها حزف عليها، فقاؿ اهلل تعأب لقد أشفقت على شجرة ٓب تتعب عليها، أال ت كذبلت، فلمٌ فجفٌ 
 هم مةتظركف ٠نيئك.إليهم فإهنم آمةوا ك  على مائ  ألف نسم  من البشر؟ إذهبٍ  قي أشفً 

( أم من ًمٍن اٍلميٍدحىًضٌنى ( يونس )فىكىافى ( أم فكاف له نهم ُب القرع  )فىسىاهىمى كهذا معىن قوله تعأب )
 اٞنغلوبٌن ُب تلك القرع ، فرمىوه ُب البحر.

 ـ. كمن ذلك قوؿ لبيد: ( أم كهو مستحٌق لًٌلوٍ فىاٍلتػىقىمىهي اٜنٍيوتي كىهيوى ميًليمه ) - 142
 حىكيمً  غًني  اليوـً  قبلى  كهىداؾً     ميليمً  غًنى  كليٍمتً  عىذىٍلتً  نىفىهان 

 كذلك ألنه ٓب ٬نتثل أمر اهلل ُب أٌكؿ مرٌة بل امتةع خوفان من أهل نيةول.

 ( ُب اٞناضي كمن اٞنصٌلٌن ُب بطن اٜنوت.فػىلىٍوالى أىنَهي كىافى ًمٍن اٍلميسىبًٍّحٌنى ) - 143

 ( يعين إٔب يـو تيبعىث نفونهم من أجسامهم باٞنوت. ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى لىلىًبثى ُب بىٍطًةًه ) - 144
لوال أنه كاف من اٞنسبٍّحٌن ٞنات ُب بطن اٜنوت كبقي أربعٌن يومان حّت يةزؿ العذاب على أهل  كاٞنعىن:

 ا ليتوبوا.نيةول فيموتوا أيضان كتيبعث نفونهم من أجسامهم إٔب عآب الربزخ. كهي اٞنٌدة اليت أمهلهم ُّ



ا ( أم مريض ٣نًٌ كىهيوى نىًقيمه ( أم فأكحيةا إٔب اٜنوت اف تقذفه على الساحل )فػىةىبىٍذنىاهي بًاٍلعىرىاء) - 145
 أصابه ُب بطن اٜنوت.

ةىا) - 146  ( كهو القىرع، فتسٌلقت الشجرة على الكوخ.عىلىٍيًه شىجىرىةن مٍّن يػىٍقًطٌنو ( للظٌل )كىأىنبىتػٍ

( على ذلك يىزًيديكفى ( تعٌدكهم فهم )أىكٍ ٓب تعٌدكا األجة  معهم ) ( إفٍ كىأىٍرنىٍلةىاهي ًإٔبى ًمئىً  أىٍلفو ) - 147
 العدد.

تَػٍعةىاهيمٍ ( باهلل كرنوله )فىآمىةيوا) - 148  ( آجاٟنم.ًإٔبى ًحٌن( ُب الدنيا )فىمى

، كقد نقلتها عن ٠نل  العآب  حادثة وقعت لصياد سمك تشبه حادثة يونس حين إبتلعه الحوتليك إك 
 قاؿ:  1962خ  تشرين أكؿ نة  ُب العدد اٝنامس اٞنؤرٌ 

ص  "كقعت هذه اٜنادث  لبحار بريطا٘ب إٚنه "جيمس بارتلي" يعمل ُناران ُب نفية  "٤نم  الشرؽ" اٞنخصٌ 
ي معظم لصيد اٜنيتاف، عةدما كانت جزر فولكبلند قاعدة كبًنة ٟنذا الغرض، ككانت تلك السفية  تقض

يل كٓنتوم معدها على مادة ؿ ُب جةوب تلك اٛنزر ُنثان عن اٜنيتاف اليت تشبه رؤكنها الربامالوقت تتجوٌ 
قدمان. كٞنا بلغ مونم الصيد كقته، رأل اٞنراقب حوتان ضخمان على  70ك  60، كيرتاكح طوٟنا بٌن العةرب

ؿ من السفية  زكرقاف، كبدأت اٞنطاردة. زً بعد ثبلث  أمياؿ يضرب اٞناء بذنبه، فأنذر البٌحارة. كهةاؾ أن
تطٌورت األحداث ٍبٌ  ت ُب ٜنمه.نتقرٌ اكاقرتب األٌكؿ من اٜنوت، كقذؼ أحد البحارة حربته بعةف ك 

ؾ كيدكر ١ندثان دكيٌان هائبلن كأعمدة عالي  من اٞناء. كرغم بسرع  مذهل ، ألٌف اٜنوت اٞنصاب صار يتحرٌ 
، إذ كضع اٜنوت ذنبه ٓنته ء اٜنظٌ ا الزكرؽ الثا٘ب فكاف نيٌ مٌ أمةه.  الدنوٌ ؿ من ن القارب األكٌ ذلك ٕنكٌ 

كقذؼ به إٔب علوٍّ شاهق ُب الفضاء، فسقط الصياد بارتلي مةه ُب اٞناء، كٚنع كهو يغوص ضج  شديدة 
غمره ظبلـ دامس كحسب أنه يةدفع ُب ٣نر يتحرؾ من ٍبٌ  .ا صدل حركات ذنب اٜنوت ُب اٞناءظَن أهن

، ل أب غرف  كانع  معتم ه احَس بانه نيقً ٜنظ . كلكةٌ  ء ذاته. فأغلق عيةيه مرتعبان كتوقع اٞنوت ُب كلٌ تلقا



  مغطٌاة بطبق  لزج ، كبعد ذلك خطر بباله أٌف اٜنوت فمٌد ذراعيه كٓنٌسس جدراف الغرف  فشعر بأهنا طريٌ 
ا حرارة اٞنكاف س، أمٌ أنه قادر على التةفٌ درؾ أى عليه، ك غمى عب كأكشك أف يي نتحوذ عليه الرٌ ابتلعه حيان فا

فبل تيطاؽ، كأفظع من ذلك السوائل اليت كانت تةزؿ من بطن اٜنوت، فراح يضرب بقبضتيه جدراف معدة 
ركع على ركبتيه ضارعان إٔب اهلل أف ٍبٌ   كٌلت حةجرته كضَل صوابه،اٜنوت آمبلن أف يستفرغه، كصرخ حٌّت 

 قوته ككعيه. يةقذه من ١نةته الكربل حّت فقد
 زكرؽه إنقاذ البحارة الذين نقطوا ُب البحر، بيةما كاصل الزكرؽ الثا٘ب كبعد أف غطس اٜنوت ُب اٞناء تؤٌب 

ارة من اٞناء بانتثةاء اثةٌن أحد٨نا جيمس بارتلي، كعاد الزكرؽ إٔب السفية ، ّنن اٞنطاردة كًٌب إخراج البحٌ 
قتل ُنارته اٜنوت كجاؤكا به إٔب السفية ، كصٌلى اٛنميع  أنقذهم. كبعد حٌن رجع الزكرؽ الثا٘ب بعد أف

  الفجر ُب اليـو التإب تؤَب البٌحارة كا إٔب مضاجعهم، كٞنا بزغت أشعٌ على ركحىي البحارىين اٞنفقودىين كآكى 
تقطيع جسم اٜنوت اٟنائل، فبلحظ أحدهم حرك  طفيف  تصدر عن معدة اٜنوت، فقاؿ أكربهم نٌةان 

ن اٞنعتاد أف يعثر الصٌيادكف ُب بطن اٜنيتاف على كلب ُنر يرتكاح طوله مً  اٜنوت ٚنك . إذٍ  كخربة ُب بطن
على عشرة أقداـ بل نت  عشر قدمان أحيانان. كبقركا بطن اٜنوت فوجدكا زميلهم بارتلي كقد فقد كعيه 

اٜنياة فصرخ  كالقسم العلوم من جسمه مغٌطى  بطبق  كثيف  من عصارة اٞنعدة، إال أنٌه كاف على قيد
بعضهم كركع آخركف كصٌلوا كأخرجوه بلطف كأزالوا ما علق َنسمه من عصارة اٞنعدة، كما لًبثوا أف 

 ناصعان كالثلج كبدا أمامهم كرجل مسٌن، كا٥نىنى  ان الحظوا أف شعره الذم كاف أنودان فا٘نان أصبح أبيض
ي فً حر حّت فتح عيةيه، كبعد أياـ شي س، فأخذكا يلقوف عليه من ماء البعليه أحدهم فوجده مازاؿ يتةفٌ 

 من مرضه كآالمه كقَص ٟنم ما كقع له ُب بطن اٜنوت." إنتهى.

ا تضرٌع إٔب اهلل كنأؿ مةه أف يةجيه من بطن اٜنوت مٌ أينظر أيها القارمء الكرٙب إٔب حادث  بارتلي لى  
يبي  إنتجاب له ك٤ٌناه كلكن ليس بطريق  يونس بل بطريق  أيخرل. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةمل }أىَمن ٩نًي

 اٍلميٍضطىَر ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السحوءى{ ، فقد كشف السوء عن بارتلي حٌن دعاه كأ٤ناه من بطن اٜنوت.



أىلًرىبٍّكى ( أم نٍلهم نؤاؿى ٓنكيم )فىاٍنتػىٍفًتًهمٍ عاد نبحانه إٔب الرٌد على مشركي العرب فقاؿ )ٍبٌ  - 149
خرتًب ااٞنبلئك  بةات اهلل ، ك  كيف أضفتم البةات إٔب اهلل بقولكم أفٌ   كاٞنعىن:( كىٟنىيمي اٍلبػىةيوفى اٍلبػىةىاتي 

 ألنفسكم البةٌن؟

ًئكى ى ًإنىاثنا كىهيٍم شىاًهديكفى ) - 150 ( يعين فهل كانوا حاضرين عةدنا حٌن خلقتي اٞنبلئك  أىـٍ خىلىٍقةىا اٍلمىبلى
 فرأكهم اناثان؟

 ( لىيػىقيوليوفى ( أم من كذُّم )ًإنَػهيم مٍٍّن ًإٍفًكًهمٍ أىالى ) -151

اًذبيوفى ( أم صار له أكالد )كىلىدى الَلهي ) - 152  ( ُب قوٟنم هذا.كىًإنَػهيٍم لىكى

 كٌِنهم فقاؿ تعأب:  ٍبٌ  ؟( أىٍصطىفىى اٍلبػىةىاًت عىلىى اٍلبىًةٌنى هل ) - 153

 البةات كلكم البةوف؟( هلل مىا لىكيٍم كىٍيفى ٓنىٍكيميوفى ) - 154

 عظوا؟: أال تفٌكركف ُب ذلك فتتٌ فيكوف اٞنعىن( يعين أال تٌتعظوف، كالفاء للتفكًن، أىفىبلى تىذىَكريكفى ) - 155

 ( أم دليل كاضح من كتاب ٚناكم؟نيٍلطىافه محًبٌنه ( ُّذا اإلدعاء )أىـٍ لىكيمٍ ) - 156

 ( فيما تٌدعوف.ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( يكوف شاهدان لكم )فىٍأتيوا ًبًكتىاًبكيمٍ ) - 157

ةىهي ) - 158 اٛنٌن تأتيه بالوحي  صاالن، فزعموا أفٌ ( أم اتٌ كىبػىٌٍنى اٍٛنًَةً  نىسىبنا( أم بٌن الكتاب )كىجىعىليوا بػىيػٍ
ُب شؤكف اهلل لوا لوا ذلك أك تدخٌ عمً  ( ُب العذاب إفٍ كىلىقىٍد عىًلمىًت اٍٛنًَة ي ًإنَػهيٍم لىميٍحضىريكفى كليس جربائيل )

اٛنٌن ال يتجانركف ُب هذا اٞنوضوع كال يتداخلوف بٌن اهلل كرنوله ألهنم ٫نافوف عقاب اهلل ُب  ، يعين إفٌ 
 الدنيا قبل اآلخرة.

 ( له من أٌناذ األكالد، أم تةزيهان له عن ذلك.نيٍبحىافى الَلًه عىَما يىًصفيوفى ) - 159



 ( له ُب العبادة كالطاع  من اٛنٌن ال ٪نضركف للعذاب.ًصٌنى ًإاَل ًعبىادى الَلًه اٍلميٍخلى ) - 160

( يعين أنتم كاٛنٌن الذم يغوكنكم كالذين فىًإَنكيٍم كىمىا تػىٍعبيديكفى خاطب اٞنشركٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 161
 ٔندموهنم ُب عآب الربزخ.

أنتم كشياطيةكم ال٬نكةكم أف  كاٞنعىن:( أم بضاٌلٌن، ًبفىاتًًةٌنى ) ١نٌمد( أم على مىا أىنتيٍم عىلىٍيهً ) - 162
 ان كتقودكه إٔب ديةكم.١نٌمدتضٌلوا 

ن كاف ظاٞنان فإٌف اهلل تعأب ٫نٌلي بيةه كبٌن إال مى  كاٞنعىن:( صىاًؿ اٛنٍىًحيمً ( مثلكم )ًإاَل مىٍن هيوى ) - 163
 هواه فتضٌلوه.

 )ع( جربائيل هل لكم كظائف معشر اٞنبلئك ؟ فقاؿ: الةبٌ كنأؿ 

ـه َمٍعليوـه ) - 164 ( أم كما كاحده مٌةا إال كله كظيف  خاص  به معلوم  عةده، فبعضةا كىمىا ًمةَا ًإاَل لىهي مىقىا
تىب  كمةٌا حىفىظ  كمةٌ  ا موٌكلوف بالةعيم ألهل اٛنة  كآخركف موٌكلوف بالعذاب رنل أب األنبياء، كبعضةا كى

 ألهل الةار، ككل مىلىك قائمه بوظيفته.

( لتلك الطيور اليت أرنلةاها على أصحاب الفيل ك٥نن أكحيةا ٟنا أف كىإًنَا لىةىٍحني الَصافحوفى ) - 165
 تضرُّم باٜنجارة.

٥نن نةزٌه  كاٞنعىن:( أم اٞنةٌزهوف ، فكلم  "نبحانه" معةاها تةزيهان له، كىإًنَا لىةىٍحني اٍلميسىبٍّحيوفى ) - 166
يؤمةوا لك كيةقادكا لديةك، كذلك بأف نأٌب إٔب الرجل اٞنشرؾ  الةاس عن عقيدة اإلشراؾ بإذف اهلل لكي

ها كاعبد اهلل كحده، تةفع فاتركٍ  تضٌر كال ال أحجار الإاألصةاـ ماهي  فةكلمه باإل٪ناء فةقوؿ له إفٌ 
 ةا كيسلم.كهكذا حّت يةقاد ألمرنا كيؤمن بربٌ 

انيوا) - 167  ١نٌمد( قبل ٠نيئك يا لىيػىقيوليوفى   )( اٞنشركوف من أهل مكٌ كىًإٍف كى



نىا ذًٍكرنا مٍٍّن اأٍلىَكًلٌنى ) - 168  لٌن كالتوراة كالزبور.ب األكٌ تي ( أم كتابان ٚناكيان من كي لىٍو أىَف ًعةدى

 ( له ُب العبادة.لىكيةَا ًعبىادى الَلًه اٍلميٍخلىًصٌنى ) -169

( فىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى كفركا به، يعين بالقرآف )( يعين فلما جاءهم الكتاب الذم ٕنَةوه  فىكىفىريكا ًبهً ) - 170
 .، كهذا هتديده للكافرينعاقب  كفرهم كما يؤكؿ إليه أمرهم

تػيةىا) - 171 بػىقىٍت كىًلمى  ( لًًعبىاًدنىا اٍلميٍرنىًلٌنى ( بالةصر )كىلىقىٍد نى

 ( كلو بعد حٌن.ًإنَػهيٍم ٟنىيمي اٍلمىةصيوريكفى ) - 172

نىا) - 173  ( .ٟنىيمي اٍلغىالًبيوفى يعين اٞنبلئك  كاٞنؤمةٌن الذين اتٌبعوا الرنيل )( كىًإَف جيةدى

( أم حىَّت ًحٌنو ( أم أعًرٍض عةهم بعد أف أبلغتىهم رنالتك، يعين ال تقاتلهم )فػىتػىوىَؿ عىةػٍهيمٍ ) - 174
 حّت نأذف لك بقتاٟنم أك نأمرؾ به.

( ُب اٞنستقبل فىسىٍوؼى يػيٍبًصريكفى كالرباهٌن العلمي  )( يعين فٌهٍمهم باألدلٌ  العقلي  كىأىٍبًصٍرهيمٍ ) - 175
 كيةقادكف للحٌق كيرتكوف عبادة األصةاـ. 

 إنتهزاءن مةهم باٞنسلمٌن، قاؿ اهلل تعأب: ؟ يكوف لكم الةصر عليةاا قاؿ اٞنشركوف مّتى مٌ كلى 

ابًةىا يىٍستػىٍعًجليوفى ) - 176  ( ؟أىفىًبعىذى

ًتًهمٍ ( الرنوؿ )فىًإذىا نػىزىؿى ) - 177 ( يعين يسوء حاٟنم فىسىاء صىبىاحي اٍلميةذىرًينى ( يعين يـو فتح مك  )ًبسىاحى
 ُب ذلك اليـو كيذٌلوف.

( يعين حىَّت ًحٌنو ( إٔب مدية  يثرب )كىتػىوىَؿ عىةػٍهيمٍ أمره باٟنجرة عةهم إٔب اٞندية  بقوله تعأب )ٍبٌ  - 178
 حّت نةصرؾ عليهم فتعود إليها فآنان مةتصران.



فٌكر ُب العاقب  كال تستعجل بالدعاء عليهم باٟنبلؾ  كاٞنعىن:( كىأىٍبًصٍر فىسىٍوؼى يػيٍبًصريكفى ) - 179
 موف كاحدان بعد اآلخر حّت تكثر أصحابك كيزداد جيشك فحيةئذ قاتلهم.فسيسلً 

رىبٍّ اٍلًعزًَة عىَما نيٍبحىافى رىبٍّكى نزٌه نفسه عٌما يةسبوف إليه من األكالد كالبةات، فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 180
 ( له من كلدو كشريك.يىًصفيوفى 

ـه عىلىى اٍلميٍرنىًلٌنى ) - 181 اٜنٍىٍمدي لًَلًه رىبٍّ قولوا ) (كى ( أم نلٍّموا على اٞنرنىلٌن إذا ذيًكركا عةدكم )كىنىبلى
 .دكنا إٔب طريق اٜنقٌ ( الذم أرنىلىهم إليةا فأرشى اٍلعىالىًمٌنى 

 اٜنٍىٍمدي لًَلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ات، ك الصافٌ  ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة

============================================== 

 

 سورة ص

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

إٔب قريش كأخربهم برنالته كدعاهم إٔب عبادة اهلل كحده كترؾ عبادة األصةاـ، كٌذبوه  الةبٌ جاء ا مٌ لى  -1
  :كنخركا مةه. فأنزؿ اهلل تعأب

أقسم اهلل تعأب ٍبٌ  ان صادؽه فيما يقوؿ كليس بكاذب كما تزعموف.١نٌمد فٌ إ كمعةاه، ( تأييدان للةبٌ ص)
  :فقاؿ ١نٌمدبالقرآف على صدؽ 

ركا عليه ةكً تي  عوه كالبً تٌ الصادؽ فيما يقوؿ ف ان ١نٌمد فٌ إمان بالقرآف ذم اٞنواعظ ( أم قسى الذٍٍّكرً كىاٍلقيٍرآًف ًذم )
 قوله.



بىًل نتسبلـ فقاؿ تعأب )هم عن اإل٬ناف كاالت هؤالء اٞنشركٌن كتكربٌ أخرب اهلل رنوله عن تعةٌ ٍبٌ  - 2
 كاختبلؼ. ( أم ُب تكرٌب اَلًذينى كىفىريكا ُب ًعزَةو كىًشقىاؽو 

( أم من أمم كافرة ُب كىٍم أىٍهلىٍكةىا ًمن قػىٍبًلًهم مٍّن قػىٍرفو أخذ نبحانه ُب هتديدهم كٔنويفهم فقاؿ )ٍبٌ  - 3
تى ًحٌنى ا أخذهم الزلزاؿ، فقاؿ اٞنلىك اٞنرنل لتدمًنهم )مٌ ( الفرار من القري  لى فػىةىادىٍكاالقركف اٞناضي  ) كىالى

( أم ليس الوقت كقت فرار كال كقت مزار بل هو كقت دمار. فكلم  "الت" إذا كانت مقركن  مىةىاصو 
 أم ال "ال مةاص من اٞنوت"ل "ُنٌن" يكوف معةاها ليس، ككلم  "مةاص" معةاها الفرار. يقاؿ ُب اٞنثى 

 فرار مةه. كمن ذلك قوؿ األعشى:
 بىًعيدي  كاٍلمىةىاصي  ًمةػٍهىا ٍئتي نً  كقىدٍ      تىذىكحرو  التى  ًحٌٍنى  لىيػٍلىى تىذىَكٍرتي 

 يعين كاٞنزار بعيد. كقاؿ اآلخر:
 القىرًيةىا قىطىعى  قىدٍ  الَشٍيبي  كأىٍضحىى    اًحيةى  التى  لىيػٍلىى حيبٌ  تىذىَكٍرتي 

 كأنشد اليب زبيد:
ةىا     أىكىافو  كىالتى  صيٍلحىةا طىلىبيوا بػٍ  بػىقىاءً  ًحٌنى  لىٍيسى  أفٍ  فىأىجى

}فػىلىَما أىحىسحوا بىٍأنىةىا ًإذىا هيم مٍّةػٍهىا يػىرٍكيضيوفى . الى تػىرٍكيضيوا كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة األنبياء 
. كتعليل ذلك أٌف اٞنشركٌن الذين كصفهم اهلل كىاٍرًجعيوا ًإٔبى مىا أيٍترًفػٍتيٍم ًفيًه كىمىسىاًكًةكيٍم لىعىَلكيٍم تيٍسأىليوفى {

ا ابتدأ الزلزاؿ ُب قريتهم صاركا يركضوف كيةهزموف مةها فعٌجل الزلزاؿ بقريتهم مٌ هذه اآلي  لى  تعأب ُب
 فٌدمرها عليهم فماتوا ٓنت األنقاض.

ا نىاًحره كىَذابه ( أم من قريش )كىعىًجبيوا أىف جىاءهيم محةًذره مٍّةػٍهيمٍ ) - 4 اًفريكفى هىذى ( باٌدعائه كىقىاؿى اٍلكى
 الرنال . 

أف يرتكهم  الةبٌ طلبوف من يا أنلم عمر بن اٝنطاب شٌق ذلك على قريش فاجتمعوا عةد أيب طالب مٌ كلى 
أنأٟنم كلم  كاحدة تدين ٟنم " :كقاؿ الةبٌ يعبدكف كيرتكونه كما يعبد. فبعث إليه أبو طالب فجاء  كما



فقاموا  "ال إاله إالٌ اهلل. تقولوا: "قاؿ "نعطيك عشران، فما هي؟: "قالوا "العرب كيؤٌدم اٛنزي  ٟنم العجم.
 كهم يقولوف:

ا) - 5 ا لىشىٍيءه عيجىابه ( بقوله هذا )أىجىعىلى اآٍلًٟنى ى ًإٟنىنا كىاًحدن  ( أم ألمر عجيب كثًن العجب.ًإَف هىذى

ي ًمةػٍهيمٍ ) - 6 أىًف ( أم من قريش حٌن كانوا ٠نتمعٌن عةد أيب طالب يقوؿ بعضهم لبعض )كىانطىلىقى اٍلمىؤلى
ا) ١نٌمد( يعين على عبادهتا كالتسمعوا لقوؿ عىلىى آًٟنىًتكيمٍ ( أم إثبتوا )كىاٍصربيكا اٍمشيوا ( الصرب على ًإَف هىذى

 ( مٌةا، أم كاجب عليةا.لىشىٍيءه يػيرىادي عبادهتا )

ا ُب اٍلًمَلً  اآٍلًخرىةً ) - 7 ٍعةىا ًُّىذى ( يعين ٓب نسمع ُب األدياف األخرل أهنم رفضوا التماثيل نول ما مىا ٚنًى
من دين جديد، فالةصارل عةدهم ٕنثاؿ مرٙب كٕنثاؿ عيسى كهو الصليب، كإٌف اليهود  ١نٌمدجاء به 

عةدهم ٕناثيل اٞنبلئك  كٟنا أجةح  يسموهنا الكركبيم، كقد كاف ٟنم ُب السابق عجبلف من ذهب 
أصةامان من حجر يسموهنا البعليم كعشتاركت، فكذلك ٥نن أٌنذنا ٕناثيل  يعبدكهنما، كعبدكا أيضان 

اللمبلئك  نقدنها لتشفع لةا عةد اهلل ) ؽه ) ١نٌمد( الذم يقوله ًإٍف هىذى ( من عةده، أم كبلـ ًإاَل اٍخًتبلى
 جديد كأكاذيب يريد تطبيقها عليةا.

 مةه كأكرب كأقول عليه الوعظ من بيةةا كفيةا من هو أغىنى  أىأينزًؿى  ( يعينأىأينزًؿى عىلىٍيًه الذٍٍّكري ًمن بػىٍيًةةىا) - 8
بىٍل هيٍم ُب فقاؿ اهلل تعأب ) ؟كهو رجل فقًن كيتيم ١نٌمدفلم يةزؿ عليهم شيء من ذلك فكيف نزؿ على 

( حيةئذو يزكؿ عىذىابً بىٍل لىَما يىذيكقيوا ( أم ال٪نملهم على هذا القوؿ إاٌل الشٌك ُب القرآف )شىكٍّ مٍّن ذًٍكرًم
 ا ٬نوتوف كيذكقوف عذاب اآلخرة حيةئذو يؤمةوف ُب كقت ال يةفعهم اإل٬ناف.مٌ الشٌك عةهم، يعين لى 

( يهب اٍلوىَهابً ( ُب ملكه )اٍلعىزًيزً ( فيهبوف الةبوة ٞنن يشاؤكف، فهو )أىـٍ ًعةدىهيٍم خىزىاًئني رىٍ٘نىً  رىبٍّكى ) - 9
 الةبٌوة ٞنن يشاء.



ةػىهيمىا أىـٍ ) - 10 ( أم فػىٍليػىٍرتػىقيوا) ٌمد( فيعرتضوف عليةا بإعطاء الةبوة حملٟنىيم محٍلكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
ل  إٔب السماء يطالبونةا إف كاف ٟنم ميلك ُب ذلك. فاألنباب هي ( اٞنوصً ُب اأٍلىٍنبىابً فليصعدكا إليةا )

 زهًن بن أيب نلمى:الونائط اٞنوصل  إٔب الغاي ، كمن ذلك قوؿ 
ةايا أٍنبابى  هابى  كىمىنٍ   ًبسيَلمً  الَسماءً  أٍنبابى  يػىٍرؽى  كىإفٍ       يػىةػىٍلةىهي  اٍلمى

 فأنباب اٞنةايا، أراد ُّا الشاعر اٜنرب كالقتاؿ، كأنباب الصعود إٔب السماء هي السيٌلم ُب قوؿ الشاعر.

كجةود إبليس كنةهلكهم بالقتل كاٞنوت كما ( أم ما هم إال جةد من جةود األصةاـ جيةده َما) - 11
( أم ُب الزمن اٞناضي كاٞنكاف اٞنعركؼ، ككلم  "ما" تستعمل للتةوٌع كالتعٌدد هيةىاًلكى أهلكةا أمثاٟنم )

( يعين نيةهزموف أمامك  مىٍهزيكـه مٍّنى اأٍلىٍحزىابً فيقولوف "نوع ما" أم نوع من األنواع األخرل، كقوله تعأب )
 .١نٌمد حزاب ُب اٞناضي الذم ٓنزٌبوا على رنيلهم قبلك ياكما اهنزمت األ

(. فكاف فرعوف يدٌؽ األكتاد ُب األرض كيربط كىَذبىٍت قػىبػٍلىهيٍم قػىٍوـي نيوحو كىعىاده كىًفٍرعىٍوفي ذيك اأٍلىٍكتىادً ) - 12
غذاء حّت ُّا أطراؼ من يريد تعذيبه كيرتكه ُب الشمس كقت الصيف مطركحان على األرض ببل ماء كال 

 ٬نوت.

( كهم قـو شعيب، كقد نبق شرح كلم  كىقػىٍوـي ليوطو كىأىٍصحىابي األىٍيكى ً قـو صاّب ) م( كهكىٖنىيودي ) - 13
ت  فسقاها اٞناء يك " ُب نورة الشعراء كنورة اًٜنجر ايضان، كهي معجزة شعيب: شجرة كانت ميٌ "األ

مةهم  ( بقٌوهتم ككثرهتم أهلكةاهم فكيف ّنن هم أقلٌ اأٍلىٍحزىابي أيٍكلىًئكى فأحياها بإذف اهلل، كقوله تعأب )
 .ةٗنعان كأضعف قوٌ 

 ( يعين فوجب عليهم عقايب بتكذيبهم رنلي.ًإف كيلٌّ ًإاَل كىَذبى الرحنيلى فىحىَق ًعقىابً ) - 14

ء) - 15  شاس:( أم كما يةتظر هؤالء اٞنشركوف، كمن ذلك قوؿ عمرك بن كىمىا يىةظيري هىؤيالى
ًةيبو  ًمنٍ  ًقيادان  أىذىؿَ          غىدان  أىتٍػبػىٍعكيما اليػىٍوـى  تػىٍةظيرا٘ب  كىإفٍ   كأىٍطوىعىا جى



َما هم، يعين هجم  كاحدة، كصيحتهم ُب القتاؿ اهلل أكرب )( يقـو ُّا اٞنسلموف ضدٌ ًإاَل صىٍيحى ن كىاًحدىةن )
  على اٞنسلمٌن.( أم ما لتلك الوقع  من تفٌوؽ للمشركٌنٟنىىا ًمن فػىوىاؽو 

  فلم يقاؿ فاقه باٞناؿ، أم زاد عليه، كفاقه باٛنيش، أم زاد على جيشه. ككانت الوقع  يـو فتح مكٌ 
 يتفٌوؽ اٞنشركوف على اٞنسلمٌن بعدها.

 ريؤيكًنًهمي  فػىٍوؽً  ًمن ييصىبح  نَارو  مٍّن ثًيىابه  ٟنىيمٍ  قيطٍّعىتٍ  كىفىريكا }فىاَلًذينى ٚنع اٞنشركوف قوؿ اهلل تعأبا مٌ لى  -16
من نورة اٜنج، أخذ اٞنشركوف يضحكوف فقاؿ أحدهم: كيف تصةع ثيابه من الةار؟ كقاؿ  اٜنٍىًميمي{

اآلخر: اللهَم عٌجل لةا بقطع و مةها لكي نلبسها ُب اٜنرب بدؿ الدركع فةخيف ُّا األعداء. فةزلت هذه 
قسطةا ك نصيبةا من تلك الثياب، يعين بقطع و مةها، كمن ذلك قوؿ ( أم كىقىاليوا رىبَػةىا عىجٍّل لَةىا ًقطَةىااآلي  )

 حٌساف ٫ناطب هةد بةت عيتب :
 اٛناًئلً  الَرهىجً  ٓنىٍتى  بًالَسٍيفً      قىطَهي  إذٍ  عيٍتبى ى  عىلىى كىاٍبًكي

 يعين قطعه بالسيف. كقاؿ حاًب الطائي:
 ميٍسةىدً  غىًٍنً  حىشان  عىنٍ  فاقان صً  تػىقيطح      ًبضىٍربى و  اٛنىًبٌنً  حيرٍّ  عىلىى فىخىرَ 

 ( أم ُب الدنيا قبل اآلخرة.قػىٍبلى يػىٍوـً اٜنًٍسىابً )

نىا دىاكيكدى ( أذل )كىاذٍكيرٍ ( من االنتهزاء كالسخري  )عىلىى مىا يػىقيوليوفى ) ١نٌمد( يا اٍصربٍ ) -17 ( ككيف عىٍبدى
إنرائيل بعد موت طالوت. ككاف كان على بين صرب على أذل قومه فكانت نتيج  صربه أنٌا جعلةاه ملً 

( أم ذا األيادم على قومه إذ نصرهم على أعدائهم فقتل جالوت كهـز جيشه فانتصر ذىا اأٍلىٍيدً داككد )
بةو إنرائيل بسببه كقاـ بأعماؿو كثًنة لطالوت أيضان، كلكٌةهم آذىكه كأرادكا قتله فهرب مةهم إٔب اٛنباؿ 

ال إناءةو أناءها معهم كلكن حسدان من طالوت كتكرٌبان عليه إذ كهم يطلبونه ليقتلوه بدكف ذنبو مةه ك 
لك األيادم على قومك بإرشاداتك كصدقك  ١نٌمد علم أنه نيتؤٌب اٞنلك بعده. ككذلك أنت يا

تك، فكما كأمانتك معهم فأنت تريد هدايتهم كهم يريدكف قتلك، كأنت تريد نفعهم كهم يريدكف مضرٌ 



( أم تٌواب يرجع إٔب اهلل بطلباته كال ًإنَهي أىَكابه من األذل كذلك قومك. )فعلت بةو إنرائيل مع داككد 
 يسأؿ أحدان إاٌلاهلل. من قوٟنم "آب" أم رجع، كمن ذلك قوؿ األعشى:

 تىأكحبىا الًفرىاشً  ًعٍةدى  تأكٍّبييًن       قىرًيبىيًت  ٨نىٍّي باتى  قدٍ  امرؤه  كإ٘بٌ 

ٍشرىاؽً ل )( برتديد الصدى مىعىهي ييسىبٍٍّحنى ًإنَا نىَخٍرنىا اٍٛنًبىاؿى ) - 18  ( يعين على الدكاـ.بًاٍلعىًشيٍّ كىاإٍلً

( . لىٌما كاف داككد يةاجي ربٌه كيقرأ الزبور كانت الطيور اليت حوله كىالطَيػٍرى ١نىٍشيورىةن كيلٌّ لَهي أىَكابه ) - 19
فإذا ذهبت لتأكل تعود بعد ذلك، كهذا ْنتمع إليه كتغٌرد بأصواهتا لئبل يستوحش داككد من الوحدة، 

 . (كيلٌّ لَهي أىَكابه معىن قوله تعأب )

ٍدنىا ميٍلكىهي ) - 20 ( أم أحكمةا كقٌويةا ملكه بوزراء عيقبلء علماء كرؤناء فا٨نٌن فانتخبوه مًلكان كىشىدى
ةىاهي اٜنًٍٍكمى ى عليهم بعد أف قيًتلى طالوت ) ( ُب اٜنيكم، يعين ٍصلى اٝنًٍطىابً كىفى ( أم اٞنوعظ  ُب الزبور )كىآتػىيػٍ

 الفصل باٜنكم بٌن اٞنتخاصمٌن.

( يعين صعدكا إٔب ًإٍذ تىسىَوريكا اٍلًمٍحرىابى ( يعين هل بلغك خربهم )نػىبىأي اٍٝنىٍصمً ) ١نٌمد( يا كىهىٍل أىتىاؾى ) - 21
داككد من السور من فوؽ احملراب. ك٨نا مىلىكاف أرنلهما اهلل تعأب إٔب داككد لييذٌكراه ِنطيئته، كإ٧نا جاء 

جاء بعد٨نا كنأله مثل تلك األنئل  كأنٌبه على فعله، فصاركا ثبلث   الةبٌ ذكر٨نا على اٛنمع ألٌف ناثاف 
 كلذلك جاء ذكرهم على اٛنمع.

قىاليوا الى ( ألهنم دخلوا عليه ُب غًن الوقت اٞنقٌرر للمحاكم  )خىليوا عىلىى دىاكيكدى فػىفىزًعى ًمةػٍهيمٍ ًإٍذ دى ) - 22
ةػىةىا بًاٜنٍىقٍّ كىالى تيٍشًططٍ 97خىٍصمىافً ( ٥نن )ٔنىىفٍ  فيه  ( أم كال تتجاكز اٜنقٌ بػىغىى بػىٍعضيةىا عىلىى بػىٍعضو فىاٍحكيم بػىيػٍ

 باٞنيل ألحدنا على خصمه. فكلم  "شط" معةاها البعد كْناكز اٜند فيه. كمن ذلك قوؿ عةرتة:

                                                           
كهةا حذؼ نبحانه أنئل  ناثاف كأخذ يشرح أنئل  اٞنلىكٌن، ألٌف قص  ناثاف مذكورة ُب التوراة كلذلك جاء ذكرهم  97

 على التثةي .



لى ى  داره   هيجيوعيها ميٍقلتػىٍيكى  فىفارىؽى  كنىأىتٍ      مىزاريها عٍةكى  شىطَ  لًعىبػٍ
 .( أم أرشدنا إٔب كنط الطريق الذم هو طريق اٜنقٌ كىاٍهًدنىا ًإٔبى نىوىاء الصٍّرىاطً )

ا أىًخي لىهي ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى نػىٍعجى ن كىٕبى نػىٍعجى ه حكى نبحانه ما قاله أحد اٝنصمٌن فقاؿ )ٍبٌ  - 23 ًإَف هىذى
ةه  ( . تصف العرب الةساء بالةعاج إذا كيٌن ٚنانان، كالةعج  هي بقرة الوحش. كالشاهد على ذلك قوؿ كىاًحدى

 امرئ القيس:
تىافً  ٨نيىا بػىٍعضً  أكٍ  جيؤذيرىٍينً  لىدىل       و تػىبىالى  نًعىاجً  ًمنٍ  نىعجى  هىًكرٍ  ديمىى كى
 القيطيرٍ  ًمنى  برًيحو  جاءىتٍ  الَصبىا نىسيمى       ًمةػٍهيمىا اٞنًٍسكي  تىضىوٌعى  قىامىتىا إذا

فػىقىاؿى كهذه التسع كالتسعوف كةاي  عن نساء داككد، كالةعج  الواحدة كةاي  عن زكج  أكريا جاره )
ا  إجعلين كفيبلن ٟنا كٞنعاشها، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ترثي أخاها:( أم أىٍكًفٍلًةيهى

 ًلمىٍحرىـً  كىكيبلن  أك ألٍـّ  كىفاالن       ًمثٍػلىهي  الٌةاسي  يػىرى  ٓب ًفيةا كافى  فّتن 
( أم ُب اٞنراد فكانت إرادته أقول من إرادٌب، مفردها "خطب" كهو ُب اٝنًٍطىابً ( أم غلبين )كىعىَز٘ب )

 . نَػٍفًسًه{ عىن ييونيفى  رىاكىدتحنَ  ًإذٍ  خىٍطبيكينَ  على ذلك ُب قوله تعأب }مىا اإلرادة. كالدليل

ًثًننا مٍٍّن اٍٝنيلىطىاء( ليضٌمها )لىقىٍد ظىلىمىكى ًبسيؤىاًؿ نػىٍعجىًتكى ( داككد ُب جوابه )قىاؿى ) - 24 ( ًإٔبى نًعىاًجًه كىًإَف كى
( بأخذ ما ليس له من لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو غًنهم )يعين من الرعاة الذين ٔنتلط نعاجهم مع نعاج 

 ( يعين كهم قليلوف. فحيةئذو كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت كىقىًليله َما هيمٍ ( بالبعث كاٜنساب )ًإاَل اَلًذينى آمىةيواالغةم )
حيةئذو داككد كعرؼ أٌف احملاكم  كانت  ى داككد على نفسه. كصعدا إٔب السماء، فانتبهى كاف قضى قاؿ اٞنلى 

 الةبٌ عليه كهو صاحب الةعاج التسع كالتسعٌن، كجاره أكريٌا صاحب الةعج  الواحدة، كبعدها جاء ناثاف 
 كنأله مثل ذلك كعاتبه على فعله هذا.

صعد داككد يومان إٔب نطح داره فوقعت مةه نظرة إٔب نطح جاره أكريٌا فرأل زكجته عريان  : القصة
تغتسل فوؽ السطح ككانت ٗنيل  فوقع حٌبها ُب قلبه، ككانت معرك  بٌن الفلسطيةٌن كبٌن بين إنرائيل 



كلدت له ٍبٌ  جها داككد بعد كفاة زكجها، فولدت له إبةان مات صغًنان فأرنل زكجها إٔب اٞنعرك  فقيًتلى فتزكٌ 
وف نريٌ ، كلذلك قاؿ تسعاثةاف ك نليماف، كاٚنها بثشبع. ككانت لداككد نبعه من الةساء كمن السرارم 

ئيل و اٞنلك تسع كتسعوف نعج ، أما أكريٌا فلم يكن له إال امرأة كاحدة. كالقٌص  مذكورة ُب نفر صم
 الثا٘ب ُب اإلصحاح الثا٘ب عشر. 

كىخىَر من خطيئ  ) ( ٞنا بدا مةهفىاٍنتػىٍغفىرى رىبَهي ( أم اختربناه ّنا فعل )أى٧َنىا فػىتػىَةاهي ( أم أيقن )كىظىَن دىاكيكدي )
 ( أم رجع إٔب ربٌه بالتوب .كىأىنىابى ي )( يصلٌ رىاًكعنا

نىا( الذنب )فػىغىفىٍرنىا لىهي ذىًلكى ) - 25 ( ُب كىحيٍسنى مىآبو ( أم قيرب اٞنةزل  )لىزيٍلفىى( ُب اآلخرة )كىًإَف لىهي ًعةدى
  .اٛنةٌ 

ًليفى ن ُب اأٍلىٍرضً يىا دىاكيكدي ناثاف فقاؿ ) الةبٌ خاطبه على لساف ٍبٌ  - 26 ( من بعد شاؤكؿ، ًإنَا جىعىٍلةىاؾى خى
ب حٌق أحدو من ( ال تغصً فىاٍحكيم بػىٌٍنى الَةاًس بًاٜنٍىقٍّ يعين جعلةاؾ مًلكان على بين إنرائيل بعد طالوت )

ُب نورة ( أم كال تٌتبع الشهوات فتشتهي زكج  غًنؾ. كمن ذلك قوله تعأب كىالى تػىَتًبًع اٍٟنىوىلاٞنؤمةٌن )
ـى  خىاؼى  مىنٍ  }كىأىَماالةازعات   .  اٍلمىٍأكىل{ ًهيى  اٛنٍىَة ى  اٍٟنىوىل. فىًإفَ  عىنً  الةَػٍفسى  كىنػىهىى رىبٍّهً  مىقىا

ًبيًل الَلهً ( اٟنول )فػىييًضَلكى ) ًبيًل ) ٍب كتستغفرٍ تي ( فتيعاقىب على ما فعلت لوٓب تػى عىن نى ًإَف اَلًذينى يىًضلحوفى عىن نى
 . (الَلًه ٟنىيٍم عىذىابه شىًديده ّنىا نىسيوا يػىٍوـى اٜنًٍسىابً 

ةػىهيمىا) - 27 كىمىا خىلىٍقةىا الَسمىاء كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ
( أم ٓب ٦نلقهما عبثان دكف غاي  بل خلقةا٨نا بىاًطبلن 98

 ًإاَل  كىاإٍلًنسى  اٛنًٍنَ  خىلىٍقتي  }كىمىاكاإلنس ليعبدكف. كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات  لسكن اٛننٌ 
 لًيػىٍعبيديكًف{

                                                           
سماء على آي  تأٌب ُب القرآف فيها ذكر السماء كاألرض تتبعها كلم  )كما بيةهما( ٩نب أف يكوف ذكر ال كلٌ   98

 ، كما جاء ذلك ُب كٌل القرآف نول هذه اآلي ، ألٌف اٛنمع يشًن إٔب الكواكب السيارة كاألرض من ٗنلتها.اٛنمع



فػىوىٍيله لٍَّلًذينى كىفىريكا نعيم كال عقاب بعد اٞنوت ) يقولوف البعث كال حساب كال ( إذٍ ذىًلكى ظىنح اَلًذينى كىفىريكا)
 ( ُب اآلخرة، يعين ٟنم شديد العذاب بسبب كفرهم كإنكارهم للبعث.ًمنى الَةارً 

اٍلميٍفًسًدينى ُب اأٍلىٍرضً أىـٍ ٤نىٍعىلي ) -28 ( فبل ٤نازيهم على أعماٟنم بزعم اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت كى
اٍلفيَجارً هؤالء اٞنشركٌن ) ( نواءن ١نياهم ك٣ناهتم، يعين على ظٌةهم إذا مات اإلنساف أىـٍ ٤نىٍعىلي اٍلميَتًقٌنى كى

ل اٞنؤمن كالكافر فبل نعيم ٟنذا كال يعاقب فيها فباٞنوت يتساكى   يتةٌعم ُّا كال نار انتهت حياته فبل جةٌ 
 قاؿ تعأب:ٍبٌ  عقاب لذاؾ.

  عقلي  كبراهٌن ( معةاه إنٌا أنزلةا إليك القرآف فيه أدلٌ ًكتىابه أىنزىٍلةىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لٍّيىَدبَػريكا آيىاتًهً ) - 29
م الذم يعيشوف يةتقلوف إليه بعد ٣ناهتم غًن عاٞنهم اٞنادٌ   تثبت كجود عآبو ثافو أثًنم أم ركحا٘ب علميٌ 

كال ٫نسر آخرته    ليفهم اٜنقيق  كيةقاد للحقٌ ر ُب هذه األدلٌ إنساف عاقل أٍف يفكٌ  ى كلٌ فيه، فيجب على 
 عظ ُّذا القرآف أيكلو القلوب الواعي .( أم كليتٌ أيكلو األلباب كليتذكرى )

اكيكدى ) - 30 ةىا ًلدى بػٍ ( من زكجته بثشبع بةت إليعاـ اليت كانت قببلن زكج  أكريٌا اٜنثي نيلىٍيمىافى ) ( إبةهكىكىهى
 ( أم يرجع إٔب اهلل بالتوب  كالطاع .ًإنَهي أىَكابه ( نليماف )نًٍعمى اٍلعىٍبدي )

صيبلت، ( كهذه صف  للخيل األالَصاًفةىاتي اٍٛنًيىادي ( أم مساء )بًاٍلعىًشيٍّ ( اٝنيل )ًإٍذ عيًرضى عىلىٍيهً ) - 31
 تكوف على طرؼ اٜنافر كتقـو على ثبلث فالصافةات هي اليت ترفع إحدل يديها حٌن كقوفها حٌّت 

 قوائم، كهذه عادة األصيبلت، كُب ذلك قاؿ الشاعر:
أنٌهي  فمايىزاؿي  الصحفيوفى  أًلفى   كىًسًنىا الَثبلثً  عىلىى يػىقيوـي  ٣نٌا        كى

 كقاؿ عةرتة:
ةىايا أينيدً  على يػىٍهًجمٍ  كىٓبٍ   الَصاًفةاتً  صيديكرى  يىٍطعىنٍ  كىٓبىٍ        اٍلمى



ل ُب ذلك الذكر ا على اٛنمع يتساكى كاٛنياد ٗنع جواد، كهو الذكر من اٝنيل إذا جاء اإلنم مفردان، أمٌ 
 على نليماف شغلته عن صبلته. ضتٍ ى. فلما عيرً كاألنثى 

عىن ( أم كحٌب ٞنا فيها اٝنًن كهي الصبلة، فشغلتين اٝنيل )اٍٝنىًٍنً حيَب ( اٝنيل )فػىقىاؿى ًإ٘بٍّ أىٍحبىٍبتي ) -32
( أم باالصطبل. فكلم  "توارت" معةاها بًاٜنًٍجىابً ( اٝنيل عين )حىَّت تػىوىارىتٍ ( أم عن الصبلة )ذًٍكًر رىيبٍّ 

 إختفت. كمن ذلك قوؿ عةرتة:
 مىٍأكاها جارىٌب  ييوارًم حىَّت       جارىٌب  ٕبٍ  مابىدىتٍ  طىٍرُب  كأىغيضح 

ا بًالسحوؽً ( أم ريٌدكا اٝنيل علٌي، فرىٌدكها )ريدحكهىا عىلىيَ ) - 33 ( ٗنع كىاأٍلىٍعةىاؽً ( ٗنع ناؽ )فىطىًفقى مىٍسحن
عةق كهي الرقب ، كمعىن طفق: إبتدأ بالعمل كّنا أراد. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ من قص  

وؽ يةزع عةها اٜنديد، إبتدأ بالسح  كاٞنعىن:.  { اٛنٍىَة ً  كىرىؽً  ًمن عىلىٍيًهمىا ٫نىًٍصفىافً  كىطىًفقىا }آدـ كحواء
. كمعةاه أنه كاألعةاؽ يةزع عةها أعٌةتها كيطلق نراحها، كقاؿ ال أريد هذه اٝنيل اليت شغلتين عن ذكر ريٌب 

 ه عن صبلته.تٍ ترؾ هوايته باٝنيل كقٌسم ماكاف عةده مةها على أصحابه بسبب أهنا أٍٟنى 

ةىا ( أم اختربناه كامتحٌةاه )كىلىقىٍد فػىتػىَةا نيلىٍيمىافى ) - 34 ا كيٍرًنيٍّهً  عىلىى كىأىٍلقىيػٍ ( أم ٕنثاالن، كالدليل على  جىسىدن
 ٟنىيمٍ  فىأىٍخرىجى  } ا عبدكا العجل الذم صةعه السامرم من ذهبمٌ   بين إنرائيل لى ذلك قوله تعأب ُب قصٌ 

ا ًعٍجبلن  َ أىنىابى د معةاها ٕنثاؿ )سى فكلم  جى  { ، خيوىاره  لىهي  جىسىدن ( أم رجع إٔب اهلل بالتوب  ٣نا خطر له ُب ٍبي
 ذلك التمثاؿ.

( فملك كىهىٍب ٕب ميٍلكنا اَل يىةبىًغي أًلىحىدو مٍٍّن بػىٍعًدم ًإَنكى أىنتى اٍلوىَهابي ( زٌليت )قىاؿى رىبٍّ اٍغًفٍر ٕب ) - 35
 أبيه داككد.أربعٌن نة  بعد كفاة 

: إٔب زيارة صةمها فأىب كقاؿ ٟنا ه إحداهنٌ تٍ عى : تزٌكج نليماف نساء كثًنة بعضهٌن مشركات فدى القصة 
فإنةا نسأله فيفهم ما  ؟من قاؿ لك ال يسمع كال يبصر" :فقالت ؟"أتعبدين حجران اليسمع كاليبصر"



ه فيأٌب إٔب هةا ك٩نلس على أدعوى أتريد أف " :، قالت" ال صح  لذلك" :، قاؿ" نريد كيعطيةا ما نطلب
ليكن جلونك غدان على هذا : "نادت الصةم كهي ُب مكاهنا كقالتٍبٌ  "نريرؾ لتعلم أنه يفهم كيسمع؟

 " ر ليعلم نليماف أنك تسمع كتبصر كتفهم.السرير ُب الصباح اٞنبكٌ 

،  تأٌب بالصةم ليبلن كتضعه على كرني نليماف خيفي ن  جاريتها أفٍ  تٍ ا ذهبت إٔب فراشها لتةاـ أكصى مٌ كلى 
ى ُب قصره كإذا بالصةم رابض على كرنيه فظٌن أصبح الصباح خرج نليماف من غرفته كأخذ يتمشٌ ا مٌ كلى 

٬نتحةه  له أفٍ  رى طى خى  نليماف أف ما قالته زكجته ُب الصةم صحيحان فأراد أف يةحين له بالتحي  كلكنٍ 
ٍب فإٌف زكجته كاذب ، فسأله عن شيء فلم ٩نبه، بالكبلـ فإف أجاب فكبل ـ زكجته صحيح كإٍف ٓب ٩نًي

 ى به على األرض ككٌسره.م، فعلم أٌف زكجته خدعته فرفع الصةم كألقى ككٌلمه فلم يتكلٌ 

ليست ( أم ر٪نان ليٌة  ريخىاءن ( لتسوؽ السفن الشراعي  ُب البحر )فىسىَخٍرنىا لىهي الرٍّيحى ْنىٍرًم بًأىٍمرًهً ) - 36
( من اٞنواد اإلنشائي  لبةاء بيت اٞنقدس، يعين كانت الرياح تسوؽ السفن الشراعي  حىٍيثي أىصىابى بعاصف  )

 إٔب حيث كجد شيئان من األخشاب أك األحجار أك غًن ذلك فيحملونه ُب السفن لبةاء بيت اٞنقدس.

( يغوص ُب البحر ليخرج كىغىَواصو له )( يبين كيَل بػىَةاءرها له )نخٌ  ( يعين اٛننٌ كىالَشيىاًطٌنى ) - 37
 األصداؼ لتزيٌن اٛندراف كاحملاريب بالةقوش.

دين ُب القيود ( أم مقيٌ ميقىرًَنٌنى ُب اأٍلىٍصفىادً نليماف ) ( مةهم، كهم العاصوف أمرى كىآخىرًينى ) - 38
 اٜنديدي ، مفردها صفد. كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت األنصارم:

ًتيبى ى  القىى إذا صىٍقرو       ًصفاديهي  ييشىدح  ورو أني مى  لٌ كي  ًمنٍ   حاًمي الكى
ا عىطىاؤينىا فىاٍمةينٍ ) ( أم غىًٍنًًحسىابو )بً  من ًشئتى  عٍ ةى ( عن العطاء كامٍ أىٍك أىٍمًسكٍ ( على من ًشئتى بالعطاء )هىذى

 بقدر ما تريد ال ٥نانبك على العطاء مهما أعطيت.

نىا لىزيٍلفىى) - 40   .( أم كحسن اٞنرجع ُب اٛنةٌ كىحيٍسنى مىآبو أم قرب اٞنةزل  ) (كىًإَف لىهي ًعةدى



نىا أىيحوبى ( ٟنم )كىاذٍكيرٍ ) - 41 أى٘بٍّ مىَسيًنى الَشٍيطىافي ( حٌن مٌسه الضرح قائبلن )ًإٍذ نىادىل رىبَهي ته )( كقصٌ عىٍبدى
كمفردها مةصب ، كهي أحجار كبًنة، ب ٗنع صي ( فرما٘ب نقيمان. كالةٌ كىعىذىابو ( فقتل أكالدم ُّا )بًةيٍصبو 

ب صي ح على الةي بً ب، كلذلك حرـٌ اهلل تعأب أكل ما ذي ككاف اٞنشركوف يذُنوف القرابٌن لؤلصةاـ على الةيصي 
كُب الببلد اٜنجري  يبةوف { ،  الةحصيبً  عىلىى ذيًبحى  كىمىا }من أنعاـ. كذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة 

إٌف الشيطاف قتل أكالدم بأحجار اٛندار الذم أنقطه عليهم إذ كانوا  كاٞنعىن:بيوهتم من أحجار اٛنباؿ، 
جالسٌن بأٗنعهم يأكلوف ُب كليم  لبعضهم فجاء الشيطاف كأكعز إٔب بعض أتباعه من اٛنٌن أف اقلبوا 
اٛندار على أكالد أيوب فاقتلوهم، ففعلوا كنقط اٛندار عليهم فماتوا بأٗنعهم ٓنت اٛندار، كعٌذبين 

 اٞنرض كاٟنمـو اليت تراكمت على قلب.ب

( إٔب العٌٌن اٞنعدني  كاغتسل فيها. كقد أظهر اهلل له يةبوعان من ماء ارٍكيٍض ًبرًٍجًلكى فقلةا له ) - 42
ا ميٍغتىسىله بىارًده كىشىرىابه الكربيت البارد ) ( ، ككاف فيه أمراض جلدي  فاغتسل فيها كشرب من مائها هىذى

"أركض" تستعمل ُب حادث شٌر كقع أك خًن متوٌقع، فرتل تبلميذ اٞندرن   فربئ من مرضه، ككلم 
فيه  يركضوف ليبشٌركا أهلهم كذكيهم بالةجاح إذا حصلوا على كرق  ٤ناح، ككذلك كٌل من ٚنع ِنرب هاـٌ 

أم (ًبرًٍجًلكى هذه بشارة له باٝنًن، كقوله )ارٍكيٍض(ة فرحه. فقوله تعأب )ل اٜنقيق  من شدٌ نركر يركض لًنى 
إذهب بةفسك إٔب العٌن كاغتسل فيها كال تأمر زكجتك لتأتيك ّناءو مةها لتغتسل. كإ٧ٌنا أمىره اهلل أف 

يذهب بةفسه إٔب العٌن كيغتسل فيها ألٌف اٞناء ٪نتوم على كربيتات اٞنغةيسيـو كبعد خركجه من اليةبوع 
ُب الصخور  ةنات الكالسيـو اٞنوجوديتحد مع غاز ثا٘ب أككسيد الكاربوف اٞنوجود ُب اٟنواء أك مع كاربو 

ب على األرض كبذلك تذهب فائدة تلك اٞنياه ف كاربونات اٞنغةيسيـو ككبًنتات الكالسيـو كترتنٌ فتتكوٌ 
 ب األمبلح كيبقى اٞناء خالصان.اٞنةقول  من العٌن إٔب مكاف آخر حيث ترتنٌ 

دجل  ٫نرج مةها ماء بارد مذاب فيه  كتوجد ُب مدية  اٞنوصل يةابيع كبًنتي  مةها باردة كهي على هنر 
هر ظكربيتات اٞنغةيسيـو "ملح افر٤ني" طعمه مٌر فيه رائح  كريه  نام  هي غاز كربيتيد اٟنيدركجٌن. ت



العٌن ُب الصيف حيث تةخفض مياه الةهر فتظهر العٌن، كلكن ُب الشتاء تغمرها مياه الةهر، يغتسل 
ا كاٜنٌك  كالدمامل كغًن ذلك" ، كال٪نصل الشفاء إال زمن ُب جسمه أمراض جلدي  مثل "األكفيها مى 

باالغتساؿ عشرين يومان أك أكثر من ذلك. كُب ٘نٌاـ العليل قرب اٞنوصل يةابيع ناخة  من مياه الكربيت 
 يغتسل فيها من ُب جسمه ركماتيـز أك شلل أك تشةج أعصاب.

ةىا لىهي أىٍهلىهي ) - 43 بػٍ كىذًٍكرىل ( أم نعم  ًمٌةا عليه )رىٍ٘نى ن مٍَّةا( ُب اآلخرة )َمعىهيمٍ كىًمثٍػلىهيم ( ُب الدنيا )كىكىهى
 ته.عظوف بقصٌ ( أم موعظ  لذكم القلوب الواعي  يتٌ أًليٍكٕب اأٍلىٍلبىابً 

( زكجتك بدؿ خيٍذ بًيىًدؾى ًضٍغثنا فىاٍضًرب بٍّهً ا أقسم أف يضرب زكجته مائ  ضرب  )مٌ ( قلةا له لى كى ) - 44
يرتاجع عن ٍبٌ  ةث هو أف يقسم اإلنساف على شيء أف يعملهم. اٜنً ( عن القسى الى ٓنىٍةىثٍ كى اٞنائ  ضرب  )

 ٪نةث كيعمل. كمن ذلك قوؿ اٝنةساء: ٍبٌ  مه كال يعمل ما أقسم عليه، أك ٪نلف أاٌل يعملقسى 
 أبػىَرتً  حٌّت  اٝنىٍيلي  أٍحةىثىٍتكى  فما      لىيوضىعىنٍ  الٌلواءً  أٍهلً  على حىلىٍفتى 

 الشاعر:كقاؿ 
متيهي  ال ًلفي كىأىحٍ       يػىٍةكيثي ٍبٌ  خانىيًن  ال ييعاًهدي٘ب  ًى  أىٍحةىثي ٍبٌ  كىَل

خذ مائ  شرموخ من عذؽ ٕنر كاضرُّا به ضرب  كاحدة  كاٞنعىن:ك"الضغث" هو شراميخ التمر الفارغ ، 
بدؿ اٞنائ ، كهذه رخص  له دكف غًنه. كإ٧ٌنا حلف عليها بالضرب ألهنا جاءت إليه يومان ببل جدايل كقد 

ٍدنىاهي صىاًبرنا نًٍعمى قٌصتها كباعتها الحتياجها للماؿ فغضب عليها كحلف أف يضرُّا مائ  ضرب  ) إًنَا كىجى
( أم يرجع إٔب اهلل بالسؤاؿ كبالطاع  كبالتوب . كقد نبقت قص  أيوب ُب نورة ًإنَهي أىَكابه أيوب ) (اٍلعىٍبدي 

 . }كىأىيحوبى ًإٍذ نىادىل{عةد قوله تعأب  83األنبياء ُب آي  

كُب ٘نيد أفعاٟنم ( ليقتدكا ُّم ُب التوحيد ًعبىادىنىا إبٍػرىاًهيمى كىًإٍنحىقى كىيػىٍعقيوبى ( ُب الكتاب ) كىاذٍكيرٍ ) - 45
( ُب حيكمهم، يعين أكٕب األيادم على الفقراء كىاأٍلىٍبصىارً ( على قومهم )أيٍكٕب اأٍلىٍيًدمكحيسن أخبلقهم )

 كاحملتاجٌن، كذكم البصائر ُب اٜنكم كاٞنشورة.



ٞنوعظ  الةاس ( أم خصوصان ًِنىاًلصى و ذًٍكرىل الَدارً ( أم اخرتناهم ك خصصاهنم )ًإنَا أىٍخلىٍصةىاهيم) - 46
 ة ليكونوا هداة كمرشدين للةاس ُب الدنيا.إخرتناهم للةبوٌ  كاٞنعىن:ُب دار الدنيا، 

نىا) - 47  ٌن( مةهم، أم الصاٜناأٍلىٍخيىارً ( من بٌن الةفوس )لىًمنى اٍلميٍصطىفىٌٍنى رة )( ُب اآلخً كىًإنَػهيٍم ًعةدى
 مةهم.

 مةهم، ٌن( أم الصاٜنكىاٍليىسىعى كىذىا اٍلًكٍفًل كىكيلٌّ مٍّنى اأٍلىٍخيىارً ًإٍٚنىاًعيلى ( ٟنم ُب الكتاب )كىاذٍكيرٍ ) - 48
"ادريس"، كذك الكفل هو حزقيل ككةيته ذك الكفل  الةبٌ اليسع هو اليشع ُب اللغ  العربي  كهو تلميذ ايلٌيا 

}كىذىا قوله تعأب  عةد 85كهو من أنبياء بين إنرائيل أيضان، كقد نبق الكبلـ عةه ُب نورة األنبياء ُب آي  
 . اٍلًكٍفًل كيلٌّ مٍّنى الَصاًبرًينى{

ا) - 49 كىًإَف لًٍلميَتًقٌنى ٜنىيٍسنى قي عذاب اهلل بطاعته )عظ به كيتٌ ( أم موعظ  ٞنن يتٌ ذًٍكره ( اٜنديث )هىذى
 ( أم ٟنم عةد رجوعهم إليةا حسن اٞنكاف كاٞنةزل  ُب اٛنةاف.مىآبو 

ةَاًت عىٍدفو اٛنةاف فقاؿ )ذكر نبحانه عدد تلك ٍبٌ  - 50  (.محفىَتحى ن َٟنيمي اأٍلىبٍػوىابي ( أم نبع ُب العدد )جى

 . (ًبفىاًكهى و كىًثًنىةو كىشىرىابو ( أم اٝندـ أف يأتوهم )يىٍدعيوفى ًفيهىا( على األرائك )ميَتًكًئٌنى ًفيهىا) - 51

إٔب غًنهم .  طرفهن على أزكاجهٌن فبل يةظرفى  ( أم قىصيرى قىاًصرىاتي الطٍَرؼً ( من اٜنور )كىًعةدىهيمٍ ) - 52
 كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:

 ألثَػرىا ًمٍةها اإلٍتبً  فػىٍوؽى  الٌذرٍّ  ًمنى        ١نيًٍوؿه  دىبَ  لىوٍ  الطٍَرؼى  القاًصراتً  منى 
 ى على ننٌ الةفوس ال هتـر بل تبقى  عجوز. ألفٌ  ات ليس فيهنٌ شابٌ  هنٌ ( أم أقراف، يعين كلٌ أىتٍػرىابه )

 الشباب. كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:
تىبىلٍ  كىيفى  أىك مىاتى  ًإفٍ  بًهً  فىكىيفى        رىمىيتيهي  قىد ٟنىىا ألىترىابو  فػىقىالىتٍ   ٪ني



ا) - 53  . (لًيػىٍوـً اٜنًٍسىابً قوف )( به أيها اٞنتٌ مىا تيوعىديكفى ( أجركم )هىذى

ا) - 54  نقطاع.اله  ( أم مامىا لىهي ًمن نَػفىادو ناه لكم )دٍ ( أعدى لىرًٍزقػيةىا( الذم كعدناكم به )ًإَف هىذى

ا) - 55 نا دٍ ( أم أعدى لىشىَر مىآبو ين على رينيل اهلل )( أم للمتكربٌ كىًإَف لًلطَاًغٌنى قٌن )( ما أعددناه للمتٌ هىذى
 عةد رجوعهم إليةا باٞنوت. ٟنم الشرٌ 

َةمى يىٍصلىٍونػىهىا فىًبٍئسى اٍلًمهىادي الذم يرجعوف إليه فقاؿ تعأب ) بٌٌن ماهو الشرٌ ٍبٌ  - 56 ( الذم مٌهدكه جىهى
 ألنفسهم.

ا) - 57 يمه كىغىَساؽه ( ًعقاُّم )هىذى ( أم ماءه ناخن كعكر ."اٜنميم" ماء ناخن، فػىٍليىذيكقيوهي ٘نًى
ديليوًؾ }أىًقًم الَصبلىةى لً  ك"الغٌساؽ" معةاه األنود العكر، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء

 ، يعين إٔب ظبلـ الليل. الَشٍمًس ًإٔبى غىسىًق الَلٍيًل{

( أم أنواع من كل نوع زكج، كمن أىٍزكىاجه ؽ )ا( أم شكل الغسٌ ًمن شىٍكًلهً آخر ) ( ك٘نيمه كىآخىري ) - 58
 ٗنل  ذلك القطراف كهباب الدخاف.

ا) - 59 بنا ( قالوا )َمعىكيمٍ ( الةار )محٍقتىًحمه ( ٣نٌن أغويتم )فػىٍوجه ( ماقٌدمٍت أيديكم، قد جاءكم )هىذى الى مىٍرحى
 ( أم نييعٌذبوف بالةار.ًًٍُّم ًإنَػهيٍم صىاليوا الةَارً 

بنا ًبكيٍم أىنتيٍم قىَدٍمتيميوهي لىةىا( أم قاؿ األتباع لرؤنائهم )قىاليوا) - 60 ( أم قٌدمتم لةا هذا بىٍل أىنتيٍم الى مىٍرحى
 ( قراركم اليـو ُب الةار.فىًبٍئسى اٍلقىرىاري من اإل٬ناف بالرنل ُب دار الدنيا )كمةعتمونا  العذاب بأغرائكم

اوا على رؤنائهم بزيادة العذاب )دعى ٍبٌ  - 61 ـى لىةىا هىذى ابنا ًضٍعفنا( العذاب )قىاليوا رىبَػةىا مىن قىَد ( أم فىزًٍدهي عىذى
 (.ُب الَةارً مضاعفان )



( نػىعيدحهيم( ُب الدنيا )رًجىاالن كيَةا( هةا )مىا لىةىا الى نػىرىلدكف كهم ُب الةار )اٞنقلٍّ ( التابعوف أم كىقىاليوا) - 62
( . أخذكا يبحثوف عن اٞنؤمةٌن ُب الةار ألهنم كانوا ٪نسبوهنم أشراران إذ مٍّنى اأٍلىٍشرىارً أم ٥نسبهم كنظٌةهم )

 شتموا آٟنتهم.

بعضه مٌةا فذهبوا يأتوف ٟنم ّناء ليشربوا أك بشيءو آخر كلذلك ال  ( أم نٌخرهمأىَٔنىٍذنىاهيٍم ًنٍخرًيًّا) - 63
}كىرىفػىٍعةىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو لًيىَتًخذى  كهو من التسخًن. قاؿ تعأب ُب نورة الزخرؼ ،نراهم

 أم بعضهم يعمل لبعض.  بػىٍعضيهيم بػىٍعضنا نيٍخرًيًّا{
 أبصارنا عةهم فبل نراهم كهم معةا. ( يعين أـ مالتٍ أىـٍ زىاغىٍت عىةػٍهيمي اأٍلىٍبصىاري )

 موف فيما بيةهم ُّذا القوؿ.( يتخاصى ٔنىىاصيمي أىٍهًل الَةارً ( أم لفي اٜنقيق  )ٜنىىقٌّ ( القوؿ )ًإَف ذىًلكى ) - 64

ه كهو اٜنساب   أخربتكم ب( أم خرب عظيم األ٨نيٌ نػىبىأه عىًظيمه ( أم العذاب ُب الةار )قيٍل هيوى ) - 67
 .كالعقاب ُب اآلخرة 

( أم عن االنتماع إليه معرضوف التفٌكركف ُب العقاب كفيما عىٍةهي ميٍعًرضيوفى ( ياكفار مك  )أىنتيمٍ ) - 68
}اقػٍتػىرىبى لًلَةاًس ًحسىابػيهيٍم كىهيٍم ُب ا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة األنبياء يكوف مصًنكم بعد اٞنوت. ك٣نًٌ 

الةبأ  فالةبأ العظيم هو نبأ البعث كاٜنساب كالعقاب. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورةغىٍفلى و َمٍعًرضيوفى{ ، 
 أم عن اٝنرب العظيم كهو البعث كاٜنساب كالعقاب. }عىَم يػىتىسىاءليوفى . عىًن الَةبىًإ اٍلعىًظيًم{

( فأخربكم به لو ٓب يةزؿ علٌي الوحي ك٫نرب٘ب ُّذه اٞنعلومات ٕب ًمٍن ًعٍلمو بًاٍلمىئلىً اأٍلىٍعلىى مىا كىافى ) - 69
( أصحابكم الذين ماتوا قبلكم كدخلوا الةار كما نبق ذكره. كمن ذلك قوله تعأب ُب هذه ًإٍذ ٫نىٍتىًصميوفى )

 . }ًإَف ذىًلكى ٜنىىقٌّ ٔنىىاصيمي أىٍهًل الَةاًر{السورة

( كقد أنذرتكم، فلو كةت غًن ًإاَل أى٧َنىا أىنىا نىًذيره ى إٌب ّنا أخربتكم )( أم ما يوحى ًإف ييوحىى ًإٕبىَ ) - 70
 ى صدقي.على  ( أم عةدم بيٌةات كآيات تدؿٌ محًبٌنه ي إٌب )ا أكحً مى وف لى نذير كما تظةٌ 



( كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميتىكىلًٍّفٌنى ( فيصعب عليكم )أىٍجرو مىا أىٍنأىليكيٍم عىلىٍيًه ًمٍن لقومك ) ١نٌمد ( ياقيلٍ ) - 86
ى اهلل، كالذم علٌي ذلك على  ٓب يكٌلفين اهلل أف أبٌٌن لكم معانيه كأشرح لكم ألغازه فإفٌ  :يعينببيانه، 

ةىا بػىيىانىهي{ َ ًإَف عىلىيػٍ  . تبلكته لكم كليس بيانه. قاؿ تعأب ُب نورة القيام }ٍبي

 ( يٌتعظوف به.لٍٍّلعىالىًمٌنى ( أم موعظ  )ًإاَل ذًٍكره أم القرآف )( ًإٍف هيوى ) - 87

بتم ُّا كنخرًب مةها لتعلمٌن أنباء اآليات اٞنتشاُّ  اليت كذٌ  كاٞنعىن:( أم القرآف، كىلىتػىٍعلىميَن نػىبىأىهي ) - 88
 ( من الزمن.بػىٍعدى ًحٌنو )

 اٍلعىالىًمٌنى  رىبٍّ  لٌلهً  اٜنٍىٍمدي ك  ًٌب بعوف اهلل تفسًن نورة ص،

================================================ 
 

 سورة الزمر

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 .  (تىةزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى الَلًه اٍلعىزًيًز اٜنٍىًكيمً ) -1
السورة من أخوات ؿ السورة كقد نقط اٜنرفاف نهوان من الةٌساخ. كهذه هذه السورة ناقص  حرفٌن من أكٌ 

 ٖناني  كهذه اٌكٟنٌن كنبعه تأٌب بعدها، كاٜنرفاف ٨نا: حاميمات كهنٌ 
تةزيل الكتاب من اهلل  ١نٌمد حكم  يا :فيكوف اٞنعىن، ١نٌمد( فاٜناء معةاها حكم ، كاٞنيم معةاه ح ـ)

 العزيز اٜنكيم. 
إٌف اهلل تعأب أنزؿ القرآف حكمان كمواعظ، أال تغين هذه اٜنكم كاٞنواعظ عن إتياف اٞنعجزات ٟنؤالء  :يعين

 اٞنشركٌن؟ 



ا تػيٍغًن الةحذيري{ كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة القمر قوله تعأب   . }ًحٍكمى ه بىالًغى ه فىمى
 كالدليل على ضياع اٜنرفٌن قوله تعأب:ها مسبوق  ُنرفٌن ك٨نا )ح ـ( ، كالشاهد على ذلك نبع نور كلٌ 

ٓب تكن السورة مسبوق  ُّذين  يكوف اٝنطاب إذان موٌجهان إفٍ  نٍ ( فلمى ًإنَا أىنزىٍلةىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى ) - 2
 . ١نٌمداٜنرفٌٌن؟ فاٝنطاب موٌجه ٜنرؼ اٞنيم الذم يشًن إٔب كلم  

( أم هلل لَهي الدٍّينى ( أم عبادة خالص  من اإلشراؾ )٢نيًٍلصنا فىاٍعبيًد الَلهى ( أم بدين اٜنق )بًاٜنٍىقٍّ كقوله )
 نقياد.الطاع  كاال

( كىاَلًذينى أَنىذيكا ًمن ديكنًًه أىٍكلًيىاء( يعين هلل ْنب الطاع  اٝنالص  من اإلشراؾ )أىالى لًَلًه الدٍّيني اٍٝنىاًلصي ) - 3
ٟنم عةد  ( بشفاعتهم لةا عةده ألفٌ ديهيٍم ًإاَل لًيػيقىرٍّبيونىا ًإٔبى الَلهً مىا نػىٍعبي يوالوهنم، يعين يوالوف اٞنبلئك ، قائلٌن )

ةػىهيمٍ ( يعين ٟنم اٞنةزل  الرفيع  كالقريب  من اهلل ، فقاؿ اهلل تعأب )زيٍلفىىاهلل ) ُب ( ُب اآلخرة )ًإَف الَلهى ٪نىٍكيمي بػىيػٍ
( إٔب ًإَف الَلهى الى يػىٍهًدم) ، يعين فيما ٫نالفوف دين اٜنقٌ ( عن دين اٜنقٌ ٫نىٍتىًلفيوفى ( من الدين )مىا هيٍم ًفيهً 
 م.عى ( للةػٌ مىٍن هيوى كىاًذبه كىَفاره ) طريق اٜنقٌ 

ككذلك ُب زمانةا أصبح أكثر الةاس يعبدكف قبور األنبياء كاألكلياء كاٞنشايخ كيقولوف مانعبدهم إال ليقربونا 
يش كمشركو العرب ُب اٞنبلئك  بأهٌنا بةات اهلل كهي تشفع إٔب اهلل زلفى كيشفعوا لةا عةده. كما قالت قر 

 لةا عةد اهلل . فكٌذُّم اهلل تعأب كرٌد مزاعمهم فقاؿ:

ا) - 4 ( أم الختار من اَلٍصطىفىى ٣نَا ٫نىٍليقي مىا يىشىاء( كما يزعم مشركو العرب )لىٍو أىرىادى الَلهي أىٍف يػىَتًخذى كىلىدن
انىهي هيوى الَلهي اٍلوىاًحدي نزٌه نفسه عن أٌناذ الولد، فقاؿ تعأب )ٍبٌ  ٢نلوقاته ما يشاء. ( ال كلد له كال كالد نيٍبحى

 ( أم الغالب، قهر عباده باٞنوت.اٍلقىَهاري )

( أم بالوعد اٜنق، بًاٜنٍىقٍّ ( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) - 5
 ُب نورة األنعاـ.  كقد نبق مثلها



اًر كىييكىوٍّري الةَػهىارى عىلىى الَلٍيلً ) ( . كلم  "يكٌور" معةاها يلف كيدير، تقوؿ العرب كار ييكىوٍّري الَلٍيلى عىلىى الةَػهى
  الشمس عليها ها. بٌٌن اهلل لةا كركي  األرض كدكراهنا حوؿ ١نورها كانتقاؿ أشعٌ العمام  على رأنه، أم لفٌ 

ييكىوٍّري الَلٍيلى عىلىى جه  أخرل ليتكٌوف عليها الليل كالةهار،كٌل ذلك بكلم و كجيزة هي قوله )من جه  إٔب 
  األرض كدكراهنا حوؿ ١نورها فيكوف الةصف اٞنقابل ( يعين يتبع بعضهما بعضان بسبب كركيٌ الةَػهىارً 

( ألٌف ييكىوٍّري الَلٍيلى عىلىى الةَػهىارً ) ا قٌدـ الليل على الةهار بقوله٧نٌ إللشمس هناران، كالةصف اٞنعاكس ليبلن. ك 
   الشمس على األرض. الفضاء كٌله ليل أم ميظلم كإ٧نا يكوف الةهار بسبب أشعٌ 

إٔب كقت ( أم أًلىجىلو ميسىمًّى( ُب حرك و دائم  )٩نىٍرًم( مةهما )كيلٌّ ( ٞنةافعكم )كىنىَخرى الَشٍمسى كىاٍلقىمىرى )
ْنذبه الشمس إليها . ٍبٌ  هو يـو القيام . فالقمر يةشٌق كيكوف نصفٌن، ك ١ندكد تةتهي حياهتما فيه

 .كالشمس تةفجر فتكوف تسع عشرة قطع 
 ( ٞنن أطاعه.اٍلغىَفاري لكه )( ُب مي اٍلعىزًيزي ( اهلل اٞنكٌوف ٟنذا الكوف )أىالى هيوى )

ةو ) - 6  ( نبق تفسًنها ُب نورة الةساء. جىعىلى ًمةػٍهىا زىٍكجىهىاٍبٌ  خىلىقىكيم مٍّن نَػٍفسو كىاًحدى
( أم أنزؿ من اٛنبل الذم خلق عليه آدـ كحواء إٔب األرض كىأىنزىؿى لىكيم مٍٍّن اأٍلىنٍػعىاـً ٖنىىانًيى ى أىٍزكىاجو ) 

نزؿ آدـ  عليه ما يأكلوف كيشربوف حيةئذو  اٞنةبسط ، كذلك ٞنا يبست الةباتات فوؽ ذلك اٛنبل كٓب يبقى 
كحواء كاألنعاـ إٔب األرض ُب أنفل اٛنبل يطلبوف رزقهم كمعيشتهم من طعاـ كشراب. كقد بٌٌن اهلل تعأب 

ٍعًز اثٍػةػىٌٍنً عددها ُب نورة األنعاـ فقاؿ  كىًمنى اإًلٍبًل اثٍػةػىٌٍنً كىًمنى ...  }ٖنىىانًيى ى أىٍزكىاجو مٍّنى الَضٍأًف اثٍػةػىٌٍنً كىًمنى اٍلمى
  ثٍػةػىٌٍنً{ .اٍلبػىقىًر ا

ٍلقنا ًمن بػىٍعًد خىٍلقو ) }هيوى اَلًذم ( كذلك ما بٌيةه تعأب ُب نورة غافر )اٞنؤمن( ٫نىٍليقيكيٍم ُب بيطيوًف أيَمهىاًتكيٍم خى
{ ٍبٌ  ًمٍن عىلىقى و ٍبٌ  ًمن نحٍطفى و ٍبٌ  خىلىقىكيم مٍّن تػيرىابو  قىٍد }كىلى . كقاؿ تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف ٫نيٍرًجيكيٍم ًطٍفبلن

لى و مٍّن ًطٌنو . نسىافى ًمن نيبلى لىٍقةىا ٍبٌ  جىعىٍلةىاهي نيٍطفى ن ُب قػىرىارو َمًكٌنو .ٍبٌ  خىلىٍقةىا اإٍلً خىلىٍقةىا الةحٍطفى ى عىلىقى ن فىخى



ا من ـى ٜنٍى لىٍقةىا اٍلميٍضغى ى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا ٍلقنا آخىرى فػىتىبىارىؾى ٍبٌ  اٍلعىلىقى ى ميٍضغى ن فىخى ٍأنىاهي خى الَلهي أىٍحسىني أىنشى
 { اٍٝنىالًًقٌنى 
ثو كقوله ) ( الذم خلقكم ذىًلكيمي الَلهي ( هي ظلم  البطن كظلم  الرحم كظلم  اٞنشيم  )ُب ظيليمىاتو ثىبلى

( عن اَل هيوى فىأىَٗب تيٍصرىفيوفى رىبحكيٍم لىهي اٍلميٍلكي الى إًلىهى إً كخلق أجدادكم كخلق األجٌة  ُب بطوف نسائكم، هو )
ٓب ييةزؿ اهلل به  فوف إٔب دين باطلصرى كيف تي   كاٞنعىن:  الواضح ؟ بعد هذا البياف كهذه األدلٌ  طريق اٜنقٌ 
 من كتاب؟

يػىٍرضىى كىالى ( أم عن إ٬نانكم كعبادتكم )فىًإَف الَلهى غىيًنٌّ عىةكيمٍ ( بالقرآف كّنن نزؿ عليه )ًإف تىٍكفيريكا) - 7
( يػىٍرضىهي لىكيمٍ ( لةعم اهلل عليكم كتؤمةوا برنوله )كىًإف تىٍشكيريكا( فيعاقبهم عليه ُب اآلخرة )لًًعبىاًدًه اٍلكيٍفرى 

( أم ال ٪نمل إنساف ذنب غًنه فبل تسمعوا لقوؿ رؤنائكم كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلكيىزًدٍكم من فضله )
َ ًإٔبى رىبٍّكيم َمٍرًجعيكيمٍ ةا كلةحمل خطاياكم، أياـ قليل  تستمتعوف بالدنيا )بعوا نبيلتٌ اإذ قالوا لكم  ( بعد ٍبي

اًت الصحديكرً ( كيعاقبكم عليها )فػىيػيةىبٍّئيكيم ّنىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى اٞنوت )  .فى عليه أنراركم( فبل ٔنى إًنَهي عىًليمه ًبذى

نسىافى ضيرٌّ ) - 8 عةه  ( لكشف الضرٌ دىعىا رىبَهي من مرض أك فقر أك بلي  ) ضرٌ  هصابأ( أم كىًإذىا مىَس اإٍلً
َولىهي ( أم راجعان إليه بالسؤاؿ ال يرجو غًنه )ميًةيبنا إًلىٍيهً ) َ ًإذىا خى ( نًٍعمى ن مٍٍّةهي ( أم تفٌضل عليه كأعطاه )ٍبي

تلك الشٌدة اليت  ( أم نسيى ًمن قػىٍبلي  إًلىٍيهً ( اهلل )نىًسيى مىا كىافى يىٍدعيوفشفاه بعد اٞنرض كأغةاه بعد الفقر )
ادناأصابته كالضٌر الذم مٌسه ككفر بةعم  ربٌه  ) ( أم أضدادان، يعين ٕناثيل يعبدها أك قبوران كىجىعىلى لًَلًه أىندى

اته بتلك التماثيل كبتلك ل إٔب جةٌ ( أم عن نبيل اهلل اٞنوصً عىن نىًبيًلهً ( الةاس )لٍّييًضلَ نها )لؤلكلياء يقدٌ 
ًبكيٍفرًؾى ( ُب الدنيا )ٕنىىَتعٍ ٟنذا الكافر كاٞنشرؾ ) ١نٌمد( يا قيلٍ لقبور حيث يدعوهم إٔب عبادهتا كتقديسها )ا

 ( ُب اآلخرة.ًإَنكى ًمٍن أىٍصحىاًب الَةارً ٕنوت )ٍبٌ  (قىًليبلن 

مةقطع إٔب عبادة ربه ، أم ن هو قانته ( يعين أهذا الكافر الذم ذكرناه خًنه أـ مى أىَمٍن هيوى قىاًنته ) - 9
ا( أم ُب أكقات الليل، مفردها "آف" كٗنعها "آناء" )آنىاء الَلٍيلً ) ل ( للصبلة أخرى كىقىاًئمناة )( هلل مرٌ نىاًجدن



بلن ُب اآلي  السابق  برجل كافر ته. ضرب اهلل مثى ( أم يرجو جةٌ اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍ٘نى ى رىبٍّهً ( عذاب )٪نىٍذىري )
ُب هذه  بلن ربٌه كجعل له أندادان ليضل الةاس عن نبيل اهلل ، كهو أبو جهل، كضرب مثى  جاهل كفر نعم 

 كاٞنعىن:، ١نٌمداآلي  برجل عآب صاّب عابد يقـو ُب آناء الليل للعبادة يصٌلي هلل مرة كيسجد أخرل، هو 
كافر جاهل   كم كإٔب ٓنصيل ر٘نته كنيل ثوابه، كتةقادكف إٔب رجلترتكوف من يدعوكم إٔب عبادة ربٌ 

( قيٍل هىٍل يىٍستىًوم اَلًذينى يػىٍعلىميوفى يدعوكم لعبادة األصةاـ كيلقيكم ُب اٞنهالك بسبب جهله كعةاده )
( كهم اٞنشركوف، يعين هل عةدكم العآًب كاٛناهل كىاَلًذينى الى يػىٍعلىميوفى لمهم من اهلل ، كهم اٞنؤمةوف )كعً 

 ا يٌتعظ ذكك القلوب الواعي . ( أم إ٧نٌ ٍلبىابً ًإ٧َنىا يػىتىذىَكري أيٍكليوا اأٍلى نواء )

٬نكةهم أف  ى الذين ال( ُب الضعفاء كاٞنرضى يىا ًعبىاًد اَلًذينى آمىةيوا اتَػقيوا رىَبكيمٍ لعبادم ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) - 10
ًذًه ةوا إليهم بذلك )يهاجركا إٔب اٞندية  كا٘نلوهم معكم كأحسً  نٍػيىا حىسىةى ه لًَلًذينى أىٍحسىةيوا ُب هى  :يعين( الدح

جائعان  ن يطعمٍ ة، كمى ء اهلل له من ٪نسن إليه كقت الشدٌ إٔب إنساف ضعيف كقت الرخاء يهيٌ  ن ٪نسنٍ مى 
ء له اهلل من ن يقضي حاج  إنساف ُب شبابه، يهيٌ ه كقت احملل، كمى ن يطعمي ء اهلل له مى كقت اٝنصب يهيٌ 

ًإ٧َنىا ٬نةعكم أهلها من عبادة اهلل ) ركا إٔب أرض ال( فهاجً كىاًنعى ه كىأىٍرضي الَلًه يقضي حاجته كقت شيخوخته )
 ( ُب اآلخرة.أىٍجرىهيم ًبغىًٍنً ًحسىابو ( ُب مرضاة اهلل )يػيوىََب الَصاًبريكفى 

ةبوا الطغاة، كهم رؤناء الضبلؿ كالطغاة كالقادة، مفردها جتى ا( يعين كىاَلًذينى اٍجتػىةىبيوا الطَاغيوتى ) - 17
، كالتاء للتعريف، كهي صف  لكٌل متكرٌب، كٗنعها طاغوت على كزف ملكوت كطغاة ، كالواك للجمعطاغو 

( أم كرجعوا إٔب كىأىنىابيوا ًإٔبى الَلهً ( يعين من أف ٫ندموها كيسمعوا لقوٟنا بل تركوها )أىف يػىٍعبيديكهىاكطواغيت )
 .١نٌمد( يا فػىبىشٍٍّر ًعبىادً ٛنة  )( بةعيم اٟنىيمي اٍلبيٍشرىلاهلل بالتوب  كأنلموا مع رنوله )

( يعين يستمعوف قوؿ اهلل ُب الكتب السماكي  فيٌتبعوف اَلًذينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيىَتًبعيوفى أىٍحسىةىهي ) -18
كىاتًَبعيوا أىٍحسىنى مىا أينزًؿى أحسةه كهو ما جاء ُب القرآف. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب السورة نفسها }



الَلهي نػىَزؿى أىٍحسىنى اٜنٍىًديًث ًكتىابنا محتىشىاًُّنا{ . كقاؿ أيضان }يعين أحسن الكتب السماكي إًلىٍيكيم مٍّن رَبٍّكيم{ ، 
 . 

اهيمي الَلهي ) ( أم أكلو العقوؿ الراقي  كالقلوب اأٍلىٍلبىابً كىأيٍكلىًئكى هيٍم أيٍكليوا ) ( إٔب طريق اٜنقٌ أيٍكلىًئكى اَلًذينى هىدى
 الواعي .

  كالثواب، يعين أْنعلوف اٞنشرؾ الذم انتحٌق ( كمن كجبت له اٛنةٌ أىفىمىٍن حىَق عىلىٍيًه كىًلمى ي اٍلعىذىابً ) -19
  العذاب بكفره كاٞنؤمن الذم كجب له الثواب بإ٬نانه كصاّب أعماله، فليسوا ُب ذلك نواء.

ال تكثر ُب طلبهم إٔب اإلنبلـ  كاٞنعىن: ؟(أىفىأىنتى تيةًقذي مىن ُب الَةارً رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب )خاطب ٍبٌ 
 كتتعب نفسك فأنت ال تقدر أف هتدم من انتحٌق الةار َنرائمه كلكن اهلل يهدم من كاف أهبلن للهداي .

ف  الواحدة فوؽ ( أم مرتاصً مٍّن فػىٍوًقهىا غيرىؼه َمٍبًةَي ه   )اٛنةٌ ( ُب لىًكًن اَلًذينى اتَػقىٍوا رىبَػهيٍم ٟنىيٍم غيرىؼه ) - 20
ا اأٍلىنٍػهىاري األخرل )  ( ٞنن كعد.كىٍعدى الَلًه الى ٫نيًٍلفي الَلهي اٍلًميعىادى ( هذا )ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى

فىسىلىكىهي يػىةىابًيعى ُب ( يعين اٞنطر )أىَف الَلهى أىنزىؿى ًمنى الَسمىاء مىاء ن ( أيها اٞنةكر لوجود األركاح )أىٓبٍى تػىرى ) - 21
 ( . اأٍلىٍرضً 
عٌن ماء ُب أنفل اٛنبل أك بٌن اٛنباؿ، كيتكٌوف اليةبوع من األمطار أك من الثلوج اليت تسقط  اليةبوع

ٓنت األرض حّت ْند طريقان على اٛنباؿ ُب فصل الشتاء فتدخل ُب شقوقها كْناكيفها كْنرم اٞنياه 
ليه للخركج فتخرج مةه، كيسٌمى ذلك اٞنةفذ يةبوعان، فإٍف كاف ماء اليةبوع من اٛنبل الذم تراكمت ع

، كإٍف كاف من األمطار تكوف الربكدة معتدل ، كتكوف جودة اٞنياه اٝنارج  من الثلوج يكوف ماء باردان جدان 
 باطةها، فإف كانت صاٜن  ليس فيها أمبلح خرجت اٞنياه اليةبوع من جودة األرض اليت ْنرم اٞنياه ُب

 صاٜن  للشرب، كإف كانت األرض ذات أمبلح خرجت اٞنياه ماٜن  أك فيها مرارة. 



َ ٫نيٍرًجي بًًه زىٍرعنا ٢نحٍتىًلفنا أىٍلوىانيهي كقوله ) ( ألٌف اٞنياه إذا خرجت من اليةبوع تشٌق ٟنا طريقان على األرض فتكوف ٍبي
٩نرم فتةبت به الةباتات كتتفٌتح الزهور كٔنرج الثمرات فتةشأ من ذلك الةبات ألواف زاهي  من أخضر هنران 

َ يىًهيجي كأ٘نر كأصفر كأبيض كغًن ذلك من أزهار الربيع ) ( أم تضربه هوج الرياح، يعين حرارة الصيف، ٍبي
 يقاؿ "لعبت به هوج الرياح" أم ضرب  هوجاء، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:

 تيصىفٍّقيها هيوجي الرٍّيىاح إذا صىفىٍت      كىتػيٍعًقبيها األىٍمطىاري فاٞناءي رىاًجعي 
 كقاؿ أيضان:

ةىا كالغيٍصنً  ًدبان  ناًعمان  تىراهي  بيػٍ  الوىرىؽي  أفةانًهً  عن كا٥ٍنىتَ  هاجى  إذٍ       هى
 كقاؿ الةابغ :

هايب  الرٍّياحً  هيٍوجي      كغىيَػرىهي  نػيٍعمو  ًمنٍ  كأىقػٍفىرى  أىقػٍوىل ًً  مىَوارً  التػحٍربً  ًب
َ ٩نىٍعىليهي حيطىامنا) من العطش كاٜنرٌ  ( أم ترل الةبات مصفرٌان فػىتػىرىاهي ميٍصفىرًّا) ( أم متحٌطمان متكٌسران ٓنت ٍبي

( أم لىذًٍكرىل أًليٍكٕب اأٍلىٍلبىابً ( التحطيم بعد اٝنضرة كالتلوين )ًإَف ُب ذىًلكى أقداـ الةاس كحوافر الدكاب )
يةكركف كجود الةفوس  ل ضربه اهلل تعأب للذينى لىًعظ  لذكم العقوؿ الراقي  كالقلوب الواعي . كهذا مثى 

أنظركا إٔب الةبات كيف يةبت كيةشأ بسبب كجود اٞناء فيصبح زاهيان بألوانه كأزهاره  :"األركاح" فيقوؿ
طم كما ذلك لةبات فذبل كيبس كٓنإذا جاء الصيف كضربته هوج الرياح تبٌخر اٞناء الذم ُب اٍبٌ  اٛنميل 

ال باٞناء ، فكذلك اإلنساف اليتكٌوف كيةشأ إال بوجود إال يةبت كاليعيش  ، فالةبات إذان اال ٝنركج اٞناء مةه
 لوه.عقً ل كتى هذا اٞنثى  او فهمي ن يعقل كيفٌكر تى الركح كما نبب موته اال ِنركجها من جسمه، فإف كةتم ٣نًٌ 

ـً فػىهيوى عىلىىَٰ نيورو مٍّن رَبٍّهً أىفىمىن شىرىحى ) - 22  ه الشيطاف فهو على ظلماتو ( كمن أضلٌ الَلهي صىٍدرىهي ًلئٍلًٍنبلى
اهلل كاحد ليس له شريك كال  ألحدهم إفٌ  ( يعين إذا قلتى فػىوىٍيله لٍٍّلقىاًنيىً  قػيليوبػيهيم مٍّن ذًٍكًر الَلهً من جهله )
بل هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل . كمثلها ُب السورة نفسها ذنه قسى قلبه عليك كأهانك كقاؿ إشفيع إال ب
هي امٍشىأىَزٍت قػيليوبي اَلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى بًاآٍلًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى اَلًذينى ًمن ديك قوله تعأب  نًًه ًإذىا }كىًإذىا ذيًكرى الَلهي كىٍحدى



مشأٌزت قلوب اإذا ذكر اهلل كحده بالقدرة كأٌف األنداد ال قدرة ٟنم على شيء  كاٞنعىن: ،هيٍم يىٍستىٍبًشريكفى{ 
ؿو محًبٌنو ( اٞنشركوف )أيكلىػًَٰئكى اٞنشركٌن من هذا القوؿ كقالوا بل شفعاؤنا ٟنم القدرة أيضان )  ( .ُب ضىبلى

اليت ذيكرت ُب القرآف. ( أم أحسن القصص، كهي قصص األنبياء الَلهي نػىَزؿى أىٍحسىنى اٜنٍىًديثً ) - 23
ا  كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف ةىا إًلىٍيكى هىذى يػٍ }٥نىٍني نػىقيصح عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص ّنىا أىٍكحى

  اٍلقيٍرآفى{ ،
تكٌرر  ( يعينَمثىا٘بى ( يعين ما جاء ُب القرآف من قصص األنبياء يشبه ماجاء ُب التوراة )ًكتىابنا محتىشىاًُّنا)

( أم من اٜنديث، يعين ترتعد كتةكمش تػىٍقشىًعرح ًمٍةهي ذكرها مرٌتٌن األكٔب ُب التوراة كالثاني  ُب القرآف )
 جلودهم، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:

 اٍقشىعىَرتً  ًجيفً الوى  طيوؿً  ًمنٍ  اٝنيلي  إذا      بًدَرةو  رو ًلصىخٍ  ًكيفابٍ  أال ٌٍنً أعى 
 كقالت:

  اٍقشىعىَرتً  االٌ  اٝنيلي  صىرٍتهي أبٍ  كما     طاعنو  أٌكؿى  كافى  إالٌ  كرَ  كما
 كقاؿ جرير:

 جىةا٘ب  الوىعيدً  ًمنى  يىقشىًعرح  ال  ًخةًدُب كىرائي خىطىرىت ًإذا ًإ٘بٌ 
ل ككيف أهلكهم اهلل ا ٚنعوا من قصص األمم اٞناضي  اليت كٌذبت الرني ( ًلمى جيليودي اَلًذينى ٫نىٍشىٍوفى رىبَػهيمٍ )

َ تىًلٌني جيليوديهيٍم كىقػيليوبػيهيٍم ًإٔبى ذًٍكًر الَلهً )بالعذاب  ( ًلما ٚنعوا من أخبار اٞنؤمةٌن بالرنيل ككيف نصرهم اهلل ٍبي
هيدىل الَلًه يػىٍهًدم بًًه مىٍن يىشىاء ( اٟندل )ذىًلكى على أعدائهم ُب الدنيا كما أعٌد ٟنم من الثواب ُب اآلخرة )

 ( ، كقد نبق تفسًنها ُب نورة اٜنجر أيضان.لىهي ًمٍن هىادو كىمىن ييٍضًلٍل الَلهي فىمىا 

( ؟ يػىٍوـى اٍلًقيىامى ً ( كمن هو أعمى يٌتجه ٥نو اٝنراب، كييعٌذب )أىفىمىن يػىَتًقي ًبوىٍجًهًه نيوءى اٍلعىذىابً ) - 24
اهه إٔب جه  أخرل ليس فيها عذاب، ْنٌ اأم بًبوىٍجًهًه( ب، كقوله )معةاها ٪نذر كيتجةٌ  "قييتٌ "فكلم  
أفمن كاف بصًنان فرأل العذاب كاقعان باٞنشركٌن فغًٌن اٌْناهه كنار ٥نو اٞنسلمٌن كآمن كنلم من  كاٞنعىن:



قادة الشرؾ كالضبلؿ فيذهب بعد موته إٔب دار  ى عن اٜنقيق  فيٌتبعى هو أعمى  نٍ العذاب ُب اآلخرة، كمى 
أشٌد يػىٍوـى اٍلًقيىامىً ( يبلقي )ٍبٌ  ابان فيبقى جائعان ظاميان عاريان من الثياباٝنراب ال٩ند فيها فاكه ن كالشر 

ذيكقيوا مىا كيةتيٍم ٟنم )ا( الذين يظلموف الةاس كيغصبوف حقوقهم كأمو لًلظَاًلًمٌنى ( حيةئذو )كىًقيلى العذاب )
 كظهورهم. ( من ماؿ حراـ. فييحمىى الذهب كالفض  فتيكول ُّا جباههم كجةوُّمتىٍكًسبيوفى 

( ظاٞنان كٌذب َرجيبلن ( ُب اٞنكذٍّبٌن كزكاٟنم، كاٞنسلمٌن كانتصارهم على أعدائهم )ضىرىبى الَلهي مىثىبلن ) - 29
فوف ُب اآلراء ، كمن ذلك عوف ٢نتلً ( أم متةازً شيرىكىاء ميتىشىاًكسيوفى ( أم ُب حكمه )ًفيهً الرنيل، هو فرعوف )

 ه:قوؿ الفرزدؽ يصف ٘نار كحش يسوؽ أنثا
 باٍلمىقاًحيمً  كيػيٍزرًم اًٛنحاشى  يػىٍةًفي       شىكانىتيهي  لوال ميٍقرًبان  يػىليمحها

نتصارهم ا( ضرب مثبلن للمؤمةٌن ك كى هم كزراء فرعوف فأهلكهم اهلل مع كثرهتم بسبب تكذيبهم للرينيل )
أم هاركف مساٞنان ٞنونى ( هو مونى، نىلىمنا لٍّرىجيلو ( صاٜنان هو هاركف )رىجيبلن تهم )على أعدائهم مع قلٌ 

 ؟ يعين ( ُب الكثرة كالقلٌ هىٍل يىٍستىوًيىاًف مىثىبلن ى حٌق )مطيعان ألمره، فانتصرا على فرعوف كجةده ألهٌنما على 
ل هاركف فانتصر القليل على الكثًن بإذف ادهم، كمونى ليس معه أحد نوى فرعوف مع كزرائه كجيشه كقوٌ 

  أصحايب ككثرة اٞنشركٌن كما نصر ( الذم نصر٘ب على اٞنشركٌن مع قلٌ لًَلهً اٜنٍىٍمدي ) ١نٌمداهلل ، قل يا 
 ( اٜنقيق .بىٍل أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍعلىميوفى مونى على فرعوف، فبعض قومك ٩نهلوف أمر فرعوف كقصته )

كاٝنزم ال يعٌد شيئان ٣نا  إٌف الذم أصاُّم ُب الدنيا من القتل كاٞنعىن:( ، ًإَنكى مىيٍّته كىًإنَػهيم َميٍّتيوفى ) - 30
 يةاٟنم ُب اآلخرة من العذاب كنرتل بةفسك حٌن ٕنوت كتةتقل إٔب عآب الةفوس.

َ ًإَنكيمٍ ) - 31 ( معهم فيةتقم لكم من اٞنشركٌن يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  ًعةدى رىبٍّكيٍم ٔنىٍتىًصميوفى ( أيٌها اٞنسلموف )ٍبي
 الذينى آذىككم كطردككم من دياركم.



ًإٍذ ( أم بالقرآف )كىكىَذبى بًالصٍٍّدؽً ( باٌدعائه أٌف اٞنبلئك  بةات اهلل )فىمىٍن أىٍظلىمي ٣نَن كىذىبى عىلىى الَلهً ) - 32
اًفرًينى ( من اهلل، يعين ال أحد أظلم مةه )جىاءهي   ( أم مةزؿه كمقاـ للجاحدين؟أىلىٍيسى ُب جىهىَةمى مىثٍػونل لٍٍّلكى

أيكلىػًَٰئكى هيمي ( كهم اٞنؤمةوف )كىصىَدؽى بًهً ) ١نٌمديعين جاء بالقرآف كهو  )بًالصٍٍّدؽً كىاَلًذم جىاء  ( - 33
  ان.( حقٌ اٍلميتَػقيوفى 

مٍ ) - 34   ( .ًلكى جىزىاءي اٍلميٍحًسًةٌنى  َٰ ذى ( يعين ُب اآلخرة ُب اٛنةاف )ٟنىيم َما يىشىاءيكفى ًعةدى رىًٍُّّ

( يعين يزيل عةهم ُب اآلخرة عار الشرؾ كاٞنعاصي اليت أىٍنوىأى اَلًذم عىًمليوالًييكىفٍّرى الَلهي عىةػٍهيٍم ) - 35 
ئ  تكوف ُب اآلخرة أنوء عملوها قبل إنبلمهم. كإ٧ٌنا قاؿ تعأب )أىٍنوىأى اَلًذم عىًمليوا( ألٌف األعماؿ السيٌ 

خرة ال ٬نكةه كتماهنا ألهنا  يكتمها ُب الدنيا عن الةاس كلكٍن ُب اآل لفاعلها، ألٌف عامل السيئ  ٬نكةه أفٍ 
 ص من عارها. كيًتبىٍت ُب صحائف أعماله كأهنا مرنوم  تراها كٌل الةفوس كال يتخلٌ 

انيوا يػىٍعمىليوفى كقوله ) أٌف  كاٞنعىن:( ألٌف األثًنم أحسن من اٞنادم، كى٩نىٍزًيػىهيٍم أىٍجرىهيم بًأىٍحسىًن اَلًذم كى
  ال تةفد ا اليت ُب اٛنةٌ ألٌف اليت ُب الدنيا تةفد كتفسد، أمٌ   أحسن من ١نصوالت الدنيا ١نصوالت اٛنةٌ 

 ا ركحاني .كالتفسد كاليعرتيها عطب ألهنٌ 

أصحابه بتكسًن األصةاـ يـو فتح مك  قاؿ بعض اٞنشركٌن التفعلوا ألهنا تةتقم  الةبٌ لىٌما أمر  -  36
هي أىلىٍيسى الَلهي بأنها شديد. فةزؿ قوله تعأب ) مةكم فإفٌ  ( إبراهيم شٌرهم ٞنا كٌسر أصةامهم؟ ًبكىاؼو عىٍبدى

( كى٫نيىوٍّفيونىكى بًاَلًذينى ًمن ديكنًهً فكذلك أنتم أيها اٞنسلموف يكفيكم شٌرهم فبل تسمعوا ألقواؿ اٞنشركٌن. )
فونك باٞنبلئك ، ألٌف األصةاـ اليت كانت عةدهم ٕناثيل للمبلئك  بزعمهم، فقالوا إف كٌسرت هذه أم ٫نوٌ 

 لتماثيل فإف اٞنبلئك  تةتقم مةك. ا

ككذلك اليـو يقولوف ٕب: "إٌف األئم  كاٞنشايخ تةتقم مةك ألنك تقوؿ ال تقٌدنوا قبورهم كالتةذركا ٟنم 
 كالتسألوا حوائجكم مةهم كتستعيةوا ُّم عةد قيامكم كعةد قعودكم، أليسوا هم أكلياء اهلل ؟" 



ا لىهي ًمٍن هىادو كىمىن ييضٍ اٞنشركوف عن طريق اٜنق ) فقد ضلٌ   ( يهديه إٔب طريق الصواب.ًلًل الَلهي فىمى

ار اليت ٫نٌوفوف ُّا صغار العقوؿ، حادث  كقعت ٛنارتةا ُب زقاقةا يسمى بيت الةجٌ  كمن اٜنوادث اٞنؤنف 
ذة على جارتةا هجري ، طرقت الباب إمرأة مشعوً  1402ؿ شهر ذم اٜنج  نة    ُب أكٌ ُب بلدة اٜنلٌ 

كقالت: "إ٘ب قٌيم  اٜنمزة ))كهو أحد أبةاء األئم ، من القبور اٞنشيدة الذم يبعد قربه عن بلدة اٜنل  
 بضع  فرانخ(( ، كإ٘ب فٌوال  "بٌصارة" أكشف لكم عما تضمركف كتريدكف." 

فرفضت الدر٨نٌن هي أجرة غًنها من الفٌواالت،  ٌن كماأعطوها در٨نى ٍبٌ  فأدخلوها الدار كتفاءلت ٟنم،
ٓب تدفعوا ٕب هذا اٞنبلغ فسيعاقبكم اٜنمزة ك٬نيت أكالدكم أك يوقعكم  ديةاران كإفٍ  47كقالت: "إٌف أجرٌب 

يقةعوها بشيء قليل من الةقود ٓب توافق،  بكارث  ٔنسركف بدؿ هذا اٞنبلغ أضعافان"، كمهما حاكلوا أفٍ 
كانتقرضوا الباقي كدفعوه إٔب اٞنرأة اٞنشعوذة الدٌجال   كأخًنان ٗنعوا ٟنا اٞنبلغ الذم طلبته من هةا كهةاؾ

 ثل هذه اٜنادث  كثًن.. كمً يعاقبهم اٜنمزة ألهٌنم ٫نافوف أفٍ 

( قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيم( خلقهٌن )َمٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن الَلهي ( أم اٞنشركٌن )كىلىًئن نىأىٍلتػىهيم) - 38
ًإٍف أىرىادى٘بى ( يعين ُب الذين تعبدكهنم من دكف اهلل )َما تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الَلهً ابدكا ٕب رأيكم ُب )ٍبٌ  أم فٌكركا

( يعين هل تتمٌكن آٟنتكم أف تزيل الضٌر عيٌن فتشفيين من مرض أك الَلهي ًبضيرٍّ هىٍل هيَن كىاًشفىاتي ضيرٍّهً 
( أم أىٍك أىرىادى٘ب ًبرىٍ٘نى و ال تقدر على شيء من ذلك، ) تغةيين من فقر أك تدفع عين أذلن ؟ فاٛنواب كبل

ن عجز عن الةفع مى  كاٞنعىن:عين ر٘نته؟ كبل،  نى سٍ ( يعين هل ٪نبً هىٍل هيَن ٣نيًٍسكىاتي رىٍ٘نىًتهً ِنًن كعافي  )
سين عبادته إليه )ككشف السوء عمٌ  كالضرٌ  عىلىٍيًه يػىتػىوىَكلي حىٍسًبى الَلهي ) ١نٌمد( يا قيلٍ ن يتقٌرب إليه كيف ٪نى

  ( بةشر دين اإلنبلـ فيةجحوا.اٍلميتػىوىكٍّليوفى 

انىًتكيمٍ ) - 39  ( أم اعملوا على قدر ٕنٌكةكم مين كمن أصحايب فبل ٦ناؼ قيٍل يىا قػىٍوـً اٍعمىليوا عىلىىَٰ مىكى
كالدعوة إٔب عبادته كحده كنبذ  من تبليغ الرنال  ( ّنا أمر٘ب ريٌب ًإ٘بٍّ عىاًمله ، فاهلل يةصرنا عليكم )مٍ كي رى كٍ مى 

  ( .فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى األصةاـ )



لح عىلىٍيًه عىذىابه محًقيمه ( أنا أـ أنتم )مىن يىٍأتًيًه عىذىابه ٫نيٍزًيهً ) - 40   ( أم دائم كذلك ُب اآلخرة.كى٪نًى

( أم بدين بًاٜنٍىقٍّ الةاس كإرشادهم )( أم لتعليم لًلَةاسً ( أم القرآف )ًإنَا أىنزىٍلةىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ) - 41 
( أم فىًإ٧َنىا يىًضلح عىلىيػٍهىاكلـز طريق الشرؾ ) ( عن طريق اٜنقٌ كىمىن ضىلَ ( ثوابه )فىمىًن اٍهتىدىلَٰ فىًلةػىٍفًسهً ) اٜنقٌ 

( أم ُنفيظ،  ١نٌمد( يا كىمىا أىنتى فآثامه تعود على نفسه ) يظ لست عليهم ُنف كاٞنعىن:)عىلىٍيًهم ًبوىًكيلو
  تيةجيهم فتكوف شديد اٜنرص على ٤ناهتم بل أنت نذير.

كىاَليًت ( يعين تكوف الةفوس ُب قبضته حٌن انفصاٟنا عن األجساـ )الَلهي يػىتػىوىََب اأٍلىنفيسى ًحٌنى مىٍوهًتىا) - 42 
. ألٌف الةـو قسماف ٓبٍى ٕنىيٍت ُب مىةىاًمهىا نفصإب، اصإب ك إتٌ ( يعين كاليت ٓب تةفصل عن أجسامها كقت الةـو

 ككلم  "موت" معةاها إنفصاؿ الركح عن اٛنسم كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
 كىًهلي  ًُّا يػىٍهًذم مىيٍّته  ًلهاأهٍ  ًمنٍ          ٪نيىاًكٟنيىا ما فىتاةه  كعيلٍّقىٍتهي 

 كاٞنعىن:٪ناكٟنا،  ليل على ذلك قوله مات: يعين مةفصل عن أهلها، كالدٌ فقوؿ الشاعر من أهلها ميٌ 
 ال٬نكةه أف ٪ناكؿ الوصوؿ إليها إلنٌه مةفصل عن أهلها. كقاؿ حاًب الطائي:

 العىٍظمً  عىنً  اٍلميخاطى  مىتَ  فىما هىواءه       أىنفىهي  أىفَ  لىو اهللً  كىبػىٍيتً  كىًدٍدتي 
 أم فما فصلتي اٞنخاط عن العظم . 

ا اٍلمىٍوتى ) ( إٔب أجسامها لتعيش ُب كىيػيٍرًنلي اأٍليٍخرىلَٰ عآب الةفوس )( عةده ُب فػىييٍمًسكي اَليًت قىضىىَٰ عىلىيػٍهى
( أم ُب إمساؾ بعض ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى ( يعين إٔب الوقت اٞنقٌدر أف يةتهي فيه أجلها )ًإٔبىَٰ أىجىلو محسىمًّىالدنيا )

يىاتو لٍّقىٍوـو يػىتػىفىَكريكفى الةفوس عةده ُب عآب األثًن كإرناؿ األخرل إٔب أجسامها ) ( ُب الةـو كاليقظ  كُب آلى
  بالتفصيل. اإلنساف بعد اٞنوت كتايباٞنوت كاٜنياة. كقد نبق تفسًن هذه اآلي  ُب  

ذكهم شفعاء، كبل ال ٔنٌ اذكا األنداد ليةصركهم أـ ٔنٌ ا( تقديره هل أىـً أَنىذيكا ًمن ديكًف الَلًه شيفىعىاءى ) - 43 
الى ( شركاؤكم )أىكىلىٍو كىانيوا) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ الشفاع  ٗنيعان ) ٌلهً يستطيعوف نصرهم كاليشفعوف ٟنم فلً 
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ٍيئنا ًٍلكيوفى شى  ا أحجار مةحوت  ال( ألهنٌ كىالى يػىٍعًقليوفى ( من ذلك فبل الةصر على أعدائهم كال الشفاع  )٬نى
 تسمع كال تبصر.

يعنا) - 44 لَهي ميٍلكي الَسمىاكىاًت ف اهلل بشفاعته )يشفع إال ًلمىن أذً  ( يعين إٌف الشفيع القيل لٍَّلًه الَشفىاعى ي ٗنًى
َ إليه تػيٍرجىعيوفى ( كالذين تدعوف من دكنه ال ٬نلكوف شيئان مةهٌن )كىاأٍلىٍرضً  بعد موتكم فيعقابكم على  (ٍبي
  .أفعالكم

هي ) - 45  امٍشىأىَزٍت قػيليوبي اَلًذينى الى قدرة ٟنم على شيء ) األنداد ال فٌ أدرة ك ( بالقي كىًإذىا ذيًكرى الَلهي كىٍحدى
درة ( يعين نفرت قلوُّم مةك كأنكركا عليك هذا القوؿ كقالوا بل شركاؤنا أيضان ٟنم القي يػيٍؤًمةيوفى بًاآٍلًخرىةً 

  :عةاه الةفور، كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـوبتمليك اهلل ٟنم إياها . فاالمشئزاز م
ػٍوزىنى ن  كىكىلٍَتػهيمٍ      امٍشىػأىَزتٍ  ًُّىا الثػٍّقىاؼي  عىضَ  ًإذىا  زىبيػٍونىػا عىشى

( كيفرحوف ّندح يىٍستىٍبًشريكفى ( أم اٞنشركوف )ًإذىا هيمٍ ن )درة كالذكر اٜنسى ( بالقي كىًإذىا ذيًكرى اَلًذينى ًمن ديكنًهً )
 آٟنتهم. 

ٞنن يتمٌسك بقبور األئم  كاٞنشايخ: "إٌف  لقد انطبقت هذه اآلي  ُب زمانةا كٌل االنطباؽ، فإذا قلتى  :أقوؿ
درة له ٌف القي ، إنأؿ حاجتك من اهلل كهو يقضيها لك، ألٕنلك لك نفعان كالتدفع عةك ضرٌان القبور هذه ال

ؿ مةك امشأٌزت نفسه كحقد قلبه عليك درة لغًنه من اٞنخلوقٌن." فإذا ٚنع هذا القو كاألمر بيده كال قي 
كأدار بوجهه عةك كقاؿ: "هؤالء أكلياء اهلل كقد كهبهم اهلل من قدرته فهم يربئوف األكمه كاألبرص بل 

  من أحٌبوا كالةار ٞنن كرًهوا فيجب عليةا تقديسهم كتشييد قبورهم ك٪نيوف اٞنوتى بإذف اهلل كييدًخلوف اٛنةٌ 
وا قوؿ م شفعاؤنا عةد اهلل كألجلهم خلق اهلل السماكات كاألرض." كقد نسي كتقدٙب القرابٌن ألجلهم ألهن

يعنا{ ، كإذا ذيكً  عةدهم ١نانن أحد األئم  تراهم يستبشركف كيأخذكف  تٍ رى اهلل تعأب }قيل لٍَّلًه الَشفىاعى ي ٗنًى
  ُب مدحه كالثةاء عليه، كهذا نوع آخر من اإلشراؾ.



( أم مشٌقق الكواكب السٌيارة كجاعلها قطعان كثًنة بعدما  فىاًطرى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً قيًل الَلهيَم ) - 46 
}أىكىٓبٍى يػىرى اَلًذينى كىفىريكا أىَف الَسمىاكىاًت كانت أرضان كاحدة. ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنبياء 

انػىتىا رىتٍػقنا فػىفىتػىٍقةىا٨نيىا{ نتا قطع  كاحدة فشٌققةاها كجعلةاها قطعان كثًنة. كقد نبق شرح  يعين كا كىاأٍلىٍرضى كى
 .  79كآي   14كلم  "فاطر" ُب نورة األنعاـ أيضان ُب آي  

ُب مىا  ( اٞنشركٌن )أىنتى ٓنىٍكيمي بػىٌٍنى ًعبىاًدؾى ( أم عآبه ّنا غاب عٌةا كما حضر عةدنا )عىآًبى اٍلغىٍيًب كىالَشهىادىةً )
انيوا ًفيًه    ( من شؤكف الدين.٫نىٍتىًلفيوفى كى

يعنا( من أمواؿ )مىا ُب اأٍلىٍرضً ( أنفسهم باإلشراؾ )كىلىٍو أىَف لًَلًذينى ظىلىميوا) - 47  ( أم ٗنيع الكواكب ٗنًى
ا ٟنىي عليه ) زيادةن  )كىًمثٍػلىهي مىعىهي (السٌيارة  اًب يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  كىبىدى ٍكا ًبًه ًمن نيوًء اٍلعىذى فػٍتىدى مٍّنى ( أم كتبٌٌن ٟنم )مالى

( يعين كتبٌٌن ٟنم بطبلف عقائدهم كخسراف أعماٟنم إذ كانوا يعتقدكف أٌف الَلًه مىآبٍى يىكيونيوا ٪نىٍتىًسبيوفى 
بونا إٔب اهلل زلفى. فلٌما بوف إٔب اهلل بعبادهتا، كلذلك قالوا ما نعبدهم ااٌل ليقرٌ م يتقرٌ اٞنبلئك  تشفع ٟنم كأهنٌ 

كانتقلوا إٔب عآب الةفوس ككاجهوا اٜنقيق  ظهر ٟنم عكس ماكانوا يعتقدكف كتبٌٌن ٟنم صح  قوؿ ماتوا 
ى أف يعبدكا أحدان نواه كلو كاف اٞنعبود من اٞنبلئك  اٞنقربٌن أك األنبياء األنبياء بأٌف اهلل تعأب ال يرضى 

يائه كال أف تةذر له أك تستعٌن به عةد ى أف تيقٌدس أحدان من أكلكاٞنرنلٌن، ألٌف اهلل تعأب غيور فبل يرضى 
قيامك كقعودؾ أك ٓنلف به من غًن أف ٓنلف باهلل أك تسأؿ حاجتك مةه أك تقٌرب له القرابٌن أك توقد 

ؾ بقربه أك تقٌبل ضر٪نه كجدراف مرقده، كحّت تشييد القبور ال الشموع حوؿ قربه كتبٌخر البخور أك تتربٌ 
لؤلمواؿ كاإلتعاب لؤلجساـ كالعذاب للةفوس، ألٌف األكلياء حٌن موهتم ٩نوز كالفائدة مةها غًن اٝنسارة 

فائدة مةها إذ الةفوس باقي  تسمع كتبصر  انتقلوا إٔب اٛنةاف كٓب يبقى ُب القرب نول األجساـ البالي  اليت ال
وت كتأكل كتشرب، كما األجساـ إال قوالب تكٌونت فيها الةفوس، كلىٌما خرجت الةفوس مةها بعملي  اٞن

ٓب يبقى فيها فائدة. فإذا جئت إٔب قرب من قبور األكلياء أك األنبياء كنألت حاجتك مةه فهل يسمعك 
ليقضي حاجتك أك يكوف كانط  بيةك كبٌن اهلل فيسأؿ اهلل قضاءها؟ كبل ال يسمعك كال ٩نيبك، ألٌف 



ًٌ ليس عليه عقاب فيسجن ُب قربه بل هو ُب اٛنةاف ُب السماكات مع اٞنبل يأكل من  ئك  مةٌعمه الوٌٕب
 أٖنارها كيشرب من أهنارها كيتةٌقل بٌن قصورها كأشجارها. 

م ُب السماكات بعيدكف عةكم إلهنٌ  }ًإف تىٍدعيوهيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءكيٍم{ قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فاطر 
عيوا{} ابيوا لىكيٍم{ اٞنبلئك  الذين يكتبوف أعمالكم } كىلىٍو ٚنًى م ال٬نلكوف شيئان من إرادة اهلل إلهنمىا اٍنتىجى
أليس كاف  ؟كيقولوف لكم: "ٞناذا عبدًب قبورنا كنألتم حوائجكم مةها كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم{}

األجدر بكم أف تسألوا حوائجكم من اهلل الذم خلقكم كرزقكم كتقٌدنوا رٌبكم بدؿ تقديسكم قبورنا 
  د تيعبد من دكف اهلل ؟ فةحن براءه مةكم." كتشييدها فجعلتموها معاب

ا نيئات ( من أفعاؿ ُب دار الدنيا، أم ظهرت أهنٌ نىيٍّئىاتي مىا كىسىبيوا( أم للمشركٌن )كىبىدىا ٟنىيمٍ ) - 48 
انيوا بًًه يىٍستػىٍهزًئيوفى ( أم كأحاط ُّم )كىحىاؽى ًًُّمكليست حسةات كما كانوا يعتقدكف ) ( من العذاب َما كى

 كعدهم به رنوٟنم. الذم

نسىافى ضيرٌّ ) - 49 َوٍلةىاهي نًٍعمى ن ( لكشف مابه من ضرو )دىعىانىا( من مرض أك شٌدة )فىًإذىا مىَس اإٍلً َ إذا خى ٍبي
( عةدم، أم يقوؿ أكتيتي هذا اٞناؿ قىاؿى ًإ٧َنىا أيكتًيتيهي عىلىىَٰ ًعٍلمو زكاة ماله ك) جٍ ًر ( ٓب يشكر عليها كٓب ٫ني مٍَّةا

ةى ه بصةعيت كبعلمي على ٓنصيل اٞناؿ كليس هو من اهلل . فقاؿ اهلل تعأب ) ( أم أعطيةاه تلك بىٍل ًهيى ًفتػٍ
كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرىهيٍم الى الةعم  لةختربه هل يشكر عليها بإنفاؽ بعضها على الفقراء كاحملتاجٌن أـ يكفر )

  ل.( أنةا ٦نتربهم باٞناؿ تارةن كبالفقر أخرى يػىٍعلىميوفى 

رً قىٍد قىاٟنىىا اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ) - 50  ( من عذاب فىمىا أىٍغىنىَٰ عىةػٍهيمجوا زكاة أمواٟنم )( كقاركف كغًنه كٓب ٫ني
انيوا يىٍكًسبيوفى اهلل )   ، أم ٓب يدفع اٞناؿ عةهم شيئان من العذاب.( من األمواؿَما كى



م أنفقوه ُب احملرمات كٓب يةفقوا مةه ُب نبيل اهلل اٞناؿ، إلهنٌ ( من فىأىصىابػىهيٍم نىيٍّئىاتي مىا كىسىبيوا) - 51 
ءً ) ػَٰؤيالى ( كما أصاب من كاف نىييًصيبػيهيٍم نىيٍّئىاتي مىا كىسىبيوا) ١نٌمد( أم من قومك يا كىاَلًذينى ظىلىميوا ًمٍن هى

  كغًنه.( اهلل عن ذهاب أمواٟنم كما أذهب أمواؿ قاركف كىمىا هيم ّنيٍعًجزًينى قبلهم )

( أم كيضٌيق على من يشاء ابتبلءن كىيػىٍقًدري ( امتحانان )أىكىٓبٍى يػىٍعلىميوا أىَف الَلهى يػىٍبسيطي الرٍٍّزؽى ًلمىن يىشىاءي ) - 52 
يىاتو لٍّقىٍوـو يػيٍؤًمةيوفى ( البسط كالتقتًن )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى )  ( بقدرة اهلل .آلى

( أم ال الى تػىٍقةىطيوا ًمن َرٍ٘نىً  الَلهً ( بكثرة الذنوب )رىفيوا عىلىىَٰ أىنفيًسًهمٍ قيٍل يىا ًعبىاًدمى اَلًذينى أىنٍ ) - 53 
يعناتيأنوا من مغفرة اهلل ) ( الَرًحيمي ( للتائبٌن )إًنَهي هيوى اٍلغىفيوري ( ٞنن تاب كأناب )ًإَف الَلهى يػىٍغًفري الذحنيوبى ٗنًى

  بالةادمٌن.

( أم انتسلموا ألكامره كانقادكا لطاعته كىأىٍنًلميوا لىهي ( أم إرجعوا إليه بالتوب  )رىبٍّكيمٍ كىأىنًيبيوا ًإٔبىَٰ ) - 54 
َ الى تيةصىريكفى ( كما نزؿ باألمم السالف  )ًمن قػىٍبًل أىف يىٍأتًيىكيمي اٍلعىذىابي ) ( أم اليقدر على ٤ناتكم من ٍبي

  العذاب أحد.

، كهو كمالكتب السماكي  اٞنةزل  من ربٌ  ( يعين أحسنلىٍيكيم مٍّن رَبٍّكيمكىاتًَبعيوا أىٍحسىنى مىا أينزًؿى إً ) - 55 
 .جالكمآ( ّنجيء كىأىنتيٍم الى تىٍشعيريكفى ( أم فجأةن عةد اٞنوت )مٍّن قػىٍبًل أىف يىٍأتًيىكيمي اٍلعىذىابي بػىٍغتى ن القرآف )

( أم حىٍسرىتىا عىلىىَٰ مىا فػىَرطتي ُب جىةًب الَلهً يىا ( يعين لئبل تقوؿ نفس بعد اٞنوت )أىف تػىقيوؿى نػىٍفسه ) -56
عتي من اٞنكان  ُب جوار اهلل لو كةت آمةتي كما آمن هؤالء فدخلوا اٛنة  كصاركا ٓنت العرش على ما ضيٌ 

َنوار اهلل ، لقد أنزلةا إليكم كتابان كبعثةا لكم رينيبلن كأنذرناكم فبل عذر لكم بعد ذلك. فكلم  "فرط" 
 نثري الشيء كتضييعه، كمن ذلك قوؿ جرير:معةاها 

 فػىبىاديكا ٖنىيودي  فػىعىلىتٍ  كما كطىغىوا      ديًةهمٍ  ُب فٌرطيوا اٞنهٌلبً  آؿي 
 .الةبٌ ( يعين كليتين ما كةتي من الساخرين بكىًإف كيةتي لىًمنى الَساًخرًينى )



لىكيةتي ًمنى  )بوانط  رنوؿو يرنله فيعٌلمين دين ريٌب  ( إٔب الطريق اٜنقٌ أىٍك تػىقيوؿى لىٍو أىَف الَلهى هىدىا٘ب ) - 57
 بٌن للمعاصي. فكلم  "هدا٘ب" معةاها دٌلين، أرشد٘ب إٔب الطريق.( أم من اٞنتجةٌ اٍلميَتًقٌنى 

( أم لىٍو أىَف ٕب كىرَةن ( بعد انتقاٟنا من عآب اٞنادة إٔب عآب الةفوس )أىٍك تػىقيوؿى ًحٌنى تػىرىل اٍلعىذىابى ) - 58
بلن كأفهمةاكم لقد أرنلةا لكم رني  :كاٞنعىن( إٔب الفقراء كاحملتاجٌن. فىأىكيوفى ًمنى اٍلميٍحًسًةٌنى رجع  إٔب الدنيا )

 لكم بعد هذا كله. إٔب الدنيا بعد اٞنوت فبل عذرى  بأٍف ال رجع ى 

أٌف اهلل هدا٘ب لكةت من ( كهذا جواب لقوؿ الكافر لو بػىلىىَٰ قىٍد جىاءىٍتكى آيىاٌب فىكىَذٍبتى ًُّىا) - 59
( على كىاٍنتىٍكبػىٍرتى ك كٌذبت ُّا )ةات كلكةٌ بالبيٌ  قٌن، يعين أرنلةا لك رنوالن كأرشدؾ إٔب طريق اٜنقٌ اٞنتٌ 

اًفرًينى رنولةا كٓب تؤمن به كٓب تةقاد لديةه )   ( أم من اٞنةكرين له كلكتابه كلديةه.كىكيةتى ًمنى اٍلكى

بيوا عىلىى الَلهً كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  تػى ) - 60  ( من كيجيوهيهيم محٍسوىَدةه ( فزعموا أٌف له شريكان ككلدان )رىل اَلًذينى كىذى
ًينى ة العذاب كاٝنزم كالعار )دٌ شً    ( على رنيل اهلل، يعين مثواهم جهةم.أىلىٍيسى ُب جىهىَةمى مىثٍػونل لٍٍّلميتىكىربٍّ

( أم ّنبلئكتهم ّنىفىازىهًتًمٍ بوا الشرؾ كاٞنعاصي )م، أم الذين ْنةٌ من جهةٌ ( كىيػيةىجٍّي الَلهي اَلًذينى اتَػقىٍوا) - 61 
م. فاٞنفازة الذين كانوا معهم ُب الدنيا يكتبوف أعماٟنم، فإٌف اهلل تعأب يأمر اٞنبلئك  أف ٔنرجهم من جهةٌ 

 كجيشه. هم اٛنماع  اليت هذه كظيفتهم، كتسمى ُب اٛنيش العراقي "مفرزة"، فاٞنبلئك  هم جةد اهلل
َ نػيةىجٍّي اَلًذينى اتَػقىوا َكنىذىري الظَاًلًمٌنى ًفيهىا ًجًثيًّا{  كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة مرٙب  . }ٍبي

( على فراؽ أطفاٟنم كما ٪نزف غًنهم كىالى هيٍم ٪نىٍزىنيوفى ( الذم يصيب الكافرين ُب احملشر )الى ٬نىىسحهيمي السحوءي )
  أطفاٟنم معهم ُب اٛنة .بل تكوف 

( برزقه أم كفيل برزقه كىًكيله ( حٌي )كىهيوى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو م كأثًنم )( مادٌ الَلهي خىاًلقي كيلٍّ شىٍيءو ) - 62 
أم صار كفيبلن بأمر معاشها،  }كىكىَفلىهىا زىكىرًيَا{ ليل على ذلك قوله تعأب ُب قص  مرٙب اٞنوت. كالدٌ حٌّت 

 .}فػىقىالىٍت هىٍل أىديلحكيٍم عىلىى أىٍهًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىهي لىكيٍم{  كقاؿ تعأب ُب قص  مونى



ك كظيف ، أم أعطاه كظيف  ( مفردها "مقٌلد" كهو الذم قٌلده اٞنلً لَهي مىقىالًيدي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) - 63 
اٝنليف  قٌلد زيدان كالي  خراناف، يعين جعله كاليان عليها، فصاحب خراناف ميقَلد لكي يقـو بأدائها. يقاؿ 

لتلك الوظيف ، يعين صار ملزمان بأدائها. كٗنعهم "مقاليد" فمقاليد السماكات هم اٞنبلئك  الذين يرنلهم 
ٔب هذه الوظيف  كهي  تعااهلل تعأب إٔب األنبياء، كمقاليد األرض هم األنبياء كالرينيل الذين قٌلدهم اهلل

}كىلًَلًه جيةيودي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىكىافى الَلهي عىزًيزنا  . كنظًنها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الفتحالرنال 
 .  حىًكيمنا{ 

 ( .كىاَلًذينى كىفىريكا بًآيىاًت الَلًه أيكلىػًَٰئكى هيمي اٍٝنىاًنريكفى )

 كاٞنعىن:اهلل تأمركنين أعبد؟ كالفاء للتفكًن،  ًنً ( يعين ألًغى الَلًه تىٍأميريك٘بٍّ أىٍعبيدي أىيػحهىا اٛنٍىاًهليوفى قيٍل أىفػىغىيػٍرى ) - 64
  كاليةفع؟ قولوا ٞنن تأمركنين أعبد، ألًلحجر الذم اليضرٌ ٍبٌ  فٌكركا ُب هذا األمر

اَلًذينى ًمن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى ( الرنيل )كىًإٔبى كىلىقىٍد أيكًحيى إًلىٍيكى خاطب رنوله فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -65 
  ( فتخسر أعمالك كال تثاب عليها ُب اآلخرة.لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمنى اٍٝنىاًنرًينى 

( له على الدكاـ. كالفاء من قوله تعأب )فىاٍعبيٍد( فىاٍعبيٍد كىكين مٍّنى الَشاًكرًينى ( كحده )بىًل الَلهى ) - 66 
 عبادتك عن علمو كيقٌن. فى و أعبده لتكٍبٌ  ك ك٢نلوقاتهفٌكر ُب صةاعات ربٌ  كاٞنعىن:للتفكًن 

يعنا قػىٍبضىتيهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  كىالَسمىاكىاتي ) - 67  مىٍطوًيَاته بًيىًميًةًه نيٍبحىانىهي كىمىا قىدىريكا الَلهى حىَق قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي ٗنًى
 كُب نورة األنبياء.  الكوف كالقرآفنبق تفسًنها ُب كتايب  كىتػىعىأبىَٰ عىَما ييٍشرًكيوفى(

الكوف كُب كتايب  73نورة األنعاـ ُب آي   ُب الصورالكبلـ عن ( كقد نبق كىنيًفخى ُب الصحورً ) - 68
 . كالقرآف

الصاعق . كالسماكات هةا يريد ُّا الطبقات ( يعين أصابتهم فىصىًعقى مىن ُب الَسمىاكىاًت كىمىن ُب اأٍلىٍرضً )
ٍبٌ  الغازي  إذ ٓب ٩نمع بٌن ذكر السماكات كاألرض كاك عطف بل فصل بيةهما بكلمتٌن ك٨نا "كمن ُب"
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ٍبٌ  ن ُب األرض كهم اإلنس .فصًعق مىن ُب السماكات الغازيٌ  كهم اٛنٌن كمى  كاٞنعىن:جاء ذكر األرض. 
ًإاَل األثًني  كهم اٞنبلئك  كاألنبياء كاٞنرنلٌن كالشهداء كاألتقياء فقاؿ )انتثىن نبحانه نكاف السماكات 

ـه يىةظيريكفى ( فهؤالء ال ييصعىقوف )مىن شىاءى الَلهي  َ نيًفخى ًفيًه أيٍخرىلَٰ فىًإذىا هيٍم ًقيىا   ( أم يةتظركف اٜنساب كاٛنزاء.ٍبي

فيما نبق أٌف األرض تتقٌطع يـو القيام  فالقطع الكبًنة مةها  قلتي  99 (كىأىٍشرىقىًت اأٍلىٍرضي بًةيوًر رىبػٍّهىا) -69
تكوف نيازؾ، فلذلك كصفها اهلل تعأب فتكوف أقماران للكواكب السيارة اٛنديدة، أما القطع الصغًنة 

}هيوى اَلًذم جىعىلى الَشٍمسى بإشراؽ الةور. كهذا الوصف يةطبق ُب األقمار، قاؿ اهلل تعأب ُب نورة يونس
 . اء كىاٍلقىمىرى نيورنا{ًضيى 

( يعين كتوضع الكتب السماكي  بٌن أيدم الرنل فيحاكموف الةاس ُّا، كٌل أم  بكتاُّا، كىكيًضعى اٍلًكتىابي )
ا القانوف الربٌا٘ب الذم ٩نب على موف اليهود بالتوراة كالةصارل باأل٤نيل كاٞنسلمٌن بالقرآف ، ألهنٌ ٪ناكً 

اءً الةبيٌ كىًجيءى بً ها )الةاس أف تسًن ُنكمها كتتٌبع هنج   الذين يكتبوف ظى فى ( كهم اٞنبلئك  اٜنى ٌنى كىالشحهىدى
ةػىهيم ُب دار الدنيا ) أعماؿ الةاس فيشهدكف عةد األنبياء ّنا عمل صاحبهم من خًن أك شرٌ  كىقيًضيى بػىيػٍ

 ( .بًاٜنٍىقٍّ كىهيٍم الى ييٍظلىميوفى 

( كىهيوى أىٍعلىمي ّنىا يػىٍفعىليوفى ( ُب الدنيا من حسةات أك نيئات )عىًملىتٍ َما ( جزاء )كىكيفػٍّيىٍت كيلح نػىٍفسو ) - 70 
.  

َةمى زيمىرنا) - 71  حىَّتَٰ إذا جىاءيكهىا فيًتحىٍت ( أم فوجان بعد فوج كزمرةن بعد زمرة )كىًنيقى اَلًذينى كىفىريكا ًإٔبىَٰ جىهى
يػىتػٍليوفى عىلىٍيكيٍم آيىاًت ( أم من جةسكم )أىٓبٍى يىٍأًتكيٍم رينيله مٍّةكيمٍ ُّا )( أم اٞنوٌكلوف أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا

                                                           

 
 يـو القيام  تتمٌزؽ الشمس )كىأىٍشرىقىًت اأٍلىٍرضي بًةيوًر رىبػٍّهىا( ألهٌنا اليـو تشرؽ بةور الشمس فيكوف الليل هناران. كلكنٍ  99

 تتمٌزؽ فتكوف أقماران تةًن للكواكب اٛنديدة. فتكوف كواكب نيارة ككذلك األرض
  



ا ػَٰذى ( قد جاءتةا قىاليوا بػىلىىَٰ ( أم ك٫نٌوفونكم من مشاهدة هذا اليـو كعذابه )رىبٍّكيٍم كىييةًذريكنىكيٍم لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم هى
اًفرًينى كىلىػًَٰكٍن حىَقٍت كىًلمى ي الٍ ةا كأنذركنا )رينيل ربٌ  اًب عىلىى اٍلكى  ( .عىذى

َةمى خىاًلًدينى ًفيهىا) - 72  ًينى ( أم مؤبٌدين فيها )ًقيلى اٍدخيليوا أىبٍػوىابى جىهى ( أم بئس فىًبٍئسى مىثٍػوىل اٍلميتىكىربٍّ
  اٞنكاف مكاهنم فيها.

تعأب )كىًنيقى اَلًذينى اتَػقىٍوا( ، كالَسوؽ إهان  ( كإ٧ٌنا قاؿ كىًنيقى اَلًذينى اتَػقىٍوا رىبَػهيٍم إٔب اٛنٍىَةً  زيمىرنا) - 73 
ة قٌن بقوٌ لئلنساف، ألٌف جاذبي  الشمس ْنذب كٌل الةفوس إليها التقٌي  كالشقٌي  فتأٌب اٞنبلئك  كٔنرج اٞنتٌ 

ؽ كتريد أف رجبلن شارؼ على الغرى  تسبح ُب البحر كرأيتى  كتدفعهم بعةف لئبل ْنذُّم ثاني ن، كما لو كةتى 
ة كعةف لئبل تعيده األمواج إٔب البحر ثاني  فيغرؽ. كالشاهد تةجيه من الغرؽ فتدفعه ٥نو الساحل بقوٌ 

ٍتمنا َمٍقًضيًّا .على ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب  نػيةىجٍّي اَلًذينى ٍبٌ  }كىًإف مٍّةكيٍم ًإاَل كىارًديهىا كىافى عىلىى رىبٍّكى حى
  ًفيهىا ًجًثيًّا{ . اتَػقىوا َكنىذىري الظَاًلًمٌنى 

ـه ( ٟنم )كىفيًتحىتٍ ( كرأكا قصورها كحورها فرحوا كانتبشركا )حىَّتَٰ إذا جىاءيكهىا) أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا نىبلى
اًلًدينى   )  ٟنم من اٞنبلئك  كهتةئ  بدخوؿ اٛنةٌ ( هذه التحيٌ عىلىٍيكيٍم ًطٍبتيمٍ  يها إٔب ( أم ٢نٌلدين ففىاٍدخيليوهىا خى

 األبد.

قػىةىا كىٍعدىهي ) -74 ( أم كىأىٍكرىثػىةىا اأٍلىٍرضى ( الذم كعدنا به على ألسن أنبيائه )كىقىاليوا اٜنٍىٍمدي لًَلًه اَلًذم صىدى
م. كقد بٌيةت معىن اإلرث ُب كأكرثةا أمواؿ الكافرين اليت كانت على األرض، يعين األثًنم مةها ال اٞنادٌ 

  نورة مرٙب.
( أم نٌتخذ من اٛنة  مكانان كمأكل حيث نشاء، كهذا إشارة إٔب كثرة نػىتىبػىَوأي ًمنى اٛنٍىَةً  حىٍيثي نىشىاءي )

  ( أجرهم.فىًةٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلٌنى قصورهم كنع  مةازٟنم كحريٌ  انتقاٟنم فيها من مكافو إٔب آخر )



ًئكى ى ) - 75 ٍوًؿ اٍلعىٍرشً ل اٞنبلئك  )فهةالك ترى   ( يعين إذا دخلتى اٛنةٌ كىتػىرىل اٍلمىبلى ( أم حىافٌٍّنى ًمٍن حى
ةػىهيم١نيطٌن به ) ٍم كىقيًضيى بػىيػٍ ( فأيٍدًخلى الكافركف الةار كأيٍدًخلى بًاٜنٍىقٍّ ( أم بٌن الةاس )ييسىبٍّحيوفى ًُنىٍمًد رىًٍُّّ
 ( على هذه الةعم.اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍىٍمدي لًَلًه رىبٍّ   تقوؿ )( يعين أصحاب اٛنةٌ كىًقيلى   )اٞنؤمةوف اٛنةٌ 

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك بعوف اهلل كإرشاداته تفسًن نورة الزيمر،  ًبٌ 

=========================================== 

 

 )المؤمن( سورة غافر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 .١نٌمد حكم  يا :فيكوف اٞنعىن، ١نٌمد( اٜناء ترمز إٔب كلم  اٜنكم ، كاٞنيم ترمز إٔب ح ـ) -1

 م كمواعظ.كى ه حً اهلل تعأب أنزؿ عليك القرآف كلٌ  إفٌ  كاٞنعىن:( تىةزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى الَلًه اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً ) - 2
ا تػيٍغًن الةحذيري{}ًحٍكمى ه د هذا قوله تعأب ُب نورة القمر ا يؤيٌ ك٣نًٌ   . بىالًغى ه فىمى

 ( علىًذم الَطٍوؿً ( للمشركٌن )شىًديًد اٍلًعقىابً ( للتائبٌن )كىقىاًبًل التَػٍوبً ( للمطيعٌن )غىاًفًر الَذنبً ) - 3
 (اٍلمىًصًني ًإاَل هيوى إًلىٍيًه ُب الكوف ) )الى إًلىهى ) هداهم إٔب الطريق اٜنقٌ  اٞنؤمةٌن، أم صاحب الفضل عليهم إذٍ 

 بعد موتكم فيجازيكم على حسب أعمالكم.

 فىبلى ( ألهنم معاندكف كمقلدكف آلبائهم )ُب آيىاًت الَلًه ًإاَل اَلًذينى كىفىريكا( أم ما ٫ناصم )مىا ٩نيىاًدؿي ) - 4
دً ) ١نٌمد ( يايػىٍغريٍرؾى   افإهنا نتزكؿ كإهنم ٬نوتوف. ك٣نًٌ ( يعين تقٌلبهم ُب الرتؼ ككثرة األمواؿ تػىقىلحبػيهيٍم ُب اٍلًببلى

 . { يىٍشعيريكفى  اَل  لبى  اٍٝنىيػٍرىاتً  ُب  ٟنىيمٍ  نيسىارًعي  } د هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوفيؤيٌ 



( كهم الذين ٓنزٌبوا على الرنيل كناصبوهم بالعداكة كىَذبىٍت قػىبػٍلىهيٍم قػىٍوـي نيوحو كىاأٍلىٍحزىابي ًمن بػىٍعًدًهمٍ ) - 5
( بالضرب أك القتل أك ًبرىنيوٟنًًٍم لًيىٍأخيذيكهي ( مةهم )كى٨نىٍَت كيلح أيَم و كالتكذيب كمةهم عاد كٖنود كغًنهم )

( أم خاصموا رنيلهم بالقوؿ بأف قالوا ًلما جاءكا به من معجزات هذا نحره كىجىادىليوا بًاٍلبىاًطلً الةفي )
ٍذتػيهيمٍ ) كييبطلوا بقوٟنم كجداٟنم اٜنقٌ  ( أم ليزيلوالًييٍدًحضيوا ًبًه اٜنٍىقَ مبٌن ) (  بالعذاب كالتدمًن فهلك فىأىخى

بعضهم بالزلزاؿ كبعضهم بالطاعوف كبعضهم بالغرؽ كبعضهم باٝنسف كبعضهم باألعاصًن كبعضهم 
 كيف كاف عقايب ٟنم.  ١نٌمد ( أم فانظر يافىكىٍيفى كىافى ًعقىابً ) باٜنجارة

أىنَػهيٍم أىٍصحىابي ) ١نٌمد ( من قومك ياعىلىى اَلًذينى كىفىريكا( بالتدمًن )كىًلمىتي رىبٍّكى كىكىذىًلكى حىَقٍت  ) - 6
 يدخلوهنا بعد موهتم. (الَةارً 

اف السماكات األثًني  ٪نملوف العرش. كليس اٞنراد بذلك ٘نله ( كهم نكٌ اَلًذينى ٪نىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى ) - 7
حقيقيان بل ٘نله معةويان، فكما ٥نن ٥نمل السماء ألهنا فوقةا كذلك اٞنبلئك  ٪نملوف العرش ألنه فوقهم 

ٍولىهي ) مٍ ( أم كمن هم حوؿ العرش كٌلهم )كىمىٍن حى تحميد ( يعين يذكركنه بالتسبيح كالييسىبٍّحيوفى ًُنىٍمًد رىًٍُّّ
 كالتمجيد كال يستةكفوف عن عبادته مع علٌو شأهنم كمةزلتهم، كأنتم أيها اٞنشركوف ْنعلوف له شركاء

( أم يؤمةوف بوحدانيته، كلكٌةكم أيها اٞنشركوف ْنعلوف له شركاء كىيػيٍؤًمةيوفى ًبهً كتأنفوف من السجود له )
( رىبَػةىا كىًنٍعتى كيَل شىٍيءو َرٍ٘نى ن كىًعٍلمنافرة من اهلل يقولوف: )( أم يسألوف ٟنم اٞنغكىيىٍستػىٍغًفريكفى لًَلًذينى آمىةيوا)

ًبيلىكى رؾ )( من الشٌ فىاٍغًفٍر لًَلًذينى تىابيواأم كنعىٍت ر٘نتك كعلمك كٌل شيء )  ( أم اتٌبعوا طريقككىاتَػبػىعيوا نى
 ( ُب اآلخرة.اٛنٍىًحيمً عىذىابى ( أم جٌةبهم )كىًقًهمٍ ان )١نٌمدإليه رنولك  الذم أرشدتى 

َةاًت عىٍدفو ) - 8 ( كىمىن صىلىحى ن رينيلك )( ُّا على ألسي اَليًت كىعىدتَػهيم( أم نبعو ُب العدد )رىبَػةىا كىأىٍدًخٍلهيٍم جى
 وس( ليتٌم ٟنم السركر بلقياهم كاٛنلًمٍن آبىاًئًهٍم كىأىٍزكىاًجًهٍم كىذيرٍّيَاهًتًمٍ معهم اٛنةاف من صلح ) لٍ أم كأدخً 
 ( ُب أفعالك.اٜنٍىًكيمي ( ُب ملكك )ًإَنكى أىنتى اٍلعىزًيزي معهم )



( يعين كمن تدفع كىمىن تىًق الَسيٍّئىاًت يػىٍومىًئذو فػىقىٍد رىً٘نٍتىهي ( أم كادفٍع عةهم كٌل مكركه )كىًقًهمي الَسيٍّئىاتً ) - 9
 }فىمىنعةه شٌر يـو القيام  كأهواٟنا كتةجيه من الةار فقد ر٘نته. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة آؿ عمراف 

{ فػىقىدٍ  اٛنٍىَة ى  كىأيٍدًخلى  الَةارً  عىنً  زيٍحزًحى    . فىازى
 . (كىذىًلكى هيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي )

 أىٍكبػىري ًمن َمٍقًتكيمٍ ( لكم )لىمىٍقتي الَلهً ل اٞنبلئك  بأف تقوؿ هم )بى من قً  (ًإَف اَلًذينى كىفىريكا يػيةىادىٍكفى ) -10
٬نىافً ( أم أعظم من مقت بعضكم لبعض. كاٞنقت هو البغض كالكراه  )أىنفيسىكيمٍ   ًإٍذ تيٍدعىٍوفى ًإٔبى اإٍلً
 دعاكم إٔب اإل٬ناف فأنكرًب عليه ككفرًب بكتابه فلذلك الةبٌ ا مقىتىكم اهلل ألٌف إ٧نٌ  كاٞنعىن:( ، فػىتىٍكفيريكفى 

 . مقتكم اهلل

 تٌن( أم مرٌ  رىبَػةىا أىمىتَػةىا اثٍػةىتػىٌٍنً كىأىٍحيػىٍيتػىةىا اثٍػةىتػىٌٍنً ( أم قاؿ اٞنشركوف بعد موهتم كهم  ُب الةار )قىاليوا) - 11
  ي اٞنوت  اٜنقيقي .هفاٞنوت  األكٔب هي الةـو ُب الدنيا، كالثاني  

 }الَلهي يػىتػىوىََب اأٍلىنفيسى ًحٌنى مىٍوهًتىا كىاَليًت ٓبٍى ٕنىيٍت ُب مىةىاًمهىاكالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر 
ا اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًنلي اأٍليٍخرىل ًإٔبى أىجىلو ميسىمًّى{  . كقاؿ تعأب ُب نورة الشعراء عن فػىييٍمًسكي اَليًت قىضىى عىلىيػٍهى

ًيتييًن لساف إب  يل كهو الةـو ك٪نييين بالةهار، كهي اليقظ  منلٌ ٪نيًٍيًٌن{ يعين ٬نيتين بالٍبٌ  راهيم }كىاَلًذم ٬ني
. كقاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ    .}كىهيوى اَلًذم يػىتػىوىفَاكيم بًالَلٍيًل كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيم بًالةَػهىاًر{ الةـو

ان، كاٜنياة ( فاٜنياة األكٔب خلقه ُب بطن أمه بعد ما كاف نطف  فصار حيٌ  اثٍػةىتػىٌٍنً كىأىٍحيػىٍيتػىةىا ا قوله تعأب )أمٌ 
 رزقتةا ك٥نن ُب بطوف أمهاتةا كرزقتةا ُب الدنيا بعد كاٞنعىن:الثاني  ُب الدنيا بعد اٝنركج من البطوف، 

 نعمائكم بل عبدنا غًنؾ .خركجةا من بطوف أمهاتةا فلم تةسىةا صغاران كال كباران ك٥نن ٓب نشكرؾ على 
( أم فهل لةا من طريق  نبيل( الةار )فىاٍعتػىرىفػٍةىا ًبذينيوبًةىا فػىهىٍل ًإٔبى خيريكجو مٍّن كلكن اآلف كاجهةا اٜنقيق  )

 من الطرؽ ٦نرج ُّا من الةار بقبوؿ توب  أك بشفاع  أحد من األنبياء أك بواجبات تفرضها عليةا اآلف
 .نبيل إٔب ذلك دائها فيقاؿ ٟنم الٔنرجةا بعد أٍبٌ  فةؤديها



( أم أنكرًب كقلتم بل ًإذىا ديًعيى الَلهي كىٍحدىهي كىفىٍرًبيٍ ( أم بسبب أنٌه )بًأىنَهي ( العذاب جزاؤكم )ذىًلكيم ) -12
ُّذه قوف ( يعين إذا قيل لكم إاله كاحد ُب السماء كآٟن  ُب األرض تصدٌ كىًإف ييٍشرىٍؾ ًبًه تػيٍؤًمةيواآٟن  كثًنة )

 ( ُب الرفع  كاٞنةزل اٍلكىًبًنً ( ُب اٞنكاف )اٍلعىًليٍّ ( كحده ٪نكم بيةكم بالعدؿ )فىاٜنٍيٍكمي لًَلًه األقواؿ الباطل  )
 كالسلطاف .

كىيػيةػىزٍّؿي لىكيم ( ُب السماكات كاألرض من حوادث كوني  كعجائب مرئي  )هيوى اَلًذم ييرًيكيٍم آيىاتًًه ) -13
( يعين إال ًإاَل مىن ييًةيبي ( أم كما يٌتعظ ُّذه اآليات )كىمىا يػىتىذىَكري ( اٞنٌن كالطًن كاٞنطر )رًٍزقنامٍّنى الَسمىاء 

 يرجع إٔب اهلل بالتوب  كالطاع . من

 ( أم لهلىهي الدٍّينى ( له ُب العبادة )٢نيًٍلًصٌنى ( أم اعبدكه كانألوا حوائجكم مةه )فىاٍدعيوا الَلهى ) - 14
اًفريكفى االنقياد )الطاع  ك   ( صدكدكم عن آٟنتهم.كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

. كالشاهد على ٌن كاألنبياء كاٞنرنلٌن ُب اٛنة قٌن، يعين يرفع درجات اٞنتق( للمتٌ رىًفيعي الَدرىجىاًت ) - 15
( أم ذيك اٍلعىٍرًش . ) عىًليمه{}نػىٍرفىعي دىرىجىاتو َمن َنشىاء ًإَف رىَبكى حىًكيمه ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ 

( ًمٍن أىٍمرًًه ( يعين يةزٍّؿ جربائيل )يػيٍلًقي الرحكحى صاحب العرش الذم ليس ُب الكوف مثله كقد انتول عليه )
سم مةها يعين الذم هو من ٢نلوقاته الركحاني ، فكلم  "أمر" كةاي  عن اٞنخلوقات الركحاني  فكٌل قً 

ًؽ ( الةاس بعذاب )لًييةًذرى ( أف يكوف رنوالن ) اء ًمٍن ًعبىاًدهً عىلىى مىن يىشى ى أمران )سمٌ يي  ( أم يػىٍوـى الَتبلى
 عذاب يـو القيام  يـو يلتقي فيه األٌكلوف كأآلًخركف. ييةذرهم

يعين ( الى ٫نىٍفىى عىلىى الَلًه ًمةػٍهيٍم شىٍيءه ( ُب الفضاء ليس ٟنم مكاف ٫نتفوف فيه )يػىٍوـى هيم بىارًزيكفى ) - 16
 ٫نتفي مةهم أحد، ألٌف األرض تتمٌزؽ كتةتثر أجزاؤها ُب الفضاء، فالبارز هو الظاهر للعياف، كمن ذلك ال

:  قوؿ عمرك بن كلثـو
 قىرًٍيةػىا ٢نىىافػىتػىةىا أَنىػذيكا قىػدً      حىػيٍّ  كىكيلَ  بىارًزًيٍػنى  تىػرىانىا



 لًَلهً فتجيب اٞنبلئك  كأهل احملشر قائلٌن ) ؟( أيها اإلنسافلٍّمىًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى فحيةئذ يقوؿ اهلل تعأب )
 ( .اٍلوىاًحًد اٍلقىَهاًر 

 من ثواب كال ( بةقصو الى ظيٍلمى اٍليػىٍوـى ( من حسةات أك نيئات )اٍليػىٍوـى ْنيٍزىل كيلح نػىٍفسو ّنىا كىسىبىٍت ) - 17
 ( أم نريع اٞنكافأة على األعماؿ كاألفعاؿ.ًإَف الَلهى نىرًيعي اٜنًٍسىابً نتحقاؽ )ازيادة من عقاب إال ب

قاؿ ( أم يـو إقرتاب آجاٟنم. اآلزف  معةاها الداني  كالقريب ، يي يػىٍوـى اآٍلزًفىً  ( عذاب )كىأىنًذٍرهيٍم ) - 18
 األمر، أم اقرتب، كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب: ؼأزً 

 قىدً  فكىأىفٍ  ًبرًحالًةىا تػىزيؿٍ  لىٌما      رًكابػىةىا أفَ  غىيػٍرى  التَػرىححلي  أىًزؼى 
كيريد باآلزف  آخر ناع  من حياهتم كذلك حٌن يركف مبلئك  اٞنوت اليت تقبض نفونهم من أجسامهم 

 قولهثلها ُب نورة األحزاب ة اٝنوؼ. كمً ب عةد العرب بشدٌ ضرى ل يي ( هذا مثى  ًإًذ اٍلقيليوبي لىدىل اٜنٍىةىاًجرً )
  .ة اٝنوؼيعين من شدٌ }كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٜنٍىةىاًجرى { تعأب 

مىا لًلظَاًلًمٌنى ( ماُّم من اٝنوؼ كاٟنلع ُب نفونهم ال يهتدكف إٔب حيل  تةجيهم من العذاب )كىاًظًمٌنى )
يمو   أمره كتقبل شفاعته ال( ييطىاعي ( يشفع ٟنم عةد اهلل ليدفع عةهم العذاب )كىالى شىًفيعو ( يةجيهم )ًمٍن ٘نًى

 هذا كال ذاؾ.

19 - ( ً ائًةى ى اأٍلىٍعٌني  مىا( يعلم )كى ( كهي مسارق  الةظر إٔب ما ال ٪نٌل الةظر إليه فيعاقب عليها )يػىٍعلىمي خى
 ( من نوايا نيئ  فيحانب عليها. ٔنيًٍفي الصحديكري 

كىاَلًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه يـو القيام  بالعدؿ ) ( أم ٪نكم بيةهمبًاٜنٍىقٍّ ( بٌن الةاس ) كىالَلهي يػىٍقًضي) - 20
 ( أم ال٪نكموف بشيء فاٜنكم كله هلل ، فلماذا ٫نافوفالى يػىٍقضيوفى ًبشىٍيءو ( يعين يدعوف اٞنبلئك  )

 ( بأفعاٟنم.اٍلبىًصًني ( ألقواٟنم )ًإَف الَلهى هيوى الَسًميعي اٞنبلئك  كيرجوف شفاعتها )



انيوا ًمن قػىٍبًلًهٍم أىكى ٓبٍى ) - 21 ( حٌن كٌذبوا الرينيل؟ يىًسًنيكا ُب اأٍلىٍرًض فػىيىةظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي اَلًذينى كى
انيوا هيٍم أىشىَد ًمةػٍهيٍم قػيَوةن يعين قد ناركا كنظركا كلكن ٓب يعتربكا بآثارهم كال بأخبارهم ) ( باألجساـ كى

( فىأىخىذىهيمي الَلهي دة )ة  كالقصور اٞنشيٌ ( من القبلع كاٞندائن احملصٌ آثىارنا ُب اأٍلىٍرًض ( أكثر)كى كاألعداد )
كىمىا  ( أم بسبب ذنوُّم )ًبذينيوًًٍُّم بالعذاب، أم أهلكهم كأخذ نفونهم إٔب عآب الةفوس إٔب العذاب )

 ذاب اهلل .( أم من شفيع يشفع ٟنم فيقيهم عًمن كىاؽو  كىافى ٟنىيم مٍّنى الَلهً 

كىانىت تٍَأتًيًهٍم رينيليهيم بًاٍلبػىيػٍّةىاًت ( أم بسبب أهٌنم )بًأىنَػهيٍم ( األخذ كالتدمًن الذم أصاُّم )ذىًلكى ) - 22
( فىأىخىذىهيمي الَلهي ( ُّم كٓب يؤمةوا مع تلك الرباهٌن )فىكىفىريكا( أم باألدل  الواضح  كالرباهٌن الساطع  )

 ( للكافرين. قىًومٌّ شىًديدي اٍلًعقىابً ًإنَهي ) بالعذاب

   مونى مع فرعوف ُب نورة األعراؼ.( لقد نبقت قصٌ أىٍرنىٍلةىا ميونىى بًآيىاتًةىا كىنيٍلطىافو محًبٌنو  كىلىقىدٍ ) - 23

 هم( أم صرؼ عةه نوء مكرهم فةجا مؤمن آؿ فرعوف من شرٌ فػىوىقىاهي الَلهي نىيٍّئىاًت مىا مىكىريكا) - 45
  ( فغرقوا ُب البحر كعيٌذبت نفونهم بعد الغرؽ. نيوءي اٍلعىذىابً ( أم أحاط ُّم )كىحىاؽى بًآًؿ ًفٍرعىٍوفى )

، كهي نار الرباكٌن على الدكاـ كاٞنعىن:( أم صباحان كمساءن، الَةاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكًّا كىعىًشيًّا ) - 46
 لوهم جهٌةم كعذٍّبوهم( أم أدخً أىٍدًخليوا آؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىَد اٍلعىذىابً القيام  )( يعين يـو كىيػىٍوـى تػىقيوـي الَساعى ي )

 أكثر من عذاب الربزخ.

( أم كىًإٍذ يػىتىحىاجحوفى ُب الَةاًر أخرب نبحانه عن جداؿ الكافرين ُب الةار ٞنا دخلوها فقاؿ )ٍبٌ  - 47
إًنَا  ( أم يقوؿ اٞنقلٍّدكف لرؤنائهم )فػىيػىقيوؿي الضحعىفىاء لًَلًذينى اٍنتىٍكبػىريكا يتخاصموف كيتجادلوف فيما بيةهم )

 فػىهىٍل أىنتيم محٍغةيوفى عىةَا( أم كٌةا مقلٍّدين لكم تابعٌن ألقوالكم ٣نتثلٌن ألكامركم ) لىكيٍم تػىبػىعنا( ُب الدنيا )كيَةا
 سمان من الةار، فيجب على الرئيس أف يدافع عن اٞنرؤكنٌن.ا قً ( يعين فهل أنتم دافعوف عةنىًصيبنا مٍّنى الَةارً 



 ( فلو ٓبًإَف الَلهى قىٍد حىكىمى بػىٌٍنى اٍلًعبىاًد ( معَذبوف )ًإنَا كيلٌّ ًفيهىا ( ٞنقلٍّديهم )قىاؿى اَلًذينى اٍنتىٍكبػىريكا ) - 48
 .تكونوا مستحٌقٌن للعذاب ٞنا أدخلكم الةار

ةىا ميونىى اٍٟنيدىل ) - 53  ( أم ٠نموع  التوراة. كقدكىأىٍكرىثٍػةىا بىيًن ًإٍنرىائًيلى اٍلًكتىابى ( ُب األلواح )كىلىقىٍد آتػىيػٍ
 ة أماكن مةها.  مونى مع بين إنرائيل ُب نورة البقرة ُب عدٌ نبقت قصٌ 

( حىقٌّ بالةصر لك كإلصحابك )( ًإَف كىٍعدى الَلهً على تكذيبهم كانتهزائهم بك ) ١نٌمد( يا فىاٍصربٍ ) - 55
نًبكى ال خيلف فيه ) ٍبكىارً ( الذم صدر مةك قبل الرنال  )كىاٍنتػىٍغًفٍر ًلذى ( أم كىنىبٍٍّح ًُنىٍمًد رىبٍّكى بًاٍلعىًشيٍّ كىاإٍلً

 ُب اٞنساء كالصباح.

( أم بغًن ًبغىًٍنً نيٍلطىافو ) ا( غايتهم إبطاٟني ُب آيىاًت الَلًه ( أم ٫ناصموف )ًإَف اَلًذينى ٩نيىاًدليوفى ) - 56
 ( أم ليس ُب صدركهم خضوع للحقٌ ًإف ُب صيديكرًًهٍم ًإاَل ًكبػٍره ن اهلل )( مً أىتىاهيٍم   كال كتاب ٚناكم )حجٌ 

َما هيم يريدكف أف تكوف السيادة كالرئان  ٟنم كال يريدكف االنقياد لرنولةا ) ١نٌمد على رنولةا إاٌل تكرٌب 
  ( بأحوالك.اٍلبىًصًني ( لدعائك )ًإنَهي هيوى الَسًميعي ( من شٌرهم )فىاٍنتىًعٍذ بًالَلهً أم ال يةالوف مطلبهم )( بًبىالًًغيًه 

( أم الكواكب ٝنىىٍلقي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً نبحانه بقوله ) ا كاف جداٟنم حوؿ البعث إنتدؿٌ مٌ كلى  - 57
ٍلًق الَةاسً ( أم أعظم )أىٍكبػىري السيارة كمن ٗنلتها األرض اليت أنتم تسكةوهنا ) ( ألنه خلقهٌن من غًن ًمٍن خى

، فأيهما أصعب خلقهم من شيء كهو الرتاب كاٞناء ، يعين خلق شيئان من ال شيء، كلكن الةاسةمادٌ 
 الن ة ٓب تكن موجودة فأكجد اٞنادة أكٌ عةدكم؟ كبعبارة أخرل إٌف اهلل تعأب خلق الكواكب السيارة من مادٌ 

ا مٌ مةها الكواكب السيارة، كلكن اإلنساف خلقه من الرتاب كاٞناء كهاتاف اٞنادتاف موجودتاف لى خلق ٍبٌ 
 ( اٜنقيق  فيجادلوف بغًن علم. كىلىًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يػىٍعلىميوفى مةهما اإلنساف ) خلق

كىاَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الكافر كاٞنؤمن ُب اٛنزاء ) ( أم ليسوا نواءن كىمىا يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىى كىاٍلبىًصًني ) - 58
 ( إٔب الةاس كاحملسن اليهمكىالى اٍلميًسيءي ُب اٛنزاء ) قات ليسوا نواءن ( كالذين كفركا كعملوا اٞنوبً الَصاٜنًىاتً 



ها تقدير ١نذكؼ يدٌؿ ( أم قليل مةكم يٌتعظوف. فاآلي  فيقىًليبلن َما تػىتىذىَكريكفى نواء عةد اهلل ُب اٛنزاء )
( ك٨نا ضٌداف فكذلك باقي اآلي  ٩نب أف كىمىا يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىى كىاٍلبىًصًني عليه قوله تعأب ُب أٌكؿ اآلي  )

 تفسًنها على هنج اٛنمل  األكٔب من اآلي . ٩نرم

تًيى ه اَل رىٍيبى ًفيهىا ) - 59 فيها فةعاقب الةفوس اَّرم  على  ال شكٌ  ( يعين ناع  اٞنوت آتي ه ًإَف الَساعى ى آلى
هم أنٌةا اٞنشركٌن يةكركف البعث لظةٌ  إفٌ  كاٞنعىن:وجود الةفوس، ب( كىلىًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يػيٍؤًمةيوفى أفعاٟنا )

 وف، بل ناع ى نقصد بكلم  البعث إعادة األجساـ بعد موهتا كٕنزيقها، كلكن ليس األمر على ما يظةٌ 
من األجساـ إٔب عآب الربزخ فحيةئذو تكوف ُب قبضتةا فةحانبها حسابان عسًنان إف   اٞنوت نبعث الةفوس

 يةقلب إٔب أهله ُبٍبٌ  كانت من الكافرين، أما إذا كانت الةفس من اٞنؤمةٌن فةحانبها حسابان يسًنان 
 اٛنة  مسركران.

دان لكم، كلكن بشركط أف تكوف موحٌ  ( أم اعبدك٘ب أنتجبٍ كىقىاؿى رىبحكيمي اٍدعيو٘ب أىٍنتىًجٍب لىكيمٍ ) - 60
، كيكوف ما تطلبه من  ومشرؾ فبل تدع غًنى  غًن اهلل من األكلياء كاألنبياء، كأف تكوف مطيعان هلل غًن عاصو

ك رأيت فتاة ٗنيل  فأعجبتك بلن إنٌ ة ألنك التعلم عواقب األمور. مثى اهلل صاٜنان لك ليس فيه مضرٌ 
أعطاؾ هذه الفتاة  فٍ إفتكوف زكج  لك، فإٌف اهلل تعأب يعلم كنألت من اهلل أف ٩نعلها من نصيبك 

تكوف عاقبتك نيئ  فتدخل الةار بسببها فبل يستجيب لك كال يعطيك ما طلبت ألٌف أمك ُب قيد اٜنياة 
ك فحيةئذو تكوف مشاجرة بٌن زكجتك كبٌن أمٌ  ك كطبعان ها أكثر من أمٌ فإذا تزٌكجت هذه الفتاة نتحبٌ 

ذلك. كهكذا ُب طلبك  بك أك تشتمها فتدخل الةار بسبا تضرب أمٌ ك كرّنٌ مٌ تساعد زكجتك على أ
 تعلم عاقبتها. أشياء أخرل ال

من اهلل فصلٍّ صبلة نافل  الليل نبع لياؿ كهي ثبلث عشرة ركع  كقتها قبل  فإٍف شئتى أف تطلب حاج ن 
 الصبح كركعتاف بةٌي  الشفع كركع ثل صبلة ة مً الفجر، عشره مةها بةٌي  نافل  الليل كٌل ركعتٌن على ًحدى 



حاجتك من اهلل فإنه تعأب يعطيك ما تسأؿ  كاحدة بةٌي  الوتر، كعةد إٕناـ الصبلة ُب الليل  السابع  إنأؿٍ 
 إف كاف ُب نؤالك مصلح  لك.

:  كقد نألتي اهلل تعأب ُب ليل  القدر كقت الفجر فقلتي
 ًنواهي  رىبٌّ  ٕب  لىٍيسى  كمىنٍ       أىراهي  كلىٍستي  يىرا٘ب  يامىنٍ 

 ميةاهي  ًبفىٍضًلكى  كبػىلٍٍّغهي               ديعاهي  لًعىبًدؾى  اٍنتىًجبٍ 
ٍبٌ ٧نتي فرأيتي ُب مةامي كرق  نقطت علٌي من السماء مكتوب فيها جواب لسؤإب ككاف إٔب جةب رجل 

إياها فقرأ ما فيها  اٚنه عبد الصمد فقاؿ ناكلين الورق  لكي أقرأها لك فرفعت الورق  من األرض كناكلته
 فكاف مكتوبان فيها:

 يىٍشكيري  كلًلةَػٍعماءً  صاًبران  البىبلءً  كُب      ييٍكًثري  الدحعاءً  كُب رىبٍّهً  ًمنٍ  ياطالًبان 
 كيػىٍقًدري  يىشاءي  ما رىبحكى  يػيٍعًطيكى                  كجىٍوهىري  ذىهىبه  ًِنىًٍنو  أىٍبًشرٍ 

. كقد أعطا٘ب اهلل تعأب ما طلبت تبت األبيات اليت كانت ُب الورق فانتبهتي من نومي كأخذت قلمان كك
 مةه كاٜنمد هلل رٌب العاٞنٌن على ما أنعم به علٌي.

َةمى دىاًخرًينى )   ( أم صاغرين ذليلٌن.ًإَف اَلًذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىٌب نىيىٍدخيليوفى جىهى

كهل تعلم أٌف كثًنان من الةاس دخلوا جهةم بسبب زكجاهتم؟ كمن ٗنلتهم ملك من ملوؾ بين إنرائيل 
جها فدعته إٔب عبادة الصةم فطاكعها ٚنه آخاب، أحٌب  فتاة ٗنيل  مشرك  تعبد الصةم إٚنها إيزابل فتزكٌ إ

البعل فعبدكه كنجدكا له  ةم الذم إٚنهأمر قومه أف يسجدكا للصٌ ٍبٌ  إٔب مادعته إليه بسبب حٌبه ٟنا.
بعه ُب ذلك. كٓب تقتصٍر عبادة األصةاـ على اٞنلك آخاب كشعبه بل كبذلك دخل جهٌةم هو كمن اتٌ 

عليهم ملك بابل فٌدمرهم   نٌلط اهللاٞنلوؾ من بعده على عبادة األصةاـ جيبلن بعد جيل حٌّت  انتمٌرت
 عشر ملكان.فكاف عدد اٞنلوؾ الذين عبدكا األصةاـ ٙنس   .تدمًنان 



 لعبادة الصةم؟ أقوؿ قد حصل نقياد األعمى للبصًن فيةقاد حٌّت اكقد تقوؿ كيف يةقاد اإلنساف لزكجته 
ذلك فعبلن كقد جاء ذكرها ُب التوراة كلىٌمح القرآف إٔب هذه اٜنادث  كجاء ذكر الصةم أيضان الذم عبدكه 

ها صادق  فيما تقوؿ، كمن كذبان بل يظةٌ   لقوٟنال فيها عيبان كالرى يػى  كهو البعل. كإٌف الذم يعشق امرأةن ال
 ذلك قوؿ الشاعر:

ًليىل ه     كما أٌف عىٌٍنى السحٍخًط تػيٍبًدم اٍلمىساًكيىا  كعىٌٍني الرٍّضا عىٍن كيٌل عىٍيبو كى

( أم مضيئان بةور ميٍبًصرناكىالةَػهىارى ( كترتاحوا )لًتىٍسكيةيوا ًفيهً ( مظلمان )الَلهي اَلًذم جىعىلى لىكيمي الَلٍيلى ) - 61
كىلىًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى ( بكثرة الةعم )ًإَف الَلهى لىذيك فىٍضلو عىلىى الَةاسً الشمس لتعملوا فيه كتطلبوا رزقكم )

 ( نعم اهلل عليهم.يىٍشكيريكفى 

اًلقي كيلٍّ شىٍيءو اَل إًلى ( اٞنةعم عليكم هو )ذىًلكيمي ) - 62 ( ًإاَل هيوى فىأىَٗب تػيٍؤفىكيوفى ( ُب الكوف )هى الَلهي رىبحكيٍم خى
   كالرباهٌن؟فوف عن اإل٬ناف مع كثرة األدلٌ أم فكيف تيصرى 

انيوا٬ناف كذلك )( أم كما صرفكم رؤناؤكم عن اإلكىذىًلكى ) - 63 ( قبلكم، يعين كانت يػيٍؤفىكي اَلًذينى كى
 ( أم يةكركف كيكٌذبوف.بًآيىاًت الَلًه ٩نىٍحىديكفى ل أيضان ككانوا )هم تصرفهم عن اإل٬ناف بالرني ؤ رؤنا

لتسكةوا  (الَلهي اَلًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى قػىرىارناته فقاؿ )  على كحدانيٌ عاد نبحانه إٔب ذكر األدلٌ ٍبٌ  - 64
كعددها نبع، ( ، السماء يريد ُّا الطبقات الغازي  اليت فوؽ األرض كىالَسمىاء بًةىاءن كا عليها )فيها كتستقرٌ 

ككلم  "بةاء" معةاها الرتاصف الواحدة فوؽ األخرل على الرتتيب، كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف بن 
 ثابت:

 بًالشٍّظىاظً  قػيفٍّصى  الوىٍنقً  كىأىٍمرً      ًصبلبان  أىٍبياتان  عىلىٍيكى  بػىةػىٍيتي 
 أم رتٌبتي عليك أبياتان من الشعر. كقاؿ عةرتة:

 الكىواًكبً  فػىٍوؽى  العىلياءً  فػىلىكً  عىلى      ميشىٌيدان  ٠نىٍدان  الَسٍيفً  ًُنىدٍّ  كىيػىٍبيًن 



جعل تلك الطبقات الغازي  اليت فوقكم مرتاصف  الواحدة فوؽ األخرل فرفع الغازات اٝنانق   كاٞنعىن:
  إٔب األعلى بأف جعلها خفيف  الوزف فارتفعت لئبل تضٌر بصحتكم فتختةقوا من انتةشاقها، كالسامٌ 

( يعين فىأىٍحسىنى صيوىرىكيمٍ ( ُب األرحاـ )كىصىَورىكيمٍ كجعل الغازات الةافع  أقٌل مةها كزنان فتكٌوف مةها اٟنواء )
جعل صورة بين آدـ أحسن من باقي البشر، كهم اٛنةس األنود كاأل٘نر كاألصفر، يعين الزنوج كاٟنةود 

 ( الذمذىًلكيمي من طٌيب اللحـو كاٜنبوب كاألٖنار كاألشرب  )( أم كىرىزىقىكيم مٍّنى الطَيٍّبىاتً اٜنمر كالصيةيٌن )
 ( .الَلهي رىبحكيٍم فػىتىبىارىؾى الَلهي رىبح اٍلعىالىًمٌنى خلق لكم هذه الطٌيبات هو )

ًيتي ( اٛنماد )هيوى اَلًذم ٪نيًٍيي) - 68  ( أم إذا قٌررفىًإذىا قىضىى أىٍمرنا( األحياء يعين قادر على هذا كذاؾ )كى٬ني
 ( كما أراد. كقد نبقفػىيىكيوفي ( ٢نلوقان جديدان )فىًإ٧َنىا يػىقيوؿي لىهي كينٍ تكوين إنساف أك خلق حيواف جديد )

 تفسًن مثل هذه اٛنمل  ُب نورة البقرة كنورة آؿ عمراف .

 ( عن اإل٬ناف.أىَٗبَٰ ييٍصرىفيوفى ا )( كيريدكف إبطاٟنى ًإٔبى اَلًذينى ٩نيىاًدليوفى ُب آيىاًت الَلهً ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى ) - 69

 فىسىٍوؼى ( من دين التوحيد )كىّنىا أىٍرنىٍلةىا بًًه رينيلىةىا( أم بالكتب السماكي  )اَلًذينى كىَذبيوا بًاٍلًكتىابً ) - 70
 ( عاقب  تكذيببهم.يػىٍعلىميوفى 

ؿي ُب أىٍعةىاًقًهمٍ ًإًذ أخرب نبحانه عن اٞنشركٌن الذين ماتوا من قبل فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 71  ( أم القيوداأٍلىٍغبلى
ًنلي ييٍسحىبيوفى ُب أعةاقهم )   ( .كىالَسبلى

َ ُب الَةاًر ) ( كهو اٞناء الشديد اٜنرارة. كهذا ُب الربزخ، أم ُب عآب الةفوسُب اٜنٍىًميمً ) -72  ٍبي
  بوف ُب نار الرباكٌن.أم ييعذٌ  (ييٍسجىريكفى 

َ ًقيلى ٟنىيمٍ ) -73  ( مع اهلل أىٍينى مىا كيةتيٍم تيٍشرًكيوفى أم قالت اٞنبلئك  ٟنم حٌن نحبتهم ُب السبلنل )( ٍبي
 العبادة فليةجوكم من العذاب. ُب



ا فلم نعلم أين ( أم ضاعوا مةٌ قىاليوا ضىلحوا عىَةا( يعين الذين عبدٕنوهم من دكف اهلل )ًمن ديكًف الَلهً ) -74 
ٍيئنابىل ٓبٍَ نىكين نٍَدعيو صاركا ) نٌةا ٓب نعبد األصةاـ إ :فيكوف اٞنعىن( كلم  "شيء" معةاها اٞنادة، ًمن قػىٍبلي شى

كاألكثاف ذاهتا كإ٧ٌنا جعلةاها رمزان للمبلئك  كرمزان للمسيح عيسى بن مرٙب كإ٧ٌنا قٌدنةاها لتشفع لةا عةد اهلل 
اًفرًينى ييًضلح الَلهي الٍ ة القبور، ككذلك )دى بى ( يقولوف اليـو عى ًلكى  َٰ كىذى )  ( الذين كفركا بةعم  اهلل كٓب يشكركاكى

  عليها.

ٍرىحيوفى ( العذاب جزاؤكم )ًلكيم َٰ ذى ) -75   ( أم ّنا كةتمّنىا كيةتيٍم تػىٍفرىحيوفى ُب اأٍلىٍرًض ًبغىًٍنً اٜنٍىقٍّ كىّنىا كيةتيٍم ٕنى
 الشموع كالبخور كتقدٙب تفرحوف لؤلصةاـ كقت األعياد كتقدٙب القرابٌن ٟنا ككقت أداء الةذكر كإيقاد

ى. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الزخرؼ مى ن ، كّنا كةتم تلعبوف لؤلصةاـ كما تلعب الطفل  بالدٌ دى اٟندايا للسٌ 
قيوا يػىٍومىهيمي اَلًذم ييوعىديكفى { ٍرهيٍم ٫نىيوضيوا كىيػىٍلعىبيوا حىَّتَٰ ييبلى  ة الفرح من. فاٞنرح هو شدٌ  قوله تعأب }فىذى

 ذلك قوؿ الشاعر: اللعب. كمن
ثىافي  يػيٍةًسييًنى  كال  اإلزىارىا اٍلمىرىحً  ًمنى  أيٍرًخي كال     ًعٍرًضي اٜنىدى

   .ة قويٌ ه شدٌ تي دى يعين مهما لعبتي كركضت فبل يرٔني أزارم ألٌ٘ب شدى 
 قبورهمككذلك اليـو يفرحوف ك٬نرحوف ُب ليإب مواليد االئم  كاٞنشايخ كيةذركف ٟنم الةذكر كيبٌخركف عةد 

 البخور كيوقدكف الشموع كيقرٌبوف القرابٌن كيةثركف الٌسكريات "ملٌبس" كيرفعوف الرايات كيوٌزعوف اٝنبز
 كاٝنضركات، تٌبان ٟنم كٞنا ٕنٌسكوا به من تقاليد كعادات.

الشمس م كهي الرباكٌن ُب عآب الربزخ، كيـو القيام  ُب ( أم فتحات جهةٌ اٍدخيليوا أىبٍػوىابى جىهىَةمى ) - 76
االيت تتقٌطع فتكوف تسع عشرة قطع  ) اًلًدينى ًفيهى ًينى ل )( اٞنثوى فىًبٍئسى ( أم دائمٌن فيها )خى  (مىثٍػوىل اٍلميتىكىربٍّ

  ى اهلل كرنيله.على 

( بالةصر لك كاٟنبلؾ للميكٌذبٌن من قومك ًإَف كىٍعدى الَلهً على أذل قومك ) ١نٌمد( يا فىاٍصربٍ ) - 77
 ( فرتاهمنػىتػىوىفَػيػىَةكى  أىكٍ ( من العذاب ُب حياتك )فىًإَما نيرًيػىَةكى بػىٍعضى اَلًذم نىًعديهيمٍ فيه )( ال خيلف حىقٌّ )



 ركف،لوف كيؤنى بعضهم ييعٌذبوف ُب حياتك فرتاهم بعيةك ييقتى  كاٞنعىن:بةفسك كيف يعٌذبوف بالةار. 
ةىاكبعضهم تراهم بعد كفاًتك ييعٌذبوف )  ى أفعاٟنم كتكذيبهم لك.موهتم فةعاقبهم على  ( بعديػيٍرجىعيوفى  فىًإلىيػٍ

كىًمةػٍهيم َمن ٓبٍَ ( أخبارهم )ًمةػٍهيم َمن قىصىٍصةىا عىلىٍيكى ) ١نٌمد( يا كىلىقىٍد أىٍرنىٍلةىا رينيبلن مٍّن قػىٍبًلكى ) - 78 
ثلها ُب ( يعين إال بإرادة اهلل . كمً الَلهً ًإاَل بًًإٍذًف ( أم ّنعجزة )نػىٍقصيٍص عىلىٍيكى كىمىا كىافى لًرىنيوؿو أىٍف يىٍأٌبى بًآيى و 

ل }كىمىا كىافى لىةىا أىف نٍَأتًيىكيم ًبسيٍلطىافو ًإاَل بًًإٍذًف الَلًه اٞنعىن ُب نورة إبراهيم قوله تعأب حاكيان عن قوؿ الرني 
جزة اليت كهبها ه يأٌب باٞنع٬نكةه أف يأٌب ّنعجزة من تلقاء نفسه كلكةٌ  أك رنوؿ ال كٌل نبٍّ  كاٞنعىن:{ . 
( باٞنعجزة فىًإذىا جىاء أىٍمري الَلهً يأذف له ُب أخذها. كمن هؤالء اٟنداة اٞنهدم الذم ييكىٌن"أمر اهلل" ) أك اهلل له

 كىخىًسرى ل )ٌق من اٞنبطً ؽ اٞنختلف  ُب األدياف كظهر احملً رى ( بٌن الفً قيًضيى بًاٜنٍىقٍّ العلمي  اليت كهبها اهلل له )
 ي  اٞنهدم شرح آيات القرآف كبياف غوامضها.آ( ك اٍلميٍبًطليوفى هيةىاًلكى 

ـى ) - 79 بيوا ًمةػٍهىا( كهي أربع  أجةاس: اإلبل كالبقر كالغةم كاٞنعز )الَلهي اَلًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىنٍػعىا  ( كهيلًتػىرٍكى
 كتشربوف لبةان.( ٜنمان كجبةان كزبدان كديهةان كىًمةػٍهىا تىٍأكيليوفى اإلبل معٌدة للركوب )

( أم على كىلًتىبػٍليغيوا عىلىيػٍهىا ( كثًنة من أصوافها كأشعارها كأكبارها كجلودها )كىلىكيٍم ًفيهىا مىةىاًفعي ) - 80
( يعين كلتحصلوا بأٖناهنا طلباتكم اليت أضمرًب عليها ُب قلوبكم من حىاجى ن ُب صيديكرًكيٍم أٖناهنا كمةافعها )

يء ٖنٌن. فاٜناج  معةاها االحتياج إٔب الشيء، كمن ذلك قوؿ جرير لسوادة بن  زكاج أك كليم  أك شراء ش
 كبلب القشًنم:

 بلبً ًن كً ةى ابٍ وادى نى  األغرٍّ  دى عٍ ةا     بػى ٍت بً لى  ن نػىزى حاجى  لي مٍّ مىٍن ذا ٥نيى 
 كقاؿ أيضان:

 وـي كتي ًد مى جٍ وؿي هذا الوى  طي ّتى كتيميها    حٌّت مى أاتو ك اجى ري حى مً ضٍ تي أي ةٍ كي   دٍ قى 



 ( يعين علىكىعىلىيػٍهىا كىعىلىى اٍلفيٍلًك ٓنيٍمىليوفى ج مونى على حساب رعي الغةم ككذلك يعقوب )كقد تزكٌ 
 ، كعلى السيفن تسافركف ُب البحر.اإلبل تسافركف ُب الربٌ 

  الربيٌ  أـ البحريٌ ؟( فىأىَم آيىاًت الَلًه تيةًكريكفى ( ُب البحر من عجائب ٢نلوقاته )كىييرًيكيٍم آيىاتًًه ) - 81

كف كقت نفرهم أال يفكرٌ  كاٞنعىن:( ، أصلها أٓب يسًنكا كالفاء للتفكًن، أىفػىلىٍم يىًسًنيكا ُب اأٍلىٍرًض ) - 82 
 كىٍيفى كىافى ( نظر اعتبار كتفكًن إٔب آثار اٞنكٌذبٌن )فػىيىةظيريكاُب األرض للتجارة كغًنها من أنفارهم )

انيوا أىٍكثػىرى ًمةػٍهيمٍ عىاًقبى ي اَلًذينى ًمن   ( باألبةي  كالقصور اٞنشٌيدةكىأىشىَد قػيَوةن كىآثىارنا ُب اأٍلىٍرًض ( عددان ) قػىٍبًلًهٍم كى
انيوا يىٍكًسبيوفى ( من عذاب اهلل ) فىمىا أىٍغىنىَٰ عىةػٍهيمفأهلكةاهم بذنوُّم )  ( من األمواؿ كما شٌيدكا منَما كى

  بةايات كما نصبوا من آثار.

( فىرًحيوا ّنىا ًعةدىهيم مٍّنى اٍلًعٍلًم ( أنكركا عليهم ككٌذبوهم ك)فػىلىَما جىاءتٍػهيٍم رينيليهيم بًاٍلبػىيػٍّةىاًت ) - 83 
قالوا ٟنم أٌف بعد  ل إذٍ وف ُّا على الرني تهم اليت ٪نتجٌ بتفسيخ األجساـ بعد اٞنوت. يعين فرحوا ُنجٌ 

يم للمؤمةٌن، فقالوا إذا مات اإلنساف تفسٌخت أعضاؤه أخرل فيها عذاب للكافرين كنع اٞنمات حياةن 
؟ كٓب يعلموا أٌف اإلنساف اٜنقيقي هو الةفس األثًني  كليس ت أجزاؤه فكيف يعود حيان بعد ذلككتةاثر 

اٛنسم اٞنادم، كما اٛنسم إال قالب لتكوين الةفس فإذا نشأت الةفس داخل هذا القالب فبل حاج  ٟنا 
يعود  تةطلق ُب الفضاء كما يةطلق العةدليب إذا كجد باب القفص مفتوح  كالبه بعد خركجها مةه، بل 

  ( من العذاب.َما كىانيوا بًًه يىٍستػىٍهزًئيوفى أحاط ُّم ) ( أمكىحىاؽى ًًُّم إليه )

 ( أمقىاليوا آمىَةا بًالَلًه كىٍحدىهي كىكىفىٍرنىا ّنىا كيَةا ًبًه ميٍشرًًكٌنى ( أم عذابةا أحاط ُّم )فػىلىَما رىأىٍكا بىٍأنىةىا ) - 84 
  كفرنا باألصةاـ اليت أشركةاها مع اهلل ُب العبادة.



ًعبىاًدًه نيَةتى الَلًه اَليًت قىٍد خىلىٍت ُب ( لفوات الوقت )فػىلىٍم يىكي يىةفىعيهيٍم ًإ٬نىانػيهيٍم لىَما رىأىٍكا بىٍأنىةىا ) - 85 
اًفريكفى  ال يةفعهم اإل٬ناف حٌن نزكؿ العذاب  ( يعين تلك عادة اهلل ُب عباده اٞناضٌن أفٍ  كىخىًسرى هيةىاًلكى اٍلكى

 رجع  ٟنم إٔب الدنيا لكي يؤمةوا كيعملوا الصاٜنات. كاليةفعهم بعد اٞنمات كال

  اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ ك  بعوف اهلل تفسًن نورة غافر، ًبٌ 

================================================= 

 
 لتسورة فصّ 

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

   ا ُب نورة غافر.( نبق تفسًن٨نتىةزًيله مٍّنى الَرٍ٘نىػًَٰن الَرًحيمً ) -2  (ـ ح) -1

كالةهي كاٜنبلؿ كاٜنراـ كالوعد كالوعيد ( أم جاءت على التفصيل باألمر ًكتىابه فيصٍّلىٍت آيىاتيهي ) -3
( الفصاح  كالببلغ  ُب لٍّقىٍوـو يػىٍعلىميوفى ( أم بلغ  العرب )قػيٍرآننا عىرىبًيًّاكالرتغيب كالرتهيب كاألمثاؿ كاٞنواعظ )

 بل هو كبلـ اهلل. ١نٌمدالكبلـ ليوقةوا أنٌه ليس من كبلـ 

 ٬ناف به تكرٌبان ( عن اإلفىأىٍعرىضى أىٍكثػىريهيمٍ بالعذاب ٞنن كٌذب به ككفر )( كىنىًذيرنا  ٞنن آمن )( باٛنةٌ بىًشًننا) -4
  تها.فيه ٓنقًن آٟنتهم كإنكار ربوبيٌ  فٌ يصغوف لسماعه أل ( أم الفػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى كعةادان ) ١نٌمدعلى 

عليها أغطي .الكني بيته صغًنه ( أم قػيليوبػيةىا ُب أىًكَة و ة عةادهم كتكرٌبهم )( لرنولةا من شدٌ كىقىاليوا) -5
َا تىٍدعيونىا إًلىٍيهً   )يوضع فيه الطيور كالدجاج، كٗنعه أكةاف كأكةٌ  ( ثقله كىُب آذىانًةىا كىقػٍره ( من أمر التوحيد )٣نٍّ

 ( ٬نةع من التواصل. يعين خبلؼكىًمن بػىٍيًةةىا كىبػىٍيًةكى ًحجىابه م فبل نسمع ما تقوؿ كالنفهم ما تريد )كصمى 
  ؾ كنرتل ايٌةا يغلبي ضَدهي.( مكائد ضدٌ ًإنَػةىا عىاًمليوفى ( ما تريد )فىاٍعمىلٍ دين كالعقيدة )ُب ال



اهلل خٌصين بالوحي كأمر٘ب أف أدعوكم إٔب عبادته كأهناكم عن عبادة  ( كلكنٌ قيٍل ًإ٧َنىا أىنىا بىشىره مٍّثٍػليكيمٍ ) -6 
( ليس له شريك كال كفيل كال كزير كال ككيل كال أكالد إًلىػَٰهيكيٍم إًلىػَٰهه كىاًحده ييوحىىَٰ ًإٕبىَ أى٧َنىا األصةاـ كاألكثاف )

 ( بدعائكمإًلىٍيهً ) جهٌن( أم داكموا على هذا التوحيد، متٌ فىاٍنتىًقيميواصاحب  ) كال بةات كال كالد كال
 ( من عذاب أليم.ٌنى كىكىٍيله لٍٍّلميٍشرًكً ) ( عن اٞناضي من ذنوبكم كآثامكمكىاٍنتػىٍغًفريكهي كصبلتكم )

اًفريكفى ( مع مةعهم للزكاة )كىهيم بًاآٍلًخرىةً ( للفقراء كاحملتاجٌن )اَلًذينى الى يػيٍؤتيوفى الزَكىاةى ) -7  ( أيضان، أمهيٍم كى
  مةكركف ٟنا.

ٍةيوفو ) -8  ( أم غًن مقطوع.ًإَف اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت ٟنىيٍم أىٍجره غىيػٍري ٣نى

ادنا )  -9   ( ًلكى رىبح اٍلعىالىًمٌنى  َٰ ذى  ۖ  قيٍل أىئًَةكيٍم لىتىٍكفيريكفى بًاَلًذم خىلىقى اأٍلىٍرضى ُب يػىٍومىٌٍنً كىْنىٍعىليوفى لىهي أىندى

ا أىقػٍوىاتػىهىا ُب أىٍربػىعىً  أىيَاـو نىوىاءن لٍّلسَ ) -10  (ائًًلٌنى كىجىعىلى ًفيهىا رىكىاًنيى ًمن فػىٍوًقهىا كىبىارىؾى ًفيهىا كىقىَدرى ًفيهى

اًء كىًهيى ديخىافه فػىقىاؿى ٟنىىا كىًلؤٍلىٍرًض اٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كىٍرهنا قىالىتىا أى ) -11 َ اٍنتػىوىلَٰ إٔب الَسمى ةىا طىائًًعٌنى ٍبي  (تػىيػٍ

نٍػيىا ّنىصى ) -12 ابًيحى كىًحٍفظنا  فػىقىضىاهيَن نىٍبعى ٚنىىاكىاتو ُب يػىٍومىٌٍنً كىأىٍكحىىَٰ ُب كيلٍّ ٚنىىاءو أىٍمرىهىا، كىزىيَػَةا الَسمىاءى الدح
 ( ًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً  َٰ ذى 

ٍرتيكيمٍ ) -13  ( صىاًعقى ن مٍٍّثلى صىاًعقىً  عىادو كىٖنىيودى  فىًإٍف أىٍعرىضيوا فػىقيٍل أىنذى

 .  الكوف كالقرآفنبق تفسًن هذه اآليات ُب كتايب  

اءي الَلًه إٔب الَةارً ( ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الربزخ )كىيػىٍوـى ) -19 فػىهيٍم الرباكٌن )( يعين إٔب نار ٪نيٍشىري أىٍعدى
ٟنىىا  } سوف فيها. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنجربى ( أم يوٌزعوف على أبواُّا ك٪ني ييوزىعيوفى 

بػٍعى ي أىبٍػوىابو لٍّكيلٍّ بىابو مٍّةػٍهيٍم جيٍزءه َمٍقسيوـه  كاألبواب هي فتحات الرباكٌن ككانت نبع  ُب اٞناضي  ، { نى
  أما اليـو فقد زاد عدد الرباكٌن.
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 . (17ُب نورة الةحل أيضان ُب آي  ) "عوفيوزى "كقد نبق شرح كلم  

كىجيليوديهيم ّنىا  ( كهذه أٚناء حواس الةفس )حىَّتَٰ ًإذىا مىا جىاءيكهىا شىًهدى عىلىٍيًهٍم ٚنىٍعيهيٍم كىأىٍبصىاريهيمٍ ) -20
انيوا ( من أعماؿ نيئ . كاٛنلود أثًني  أيضان كٓب يقصد بذلك أجسامهم اٞنادي . أما كيفي  يػىٍعمىليوفى  كى

كنعلم. كال غراب  ُب ذلك فكما عةدنا ُب  نتقلةا إٔب عآب الربزخ نرل حيةئذو اشهادهتا ال نعلمها كلكن إذا 
ه كالسعاؿ  التأكٌ مت كنطقت حٌّت شهد عليك ّنا تكلٌ تسجيل كفيه شريط فهو يةطق كي الدنيا جهاز
 كالتثاؤب.

ةىا) -21  ( لقد أمكن اإلنساف أف قىاليوا أىنطىقىةىا الَلهي اَلًذم أىنطىقى كيَل شىٍيءو  كىقىاليوا ًٛنيليوًدًهٍم ًٓبى شىًهدًبحٍ عىلىيػٍ
 اٞنستعمل للجهاز اٞنسجل، كغًنقى األنطوان  اٞنصةوع  من الزفت اٞنستعمل  للكىرامفوف، كالشريط ييةطً 

 كىهيوى خىلىقىكيمٍ قاؿ جربائيل )ٍبٌ  ذلك من أفبلـ السيةما كالتلفزيوف اٞنسجل "الفديو" كًٌب الكبلـ للجلود.
 ( بعد اٞنوت عراة أيضان.كىإًلىٍيًه تػيٍرجىعيوفى ( عراة )أىَكؿى مىرَةو 

أىف يىٍشهىدى عىلىٍيكيٍم خوفان من ) شرتكاب الفواحانتتاركم عةد ا( أم ما كاف كىمىا كيةتيٍم تىٍستىرتيكفى ) -22 
نتتاركم كراء اٛندراف كُب الغرؼ عةد األنكم مةكركف للبعث، بل كاف  ٚنىٍعيكيٍم كىالى أىٍبصىاريكيٍم كىالى جيليوديكيٍم(

َا تػىٍعمىليوفى كىلىػًَٰكن ظىةىةتيٍم أىَف الَلهى الى يػىعٍ رتكاب الفواحش خوفان من الفضيح  كالعار )ا ًثًننا ٣نٍّ  ات( من خفيٌ لىمي كى
  ى ما فعلتم.جرتأًب على ائات أعمالكم فلذلك أموركم كنيٌ 

 فىأىٍصبىٍحتيم مٍّنى ل، يعين ُب اٟنبلؾ )دى ( أم أكقعكم ُب الرٌ ًلكيٍم ظىةحكيمي اَلًذم ظىةىةتيم ًبرىبٍّكيٍم أىٍردىاكيمٍ  َٰ كىذى ) -23
  . (اٍٝنىاًنرًينى 

( أم مسكن ٟنم ال خبلص ٟنم فىالَةاري مىثٍػونل َٟنيمٍ ( على العذاب )فىًإف يىٍصربيكااهلل تعأب ) قاؿٍبٌ  - 24
 (فىمىا هيم مٍّنى اٍلميٍعتىًبٌنى ، يعين الرضا عةهم كالرجوع إٔب طاع  اهلل )( أم يسألوا العيتَبى كىًإف يىٍستػىٍعًتبيوامةها )

  ا. كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:وف الرضأم من اَّابٌن إليها، يعين ال ييعطى 



  فىًمثليكى ييعًتبي كىًإف تىكي ذا عيتَبى      ومان فػىعىبده ظىلىمتىهي فىًإف أىؾي مىظلي 

 أم مثلك يرضى كيصفح. كقد نبق شرحها ُب نورة الةحل أيضان.

 م رفضوا قرناء اٝنًنالشياطٌن ألهنٌ ( يعين أبدلةاهم بقرناء اٝنًن قرناء نوء، كهم كىقػىَيٍضةىا ٟنىيٍم قػيرىنىاءى ) -25
 وا أف يكونوا معهم كُب زمرهتم، كهم اٞنؤمةوف، فلذلك قٌيضةا ٟنم قرناء السوء.كأبى 

 اٞنقايض  هي اٞنبادل . كالشاهد على ذلك قوؿ الٌشماخ:
 تػىعىذحرىا أىرىٍدتي  ما يىزًيده  كعابى          كاًهًلي الَدٍيني  أىثٍػقىلى  لىٌما تذٌكرتي 
 مىٍعشىرىا الَةاسً  نائًرً  ًمنٍ  أىبىدان  ًًُّمٍ      ميقاًيضان  فػىلىٍستي  ًمينٍّ  مىضىوا رًجاالن 

 كالقرناء ٗنع قرين، كمن ذلك قوؿ جرير:
اري  عىلىيًهمي  يىكيرٌ  لىيله     يػىتػىفىرَقوا أىف القيرىناءى  ييلًبثي  ال  كىهنى

 هشري نتيبلء القيض على البيض كهو قً اكقرناؤهم هةالك من الشياطٌن يستولوف عليهم ُب عآب الربزخ 
دع كعقائد باطل  ( أم كما تركوه خلفهم من آثار كبً كىمىا خىٍلفىهيمٍ ( من أصةاـ )فػىزىيَػةيوا ٟنىيم َما بػىٌٍنى أىٍيًديًهمٍ )
 (اٛنًٍنٍّ كىاإٍلًنسً ًمن قػىٍبًلًهم مٍّنى ( أم قد مضت )أيمىمو قىٍد خىلىتٍ ( ٗنل  )ُب ( بالعذاب )كىحىَق عىلىٍيًهمي اٍلقىٍوؿي )

انيوا خىاًنرًينى م )ثل أفعاٟنم كأشركوا بعبادة رٌُّ لوا مً فعمً      كنعيمها.( فخسركا اٛنةٌ ًإنَػهيٍم كى

َن دىعىا إٔب الَلهً ( - 33 ن دعا إٔب عبادة اهلل كطاعته كهناهم عن عبادة يعين ٣نًٌ  )كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن ٣نٍّ
 ( أمكىعىًملى صىاٜنًنا كىقىاؿى ًإَنيًن ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى اٞنبلئك  كاألنبياء كاألئم  كغًنهم )األصةاـ كاألكثاف كعبادة 

   من اٞنستسلمٌن ألمر اهلل كٞنا جاءت به الرنل من عةد اهلل.

( الَسيٍّئى ي كىالى ( عةد الةاس ُب اَّازاة )كىالى تىٍستىًوم اٜنٍىسىةى ي خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -34 
 (اٍدفىعٍ ) مةها كبعضهم يقابلهم ّنثلها كالبعض يعفو ئ  بأنوءى عةدهم ُب العقاب إذ بعضهم يقابل السيٌ 

ئ  فعامله ُنسة ، أك  إذا عاملك أحد بسيٌ  كاٞنعىن: ،ئ  باٜنسة ( أم ادفع السيٌ بًاَليًت ًهيى أىٍحسىني ئ  )السيٌ 



اكىةه مه بكلم  حسة  )ئ  فكلٌ مك بكلم  نيٌ كلٌ  ةىهي عىدى أىنَهي كىٕبٌّ ( أصبح )فىًإذىا اَلًذم بػىيػٍةىكى كىبػىيػٍ  ( من أكليائككى
يمه )  ( من أقربائك.٘نًى

( على ًإاَل اَلًذينى صىبػىريكاناءة باإلحساف )  كيقابل اإلى هذه السجيٌ عطى ( أم كما يي كىمىا يػيلىَقاهىا) -35 
ا ًإاَل ذيك حىظٍّ عىًظيمو ئ  باٜنسة  )السيٌ دكا على الصرب كلذلك يقابلوف ه فتعوَ اٞنكارً  ( أم ذك كىمىا يػيلىَقاهى

   كافر من العقل كاٞنعرف . نصيب

( يعين ٪نركك الشيطاف بونونته كيثًن غضبك على قومك كىًإَما يىةزىغىَةكى ًمنى الَشٍيطىاًف نػىزٍغه ) -36
 ( ّنا يصيبكاٍلعىًليمي ( لقولك )إًنَهي هيوى الَسًميعي الرجيم )م قل أعوذ باهلل من الشيطاف أ( مةه، فىاٍنتىًعٍذ بًالَلهً )

  من مكركه.
  ثل هذه اآلي  ُب آخر نورة األعراؼ.كقد نبق تفسًن مً 

 ( ُنرارهتا الدائم كىالَشٍمسي ( بوضوحه كتعاقبهما اٞنستمر )كىالةَػهىاري ( بظبلمه )كىًمٍن آيىاتًًه الَلٍيلي ) - 37
الى كعآًب أتقن صيةعهَن ) على خالق خلقهنٌ  صاله ُّا، تلك آيات تدؿٌ حوؿ األرض كاتٌ ( بدكرانه كىاٍلقىمىر)

كيةتيٍم ًإيَاهي   كىاٍنجيديكا لًَلًه اَلًذم خىلىقىهيَن ًإفٍ ما من بعض ٢نلوقاته )( فإهنٌ تىٍسجيديكا لًلَشٍمًس كىالى لًٍلقىمىرً 
بعض اٞنشركٌن كانوا يسجدكف ٟنما   للقمر، ألفٌ ا قاؿ تعأب ال تسجدكا للشمس كالكإ٧نٌ  100(تػىٍعبيديكفى 
ا قاؿ تعأب الء اليزيدي . كإ٧نٌ ؤ ل يسجدكف ٟنما كمن ٗنل  هلى ا، ككذلك ُب عصرنا اٜنإب بعض اٞنً مكيعبدكهن

 كنهكهنا كال للقمر الذم ترى "خلقهن" على صيغ  اٛنمع ك٨نا إثةاف، فاٞنعىن ال تسجدكا للشمس اليت ترى 
 خلق الشموس كاألقمار إف كةتم إياه تعبدكف.نجدكا هلل الذم اك 

                                                           
قٌا، كرً  تعٌبدان  ياريب لك كتصديقا، نجدت إ٬نانان  اهلل اال حٌقا، ال إاله حقان  اهلل اال إاله ال: مايلي نجودؾ ُب إقرأ  100
 .الرا٘نٌن أرحم يا بر٘نتك كرٙب يا ٕب فضاعفه ضعيف عملي إفٌ  همحٌقا، اللٌ  حقان 

. 



( ُب فىاَلًذينى ًعةدى رىبٍّكى عن السجود كٓب يةقادكا ألمر اهلل ) ١نٌمد )فىًإًف اٍنتىٍكبػىريكا( قومك يا -38 
 ( أم اليىٍسأىميوفى كىهيٍم الى ( يعين على الدكاـ )ييسىبٍّحيوفى لىهي بًالَلٍيًل كىالةَػهىارً السماكات األثًني ، يعين اٞنبلئك  )

ًبًننا أىك صىًغًننا تىٍكتيبػيٍوهي  أىف تىٍسأىميٍواٍ  كىالى  } وف عن التسبيح. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة٬نلٌ  ًلهً  ًإٔبى  كى  أىجى
  يعين ال ٕنٌلوا.،  {

ا اٍلمىاءى نبت فيها ) رة ال( أم يابس  متفطٌ كىًمٍن آيىاتًًه أىَنكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خىاًشعى ن ) -39  ( فىًإذىا أىنزىٍلةىا عىلىيػٍهى
( أم زادت تربتها بسبب اٞنياه كامتصاصها لغاز كىرىبىتٍ كت الرتب  بالةبات )( أم ٓنٌر اٍهتػىَزتٍ أم اٞنطر )

( ًإَف اَلًذم أىٍحيىاهىا) ،الةرتكجٌن اٞنوجود ُب اٟنواء كغاز ثا٘ب أككسيد الكاربوف الذم أذابته األمطار بةزكٟنا
ٍوتىىَٰ ًإنَهي عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره أحيا األرض بالةبات ) أم الذم  ثل هذه. كقد نبق شرح مً  (لىميٍحًيي اٍلمى

  . 50اآلي  ُب نورة الرـك آي  

ُب آياتةا. فاٞنلحد هو اٞنةكر للشيء اٞنكٌذب به  ( أم يةكركف اٜنقٌ ًإَف اَلًذينى يػيٍلًحديكفى ُب آيىاتًةىا) -40
ةىاالى ) ( حٌن يصًنكف ُب القرب، يعين حٌن موهتم ال ٔنتفي نفونهم عةٌا فهم ُب قبضتةا أيةما ٫نىٍفىٍوفى عىلىيػٍ

يػٍره أـى َمن يىٍأٌب آًمةناوف ُب الةار )لقى ختبؤكا كنيي اذهبوا كأيةما  يػىٍوـى ( من العذاب )أىفىمىن يػيٍلقىىَٰ ُب الَةاًر خى
ةان ى ُب الةار أـ اٞنؤمن الذم يأٌب آمً د الذم ييلقى كانظركا أيهما أحسن اٞنلحً  ( يعين فٌكركا ُب العاقب اٍلًقيىامى ً 

ال ٫نفى عليه شيء من أعمالكم الباطل ، كهذا  اٍعمىليوا مىا ًشٍئتيٍم ًإنَهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه(من العذاب )
 ككعيد ٟنم بالعذاب. هتديد

 ( أم القرآفكىًإنَهي ( من عةد اهلل نيةدموف )لىَما جىاءىهيمٍ أم بالقرآف )( ًإَف اَلًذينى كىفىريكا بًالذٍٍّكرً ) -41
  ( عةد اٞنؤمةٌن كإف كفر به اٞنشركوف.لىًكتىابه عىزًيزه )

ٍيهً ) -42  ( يعين ال يقدر أحد أف يزيد فيه كلم  كاحدة كال يةقص مةه كلم  اَل يىٍأتًيًه اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى
ٍلًفهً ) كاحدة ُب كقت نزكله ( أم كال من بعد ذلك بزمن بعيد فبل يقدر أحد أف يتبلعب ُب كىالى ًمٍن خى



يدو القرآف كما لعبوا ُب التوراة كاأل٤نيل فزادكا فيها كنٌقصوا بأهوائهم )  ( أم مستحقٌ تىةزًيله مٍٍّن حىًكيمو ٘نًى
  للحمد ُب عباده.

( يعين ما يقوؿ لك اٞنشركوف من  ًمن قػىٍبًلكى  ًقيلى لًلرحنيلً ًإاَل مىا قىٍد  ) ١نٌمد ( ياَما يػيقىاؿي لىكى ( -43 
بوؾ كال إذا كذٌ  ل من قبلك من التكذيب كالسخري ، فبل هتتمٌ اٛنواب على دعوتك ٟنم إال ما قيل للرني 

( أىلًيمو كىذيك ًعقىابو ( للمؤمةٌن )ًإَف رىَبكى لىذيك مىٍغًفرىةو ) إذا نخركا مةك فليس هذا مةهم َنديد ٓنزفٍ 
  للمشركٌن.

ًميًّا لَقىاليوا لىٍوالى فيصٍّلىٍت آيىاتيهي ) -44   لوال كيٌضحت آياته بلغ  ( يعين لقاؿ أهل مكٌ كىلىٍو جىعىٍلةىاهي قػيٍرآننا أىٍعجى
يعين يقولوف الكتاب أعجمي كالرنوؿ (أىأىٍعجىًميٌّ كىعىرىيبٌّ يقولوف )ٍبٌ  عربي  لكي نفهمها كنعرؼ اٞنراد مةها.

لًَلًذينى آمىةيوا ( أم القرآف )قيٍل هيوى ) 101؟يب فكيف نفهم معانيه ككيف يرشدنا الرنوؿ إٔب مقاصدهعر 
كىاَلًذينى الى ( من األمراض الةفسٌي  )كىًشفىاءه   ُب اآلخرة )ُب الدنيا كإٔب طريق اٛنةٌ  ( إٔب طريق اٜنقٌ هيدنل

ركف آياته ( فبل يتدبٌ كىهيوى عىلىٍيًهٍم عىمنىقبوله كانتماع آياته )م عن ( أم ثقل كصمى يػيٍؤًمةيوفى ُب آذىاهًنًٍم كىقػٍره 
( عةهم. يعين يبقوف على ًمن َمكىافو بىًعيدو ( يـو القيام  )يػيةىادىٍكفى ( اٞنشركوف )أيكلىػًَٰئكى كال يصغوف إٔب كلماته )

حملشر ُب الفضاء. أما وف دعوته كيصعدكف إٔب ابٌن إٔب يـو القيام  حٌن يةاديهم إنرافيل فيلبٌ األرض معذٌ 
 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 
قببلن فتةتشر الةفوس ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر فبل تعلم إٔب  ؽ كما ذكرتي األرض تتمزٌ  كاٛنزاء، كذلك ألفٌ 

إليه مسرع . كذلك قوله تعأب ُب نورة  صوت اٞنةادم أقبلتٍ  جه، فإذا ٚنعتٍ أين تذهب كإٔب أين تتٌ 

                                                           
)كىلىٍو جىعىٍلةىاهي قػيٍرآننا كٌل لغ  من لغات الةاس غًن لغ  العرب تيسٌمى عةد العرب لغ  أعجمي ، فقوله تعأب   101

ًميًّا بليغ  ًعربيٌ  كما أنزلةا التوراة على مونى أك بلغ و نرياني  كما كيًتبى اإل٤نيل  -( يعين لو قرأهي جربائيل على ١نٌمد أىٍعجى
 لَقىاليوا لىٍوالى فيصٍّلىٍت آيىاتيهي(ٓب يفهمه العرب، إذان ) -



معةاه يدعوكم إٔب احملشر  { ، يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم فػىتىٍستىًجيبيوفى ًُنىٍمًدًه كىتىظيةحوفى ًإف لًَبٍثتيٍم ًإالَ قىًليبلن  نراء }اإل
اًث ًإٔبىَٰ   وف دعوته كتصعدكف إليه. كقاؿ تعأب ُب نورة م س }فتلبٌ  كىنيًفخى ُب الصحوًر فىًإذىا هيم مٍّنى اأٍلىٍجدى
مٍ  الكافرين باٞنكاف البعيد ألٌف  يىةًسليوفى { يعين إٔب الفضاء يصعدكف ٗناعات ٗناعات. كإ٧ٌنا خصٌ  رىًٍُّّ

إٔب اٛنةاف مع اٞنبلئك  حٌن تقف األرض عن دكرهتا احملوري ، كيبقى عليها الكافركف اٞنؤمةٌن يصعدكف 
 كاٞنشركوف معٌذبوف إٔب يـو القيام ، فلذلك يكونوف بعيدين عن اٞنةادم.

ةىا ميونىى اٍلًكتىابى ) -45 ( يعين اختلفت بةو انرائيل ُب أمر الكتاب فىاٍختيًلفى ًفيهً ( أم التوراة )كىلىقىٍد آتػىيػٍ
ـ عليهم، كتركوا غسل اٛنةاب  كقد أيمركا بأدائها، كحكمه كخالفوا بعض أحكامه، فشربوا اٝنمر كهو ١نرٌ 

كأيمركا برتؾ العمل ُب السبت فلم ٬نتثل كثًن مةهم، كأكثرهم أشركوا فعبدكا األصةاـ كالشعرل اليماني  
بػىقىٍت ًمن رَبٍّكى ) ةػىهيمٍ ) يـو القيام  ( بتأجيل العذاب عةهم إٔبكىلىٍوالى كىًلمى ه نى ( بةزكؿ الطاعوف لىقيًضيى بػىيػٍ

( ميرًيبو ) ١نٌمد ( أم من كتابك ياكىًإنَػهيٍم لىًفي شىكٍّ مٍٍّةهي عليهم فةهلك الكافرين مةهم كنبقي الصاٜنٌن )
ل من األدياف السماكي ، ككيف جاء ّنا جاءت به الرني  ان كقد١نٌمدأم ٢نيف، فيقولوف كيف نكٌذب 

 دكف مرتابوف ُب أمرؾ.ةا، فهم مرتدٌ ئديةةا كدين آبا نؤمن له كنرتؾ

مىا ٔنىٍريجي ًمن ( يعلم ُب الةبات )كى ( أم ناع  كالدة اإلنساف كناع  ٣ناته )إًلىٍيًه يػيرىدح ًعٍلمي الَساعى ً ) -47
اًمهىا تسقط من م من أغلفتها. مفردها "كٌمام " كٗنعها أكماـ ككٌمامات، كيعلم ما أ( ٖنىىرىاتو مٍٍّن أىٍكمى

( يعين ًإاَل ًبًعٍلًمهً ( ٘نلها )كىالى تىضىعي ( حيوانان كاف أـ إنسانان )كىمىا ٓنىًٍملي ًمٍن أينثىىَٰ كرق  أك ٖنرة من أغصاهنا )
( أىٍينى شيرىكىاًئيك اٞنوٌكل بتعذيبهم فيقوؿ )( اٞنلى كىيػىٍوـى يػيةىاًديًهمٍ إاٌل كهو يعلم بوقت ٘نلها ككقت كضعها )

كهم اآلف فةادي ، ثلي ككةتم تعبدكهنم ُب الدنيا كتقولوف هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل هم مً يعين أين الذين 
( أم أٚنعةاؾ صوتةا إذ قىاليوا آذىنَاؾى ) كف أحدان مةهم، حيةئذو ليشفعوا لكم. فيلتفتوف ٬نيةان كمشاالن فبل يرى 

ل ُّم ليشفعوا لةا بل يشاهدهم لكي نتونٌ ( يعين ما مةٌا أحد مىا ًمَةا ًمن شىًهيدو نةادم كلكن ال ٠نيب ك )
بوا اٞنلىك كأجابوه فقدناهم. فكلم  "أين شركائي" هي من قوؿ اٞنلك اٞنوٌكل بتعذيبهم، كلذلك خاطى 



ا من شهيد. كقد نبق شرح كلم  "شركائي" ُب نورة الةحل بقوٟنم "آذنٌاؾ" أم أٚنعةاؾ صوتةا ما مةٌ 
 كالكهف كالقصص.

انيوا يىٍدعيوفى ًمن قػىٍبلي أم ضاع مةهم ) )كىضىَل عىةػٍهيم - 48 ( يعين ما كانوا يدعوهنم شفعاء فلم َما كى
 ٟنم مةجىن من الةار. ( أم ماكىظىةحوا مىا ٟنىيم مٍّن ١نًَيصو كٓب يشفعوا ٟنم ) ٩ندكهم

نسىافي ًمن ديعىاًء اٍٝنىًٍنً ) -49  ى يشتغلحياته فيبقى  لنساف من طلب اٞناؿ مدى ( أم ال ٬نلح اإلاَل يىٍسأىـي اإٍلً
 بدنياه. بآخرته كما هو مهتمه   الثالث، كال يهتمٌ من ذهب لتمىٌن  كيتعب ليجمع اٞناؿ، فإف أيعطيى جبلٌنً 

 . كقاؿ تعأب ُب نورة التكاثر{ كىًإنَهي ًٜنيبٍّ اٍٝنىًٍنً لىشىًديده  } كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة العاديات قوله تعأب
  يعين أٟناكم ٗنع اٞناؿ عن آخرتكم. { حىَّت زيٍرًبيي اٍلمىقىاًبرى  ري أىٍٟنىاكيمي الَتكىاثػي  }
 ( من ر٘ن  اهلل.قػىةيوطه ) ( من اٝنًنفػىيىئيوسه ( إمتحانان )كىًإف َمَسهي الَشرح )

أصابه أك  فقرو  ( أم من بعدًمن بػىٍعًد ضىرَاءى مىَسٍتهي ( أم خًنان كعافي  كغىنن )كىلىًئٍن أىذىقػٍةىاهي رىٍ٘نى ن مٍَّةا) -50 
اه )أهانه كأذلٌ  بتبله أك عدكٌ ا مرضو  ػَٰذى كىمىا ( اليذهب عين كال أنفق مةه على الفقراء )ٕب ( اٝنًن )لىيػىقيولىَن هى

أٌ٘ب أموت عن قريب بل عمرم مديد ُب  ( علَي، يعين يقوؿ ما أظنٌ قىاًئمى ن ( أم ناع  اٞنوت )أىظينح الَساعى ى 
هي لىٍلحيٍسىنىَٰ ( بعد اٞنوت )ًإٔبىَٰ رىيبٍّ  كىلىًئن رحًجٍعتي الدنيا ) ( أم اٜنال  اٜنسىن كاٞنةزل  اٜنسىن. يعين ًإَف ٕب ًعةدى

 قاؿٍبٌ  هل أجد عةده أحسن ٣نا أنا فيه من الةعيم، كبل ال أنفق من مإب كال أريد أحسن مةه ُب اآلخرة.
 ( أم شديد كثًن.كىلىةيًذيقىةَػهيم مٍٍّن عىذىابو غىًليظو ئات )نيٌ  ( منفػىلىةػيةىبٍّئىَن اَلًذينى كىفىريكا ّنىا عىًمليوا) تعأب

نسىاًف أىٍعرىضى ( - 51  بتعد عن الدينا( أم كىنىأىلَٰ ًَنىانًًبهً ) عن الدعاء كعن ذكر ربه )كىًإذىا أىنٍػعىٍمةىا عىلىى اإٍلً
ة صار نساف ُب شدٌ إذا كاف اإل كاٞنعىن:( أم كانع، كىًإذىا مىَسهي الَشرح فىذيك ديعىاءو عىرًيضو كالطاع  بةفسه )

 ة، فإذا أنقذه مةها كأصبح ُب رخاء كنعم  نسي ربهي كيسأؿ من اهلل أف يةجيه من الشدٌ يدعو كيصلٌ 
  ٓب يذكر ربٌه ال بالدعاء كال بالصبلة.ك كانشغل باٞناؿ كاللهو كالطرب 



( كليس من عةدم كما تزعموف كىافى ًمٍن ًعةًد الَلهً ًإف  كا ٕب رأيكم ُب القرآف )بدي أأم )قيٍل أىرىأىيٍػتيمٍ ( -52 
َ كىفىٍرًبي بًهً ) موا ٓنكٌ ٍبٌ  ركا ُب معانيه كفصاحته كببلغته كإخباره عن اٞنغٌيبات( من غًن أف تسمعوا له كتفكٌ ٍبي

( ًشقىاؽو بىًعيدو مىٍن أىضىلح ٣نٍَن هيوى ُب ) ؟فماذا يكوف مصًنكم ُب اآلخرة عةد اهلل كماذا ْنيبوف عن ذلك فيه
ركا فيه مةكم حيث حكمتم ببطبلنه دكف أف تفكٌ  . يعين ال أحد أضلٌ ختبلؼ بعيد عن اٜنقٌ ام ُب أ

  آياته. ركابٌ كتتد

كف اآليات الكونٌي  لتكوف مصداقان . يعين ُب اٞنستقبل يرى ١نٌمد  على صدؽ ( الدالٌ نىةيرًيًهٍم آيىاتًةىا) -53 
ل األدياف كالعقائد فمةهم مصٌدؽ بالقرآف كمةهم مكٌذب كاليهود كالةصارى  للقرآف، ألٌف الةاس ٢نتلفوف ُب

كبلـ اهلل إذا أ٤نز ما كعد به من تقلبات  ل، كلذلك يريهم تلك اآليات ليوقةوا بأَف القرآفلكغًن٨نا من اٞن
ُب القرآف فاؽ السماء من خوارؽ العادات، كهي اليت جاء ذكرها آ( أم ُب ُب اآٍلفىاؽً ُب الكوف. كقوله )

٤نذابه ٥نو الشمس، ككقوؼ اٍبٌ  نشقاقه إٔب نصفٌن،اٍبٌ  كاليت ٓندث ُب آخر الزماف من اٌتساؽ القمر،
 األرض عن دكرهتا احملوري  ليكوف الليل نرمدان ُب جه  من األرض، كالةهار نرمدان ُب اٛنه  األخرل،

 اٛنباؿ، كتبخًن اٞنياه اليت ُب األهناركتسيًن الةيازؾ ٥نو الشمس، كنقوط مذنبات على األرض، كتبعثر 
  ،يات اليت تكوف ُب اآلفاؽكالبحار اٞنواجه  للشمس. كهذه اآل

أم كآي  أخرل تظهر ُب أنفسهم، كهو اٞنهدم يأتيهم ّنا اشتبه عليهم من آيات القرآف  (كىُب أىنفيًسًهمٍ )
لتكوف  هدم يبٌٌن ٟنم معةاها كاٞنقصود مةهااليت ٓب يفهموا معةاها كٓب يعلموا اٞنقصود مةها فكٌذبوا ُّا. فاٞن

  ، كاآليات اليت يركهنا ُب اآلفاؽ عملي  تطبيقي ، كذلك ليؤمةوااآليات علمٌي  كعملٌي ، فآي  اٞنهدم علميٌ 
يخبػى 

القرآف ( أم حىَّتَٰ يػىتىبػىٌَنى ٟنىيٍم أىنَهي دث كما أخرب اهلل به ُب القرآف )اري به من حو ُّا كيوقةوا إذ جاء اٞن
د كما يزعموف، فحيةئذ يؤمةوف به كلكن ال يةفعهم إ٬ناهنم. ك٣نا يؤيٌ   ١نٌمد( من عةد اهلل كليس من اٜنٍىقح )

يػىٍوـى يىٍأٌب بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى الى يىةفىعي نػىٍفسنا ًإ٬نىانػيهىا ٓبٍى تىكيٍن آمىةىٍت ًمن  }هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ 
يػٍرناقػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ُب  آي  تظهر ُب اآلفاؽ من خوارؽ العادات  . فأكؿٌ  {قيًل انتىًظريكا ًإنَا ميةتىًظريكفى   ًإ٬نىاهًنىا خى



٤نذابه ٥نو الشمس. كقد شرحتي هذه اٍبٌ  نشقاقه فيكوف نصفٌناٍبٌ  الن كٌ أساقه تٌ اهي ُب القمر فيبدأ 
سمٌ  اآليات

ي
  الكوف كالقرآفى ككيفي  كقوعها ُب آخر الزماف ُب كتايب اٞن

( أم حاضر يسمع أىنَهي عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو شىًهيده على صدقك ) ١نٌمد( شاهدان لك يا أىكىٓبٍى يىٍكًف ًبرىبٍّكى )
   كييبصر.

مٍ كجداؿ ) ( أم ُب شكٌ ُب ًمٍريى و ( أم اٞنشركٌن )أىالى ًإنَػهيمٍ ) -54 ( بالبعث كاٜنساب كالعقاب مٍّن لٍّقىاًء رىًٍُّّ
يطه ( تعأب )أىالى ًإنَهي )  ( علمان كقدرةن فيعاقبهم على كفرهم بعد موهتم.ًبكيلٍّ شىٍيءو ١نًح

  كاٜنمد هلل رٌب العاٞنٌن ،لتبعوف اهلل تفسًن نورة فصٌ  ًبٌ 

=============================================== 

 سورة الشورى

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

    (ح ـ) - 1

 . (ع س ؽ) - 2 

 تةزيل ١نٌمدحكم  يا  :فيكوف اٞنعىن، ١نٌمدقلتي فيما نبق أٌف اٜناء معةاها حكم ، كاٞنيم يرمز إٔب إنم 
  الكتاب من اهلل العزيز العليم.

أخذ نبحانه ُب كصف رنوله بعد أف كصف القرآف بأنه حكم  فقاؿ )ع س ؽ( العٌن معةاه عريب،  ٍبٌ 
د من ان عريب من جةسكم كنيٌ ١نٌمدإٌف  :فيكوف اٞنعىند، كالقاؼ معةاه قريشي، كالسٌن معةاه نيٌ 
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طاب أخذ نبحانه ُب خٍبٌ  ؟نقياد ألمرهناداتكم كقرشي من قبيلتكم فلماذا تأنفوف من طاعته كاال
  فقاؿ تعأب: رنوله

كىًإٔبى اَلًذينى ًمن ( بالرنال  )ييوًحي إًلىٍيكى دان على قريش كذلك )( أم كما جعلةاؾ نيٌ ًلكى  َٰ كىذى ) - 3 
 . (الَلهي اٍلعىزًيزي اٜنٍىًكيمي ى إليك كإليهم )من الرينيل، كالذم أكحى  (قػىٍبًلكى 

 ( من دكاب تسًن ككلها تسبح ُنمدهكىمىا ُب اأٍلىٍرضً تطًن )( الغازي  من طيور لىهي مىا ُب الَسمىاكىاتً ) - 4
  ( ُب نلطانه.اٍلعىًظيمي ( ُب مكانه )كىهيوى اٍلعىًليح )

ُب  ( أم من فوؽ األرض، ألٌف ذكر األرض نبقى يػىتػىفىطٍَرفى ًمن فػىٍوًقًهنَ ( الغازي  )تىكىادي الَسمىاكىاتي ) - 5 
 اآلي  السابق ، كإ٧ٌنا ٗنع ذكرها بقوله "من فوقهَن" يعين من فوؽ الكواكب السيارة ألهنا كانت أرضان 

قت اَّموع  كوكب له طبقات غازي  ٓنيط به، فإذا ٕنزٌ   قت كصارت كواكب نيارة كثًنة، ككلٌ كاحدة فتمزٌ 
السماكات يتفطٌرف من عظيم قوٟنم إذ ؽ معها أيضان كتقديره تكاد الطبقات الغازي  تتمزٌ  الشمسي  فإفٌ 

وا للر٘ناف كلدان. كهم الةصارل قالوا اٞنسيح إبن اهلل. كقاؿ مشركو العرب اٞنبلئك  بةات اهلل. كلفظ  دعٌ 
كلد تطلق عةد العرب على الذكر كاألنثى معان. كمثل هذه اآلي  ُب نورة مرٙب }تىكىادي الَسمىاكىاتي يػىتػىفىطٍَرفى 

ا أىف دىعىٍوا لًلَرٍ٘نىػًَٰن كىلىدنا{ كىتىةشىقح  ًمٍةهي  رح اٍٛنًبىاؿي هىدًّ  . اأٍلىٍرضي كىٔنًى

مٍ )  ًئكى ي ييسىبٍّحيوفى ًُنىٍمًد رىًٍُّّ اذ الولد )كىيىٍستػىٍغًفريكفى ًلمىن ُب اأٍلىٍرًض( أم ٔنٌ اهوف اهلل عن ( أم يةزٌ كىاٍلمىبلى
ٍولىهي  قوله تعأبهذا د دين مةهم. ك٣نا يؤيٌ للمؤمةٌن اٞنوحٌ   ُب نورة اٞنؤمن }اَلًذينى ٪نىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن حى

ٍم كىيػيٍؤًمةيوفى بًًه كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًَلًذينى آمىةيوا{   . ييسىبٍّحيوفى ًُنىٍمًد رىًٍُّّ

  ( للمؤمةٌن اٞنوٌحدين.أىالى ًإَف الَلهى هيوى اٍلغىفيوري الَرًحيمي )



ذكا أحبارهم كرهباهنم أكلياء وهنم كيعبدكهنم، كهم الةصارل أنٌ ( ٪نبٌ ًمن ديكنًًه أىٍكلًيىاءى كىاَلًذينى أَنىذيكا ) - 6 
 كىمىائ  فيعاقبهم عليها ُب اآلخرة )( أعماٟنم السيٌ الَلهي حىًفيظه عىلىٍيًهمٍ ابن مرٙب ) كأربابان من دكف اهلل كاٞنسيحى 

  ر عليهم القوؿ.نذير كقد أنذرت فاتركهم كال تكرٌ ( أم على هدايتهم بل أنت أىنتى عىلىٍيًهم ًبوىًكيلو 

ةىا إًلىٍيكى قػيٍرآننا عىرىبًيًّال من قبلك بلساف قومهم كذلك )( أم كما أكحيةا إٔب الرني ًلكى  َٰ كىكىذى ) - 7  يػٍ ( أىٍكحى
( أم كىتيةًذرى يػىٍوـى اٛنٍىٍمعً ل تةذرهم أيضان )( من القرى كىمىٍن حىٍوٟنىىا  )( كهي مكٌ لٍّتيةًذرى أيـَ اٍلقيرىلَٰ بلساف قومك )

فيه أحد، أما  اٞنوت ال يشكٌ  ( ام ال شك فيه، ألفٌ الى رىٍيبى ًفيهً يـو ٬نوتوف ك٩نتمعوف ُب عآب الربزخ )
 وف فيه. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء }الَلهي الى إًلىػَٰهى ًإاَل يـو القيام  فكثًن من الةاس يشكٌ 

َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامىً { يعين ٩نمعكم ُب عآب الربزخ إٔب أف يأٌب يـو القيام .لىيىٍجمىعى  هيوى    َةكيٍم ًإٔبى
 . (فىرًيقه ُب اٛنٍىَةً  كىفىرًيقه ُب الَسًعًنً ٍبٌ قاؿ تعأب )

ةن ) - 8 كأكثرهم مشركوف دكف ( بعضهم ر٘ناء موحٌ كىلىػًَٰكن( مسلم  )كىلىٍو شىاءى الَلهي ٛنىىعىلىهيٍم أيَم ن كىاًحدى
( يعين ييدخل الر٘ناء ييٍدًخلي مىن يىشىاءي ُب رىٍ٘نىًتهً ظاٞنوف يظلموف الضعفاء كاٞنساكٌن كيغصبوف حقوقهم ؼ)

  ( يدفع العذاب عةهم.كىالى نىًصًنو ( يتؤٌب أمرهم )كىالظَاًلميوفى مىا ٟنىيم مٍّن كىٕبٍّ ته )ر٘نته، أم ُب جةٌ  ُب

أىـً ذكا اٞنبلئك  من دكف اهلل شفعاء، فالشفاع  هلل ٗنيعان )ٔنٌ ا( تقديره هل ديكنًًه أىٍكلًيىاءى  أىـً أَنىذيكا ًمن) - 9 
ٍوتىىَٰ ( ٞنن كااله )أَنىذيكا ًمن ديكنًًه أىٍكلًيىاءى فىالَلهي هيوى اٍلوىٕبح  م كيةصرهم اٞنؤمةٌن بعد ذٟنٌ  ( أم ييعزٌ كىهيوى ٪نيًٍيي اٍلمى

، كاٜنياة كةاي  عن العٌز كالغىن، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ةاي  عن الذؿٌ على أعدائهم. فاٞنوت هةا ك
ةىاهي كىجىعىٍلةىا لىهي نيورنا ٬نىًٍشي بًًه ُب الَةاًس{ يعين كاف فقًنان حقًن  ان ُب نورة األنعاـ }أىكىمىن كىافى مىٍيتنا فىأىٍحيػىيػٍ

  فهديةاه كأغةيةاه.
 ( من إحياء اٞنوتى كإمات  األحياء.كىهيوى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره )

 46نبق تفسًنها ُب نورة الزمر ُب آي    )فىاًطري الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ( -11



( من كىًمنى اأٍلىنٍػعىاـً أىٍزكىاجنا( أم من جةسكم ازكاجان لتتةانلوا كتتكاثركا )جىعىلى لىكيم مٍٍّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا)
  ( كلم  "ذرأ" معةاها الةشر كالتفريق،يىٍذرىؤيكيٍم ًفيهً )جةسها لكي تتةانل كتتكاثر 

}كىمىا ذىرىأى لىكيٍم ُب األىٍرًض ٢نيٍتىًلفنا أىٍلوىانيهي { ، يعين ما نشر لكم على  كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل
 ُب اأٍلىٍرًض كىإًلىٍيًه ٓنيٍشىريكفى  األرض من الزرع ٢نتلفان ألوانه. كقاؿ تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف }كىهيوى اَلًذم ذىرىأىكيمٍ 

  { يعين فرٌقكم ُب األرض كإليه ْنمعوف يـو القيام .
معةاه يفرٌقكم ُب بطوف الزكجات، الذكور ُب بطوف بعضهٌن كاإلناث ُب بطوف  (يذرؤكم فيه)فقوله تعأب 

ًمٍثًلًه   اليت ٫نلقها اهلل ُب بطوف الزكجات ُب بيت األرحاـ. كقوله ) أخرل، يعين بذلك األجةٌ  لىٍيسى كى
 ليس كذاته ُب كاٞنعىن:( الكاؼ من قوله "كمثله" كاؼ التشبيه، ككلم  شيء ٔنٌص اٞناٌدة، شىٍيءه 

 . (كىهيوى الَسًميعي اٍلبىًصًني اٞنخلوقات الركحانٌي  كال اٞنخلوقات اٞناديٌ  )

  . 63( لقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب نورة الزمر ُب آي  مىقىالًيدي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً لىهي ) - 12 

يًن مىا كىَصىَٰ بًًه نيوحنا) - 13  ( أم جعل لكم مةهجان من الدين مثل ما كٌصى به نوحان شىرىعى لىكيم مٍّنى الدٍّ
ةىا إًلىٍيكى ) يػٍ ةىا ًبًه ًإبٍػرىاًهيمى كىميونىىَٰ كىًعيسىىَٰ أىٍف أىًقيميوا الدٍّينى ح )( مثل الذم أكحيةا إٔب نو كىاَلًذم أىٍكحى ( كىمىا كىَصيػٍ

( أم ُب الدين، إذ األصل فيه التوحيد كنبذ األصةاـ كىالى تػىتػىفىرَقيوا ًفيهً وا على األصةاـ بالتحطيم )هلل كاقضي 
بػيرى عىلىى اٍلميٍشرًًكٌنى مىا تىدٍ كهتدٙب األكثاف كإطاع  الر٘نن ) ( من أمر التوحيد كرفض األصةاـ عيوهيٍم إًلىٍيهً كى

( يعين من كاف حسن السريرة مىن يىشىاءي ( أم إٔب ديةه )إًلىٍيهً ( مةهم )الَلهي ٩نىٍتىًب مقلٍّدكف ٞنةهج آبائهم ) مألهنٌ 
( إًلىٍيهً كىيػىٍهًدم طٌيب الةفس كرٙب األخبلؽ رحيم القلب صادؽ القوؿ فيهديه إٔب اإلنبلـ فييسلم كيؤمن )

 ( من اٞنسلمٌن اٞنؤمةٌن، أم من يرجع إٔب اهلل بالتوب  كالطاع .مىن ييًةيبي جٌةاته فيكوف َنواره ) أم إٔب

( قـو مونى كىمىا تػىفىرَقيواأخذ نبحانه ُب كصف أهل الكتاب كاختبلفهم ُب الدين فقاؿ )ٍبٌ  - 14 
٤نيل بأٌف اهلل كاحد كليس له شريك، كلكن تفرٌقوا لتوراة كاإل( ُب اًإاَل ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىهيمي اٍلًعٍلمي كعيسى )



ةػىهيمٍ عن ديةهم كغًٌنكا شريع  رنوٟنم كأشركوا بعبادة رٌُّم فعبدكا األصةاـ ك٤نـو السماء ) ( أم  بػىٍغينا بػىيػٍ
ٍبٌ  األمر ألغراض شخصي  ئكانت هذه التفرق  بسبب العداكة اليت كقعت بيةهم فعبدكا األصةاـ ُب باد

بػىقىٍت ًمن رَبٍّكى عادة كتقاليد ) صارت ( أم إٔب ًإٔبىَٰ أىجىلو محسىمًّى( بتأجيل العذاب عةهم )كىلىٍوالى كىًلمى ه نى
ةػىهيمٍ ) كقت ٣ناهتم كٌذب  للرنل )لَقيًضيى بػىيػٍ

ي
كىًإَف ( بيةهم باٞنوت كاٟنبلؾ دفع  كاحدة كما أهلكةا األمم اٞن

قهم عن ( أم إشراؾ قومهم كتفرٌ لىًفي شىكٍّ مٍٍّةهي ( يعين علماؤهم ُب الدين )بػىٍعًدًهمٍ اَلًذينى أيكرًثيوا اٍلًكتىابى ًمن 
مقلق للفكر ٢نيف للعاقب ، كلكن ٓب يعرتضوا على ملوكهم ّنا فعلوا  ( أم ُب شكٌ ميرًيبو الدين األصلي )

  اذ األصةاـ كعبادهتم ٟنا بل نكتوا خوفان على مةاصبهم.ٔنٌ اوهم عن يةهى  كٓب

( يعين إٔب ذلك الدين أيدع قومك، كذلك إشارة إٔب ما كٌصى به األنبياء كهم الذين ًلكى فىادٍعي  َٰ فىًلذى ) -15 
الء األنبياء ؤ نبق ذكرهم نوح كإبراهيم كمونى كعيسى، يعين أيدع الةاس إٔب التوحيد الذم نار عليه ه

ا أيًمٍرتى ( أم داـك على تبليغ الرنال  )كىاٍنتىًقمٍ كاهنج هنجهم )  ( أم أهواء اليهودكىالى تػىَتًبٍع أىٍهوىاءىهيمٍ  كىمى
( يعين ّنا جاء ُب األلواح اليت أنزٟنا كىقيٍل آمىةتي ّنىا أىنزىؿى الَلهي ًمن ًكتىابو كالةصارل فيما يدعونك إليه )

ةىكيمي مونى من عةد اهلل ) الَلهي رىبػحةىا )ٓناكمتم عةدم، يعين بٌن اليهود كالةصارل  ( إفٍ كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى بػىيػٍ
اليةىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيمٍ ( فبل نعبد غًنه )كىرىبحكيمٍ  ٓب تٌتبعوا ديةةا فلةا أعمالةا كلكم أعمالكم  ( يعين إفٍ لىةىا أىٍعمى

ةىكيمي ديةكم أـ ديةةا ) كُب اآلخرة تعلموف أيهما األصحٌ  ةػىةىا كىبػىيػٍ  الَلهي ( أم ال جداؿ بيةةا كبيةكم )الى حيَج ى بػىيػٍ
ةػىةىا   ( يعين إليه مصًننا كمرجعةا بعد اٞنوت.كىإًلىٍيًه اٍلمىًصًني ( يـو القيام  للحساب )٩نىٍمىعي بػىيػٍ

( أم ٩نادلوف ُب دين اهلل، كهم اليهود قالوا نبيٌةا قبل نبٌيكم ككتابةا قبل  كىاَلًذينى ٪نيىاجحوفى ُب الَلهً ) - 16 
 ًمن بػىٍعًد مىاالدين فيجب عليكم اف تٌتبعوا ديةةا، كقوله )كتابكم كديةةا قبل ديةكم ك٥نن أحٌق مةكم ب

حيَجتػيهيٍم دىاًحضى ه ًعةدى بعوا رنوله )نتجاب اٞنسلموف هلل كآمةوا بكتابه كاتٌ ا( يعين من بعد ما اٍنتيًجيبى لىهي 
مٍ  من  م أحقٌ م لو كانوا صادقٌن فيما يقولوف بأهنٌ ( أم حٌج  اليهود باطل  كمردكدة ُنكم رٌُّم ألهنٌ رىًٍُّّ

عليهم بذلك  دأمرهم بالتوحيد كأكٌ  بعوا كتاُّم كٓب ٫نالفوا أمر اهلل ّنا جاء فيه من أحكاـ اذٍ تٌ اٞنسلمٌن ال



ُب عٌدة صحائف من التوراة بأف ال يعبدكا صةمان كال بقران كال ٤نمان كال شجران كال مشسان كال قمران. كلكةهم 
ل اليماني  من بعد نليماف ونى نبٌيهم كالبعل كعشتاركت كالشعرى فوا أمر اهلل كعبدكا العجل ُب زمن مخالى 

 بلن كثًنين ليةذركهم ك٫نٌوفوهم عقاب اهلل فكلما جاءهمكغًٌنكا ديةهم كبٌدلوا شريعتهم كلذلك بعث اهلل رني 
بآيات  ( من رٌُّم بسبب كفرهمكىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ل أنفسهم فريقان كٌذبوهم كفريقان قتلوهم )ّنا ال هتوى  رنوؿه 

  ( ُب اآلخرة.كىٟنىيٍم عىذىابه شىًديده له كإشراكهم ُب عبادته )اهلل كتكذيبهم لرني 

 كاٞنعىن:( اٞنيزاف هي قوانٌن اٜنكم، كىاٍلًميزىافى ) ( أم بدين اٜنقٌ الَلهي اَلًذم أىنزىؿى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ ) - 17 
فسار هؤالء بدين الباطل، كأنزؿ قوانٌن العدؿ فسار هؤالء بٌن الةاس  ؿ الكتب السماكيٌ  بدين اٜنقٌ أنزى 

الَساعى ى ( كقت )لىعىلَ ) ١نٌمد( يا كىمىا ييٍدرًيكى ور، فسةعاقبهم بعد ٣ناهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفوس )باٛنى 
يد ككعيد ٟنم ( يعين كقت موهتم قريب فيلقوف جزاء باطلهم ُب الدين كجورهم ُب الةاس. كهذا هتدقىرًيبه 

قرتب أجله ااآلجاؿ متفاكت  فبعضهم  د على الساع  ألفٌ بالعذاب كإ٧ٌنا قاؿ اهلل تعأب"لعٌل" كٓب يؤكٌ 
  كبعضهم ٓب يقرتب.

( كىاَلًذينى آمىةيوا ميٍشًفقيوفى ًمةػٍهىانتهزاءن مةهم بوقوع العذاب )ا( يىٍستػىٍعًجلي ًُّىا اَلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى ًُّىا) - 18 
( يعين كىيػىٍعلىميوفى أىنَػهىا اٜنٍىقح ت )ائخائفوف بسبب تقصًن مةهم ُب بعض الطاعات أك إتياف بعض السيٌ  أم

( أم ٩نادلوف فيها غًن أىالى ًإَف اَلًذينى ٬نيىاريكفى ُب الَساعى ً البعث حقٌّ كاٜنساب كاٛنزاء كاقع ال ١نال  ) فٌ أ
ؿو موقةٌن بالبعث كاٜنساب )   ( عن اٜنقيق .بىًعيدو الصواب )( عن لىًفي ضىبلى

رشادهم كخٌوفهم بالةار ليبتعدكا عن ( إذ أرنل رينبلن لتعليمهم كأنزؿ كتبان إلالَلهي لىًطيفه ًبًعبىاًدهً ) - 19 
متحانان ا( يػىٍرزيؽي مىن يىشىاءي   ليرتا٘نوا فيما بيةهم كيعملوا الصاٜنات )اٛنرائم كاٞنوبقات، كشٌوقهم إٔب اٛنةٌ 

  ( ُب ملكه ال يفلت من قبضته أحد.اٍلعىزًيزي ( ُب نلطانه )كىهيوى اٍلقىًومح نتقامان )اكيعٌذب من يشاء 



من كاف يريد اآلخرة فليزرع ٟنا ُب الدنيا  كاٞنعىن:( اٜنرث هو الزرع، مىن كىافى ييرًيدي حىٍرثى اآٍلًخرىةً ) - 20 
ٍرثًهً نىزًٍد لىهي ُب ٪نصد ُب اآلخرة، ك٥نن ) ( أم نبارؾ له ُب زرعه. كالزرع هةا كةاي  عن األعماؿ الصاٜن  حى
نٍػيىاكاإلنفاؽ ُب نبيل اهلل ) ( يعين يريد الدنيا ك٩نمع اٞناؿ كال يةفق مةه على كىمىن كىافى ييرًيدي حىٍرثى الدح

  (.نػيٍؤتًًه ًمةػٍهىا كىمىا لىهي ُب اآٍلًخرىًة ًمن َنًصيبو الفقراء كاحملتاجٌن )

( . ُب الكبلـ حذؼ تقديره هل ٟنم أنبياء كٌذابوف أىـٍ ٟنىيٍم شيرىكىاءي اليهود ) نزلت  هذه  اآلي  ُب ذـٌ  - 21
( ؟ كاٛنواب كبل ال هذا كال شىرىعيوا ٟنىيم مٍّنى الدٍّيًن مىا ٓبٍى يىٍأذىف بًًه الَلهي نٌةوا ٟنم هذه السيٌة  أـ ٟنم شركاء )

مات كليس ٟنم شركاء من اٞنبلئك  شرعوا ٟنم هذه ٌذابوف أباحوا ٟنم احملرٌ ٓب يأهتم أنبياء ك كاٞنعىن:ذاؾ، 
اذ األصةاـ كعبادة الشريع  بإباح  الربا كأخذ الرشوة كلعب القمار كشرب اٝنمر كترؾ غسل اٛنةاب ، كأنٌ 

بآرائهم  ماتهوائهم كأباحوا احملرٌ أاألجراـ السماكي  فبل هذا أباحته ٟنم كال ذاؾ نٌةته ٟنم، بل عملوا ب
، كيقصد "أهل كتاب" فى َموٍ ل بيةهم كبٌن اٞنشركٌن، يعين لوال أهنم ييسى )كىلىٍوالى كىًلمى ي اٍلفىٍصًل( اليت تفصً 

ةػىهيمٍ ان )١نٌمدبذلك اليهود الذين عاصركا نبيٌةا   ( بالطاعوف، يعين لةزٌلةا عليهم الطاعوف فةهلكلىقيًضيى بػىيػٍ
 ( ُب اآلخرة.ٍم عىذىابه أىلًيمه ( مةهم )ٟنىي َف الظَاًلًمٌنى كىإً الفانقٌن مةهم كنبقي الصاٜنٌن )

( أم العذاب كىهيوى ( من اآلثاـ، أم خائفٌن )ميٍشًفًقٌنى ٣نَا كىسىبيوا( ناع  ٣ناهتم )تػىرىل الظَاًلًمٌنى ) - 22
اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا ل )( ترى كى ( ال ١نال ، يعين يصيبهم العذاب كال مفٌر مةه )كىاًقعه ًًُّمٍ الذم ٫نافونه )

مٍ   هيوى ( العطاء ٟنم )ًلكى  َٰ ذى ( ُب الٌسماكات األثًني  )الَصاٜنًىاًت ُب رىٍكضىاًت اٛنٍىَةاًت ٟنىيم َما يىشىاءيكفى ًعةدى رىًٍُّّ
  ( من اهلل عليهم.اٍلفىٍضلي اٍلكىًبًني 

ًعبىادىهي اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت قيل اَل أىٍنأىليكيٍم عىلىٍيًه ( به )اَلًذم يػيبىشٍّري الَلهي ( الةعيم )ًلكى  َٰ ذى ) -  23 
 ( يعين ال أريد مةكم أجران كلكنًإاَل اٍلمىوىَدةى ُب اٍلقيٍرىبىَٰ ( أم على تبليغ الرنال  كتعليم الشريع  ماالن )أىٍجرنا

  يغفر اهلل لكم ما نلف من خطاياكم.لوهم بالعطايا لكي كم الفقراء كتصً ء وا أقرباأريد أف ٓنبٌ 



 قيٍل مىا أىٍنأىليكيٍم عىلىٍيًه ًمٍن أىٍجرو ًإاَل مىن شىاء أىف يػىَتًخذى ًإٔبى رىبًٍّه نىًبيبلن  ثلها ُب نورة الفرقاف قوله تعأب }كمً 
خذكف طريقان ل  الفقراء من أقربائكم كبذلك تتٌ تعملوا األعماؿ الصاٜن  كمن ٗنلتها صً  إال أفٍ  كاٞنعىن: ، {

ليس اٞنقصود من اآلي  السابق  موٌدة أقرباء الرنوؿ إذ أٌف كم. ك يوصلكم إٔب اٛنٌة  فتكونوف َنوار ربٌ 
 أكثرهم مشركوف مثل أعمامه أيب جهل كأيب ٟنب كغًنهم، فلو قاؿ ااٌل اٞنوٌدة ُب أهلي لكاف بذلك يريد

ٍينً  ة }أهل بيته كلكةه قاؿ ُب القرىب. كقاؿ تعأب ُب نورة البقر   ، { كىاٍليىتىامىى اٍلقيٍرىبى  كىًذم ًإٍحسىانان  كىبًاٍلوىاًلدى
 كىًإذىا حىضىرى  كقاؿ أيضان }، {  كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىىَٰ حيبًٍّه ذىًكم اٍلقيٍرىبىَٰ كىاٍليىتىامىىَٰ كىاٍلمىسىاًكٌنى كقاؿ أيضان }

 { .  اٍلًقٍسمى ى أيٍكليواٍ اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكٌني فىاٍرزيقيوهيم مٍٍّةهي كىقيوليواٍ ٟنىيٍم قػىٍوالن َمٍعريكفنا
( ُب  اآلخرة، يعين نَزًٍد لىهي ًفيهىا حيٍسةنا( أم يكسب حسة  ًبًصلى  ذكم القرىب )كىمىن يػىٍقرتىًٍؼ حىسىةى ن كقوله )

 ( للمةفقٌن ُبشىكيوره ( للمحسةٌن )ًإَف الَلهى غىفيوره الثواب كُب اٞنةزل  كحيسن الذكر بٌن الةفوس )نزد له ُب 
 نبيله.

ًإ الَلهي ٫نىًٍتٍم عىلىىَٰ قػىٍلًبكى ( فأٌدعى الرنال  )أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىلَٰ عىلىى الَلًه كىًذبنا) - 24  لو  كاٞنعىن: ، (فىًإف يىشى
 علمةا أنك ٔنوف األمان  كتغًٌن بعض ما أنزلةا عليك من الوحي ٝنتمةا على قلبك لئبل تفهم شيئان من

ك أمٌن كصادؽ ففتحةا قلبك لتلٌقي الوحي كلكي تفهمه كتقرأه مةا أنٌ علً  الوحي كألخذناه مةك، كلكنٍ 
كى٬نىٍحي الَلهي يدفعها عةك ) اهلل تعأب ن  باطل  من شيطاف أك إنساف فإفٌ لو أصابتك كنوى ٍبٌ  عليهم،
اتًهً ن  )( من قلبك الذم يصيبك من الونوى اٍلبىاًطلى  قح اٜنٍىَق ًبكىًلمى ُب قلبك بآياته  ت اٜنقٌ ( أم كيثبٌ كى٪نًي

  ّنا ُب القلوب اليت ُب الصدكر. ( أم عليمه ًإنَهي عىًليمه ًبذىاًت الصحديكرً ) اٞنةزل  عليك
تعأب ُب نورة اٜناق  }كلو تقٌوؿ عليةا بعض األقاكيل ألخذنا مةه باليمٌن{ ، أم ثلها ُب اٞنعىن قوله كمً 

لقطعةا عةه الوحي البٌلحق. فكلم  كتٌن ٍبٌ  لقطعةا مةه الوتٌن. أمٍبٌ  ألخذنا مةه الوحي السابق بالقٌوة،
 يش  بن حبيبصل كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن يرثي ربيع  بن مكٌدـ حٌن ٜنقه نبمعةاها البلحق أك اٞنتٌ 

  كقتله مع ٗناعته ُب الطريق ككاف معه ظعائن فيهن أخته كأمه كزكجته فقاؿ:



 كهيوى الرَتيكى ي باٍلمىكىرٍّ كحاًرثه     ًفٍقعي القىراًقًر باٞنكاًف الواًتنً 
 صل الذم ٜنقه فيه نبيش  كأصحابه. كقاؿ الٌشماخ بنفقوؿ الشاعر باٞنكاف الواتن، يعين باٞنكاف اٞنتٌ 

 ضرار ٫ناطب عراب :
ـً  فاٍشرىًقي عىرابى ى       رىٍحًلي كحىطٍطتً  بَلٍغًتيًن  إذا  الوىًتٌنً  ًبدى

ليأكل فصد  صل من ناؽ الةاق . ألهنم كانوا إذا جاع أحدهم ُب الصحراء كٓب ٩ند شيئان م بالدـ اٞنتٌ أ
إمرأة، يقوؿ الشاعر ٟنذه اٞنرأة راب  إنم يشدح مكاف الفصد ِنرق  فيةقطع الدـ، كعى ٍبٌ  الةاق  كأكل دمها،

لي إ٘نلي رحلي على الةاق  كأقبلي إٌٕب به فإذا ٓب ْندم زادان للسفر أيفصدم الةاق  ككلي دمها حّت تصً 
يقوؿ  كاٞنعىن:ؽ فيه من حيث ال يستسيغهي، شرقي بدـ الوتٌن، ألٌف من يأكل الدـ يشرى اإٌب، كأما قوله ف
 ٓنلب ناق : مرأةن اـ الةاق  حّت تصلي إٌب. كقاؿ الفرزدؽ يصف ات السفر ككلي من دٟنا ٓنملي مشقٌ 

 اارى رى ى الغً شى ا ٔنىٍ هى يةً تً كى  لً هٍ ضى بً      هي تٍ تػى ةان أى بى لى  هي لى  تٍ عى إذا ٗنى 

يقوؿ الشاعر إذا ٗنعت له لبةان صرٌبته أف ال يذهب به حّت ٩نتمع الباقي الذم ٓنلبه من الةاق  ما داـ 
  عه.انقطارار، أم ٔنشى ألهنا ٔنشى الغً صبلن من ضرعها اللنب متٌ 

ـً ( أم الفلك كالسفن اليت ْنرم )كىًمٍن آيىاتًًه اٛنٍىوىارً ) - 32 ( مفردها علم كعبلم ، ُب اٍلبىٍحًر كىاأٍلىٍعبلى
 ى جبل كاٞنئذن  ليهتدم إليهكٗنعها أعبلـ كعبلمات، كهو بةاء مرتفع يوضع ُب الصحراء فوؽ رابي  أك على 

 عن الطريق، كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة: الضاؿٌ 
 كالوىٍجدً ًً  الَصبابى  حىرَ  بػىٍرديها طىفا     الَسٍعًدم العىلىم ريىبى  منٍ  هَبتٍ  الريحي  إذا

 ، كقالت اٝنةساء:فالريىب ٗنع رابي ، كهو التلٌ  
اةي  لىتىأًبىح  صىٍخران  كإفٌ   ناري  رأًنهً  ُب عىلىمه  كأنٌهي     بًهً  اٟنيدى

 م إٔبلى ل شراع السفية  من بعيد فيهتدم إٔب اٞناء، كما يهتدم بالعى رى الذم يسًن ُب الصحراء يػى  إفٌ  كاٞنعىن:
 الطريق كإٔب اٞندية .



( أم على ظهر البحر فوؽ اٞناء، يعين تبقى ًإف يىشىٍأ ييٍسًكًن الرٍّيحى فػىيىٍظلىٍلنى رىكىاًكدى عىلىىَٰ ظىٍهرًهً ) - 33
فوؽ اٞناء ألهنا تسًن بالرياح، يرفعوف شراع السفية  فتضغط الرياح على الشراع فتةدفع السفن كاقف  راكدة 

يىاتو  َٰ ًإَف ُب ذى السفية  بسبب الرياح كتسًن، فإذا نكةت الرياح كقفت السفية  عن السًن ) لٍّكيلٍّ  ًلكى آلى
  ( للةعم.شىكيورو ( على طاع  اهلل )صىَبارو 

 قان" ، يباؽ معةاه التيه كالضياع عن اٞنقصود، كالعبد الشارد عن نيده يسمى "آبً ( اإلأىٍك ييوًبٍقهينَ ) - 34 
 أم {اٍلمىٍشحيوًف  اٍلفيٍلكً  ًإٔبى  أىبىقى  ًإذٍ  } يونس الةبٌ كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات حاكيان عن 

  متشٌوشان للباؿ.لك كركب فيه عن غًن قصد مةه إٔب مكاف يريده ألنه كاف خائفان نار إٔب الفي 
 ّنىاأك ٩نعل السفن تائهات ُب البحر ال يهتدم ربٌاهنا إٔب طريق فيتجه إليه من التيه، كذلك ) كاٞنعىن:
  ( من آثامهم فبل يعٌجل بالعقاب عليها.كىيػىٍعفي عىن كىًثًنو ( من آثاـ )كىسىبيوا

 ( أم ما ٟنم من ٤ناة من البحر إالمىا ٟنىيم مٍّن ١نًَيصو اَلًذينى ٩نيىاًدليوفى ُب آيىاتًةىا ( حيةئذو )كىيػىٍعلىمى ) - 35 
  بإرادة اهلل.

  م.( أم ال يكوف القصاص أكثر من التعدٌ كىجىزىاءي نىيٍّئى و نىيٍّئى ه مٍّثٍػليهىا) - 40
{  عىلىٍيكيمٍ  اٍعتىدىل مىا ّنًٍثلً  عىلىٍيهً  فىاٍعتىديكاٍ  عىلىٍيكيمٍ  اٍعتىدىل فىمىنً  كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة البقرة قوله تعأب }

، 
بح ن أصلح بٌن اٝنصمٌن )( أم كمى كىأىٍصلىحى ( حٌقه عن أخيه اٞنسلم )فىمىٍن عىفىا)  فىأىٍجريهي عىلىى الَلًه ًإنَهي الى ٪نًي

   م كاٞنتجاكزكف ُب القصاص.( كهم البادئوف ُب التعدٌ الظَاًلًمٌنى 

( أم بعد ظلم الظآب عليه فلهم بػىٍعدى ظيٍلًمهً مساعدين له )( على الظآب َنماع  كىلىمىًن انتىصىرى ) - 41 
من القصاص، يعين من ناعد اٞنظلـو على الظآب باليد أك باللساف فبل قصاص على اٞنساعد  عفوه 



( إٔب القصاص إف كانت مساعدهتم هلل مىا عىلىٍيًهم مٍّن نىًبيلو ( اٞنساعدكف الذين ناصركا اٞنظلـو )فىأيكلىػًَٰئكى )
  أيخرل. لغاي كليس 

 كىيػىبػٍغيوفى ُب ( فيغصبوف حقوقهم )عىلىى اَلًذينى يىٍظًلميوفى الَةاسى ( للقصاص كالعذاب )ًإ٧َنىا الَسًبيلي ) - 42 
  ( ُب اآلخرة.أيكلىػًَٰئكى ٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه عليهم ) ( أم بغًن حقٌ ًبغىًٍنً اٜنٍىقٍّ ( أم يعتدكف على الةاس )اأٍلىٍرضً 

 ( الصربًلكى  َٰ ًإَف ذى ( لصاحبه عةد اٞنقدرة فله أجر عةد اهلل )كىغىفىرى ( على األذل )كىلىمىن صىبػىرى ) - 43 
  ( أم من عز٬ن  اٞنبلئك  كنجاياها اٜنسة .لىًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً كالغفراف )

مٍّن قػىٍبًل أىف األصةاـ )( ٞنا دعاكم إليه من الدخوؿ ُب دين اإلنبلـ كترؾ عبادة اٍنتىًجيبيوا لًرىبٍّكيم) - 47
الفضاء مظلم فهو ليل دائم كلوال ضياء الشمس ٓب  ( أم ال عودة له، ألفٌ يىٍأٌبى يػىٍوـه اَل مىرىَد لىهي ًمنى الَلهً 
مىا لىكيم مٍّن ى للةاس هنار )قت الشمس كتةاثرت ُب الفضاء يـو القيام  ال يبقى يكن عةدنا هنار، فإذا ٕنزٌ 

إو يػىٍومىئً  ؽ أيضان فتكوف نيازؾ كتةتثر ُب األرض تتمزٌ  ( تلجوؤف إليه كال نفق تسترتكف فيه، كذلك ألفٌ ذو َمٍلجى
  فرتتفع الةفوس ُب الفضاء ليس ٟنا ملجأ تلجأ إليه. الفضاء

 فكلم  "ال. {اٍلميٍستػىقىرح  يػىٍومىًئذو  رىبٍّكى  كىزىرى . ًإٔبى  الى  كىبَل  } كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة القيام  قوله تعأب
  كزر" معةاها ال نيرت،

كركف عن ( أم ما لكم لباس تلبسونه كتتةكركف به عٌةا كما كةتم ُب الدنيا تتةٌ كىمىا لىكيم مٍّن َنًكًنو )
 كم تأتونةا حفاة عراة.حٌن يتفٌرنوف فيكم، ألنٌ  أعدائكم

ييصٌدقوا بالقرآف فاتركهم كال تكٌرر عليهم ( عن اإل٬ناف كٓب فىًإٍف أىٍعرىضيواقاؿ اهلل تعأب لرنوله )ٍبٌ  - 48 
 ًإفٍ ( لتحفظهم من العذاب كتةجيهم من الةار فتحرص على إ٬ناهنم )فىمىا أىٍرنىٍلةىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظناالقوؿ )
غي ( أم ما عليك )عىلىٍيكى  نسىافى ًمَةا رىٍ٘نى ) كأنذرتى  ( كقد بٌلغتى ًإاَل اٍلبىبلى  رى طً ( أم بى  ن فىرًحى ًُّىاكىًإنَا ًإذىا أىذىقػٍةىا اإٍلً

نسىافى كىفيوره ( من آثاـ )كىًإف تيًصبػٍهيٍم نىيٍّئى ه ّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديًهمٍ عليها ) كٓب يشكرٍ   ( للةعم.فىًإَف اإٍلً



فةزلت  ؟هل كٌلمك ربك فبعثك إليةا رنوالن  : إٔب قومه كأخربهم برنالته، قالوا الةبٌ لىٌما ذهب  - 51
( يعين إال أف يكوف ًإاَل كىٍحيناكجهان لوجه ) ( مواجه ن كىمىا كىافى لًبىشىرو أىف ييكىلٍّمىهي الَلهي هذه االي  رٌدان عليهم )

( كما كٌلم مونى من شجرة الزيتوف ُب كادم ًمن كىرىاًء ًحجىابو ( يكٌلمه )أىكٍ ى إليه )الكبلـ كحيان يوحى 
( من أىٍك يػيٍرًنلى رىنيوالن الشجرة كحجاب بٌن اهلل تعأب كبٌن مونى )ل من صحراء نيةاء ، فكانت وى طي 

م مع عباده كجهان لوجه ( عن التكلٌ ًإنَهي عىًليٌّ ( أم بإذف من اهلل )بًًإٍذنًًه مىا يىشىاءي ( اٞنلىك )فػىييوًحيى اٞنبلئك  )
  ُب أفعاله فبل معارض له. (حىًكيمه )

ةىا إًلىٍيكى  األنبياء بوانط  رنوؿ من اٞنبلئك  كذلك )( أم كما أكحيةا إٔبًلكى  َٰ كىكىذى ) - 52  يػٍ ( بوانط  أىٍكحى
ي . كقد شرحتي هذا ن( أم من ٢نلوقاتةا الركحامٍٍّن أىٍمرًنىا( هو جربائيل الركح األمٌن، الذم هو )ريكحنا)

مىا اٍلًكتىابي ( قبل نزكؿ الوحي إليك )مىا كيةتى تىٍدرًم) شرحان كافيان. اإلنساف بعد اٞنوتالبحث ُب كتايب 
٬نىافي كىلىػًَٰكن جىعىٍلةىاهي نيورنا م ترشد ( أنَػٍهًدم بًًه مىن َنشىاءي ًمٍن ًعبىاًدنىا كىًإَنكى لىتػىٍهًدم( يعين القرآف )كىالى اإٍلً

 نلكوه يوصلهم إٔب اٛنة . ( يعين ترشدهم إٔب طريق التوحيد إفٍ ًإٔبىَٰ ًصرىاطو محٍستىًقيمو ) الةاس

أىالى إٔب الَلًه ها )( كلٌ كىمىا ُب اأٍلىٍرضً ) ( األثًني ، كهي اٛنةافًصرىاًط الَلًه اَلًذم لىهي مىا ُب الَسمىاكىاتً ) - 53 
 نوع من اٞنوت، أم ترجع الةفوس إليه فيحكم فيها بالعدؿ. فكلم  "أمر"  كةاي  كلٌ ( بعد تىًصًني اأٍليميوري 

  اٞنخلوقات الركحاني ، كٗنعها أمور.

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ل، الشورى  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 
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،  لقد بٌٌن اهلل تعأب ُب هذه السورة بأنٌه أنزؿ القرآف على ثبلث  أقساـ، القسم األكؿ حكم ، أم موعظ 
 مهم، كالثالث أحكاـ تشريعٌي  كالصبلة كالزكاة كالصـو كاٜنجٌ اقو أكالثا٘ب مثا٘ب، أم قصص األنبياء مع 

 :كاٞنًناث كغًن ذلك فقاؿ تعأب

اهلل تعأب ُب هذه السورة بأنٌه أنزؿ القرآف على ثبلث  أقساـ، القسم األكؿ حكم ، أم موعظ ، لقد بٌٌن 
 كالثا٘ب مثا٘ب، أم قصص األنبياء مع قومهم، كالثالث أحكاـ تشريعٌي  كالصبلة كالزكاة كالصـو كاٜنجٌ 

 م أم موعظ ، كاٞنيم ُب هذهكى ( اٜناء معةاه حً ح ـ كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبٌنً فقاؿ تعأب ) ، كاٞنًناث كغًن ذلك
بػٍعنا مٍّنى اٍلمىثىا٘ب  ةىاؾى نى السورة معةاه مثا٘ب، كهي اليت جاء ذكرها ُب نورة اٜنجر قوله تعأب }كىلىقىٍد آتػىيػٍ

 قاؿ )كالكتاب اٞنبٌن( فهذه ثبلث  أقساـ، كهي اٜنكم  كاٞنثا٘ب كاألحكاـ التشريعٌي .ٍبٌ  كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى{ .
    م.ك من قوله )كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبًٌن( كاك عطف كليس للقسى كالوا

( كترتكوف لَعىَلكيٍم تػىٍعًقليوفى ( أم قرأناه عليكم بلساف العرب لكي تفهموه ك)ًإنَا جىعىٍلةىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا) - 3
  عبادة األحجار.

وح احملفوظ كهو أصل الكتاب. فكل آي  أك ُب اللٌ ( أم كتبةاه ُب أيٍـّ اٍلًكتىابً ( أم القرآف )كىًإنَهي ) - 4 
. كنظًنها الةبٌ يةزؿ ُّا جربائيل على ٍبٌ  وحك اٞنوٌكل باللٌ ن اهلل تعأب يكتبها اٞنلى نورة من القرآف تصدر مً 

يٍػةىا. كقوله ) }بىٍل هيوى قػيٍرآفه ٠نًَيده . ُب لىٍوحو ١َنٍفيوظو {ُب اٞنعىن ُب نورة الربكج قوله تعأب  ( أم عةدنا ُب لىدى
( أم ذك حىًكيمه ( ُب اٞنكاف، أم ُب مكاف عاؿو عةكم كعن تةاكؿ األيدم )لىعىًليٌّ السماكات الركحاني  )

 ًحكم كمواعظ.

هل من العدؿ  كاٞنعىن:( الذكر معةاه اٞنوعظ ، كالصفح هو اٛنانب، أىفػىةىٍضًربي عىةكيمي الذٍٍّكرى صىٍفحنا) - 5
بكم على  نعذٌ ٍبٌ  مستقيم آخرين لكي يةتفعوا ُّا كيهتدكا إٔب صراطو  أف ندفع اٞنوعظ  عةكم إٔب قوـو 

( ُب الكفر كاإلشراؾ،  قػىٍومنا محٍسرًًفٌنى ( يعين حٌن كةتم )أىف كيةتيمٍ كفركم كإشراككم بدكف إنذار كإرشاد )



كىمىا كيةَا ميعىذًٍّبٌنى حىَّت  }ىن ُب نورة اإلنراء قوله تعأب كبٌل ال نفعل ذلك كال نظلم أحدان. كمثلها ُب اٞنع
   .{ رىنيوالن نػىبػٍعىثى 

ا) -  10 كىن كللمعاش كللةبات كللسفر من بلد ( أم جعلها ٣نٌهدة للسٌ اَلًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى مىٍهدن
( إٔب مقاصدكم لَعىَلكيٍم تػىٍهتىديكفى كُب األكدي  )( أم طرقان بٌن اٛنباؿ كىجىعىلى لىكيٍم ًفيهىا نيبيبلن إٔب بلد آخر )

 أنفاركم فبل تضٌلوا الطريق. ُب

اًء مىاءن ًبقىدىرو ) - 11  ( للزرع إذ لو زاد اٞنطر لتلف الزرع، كلو قٌل اٞنطر ٓب يةمي الزرع كىاَلًذم نػىَزؿى ًمنى الَسمى
ًلكى  َٰ كىذى ( أم خالي  من الزرع كمن اٝنًنات )بػىٍلدىةن َمٍيتنا( أم باٞنطر )بًهً ( الةبات على األرض )فىأىنشىٍرنىا)

ت  باٞنطر كرزقةاكم بالةبات كالثمر    إٔب اٞندية ، يعين كما أحييةا األرض اٞنيٌ ( باٟنجرة من مكٌ ٔنيٍرىجيوفى 
 كال  فهاجركا أيها اٞنؤمةوف كم ُب مكٌ هاجرًب كتكونوف ُب عٌز ُب مدية  يثرب بعد ذلٌ  كذلك نرزقكم إفٍ 

 ء لكم ما ٓنتاجوف إليه من مسكن كملبس كمأكل كغًن ذلك.قر ٥نن نرزقكم كهنيٌ ز كالفى وى ٔنافوا العً 
 السورة مكٌي  كليست مدنٌي . كالشاهد على ذلك أفٌ 

 يوض كأٚناؾ كطيور كغًن ذلك من ٢نلوقاتهبوف كبى ( من حيواف لى كىاَلًذم خىلىقى اأٍلىٍزكىاجى كيَلهىا) - 12
 ك هي السفن، كمفردها "فلك " كٗنعها "فيلك" نركبهالٍ ( الفي لىكيم مٍّنى اٍلفيٍلًك كىاأٍلىنٍػعىاـً مىا تػىرٍكىبيوفى كىجىعىلى )

  ، أم ُب الصحراء.ُب البحر، كمن األنعاـ األبل نركبها ُب الربٌ 

كاف السفر برٌان، كعلى   ( كقت السفر، يعين ظهر األبل إفٍ عىلىىَٰ ظيهيورًهً ( أم لتجلسوا )لًتىٍستػىويكا) - 13 
َ تىٍذكيريكا نًٍعمى ى رىبٍّكيمٍ ظهر الفيلك إف كاف السفر ُنران ) ( يعين إذا ًإذىا اٍنتػىوىيٍػتيٍم عىلىٍيهً ( ّنا يٌسر لكم للسفر )ٍبي

ابل )لك أك اإلجلستم على ظهر الفي  ػَٰذى ا لىهي كىمىا كيةَ ( الذم ركبةاه )كىتػىقيوليوا نيٍبحىافى اَلًذم نىَخرى لىةىا هى
اهلل لةا فيةقاد  هي رٍ البعًن لو ٓب يسخٌ  إفٌ  كاٞنعىن:رها اهلل لةا، بل مقاكمٌن لو ٓب يسخٌ ا لئل( أم كما كةٌ ميٍقرًًنٌنى 

 هتا ُبالسفية  لو ٓب يسٌخر لةا الرياح فسًنٌ  ا ٕنٌكةا من إخضاعه كركوبه لقٌوته كجسامته، كإفٌ مى للركوب لى 



 ء اهلل لةا أنباب الوقودلضخامتها كطوؿ اٞنساف ، ككذلك الباخرة لو ٓب يهيٌ البحر ٞنا ٕنٌكةا من تسيًنها 
  سيًنها ُب البحر.ن تى ا مً ا ٕنٌكةٌ مى لى 

( يعين إٔب اٞنكاف الذم نأمن فيه من اٞنشركٌن على عبادة ربةا ٞنةقلبوف، كىًإنَا ًإٔبىَٰ رىبػٍّةىا لىميةقىًلبيوفى ) - 14 
  كاٞنكاف. كهو تغيًن ديةهم من اإلشراؾ إٔب التوحيد، كتغيًن مكاهنم من مكٌ كاإلنقبلب هو تغيًن اٜناؿ 

}ًإ٘بٍّ ميهىاًجره ًإٔبى إٔب مدية  يثرب باٟنجرة. كالشاهد على ذلك قوؿ إبراهيم اٝنليل ُب نورة العةكبوت 
  .بادة ريٌب ني فيه على عيعين مهاجر إٔب اٞنكاف الذم آمى  {ًإنَهي هيوى اٍلعىزًيزي اٜنٍىًكيمي  رىيبٍّ 

 ( أم جعلوا اٞنبلئك  الذين همكىجىعىليوا لىهي ًمٍن ًعبىاًدًه جيٍزءنااٞنشركٌن فقاؿ ) أخذ نبحانه ُب ذـٌ ٍبٌ  -15 
 }كىلىًئنهم، كاٞنولود هو جزء من الوالد، كهذا معطوؼ على قوله تعأب معباد اهلل جعلوهم بةاته بزع

 }   .نىأىٍلتػىهيم َمٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى
نسىافى )  ( .لىكىفيوره محًبٌنه ( القائل بذلك القوؿ )ًإَف اإٍلً

 ( ؟أىـً أَنىذى ٣نَا ٫نىٍليقي بػىةىاتو كىأىٍصفىاكيم بًاٍلبىًةٌنى ) - 16 

ظىَل كىٍجهيهي ر أحدهم باألنثى كلدت له )( يعين إذا بيشٌ مىثىبلن كىًإذىا بيشٍّرى أىحىديهيم ّنىا ضىرىبى لًلَرٍ٘نىػًَٰن ) - 17
 ُب قلبه يريد أفٍ  هي م غيظى ( ام يكظً كىهيوى كىًظيمه ( ٣نا أصابه من العار كاٝنجل بٌن أصحابه كقومه )ميٍسوىدًّا

  ص من العار الذم أصابه بسببها.يقتلها كيتخلٌ 

لي  ٕنثاالن، ف له ُب اٜنً و ئن ييةشً ذ اهللي اٞنسيح كلدان مى ٔنٌ اثاالن، يعين أك ٕنً  (ُب اٍٜنًٍليى ً ( له )أىكىمىن يػيةىَشأي ) -18 
ٌيهم ُب قبلئدهم ُب صدركهم. كهذا لً لباف كيضعوهنا ُب حي يعين الةصارل يصةعوف له ٕناثيل كهي الصٌ 

ذ اٞنسيح كلدان ٔنٌ اذ اهلل اٞنبلئك  بةات كأنتم تأنفوف من البةات أك ٔنٌ اعلى الةصارل، كتقديره هل  إنكار
لو كاف اٞنسيح إبن اهلل كما يزعموف ٓب ٩نعلوا ٟنم صيلبانان كيعتقدكف  كاٞنعىن:ل يعتقدكف بصلبه. كالةصارى 

( أم القائل بالولد من كىهيوى ى ٢نلوقاته )ب بل يكوف قاهران قادران على ر كال ييصلى اإلاله ال ييقهى  بصلبه ألفٌ 



ة  تثبت قوله بل ٠ٌنرد ٓب يأًت ببيٌ  ( يعين ٫ناصم ك٩نادؿ كلكنٍ ري ميًبٌنو ُب اٝنًٍصىاـً غىيػٍ ل كغًنهم )الةصارى 
}كىهيوى اَلًذم أىنشىأى جىَةاتو ٌدعاء. فاإلنشاء معةاه التكوين كالتصةيع، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ ا

 "ييةٌشأي" بتشديد الشٌن تستعملأي" تستعمل للمفرد ككلم  فكلم  "ييةشى  َمٍعريكشىاتو كىغىيػٍرى مىٍعريكشىاتو { ،
  للجمع.

ًء كىآبىاءىهيمٍ ذكر نعمه على قريش فقاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  - 29 ػَٰؤيالى ( تقديره: أٌما قومك ٓب بىٍل مىتَػٍعتي هى
حىَّتَٰ جىاءىهيمي عتي هؤالء اٞنشركٌن كآباءهم باٜنياة الدنيوي  )نعاملهم بتعجيل العذاب كقـو إبراهيم بل متٌ 

  ( مةهم، أم يعرفونه بصدقه كأمانته.كىرىنيوؿه محًبٌنه القرآف ) ( كهواٜنٍىقح 

اًفريكفى ( كهو القرآف )اٜنٍىقح ( قوؿ )كىلىَما جىاءىهيمي ) - 30  ا ًنٍحره كىًإنَا بًًه كى ػَٰذى   ( أم مةكركف.قىاليوا هى

( يعين عن القرآف الذم الَرٍ٘نىػَٰنً عىن ذًٍكًر ى )ن يتعامى كمى  كاٞنعىن:( العشو ضعف الةظر، كىمىن يػىٍعشي ) - 36
ٌيء له شيطانان يغويه بدؿ الذٍّ نػيقىيٍٍّض لىهي شىٍيطىانناهو موعظ  من الر٘نن )  ى عةهر الذم تعامى كٍ ( يغويه، أم هني

  ،بشيء كٓب يستمع إليه. فاٞنقايض  هي اٞنبادل  شيئ
 عةد قوله 25اٞنقايض  ُب نورة فصلت ُب آي  ( ُب الدنيا كاآلخرة. كقد نبق شرح كلم  فػىهيوى لىهي قىرًين)

  . }كىقػىَيٍضةىا ٟنىيٍم قػيرىنىاء فػىزىيَػةيوا ٟنىيم َما بػىٌٍنى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيٍم {تعأب 

 ( أم عن طريق اٜنقٌ عىًن الَسًبيلً ( أم يصٌدكف الكافرين )لىيىصيدحكنػىهيمٍ ( أم الشياطٌن )كىًإنَػهيمٍ ) - 37 
  ( .أىنَػهيم محٍهتىديكفى ( أم اٞنشركوف )كى٪نىٍسىبيوفى الرنيل ) اتٌباع كعن

 (يىا لىٍيتى بػىٍييًن كىبػىيػٍةىكى بػيٍعدى اٍلمىٍشرًقػىٌٍنً ( لقريةه الشيطاف )قىاؿى ( اٞنشرؾ بعد موته )حىَّتَٰ ًإذىا جىاءىنىا) - 38 
 بدكراف األرض حوؿ ١نورها، فشركؽ الشمس يعين بعد اٞنشرؽ كاٞنغرب، ألٌف اٞنغرب أيضان يكوف مىشرًقان 

  ( كةت ٕب ُب الدنيا.فىًبٍئسى اٍلقىرًيني ليس له مكاف ٢نصوص )



 ( الةاس ُب اٞناضياٍليػىٍوـى ًإذ ظَلىٍمتيمٍ ( جدالكم )كىلىن يىةفىعىكيمي فتقوؿ اٞنبلئك  للمشركٌن كلقرنائهم ) - 39 
اًب ميٍشرتىًكيوفى غوائكم )إب   .( نواءن بسواءأىَنكيٍم ُب اٍلعىذى

( ، شٌبه اٞنشركٌن أىفىأىنتى تيٍسًمعي الصحَم أىٍك تػىٍهًدم اٍلعيٍميى أخذ نبحانه ُب خطاب رنوله فقاؿ )ٍبٌ  - 40 
ؿو محًبٌنو ) يمكالعي  ُب عدـ انتفاعهم ّنا يسمعونه كيبصركنه من القرآف بالصمٌ   ( كمعةاه فبلكىمىن كىافى ُب ضىبلى

 اهلل بسبب ظلمه للضعفاء منيًضٍق صدرؾ من تكذيبهم لك فإنك ال تقدر على هداي  من أضٌله 
  .الةاس

َ ًبكى ) - 41   ( ُب الدنيا قبل اآلخرةفىًإنَا ًمةػٍهيم محةتىًقميوفى ( من مك  إٔب مدية  يثرب مهاجران )فىًإَما نىٍذهىنبى
 باالنتدراج كاٛنوع كاٞنرض.

 ، كهذه إشارة إٔب قوله تعأب ُب نورة القمر( بهاَلًذم كىعىٍدنىاهيمٍ ( اٟنز٬ن  كالفرار )نيرًيػىَةكى أىٍك ) - 42 
 } بػيرى ـي اٛنٍىٍمعي كىيػيوىلحوفى الدح يػيٍهزى   ،}نى

 . (فىًإنَا عىلىٍيًهم محٍقتىًدريكفى )

( أم على طريق حقو ًصرىاطو محٍستىًقيمو  ًإَنكى عىلىىَٰ ك )( من ربٌ فىاٍنتىٍمًسٍك بًاَلًذم أيكًحيى إًلىٍيكى ) - 43 
  فبل تلتفت إٔب ما يدعونك إليه كال تسمع إلقواٟنم. دائم،

 ( ُبكىنىٍوؼى تيٍسأىليوفى م موعظ  لك كلقومك )أ، ١نٌمد( يا لىذًٍكره َلكى كىلًقىٍوًمكى ( أم القرآف )كىإًنَهي ) - 44 
 ييسألوف عن تبليغ الرنال  كعن ما أيجيبوا عةها،اآلخرة عن هذه اٞنوعظ  كالقياـ بأدائها. فاألنبياء 

اكم ، كالكافركف ييسألوف نؤاؿ توبيخ كتقريع.   كاٞنؤمةوف ييسألوف نؤاؿ ١ني



( أم إنأؿ جربائيل عن ذلك فهو رنوؿه من اهلل إٔب كىاٍنأىٍؿ مىٍن أىٍرنىٍلةىا ًمن قػىٍبًلكى ًمن رحنيًلةىا) - 45 
 }اٜنٍىٍمدي لًَلًه فىاًطًر الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ذلك قوله تعأب ُب نورة فاطر األنبياء كاٞنرنلٌن. كالشاهد على 

ً  رينيبلن {  ًئكى اًعًل اٍلمىبلى   . جى
( فسيقوؿ كبل ٓب ٩نعل اهلل له شريكان كٓب يأذف ُب أىجىعىٍلةىا ًمن ديكًف الَرٍ٘نىػًَٰن آًٟنى ن يػيٍعبىديكفى كالسؤاؿ هو )

  لغًنه. العبادة

بلن بعيسى بن مرٙب، كهو قوله تعأب ُب نورة آؿ ا ضربةا مثى مٌ ( يعين فلكىلىَما ضيًربى اٍبني مىٍرٙبىى مىثىبلن ) - 57
ـى  ثىًل آدى ( أم من ًمٍةهي ) ١نٌمد( يا ًإذىا قػىٍوميكى خىلىقىهي ًمن تػيرىابو { ، ) عمراف }ًإَف مىثىلى ًعيسىىَٰ ًعةدى الَلًه كىمى

( كيةكركف، يعين يقولوف ال ٬نكن ذلك كال يتٌكوف إنساف بدكف أب. ألٌف اٞنشركٌن قالوا يىًصدحكفى ل )اٞنثى 
كيف تدخل اٞنبلئك  ُب هذه   الةبٌ مبلئك ه نزلت من السماء كحٌلت ُب هذه التماثيل فصارت آٟن . فقاؿ 

 ذم تكٌوف ُبالتماثيل كهي غًن ٠نٌوف ، فقالوا كما نزلت ركح اٞنسيح من السماء كدخلت جسم اٛنةٌن ال
  رحم مرٙب.

يػٍره أىـٍ هيوى ) - 58  ( يعين أآٟنتةا خًن ٜنلوؿ اٞنبلئك  أـ جسم اٛنةٌن الذم حٌلت فيه ركح كىقىاليوا أىآًٟنىتػيةىا خى
 جسم اٛنةٌن صغًن ال يكفي كال اٞنسيح، فإٌف آٟنتةا كبًنة األحجاـ تكفي ألٍف ٓنٌل فيها اٞنبلئك ، كلكنٌ 

مىا ضىرىبيوهي اليت نزلت من السماء ليكوف عيسى ُب بطن مرٙب. فقاؿ اهلل تعأب ) يسع ألٍف تدخل فيه الركح
 بىٍل هيٍم قػىٍوـه ) ل ااٌل ليجادلوؾ ك٫ناصموؾ به عن اٜنقٌ ( أم كما ضربوا لك هذا اٞنثى لىكى ًإاَل جىدىالن 

 رٌد اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب:ٍبٌ  ( أم ٢ناصموف ٠نادلوفخىًصميوفى 

( بالرنال  كبعثةاه إٔب بين إنرائيل لكي أىنٍػعىٍمةىا عىلىٍيهً ( من عبادنا )ًإاَل عىٍبده ( يعين عيسى )هيوى ًإٍف ) - 59
، كٓب نرنله لييعبىد من دكف اهلل كما عبدًب األصةاـ ألكثاف كيدعوهم إٔب إطاع  الر٘ننيةذرهم عن عبادة ا

 ف خلقةاه من غًن أب. كليست اٞنبلئك  آٟن  لكي تعبدكها بل( بأكىجىعىٍلةىاهي مىثىبلن لٍّبىيًن ًإٍنرىائًيلى من دكنه )
  هي ٢نلوقات مثلكم.



ًئكى ن ُب اأٍلىٍرًض ٫نىٍليفيوفى ( أم من البشر )كىلىٍو نىشىاءي ٛنىىعىٍلةىا ًمةكيم) - 60  ى قبلهم من ن مضى ( مى َمبلى
يكوف ُب اآلخرة من اٞنبلئك  فان ٟنم. كذلك كٌل إنسافو مطيع هلل كلرنوله لى اٞنبلئك ، أم يكونوف خى 

عماٟنم أكيسكن معهم ُب اٛنةاف األثًني . ككذلك اٞنبلئك  كانت من البشر كلىٌما ماتوا انتقلوا إٔب اٛنةاف ب
 دكهنملو أطعتم أكامر اهلل كاتٌبعتم رينيله لكةتم مبلئك  مثل الذين تعب كاٞنعىن:الصاٜن  كصاركا مبلئك . 

  .كلكةتم خلفان ٟنم ُب األرض

( أم فيه عبلئم الساع  كشركطها كما يكوف فيها من حوادث لىًعٍلمه لٍّلَساعى ً ( أم القرآف )كىإًنَهي ) - 61 
}كىًإنَهي لىذًٍكره كتقلبات كوني . كالساع  هي القيام ، كالواك من قوله )كإنه( حرؼ معطوؼ على قوله تعأب 

ٍتػىريَف كقوله )  { ، َلكى كىلًقىٍوًمكى  ا( إٔب ما أدعوكم إليه )كىاتًَبعيوفً ( أم ال تشٌكوا كْنادلوا فيها )ًُّىافىبلى ٕنى ػَٰذى  هى
  كالعدؿ كالتوحيد. ( أم هذا ديين الذم أدعوكم إليه دين عدؿو يدعو إٔب طريق اٜنقٌ ًصرىاطه محٍستىًقيمه 

  . (محًبٌنه ًإنَهي لىكيٍم عىديكٌّ ) ( عن طريق اٜنقٌ كىالى يىصيَدَنكيمي الَشٍيطىافي ) - 62 

 توٌعد مشركي العرب بالعذاب إف ٓب يؤمةوا ككذلك الةصارل الذين عبدكا اٞنسيح كأٌمه فقاؿٍبٌ  - 66
 هم( أم ناع  اٞنوت فحيةئذو يؤمةوف حٌن ال يةفعي ًإاَل الَساعى ى ( يعين هل يةتظركف )هىٍل يىةظيريكفى تعأب )

  ( بوقتها.كىهيٍم الى يىٍشعيريكفى فىجأةن )( أم أىف تىٍأتًيػىهيم بػىٍغتى ن إ٬ناهنم فيةدموف )

َةمى خىاًلديكفى بٌٌن نبحانه ما أعٌده للمجرمٌن ُب اآلخرة فقاؿ )ٍبٌ  - 74 اًب جىهى   ( .ًإَف اٍلميٍجرًًمٌنى ُب عىذى

 يعود بل العذاب مٌتصل ٟنمٍبٌ  ف عةهم كال يةقطع فرتةن فٌ ( العذاب، أم ال ٫نيى الى يػيفىتَػري عىةػٍهيمٍ ) - 75 
  .يسوف من الةجاة مفلسوف من كل خًن( أم آكىهيٍم ًفيًه ميٍبًلسيوفى )

انيوا هيمي الظَاًلًمٌنى ( بدخوٟنم جهٌةم )كىمىا ظىلىٍمةىاهيمٍ ) - 76    هم.م( فانتحٌقوا العذاب بظلكىلىػًَٰكن كى



ةىا رىبحكى لًيػىٍقًض ( كهو اٞنلىك اٞنوكٌل َنهةم )يىا مىاًلكي ( ُب الةار )كىنىادىٍكا) - 77   قىاؿى ( باٞنوت فةسرتيح )عىلىيػٍ
  .( ُب جهٌةم ال موت للةفوسًإَنكيم َماًكثيوفى 

 ( اللًٍلحىقٍّ كىارًهيوفى ( أيها الةاس )كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرىكيمٍ ) ( أم بدين اٜنقٌ بًاٜنٍىقٍّ ( ُب الدنيا )لىقىٍد ًجئػٍةىاكيم) - 78 
  .تةقادكف للحقٌ 

هل ٕنٌكةوا أف ٪نكموا كييتًقةوا مؤامرة  كاٞنعىن:( ضٌدهم، فىًإنَا ميرٍبًميوفى ( ضد رنولةا )أىٍمرناأىـٍ أىبٍػرىميوا ) - 79 
 ضٌد رنولةا فتةجح اٞنؤامرة ُب أيديهم؟  كبل ٓب يةجحوا، فإنا ميتًقةوف أمرىنا ضٌدهم. فاإلبراـ هو إتقاف

  العمل كإتقاف الرأم، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن: 
 األىعاًبلً  ذاتً  البىَحاءً  ًبرابًيى ً       أىٍمرىهي  ييرًبـي  اليػىٍوـً  نىراةى  كضىلَ 

 كقاؿ حٌساف:
ـً      كىاٍلميرٍبًميوفى قػيوىل اأٍليميوًر ًبعىٍزًمًهٍم  بٍػرىا  كىالَةاًقضيوفى مىرىائًرى اإٍلً

 كقاؿ أيضان:
 ميبػٍرىـً  اٜنىقٍّ  ًمنى  أىٍمرو  عىلىى نىكيوفي        أٍمرىهيمٍ  الَةاسي  ييرًبـً  ٓبٍ  إذا كى٥نىٍني 

 كىرينيليةىا( نسمع كنرل )بػىلىىَٰ ( حٌن يتةاجوف ضد رنولةا )أىـٍ ٪نىٍسىبيوفى أىنَا الى نىٍسمىعي ًنَرهيٍم كى٤نىٍوىاهيم) - 80
ٍيًهٍم يىٍكتيبيوفى    ( يعين اٞنبلئك  يكتبوف أعماٟنم ك٪نصوف أقواٟنم.لىدى

أكٔب  الةبٌ ( ألٌف فىأىنىا أىَكؿي اٍلعىاًبًدينى ( فػىرىضان )كىافى لًلَرٍ٘نىػًَٰن كىلىده   ًإف( للقائلٌن أٌنذ اهلل كلدان )قيلٍ ) - 81 
 بتعظيم ما ٩نب تعظيمه، كلكٌن اٞنبلئك  عبيده كليسوا بةاتًًه كما تزعموف، كال يصٌح أف أعبد العبيد دكف

  السٌيد.

 ( له من األكالد كالبةات، أم تةزيهان لهاٍلعىٍرًش عىَما يىًصفيوفى نيٍبحىافى رىبٍّ الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رىبٍّ ) - 82 
  عن ذلك.



ٍرهيمٍ ) - 83   ( بأصةامهم كالطفل كىيػىٍلعىبيوا( ُب كفرهم )٫نىيوضيوابعد أف انذرهتم ) ١نٌمد( أم اتركهم يا فىذى
قيوا يػىٍومىهيمي اَلًذم ييوعىديكفى اليت تلعب بالدمى )  االنقياد، كهو يـو فتح مك  فتكسٍّرى ( باٝنضوع ك حىَّتَٰ ييبلى

 أصةامهم كهتدٍّـ أكثاهنم.

ًٍلكي كلىٌما قالوا هؤالء شفعاؤنا عةد اهلل ، نزؿ قوله تعأب ) - 86 ( اَلًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكنًهً ( اٞنبلئك  )كىالى ٬نى
ال ٬نلكوف الشفاع  ٞنن أرادكا إاٌل  ( يعينالَشفىاعى ى ًإاَل مىن شىًهدى بًاٜنٍىقٍّ أم الذين تعبدكهنم من دكف اهلل )

 فقاؿ أشهد أف ال إله اال اهلل كحده، قوالن كاعتقادان كٓب يشرؾ به شيئان  دين خاص ن ًلمىن شهد باٜنقٌ للموحٌ 
  ( يعين كاٞنبلئك  يعلموف أٌف شفاعتهم ُب اٞنشركٌن ال تيقبل.كىهيٍم يػىٍعلىميوفى كأطاع أكامره نران كجهران )

 ( أم فكيففىأىَٗبَٰ يػيٍؤفىكيوفى ( خلقةا )َمٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيوليَن الَلهي ( يعين اٞنشركٌن )نىأىٍلتػىهيمكىلىًئن ) - 87 
  يصرفوف عن عبادته إٔب عبادة غًنه بعد هذا اإلقرار.

ءً ( أم كقوؿ جربائيل )كىًقيًلهً ) - 88  ػَٰؤيالى   ( .قػىٍوـه اَل يػيٍؤًمةيوفى ( اٞنشركٌن )يىا رىبٍّ ًإَف هى

( يعين عٌمن أنلم كآمن كال تؤآخٍذهي عن اٞناضي فىاٍصفىٍح عىةػٍهيمٍ خاطب رنوله فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 89 
ـه )  .ب ُب اآلخرة( اٞنعاندكف ما يبلقونه من العذافىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ( لكم أيٌها اٞنؤمةوف )كىقيٍل نىبلى

  اٍلعىالىًمٌنى ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اك الزخرؼ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================== 

 سورة الدخان

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

   (ح ـ) - 1



 ( نبق تفسًنها ُب نورة الزخرؼ.كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبٌنً ) -2

لى و محبىارىكى و ( أم القرآف إبتدأ نزكله )ًإنَا أىنزىٍلةىاهي ) - 3 ( الةاس عن عبادة ًإنَا كيةَا ميةًذرًينى هي ليل  القدر )( ُب لىيػٍ
 األصةاـ كاألكثاف.

ا يػيٍفرىؽي كيلح أىٍمرو حىًكيمو ) - 4  .ؿي كل ملى ( أم ييعزى ًفيهى   كو كاعظو

٢نلوؽ اثًنم أم ركحا٘ب، ككلم  "حكيم" ّنعىن الواعظ،  كقد نبق القوؿ بأف كلم  "أمر" كةاي  كلٌ  
ةىا ليٍقمىافى اٜنًٍٍكمى ى { ،كاٜنكم  هي اٞنوعظ ، كمةه قوله تعأب ُب نورة لقماف  أم اٞنوعظ   }كىلىقىٍد آتػىيػٍ

 ك كاعظ فيوٌزعوف علىملى  ؿ كلٌ . فيكوف معىن اآلي  كما يلي: ُب ليل  القدر ييعزى فصار كاعظان لقومه
 قاؿ تعأب:ٍبٌ  ظوهم كيرشدكهم إٔب طريق الصواب باإل٪ناء.اٞنؤمةٌن ليعً 

 ( اٞنبلئك  ُبإًنَا كيَةا ميٍرًنًلٌنى ( أم من السماكات األثًني  حيث هي مسكن اٞنبلئك  )أىٍمرنا مٍٍّن ًعةًدنىا) - 5
  اٞناضي إٔب األنبياء كالرنل ككذلك نرنلهم ُب الوقت اٜناضر.

نبحانه بأٌف إرناؿ هؤالء اٞنبلئك  إٔب األنبياء كالرنيل ر٘ن  للةاس إذ يرشدكهنم إٔب طريق بٌٌن ٍبٌ  - 6 
ا ما كاف من أمر الدنيا فتزيل كبذلك يةجوف من العذاب كيدخلوف اٛنٌة . هذا من أمر اآلخرة، أمٌ  اٜنقٌ 

اعتادكه من عادات  ، كتيذهب عةهم اٛنهل كمام من حٌب التماثيل كعبادهتم ٟناعةهم ما عىًلقى بأذهاهن
 ، كتكسبهم معلومات قٌيم  ديةٌي  كدنيٌوي  فرتتقي عقوٟنم كتعلو نفونهم إٔب درجات الكماؿ كالعزٌ ئ ني

 ( بإحواٟنم.اٍلعىًليمي ( لدعائهم )رىٍ٘نى ن مٍّن رَبٍّكى ًإنَهي هيوى الَسًميعي كالشرؼ، فقاؿ تعأب )

ةػىهيمىارىبٍّ الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا ) - 7  ( بذلك فايقةوا ًإف كيةتيم محوًقًةٌنى ات )ة مرٌ ( نبق تفسًنها عدٌ بػىيػٍ
  .١نٌمديقوله رنولةا  ّنا



 ( ّنا يقٌدموف من هدايا لؤلصةاـ كما تلعب الطفل  ّنا هتٌيءيػىٍلعىبيوفى ( من البعث )بىٍل هيٍم ُب شىكٍّ ) - 9
  للدمي  من ثياب.

  ( .الَسمىاءي ًبديخىافو محًبٌنو فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأٌب ) - 10

ا عىذىابه أىلًيمه ) - 11 ػَٰذى   ( .يػىٍغشىى الَةاسى هى

 ٓنت الكوف كالقرآف( نبق تفسًن هذه اآليات ُب كتايب رَبَػةىا اٍكًشٍف عىةَا اٍلعىذىابى ًإنَا ميٍؤًمةيوفى ) - 12 
  . السماء ٕنتلئ نار كدخافعةواف 

ن ، ككلم  "ذكرل" هي " هةا تكوف ظرؼ زم( كلم  "أٗبٌ أىَٗبَٰ ٟنىيمي الذٍٍّكرىلَٰ فقاؿ اهلل تعأب ) - 13 
ليس ٟنم ُب ذلك اليـو رنوؿ يرشدهم فيهتدكا ُّديه كال تقبل توبتهم إف تابوا  :فيكوف اٞنعىناٞنوعظ ، 

ق. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }يػىٍوـى يىٍأٌب بػىٍعضي آيىاًت رىبٍّكى الى ألٌف أبواب التوب  تيغلى 
يػٍرنا قيًل انتىًظريكا ًإنَا ميةتىًظريكفى { ،  نػىٍفسنا ًإ٬نىانػيهىا ٓبىٍ تىكيٍن آمىةىٍت ًمن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىتٍ  يىةفىعي   ُب ًإ٬نىاهًنىا خى

  ( صدقه ّنا لديه من أدل  كمعجزات.رىنيوؿه محًبٌنه ( من قبل )كىقىٍد جىاءىهيمٍ )

َ تػىوىَلٍوا عىٍةهي كىقىاليوا ميعىَلمه ) - 14    كهي.كآذى ، فكٌذبوه ( بإٌدعائه الرنال ٠َنٍةيوفه ( من الةاس فجاء بالقرآف )ٍبي

اًب قىًليبلن قاؿ تعأب )ٍبٌ  - 15  ( أم زمةان قليبلن، ألٌف الدخاف يةتشر ُب الفضاء فتخٌف ًإنَا كىاًشفيو اٍلعىذى
 ( إٔب دخاف آخر كعذاب آخر، ألٌف الشمس تةفجر فيخرج مةها نار كدخافًإَنكيٍم عىاًئديكفى عةهم كطأته )

  األرض.ارة كمن ٗنلتها قطار الكواكب السيٌ أ ٬نؤل

 نتقاـ بغًن ر٘ن  كيريد بذلكا. البطش هو األخذ بشٌدة ك  (نػىٍبًطشي اٍلبىٍطشى ى اٍلكيبػٍرىلَٰ ( القيام  )يػىٍوـى ) - 16 
( ًإنَا ميةتىًقميوفى خراب اَّموع  الشمسي  كٕنزيقها كما يصيب أهلها من العذاب كاٝنوؼ كاٟنلع كالعطش )

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ، كهم نبع  أصةاؼٞنكٌذبٌن للرنلكالظاٞنٌن كاٞنلحدين كالفانقٌن كامن اٞنشركٌن كالكافرين كاَّرمٌن 
   على عدد حركؼ )ـ ف ت ؽ ـ ك ف( .

 كىجىاءىهيمٍ ( بكثرة األمواؿ كاألرزاؽ )قػىٍوـى ًفٍرعىٍوفى ( أم إختربنا قبلى مشركي العرب )كىلىقىٍد فػىتػىَةا قػىبػٍلىهيمٍ ( – 17
  عمراف، فقاؿ ٟنم:( عةد اهلل ، هو مونى بن رىنيوؿه كىرٙبه 

 لبين أك الطٌ ( يعين بين إنرائيل كال تستعبدكهم. فاألداء هو انتيفاء الدَ أىٍف أىدحكا ًإٕبىَ ًعبىادى الَلهً ) - 18 
  ( على أداء الرنال .ًإ٘بٍّ لىكيٍم رىنيوؿه أىًمٌنه من اٞنقابل فيؤٌديه إليك )

 ( أمًإ٘بٍّ آتًيكيم ًبسيٍلطىافو محًبٌنو له )تتكرٌبكا على اهلل بتكذيب رني ( أم ال كىأىف اَل تػىٍعليوا عىلىى الَلهً ) - 19 
    توٌعدكه بالقتل كالرجم فقاؿ:ٍبٌ  ّنعجزة ظاهرة يتبٌٌن لكم ُّا صدقي.

 ( باٜنجارة. كما تقوؿ أعوذ باهلل منأىف تػىٍرٗنييوفً ( من شرٌكم كمن )كىًإ٘بٍّ عيٍذتي ًبرىيبٍّ كىرىبٍّكيمٍ ) - 20 
  الشيطاف الرجيم.

 ( يعين إف ٓب تصٌدقو٘ب فاعتزلوا بين إنرائيل كال تستعبدكهم فلم ٩نيبوهكىًإف ٓبٍَ تػيٍؤًمةيوا ٕب فىاٍعتىزًليوفً ) - 21 
  إٔب كاحدة مةها، ال اإل٬ناف كال اعتزاؿ بين إنرائيل عن اٝندم .

ًء ( قائبلن )رىبَهي ( حيةئذو )فىدىعىا) - 22  ػَٰؤيالى   ( ٓب يؤمةوا كٓب يعتزلوا.قػىٍوـه ٠نحٍرًميوفى أىَف هى

 ( أم نيتبعكملىٍيبلن ًإَنكيم محَتبػىعيوفى ( بين إنرائيل من مصر )فىأىٍنًر ًبًعبىاًدمفقاؿ اهلل تعأب ٠نيبان له ) - 23 
   فرعوف َنةده.

كاٛنبل.  رهوه ما بٌن اٞندية ( ام مفتوحان ٞنن خلفك يسًنكف فيه. يقاؿ الةاس كىاتٍػريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍهونا) - 24 
 يعين السًن متصل بيةهم، كمن ذلك قوؿ اٜنيطيئ :

ٍيلو تػىعىادىل بً   وؿً عي وي لً  تٍ ضى رى عٍ هاؼو أى كً   وؿي عي كي      اهنَ أى الكيماةً  كى كخى



 صىًقيلً  ي الَشٍفرىتػىٌٍنً أىبٍػيىضى ماضً بً         هايلى عً رى  تى عٍ زى وان كى هٍ ثابرةو رى مي 

 كقاؿ لبيد:
يتىبىكٍّرً  كالقىطا رىٍهوان  عىصاًئبى      ًجيىاديهي  تػيزىاؿي  الى  حيريكبو  ًشهىابي 

 اٞن

  ( ُب البحر.محٍغرىقيوفى ( لفرعوف )ًإنَػهيٍم جيةده )

َةاتو قاؿ اهلل تعأب ُب فرعوف كجةده الذين غرقوا ُب البحر )ٍبٌ  - 25   (كىعيييوفو ( رائع  )كىٍم تػىرىكيوا ًمن جى
  جاري .

  ( أم ٠نالس شريف  كرتب عالي .كىمىقىاـو كىرٙبو ( كثًنة )كىزيريكعو ) - 26 

 عٌن.مٌن كمتمتٌ ( أم متةعٌ كىنػىٍعمى و كىانيوا ًفيهىا فىاًكًهٌنى ) - 27 

 أغرقةا فرعوف كجةده كنلبةا كاٞنعىن:( أم كما أغرقةاهم كذلك نلبةاهم تلك الةعم ، ًلكى  َٰ كىذى ) - 28
ا قػىٍومنا آخىرًينى الباقٌن ما مٌلكةاهم من نًعم )   . (كىأىٍكرىثٍػةىاهى

ق اٞنياه من . بكاء السماء هو اٞنطر، كبكاء األرض تدفٌ  (فىمىا بىكىٍت عىلىٍيًهمي الَسمىاءي كىاأٍلىٍرضي ) - 29 
 ٓب تشملهم ر٘ن  السماء باٞنطر كال حةاف األرض كاٞنعىن:ل ضربه اهلل تعأب، العيوف كاليةابيع، كهذا مثى 

  لٌن بل عٌجلةا ٟنم اٟنبلؾ.( أم كما كانوا ٣نهى كىمىا كىانيوا ميةظىرًينى من العيوف كاليةابيع ) ق اٞنياهبتدفٌ 

ءً ) - 34  ػَٰؤيالى  (لىيػىقيوليوفى ( اٞنشركٌن من العرب )ًإَف هى

 اٜنساب.( بعد اٞنوت، يعين أنكركا البعث ك ًإٍف ًهيى ًإاَل مىٍوتػىتػيةىا اأٍليكٔبىَٰ كىمىا ٥نىٍني ّنيةشىرًينى ) - 35 

 ( فيما تقولوف من البعث كالثواب كالعقاب. فقاؿ اهللًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( من القبور )فىٍأتيوا بًآبىائًةىا) - 36 
  تعأب:



يػٍره ) - 37   ًإنَػهيمٍ ( لىٌما كٌذبوا الرينيل )أىـٍ قػىٍوـي تػيَبعو كىاَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم أىٍهلىٍكةىاهيمٍ ( ُب القوة كالكثرة )أىهيٍم خى
انيوا ٠نيٍرًًمٌنى   (.كى

م من ملوؾ اليمن كاٚنه أنعد بن كرب، أنلم كاتٌبع دين مونى كأنلم قومه على  هو تػيٌبع األٌكؿ اًٜنمًنى
 كفركا بعد ٣ناته، كلذلك ذٌمهم اهلل دكنه، كهو الذم نار باٛنيوش شرقان كغربان كهو أكؿ من كساٍبٌ   يديه،

 الكعب .

ًعًبٌنى  كىمىا خىلىٍقةىا) - 38  ةػىهيمىا الى  ( بل خلقةاهَن لغاي و نامي  كهي أف ٦نلقالَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ
 نس ليعبدكًف. كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات }كىمىا خىلىٍقتي اٛنًٍَن كىاإٍلًنسى ًإاَل لًيػىٍعبيديكفً فيهٌن اٛنٌن كاإل

. } 

 الذم كعدنا به اٞنبلئك . كذلك من قوله تعأب ُب نورة ( يعين بالوعد اٜنقٌ بًاٜنٍىقٍّ مىا خىلىٍقةىا٨نيىا ًإاَل ) - 39
ًليفى ن { البقرة  ً  ًإ٘بٍّ جىاًعله ُب األىٍرًض خى  ( اٜنقيق كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى ) ،}كىًإٍذ قىاؿى رىبحكى لًٍلمىبلىًئكى

  ٛنهلهم بالعواقب.

 ( يعين يـو تةفصل نفونهم عن أجسامهمًإَف يػىٍوـى اٍلفىٍصلً مشركي العرب فقاؿ تعأب )توٌعد ٍبٌ  - 40 
 ( ال خبلص ٟنم من العذاب.أىٍٗنىًعٌنى ( للعذاب )ًميقىاتػيهيمٍ باٞنوت )

ٍيئنا) - 41  العذاب  عن حبيبه شيئان من ( من العذاب، أم ال يدفع اٞنػيحبٌ يػىٍوـى الى يػيٍغيًن مىٍؤبن عىن َمٍؤبن شى
  (.كىالى هيٍم ييةصىريكفى )

نه تعأب يعفو عةهم بعد أف يستوفوا ما عليهم من العقاب إ( من اٞنوٌحدين فًإاَل مىن َرًحمى الَلهي ) - 42 
 ( باٞنؤمةٌن اٞنوٌحدين.الَرًحيمي ( ُب ميلكه يةتقم من اٞنشركٌن كاَّرمٌن )هيوى اٍلعىزًيزي  نَهي )إً 

  ( هو الصٌبًن ]أك الصيٌبار[، شجرة ذات أشواؾ كثًنة، كهي على أنواع.الزَقحوـً ًإَف شىجىرىتى ) - 43



ـي اأٍلىثًيمً ) - 44  ( ُب اآلخرة، أم الكثًن اآلثاـ.طىعىا

اٍلميٍهًل يػىٍغًلي) - 45 ى ييغلى ( يعين ُب بطن آكله، اٞنػيهل هو الراشي "طحيةٌي " ُب اٍلبيطيوفً ( بعد األكل )كى
 عةه الزيت "زيت السمسم".على الةار لييفصل 

  م كما يغلي اٞناء ُب اٞنرجل.أ( كىغىٍلًي اٜنٍىًميمً ) - 46 

الةار.  ( يعين إٔب كنطًإٔبىَٰ نىوىاًء اٛنٍىًحيمً ( أم ا٘نلوه )خيذيكهي فىاٍعًتليوهي يقوؿ اهلل تعأب للزباني  )ٍبٌ  - 47 
ٌي اٜنمٌ   ألنٌه ٪نمل األثقاؿ. كمن ذلك قوله تعأب ُباؿ "عٌتاؿ" فالعتلي هو ٘نل األثقاؿ، كمن ذلك ٚني

{  نورة القلم   يعين ٘نٌاؿ لؤلكزار. كالشاهد على ذلك قوؿ الشاعر:}عيتيلٍّ بػىٍعدى ذىًلكى زىنًيمو
ـً  َد يسى

يىػاًف ًإٍذ يػىٍعًتليونىهي      بًبىٍطًن الَشرىل ًمٍثلى الفىًةٍيًق اٞن  فػىيىػا ضىيػٍعىػ ى الًفتػٍ
 العاجز. كقاؿ حٌساف: بٌ كالفةيق هو فحل الدكا

 م       فىخىٍرتى بًه ال تػيرىل تيعتىلي ذً ًٙب الٌ رً يكى الكى فبل كىأخً 
مى   ل كرهان.أم ٓني

اًب اٜنٍىًميمً ) - 48 َ صيبحوا فػىٍوؽى رىٍأًنًه ًمٍن عىذى   ( ، كهي السوائل اليت ٔنرج من الرباكٌن.ٍبي

 ( اٞنمتةع عن اإل٬ناف اٞنتكرٌب على رنيل اهلل ،اٍلعىزًيزي ًإَنكى أىنتى ( أٓب العذاب )ذيؽٍ فيقاؿ له ) - 49 
 ( ّنا ٕنلك لؤلصةاـ كللحرب ضد اٞنؤمةٌن، فاليـو ال ٕنةعك عزٌتك كال يةجيك مالك.اٍلكىرٙبي )

ٍتػىريكفى يقاؿ ٟنم )ٍبٌ  - 50  ا مىا كيةتيم بًًه ٕنى ػَٰذى   ( أم تشٌكوف كْنادلوف.ًإَف هى

 (ًإَف اٍلميَتًقٌنى ُب مىقىاـو أىًمٌنو اٞنٌتقٌن كما ٟنم ُب اآلخرة من اٛنزاء فقاؿ )أخذ نبحانه ُب كصف ٍبٌ  - 51 
  بات الكوف.من األذل كمن تقلٌ 

  ( ماء ٩نرم.ُب جىَةاتو كىعيييوفو ) - 52



  ( ُب اَّالس.محتػىقىابًًلٌنى ( كهو نوع من اٜنرير )ًمن نيةديسو كىًإٍنتىبػٍرىؽ( ثيابان )يػىٍلبىسيوفى ) - 53

( مفردها كىزىَكٍجةىاهيم ًُنيورو ى عةهم كذلك أدخلهم اٛنة  )م كما ر٘نهم اهلل كعفى أ( ًلكى  َٰ كىذى ) - 54 
 القيس: ئمر افتاة بيضاء اٛنسم، كُب ذلك قوؿ  كهي صف  لكلٌ  ،حوراء

ـً  نىواًعمي  الويجيوهً  بًٍيضي     جيليوديها بًالعىًبًنً  تػيعىَللي  حيٍوره   األىٍجسا
 كقاؿ حٌساف:

 راًكدىهٍ  تيٍصًبحي  اٍلمىٍحلً  فى ===    ًنةيو إذا اٍلميٍطًعميوفى 
 جاًمدىهٍ  تيٍصبحي  اٜنيورً  فً ===  ًجفػا ُب الَتواًمكً  قىمىعى 

 ٍبٌ  اٛنفاف كانت تصةع من الةحاس ض  بالقصدير، ألفٌ كمعةاه يطعموف شحم نةاـ األبل ُب جفاف مبيٌ 
  ى بالقصدير فتكوف بيضاء.طلى تي 

  أم كانعات العيوف.( ًعٌنو كقوله )

 نوع من فواكه اٛنٌة  ( أم بكلٌ ًبكيلٍّ فىاًكهى و ( أم يطلبوف من اٝندـ أف تأتيهم )يىٍدعيوفى ًفيهىا) - 55 
  ( من التخم  كاٞنرض مهما أكلوا.آًمًةٌنى ليأكلوا مةها )

َٰ ًإاَل ( ألهنم نفوس ركحاني  ال ٕنوت )اٍلمىٍوتى ( أٓب )الى يىذيكقيوفى ًفيهىا) - 56  ٍوتى ى اأٍليكٔبى  وها ُب( اليت قضى اٍلمى
 ( أم عذاب الةار.عىذىابى اٛنٍىًحيمً ( رٌُّم )كىكىقىاهيمٍ الدنيا )

  ( فازكا به.ًلكى هيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي  َٰ فىٍضبلن مٍّن رَبٍّكى  ذى ) - 57 

 لىعىَلهيمٍ لكي تقرأه على قومك ) ١نٌمدةا قراءة القرآف بلسانك يا ( أم نهلفىًإ٧َنىا يىَسٍرنىاهي بًًلسىاًنكى ) - 58 
  عظوا.( أم لكي يتٌ يػىتىذىَكريكفى 

 ( موتك.ًإنَػهيم محٍرتىًقبيوفى ( الةصر من اهلل عليهم )فىاٍرتىًقبٍ ) - 59 



 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ك ًٌب بعوف اهلل تعأب تفسًن نورة الدخاف، 

============================================= 

 

 سورة الجاثية

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 .( نبق تفسًنهاحم تىةزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى الَلًه اٍلعىزًيًز اٜنٍىًكيمً ) - 1

يىاتو ( خلق )ًإَف ُب ) - 3   ( ُّا.لٍٍّلميٍؤًمًةٌنى ( أم عبلمات على قدرة اهلل )الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض آلى

ٍلًقكيمٍ ) - 4  ( ُب السماكات كاألرض، أم ُب الكواكب السٌيارة كمن كىمىا يػىبيثح ًمن دىابَ و ( آيات )كىُب خى
  ( ُّا.آيىاته لٍّقىٍوـو ييوًقةيوفى ٗنلتها األرض )

ًؼ الَلٍيًل كىالةَػهىارً ) - 5  اًء ًمن رٍٍّزؽو كىمىا أىنزىؿى الَلهي ًمنى ( آيات )كىاٍخًتبلى فىأىٍحيىا بًًه اأٍلىٍرضى ( هو اٞنطر )الَسمى
 ٌف ٟنا خالقان أ( فيعلموف آيىاته لٍّقىٍوـو يػىٍعًقليوفى ( جةوبان كمشاالن ناخة  كباردة )بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىتىٍصرًيًف الرٍّيىاحً 

  خلقها كحكيمان أتقن صةعها.

 ١نٌمد( يا نػىتػٍليوهىا عىلىٍيكى ته ككماؿ قدرته )  على كحدانيٌ ( الدالٌ آيىاتي الَلهً ( اٞنخلوقات اٞنذكورة )تًٍلكى ) - 6
ا ( إذا ٓب يؤمةو كىآيىاتًًه يػيٍؤًمةيوفى ( كهو القرآف )الَلهً ( حديث )فىًبأىمٍّ حىًديثو بػىٍعدى ( أم بالصدؽ )بًاٜنٍىقٍّ )

  إهنم مصٌركف على كفرهم كتكذيبهم. كاٞنعىن:بالقرآف، 

  ( أم كثًن اآلثاـ.أىثًيمو ( ام كٌذاب )لٍّكيلٍّ أىفَاؾو العذاب )( ام شدة كىٍيله ) - 7



َ ييًصرح ميٍستىٍكربناأ عليه )قرى ( أم تي يىٍسمىعي آيىاًت الَلًه تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيهً ) - 8 كىأىف َٓبٍ ( أم يقيم على كفره )ٍبي
  ( أم مؤٓب موجع.ا فػىبىشٍٍّرهي ًبعىذىابو أىلًيمو يىٍسمىٍعهى 

ٍيئنا كىًإذىا) - 9  ( أماـ أصحابه ليو٨نهم أهٌنا كلمات مسبوق أَنىذىهىا هيزيكنا( كعرؼ اٜنقيق  )عىًلمى ًمٍن آيىاتًةىا شى
 ٟنىيٍم عىذىابه وف باآليات )ئ( اٞنستهز أيكلىػًَٰئكى كعةادان ٛنهله بالعواقب ) ١نٌمدان مةه على رنولةا ال قيم  ٟنا تكربٌ 

   ( ُب الربزخ.محًهٌنه 

َةمي كىالى يػيٍغيًن ( أم كٟنم من بعد ذلك العذاب اٞنهٌن عذاب آخر كهو عذاب )كىرىاًئًهمٍ مٍّن ) - 10  جىهى
ٍيئنا( من اٞناؿ )عىةػٍهيم َما كىسىبيوا  كىالى مىا أَنىذيكا ًمن( أم ال يدفع عةهم شيئان من العذاب كلو افتدل به )شى
 ل شفاعتهم ُبياؤهم كاٞنبلئك  كاٞنشايخ كاألئم  كال تيقبى ( أم كال تدفع العذاب عةهم أكلديكًف الَلًه أىٍكلًيىاءى 

  م.( ُب جهةٌ كىٟنىيٍم عىذىابه عىًظيمه اٞنشركٌن )

ا) - 11 ػَٰذى ٍم ٟنىيٍم عىذىابه مٍّن) ( ٞنن يهتدم به إٔب طريق اٜنقٌ هيدنل( القرآف )هى  كىاَلًذينى كىفىريكا بًآيىاًت رىًٍُّّ
 ات كالزنابًن كغًن ذلك. كقد نبق معىن الرجز ُب نورة نبأ ُبالعقارب كاٜنيٌ غ د ( الرجز هو اٞنرض كلرٍٍّجزو 
  م مؤٓب.أ( أىلًيمه ) 5آي  

 ( أمكىلًتىٍبتػىغيوا ًمن فىٍضًلهً ( أم السفن )الَلهي اَلًذم نىَخرى لىكيمي اٍلبىٍحرى لًتىٍجرًمى اٍلفيٍلكي ًفيًه بًأىٍمرًهً ) - 12
 ( له هذه الةعم.كىلىعىَلكيٍم تىٍشكيريكفى السفن للتجارة )كلتطلبوا الرزؽ من فضله بركوب 

 ( منكىمىا ُب اأٍلىٍرضً ( الغازي  من رياح كنحاب كثلوج كامطار )كىنىَخرى لىكيم َما ُب الَسمىاكىاتً ) - 13
يعنا مٍٍّةهي أهنار كُنار كنفن كدكاب كانعاـ كغًن ذلك )  مةه، أم( أم ٗنيع هذه األشياء كاف تسخًنها ٗنًى

 بأمر صادر مةه كليس ألصةامكم شيء من ذلك، فاهلل خلقها بقدرته كنٌخرها ُنكمته لكي تشكركه
يىاتو ( أم ُب خلقها كتسخًنها على تعٌدًد أجةانها كألواهنا كفوائدها )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى عليها )  ( أمآلى



 من جةسها فهو يستحق الشكر لعبلمات كاضحات بٌيةات على أف ٟنا خالقان حكيمان قادران عاٞنان ليس
 ( ُب شأهنا كيشكركف اهلل على تسخًنها.لٍّقىٍوـو يػىتػىفىَكريكفى كالعبادة على خلقها كتسخًنها ٟنم )

ـى تهم ُب الكبلـ )( لليهود زلٌ يػىٍغًفريكا) ١نٌمد( من قومك يا قيل لٍَّلًذينى آمىةيوا) - 14 لًَلًذينى الى يػىٍرجيوفى أىيَا
كالدليل على ذلك قوله تعأب  اـ اٝنًن كالعزٌ اـ اهلل هي أيٌ ُب اٞنستقبل. فأيٌ  يرجوف اٝنًن كالعزٌ م ال أ (الَلهً 
 ُب مصر رهم بأياـ يونف كما أصاُّم من اٝنًنات كالعزٌ نورة إبراهيم }كىذىكٍٍّرهيم بًأىيَاـً الَلًه { أم ذكٌ  ُب

انيوا يىٍكسً ( اهلل )لًيىٍجزًمى بوانطته )  ( من الظلم كاآلثاـ، يعين هو يعاقب اليهود ُب اٞنستقبلبيوفى قػىٍومنا ّنىا كى
  مٍ على ظلمهم. كنظًنها ُب نورة البقرة قوله تعأب }كىَد كىًثًنه مٍٍّن أىٍهًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريدحكنىكيم مٍّن بػىٍعًد ًإ٬نىاًنكي 

ا مٍٍّن ًعةًد أىنفيًسًهم مٍّن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌَنى ٟنىي   فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىَّتَٰ يىٍأٌبى الَلهي بًأىٍمرًًه { . مي اٜنٍىقح كيَفارنا حىسىدن

َ جىعىٍلةىاؾى ) - 18  فىاتًَبٍعهىا( أم من أمر الدين، كهي شريع  التوحيد )عىلىىَٰ شىرًيعى و مٍّنى اأٍلىٍمرً ) ١نٌمد( يا ٍبي
  ( ألهنم ليسوا أهل كتاب.يػىٍعلىميوفى اَلًذينى الى اٞنشركٌن من قومك ) كىالى تػىَتًبٍع أىٍهوىاءى(

ٍيئنا( أم اٞنشركٌن )ًإنَػهيمٍ ) -19   كىًإَف الظَاًلًمٌنى بػىٍعضيهيمٍ بعت أهواءهم )( إف اتٌ لىن يػيٍغةيوا عىةكى ًمنى الَلًه شى
 أمرهم كيةصرهم على( فهو يتؤٌب كىالَلهي كىٕبح اٍلميَتًقٌنى بع بعضان ُب الظلم )( يعين بعضهم يتٌ أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 

  أعدائهم.

ا) - 20 ػَٰذى  ( إٔب طريق اٜنقٌ كىهيدنل( يبٌصرهم ُب أمر ديةهم كدنياهم كآخرهتم )بىصىائًري لًلَةاسً ( القرآف )هى
  ( بثواب اهلل كعقابه ألهنم هم اٞنةتفعوف به.كىرىٍ٘نى ه لٍّقىٍوـو ييوًقةيوفى )

 (مىًن أَنىذى إًلىػَٰهىهي هىوىاهي أرأيت كفكرت ُب ) كاٞنعىن:، أصلها أرأيت كالفاء للتفكًن، ١نٌمد( يا أىفػىرىأىٍيتى ( – 23
 ( يعين إنٌه عآب باألشياء غًن جاهل كمع ذلككىأىضىَلهي الَلهي عىلىىَٰ ًعٍلمو ذ معبودان ّنا هتول نفسه )ٔنٌ ان يعين مى 

 كىخىتىمى عىلىىَٰ ألنه ظآب يظلم الضعفاء كاٞنساكٌن كيغصب حقوقهم ) لم فقد أضٌله اهلل عن طريق اٜنقٌ العً 
 فىمىن يػىٍهًديهً كال يرل طريقه كال يهتدم إليه ) ( فبل يسمع صوت اٜنقٌ ٚنىًٍعًه كىقػىٍلًبًه كىجىعىلى عىلىىَٰ بىصىرًًه ًغشىاكىةن 



 ركف ُب العاقب ال تتفكٌ أ( أم َكريكفى أىفىبلى تىذى أم ال أحد يقدر على هدايته ) ؟( لهالَلهً ( إضبلؿ )ًمن بػىٍعدً 
  ؟عظوف كترتكوف الظلمكالعقاب فتتٌ 

نٍػيىا( مةكرك البعث كاٜنساب )كىقىاليوا) - 24 يىاتػيةىا الدح ( أم ٧نىيوتي كى٥نىٍيىا)ٍبٌ  ( اليت نعيش فيهامىا ًهيى ًإاَل حى
اٜنياة حياة أيخرل تعدكنةا ُّا كال ملىك ٧نوت ٥نن كٓنيا أبةاؤنا، يعين تقـو أبةاؤنا مقامةا كليس بعد هذه 

( يعين كما أنباب اٞنوت إال اٞنرض أك القتل أك الغرؽ كىمىا يػيٍهًلكيةىا ًإاَل الَدٍهري يقبض أركاحةا كما تقولوف )
. فقاؿ اهلل تعأب ) عن  م كال يعلموف شيئان ( ألهنم ُب عآب مادٌ ًلكى ًمٍن ًعٍلمو  َٰ كىمىا ٟنىيم ًبذى أك اٜنرؽ أك اٟنـر

( أم نائركف ًإٍف هيٍم ًإاَل يىظيةحوفى ٌما يةتقلوف إليه )عآب األثًن عآب الةفوس كال يعتقدكف به إال بعد موهتم لى 
  كليس على اٜنقائق. الظنٌ  على

متةاع عن ( ُب االَما كىافى حيَجتػىهيمٍ ( كفيها ذكر البعث كاٜنساب )كىًإذىا تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًهٍم آيىاتػيةىا بػىيػٍّةىاتو ) - 25
نساف هو ( بأٌف هةاؾ بعثان كحسابان. فظٌةوا أف اإلًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى ( اٞنوتى )ًإاَل أىف قىاليوا ائٍػتيوا بًآبىائًةىااإل٬ناف )

هم ءآبا نساف اٜنقيقي هو الةفس الركحاني ، كأفٌ اإل ن ُب القرب كٓب يعلموا أفٌ م الذم ديفً اٛنسم اٞنادٌ 
 يركهنم، كما البعث كاٜنساب الذم أنكركه إاٌل  يسمعوف كيبصركف كلكن ال موجودكف ُب عآب الةفوس

 . كالشاهد على ذلك قوله تعأب فيما يلي:للةفوس كال داعي إٔب إعادة األجساـ ثاني ن 

ًيتيكيمٍ ( اٜنياة األكٔب، أم ٫نلقكم ُب بطوف أمهاتكم )قيًل الَلهي ٪نيًٍييكيمٍ ) - 26 َ ٬ني  جالكمآنقضاء ا( بعد ٍبي
َ ٩نىٍمىعيكيمٍ ) َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً ( ُب عآب الربزخ كأنتم نفوس أثًني  )ٍبي ( كهو اليـو الذم الى رىٍيبى ًفيهً ( الذم )ًإٔبى

شيء مادم صائر إٔب اٝنراب مهما  كلٌ   ؽ فيه اَّموع  الشمسي ، كهذا اٜنادث ال ريب فيه، ألفٌ تتمزٌ 
طاؿ مكثه، فإذا جاء ذلك اليـو نبعث الةفوس من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر كهةاؾ يكوف اٜنساب، 

نعيد الةفوس فيها، فهذا شيء غًن معقوؿ، ٍبٌ  ت  إٔب اٜنياة ثاني وف بأنةا نعيد األجساـ اٞنيٌ كليس كما تظةٌ 
بيضته اليت خرج مةها، إذ ليس الغاي  من تكوين البيض  هو قشرها بل  فهل من اٞنعقوؿ أف نعيد الفرخ إٔب

 كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى ف فيها. فالةفس ٕنٌثل الفرخ، كاٛنسم ٬نٌثل قشر البيض  )هو الفرخ الذم تكوٌ 



 ياة بعد ذكر اٞنماتاهلل تعأب ٓب يذكر ح ل إٔب كلمات اآلي  كفٌكر ُب معانيها فإفٌ ( اٜنقيق . فتأمٌ يػىٍعلىميوفى 
  ٩نمعكم إٔب يـو القيام .ٍبٌ  بل قاؿ

 (كىيػىٍوـى تػىقيوـي الَساعى ي ( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )كىلًَلًه ميٍلكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) - 27
  الةار.( ألهنم ٫نسركف اٛنة  كييعٌذبوف ُب يػىٍومىًئذو ٫نىٍسىري اٍلميٍبًطليوفى يعين القيام  )

اثًيى ن ( من األمم )كىتػىرىلَٰ كيَل أيَم و ) - 28 ة حرارة الةار. تقوؿ ( أم ٠نتمع  يلوذ بعضهم ببعض من شدٌ جى
تيٍدعىىَٰ ( مةهم )كيلح أيَم و العرب "رأيت زيدان جاثيان على ركبتيه" أم جامعان نفسه كحانيان ظهره على ركبتيه. )

َٰ ًكتىاًُّىا ٤نيل إٔب إ٤نيلهم كأهل القرآف إٔب قرآهنم، التوراة إٔب توراهتم كأهل اإل( للمحاكم ، أهل ًإٔبى
( ُب دار اٍليػىٍوـى ْنيٍزىٍكفى مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى ظ  تشهد عليهم ّنا فعلوا كتقوؿ ٟنم )كأنبياؤهم ٓناكمهم كاٜنفى 

  ٟنم أنبياؤهم: تقوؿٍبٌ  الدنيا.

ا ًكتىابػيةىا) - 29 ػَٰذى ، ( ام بالقوؿ اٜنقٌ يىةًطقي عىلىٍيكيم بًاٜنٍىقٍّ ٤نيل كالقرآف )التوراة كاإل( السماكم، يعين هى
ب لوضوح الدليل على الشيء فيقاؿ "يداؾ تةطق َنر٬نتك، كرجلك تشهد عليك ّنا ضرى يي  له كهذا مثى 
ما ُب الكتب السماكي  من كصايا بةبذ األصةاـ كإنذارات عن عبادة األكثاف كهتديد  أفٌ  كاٞنعىن:فعلت" 

 ك ُّا، فكأٌف الكتب  كافي  كبراهٌن كافي  على مةع عبادهتا كالتمسٌ كعيد ٞنن ٕنٌسك ُّا ٟني أدلٌ ك 
السماكي  تةطق بلساف فصيح فتقوؿ اهلل كاحد ال شريك له كال تعبدكا غًنه، كلكٌةكم بٌدلتم كغًٌنًب تعاليم 

تقوؿ ٟنم اٞنبلئك  ) ٍبٌ  بزعمكم،الكتب السماكي  فعبدًب اٞنخلوقٌن بدؿ اٝنالق كجعلتموهم شفعاء لكم 
( ُب دار الدنيا، أم كٌةا نكتب أعمالكم نسخ  بعد نسخ ، يعين كل ًإنَا كيَةا نىٍستىةًسخي مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى 

ا ًكتىابػيةىا يىةًطقي عىلىٍيكيم بًاٜنٍىقٍّ ( كٓب يقل  ػَٰذى يـو نسخ  حّت صار كتابان. كالدليل على ذلك قوله تعأب )هى
كاحد مةهم له   ا كتابكم". فكتب اهلل هي الكيتيب السماكي ، أما كتب الةاس فهي كتب أعماٟنم كلٌ "هذ

الًًه فػىيػىقيوؿي يىا لىٍيتىيًن ٓبٍى أيكتى  أعماله. كقاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٜناق   كتاب }كىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي ًبًشمى
  . { ًكتىابًيىهٍ 



أأنت قلت لبين إنرائيل أيعبدكا البعليم كعشتاركت  :فحيةئذو يسأؿ اهلل مونى صاحب التوراة فيقوؿ له 
 كم كقد كربٌ ما قلت ٟنم اال ما أمرتين به أف أعبدكا اهلل ريٌب  كالشعرل اليماني ؟ فيقوؿ نبحانك ياربٌ 

 شيئان فبل يعبدكا بقران كال حجران كالى أف ال يعبدكا غًنؾ كال يشركوا بك أخذتي عليهم العهود كاٞنواثيق على 
 هم غًٌنكا ديةهم بعدم كأشركوا كأنت أعلم ُّم ميٌن.٤نمان كال شجران، كلكةٌ 

 ذك٘ب كأمي إالهٌن منٔنٌ ا٤نيل فيقوؿ: ياعيسى بن مرٙب أأنت قلت للةاس ٍب يسأؿ عيسى صاحب اإل
 عبدكااقلتي ٟنم إال ما أمرتين به أف ما  دكف اهلل ؟ فيقوؿ نبحانك ما يكوف ٕب أف أقوؿ ما ليس ٕب ُنقٌ 

 بن اهلل ؟ فيقوؿ نبحانك ما قلت ٟنم ذلكإٌ٘ب إكم. فيقوؿ اهلل تعأب : أأنت قلت ٟنم  كربٌ اهلل ريٌب 
نساف كي ال يقولوا إبن اهلل كأنت  إبن اإل٘بٌ أكلكةهم نسبوه ٕب ُّتانان كزكران، فقد أكثرت ٟنم من قوٕب 

 شيء عليم. بكلٌ 

 تكم كقٌدنواأأنت قلت للةاس أعبدكا أئمٌ  ١نٌمديا  :ان صاحب القرآف فيقوؿ اهلل تعأب١نٌمدٍب يسأؿ 
 قبورهم كانألوا حوائجكم مةهم كانتعيةوا ُّم عةد قيامكم كقعودكم كانذركا ٟنم كاحلفوا ُّم كاجعلوا

 ريٌب كرٌبكم كالعبدكا اهلل اأكالدكم عبيدان ٟنم. فيقوؿ نبحانك يارب ما قلتي ٟنم إاٌل ما أمرتين به أف 
. فيقوؿ اهلل هؤالء بٌدلوا ديةهم بعدم كصاركا فرقان عديدة كأنت أعلم ُّم ميٌن  تشركوا به شيئان، كلكنٌ 

     هذا يـو يةفع الصادقٌن صدقهم ٟنم مغفرة كأجره كرٙب. تعأب

 هيوى ( الدخوؿ )ًلكى  َٰ ذى ( أم ُب جةٌته )ُب رىٍ٘نىًتهً فىأىَما اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت فػىييٍدًخليهيٍم رىبػحهيٍم ) - 30
 . (اٍلفىٍوزي اٍلميًبٌني 

 ( أصلها أٓب تكن، كالفاء للتفكًن،أىفػىلىٍم تىكيٍن آيىاٌب تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيكيمٍ ( ييقاؿ ٟنم )كىأىَما اَلًذينى كىفىريكا) - 31
 كتدرنوها لكي تصيبوا اٜنقيق  كتةجوا من ركا فيهاأ عليكم فلماذا ٓب تفكٌ قرى ياٌب تي آأٓب تكن  كاٞنعىن:

  ( إذ كٌذبتم الرينيل كآذيتموهم.كىكيةتيٍم قػىٍومنا ٠نحٍرًًمٌنى ( عن قبوٟنا كاالنتماع ٟنا )فىاٍنتىٍكبػىٍرًبيٍ العذاب )



 الى رىٍيبى ) ( آتي كىالَساعى ي ( ال خبلؼ فيه )حىقٌّ ( بالعقاب كالثواب )ًإَف كىٍعدى الَلهً ( لكم )كىًإذىا ًقيلى ) - 32
 ( . هذا إنكار مةهم ٜندكث القيام  كاٜنسابقػيٍلتيم َما نىٍدرًم مىا الَساعى ي ُب كقوعها ) ( أم ال شكٌ ًفيهىا

  ( من حدكثها.ًإف َنظينح ًإاَل ظىةًّا كىمىا ٥نىٍني ّنيٍستػىٍيًقًةٌنى )

ا ٟنىيٍم نىيٍّئىاتي مىا عىًمليوا) - 33  أٌف أعماٟنم اليت كانوا يعملوهنا ُب الدنيا كانت ( يعين كظهر ٟنم حيةئذو كىبىدى
انيوا ًبًه يىٍستػىٍهزًئيوفى م كأحاط ُّم العذاب )أ( كىحىاؽى ًًُّمنيئ  كليست حسة  كما كانوا يعتقدكف )  ( أمَما كى

  وف.ئبوقوعه يستهز 

ا إشراؾ ك٪نسبوف ى اهلل عةها ألهنٌ هل بلدٌب "كرببلء" يعملوف، يعملوف أعماالن قد هنى أككذلك كاف قومي ك 
أهٌنم مهتدكف، يضربوف رؤكنهم بالسيوؼ يـو العاشر من شهر ١نرـٌ كالدماء تسيل على كجوههم كعلى 

األكفاف اليت ييلبسوهنا فرتاهم ُنال  تشمئٌز مةها الةفوس، كلكٌةهم يعتقدكف أٌف أعماٟنم هذه أعماؿ 
دخلهم اٛنٌة  ُب اآلخرة ألهٌنم يعملوف حسة  كأٌف اٜنسٌن بن علي بن أيب طالب يشفع ٟنم عةد اهلل كي

هذه األعماؿ ألجله ألنه قيًتل مظلومان.  كهذه كاحدة من ثبلثٌن من األعماؿ السيئ  اليت ال يرضى اهلل ُّا 
 رنوؿ اهلل. كلكن بدا ٟنم نيئات ما ١نٌمدبوف ُّا إٔب اهلل كإٔب كلكةهم يعتقدكف أهٌنا أعماؿ حسة  يتقرٌ 

ا اٟنم إٔب اآلخرة فةدموا كتبٌٌن ٟنم أهنا كانت أعماالن نيئ  كليست حسة  كما كانو وا حٌن موهتم كانتقلعم
 يعتقدكف.

 ( مسكن البشر، يعين مالككىرىبٍّ اأٍلىٍرضً ( األثًني  مسكن اٞنبلئك  )فىًلَلًه اٜنٍىٍمدي رىبٍّ الَسمىاكىاتً ( - 36
 (رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ٗنلتها الكواكب السٌيارة )السماكات األثًني  كمن فيها، كمالك األرض كمن عليها كمن 

  يعين ٩نب عليكم أف ٓنمدكه على نعمائه.

 ( ُباٜنٍىًكيمي ( ُب ملكه )ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىهيوى اٍلعىزًيزي ( أم العظم  كاٟنيب  )كىلىهي اٍلًكرٍبًيىاءي ) - 37
 أفعاله.



  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اٛناثي ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================ 

 
 سورة األحقاف

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

 . (ح ـ) - 1

 ( نبق تفسًنها ُب نورة الزخرؼ.تىةزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى الَلًه اٍلعىزًيًز اٜنٍىًكيمً ) - 2

ةػىهيمىا ًإاَل بًاٜنٍىقٍّ ( أم الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض )الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى مىا خىلىٍقةىا ) -3  ( كىمىا بػىيػٍ
 .. كقد نبق تفسًن هذه اآلي  ُب نورة األنعاـ كنور غًنهاام بالوعد اٜنقٌ 

ل هو يـو القيام ، كذلك قوله ، كاألجى فيه فيتمزٌقنى  بلن تةتهي حياهتنٌ ( يعين كجعلةا ٟنٌن أجى كىأىجىلو محسىمًّى)
تعأب ُب نورة االنفطار }كىإذا الكواًكبي انتىثػىرىٍت{ . يعين ٕنزٌقت كانتثرت أجزاؤها ُب الفضاء فتكوف 

( من كىاَلًذينى كىفىريكا عىَما أينًذريكاارة اٛنديدة )تكوف أقماران للكواكب السيٌ فنيازؾ، أما القطع الكبًنة مةها 
  ( ال يلتفتوف إليك كال يسمعوف لقولك.ميٍعًرضيوفى العذاب )

( نبق قيٍل أىرىأىيٍػتيم َما تىٍدعيوفى ًمن ديكًف الَلًه أىريك٘ب مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرًض أىـٍ ٟنىيٍم ًشٍرؾه ُب الَسمىاكىاتً ) -4 
ا، كقوله )40تفسًنها ُب نورة فاطر ُب آي   ػَٰذى م من قبل القرآف مكتوب فيه ( أائٍػتيو٘ب ًبًكتىابو مٍّن قػىٍبًل هى

ا تشفع لكم. فإف ٓب تأتو٘ب اٞنبلئك  بةات اهلل أك أهنٌ  األصةاـ شركاء اهلل ُب اٝنلق أك مكتوب فيه أفٌ  أفٌ 
( باٜنقائق، أىثىارىةو مٍٍّن ًعٍلمو )بً تو٘ب اأ( أىكٍ بكتاب ٚناكم يشًن إٔب ذلك فقولكم مردكد كإٌدعاؤكم باطل )

  ( فيما تٌدعوف.ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى مأثور من قوؿ األنبياء )  من قوؿ يعين أك بقيٌ 



َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً ( دعاءه )كىمىٍن أىضىلح ٣نَن يىٍدعيو ًمن ديكًف الَلًه مىن اَل يىٍستىًجيبي لىهي ) -5  ( يعين لو بقي ًإٔبى
( يعين عن دعاء اٞنشركٌن ًهمٍ عىن ديعىائً ( يعين اٞنبلئك  )كىهيمٍ يدعو إٔب يـو القيام  ال يستجاب له )

يسمعوهنم   على األرض فبلٌناٞنبلئك  ُب السماكات األثًني  كاٞنشرك ( ال يعلموف بذلك، ألفٌ غىاًفليوفى )
يىٍسمىعيوا  ًإف تىٍدعيوهيٍم الى } لبعد اٞنساف  بيةهم، كلو ٚنعوا ما انتجابوا ٟنم. كمثلها ُب نورة فاطر قوله تعأب

ابيوا لىكيمٍ ديعىاءىكيٍم كىلىٍو  عيوا مىا اٍنتىجى   . {كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيمٍ   ٚنًى

 وف أفٌ م  كاٞنشايخ اٞنوتى يدعوهنم لقضاء حوائجهم كال يعلفكذلك اليـو أكثر الةاس يدعوف األئمٌ  
من يدعوهم كال األئم  كاألنبياء ليسوا ُب القبور بل صعدكا إٔب السماء إٔب اٛنةاف فبل يسمعوف دعاء 

يستجيبوف ٞنن يطلب حاج ن مةهم كال يعلموف الغيب لكي يكونوا كانط  بيةهم كبٌن اهلل ُب قضاء 
 ٟنم. حوائج الةاس، كيـو القيام  يةكركف على من دعاهم كنأؿ حاجته مةهم كيترٌبؤكف مةهم كال يشفعوف

انيوا ٟنىيٍم ( يـو القيام  )كىًإذىا حيًشرى الَةاسي ) - 6 اءن كى ( أم صارت اٞنبلئك  أعداءن ٞنن عبدها كنأؿ أىٍعدى
اًفرًينى حاجته مةها ) انيوا ًبًعبىادىهًتًٍم كى ( أم مةكرين عليهم ذلك مؤنٌبٌن ٟنم موٌِنٌن عليهم. ككذلك من كىكى

اٞنشركٌن  يعبد قبور األنبياء كاألئم  كاٞنشايخ كيقٌدنها كيسأؿ حاجته مةها كيةذر ٟنا يكوف مصًنه كمصًن
 ذين عبدكا اٞنبلئك  كنألوا حوائجهم مةها.ال

ا ) ١نٌمد( به لىَما جىاءىهيمٍ ( أم للقرآف )كىًإذىا تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًهٍم آيىاتػيةىا بػىيػٍّةىاتو قىاؿى اَلًذينى كىفىريكا لًٍلحىقٍّ ) -7  ػَٰذى هى
  ه ٩نذب القلوب إليه.( ألنٌ ًنٍحره محًبٌنه 

 فرتاه من نفسه.ا( تقديره هل يقولوف نقله من الكتب السماكي  أـ يقولوف أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي ) -8 
فىبلى ( كما تزعموف )قيٍل ًإًف افػٍتػىرىيٍػتيهي كاٛنواب كبل ال هذا كال ذاؾ بل هو كحيه من اهلل أنزله عليه جربائيل ، )

ًٍلكيوفى ٕب ًمنى الَلهً  ٍيئنا( أم من دفع عذاب اهلل )ٕنى كيف أفرتم على اهلل من أجلكم كأنتم ال   كاٞنعىن:( شى
( أم ّنا تكثركف من التكذيب، يقاؿ هيوى أىٍعلىمي ّنىا تيًفيضيوفى فرتيت عليه )اتقدركف على دفع عقابه عين إف 



 ةن تقولوف افرتاه كمرٌ  ةن ( أم ُب القرآف، فمرٌ ًفيهً فاض الةهر باٞناء أم كثر اٞناء فيه ففاض اٞناء من الةهر. )
، كأخرل تقولوف أناطًن األكلٌن، كمرٌ تقولوف نح ( أم  كىفىىَٰ بًهً لكم فيه )اأقو  تقولوف شاعر، فقد كثرت ةن ره
ا بػىٍييًن كىبػىيػٍةىكيٍم كىهيوى اٍلغىفيوري كفى باهلل )  (  ّنن آمن.الَرًحيمي ( ٞنن أنلم )شىًهيدن

رناليت  إٔب الةاس فتستغربوا كتستةكركاتي ؿ رنوؿ بيًعثٍ ( أم لست بأكٌ قيٍل مىا كيةتي ًبٍدعنا مٍّنى الرحنيلً ) -9 
 كثًنة. كمن ذلك قوؿ لبيد:  بل نبقتين رينيله 

 عاًمري  بىبلئيى  ًمنٍ  ًبٍدعان  كافى  فىما     ميغىٌمران  أكٍ  جاًهبلن  ًميٌن  كافى  مىنٍ 
 كىمىا أىنىا ًإاَل نىًذيره ( من ريٌب )ًإٕبىَ ًإٍف أىتًَبعي ًإاَل مىا ييوحىىَٰ ( ُب اٞنستقبل )كىمىا أىٍدرًم مىا يػيٍفعىلي يب كىالى ًبكيمٍ )

  (.محًبٌنه 

( فماذا يكوف مصًنكم ًمٍن ًعةًد الَلًه كىكىفىٍرًبي ًبهً ( القرآف )ًإف كىافى ( معةاه أبدكا ٕب رأيكم )قيٍل أىرىأىيٍػتيمٍ ) -10 
يعين شهد لكم  (ًإٍنرىائًيلى عىلىىَٰ ًمٍثًلهً مٍّن بىيًن ( لكم )كىشىًهدى شىاًهده عةد اهلل ُب اآلخرة أليس اٝنزم كالةار؟ )

على صدؽ  على أف ما جاء ُب القرآف من دين كتوحيد كنبذ األصةاـ مثل ما جاء ُب التوراة، كهذا يدؿٌ 
إذ طابق ديةه دين األنبياء السابق ، ككاف الشاهد عبد اهلل بن نبلـ كاف من اليهود فأنلم على يد  ١نٌمد
( على رنولةا كىاٍنتىٍكبػىٍرًبيٍ ) ( الشاهدفىآمىنى ن اليهود أنلموا ككاف من علمائهم )كآمن كمعه ٗناع  م الةبٌ 

  .( إٔب طريق اٜنقٌ ًإَف الَلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى كٓب تؤمةوا به ألنكم ظاٞنوف تظلموف الةاس )

يػٍرنا( من األنصار )آمىةيوالًَلًذينى ( بالقرآف من اليهود )كىقىاؿى اَلًذينى كىفىريكا) - 11  ١نٌمد( ُب دين لىٍو كىافى خى
بػىقيونىا إًلىٍيهً )مَ  ( أم بالقرآف كٓب كىًإٍذ ٓبٍى يػىٍهتىديكا ًبهً قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  ؿ اٞنؤمةٌن به.( اٞنهاجركف بل لكيٌةا أكٌ ا نى

اركا آياته )يتدبٌ  ػَٰذى يػىقيوليوفى هى  لٌن.قدٙب، يعين من أناطًن األكٌ ( أم كذب  ًإٍفكه قىًدٙبه ( القرآف )فىسى

بوا به أيضان، كهي األلواح لىٌما نزؿ ُّا مونى ( نبٌيهم كذٌ ًكتىابي ميونىىَٰ ( أم قبل القرآف )كىًمن قػىٍبًلهً ) -12 
( ُّم كىرىٍ٘نى ن ( ٟنم يقتدكف به )ًإمىامنامن جبل الطور قالوا من ييصٌدؽ أهنا من عةد اهلل. كلقد أرنلةاه )



اه )ئً فرعوف كملى ليةجيهم من  ػَٰذى لٍّسىاننا عىرىبًيًّا لٍّييةًذرى اَلًذينى ( ٞنن نزؿ عليه )ًكتىابه محصىدٍّؽه ( القرآف أنزلةاه )كىهى
 . (لًٍلميٍحًسًةٌنى   )( باٛنةٌ كىبيٍشرىلَٰ (أنفسهم بعبادة األصةاـ )ظىلىميوا

 ( منفىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ على طاعته فبل يعبدكف غًنه )( اٍنتػىقىاميواٍبٌ  ًإَف اَلًذينى قىاليوا رىبػحةىا الَلهي ) - 13
  .( على فراؽ األهل كاألكالدكىالى هيٍم ٪نىٍزىنيوفى الشياطٌن ُب عآب الربزخ )

انيوا يػىٍعمىليوفى ( اٞنستقيموف على طاع  اهلل )أيكلىػًَٰئكى ) -14  اًلًدينى ًفيهىا جىزىاءن ّنىا كى من  (أىٍصحىابي اٛنٍىَةً  خى
  .صاٜن  أعماؿو 

ٍيًه ًإٍحسىاننا ٘نىىلىٍتهي أيمحهي كيٍرهنا ذكر نبحانه اٞنهدم ُب آخر الزماف فقاؿ )ٍبٌ  -15  نسىافى ًبوىاًلدى ةىا اإٍلً كىكىَصيػٍ
( ألهنا تفقد أطفاٟنا باٞنوت. كلذلك كرهت اٜنمل كالوضع ألهنا تعتقد أف طفلها نيموت كىكىضىعىٍتهي كيٍرهنا

كى٘نىٍليهي كىًفصىاليهي بٌٌن نبحانه أٌف هذا الطفل يكوف ٘نله كفصاله ثبلثٌن شهران )ٍبٌ  ثبلث،بعد نةتٌن أك 
ثيوفى شىٍهرنا كعشرين شهران فيكوف اَّموع ثبلثٌن شهران، كنبب  كاحدان ( ألٌف اٜنمل تسع  أشهر كفطامه ثىبلى

لبةها، فكاف اٜنمل  ى فجفٌ لت بأنثى ا ٘نرة بثبلث  أشهر كذلك ألهنٌ قرٌ ذلك ألٌف أمي فطمتين قبل اٞنٌدة اٞن
( أم أٟنمين حىَّتَٰ ًإذىا بػىلىغى أىشيَدهي كىبػىلىغى أىٍربىًعٌنى نىةى ن قىاؿى رىبٍّ أىٍكزًٍعيًن قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  كالفطاـ ثبلثٌن شهران،

( كىاًلدىَم كىأىٍف أىٍعمىلى صىاٜنًنا تػىٍرضىاهي  أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى اَليًت أىنٍػعىٍمتى عىلىَي كىعىلىىَٰ عمبلن أقـو به كغاييت مةه )
( كىًإ٘بٍّ ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى ئات ُب زمن شبايب )( ٣نا صدر مين من نيٌ كىأىٍصًلٍح ٕب ُب ذيرٍَّييًت ًإ٘بٍّ تػيٍبتي إًلىٍيكى مين )

  .أم من اٞنستسلمٌن ألمرؾ اٞنةقادين لديةك

( أم نتقبل اَلًذينى نػىتػىقىَبلي عىةػٍهيٍم أىٍحسىنى مىا عىًمليوانار على هنجهم )( إشارة إٔب اٟنداة كمن أيكلىػًَٰئكى ) -16 
إرشاداهتم للةاس كدعواهم إٔب التوحيد أحسن من أعماٟنم ألنفسهم، يعين أحسن من الواجبات الديةي ، 

كلذلك  أرشاداهتم تكوف عام  ككذلك نفعها عاٌمان. صومهم كصبلهتم يكوف نفعها خاصان ُّم، كلكنٌ  ألفٌ 
( أم ُب ٗنل  كىنػىتىجىاكىزي عىن نىيٍّئىاهًتًٍم ُب أىٍصحىاًب اٛنٍىَة ً ل مةهم". )كٓب يقل "نتقبٌ  (ل عةهمنتقبٌ )قاؿ تعأب 



انيوا ييوعىديكفى أصحاب اٛنة  ) هم ّنا قي صدً   نى اٛنةٌ  ( أم كما كعدناهم بأف ندخلهمكىٍعدى الصٍٍّدًؽ اَلًذم كى
  كعدناهم.

ى فلذلك  كاف أـ أنثى  مولود كلدته ذكران  لت بكلٌ أيمي يب كرهان ككضعها كرهان ألهنا أيثكً ككذلك كاف ٘نلي  
ه ٬نوت إذا بلغ من العمر بضع نةٌن كما مات من كاف قبله من أكالدها، كرهت اٜنمل لعلمها بأنٌ 

لبةها ففطمتين قبل  ى فجفٌ أمي ٘نلت بعد كالدٌب بأنثى  ككذلك كاف ٘نلي كفصإب ثبلثٌن شهران، ألفٌ 
من كرببلء إٔب  رة بثبلث  أشهر، فكاف اَّموع ثبلثٌن شهران ، كٞنا بلغتي مبلغ الرجاؿ هاجرتي اٞندة اٞنقرٌ 

 لي أفٍ  أكزعين عمبلن أقـو به لعٌ اٜنٌل  "بابل" كٞنا بلغت األربعٌن من عمرم دعوتي اهلل تعأب قائبلن ريٌب 
 من ى كالدٌم كأف أعمل صاٜنان ترضاه إٌ٘ب تبتي إليك كإ٘بٌ أشكر نعمتك اليت أنعمت ُّا علىٌي كعلى 

اٜنٍىٍمدي لٌلًه ك  ، تفسًن القرآف كأٟنمين معانيه كجعلين هاديان لديةه كداعيان إٔب نبيلهاٞنسلمٌن. فأعطا٘ب ريٌب 
 .رىبٍّ اٍلعىالىًمٌن

َا عىًمليوا  )( ُب اٛنةٌ دىرىجىاته داة )ل كاالنبياء كاٟني ( من الرني كىًلكيلٍّ ) - 19 ة  ُب دار ( من أعماؿ حسى ٣نٍّ
  .( بةقصو من الثوابأىٍعمىاٟنىيٍم كىهيٍم الى ييٍظلىميوفى ( رٌبك )كىلًيػيوىفػٍّيػىهيمٍ الدنيا )

ٍبتيٍم طىيٍّبىاًتكيمٍ ( يقاؿ ٟنم )يػيٍعرىضي اَلًذينى كىفىريكا عىلىى الَةارً ( ٣نات الةاس )كىيػىٍوـى ) -20  ُب ( لغًنكم )أىٍذهى
نٍػيىا كىاٍنتىٍمتػىٍعتيم ًُّىا يىاًتكيمي الدح فيما نبق أٌف األٖنار ٟنا  م انتمتعتم باٞنعاصي كالشهوات. كقد قلتي أ( حى

كاف   أركاح كما لؤلشجار أركاح، فالفاكه  اليت نأكلها ُب الدنيا تبقى أركاحها ُب عآب األثًن، فإفٍ 
كاف صاحبها من الكافرين   اٞنبلئك  بتلك الفواكه ُب اآلخرة فيأكل مةها كإفٍ  هي تٍ صاحبها من اٞنؤمةٌن أتػى 

ٍبتيٍم طىيٍّبىاًتكيٍم(صارت تلك الفواكه إرثان للمؤمةٌن، كهذا معىنى  يعين ذهبت مةكم  ،  قوله تعأب )أىٍذهى
اأٍلىٍرًض ًبغىًٍنً  كيةتيٍم تىٍستىٍكربيكفى ُب   ّنىا( أم عذاب اٝنزم كالعار )فىاٍليػىٍوـى ْنيٍزىٍكفى عىذىابى اٍٟنيوفً كصارت لغًنكم )

 .( أم ٔنرجوف عن طاع  اهللاٜنٍىقٍّ كىّنىا كيةتيٍم تػىٍفسيقيوفى 



 ( كهي اٞنةطق  الرملي  اٞنشرف ًإٍذ أىنذىرى قػىٍومىهي بًاأٍلىٍحقىاؼً هود ) الةبٌ ( يعين أىخىا عىادو ( ٟنم )كىاذٍكيرٍ ) -21 
 :امرئ القيسعلى البحر باليمن، مفردها حقف، كمن ذلك قوؿ 

ًشي الةَػقىا كًحٍقفً  افً  ٬نى  كتىٍسهاؿً  مىسٍّ  ًلٌنً  ًمنٍ  اٍحتىسىبا ّنا     فٍوقىهي  الوىليدى

ٍلًفهً )  ٍيًه كىًمٍن خى  أىاَل ( أم كقد مضت الرينيل من قبل هود كمن بعده، قائبلن )كىقىٍد خىلىًت الةحذيري ًمن بػىٌٍنً يىدى
  .بقيتم على عبادة األصةاـ ( إفٍ ًإ٘بٍّ أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو ( كحده )تػىٍعبيديكا ًإاَل الَلهى 

( من فىٍأتًةىا ّنىا تىًعدينىا( يعين عن عبادهتا )عىٍن آًٟنىًتةىا( أم لتلفتىةا كتصرفىةا )قىاليوا أىًجٍئتػىةىا لًتىٍأًفكىةىا) - 22
  .( بأنك رنوؿًإف كيةتى ًمنى الَصاًدًقٌنى العذاب )

من  ( إليكمكىأيبػىلٍّغيكيم َما أيٍرًنٍلتي ًبهً ( هو يعلم مّت يأتيكم العذاب )ًإ٧َنىا اٍلًعٍلمي ًعةدى الَلهً ( هود )قىاؿى ) -23 
 .( للعواقبكىلىػًَٰكينٍّ أىرىاكيٍم قػىٍومنا ْنىٍهىليوفى رٌبكم )

 ض ُب ناحي  منعرً ( أم رأكا نحابان يى عىاًرضنانذرهم به )أ( أم رأكا العذاب الذم فػىلىَما رىأىٍكهي ) -24 
ا عىاًرضه ٣نحًٍطرينىا( إنتبشركا به )محٍستػىٍقًبلى أىٍكًديىًتًهمٍ السماء ) ػَٰذى بضع  نقطع عةهمااٞنطر كاف قد  ( ألفٌ قىاليوا هى

ٍلتيم ًبًه رًيحه ًفيهىا عىذىابه أىلًيمه بىٍل هيوى مىا ك اٞنوٌكل بالعذاب )نةٌن، فقاؿ اٞنلى  . فالعارض هو  (اٍنتػىٍعجى
  السحاب البعيد، كمن ذلك قوؿ أعشى ميموف:

أى٧َنىا البػىٍرؽي ُب حىافىاتًًه الشحعىلي   بىٍل هىٍل تػىرىل عىاًرضان قىٍد ًبتح أىٍرميقيهي     كى
 كقاؿ عةرتة يصف الديار:

 ًف العاًرًض اٟنىطٌاؿً دادي كىكٍ رىٚنىها        تػىرٍ كىعىفا مىغانًيىها كىأىخلىقى 
  كقاؿ:

ـً  ًذم غىرًيفو  ُب حىرًيقان         كجٍئةا بػىٍردان  عاًرضان  فىجاؤكا  ًضرا



فىأىٍصبىحيوا الى يػيرىلَٰ ًإاَل ( فجاءهتم األعاصًن فدٌمرهتم كأهلكتهم )تيدىمٍّري كيَل شىٍيءو بًأىٍمًر رىبػٍّهىا) - 25
( ًلكى  َٰ كىذى ) ن مةهم فقد خرجوا عةهم قبل ٠نيء العذابا القـو فقد هلكوا، إال هودان كمن آمى أمٌ ( مىسىاًكةػيهيمٍ 

 .( ُب اٞنستقبل٤نىٍزًم اٍلقىٍوـى اٍلميٍجرًًمٌنى هلكةا أهل األحقاؼ باألعاصًن كذلك )أثل ما أم مً 

ة االجساـ ةكم فيه من قوٌ أم فيما ٓب ٧نكٌ ( ًفيمىا ًإف َمَكَةاكيٍم ًفيهً ( ُب األرض )كىلىقىٍد مىَكَةاهيمٍ ) -26 
ةن كطوؿ العمر ككثرة األمواؿ ) كٓب  أعرضوا عن اٜنقٌ  ( ليفقهوا ُّا كلكنٍ كىجىعىٍلةىا ٟنىيٍم ٚنىٍعنا كىأىٍبصىارنا كىأىٍفًئدى

تػيهيم مٍّن يسمعوا قوؿ رنولةا ) هم حوانٌ  ( أم ٓب تةفعهمشىٍيءو فىمىا أىٍغىنىَٰ عىةػٍهيٍم ٚنىٍعيهيٍم كىالى أىٍبصىاريهيٍم كىالى أىٍفًئدى
انيوا ٩نىٍحىديكفى بًآيىاًت الَلهً ) وف عن اٜنقٌ ل بل كانوا يتعامى باع الرني ُب كشف اٜنقيق  كاتٌ  أم يةكركهنا  (ًإٍذ كى

 .( من ٠نيء العذابَما كىانيوا بًًه يىٍستػىٍهزًئيوفى ( أم أحاط ُّم )مكىحىاؽى ًًُّ بوف ُّا )كيكذٌ 

 ( كهم قـو هود كانوا باليمن كقـو صاّبمٍّنى اٍلقيرىلَٰ ( يا أهل مك  )أىٍهلىٍكةىا مىا حىٍولىكيمكىلىقىٍد ) -27 
   كالرباهٌن( ام بيٌةا ٟنم األدلٌ اآٍليىاتً ( ٟنم )كىصىرَفػٍةىاباًٜنجر. كقـو لوط بفلسطٌن بالبحر اٞنيت حاليان )

  . غٌيهم ككفرهم ( عنلىعىَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى ةا لكم )  قولةا كما بيٌ على صحٌ 

( يعين قػيٍربىاننا آًٟنى ن ذكا آٟن  غًن اهلل )ٔنٌ ا( يعين اَلًذينى أَنىذيكا ًمن ديكًف الَلهً ( معبودكهم )فػىلىٍوالى نىصىرىهيمي ) -28 
لو كانوا هؤالء آٟن  كما يزعموف لةصركا  كاٞنعىن:ليقربٌوهم إٔب اهلل فيكونوا كانط  بيةهم كبٌن اهلل بزعمهم. 

بىٍل ضىلحوا ٓب يةصركهم كٓب يشفعوا ٟنم ) كاٞنعىن:ن قبل. ككلم  "ال" من قوله "لوال" نافي ، أهلكةاهم مً ن مى 
كىمىا  جعلوهم شفعاء كعبدكهم ) ( أم كذُّم إذٍ ًإٍفكيهيمٍ ( القوؿ )ًلكى  َٰ كىذى ( كقت الشٌدة، أم ضاعوا )عىةػٍهيمٍ 

انيوا يػىٍفتػىريكفى    .( على الةاس من أكاذيبكى

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك األحقاؼ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

==================================================== 

 



 محّمدسورة 

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

ًبيًل الَلهً ( الةاس )كىصىدحكا( بالقرآف )اَلًذينى كىفىريكا) - 1 ( الصاٜن ، أم أىٍعمىاٟنىيمٍ  أىضىلَ ( أم عن ديةه )عىن نى
 :ل من اٞنؤمةٌن أك مات فقاؿأخرب نبحانه عٌمن قيتً ٍبٌ  أضاعها فبل يؤجركف عليها.

( من ١نٌمدكىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت كىآمىةيوا ّنىا نػيزٍّؿى عىلىىَٰ ( باهلل كتركوا عبادة األصةاـ كاألكثاف )كىاَلًذينى آمىةيوا) - 2
مٍ الوحي يعين بالقرآف ) كىَفرى عىةػٍهيٍم ( كليس كما يزعم اٞنشركوف أنٌه من قوؿ البشر )كىهيوى اٜنٍىقح ًمن َرًٍُّّ

رتاح باٟنم اجعل ٟنم حياة نعيدة ف ( ُب اآلخرة بأفٍ كىأىٍصلىحى بىاٟنىيمٍ ( أم نرتها عن أبصار الةفوس )نىيٍّئىاهًتًمٍ 
 .كحىسينى حاٟنم

كىأىَف اَلًذينى آمىةيوا اتَػبػىعيوا ( فجازيةهم بالعذاب )َلًذينى كىفىريكا اتَػبػىعيوا اٍلبىاًطلى بًأىَف ا( جزاء الفريقٌن )ًلكى  َٰ ذى ) -3 
مٍ  ( اٜناضركف من قومك من كفر مةهم يكوف ًلكى  َٰ كىذى ( فجازيةاهم بالةعيم كراح  الباؿ )اٜنٍىَق ًمن َرًٍُّّ

يىٍضًربي الَلهي ثل هذه األمثاؿ )باٟنم، كمً مصًنه كمن أضٌل أعماٟنم، كمن يؤمن يكوف مصًنه كمن أصلح 
  . ( لييفٌكركا فيها كيٌتعظوالًلَةاًس أىٍمثىاٟنىيمٍ 

الن، ( أكٌ فىضىٍربى الرٍّقىابً ( ُب ناح  القتاؿ )فىًإذىا لىًقيتيمي اَلًذينى كىفىريكاخاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -4 
ةتيميوهيمٍ كال تيوٌلوهم األدبار بل إثبتوا كقاتلوا ) ( ُب أيديهم فىشيدحكا اٍلوىثىاؽى ( جيراحا كقتبلن )حىَّتَٰ ًإذىا أىٍثخى

اءن ر )( يعين بعد األنٍ فىًإَما مىةًّا بػىٍعدي توا مةكم )فلً ثاؽ لئبل يي موا الوى أحكً  كاٞنعىن:كخذكهم أنرل،  ( كىًإَما ًفدى
موا سلً وا أف يي أبى  دي  كتطلقوهم إفٍ مةهم الفً وا عليهم باإلنبلـ فيسلموف كأٌما أف تأخذكا ةٌ ا أف ٕنيعين فإمٌ 

 اٟنا من السبلح كتةتهي، كمن ذلك قوؿ األعشى:ق( أم أثاٜنٍىٍربي أىٍكزىارىهىا( أهل )حىَّتَٰ تىضىعى )
 رًماحان ًطواالن كخىٍيبلن ذيكيورىا   كأىٍعدىٍدتي لًلحرًب أىٍكزارىها 

 ااٜنىيح ًعًنان فىًعًنى  كىًمٍن نىٍسج دىاكيدى مىٍوضيونى ن       ييساؽي ُّا



نتىصىرى ًمةػٍهيمٍ ( الضرب كاألنر جزاؤهم ُب الدنيا على كفرهم )ًلكى  َٰ ذى )  ( يعين لو يشاء اهلل كىلىٍو يىشىاءي الَلهي الى
( بػىٍعضىكيم بًبػىٍعضو ( أم ليخترب )كىلىػًَٰكن لٍّيىبػٍليوى ) ان مةهم أحد ألهلكهم بالطاعوف أك بغًنه دفع  كاحدة كٓب يبقً 

ًبيًل الَلًه فػىلىن ييًضَل ( مةكم )كىاَلًذينى قيًتليوالقتاؿ فيعلم  اَّاهدين مةكم من القاعدين عن اٛنهاد )ُب ا ُب نى
  .( أم فلن يضٌيع أعماٟنم الصاٜن أىٍعمىاٟنىيمٍ 

يػىٍهًديًهمٍ ) -5  "كأصلح باٟنم"، ر قوله تعأب ( بالعيش الرغيد، كإ٧نا كرٌ كىييٍصًلحي بىاٟنىيمٍ   )( إٔب طريق اٛنةٌ نى
ؿ ُب الدنيا أصلح باٟنم ألهنم أيقةوا بالثواب، كلذلك جاء لفظه على اٞناضي، كالثا٘ب ُب اآلخرة عةد فاألكٌ 

  .دخوٟنم اٛنة  كلذلك جاء لفظه على اٞنضارع

م على لساف ( ُب الدنيا إذ كصفها ُب القرآف، كبعد اٞنوت عرٌفها ٟنكىييٍدًخليهيمي اٛنٍىَة ى عىرَفػىهىا ٟنىيمٍ ) -6 
  .اٞنبلئك 

ٟنم كهز٬ن ، كأصلها تعسان ٟنم، كالفاء للتفكًن،  ( أم خيب ن فػىتػىٍعسنا َٟنيمٍ ( ال يثبتوف )كىاَلًذينى كىفىريكا) -8 
كىأىضىَل عسان ٟنم )سيكوف ديةهم الذم هم عليه تى فبعوا دين اإلنبلـ ٓب يفٌكركا ُب القرآف كيتٌ  كاٞنعىن:
 .فبل يؤجركف عليها ( الصاٜن أىٍعمىاٟنىيمٍ 

أم  (فىأىٍحبىطى أىٍعمىاٟنىيمٍ ( على رنوله من أحكاـ )بًأىنَػهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى الَلهي ( اإلضبلؿ جزاؤهم )ًلكى  َٰ ذى ) -9 
  .فلم يةجحوا ُّا الةبٌ أبطل أعماٟنم اليت دبٌركها ضد 

الَلهي  دىَمرى ( حٌن كٌذبوا رنلهم )كىافى عىاًقبى ي اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ أىفػىلىٍم يىًسًنيكا ُب اأٍلىٍرًض فػىيىةظيريكا كىٍيفى  ) -10 
اًفرًينى ( مةازٟنم بالزلزاؿ فماتوا ٓنت األنقاض )عىلىٍيًهمٍ  حدكث زالزؿ  ( منأىٍمثىاٟنيىا) ١نٌمد( من قومك يا كىلًٍلكى

  .كأعاصًن كغًن ذلك

 ( فيةصرهم على أعدائهمبًأىَف الَلهى مىٍؤبى اَلًذينى آمىةيوا) ( التدمًن للكافرين كالةصر للمؤمةٌنًلكى  َٰ ذى ) -11 
اًفرًينى الى مىٍؤبىَٰ ٟنىيمٍ )  .( ليةصرهمكىأىَف اٍلكى



ًلهً ة  هو القرآف )، كالبيٌ ١نٌمد( كهو أىفىمىن كىافى عىلىىَٰ بػىيػٍّةى و مٍّن رَبٍّهً ) -14   ( منكىمىن زييٍّنى لىهي نيوءي عىمى
من  ة ان الذم هو على بيٌ ١نٌمدهل يقاس هذا بذاؾ، فيرتكوف  كاٞنعىن:اإلشراؾ كاٞنعاصي، كهو أبو جهل، 

أيب  باعتٌ ا( أيضان زيادة على كىاتَػبػىعيوا أىٍهوىاءىهيمبعوف أبا جهل الذم زٌين له الشيطاف نوء عمله )ربٌه كيتٌ 
  .جهل

اٞنستمعوف  (حىَّتَٰ ًإذىا خىرىجيوااٞنشركٌن من يستمع قراءة القرآف )( أم من كىًمةػٍهيم َمن يىٍستىًمعي إًلىٍيكى ) - 16
( آنًفنا) ١نٌمد (مىاذىا قىاؿى ( بكتاب  القرآف )لًَلًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ( ام قاؿ اٞنستمعوف )ًمٍن ًعةًدؾى قىاليواب  )تى كالكى 

نكرتث بقوله. فقاؿ  نتماعه كٓبال نصغً ةا ٓب نٌ إ كاٞنعىن:نتهزاء مةهم كإنكار للقرآف، اأم قبل قليل، كهذا 
  .نٌولت ٟنم أنفسهم ( كماكىاتَػبػىعيوا أىٍهوىاءىهيمٍ ين )( بالرٌ أيكلىػًَٰئكى اَلًذينى طىبىعى الَلهي عىلىىَٰ قػيليوًًُّمٍ اهلل تعأب )

ٍكا) -17  ( أم كىآتىاهيٍم تػىٍقوىاهيمٍ  هيدنل( اهلل )زىادىهيمٍ نبلـ ّنا انتمعوا من القرآف )( إٔب دين اإلكىاَلًذينى اٍهتىدى
 .قوفبٌٌن ٟنم ما يتٌ 

نتظارهم عن اإل٬ناف إال اٞنوت، فالساع  يريد ُّا ناع  ا( فليس نتيج  فػىهىٍل يىةظيريكفى ًإاَل الَساعى ى ) - 18
اٞنوت كدالئله، ( أم جاءت عبلئم فػىقىٍد جىاءى أىٍشرىاطيهىا( أم يأتيهم اٞنوت فجأة )أىف تىٍأتًيػىهيم بػىٍغتى ن ٣ناهتم )

 كيفٌسره قوؿ الشاعر:
 كىًإذىا ٘نىىٍلتى ًإٔبى اٍلقيبيوًر جةىازىةن      فىاٍعلىٍم بًأىَنكى بػىٍعدىهىا ١نىٍميوؿي 

اإلنساف إذا  فٌ ( يعين إذا تذٌكركا أفعاٟنم كجرائمهم بعد موهتم. ألًإذىا جىاءىتٍػهيٍم ذًٍكرىاهيمٍ ( التوب  )فىأىَٗبَٰ ٟنىيمٍ )
مات يتذٌكر كل ما فعله ُب الدنيا من خًن أك شر، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعات 

نسىافي مىا نىعىى}   . { يػىٍوـى يػىتىذىَكري اإٍلً



نًبكى ( فهو القادر على نصرؾ كإهبلؾ أعدائك )أىنَهي الى إًلىػَٰهى ًإاَل الَلهي ) ١نٌمد( يا فىاٍعلىمٍ ) -19  كىاٍنتػىٍغًفٍر ًلذى
يل ُب ( باللٌ كىمىثٍػوىاكيمٍ عمالكم كشؤكنكم )أ( بالةهار ُب كىلًٍلميٍؤًمًةٌنى كىاٍلميٍؤًمةىاًت كىالَلهي يػىٍعلىمي ميتػىقىَلبىكيمٍ 
  .مضاجعكم فبل ٫نفى عليه شيء من ذلك

 ٌن مةهم مؤمةوف كمةهمكانوا صةفى   الةبٌ الذين أنلموا مع  أخرب اهلل تعأب ُب هذا اآلي  بأفٌ  -20 
لقتاٟنم  رجر فيها بقتاؿ اٞنشركٌن لكي ٦ن( نؤمى كىيػىقيوؿي اَلًذينى آمىةيوا لىٍوالى نػيزٍّلىٍت نيورىةه فانقوف فقاؿ تعأب )

الشهادة كيةعموا  إٌف اٞنؤمةٌن يسٌرهم أف ٩ناهدكا ُب نيل اهلل لكي يةالوا كاٞنعىن:كنتقرب إٔب اهلل بقتاٟنم، 
( أينزًلىٍت نيورىةه ١نحٍكىمى ه  فىًإذىاتافه  فقاؿ تعأب ) فوف عةه بأعذارو اٞنةافقٌن يكرهوف اٛنهاد كيتخلٌ  باٛنة . كلكنٌ 

ا اٍلًقتىاؿي رىأىٍيتى اَلًذينى ُب قػيليوًًُّمأم كاضح  اٞنعىن ليس فيها غموض )  ( نفسي، أم شكٌ َمرىضه  كىذيًكرى ًفيهى
ر الذم كما يةظر اٞنستحضى  ( أمٌ نىظىرى اٍلمىٍغًشيٍّ عىلىٍيًه ًمنى اٍلمىٍوتً للقتاؿ )( نظرة كاره يىةظيريكفى إًلىٍيكى كنفاؽ )

  .( أم القتل ُب نبيل اهلل أحسن ٟنم من اٜنياة ُب الدنيافىأىٍكٔبىَٰ ٟنىيمٍ حضرته الوفاة )

حسن لكاف خًنان موف بكبلـ ( يعين لو يقولوف طاع  إذا أمرهتم بشيء كيتكلٌ طىاعى ه كىقػىٍوؿه َمٍعريكؼه ) - 21
( يعين إذا حاف كقت اٛنهاد كعـز قائد اٛنيش على اٝنركج إٔب القتاؿ تبعه اٞنؤمةوف فىًإذىا عىزىـى اأٍلىٍمري ٟنم )
قيوا الَلهى ف عةه اٞنةافقوف بأعذار تافه  كاذب  )كٔنلٌ  يػٍرنا َٟنيمٍ ( ُب قوٟنم )فػىلىٍو صىدى ( عةد اهلل من لىكىافى خى

 اٝنةساء: م  أكٔب ٟنم، معةاها اٞنوت أحسن ٟنم من اٜنياة. كمن ذلك قوؿقعودهم عن القتاؿ. فكل
 ٟنىىا أىٍكٔبى  لًةػىٍفًسيى  فىأىٍكٔبى       اٍٟنيميوـً  كيلٌ  بًةػىٍفًسي ٨نىىٍمتي 

. كقاؿ زهًن:  تعين األحسن ٟنا أف ٕنوت كترتاح من األحزاف كاٟنمـو
 تىذىري  كال تػيٍبًقي ال بىواًقري  ًمينٍّ       تيًصيبػىهيمي  أفٍ  أىٍكٔبى ٍبٌ  ٟنمٍ  أٍكٔبى 

ٍيتيمٍ ) - 22 ( يعين فهل أصررًب على الةفاؽ كالزمتم على الكذب كاٝنداع فهبل ترتكوف هذه فػىهىٍل عىسى
العادات السيئ . فكلم  "عسيتم" معةاها أصررًب، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة ُب آي  



ٍيتيٍم ًإف كيًتبى  246 عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىاَل تػيقىاتًليوا{ ، يعين هل أصررًب على قولكم فبل  }قىاؿى هىٍل عىسى
 تستتثةوف عةه ؟ كمن ذلك قوؿ اٜنيطيئ :

 رىأىيتيهي  حٌنى  أىنعاهي  أىف كىأىٍٗنىٍعتي       عىسىى أىك ماتى  قىد قيلتي  حٌّت  كىأىٍطرىؽى 

، يعين الةبٌ ( عن ًإف تػىوىلٍَيتيمٍ عليه. ) فقوؿ الشاعر مات أك عسى، يعين أك ٙند ُب مكانه كداـ على ما هو
 ( بالفتة  كالكذب على الةاسأىف تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرضً آخر ) حٌن خرجتم من عةده كذهبتم إٔب مكافو 

  .عوا صل  الرحم الذين هم من أرحامكم( يعين كتقطٌ كىتػيقىطٍّعيوا أىٍرحىامىكيمٍ كإغوائهم )

  . (اَلًذينى لىعىةػىهيمي الَلهي فىأىصىَمهيٍم كىأىٍعمىىَٰ أىٍبصىارىهيمٍ ( الفانقوف )أيكلىػًَٰئكى ) -23 

بَػريكفى اٍلقيٍرآفى ) -24  ركف كلمات القرآف أال يتدبٌ  كاٞنعىن:ركف، كالفاء للتفكًن، ( أصلها أال يتدبٌ أىفىبلى يػىتىدى
فصاح  كببلغ  كإخبار عن اٞناضي ا فيها من مى كيفٌكركا فيها فيعلموا أف ال قدرة لئلنساف أف يأٌب ّنثلها لً 

كإنباء عن اٞنستقبل الذم اليعلمه اال اهلل، كفيها معلومات عن الكوف كعن اٜنوادث اليت كقعت ُب 
 د البعض اآلخر ليس فيهه فكلماته متةانق  بعضها يؤيٌ اٞناضي كاليت تقع ُب اٞنستقبل، كمع هذا كلٌ 

( كهةا تقدير ١نذكؼ أىـٍ عىلىىَٰ قػيليوبو أىقػٍفىاٟنيىاتبلفان كثًنان )خاختبلؼ. كلو كاف من عةد غًن اهلل لوجدكا فيه ا
 أقفاٟنا ١نكم ، أم مقفل  بأقفاؿو  ى قلوبو ن حجر أـ على مً  كهو: هل كقعت كلمات القرآف على قلوبو 

 م  كلذلك ال تعي كال تفهم. كمن ذلك قوؿ األعشى:كى ١ني 
 ِنيٍلو كىأقػٍفىاٟنيىاكىلىيسى كمىٍن ديكفى مىاعيونًًه         خىوىاًًبي 

 كقاؿ أيضان: 
 غىًلقىا ًعٍةدىها كىأىٍمسىى ًبقىٍلًب  باتىتٍ       تيٍسًهري٘ب فػىٍهيى  كىداًئي ًٟنىٌمي أىٍنهو

هم ُب الدين ئباآلدكف ميقلٌ  ل  كلكنٍ كبل ال حجريٌ  كال ميقفى   :يعين أمسى قلبه ال يذكر غًنها. كاٛنواب
  .كارهوف  كللحقٌ 



( أم مٍ اَلًذينى اٍرتىدحكا عىلىىَٰ أىٍدبىارًًهم مٍّن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌَنى ٟنىيمي اٍٟنيدىل الَشٍيطىافي نىَوؿى ٟنىيٍم كىأىٍملىىَٰ ٟنىي ًإَف ) - 25
أٌملهم باٜنياة اٞنديدة كطوؿ العمر، كالتسويل هو طلب الشيء ِنضوع كإٜناح من اٞنعطي، كمن ذلك 

الن. كقد نبق شرح هذه الكلم  ُب نورة يونف ُب قوؿ يعقوب ٚنٌي الفقًن الذم يستعطي رجبلن متسو 
 لبةيه }قاؿ بل نٌولت لكم أنفسكم أمران فصربه ٗنيل{ .

( الَلهي  قىاليوا لًَلًذينى كىرًهيوا مىا نػىَزؿى اٞنةافقٌن ) ( أم بأفٌ بًأىنَػهيمٍ ( التسويل من الشيطاف جزاؤهم )ًلكى  َٰ ذى ) -26 
ـي }فيما تقٌدـ  ، كهو قوله تعأبفيهم من ذـٌ  تَػعيوفى كىيىٍأكيليوفى كىمىا تىٍأكيلي اأٍلىنٍػعىا كىالَةاري مىثٍػونل  كىاَلًذينى كىفىريكا يػىتىمى

ان ١نٌمد( كال نطيع اأٍلىٍمرً  نىةيًطيعيكيٍم ُب بػىٍعضً اٞنةافقٌن قالوا للمشركٌن ) أفٌ  كاٞنعىن:كهم اٞنشركوف،  { ،َٟنيمٍ 
اٜنذر مةهم. كقد نبق  ئ  فيخربؾ عةها لتأخذ( أم يعلم تتابع أعماٟنم السيٌ ًإٍنرىارىهيمٍ كىالَلهي يػىٍعلىمي بذلك )

  عةد قوله تعأب }كأنٌركا الةدام  لىٌما رأكا العذاب{ . 54شرح كلم  "إنرار" ُب نورة يونس ُب آي  

ًئكى ي ( يكوف حاٟنم )فىكىٍيفى ) -27   (يىٍضرًبيوفى كيجيوهىهيٍم كىأىٍدبىارىهيمٍ ) ( أم مبلئك  اٞنوتًإذىا تػىوىفَػتػٍهيمي اٍلمىبلى
  .يعين يضربوف نفونهم بعد انتزاعها من األجساـ

 ( من عبادة األصةاـ كالظلم ُببًأىنَػهيمي اتَػبػىعيوا مىا أىٍنخىطى الَلهى ( الضرب كالتعذيب جزاؤهم )ًلكى  َٰ ذى ) -28 
(  أىٍعمىاٟنىيمٍ  فىأىٍحبىطى باع القرآف )تٌ ايرضيه من اإل٬ناف ك ( أم كرهوا العمل ّنا كىكىرًهيوا ًرٍضوىانىهي حقوؽ الضعفاء )

 .فلم يةجحوا ُّا الةبٌ أم أبطل أعماٟنم اليت دبٌركها ضد 

أىف ) كنفاؽ، يعين مرض نفسي، كيريد ُّم اٞنةفاقٌن ( أم شكٌ أىـٍ حىًسبى اَلًذينى ُب قػيليوًًُّم َمرىضه ) -29 
:اك  لةبٌ علىى ا( أم أحقادهم َلن ٫نيٍرًجى الَلهي أىٍضغىانػىهيمٍ   ٞنؤمةٌن. كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو

 اًفيةى اءى الدٌ الدٌ كىًإفح الضٍٍّعنى بػىٍعدى اٍلضٍٍّعًن يػىٍبديك        عىلىٍيكى كى٫نيٍرًجي 
 كقاؿ عةرتة:

ا ٫نىٍفىى تػىوىدحديها      ًعصابى ه  األىناـً  ديكفً  ًمنٍ  كىحىوٕبى   تىبديك كىأىٍضغاهني



لكي  ج اهلل أضغاهنمًر ٫ني  نٍ لى  يةتصركا عليك أـ حسب اٞنةافقوف أفٍ  الكبلـ أحسب اٞنشركوف أفٍ كتقدير 
 .تعرفهم

ىرىيٍػةىاكىهيمٍ ( فضيحتهم )كىلىٍو نىشىاءي ) -30  ( ُب ًبًسيمىاهيٍم كىلىتػىٍعرًفػىةَػهيمٍ ( ُب اليقظ  )فػىلىعىرىفػٍتػىهيم( ُب اٞنةاـ )ألى
ًن اٍلقىٍوؿً اٞنستقبل ) عليها  ( فيجازيكمكىالَلهي يػىٍعلىمي أىٍعمىالىكيمٍ تعرفهم ُب ألغازهم كفلتات كبلمهم ) ( أمُب ٜنٍى
  .ُب اآلخرة

اًهًدينى ًمةكيٍم كىالَصاًبرًينى ( بالقتاؿ، أم ٦نتربكم )كىلىةىبػٍليوىَنكيمٍ ) -31  كالٌضراء  ( ُب البأناءحىَّتَٰ نػىٍعلىمى اٍلميجى
 .ف بذلك أنراركم( يعين نكشكىنػىبػٍليوى أىٍخبىارىكيمٍ )

ًبيًل الَلهً ( الةاس )كىصىدحكا( بالقرآف )اَلًذينى كىفىريكا( اليهود )ًإفَ ) -32  م إليه، طريق اٞنؤدٌ ال( أم عن عىن نى
ن بعد ما ( أم مً ًمن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌَنى ٟنىيمي اٍٟنيدىلَٰ كه )دي كه كعانى ( أم عادى كىشىاقحوا الَرنيوؿى نبلـ )كهو دين اإل

ٍيئنان اهلل )ه رنوؿ مً كعرفوا أنٌ  ٟنم اٜنقٌ ظهر  ( فبل يةجحوف كىنىييٍحًبطي أىٍعمىاٟنىيمٍ ( بكفرهم )لىن يىضيرحكا الَلهى شى
  .من مكايد ١نٌمدؾ يا مهما عملوا ضدٌ 

ًبيًل الَلهً ( الةاس )كىصىدحكا( بالقرآف من العرب )ًإَف اَلًذينى كىفىريكا) -34  كىهيٍم كيَفاره فػىلىن يػىٍغًفرى مىاتيوا ٍبٌ  عىن نى
  .( ذنوُّمالَلهي ٟنىيمٍ 

ًةيوا) -35  ( أم كىتىٍدعيوا ًإٔبى الَسٍلمً ( أيها اٞنسلموف، كال تضعفوا عن قتاؿ اٞنشركٌن من أعدائكم )فىبلى هتى
( بالةصرة كىالَلهي مىعىكيمٍ ( يعين كأنتم الغالبوف )كىأىنتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى   )م  كاٞنصاٜنى كال تدعوا اٞنشركٌن إٔب اٞنسالى 

( أم لن يقطع شيئان من جزاء أعمالكم بل يضاعف األجر لكم كالثواب. كمن ذلك كىلىن يىرتىكيٍم أىٍعمىالىكيمٍ )
  قوؿ طرف  بن العبد يصف شيخان عقر ناقته:

ػا     أىلىٍستى تػىرىل أىٍف قىٍد أىتػىٍيتى ّني  تػىقيػٍوؿي كىقىٍد تػىرٌ   ٍؤًيدً الوىًظٍيفى كىنىاقػىهى



عقرها له ليأكل  كاٞنعىن: ،فقوؿ الشاعر كقد تَر الوظيف كناقها، يعين قطع الشيخ ناعد الةاق  كناقها
 من ٜنمها. كقاؿ حاًب الطائي:

ارً  ًمنٍ  اٍليىتىامىى عيوىاءى       ًنبىاعيهىا تػىعىاكىل قػىٍفرو  كىدىكيَ و   التٌػرىاتًرً  حىذى
 ى اٞناء:بن زهًن يصف ٘نًن كحش نزلت على أم خوفان من قطع األرزاؽ عةه. كقاؿ كعب 

 القاًذًفيةىا حىصىى القىًليبً  كىقىرٍعً      يػيوىاتًٍرنىهي  جىٍرعان  يػيبىاًدٍرفى 
 .ادجرع  بعد جرع ، كذلك خوفان من الصيٌ  فقوؿ الشاعر يػيوىاتًٍرنىه، يعين ييقطٌعن الشحرب فيشربنى 

نٍػيىا لىًعبه ) -36  ٍوه كىًإف تػيٍؤًمةيوا كىتػىتَػقيوا يػيٍؤًتكيٍم أيجيورىكيمٍ ًإ٧َنىا اٜنٍىيىاةي الدح ( ٗنيع كىالى يىٍسأىٍلكيمٍ ( ُب اآلخرة )كىٟنى
  .( لتةفقوها ُب نبيل اهلل بل يسألكم بعضهاأىٍموىالىكيمٍ )

( بإنفاقها. تقوؿ العرب "حٌفت اٞنرأة كجهها" يعين فػىييٍحًفكيٍم تػىٍبخىليوا( ٗنيعان )ًإف يىٍسأىٍلكيميوهىا) -37 
در ١نفوف " أم فارغ  ال شيء فيها، قتلعت الشعر من أنفله كٓب ترتؾ مةه شيئان ُب كجهها. كيقاؿ "القً ا

 كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:
ٌيارً كىٍت ًقدٍ وًؼ بى ى اٜنيفي لى ٍت      عى سى وًؿ ما حيبً طي  نٍ ٍو أٌف ًقٍدران بكىٍت مً لى   ري ابًن جى

  ًمن نارً مه ميٍذ فيٌض مىٍعًدنػيهىا                كال رىأٍت بػىٍعدى عىٍهًد القىٌٍنً ما مىٌسها دىنى 

غن معةاه طلب مةكم ٗنيع أموالكم. فالضٌ  ( أم بغضكم كعداكتكم إفٍ أىٍضغىانىكيمٍ ( اٞناؿ بذلك )كى٫نيٍرًجٍ )  
 غض، كمن ذلك قوؿ شعب  بن غريض:البي 

 تي يٍ تي عىلى مىساءىتًًه أيقً سى عىةهي      كىكيةٍ فٍ لةػَ تي انو كىفىفٍ ٌكذم ًضغٍ 
 كقاؿ جرير:

ًيمان  نػىٍفًسي ذكىرىتٍ  إذا ا الٌضغائنى  تػيةىسٍّيين أموران    تىذىَكرىتٍ  ٕنى  كاٜنًٍقدى



ا أىنتيمٍ ) -38  ءً ( أيها األغةياء )هى ػَٰؤيالى اليـو ( تيٍدعىٍوفى ( الذين عاهدًب اهلل أف تةفقوا ُب نبيله إف اغةاكم )هى
ًبيًل الَلهً ) كىمىن يػىٍبخىٍل فىًإ٧َنىا يػىٍبخىلي عىن ( باٞناؿ )فىًمةكيم َمن يػىٍبخىلي ( للجهاد كقتاؿ أعدائه )لًتيةًفقيوا ُب نى

عٌما ( كىًإف تػىتػىوىَلٍوا( إٔب ر٘نته )كىأىنتيمي اٍلفيقىرىاءي ( عن أموالكم )كىالَلهي اٍلغىيًنح ( فيبقى فقًنان ُب اآلخرة )نَػٍفًسهً 
َ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيم( كرماء )يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومنا غىيػٍرىكيمٍ يدعوكم إليه من اإلنفاؽ )  .( ِنبلءٍبي

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك ١نٌمد،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=================================================== 

 
 سورة الفتح

 الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً  ًبٍسًم اهللً 

لح الذم كقع ئلنبلـ لدخوؿ الةاس فيه. كهو الصح ل( أم فتحةا لك بابان ًإنَا فػىتىٍحةىا لىكى فػىٍتحنا محًبيةنا) - 1
فسمعوا   ختلط اٞنشركوف باٞنسلمٌنالح كاٞنشركٌن يـو اٜنديبي  ككاف فتحان بغًن قتاؿ كبذلك الصح  الةبٌ بٌن 

 اٞنسلمٌن. كثًن فكثر ُّم نواد  من قلوُّم كأنلم ُب ثبلث نةٌن خلقه  كبلمهم فتمٌكن اإلنبلـ

ـى ًمن ذىنًبكى كىمىا تىأىَخرى ) - 2  ـ زمانه كما تأٌخر، يعين اٛنديد كالقدٙب.( أم ما تقدٌ لٍّيػىٍغًفرى لىكى الَلهي مىا تػىقىَد
ا الَرنيوؿي  }ا نزؿ قوله تعأب مٌ ران ُب تبليغ الرنال  كنشر الدعوة لى يرل نفسه مذنبان كمقصٌ  الةبٌ ككاف  يىا أىيػحهى

ا بػىَلٍغتى رًنىالىتىهي  بػىلٍٍّغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَبٍّكى  ل نفسه مقٌصران فصار ُب رى كبذلك كاف يػى  {كىًإف ٓبٍَ تػىٍفعىٍل فىمى
ًكتىابه أينزًؿى إًلىٍيكى فىبلى يىكين ُب صىٍدرًؾى   } صدره ضيق كحرج من ذلك، فةزؿ قوله تعأب ُب نورة األعراؼ

صدرؾ ضيق من  ٥نن نغفر لك إ٨نالك بعض التبليغ كنشر الدعوة فبل يكن ُب كاٞنعىن:. {حىرىجه مٍٍّةهي 
  ،ذلك



تىهي عىلىٍيكى )  ( بإنزاؿ السور كاآليات حّت يكمل القرآف. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورةكىييًتَم نًٍعمى
   . {اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديةىكيٍم كىأىٍٕنىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت } ائدةاٞن

طريق  إٔب كيرشدؾ كاٞنعىن:نبلـ. ( كهو دين التوحيد دين اإلًصرىاطنا محٍستىًقيمنا( أم كيرشدؾ )كىيػىٍهًديىكى )
ًإَنكى لىًمنى  }التوحيد لكي تسًن عليه كال ٓنيد عةه. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة م س 

٬نيل إٔب  عوجاج فيه، كهو دين التوحيد الاأم على طريق مستقيم ال  { ،عىلىىَٰ ًصرىاطو محٍستىًقيمو  اٍلميٍرنىًلٌنى 
 عبدكا الصليب كٕنثاؿ مرٙب.اليهود الذين عبدكا األصةاـ كال إٔب الةصارل الذين 

   .  (نىٍصرنا عىزًيزنا( على أعدائك )كىيىةصيرىؾى الَلهي ) - 3

( يعين يقيةان إٔب ُب قػيليوًب اٍلميٍؤًمًةٌنى لًيػىٍزدىاديكا ًإ٬نىاننا َمعى ًإ٬نىاهًنًمٍ ( أم الطمأنية  )هيوى اَلًذم أىنزىؿى الَسًكيةى ى ) -4 
 ( جةوده ُبكىلًَلًه جيةيودي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) الةبٌ كف من اآليات كالفتوحات على يد يقيةهم ّنا يرى 

السماكات هم اٞنبلئك ، كجةوده ُب األرض هي اٞنيكركبات كاٜنشرات اليت تةقل اٞنيكركبات، فإذا أراد 
كىكىافى الَلهي ّندة قصًنة )إهبلؾ قـو أرنل عليهم الطاعوف أك نوعان آخر من األمراض الفٌتاك  فأهلكهم 

  ( فيما يفعله ُّم.حىًكيمنا( بذنوب عباده )عىًليمنا

اًلًدينى ًفيهىا كىييكىفٍّرى ( بعد اٞنوت )لٍّييٍدًخلى ) -5  ا اأٍلىنٍػهىاري خى اٍلميٍؤًمًةٌنى كىاٍلميٍؤًمةىاًت جىَةاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى
ًعةدى ( اإلدخاؿ ُب اٛنةاف )ًلكى  َٰ كىكىافى ذى الةفوس فبل يراها أحد مةهم )( أم يسرت نيآهتم عن عىةػٍهيٍم نىيٍّئىاهًتًمٍ 

  ( ٟنم.فػىٍوزنا عىًظيمنا( ُب السماكات األثًني  )الَلهً 

يعين  (الَسٍوءً اٍلميةىاًفًقٌنى كىاٍلميةىاًفقىاًت كىاٍلميٍشرًًكٌنى كىاٍلميٍشرًكىاًت الظَانٌٍّنى بًالَلًه ظىَن ( بعد اٞنوت )كىيػيعىذٍّبى ( - 6
اٞنشركٌن  على الةبٌ ( يعين نيةتصر دىائًرىةي الَسٍوءً ( تدكر )عىلىٍيًهمٍ ان )١نٌمداهلل ال يةصر رنوله  وف أفٌ يظةٌ 

تدكر الرحى  كما  كاٞنعىن:ى عةد العرب، حى كبذلك ٫نسر اٞنةافقوف كيذٌلوف، كهذا مثل يضرب بدكراف الرٌ 
: بشٌرها عليهم فتطحةهم، كمن ذلك قوؿ عمركعلى اٜنٌب  فتطحةها كذلك تدكر األياـ   بن كلثـو



انىػا  ةىػا     مىّتى نػىةػٍقيػٍل ًإٔبى قػىٍوـو رىحى  يىكيٍونيوا ُب اللٍّقىاًء ٟنىىا طىًحيػٍ
ةىػا         ٤نىٍػدو  يىكيػٍوفي ثًقىاٟنيىا شىٍرًقيٌ  ٍػوىتػيهىا قيضىػاعى ى أىٍٗنىًعيػٍ  كىٟني

 ( يعَذبوف فيهاجىهىَةمى ( أم هٌيأ ٟنم )كىأىعىَد ٟنىيمٍ ( أم أبعدهم عن ر٘نته )كىلىعىةػىهيمٍ كىغىًضبى الَلهي عىلىٍيًهٍم )
  ( ُب اآلخرة.مىًصًننا( ٟنم )كىنىاءىتٍ )

( حىًكيمنا) ( ُب ملكهكىكىافى الَلهي عىزًيزنا( فبل يصعب عليه إهبلكهم )كىلًَلًه جيةيودي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -7 
  ُب عباده.

ا) الةبٌ يا أيها  -8  كفر  ( بالعذاب ٞننكىنىًذيرنا  ٞنن آمن )( باٛنةٌ كىميبىشٍّرنا( على قومك )ًإنَا أىٍرنىٍلةىاؾى شىاًهدن
    ن اإلرناؿ فقاؿ تعأب:بٌٌن الغرض مً ٍبٌ  كٓب يؤمن.

ركف اهلل، فالتعزير ( أم توقٌ كىتػيوىقػٍّريكهي )( أم تساعدكه بالقوؿ كالعمل لٍّتػيٍؤًمةيوا بًالَلًه كىرىنيولًًه كىتػيعىزٍّريكهي ) -9 
  للرنوؿ كالتوقًن هلل. كمثلها ُب نورة نوح }ما لكم ال ترجوف هلل كقاران{ .

  نٌبحوه على الدكاـ، كليس اٞنقصود من ذلك الصبح كاٞنساء فقط. كاٞنعىن:( كىتيسىبٍّحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن )

ًإ٧َنىا على الدخوؿ ُب دين اإلنبلـ كنصرتك على أعدائك كاالمتثاؿ ألمرؾ ) (ًإَف اَلًذينى يػيبىاًيعيونىكى ) -10
( لك أىٍيًديًهمٍ  فػىٍوؽى ( عليهم باٟنداي  )يىدي الَلهً ) بيع  الرضواف باٜنديبي ( ألنه هو أرنلك. كهي يػيبىاًيعيوفى الَلهى 

 عةرتة:بالةصرة. كاليد هةا كةاي  عن الةعم  كالفضل، كالشاهد على ذلك قوؿ 
 ادىل ًشٍلوىهي غًنى ميٍسةىدى كلوال يده نالىٍتهي ًمَةا ألىٍصبىحىٍت      ًنباعه هتى 

( بيعته بعد فىمىن َنكىثى فضل اهلل عليهم ُّدايتهم إٔب دين اإلنبلـ أكرب من مساعدهتم لك ) كاٞنعىن:
كاالمتثاؿ  ( من الةصرة لكّنىا عىاهىدى عىلىٍيهي الَلهى  كىمىٍن أىٍكَبىَٰ ( ألنه ٫نسر آخرته )فىًإ٧َنىا يىةكيثي عىلىىَٰ نػىٍفًسهً ذلك )
يػيٍؤتًيهً ألمرؾ )    . (أىٍجرنا عىًظيمنا( اهلل ُب اآلخرة )فىسى



يػىقيوؿي لىكى ) -11   (ًمنى اأٍلىٍعرىابً ( عن اٞنسًن معك )اٍلميخىَلفيوفى إذا رجعت من اٜنديبي  ) ١نٌمد( يا نى
ةىا ) كغًنهم الذين انتةفرهتم ليخرجوا معك فتخٌلفوا، نيقولوفالذين هم حوؿ اٞندية  من بين ٜنياف  شىغىلىتػٍ

فكٌذُّم اهلل  ف، قالوه نفاقان مةهم،( من اهلل على التخلٌ فىاٍنتػىٍغًفٍر لىةىا( عن اٝنركج معك )أىٍموىاليةىا كىأىٍهليونىا
ًٍلكي لىكيم  فىمىن( ٟنم )قيلٍ عتذار كاالنتغفار )( من االيػىقيوليوفى بًأىٍلًسةىًتًهم َما لىٍيسى ُب قػيليوًًُّمٍ تعأب فقاؿ ) ٬نى

ٍيئنا ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم ضىرًّا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم نػىٍفعنا معةا خوؼ  فتم عن الذهابقل ٟنم إ٧ٌنا ٔنلٌ  كاٞنعىن:( مٍّنى الَلًه شى
يدفع الضر  ن يقدر أفٍ أراد اهلل بكم ضرٌان كأنتم ُب بيوتكم فمى  إفٍ  القتل كأٌملتم ُب بقائكم الةفع، كلكنٍ 

إذان ما كاف  ؟٬نسك اٝنًن عةكم ن يقدر أفٍ عةكم؟ كإذا أراد لكم اٝنًن كقد خرجتم للقاء األعداء فمى 
فيخربنا عن  (بىٍل كىافى الَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى خىًبًننافكم عن الذهاب معةا إال جيبةان مةكم كضعفان ُب اليقٌن )ٔنلٌ 

  أنراركم كأعمالكم.

ا( من نفرهم هذا )بىٍل ظىةىةتيٍم أىف َلن يىةقىًلبى الَرنيوؿي كىاٍلميٍؤًمةيوفى ) -12  َٰ أىٍهًليًهٍم أىبىدن ( كنييقتىلوف ًإٔبى
( كىظىةىةتيٍم ظىَن الَسٍوءً ( أم زٌين الشيطاف ذلك الظٌن ُب قلوبكم )ًلكى ُب قػيليوًبكيمٍ  َٰ كىزييٍّنى ذى كييأنىركف بأٗنعهم )
( أم فارغٌن من العقل كالتفكًن. تقوؿ العرب "هذه أرض كىكيةتيٍم قػىٍومنا بيورناؤمةٌن )ُب هبلؾ الرنوؿ كاٞن

 بور، أم ال عقل ٟنم كال يفهموف، كمن ذلك قوؿ حٌساف: بور" أم خالي  من الةبات كاألشجار، كقوـه 
 البيورً  اٍلمىٍعشىرً  نىًبيلى  اإلالهي  يػىٍهًدم     كىقىدٍ  القيليوبً  نػيٍوؾً  ًمنٍ  الطحٍوؿي  يػىةػٍفىعي  ال

 عةد قوله 18 هذه الكلم  ُب نورة الفرقاف ُب آي  أم الذين ال يفهموف كال يهتدكف. كقد نبق معىنى 
انيوا قػىٍومنا بيورنا تعأب }  { . كىكى

اًفرًينى ) - 13   ناران مستعرة.( أم نىًعًننا( ُّما )كىمىن ٓبٍَ يػيٍؤًمن بًالَلًه كىرىنيولًًه فىًإنَا أىٍعتىٍدنىا لًٍلكى

 م يغفر ٞنن هوأ( يػىٍغًفري ًلمىن يىشىاءي ( يهب من ملكه ٞنن يشاء ك)كىلًَلًه ميٍلكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -14 
  بالةادمٌن. (َرًحيمنا( للتائبٌن )كىكىافى الَلهي غىفيورناالعذاب ) ن يستحقٌ مى أم ( كىيػيعىذٍّبي مىن يىشىاءي أهل للغفراف )



ترؾ  ( ُبكىالى عىلىى اأٍلىٍعرىًج حىرىجه كىالى عىلىى اٍلمىرًيًض حىرىجه ( ُب ترؾ القتاؿ )لٍَيسى عىلىى اأٍلىٍعمىىَٰ حىرىجه ) -17 
ا اأٍلىنٍػهىاري كىمىن يػىتػىوىؿَ القتاؿ ) كطاع   ( عن طاع  اهللكىمىن ييًطًع الَلهى كىرىنيولىهي ييٍدًخٍلهي جىَةاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى
ابنا أىلًيمنا)رنوله  ٍبهي عىذى   ( ُب اآلخرة.يػيعىذٍّ

 بيع ى مٌ سى يعين بيع  اٜنديبي ، كتي )لَقىٍد رىًضيى الَلهي عىًن اٍلميٍؤًمًةٌنى ًإٍذ يػيبىاًيعيونىكى ٓنىٍتى الَشجىرىًة(  -18 
مىا  فػىعىًلمى )  ُب اآلخرة بسبب هذه اآلي ، كرضاء اهلل ٟنم هو أحسن الذكر ٟنم ُب الدنيا كٟنم اٛنةٌ  الرضواف

قلوُّم  ( أم أنزؿ الطمأنية  علىفىأىنزىؿى الَسًكيةى ى عىلىٍيًهمٍ ( من صدؽ الةي  كالوفاء ّنا بايعوه )ُب قػيليوًًُّمٍ 
  ( هو فتح خيرب بعد رجوعهم إٔب اٞندية .فػىٍتحنا قىرًيبنا( أم جازاهم )كىأىثىابػىهيمٍ )

بيةهم  الةبٌ ( من خيرب، إذ كانت أرضان ذات عقار ك٦نيل كزركع، فقٌسمها كىمىغىاًٖبى كىًثًنىةن يىٍأخيذيكنػىهىا) -19 
  ( ُب خلقه.حىًكيمنا( ُب ملكه )كىكىافى الَلهي عىزًيزنا)

فػىعىَجلى ) كمن بعده الةبٌ ( أيها اٞنسلموف ُب اٞنستقبل ُب زمن كىعىدىكيمي الَلهي مىغىاًٖبى كىًثًنىةن تىٍأخيذيكنػىهىا) - 20 
ػًَٰذهً لىكيٍم  حلفاء  غطفاف كبين أند كانوا كذلك أفٌ  ، (كىكىَف أىٍيًدمى الةَاًس عىةكيمٍ ( يعين غةيم  خيرب )هى

فرجعوا  عب ُب قلوُّمى اهلل الرٌ را اليهود فألقى خيرب قامت هاتاف القبليتاف لتةاصً  الةبٌ ا حاصر اليهود فلمٌ 
أف يصيبوها  حيث كعدهم ١نٌمد( أم عبلم  على صدؽ لٍٍّلميٍؤًمًةٌنى آيى ن ( كقع  خيرب )كىلًتىكيوفى عن عزمهم )

خرب على كفق اٝنرب )
ي
الببلد ُب  ( أم كيرشدكم طريقان آخر لفتحكىيػىٍهًديىكيٍم ًصرىاطنا محٍستىًقيمنافوقع اٞن

 نبلـ.كإٔب دين اإل اٞنستقبل لكي ترشدكا أهلها إٔب طريق اٜنقٌ 

، أم ٓب تقدركا على فتحها، كلكنٓبٍى تػىٍقًدريكا عىلىيػٍهىا) ( أم كقري  أخرلكىأيٍخرىلَٰ ) - 21 نتفتحوهنا  ( اليـو
  . (كىكىافى الَلهي عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديرنا( علمان )قىٍد أىحىاطى الَلهي ًُّىاعن قريب، كهي مك  )

ٌن مً مةهزً  (لىوىَلويا اأٍلىٍدبىارى أهل مك  )( باٜنديبي  كٓب يصاٜنوكم، يعين ُّم كىلىٍو قىاتػىلىكيمي اَلًذينى كىفىريكا) -22 
ديكفى كىلًيًّا) َ الى ٩نًى   ( يةصرهم عليكم.كىالى نىًصًننا( يساعدهم )ٍبي



 ( ُب األمم اٞناضي  بأفًمن قػىٍبلي ( أم قد مضت )اَليًت قىٍد خىلىتٍ ( أم عاداته كمةهجهي )نيَة ى الَلهً ) -23 
دى ًلسيَةً  الَلهً كىلىن يةصر رنله على أعدائهم )   . (تػىٍبًديبلن ( ُب نصرة رنله )ْنًى

 (كىأىٍيًديىكيٍم عىةػٍهيمعب ُب قلوُّم فوافقوا بالصلح )ى الرٌ ألقى  ( بأفٍ كىهيوى اَلًذم كىَف أىٍيًديػىهيٍم عىةكيمٍ ) -24 
كبسبب  أيديكم عةهم ليقرتبوا مةكم ك٩نتمعوا بكم فيسمعوا كبلمكم كيهتدكا إٔب طريق اٜنقٌ  يعين ككفٌ 

اٜنركب اليت  ( بالقتاؿ يـو بدر كغًنها منًمن بػىٍعًد أىٍف أىٍظفىرىكيٍم عىلىٍيًهمٍ آمةٌن ) (بًبىٍطًن مىَك ى الصلح دخلتم )
  . (ًصًنناكىكىافى الَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بى كقعت بيةكم كبيةهم )

َلهي ( يـو اٜنديبي  )هيمي اَلًذينى كىفىريكا كىصىدحككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً ) -25  ( أم كىاٍٟنىٍدمى مىٍعكيوفنا أىف يػىبػٍليغى ١نًى
قد ناقها معه ككانت نبعٌن  الةبٌ يـو العيد، ككاف  ح ُب اٜنجٌ ذبى كا اٟندم أيضان، كهي األنعاـ اليت تي كصدٌ 
شعرها كأحـر بالعمرة حّت نزؿ أاٞنكاف الذم يسمى ذك اٜنليفي  فقٌلد البيدف اليت ناقها معه ك   بلغحٌّت 

ركا األنعاـ، فلذلك قوله تعأب كقع الصلح بٌن الطرفٌن. فلما كقع الصلح ٥نىى ٍبٌ  باٜنديبي . فمةعه اٞنشركوف،
 ، ع من دخوله مكٌ ةى ى، يعين ٬ني يسًن أب األماـ بل ٩نب اف يرجع من حيث أت "معكوفان" أم ٣نةوعان أفٍ 

كىلىٍوالى رًجىاؿه محٍؤًمةيوفى كىًنسىاءه  )ح ُب مىنى ذبى يي  هدٌم اٜنجٌ   ، كما أفٌ ح إال ُب مكٌ ذبى هدم العمرة ال يي  ألفٌ 
ختبلطهم ( بأعياهنم الٓبٍَ تػىٍعلىميوهيمٍ   بٌن اٞنشركٌن )( كيريد بذلك اٞنستضعفٌن الذين كانوا ّنكٌ محٍؤًمةىاته 

ا اإلٍب يلحقهم ( أم أٍب كعيب، أمٌ فػىتيًصيبىكيم مٍّةػٍهيم َمعىرَةه عوا ُّم )( بالقتل كتوقً أىف تىطىئيوهيمٍ باٞنشركٌن )
هم، ن بةبيٌ عهم كآمى ن تبً ا العيب يلحقهم من اٞنشركٌن فيقولوف قتلوا مى ن هو مةهم. كأمٌ بسبب قتلهم مى 
م من ( أف ييسلً مىن يىشىاءي ( أم ُب دين اإلنبلـ )لَلهي ُب رىٍ٘نىًتهً لٍّييٍدًخلى ا( مةكم )ًبغىًٍنً ًعٍلمو كيكوف ذلك )

لىعىَذبٍػةىا اَلًذينى    )مةهم مكٌ  تٍ  ، يعين لو تفرٌقوا كخلى ( اٞنؤمةوف من مكٌ لىٍو تػىزىيَػليوالح )هؤالء اٞنشركٌن بعد الصٌ 
ابنا أىلًيمنا  )ن أهل مكٌ ( أم مً كىفىريكا ًمةػٍهيمٍ  ا بةزكؿ الطاعوف عليهم فةهلكهم بالسيف كإمٌ ا ( كذلك إمٌ عىذى
. إذا لوا من مكٌ كمعىن لو تزيٌ    كخرجوا مةها كي ال يصيبهم العذاب مع اٞنشركٌن، كهو من قوٟنم زاؿى يزكؿي

 ماؿ كذهب، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:



 تيزايًليهٍ  ماًه  زىفػٍرىة ًمٍةهي  القىٍلبً  كُب       األنىى ذيًكرى  إذا ٚنىًٍعي أيًعًنيهيمي 
  يعين ما تفارقه. كقاؿ جرير: 

 تػىقىإب  كىغىًنً  تًرىةو  ما غىًنً  ًمنٍ        تػىزىايػىليوا اٞنٍتىجاًكرًينى  أرىل كىلىقىدٍ 
 قهم من جهاتمعةاها يكوف زكاٟنم دفع  كاحدة، كأراد بذلك تفرٌ  كإ٧نا ٓب يقل اهلل تعأب لو زالوا، ألفٌ 
 ليها بالضرب كاألذل.إ  فيلحقوا ُّم كيرجعوهم مكٌ ٢نتلف  متعٌددة لئبل يعلم ُّم أهل 

َي ى   كالكربياء )فى ( أم األنػى ُب قػيليوًًُّمي اٜنٍىًمَي ى   )( يعين ُّم أهل مكٌ ًإٍذ جىعىلى اَلًذينى كىفىريكا) - 26  ٘نًى
قالوا   أهل مكٌ  كذلك أفٌ وا إلحدو كال يةقادكا له. ةي ذعً ال يي  م عادات آبائهم ُب زمن اٛناهلي  أفٍ أ( اٛنٍىاًهًلَي ً 

عليةا رغم  ث العرب أهنم دخلوانا كإخوانةا كيدخلوف عليةا ُب مةازلةا فتتحدٌ ءكأصحابه آبا ١نٌمدل تى قد قػى 
( ام أنزؿ اٍلميٍؤًمًةٌنى  فىأىنزىؿى الَلهي نىًكيةىتىهي عىلىىَٰ رىنيولًًه كىعىلىىل ال يدخلوف عليةا. كقوله )زٌ أنفةا كالبٌلت كالعي 

( كهي كىًلمى ى التَػٍقوىلَٰ ) ( أم ألـز اٞنؤمةٌنكىأىٍلزىمىهيمٍ الطمأنية  عليهم كأزاؿ اٝنوؼ عةهم بصلح اٜنديبي  )
اعتمركا فانقادكا ألمره كقالوا  ، يعين جعلهم مطيعٌن لرنوٟنم إذ قاؿ ٟنم إرجعوا أب اٞندية ، بعد أف"طاع "

انيوا  )طاع  كٓب ييًصٌركا على دخوؿ مكٌ  بكلم  التقول، يعين   أم أحقٌ  (أىحىَق ًُّىا كىأىٍهلىهىا  )أهل مكٌ ( كىكى
كأقاربه كأهل بلدته كهو أميةهم  طاع  إذا أمرهم بشيء ألهنم أعمامه  أف يقولوا للةبٌ ٔبى كانوا هم أكٍ 

بقبوؿ دعوته كاالنقياد ألمره قبل غًنهم  كحكيمهم كمن أشرافهم كأهل مشورهتم فكانوا أحٌق من غًنهم
فجعل صلح اٜنديبي  ٞنصلح  اٞنؤمةٌن  (كىكىافى الَلهي ًبكيلٍّ شىٍيءو عىًليمنال كمن أهل اٞندية  )هل القرى من أ

  ل شوكتهم كيظهر أمرهم كيزداد ٗنعهم.كذلك لتقوى 

 )ع( رأل ُب اٞنةاـ أنه دخل مك  مع أصحابه ليحٌجوا، فقص رؤياه على أصحابه، الةبٌ ككاف  -27 
بدخوؿ  نادٍ عً كقاؿ أٓب تى  الةبٌ لح بٌن الطرفٌن إعرتض بعض اٞنسلمٌن على ككقع الصٌ  فلما ميًةعوا من اٜنجٌ 

لىتىٍدخيليَن   لَقىٍد صىدىؽى الَلهي رىنيولىهي الرحٍؤيىا بًاٜنٍىقٍّ ت هذه اآلي  )لفلماذا مةعونا من دخوٟنا؟ فةز    للحجٌ مكٌ 
ـى ًإف شىاءى الَلهي آًمًةٌنى  فػىعىًلمى أعدائكم ) ( منالى ٔنىىافيوفى ) ( بعد اٜنجٌ ١نيىلًٍّقٌنى ريءيكنىكيٍم كىميقىصٍّرًينى اٍلمىٍسًجدى اٜنٍىرىا



لو دخلتم ُب  كاٞنعىن: ( يعين نصران قريبان ُب السة  القادم .ًلكى فػىٍتحنا قىرًيبنا َٰ مىا ٓبٍى تػىٍعلىميوا فىجىعىلى ًمن ديكًف ذى 
اٞنشركٌن كبذلك يةقص  اؿ بل لوقع القتاؿ بيةكم كبٌن  ٓب تدخلوها بأماف كبدكف قتهذه السة  إٔب مكٌ 

لح قلوُّم ليةقادكا للصٌ  الفٌ أ عددكم كتكثر جراحاتكم فتدخلوها خائفٌن من عدكٌكم كلكن اهلل تعأب
ٌلقٌن   ل شوكتكم كيذهب خوفكم فتدخلوف مكٌ كم كتقوى دي ليزداد بذلك عدى  آمةٌن ُب السة  القادم  ١ني

ن كذلك ّنوجب الشركط اليت اتٌفقتم عليها فيما بيةكم كبٌن اٞنشركٌن مً  اٜنجٌ  رين إلٕناـكم كميقصٌ رؤكنى 
  .أهل مكٌ 

يًن كيلٍّهً ان )١نٌمد( هيوى اَلًذم أىٍرنىلى رىنيولىهي ) - 28  دين ( يعين ليعلوى بًاٍٟنيدىلَٰ كىًديًن اٜنٍىقٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ
  ( أم شاهدان لك على رنالتك.كىكىفىىَٰ بًالَلًه شىًهيدنا) اٞنهدماإلنبلـ على األدياف كلها، كذلك ُب زمن 

ةػىهيمٍ ( أم ذكك بأس على الكافرين )َرنيوؿي الَلًه كىاَلًذينى مىعىهي أىًشَداءي عىلىى اٍلكيَفارً  ١نٌمد) - 29  (ري٘نىىاءي بػىيػٍ
اأم فيما بيةهم )  ( أمفىٍضبلن مٍّنى الَلًه كىًرٍضوىاننا( أم يطلبوف )يػىٍبتػىغيوفى ( لكثرة صبلهتم )تػىرىاهيٍم ريَكعنا نيَجدن

ة شدٌ  ل الذم كصفةاهم به من( أم ذلك اٞنثى ًلكى  َٰ ًنيمىاهيٍم ُب كيجيوًهًهم مٍٍّن أىثىًر السحجيوًد ذى عةهم ) كرضاءن 
٤ًنيلً كىمىثػىليهيٍم ُب ( مكتوب )مىثػىليهيٍم ُب التَػٍورىاةً البأس على الكافرين ) مضركب  ةكالتكاثر كالقوٌ  ( ُب الةموٌ اإٍلً

أنةده  بفسيله إذٍ  الزرع ( أم فقومى فىآزىرىهي ( أم فراخه، كهو ما يتفرع حوله من أصوله )كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي )
ل إٔب األرض. كمن ذلك قوؿ أعشى ميموف:كالتٌف حوله كاإل  زار فلم ٬نًى

 ميٍكتىًهلي  الَةٍبتً  ًبعىًميمً  ميؤىَزره       شىرًؽه  كىوٍكىبه  ًمٍةها الَشٍمسى  ييضىاًحكي 
 كقاؿ امرؤ القيس:

 كخيَيبً  غا٧نًٌنى  جييوشو  مىضىمٍّ           نػىٍبتيها الَضاؿى  آزىرى  قدٍ  ّنىٍحًةَي و 
أيصوله  ( ٗنع ناؽ، يعين فقاـ الزرع علىفىاٍنتػىوىلَٰ عىلىىَٰ نيوًقهً ) ى( الزرع، أم غليظ ناقه ك٧نىى فىاٍنتػىٍغلىظى )

ه كمتانته. ( الذين زرعوه، يعين يعجبهم ٧نوٌ يػيٍعًجبي الزحرَاعى كتساكل الصغار مع الكبار ُب الطوؿ كاٞنتان  )
كالشطأ أصحابه  ، كالزارع هو اهلل تعأب،١نٌمدكأصحابه، فالزرع األكؿ  حٌمدله ضربه اهلل تعأب ّنثى كهذا مى 



ٍبٌ  األمر ئ  ُب بادمء األمر كما يكوف الزرع نبتهي ُب بادوف حوله، ككانوا ُب ضعف كقلٌ اٞنؤمةوف اٞنلتفٌ 
 انتغلظوا كانتوىكا على أمرهم ه فسبلنه فكذلك اٞنؤمةوف قٌول بعضهم بعضان حٌّت دي ل كيةمو كتيعاضً يقوى 
كىعىدى عأب )قاؿ تٍبٌ  الكافرين، ( يعين إ٧نا كثٌرهم اهلل تعأب كقٌواهم ليكونوا غيظان علىلًيىًغيظى ًًُّمي اٍلكيَفارى )

( ُب ًمةػٍهيم َمٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمنا( يعين من داـ على إ٬نانه كعلى الطاع  )الَلهي اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاتً 
 اآلخرة.

سفر إشعياء في الفصل كذلك ُب  ما جاء في التوراة في وصف قوتهم وبأسهم على الكافرينكإليك 
 :قاؿ الخامس

ليس فيهم  27راي ن لؤلمم من بعيد كيصفر ٟنم من أقصى األرض فإذا هم بالعجل  يأتوف نريعان فًنفع [
. ال يةعسوف كال يةاموف كال تةحلح حيزيـي أحقائهم كال تةقطعي نيييوري أحذيتهم  الذين  28رازحه كال عاثره

سبي كالصواف كبكرا ٟنم ز٠نرة   29هتم كالزكبع  نهاميهم مسةون  كٗنيع قًسٌيهم ٣ندكدة، حواًفري خيلهم ٓني
يهٌركف عليهم ُب ذلك  30بوة كييز٠نركف كالشبل كيهٌركف ك٬نسكوف الفريس  كيستخلصوهنا كال ميةقذه كاللٌ 

 ]يق كالةور قد أظلم ًبسيحيبها.ر إٔب األرض فهو ذا ظبلـي الضٌ نيظً  اليـو كهدير البحر. فإفٍ 

 كهو مطبوع بةفق  ٗنعي  التوراة األمريكي .

 

فًنفع راي  من بعيد كيصفر ألم  من أقصى األرض فإذا ُّا مقبل  بسرع  كخف ، ليس فيها رازح كال [
ناقط كال تةعس كال تةاـ كال ٓنٌل مةاطق أحقائها كال تفٌك شرؾ نعاٟنا، نهاميها ١ندكدة ككل ًقسٌيها 

أر كاألشباؿ تز٠نر مشدكدة ٓنسبي حوافر خيلها صوانان كعجبلهتا إعصاران، ٟنا زئًن كاللبوة كهي تز 
  .]كٔنطف الفريس  كتستخلصها كليس من يةقذها

 كهذا ُب توراة اليسوعيٌن ُب نفر إشعياء ُب الفصل اٝنامس.



  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الفتح،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================== 

 
 سورة الحجرات

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

ًم الَلًه كىرىنيولًهً ) -1  ينءت إحدل التافى ذً ( أصلها ال تتقٌدموا فحي يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا الى تػيقىدٍّميوا بػىٌٍنى يىدى
 بشيء آخر حّت يأذف لكم بالكبلـ كال ال تتقٌدموا على رنوؿ اهلل بالسًن كال كاٞنعىن:تسهيبلن للكبلـ، 

 كم، كالتعطواركا ُّا بل تبتدعوهنا من أنفسً قوله بٌن يدم اهلل، فمعةاه ال تقوموا بعبادة ٓب تؤمى  فيه. أما
يعه ( ُب ذلك )كىاتَػقيوا الَلهى عةها ) الةبٌ ل ال تعرفوهنا حّت تةزؿ ُّا آي  أك تسألوا فتوى   ( إلقوالكمًإَف الَلهى ٚنًى
  ( بأفعالكم.عىًليمه )

كٓب  ( كهم اٛنيفاة من بين ٕنيم جاؤكا يفٌكوف أنراهم بالفداءيػيةىاديكنىكى ًمن كىرىاًء اٜنٍيجيرىاتً ًإَف اَلًذينى ) - 4
أىٍكثػىريهيٍم ) ١نٌمديعلموا ُب أٌم حجرة من حجرات اٞنسجد هو، فكانوا يطوفوف على اٜنجرات كيةادكف يا 

    صربهم.( لقلٌ الى يػىٍعًقليوفى 

يػٍرنا َٟنيمٍ كىلىٍو أىنَػهيٍم صىبػىريكا ) - 5 ٞنن  (كىالَلهي غىفيوره َرًحيمه ( ُب تسهيل أمر الفداء )حىَّتَٰ ٔنىٍريجى إًلىٍيًهٍم لىكىافى خى
 تاب.

به،  حان ه فرى ونى ق، فخرجوا إليه يتلقٌ لبعث رنوؿ اهلل الوليد بن عقب  ُب ٗنع الصدقات من بين اٞنصط -6 
صدقاهتم،  كقاؿ أهٌنم مةعوا الةبٌ ككانت بيةهم عداكة ُب زمن اٛناهلي  فظٌن أهنم ٨ٌنوا بقتله، فرجع إٔب 

ًإف جىاءىكيٍم  يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوانغزكهم. فةزلت هذه اآلي  )  يا رنوؿ اهلل ٩نب أفٍ ٌنفقاؿ بعض اٞنسلم



أىف تيًصيبيوا نبأ ) ٓنٌققوا كانتفسركا كال تستعجلوا ُب اٜنكم على ما جاء به من( الةبأ، أم فىاًنقه بًةىبىإو فػىتىبػىيَػةيوا
الى و  ( ُّم فػىتيٍصًبحيوا عىلىىَٰ مىا فػىعىٍلتيمٍ ( يعين لئبل تصيبوا قومان فتغزكهم جهبلن مةكم باٜنقيق  )قػىٍومنا ًَنىهى

 . (نىاًدًمٌنى )

( أم لىٍو ييًطيعيكيٍم ُب كىًثًنو مٍّنى اأٍلىٍمًر لىعىًةتحمٍ جربائيل باٜنقيق  ) ( ٫نربهكىاٍعلىميوا أىَف ًفيكيٍم رىنيوؿى الَلهً ) -7
كىعىةىًت  ت، كهو االنكسار كالذٌؿ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة )طاها( }ألصابكم العةى 

 { . كقاؿ الشاعر: اٍلويجيوهي لًٍلحىيٍّ اٍلقىيحوـً 
 ذىٍحلً  ًبغىًٍنً  عىلىيٌ  الٌساًعي مىعى      ىكىتىٍسعى  عىةىيًت  تػىٍبتىًغي رىأىيٍػتيكى 

٬نىافى كىزىيَػةىهي ُب قػيليوًبكيٍم كىكىرَهى إًلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى ) ( أٌم اٝنركج عن الطاع  كىلىػًَٰكَن الَلهى حىَببى إًلىٍيكيمي اإٍلً
 . (هيمي الرَاًشديكفى الصفات اٜنسة  )صفوا ُّذه تٌ ا( الذين أيكلىػًَٰئكى ( أٌم اٞنعاصي )كىاٍلًعٍصيىافى )

====================================== 

 

 سورة ق

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

ه ناحر. فرٌد اهلل ه ٠نةوف، كقالت فرق  أخرل أنٌ أنٌ  الةبٌ . قالت قريش ُب  (ؽ كىاٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيدً ) - 1
عليكم يريد اٝنًن لكم كالقٌيم على األيتاـ الذم يقـو برتبيتهم عليهم قوٟنم فقاؿ )ؽ( أم هو قٌيم 

ان قٌيم عليكم يريد ١نٌمدأقسم نبحانه بالقرآف اَّيد بأف ٍبٌ  كمصاٜنهم، كليس كما تزعموف من أنه ٠نةوف.
٩نىٍعىل لَهي  ًكتىابى كىٓبىٍ اٜنٍىٍمدي لًَلًه اَلًذم أىنزىؿى عىلىىَٰ عىٍبًدًه الٍ الةفع لكم. كمثلها ُب نورة الكهف قوله تعأب }

ا مٍّن َلديٍنهي  ًعوىجنا  ١نٌمدكهو  " صف  لعبدهقػىيٍّمنا { . فقوله تعأب "كىيػيبىشٍّرى اٍلميٍؤًمًةٌنى  قػىيٍّمنا لٍّييةًذرى بىٍأننا شىًديدن



ة  البيٌ ى األيتاـ. كقاؿ تعأب ُب نورة كاحد مةهم قٌيم على أٌمته كالقٌيم على  كليس للكتاب. فاألنبياء كلٌ 
ةى كىيػيٍؤتيوا الزَكىاةى }  م .{ أم دين الرنل القيٌ ًلكى ًديني اٍلقىيٍّمى ً  َٰ كىذى   حيةػىفىاءى كىييًقيميوا الَصبلى

ا شىٍيءه عىًجيبه بن عبد اهلل ) ١نٌمد( هو بىٍل عىًجبيوا أىف جىاءىهيم محةًذره مٍّةػٍهيمٍ ) -2 ػَٰذى اًفريكفى هى   . (فػىقىاؿى اٍلكى

ةىا كىكيةَا تػيرىابنا ذى أىًإذىا ) -3 األذهاف.  ( عنرىٍجعه بىًعيده جع  إٔب اٜنياة ثاني ن )الرٌ  نى مً  ١نٌمدنا به دي عً ( الذم يى ًلكى  َٰ ًمتػٍ
  فقاؿ اهلل تعأب:

( يعين إنٌا نعلم أٌف األرض تأكل أجسامهم بعد اٞنوت كتفرزها قىٍد عىًلٍمةىا مىا تىةقيصي اأٍلىٍرضي ًمةػٍهيمٍ ) -4
قها الرياح فالةفس هي اإلنساف اٜنقيقي كما اٛنسم الةفوس باقي  حٌي  ال تأكلها األرض كال ٕنزٌ  ترابان كلكنٌ 

نىا ًكتىابه إاٌل قالب لتكوين الةفس ) فةعاقبهم على  ( ام ١نفوظ عةدناحىًفيظه ( فيه أعماٟنم مسطورة )كىًعةدى
 تكذيبهم كإنكارهم رنال  رنولةا.

( ، أٌم ُب أمرو مرجوج، يقاؿ البيض  مرجوج ، لىَما جىاءىهيٍم فػىهيٍم ُب أىٍمرو َمرًيجو بىٍل كىَذبيوا بًاٜنٍىقٍّ ) -5 
أم حيرٍّكت 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:
 مىرًيجي  غيٍصنه  كأىنٌهي  فىخىرٌ        حىشاها به فالتىمىٍستي  لىتٍ فىجا

  نكسر كنقط على األرض.اكته كثًنان حّت يعين كأنه غصن دفعته الرياح كحٌر 
)ع( فبعضهم يقوؿ ٠نةوف كبعضهم يقوؿ ناحر  الةبٌ ٢نتلط من أمر  اٞنشركٌن ُب شكٌ  أفٌ  كاٞنعىن:

 كاحد. كف على رأمكبعضهم يقوؿ شاعر كالبعض يقوؿ كٌذاب كالبعض يقوؿ صادؽ، كهكذا ال يستقرٌ 

ةىاهىا) -6 اًء فػىٍوقػىهيٍم كىٍيفى بػىةػىيػٍ اةاها الواحدة فوؽ األخرل )فٍ ( أٌم راصى أىفػىلىٍم يىةظيريكا ًإٔبى الَسمى ( كىزىيَػَةاهى
ل، كيريد بذلك ( أم ليس بيةهٌن فواصل بل الواحدة فوؽ األخرى كىمىا ٟنىىا ًمن فػيريكجو ب )هي كالشٌ  بالكواكب



. أما قوله تعأب )أفلم يةظركا( أصلها أٓب   الكوف كالقرآفالطبقات الغازي . كقد نبق تفسًنها ُب كتايب 
 أال ييفٌكركا فيما يةظركف. كاٞنعىن:يةظركا، كالفاء للتفكًن، 

ٍدنىاهىا) -7 نا ُب كثافتها بالٌذرات الرتابي  اليت تسقط عليها من الفضاء كالغازات اليت دٍ ( أم زً كىاأٍلىٍرضى مىدى
ةىا ًفيهىا رىكىاًنيى السماكي  اليت تسقط عليها )ات فتزيد ُب حجمها، كاألحجار حد مع الفلزٌ تتٌ  ( معةاه كىأىٍلقىيػٍ

ةىا ًفيهىا ًمن كيلٍّ ى األرض )على  تٍ نى كألقيةا على األرض من الةيازؾ اليت ُب الفضاء فصارت جباالن كرى  كىأىنبىتػٍ
ًيجو  الةضرة  ن اٞنةظر له ركع  عةد الرؤي  كاألزهار العطرة كاألشجارصةف حسى  ( أم من كلٌ زىٍكجو ُّى

 الرياض اٝنًضرة.ك 

هذه  ٟنا صانعان صةعها كحكيمان أتقن صةعتها فيشكركه على وا أفٌ م( للعباد ليفٌكركا فيها فيعلتػىٍبًصرىةن ) -8
  ( أناب أب اهلل بالطاع  كرجع إليه بالتوب .ًلكيلٍّ عىٍبدو محًةيبو ( أم موعظ  )كىذًٍكرىلَٰ الةعم )

َةاتو ( يعين اٞنطر يتبارؾ به الزرع، أم يتكاثر )مىاءن محبىارىكنا كىنػىزٍَلةىا ًمنى الَسمىاءً ) -9  ةىا بًًه جى  ( أمفىأىنبىتػٍ
صى كىحىَب اٜنٍىًصيدً حدائق )ك بساتٌن     غًن ذلك.ك د كاٜنةط  كالشعًن ( أم اٜنبوب اليت ٓني

لع كالطٌ  بعضه فوؽ بعض، ( أم مرتاكمَٟنىا طىٍلعه َنًضيده ( أم عاليات طويبلت )كىالَةٍخلى بىاًنقىاتو ) -10 
 ؿ ما يظهر من ٖنر الةخل.أكٌ 

ةىا ًبهً ( أم جعلةا هذه الةباتات كاٜنبوب كاألٖنار رزقان للعباد )رٍٍّزقنا لٍٍّلًعبىادً ) -11 ( أم ّناء اٞنطر كىأىٍحيػىيػٍ
ةن َمٍيتنا) ةا بلدةن ميت ن يٍ أحيػى ( أم كما ًلكى  َٰ كىذى نبات، فصارت خضراء ميعشب  ) ( يعين ٠ندب  خالي  من كلٌ بػىٍلدى

كنعزٌكم بعد  نغةيكم بعد الفقر :يعين  كاٟنجرة إٔب اٞندية . ( من مكٌ اٍٝنيريكجي ّناء اٞنطر كذلك ٥نييكم بعد )
اهلل تعأب ٪نٌرض اٞنؤمةٌن على  فٌ إكالفقر. ف ، كاٞنوت كةاي  عن الذؿٌ كالغىنى  . فاٜنياة كةاي  عن العزٌ الذؿٌ 

  اٞندية  ُب هذه اآلي .  كاٟنجرة إٔب اٝنركج من مكٌ 
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كىَذبىٍت قػىبػٍلىهيٍم للةب كهتديدان للكافرين فقاؿ تعأب ) ذكر نبحانه بعض األمم اٞنكٌذب  تسلي ن ٍبٌ  -12 
نورة  ( يعين أصحاب السيل، كهم أهل نبأ، كقد نبق شرح كلم  "الٌرس" ُبقػىٍوـي نيوحو كىأىٍصحىابي الَرسٍّ 
 ( كهم قـو صاّب.كىٖنىيودي ) 38ُب آي   {كٖنودى كأصحاب الٌرسٌ كعادان }الفرقاف عةد قوله تعأب 

.كىًفٍرعىٍوفي كىًإٍخوىافي ليوطو ( كهم قـو هود )كىعىاده ) -13    ( كهم أهل ندـك

نورة  له، كقد نبق الكبلـ عةها ُب ( كهم قـو شعيب، ككانت األيك  معجزةن كىأىٍصحىابي اأٍلىٍيكى ً ) -14
قوله  م الذم شرحةا عةه ُب نورة الدخاف عةدًنىً مٍ ع اٜنً ( كهو تبٌ كىقػىٍوـي تػيَبعو األعراؼ كالشعراء أيضان )

كعدناهم  ( أم فحٌق عليهم العذاب الذمكيلٌّ كىَذبى الرحنيلى فىحىَق كىًعيدً ) ، {أهم خًنه أـ قـو تػيٌبعو }تعأب
 ن رينيلةا.به على ألسي 

تكويةهم  ( يعين هل عجزنا عنأىفػىعىًييةىا بًاٍٝنىٍلًق اأٍلىَكؿً قاؿ تعأب جوابان لقوٟنم "ذلك رجع بعيد" )ٍبٌ  -15
العجز عن  فاإلعياء هو ؟  كال عةاءهم بدكف إعياء كال مشقٌ هاهتم أٓب ٦نلقٍ األمر ُب أرحاـ أمٌ  ئُب باد

البالي ، ( ، يعين من ْنديد خلق األجساـ مٍٍّن خىٍلقو جىًديدو ) لتباس كشكٌ ام ُب أ( بىٍل هيٍم ُب لىٍبسو العمل )
إذ الةفوس حٌي   فبل إعياء من ذلك كال صعوب  عليةا ُب إعادهتا إٔب اٜنياة ثاني ن كلكن ال فائدة من ذلك

زىل . انىب كهي اليت ْني  باقي  كهي اليت ٓني

نسىافى ) -16 من شكوؾ  ( ، أم ما يعرتيهكىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍنًوسي بًًه نػىٍفسيهي ( يعين كٌل إنساف )كىلىقىٍد خىلىٍقةىا اإٍلً
ٍبًل اٍلوىرًيدً ) سي ًبه نفسه قبل ما تسمعه أذناهي باٌتصاؿ ( ، أم ٥نن نسمعي ما تونوً كى٥نىٍني أىقػٍرىبي إًلىٍيًه ًمٍن حى

الرأس  حبل الوريد إٔب أذنيًه. كالوريداف ًعرقاف بصفحيت العيةيق ميٌتصبلف باألذيةٌن ]أذيين القلب[ يرًداف من
  إليهما.



عىًن اٍليىًمًٌن كىعىًن ( يعين حٌن يتلٌقى اٞنلىكاف األكامر لقبض نفًسه من جسًمه )يػىتػىلىَقى اٍلميتػىلىقٍّيىافً ًإٍذ ) -17
: ركحه" من "ر كاآلخر عن مشاله فيقبضاف نفسىه ( يعين أحدي٨نا يقعد عن ٬نٌن اٞنستحضى الشٍّمىاًؿ قىًعيده 

 جسًمه.

يل حيث عةده تسجيل انتهاء حياة كٌل إنساف ُب الدنيا، له عزرائفمبلئك  اٞنوت ٨نا إثةاف أحد٨نا ييرنً 
كىجىاءىٍت كيلح نػىٍفسو . كالدليل على ذلك قوله تعأب )ك اٞنوٌكل بكتاب  أعماؿ اإلنسافكالثا٘ب رقيب كهو اٞنلى 
الذم   ( ، فالسائق هو ملىك اٞنوت يسوقها إٔب اٜنساب كاٛنزاء، كالشهيد هو رقيبَمعىهىا نىاًئقه كىشىًهيده 

ثيابان بيضاء.  كاف ييراقب أعماؿ اإلنساف كيكتبها. كقد أخرب عةهما كثًن ٣نٌن حضرته الوفاة بأهنما يلبساف
أغبلطهما فيعيداف  هاف إٔبيةتبً ٍبٌ  ن هو شبيه باإلنم كإنم األب فيقبضاف نفسىهكقد يتو٨ٌناف أحيانان ّنى 

صي عليه أقوالهي  ل بًه ملىك ييراقببٌٌن نبحانه بأٌف كٌل إنساف كيكٍّ ٍبٌ  تلك الةفس إٔب جسمها. أعماله ك٪ني
   كيكتبها ُب كتاب أعماله فقاؿ:

ٍيًه رىًقيبه ) -18 صي عليًه أقواله كيكتبها ُبَما يػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإاَل لىدى كتاب  ( كهو ملىك ييراقب أعماله ك٪ني
تعأب ُب  مهٌيأ، كالشاهد على ذلك قوله( أم مهٌيأ ًٟنذا الغرض. فكلم  )عىًتيده( معةاها عىًتيده أعماله )

ابنا أىلًيمنا{ ، يعين هٌيأنا ٟنم عذابان أليمان.   نورة الةساء }أيٍكلىًئكى أىٍعتىٍدنىا ٟنىيٍم عىذى

كالةعيم  ( أم بالوعد اٜنٌق الذم كعدناهم بًه من اٜنساب كالعقابكىجىاءىٍت نىٍكرىةي اٍلمىٍوًت بًاٜنٍىقٍّ ) -19
يدي  َٰ ذى بيةه كبٌن ما يبلقي جزاءهي إال دقائق )كالثواب إذ ليس ما  كتيةًكر فتقوؿ  يلأم ٕنى  (ًلكى مىا كيةتى ًمٍةهي ٓنًى

 ال بعث كال حساب.

  ( بالعذاب الشديد لكٌل كٌفار عةيد.يػىٍوـي اٍلوىًعيدً ( اليـو )ًلكى  َٰ ذى ( يـو القيام  ) كىنيًفخى ُب الصحورً ) -20 

 ( يشهد عليها.كىشىًهيده ( يسوقها إٔب احملشر )كيلح نػىٍفسو َمعىهىا نىاًئقه ( إٔب احملشر )كىجىاءىتٍ ) -21 
  فالسائق هو ملىك اٞنوت، كالشهيد هو رقيب كاتب أعماله.



اقاؿ لهي )يي  فحيةئذو  - 22 ػَٰذى فىكىشىٍفةىا عىةكى ( اليـو كاًٜنساب كالعقاب )لَقىٍد كيةتى ُب غىٍفلى و مٍٍّن هى
كالغطاء هو اٛنسم اٞناٌدم الذم كاف يغٌلف الةفس األثًني  كيقيها من اٞنؤثٌرات ( باٞنوت، ًغطىاءىؾى 

  ( أم حاٌد البصر، كمن ذلك قوؿ عةرتة:فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده اٝنارجي  )
ا أناًمليةا ًُّا تػىقيدح     ًحدادان  صىوارًميةا زالىتٍ  كما  اٜنٍىديدى

ُب   قوٌم الةظر، كالبصر من حواس الةفس، أما العٌن فمن حواس اٛنسم. كقد نبق شرحها كاٞنعىن:
 . اإلنساف بعد اٞنوتكتايب 

ك رقيب شيئان مةها ُب اآلخرة فيسأؿ اٞنلى  له حسةات عملها ُب الدنيا كلكن ٓب ٩ندٍ  فالكافر يعلم أفٌ 
 فيقوؿ له: "هل ٕب عةدؾ من حسةات مكتوب ؟" فأجاب:

ا مىا لىدىمَ ( رقيب )كىقىاؿى قىرًيةيهي ) -23 ػَٰذى  .أ( أم ١نفوظ مهيٌ عىًتيده ( من عمل مكتوب كٌله نيئات )هى
 كالشهيد: الَلذىين نبق ذكر٨نا ك٨نا السائق ٌنفحيةئذو يقوؿ اهلل تعأب للملىكى 

َةمى كيَل كىَفارو عىًةيدو ) -24  ، (أىٍلًقيىا ُب جىهى

 ( أم شاٌؾ ُب البعثمحرًيبو ( على الضعفاء )ميٍعتىدو م )حً ل  الرٌ )َمَةاعو لٍٍّلخىًٍنً( أم مانع للزكاة كلصً  -25
  كاٜنساب.

اًب الَشًديدً ( يعبده، يعين ميشرؾ )اَلًذم جىعىلى مىعى الَلًه إًلىػَٰهنا آخىرى ) -26   . (فىأىٍلًقيىاهي ُب اٍلعىذى

 ( أم ٓبرىبَػةىا مىا أىٍطغىٍيتيهي ين )( الذم دعاه إٔب اإلشراؾ ُب دار الدنيا، كهو رئيسه ُب الدٍّ قىاؿى قىرًيةيهي ) -27 
ؿو غياف على رنولك )بالطٌ  هي رٍ مي آ   .( عن اٜنقٌ بىًعيدو ( عن اإل٬ناف )كىلىػًَٰكن كىافى ُب ضىبلى

كا ري جً زى ةػٍ ( ُب دار الدنيا فلم تػى الى ٔنىٍتىًصميوا لىدىَم كىقىٍد قىَدٍمتي إًلىٍيكيم بًاٍلوىًعيدً ( اهلل تعأب ٟنم )قىاؿى ) -28 
  يتم أمرم.كعصى 

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan


كىمىا أىنىا ( يعين ال تطمعوا أف أغًٌن كعيدم كعذايب ٞنن كعدهتم بالعذاب )مىا يػيبىَدؿي اٍلقىٍوؿي لىدىمَ ) -29 
   فقاؿ اهلل تعأب:أنذر كٌفار مكٌ  ٍبٌ  ( فبل أعذٍّب بغًن ذنب.لٍٍّلعىًبيدً ًبظىبَلـو 

أهلكةاهم كانوا أشٌد تكربان كانتقامان  ( أم الذينكىكىٍم أىٍهلىٍكةىا قػىبػٍلىهيم مٍّن قػىٍرفو هيٍم أىشىدح ًمةػٍهيم بىٍطشنا) -36
دً   كمشركي العرب )من أهل مكٌ  قراءة ابن  فةقٍّبوا، بكسر القاؼ. كُب الشواذٌ ( أصلها فػىةػىَقبيوا ُب اٍلًببلى

بوا ُب أنتم أيها اٞنشركوف نقٍّ  كاٞنعىن:بوا" بكسر القاؼ. عباس كايب العالي  ك٪نٍن بن يعمر كلهم قرأكا "فةقٍّ 
ب  اليت تداعت عليهم كأهلكتهم كاعتربكا ُّم ديارهم اٝنرب  كتٌتبعوا آثارهم ُب األرض كُب مةازٟنم اٝنرً 

كال أنتم أكثر عددان من  الذين أهلكةاهم بالزالزؿ ،لاٞنكٌذبٌن للرني  :ن هؤالء الكافرينل مً فلستم أقوى 
العذاب كٓنصلوا على جزيل  وا منالذين دٌمرناهم باألعاصًن، فانتسلموا ألمرنا كآمةوا برنولةا كي تةجي 

ؾ إال بقٌوتةا كإرادتةا. اٞنوت كاٟنبل ( أم هل لكم من خبلص ك٤ناة منهىٍل ًمن ١نًَيصو الثواب. كقوله )
  { .كىافى عىاًقبى ي اٍلميكىذًٍّبٌنى  انظيريكا كىٍيفى ٍبٌ  }قيٍل ًنًنيكا ُب اأٍلىٍرضً كنظًنها ُب نورة األنعاـ 

ًلمىن كىافى لىهي ( أم ٞنوعظ  )لىذًٍكرىلَٰ ( أم ُب أخبار اٞناضٌن كالتةقيب عن آثارهم )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى ) -37
 صاغي . كمن ذلك قوؿ عةرتة: ( كاعو كأذفه قػىٍلبه 

 بىدىال اٟنىوىل ُب ًنوىاكيمٍ  رىًضٍيتي  كال   غًنىكيمي  اٍختػىٍرتي  ما مىًعي قػىٍلًب  كافى  لىوٍ 
بيهي  مىنٍ  ُب راًغبه  لكَةهي   عىذىال كال لىومان  ال يػىٍقبىلي  فلىٍيسى                     يػيعىذٍّ

 ( أم كهو حاضر لبلنتماعكىهيوى شىًهيده القوؿ كإٔب قراءة القرآف )ى إٔب ( يعين أك أصغى أىٍك أىٍلقىى الَسٍمعى ) 
   بكٌل قلًبه.

ةػىهيمىا ُب ًنَتً  أىيَاـو كىمىا مىَسةىا ًمن لحغيوبو ) -38   ( أم من تعب.كىلىقىٍد خىلىٍقةىا الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ
  أيضان.  الكوف كالقرآفكقد نبق شرحها ُب نورة فاطر كُب كتايب 
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( كهو التسبيح كىنىبٍٍّح ًُنىٍمًد رىبٍّكى ( فيك من تكذيب كنخري  )عىلىىَٰ مىا يػىقيوليوفى ) ١نٌمد( يا فىاٍصربٍ ) -39 
 (قػىٍبلى طيليوًع الَشٍمًس كىقػىٍبلى اٍلغيريكبً اٞنعركؼ )

بٍٍّحهي كىأىٍدبىارى السحجيودً كىًمنى ) -40 ، كالدليلالَلٍيًل فىسى ، فالسجود هي الةجـو على  ( يعين كعةد إدبار الةجـو
{ ، فكلم  "نجود" هي ًإٍدبىارى الةحجيوـً ًصف ه  ذلك قوله تعأب ُب نورة الطور }كىًمنى الَلٍيًل فىسىبٍٍّحهي كى

. ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الر٘ن اًف{ . للةجـو نٌبح ُنمد  كاٞنعىن:اف }كىالَةٍجمي كىالَشجىري يىٍسجيدى
الةجـو كعةد  يل كعةد رؤي رٌبك عةد إقباؿ كٌل آي  كونٌي  تراها، فسٌبح عةد إقباؿ الةهار كعةد إقباؿ اللٌ 

كربٍّ السماكات  نيبحاف من خلقىها بقدرته ككٌوهنا ُنكمته كأدارها ّنشيئته، نيبحاف ربٍّ "إدبارها فقل: 
  "األرض كرٌب العرش العظيم.

 قريب مةه ١نٌمد( فاٞنةادم هو إنرافيل، ك يػىٍوـى يػيةىاًد اٍلميةىاًد ًمن َمكىافو قىرًيبو ) ١نٌمد( يا كىاٍنتىًمعٍ ) -41 
 ذو ألنٌه ُب السماء، فيةادم إنرافيل الةفوس اليت كانت على األرض، كاألرض بعيدة عن احملشر ُبئحية

السورة  قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فصلت }أيٍكلىًئكى يػيةىادىٍكفى ًمن َمكىافو بىًعيدو{ . كقاؿ ُب هذهالفضاء. فلذلك 
( . ألٌف اٝنطاب ُب هذه اآلي  للةبٌ  ككذلك  )ع( كقد صعدى إٔب السماء حٌن موتًه، )ًمن َمكىافو قىرًيبو

{  نورة فصلت فاٞنقصود بكلم األنبياء كالشهداء كاألكلياء كٌلهم صعدكا إٔب اٛنةاف. أٌما ُب  }أيٍكلىًئكى
 الكافرين الذين يبقوف على األرض إٔب يـو القيام  يـو تتمٌزؽ فيه اَّموع  الشمسي .

كما كعدناهم ًُّا، كالصيح  تكوف من السماء،   ( أم بالقوؿ اٜنقٌ يػىٍوـى يىٍسمىعيوفى الَصٍيحى ى بًاٜنٍىقٍّ ) -42 
يٍػةىا ١نيٍضىريكفى{ .كذلك قوله تعأب ُب نورة م س }إً  يعه َلدى ةن فىًإذىا هيٍم ٗنًى انىٍت ًإاَل صىٍيحى ن كىاًحدى  ف كى

 ( ٫نرجوف من األرض كيصعدكف إٔب الفضاء إٔب احملشر كهم نفوس ركحانٌي .ًلكى يػىٍوـي اٍٝنيريكجً  َٰ ذى )



ًيتي ) -43 نعيدها إٔب الرتاب باٞنوت ٍبٌ  ( يعين ٤نعل حياة األجساـ من اٞناء كالرتابًإنَا ٥نىٍني ٥نيًٍيي كى٧ني
ةىا اٍلمىًصًني ) ( يعين كإليةا مصًن الةفوس كمرجعها بعد اٞنوت فةعاقبها على نيٌئاهتا ك٤نازيها على كىإًلىيػٍ

  حسةاهتا.

( بعين تتشٌقق األرض كتتقٌطع فتكوف نيازؾ كأقمار للكواكب يػىٍوـى تىشىَققي اأٍلىٍرضي عىةػٍهيٍم ًنرىاعنا) -44 
كإ٧ٌنا ٔنتفي الةفوس ُب  ،ق   الشمس احملرً ن أشعٌ كنفوس الكافرين حيةئذو ُب القبور لتحميىها مً اٛنديدة، 

  الشمس القبور ألٌف كجه األرض يكوف ميتساكيان قبل يـو القيام  ليس فيه أبةي  لكي ٓنميىهم من أشعٌ 
نورة طاها } كىيىٍسأىليونىكى . قاؿ اهلل تعأب ُب ٫نتفوف ُب القبوركحرارهتا كال جباؿ كال شيء آخر فلذلك 

 عىًن اٍٛنًبىاًؿ فػىقيٍل يىةًسفيهىا رىيبٍّ نىٍسفنا . فػىيىذىريهىا قىاعنا صىٍفصىفنا . الى تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنا كىالى أىٍمتنا{ 
إليه كال نفق ٔنتفي فيه  أفإذا تشٌققت األرض ظهرت الةفوس للعياف كبانت لؤلنظار فليس ٟنا ملجأ تلج

ةىا يىًسًنه ( اليـو يـو البعث كاٜنشر )ًلكى  َٰ ذى تةتشر ُب الفضاء كاٛنراد ) فحيةئذو  ( أم نهل ال حىٍشره عىلىيػٍ
  صعوب  فيه، يةاديهم إنرافيل فيلٌبوف دعوته ك٩نتمعوف عةده.

فيخافونك بل ( كىمىا أىنتى عىلىٍيًهم ًَنىَبارو ( ُب تكذيبهم لك كجحود رنالتك )٥َنٍني أىٍعلىمي ّنىا يػىقيوليوفى ) - 45
ٍر بًاٍلقيٍرآًف مىن ٫نىىاؼي كىًعيدً ) ؟أنت لٌٌن العريك  رحيم القلب تغفر الزاٌلت فلماذا يبتعدكف عةك ( اهلل فىذىكٍّ

  كيؤمن باهلل كبرنوله. فيةقاد للحقٌ 

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك ؽ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================== 

 

 ذارياتسورة ال



  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

فأصبح }( الذاريات هي الرياح، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الكهف كىالَذارًيىاًت ذىٍركنا) -1
أٌم إٌف اهلل تعأب أقسم ُنادث  ماضو م م كهو قسى أٌم تفرٌقه الرياح، كالواك للقسى  ، {هشيمان تذركه الرياح

  قسمان بالرياح الذاريات ذركان. كاٞنعىن:ى، كهو هتديد ككعيد بالعذاب، ى كانقضى مضى 
  أخذ نبحانه يبٌٌن بعض األعماؿ اليت قامت ُّا تلك الرياح فقاؿ:ٍبٌ 

ًت ًكقػٍرنا) -2  ثقبلن. كمن ذلك قوؿ عةرتة ( الوًقر بكسر القاؼ هو الثقل، كمعةاه فاٜنامبلت فىاٜنٍىاًمبلى
 يصف اٝنيل:

 اواهى لً  بي خفٌ رٍ ران إذا ما اٜنٍى قي كي       ًمٍلنى ًفٍتيانان مىداًعسى بالقىةا٪نىٍ 

  بسرع . كاٞنعىن:( أم فاٛناريات بسهول ، فىاٛنٍىارًيىاًت ييٍسرنا) -3

ها، فكلم  "أمر" كةاي  اٞنخلوقات عندفااة فاٞنفرٍّقات اٛنن كالةفوس بقوٌ  :( يعينفىاٍلميقىسٍّمىاًت أىٍمرنا) -4 
بػٍّرىاتً   ُب نورة الةازعات قوله تعأب }ثلها ُب اٞنعىنى الركحاني . كمً   اٛننٌ  { يعين فاٞنلقياتً  أىٍمرنا فىاٍلميدى

  .هاعندفااة كالةفوس على أدبارهم بقوٌ 

ٓب  إفٍ  :مصادؽ. كجواب القسى  لوعده ن اٜنشر كالعقاب دكف به مً ( يعين ما توعى ًإ٧َنىا تيوعىديكفى لىصىاًدؽه ) -5
ةا قـو هود كم ُّا كما أهلكٍ ثل تلك الرياح فةهلكى عليكم مً  كترتكوا عبادة األصةاـ نرنلٍ  حٌمدتؤمةوا ّن

  باألعاصًن.

:( عليكم، الدٍّ كىًإَف الدٍّينى لىوىاًقعه ) -6   ين هو اإلنقياد ٜنكم اهلل تعأب. كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو
 نىًديةىا أفٍ  فيها اٞنٍلكى  عىصىٍيةا     ًطواؿو  غيرٍّ  لىةا كأيٌاـو 

  ٓب تةقادكا اليـو ألمرنا. ٌنكم نتةقادكف للعذاب بعد موتكم إفٍ إ كاٞنعىن:



اًء ذىاًت اٜنٍيبيكً ) -7  ل، كيقصد ُّا السماكات الغازيٌ . ( أم ذات الرتاصف الواحدة فوؽ األخرى كىالَسمى
 { ، كىلىقىٍد خىلىٍقةىا فػىٍوقىكيٍم نىٍبعى طىرىاًئقى كىمىا كيةَا عىًن اٍٝنىٍلًق غىاًفًلٌنى  }رها قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف كيفسٌ 
 ع شيء مع شيء. كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة ٫ناطب عبل :صف كالتجمٌ اك هو الرت فاٜنبي 

الَلٍيلً  مىوًٍكبو  عىلىى إالٌ       أيٍطًلقيهي  كيٍةتي  هىلٍ  فػىرىًني فىسائلي  ١نيٍتىًبكً  كى
تبك" صف  للموكب، أم ٠نتمع مرتاصف. كقاؿ زهًن يصف هنران:و فق  ؿ الشاعر "١ني

 حيبيكي  مائًهً  ًلضاًحي خىرًيقه  ريحه      تىةسيجيهي  الٌةبتً  بًأيصيوؿً  ميكىَللو 
 القيس يصف السماءج اٞناء، كقاؿ امرؤ ُب اٞناء يصف بذلك ٕنوٌ  تٍ جى سً أم خطوط مرتاصف  كأهنا ني 

:  كاٛنباؿ اليت ٓنتها كهي مكٌلل  بالغيـو
باًئلً  ًمنٍ  كأهٌنا حيبيكه  ٟنا      أًنرَةو  ذاتً  ٘نىٍراءى  ميكٌللى ن   حى
ؽ هذه السماكات الغازي  بعد أف كانت نتتفرٌ : اٞنعىنم ثا٘ب، م كهو قسى كالواك من قوله "كالسماء" للقسى 
كانت مةفصل  فتكوف كالدخاف اٞنتكٌوف من نبع  غازات، كأنتم أيها   مرتاصف  كٔنتلط غازاهتا بعد أفٍ 

د هذا بوف بذلك الدخاف كالنرفعكم إٔب السماء مع اٞنؤمةٌن. ك٣نا يؤيٌ اٞنشركوف نتبقوف على األرض تتعذٌ 
اقوله تعأب ُب نورة الدخاف }فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأٌب الَسمىاء ًبديخىافو محًبٌنو . يػىٍغشىى الةَ  عىذىابه أىلًيمه{ .  اسى هىذى

 كهذا اٜنادث يكوف قبل القيام .

فبعضكم يقوؿ شاعر كبعضكم  ١نٌمد( ُب شأف رنولةا لىًفي قػىٍوؿو ٢نحٍتىًلفو ( أيها اٞنشركوف )ًإَنكيمٍ ) -8
  هانى يقوؿ ناحر كاآلخر يقوؿ ٠نةوف، كما اختلفتم ُب القرآف فبعضكم يقوؿ نحر كاآلخر يقوؿ كى 

  يقوؿ أناطًن األكلٌن.كاآلخر 

( يعين من أفك نفسه عن طاع  اهلل. ييقاؿ أفكه يأفكه. يعين مىٍن أيًفكى ) الةبٌ ( أم عن يػيٍؤفىكي عىٍةهي ) -9 
 صرفه عن الشيء كقػىلىبىه. من ذلك قوله تعأب ُب نورة األحقاؼ حاكيان عن قـو هود }قىاليوا أىًجٍئتػىةىا

ةىا عىٍن آًٟنىًتةىا{ مىن  الةبٌ يصرؼ الةاس بكذبه كيصٌدهم عن طاع   كاٞنعىن:أم لتصرفةا عن عبادهتا.  ، لًتىٍأًفكى



صرؼ نفسه عن طاع  اهلل. كهو الشيطاف صرؼ نفسه عٌما أمره اهلل به من السجود آلدـ، كاليـو يصٌد 
 ٬ناف به.الةاس عن طاع  رنوؿ اهلل كعن اإل

ى باطلهم. كقد نبق شرح هذه الكلم  ُب ٌركف على صً ( أم الكٌذابوف الذين يي قيًتلى اٍٝنىرَاصيوفى ) -10
  .116نورةاألنعاـ عةد قوله تعأب }كىًإٍف هيٍم ًإالَ ٫نىٍريصيوفى{ ُب آي  

من اٛنهل الهوف. يقاؿ غمره اٞناء أم غطٌاه، كمن ذلك  ( أم ُب ُنرو اَلًذينى هيٍم ُب غىٍمرىةو نىاهيوفى ) -11 
 قوؿ الفرزدؽ:

أىنَهي  ثافو  اٍلًمٍةهاؿً  أىبا كى٤نىٌى  يػىتىذىرٌعي  غىٍمرىةو  ُب ناًبحو  يىدا      كى
 كقد نبق شرح هذه الكلم  ُب نورة األنعاـ كاٞنؤمةوف أيضان.

 فيه. فقاؿ اهلل تعأب: دافي ( يعين مّت يكوف يـو العقاب يـو ني يىٍسأىليوفى أىيَافى يػىٍوـي الدٍّينً ) -12

 :( أم يعٌذبوف. فتقوؿ ٟنم مبلئك  العذابيػيٍفتػىةيوفى يػىٍوـى هيٍم عىلىى الَةاًر ) -13

ا) -14 ػَٰذى ةىتىكيٍم هى  ( ُب دار الدنيا.اَلًذم كيةتيم بًًه تىٍستػىٍعًجليوفى ( العذاب )ذيكقيوا ًفتػٍ

 ( ماء ٩نرم.ًإَف اٍلميَتًقٌنى ُب جىَةاتو كىعيييوفقٌن فقاؿ تعأب )كصف اهلل اٞنتٌ ٍبٌ  -15

انيوا قػىٍبلى ذى   )( من هدايا ُب اٛنةٌ آتىاهيٍم رىبػحهيمٍ آًخًذينى مىا ) -16 ( يعين كانوا ُب الدنيا ًلكى ١نيًٍسًةٌنى  َٰ ًإنَػهيٍم كى
 ١نسةٌن مع الفقراء كالضعفاء.

انيوا قىًليبلن مٍّنى الَلٍيًل مىا يػىٍهجىعيوفى ل فقاؿ تعأب )قوى كصف هؤالء احملسةٌن بالتٌ ٍبٌ  -17 ( يعين كانوا قليبلن كى
يإب ن اللٌ نواء أكاف الليل مً  كاٞنعىن:من الليل يةاموف كأكثره يتعٌبدكف، ككلم  "ما" تستعمل للتةوٌع، 

. كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:الطواؿ أـ مً   ن القصار، صيفان كاف الوقت أـ شتاءن. فاٟنجوع هو الةـو
 األىشةىعي  اٝنىبػىري  عالىيًن  كىقىد      أىٍهجىعي  ال لىيًليى  طيوؿي  أىىبى 



 (. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورةهيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى ر، كهو قبل طلوع الفجر )( ٗنع نىحى كىبًاأٍلىٍنحىارً ) -18
ٍوفنا كىطىمىعنا{ .   السجدة قوله تعأب }تػىتىجىاَبى جيةيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبَػهيٍم خى

يسأؿ،  ( السائل الذم يسأؿ الةاس فيعطونه، كاحملرـك الذم اللٍّلَساًئًل كىاٍلمىٍحريكـً كىُب أىٍموىاٟنًًٍم حىقٌّ ) -19 
 يةفقوف من أمواٟنم على الفقراء كاحملتاجٌن. كاٞنعىن:

ا مى بيانان لً بها ُّذه اآليات تً لىٌما ذكر اهلل نبحانه الرياح اليت أهلكت قـو هود ُب أكؿ السورة عقٌ  -20 
باألعاصًن، كالعبلمات  ( أم عبلمات على تدمًن قـو هودكىُب اأٍلىٍرًض آيىاته لٍٍّلميوًقًةٌنى فات فقاؿ تعأب )

( بوقوع تلك اٜنوادث انتقامان لٍٍّلميوًقًةٌنى ب  كآثارهم الباقي  ُب األرض، كلذلك قاؿ تعأب )هي ديارهم اٝنرً 
ادث انتقامي  كقعت بأمرو من اهلل بل هم على تكذيبهم رنل اهلل. ألٌف أكثر الةاس ال يوقةوف بأهٌنا حو مة

 يقولوف هذه حوادث طبيعي  ٓندث صدف  ُب كٌل زماف.

 ( آيات على صدؽ قولةا، كهي قصتهم اليت حٌدثتكم ُّا أجدادكم كنقلتها التوراةكىُب أىنفيًسكيمٍ ) -21
 ؟( آثارهم كديارهم اٝنرًب أىفىبلى تػيٍبًصريكفى أيضان لكم من نفر التكوين )

اًء رًٍزقيكيمٍ ) -22 رزؽ ُب  ( به منكىمىا تيوعىديكفى ( أم أنباب رزقكم من رياح كنحاب كأمطار )كىُب الَسمى
    أيضان هو ُب السماء للمٌتقٌن.اٛنةٌ 

اًء كىاأٍلىٍرًض ًإنَهي ٜنىىقٌّ مٍٍّثلى مىا أىَنكيٍم تىةًطقيوفى ) -23   م الذم ُب. قلتي فيما نبق أف القسى  (فػىوىرىبٍّ الَسمى
م هتديد ككعيد كإنذار بةزكؿ عذاب أك خراب كتدمًن، فٌلما جاء ذكر السماء كاألرض ُب القرآف هو قسى 

ؽ ا يـو القيام  كيشٌققهما، فالسماء الغازي  تتمزٌ مم فمعةاه إف اهلل تعأب نيخٌرُّهذه اآلي  بعد القسى 
 فتكوف نيازؾ كأقمار عق كتتقطٌ كٔنتلط تلك الغازات بعضها ببعض فتكوف دخانان، كاألرض تتشقٌ 

 م الذم أقسم اهلل به كذكر فيه السماء كاألرض،للكواكب اٛنديدة كتةتثر ُب الفضاء. فهذا معىن القسى 
نتثرت أجزاؤها ُب ايعين ٕنزٌقت ك  ، د هذا قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار }كإذا الكواًكبي انتثرىٍت{ك٣نا يؤيٌ 



مٍٍّثلى مىا ال  كهو نهل عليةا دكف مشق  )أم لكائن ذلك اٝنراب ال ١نى ( ًإنَهي ٜنىىقٌّ قاؿ تعأب )ٍبٌ  الفضاء.
زيادة إيضاح عن السماكات فاقرأ   يف. فإف أردتى لك  كال ت( بسهول  كبسرع  دكف مشقٌ أىَنكيٍم تىةًطقيوفى 

 شرحان كافيان.فقد شرحت عةها   الكوف كالقرآفكتايب 

  ( ؟هىٍل أىتىاؾى خاطب رنوله الكرٙب فقاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -24

هل فهمت اٜنديث حٌن أتاؾ  :فيكوف اٞنعىنتأٌب كلم  "هل أتاؾ" ُب القرآف إذا كاف اٜنديث مسبوقان، 
  قبل هذه السورة؟ كقد نبقت قص  إبراهيم مع ضيفه ُب نورة هود

 ( الذين أكرمهم إبراهيم كقٌدـ ٟنم الطعاـ، كهم ثبلث  من اٞنبلئك .اٍلميٍكرىًمٌنى حىًديثي ضىٍيًف ًإبٍػرىاًهيمى )

منا( بيتىه )ًإٍذ دىخىليوا عىلىٍيهً ) -25 ـه ( إبراهيم ٠نيبان ٟنم )قىاؿى ( عليكم )فػىقىاليوا نىبلى  قػىٍوـه ( عليكم )نىبلى
يكوف  دكاٌب يركبوهنا كال متاع كما ( يعين قاؿ إبراهيم ُب نفسه إهنم قـو مةكركف إذ ليس معهممحةكىريكفى 

  مع اٞنسافرين.

َٰ أىٍهًلهً ( إبراهيم )فػىرىاغى ) -26 ٌنو ( ام فماؿ ًنرٌان إلعداد الطعاـ ٟنم )ًإٔبى   ( مشوم.فىجىاءى ًبًعٍجلو ٚنًى

  م.شيءو مادٌ ف ال ٬نكةهم أكل و ( مةه، فلم يأكلوا ألهٌنم ركحانيفػىقىرَبىهي إًلىٍيًهٍم قىاؿى أىالى تىٍأكيليوفى ) -27 

ـو عىًليمو ( ألهنم ٓب يأكلوا من طعامه )فىأىٍكجىسى ًمةػٍهيٍم ًخيفى ن ) -28 زكجته  هدي لً ( تى قىاليوا الى ٔنىىٍف كىبىَشريكهي بًغيبلى
  نارة.

بػىلىًت اٍمرىأىتيهي ُب صىرَةو ) -29  ذلك  ( أم ُب صيح ، كهي مشتٌق  من صرير الباب كصرير اٟنواء، كمنفىأىقػٍ
ذلك قوؿ  ح  كصهيل اٝنيل كصوت الباز. كمنصريرها ُب األجواء. كالصيح  بعضها تكوف ميفرً صوت 

 القيس: ئمر ا
 ةو ٓبٍى تػيزىيَلً فىأىٜنٍىقىةىا بًاٟنىاًديىاًت كديٍكنىهي      جىوىاًحريهىا ُب صىرٌ 
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ى عةد مٌ سى كتي  ،"اٟنلهول "مرأته بصيح  تشبه صوت الباز، كهي اأقبلت  كاٞنعىن:أم ُب صيح  متتابع . 
فىصىَكٍت ) ن يستعمل عةد الةساء كقت األفراح كُب األعراسحسى  اٞنصريٌن "زغركدة" كهو ترديد صوتو 

 ة تعجبها. كمن ذلك قوؿ البعيث اَّاشعي:كجهها بأصابع كٌفها لشدٌ  تٍ مى طى ( أم لى كىٍجهىهىا
 هايمي أمً  ينً ليدى و لً كبي يى  ى الوجهً لى عى         ن كٌ صى  كى تي كٍ كى  صى  حٌّت ٕب  تى عٌرضٍ تى 

كالتزاؿ هذه الكلم  مستعمل  عةدنا ُب العراؽ ُب ١نافظ  ذم قار "الةاصري " كهي اليت كاف إبراهيم 
قار  إٔب فلسطٌن، فتقوؿ اٞنرأة الساكة  ُب ذمٍبٌ  يسكةها كزكجته نارة قبل أف يهاجركا مةها إٔب األردف

  ؟فكيف ألدي ( ًقيمه كىقىالىٍت عىجيوزه عى "صكين زكجي على كجهي" أم ضربين )

 ( ُبقىاؿى رىبحًك ًإنَهي هيوى اٜنٍىًكيمي ( أم كما قلةا لك يكوف )ًلكً  َٰ كىذى ( أم قالت اٞنبلئك  )قىاليوا) -30 
  ( بإحواؿ عباده.اٍلعىًليمي مصةوعاته )

ا اٍلميٍرنىليوفى ( إبراهيم )قىاؿى ) -31   جئتم؟ ( أم فما شأنكم كألٌم أمرو فىمىا خىٍطبيكيٍم أىيػحهى

َٰ قػىٍوـو ٠نحٍرًًمٌنى ) -32    ( هم قـو لوط.قىاليوا ًإنَا أيٍرًنٍلةىا ًإٔبى

 ( يعين تكٌونت من طٌن فصارت حجارة. كُب نورة هود قاؿلًةػيٍرًنلى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن مٍّن ًطٌنو ) -33 
 ًإنَا أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهمٍ  نورة القمر قاؿ تعأب }، كُب  { كىأىٍمطىٍرنىا عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن مٍّن ًنجٍّيلو َمةضيودو  تعأب }

ةىاهيم ًبسىحىرو   ئـ أهٌنا أحجار رنوبي  تكٌونت ُب باد{ . فيكوف خبلص  ما تقدٌ  حىاًصبنا ًإاَل آؿى ليوطو ٤َنَيػٍ
   ى بعد مركر مئات السةٌن.األمر من الطٌن فصارت حصى 

 تٌدؿ على أهنا أحجار رنوبي ، كالعبلئم هي اٝنطوط اٞنلٌون ( أم فيها أكٚن  كعبلئم محسىَومى ن ) -34 
 نرين مً كثً ( أم للمي لًٍلميٍسرًًفٌنى ( أم عةده ُب عآب الغيب أعٌدها )ًعةدى رىبٍّكى ى، كقوله )اٞنوجودة ُب اٜنصى 

ى الذين ٓب يكونوا ى على لت األرض ُّم كتبل٬نت بيوهتم فوقهم، كنقطت أحجار اٜنصى لزً اٞنعاصي، فزي 
  حاضرين ُب القرل كقت حدكث الزلزاؿ فهلكوا ٗنيعان.



 ( كهم لوط كابةتاه.ًمنى اٍلميٍؤًمًةٌنى ( أم قري  ندـك )فىأىٍخرىٍجةىا مىن كىافى ًفيهىا) -35 

ٍدنىا ًفيهىا غىيػٍرى بػىٍيتو ) -36    ( هو بيت لوط، كالباقوف كافركف فانقوف.مٍّنى اٍلميٍسًلًمٌنى ( كاحد )فىمىا كىجى

( أم عبلم  ظاهرة هو البحر اٞنيت الذم اليعيش فيه أمح حيواف آيى ن ( أم ُب القري  )تػىرىٍكةىا ًفيهىاكى ) -37 
  ( فيتجٌةبوف الكفر كاإلشراؾ كيبتعدكف عن اٞنعاصي.لٍَّلًذينى ٫نىىافيوفى اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى لكثرة أمبلحه )

َٰ ًفٍرعىٍوفى ًبسيٍلطىافو محًبٌنو ًإٍذ ( آي  كعربة )ميونىىَٰ ( قص  )كىُب ) -38    ظاهرة. ة( أم ُنٌج  بٌية  كقوٌ أىٍرنىٍلةىاهي ًإٔبى

 أىكٍ ( مونى )كىقىاؿى نىاًحره ة )( أم ّنا لديه من جةد كقوٌ ًبريٍكًةهً ) ( فرعوف عن قبوؿ اٜنقٌ فػىتػىوىَٔبَٰ ) -39 
 ( كلذلك يٌدعي أنه رنوؿ.٠نىٍةيوفه 

ٍذنىاهي ) -40 آتو  ( أم كهوكىهيوى ميًليمه ( أم فطرحةاهم ُب البحر )كىجيةيودىهي فػىةىبىٍذنىاهيٍم ُب اٍليىمٍّ ( بالعذاب )فىأىخى
  ّنا ييبلـ عليه من تكذيب الرنيل كانتعباد بين إنرائيل كقتًل أبةاًئهم.

 فأهلكةاهم ٞنا كٌذبوا( ًإٍذ أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهمي الرٍّيحى اٍلعىًقيمى ( آي  كعربة ٞنن يعترب )عىادو ( قص  )كىُب ) -41 
 الرنيل.

الَرًميمً ( الريح )مىا تىذىري ًمن شىٍيءو أىتىٍت عىلىٍيهً ) -42    ( أم متكٌسران متهٌشمان كالةبات اليابسًإاَل جىعىلىٍتهي كى
تٍػهيمي الَصٍيحى ي بًاٜنٍىقٍّ الذم دانى  فىجىعىٍلةىاهيٍم  ته األقداـ كرمته على األرض. كمثلها ُب نورة اٞنؤمةوف }فىأىخىذى

 كالتنب. ثاء هو القشٌ فالغي  غيثىاء{

( ٕنىىتَػعيوا حىَّتَٰ ًحٌنو ( بعد أف عقركا الةاق ، كهم قـو صاّب )ًإٍذ ًقيلى ٟنىيمٍ ( آي  كعربة )ٖنىيودى   )( قصٌ كىُب ) -43
  كهي ثبلث  أيٌاـ.



مٍ ) -44  تٍػهيمي اٜنٌد ُب اٞنخالف  كالعصياف )امتثاله، يعين جاكزكا  ( أم عنفػىعىتػىٍوا عىٍن أىٍمًر رىًٍُّّ فىأىخىذى
( أم أخذهم العذاب الذم يصعق العقوؿ فيزيلها من الرؤكس، ككاف هبلكهم بالزلزاؿ فتبل٬نت الَصاًعقى ي 

 ( إٔب بيوهتم تتهٌدـ.كىهيٍم يىةظيريكفى بيوهتم فوقهم )

ا اٍنتىطىاعيوا ًمن ًقيىاـو ) -45 انيوا( من ٓنت األنقاض )فىمى   األنقاض. ( ّنن ٫نرجهم من ٓنتميةتىًصرًينى  كىمىا كى

انيوا قػىٍومنا فىاًنًقٌنى ( أغرقةاهم )كىقػىٍوـى نيوحو مٍّن قػىٍبلي ) -46  ( أم خارجٌن عن طاعتةا.ًإنَػهيٍم كى

 ( أم بفضل مٌةابًأىٍيدو ( أم راصفةاها طبق  فوؽ طبق ، كهي السماكات الغازي  )كىالَسمىاءى بػىةػىيػٍةىاهىا) -47 
 ( بالةعم على العباد. كقد نبق تفسًن مثل هذه اآلي  ُب نورة البقرة كُب غًنها.كىًإنَا لىميوًنعيوفى )عليهم 

كلزرعكم،  ( لكمفىًةٍعمى اٍلمىاًهديكفى ( بطبق  ترابي  لتكوف صاٜن  للزرع كاإلنبات )كىاأٍلىٍرضى فػىرىٍشةىاهىا) -48 
  كالطبق  الرتابي  هي أحسن ٕنهيد عملةاه لغرس األشجار كإنبات الكؤل عليها. كاٞنعىن:

 ( أم لكيلىعىَلكيٍم تىذىَكريكفى كأنثى ) ان ( ذكر خىلىٍقةىا زىٍكجىٌٍنً ( نباتان كاف أك حيوانان )كىًمن كيلٍّ شىٍيءو ) -49 
  عظوا كٓنمدكا اهلل على ذلك.تفٌكركا ُب خلقها فتتٌ 

الركحانٌي   ة كاصعدكا أب السماء كانكةوا مع اٞنبلئك  ُب اٛنةاف( أم أيهربوا من اٞنادٌ ًإٔبى الَلهً فىًفرحكا ) -50 
إٔب السماء  ل اهلل كعبادتكم له فإٌف صعودكمتعيشوا هةاؾ عيش ن نعيدة كذلك بأعمالكم الصاٜن  كبتقوى 

مٍٍّةهي نىًذيره  ًإ٘بٍّ لىكيممن ٩نهل عواقبها )ة فبل يغرٌت ُّا إاٌل خًنه لكم من بقائكم ُب األرض كتعٌلقكم باٞنادٌ 
 . (محًبٌنه 

  . (ًإ٘بٍّ لىكيم مٍٍّةهي نىًذيره محًبٌنه نونه )( تقدٌ كىالى ْنىٍعىليوا مىعى الَلًه إًلىػَٰهنا آخىرى ) -51

  . (أىٍك ٠نىٍةيوفه  مىا أىتىى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهم مٍّن َرنيوؿو ًإاَل قىاليوا نىاًحره ( قومك )ًلكى  َٰ كىذى ) -52 



ى بعضهم بعضان بالتكذيب للرنيل كأف يقولوا ٞنن جاءهم أنت ناحر ( يعين هل أكصى أىتػىوىاصىٍوا ًبهً ) -53 
( طغىوا على رنيل اهلل بىٍل هيٍم قػىٍوـه طىاغيوفى أنت ٠نةوف؟ كبل ٓب يوًص األجداد أحفادهم بذلك ) اأك يقولو 

  ككٌذبوهم كآذىكهم فانتقمةا مةهم.

هم ( بعد التبليغ، أم ال لـو عليك إذا تركتى فىمىا أىنتى ّنىليوـو إٔب مدية  يثرب ) ١نٌمد( يا فػىتػىوىَؿ عىةػٍهيمٍ ) -54 
 عةهم. كأعرضتى 

  . (تىةفىعي اٍلميٍؤًمًةٌنى ( أم اٞنوعظ  )فىًإَف الذٍٍّكرىلَٰ ( غًنهم )كىذىكٍّرٍ ) -55

 . (لًيػىٍعبيديكفً كىمىا خىلىٍقتي اٛنًٍَن كىاإٍلًنسى ًإاَل ) -56 

 . (مىا أيرًيدي ًمةػٍهيم مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوفً ) -57

  م بشؤكهنم.( ُب التحكٌ اٍلمىًتٌني ( كالقدرة عليهم )ذيك اٍلقيَوةً ( لعباده )ًإَف الَلهى هيوى الَرزَاؽي ) -58

اًًُّمٍ فىًإَف لًَلًذينى ظىلىميوا ذىنيوبنا مٍٍّثلى ذىنيوًب ) -59  ثل نصيب ٟنم نصيبان من العذاب مً  ( يعين إفٌ أىٍصحى
 ( بإنزاؿ العذاب عليهم.فىبلى يىٍستػىٍعًجليوفً ن قبل، كقـو نوح كعاد كٖنود )كوا مً أصحاُّم الذين هلى 

 اآلخرة.( يـو يةتقلوف ّنوهتم من الدنيا إٔب فػىوىٍيله لٍَّلًذينى كىفىريكا ًمن يػىٍوًمًهمي اَلًذم ييوعىديكفى ) - 60

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الذاريات،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=============================== 

 

 سورة الطور



 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

حوريب،  ( هو اٛنبل الذم كاف مونى يصعد عليه كيةاجي ربٌه مةه، كتيسٌميه اليهود جبلكىالطحورً ) -1
 كالواك للقسم.

ٍبٌ   ( نطٌرها اهلل بقلم قدرته، كهي األلواح اٜنجري  اليت كتب فيها الوصايا العشر،كىًكتىابو َمٍسطيورو ) -2
 كتبوها ُب ٠نموع  التوراة.

اٜنبلؿ  "الَرؽ" هو جلد الغزاؿ كانوا يكتبوف عليه التوراة كاألحكاـ التشريع  من( ، ُب رىؽٍّ َمةشيورو ) -3
من مصر  مونى كاليت بعده كرحبلت بين إنرائيل لىٌما خرجوا زمنى  كقصص األنبياء اليت نبقتٍ كاٜنراـ 

الغزاؿ يستعمل  . فالَرؽ هو جلد"العهد القدٙب"كتسميه الةصارل  "،٠نموع  التوراة"كغًن ذلك، كتسمى 
 ل له حيث ٓب يكن كرؽ للكتاب  ُب ذلك الزمن.رى للكتاب  بعد عملٌي  ْني 

 ( هو بيت اٞنقدس الذم ابتدأ ُب بةائه داككد كأكمله نليماف من بعده.ًت اٍلمىٍعميورً كىاٍلبػىيٍ ) -4

 ن كاف ٓنتها من بين إنرائيلى مى ( يريد به اٛنبل الذم انشٌق كمالت الشٌق  على كىالَسٍقًف اٍلمىٍرفيوعً ) -5
كا رأى  أهٌنا من عةد اهلل. فلما ن يصٌدؽككادت تقتلهم ٗنيعان ألهنم كٌذبوا مونى لىٌما نزؿ باأللواح كقالوا مى 

ذلك قوله  ت الشيٌق  ُب مكاهنا كٓب تقع عليهم. كالشاهد علىا كصٌدقةا، فانتقرٌ ذلك خافوا كصاحوا آمةٌ 
ٍذنىا كىًإذٍ   } تعأب ُب نورة البقرة الطور هي  ٌق  من جبلفالشٌ  ، { الطحورى  فػىٍوقىكيمي  كىرىفػىٍعةىا ًميثىاقىكيمٍ  أىخى

  ن كاف ٓنته.ى مى على السقف اٞنرفوع 

  ( أم الذم نجرته الشمس.كىاٍلبىٍحًر اٍلمىٍسجيورً ) -6 
تقوؿ اٞنرأة العربي  "إنجرم التةور" أم إشعلي الةار فيه لكي ٔنبزم فيه. كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف 

 حرارة كبدها كبقرةو ذُنوا ابةها كحشوا جلده تبةان فتقوؿ:
ٍةافه  هيى  فا٧نا      رىتػىعىتٍ  كىإفٍ  أٍرضو  ُب الَدهرى  تىٍسمىني  الى   كىتىٍسجاري  ٓنى



  يعين قلبها كالتةٌور يتوقٌد على كلدها.
م، لقسى لهو البحر األ٘نر اٌلذم عربه مونى كقومه كغرؽ فيه فرعوف كجةده. كالواك ُب ٗنيع الكلمات 

، أم إفٌ ككلها قسى  ثل مً  فأنزؿ اهلل عليهم اهلل تعأب أقسم ُنوادث مضت على أقواـ كٌذبوا الرنيل م ماضو
  ى التفصيل:حادث  مةها على  هذا العذاب أك اٝنراب أك التدمًن. كإليك ذكر كلٌ 

  ٌمونى مع أكالن أقسم اهلل تعأب بالطور كيريد بذلك ذكر اٜنادث  اليت كقعت فوقه كهي قص  
 أنظرٍ  كقاؿ ربٍّ أر٘ب ، فجاء ُّم كأصعدهم فوؽ اٛنبلةن رى هٍ جى  نا اهللى السبعٌن من قومه لىٌما قالوا أرً 

ن كاف ان عليه كمات مى فةزلت صاعق  عليهم فخٌر مونى مغشيٌ  ،ترا٘ب  إليك، قاؿ اهلل تعأب لنٍ 
ٓب تؤمةوا يب  م هتديد للمشركٌن كمعةاه إفٍ تهم معركف  ُب التوراة كُب القرآف، كهذا قسى معه. كقصٌ 

لىٌما تكرٌبكا على  الء السبعٌنؤ على هعليكم صاعق  من السماء كما أنزلتي  كتصٌدقوا رنوٕب أينزؿٍ 
 ةن.رى جىهٍ  مونى ككٌذبوه كقالوا أرًنا اهللى 

 ( الكتاب هو األلواح اٜنجري  اليت كتبها اهلل تعأب بقلم قدرته كىًكتىابو َمٍسطيورو أما قوله تعأب )
ككانت تلك األلواح آي  كمعجزة لبين إنرائيل كآثاران باقي  من بعد  102كنزؿ ُّا مونى إٔب قومه

. فلٌما نزؿ مونى من اٛنبل كرأل قومه يعبدكف العجل  مونى لو ٓب يكفركا كيعبدكا العجل
رهتا بةو غضب عليهم كألقى األلواح على األرض بعةف فتكٌسرت كصارت قطعان عديدة فخسً 

ن زة من اٜنجر معركف  أهنا ليست من كتاب  إنساف بل هي مً إنرائيل حيث كانت الكتاب  فيها بار 
كتصٌدقوا رنوٕب  إٍف ٓب تؤمةوا يب كاٞنعىن: ،اهلل تعأب. كاٝنطاب ُب هذه اآلي  للمشركٌن أيضان 

ا فيه من علـو مى القرآف الذم هو عٌز لكم كر٘ن  ُب الدنيا كاآلخرة لً  اكترتكوا عةادكم فستخسرك 
يًن فيهما الوصايا العشر.وحٌن اللٌ بةو إنرائيل اللٌ  رظ كما خسً م كمواعً كًحكى   ذى

                                                           
لىٌما نزؿ مونى بلوحٌن كألقا٨نا على األرض كتكٌسرتا، عاد مرٌةن ثاني  كجاء بلوحٌن آخرين كلكٌةه كتبهما بيده   102

 .فصار اَّموع أربع  ألواح



 ( يريد به ٠نموع  التوراة، كُب رىؽٍّ َمةشيورو أما قوله تعأب )"ؽ اٞنةتشرة ؽ اٞنتمزٌ معةاه اٞنتفرٌ  "اٞنةشور
 إفٍ  كاٞنعىن:ى األرض. كذلك ألٌف نبوخذنصر مزٌقه. كاٝنطاب أيضان للمشركٌن كالكافرين، رقوقه على 
ر بةو إنرائيل ٠نموع  التوراة حٌن القرآف كما خسً  ايت كتصٌدقوا رنوٕب ٔنسرك يٌ وا بوحدانً ٓب تؤمة

 مزٌقها ملك بابل لىٌما كفركا كعبدكا البعليم كعشتاركث كغًن٨نا.
 ( يريد به بيت اٞنقدس، الواك للقسم كاٝنطاب للمشركٌن من كىاٍلبػىٍيًت اٍلمىٍعميورً أما قوله تعأب )

البيت  ن يأخذي عليكم مى  يت كترتكوا عبادة األصةاـ أينٌلطٍ يٌ ٓب تؤمةوا بوحدانً  إفٍ  كاٞنعىن:العرب، 
 ك بابل فكٌسرى بين إنرائيل ملً ، كما أرنلتي على اٌلذم فيه عزٌكم كيكٌسري أصةامكممةكم 

 أصةامهم كهٌدـ بيت اٞنقدس الذم فيه عٌزهم كُب بقائه ٠ندهم لو ٓب يكفركا كيعبدكا األصةاـ.
  عليهم فكانت كالسقف فوؽ  ٌق  من اٛنبل اليت مالتٍ ( هي الشٌ كىالَسٍقًف اٍلمىٍرفيوعً تعأب )أما قوله

 رؤكنهم كقد نبق الكبلـ عةها.
 ( يريد به البحر األ٘نر الذم انفلق ٞنونى فاجتازه هو كقومه كىاٍلبىٍحًر اٍلمىٍسجيورً أما قوله تعأب )

ٓب تصٌدقوا رنوٕب أيهلككم كما  إفٍ  كاٞنعىن: ،كغرؽ فيه فرعوف كجةده. كاٝنطاب للمشركٌن أيضان 
أهلكت فرعوف كجةده ُب البحر لىٌما كٌذبوا مونى كٓب يؤمةوا به. كهذا ما أنذرهم به من عذاب 

 ل فقاؿ تعأب:توعدهم بعذاب آخر آجً ٍبٌ  عاجل،

 ( ام آلتو كقتيه.لىوىاًقعه ( للمشركٌن )ًإَف عىذىابى رىبٍّكى ) -7

 ( أم ليس ألحدو ٕنكٌن أف يدفع العذاب عةهم.دىاًفعو َما لىهي ًمن ) -8

( السماء يريد ُّا الطبقات الغازي  كقد يػىٍوـى ٕنىيوري الَسمىاءي مىٍورنابٌٌن نبحانه مّت يكوف كقته فقاؿ )ٍبٌ  - 9
ضطراب بذهاب معةاه اإل "اٞنور"أيضان، ك الكوف كالقرآفنبق الشرح عةها ُب هذا الكتاب كُب كتايب 
 كإياب، كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نلمى:

وري ًُّا الدٍّ       أى٬نينه ًمٌةا كىًمةكيمٍ  مىعي فػىتيجٍ   ماءي ّنيقسىمى و ٕنى
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  يعين ٕنوج ُّا الدماء.
ق تتشقٌ ٍبٌ  بعضها ُب بعضف األرض كٕنوج ُب ذلك اليـو تضطرب الطبقات الغازي  اليت تغلٌ  كاٞنعىن:

فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأٌب الَسمىاء  } د هذا قوله تعأب ُب نورة الدخافا يؤيٌ كٔنتلط ببعضها فتكوف كالدخاف. ك٣نًٌ 
ا عىذىابه أىلًيمه ،  ًبديخىافو محًبٌنو     { . يػىٍغشىى الةَاسى هىذى

يػٍرنا) -10   لكوف كالقرآفا (. اٛنباؿ هةا يريد ُّا الةيازؾ كقد شرحت عةها ُب كتايب كىتىًسًني اٍٛنًبىاؿي نى
ُب ذلك اليـو تسًن الةيازؾ ٥نو الشمس نًنان ُب الفضاء كال تدكر بعد ذلك حوؿ  كاٞنعىن:شرحان كافيان، 

، ألٌف األرض تفقد جاذبيتها بسبب بركدة جوفها فحيةئذو ْنذٌُّن الشمس  األرض كما هي اٜنال  اليـو
  إليها.

كاٟنلع كالفزع كالعطش عبلكةن ( بالرنيل، كذلك ٞنا يصيبهم من اٝنوؼ فػىوىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -11 
 على أنواع العذاب.

( كما تلعب الطفل  يػىٍلعىبيوفى ( أم ُب حديثو باطلو ٫نوضوف، كُب أصةامهم )اَلًذينى هيٍم ُب خىٍوضو ) -12 
 ى.مى بالدح 

َةمى دىعًّا( القيام  )يػىٍوـى ) -13  َٰ نىاًر جىهى ،ييدىعحوفى ًإٔبى ألهنا ْنذُّم  ( أم يسًنكف إليها بسرع  بدكف توافو
 يقاؿ ٟنم: إليها. فحيةئذو 

بيوفى ) -14 ػًَٰذًه الَةاري اَليًت كيةتيم ًُّىا تيكىذٍّ  ( ُب دار الدنيا.هى

ا) -15 ػَٰذى  ( اٜنقيق  ألفٌ أىـٍ أىنتيٍم الى تػيٍبًصريكفى ( الذم ترىكنه، كما كةتم تقولوف آلياتةا نحره )أىفىًسٍحره هى
  هذا ُب الدنيا؟ ى أعيةكم كما قلتمى على ان غطٌ ١نٌمد
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 ( الصربأىٍك الى تىٍصربيكا نىوىاءه عىلىٍيكيمٍ ( على العذاب )فىاٍصربيكا( أم قانيوا شٌدة حرارهتا )اٍصلىٍوهىا) -16 
  ئ  ككفرو كتكذيب للرنيل.( ُب الدنيا من أعماؿ نيٌ ًإ٧َنىا ْنيٍزىٍكفى مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى ع )كاٛنزى 

 } ثلها ُب نورة ؽ( قومك بالقرآف، أم ًعظهم به. كمً فىذىكٍّرٍ فقاؿ تعأب ) خاطب رنوله الكرٙبٍبٌ  -29
ٍر بًاٍلقيٍرآًف مىن ٫نىىاؼي كىًعيدً   . { فىذىكٍّ

  ( كما يزعموف.ًبكىاًهنو كىالى ٠نىٍةيوفو ( أم بإنعامه عليك بالرنال  )فىمىا أىنتى بًًةٍعمىًت رىبٍّكى )

 ل فةسرتيح مةه.قتى ٬نوت أك يي  ( أم نةتظر أفٍ نَػتػىرىَبصي بًًه رىٍيبى اٍلمىةيوفً شىاًعره ( هو )أىـٍ يػىقيوليوفى ) -30 
 اٜنوادث اليت تريب اإلنساف عةد ٠نيئها، كمن ذلك قوؿ الشاعر يصف "ريبها"ٗنع مةٌي ، ك "فاٞنةوف"
  مرأة متزٌكج :ا

ىةيوفً  رىٍيبى  ًُّا تػىرىٌبصٍ 
 نىيىٍجةىحي  أكٍ  بػىٍعليها عىٍةها نىيػىٍهًلكي       لىعىَلهىا اٞن

 قها فتتزٌكجها أنت.يعين لعٌله ٬نوت زكجها أك يطلٌ 

عليكم  ن اٞنةتظرين الةصر من اهلل( أم مً فىًإ٘بٍّ مىعىكيم مٍّنى اٍلميتػىرىبًٍّصٌنى ( أم انتظركا موٌب )قيٍل تػىرىَبصيوا) -31
  عليه. خصمه كيةتصري  كنتعلموف أيٌةا يغلبي 

ميهيمأىـٍ تىٍأميريهيٍم ) -32  ا( أم أفكارهم )أىٍحبلى طغياهنم  ( يعينأىـٍ هيٍم قػىٍوـه طىاغيوفى ( الرتٌبص كاالنتظار )ًُّىػَٰذى
  يأمرهم ُّذا الرتٌبص للفتك برنولةا.

 . فقاؿ (بىل اَل يػيٍؤًمةيوفى ) ،( أم قاله من نفسه كليس القرآف من اهلل كما يٌدعيأىـٍ يػىقيوليوفى تػىقىَولىهي ) -33 
 اهلل تعأب:

ًإف  ثل القرآف ُب نظمه كفصاحته كحيسن بيانه كإخباره عن اٞنغيٌبات )( أم مً فػىٍليىٍأتيوا ًُنىًديثو مٍٍّثًلهً ) -34 
انيوا صىاًدًقٌنى    ".١نٌمد( ُب قوٟنم "تقولٌه كى

  احتٌج على اٞنلحدين فقاؿ تعأب: ٍبٌ 



هل  :فيكوف اٞنعىنكلم  "شيء" معةاها اٞناٌدة،   فٌ أ( ؟ قلتي فيما نبق أىـٍ خيًلقيوا ًمٍن غىًٍنً شىٍيءو ) -35 
ؿ كإٌف نفونةا ي  فيقولوف إٌف األثًن ٬نؤل الفضاء من األزى تكوٌنت نفوس هؤالء اٞنلحدين بغًن أجساـ مادٌ 

فيها  تناألجساـ اليت تكوٌ  ن خلقى نت من األثًن كلكن مى نعم تكوٌ   ؟ال مكٌوف ٟنا 103نت من األثًنتكوٌ 
  ( لتلك األجساـ؟أىـٍ هيمي اٍٝنىالًقيوفى ن فيهٌن )أليس اهلل خلقها كخلق السماكات كاألرض كمى  ؟نفونهم

مةها السٌماكات  تٍ قى لً ة اليت خي قوا اٞنادٌ ( يعين أـ هؤالء اٞنلحدكف خلى أىـٍ خىلىقيوا الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) -36 
بىل السماكات كاألرض كمن فيهٌن ) ة كخلقى اٞنادٌ  اهلل خلقى  ؟ كبل فإفٌ همن خلقى كاألرض فلذلك ٩نحدكف مى 

  ( بذلك ٛنهلهم كعةادهم.اَل ييوًقةيوفى 

أينزؿ هذا القرآف على  البوف الةبٌوة ٞنن أرادكا كمن أحٌبوا فيقولوف لو ( فيهى أىـٍ ًعةدىهيٍم خىزىاًئني رىبٍّكى ) -37 
 كبل ال هذا كال ذاؾ.  ؟فيعملوف ما شاؤكا ( على الكوفأىـٍ هيمي اٍلميصىٍيًطريكفى رجل من القريتٌن عظيم )

 ( الوحي منيىٍستىًمعيوفى ًفيهً ( أم مصعد يصعدكف فيه إٔب السماء )أىـٍ ٟنىيٍم نيَلمه قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -38 
كأدل     ظاهرة( أم ُنجٌ فػىٍليىٍأًت ميٍستىًمعيهيم ًبسيٍلطىافو محًبٌنو تلىق فكٌذبوه )موا أٌف القرآف ٢ني السماء كبذلك علً 

 لمٌدعي بذلك.لكاضح  

اٞنبلئك   فوا مةه فقالوا( كهذا تسفيه ألحبلمهم إذ أضافوا إٔب اهلل ما أنً أىـٍ لىهي اٍلبػىةىاتي كىلىكيمي اٍلبػىةيوفى ) -39 
  بةات اهلل.

                                                           
ٟنا، ك١ندكدة ال تةقص بعض اٞنلحدين يعتقدكف بوجود األركاح كلكن يقولوف أهٌنا موجودة من األزىؿ ال مكٌوف   103

كال تتكاثر. كمن ٗنلتهم مؤٌلف كتاب "على حاٌف  العآب األثًنم". كيقولوف أهٌنا تدخل ُب بيت األرحاـ فتبين عليها 
جسمان فيكوف إنسانان ٍبٌ تةفصل باٞنوت عن هذا اٛنسم كتكٌوف جسمان آخر، كهكذا تةتقل من جسمو إٔب جسمو آخر. 

نٍػيىا ٧نىيوتي كى٥نىٍيىا كىمىا يػيٍهًلكيةىا ًإاَل الَدٍهري رة اٛناثي  }قاؿ اهلل تعأب عةهم ُب نو  يىاتػيةىا الدح كىمىا ٟنىيم ، كىقىاليوا مىا ًهيى ًإاَل حى
 {ًإٍف هيٍم ًإاَل يىظيةحوفى ، ًبذىًلكى ًمٍن ًعٍلمو 



تسأٟنم  اٞنبلغ الذم هميل عل( أم يثقي فػىهيم مٍّن َمٍغرىـو محثػٍقىليوفى ( على تبليغ الرنال  )أىـٍ تىٍسأىٟنييٍم أىٍجرنا) -40 
  كبل ال هذا كال ذاؾ.  ؟متةعوا عن اإل٬نافااه كلذلك إيٌ 

 كبل ليس  ؟عن اٞناضي كاٞنستقبل بئثل القرآف يية( كتابان مً اٍلغىٍيبي فػىهيٍم يىٍكتيبيوفى لم )( عً أىـٍ ًعةدىهيمي ) -41 
   ٟنم ذلك.

ا)42-  ٍيدن يعلموف  ل الشيطاف كلكن البى ن قً ( مً كىفىريكا هيمي اٍلمىًكيديكفى فىاَلًذينى  ( بك كباٞنؤمةٌن )أىـٍ ييرًيديكفى كى
  يةدموف.  يقعوا ُب اٟناكي  فحيةئذو حٌّت 

تةزيهان  (نيٍبحىافى الَلًه عىَما ييٍشرًكيوفى ( كبل ال إاله ُب الكوف غًن اهلل )غىيػٍري الَلهً ( يرزقهم )أىـٍ ٟنىيٍم إًلىػَٰهه ) -43 
  له عن الشركاء.

 يػىقيوليوا( عليهم اليصٌدقوا ُّا بل )مٍّنى الَسمىاًء نىاًقطنااألحجار ) نى عان مً طى ( أم قً كىًإف يػىرىٍكا ًكٍسفنا) -44 
أنقطةاها    أحجاران بكثرة كمالو أنقطةا على أهل مكٌ  كاٞنعىن:( تراكم بعضه فوؽ بعض. نىحىابه َمرٍكيوـه 

  نحاب مرتاكم.على أصحاب الفيل كرأكها كهي ُب السماء لقالوا هذا 

ٍرهيمٍ ) -45  قيوا يػىٍومىهيمي اَلًذم ًفيًه ييٍصعىقيوفى بعد أف أنذرهتم ) ١نٌمد( أم اتركهم يا فىذى  ( أم فيهحىَّتَٰ ييبلى
  لوف فيبلقوف العذاب ُب عآب الربزخ.ييقتى 

ٍيئنا) -46  ٍيديهيٍم شى القتل، ككاف ذلك يـو بدر ( أم ال يدفع عةهم كيدهم شيئان من يػىٍوـى الى يػيٍغيًن عىةػٍهيٍم كى
موقع بدر بعيد عن  ( من قومهم كذكيهم ألفٌ كىالى هيٍم ييةصىريكفى ر نبعوف )ل نبعوف من رؤنائهم كأينً قيتً 

 لهم الةجدة إال بعد بضع  أيٌاـ.  فبل تصً مكٌ 

ابنا ديكفى ذى ) -47  اب اآلخرة بعد القتل ( أم غًن عذاب القتل كاألنر، كهو عذًلكى  َٰ كىًإَف لًَلًذينى ظىلىميوا عىذى
  ( العاقب  ألهنم ال يؤمةوف بوجود األركاح.كىلىػًَٰكَن أىٍكثػىرىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى )



ن أنذرهتم، أم إصرب على تكذيبهم ى مى هم كاصرب على ن ٓب تةذرٍ مى  رٍ أنذً  كاٞنعىن:، ١نٌمد( يا كىاٍصربٍ ) -48 
( أم برعايتةا كٓنت رقابتةا فبل يقدركف على قتلك بًأىٍعييًةةىاًٜنيٍكًم رىبٍّكى فىًإَنكى حّت يةصرؾ اهلل عليهم )

  أحيا٘ب.ٍبٌ  نبحاف الذم أماتين :( من الةـو صباحان، فقلكىنىبٍٍّح ًُنىٍمًد رىبٍّكى ًحٌنى تػىقيوـي )

( نٌبحه أيضان، كىًإٍدبىارى الةحجيوـً ؿ الليل نٌبحه عةد رؤي  الةجـو )( يعين ُب أكٌ كىًمنى الَلٍيًل فىسىبٍٍّحهي ) - 49
  يعين ُب آخر الليل عةد ذهاب الةجـو عن األنظار.

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الطور،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=================================== 

 

 نجمسورة ال

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

م، كالةجم يريد ُّا اٞنذنبات، ككلم  )إذا( تشًن إٔب اٞنستقبل، ككلم  ( الواك للقسى كىالَةٍجًم ًإذىا هىوىلَٰ ) - 1
كهذا هتديد  مان بذكات الذنب إذا نقطت على األرض.قسى  كاٞنعىن:)هول( معةاه نقط على األرض، 

م ١نذكؼ تقديره القسى  . كجوابُب هذا الزمنككعيد للمشركٌن كالظاٞنٌن كالكافرين بةزكؿ العذاب عليهم 
.  الةحجيوـً  ّنىوىاًقعً  أيٍقًسمي  فىبلى  } ٪نٌل بكم من الدمار كاٟنبلؾ. كنظًنها ُب نورة الواقع  قوله تعأب كف مانرتى 
ع اليت تسقط مان باٞنواقً قسى  كاٞنعىن:{ ، فكلم  )فبل( تشًن إٔب اٞنستقبل،  عىًظيمه  تػىٍعلىميوفى  َلوٍ  لىقىسىمه  كىًإنَهي 

  .تعلموف عظيم األ٨نيٌ بات كإنٌه ٜنادث لو عليها اٞنذنٌ 



كما  كما أغواه أحدان عن طريق اٜنقٌ  ١نٌمد( أم ما ضٌل مىا ضىَل صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىلَٰ قاؿ تعأب )ٍبٌ  -2 
نورة  { ًإف كىادى لىييًضلحةىا عىٍن آًٟنىًتةىا لىٍوالى أىف صىبػىٍرنىا عىلىيػٍهىاتزعموف أيها اٞنشركوف. كهذا ردان على قوٟنم }

 . 42آي  الفرقاف 

  موف.ل نفسه كال تلٌقاه من كاهن كما تزعي ( أم عن هوى كىمىا يىةًطقي عىًن اٍٟنىوىلَٰ ) -3 

  ( إليه بوانط  جربائيل.ييوحىىَٰ ن اهلل )( مً ًإٍف هيوى ًإاَل كىٍحيه ) -4 

 كما كصفه ُبل،  وى ( كهذه صف  ٛنربائيل بأنٌه شديد القي شىًديدي اٍلقيوىلَٰ ( جربائيل الذم هو )عىَلمىهي ) -5 
  . { ًذم قػيَوةو ًعةدى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكٌنو .  ًإنَهي لىقىٍوؿي رىنيوؿو كىرٙبو  نورة التكوير بقوله تعأب }

كعلٌو  ( أم ذك مشورة، تستشًنه اٞنبلئك  ُب أمرها كاألنبياء ُب شؤكهنا لذكائه ككفرة عقلهذيك ًمرَةو ) -6 
 مةزلته. كمن ذلك قوؿ لبيد بن ربيع :

 ةو      حىًصدو كى٤نيٍحي صىر٬ًٍنى و ًإبٍػرىاميهىارىجىعىا بًأىٍمر٨ًًنىا ًإٔبى ًذم ًمرٌ 
 يعين رجعا إٔب ذم مشورة كفطة  يستشًنانه كيتحاكماف عةده.

 ُب اٛنةس كالصعود إٔب السماء ُب ليل  اٞنعراج. أم صارا نواء ُب اٛنةس ١نٌمد( جربائيل مع فىاٍنتػىوىلَٰ )
 بةفسه الركحانٌي  كجربائيل ٢نلوؽ ركحا٘ب كصعدا نويٌ ن إٔب السماء.ان صعد ١نٌمد ألفٌ 

تعاليم  ان ١نٌمداألرض حٌن كاف ييعٌلم  رتفاع من جوٌ ام ككاف جربائيل على أ( كىهيوى بًاأٍليفيًق اأٍلىٍعلىىَٰ ) -7 
 ديةٌي . فاألفق مفرد كٗنعه آفاؽ. كمن ذلك قوؿ الشاعر:

اًء  ٍذنا بًآفىاًؽ الٌسمى  لىةىا قىمىرىاها كىالٌةجيوـي الٌطوىاًلعي       عىلىٍيكيمي أخى

َ دىنىا) -8   ( أٌم دلٌه جربائيل عليه.فػىتىدىَٔبَٰ من العرش ) ١نٌمد( ٍبي



 ( من ذلك إذا كاف القوناف من حجمأىٍك أىٍدٗبىَٰ ( من العرش ُب اٞنساف  )فىكىافى قىابى قػىٍونىٌٍنً ) -9 
  الًصغار.

أمر  نن قبله مً ل مً ى إٔب الرني ثل الذم أكحى ( أم مً مىا أىٍكحىىَٰ ) ١نٌمد( ًإٔبىَٰ عىٍبًدهً تعأب )( اهلل فىأىٍكحىىَٰ ) -10 
أيكًحيى إًلىٍيكى  كىلىقىدٍ } ب اإلشراؾ. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمرالتوحيد كنبذ األصةاـ كْنةٌ 

ى إٔب تعأب أكحى  اهلل فإفٌ  { ، لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمنى اٍٝنىاًنرًينى كىًإٔبى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى 
  أشياء. هكهو ُب السماء كجربائيل عٌلم ١نٌمدرنوله 

ما رآه من اآليات كالعجائب ُب  ١نٌمد( أم ما كذب عليكم فؤاد مىا كىذىبى اٍلفيؤىادي مىا رىأىلَٰ ) -11 
السماكات األثًني  ُب ليل  اٞنعراج كٓب يشٌك فيما رآه ألهنا انطبعت ُب ذاكرته. ككاف اٞنعراج ركحانيان ال 

ف أيضان كاٌتصل باألنبياء و جسمانيان. يعين نفسه صعدت إٔب السماكات السبع كرأل اٞنبلئك  كهم ركحاني
 أعضاء الةفس.كهم نفوس ركحاني ، كالفؤاد من 

  ( من اآليات كتعٌلمى من البٌيةات.عىلىىَٰ مىا يػىرىلَٰ ( أم ْنادلونه )أىفػىتيمىاريكنىهي ) -12 

 ن السماء السابع  إٔبل حٌن نزال مً ( أم مرٌة أخرى نػىٍزلى ن أيٍخرىلَٰ ( أم عٌلمه جربائيل )كىلىقىٍد رىآهي ) -13 
  السماء األكٔب.

 أم عةد هناي  جولتهما ُب السماكات كذلك قرب السدرة كهي شجرة (ًعةدى ًنٍدرىًة اٍلميةتػىهىىَٰ ) -14 
 أثًني ، أم ركحاني  ٖنرها الةبق.

َة ي اٍلمىٍأكىلَٰ ) -15   اٞنأكل عةد تلك السدرة اليت تأكم إليها نفوس األتقياء كالشهداء ( أم جةٌ ًعةدىهىا جى
  اٝنلد اليت يدخلوهنا السبع، كليست جةٌ كاألكلياء ُب عآب الربزخ، كهي الطبق  السفلى من السماكات 

  يـو القيام .



 ( األبصار بةورها.مىا يػىٍغشىىَٰ ( أم ٪نيط ُّا من األنوار )ًإٍذ يػىٍغشىى السٍٍّدرىةى ) -16 

 ١نٌمدكاف   كاٞنعىن:ه اٞنقصود له كما جاكزه. ( أم ما ماؿ بصره عن مرئيٌ مىا زىاغى اٍلبىصىري كىمىا طىغىىَٰ ) -17 
، دليل (اٍلبىصىري  زىاغى  مىا)ه. فقوله بان كتعظيمان لربٌ يةظر أمامه فقط ال يلتفت ٬نيةان كال مشاالن، ككاف ذلك تأدٌ 

اإلنساف بعد الةفوس. كقد شرحتي هذا ُب كتايب  البصر من حواسٌ  اٞنعراج كاف ركحانيٌان، ألفٌ  على أفٌ 
  اٛنسم. كالعٌن من حواسٌ   اٞنوت

ل عرش ربٌه، أى رى  كاٞنعىن:ى، ظمى ( أم العي ًمٍن آيىاًت رىبًٍّه اٍلكيبػٍرىلَٰ ُب السماكات ) ١نٌمد( لىقىٍد رىأىلَٰ ) -18 
 َربح  مىن قيلٍ  } العرش أعظم آي  فوؽ السماكات. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف ألفٌ 

  . { اٍلعىًظيمً  اٍلعىٍرشً  كىرىبح  الَسٍبعً  الَسمىاكىاتً 

  يتم كالفاء للتفكًن.أ( أصلها أر أىفػىرىأىيٍػتيمي البَلتى كىاٍلعيَزلَٰ ) -19 

كالقبلئد كالشيةيوؼ سوهنا أدكات الزية   ( ثبلث  أصةاـ كانوا يعبدكهنا ككانوا ييلبً كىمىةىاةى الثَالًثى ى اأٍليٍخرىلَٰ ) -20 
 كغًن ذلك كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت:

ئًدى كىالشي       ان ل كىكىدٌ ٌكنػىٍةسىى البلتى كىاٍلعيزٌ  ا اٍلقىبلى  ةيوفىاكىنىٍسليبػيهى

)ع( خالد بن الوليد فهٌدمها، كأرنل عمرك بن  الةبٌ ل ُب كادو ييسمى "بطن ٦نل " فأرنل فكانت العيزٌ 
فٌكركا ُب هذه  كاٞنعىن: . ـ مةاة، كذلك يـو فتح مكٌ كأرنل نعد بن زيد فهدٌ  ـ نواع،العاص فهدٌ 

  ن عاقل يعبد حجران مةحوتان؟ابدكا ٕب رأيكم فيها هل تضٌر أـ تةفع؟ كهل مً ٍبٌ  األحجار اليت تعبدكهنا

 كتةسبوف هلل اإلناثن األكالد ( أم كيف ٔنتاركف ألنفسكم الذكور مً أىلىكيمي الذَكىري كىلىهي اأٍلينثىىَٰ ) -21 
  ؟فتقولوف اٞنبلئك  بةات اهلل

  ( أم قسم  جائرة. كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمى ه ًضيزىلَٰ ) -22 
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 بًالَذنىبً  الرٌٍأسى  يػىٍعًدليوفى  ًإذٍ      ًُنيٍكًمًهمي  أىنىدو  بػىةيو ضىازىتٍ 

ٍَيتيميوهىا) -23  ًمن( أم بعبادهتا )أىنتيٍم كىآبىاؤيكيم َما أىنزىؿى الَلهي ًُّىااألحجار )( ٟنذه ًإٍف ًهيى ًإاَل أىٍٚنىاءه ٚنى
ًإف ) ( ُب كتاب ٚناكم. يعين ٓب يةٌزؿ دليبلن أك حكمان يشًن إٔب عبادهتا أك أهنا تشفع لكم عةد اهللنيٍلطىافو 
مي إليه نفونهم )( أم كما ٕنيل ًإاَل الَظَن كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنفيسي ( ُب ذلك )يػىَتًبعيوفى   كىلىقىٍد جىاءىهيم مٍّن َرًٍُّّ
 ( ُب القرآف فرفضوه.اٍٟنيدىلَٰ 

 كبٌل ليس ٟنم ما ٕنٌةوا.  ؟( من شفاع  اٞنبلئك  كغًنها من األكلياءمىا ٕنىىىَنَٰ ( للكافر )أىـٍ ًلئٍلًنسىافً ) -24

اته جةٌ  اٞنساكٌن كيغفر للموحدين كييدخل ُب( فيهدم إٔب ديةه اٞنرتٌ٘نٌن على فىًلَلًه اآٍلًخرىةي كىاأٍليكٔبىَٰ ) -25 
   قٌن.اٞنتٌ 

ٍيئنا ًإاَل ًمن بػىٍعًد أىف يىٍأذىفى الَلهي ًلمىن( الركحاني  )كىكىم مٍّن َملىكو ُب الَسمىاكىاتً ) -26   الى تػيٍغيًن شىفىاعىتػيهيٍم شى
  .له ( عن اٞنشفوعكىيػىٍرضىىَٰ يتشٌفعوا به ) ( أفٍ يىشىاءي 

ًئكى ى تىٍسًميى ى اأٍلينثىىَٰ اٞنشركٌن )( ًإفَ ) -27  بةات  ( حٌن زعموا أهٌنااَلًذينى الى يػيٍؤًمةيوفى بًاآٍلًخرىًة لىييسىمحوفى اٍلمىبلى
  اهلل.

ٍيئناًمٍن ًعٍلمو ًإف يػىَتًبعيوفى ًإاَل الَظَن كىًإَف الَظَن الى يػيٍغيًن ًمنى اٜنٍىقٍّ ( أم ُّذا القوؿ )كىمىا ٟنىيم ًبهً ) -28  أم  (شى
  من اٜنقيق  شيئان.

( أم عن كعظةا، يعين عن فىأىٍعًرٍض عىن َمن تػىوىَٔبَٰ عىن ًذٍكرًنىاخاطب رنوله الكرٙب فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -29 
نٍػيىاالقرآف )   ا اآلخرة فقد أنكرها.( أمٌ كىٓبٍى ييرًٍد ًإاَل اٜنٍىيىاةى الدح



ا اآلخرة لوا إليه من العلم ُّا أمٌ ( أم ما توصٌ مىبػٍلىغيهيم مٍّنى اٍلًعٍلمً ( اإليراد للدنيا دكف اآلخرة )ًلكى  َٰ ذى ) -30 
نٍػيىا كىهيٍم  فهم غافلوف عةها. كمثلها ُب نورة الرـك قوله تعأب } عىًن اآٍلًخرىًة يػىٍعلىميوفى ظىاًهرنا مٍّنى اٜنٍىيىاًة الدح

  {. غىاًفليوفى هيٍم 
ًبيًلًه كىهيوى أىٍعلىمي ّنىًن اٍهتىدىلَٰ  ًإَف رىَبكى هيوى أىٍعلىمي ّنىن ضىلَ )  اف فما عليك إال( فيجازيهما ّنا يستحقٌ عىن نى

  الببلغ.

ُب  كىمىا( الغازي  من رزؽو كثًن )كىلًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاتً كٌجه اٝنطاب للمسلمٌن فقاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -31 
( إٔب أىٍحسىةيوا ّنىا عىًمليوا كى٩نىٍزًمى اَلًذينى ( مع الفقراء كالضعفاء )أىنىاءيكالًيىٍجزًمى اَلًذينى ( من ماؿو كفًن )اأٍلىٍرضً 

 اهتا.( فيعطيهم ُب الدنيا من خًناهتا كُب اآلخرة جةٌ بًاٜنٍيٍسىنى الفقراء كاحملتاجٌن )

 اَلًذينى ٩نىٍتىًةبيوفى إاٌل بشركط فقاؿ تعأب ) نبحانه بأٌف دخوؿ هؤالء احملسةٌن اٛنةاف ال يتمٌ  بٌٌن ٍبٌ  -32 
ٍبًٍ  بىائًرى اإٍلً  نتثةاء، كهو اٞنصابوف ببعض اٛنةوفا( كهذا كىاٍلفىوىاًحشى ًإاَل الَلمىمى ( أم كبائر الذنوب )كى

قوله  تابوا عن كبًنة يتوب اهلل عليهم. كالشاهد على ذلك كاٛناهلوف بأمور الدين كبالعواقب فهؤالء إفٍ 
الى و  السحوىءى  يػىٍعمىليوفى  لًَلًذينى  الٌلهً  عىلىى التَػٍوبى ي  ًإ٧َنىا  تعأب ُب نورة الةساء }  فىأيٍكلىػًئكى  قىرًيبو  ًمن يػىتيوبيوفى  ٍبيَ  ًَنىهى

بضم البلـ،  ن اٛنةوف، يقاؿ "أصابت زيده من اٛنٌن ليَم ه"ؼ مً رى هو طى  "فالٌلمم"{ .  عىلىٍيًهمٍ  الٌلهي  يػىتيوبي 
 كمن ذلك قوؿ األعشى:كهو اٞنٌس كالشيء القليل. 

أى٧َنىا كىتيٍصًبحي ًمنٍ   ًُّىا ًمٍن طىاًئًف اٛنًٍنٍّ أىٍكلىقي  أىٓبىٌ       ًغبٍّ السيرىل كىكى
 ككذلك الَلم  بفتح البلـ هي اإلصاب  للشيء، كمن ذلك قوؿ الفرزدؽ:

 ارى بػى صى   ه مى زٍ أى  هً يٍ لى عى  تٍ لىمَ أى  إفٍ فى     هً رح بً ا ييسى يمى حان فً رى  فػى ربه ال ميكٍ 
 م  بكسر البلـ فهي خصل  من الشعر تكوف على جه  األذنٌن كاٛندائل. كمن ذلك قوؿأما اللٍّ 

 األعشى:
 فىًإَف اٜنٍىوىاًدثى أىٍكدىل ًُّىا   ًلَم ه  فىًإٍف تػىٍعهىًدييًن كىٕب 



  هتا حوادث الدهر.أم غًنٌ 
ٍغًفرىةً ) الذنوب  رتكاباكف على رتكاب الذنب كال يستمرٌ ان عن قريب م( يغفر للتائبٌن ًإَف رىَبكى كىاًنعي اٍلمى
( يعين اأٍلىٍرضً  ًإٍذ أىنشىأىكيم مٍّنى كانت من الكبائر أك من الصغائر )  ( أم أعلم بذنوبكم إفٍ هيوى أىٍعلىمي ًبكيمٍ )

أرحاـ أمهاتكم  لت إٔبٓنوٌ ٍبٌ  فان طى نت من األرض فصارت ُب أصبلب آبائكم ني من األغذي  اليت تكوٌ 
اًتكيٍم فىبلى تػيزىكحوا أىنفيسىكيمٍ ( ٗنع جةٌن )كىًإٍذ أىنتيٍم أىًجَة ه   فيها )أجةٌ فكةتم  بالقوؿ، يعين ال يقل  (ُب بيطيوًف أيَمهى

من كل ذنبو كأتوب إليه  بةفسه ذلك، كلكن إٌ٘ب مذنب كأنتغفر اهلل إٌ٘ب ٓب أذنب طوؿ حياٌب، كإف ظنٌ 
  اته.فيدخله جةٌ  ( اٞنعاصيهيوى أىٍعلىمي ّنىًن اتَػقىىَٰ )

عن  (أىفػىرىأىٍيتى اَلًذم تػىوىَٔبَٰ كنزؿ ُب حيي بن أخطب ككاف من رؤناء اليهود كعيلمائهم قوله تعأب ) -33 
 اإل٬ناف.

 ( عن الباقي، يعين كامتةع عن الباقي. كمن ذلك قوؿكىأىٍكدىلَٰ ) ( ُب قوؿ اٜنقٌ كىأىٍعطىىَٰ قىًليبلن ) -34
 اٝنةساء ترثي أخاها:

يىافً  فػىّتى  اهي  بػىلىغيوا ما الًفتػٍ اها بػىلىغىتٍ  إذا ييٍكًدم كال    مىدى  كيدى
 خرجوا، فقاؿٍبٌ  )ع( كتباحثوا معه الةبٌ بن أخطب مع ٗناع  من اليهود دخلوا على  ٌف حييٌ أكذلك  

 اٞنوعودكف به، فقاؿ أتؤمن الةبٌ فقاؿ هو هو ، أم هو  ؟١نٌمدما تقوؿ ُب  بعض اليهود لرئيسهم حييٌ 
جديد،  ةا إٔب دينب  كال حاج  فقاؿ ٥نن نائركف على دين مونى دين التوحيد ك٥نن نصًن إٔب اٛنةٌ  ؟به

تي فيه تو٨نٌ  ين اليهود ُب إنبلمي كأخاؼ أف قدتتبعٍ  أنا أنلمتي  فقاؿ إفٍ  ؟فقاؿ أحدهم أال تؤمن به
العرب فكيف نؤمن  فقاؿ ٥نن أعداء ؟زرم، فقاؿ اآلخر أتؤمن به كهو من العربزر هؤالء مع كً فأ٘نل كً 

كامتةع عن  ى قليبلن ُب قوؿ اٜنقٌ ، يعين أعطى (كىأىٍكدىلَٰ  قىًليبلن  كىأىٍعطىىَٰ )فهذا معىن قوله تعأب  !؟بةٌب مةهم
 أداء الباقي.

هي ًعٍلمي اٍلغىٍيًب فػىهيوى يػىرىلَٰ ) -35    .  فيقوؿ ألصحابه ٥نن نصًن إٔب اٛنةٌ ( أنٌه يكوف من أهل اٛنةٌ أىًعةدى



رب القرآف ّنا ُب التوراة مع ( نبيٌ أىـٍ ٓبٍى يػيةىَبٍأ ّنىا ُب صيحيًف ميونىىَٰ ) -36  التوراة باللغ   فٌ أه، يعين أٓب ٫ني
ان من العرب ال يعرؼ اللغ  الًعربي  كال يعرؼ القراءة كالكتاب  أليس اهلل أخربه ّنا ُب ١نٌمدٌف أالًعربي  ك 

 عليه القرآف؟ ن نزؿى باع مى تٌ الذم ٬نةعه من اإل٬ناف بالقرآف ك توراهتم؟ كإذا أيقن بذلك فما ا

براهيم إأٓب ٦نربه ّنا ُب صيحف  كاٞنعىن:ـ إبةه للذبح كفاء لةذره. ( نذره فقدٌ كىًإبٍػرىاًهيمى اَلًذم كىَبَٰ ) -37 
  أيضان كاليت مكتوب فيها:

كأنلموا؟   زر هؤالء إذا أنلمتي لصاحبه أخاؼ أف أ٘نل كً ( فلماذا يقوؿ أىاَل تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلَٰ ) -38
كبل ال ٪نمل إنساف ذنب غًنه، كلكٌةه كٌذاب 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 
ل األكالد عن اآلباء كٌل إنسافو ييقتىل ل اآلباء عن األكالد كال ييقتى ييقتى  الصحاح الرابع عشر قاؿ " اإل

  ".ِنطيئته

( ٟنا ُب دنياه من حسةات كأعماؿ صاٜن . كالشاهد ًإاَل مىا نىعىىَٰ ( ُب اآلخرة )كىأىف لٍَيسى ًلئٍلًنسىافً ) -39 
فىأيكلىًئكى كىافى كىمىٍن أىرىادى اآلًخرىةى كىنىعىى ٟنىىا نىٍعيػىهىا كىهيوى ميٍؤًمنه  على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء }

  { . َمٍشكيورنانىٍعيػيهيم 

ن مهما كتمها ( يعين كإٌف حسةاته نوؼ تظهر للةاس كيكوف له ذكر حسى كىأىَف نىٍعيىهي نىٍوؼى يػيرىلَٰ ) -40
 عن الةاس، كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نلمى:

ًليقى و  ًمنٍ  اٍمرًئو  ًعٍةدى  تىكينٍ  كمىٍهما  تػيٍعلىمً  الٌةاسً  عىلىى ٔنىٍفىى خاٟنىا كإفٍ     خى

َ ٩نيٍزىاهي ) -41   الثواب.  ما يستحٌقه من٩نزم اهلل ذلك الساعي آلخرته بأكَبى ٍبٌ  ( أماٛنٍىزىاءى اأٍلىٍكَبىَٰ ( اهلل )ٍبي

حسً  ( أم إٔب جوارهكىأىَف ًإٔبىَٰ رىبٍّكى اٍلميةتػىهىىَٰ ) -42 
ي
ى نعى  ن الذمُب السماكات الركحاية  يكوف مصًن اٞن

  آلخرته كهةاؾ تكوف هناي  تةٌقبلته.



يضحكوف  ( يعين أنعم اهلل على أيناسو باٞناؿ كاألكالد كاٞنسرٌات فصاركاكىأىنَهي هيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىىَٰ ) -43 
  يبكوف لسوء أحواٟنم.بتلى أينانان بالفقر كاٞنرض كاٟنمـو فصاركا ابسبب نركرهم، ك 

 ( يعين أمات اآلباء كأحيا األبةاء. يعين أقاـ األبةاء مقاـ آبائهم.كىأىنَهي هيوى أىمىاتى كىأىٍحيىا) -44 

  . (كىأىنَهي خىلىقى الَزٍكجىٌٍنً الذَكىرى كىاأٍلينثىىَٰ ) -45 

  األرحاـ.ٌب ُب ( يعين من ميٌن حٌن ييصى ًمن نحٍطفى و ًإذىا ٕنيٍىنىَٰ ) -46 

 ( كهذه الةشأة تكوف بعد القيام ، فيخلق اهلل تعأب أرضان جديدةكىأىَف عىلىٍيًه الَةٍشأىةى اأٍليٍخرىلَٰ ) -47 
 يػىٍوـى  يل على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم }لكٚناكات جديدة ك٫نلق فيها ٢نلوقات جديدة. كالد

 يعين تبٌدؿ األرض بأرضو غًنها ،{  كىالَسمىاكىاتي كىبػىرىزيكاٍ لٌلًه اٍلوىاًحًد اٍلقىَهارً تػيبىَدؿي األىٍرضي غىيػٍرى األىٍرًض 
  كذلك السماكات الغازي  تبٌدؿ بغًنها ألٌف اَّموع  الشمسي  تتمٌزؽ كتقـو ٠نموع  أخرل مقامها.

البقر  ى آخرين أنعامان منفأغةاهم، كأعطى   ى بعضهم ذهبان كفضٌ أعطى  :يعين( كىأىنَهي هيوى أىٍغىنىَٰ كىأىقػٍىنىَٰ ) -48 
 وها. كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:كالغةم أك غًنها فاقتةى 

 اقػٍتػىىنى  قىدً  فػىٍقرو  بعدى  زىٍيده  كأٍصبىحى     أخيكيمي  ماؿى  اٝنىٍيلً  زىٍيدي  نىاؿى  لقدٍ 
  يعين اقتىن أنعامان.

( اليماني ، كهي ٤نم  ُب السماء كاف اليهود يعبدكهنا كيكٌةوهنا ّنلك  كىأىنَهي هيوى رىبح الشٍٍّعرىلَٰ ) -49 
  عبدكا رٌُّا.اال تعبدكا الًشعرل بل  كاٞنعىن:السماء، 

ا كٌذبوا رنوٟنم، كاألكٔب معةاه اٞناضي  السالف . كليس هةاؾ عاداف مٌ ( لى كىأىنَهي أىٍهلىكى عىادنا اأٍليكٔبىَٰ ) -50 
 ]ُب نورة طا ها[ ليل على ذلك قوله تعأبرين، كالدٌ كما ذهب إليه بعض اٞنفسٌ عاد األكٔب كعاد الثاني   

  { يعين السالف  اليت ذهبت قبلةا. قىاؿى فىمىا بىاؿي اٍلقيريكًف اأٍليكٔبى  عن لساف فرعوف }



األعراؼ   عاد كٖنود ُب نورة ( ٞنا كٌذبوا رنوٟنم بل أهلكهم. كقد نبقت قصٌ كىٖنىيودى فىمىا أىبٍػقىىَٰ ) -51 
 . 65آي  

انيوا هيٍم أىٍظلىمى كىأىٍطغىىَٰ ( أهلكةاهم )كىقػىٍوـى نيوحو ) -52    ود.( من عاد كٖنمٍّن قػىٍبلي ًإنَػهيٍم كى

ـك ُب اٟناكي . كهي قرل قـو لوط ندي  ( أم أكثر نقوطان أىٍهوىلَٰ م  اٞنتقٌلب  )( أم اٞنتهدٌ كىاٍلميٍؤتىًفكى ى ) -53 
  ُّم األرض فتهٌدمت بيوهتم فوقهم فماتوا ٓنت األنقاض.ل معها، زلزؿ اهلل كثبلث أخرى 

فوقهم ُب حادث الزلزاؿ الذم  ن األنقاض اليت نقطتٍ ( مً مىا غىَشىَٰ ى أهلها )( أم فغطٌ فػىغىَشاهىا) -54 
 أصاُّم فماتوا.

ًء رىبٍّكى تػىتىمىارىلَٰ ) -55  كٌذب ةكر كتي ربك تي م عى نساف اٞنكٌذب، يعين بأٌم نعم  من نً ( أيها اإلفىًبأىمٍّ آالى
ء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّبىافً  ُّا؟ كنظًنها ُب نورة الر٘ناف قوله تعأب }   {. فىًبأىمٍّ آالى

ا) -56  ػَٰذى ل  الرنيل السالف .نىًذيره مٍّنى الةحذيًر اأٍليكٔبىَٰ ) ١نٌمد( هى   ( أم رنوؿه من ٗني

وف ًعقاُّم. كمن ذلك قوؿ ناع  ٣ناهتم كنيلقى ( أم اقرتبت الساع ، يعين اقرتبت أىزًفىًت اآٍلزًفى ي ) -57 
  الةابغ  الذبيا٘ب:

ابػى  أىًزؼى التٌػرىحيلي غىيػٍرى أفٌ  الًةىا كىكىأىٍف قىًدفٍ ةىا       لىمٌ رًكى  ا تىزٍؿ ًبرًحى

ليل ن أحد أف يكشف العذاب عةهم غًن اهلل. كالدٌ ( أم ال يتمكٌ لىٍيسى ٟنىىا ًمن ديكًف الَلًه كىاًشفى ه ) -58
 . { رىبَػةىا اٍكًشٍف عىَةا اٍلعىذىابى ًإنَا ميٍؤًمةيوفى  خاف حاكيان عةهم }ذلك قوله تعأب ُب نورة الدٌ ى على 

ا اٜنٍىًديًث تػىٍعجىبيوفى ) -59  ػَٰذى إشارة إٔب قوله تعأب ُب نورة  ؟( يعين من أمر البعث تعجبوفأىفىًمٍن هى
بػٍعيوثيوفى خىٍلقنا جىًديدناكىقىاليوا أىًإذىا كيَةا ًعظىامنا نراء }اإل بىٍل عىًجبيوا أىف  كُب نورة ؽ } ، { كىريفىاتنا أىًإنَا لىمى

ا شىٍيءه عىًجيبه  ػَٰذى اًفريكفى هى ةىا كىكيَةا تػيرىابنا جىاءىهيم محةًذره مٍّةػٍهيٍم فػىقىاؿى اٍلكى  . {ًلكى رىٍجعه بىًعيده  َٰ ذى   أىًإذىا ًمتػٍ



 ونه من العذاب بعد موتكم.( على ما نتلقى كىالى تػىٍبكيوفى كاٜنساب )( من أمر البعث كىتىٍضحىكيوفى ) -60 

( السمود هو الثبات على األمر، تقوؿ العرب "ال أفعل ذلك أبدان ٚندان نرمدان" كىأىنتيٍم نىاًمديكفى ) -61
  أم ال أحيد عن قوٕب. كمن ذلك قوؿ الشاعر:

ثافً  رىمىى  ٚنييودىا لىهي  ٚنىىٍدفى  ّنًٍقدارو              حىٍربو  آؿً  ًنٍسوىةى  اٜنىدى
 نيٍودىا البًٍيضى  كيجيوهىهينَ  كرىدَ             بًٍيضان  السحٍودى  شيعيورىهينَ  فػىرىدَ 

ا أصاٌُّن من ٨نـو كأحزاف  ابيٌض شعرهٌن ٣نًٌ فقوؿ الشاعر "ٚندف له ٚنودان" يعين ثبنتى له كصربفى عليه حٌّت 
 ى عبادة األصةاـ.كف على عقائدكم الباطل  كعلى كأنتم ثابتوف كمصرٌ  كاٞنعىن:كفقر. 

 ( يعين فانقادكا هلل كاعبدكه كال تتكرٌبكا عن عبادته.فىاٍنجيديكا لًَلًه كىاٍعبيديكا) - 62

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الةجم،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

====================================== 

 

 قمرسورة ال

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

نصفٌن  رنوالن من اهلل فشٌق لةا القمر كةتى   من قريش فقالوا له مستهزئٌن به إفٍ  )ع( َنمعو  الةبٌ مٌر  - 1
عةادهم  ( أم دنت ناع  ٣ناهتم كنةعاقبهم علىاقػٍتػىرىبىًت الَساعى ي فةؤمن بك. فةزلت هذه السورة )

أيضان  كنيةشقٌ  القمر من األرض ُب اٞناضي، يعين إنفصل مةها ( معةاها انشقٌ اٍلقىمىري كىانشىَق نتهزائهم )اك 
أجزاء اٛنـر    ْنمعاٛناذبيٌ    األرض، ألفٌ نتهاء جاذبيٌ انشقاقه ناتج عن اقرتاب القيام . كنبب احٌن 

نتهاء جاذبي  ا بعدؤلرض فإٌف أجزاءه تتفٌكك لك، كلىٌما كاف القمر ٠نذكبان اَّذكب كال تسمح ٟنا بالتفكٌ 



الكوف ُب كتايب  ْنذبه الشمس إليها. كقد نبق شرح هذه اآلي ٍبٌ  كيكوف نصفٌن األرض، فحيةئذو يةشقٌ 
 .[  القمر يةشق نصفىٌن]ٓنت عةواف  على التفصيل كالقرآف

كىيػىقيوليوا ) ( عةكيػيٍعًرضيواي  ٣نا طلبوا مةك كرأكها قد حصلت حيةئذو )( أم معجزة مادٌ كىًإف يػىرىٍكا آيى ن ) -2 
على هذا  ينزماف، يعين مستمرٌ  ( ُب كلٌ محٍستىًمرٌّ ل كقوٟنم )ى من الرني ن مضى ( كهذا شأهنم مع مى ًنٍحره 

  نتهزاء األجداد كاألحفاد.القوؿ كاال

كاتٌبعوا  ( تقديرهكىاتَػبػىعيوا أىٍهوىاءىهيٍم كىكيلح أىٍمرو محٍستىًقرٌّ بت األمم السالف  )كما كذٌ   ١نٌمد( بك يا كىكىَذبيوا) -3 
 هم ّنا يأمركهنم به.ءبعوا رؤناإتٌ  كاٞنعىن:ؼ. كترى نتقرار ا، أم ذم راح  ك رٌ آمرو مستقً  أمرى كلٌ 

 ( يعين مافيه زجرمىا ًفيًه ميٍزدىجىره ن أخبار اٞناضٌن كاٞنكٌذبٌن )( يعين مً كىلىقىٍد جىاءىهيم مٍّنى اأٍلىنبىاءً ) -4 
  ل.ا أصاب األكائل من أنواع العذاب بسبب تكذيبهم للرني كٓنذير ٣نًٌ 

ذلك  اٜنكم  هي اٞنوعظ  كالعلم باٜنقيق ، كضٌدها اٛنهل كالتصايب. كالشاهد على( ًحٍكمى ه بىالًغى ه ) -5 
 قوؿ األعشى:

 ًٙنىاران  ًمٍةهي  الَشٍيبي  كقػىةَػعىهي       ًحٍكمى ن  الصٍّبىا بػىٍعدى  تػىبىَدؿى 
ا تػيٍغًن الةحذيري ) ي  مادٌ  يأتوا ّنعجزةل الذين أنذركا قومهم عن أف موعظ  راشدة فما تغين الرني  كاٞنعىن: ، (فىمى
اٞنعجزة اليت  ر تلك اٞنواعظ ُّؤالء اٞنشركٌن. كبعبارة أخرل إٌف اٞنشركٌن ٓب يقبلوا باٞنواعظ بدؿٓب تؤثٌ  إذٍ 

  يطلبوهنا.

 ( كهويػىٍوـى يىدٍعي الَداعً ، أم اتركهم بعد أف أنذرهتم، كنيأٌب يـو عقاُّم )١نٌمد( يا فػىتػىوىَؿ عىةػٍهيمٍ ) -6 
 احملشر. ( أم يةكره اٞنشركوف كاٞنلحدكف، كهو العقاب كاٝنزم الذم يصيبهم ُبًإٔبىَٰ شىٍيءو نحكيرو إنرافيل )

 ٫نىٍريجيوفى ًمنى ة الفضيح  كاٝنجل بٌن الةفوس )( أم ذليل  خاشع  من شدٌ خيَشعنا أىٍبصىاريهيمٍ ) -7 
أىنَػهيٍم جىرىاده محةتىًشره  اًث كى  القبور. كإ٧نا نكةوا القبور لكي ٓنميهم عن( ُب الفضاء. األجداث هي اأٍلىٍجدى
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اٛنباؿ تتبعثر  ل القبور، ألفٌ   الشمس كحرارهتا حيث ال يوجد مكاف ٪نميهم عن الشمس نوى أشعٌ 
كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍٛنًبىاًؿ فػىقيٍل يىةًسفيهىا ل باألرض. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة طا ها }كتسوٌ 

ٔنرج الةفوس من القبور  كاٞنعىن:.  ريهىا قىاعنا صىٍفصىفنا . الى تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنا كىالى أىٍمتنا{رىيبٍّ نىٍسفنا . فػىيىذى 
ؽ حٌن يأٌب. كإ٧ٌنا ٫نرجوف من القبور ألٌف األرض تتمزٌ  كتةتشر ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر ُب اٛنوٌ 

 يعين تتشٌقق}يػىٍوـى تىشىَققي اأٍلىٍرضي عىةػٍهيٍم ًنرىاعنا{ فتةكشف عةهم األرض. كذلك قوله تعأب ُب نورة ؽ 
فيجتمعوف  يدعوهم إنرافيل إٔب احملشرٍبٌ  كهم داخل القبور فيخرجوف مةها كيةتشركف ُب الفضاء، معةه

 عةده.

 عٌن صوت الداعي( يعين متتبٌ ًإٔبى الَداعً تٌن إٔب قوؿ الداعي كمةقادين )ةصً ( أم مي محٍهًطًعٌنى ) -8 
ا يػىٍوـه عىًسره كصاعدين إليه. كهو إنرافيل من اٞنبلئك  ) ػَٰذى اًفريكفى هى   كعذاب. ( عليةا فيه مشٌقاتيػىقيوؿي اٍلكى

قػىٍوـي   )( أم قبل أهل مكٌ كىَذبىٍت قػىبػٍلىهيمٍ ذكر اهلل تعأب ُب هذه اآليات قٌص  نوح مع قومه فقاؿ ) -9 
نىآب يؤمةوا ) ( بالعذاب الذم كعدهم به نوح إفٍ نيوحو  ( أم كىقىاليوا ٠نىٍةيوفه كىاٍزديًجرى ( برنالته )فىكىَذبيوا عىٍبدى

  نذركه أف ال يتكٌلم ُّذا كال ٬نةعهم من عبادة األصةاـ كإال رٗنوه باٜنجارة.أزجركه ك 

  ( ٕب من قومي.أى٘بٍّ مىٍغليوبه فىانتىًصرٍ ( قائبلن )رىبَهي ( نوح )فىدىعىا) -10 

اًء ّنىاءو محةػٍهىًمرو ) -11  إنصبابان شديدان ٓب يةقطع أربعٌن يومان. كمن ذلك  ( أم مةصبٌ فػىفىتىٍحةىا أىبٍػوىابى الَسمى
 قوؿ امرئ القيس:

 ًغربًٍيبي  كالَلٍوفي  ميٍضطىًمره  كالقيٍصبي       ميٍةحىًدره  كالَشدي  ميةػٍهىًمره  كاٍلمىاءي 

عىلىىَٰ أىٍمرو قىٍد ( ماء السماء كماء األرض )فىاٍلتػىقىى اٍلمىاءي اٞناء كثًنة )( من كىفىَجٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييوننا) -12 
.قيًدرى    ( فيه إهبلؾ القـو



ُّا ألواح السفية  بعضها  ر هي حباؿ رفيع  تيشدٌ ( الديني ذىاًت أىٍلوىاحو كىدينيرو ( نفية  )كى٘نىىٍلةىاهي عىلىىَٰ ) -13 
ٓب يكن عةدهم مسامًن ُب ذلك الزمن، كالدليل على ذلك قوؿ فت إذ ى بالزٌ طلى تي ٍبٌ  ببعض بدؿ اٞنسامًن

 الشاعر:
تٌ   الدحنيرً  ي اأٍلىٍلوىاًح مىٍةسيوجى ي نىًفيةى ي نيوٌبٍّ قىدى اٍحكىمى صيةػٍعىهىا       ميٍةحى

ركا به ٞنن كفى ( أم جىزىاءن لٍّمىن كىافى كيًفرى ا )رأل مةٌ ( أم ْنرم السفية  ّنراقبتةا كمى ْنىٍرًم بًأىٍعييًةةىا) -14
  كجحدكا رنالته.

فػىهىٍل ًمن ( ٞنن بعدهم، أم عبلم  كتذكرة ٞنن خلفهم )آيى ن ( يعين تلك اٜنادث  )كىلىقىد تَػرىٍكةىاهىا) -15 
  عظ بتلك اٜنادث  فيمتثل أمر رنولةا كيرجع إٔب اهلل بالتوب .( أم فهل من متٌ محدًَكرو 

  ( أم كإنذارم إياهم.كىنيذيرً ( ٟنم )فىكىٍيفى كىافى عىذىايب ) -16

  ؟( أم فهل من مٌتعظو بهفػىهىٍل ًمن محدًَكرو عظوا به )( أم نٌهلةاه لكم لتتٌ كىلىقىٍد يىَسٍرنىا اٍلقيٍرآفى لًلذٍٍّكرً ) -17

( رنوٟنا هودان فأهلكةاهم كىَذبىٍت عىاده ذكر نبحانه قبيل  أخرل كٌذبت رنوٟنا فقاؿ )ٍبٌ  -18 
 ؟( أم عذايب ٟنم كإنذارم إيٌاهمفىكىٍيفى كىافى عىذىايب كىنيذيرً باألعاصًن )

( هي األعاصًن كالصرصر معةاه الباردة ُب الشتاء شديدة الربكدة ًإنَا أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم ر٪ننا صىٍرصىرنا) -19 
  ( نبع لياؿو كٖناني  أياـ.محٍستىًمرٍّ ( ككاف الريح )ُب يػىٍوـً ٥نىٍسو )

( هي األعاصًن كالصرصر معةاه الباردة ُب الشتاء شديدة الربكدة ا أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم ر٪ننا صىٍرصىرناًإنَ ) -20 
  ( نبع لياؿو كٖناني  أياـ.محٍستىًمرٍّ ( ككاف الريح )ُب يػىٍوـً ٥نىٍسو )

 ؟ (فىكىٍيفى كىافى عىذىايب كىنيذيرً ) -21 

  ؟عظ( أم من متٌ لًلذٍٍّكًر فػىهىٍل ًمن محدًَكرو كىلىقىٍد يىَسٍرنىا اٍلقيٍرآفى ) -22



  ذكر نبحانه قبيل  أخرل كٌذبوا الرينل فقاؿ:ٍبٌ 

  ل اليت أنذرهتم.( أم بالرني كىَذبىٍت ٖنىيودي بًالةحذيرً ) -23 

ا نَػَتًبعيهي ) -24  ؿو  ًإنَا ًإذنا لًَفي( كنرتؾ ما يعبد آباؤنا )فػىقىاليوا أىبىشىرنا مٍَّةا كىاًحدن عةاه تبً  ( عن الصواب إفٍ ضىبلى
  ( أم كجةوف.كىنيعيرو )

م أ( أىًشره عيه )( فيما يدٌ عىلىٍيًه ًمن بػىٍيًةةىا بىٍل هيوى كىَذابه ( أم الوعظ، يعين القرآف )أىأيٍلًقيى الذٍٍّكري ) -25 
ا مىا }طٌماع كمن طمعه يريد أف يرتأس عليةا. كمن ذلك قوله تعأب حاكيان عن اٞنشركٌن قوٟنم :  ًإاَل  هىذى

رى الةٌجاري اٞنةشار" أم حٌد أنةانه أم يرتأس عليكم. ييقاؿ "كشٌ  { عىلىٍيكيمٍ  يػىتػىفىَضلى  أىف ييرًيدي  مٍّثٍػليكيمٍ  بىشىره 
 باٞنربد. كمن ذلك قوؿ حاًب الطائي:

لى ى  هاجىيًن  قىدٍ  ًإَنين أىال  األىشىرٍ  كىال الةٍّساءً  حيبٍّ  ًمنٍ  ذاؾى  كىما      الذٍّكىرٍ  الَليػٍ
 يعين كليس ٕب طمع بشيء من اٞناؿ عةد أحد. كقاؿ حٌساف يهجو أبا نفياف كهةد بةت عتب :

 ًإذىا أىًشرىٍت مىعى اٍلكيٍفرً  هىا      ليٍؤـه كىكىافى عىادىتػى  أىًشرىٍت ًلكىاعي 
  فقوؿ الشاعر " أًشرىٍت لكاعي "، يعين طمعت فيةا. 

  فرٌد اهلل عليهم فقاؿ:

ا) -26 يػىٍعلىميوفى غىدن ( رنولةا أـ هم الكٌذابوف. كهذا َمًن اٍلكىَذابي اأٍلىًشري ( حٌن يةزؿ ُّم العذاب )نى
  هتديد ٟنم بالعذاب.

ةى ن َٟنيمٍ ) -27  ( ياصاّب، أم إنتظر ماهم صانعوف فىاٍرتىًقبػٍهيمٍ متحانان ٟنم )ام أ( ًإنَا ميٍرًنليو الةَاقىً  ًفتػٍ
  هم.( على أذاكىاٍصطىربٍ )

ةػىهيمٍ ) -28  (  ١نحٍتىضىره ( من اٞناء )كيلح ًشٍربو ( كبٌن الةاق  يـو ٟنم كيـو للةاق  )كىنػىبٍّئػٍهيٍم أىَف اٍلمىاءى ًقٍسمى ه بػىيػٍ
أم ٪نضره صاحبه، فإف كاف اليـو للةاق  ٓنضر عٌن اٞناء كتشرب، كإف كاف يومهم ٪نضركف العٌن 



مٌلوه فهٌموا بقتل ٍبٌ  كللةاق  معان. فواظبوا على ذلك زمةان يسًنان كيستقوف اٞناء ألنه قليل ال يكفي ٟنم 
 الةاق .

( الةاق  كهو نكراف، فأهلكهم اهلل فػىعىقىرى ( اٝنمر )فػىتػىعىاطىىَٰ ( قيدار بن نالف )فػىةىادىٍكا صىاًحبػىهيمٍ ) -29 
  بالزلزاؿ.

 ؟اهم( أم كإنذارم إيٌ كىنيذيرً ( ٟنم )فىكىٍيفى كىافى عىذىايب ) -30 

ةن ( من العذاب )ًإنَا أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم صىٍيحى ن ) -31  ( أم دفع  كاحدة، كهو صوت الزلزاؿ كأصوات كىاًحدى
طاـ الشجر الذم ٩نمعه صاحب ( كهو حي فىكىانيوا كىهىًشيًم اٍلميٍحتىًظرً السقوؼ كاٛندراف حٌن نقوطها )

  خذها لغةمه.اٜنظًنة فيتٌ 

صاّب  الةبٌ كقد نبق الكبلـ عن  ؟عظ( أم فهل من متٌ اٍلقيٍرآفى لًلذٍٍّكًر فػىهىٍل ًمن محدًَكرو كىلىقىٍد يىَسٍرنىا ) -32 
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.  

  ( أم بالرينيل.ليوطو بًالةحذيرً كىَذبىٍت قػىٍوـي ذكر اهلل نبحانه قص  لوط مع قومه فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -33

وا من الزلزاؿ فأهلكتهم. فاٜناصب ى نقطت على الذين ٤نىى ( أم حصى ًإنَا أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم حىاًصبنا) -34 
 ى، كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب يصف ٘نار كحش:هو اٜنصى 

 كإٍمطارً  إٍشعافو  ذاتً  ًُناًصبو       تىٍسفىعيهي  شىهباءي  لىيلى ه  لىهي  باتىتٍ 

ةىاهيم ًبسىحىرو ى )أم تضربه الرياح باٜنصى   ( يعين كقت السحور. ًإاَل آؿى ليوطو ٤َنَيػٍ

 ( مةهم فةةجيه من الزلزاؿ إذا كقع فيهم.مىن شىكىرى تك )( أمٌ ًلكى ٤نىٍزًم َٰ نػٍٍّعمى ن مٍٍّن ًعةًدنىا كىذى ) -35 



تػىةىا( لوط )كىلىقىٍد أىنذىرىهيم) -36  ل ( أم كٌذبوا بالرني فػىتىمىارىٍكا بًالةحذيرً عذابةا كانتقامةا مةهم ) ( أمبىٍطشى
 كجادلوهم. كمن ذلك قوؿ عةرتة:

ارىكا ٍديريكفى  إذٍ  بةا ٕنى  ١نيًٍصفً  األىٍمرً  ًمنى  مىٍقًضيٍّ  ظىٍهرً  عىلىى      ًحياضىهيمٍ  ٬نى

ى ( بالعمى فىطىمىٍسةىا أىٍعيػيةػىهيمٍ إليهم أضيافه الثبلث  )( أم طلبوا مةه أف ييسلٍّم كىلىقىٍد رىاكىديكهي عىن ضىٍيًفهً ) -37 
  ( أٌم كما أنذرتكم به من اٝنزم كالعار غًن العذاب ُب الةار.فىذيكقيوا عىذىايب كىنيذيرً )

ةوا ت األنقاض فوقهم كديفً نتقرٌ ا( أم أخذهم الزلزاؿ صباحان فكىلىقىٍد صىَبحىهيم بيٍكرىةن عىذىابه محٍستىًقرٌّ ) -38 
  ٓنتها.

  . (فىذيكقيوا عىذىايب كىنيذيرً ) -39 

  ؟عظن متٌ ( أم مً كىلىقىٍد يىَسٍرنىا اٍلقيٍرآفى لًلذٍٍّكًر فػىهىٍل ًمن محدًَكرو ) -40 

ل اليت أنذرهتم، كهم مونى كهاركف كمؤمن آؿ فرعوف، ( أم الريني كىلىقىٍد جىاءى آؿى ًفٍرعىٍوفى الةحذيري ) -41 
  كمن قبلهم يونف.

 ( على اإلنتقاـ.أىٍخذى عىزًيزو محٍقتىًدرو ( بالعذاب كالغرؽ )فىأىخىٍذنىاهيمٍ ( التسع )كىَذبيوا بًآيىاتًةىا كيلٍّهىا) -42 

حاالن  ١نٌمدفةحن أحسن من أصحاب  ١نٌمدةا بعث كحساب كما يقوؿ كاف أمامى   قالت قريش إفٍ  -43
فقد كفركا بآٟنتةا.  ١نٌمدبةا ألنةا ٓب نكفر باآلٟن ، أما أصحاب هةاؾ فيعطيةا اهلل من نعيم اآلخرة كال ييعذٌ 

يػٍره مٍٍّن أيكلىػًَٰئكيمٍ فةزؿ قوله تعأب ) أتظةوف أف كفاركم  كاٞنعىن:( يعين خًنه من الذين آمةوا مةكم؟ أىكيَفاريكيٍم خى
وه؟ كبل، ليس كما الذم نزؿ عليه القرآف ككالى  حٌمدالذين كفركا بالقرآف خًن من الذين آمةوا مةكم ّن

   ( أم ُب الكتب السماكي ؟ كبل، ال هذا كال ذاؾ.ُب الزحبيرً ( من العذاب )أىـٍ لىكيم بػىرىاءىةه ) ،تظٌةوف

يعه ) -44     .( على القلٌ محةتىًصره ( أم ٗنع غفًن كعلى دين كاحد، كاٛنمع )أىـٍ يػىقيوليوفى ٥نىٍني ٗنًى



ـي فقاؿ اهلل تعأب ) -45  يػيٍهزى بػيرى ( ُب القتاؿ )اٛنٍىٍمعي نى   ( أم يرجعوف مةهزمٌن.كىيػيوىلحوفى الدح

( من عذاب الدنيا، يعين كىالَساعى ي أىٍدهىىَٰ كىأىمىرح ( للعذاب، يعين ناع  ٣ناهتم )بىًل الَساعى ي مىٍوًعديهيمٍ ) -46 
اإلنساف. كمن ذلك قوؿ عذاب اآلخرة أشٌد من عذاب الدنيا. كالداهي  هي اٞنصيب  كالكارث  اليت تصيب 

 عةرتة:
ٍتيًن   الَدٍهري  لىهي  يىٍصفيوٍ  الَةاسً  ُب اَلًذم ذا كمىنٍ    الغىٍدري  كانٍػتىشىبى  الَدٍهرً  صيريكؼي  دىهى
 ضيرح  مىَسيًن  كما عىينٍّ  فػىفىَرٍجتيها                  نىٍكبى و    بػىٍعدى    نىٍكبى ه  طىرىقػىٍتيًن  ككمٍ 

ؿو ًإَف ) -47   ل ُب العقل.( ام كخلى كىنيعيرو ) ( عن اٜنقٌ اٍلميٍجرًًمٌنى ُب ضىبلى

( أم عذاب نقر ذيكقيوا مىَس نىقىرى ( فيقاؿ ٟنم )ييٍسحىبيوفى ُب الَةاًر عىلىىَٰ كيجيوًهًهمٍ ( القيام  )يػىٍوـى ) -48 
  الكافرين كاٞنشركٌن. ل الشموس الكبًنة األحجاـ، كهي الةار اليت توٌعد اهلل ُّااٞنؤٓب. كنقر هي إحدى 

ة. ى، ككلم  "شيء" معةاها اٞنادٌ يزكؿ كيتبلشى ٍبٌ  ( من الزمنًبقىدىرو ى )( يبقى ًإنَا كيَل شىٍيءو خىلىٍقةىاهي ) -49 
{ كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف   يعين كٌل جسم من األحياء ،}كيلح مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو

 اٞنوت.ى بعد يتمٌزؽ كيتبلشى 

ةه ( كلم  )ًإاَل ( لشيء إذا أردنا خرابه )كىمىا أىٍمرينىا) -50  خرابان فيكوف كما  ( كهي أف نقوؿ له كنٍ كىاًحدى
 ( ُب نرعته.كىلىٍمحو بًاٍلبىصىرً أردنا )

( محدًَكرو فػىهىٍل ًمن ( ٗنع شيع ، أم أمثالكم ُب الكفر ُب القركف اٞناضي  )كىلىقىٍد أىٍهلىٍكةىا أىٍشيىاعىكيمٍ ) -51 
  ؟أم فهل من مٌتعظ

 ( أم ُب صحائف أعماٟنم.ُب الزحبيرً ( مكتوب )كىكيلح شىٍيءو فػىعىليوهي ) -52 

 ( أم مسطور ُب الكتاب فةعاقبهم عليه بعد اٞنوت.صىًغًنو كىكىًبًنو محٍستىطىره ( ذنب )كىكيلح ) -53 



  كأهنر ْنرم.( يعين ًإَف اٍلميَتًقٌنى ُب جىةَاتو كىنػىهىرو ) -54 

( أم ًعةدى مىًليكو محٍقتىًدرو ( أم ُب اٞنكاف الذم كعدناهم به كصدقةاهم الوعد فيه )ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ) - 55
يكونوف عةده مع اٞنبلئك  ُب السماكات  كاٞنعىن: ، قادر على إدخاؿ الكافرين الةار كإدخاؿ اٞنؤمةٌن اٛنةٌ 

  الركحاني  ٓنت العرش كاهلل فوقهم على العرش.

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك القمر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

================================================== 

 سورة الرحمان

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

من  مه بشر كليس هذاا يعلٌ نبلـ كٌذبوه كقالوا إ٧نٌ القرآف على أهل مك  كدعاهم أب اإل الةبٌ لىٌما قرأ  -1
  :اهلل. فةزلت هذه السورة

 ، (الَرٍ٘نىػَٰني )

 الةساء د هذا قوله تعأب ُب نورةكليس معٌلمه من البشر كما يزعموف. ك٣نا يؤيٌ  ٌمد( حملعىَلمى اٍلقيٍرآفى ) -2
  .{ الٌلهي عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كىاٜنًٍٍكمى ى كىعىَلمىكى مىا ٓبٍى تىكيٍن تػىٍعلىمي  }كىأىنزىؿى 

نسىافى ) -3   ى بن مرٙب.( من غًن أب، كهو عيسى خىلىقى اإٍلً

 خركف ُب بيوهتم. كذلك قولهئهم ّنا يأكلوف كما يدٌ بات فصار ييةبٌ ( عٌلمه بعض اٞنغيٌ عىَلمىهي اٍلبػىيىافى ) -4
ى لىكيم بػىٍعضى اَلًذم ٔنىٍتىًلفيوفى ًفيًه{  تعأب  كقاؿ ،تعأب ُب نورة الزخرؼ }قىاؿى قىٍد ًجٍئتيكيم بًاٜنًٍٍكمىً  كىأًليبػىٌنٍّ

ةىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى اٍلبػىيػٍّةىاًت كىأىيٍَدنىاهي بًريكًح اٍلقيديًس{ .  ُب نورة البقرة }كىآتػىيػٍ



  تقىن.( أم ٩نرياف ُنسباف مي ٍسبىافو الَشٍمسي كىاٍلقىمىري ًُني ) -5 

افً ) -6   بات كالةيازؾهي اٞنذنٌ  "الةجم"( أم يقعاف على األرض خشوعان هلل. كىالَةٍجمي كىالَشجىري يىٍسجيدى
 أقرب شيء لؤلرض هي الشجر، كأبعد شيء عةها هي األحجار إفٌ  كاٞنعىن:اليت تسقط على األرض. 

 الطبيع  كاٛناذبي ، كأنتم أيها الكافركف ٓب تةقادكا ألمر اهلل كال السماكي  فهما مةقاداف هلل على حكم
 ٜنكم الغريزة الين رٌكبها اهلل فيكم من االنقياد للخالق فعبدًب ما صةعتم بأيديكم من ٕناثيل كظةةتم أهٌنا

 قادرة كشافع  كقد أخطأ ظٌةكم كخسرًب أتعابكم كنفقاتكم ٟنا.

هي الطبقات الغازي ، كهي نبع طبقات نشأت من األرض كارتفعت ُب  السماء( كىالَسمىاءى رىفػىعىهىا) -7 
  إيضاح.فطالعه إف شئت زيادة  الكوف كالقرآفالفضاء. كقد شرحت عةها ُب كتايب 

اليت  ( الوضع عكس الرفع، كاٞنيزاف يريد به قوانٌن اٜنكم السماكي ، أم األحكاـ التشريعي كىكىضىعى اٍلًميزىافى )
  أنزٟنا اهلل تعأب على أنبيائه ُب الكتب السماكي .

 :امرئ القيسالشاهد على ذلك قوؿ ك 
ًيَ ً  رىبح      أىنٍػزىٟنىا كالَرٍ٘نافي  اٍلمىوازًيني  تًٍلكى   ًمٍقيانىا الةَاسً  بػىٌٍنى  الربى

 وا ُب اٜنكم فتحكموف( يعين ال تطغى أىاَل تىٍطغىٍوا ُب اٍلًميزىافً خاطب القيضاة كاٜنيٌكاـ فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -8
  كتظلموف الفقًن. للغينٌ 

 قراب  )كىالى ٔنيًٍسريكا ( أم بالعدؿ كال ٕنيلوا إٔب صديق ُب اٜنكم كال إٔبكىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسطً ) -9 
 بل ٩نب أف ٓنكموا بالعدؿ بٌن هو صاحب اٜنقٌ  اٍلًميزىافى( يعين كال ْنعلوا اٜنكم للفقًن إف كاف الغينٌ 

  .  }كىًإذىا حىكىٍمتيم بػىٌٍنى الةَاًس أىف ٓنىٍكيميواٍ بًاٍلعىٍدًؿ{. ك٣نا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة الةساء  ٌنفى رى الطٌ 

  ( أم هٌيأها للةاس ليسكةوا فيها كيزرعوها. كمن ذلك قوؿ لبيد:كىاأٍلىٍرضى كىضىعىهىا ًلؤٍلىنىاـً ) -10

يسىَحرً  األناـً  هذا ًمنٍ  عىصافًني      فإنٌػةىا ٥نىٍني  فيمى  تىسألًيةا فإفٍ 
 اٞن
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الطلع  الذم يكوف على( مفردها كٌمام ، كهو الغبلؼ ًفيهىا فىاًكهى ه كىالَةٍخلي ذىاتي اأٍلىٍكمىاـً كجعل ) -11
  حٌن خركجه من الةخل .

اٜنبوب  ( تقديره كذك الر٪ناف، ذكر اهلل تعأب ُب هذه اآلي  نوعٌن منكىاٜنٍىبح ذيك اٍلعىٍصًف كىالَر٪ٍنىافي ) -12
كالشعًن كالرز،  ط ةٜنأهل اٜنجاز كانوا يستعملوهنا بكثرة، األكٔب هي اٜنبوب اليت تستعمل لؤلكل كا ألفٌ 
كاٟنيل كغًن ذلك  الةوع الثا٘ب هي اٜنبوب اليت تستعمل للعطر كالرائح  كالفلفل كالقرنفل كالكزبرةأما 

التنب، كالدليل على  أم اٜنةط . فالعصف هو فقاؿ تعأب }ذيك اٍلعىٍصًف{ يعين اٜنٌب ذك التنب، كهو البػيرٌ 
ه. كقوله تٍ اثػى الدكاب كرى  أكلته نٍبو أم كتً  { فىجىعىلىهيٍم كىعىٍصفو َمٍأكيوؿو  } ذلك قوله تعأب ُب نورة الفيل

  كالرائح . تعأب "كالر٪ناف" أم كذك الر٪ناف، كقد ٗنع فيها كل حٌب ييستعمل للعطر

بىافً ) -13  ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ نس، فاآلالء كاإل باف أيها اٛننٌ م اهلل تيكذٌ عى ن نً نعم  مً  ( يعين بأمٌ فىًبأىمٍّ آالى
 م.معةاها الًةعى 

نسىافى ًمن صىٍلصىاؿو ) -14 ن ماء قليل. ن صلصل  اٞناء، أم مً ( الصلصاؿ هو الطٌن اٞنتكٌوف مً خىلىقى اإٍلً
اٍلفىَخارً ) ،كقد نبق الكبلـ عةها ُب نورة اٜنجر ( يعين كالطٌن الذم يصةع مةه الفٌخار، كاإلنساف يريد كى

  به آدـ.

( يعين من غازات خرجت من الةار. كقد نبق تفسًن مثل هذه كىخىلىقى اٛنٍىاَف ًمن َمارًجو مٍّن نَارو ) -15 
 .{  كىاٛنٍىآَف خىلىٍقةىاهي ًمن قػىٍبلي ًمن نَاًر الَسميوـً  }اآلي  ُب نورة اًٜنجر عةد قوله تعأب 

بىافً ) -16 ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ  ؟ (فىًبأىمٍّ آالى

ٍغرًبػىٌٍنً ) -17 ركف إٌف اآلي  تشًن إٔب تغيًن شركؽ الشمس صيفان اٞنفسٌ  ( قاؿرىبح اٍلمىٍشرًقػىٌٍنً كىرىبح اٍلمى
  كشتاءن، ككذلك غركُّا ٫نتلف كقت الصيف عن كقت الشتاء.



كأقوؿ ليس اٞنراد بذلك شركؽ الشمس كغركُّا، بل اٞنراد بذلك البشر الذين يسكةوف جه  اٞنشرؽ  
األبيض كهم أكالد آدـ كاٛنةس كالذين يسكةوف جه  الغرب، ك٨نا نوعاف يسكةاف جه  اٞنشرؽ اٛنةس 

األصفر كهم نكاف الصٌن. ككذلك الذين يسكةوف جه  اٞنغرب ك٨نا اٛنةس األنود كهم اٜنبش  
اف كاٟنةود اٜنمر كهم نكاف أمريكا األصلٌيوف. فهذه أربع  أجةاس إذ اٞنقصود من ذلك البشر دكالسو 

الكهف قوله تعأب    إنكةدر ُب نورةالذين يسكةوف تلك اٞنةاطق. كما نبق مثل هذا التوجيه ُب قص
كقد شرحت ُب   ، { حىَّت ًإذىا بػىلىغى مىٍطًلعى الَشٍمًس كىجىدىهىا تىٍطليعي عىلىى قػىٍوـو ٓبٍَ ٤نىٍعىل َٟنيم مٍّن ديكهًنىا ًنتػٍرنا }

 رضةا.أالذين يسكةوف  أجةاس البشر األربع عن  الكوف كالقرآفكتايب 

  ( يعين أمواج البحرين يلتقياف ُب اٞنستقبل.مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىافً ) -19

ةػىهيمىا) - 20 ( أم حاجز، كهي بػىٍرزىخه كالبحر األبيض اٞنتونط )( أم بٌن البحرين، ك٨نا البحر األ٘نر بػىيػٍ
( يعين ال يتعٌدل أحد٨نا على اآلخر بسبب هذا اَل يػىٍبًغيىافً ت فيها قةاة السويس )قٌ األرض اليت شي 

ميبلدي  ُب زمن  1862اٜناجز. كقد صدؽ اهلل تعأب ّنا أخرب، فقد حفركا تلك البقع  من األرض نة  
بحر األ٘نر بالبحر األبيض اٞنتونط فصارت قةاة السويس. كقد ذكرتي معىن نابليوف الثالث كأكصلوا ال

  . 53{ آي  كىهيوى اَلًذم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن  اٞنرج ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب }

ا اللحٍؤليؤي كىاٍلمىٍرجىافي ) -22  ط.( يعين من البحر األ٘نر كالبحر األبيض اٞنتونٌ ٫نىٍريجي ًمةػٍهيمى

بىافً ) -23 ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ   ؟ (فىًبأىمٍّ آالى

ـً ( أم اٞنصةوعات كاٞنوضوعات )اٍلميةشىآتي ( أم السفن )كىلىهي اٛنٍىوىارً ) -24 ( أم  ُب اٍلبىٍحًر كىاأٍلىٍعبلى
كاٛنباؿ اليت عليها األعبلـ ُب أحجامهٌن. مفرد األعبلـ علم كعبلم ، كٗنعها أعبلـ كعبلمات، كهو 

لصحراء كاٞنئذن  يوضع ُب اٛنبل ليهتدم إليه الضاٌؿ عن الطريق ُب البحر أك ُب الصحراء. بةاء مرتفع ُب ا
 { . كقالت اٝنةساء: كىعىبلمىاتو كىبًالَةٍجًم هيٍم يػىٍهتىديكفى  قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الةحل }
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 ناري  هً أنً مه ُب رى لى عى  هي كأنٌ      هً بً  اةي دى اٟني  أًبىح تى ران لى خٍ كإٌف صى 

ُب الصحراء باألعبلـ،  ُب البحر كالغريق كما يهتدم الضاؿٌ  السفن يهتدم إليها الضاؿٌ  إفٌ  :كاٞنعىن
 ُب الصحراء إذا رأل شراع السفية  من بعيد يهتدم إٔب طريق البحر كإٔب كجود اٞناء. ككذلك الضاؿٌ 

بىافً ) -25 ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ   ؟ (فىًبأىمٍّ آالى

حٌي على  كلٌ   كاٞنعىن:. كلم  "فاف" معةاها الزكاؿ كاإلنتهاء كالتبلشي.  (فىافو كيلح مىٍن عىلىيػٍهىا ) -26 
ى أحد من ؽ كيتبلشى باٞنوت كال يبقى جسم من األجساـ اٜنٌي  يتمزٌ  األرض يزكؿ مةها كيبتعد عةها، ككلٌ 

األرض  ألفٌ الةفوس على األرض بل تةتقل إٔب الفضاء كيكوف مصًنها يـو القيام  إٔب الةار أك إٔب اٛنة . 
  ؽ فتكوف نيازؾ.تتمزٌ 

ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً ) -27   جه إليه.معةاه اٛنه ، أم اٞنكاف الذم تتٌ  "الوجه"(. كىيػىبػٍقىىَٰ كىٍجهي رىبٍّكى ذيك اٛنٍىبلى
   بن أيب الصلت:كالشاهد على ذلك قوؿ أميٌ 

 ٩نىٍمىعي  ًحٌٍنى  لىهي  تىٍدًبًنان  كأىٍحسىنى      كيجيوًههً  ًمنٍ  الفىّتى  اٞناؿى  اٍكتىسىبى  إذا
 كقاؿ األعشى:

ـه  نىيىٍذهىبي  ـه  أقػٍوىا  الكىمىرىاتً  كيَرـي  قىتلىى كتيرتىؾي       لوىٍجًهًهمٍ  ًكرىا
٢نلوؽ ركحا٘ب ُب جه  السماء. فاٞنبلئك   ى كلٌ م على األرض كيبقى جسم مادٌ  ى كلٌ يتبلشى  كاٞنعىن:

الةفوس ال ٕنوت كلكن بعضها مةٌعم  ُب  ال ٬نوتوف ككلٌ   أحياء ل كاألنبياء ُب اٛنةٌ أحياء ال ٬نوتوف، كالرني 
ا اٍلمىٍوتى ًإاَل  }   كبعضها معٌذب . كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب اٞنؤمةٌن اٞنتقٌناٛنةٌ  الى يىذيكقيوفى ًفيهى

ٍوتى ى اأٍليكٔبى  اًُّىا }كقاؿ ُب الكافرين  { ،اٍلمى  . { الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٫نيىَففي عىةػٍهيم مٍٍّن عىذى

بىافً ( - 28 ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ  ؟  )فىًبأىمٍّ آالى



اكىاًت كىاأٍلىٍرضً ( –29 كيَل ن ُب األرض، كنؤاٟنم )ن ُب الكواكب السٌيارة كمى ( أم مى يىٍسأىليهي مىن ُب الَسمى
ه يعود أنٌ  ركف من( من شؤكهنم. فضمًن "هو" يعود لسؤاٟنم كليس كما ذهب إليه اٞنفسٌ شىٍأفو يػىٍوـو هيوى ُب 

 . { ًلكيلٍّ اٍمرًئو مٍّةػٍهيٍم يػىٍومىًئذو شىٍأفه يػيٍغًةيهً  إٔب اهلل. كمثلها ُب نورة عبس قوله تعأب }

بىافً )30 -  ًء رىبٍّكيمىا تيكىذٍّ  ؟ (فىًبأىمٍّ آالى

ةػىٍفريغي ) - 31 أىيحهى ( أم ٜنسابكم، كذلك يـو القيام ، كهذه كلم  هتديد ككعيد للمجرمٌن )لىكيمٍ نى
فً  ء األخبلؽ ن كاف نيٌ مى  بلف" ٗنع تثةي ، كمفردها ثقيل، كهو كلٌ قى نس، ككلم  "ثػى كاإل ( يعين اٛننٌ الثَػقىبلى

 مذمومان بٌن الةاس لسوء أفعاله. كمن ذلك قوؿ الشاعر:
 الَرًحيلً  ًنوىل لًلَساًكًةٌنى  فما        قػىٍوـو  بأرضً  الثقيلي  حىلٌ  إذا

   نتفرغ مبلئكيت من كتاب  أعمالكم إٔب حسابكم ك٠نازاتكم كذلك حٌن موتكم. كاٞنعىن:

يقعوف  فإذا صار يـو القيام  كٕنزٌقت األرض كخرجت الةفوس مةها كصعدت ُب الفضاء فحيةئذو  - 33
يىا ) ص مةها فيحةئذو يقاؿ ٟنمفيحوموف حوٟنا كال ٬نكةهم التخلٌ تها ُب قبض  الشمس اٞنتمزٌق  كجاذبيٌ 

نًس ًإًف اٍنتىطىٍعتيٍم أىف تىةفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً  ٬نكةكم أف   يقاؿ ٟنم هل( يعيًن مىٍعشىرى اٛنًٍنٍّ كىاإٍلً
الشمسي  حٌن  كيريد بذلك اَّموع  ؟صوا من هذا اٞنكاف احملدكد الذم ٪نٌد السماكات كاألرضتتخلٌ 
السةٌن  على ٣نرٌ  يربد كجه تلك القطعٍبٌ  قت تكوف تسع عشرة قطع ،مشسةا اٜنالي  إذا ٕنزٌ  ؽ. ألفٌ تتمزٌ 

 .فتكوف كواكب نٌيارة تدكر حوؿ مشس جديدة 

 تىةفيذيكفى ًإاَل الى يقاؿ ٟنم )ٍبٌ  ،( أم أيخرجوا إف أمكةكم اٝنركج من قبض  الشمسفىانفيذيكاكقوله تعأب )
 }مرٙب  تةا كإرادتةا. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة( يعين ال ٬نكةكم اٝنركج مةها إال بقوٌ ًبسيٍلطىافو 

ا َمٍقًضيًّا ٍتمن َ نػيةىجٍّي اَلًذينى اتَػقىوا َكنىذىري الظَاًلًمٌنى  .كىًإف مٍّةكيٍم ًإاَل كىارًديهىا كىافى عىلىى رىبٍّكى حى   . { ًجًثيًّا ًفيهىاٍبي



( يعين شرارات من الةار. كمن قوٟنم "شٌظ شيوىاظه مٍّن نَارو ق  )( من الشمس اٞنتمزٌ يػيٍرنىلي عىلىٍيكيمىا) -35 
قها من نوائل كالب  كغازات  ( كهو ٗنع ٥نس، كهو ما ٫نرج من الشمس بعد ٕنزٌ كى٥نيىاسه عةهم بةفسه" )

سات. من الةحس، كهو مذٌكر كٗنعه ٥نوس، كاٛنمع اٞنؤنٌ  كاليت ٔنرج من الرباكٌن. فالةحاس مشتقٌ  ث ٥نًى
كقاؿ اٛنعدم يصف  { ، فىأىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهٍم ر٪ننا صىٍرصىرنا ُب أىيَاـو ٥نًَسىاتو  }لت قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فصٌ 

 فتاة:
 ٓبٍى ٩نىٍعىًل الَلهي ًفيًه ٥نيىانىا     ًليًط تيًضيءي كىضىٍوًء ًنرىاًج السٌ 

تيزعج،  سان فليس فيه نار ٓنرؽ كال دخانان ٫نةق كال رائح  كريه أم ٓب ٩نعل اهلل ُب هذا السراج شيئان ٥نىٍ 
  راج.هها بالسٌ كأراد بذلك مدح فتاة فشبٌ 

من  كاألنس كفٌكرًب ُب حيل  تةجيكم من العذاب كهتربوف فقتم اٛننٌ تٌ ا( يعين لو فىبلى تىةتىًصرىافً كقوله تعأب )
يػىٍوـى  } فبل ٬نكةكم ذلك كال ْندكف طريقان للخبلص. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الطور قوله تعأبقبضتةا 

ٍيئنا كىالى هيٍم ييةصىريكفى  ٍيديهيٍم شى   { . الى يػيٍغيًن عىةػٍهيٍم كى

انىٍت كىٍردىةن  أخرب نبحانه عن عبلئم يـو القيام  فقاؿ )ٍبٌ  -37   (كىالدٍّهىافً فىًإذىا انشىَقًت الَسمىاءي فىكى
 تكوف السماء كاٞنعىن: ،ق قبل يـو القيام  كما بٌيةا ذلك فيما نبقالسماء هي الطبقات الغازي  تتشقٌ 

بٌن  للةفوس ْنتمع فيها كما ْنتمع مياه األمطار ُب الدهاف، فالدهاف ٗنع دهن، كهي نقرة تكوف ان مورد
  اٛنباؿ ْنتمع فيها مياه األمطار.

  . (عىن ذىنًبًه ًإنسه كىالى جىافٌّ ( اَّـر )اَل ييٍسأىؿي فػىيػىٍومىًئذو ) -39

تسرت  ( ألٌف اَّرمٌن يأتوف إٔب احملشر عراة، أما احملسةوف فيلبسوف ثيابان يػيٍعرىؼي اٍلميٍجرًميوفى ًبًسيمىاهيمٍ ) -41 
من  ؼ اَّـرييعرى  نتقاٟنم من دار الدنيا إٔب دار اآلخرة، كُّذه العبلم اعوراهتم تأتيهم ُّا اٞنبلئك  حٌن 

حسً 
ي
اـً ن )اٞن تسحبهم  م  شعر الرأس، كٗنعها نواصي، يعين. الةاصي  هي مقدٌ  (فػىيػيٍؤخىذي بًالةَػوىاًصي كىاأٍلىٍقدى

  بوف إٔب الةار.سحى اٞنبلئك  من نواصيهم إٔب الةار، كبعضهم من أقدامهم يي 



َةمي اَليًت ييكىذٍّبي فحيةئذو يقاؿ ٟنم ) -43  ػًَٰذًه جىهى   . (ًُّىا اٍلميٍجرًميوفى هى

ةػىهىا) -44  يمو آفو ( يعين بٌن نار الرباكٌن )يىطيوفيوفى بػىيػٍ "آف"  آخر. فكلم  ان ( أم كبٌن ٘نمها كقتكىبػىٌٍنى ٘نًى
 اٞنتقطٌع . ييعٌذبوف بةار الشمسفهو الوقت. يعين ُب عآب الربزخ ييعٌذبوف ُب نار الرباكٌن، أما يـو القيام  

ـى رىبٍّهً قٌن فقاؿ )نبحانه يصف ما أعٌده للمؤمةٌن اٞنتٌ أخذ ٍبٌ  -46  ب معاصيه ( كْنةٌ كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا
َةتىافً )  لد.  اٝني ل، كالثاني  يدخلها يـو القيام  كهي جةٌ   اٞنأكى ( إحدا٨نا ُب عآب الربزخ كهي جةٌ جى

  ( أم ذكاتا أغصاف كثًنة ناعم .ذىكىاتىا أىفػٍةىافو ) -48 

  . (ْنىٍرًيىافً ( ماء )ًفيًهمىا عىيػٍةىافً ) -50 

  ( أم صةفاف.ًفيًهمىا ًمن كيلٍّ فىاًكهى و زىٍكجىافً ) -52

ه تٍ ةى ( يعين ما جى كىجىىنى اٛنٍىَةتػىٌٍنً دىافو ( هو نوع من اٜنرير )ميَتًكًئٌنى عىلىىَٰ فػيريشو بىطىائًةػيهىا ًمٍن ًإٍنتىبػٍرىؽو ) -54 
  ن األيدم. كمن ذلك قوؿ عمرك بن عيدم:ؿ مً التةاكي ن األٖنار قريب البستاناف مً 

 ًفيهً  إٔبى  يديهي  جافو  كلح  إذ     ًفيهً  كًخياريهي  جىةامى  هذا
 { . قيطيوفػيهىا دىانًيى ه   ُب نورة اٜناق  قوله تعأب }ثلها ُب اٞنعىنى كمً 

ى بةات قىصيرى طرفهٌن على ( أم قىاًصرىاتي الطٍَرؼً اٛنةاف اليت نبق ذكرها ) ( أم ُب كلٌ ًفيًهنَ ) -56
  باكرات. ( بل هنٌ ًإنسه قػىبػٍلىهيٍم كىالى جىافٌّ رهتٌن )اكبً  ( أم ٓب يفتضٌ ٓبٍى يىٍطًمثٍػهينَ أزكاجهٌن )

أىنَػهيَن اٍليىاقيوتي ) -58    ( ُب بياضه كحيسن مةظره.كىاٍلمىٍرجىافي ( ُب صفائه )كى
من أككسيد األٞنةيـو "البوكسيت" كأككسيد الرصاص كقليل من بورات الصودا "تةكار".  الياقوتيصةع 

 اٞنرجافا يقطع على هيئ  فصوص للخواًب كاألقراط كالقبلئد كغًن ذلك. أمٌ ٍبٌ  لٌوف بأككسيد الذهب،كيي 
 فيتكٌوف ُب قاع البحار.



إٔب الفقراء كالضعفاء ُب الدنيا إاٌل  ن أحسنى جزاء مى  ( يعين هلهىٍل جىزىاءي اإٍلًٍحسىاًف ًإاَل اإٍلًٍحسىافي ) -60 
سىن إليه ُب اآلخرة  ه كما نبق شرحه.كذلك ٞنن خاؼ مقاـ ربٌ  ؟أف ٪ني

ةَتىافً ) -62   .]ُب العدد[  اٛنةاف نبع تاف. ألفٌ ( أم كغًن٨نا جةٌ كىًمن ديكهًنًمىا جى

اَمتىاًف( ام ميقتىحىمىتاف -64  يدا٨نوف العقب  كيدخلوهنما. كالشاهد على ذلك قوله ، يعين اٞنؤمةوف  )ميٍدهى
الكافر ال يقتحم العقب  ليدخل اٛنة . يقاؿ "دا٨نه  :يعين{ . فىبلى اقػٍتىحىمى اٍلعىقىبى ى تعأب ُب نورة البلد }

  عدكه" يعين هاٗنه، كدا٨نه األند، أم هاٗنه. 

تىافً ( من اٞناء )ًفيًهمىا عىيػٍةىافً ) -66   ى إٔب األنفل. كمن ذلك قوؿن أعلى صبٌابتاف للماء مً ( أم نىَضاخى
 اٝنةساء:

 كالقىٍطرً  بًالَةٍبلً  كبًةىٍضخى و    كرًماًحكمٍ  ًبسيييوًفكمٍ  فىاٍلقىٍوهيمي 
 تعين كبةضخ  من السهاـ كاٞنطر ُب كثرهتا.

   . (ًفيًهمىا فىاًكهى ه كى٦نىٍله كىريَمافه ) -68 

يػٍرىاته األربع نساءه )( أم ُب تلك اٛنةاف ًفيًهنَ ) -70   ( كجوهان كأبدانان.ًحسىافه ( أخبلقان كديةان )خى

من  ( أم ميقيمات ُب اٝنياـ. ألفٌ حيوره َمٍقصيورىاته ُب اٍٝنًيىاـً كصف تلك اٝنًٌنات فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -72
 يسكن القصور. كالشاهد على ذلك قوؿ تعود اإلقام  ُب اٝنياـ ُب الصحراء الوانع  ال يرغب أفٍ 

  إحداهٌن:
 مىًشيدً  قىٍصرو  ًمنٍ  إٕبَ  أحىبح      فيهً  األٍرياحي  تػىٍلعىبي  كبيته 

 كقاؿ عةرتة:
 البػيٍعدً  عىلىى يػىٍومان  الَدارً  قػيٍربى  اٍختػىٍرتي  لىمىا    ميًقيمى ه  اًٝنيىاـً  ُب فىتاةه  كلىٍوال



 لبتكرار إذ األكٔب ُب عآب الربزخ ُب جٌة  اٞنأكى ( كهذا ليس ٓبٍى يىٍطًمثٍػهيَن ًإنسه قػىبػٍلىهيٍم كىالى جىافٌّ ) -74 
    اٝنيلد.كالثاني  يـو القيام  ُب جةٌ 

دكا العرب أهل اٝنياـ تعوٌ  ل. ألفٌ ( أم ميطٌبق  الواحدة فوؽ األخرى رىفػٍرىؼو ( كنائد )ميَتًكًئٌنى عىلىىَٰ ) -76 
فكلم  "رؼ رؼ" كلم  متكٌررة، كمعةاها كئوف عليها، نفر فيتٌ  لكلٌ  ان ٌن أك ثبلثتيضعوا كنائد كثًنة إثة أفٍ 

 رؼ فوؽ رؼ. كالشاهد على ذلك قوؿ ابن ميقبل:
 كرىفػٍرىؼً  رًيطو  أىٍصةاؼً  ًمنٍ  نىواًقطى      نًعاليةا تػىٍغشىى لىةػىزٌاليوفى  كإنٌا

  فالريط  هي اٞنبلءة، أم اللباس اٞنصةوع من قطع  كاحدة، كالرفرؼ مصةوع من عدة قطع من القماش.
شتهرت بصةع اإنم بلدة  "عبقر"( أشكاٟنا. ًحسىافو ( مكاف نسجها )كىعىبػٍقىرًمٍّ ( ألواهنا )خيٍضرو كقوله )

كأفرش  موٌشاة ٗنيل   كاٞنعىن:اد الفاخر. شتهرت اليـو بلدة كاشاف بالسجٌ ااألفرش  الفاخرة اٞنوٌشاة، كما 
 اٞنةظر من صةع عبقر.

ًؿ ) - 78 ـً تػىبىارىؾى اٍنمي رىبٍّكى ًذم اٛنٍىبلى  ( ام تكاثرت أٚناؤه كعبل شأنه كهو ذك اٛنبلؿ كاإلكراـ.كىاإٍلًٍكرىا

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الر٘ناف،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

================================================= 

 واقعةسورة ال

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

. الواقع  معةاها اٜنادث  اٝنطًنة الشديدة الوقع على اإلنساف. كمن ذلك قوؿ  (كىقػىعىًت اٍلوىاًقعى ي ًإذىا ) - 1
  عةرتة:

 كالطٍّرادىا الوىًقيعى ى  حىضىرى  كمىنٍ       ًفعإب  عىنٍ  قػىٍومىكً  عىٍبلى  يا نىًلي



 كيريد بالواقع  القيام . ؟إذا حدثت اٜنادث  اٝنطًنة فماذا يكوف مصًنكم أيها اٞنكذبوف ُّا :كاٞنعىن

اًذبى ه ) -2   ما أخربناكم عةها أخبار كاذب .( أم ليس لً لىٍيسى ًلوىقػٍعىًتهىا كى

رمان ( أم ٔنفض جي خىاًفضى ه رَاًفعى ه أخذ نبحانه يصف اٜنوادث اليت تقع ُب ذلك اليـو فقاؿ )ٍبٌ  -3 
نٌيارة، كٕنٌزؽ الكواكب اٜنالي   ؽ الشمس لتجعلها كواكبتقلبي الةظاـ فتمزٌ  كاٞنعىن:كترفع آخر، 

  شرحان كافيان. الكوف كالقرآفبات كوني . كقد شرحت عةها ُب كتايب فتجعلها نيازؾ، إٔب غًن ذلك من تقلٌ 

ًإذىا ريَجًت فقاؿ ) أخذ نبحانه يصف بعض اٜنوادث اليت تقع قبل القيام  كهي من عبلئمهاٍبٌ  -4 
  ان شديدان.ت هزٌ هتزٌ ا( يعين إذا اأٍلىٍرضي رىجًّا

  ( يعين كتفٌتت اٛنباؿ تفتيتان.كىبيَسًت اٍٛنًبىاؿي بىسًّا) -5 

بىاءن محةبىثًّا) -6  انىٍت هى   ( أم فكانت ترابان كغباران كانتشرت على األرض.فىكى

ثى ن ) -7    أصةافان ثبلث .( أم كىكيةتيٍم أىٍزكىاجنا ثىبلى

ةى ً أخذ نبحانه يبٌٌن مصًن كٌل من هؤالء الثبلث  فقاؿ )ٍبٌ  -8  ٍيمى ( أم الذين يأخذكف  فىأىٍصحىابي اٍلمى
ةى ً كتاُّم بيميةهم كتبٌشرهم اٞنبلئك  بالييمن كالسعادة ) ٍيمى ( يعين ما يدريك كيف يكوف مىا أىٍصحىابي اٍلمى

  جزاؤهم؟

ا موف مةه ك٣نًٌ ء( ام أصحاب الشماؿ الذين ييعطىوف كتاُّم بشماٟنم فيتشا ً كىأىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمى ) -9 
 ( يعين ما يدريك كيف يكوف عقاُّم؟مىا أىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمى ً يصًنكف إليه من العذاب )

  ( إٔب الطاعات كفعل اٝنًنات.الَساًبقيوفى ( إٔب تصديق الرنيل )كىالَساًبقيوفى ) -10

  . ( عةد اهللاٍلميقىرَبيوفى أيكلىػًَٰئكى ) -11
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َةاًت الَةًعيمً ) -12   ( يتةٌعموف.ُب جى

  هنجه. ( أم كثًنه من األٌكلٌن الذين نبقوا قومهم إٔب اإل٬ناف برنوٟنم كناركا علىثػيَل ه مٍّنى اأٍلىَكًلٌنى ) -13 

٬ناف  اإل . ألٌف الذين نبقوا إٔب١نٌمد( الذين نبقوا قومهم إٔب اإل٬ناف برنوٟنم كىقىًليله مٍّنى اآٍلًخرًينى ) -14 
  بالرنوؿ. كانوا قليلٌن. أما أصحاب اليمٌن فهم كثًنكف، كهذه اآلي  ٔنص السابقٌن إٔب اإل٬ناف

 ف  بعضها إٔب بعض. كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى يصف( أم مرتاصً عىلىىَٰ نيريرو َمٍوضيونى و ) -15
  دركعان:

 اعًػيػٍرى ًعًننا فى  اؽي مىػعى اٜنىيٍّ مىٍوضيونىػ ن      تيسى دى ك دىاكي  كىًمػٍن نىٍسػجً 
نورة  د هذا قوله تعأب ُبا يؤيٌ ف  بعضها إٔب بعض. ك٣نًٌ فقوؿ الشاعر "موضون " يعين ضٌيق  الزرد مرتاصً 

 . كالسيرير ٗنع نرير. {ميَتًكًئٌنى عىلىى نيريرو َمٍصفيوفى و كىزىَكٍجةىاهيم ًُنيورو ًعٌنو الطور }

 ( كجهان لوجه يتحٌدثوف.ميتػىقىابًًلٌنى ة )( أم على األنرٌ محَتًكًئٌنى عىلىيػٍهىا) -16

   ال ٫نرجوف مةها كال ٬نوتوف كال يكربكف.( ُب اٛنةٌ ًكٍلدىافه ٢نحىَلديكفى ( للخدم  )يىطيوؼي عىلىٍيًهمٍ ) -17

فيه  اٞناء، كأباريق ٗنع إبريق يوضع( لشرب اٞناء. أكواب ٗنع كوب يشربوف فيه بًأىٍكوىابو كىأىبىارًيقى ) -18
 مةه ُب الكوب للشرب. كمن ذلك قوؿ عةرتة: بٌ ييصى ٍبٌ  اٞناء

 كزىٍهرً  كإٍبرًيقو  كىٍأسو  عىلىى    اٍلمىبلًهي قػىرٍعً  من إٕبىَ  أىحىبح 
كىأىنٍػهىاره مٍٍّن  } ١نٌمد( أم من هنر ٩نرم. ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة مٍّن َمًعٌنو ( من ٙنر )كىكىٍأسو )

 { . ٙنىٍرو َلَذةو لٍّلَشارًًبٌنى 

 .حدأقهم عةها ( أم ال يفرٌ اَل ييصىَدعيوفى عىةػٍهىا) -19



{ أم  يػىٍومىًئذو يىَصَدعيوفى  ؽ أجزائها. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الرـك }دع هو كسر الزجاج  كتفرٌ فالصٌ 
   . { فىاٍصدىٍع ّنىا تػيٍؤمىري  عةد قوله تعأب } 94اٜنجر آي   ُب نورة "دعالصٌ "يتفرٌقوف. كقد نبق شرح كلم  

( يعين كال يةزؼ شراُّم. ييقاؿ "نزؼ ماء البئر" يعين ٓب يبق فيه ماء. كمن ذلك قوؿ حٌساف كىالى ييةزًفيوفى )
  )ع( الةبٌ يرثي 

ٍمعو فىًإفٍ   أىنٍػزىٍفًتًه فىاٍنكيًب الٌدمىا أىيىا عىٌٍني فىاٍبًكي نىٌيدى الةاًس كىاٍنفىًحي      ًبدى

يَػريكفى ) -20 َا يػىتىخى    .( من أٖنار اٛنةٌ كىفىاًكهى و ٣نٍّ

َا يىٍشتػىهيوفى ) -21 ًم طىًٍنو ٣نٍّ  . (كىٜنٍى

  الوجوه كانعات العيوف. اكات( يعين بةات بيضكىحيوره ًعٌنه ) -22

أىٍمثىاًؿ اللحٍؤليًؤ اٍلمىٍكةيوفً ) -23  ؤلؤ قبل خركجه من بطن اٜنيواف لٌ لشفاف  برٌاق  كا( يعين أجسامهٌن كى
ف  كالمس اٟنواء يكوف لونه أبيضان فضٌيان. افان قبل خركجه فإذا أخرجوه من الصدى ه يكوف شفٌ الصدُب، ألنٌ 

شره، وف ُب قً صي يضه مى { أم بى  َمٍكةيوفه  بػىٍيضه  كىأىنَػهينَ  ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات }كالدٌ 
  افان قبل نضجه فإذا نضج يكوف لونه أبيض.بياض البيض  يكوف شفٌ  فٌ إف

انيوا يػىٍعمىليوفى ) -24    ( ُب الدنيا من أعماؿ صاٜن .جىزىاءن ّنىا كى

وف رة كال ما يأٖنى ( يعين ال صوت صياح كال ميشاجى لىٍغونا كىالى تىٍأثًيمنا  )( أم ُب اٛنةٌ الى يىٍسمىعيوفى ًفيهىا) -25 
   .يمى مً يب  كالةٌ الغً  عليه من كبلـ

منا) -26  منا نىبلى ةن كنبلـ كداع   مرٌ ( يعين إال قوؿ بعضهم لبعض نبلـه عليكم، نبلـ ٓنيٌ ًإاَل ًقيبلن نىبلى
 ل.ة أخرى مرٌ 



( كىأىٍصحىابي اٍليىًمًٌن مىا أىٍصحىابي اٍليىًمٌنً كصف نبحانه بعض ما أعده ألصحاب اليمٌن فقاؿ )ٍبٌ  -27 
  كهذا تعظيم لشأهنم كما يبلقونه عةد اهلل من اٛنزاء كالكرام . ؟كيف يكوف جزاؤهميعين ما يدريك  

 لداف يةفضوهنا ٟنم كيأتوهنم بثمرهتا. ألفٌ ( أم مةفوض من الشجرة، يعين الوً ُب ًنٍدرو ٢َنٍضيودو ) -28 
ض بالعصا بالضرب على ةفى تي فبعض األٖنار تيقطف باليد كذلك من الشجرة القصًنة، أما األشجار العالي  

غصاهنا، كمن تلك األشجار شجرة الةبق كاٛنوز كالتوت فتتساقط أٖنارها، فيقاؿ "خيًضدىت الشجرة" أم أ
عت أٖنارها بضرب العصا على أغصاهنا. كالشاهد على ذلك قوؿ طرف  بن العبد:  ٗني

ًينى  كأىفَ   ٫نيىَضدً  ٓب ًخٍركىعو  أىك عيشىرو  على      عيلٍّػقىػتٍ  كالَدمالًيجى  الربي
لها. ى عليها عشرة أشهر من ٘نى الربين كالدماليج أدكات الزية ، يقوؿ الشاعر كأهنا عيلٍّقت على إبل مضى 

  بق.در هو شجرة الةٌ كالسٌ 
 لح هو اٞنوز، ككلم  مةضود، يعين مرتاكم بعضه فوؽ بعض.( الطٌ كىطىٍلحو َمةضيودو ) -29 

اٛنة  ثابت  ُب الفضاء ال تدكر حوؿ نفسها كاألرض  صل على الدكاـ، ألفٌ متٌ ( أم كىًظلٍّ ٣َنٍديكدو ) -30 
  لكي تةتقل عليها أشع  الشمس.

 ن فوؽ إٔب أنفل كالشبلؿ.( أم مصبوب مً كىمىاءو َمٍسكيوبو ) -31 

  . (كىفىاًكهى و كىًثًنىةو ) -32 

ٍةيوعى و ( مةهم )اَل مىٍقطيوعى و ) -33  ى ُب نيا بل تبقى ُب فصل الشتاء كما ُب الدٌ  دتةف( عةهم، يعين ال كىالى ٣نى
  ى الدكاـ، كال ٬نةعهم أحده عن قطفها فهي ملكهم كٓنت تصرفهم.األشجار على 

 ( ٗنع فراش ، كهو ٗنع اٛنمع، أم ٗنع الكثًن، كفراشات ٗنع قليل. كصف اهلل تعأبكىفػيريشو ) -34 
 إٔب اٛنةاف. من األرض كأيصًعدتٍ  تٍ عى ( ريفً َمٍرفيوعى و سن مةظرها )  ٛنماٟنا كحي اشى رى بةات اٜنور بالفى 



ٍأنىاهينَ ) -35    ي  كهي األجساـ.( داخل قوالب مادٌ ًإنشىاءن ( من األثًن )ًإنَا أىنشى

خلل،  ى ما كانت عليه كقت شباُّا فبل هتـر كال يعرتيهاى على الةفوس تبقى  ( ألفٌ فىجىعىٍلةىاهيَن أىٍبكىارنا) -36 
نتى فاليت ٕنوت    عآب الةفوس.  ُب صغره يعود أغلف إٔبثيبان تعود باكران إٔب عآب الةفوس، كالطفل الذم ال٫ني

 أصيبلت، يعين خاليات من كٌل عيب كمن كٌل عادةو نٌيئ  ليس فيهٌن زاني ( أٌم ميعرٌبات عيريبنا) -37 
  الةابغ  الذبيا٘ب:كال فانق  كال خبيث  كال خائة  لزكجها بل كٌلهٌن طٌيبات. كمن ذلك قوؿ 

ادىل عىريٍكبه       غىرًيٍػرىةه  كنيٍعدىل نيٍعدىل ًُّا عًهٍدتي   خىرائًدً  جىوارو  ُب  هتى
 كقاؿ لبيد بن ربيع  يصف فتاة أيضان:

ا يىعشىى الَركاًدؼً  رىيٌا       و شى فاحً  غىًني  عىريكبه  كجً اٜنيدي  كىُب  البىصىري  ديكهنى
اأٍلبىسى  الٌليلي  ما إذا فاها كأفَ   أثػىري  كال عىٍيبه  ًُّا ما نىيىابى ه                  هى

من  نى سٍ ات، أعين نفوس ركحانيات لى أثًنيٌ  عجوز، ألهننٌ  ( أم مستويات ُب السن فتيات ليس فيهنٌ أىتٍػرىابنا)
 . كمن ذلك قوؿ عمر بن أيب ربيع :نى مٍ ري هٍ ة فلذلك ال يػى اٞنادٌ 

ػػادىل اٍلمىهاةً  ًمٍثلى  أبرىزيكها  أىتٍػػرابً  كىواًعػػبو  عىٍشرً  بػىٌٍنى      هتى

ىٍصحىاًب اٍليىًمٌنً ) -38  اشات كما نبق ذكره من فاكه  كثًنة كماء مسكوبرى ( أم جعلةا تلك الفى ألٍّ
  ن نصيب أصحاب اليمٌن.مةضود جعلةاها مً  حو لٍ كطى 

    هم اٛنماع  الكثًنة.م. كالثلٌ ( الذين ناركا على هنج أنبيائهم كٓب يشركوا برٌُّ ثػيَل ه مٍّنى اأٍلىَكًلٌنى ) -39 

  ر األنبياء.ه آخً ألنٌ  ١نٌمد  ن أمٌ ( يعين مً كىثػيَل ه مٍّنى اآٍلًخرًينى ) -40 

 ( كهم الذينكىأىٍصحىابي الشٍّمىاؿً ذكر نبحانه ما أعٌده ألصحاب الشماؿ من العذاب فقاؿ )ٍبٌ  -41 
  ؟كما يدريك كيف يكوف عقاُّم ( يعينمىا أىٍصحىابي الشٍّمىاؿً وف كتاُّم بشماٟنم )يؤتى 



يمو ) -42    اٞناء الشديد السخون . "اٜنميم"ج الةار كالرياح الساخة ، ككهى  "مـوالسٌ "( ُب ٚنىيوـو كى٘نًى

الشمس  ( أم من دخاف أنود متكاثف، كهي الغازات كالدخاف الذم ٫نرج منكىًظلٍّ مٍّن ٪نىٍميوـو ) -43 
  نفجارها.ابعد 

 ُب الدنيا إف ٓب يكن الظلٌ  كال فيه فائدة. كذلك ألفٌ  ( أٌم ال بارد ذلك الظلٌ كىالى كىرٙبو اَل بىارًدو ) -44 
الشمس   الء الكافرين ال ٬نةع عةهم أشعٌ ؤ ه ًظلٌ  نباردان فأنه ٬نةع أشع  الشمس عةهم كيرتاحوف فيه، كلك

  كيتيهوف ُب نواده.كال حراراهتا كال راح  ٟنم فيه بل ٫نتةقوف من غازاته كيلهثوف من حرٌه 

انيوا قػىٍبلى ذى ) -45  كذلك  ( كقد شغلهم الرتؼ عن طاع  اهلل فأنكركا البعث كاٜنساب،ًلكى ميتػٍرىًفٌنى  َٰ ًإنَػهيٍم كى
  قوله تعأب:

انيوا ييًصرحكفى عىلىى اٍٜنًةًث اٍلعىًظيمً ) -46  قوله  ( أم كانوا مصرٌين ُب الدنيا على إنكار البعث، كذلككىكى
أف ٪نلف  هو "ةثاٜنً "{ . ك كىأىٍقسىميواٍ بًالٌلًه جىٍهدى أى٬ٍنىاهًنًٍم الى يػىبػٍعىثي الٌلهي مىن ٬نىيوتي  ُب نورة الةحل }تعأب 

فييقاؿ أحةث  ٪نةث عن ٬نيةه كيفعله، يعين يرتاجع عن ٬نيةه كإصرارهٍبٌ  اإلنساف على شيء أف ال يفعله
 زيد عن ٬نيةه. كمن ذلك قوؿ الشاعر:

متيهي  ال كىأىحًلفي       يػىٍةكيثي ٍبٌ  خانىيًن  ال ييعاًهدي٘ب  ًى  أىٍحةىثي ٍبٌ  كىَل

، ألهنم حةثوا بعد موهتم كاعرتفوا بالبعث لىٌما رأىكا ذلك ان ةثا ٌٚنى اهلل تعأب ٬نيةهم كإنكارهم للبعث حً كإ٧نٌ 
 اٍلعىًظيًم( .بأبصارهم كشاهدكا بأنفسهم، كلذلك قاؿ تعأب )ييًصرحكفى عىلىى اٍٜنًةًث 

بػٍعيوثيوفى ) -47  ةىا كىكيةَا تػيرىابنا كىًعظىامنا أىًإنَا لىمى ا ًمتػٍ انيوا يػىقيوليوفى أىًئذى   ؟( من قبورناكىكى

  ؟ثوف من قبورهم أحياءبعى ( يي أىكىآبىاؤينىا اأٍلىَكليوفى ) -48 

   (قيٍل ًإَف اأٍلىَكًلٌنى كىاآٍلًخرًينى ) -49 



َٰ ًميقىاًت يػىٍوـو ُب عآب الربزخ بعد موهتم كهم نفوس أثًني ، أعين أركاح )( لىمىٍجميوعيوفى ) -50  ( َمٍعليوـو  ًإٔبى
ْنتمع ُب عآب  إنكم أحياء ال ٕنوتوف كإ٧ٌنا ٕنوت األجساـ فقط أما الةفوس باقي  كاٞنعىن:هو يـو القيام . 

اٜنساب كاٛنزاء  الفضاء كهةاؾ يكوفثوف من األرض إٔب الربزخ إٔب أف يأٌب يـو القيام  فحيةئذو تيبعى 
  كالعقاب.

َ ًإَنكيٍم أىيػحهىا الَضالحوفى ) -51  بيوفى )ا ( عن طريق اٜنقٌ ٍبي   ل( للرني ٍلميكىذٍّ

ًكليوفى ًمن شىجىرو ) -52    ( هو نوع من الشوؾ.مٍّن زىقحوـو ( أثًنم نشأ )آلى

الًئيوفى ًمةػٍهىا) -53   . (اٍلبيطيوفى ( أم من تلك األشجار )فىمى

 ( أم من اٞناء الساخن.ًمنى اٜنٍىًميمً ( أم على ذلك الشوؾ الذم أكلوه )فىشىارًبيوفى عىلىٍيهً ) -54 

 لى اٟنائم  ُب الصحراء حٌن تيقبً ( أم كما تشرب اإلبل العطشى شيٍربى اٍٟنًيمً ( بكثرةو )فىشىارًبيوفى ) -55 
 على اٞناء.

ا) -56  ػَٰذى ينً ( يةزلوف عليه )نػيزيٟنييمٍ ( األكل كالشرب )هى ُب عآب  بوف عليه( أم يـو ييدانوف فيه كيعاقى يػىٍوـى الدٍّ
 الربزخ.

( يعين فهبٌل تيصٌدقوف بالبعث كما صٌدقتم باٝنًلق  ٥نىٍني خىلىٍقةىاكيٍم فػىلىٍوالى تيصىدٍّقيوفى قاؿ تعأب )ٍبٌ  -57 
  األكٔب.

ٍةيوفى ) -58    تصٌبوف من اٞنين ُب بيت األرحاـ كقت اٛنماع.( أم ما أىفػىرىأىيٍػتيم َما ٕني

  ؟(أىـٍ ٥نىٍني اٍٝنىالًقيوفى ( جةيةان )أىأىنتيٍم ٔنىٍليقيونىهي ) -59 



 ( لتخرج الةفوس من قوالبها اٞنادي  ُنادث  اٞنوت، كهي األجساـ،٥نىٍني قىَدٍرنىا بػىيػٍةىكيمي اٍلمىٍوتى ) -60 
أم  (كىمىا ٥نىٍني ّنىٍسبيوًقٌنى  )فىنى هةاؾ دهوران كأحقابان ال ٕنوت كال تى كتةتقل الةفوس إٔب العآب األثًنم لتعيش 

 ،لةا يسبقٍ ٓب 

ؿ أجسامكم البالي  بأجساـ جديدة ٦نلقها من ذلك الرتاب ( أم أف نبدٌ  عىلىىَٰ أىف نػحبىدٍّؿى أىٍمثىالىكيمٍ ) -61 
تها، يعين كنعيدكم ( كيفيٌ ُب مىا الى تػىٍعلىميوفى أخرل ) ة( مرٌ كىنيةًشئىكيمٍ نعيد تلك الةفوس فيها )ٍبٌ  م البالي مى كالرٍّ 

موف ُّا، كهل من بل هي ظةوف كأكهاـ تتكلٌ  .  خلقها من جديدُب أجساـ جديدة ال تعلموف كيفيٌ 
كلكن اٞنعقوؿ أف ٦نلق بيض  جديدة  ؟اٞنعقوؿ أف نعيد الطًن إٔب بيضته اليت خرج مةها كهو حٌي يرزؽ

وف كتةكركف عليةا. كنظًن هذه اآلي  ُب نورة لةكٌوف فيها طًنان آخر، ال أف نعيد الطًن إٔب بيضته كما تظةٌ 
أف نبٌدؿ خًنان مةهم كما  قوله تعأب }فبل أقسم برب اٞنشارؽ كاٞنغارب إنا لقادركف على 40اٞنعارج آي  

 . ٥نن ّنسبوقٌن{

هاتكم كرأيتم  طف  ُب أرحاـ أمٌ ن ني ( ككيف خلقةاكم مً كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الَةٍشأىةى اأٍليكٔبىَٰ قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -62
م كركح أثًني  كما اٛنسم إال قالب عرفتم أٌف اإلنساف مكٌوف من جسم مادٌ ٍبٌ  كيف يةشأ الطفل كيكرب،

فػىلىٍوالى اٛنسم ) إٔباج  ٟنا بعد ذلك نامع  باصرة عاقل  فبل ح لتكوين الةفس فإذا نشأت كأصبحتٍ 
الةفوس إٔب أجسامها  ( أم فهبٌل تيفكركف ُب ذلك كترتكوف هذه األقواؿ كهذه الظةوف من إعادةتىذىَكريكفى 
  البالي .

رأيكم ابدكا ٕب ٍبٌ  فٌكركا فيما ٓنرثوف كاٞنعىن:( أصلها أرأيتم، كالفاء للتفكًن، أىفػىرىأىيٍػتيم َما ٓنىٍريثيوفى ) -63 
 فيه.

  ؟ (أىـٍ ٥نىٍني الزَارًعيوفى ةمونه )ةبتونه كتي ( يعين تي أىأىنتيٍم تػىٍزرىعيونىهي ) -64 



( تػىفىَكهيوفى  فىظىٍلتيمٍ بةان يابسان ال حٌب فيه )( أم تً ٛنىىعىٍلةىاهي حيطىامنا( إضراركم كحرمانكم مةه )لىٍو نىشىاءي ) -65 
   :ركف القوؿ كتقولوفأٌم فبقيتم تكرٌ 

  :تقولوفٍبٌ  ( أم ٝنانركف خسرنا زرعةا كاتعابةا،ًإنَا لىميٍغرىميوفى ) -66

  ( من ٖنرة زرعةا كمن ١نصوله.بىٍل ٥نىٍني ١نىٍريكميوفى ) -67

 ؟(أىفػىرىأىيٍػتيمي اٍلمىاءى اَلًذم تىٍشرىبيوفى ) -68 

  ؟ (اٍلميةزًليوفى أىـٍ ٥نىٍني ( أم من السحب )أىأىنتيٍم أىنزىٍلتيميوهي ًمنى اٍلميٍزفً ) -69

 فػىلىٍوالى ( أم مرٌان كماٜنان مثل ماء البحر )جىعىٍلةىاهي أيجىاجنا( إضراركم كحرمانكم مةه )لىٍو نىشىاءي ) -70 
  ( على هذه الةعم اليت أنعم اهلل ُّا عليكم.تىٍشكيريكفى 

 بن زهًن: دكف. كمن ذلك قوؿ خٌداش( أم تيوقً أىفػىرىأىيٍػتيمي الَةارى اَليًت تيوريكفى ) -71 
يػٍري  هيمٍ   زينيودىا قىدىحىتٍ  إذا كأىٍكراهيمٍ      قػيرىٍيشو  ًمنٍ  اٍلمىعاًشرً  خى

 ُّاـ يضربوف ُّا على اٜنصاة فتقدح ناران فيشعلوف مةها حطبهمك"الزناد" حديدة صغًنة على قدر اإل
 بوانط  "القاك".

ا أىـٍ ٥نىٍني ) -72 كقد نبق شرح هذه اآليات ُب نورة م س عةد قوله  ؟ (اٍلميةًشئيوفى أىأىنتيٍم أىنشىٍأًبيٍ شىجىرىتػىهى
ًر اأٍلىٍخضىًر نىارنا تعأب }   العرب قوٟنم "ُب كل شجر نار لى {. كمن أمثً  اَلًذم جىعىلى لىكيم مٍّنى الَشجى

  لتهاب.كانتمجد اٞنرخي كالعفار" اٞنرخ كالعفار شجر كانوا يوقدكف به الةار من الزند ألنه نريع اإل

بالقواء من األرض ليس  ٌنى لً ( أم للةازً كىمىتىاعنا لٍٍّلميٍقوًينى ظ ن )( أم عً تىٍذًكرىةن ( أم الةار )٥نىٍني جىعىٍلةىاهىا) -73 
 حد غًنهم. تقوؿ العرب أقوت الدار، أم خلت من أهلها، كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:أُّا 

ًً ياًح جي الرٍّ وٍ هي      هي رى يػَ مو كغى نػيعٍ  نٍ رى مً فى قػٍ ل كأى وى قػٍ أى   ارً وَ مى  بً رٍ  التػح هايب ًب



 كقاؿ عةرتة:
ـى عىهٍ  حييٍّيتى ًمنٍ   دى أيٍـّ اٟنىيثىمً ل كىأىقفىرى بػىعٍ وى أىقػٍ      ديهي طىلىلو تىقادى

  ( ام قل نبحاف ريٌب العظيم كله اٜنمد.فىسىبٍٍّح بًاٍنًم رىبٍّكى اٍلعىًظيمً ) -74

 مى فأقسى  "كهذا كقتيهي"أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن كالكافرين بعذاب يقع آخر الزماف ٍبٌ  -75 
. كيريد بالةجـو ذكات ( أم قسى فىبلى أيٍقًسمي ّنىوىاًقًع الةحجيوـً نبحانه كقاؿ ) مان باٞنواقع اليت تقع عليها الةجـو

  الذنب، ككلم  "فبل" تدؿ على اٞنستقبل.

ه ٜنادث لو تعلموف عظيم الوقع كاإلهتماـ به ٞنا فيه نٌ إك  كاٞنعىن:( لىقىسىمه َلٍو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه كىًإنَهي ) -76 
  من خراب كدمار كهبلؾ.

كنه كأنتم دهم يكٌرمونه ك٬نجٌ ى اٞنبلئك  فكلٌ كعلى  ١نٌمدى أتباع كعلى  ١نٌمدى ( على ًإنَهي لىقيٍرآفه كىرٙبه ) -77 
  باٞنتشابه مةه.تضحكوف مةه ٛنهلكم 

  وح كحفظةاه عةدنا.لقد كتبةاه ُب اللٌ  كاٞنعىن:لوح ١نفوظ، ( أم ُب الٌ ُب ًكتىابو َمٍكةيوفو ) -78 

  ث اٛنةاب .( من الةجانات كمن حدى اَل ٬نىىسحهي ًإاَل اٍلميطىَهريكفى ) -79 

 . (تىةزًيله مٍّن َربٍّ اٍلعىالىًمٌنى ) -80

ا ) -81  ػَٰذى  كم الإنٌ  كاٞنعىن:ة  هي كتماف اٜنقيق  كالتعامي عةها، ( اٞنداهى اٜنٍىًديًث أىنتيم محٍدًهةيوفى أىفىًبهى
  توف إليه.ْنعلوف له أ٨ني  كال تةصً 

بيوفى ( شكر )كىْنىٍعىليوفى ) -82   ركف رنال  رنولةا.ةكً ( بآياتةا كتي رًٍزقىكيٍم أىَنكيٍم تيكىذٍّ



ذلك،  ( تاب اٜناضركف عةده كتضٌرعوا إٔب اهلل إذا رأكااٜنٍيٍلقيوـى أحدكم )( نفس فػىلىٍوالى ًإذىا بػىلىغىتً ) -83 
تىضىَرعيواٍ كىلىػًكن  فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءهيٍم بىٍأنيةىا كعةادان. كمثلها ُب نورة األنعاـ ُب قوله تعأب } زدادكا قسوةن اكلكن 
 {. كاٜنلقـو هو اٜنةجرة. قػيليوبػيهيمٍ قىسىٍت 

  رات اٞنوت.( إليه كهو يعاِب نكى ًحيةىًئذو تىةظيريكفى ر )أهل اٞنستحضى  ( ياكىأىنتيمٍ ) -84 

أثًنيوف  ركف اٞنبلئك  ألهنمبصً ( يعين ال تي أىقػٍرىبي إًلىٍيًه ًمةكيٍم كىلىػًَٰكن اَل تػيٍبًصريكفى ( أم مبلئكتةا )كى٥نىٍني ) -85 
  ركحانيوف كأنتم ُب عآب اٞناٌدة.

  ( لةا، يعين غًن مذنبٌن.غىيػٍرى مىًديًةٌنى فػىلىٍوالى ًإف كيةتيٍم ) -86 

 ( يعين ترجعوف الةفس إٔب جسم من يعٌز عليكم بدعائكم كتضٌرعكم إٔب اهلل، كماتػىٍرًجعيونػىهىا) -87 
 كم غًن مذنبٌن كال( بأنٌ ًإف كيةتيٍم صىاًدًقٌنى كعيسى بدعائه إٔب اهلل ) ، إيلٌيا بتضٌرعه إٔب اهلل الةبٌ أرجعها 

  طاعته.رين ُب مقصٌ 

 ( عةد اهللًمنى اٍلميقىرًَبٌنى  )( اٞنتوَبٌ فىأىَما ًإف كىافى ) -88 

على  طمئةاف. كالشاهد( يدخلها كيتةعم فيها. فالرىكىح هو الراح  كاالفػىرىٍكحه كىرى٪ٍنىافه كىجىَةتي نىًعيمو ) -89
 ذلك قوؿ اٝنةساء:

 اواحى نى  ٌنى بً  أي خرو حٌّت صى  ا           بعدى كاحى رى  يتي قً ين لى نٌ أ لٍ ال ٔنىى 
 . { كىالى تػىٍيأىنيواٍ ًمن َرٍكًح الٌلهً  كقد نبق شرح كلم  "الَركح" ُب نورة يونف عةد قوؿ يعقوب }

   (ًمٍن أىٍصحىاًب اٍليىًمٌنً  )( اٞنتوَبٌ كىأىَما ًإف كىافى ) -90

ـه َلكى ًمنٍ ) -91    ئونك بدخوؿ اٛنة .كيهةٌ موف عليك ( أم يسلٌ أىٍصحىاًب اٍليىًمٌنً ( إخوانك )فىسىبلى

  ،( عن طريق اٜنقٌ الَضالٌٍّنى ل )( بالرني ًمنى اٍلميكىذًٍّبٌنى  )( اٞنتوَبٌ كىأىَما ًإف كىافى ) -92 



يمو ( يةزله )فػىةػيزيؿه ) -93   ،( ُب عآب الربزخمٍٍّن ٘نًى

  ( يـو القيام .كىتىٍصًليى ي جىًحيمو ) -94

ا) -95  ػَٰذى   ختبلؼ.ا( ليس فيه ٟنىيوى حىقح اٍليىًقٌنً به )( اٝنرب الذم أخربناؾ ًإَف هى

 (.فىسىبٍٍّح بًاٍنًم رىبٍّكى اٍلعىًظيمً ) - 96

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الواقع ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

================================================ 

 حديدسورة ال

 الَرًحيمً  الَرٍ٘نىًن ًبٍسًم اهللً 

يطًن  ( أم ما ُب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض من طًننىَبحى لًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) - 1
 خلقه. ( ُباٜنٍىًكيمي ( ُب ملكه )كىهيوى اٍلعىزًيزي حوف هلل كلكن ال تفقهوف تسبيحهم )هم يسبٌ كدكاب تسًن كلٌ 

( اٛنماد، أم ٩نعل ٪نيًٍيين يشاء )( يهب من ملكه ٞنن يشاء ك٬نةع عمٌ كىاأٍلىٍرضً لىهي ميٍلكي الَسمىاكىاًت ) -2 
ًيتي من اٛنماد أحياء )   . (كىهيوى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ( األحياء )كى٬ني

كالسلط   بالقدرة( على خلقه كىالظَاًهري ( فبل إاله بعده )كىاآٍلًخري ( ُب األلوهي  ال إاله قبله )هيوى اأٍلىَكؿي ) -3 
  . (كىهيوى ًبكيلٍّ شىٍيءو عىًليمه كةهه )  ( عن خلقه فبل يعلم أحده كىاٍلبىاًطني فبل أحد فوقه )

من  (ُب ًنَتً  أىيَاـو ( أم الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض )هيوى اَلًذم خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) -4 
َ اٍنتػىوىلَٰ عىلىى اٍلعىٍرشً ياـ اآلخرة، أم ُب نت  آالؼ نة  )أ كالعرش  ( أم أقاـ على العرش كجلس عليه،ٍبي

  الكوف كالقرآفُب كتايب  العرشفوؽ السماكات السبع اليت تسكةها اٞنبلئك ، كقد نبق الكبلـ عن 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
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كهو  زقهر ء له ( من حيواف، أم يعلم ما يدخل من حيواف ُب جحره كبيته فيهيٌ يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ُب اأٍلىٍرضً )
اٜنٌب  ( من طًن ليلتقطكىمىا يىةزًؿي ًمنى الَسمىاءً ( لطلب رزقه فًنزقه ُب زمانه )كىمىا ٫نىٍريجي ًمةػٍهىاُب مكانه )

اش كاٝنفٌ  ( أم كما يصعد ُب السماء من طًنو ليلتقط اٜنشرات، كذلككىمىا يػىٍعريجي ًفيهىامعاشه )ء له فيهيٌ 
كىهيوى مىعىكيٍم يةساهم ) هؤالء يعلم ُّم فًنزقهم كال كلٌ   كاٞنعىن:ليبلن يلتقط اٜنشرات كيأكلها،  يطًن ُب اٛنوٌ 
يراكم كيسمعكم كال  عليكم أقوالكم كهوصي ( يعين مبلئكته معكم تكتب أعمالكم كٓني أىٍينى مىا كيةتيمٍ 

  . (كىالَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه ن أعمالكم )ى عليه شيء مً فى ٫نى 

الةفوس  عرجى ( أم تي كىًإٔبى الَلًه تػيٍرجىعي اأٍليميوري ب من ملكه ٞنن يشاء )هى ( يػى لَهي ميٍلكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -5 
ٗنع اٛنمع،  ع الةفوس أراد بذلكرجى ع األمور كٓب يقل تي رجى كإ٧ٌنا قاؿ تعأب تي نفصاٟنا من األجساـ. ابعد 

 نس.أم نفوس اٛنن كاإل

اًر كىييوًلجي الةَػهىارى ُب الَلٍيلً ) -6  ( أم يدخل أحد٨نا ُب اآلخر بوناط  دكراف األرض ييوًلجي الَلٍيلى ُب الةَػهى
كىهيوى دريج ككذلك يةتقل الةهار إٔب مكاف الليل بالتدريج )حوؿ ١نورها فيةتقل الليل إٔب مكاف الةهار بالت

اًت الصحديكرً    ( أم بالقلوب اليت ُب الصدكر.عىًليمه ًبذى

 ( أم آمةوا بثواب اهلل كما أعٌده من اٛنزاء للمةفقٌن ُبآًمةيوا بًالَلهً خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -7 
 ( أم من اٞناؿ الذمكىأىنًفقيوا ٣نَا جىعىلىكيم محٍستىٍخلىًفٌنى ًفيهً رنوله ) ةوا بأقواؿ( يعين كآمً كىرىنيولًهً نبيله )

كجزائه  ( بثواب اهللفىاَلًذينى آمىةيوا ًمةكيمٍ انتخلفكم اهلل فيه بالوراث  فأصبح ميلكان لكم بعد أف كاف لغًنكم )
   ( ُب اآلخرة.ٟنىيٍم أىٍجره كىًبًنه ( ُب نبيله )كىأىنفىقيوا)

أم  (نػىٍقتىًبٍس ًمن نحورًكيمٍ ( أم انتظركنا لكي )يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلميةىاًفقيوفى كىاٍلميةىاًفقىاتي لًَلًذينى آمىةيوا انظيريكنىا) -13
إٔب جهٌةم  (اٍرًجعيوا كىرىاءىكيمٍ ( أم تقوؿ اٞنبلئك  للمةافقٌن )ًقيلى نستضيء بةوركم. كهذا يكوف يـو القيام  )

ةػىهيممةها )( فىاٍلتىًمسيوا نيورنا) ل بٌن الذم يفصً  ( هو نور األعراؼًبسيورو ( أم اٞنؤمةٌن كاٞنةافقٌن )فىضيًربى بػىيػٍ



 ، كهي سور اٛنةٌ ال ( أم داخلبىاًطةيهي ًفيًه الَرٍ٘نى ي   )( يدخل اٞنؤمةوف مةها إٔب اٛنةٌ لَهي بىابه الةعيم كاٛنحيم )
السور يكوف العذاب،  ( أم مقابلًقبىًلًه اٍلعىذىابي ًمن ( أم خارج هذا السور )كىظىاًهريهي ر٘ن  ٞنن دخلها )

  من السور فصاعدان هةاؾ العذاب. كاٞنعىن:

أىٓبٍى )   من باب ذلك السور فيقولوف( يعين اٞنةافقوف يةادكف اٞنؤمةٌن بعد أف دخلوا اٛنةٌ يػيةىاديكنػىهيمٍ ) -14 
باتٌباعكم  (كىلىػًَٰكَةكيٍم فػىتىةتيٍم أىنفيسىكيمٍ ( كةتم معةا )بػىلىىَٰ قىاليوا بلة كالقتاؿ )( ُب دار الدنيا ُب الصٌ نىكين َمعىكيمٍ 

كبذلك فتةتم  اٞنتشابه من القرآف فقلتم ليس هذا من كبلـ اهلل، فلو كاف من اهلل لكاف كاضحان مفهومان 
احملكم من  بعةاتٌ افكانت صبلتكم رياءن كٓب تكن عن يقٌن، أما ٥نن ف أنفسكم كأكقعتموها ُب الشكٌ 

نبٌيةا، كبذلك ثبت  احملكم كاٞنتشابه من عةد ربةا أنزله على من رآف كتركةا أمر اٞنتشابه إٔب اهلل كقلةا كله الق
عليكم ُب أمر  الشكٌ  ب( أم تغلٌ كىاٍرتػىٍبتيمٍ ( باٞنؤمةٌن الدكائر )كىتػىرىَبٍصتيمٍ كم نافقتم )إ٬نانةا ك٤نحةا. كلكةٌ 
( حىَّتَٰ جىاءى أىٍمري الَلهً ) يتموها للحصوؿ على اٞناؿ كالرئان ( اليت ٕنةٌ كىغىرٍَتكيمي اأٍلىمىا٘بح البعث كاٜنساب )

كىغىرَكيم كما كةتم تظٌةوف )  ١نٌمداٞنهدم بتفسًن القرآف فحيةئذو تبٌٌن لكم أٌف القرآف كاف من اهلل كليس من 
 . (اٍلغىريكري ( الشيطاف كحٌب اٞناؿ )بًالَلهً 

 كىالى ًمنى اَلًذينى كم كما كةتم ُب الدنيا )ق نراحي طلى قوف ليي ( أيها اٞنةافً ًمةكيٍم ًفٍديى ه فىاٍليػىٍوـى الى يػيٍؤخىذي ) -15 
كيمٍ ذ ًفدي  )ؤخى ( تي كىفىريكا ُب  جهوف إليها. كمن ذلك قوله تعأب( توٌلوف إليها، أم تتٌ مىٍأكىاكيمي الَةاري ًهيى مىٍوالى

  ( فيها مصًنكم.كىبًٍئسى اٍلمىًصًني ه ٥نوه )اٜنٍىرىاـً { أم إْنٌ أمر القبل  }فػىوىؿٍّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 

يتصٌدقوف  كوف السً ٣ني كوف شيئان، ككاف بعض األغةياء مةهم لكاف ُب اٞنسلمٌن ٗناع  فقراء ال ٬ن -16 
ذلك قوله كمن  ن الوقت،( يعين أٓب ٪نىً أىٓبٍى يىٍأفً على الفقراء إال القليل فعاتبهم اهلل تعأب على ذلك فقاؿ )

يمو آفو{ ، فاآلف هوتعأب ُب نورة الر٘ناف ُب كصف جهةٌ  ةػىهىا كىبػىٌٍنى ٘نًى  الوقت، م }يىطيوفيوفى بػىيػٍ
معةاه  "كرالذٌ " ، (ًلذًٍكًر الَلهً تلٌن قلوُّم كيعطفوا على الفقراء ) ( يعين أفٍ لًَلًذينى آمىةيوا أىف ٔنىٍشىعى قػيليوبػيهيمٍ )

أنزٟنا اهلل  لوقت أف تلٌن قلوُّم كيعطفوا على الفقراء لسماعهم كثرة اٞنواعظ اليتأما آفى ا كاٞنعىن:اٞنوعظ ، 



كاٞنساعدة كاٟندايا كغًن  ( أم كما نزؿ ُب حٌق الفقراء على األغةياء من الزكاةكىمىا نػىزىؿى ًمنى اٜنٍىقٍّ ُب القرآف )
اَلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمن( األغةياء )كىالى يىكيونيواذلك ) كاليهود الذين أمرناهم ُب  ال يكونوا كاٞنعىن:( قػىٍبلي  كى

عكس ذلك ٗنعوا اٞناؿ كحرموا  التوراة أف يةفقوا على الفقراء كاٞنساكٌن كال ٩نمعوا اٞناؿ كلكٌةهم عملوا
اف ككثير ( يعين فطاؿ عليهم الزماأٍلىمىدي  فىطىاؿى عىلىٍيًهمي الفقراء كاٞنساكٌن مةه فأمددناهم باٞناؿ ليزدادكا إٖنان )

ير٘نوهم فكفركا بةعم  رٌُّم  الضعفاء بدؿ أفٍ  ه فصاركا يظلموفعً ( ٜنٌب اٞناؿ كٗنى فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيمٍ اإلمداد )
  كفراهنم للةعم . ( معكىكىًثًنه مٍّةػٍهيٍم فىاًنقيوفى كٓب يقابلوها بالشكر )

 مالكم نيذهب أك أنتم تذهبوف إٔب عآب فٌ أ( أيها األغةياء الذين تبخلوف على الفقراء اٍعلىميوا( -17 
على  بوفبوف عليها كتعاقى ٓنانى  ث كال تستفيدكف مةها شيئان ُب آخرتكم بلٍ الةفوس كترتكوف أموالكم للوارً 
اهلل  ل ضربه اهلل تعأب لؤلغةياء بأفٌ ( كهذا مثى أىَف الَلهى ٪نيًٍيي اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىاإمساؾ حقوؽ الفقراء مةها )

قىٍد تعأب نًنحم الفقراء كيغةيهم من فضله إف ٓب تعطوهم أنتم فيحيىوف باٞناؿ كما ٓنيا األرض باٞنطر )
( كتيةًفقوف ُب نبيل اهلل كال تبخلوف باٞناؿ لىعىَلكيٍم تػىٍعًقليوفى ( أيها األغةياء اٞنمًسكوف )بػىيَػَةا لىكيمي اآٍليىاتً 

 فتةدموف.

َف قٌن عةد اهلل من األجر كالثواب فقاؿ )إً ةفً على اإلنفاؽ كيبٌٌن ما للمي أخذ نبحانه ٪نٌث ٍبٌ  -18
كىأىقػٍرىضيوا الَلهى ( أصلها اٞنتصٌدقٌن كاٞنتصٌدقات، فحذفت التاء مةهما للتخفيف )اٍلميَصدًٍّقٌنى كىاٍلميَصدٍّقىاتً 

 ( عةد اهلل.أىٍجره كىرٙبه ( ُب اآلخرة )كىٟنىيمٍ ) ( ُب الدنيا ما تصٌدقوا به الواحد بعشرةقػىٍرضنا حىسىةنا ييضىاعىفي ٟنىيمٍ 

مٍ ) -19  اءي ًعةدى رىًٍُّّ يقيوفى كىالشحهىدى ؽ قوٟنم فيمن ( يعين ييصدَ كىاَلًذينى آمىةيوا بًالَلًه كىرينيًلًه أيكلىػًَٰئكى هيمي الصٍّدٍّ
ى بٌن أيديهم ( يسعى أىٍجريهيٍم كىنيوريهيمٍ ٟنىيٍم م يـو القيام  )ل شهادهتم فيمن يشهدكف له عةد رٌُّ هم كتيقبى مى لى ظى 
 ( خالدين فيها.أيكلىػًَٰئكى أىٍصحىابي اٛنٍىًحيمً ل  على رنيلةا )( اٞنةزى كىكىَذبيوا بًآيىاتًةىا( باهلل )كىاَلًذينى كىفىريكا)



ـٌ الدنيا كالتحذير مةها لئبل يقع اإلنساف ُب فٌخها كال يةهمك ُنبٌ ٍبٌ  -20  فقاؿ ها أخذ نبحانه ُب ذ
ةىكيٍم كىتىكىاثػيره ُب اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلى تعأب ) ٍوه كىزًيةى ه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ نٍػيىا لىًعبه كىٟنى دً اٍعلىميوا أى٧َنىا اٜنٍىيىاةي الدح  .  (ٍكالى

رة، كأف ليس لئلنساف فبل فائدة فيهما غًن ضياع الوقت كاالنشغاؿ عن ٓنصيل اآلخً  عبهو كاللٌ ا اللٌ أمٌ 
إٍف ٓب تستعملوها هلل كتةفقوها ُب نبيله ٔنسركها كال ْندكا  أٌما أدكات الزية  كاألمواؿرته. ى آلخً إاٌل ما نعى 

رتكم. أف تقٌدموا مةها آلخً  ث دكفى رة بل ٓنزنوف على تركها للوارً شيئان مةها ُب حياتكم الثاني ، أم ُب اآلخً 
ديكهي ًعةدى الٌلًه { قاؿ اهلل تعأب }كىمىا تػيقىدٍّميوٍا ألىنفيًسكيم مٍٍّن خىًٍنو    . ْنًى

لونكم عن ذكر اهلل كعن طاعته قد يعادكنكم حٌن بلوغهم نٌن الرجاؿ كال شغى اٌلذين يى  ا األكالدأمٌ 
تستفيدكف مةهم، كيـو القيام  ال يدفعوف عةكم شيئان من العذاب كال ٪نملوف عةكم شيئان من أكزاركم. 

  كىالى بػىةيوفى ًإاَل مىٍن أىتىى الَلهى ًبقىٍلبو نىًليمو { .قاؿ اهلل تعأب }يػىٍوـى الى يىةفىعي مىاؿه 
ْندكا  فاألحسن لكم أف تعملوا آلخرتكم كتقٌدموا ٜنياتكم األبدي  باإلنفاؽ على الفقراء كاحملتاجٌن لكي

 كأحًسةوا مع   ُب حب الدنيا كٗنع اٞناؿما قٌدمتموه أمامكم ُب اٜنياة األبدي  كال ْنعلوا قلوبكم كاٟنً 
  احملسةٌن. اهلل ٪نبٌ  فٌ إالةاس 

ثىًل غىٍيثو ٍبٌ أخذ نبحانه يضرب مثبلن فيمن يغرت باٞناؿ كبالدنيا فقاؿ ) ٩نمعوف  ل هؤالء الذين( أم مثى كىمى
عليه الغيث  ه كخضرته حٌن نزؿع الذم أعجبه زرعه بةموٌ زاًر مي اٞناؿ كال يةفقوف مةه ُب نبيل اهلل مثل الٍ 

هم الزرٌاع الذين  عجب الزرٌاع زرعهم، فالكٌفارأ( يعين أىٍعجىبى اٍلكيَفارى نػىبىاتيهي تعأب )أم اٞنطر، كذلك قوله 
مةه كراُنوف من حصاده  ففرحوا بزرعهم كظٌةوا أهنم آكلوف ،ونه بالرتابم يغطٌ أاٜنٌب ُب الرتاب  كفى ري فً كٍ يى 

كيكثر رُنةا، كلكن اهلل تعأب  مالةاكقالوا نةجمعه كنبيعه كنقبض ٖنةه كال نعطي للفقراء زكاته لكي يزداد 
َ يىًهيجي قطع الغيث عةهم بعد ذلك كأجدب أرضهم لسوء نواياهم ) نقطاع اٞنطر عةه أرنلةا ايعين بعد  (ٍبي

َ يىكيوفي حيطىامنا) ( من العطشفػىتػىرىاهي ميٍصفىرًّاعلى زرعهم ر٪نان هوجاء فذبل زرعهم ) ( يعين يتحٌطم كيتكٌسر ٍبي
الزارع زرعه كأتعابه بسبب ِنله، ككذلك الغيٌن  بب يبسه كانقطاع اٞنطر عةه. فقد خسرٓنت األقداـ بس



ث كال ٩ند شيئان مةه ُب رً اعةه أك ٬نوت كيرتكه للو  تاجٌن نيذهب مالهالذم يبخل ّناله على الفقراء كاحمل
كالةدام  كما ندـ هؤالء الزرٌاع ب عليه كتبلزمه اٜنسرة ييعاقى  ٍبٌ  رته كال يصيبه مةه غًن الةدام  كاٝنسراف،آخً 

  بسبب نواياهم السيئ .
عةد  بٌٌن نبحانه ما ٟنؤالء اٞنانعٌن للزكاة من العذاب، كما ٟنؤالء الفقراء الصابرين من الر٘ن  كالغفرافٍبٌ 

ٍغًفرىةه مٍّنى كىمى ) مةه على الفقراء كاٜنتاجٌن ( ٞنن أمسك ماله كٓب يةفقٍ كىُب اآٍلًخرىًة عىذىابه شىًديده اهلل فقاؿ )
نٍػيىا ًإاَل مىتىاعي اٍلغيريكرً ( للمةفقٌن كالفقراء الصابرين )الَلًه كىًرٍضوىافه  ( فبل تغرٌكم ّناٟنا كزيةتها كىمىا اٜنٍىيىاةي الدح

  كتةسىوا آخرتكم.

كاٞنساكٌن )كىجىَة و عىٍرضيهىا  )نىاًبقيوا ًإٔبىَٰ مىٍغًفرىةو مٍّن رَبٍّكيٍم( باألعماؿ الصاٜن  كاإلنفاؽ على الفقراء  -21 
اًء كىاأٍلىٍرًض( قلتي فيما نبق أفٌ  ف األرض، السماء يريد ُّا الطبقات الغازي  اليت تغلٌ  كىعىٍرًض الَسمى

كتقطٌعت فصارت   ها، أم الكواكب السيارة كٌلها، ألهنا كانت أرضان كاحدة فانفجرتكاألرض يريد ُّا كلٌ 
 ع . كمن ذلك قوؿ امرئ القيس:السٍّ  رض ييراد بهكواكب نٌيارة. كالعى 

 عىرًيضً  فىضاءو  ُب طىٍرُب  أيقٌلبي       فػىٍوقىها أٍشرىٍفتي  كالزٌجٌ  كمىٍرقػىبى و 
 إٌف نع  اٛنة  ُب الفضاء كسع  الكواكب السيارة مع نع  انتشارهٌن ُب كاٞنعىن:يعين ُب فضاء كانع. 

الكوف  كقد نبق تفسًن هذه اآلي  ُب كتايب   على قدر اَّموع  الشمسي .الفضاء. كبذلك تكوف اٛنةٌ 
ةوا ( أم للذين آمى ًلكى فىٍضلي الَلًه يػيٍؤتًيًه مىن يىشىاءي  َٰ أيًعَدٍت لًَلًذينى آمىةيوا بًالَلًه كىرينيًلًه ذى بالتفصيل ) كالقرآف

 ( على األنبياء كاٞنرنىلٌن كعباًده الصاٜنٌن.ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيمً كىالَلهي كعملوا الصاٜنات )

كىالى ُب ( من إتبلؼ اٞناؿ كهبلؾ األنعاـ )مىا أىصىابى ًمن محًصيبى و ُب اأٍلىٍرضً قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -22 
ُب ًكتىابو مٍّن عةدنا )( كقد كتبةاها ًإاَل ( من مرض األجساـ أك موت األكالد أك فراؽ األحباب )أىنفيًسكيمٍ 

 ( أم من قبل انطبلؽ اٞنصيب  ككقوعها. فاالنرباء هو االنطبلؽ. كمن ذلك قوؿ طرف قػىٍبًل أىف نَػبػٍرىأىهىا
 ي :ميغةٌ  امرأةن  فيص

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


ًعيةا قػيٍلةا ٥نىٍني  إذا  تىشىَددً  ٓب مىٍطريكفى ن  رىٍنًلها عىلىى     لىةا انٍػبػىرىتٍ  أٚنًٍ

 لل" يعين أركى ل كأبرى نطلقت لةا ُب الغةاء. كُب لساف العرب "فإنه أركى انربٍت لةا" أم افقوؿ الشاعر "
نهل  ( أمعىلىى الَلًه يىًسًنه ( االنطبلؽ كالوقوع ُب اٞنصيب  )ًلكى  َٰ ًإَف ذى ى )انطلق ُّا إٔب اٞنرعى ٍبٌ  اإلبل من اٞناء
  ال تكٌلف فيه.

( يعين إ٧ٌنا أعلمةاكم بذلك كبٌيةا لكم أٌف ذلك مكتوب قبل حدكث فىاتىكيمٍ لٍّكىٍيبلى تىٍأنىٍوا عىلىىَٰ مىا ) -23 
ى ما فاتكم من خًن، ألٌنكم إٍف صربًب على اٞنصائب كٓب ْنزىعوا فإٌف اهلل تعأب نوا على اٞنصيب  لكي ال ٓنزى 

تخركا على الفقراء ّنا آتاكم ( يعين ال تفكىالى تػىٍفرىحيوا ّنىا آتىاكيمٍ مةكم ) يعود عليكم ِنًناته أكثر ٣نٌا ذهبى 
أف يأخذه مةكم فتةدموف على ما فعلتم مع  كا على الضعفاء فالذم أعطاكم قادره اهلل من ماؿ كال تتكربٌ 

بح كيَل ٢نيٍتىاؿو الضعفاء كالفقراء )  ( على الفقراء ّنا أيكٌب من ماؿ.فىخيورو  )( أم متكرٌب كىالَلهي الى ٪نًي

 ( فبٌشرهم بعذاب أليمكىيىٍأميريكفى الَةاسى بًاٍلبيٍخلً ( ّناٟنم على الفقراء كاحملتاجٌن )اَلًذينى يػىٍبخىليوفى ) -24 
 ماء.( للكيرى اٜنٍىًميدي ( عن ماؿ البخبلء )فىًإَف الَلهى هيوى اٍلغىيًنح ( عٌما دعاه اهلل إليه من اإلنفاؽ )كىمىن يػىتػىوىؿَ )

 ( يعين قوانٌنكىاٍلًميزىافى ( أم الكتب السماكي  )بًاٍلبػىيػٍّةىاًت كىأىنزىٍلةىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى لىقىٍد أىٍرنىٍلةىا رينيلىةىا ) -25 
 الةيازؾ ( ُبكىأىنزىٍلةىا اٜنٍىًديدى ( أم بالعدؿ بٌن اٞنتخاصمٌن )بًاٍلًقٍسطً ( أم القضاة مةهم )لًيػىقيوـى الَةاسي اٜنكم )

كفؤكنان  ( إذ كانوا يصةعوف مةه نيوفان كنكاكٌنًفيًه بىٍأسه شىًديده كىمىةىاًفعي لًلَةاسً الساقط  من الفضاء )
اٜنديد ال يوجد طليقان كمةاشًن كغًن ذلك. كإ٧ٌنا كانوا ُب قدٙب الزماف يأخذكف اٜنديد من الةيازؾ، ألٌف 
الساقط  من الفضاء  على األرض لسرع  آٌناده مع األككسجٌن، كلذلك كانوا يفٌتشوف عةه ُب الةيازؾ

 فيجدكف فيها اٜنديد طليقان فيأخذكنه كيصةعوف مةه نيوفهم.
 م عمل من حديده اإلمرباطورـ ُب البةجاب حجر جوٌ 1620كمن طريف ما ييركل أنٌه نقط ُب نة  

   نكًن" نيفان كانت العام  تدعوه بسيف الصاعق ."جها
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تأٌب  ٍبٌ  كهذا معطوؼ على قوله تعأب )لًيػىقيوـى الَةاسي بًاٍلًقٍسًط( ، ، (كىلًيػىٍعلىمى الَلهي مىن يىةصيريهي كىرينيلىهي بًاٍلغىٍيبً )
 . (ًإَف الَلهى قىًومٌّ عىزًيزه أجره ) بعدها )كىلًيػىٍعلىمى الَلهي مىن يىةصيريهي كىرينيلىهي(. أم كيةصر رنله ليضاعف له

هذه  ه كاف ناحران، فةزلتى ألنٌ كال نؤمن بعيسى  ١نٌمدٗناع  من اليهود كقالوا نؤمن بك يا  أنلمى  -28
كىآًمةيوا ) ى كزعمكم أنه ناحر( ُب تكذيب عيسى اتَػقيوا الَلهى ) حٌمد( ّنيىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيواان عليهم )اآلي  ردٌ 
( أم يؤًتكم اهلل نصيبىٌن من ر٘نته يػيٍؤًتكيٍم ًكٍفلىٌٍنً ًمن َرٍ٘نىًتهً ةتم برنالته )آمى  مرٙب، فإفٍ  ى بنى ( عيسى ًبرىنيولًهً 

 فى لى ( ما نى كىيػىٍغًفٍر لىكيمٍ ( بٌن الةفوس )كى٩نىٍعىل َلكيٍم نيورنا ٕنىٍشيوفى بًهً األكٔب ُب عآب الربزخ كالثاني  يـو القيام  )
 ( بالةادمٌن.َرًحيمه ( للتائبٌن )كىالَلهي غىفيوره ) من ذنوبكم

( تقديره لقد نقلةا الوحي من بين إنرائيل لٍّئىبَل يػىٍعلىمى أىٍهلي اٍلًكتىابً خاطب اٞنسلمٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  - 29
الوحي. إليكم أيها العرب بسبب كفرهم كعةادهم كإشراكهم بعبادة رٌُّم لئبل يعلموا بعد اليـو شيئان من 

( يعين ال يقدركف على مةع أىاَل يػىٍقًدريكفى عىلىىَٰ شىٍيءو مٍّن فىٍضًل الَلهً كيريد بأهل الكتاب اليهود، ليعلموا )
( الَلًه يػيٍؤتًيًه مىن يىشىاءي  بًيىدً ( بإنزاؿ الوحي )كىأىَف اٍلفىٍضلى الوحي عن العرب ألٌف ذلك بإرادة اهلل ال بإرادهتم )

 ( على أنبيائه كرنله بإنزاؿ الوحي عليهم.هي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيمً كىاللَ من عباده )

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٜنديد،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

================================================== 
 

 مجادلةسورة ال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



اآليات ُب إمرأة من األنصار إٚنها خول  بةت ثعلب ، كزكجها أكس بن الصامت، حدث نزلت هذه  -1
ندـ ٍبٌ  بلؽ ُب زمن اٛناهلي ،بيةهما مشاجرة فقاؿ ٟنا: "أنت علٌي كظهر أمي"، ككانت هذه كلم  الطٌ 

عليه، فلما  ما أراًؾ إاٌل حريمتً  الةبٌ ٟنا  تسأله ُب ذلك، فقاؿ الةبٌ على ما صدر مةه، فجاءت زكجته إٔب 
الٌلهم إٌف ٕب مةه  ،الٌلهم إنك تعلم حإب فار٘نين" :رأنها إٔب السماء كقالت رفعتٍ  الةبٌ ذلك من  ٚنعتٍ 

  فةزلت هذه اآليات: "وا.وا أك إٌٕب جاعي تيهم إليه ضاعي مٍ مى ضى  بي ن إفٍ صً 

عى الَلهي قػىٍوؿى ) كىالَلهي يىٍسمىعي ( ما ُّا من مكركه )كىتىٍشتىًكي ًإٔبى الَلهً اَليًت ْنيىاًدليكى ُب زىٍكًجهىا ( خول  )قىٍد ٚنًى
يعه بىًصًنه كما ُب الكبلـ )كما كمراجعتى بى ( أم ٔناطي ٓنىىاكيرىكيمىا  (ًإَف الَلهى ٚنًى

مٍّن ( أيها اٞنسلموف )اَلًذينى ييظىاًهريكفى ًمةكيمأنكر اهلل عليهم تلك العادة ُب الطبلؽ فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -2 
اتػيهيٍم ًإاَل ( يعين هذه عادات اٞنشركٌن فاتركوها فإٌف الزكج  ال تكوف أيٌمان )نٍّسىاًئًهم َما هيَن أيَمهىاهًتًمٍ  ًإٍف أيَمهى
( أم  كىزيكرنارع )ؼ ُب الشٌ ( ال ييعرى لىيػىقيوليوفى ميةكىرنا مٍّنى اٍلقىٍوؿً ين )رً ( أم اٞنشركٌن اٞنظاهً البَلًئي كىلىٍدنػىهيٍم كىًإنَػهيمٍ 

  ( للمؤمةٌن.كىًإَف الَلهى لىعىفيوٌّ غىفيوره بان )كذً 

ى عةه رة األكٔب عفى رة. يعين اٞنظاهى ( من اٞنظاهى يػىعيوديكفى ًلمىا قىاليواٍبٌ  كىاَلًذينى ييظىاًهريكفى ًمن نٍّسىاًئًهمٍ ) -3 
أيمي، فعليه كٌفارة يرجع بزكجته ببل كٌفارة ، كلكن إذا عاد إٔب ذلك كقاؿ لزكجته أنت علٌي كظهر 

( يعين من قبل أف ٩نتمع بزكجته ُب فراش مٍّن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاَنا( يعين كٌفارته ٓنرير رقب  مؤمة  )فػىتىٍحرًيري رىقػىبى و )
كىالَلهي ّنىا ( يعين تأديب لكم لئبل تعاكدكا على ذلك القوؿ )تيوعىظيوفى بًهً ( التحرير للرقب  )ًلكيمٍ  َٰ ذى كاحد )

  ( فيجازيكم على حسب أعمالكم.وفى خىًبًنه تػىٍعمىلي 

دٍ ) -4  ـي شىٍهرىٍيًن ميتىتىاًبعىٌٍنً ًمن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاَنا( ماالن ليعتق رقب  )فىمىن ٓبٍَ ٩نًى ( أم من قبل أف ٩نامعها فىًصيىا
ـي ًنتٌٍّنى ًمٍسًكيةنا( الصـو )فىمىن ٓبٍَ يىٍستىًطعٍ ) ( الصياـ أك اإلطعاـ  ًلكى  َٰ ذى )( يطعمهم بغداء أك عشاء  فىًإٍطعىا



( األحكاـ كىتًٍلكى بذلك ) هي رى ( أم لتصٌدقوا ّنا أتى به الرنوؿ كتعلموا بأٌف اهلل أمى لًتػيٍؤًمةيوا بًالَلًه كىرىنيولًهً كٌفارة )
اًفرًينى كها )( فبل تعتدي حيديكدي الَلهً )  .( ُب اآلخرةعىذىابه أىلًيمه ( ُّا )كىلًٍلكى

( أم ذٌلوا كأيخزكا. كمن ذلك كيًبتيوا( أٌم ٫نالفوف أمر اهلل كأمر رنوله )٪نيىادحكفى الَلهى كىرىنيولىهي  ًإَف اَلًذينى ) -5 
 قوؿ األعشى ٬ندح األنود بن مةذر الٌلخمي:

 الرجاؿً  كجوهي  كبىتٍ  ما إذا ـً ===  القو من ألفو  ألفً  ًمنٍ  خًنه  أنتى 
 كقاؿ جرير:

 امىدى قحه أٍف ٪نيٍ دى حى حامً مى ين     فيةا الٍ تى بٍ ٌك كيػى دي ءان  كىبىتى العى رى مٍ اإٌف 
قوله  ( أم كما أيخزم الذين من قبلهم من أهل الشرؾ كذٌلوا. ك٣نا يؤيد هذاكىمىا كيًبتى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ) 

نٍػيىا ًخٍزمه كىٟنىيٍم ُب اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه{   . تعأب ُب نورة البقرة }ٟنيٍم ُب الدح
اًفرًينى ) ١نٌمد( تدٌؿ على صدؽ أىنزىٍلةىا آيىاتو بػىيػٍّةىاتو  كىقىدٍ )  .( ُب اآلخرةعىذىابه محًهٌنه ( ُّا )كىلًٍلكى

يعنا( القيام  )يػىٍوـى ) -6  لم( من ظي فػىيػيةىبٍّئػيهيم ّنىا عىًمليوا( إٔب احملشر ليعاقبهم على كفرهم )يػىبػٍعىثػيهيمي الَلهي ٗنًى
 كىالَلهي عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو سيوه لىٌما كانوا ُب الدنيا )( يعين نى كىنىسيوهي كتاب أعماٟنم )( ُب  أىٍحصىاهي الَلهي كإشراؾ )

  ل.رى ( أٌم حاضر يسمع كيػى شىًهيده 

 كىمىا ُب ( الغازي  من حوادث كوني  فيخربؾ ُّا )أىَف الَلهى يػىٍعلىمي مىا ُب الَسمىاكىاتً ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى ) -7 
ثى و  مىا يىكيوفي ًمن ٤َنٍوىلَٰ حوادث نياني  فيعلمك ّنن يقـو ُّا ضٌدؾ فتأخذ اٜنذر مةهم )( من اأٍلىٍرضً  ( ثىبلى

نىاًدنيهيٍم كىالى  كىالى ٙنىٍسى و ًإاَل هيوى ( بالعلم فكأنه معهم )رىاًبعيهيمٍ ( أم اهلل تعأب )ًإاَل هيوى يتةاجىوف فيما بيةهم )
انيواًلكى كىالى أىٍكثػىرى  َٰ أىٍدٗبىَٰ ًمن ذى  َ يػيةىبٍّئػيهيم( فيخربؾ بأقواٟنم كأفعاٟنم )ًإاَل هيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كى ّنىا عىًمليوا يػىٍوـى  ٍبي

ذلك قوؿ  كمن ، حملادث  بٌن اثةٌن أك أكثر نرٌان هي ا "لالةجوى ".  (اٍلًقيىامىً  ًإَف الَلهى ًبكيلٍّ شىٍيءو عىًليمه 
 اٝنةساء:

 ل الٌسرارٍ جوى ةى بً  اسي الةٌ  كصرٌحى     هي  هيلكي ٘ب لىٌما جاءى  أقوؿي 



 كقاؿ لبيد:
 ري بػى كالكً  بي يٍ لوال الشَ  اٌلذم كةتى  ا      أنتى هتً جارى  يةا عةدى جى تى نػٍ ا غداةى  قالتٍ 

ا نػيهيوا عىٍةهي كىيػىتػىةىاجىٍوفى ( باإلٍب )أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اَلًذينى نػيهيوا عىًن الَةٍجوىلَٰ ) -8 َ يػىعيوديكفى ًلمى ٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ٍبي بًاإٍلً
وف كيتشاكركف مع اليهود كيتغامزكف ناظرين إٔب اٞنؤمةٌن ( كهم اٞنةافقوف كانوا يتةاجى كىمىٍعًصيىًت الَرنيوؿً 

 ١نٌمد( يا كىًإذىا جىاءيكؾى علهم )ثل فً مً كا لً عادي ٍبٌ  يب ، فةهاهم رنوؿ اهلل عن ذلك،ليوقعوا ُب قلوُّم الرٌ 
يَػٍوؾى ّنىا ٓبىٍ ) يارنوؿ اهلل.  ٓني  اٛناهلٌي ، كٓب يقولوا السبلـ عليك :( كهو قوٟنم أنًعم صباحان ٪نيىيٍّكى ًبًه الَلهي  حى

بػيةىا . يعةوف الثعباف الٌساـ )١نٌمدأٌما اليهود فكانوا يقولوف الٌساـ عليك يا  كىيػىقيوليوفى ُب أىنفيًسًهٍم لىٍوالى يػيعىذٍّ
ى ى فيما بيةةا عليه كعلى نبيان حقان لعٌذبةا اهلل حاالن ّنا نقوؿ عليه كّنا نتةاجى  ١نٌمد( أم لو كاف الَلهي ّنىا نػىقيوؿي 

َةمي يىٍصلىٍونػىهىااٞنؤمةٌن به. فقاؿ اهلل تعأب ) ( مصًنهم ُب فىًبٍئسى اٍلمىًصًني ) ( أم ييعٌذبوف فيهاحىٍسبػيهيٍم جىهى
 جهٌةم.

ٍيتيمٍ يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا ًإذىا ) -9  ٍوا بًاإٍلًٍبًٍ ( يعين إذا تذاكرًب فيما بيةكم كتشاكرًب )تػىةىاجى فىبلى تػىتػىةىاجى
ٍوا بًاٍلربٍّ كىالتَػٍقوىلَٰ ( أم ال تفعلوا كما يفعل اٞنةافقوف كاليهود )كىاٍلعيٍدكىاًف كىمىٍعًصيىًت الَرنيوؿً  ( أم كىتػىةىاجى

( يـو القيام  فيجازيكم على قيوا الَلهى اَلًذم إًلىٍيًه ٓنيٍشىريكفى كىاتػَ تشاكركا بأفعاؿ اٝنًن كالطاع  كاٝنوؼ من اهلل )
 حسب أعمالكم.

( لًيىٍحزيفى اَلًذينى آمىةيوا( عبد اهلل بن أييٌب رئيس اٞنةافقٌن )ًمنى الَشٍيطىافً ( باإلٍب كالعدكاف )ًإ٧َنىا الَةٍجوىلَٰ ) -10 
ٍيئناُب اٞنعرك  فيحزنوف ) وف قد أصاب أصحاُّم نكب ُّذه الةجول ألهنم يظةٌ  ًإاَل بًًإٍذًف  كىلىٍيسى ًبضىارًٍّهٍم شى

 ( ُب ٗنيع أحواٟنم.كىعىلىى الَلًه فػىٍليىتػىوىَكًل اٍلميٍؤًمةيوفى ( يعين ااٌل ما كتب اهلل ٟنم )الَلهً 

ا اَلًذينى آمىةيوا ًإذىا ًقيلى لىكيٍم تػىفىَسحيوا) -11  اًلًس فىاٍفسىحيواُب عوا )( أم تونٌ يىا أىيػحهى ن ( كي ٩نلس مى اٍلمىجى
إذا أخذكا مكاهنم شٌحوا باٞنكاف على  ، ككاف قوـه  الةبٌ جاءكم. نزلت هذه اآلي  ُب تضايقهم ُب ٠نلس 



( كىًإذىا ًقيلى انشيزيكا( قصوركم ُب اٛنة  )يػىٍفسىًح الَلهي لىكيمٍ ليفسح بعضكم عن بعض ) كاٞنعىن:الداخل إليهم. 
هو اٞنرتفع من  ( أم فقوموا كارتفعوا. فالةشزفىانشيزيكااَّلس ككىٌنعوا اٞنكاف للداخل إليكم )أم ارتفعوا ُب 

 األرض. كمن ذلك قوؿ الشاعر يصف ثعلبان:
 ٠نيىَللي  ًحصافه  نىٍشزان  عىبل ما ًإذا     كىأىنَهي  فيها اٜنىٍوٕبٌ  الثٌػٍعلىبى  تػىرىل

عليه  كجهان لوجه كال يصعدكف للداخل، أم قرب اٞنةرب الذم ٩نلس الةبٌ ألٌف اٞنسلمٌن يريدكف أف يقابلوا 
كىاَلًذينى )  ( أٌم الٌذين صٌدقوا بأٌف اهلل يفسح ٟنم قصورهم ُب اٛنةٌ يػىٍرفىًع الَلهي اَلًذينى آمىةيوا ًمةكيمٍ رنوؿ اهلل )
كىالَلهي ّنىا ) مةزل  على غًنهم ُب اآلخرة( يعين يزيدهم دىرىجىاتو   القرآف )بى تى ( بالكتاب ، كهم كى أيكتيوا اٍلًعٍلمى 

  . (تػىٍعمىليوفى خىًبًنه 

كرجله  يقٌص عليه رؤياه. الةبٌ رأل رجل من اٞنسلمٌن رؤيا مزعج  كلىٌما أصبح الصباح أتى إٔب  -12 
أىيػحهىا يىا ته. فةزلت هذه اآلي  )يسأله عن ذلك كيبٌٌن له قصٌ  الةبٌ آخر زجره طائر فتشاءـ مةه فأتى إٔب 

ٍيتيمي الَرنيوؿى  ( يعين إذا تذاكرًب معه كتشاكرًب ُب أمرو من أمور الدنيا خائفٌن عيقباه اَلًذينى آمىةيوا ًإذىا نىاجى
قى ن ) اهلل عةكم الشٌر كما توٌقعتم حدكثه. يعين قبل أف  يدفعى  ي( للفقراء لكى فػىقىدٍّميوا بػىٌٍنى يىدىٍم ٤نىٍوىاكيٍم صىدى

( ًلكى  َٰ ذى كتسألوه عن شأنكم كأمركم اٌلذم خفتم مةه كمن عاقبته قٌدموا صدق  للفقراء ) الةبٌ تأتوا إٔب 
يػٍره َلكيمٍ ل )التقدٙب للفقراء قبل الةجوى  اٌلذم  ( لقلوبكم من الوناكس كالتشاـؤكىأىٍطهىري ( ُب اٞنستقبل )خى

ديكاعونه من الشٌر )تتوقٌ  فىًإَف الشٌر ) كانألوا اهلل أف يدفع عةكم ( ما تتصٌدقوف به فأقيموا الصبلةفىًإف َٓبٍ ْنًى
 ( بالسائلٌن.َرًحيمه ( ٞنن أقاـ الصبلة )الَلهى غىفيوره 

اٝنةساء  ن الرؤيا، يعين خفتم من الرؤيا كتشاءمتم من زجرة الطائر. كمن ذلك قوؿ( مً أىأىٍشفىٍقتيمٍ ) -13 
 ترثي أخاها:

 يفاقً م كإشٍ مان كىٍجدً ي نالً ى أخً أبقى   مو   حً دي ذم رى جٍ يمان كى قً ي نى شفً يى  لو كافى 
  . يعين كخوُب عليه



قوله  ة من الصدقات، كذلك( للفقراء، يعين كٓب تقٌدموا ُب هذه اٞنرٌ أىف تػيقىدٍّميوا بػىٌٍنى يىدىٍم ٤نىٍوىاكيٍم صىدىقىاتو )
ةى فىأىًقيميوا ( بعد الصبلة )فىًإٍذ ٓبٍى تػىٍفعىليوا كىتىابى الَلهي عىلىٍيكيمٍ تعأب ) الواجب  إف  (كىآتيوا الزَكىاةى ( اٞنفركض  )الَصبلى

  ( فاحذركا عقابه.كىأىًطيعيوا الَلهى كىرىنيولىهي كىالَلهي خىًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى ٕنٌكةتم عليها )

هم اليهود، يعين اٞنةافقوف ( اَلًذينى تػىوىَلٍوا قػىٍومنا غىًضبى الَلهي عىلىٍيًهم( اٞنةافقٌن )ًإٔبى ) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى ) -14 
يوالوف اليهود  ( يعين هؤالء الذينَما هيم مٍّةكيٍم كىالى ًمةػٍهيمٍ يوالوف اليهود كيفشوف إليهم أنرار اٞنسلمٌن )

بذىبوف مةافقوف ) ن اليهود بلٍ ن اٞنؤمةٌن كال مً ليسوا مً  ٪نلفوف أهٌنم ٓب  ( أمكى٪نىًٍلفيوفى عىلىى اٍلكىًذبً هم ميذى
 ( أهٌنم مةافقوف.هيٍم يػىٍعلىميوفى كى يةافقوا )

ا) -15  ابنا شىًديدن انيوا يػىٍعمىليوفى ( ليسوا مؤمةٌن )ًإنَػهيمٍ ( ُب اآلخرة )أىعىَد الَلهي ٟنىيٍم عىذى اٞنؤمةٌن،  ( معنىاءى مىا كى
  العمل عملهم، كهو الةفاؽ كمواالة اليهود أعداء اهلل. أم بئسى 

التيهم   رنان يدفعوف ُّا عن أنفسهمكتً  قاي ن ( أم كً جيَة ن لف باهلل )٬نٌن كهو اٜنً ( ٗنع أَنىذيكا أى٬ٍنىانػىهيمٍ ) -16
   بضم اٛنيم هي الرتس، كمن ذلك قوؿ علقم :كالظٌة . فاٛنيةٌ 

تػىةىٍصةا ما إذا اًتلٍ  ٓب اقػٍ  ارٍكىبً  أال بىًعيدو  ًمنٍ  نيةاًدم كلكنٍ      ًَنيٌة و  ٦ني
ًبيًل الَلهً )   ( ُب عآب البزرخ.فػىلىهيٍم عىذىابه محًهٌنه بفعلهم هذا )( فىصىدحكا عىن نى

ديهيم مٍّنى ( أم لن تدفع عةهم )َلن تػيٍغيًنى عىةػٍهيمٍ ) -17  ٍيئنا أيكلىػًَٰئكى ( عذاب )أىٍموىاٟنييٍم كىالى أىٍكالى أىٍصحىابي  الَلًه شى
اًلديكفى    ( يـو القيام .الَةاًر هيٍم ًفيهىا خى

يعنا( من األرض إٔب الفضاء إٔب احملشر )يػىبػٍعىثػيهيمي الَلهي يػىٍوـى ) -18  ( اٞنةافقوف كاٞنلحدكف كالكافركف ٗنًى
كىمىا ٪نىًٍلفيوفى لىكيٍم ب للملىك اٞنوٌكل بتعذيبهم )( أم اٞنةافقوف ٪نلفوف على الكذً فػىيىٍحًلفيوفى لىهي كاَّرموف )

ًإنَػهيٍم هيمي  أىالى ٟنم ألهنم غًن معتقدين به كبإحكامه ) ينى كلكن ال دً ين ( من الدٍّ كى٪نىٍسىبيوفى أىنَػهيٍم عىلىىَٰ شىٍيءو 
اًذبيوفى    م.( ُب أقواٟنم كأ٬ٍناهنً اٍلكى



( فلذلك ال فىأىنسىاهيٍم ذًٍكرى الَلهً ُب عقوٟنم ) كمى حٍ تى نٍ ا( ك عىلىٍيًهمي الَشٍيطىافي  )نتؤبى ا( أم اٍنتىٍحوىذى ) -19 
 أىالى ًإَف ًحٍزبى ( أم أتباعه كجةده )أيكلىػًَٰئكى ًحٍزبي الَشٍيطىافً رة حسابان )٫نافوف عقابه كال ٪نسبوف لآلخً 

  ( ُب اآلخرة.الَشٍيطىاًف هيمي اٍٝنىاًنريكفى 

بعد  (ُب اأٍلىذىلٌٍّنى ( يكونوف )أيكلىػًَٰئكى ( أم ٫نالفوهنما ُب أكامر٨نا )ًإَف اَلًذينى ٪نيىادحكفى الَلهى كىرىنيولىهي ) -20 
  موهتم.

َ أىنىا كىرينيًليوح احملفوظ )( ُب اللٌ كىتىبى الَلهي ) -21  ىٍغًلنبى ( ُب الةهاي . كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة ألى
  يونف }حىَّت ًإذىا اٍنتػىٍيأىسى الرحنيلي كىظىةحواٍ أىنَػهيٍم قىٍد كيًذبيواٍ جىاءهيٍم نىٍصرينىا { .

 ( ُب ميلكه يفعل ما يشاء.عىزًيزه كمن آمن ُّم )له ( يةصر رني ًإَف الَلهى قىًومٌّ )

دي قػىٍومنا يػيٍؤًمةيوفى بًالَلًه كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً ) - 22 ر يـو من أياـ ( أم كيؤمةوف بيـو القيام  ألنٌه يكوف ُب آخً اَل ْنًى
اَد الَلهى كىرى األرض ألهٌنا تتمٌزؽ كال يكوف بعد ذلك ليل أك هنار ) ( يعين ال ْند أحدان من نيولىهي يػيوىادحكفى مىٍن حى

انيوا آبىاءىهيمٍ ن خالف اهلل ُب أكامره كخالف رنوله )اٞنؤمةٌن يوإب مى  أىٍك ( اٞنخالفوف ألكامر اهلل )كىلىٍو كى
ُب  كىتىبى ن خالف أكامر اهلل )إٔب الذين ال يوالوف مى  ( إشارةن أىبٍػةىاءىهيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشًنىتػىهيٍم أيكلىػًَٰئكى 

٬نىافى  بالقرآف الذم  إ٬ناهنم ل( أم قوَ كىأىيَدىهيم ًبريكحو مٍٍّةهي ( أم أثبت ُب قلوُّم اإل٬ناف كزيٌةه ٟنم )قػيليوًًُّمي اإٍلً
جىَةاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهىا ( ُب اآلخرة )كىييٍدًخليهيمٍ كح هو جربائيل )ن اهلل على رنوٟنم. فالرٌ أنزله جربائيل مً 

( ّنا هداهم لئل٬ناف كىرىضيوا عىٍةهي ( بإخبلص العبادة كالطاع  مةهم )اًلًدينى ًفيهىا رىًضيى الَلهي عىةػٍهيمٍ اأٍلىنٍػهىاري خى 
ًحٍزبى الَلًه هيمي  أىالى ًإفَ ( ام أنصار ديةه كدعاة خلقه إٔب عبادته )أيكلىػًَٰئكى ًحٍزبي الَلهً ككٌفقهم لطاعته )

 ( ُب اآلخرة.اٍلميٍفًلحيوفى 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اَّادل ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================== 



 حشرسورة ال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( كىهيوى اٍلعىزًيزي تسًن )( من دكاب كىمىا ُب اأٍلىٍرضً ( الغازيٌ  من طيور تطًن )نىَبحى لًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاتً )  - 1
 ( ُب خلقه.اٜنٍىًكيمي ُب ملكه )

ًن كذلك لىٌما أجبلهم ض( يعين ُّم اليهود بين الةهيوى اَلًذم أىٍخرىجى اَلًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىابً ) -2 
عليهم كقتاله، فسٌلط اهلل  الةبٌ )ع( عن ديارهم ألهنم حالفوا اٞنشركٌن كعاهدكهم على حرب  الةبٌ 

 اٞنسلمٌن فحاصركهم ُب ديارهم حّت كافقوا على ترؾ ديارهم كأمواٟنم كخرجوا بأنفسهم إٔب الشاـ. 
( اٜنشر معةاه اٛنمع، أًلىَكًؿ اٜنٍىٍشرً ( الواقع  خارج مدية  يثرب ُب قري  تسمى "البويرة" )ًمن ًديىارًًهمٍ )

كافقوا على اٛنبلء من ديارهم كالسفر إٔب الشاـ جتماع اليهود كتشاكرهم ُب أمر اٜنصار األٌكؿ  كاٞنعىن:
أىنَػهيم ( أم اليهود )كىظىةحواع  حصوهنم )ةى ( لكثرة عددهم كمى أىف ٫نىٍريجيوا( ايٌها اٞنسلموف )مىا ظىةىةتيمٍ كغًنها )

ًمٍن حىٍيثي اٞنسلمٌن )( َنيش فىأىتىاهيمي الَلهي ( ال يقدر أحد على إخراجهم مةها )َمانًعىتػيهيٍم حيصيونػيهيم مٍّنى الَلهً 
( فاليهود كىقىذىؼى ُب قػيليوًًُّمي الرحٍعبى ٫نيٍرًبيوفى بػيييوتػىهيم بًأىٍيًديًهٍم كىأىٍيًدم اٍلميٍؤًمًةٌنى عوه )( ذلك كٓب يتوقٌ ٓبٍى ٪نىٍتىًسبيوا

اليهود  ا اٞنؤمةوف كانوا ٫نربوهنا قبل انتسبلـ٫نرٌبوف بيوهتم لئبل يستفيد مةها اٞنسلموف من بعدهم، أمٌ 
عظوا يا أيكٕب ( أم فاتٌ فىاٍعتىربيكا يىا أيكٕب اأٍلىٍبصىارً للجبلء مةها، كذلك لكي يدخلوا عليهم من تلك الثغرات )

 نفسكم كال تعادكا رنوؿ اهلل.أالعقوؿ الذين رأيتم تلك اٜنوادث بأبصاركم كشاهدًب ب

ءى ) -3  نٍػيىاديارهم ) ( عنكىلىٍوالى أىف كىتىبى الَلهي عىلىٍيًهمي اٛنٍىبلى فعل  ( بالقتل كاألنر كالسب كمالىعىَذبػىهيٍم ُب الدح
  (.كىٟنىيٍم ُب اآٍلًخرىًة عىذىابي الَةارً ببين قيريظ  من اليهود بعدهم )



ن حذا توعٌد مى ٍبٌ  ( أم خالفوا أمر اهلل كأمر رنوله.بًأىنَػهيٍم شىاقحوا الَلهى كىرىنيولىهي ( اٛنبلء جزاؤهم )ًلكى  َٰ ذى ) -4 
( اٍلًعقىابً  كىمىن ييشىاؽٍّ الَلهى فىًإَف الَلهى شىًديدي حذكهم كنلك نبيلهم ُب ٢نالف  أمر اهلل كرنوله فقاؿ تعأب )

  فيعاقبهم ُب اآلخرة على ٢نالفتهم أمر رٌُّم.

 ،بين الةضًن أمر بقطع بعض الةخيل من خلف السور ليفتحوا طريقان للوصوؿ إليه الةبٌ لىٌما حاصر  -5 
 مىاى عن الفحشاء فما بالك اليـو تقطع الةخيل؟ فةزلت هذه اآلي  )قد كةت تةهى  ١نٌمدفقالت اليهود يا 

فىًبًإٍذًف ( فلم تقطعوها )عىلىىَٰ أيصيوًٟنىاأىٍك تػىرىٍكتيميوهىا قىاًئمى ن ( يعين من ٦نل و نشوةو، يعين صغًنة )قىطىٍعتيم مٍّن لٍّيةى و 
  ( َنبلئهم عن ديارهم.كىلًييٍخزًمى اٍلفىاًنًقٌنى ( يعين اهلل أذف لكم ُب ذلك ليحزنوا على ٦نليهم )الَلهً 

هو الغةائم اليت  "يءالفى "ًن، فبإذف اهلل كاف، كض( أم من بين الةكىمىا أىفىاءى الَلهي عىلىىَٰ رىنيولًًه ًمةػٍهيمٍ ) -6 
ٍفتيٍم عىلىٍيهً أخذها اٞنسلموف من اليهود بعد أف أجلىوهم من ديارهم ) ًمٍن خىٍيلو يء )( أم على الفى فىمىا أىٍكجى

ضطراب. كمن إل( أم ٓب تيزعجوا خيبلن كال إببلن للوصوؿ إٔب ديارهم. فاإل٩ناؼ معةاه اإلزعاج كاكىالى رًكىابو 
ٓب تسًنكا إٔب قري  بين  كاٞنعىن:ت }قػيليوبه يػىٍومىًئذو كىاًجفى ه{ أم مضطرب . ذلك قوله تعأب ُب نورة الةازعا

لوها بتعب بل مشيتم إليها مشيان على األقداـ لقرب اٞنساف  بيةكم كبٌن ديارهم   كتصً ًن ّنشقٌ ضالة
من الكافرين ألنعيًمه فييجلوهم ( كىلىػًَٰكَن الَلهى ييسىلٍّطي رينيلىهي عىلىىَٰ مىن يىشىاءي كحصلتم على أمواٟنم بغًن تعب )

كىالَلهي عىلىىَٰ كيلٍّ عن ديارهم كيأخذكا أمواٟنم ألهٌنم كافركف للةعم ناقضوف للعهود معادكف لرنيل اهلل كأنبيائه )
  . (شىٍيءو قىًديره 

  مةها يأمركم ( حصٌ فىًلَلهً )ؿ كٌفار أهل القرل ا( يعين من أمو َما أىفىاءى الَلهي عىلىىَٰ رىنيولًًه ًمٍن أىٍهًل اٍلقيرىلَٰ ) -7 
حٌص  كهم بةو هاشم  الةبٌ ( أم ألقرباء كىًلًذم اٍلقيٍرىبىَٰ   بتمليك اهلل أياه )( حصٌ كىلًلَرنيوؿً فيها ّنا أحٌب )

  ( مةهم حصٌ كىاٍلمىسىاًكٌنً ( من اٞنسلمٌن حٌص  )كىاٍليىتىامىىَٰ اٞنؤمةوف مةهم )  ن كخاصٌ  الةبٌ الذين كانوا ُب زمن 
( أم ديكلى ن يء )( الفى كىٍي الى يىكيوفى ص )حصى   ، أم اٞنسافر اٞنةقطع. فهذه نتٌ ( حصٌ كىاٍبًن الَسًبيلً أيضان )
 الن. كمن ذلك قوؿ حٌساف:متداكى 



 ديكىؿٍ  أٍحيانان  اٜنىٍربي  ككذاؾى      ًمٍةكيمي  كنًٍلةا نًٍلتيمٍ  كلقدٍ 
كىمىا نػىهىاكيٍم ( كلو كاف قليبلن )فىخيذيكهي ( من اٞناؿ )الَرنيوؿي  كىمىا آتىاكيمي ( ُب اٞنستقبل )بػىٌٍنى اأٍلىٍغًةيىاًء ًمةكيمٍ )

  ( ٞنن عصاه.ًإَف الَلهى شىًديدي اٍلًعقىابً ( ُب ٢نالف  أمره )فىانتػىهيوا كىاتَػقيوا الَلهى ( أم عن أخذه )عىٍةهي 

لًٍلفيقىرىاًء فقاؿ )بٌٌن نبحانه من له حٌق ُب األقدمي  من الفيء ٣نن ذكرهم ُب اآلي  السابق  ٍبٌ  -8 
( يعين أخرجهم اٞنشركوف من ديارهم اَلًذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًديىارًًهمٍ ( من مك  إٔب اٞندية  )اٍلميهىاًجرًينى 

كى هيمي كىيىةصيريكفى الَلهى كىرىنيولىهي أيكلىػَٰئً ( ُّجرهتم )يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مٍّنى الَلًه كىًرٍضوىاننا( نلبوها مةهم )كىأىٍموىاٟنًًمٍ )
  على غًنهم. يء زيادةن وهم من الفى ( بقوٟنم ٥نن فقراء، فأعطي الَصاًدقيوفى 

٬نىافى ُب اٞندية  ) ئوا الدار للةبٌ  هيٌ ين( يعكىاَلًذينى تػىبػىَوءيكا الَدارى ذكر األنصار فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -9  ( به كىاإٍلً
بحوفى مىٍن هىاجىرى إًلىٍيًهمٍ ( أم من قبل ٠نيء اٞنهاجرين إٔب اٞندية  )ًمن قػىٍبًلًهمٍ ) ( من اٞنؤمةٌن، ألهنم أحسةوا ٪نًي

َا أيكتيواإٔب اٞنهاجرين كأنكةوهم ُب ديارهم كأشركوهم ُب أمواٟنم ) ديكفى ُب صيديكرًًهٍم حىاجى ن ٣نٍّ ( أم ال كىالى ٩نًى
عىلىىَٰ ( اٞنهاجرين )كىيػيٍؤثًريكفى ًن )ض٩ندكف ُب قلوُّم حسدان كحزازة ٣نا أعطى اٞنهاجرين دكهنم من ماؿ بين الة

 ( أم فقر كحاج  إٔب اٞناؿ. كمن ذلك قوؿ ٧نر بن تولب:أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًًٍُّم خىصىاصى ه 
 فىاٍرغىبً  الَرغاًئبى  يػيٍعًطي ماَلذً  كإٔب    الًغىنى  فىارٍجي  خىصاصى ه  تيًصٍبكى  كإذا

ٌر اٞنقٌدر عليه فيدفعه عن نفسه بالشحيح الذم عةده، يعين ( أم كمن يتوٌقى الشكىمىن ييوؽى شيَح نػىٍفًسهً )
( ُب اآلخرة. كقد ركم ُب البخارم عن فىأيكلىػًَٰئكى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى بالطعاـ القليل الذم عةده فيقٌدمه لضيفه )

إٔب نسائه فلم ٩ند شيئان من الطعاـ، فقاؿ  الةبٌ كقد أصابه اٛنهد فأرنل  الةبٌ أيب هريرة أنه جاء رجل إٔب 
مرأته ما أجد إال افقاـ رجله من األنصار فقاؿ أنا يا رنوؿ اهلل، فذهب به فقالت  ؟أال رجل يضٌيف هذا

كحده  طفئيه ليأكلى أتيصلحٌن السراج ف قومي كأٌنكً ٍبٌ  بي  كقٌدمي الطعاـبي ، فقاؿ نٌومي الصٌ قوت الصٌ 
ا أصبح الصباح جاء إٔب رنوؿ اهلل فقاؿ )ع( لقد عجب اهلل مةك لت، فلمٌ فإنه ضيف رنوؿ اهلل، ففع

 وف{ .اٞنفلحي  همي  فأكالئكى  هً نفسً  حٌ شي  يوؽى  نٍ فقد نزلت فيك }كمى 



قيوليوفى ( فأنلموا، يعين من بعد اٞنهاجرين كاألنصار )يػى ًمن بػىٍعًدًهمٍ ( إٔب اإلنبلـ )كىاَلًذينى جىاءيكا) -10 
٬نىاًف كىالى ْنىٍعىٍل ُب قػيليوبًةىا ًغبلًّ رىبَػةىا اٍغًفٍر  بػىقيونىا بًاإٍلً ٍخوىانًةىا اَلًذينى نى لٍَّلًذينى آمىةيوا رىبَػةىا ًإَنكى ( أم حقدان )لىةىا كىإلًً

   . (رىءيكؼه َرًحيمه 

ُب مدية  يثرب كأصحابه  ( كهم عبد اهلل بن أيٌب رئيس اٞنةافقٌنًإٔبى اَلًذينى نىافػىقيوا) ١نٌمد( يا أىٓبٍى تػىرى ) -11 
ٍخوىاهًنًمي ) ( يعين يهود بين الةضًن، ككاف هذا اَلًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىابً ( ُب الةفاؽ كالكفر )يػىقيوليوفى إًلً

كىالى ( نساعدكم على السفر )لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىةىٍخريجىَن مىعىكيمٍ القوؿ مةهم قبل خركج بين الةضًن من ديارهم )
ا كىًإف قيوتًٍلتيٍم لىةىةصيرىَنكيمٍ ( أم ُب ترؾ مساعدتكم )ًطيعي ًفيكيمٍ ني  ا أىبىدن  ١نٌمدلئن قاتلكم  كاٞنعىن:( أىحىدن

اًذبيوفى كأصحابه لةةصرٌنكم بةقل السبلح كالطعاـ إليكم ) ( يعين اٞنةافقوف كاذبوف ُب كىالَلهي يىٍشهىدي ًإنَػهيٍم لىكى
  قوٟنم هذا.

 كىلىًئن( بدفاع أك قتاؿ )الى ٫نىٍريجيوفى مىعىهيٍم كىلىًئن قيوتًليوا الى يىةصيريكنػىهيمٍ ( من ديارهم )رًجيوالىًئٍن أيخٍ ) -12 
  ( ببعض السبلح ال يغين اليهود نبلحهم شيئان ألهٌنم غًن ١نتاجٌن إٔب السبلح.َنصىريكهيمٍ 
َ الى ييةصىريكفى األدبار )( يعين اليهود إف قاتلوا يوٌلوا لىيػيوىلحَن اأٍلىٍدبىارى كقوله )  قاتلوا كحدهم أك كاف ( إفٍ ٍبي

  . اٞنةافقوف معهم ففي اٜنالتٌن هم مغلوبوف بإرادة اهلل

ىنتيمٍ أخرب نبحانه عن شٌدة الرعب الذم ألقاه ُب قلوب اليهود فقاؿ )ٍبٌ  -13   أىشىدح ( أيٌها اٞنسلموف )ألى
  . (يػىٍفقىهيوفى  ًلكى بًأىنَػهيٍم قػىٍوـه اَل  َٰ ذى يرهبونكم ك٫نافونكم أكثر ٣نا ٫نافوف اهلل )( أم رىٍهبى ن ُب صيديكرًًهم مٍّنى الَلهً 

يعنا) -14   ( أفٍ ًإاَل ( يعين ال يقاتلونكم اليهود ٠نتمعٌن ُب ميداف كاحد أنتم كهؤالء )الى يػيقىاتًليونىكيٍم ٗنًى
بالسٍّهاـ  ( ٗنع جدار فًنمونكمأىٍك ًمن كىرىاًء جيديرو اٞنرتفع  )( باألنوار كاألبةي  ُب قػيرنل ١نحىَصةى و يكوف قتاٟنم )

ةػىهيٍم شىًديده ) قص   ( أم قتاٟنم فيما بيةهم شديد. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة األنبياء ُببىٍأنيهيم بػىيػٍ
  اٜنرب. من القتل كقت كمةى صً أم ٓني  ،{ بىٍأًنكيمٍ  مٍّن لًتيٍحًصةىكيم َلكيمٍ  لىبيوسو  صىةػٍعى ى  كىعىَلٍمةىاهي } داككد



يعنا) بػيهيٍم ٗنًى بًأىنَػهيٍم  ًلكى  َٰ ذى ( أم ٢نتلف  متفرٌق  ُب اآلراء )كىقػيليوبػيهيٍم شىَّتَٰ ( أم ٠نتمعٌن ُب توحيد آرائهم )ٓنىٍسى
  ( كهم مع ذلك معاندكف، فمثلهم ُب العةاد:قػىٍوـه اَل يػىٍعًقليوفى 

ثىًل اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ ) -15  ( مةهم ُب الزماف، قىرًيبنامشركي العرب، كهم الذين قيًتلوا يـو بدر )( من كىمى
ًن بزمن يسًن، إذ كانت بعد بدر كقع  أيحد كبعدها إجبلء بين ضفكانت كقع  بدر قبل إجبلء بين الة

ٓب  ( أم ذاقوا عذاب القتل كعار اٟنز٬ن  كاألنر بسبب جهلهم كعةادهم إذٍ ذىاقيوا كىبىاؿى أىٍمرًًهمٍ الةضًن )
ن أنلم. كقد نبق شرح كلم  "كباؿ أمرهم" ُب نورة اٞنائدة آي  ن كٓب يستسلموا مع مى ن آمى ةوا مع مى يؤمً 
 ( أٌم مؤٓب.عىذىابه أىلًيمه ( ُب اآلخرة )كىٟنىيمٍ ) 98

بلن ُّؤالء اٞنةافقٌن الذين عاهدكا اليهود باٞنساعدة كالةصرة كأخلفوا عهودهم ضرب اهلل تعأب مثى ٍبٌ  -16 
ثىًل الَشٍيطىافً فقاؿ ) ل بلعاـ بن باعور العابد، كالشيطاف هو نس الذم أغرى ل شيطاف اإللهم مثى ( أم مثى كىمى

( بةعم  رٌبك كأدعي على بين اٍكفيرٍ ( بلعاـ العابد )ًلئٍلًنسىافً ( باالؽ )ًإٍذ قىاؿى باالؽ بن صٌفور ملك مؤاب )
ى أمر اهلل أصبح  متثل أمر اٞنلك كعصى اأمر اهلل فلٌما  دعاه إٔب عمل فيه عصياف كاٞنعىن:إنرائيل باٟنبلؾ. 

ك يستجًن به ( بلعاـ كجاءت بةو إنرائيل كحاربوهم كانتولوا عليهم جاء بلعاـ إٔب اٞنلً فػىلىَما كىفىرى كافران )
ٌر بين ين ش( ألٌنك ٓب تكفً ًإ٘بٍّ بىرًمءه مٍّةكى ( اٞنلك باالؽ )قىاؿى ليةقذه من بين إنرائيل ك٫نٌلصه من القتل )

لكي نةجو من القتل ُب الدنيا كمن  لح معهمإنرائيل كٓب ترشد٘ب إٔب الصبلح كإٔب اإلنتسبلـ ٟنم كالصٌ 
 ( أفٍ ًإ٘بٍّ أىخىاؼي الَلهى رىَب اٍلعىالىًمٌنى كحده ) العذاب ُب اآلخرة لو كةت أرشدتين إٔب التوحيد كإٔب عبادة اهلل

.  فقتلو٨نا. بةو إنرائيلنتؤب عليهما اٍبٌ  يعٌذبين على ما فعلتي

ٍيًن ًفيهىا كىذى ك كبلعاـ )( يعين اٞنلً فىكىافى عىاًقبىتػىهيمىا) -17  اًلدى  ( الذينًلكى جىزىاءي الظَاًلًمٌنى  َٰ أىنَػهيمىا ُب الَةاًر خى
  يظلموف الةاس كيغوكهنم بالكذب كالدجل كيوقعوهنم ُب اٞنهالك.



ا اَلًذينى آمىةيوا ) -18  ( يعين لًغىدو ( من خًن )كىٍلتىةظيٍر نػىٍفسه َما قىَدمىتٍ ( ُب ٢نالف  أكامره )اتَػقيوا الَلهى يىا أىيػحهى
 ( ُب ٢نالف كىاتَػقيوا الَلهى ل قريب فٌرّنا مات ُب الغد )نتقاٟنا من دار الدنيا إٔب دار اآلخرة، ألٌف األجى اليـو 

 فيحانبكم عليها بعد موتكم.( ًإَف الَلهى خىًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى رنوله )

اَلًذينى نىسيوا الَلهى ) -19  وا اهلل فعبدكا غًنه كأشركوا وه، أٌم ال تكونوا كاليهود الذين نسي ( فعصى كىالى تىكيونيوا كى
( أم أ٨نلوا أنفسهم لشٌدة ما ُّم من ٨نـو فىأىنسىاهيٍم أىنفيسىهيمٍ ل اليمانٌي  )عرى بعبادته البعل كعشتاركث كالشٍّ 

ب ٞنن كاف ُب ضيق من العيش أك ُب شٌدة كأحزاف من حوادث الزمن، فيقاؿ ل ييضرى كأحزاف. كهذا مثى 
 ( أٌم اٝنارجوف عن طاع  اهلل إٔب معصيته.أيكلىػًَٰئكى هيمي اٍلفىاًنقيوفى نسي نفسه لكثرة ٨نومه )

اٛنٍىَةً   كىأىٍصحىابي اٛنٍىَةً  أىٍصحىابي  أىٍصحىابي الَةارً ( أٌم ليسوا نواء ُب اٞنعيش  كالرفاه  )الى يىٍستىًوم) -20 
 ( ُب اآلخرة.هيمي اٍلفىائًزيكفى 

ا اٍلقيٍرآفى عىلىىَٰ جىبىلو بلن ُب اليهود كقسوة قلوُّم فقاؿ تعأب )ضرب اهلل مثى ٍبٌ  -21  ػَٰذى ( من اٛنباؿ لىٍو أىنزىٍلةىا هى
( كلكٌن قلوب هؤالء خىاًشعنا محتىصىدٍّعنا مٍٍّن خىٍشيىً  الَلهً لَرىأىيٍػتىهي اٜنجريٌ  كتلىونا عليه هذه اٞنواعظ كاإلنذارات )

ا لًلَةاًس ى من حجارة اٛنباؿ )اليهود ال تلٌن لذكر اهلل كال ٔنضع لرنوله فهي أقسى  كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهى
 قىسىٍت قػيليوبيكيم مٍّن تعأب }ٍبيَ  ( ُب عواقب األمور. كنظًن هذه اآلي  ُب نورة البقرة قولهلىعىَلهيٍم يػىتػىفىَكريكفى 

ا يػىتػىفىَجري ًمٍةهي اأٍلىنٍػهىاري ، كىًإفَ  َٰ بػىٍعًد ذى  ًمةػٍهىا لىمىا يىَشَققي  ًلكى فىًهيى كىاٜنًٍجىارىًة أىٍك أىشىدح قىٍسوىةن ، كىًإَف ًمنى اٜنًٍجىارىًة لىمى
ا يػىٍهًبطي    تػىٍعمىليوفى { أيها اليهود. كىمىا الَلهي ًبغىاًفلو عىَما ،ًمٍن خىٍشيىً  الَلًه  فػىيىٍخريجي ًمٍةهي اٍلمىاءي ، كىًإَف ًمةػٍهىا لىمى

ـي ( تقٌدنه مبلئكته، أٌم تعٌظمه )هيوى الَلهي اَلًذم الى إًلىػَٰهى ًإاَل هيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدحكسي ) -23   ( نًلم منالَسبلى
ٍيًمني ى ما يشاء )بقدرته على ( اٍلميٍؤًمني رتفاعه عةهم )اشٌر ٢نلوقاته بعٌلوه ك  ٢نلوقاته،  ( على عباده كٗنيعاٍلميهى

( على اٛنٍىَباري ) ( ُب ملكه تعزٌه مبلئكته كٓنٌبه بسبب إنعامه عليهماٍلعىزًيزي يعين له السحلط  كالسيطرة عليهم )
بػٍّري م كيذٌٟنم )الكافرين كاٞنشركٌن فيجربهم على دخوؿ جهةٌ  إليها كعن ٠نالس   ؿة كالةزك ( عن اٞنادٌ اٍلميتىكى



كوف معه شًر له عٌما يي  ( أم تةزيهان نيٍبحىافى الَلًه عىَما ييٍشرًكيوفى اٞناٌديٌن كالتكٌلم معهم إاٌل من كراء حجاب )
  من ٢نلوقاته فيعبدكهنا.

رة. اآلخً  ن عذابن اآلفات كمً ( أم اٞنخٌلص أكلياءه مً اٍلبىارًئي ( ٛنميع اٞنخلوقات )هيوى الَلهي اٍٝنىاًلقي ) - 24
   54 { ُب آي  بىارًًئكيمٍ  ًإٔبى  فػىتيوبيواٍ  كقد نبق شرح كلم  "بارئكم" ُب نورة البقرة عةد قوله تعأب}

تطًن  ( من طيورلىهي اأٍلىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنىَٰ ييسىبٍّحي لىهي مىا ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ( لؤلجساـ ُب األرحاـ )اٍلميصىوٍّري )
 . (كىهيوى اٍلعىزًيزي اٜنٍىًكيمي ُب الكواكب السيارة كمن ٗنلتها األرض ) كدكاب تسًن، يعين ما

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٜنشر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 نةممتح  سورة ال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

تػيٍلقيوفى خذكا اٞنشركٌن أكلياء )( يعين ال تتٌ اَلًذينى آمىةيوا الى تػىَتًخذيكا عىديكٍّم كىعىديكَكيٍم أىٍكلًيىاءى يىا أىيػحهىا ) - 1
( اليت كانت بيةكم. نزلت ُب حاطب بن بلتع ، مهاجرم حليف بًاٍلمىوىَدةً ( أنرار اٞنسلمٌن )إًلىٍيًهم

"إف  ل نقضهم عهد اٜنديبي  كتب حاطب إليهم:اهلل بغزكة أهل مك  ألج رنوؿي  علمى ألعثماف. لىٌما 
رنوؿ اهلل يريدكم فخذكا حذركم". فأرنل كتابه مع نارة موالة بين اٞنطٌلب، فةزؿ جربائيل كأخرب رنوؿ 

ها بركض  خاخ حيث أخربهم رنوؿ اهلل و علٌيان كالزبًن كمقدادان كأبا مرشد، فأدرك الةبٌ اهلل بذلك. فبعث 
حاطبان كقاؿ  الةبٌ نتحضر انيفه فأخرجته من عقيصتها، ف ب، فسٌل عليٌ بذلك، فقالت ليس معي كتا

ل علٌي فواهلل مةذ أنلمت ما كفرت كما فعلت ذلك فقاؿ يا رنوؿ اهلل ال تعجى  ؟ما ٘نلك على هذا



ذ عةدهم يدان. فصٌدقه رنوؿ أف أٔنٌ  ن ٪نمي أهلي فأردتي قان بقريش ليس فيهم مى  كةت ملصى كلكيٌن  رتدادان ا
  كعفا عةه كقاؿ ال تقولوا ٜناطب إاٌل خًنان.اهلل 

  ( من مكٌ ٫نيٍرًجيوفى الَرنيوؿى كىًإيَاكيمٍ ) ( أم كفركا بالقرآف كدين اٜنقٌ كىقىٍد كىفىريكا ّنىا جىاءىكيم مٍّنى اٜنٍىقٍّ كقوله )
ًإف كيةتيٍم كترتكوا عبادة األصةاـ )( يعين يفعلوف ذلك بكم لئبل تؤمةوا باهلل كحده أىف تػيٍؤًمةيوا بًالَلًه رىبٍّكيمٍ )

( تيًسرحكفى إًلىٍيًهموا ٟنم أنرار اٞنسلمٌن )فشي م كال تي تركوا مواالهتى ا( فخىرىٍجتيٍم ًجهىادنا ُب نىًبيًلي كىاٍبًتغىاءى مىٍرضىاٌب 
كىمىن ( فأيخرب رنوٕب بذلك )ا أىٍعلىةتيمٍ كىأىنىا أىٍعلىمي ّنىا أىٍخفىٍيتيٍم كىمى ( اليت بيةكم كبيةهم )بًاٍلمىوىَدةً أنرار اٞنسلمٌن )

فػىقىٍد ضىَل نىوىاءى اٞنسلمٌن ) إليهم أنرار لٍ رنً ( ُب اٞنستقبل يعين كمن يواٟنم بعد هذا البياف كيي يػىٍفعىٍلهي ًمةكيمٍ 
 إٔب طريق الباطل. عن طريق اٜنقٌ  ( أم فقد عدؿى الَسًبيلً 

 بكم اٞنشركوف. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء ُب اٞنشركٌن ( يعين إف يظفرٍ ًإف يػىثٍػقىفيوكيمٍ ) -2 
اءن ) ،أم حيث ظفرًب ُّم  { ،موهمٍ فتي قً ثى  حيثي  كاقتلوهمٍ  فخذكهمٍ } كال  ( أم يضٌرككميىكيونيوا لىكيٍم أىٍعدى

( تىٍكفيريكفى  كىكىدحكا لىوٍ تم كاإلهان  )( أم بالشٌ كىأىٍلًسةىتػىهيم بًالسحوءً رب )( بالضٌ كىيػىٍبسيطيوا إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيمٍ كم )يةفعو 
   ركا.كالقرآف كما كفى  حٌمدّن

ديكيمٍ ) -3  ةىكيمٍ وا اهلل ألجلهم )عصي رة فبل تى ( ُب اآلخً لىن تىةفىعىكيٍم أىٍرحىاميكيٍم كىالى أىٍكالى ( يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يػىٍفًصلي بػىيػٍ
ن لكم مً  دخل اٞنشركٌن الةار فأٌم فائدة  كيي اٛنةٌ دخل اٞنؤمةٌن كبيةهم، أم بٌن اٞنؤمةٌن كاٞنشركٌن فيي 

   ( فيحانبكم على أعمالكم ُب اآلخرة.كىالَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه مواالهتم )

انىٍت لىكيٍم أيٍنوىةه حىسىةى ه ) - 4 له  نن آمى ( ٣نًٌ كىاَلًذينى مىعىهي ( خليل اهلل )ُب ًإبٍػرىاًهيمى ن )( أم إقتداء حسى قىٍد كى
( أم كبرآء من كى٣نَا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًه نواليكم ) ( فبلًإنَا بػيرىآءي ًمةكيمٍ ( الكٌفار )ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهمٍ كاتٌبعه )

اكىةي كىاٍلبػى ( أم أنكرناكم فبل نعتٌد بشأنكم )كىفىٍرنىا ًبكيمٍ األصةاـ اليت تعبدكهنا ) ةىكيمي اٍلعىدى ةػىةىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ٍغضىاءي كىبىدى
ا حىَّتَٰ تػيٍؤًمةيوا بًالَلًه كىٍحدىهي  ىٍنتػىٍغًفرىَف لىكى ( فحيةئذو تةقلب العداكة إٔب أيلف  )أىبىدن ( فبل ًإاَل قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًهيمى أًلىبًيًه ألى



َلًه ًمن كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى الكعدها إياه ) دةو وعً نتغفاره ألٌف إبراهيم ٓب يستغفر ألبيه إاٌل عن مى اتقتدكا ب
ربٌةا  :ككاف إبراهيم يقوؿ ( يعينرَبَػةىا عىلىٍيكى تػىوىَكٍلةىا) ، ( إذا أراد عقابك كال ٬نكةين دفع العذاب عةكشىٍيءو 

ةىالةا ُب اٟنجرة إٔب أرض كةعاف )عليك توكٌ   ( بعد موتةا.كىإًلىٍيكى اٍلمىًصًني ) ( أم رجعةا بالطاع كىإًلىٍيكى أىنػىبػٍ

ةى ن لٍَّلًذينى كىفىريكا) :مان ما قاله إبراهيممتمٌ قاؿ تعأب ٍبٌ  -5  فيعٌذبونا  ( أم ال تسٌلطهم عليةارىبَػةىا الى ْنىٍعىٍلةىا ًفتػٍ
 ( ُب خلقك.اٜنٍىًكيمي ( ُب ملكك )رىبَػةىا إًَنكى أىنتى اٍلعىزًيزي ( ذنوبةا )كىاٍغًفٍر لىةىا)

إبراهيم كاف يعادم الكافرين، كبٌٌن ُب هذه اآلي  بأنٌه لقد بٌٌن اهلل نبحانه ُب اآلي  السابق  بأٌف  -6 
أيٍنوىةه ( أم ُب إبراهيم كالذين آمةوا معه )ًفيًهمٍ ( أيها اٞنسلموف )لىقىٍد كىافى لىكيمٍ ييكـر اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب )

عمره حيث يةتقل إٔب عآب  ( منالَلهى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى ( ثواب )لٍّمىن كىافى يػىٍرجيو( ُب العطاء للمؤمةٌن )حىسىةى ه 
يتم كما أعطى إبراهيم إٔب لوط من األمواؿ كاألنعاـ كذلك أنتم يا أهل يثرب كانى   كاٞنعىن:الةفوس. 

( اٜنٍىًميدي ( عن طاعته )فىًإَف الَلهى هيوى اٍلغىيًنح أكامره ) ( عن طاع  اهلل كٓب ٬نتثلٍ كىمىن يػىتػىوىؿَ اٞنهاجرين بأموالكم )
 صاٜنٌن من عباده ٪نمدكنه كيشكركنه على نعمائه.عةد مبلئكته كال

 ممن اٞنشركٌن إٔب دين اإلنبلـ فيزداد بذلك عددهم كتكوف بيةه ان كعد اٞنسلمٌن بأف يهدم كثًن ٍبٌ  -7 
ةىكيٍم كىبػىٌٍنى اَلًذينى عىادىيٍػتيم مٍّةػٍهيمة بعد العداكة فقاؿ تعأب )مودٌ  أهل مك  ( أم من عىسىى الَلهي أىف ٩نىٍعىلى بػىيػٍ

 بالةادمٌن. (َرًحيمه  ( للتائبٌن )كىالَلهي غىفيوره ( على هدايتهم )كىالَلهي قىًديره ( ُب اٞنستقبل بعد أف يسلموا )َموىَدةن )

يقاتلوه كال يعيةوا عليه  ال وا رنوؿ اهلل على أفٍ نزلت هذه اآلي  ُب خزاع  كبين ميدِب ككانوا صاٜنىي  - 8
اٞنسلمٌن  إٔب اٞندية  ليتحاكموا ُب مةازع  كقعت بيةهم، كضافوا عةد رجل منأحدان، فجاء نفره مةهم 

كقاؿ جاء٘ب ضيوؼ  الةبٌ نأؿ رنوؿ اهلل، فجاء إٔب أمان ُب نزاعهم، فقاؿ ٟنم حّت كى يعرفونه كجعلوه حى 
يًن كىٓبٍى  ٓبىٍ اَل يػىةػٍهىاكيمي الَلهي عىًن اَلًذينى فةزلت فيهم هذه اآلي  ) ؟مشركوف هل تيباح ضيافتهم يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدٍّ



لوا إليهم ُب ( أم كتعدً كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهمٍ ( يعين تطعموهم )أىف تػىبػىرحكهيمٍ   )( كأهل مكٌ ٫نيٍرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيمٍ 
بح اٍلميٍقًسًطٌنى اٜنكم )   ( أم العادلٌن ُب اٜنكم.ًإَف الَلهى ٪نًي

يًن كىأىٍخرىجيوكيم مٍّن ًديىارًكيمٍ ( اٞنشركٌن )الَلهي عىنً ًإ٧َنىا يػىةػٍهىاكيمي ) -9  كىظىاهىريكا   )( من مكٌ اَلًذينى قىاتػىليوكيٍم ُب الدٍّ
( مةكم كىمىن يػىتػىوىَٟنيمٍ وهم )والي تي  ( يعين أفٍ أىف تػىوىَلٍوهيمٍ ( أم كالذين ناعدكا على إخراجكم )عىلىىَٰ ًإٍخرىاًجكيمٍ 

   وف للعذاب.( اٞنستحقٌ فىأيكلىػًَٰئكى هيمي الظَاًلميوفى ايٌها اٞنسلموف كيةاصرهم )

ى أهل   رٌده عليهم كمن أتى   على أٌف من أتاه من أهل مكٌ   مشركي مكٌ يى )ع( باٜنديبً  الةبٌ صاّبى  -10
بوا بذلك كتابان كختموه. فجاءت بعد ذلك بعض الةساء   من أصحاب رنوؿ اهلل ال يرٌدكه عليه، ككتى مكٌ 

  :هٌن. فةزؿ قوله تعأببً لى هٌن ُب طى كجاء أزكاجي  نى اٞندية  كأنلمٍ   إٔب من مكٌ 
الَلهي ( باإل٬ناف )فىاٍمتىًحةيوهينَ   إٔب اٞندية  )( من مكٌ يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا ًإذىا جىاءىكيمي اٍلميٍؤًمةىاتي ميهىاًجرىاتو )

وهم ( كما تعاهدًب معهم بل أعطي ميٍؤًمةىاتو فىبلى تػىٍرًجعيوهيَن ًإٔبى اٍلكيَفارً بًًإ٬نىاهًنًَن فىًإٍف عىًلٍمتيميوهيَن ( مةكم )أىٍعلىمي 
لحوفى ٟنىينَ ( بعد إنبلمهٌن )الى هيَن ًحلٌّ َٟنيمٍ هٌن )ميهورى  على زكجها  تٍ مى ري حى  تٍ أنلمى  ( ألٌف اٞنرأة إفٍ كىالى هيٍم ٪نًى

 جى رى ( أم ال حى كىالى جيةىاحى عىلىٍيكيمٍ ( عليهٌن من اٞنهور )أىنفىقيواَما ) وا أزكاجهنٌ ( أم أعطي كىآتيوهيماٞنشرؾ )
( كىالى ٕنيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفرً داؽ )( أم الصي أىف تىةًكحيوهيَن ًإذىا آتػىٍيتيميوهيَن أيجيورىهينَ عليكم أيها اٞنسلموف )

إف كانت  كاٞنعىن: قوهٌن.هٌن كفارً قو يعين كال تبقوا الكافرات من الةساء عةدكم كال تةكحوهٌن بل طلٌ 
متمٌسكان بعصمتها تدافع  ك فبل تبقى زكجتك كافرة كمشرك  كٓب تؤمن معك بل ذهبت إٔب اٞنشركٌن كتركتٍ 

غًنها من اٞنؤمةات، فكلم  "كوافر" ٗنع كافرة، على كزف ظواهر  جٍ ها كتزكٌ عةها كتطالب ُّا بل طٌلقٍ 
 كظاهرة. كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:

 كىواًفرىا بًالَسحابً  ذيراهي  كتيضًحي    قيذيفاتًهً  عىنٍ  العيٍصمي  الويعيوؿي  تىزًؿح 
شرفاته مغطٌاة بالٌسحاب. ككلم  "ًعصىم" ٗنع ًعصم ، كهي اٞنةع، كمن ذلك قوؿ ابن نوح  ييعين كتضح

 اؿ الةابغ  الذبيا٘ب:يعين ٬نةعين من اٞناء ك٪نرنين. كق { نىآًكم ًإٔبى جىبىلو يػىٍعًصمييًن ًمنى اٍلمىاء }



 بًإٛنٍىاـً  مىٍوتو  إٔبى  اٍبًتداره  إالٌ         يػىٍعًصميها لىٍيسى  خيضران  كتائبى  يىهًدم
 ( عليهٌن، يعين خذكا من اٞنشركٌن ما أنفقتم على زكجاتكم اٞنشركات بعدمىا أىنفىٍقتيمٍ مةهم ) (كىاٍنأىليوا)

إليكم  فى رٍ ( على زكجاهتم اٞنؤمةات البٌلٌب هاجى مىا أىنفىقيوا) ( أم اٞنشركوفكىٍليىٍسأىليواذهاٌُّن إٔب اٞنشركٌن )
ةىكيٍم كىالَلهي عىًليمه حىًكيمه ( اٜنكم )ًلكيمٍ  َٰ ذى )  . (حيٍكمي الَلًه  ٪نىٍكيمي بػىيػٍ

 ًإٔبى ات عن اإل٬ناف الراجعات )( يعين من مهور زكجاتكم اٞنرتدٌ كىًإف فىاتىكيٍم شىٍيءه مٍٍّن أىٍزكىاًجكيمٍ ) -11 
أمواالن  ( اٞنشركٌن، يعين فغزكًب كأصبتم من اٞنشركٌنفػىعىاقػىٍبتيمٍ ) هنٌ ن دفع مهورً عمتةع اٞنشركوف ا( ك اٍلكيَفارً 

٢نالف  أكامره  ( ُبكىاتَػقيوا الَلهى ( عليهٌن من اٞنهور )مٍٍّثلى مىا أىنفىقيوا( من اٞناؿ )فىآتيوا اَلًذينى ذىهىبىٍت أىٍزكىاجيهيم)
 . (ًبًه ميٍؤًمةيوفى اَلًذم أىنتيم )

ٍيئنا كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنٌنى كىالى  الةبٌ يىا أىيػحهىا ) -12   ًإذىا جىاءىؾى اٍلميٍؤًمةىاتي يػيبىاًيٍعةىكى عىلىىَٰ أىف اَل ييٍشرًٍكنى بًالَلًه شى
دىهينَ  ًيةىهي كىالى ) بعضو  أكالدى  ( بإنقاط اٜنمل كال يقتل بعضهنٌ يػىٍقتػيٍلنى أىٍكالى  ( أم بكذبيىٍأًتٌنى بًبػيٍهتىافو يػىٍفرتى

"بٌن  دهم. فقوله تعأب( أم ال ييلحقنى بأزكاجهٌن غًن أكالبػىٌٍنى أىٍيًديًهَن كىأىٍرجيًلًهنَ د )ييولى  ُب مولودو  هي ةى بػٍ ذً كٍ يى 
( مىٍعريكؼو  ُب كىالى يػىٍعًصيةىكى لدات )اهات الو األمٌ  ٫نصٌ  " بٌن أرجلهنٌ "القاببلت، كقوله  ٫نصٌ  أيديهٌن"

بأظافر  تأمرهٌن به كرتؾ الةياح  كٕنزيق الثياب كجٌز الشعر كشٌق اٛنيب على األموات كٙنش الوجه
 بالةادمات. (َرًحيمه ( للتائبات )كىاٍنتػىٍغًفٍر ٟنىيَن الَلهى ًإَف الَلهى غىفيوره ( على هذه الشركط )فػىبىاًيٍعهينَ األصابع )

بةقل  كا إليهموا اٞنشركٌن كتتوٌددي والي ( يعين ال تي اَلًذينى آمىةيوا الى تػىتػىوىَلٍوا قػىٍومنا غىًضبى الَلهي عىلىٍيًهمٍ )يىا أىيػحهىا  - 13
كاٛنزاء  ( يعين يئسوا من ثواب اآلخرة،  ألهٌنم ال يعتقدكف بالبعثقىٍد يىًئسيوا ًمنى اآٍلًخرىةً أنرار اٞنسلمٌن )

بالرتاب أم  ى، ييقاؿ كفرهي ( يريد بالكٌفار هةا الذين يدفةوف اٞنوتى أىٍصحىاًب اٍلقيبيورً  كىمىا يىًئسى اٍلكيَفاري ًمنٍ )
القرب كأيقن أنٌه  ةه ُبت الذم دفى ن اٞنيٌ ن مً الدافً  كما يئسى   كاٞنعىن:التغطي ،  ار" معةاهفكلم  "كيفٍ  ، غطٌاه

 نيكوف ترابان بعد نةٌن كال رجع  له إٔب الدنيا.



  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٞنمتحىة ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================== 

 لصفسورة ا

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( اٍلعىزًيزي  كىهيوى تسًن ) ( من دكابٌ كىمىا ُب اأٍلىٍرضً ( الغازي  من طيور تطًن )نىَبحى لًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاتً ) - 1
 ( ُب خلقه.اٜنٍىًكيمي ُب ملكه )

ب كيتً  ، فلما لةا ُب قتاؿ اٞنشركٌن" فٍ ذى ئإ ":هو قوٟنم (يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا ًٓبى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى ) -2 
 عليهم القتاؿ تثاقلوا، فقاؿ اهلل تعأب ميعاتبان ٟنم كمؤنبان:

بػيرى مىٍقتنا ) -3   ٍبٌ  ن يقوؿ نأجاهد ُب نبيل اهلل( يعين إٌف اهلل ٬نقت مى ًعةدى الَلًه أىف تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى كى
   ي ّنا قاؿ.فً ال يى 

ًبيًلًه صىفًّا) -4  بح اَلًذينى يػيقىاتًليوفى ُب نى أىنَػهيم بػيةػٍيىافه ئٌن للقتاؿ )ٌن متهيٌ ( أم ميصطفٌ ًإَف الَلهى ٪نًي  كى
كثباته  ف أحجارهبعضه فوؽ بعض. يعين ثابتوف على القتاؿ كمتزا٘نوف عليه كالبةياف ُب تراصي ( َمٍرصيوصه 
 ُب أرضه.

 ؟ (ًإٍذ قىاؿى ميونىىَٰ لًقىٍوًمًه يىا قػىٍوـً ًٓبى تػيٍؤذيكنىيًن كىقىد تَػٍعلىميوفى أى٘بٍّ رىنيوؿي الَلًه إًلىٍيكيمٍ ذكر ٟنم )ا( كى ) -5 
م الرحً  ل كقطعوا صً  عماؿ الربٌ أ( أم مالوا عن فػىلىَما زىاغيواأمره كتكذيبهم إيٌاه )كإيذاؤهم له كاف بعصياهنم 

ألٌف اهلل  (كىالَلهي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًنًقٌنى ، كلذلك قاؿ بعدها )( عن طريق اٜنقٌ أىزىاغى الَلهي قػيليوبػىهيمٍ كفسقوا )
القوؿ كرٙب  من كاف رحيم القلب صادؽ يئ ، ك٪نبٌ تعأب يكره الفانقٌن، يعين يكره من كانت عاداته ن

 الةفس كٌُب العهد.



ى مع قومه   عيسى ى مع قومه، كذكر ُب هذه اآلي  قصٌ   مونى ذكر نبحانه ُب اآلي  السابق  قصٌ   -6 
 ًً ًإٍنرىائًيلى ًإ٘بٍّ كىًإٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرٙبىى يىا بىيًن ٚنه أ٘ند، فقاؿ تعأب )ايأٌب من بعده  مٍّ كإخباره بةبى

ا بػىٌٍنى يىدىَم ًمنى التَػٍورىاةً  قنا لٍّمى ( يعين للتوراة األصلٌي  كهي الكلمات العشر اليت جاء رىنيوؿي الَلًه إًلىٍيكيم محصىدٍّ
)ع(  الةبٌ ( فكىميبىشٍّرنا ًبرىنيوؿو يىٍأٌب ًمن بػىٍعًدم اٍٚنيهي أىٍ٘نىدي ن عةد اهلل مكتوب  ُب األلواح اٜنجري  )ى مً ُّا مونى 
عرم حٌن هرب يـو فتح بان كييسٌمى أ٘ند أيضان، كالشاهد على ذلك قوؿ عبد اهلل بن الز ١نٌمدييسٌمى 
 مك :

ًهيمي  الرىكاؽً  ميعتىًلجي  كىاللىٍيلي             كى٨نييوـي  ًببلًبله  الرٌقادى  مىةىعى  ًى  ًب
أىٌنيًن  فىًبتح  فيهً              المىيًن  أىٍ٘نىدى  أىفَ  أىتا٘ب  ٣نٌا  ١نىٍميوـي  كى
ٍينً  نيريحي  عىًٍنانى ه    أىٍكصاًٟنا عىلىى ٘نىىلىتٍ  مىن خىًنى  يا  غىشيوـي  اليىدى

٨نيىا كىاًلدىمٌ  لىكى  ًفدنل فىاٍغًفرٍ   مىٍرحيوـي  رىاًحمه  فىًإٌنكى  كاٍرحىمٍ     ًكبلى

ا ًنٍحره محًبٌنه ) ػَٰذى ركا تلك اٞنعجزات كقالوا هذا نحره مبٌن  يعين اليهود أنكى ( فػىلىَما جىاءىهيم بًاٍلبػىيػٍّةىاًت قىاليوا هى
 كما أنكر قومك القرآف كقالوا هذا نحر مبٌن. كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة األعراؼ عةد قوله تعأب

 . {اَلًذينى يػىَتًبعيوفى الَرنيوؿى الَةًبَ األيمٍَّي  }

كىهيوى ( بقوله اٞنبلئك  بةات اهلل كأهٌنا تشفع له عةد اهلل )الَلًه اٍلكىًذبى كىمىٍن أىٍظلىمي ٣نًَن افػٍتػىرىلَٰ عىلىى ) -7
ـً  ( إٔب طريق كىالَلهي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى ( الذم فيه ٤ناته فبل يستجيب للداعي )ييٍدعىىَٰ ًإٔبى اإٍلًٍنبلى

 .اٜنقٌ 

( أم بأقواٟنم، كنور اهلل هو القرآف يهتدم به الَلًه بًأىفػٍوىاًهًهمٍ لًييٍطًفئيوا نيورى ( أم اٞنشركوف )ييرًيديكفى ) -8
اه كقوٟنم أنٌه أناطًن األكلٌن، فمثلهم يريدكف إبطاؿ القرآف بتكذيبهم إيٌ  كاٞنعىن:، وف عن طريق اٜنقٌ الضالٌ 

كىلىٍو كىرًهى ) ١نٌمد( على رنوله نيورًهً ( إنزاؿ )كىالَلهي ميًتمح ُب ذلك كمن يريد إطفاء نور الشمس بةفخ  من فيه )
اًفريكفى     ركف له.اٞنةكً  ( أمٍ اٍلكى



يًن كيلٍّهً ان )١نٌمد( هيوى اَلًذم أىٍرنىلى رىنيولىهي ) -9  ها، ( أم على األدياف كلٌ بًاٍٟنيدىلَٰ كىًديًن اٜنٍىقٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ
( كقد نبق تفسًن مثلها ُب كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى ) اٞنهدمنبلـ فوؽ األدياف كذلك ُب زمن فيكوف دين اإل

 نورة الفتح.

ا اَلًذينى آمىةيوا هىٍل أىديلحكيٍم عىلىىَٰ ًْنىارىةو تيةًجيكيم مٍٍّن عىذىابو أىلًيمو ) -10   ؟ (يىا أىيػحهى

الفوا أمره أبدان )كىرىنيولًهً ( ال تشركوف به شيئان )تػيٍؤًمةيوفى بًالَلهً ) -11 ًبيًل الَلًه بًأىٍموىاًلكيٍم ( ال ٔني كىْنيىاًهديكفى ُب نى
يػٍره َلكيمٍ  َٰ كىأىنفيًسكيٍم ذى    من ( ما ُب اٛنةٌ ًإف كيةتيٍم تػىٍعلىميوفى ع ُّا )ن البقاء ُب الدنيا كالتمتٌ رة مً ( ُب اآلخً ًلكيٍم خى

 نعيم دائم كعيش رغيد.

ا اأٍلىنٍػهىاري كىمىسىاًكنى طىيٍّبى ن ُب جىةَاًت عىٍدفو  يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىَةاتو ) -12 ( أٌم ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى
( ٞنن ًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي  َٰ ذى ) ،72نبع ُب العدد، كقد نبق شرح كلم  "عدف" ُب نورة التوب  ُب آي  

 دخلها.

بحونػىهىا( أٌم كْنارة أخرل )كىأيٍخرىلَٰ ) -13 ( على أعدائكم نىٍصره مٍّنى الَلهً لكم كهي ) ( ُب الدنيا يٌسرناهآنًي
     ُب اآلخرة.( بدخوؿ اٛنةٌ كىبىشًٍّر اٍلميٍؤًمًةٌنى ( ُب الزمن لببلدهم )كىفػىٍتحه قىرًيبه )

كىمىا صرة نبٌيكم مثل نصر اٜنواريٌن لعيسى )ني ُب ( يعين كونوا )يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا كيونيوا أىنصىارى الَلهً  -14
( أٌم قىاؿى اٜنٍىوىارًيحوفى ٥نىٍني أىنصىاري الَلهً ( أم أنصار ديةه )قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرٙبىى لًٍلحىوىارًيٌٍّنى مىٍن أىنصىارًم ًإٔبى الَلهً 

ةوا ( مةهم كٓب يؤمكىكىفىرىت طَائًفى ه ل )ى فصاركا نصارى ( بعيسى فىآمىةىت طَائًفى ه مٍّن بىيًن ًإٍنرىائًيلى أنصار ديةه )
ل على اليهود نا الةصارى رٍ صى ( يعين نى عىلىىَٰ عىديكًٍّهمٍ ل )( كهم الةصارى فىأىيٍَدنىا اَلًذينى آمىةيواى كهم اليهود )بعيسى 

 ( على اليهود. ككذلك أنتم أيها اٞنسلموف نتكونوف ظاهرين على نائر األدياف.فىأىٍصبىحيوا ظىاًهرًينى )

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك ف، الصٌ  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 



=========================================== 
 

 لجمعةسورة ا

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 ( من دكابكىمىا ُب اأٍلىٍرضً من طيور تطًن ) ( الغازي ، أم ما ُب اٛنوٌ ييسىبٍّحي لًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاتً ) -1
   ( نبق شرح هذه األٚناء ُب نورة اٜنشر.اٍلقيدحكًس اٍلعىزًيًز اٜنٍىًكيمً  اٍلمىًلكً تسًن )

رىنيوالن ( أم الذين ليس ٟنم كتاب ٚناكم، كبلدهتم أـي القرل كهي مك  )هيوى اَلًذم بػىعىثى ُب اأٍليمٍّيٌٍّنى ) -2 
( أٌم يقرأ عليهم آيات القرآف آيىاتًهً  يػىتػٍليو عىلىٍيًهمٍ من بلدهتم كمن قبيلتهم كمن ناداهتم ) ١نٌمد( هو مٍّةػٍهيمٍ 

مهم قراءة القرآف ككتابته ( أم يعلٌ كىيػيعىلٍّميهيمي اٍلًكتىابى رهم من الكفر كاإلشراؾ كالذنوب )( أم ييطهٌ كىيػيزىكٍّيًهمٍ )
ؿو ( أم اٞنوعظ  )كىاٜنًٍٍكمى ى كأحكامه ) انيوا ًمن قػىٍبلي لىًفي ضىبلى عاقل  كلٌ ( لمحًبٌنو ) ( عن طريق اٜنقٌ كىًإف كى

 ميفٌكر.

 نبلـ( كهم كٌل من جاء إٔب اإللىَما يػىٍلحىقيوا ًًُّمٍ ( يعين كييعٌلم آخرين من اٞنؤمةٌن )كىآخىرًينى ًمةػٍهيمٍ ) -3 
، كاألصل ُب ذلك هو القرآف كىهيوى ) من بعد الصحاب  إٔب يـو القيام ، كالتعليم يكوف من بعضهم لبعضو

   (.اٍلعىزًيزي اٜنٍىًكيمي 

 ( علىكىالَلهي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيمً ( من عباده )فىٍضلي الَلًه يػيٍؤتًيًه مىن يىشىاءي ( الكتاب كاٜنكم  )ًلكى  َٰ ذى ) -4 
   ن ُّم.ن آمى ل كمى عباده كخاٌص  األنبياء كالرني 

ٌلوا أحكاـ ٓبٍى ٪نىًٍمليوهىاٍبٌ  اَلًذينى ٘نيٍّليوا التَػٍورىاةى ( اليهود )مىثىلي ) -5  يقوموا ّنا  ٓبٍبٌ  التوراة كشريعتها( أم ٘ني
ثىًل مثلهم ) يـو بل تركوها ملفوف  باٜنرير، فأكالئك حكاـ ككاجبات ديةي ، كٓب يقرؤكها كلٌ أفيها من  كىمى



اٞنكتوب  ُب ٠نموع   ( أم كيتبان، كاحدها "ًنفر" كٗنعها أنفار، كهي أنفار األنبياءاٜنًٍمىاًر ٪نىًٍملي أىٍنفىارنا
اَلًذينى  ثلهم )كاف مً  نمى  هؤالء القـو كبئسى  ( أٌم بئسى بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً به ) نٌب ًنفر خاصٌ  التوراة لكلٌ 

كىالَلهي الى يػىٍهًدم القرآف ) بلحق ، يعين كٌذبوا بآيات أنبيائهم ككٌذبوا بآيات( السابق  كالٌ كىَذبيوا بًآيىاًت الَلهً 
   الةاس.( الذين يظلموف اٍلقىٍوـى الظَاًلًمٌنى 

فوا بعضان ٓب يعملوا به، ُب توراهتم كلكٌةهم خالى  تٍ بى ككيتً  بعض األحكام التي حّملهم اهلل إيّاهاكإليك 
، كقد تركوه كٓب يغتسل غيسل اٛنةاب كغًٌنكا قسمان آخر مةها. كمن تلك األحكاـ اليت أمرهم اهلل بأدائها 

اإلصحاح الثا٘ب كالعشرين من ٠نموع  التوراة اليهود من حدث اٛنةاب . فقد جاء ُب ًنفر الكيٌن ُب 
كإذا مٌس شيئان ٤نسان ٞنٌيت أك إنساف حدث مةه إضطجاع زرع )يعين ٗناع مع زكجته( كإنساف " :مايلي

مٌس دبيبان يتةجٌس به أك إنسانان يتةجس به لةجان  فيه، فالذم ٬نٌس ذلك يكوف ٤نسان إٔب اٞنساء كال 
 ".ّناء، فمّت غربت الشمس يكوف طاهران يأكل من األقداس بل يرحض جسده 

 ككٌلم الربٌ ُب االصحاح السادس ما يلي: " 6-5عدد الفهو ُب ًنفر  ٓنرٙب اٝنمرا الذم جاء ُب كأمٌ 
اٝنمر  مونى قائبلن كٌلم بين إنرائيل كقل ٟنم، إذا إنفرز رجل كامرأة ليةذر نذر الةذير ليةتذر للرٌب فعن

سكر  يفرتز كال يشرب خٌل 
ي
سكر كال يشرب من نقيع العةبكاٞن

ي
ايضان ُب ًنفر  ". كجاءاٝنمر كال خٌل اٞن

ستمرٌينإشعيا ُب االصحاح اٝنامس مايلي: "
ي
سكر اٞن

ي
إٔب العيتم   كيل للقائمٌن من الغداة ُب طلب اٞن

لوف الرٌب كال يتأم كاٝنمر تلهبهم، كُب مآدُّم الكةارة كالعود كالدؼ كاٞنزمار كاٝنمر ال يلتفتوف إٔب عمل
 ".ُب صيةع يديه

  لةا. هذا بعض ما جاء ُب توراهتم ُب ٓنرٙب اٝنمر كلكةهم يشربوف اٝنمر كيسكركف كيقولوف هو حبلؿ

 إذا افتقر، فقد جاء ُب ًنفر الكيٌن ُب االصحاح اٝنامس كالعشرين ما يلي: "ٓنرٙب الرباأٌما ما جاء ُب 
إخش  فيعيش معك، ال تأخذ مةه ربان كال ميراُن  بلعضده غريبان أك مستوطةان اأخوؾ كقصيرت يده عةدؾ ف

جاء ُب  ". هذا بعض ماإالهك فيعيش أخوؾ معك ًفضىتيك ال تعطه بالربا كطعامك ال تيعطه باٞنراُن 



أخوؾ أك  إنساف كُب كٌل األدياف نواء با ١نرـٌ على كلٌ ٓنرٙب الربا كلكةهم يستعملونه كال يبالوف. فالرٌ 
إشراكهم كعبادهتم  فجعلوا فيها كلم  اخوؾ، ليجعلوا الربا ميباحان على غًنهم. أٌما أجةب كلكٌةهم حرٌفوها

( كُب 51البقرة ُب آي  ) لؤلصةاـ كاألكثاف كقتلهم األنبياء ك٢نازيهم فكثًنة، كقد ذكرتي بعضها ُب نورة
ا يػىقيوليوفى  ٍبيَ  بًأىٍيًديًهمٍ  اٍلًكتىابى  يىٍكتيبيوفى  لٍَّلًذينى  فػىوىٍيله  } ( عةد قوله تعأب79آي  ) ػذى كُب  { ، الٌلهً  ًعةدً  ًمنٍ  هى
 ( أيضان.83آي  )

ا اَلًذينى هىاديكا) -6  أفٌ  زعمتم ( يعين إفٍ ًإف زىعىٍمتيٍم أىَنكيٍم أىٍكلًيىاءي لًَلًه ًمن ديكًف الةَاسً ( أم اليهود )قيٍل يىا أىيػحهى
بٌ  ةَػويا كم من دكف الةاس )اهلل ٪ني  ًإف كيةتيمٍ ( ألٌف اٞنوت يوصلكم إليه كتسكةوف ُب جٌةاته )اٍلمىٍوتى فػىتىمى

بٌ صىاًدًقٌنى   كٌذب زعمهم فقاؿ تعأب:ٍبٌ   ،كم( ُب قولكم بأٌف اهلل ٪ني

ا ّنىا قىَدمىٍت أىٍيًديًهمٍ ) -7 ةَػٍونىهي أىبىدن باليهود  يعين( كىالَلهي عىًليمه بًالظَاًلًمٌنى ( من جرائم كظيلم كعصياف )كىالى يػىتىمى
   الظاٞنٌن للةاس كالغاصبٌن ٜنقوقهم.

ًقيكيمٍ ) ١نٌمد( ٟنم يا قيلٍ ) -8  َ تػيرىدحكفى ( ال مفٌر مةه )ًإَف اٍلمىٍوتى اَلًذم تىًفرحكفى ًمٍةهي فىًإنَهي ميبلى  ( بعد موتكمٍبي
   ( من أعماؿ نيئ .كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى عىآبًً اٍلغىٍيًب كىالَشهىادىًة فػىيػيةىبٍّئيكيم ّنىا  ( حكم اهلل )ًإٔبىَٰ )

ةً خاطب اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -9  ا اَلًذينى آمىةيوا ًإذىا نيوًدمى لًلَصبلى  ف للصبلة( يعين إذا أٌذف اٞنؤذٌ يىا أىيػحهى
 كقبلها كبعدها، كهي صبلةذكركا اهلل فيها ا( يعين إٔب الصبلة فًمن يػىٍوـً اٛنٍيميعىً  فىاٍنعىٍوا ًإٔبىَٰ ذًٍكًر الَلهً )

 البقرة ط صبلة الظهر. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورةاٛنمع ، ك٩نب أف تكوف ٗناع ، كال تيسقً 
اٛنمع،  فالونطى هي صبلة اٛنمع ، ألنٌه أفردها بعد { ، اٍلويٍنطىى كالَصبلىةً  الَصلىوىاتً  عىلىى حىاًفظيواٍ  }

تشغلوا  ( أم أتركوا البيع كالشراء كقت الصبلة كالكىذىريكا اٍلبػىٍيعى ة )صبل ك٩نب اإلظهار بالتسمي  ُب كلٌ 
يػٍره َلكيمٍ ( أم ذكر اهلل )ًلكيمٍ  َٰ ذى أنفسكم به فتفوتكم صبلة اٛنمع  ) ( ما تػىٍعلىميوفى  ًإف كيةتيمٍ ( من البيع )خى
 للذاكرين من األجر كالثواب عةد اهلل.



ةي ) -10  ( كىابٍػتػىغيوا ًمن فىٍضًل الَلهً د مرضاكم )( لزيارة أقربائكم كتفقٌ فىانتىًشريكا ُب اأٍلىٍرضً فىًإذىا قيًضيىًت الَصبلى
به عليكم من ماؿ  مى ( أم أيشكركه كثًنان على ما أنعى كىاذٍكيريكا الَلهى كىًثًننااهلل ) طلبوا بذلك األجر منى اأم ك 

   ( ُب اآلخرة.لَعىَلكيٍم تػيٍفًلحيوفى ككلد كعافي  )

ب على رً   قبل إنبلمه كمعها طبل فضي حيى عًنه لدً  ٫نطب على اٞنةرب يـو اٛنمع  فقدمتٍ  الةبٌ ككاف  -11
قائمان  الةبٌ ن اٞنسجد كتركوا بقدـك التجارة على عاداهتم قبل اإلنبلـ فخرج الةاس إليها مً  الطبل إشارةن 

ٍوناكىًإذىا رىأىٍكا ًْنىارىةن ثين عشر رجبلن، فةزؿ قوله تعأب )اغًن  ( أم تفرٌقوا عةك انفىضحوا إًلىيػٍهىا( كهو الطبل )أىٍك ٟنى
يػٍره ( من األجر كالثواب )مىا ًعةدى الَلهً ) ١نٌمد( ٟنم يا قىاًئمنا قيلٍ ( ُب اٝنطب  )كىتػىرىكيوؾى كذهبوا إٔب التجارة ) خى

يػٍ ( اليت ترُنوف ُّا ُب الدنيا )مٍّنى الَلٍهًو كىًمنى التٍّجىارىةً  اٞنسجد كاٝنركج  ٔب ترؾإ( فبل داعي ري الرَازًًقٌنى كىالَلهي خى
 مةه إٔب التجارة كقت اٝنطب  فهو يرزقكم مّت شاء.

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٛنمع ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 

 لمنافقونسورة ا

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 

قىاليوا نىٍشهىدي ًإَنكى لىرىنيوؿي الَلًه ةوف الكفر )ركف اإل٬ناف كييبطً ظهً ( كهم الذين يي ًإذىا جىاءىؾى اٍلميةىاًفقيوفى ) - 1
اًذبيوفى ( فيهم )كىالَلهي يػىٍعلىمي ًإَنكى لىرىنيوليهي     ( ُب قوٟنم.كىالَلهي يىٍشهىدي ًإَف اٍلميةىاًفًقٌنى لىكى

( أم عن طريق عىن نىًبيًل الَلهً ( الةاس )فىصىدحكالوا )( أم كقاي  عن القتل لئبل ييقتى أَنىذيكا أى٬ٍنىانػىهيٍم جيَة ن ) -2 
انيوا يػىٍعمىليوفى ( معٌذبوف ُب اآلخرة )ًإنَػهيمٍ ) اٜنقٌ     ( ُب الدنيا من أعماؿ نيئ .نىاءى مىا كى



( أم ال عىلىىَٰ قػيليوًًٍُّم فػىهيٍم الى يػىٍفقىهيوفى ( الكفر )كىفىريكا فىطيًبعى ٍبٌ   آمىةيوابًأىنَػهيٍم ( العذاب جزاء ٟنم )ًلكى  َٰ ذى ) -3 
   يعلموف اٜنقيق .

ن سٍ ( ًٜني كىًإف يػىقيوليوا تىٍسمىٍع لًقىٍوٟنًًمٍ ن مةظرهم كٗناؿ بٌزهتم )سٍ ( ُني كىًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم تػيٍعًجبيكى أىٍجسىاميهيمٍ ) -4 
ةه ( ُب عدـ ثباهتم على دين اإلنبلـ )كىأىنَػهيمٍ كببلغ  بياهنم )مةطقهم كفصاح  لساهنم  ( خيشيبه محسىَةدى

، كهو القى  ن مةبته اليابس. كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف ب اٞنقطوع مً صى مفردها خيشب  كٗنعها خيشيبه
 يهجو قومان:

 األعاًصًنً  أٍركاحي  فيهً  ميثٌقبه      أناًفليهي  جيوؼه  خيشيبه  كأٌنكمٍ 
ًٌ "ٗنع ريح، كقوله  "األركاح" ، يعين كالقصب  اليت صةعوا مةها مزماران بعد أف "به فيه أركاح األعاصًنمثٌق
األخضر  بوها. كقاؿ لبيد يصف األمطار كاٞنياه اٞنةحدرة من اٛنباؿ إٔب األكدي  كاليت ٓنمل معها القشثقٌ 

 كاليابس فقاؿ:
 فاٝنيشيبىا الَدباءً  خيٍضرى  يػىٍقًذؼي      حىوىالًبيهي  هىَدتٍ  كادو  فكيلح 

  يعين يقذؼ القش األخضر كالقصب اليابس.
 ةان أصفر المعان يشبه الذهب يظٌةه اإلنسافل مةظره حسى ب اليابس ترى اهلل تعأب شٌبه اٞنةافقٌن بالقصى  فإفٌ 

 فتظنٌ  قويٌان متيةان كلكةه أجوؼ رقيق يتكٌسر إذا ضيغط عليه. فكذلك اٞنةافقوف يعجبك مةظرهم كحديثهم
أضمركه ُب  اهم عكس ذلك فارغوف من العقل كالتفكًن جبةاء خائفوف ٣نًٌ ركف كلكةٌ أهنم عقبلء مفكٌ 

ةه ن السوء كقوله )أنفسهم للمؤمةٌن مً  على األرض.  ( يعين تلك القصب ميسةدة إٔب جدار لئبل تقعمحسىَةدى
( تصدر كيَل صىٍيحى و  ٪نىٍسىبيوفى ٟنؤالء اٞنةافقٌن رئيس يسةدهم كهو عبد اهلل بن أيٌب رئيس اٞنةافقٌن ) كاٞنعىن:

( لك كللمؤمةٌن اٍلعىديكح  هيمي ( فيلتفتوف بسبب ما أضمركه ُب قلوُّم من اٝنيان  )عىلىٍيًهمٍ ن أحد هي )مً 
ٍرهيٍم قىاتػىلىهيمي الَلهي أىَٗبَٰ يػيٍؤفىكيوفى )فى     ؟الربهاف فوف عن اإل٬ناف بعد قياـأٌم كيف ييصرى ( اٍحذى



 ( أم مالوايىٍستػىٍغًفٍر لىكيٍم رىنيوؿي الَلًه لىَوٍكا ريءيكنىهيمٍ رين )( إٔب رنوؿ اهلل معتذً كىًإذىا ًقيلى ٟنىيٍم تػىعىالىٍوا) - 5
ُب  اإلذعاف لرنوؿ اهلل. نزلت هذه اآليات( عن كىهيم محٍستىٍكربيكفى ) ( عن اٜنقٌ كىرىأىيٍػتػىهيٍم يىصيدحكفى كأعرضوا )

ٍعةىا لىًئن }عبد اهلل بن أيٌب كأصحابه اٞنةافقٌن ٞنٌا قالوا  ًديةى ً  ًإٔبى  َرجى ا اأٍلىذىَؿ  اأٍلىعىزح  لىييٍخرًجىنَ  اٍلمى  { ،ًمةػٍهى
   أهٌنم قالوا ذلك. تٍ هذه اآليات كبيٌػةى  فةزلتٍ  ،فوا له ما قالوافسأٟنم رنوؿ اهلل عن ذلك فحلى 

الَلهى  أىـٍ ٓبٍى تىٍستػىٍغًفٍر ٟنىيٍم لىن يػىٍغًفرى الَلهي ٟنىيٍم ًإفَ ) ١نٌمد( يا نىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىٍنتػىٍغفىٍرتى ٟنىيمٍ قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -6 
كمثلها ُب  ألٌف أخبلقهم نيئ  كال يغفر ذنوُّم ألهنم مةافقوف. ( إٔب طريق اٜنقٌ الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًنًقٌنى 

نظر إٔب اف { ، اٍنتػىٍغًفٍر ٟنىيٍم أىٍك الى تىٍستػىٍغًفٍر ٟنىيٍم ًإف تىٍستػىٍغًفٍر ٟنىيٍم نىٍبًعٌنى مىرَةن فػىلىن يػىٍغًفرى الٌلهي ٟنىيمٍ } نورة التوب 
فػىلىن يػىٍغًفرى الٌلهي ٟنىيٍم  ًإف تىٍستػىٍغًفٍر ٟنىيٍم نىٍبًعٌنى مىرَةن }ل معةاها كيف ٫ناطب اهلل رنوله فيقوؿ هذه اآلي  كتأمٌ 

آخر ليدفنوهم عند  من بلد إلى بلد ينقلون موتاهم. كلكن مع كضوح اآلي  نرل كثًنان من الةاس {
على اٛنةائز  اليت تيصرؼ متحٌملٌن بذلك مشقات السفر ككثرة الةفقات قبور األئمة والمشايخ

ضياع الوقت كتبذير  كاإلنشغاؿ ُّا تاركٌن أعماٟنم ككظائفهم ألشياء تافه  ال نفع فيها كال غاي  مةها إال
ثاـ  من اٞنعاصي كاآل وهبي وجى تى نٍ اما ٌن أٌف األئم  تشفع ٟنم عةد اهلل أك تدفع عةهم عذاب اهلل لً انٌ ظاٞناؿ 

ككأهٌنم  ، { يػىٍغًفرى الٌلهي ٟنىيمٍ  ًإف تىٍستػىٍغًفٍر ٟنىيٍم نىٍبًعٌنى مىرَةن فػىلىن}كا قوؿ اهلل تعأب أك ٓب يسمعوه أكأهنم ٓب يقر 
يعناكا قوله تعأب ُب نورة الزمر }أٓب يقر    . {قيل لٍَّلًه الَشفىاعى ي ٗنًى

 يستجًنكف ُّم ليخٌلصوهم منٞناذا تةقلوف موتاكم إٔب قبور اإلئم ؟ قاؿ ألهٌنم : كإذا نألت أحدهم 
ًنى٘ب كقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة اٛنن ٢ناطبان رنوله الكرٙب }، العذاب. هذه عقائدهم  ًمنى  قيٍل ًإ٘بٍّ لىن ٩نًي

ا ملجئان  د كلن أجدإف عصيتي ريٌب فلن ٩نًن٘ب مةه أحى  كاٞنعىن: ،{ الَلًه أىحىده كىلىٍن أىًجدى ًمن ديكنًًه ميٍلتىحىدن
 ص من العذاب.إليه كأختفي فيه ألٔنلٌ أٛنأ 

 علىك نائر الةاس  من ٓب ٬نتثل بعض أكامر اهلل فكيف ّنن هو د إفٍ ال ٩نًنه أحى  ١نٌمدكاف   أقوؿ إفٍ 
 هل اٛنسم الفا٘ب هو اإلنساف اٜنقيقي فيةقلوه إٔب قبور األئم ٍبٌ  ؟األخٌص إف كاف فانقان أك ٠نرمان 



اٛنسم  الةفس هي اإلنساف اٜنقيقي، إذان فما قيم  ا ثبت أفٌ فلمٌ  ؟الركحاني كاألكلياء أـ الةفس األثًني  أم 
 ٌ من بلد إٔب  قربكه". فةقل اٛنةائزا)ع( "أيةما مات ف الةبٌ هذا كقد قاؿ  ؟يتفٌسخ كيكوف ترابان ٍبٌ  الذم يىةنتى

    فيه فائدة. يسبلد آخر ال ٩نوز كل

 الى تيةًفقيوا عىلىىَٰ مىٍن ًعةدى رىنيوؿً ( ألصحاُّم من أهل اٞندية  )يػىقيوليوفى هيمي اَلًذينى قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  -7 
 . قاله عبد اهلل بن أيٌب رئيس اٞنةافٌن،الةبٌ قوا عن ( أم لكي يتفرٌ حىَّتَٰ يىةفىضحوا( من فقراء اٞنهاجرين )الَلهً 

إٔب  نيعطيهم من فضله كيغةيهم عن قريب فبل ٪نتاجوف( كىلًَلًه خىزىاًئني الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً فقاؿ اهلل تعأب )
 ( أم ال يعلموف عن اٞنستقبل.كىلىػًَٰكَن اٍلميةىاًفًقٌنى الى يػىٍفقىهيوفى نفقاهتم )

ٍعةىا) -8  صطى يػىقيوليوفى لىًئن َرجى
ي
ًديةىً  لىييٍخرًجىَن اأٍلىعىزح ًمةػٍهىاق )لً ( من غزكة بين اٞن  ( يعةوف أنفسهمًإٔبى اٍلمى

كىلًٍلميٍؤًمًةٌنى  كىلًرىنيولًهً ة )ب  كالقوٌ لى ( أم الغى كىلًَلًه اٍلًعزَةي وا به رنوؿ اهلل كاٞنهاجرين. فقاؿ اهلل تعأب )( عةى اأٍلىذىؿَ )
 .هم باٞناؿركرً ب  ٛنهلهم كغي ( العاقً كىلىػًَٰكَن اٍلميةىاًفًقٌنى الى يػىٍعلىميوفى 

ديكيٍم عىن ذًٍكًر الَلهً يىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا الى ) -9  ٍبٌ  ،( يعين عن الصلوات اٝنمستػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى
 نتعان  كبعد األكل كالشرب بالشكر كاٜنمد له على نعمائه كعةد الفاق ذًكريهي عةد القياـ كالقعود باال

خسركا  (فىأيكلىػًَٰئكى هيمي اٍٝنىاًنريكفى نفسه باٞناؿ كاألكالد عن ذكر اهلل ) ( فيشغلٍ ًلكى  َٰ كىمىن يػىٍفعىٍل ذى بالسؤاؿ مةه )
   آخرهتم.

 مٍّن قػىٍبًل أىف يىٍأٌبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبٍّ ى الفقراء كاحملتاجٌن )( على كىأىنًفقيوا ًمن َما رىزىقػٍةىاكيم) -10 
 ى الفقراءعلى  ( يعين فأتصٌدؽى فىأىَصَدؽى ن يسًن )( يعين إٔب زمى أىجىلو قىرًيبو ًإٔبىَٰ ( ُب الدنيا )لىٍوالى أىَخٍرتىيًن 

 ( ُب األعماؿ كاألقواؿ. كا٧ٌنا يقوؿ ذلك حٌنكىأىكين مٍّنى الَصاًٜنًٌنى كاحملتاجٌن ّنا خٌلفتي من اٞناؿ )
تأخًن  من قوله كال ل اٞنبلئك  كالةفوس فيةكشف له عن اٜنقيق ، كلكن ال فائدةرى حتضاره للموت ألنه يػى ا

   ه، كذلك قوله تعأب:لً ألجى 



 كىالَلهي ( بل تةتقل بعد اٞنوت إٔب عآب الةفوس )ًإذىا جىاءى أىجىليهىا( ُب الدنيا )كىلىن يػيؤىخٍّرى الَلهي نػىٍفسنا) -11 
 ( فيجازيكم على حسب أعمالكم.خىًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى 

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٞنةافقوف،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

==================================== 
 

 لتغابنسورة ا

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 (لىهي اٍلميٍلكي ( من دكاب تسًن )كىمىا ُب اأٍلىٍرضً ( الغازي  من طيور تطًن )ييسىبٍّحي لًَلًه مىا ُب الَسمىاكىاتً ) -1
   (.كىهيوى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ( على خلقه بكثرة العطاء )كىلىهي اٜنٍىٍمدي يشاء )فيهب مةه ٞنن 

اًفره ( من تراب )هيوى اَلًذم خىلىقىكيمٍ ) -2  تػىٍعمىليوفى  كىالَلهي ّنىا( باٜنساب )كىًمةكيم محٍؤًمنه ( بالبعث )فىًمةكيٍم كى
 أعماله.( فيجازم كبلن مةكم على عقائده كعلى بىًصًنه 

 ( أٌم بالوعد اٜنقٌ بًاٜنٍىقٍّ ( أم الكواكب السٌيارة كمن ٗنلتها األرض )خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ) -3 
 فإفٌ  كاٝنطاب للجةس األبيض الذم هو من نسل آدـ، (فىأىٍحسىنى صيوىرىكيمٍ ( ُب بطوف أمهاتكم )كىصىَورىكيمٍ )

 [اٜنمر اٟنةود:  ] اهلل تعأب جعلهم أٗنل األجةاس الثبلث  األخرل، كهم اٛنةس األنود كاألصفر كاأل٘نر
 شرحان كافيان. الكوف كالقرآفُب كتايب  البشر األربع  بعد موتكم كقد شرحتي عن أنواع (كىإًلىٍيًه اٍلمىًصًني )

( ُب أنفسكم من نوايا كىيػىٍعلىمي مىا تيًسرحكفى   فًنزقها )( من ٢نلوقات حيٌ يػىٍعلىمي مىا ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -4 
اًت الصحديكرً ) ن أخبار كأقواؿ( على ألسةتكم مً كىمىا تػيٍعًلةيوفى نيئ  ) ( أم ّنا ٔنفيه الصدكر من كىالَلهي عىًليمه ًبذى

 كم.بي عواقً  دى مى حوا ضمائركم لكي ٓني لً أنرار فأصٍ 

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#أجناس_البشر_الأربعة
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm


اقيوا كىبىاؿى أىٍمرًًهمٍ ( كيف أهلكةاهم )أىٓبٍى يىٍأًتكيٍم نػىبىأي اَلًذينى كىفىريكا) -5  ( أم ذاقوا عقاب كفرهم ًمن قػىٍبلي فىذى
اٜنشر آي   " كُب نورة59آي  "كعاقب  مكرهم. كقد نبق شرح كلم  "كباؿ أمرهم" ُب نورة اٞنائدة ُب 

15  
 ( يـو القيام  غًن عذاب الربزخ.كىٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه )

فػىقىاليوا ) لهم( الواضح  على صدؽ رني بًاٍلبػىيػٍّةىاتً بًأىنَهي كىانىت تٍَأتًيًهٍم رينيليهيم ( العذاب جزاؤهم )ًلكى  َٰ ذى ) -6
عن قبوؿ  (كىتػىوىَلوال )( بالرني فىكىفىريكا) ل ألنزؿ مبلئك ن رني  ةا إرناؿى ( كهم مثلةا لو شاء ربٌ أىبىشىره يػىٍهديكنػىةىا

يده ( عن عبادة اٞنشركٌن )كىالَلهي غىيًنٌّ ( عن عبادهتم بغًنهم )َكاٍنتػىٍغىنى الَلهي الدعوة )  مبلئكته. ( عةد٘نًى

 . ظٌن اٞنشركوف أفٌ  (قيٍل بػىلىىَٰ كىرىيبٍّ لىتيبػٍعىثينَ ( للحساب كالعقاب )زىعىمى اَلًذينى كىفىريكا أىف َلن يػيبػٍعىثيوا) -7
األجساـ  البعث هو لؤلجساـ اٞنيت  اٞنتمزق  فأنكركا ذلك، كلكن اهلل تعأب قصد بالبعث بعث الةفوس من

حيث يكوف  عآب الةفوس، كالبعث الثا٘ب يـو القيام  تبعث الةفوس من األرض أب الفضاءإٔب عآب األثًن 
( لىتػيةىبَػؤيَف ّنىا عىًمٍلتيمٍ  ٍبٌ  قل بلى كريب لتبعثنٌ )ق ، كلذلك قاؿ تعأب احملشر، كٓب يقصد بذلك األجساـ اٞنتمزٌ 

( ًلكى  َٰ كىذى ببل حساب ) مبوف بل يدخلوف جهةٌ بهم عليها كال ٪نانى ٟنم السيئ  كتؤنٌ ائهم اٞنبلئك  بأعمأم تةبٌ 
ر ٔب احملشى إيدعوهم إنرافيل  د أفٍ ( أٌم نهل ال صعوب  فيه، كذلك ّنجرٌ عىلىى الَلًه يىًسًنه البعث كاٜنشر )

 ًإالَ  لًَبٍثتيمٍ  ًإف كىتىظيةحوفى  ًُنىٍمًدهً  فػىتىٍستىًجيبيوفى  يىٍدعيوكيمٍ  يػىٍوـى  } نراءفيستجيبوف له، كذلك قوله تعأب ُب نورة اإل
 . {قىًليبلن 

( فيجازيكم على كىالَلهي ّنىا تػىٍعمىليوفى خىًبًنه ( يعين القرآف )فىآًمةيوا بًالَلًه كىرىنيولًًه كىالةحوًر اَلًذم أىنزىٍلةىا) -8 
   أعمالكم.

( الذم ٩نتمع لًيػىٍوـً اٛنٍىٍمعً ( ُب عآب الربزخ كأنتم نفوس لتكونوا حاضرين )٩نىٍمىعيكيمٍ ( موتكم )يػىٍوـى ) -9 
ًلكى  َٰ ذى اف الكواكب السيارة مع أهل األرض، كهو يـو القيام  )ركف ك٩نتمع فيه أيضان نكٌ لوف كاآلخً فيه األكٌ 



ن هو اٞنؤمن الذم باع دنياه آلخرته فربح، كاٞنغبوف هو الكافر ن كاٞنغبوف، فالغابً ( أم فيه الغابً يػىٍوـي التَػغىابينً 
 يصف السيف: كاٞنةافق كاٞنشرؾ الذم باع آخرته بدنياه فخسر. كمن ذلك قوؿ األعشىكالفانق 

ةىكمٍ  فػىقىضىى حىَكٍمتيميو٘ب   الباًهرً  القىمىرً  ًمٍثلي  أبٍػلىجي      بػىيػٍ
ى  ييبإب  كال    حيٍكًمهً  ُب الٌرٍشوىةى  يىٍأخيذي  ال  اٝناًنرً  غىنبى

ا اأٍلىنٍػهىاري ( اهلل )ييكىفٍّرٍ  كىمىن يػيٍؤًمن بًالَلًه كىيػىٍعمىٍل صىاٜنًنا) اًلًدينى  عىٍةهي نىيٍّئىاتًًه كىييٍدًخٍلهي جىَةاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى خى
ا  ذى  ا أىبىدن    . (ًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي  َٰ ًفيهى

أىٍصحىابي  أيكلىػًَٰئكى بالقرآف )ل  على رنولةا، يعين ( اٞنةزى كىكىَذبيوا بًآيىاتًةىا) ١نٌمد( برنولةا كىاَلًذينى كىفىريكا) -10 
اًلًدينى ًفيهىا  ( مصًنهم فيها.كىبًٍئسى اٍلمىًصًني ( بعد موهتم )الَةاًر خى

كىمىن يػيٍؤًمن ( لكم )ًمن محًصيبى و ًإاَل بًًإٍذًف الَلهً ( الكافرين على أيديكم أيها اٞنسلموف )مىا أىصىابى ) -11
 على ب  كإٔب أنباب الةصر لكي يةتصرى ( إٔب طريق الغلى يػىٍهًد قػىٍلبىهي اٞنشركٌن )( كيعتقد أنٌه ناصره على بًالَلهً 

   ر باٞنشركٌن.فى ظ( فًنشدكم إٔب طريق  الةصر كالكىالَلهي ًبكيلٍّ شىٍيءو عىًليمه عدٌكه )

لقوله  ( عةه كٓب تسمعواتػىوىلٍَيتيمٍ فىًإف ( فيما هناكم عةه )كىأىًطيعيوا الَرنيوؿى ( فيما أمركم به )كىأىًطيعيوا الَلهى ) -12 
غي اٍلميًبٌني تةدموا )    ( كقد بٌلغ كأنذر فبل عذر لكم بعد ذلك.فىًإ٧َنىا عىلىىَٰ رىنيولًةىا اٍلبىبلى

 دين( ُب نشر ًإاَل هيوى كىعىلىى الَلًه فػىٍليىتػىوىَكًل اٍلميٍؤًمةيوفى ( ُب الكوف )الى إًلىػَٰهى عبدكه )اكم ف( ربٌ الَلهي ) -13 
   اإلنبلـ.

دًكيمٍ ) -14  ا اَلًذينى آمىةيوا ًإَف ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى َلكيٍم  عىديكًّا( يعين بعض أزكاجكم كبعض أكالدكم )يىا أىيػحهى
 ( عٌمن ظلمكمكىًإف تػىٍعفيوايفتةوكم ُب ديةكم ك٬نةعوكم عن العفو عٌمن ظلمكم ) ( أفٍ فىاٍحذىريكهيمٍ 

 ( بكم.َرًحيمه ( لكم )فىًإَف الَلهى غىفيوره ن أهانكم )مى ( لً كىتػىٍغًفريكاأناء إليكم )( عٌمن كىتىٍصفىحيوا)



ةى ه ) -15  ديكيٍم ًفتػٍ صبلتكم أـ  ( أم اختبار ٦نتربكم ُّا هل تشغلوف أنفسكم ُّا كترتكوفًإ٧َنىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى
هي أىٍجره عىًظيمه كىالَلهي ى أموالكم كأكالدكم )كم على لوف طاع  ربٌ تفضٌ  ى أمواله على  طاع  اهلل ن آثرى مى ( لً ًعةدى

 كأكالده.

( كىأىًطيعيوا) ( من الرنوؿ ما يتلو عليكم من القرآف كما يعظكم بهفىاتَػقيوا الَلهى مىا اٍنتىطىٍعتيٍم كىاٍٚنىعيوا) -16
ىنفيًسكيمٍ )( من أموالكم على الفقراء كاحملتاجٌن ُب نبيل اهلل كىأىنًفقيوااهلل كالرنوؿ ) يػٍرنا ألٍّ ْندكه أمامكم  (خى

الذم يةفقه على  ( يعين كمن يدفع الشٌر عن نفسه كيتوقٌاه باٞناؿ القليلكىمىن ييوؽى شيَح نػىٍفًسهً ُب اآلخرة )
ُب نورة الةساء ُب  "حٌ الشي "البخل أيضان. كقد نبق شرح كلم   حٌ هو اٞناؿ القليل، كالشي  حٌ الفقراء. فالشي 

   ( ُب اآلخرة.هيمي اٍلميٍفًلحيوفى قوف )( اٞنةفً كلىػًَٰئكى فىأي ) ، 128آي  

 ( أم يعطيكم بدله أضعافان، كهو اإلنفاؽ ُب نبيلًإف تػيٍقًرضيوا الَلهى قػىٍرضنا حىسىةنا ييضىاًعٍفهي لىكيمٍ ) -17 
 ( إلنفاؽشىكيوره كىالَلهي ( ذنوبكم )كىيػىٍغًفٍر لىكيمٍ اهلل، فإف اهلل تعأب جعله كالقرض الذم ٩نب إعادته )

ًليمه اٞنةفقٌن، أم ٠نازو ٟنم )  ( باٞنذنبٌن، يعين ال يعجل عليهم بالعقوب  ُب الدنيا بل ٬نهلهم ليتوبوا.حى

هو  وهعصي ( أم يعلم ما غاب عةكم كما حضر عةدكم فاحذركا عقابه كال تى عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالَشهىادىةً ) - 18
 خلقه. ( ُباٜنٍىًكيمي ( ُب ملكه )اٍلعىزًيزي )

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك التغابن،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================= 
 

 لطالقسورة ا

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



عةد عٌدهتٌن. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة  مأ (ًإذىا طىَلٍقتيمي الةٍّسىاءى فىطىلٍّقيوهيَن لًًعَدهًتًنَ  الةبٌ يىا أىيػحهىا ) - 1
ا ًلوىٍقًتهىا ًإالَ هيوى }  األعراؼ   أم عةد كقتها.{ الى ٩نيىلٍّيهى

ا نتهائها، كهي نبع  أيٌاـ على الغالب، أمٌ اهي أياـ اٜنيض اليت تعٌد اٞنرأة أيامها لكي تغتسل عةد  العٌدةك 
  هرها فبل تعٌدها.أياـ طي 
ال تستعجل أيٌها اإلنساف ُب طبلؽ زكجتك فتطلقها كٓب تعلم هل هي حامل أـ غًن حامل، بل  كاٞنعىن:

تبٌٌن أهنا  ضٍ هتا كٓب ٓنً أياـ عدٌ  نتهتٍ اتبٌٌن أهنا غًن حامل، كإذا  تٍ حاضى   تأٌب أيٌاـ عدهتا فإفٍ نتظر حٌّت ا
على ذلك كي ال تةسب لك  ر شهودان ضً ٓني ٍبٌ  من ٘نلها أك عدمه، ى ثق و طٌلقها لتكوف على ٍبٌ  حامل،
  في ٘نلها إذا كانت حامبلن مةك.من غًنؾ، كال ٔني  لتٍ ٘نىى  الولد إفٍ 

  ؟لفائدة من العّدة وما الغاية منهاا وقد يسأل اإلنسان ما
فارغ  من اٜنمل، فإذا طٌلق الرجل  ـٍ أق  هل هي حامل عرؼ اٞنرأة اٞنطلٌ تٌف الغاي  أف أكاٛنواب على ذلك 

الزكج ُب ٘نلها كيقوؿ  تبٌٌن أهنا حامل فقد يشكٌ ٍبٌ  زكجته كٓب يعلم أهٌنا حامل كقد ذهبت إٔب أهلها
ق  فانق  فتز٘ب كيكوف ليس مين ألٌ٘ب طلقتها كٓب تكن حامبلن، كبذلك يرمي مطٌلقته بالزنا. أك تكوف اٞنطلٌ 

هنا كانت حامبلن من زكجها الذم طٌلقها كلكن ٓب يظهر عليها اٜنمل إاٌل ٟنا ٘نل من غًن زكجها فتٌدعي ا
 ، فىطىلٍّقيوهيَن لًًعَدهًتًَن()ها. كلذلك قاؿ اهلل تعأب بةً بعد الطبلؽ، كبذلك تظلم ميطٌلقها ك٫نسر نفق  ال

  نتحاض ، فإفٍ ا( أٌم احسبوا كتأٌكدكا من أياـ حيضها لكي تعلموا هل هي حيض  أـ كىأىٍحصيوا اٍلًعَدةى )
  فهي حيض ، كبذلك نتحاض ، كإف كانت نبع  أيٌأـ أك نتٌ اكانت يومٌن أك ثبلث  كالدـ قليل فهي 

 قائق بأفٍ ( ُب تغيًن الظواهر كتشويه اٜنكىاتَػقيوا الَلهى رىَبكيمٍ ق عةدكم هل هي حامل أـ غًن حامل )يتحقٌ 
نتحاض  أك عكس ذلك، أك ٓنكموا على اٜنامل بأهٌنا فارغ ، أك ٓنكموا على الفارغ  ا ْنعلوا اٜنيضى 

  ل أنفسكم كّنا يعود عليكم نفعه.بأهٌنا حامل، فتحكموف ّنا هتوى 



( ًمن بػيييوهًتًنَ الى ٔنيٍرًجيوهيَن ال يباح إال ٞنن أتت فاحش  مبية  فقاؿ تعأب ) الطالقبٌٌن نبحانه بأٌف  ٍبٌ 
تفق اإذا بلؽ إاٌل بالطٌ  نبى حٌق أف يطالً  ( بأرادهتن، يعين كليس ٟننٌ كىالى ٫نىٍريٍجنى بالطبلؽ، كاٝنطاب لؤلزكاج )

( أٌم بيٌة  ثابت  ّنوجب أىف يىٍأًتٌنى ًبفىاًحشى و محبػىيػٍّةى و ًإاَل ، كالوجه الثا٘ب )اإلثةاف، الزكج كالزكج  على الطبلؽ
ل فًناها رجل أجةب كهي عاري  يباح للزكج أف يطٌلقها، أك تتعرٌ  عرتافها فحيةئذو االعٌن أك ب شهود أك رأم

 هى من بيتها، فبهذمن الثياب، كذلك بأف تغتسل فوؽ السطح فًناها رجل من اٛنار أك غًنه ٣نٌن بيته أعلى 
هذا الزمن، كالدليل على بفاحش ، أك تغتسل ُب البحر مع الرجاؿ كما تفعل بعض الةساء ُب  تٍ اٜنال  أتى 

ٍدنىا عىلىيػٍهىا آبىاءنىا} 28ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ آي   كذلك ألٌف  { ،كىًإذىا فػىعىليواٍ فىاًحشى ن قىاليواٍ كىجى
ن ا بأربع  مً وف البيت كهم عراة. كُّذه الفاحش  يباح للزكج أف يطلقها أيضان. أمٌ اٞنشركٌن كانوا ٪نجٌ 
ن اٞنهر، أم اٞنهر اٞنتأٌخر كال كليس ٟنا نفق  كال ما تبٌقى مً  فيحةئذو يقاـ عليها اٜندٌ  تٍ نى الشهود على أهٌنا زى 

فحيةئذو يباح له أف  إذا صارت ناشزان كعصت أمر زكجهاشيء آخر تطالب به الزكج. كالوجه الثالث 
( كىمىن يػىتػىعىَد حيديكدى الَلهً تتعٌدكها )( كضعها لكم فبل حيديكدي الَلهً ( األحكاـ اليت ذكرناها )كىتًٍلكى يطلقها )

لىعىَل الَلهى ٪نيًٍدثي بػىٍعدى ق )( أيها اٞنطلٍّ الى تىٍدرًم( كناؿ عقابه ُب دنياه كآخرته )فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىهي باٞنخالف  )
طبلقها، فلو ها فتموت بعد لٌف زكجتك قد دنا أجى أال تدرم  كاٞنعىن:( يكوف فيه خًن لك، ًلكى أىٍمرنا َٰ ذى 

لك إبةان يعيةك حٌن شيخوختك، أك يأتيها ماؿ من  تٍ دى لى قها لكةت كارثان ٟنا، أك لوى ها عةدؾ كٓب تطلٌ تركتى 
فىًإف كىرًٍهتيميوهيَن فػىعىسىى أىف تىٍكرىهيواٍ }إرث فتصيب من ماٟنا. كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة الةساء قوله تعأب

ٍيئنا كى٩نىٍعىلى الٌلهي ًفيًه خى      .{ يػٍرنا كىًثًنناشى

ُب العٌدة ثبلث  قركء، يعين ثبلث  أشهر إف تبٌٌن أهٌنا حامل، كثبلث  ( أم بلغنى فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينَ ) -2 
أىٍك فىارًقيوهيَن رة )سن اٞنعاشى ( يعين ُني فىأىٍمًسكيوهيَن ّنىٍعريكؼو كأراد الزكج إرجاعها ) ٓب تكن حامبلن  حيضات إفٍ 

كانت   فٍ إن متاع كنفق  ككسوة كنكن ا مً ٟنى  ق  ماتعطوا اٞنطلَ  ى الفراؽ، كذلك بأفٍ أصررًب على  ( إفٍ ّنىٍعريكؼو 
حامبلن كال مرضع  فلها نفق  العٌدة فقط كهي ثبلث   ٓب تكنٍ  ع كلدكم، فإفٍ رضً حامبلن أك كانت مرضع  تي 



عيتم للشهادة أيها ( إذا دي كىأىًقيميوا الَشهىادىةى لًَلهً قوف )اٞنطلٍّ  ( أيها الرجاؿكىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو مٍّةكيمٍ أشهر )
ييوعىظي ًبًه مىن كىافى يػيٍؤًمني بًالَلًه كىاٍليػىٍوـً ( الوعظ )ًلكيمٍ  َٰ ذى ةكم )كا ُب الشهادة ما رأيتم بأعيي الشهود فبل تغًنٌ 

ن  ( مً ٩نىٍعىل لَهي ٢نىٍرىجناأكامر اهلل ) ( ُب أكامره كال ٫نالفٍ هى كىمىن يػىَتًق اللَ ( فبل ييغًٌن ُب الشهادة كال ييزٌكر )اآٍلًخرً 
 ،ن كل عسركرب كمً   كلٌ 

كىمىن يػىتػىوىَكٍل عىلىى ن حيث ٓب ٫نطر بباله كٓب ٪نسب له حسابان )( أم مً كىيػىٍرزيٍقهي ًمٍن حىٍيثي الى ٪نىٍتىًسبي ) -3 
 (ًإَف الَلهى بىاًلغي أىٍمرًهً ( فيما أكجبه عليه كال يسمع قوؿ من يةهاه )فػىهيوى حىٍسبيهي( يعين فاهلل ناصره كمعيةه ) الَلهً 

ٍدينا بىاًلغى }. كلم  "بالغ" معةاها كاصل. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنائدة  ٪نىٍكيمي ًبًه ذىكىا عىٍدؿو مٍّةكيٍم هى
ٍعبىً   فػىلىَما بػىلىغىا ٠نىٍمىعى } ُب نورة الكهف ُب قص  مونى كصاحبه عب ، كقاؿ تعأبأم كاصل الك {اٍلكى
ل بياف هذه اآليات إٔب اٞنهدم الذم هو أٌف اهلل موصً  كاٞنعىن:يعين فلما كصبل ٠نمع البحرين.  {بػىٍيًةًهمىا 

كأمره  ،كميبٌٌن له معةاها . كبعبارة أخرل إٌف اهلل ميبٌلغ أمره تفسًن هذه اآلياتأمر من أمراء اهلل على خلقه
ةىا بػىيىانىهي {ٍبٌ  }د هذا قوله تعأب ُب نورة القيام  ا يؤيٌ هو اٞنهدم. ك٣نًٌ  أم بياف ما اشتبه عليهم  ًإَف عىلىيػٍ
 .من آيات القرآف

 .ككذلك جعل كقتان َّيء اٞنهدم( أم مقداران من الوقت، قىٍد جىعىلى الَلهي ًلكيلٍّ شىٍيءو قىٍدرنا)

( ُب ٘نلهٌن فبل ًإًف اٍرتػىٍبتيمٍ لعارض أصاٌُّن ) نى ضٍ ( فبل ٪نىً كىالبَلًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن نٍّسىاًئكيمٍ ) -4 
ثى ي أىٍشهيرو، كى تدركف هل هٌن حوامل أـ فوارغ ) ٍضنى ( كذلك )فىًعَدتػيهيَن ثىبلى هٌن أيضان ةٌ ( لكرب نً البَلًئي ٓبٍى ٪نًى

تي اأٍلىٍ٘نىاًؿ أىجىليهيَن أىف يىضىٍعنى ٘نىٍلىهينَ عدهتٌن ثبلث  أشهر )  تضع ٘نلها كبعد كضع حٌّت  ( يعين تعتدٌ كىأيكالى
 . (كىمىن يػىَتًق الَلهى ٩نىٍعىل لَهي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسرنااٜنمل بشهر كاحد يباح ٟنا أٌف تتزٌكج )

   . (كىمىن يػىَتًق الَلهى ييكىفٍٍّر عىٍةهي نىيٍّئىاتًًه كىيػيٍعًظٍم لىهي أىٍجرنافبل ٔنالفوه )( أىٍمري الَلًه أىنزىلىهي إًلىٍيكيمٍ ( اٜنكم )ًلكى  َٰ ذى ) -5 



ةتيمقات )( ُب البيوت، يعين اٞنطلَ أىٍنًكةيوهينَ ) -6  مٍّن ودة الدار )ن جى ( يعين كما نكةتم مً ًمٍن حىٍيثي نىكى
( اٞنساكن لًتيضىيػٍّقيوا عىلىٍيًهنَ   )قى فى  كالةػٌ ( ُب السيكىنى تيضىارحكهينَ كىالى ا ْندكنه كتقدركف عليه )( أم ٣نًٌ كيٍجدًكيمٍ 

كانت   سوة مٌدة العٌدة فقط إفٍ ق  كالكً  كالةفى السكىنى  ق  ٟنا حقٌ ق . فاٞنطلٌ فيضطررفى إٔب اٝنركج مةها أك الةفى 
ًت ٘نىٍلو فىأىنًفقيوا عىلىٍيًهَن حىَّتَٰ حامل ) غًنى  ق  للمولود ( كبعد الوضع تكوف الةفى يىضىٍعنى ٘نىٍلىهينَ كىًإف كيَن أيكالى
( على فىآتيوهيَن أيجيورىهينَ ( اٞنولود )فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيمٍ ة الرضاع  كهي نةتاف، كمن ذلك قوله تعأب )مدٌ 

ةىكيماإلرضاع ) ريكا بػىيػٍ ق  اليت يدفعها لةفى ( أم تشاكركا فيما بيةكم ُب شأهنما كاّنىٍعريكؼو ( أيها القضاة )كىٍإٔنًى
ى ق  هل هو غين أـ فقًن فتحكموا ٟنا على ن الةفى تةظركا ٕنكٌن الوالد مً  الولد بأفٍ  الوالد لولده، يعين ألـٌ 

( أيها كىًإف تػىعىانىٍرًبيٍ الوالدة اٞنرضع  ) ق  فبل تغدركا حٌق الوالد كال حقٌ ن الةفى قدر ما يستطيع الوالد مً 
الوالد لفقره أك ٞنرض أصابه أك عجز أك كرب نةه فبل يستطيع ٓنصيل ثبت لكم عسر  القضاة، يعين إفٍ 

تػيٍرًضعي لىهي اٞناؿ )  أجرة أك ببل أجرة. أرضعته بأقلٌ  ن أقربائه أك غًنها إفٍ ( مً أيٍخرىلَٰ ( أٌم للوالد مرضع  )فىسى

ن هم خرباء ُناؿ الوالد هل هو  يتشاكر مع مى ق  حٌّت فيجب على القاضي أف ال ٪نكم على الوالد بالةفى 
ق  ليكوف ٪نكم ٟنا بالةفى ٍبٌ  لولده ـ فقًن اٜناؿ كما مقدار ما يستطيع دفعه من الةقود شهريٌان نفق ن أغين 

 القاضي قد أصاب الواقع ُب ذلك كٓب يغدر حٌق أحد٨نا.

ق  عليه خل باٞناؿ ُب الةفى بكال ي( أم ليةفق الغين على كلده بقدر غةاه لًييةًفٍق ذيك نىعى و مٍّن نىعىًتهً ) -7
ى على  ن كاف رزقه قليبلن فليةفقٍ ( يعين مى رًٍزقيهي فػىٍلييةًفٍق ٣نَا آتىاهي الَلهي ( أم كمن ضيٌيق عليه )كىمىن قيًدرى عىلىٍيهً )

نىيىٍجعىلي الطاق  ) ن( يعين إاٌل ّنقدار ما أعطاها مً الى ييكىلٍّفي الَلهي نػىٍفسنا ًإاَل مىا آتىاهىاحسب إمكانه كطاقته )
   .ىنى ع  كبعد الفقر غً ( أم بعد الضيق نى الَلهي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

ُب العصياف  ( يعين جاكزكا اٜندٌ عىتىٍت عىٍن أىٍمًر رىبػٍّهىا كىرينيًلهً ن قري  )( أم ككم مً كىكىأىيٍّن مٍّن قػىٍريى و ) -8 
 ٢ناطبان قريش:ن ذلك قوؿ حٌساف يصف مقتل عيتب  كاٞنخالف . كمً 

 جاًهلً  قػىٍلبيهي  عاتو  كيلٍّ  ًمنٍ      ًمٍةكيمي  مىٍشيىخى و  ُب خىرٌ  إذٍ 



ةىاهىا) بػٍ ا كىعىَذبٍػةىاهىاُب الدنيا جزاء عصياهنا ) ها( أم فعاقبةافىحىانى ابنا نحٍكرنا( ُب اآلخرة )ًحسىابنا شىًديدن ( عىذى
 تةكره الةفوس.

اقىٍت كىبىاؿى أىٍمرًهىا) -9  عقاب كفرها كعاقب  مكرها. كقد نبق شرح كلم  "كباؿ أمرها" ُب نورة ( أم فىذى
   ( ألهٌنم خسركا آخرهتم.كىكىافى عىاًقبى ي أىٍمرًهىا خيٍسرنااٞنائدة كنورة اٜنشر كالتغابن. )

ا) -10 ابنا شىًديدن  ا،( كال تكونوا مثلهم فتخسرك فىاتَػقيوا الَلهى يىا أيكٕب اأٍلىٍلبىابً ( ليـو القيام  )أىعىَد الَلهي ٟنىيٍم عىذى
عظوف ُّا، كهي ( أم موعظ  تتٌ اَلًذينى آمىةيوا قىٍد أىنزىؿى الَلهي إًلىٍيكيٍم ذًٍكرناكصف أكٕب األلباب فقاؿ تعأب )ٍبٌ 

   .١نٌمدالقرآف أنزله على رنوله 

ل  ( بأهٌنا مةزى ميبػىيػٍّةىاتو اٞنةزل  من اهلل )( أم يقرأ عليكم آيات القرآف َرنيوالن يػىتػٍليو عىلىٍيكيٍم آيىاًت الَلهً ) -11
لٍّييٍخرًجى اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت ًمنى الظحليمىاًت ًإٔبى كما يزعم اٞنشركوف )  ١نٌمدن ن اهلل كليس مً مً 

ض األصةاـ كاألكثاف ( كيرفكىمىن يػيٍؤًمن بًالَلهً ن ظلمات اٛنهل إٔب نور العلم كاٞنعرف  )( أم ٫نرجهم مً الةحورً 
ا قىٍد أىٍحسىنى الَلهي لىهي رًٍزقنا( اهلل )كىيػىٍعمىٍل صىاٜنًنا ييٍدًخٍلهي ) ا أىبىدن ( ّنا جىَةاتو ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهى

   أعٌده له ُب اٛنةاف.

الزماف. أم ٚناكات ركحاني  كهي مسكن اٞنبلئك  ( أثًني  ُب قدٙب الَلهي اَلًذم خىلىقى نىٍبعى ٚنىىاكىاتو ) -12
ُب العدد، كهي  ثلهنٌ ن األرض ٚناكات مً ق مً لى ( أم كخى كىًمنى اأٍلىٍرًض ًمثٍػلىهينَ كاألنبياء كالشهداء كاألتقياء )

يػىتػىةػىَزؿي اأٍلىٍمري )  [ السماكات] ٓنت عةواف  الكوف كالقرآف. كقد نبق شرحها ُب كتايب السماكات الغازي 
ةػىهينَ  تتةٌزؿ اٞنبلئك  بالوحي على األنبياء كالرنل من بٌن  كاٞنعىن:ني ، ( األمر كةاي  اٞنخلوقات الركحابػىيػٍ

عىلىىَٰ  لًتػىٍعلىميوا أىَف الَلهى شرحان كافيان ) اإلنساف بعد اٞنوتتلك السماكات، كقد شرحت كلم  "أمر" ُب كتايب 
  . (كيلٍّ شىٍيءو قىًديره كىأىَف الَلهى قىٍد أىحىاطى ًبكيلٍّ شىٍيءو ًعٍلمنا

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الطبلؽ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 
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======================================== 

 

 لتحريمسورة ا

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ـي مىا أىحىَل الَلهي لىكى  الةبٌ يىا أىيػحهىا ) -1    ؟ (ًٓبى ٓنيىرٍّ

ما دخل عليها، ككاف مةه كلٌ  الةبٌ سقي تى  ل فكانتٍ سى ظرؼ عى  الةبٌ ييركل أنٌه أيهدم إٔب بعض زكجات 
حيل  مع  لنى مً ن أزكاجه كعى مع الباقيات مً  تٍ فقى بذلك عائش  إتٌ  تٍ مى ا علً يطيل اٛنلوس عةدها، فلمٌ  الةبٌ 
ط من رائح  العيرفي  إذا جاء عةدها "إ٘ب أشمٌ  تقوؿ كٌل كاحدة مةهٌن للةبٌ  ى أفٍ كتشاكرفى بيةهٌن على  الةبٌ 

 فٌ أك  دؽه ه صً لةى ما يقي  ى ذلك القوؿ ظٌن أفٌ إٗناع زكجاته على  الةبٌ فمك" كهي رائح  كريه ، فلما رأل 
 ىل بعد يومه كال يدخل على ال يشرب العسى  ف أفٍ ط الكريه ، فحلى رفي ل الذم يشربه فيه رائح  العي العسى 

 ى نفسه،ل على ى ٓنر٬نه العسى على  هذه اآلي  كفيها عتاب للةبٌ  ل بعد ذلك. فةزلتٍ زكجته صاحب  العسى 
 لتطلب إرضاءهٌن بتحرٙب العسى  كاٞنعىن:معه اٜنيل ،  واٌب عملنى ( أم اللٌ تػىٍبتىًغي مىٍرضىاتى أىٍزكىاًجكى كقوله )
 ( بك.َرًحيمه ( لك )كىالَلهي غىفيوره ى صاحبته )الدخوؿ على كٓنرٙب 

َل ى أى٬ٍنىاًنكيمٍ ) -2    اهللقد بٌٌن  كاٞنعىن:لوف به أ٬نانكم، ( أم قد بٌٌن اهلل لكم ما ٓنلٌ قىٍد فػىرىضى الَلهي لىكيٍم ٓنًى
 نورة اٞنائدة قولهثتم. كذلك ما جاء ُب حةى ٍبٌ  فتمةث عن أ٬نانكم إذا حلى لكم الفرض كاٜنكم ُب اٜنً 

ـي الى يػيؤىاًخذيكيمي الَلهي بًالَلٍغًو ُب أى٬ٍنىاًنكيٍم كىلىػًَٰكن يػيؤىاًخذيكيم ّنىا عىَقدًبحي اأٍلى٬ٍنىافى فىكىَفارىتيهي }تعأب  عىشىرىًة  ًإٍطعىا
نورة اٞنائدة  ُب ر كما بيةٌا لكث ككفٍّ إحةً  بلٍ  ١نٌمدل يا ال تبقى على ٓنر٬نك العسى  كاٞنعىن: { ،مىسىاًكٌنى 

كيمٍ )  شؤكنكم. ( ُب تدبًناٜنٍىًكيمي ( بأحوالكم )كىهيوى اٍلعىًليمي تؤٌب أموركم كشؤكنكم )ي( أم كىالَلهي مىٍوالى



ًديثنا الةبٌ كىًإٍذ أىنىَر ) -3  َٰ بػىٍعًض أىٍزكىاًجًه حى كىأىٍظهىرىهي ) ( غًنها كأفشت نرٌهفػىلىَما نػىَبأىٍت ًبهً   )( كهي حفصى ًإٔبى
 الةبٌ ( عىَرؼى ) جاء جربائيل كأخربه بإفشاء السٌر، حيةئذو  ى إفشاء السٌر، بأفٍ على  الةبٌ ( أم كأظهر الَلهي عىلىٍيهً 

ا بًهً  فػىلىَمابه كٌله ) ( كٓب يعٌرؼٍ كىأىٍعرىضى عىن بػىٍعضو ( أم بعض اٜنديث عرٌفه إلصحابه )بػىٍعضىهي ) ( أم نػىَبأىهى
ا مىٍن أىنبىأىؾى ( حفص  )قىالىتٍ ) ؟حفص  باٜنديث كقاؿ ٟنا ٞناذا أفشيت السر الةبٌ أ ا نبٌ مٌ فلى  ػَٰذى ( بأٌ٘ب أفشيتي هى

   ( بسرائر الٌصدكر.اٍٝنىًبًني ( َنميع األمور )اٍلعىًليمي ( اهلل )نػىَبأى٘بى ) الةبٌ ( قىاؿى اٜنديث )

عائش   تبتي يارنوؿ اهلل كال أعود ٞنثل هذا، ككذلك فيها قالتٍ  ا ٚنعت حفص  اآلي  اليت نزلتٍ فلمٌ  -4 
  :تابت فةزلت هذه اآلي 

اآلي    ، يعين إنتمعتما إٔبنتماع القصٌ انتماع القرآف كإٔب ا( إٔب ًإف تػىتيوبىا ًإٔبى الَلًه فػىقىٍد صىغىٍت قػيليوبيكيمىا)
( أم عىلىٍيهً  كىًإف تىظىاهىرىاثل ذلك )مً  اليت نزلت فيكما كعرفتما كيف أخربه اهلل تعأب بأمركما فبل تعودا إٔب

هي  فىًإَف الَلهى ل التائٌن لتسهيل الكبلـ )فحذفت إحدى  "تتظاهرا"ل، كأصلها ة أخرى مرٌ  الةبٌ على  ( هيوى مىٍوالى
اٞنؤمةٌن  ن( يساعدكنه، يعين كالٌصاٜنوف مً كىصىاًلحي اٍلميٍؤًمًةٌنى ( ٫نربه )كىًجرٍبًيلي يتؤٌب أمره كيساعده )

ًئكى ي بػىٍعدى ذى يساعدكنه ) كاٞنبلئك   جربائيل ظهًن كاٞنعىن:( أم مساعد. ظىًهًنه ( أم بعد جربائيل )ًلكى  َٰ كىاٍلمىبلى
 الذين يتبعوف جربائيل أيضان مساعدكف له.

يػٍرنا مٍّةكيَن ميٍسًلمىاتو محٍؤًمةىاتو ) -5  عات له ( أم مةقطً قىانًتىاتو عىسىىَٰ رىبحهي ًإف طىَلقىكيَن أىف يػيٍبًدلىهي أىٍزكىاجنا خى
ثػىيٍّبىاتو رات بدين اإلنبلـ )( أم مبشٌ نىاًئحىاتو ( هلل )عىاًبدىاتو ( عن اٞنعاصي )تىائًبىاتو عن نائر الةاس )

   ج بعد.ب هي اليت مات زكجها أك طٌلقها، كالباكر هي البةت اليت ٓب تتزكٌ ( الثيٌ كىأىٍبكىارنا

بوها بفعل ( أم احرتنوا من الوقوع ُب الةار كْنةٌ قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍهًليكيٍم نىارنايىا أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا ) -6 
ا الَةاسي كىاٜنًٍجىارىةي ب اٞنعاصي كالسيئات )الطاعات كْنةٌ  ( هي حجارة الةيازؾ، ألٌف الشمس ْنذٌُّن كىقيوديهى

نار الرباكٌن كاٜنجارة اٞنةصهرة اليت  ا ُب عآب الربزخ أم بعد اٞنوت فالةار هيأمٌ  ؛إليها، هذا يـو القيام 



ظه ( موكلٌن ُب التعذيب )عىلىيػٍهىاتقذفها الرباكٌن من جوفها ) ًئكى ه ًغبلى ( األفئدة ال ير٘نوف الكافرين مىبلى
اده ) م اٞنشركٌن إٔب جهةٌ  ( من أخذاَل يػىٍعصيوفى الَلهى مىا أىمىرىهيمٍ ى األخذ كالتعذيب )( أم أقوياء على ًشدى

   ن تعذيب.( مً كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى السبلنل )هم بكنحبً 

أعماؿ  ن( مً يىا أىيػحهىا اَلًذينى كىفىريكا الى تػىٍعتىًذريكا اٍليػىٍوـى ًإ٧َنىا ْنيٍزىٍكفى مىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى تقوؿ اٞنبلئك  ٟنم )ٍبٌ  -7 
   رة.باطل  كمةكى 

( من ذنوبكم كمن اإلشراؾ أىيػحهىا اَلًذينى آمىةيوا تيوبيوا ًإٔبى الَلهً يىا خاطب اهلل اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -8 
( أم يسرتها عن عىسىىَٰ رىبحكيٍم أىف ييكىفٍّرى عىةكيٍم نىيٍّئىاًتكيمٍ هلل كلرنوله ) ن نصحى مى  ( أم توب ى تػىٍوبى ن َنصيوحنا)

ا اأٍلىنٍػهىاري كىييٍدًخلىكيٍم جىةَاتو الةفوس ُب عآب الربزخ فبل يركهنا ) ل بعد اٞنمات   اٞنأكى ( ُب جةٌ ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى
شى كىاَلًذينى آمىةيوا مىعىهي  الةبٌ يػىٍوـى الى ٫نيٍزًم الَلهي   اٝنلد )أم ُب عآب الربزخ، كيـو القيام  ُب جةٌ  ر ( ألٌف الةاس ٓني

ن معه تأتيهم اٞنبلئك  بثياب مً  امةو كالذين آ الةبٌ  عراة فتبدك عوراهتم أماـ الةفوس كهذا خزم ٟنم، كلكنٌ 
نور اإل٬ناف يةبعث من  ( كهونيوريهيٍم يىٍسعىىَٰ بػىٌٍنى أىٍيًديًهٍم كىبًأى٬ٍنىاهًنًمٍ   فيلبسوهنا كيسرتكف ُّا عوراهتم )اٛنةٌ 

( بدخوؿ نيورىنىارىبَػةىا أىٕنًٍٍم لىةىا  يػىقيوليوفى ) 12صدكرهم. كقد نبق شرح مثل هذه اآلي  ُب نورة اٜنديد ُب آي  
   . (إًَنكى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ( ذنوبةا )كىاٍغًفٍر لىةىااٛنٌة  )

 هارنتً ( باالكىاٍغليٍظ عىلىٍيًهمٍ ( بالتخويف كالتأنيب )كىاٍلميةىاًفًقٌنى ( بالسيف )جىاًهًد اٍلكيَفارى  الةبٌ يىا أىيػحهىا ) -9 
َةمي كىبًٍئسى كاٞنقت )    ( مصًنهم ُب اآلخرة.اٍلمىًصًني كىمىٍأكىاهيٍم جىهى

م  أ( اٍمرىأىتى نيوحو كىاٍمرىأىتى ليوطو ( ُب كفراهنم نعم  رُّم كعبادهتم لغًنه )ضىرىبى الَلهي مىثىبلن لٍَّلًذينى كىفىريكا) -10
 مرأة لوطامرأة نوح ُب خيانتها لزكجها ككفراهنا نعماءه كإبداٟنا اٝنيان  له بالةعم  مةه عليها. ككذلك اك

ٍيًن ًمٍن ( نكاح )كىانػىتىا ٓنىٍتى خانت زكجها كٓب تشكر فضله عليها بل قابلت ذلك باٝنيان  كالعصياف ) عىٍبدى
انػىتىا٨نيىا( ك٨نا نوح كلوط )ًعبىاًدنىا صىاٜنًىٌٍنً  ( أم عن عىةػٍهيمىا( نوح كلوط )فػىلىٍم يػيٍغًةيىا( أم خانتا زكجيهما )فىخى



( كىًقيلى مرأتيهما شيئان من العذاب )ا ( يعين ٓب يدفع نوح كال لوط عنئناالَلًه شىيٍ ( عذاب )ًمنى ) اهميزكجت
لوا الةار بسبب  الكافرين الذين دخى  ( أم معاٍدخيبلى الَةارى مىعى الَداًخًلٌنى للمرأتٌن اٝنائةتٌن بعد موهتما )

   كفرهم.
اٝنائة  اليت تأكل طعاـ زكجها كتز٘ب ن يأكل رزقه كيعبد غًنه فشٌبهه باٞنرأة ل ضربه اهلل تعأب فيمى كهذا مثى  

ن األخبلؽ ال يؤذيها كال يهيةها كال يبخل عليها بشيء، فإف  ى أٌف زكجها كرٙب الةفس حسى مع غًنه، على 
كسرت إناءن أك أتلفت شيئان من متاعه ال يعاقبها عليه بل يسا١نها به، كإف طلبت مةه شيئان أحضره ٟنا، 

هو دكنه من  ها ناكرة للجميل شاخص  ببصرها إٔب من، كلكةٌ ى كال تعدٌ عم ما ال ٓنصى ن الةٌ فله عليها مً 
كاٝنسراف. فهذا  الغفراف بل تستوجب العقوب  ثل هذه اٝنائة  ال تستحقٌ ل نفسها، فمً الةاس، تابع  هوى 

 ؽ اهلل كيشرؾ معه اٞنخلوقٌن ُب العبادة كالتقديس.ز ر  ن يأكلي ل مى مثى 

هذا األمثاؿ اليت  ٩نعل اٞنشرؾ فيها كالزاني  اليت ترتؾ زكجها كتز٘ب  كلقد جاء ُب ٠نموع  التوراةكثًن من
نطلقت من عةده امرأته فاإذا طٌلق رجل صحاح الثالث ما يلي: "مع غًنه. فقد جاء ُب نفر إرميا ُب اإل

زنيًت بأصحاب   كصارت لرجل آخر فهل يرجع إليها بعد، أال تتةجس تلك األرض ٤نان ، أما أنًت فقد
نظرم أين ٓب تضاجعي، ُب الطرقات ارجعي إٌٕب يقوؿ الرٌب، إرفعي عيةيك إٔب اٟنضاب ك إكلكن كثًنين، 

، كجبه  اف 104جلسًت ٟنم كأعرايب ُب الربيٌ  ك٤ٌنسًت األرض بزناؾ مرأة امتةع الغيث كٓب يكن مطره متأخره
ٕب ُب أياـ  الربٌ نتطعًت. كقاؿ اأف ٔنجلي، ها قد تكٌلمًت كعملًت شركران ك  زاني  كانت لًك، أبيتً 

شجرة خضراء  جبل عاؿو كإٔب كلٌ  نطلقت إٔب كلٌ إيوشٌيا اٞنلك، هل رأيتى ما فعلت العاصي  إنرائيل، 
هذه إرجعي إٌٕب، فلم ترجع فرأت أختها اٝنائة  يهوذا، فرأيتي  فقلتي بعد ما فعلت كلٌ  105هةاؾ  نتٍ كزى 
تيها كأعطيتيها كتاب طبلقها ٓب ٔنالف اٝنائة  قفطلٌ  نٌه ألجل كٌل األنباب إذ زنت العاصي  إنرائيلأإذ 

                                                           
 أم أشركت بعبادة رُّا غًنه من اآلٟن  كاألصةاـ كالقديسٌن كغًن ذلك.  104
 أم خانت رُّا كأشركت معه غًنه.  105



هواف زناها أهٌنا ٤ٌنست األرض كزنت مع اٜنجر كمع  هي أيضان، ككاف من نتٍ يهوذا أختها بل مضت كزى 
 ".الشجر، كُب كل هذا أيضان ٓب ترجع إٕبٌ 

 ةذى بالقً ة ذى نتحذكف حذكهم حذك القً ")ع(  الةبٌ هذا ما كاف من بين إنرائيل من إشراؾ، كقد قاؿ 
 ثلهم ُب اإلشراؾ كما أخرب به رنوؿ اهلل، كال أقوؿ عبدكا. كقد أصبح أكثر اٞنسلمٌن مً "كالةعل بالةعل

الةصارل  األصةاـ كلكن جعلوا هلل أندادان فعبدكهم من دكف اهلل، عبدكا قبور األئم  كاٞنشايخ كما عبدت
برتبتها، ذُنوا  طافوا حوٟنا، نذركا ٟنا كتربٌكوااٞنسيح كأٌمه، عبدكا قبور األنبياء كاألكلياء كنجدكا ٟنا ك 

ركا من ذكر خالقهم، أكثى  القرابٌن ٟنم كِنٌركا البخور ُب أضرحتهم، نألوا من األكلياء حوائجهم كتركوا اهلل
أعيادهم كمواليدهم كزغردكا  حوا ُبوا اهلل ُب ذاكرهتم، فرً تهم كانتعانوا ُّم ُب قيامهم كقعودهم كنسي أئمٌ 

جاء مةهم كبربكتهم، كصٌدكا كجوهم  خًنو  كطٌبلوا كأغاظوا اهلل رٌُّم، غالوا ُب حٌبهم كنسبوا كلٌ كصٌفقوا 
كم بالتوب  كاتركوا عبادة القبور كال تشركوا باهلل إٔب ربٌ  ١نٌمدعن اهلل خالقهم كرازقهم، كاآلف إرجعوا يا أم  

كم، فيظهر به نبيٌ  ه الذم كعدى شيئان لكي يعفو عةكم كيصفح عٌما مضى من آثامكم، كيفي لكم بوعد
أيديكم، كأكثر خًنات األرض تكوف خًناتكم، كيزيد ُب  على نائر األدياف ديةكم، كفوؽ األيدم تكوف

ٌف بين إنرائيل عبدكا األصةاـ كهي أحجار إأموالكم كنسلكم، كهو القادر على ذلكم. كلعلك تقوؿ 
ُب مراقد األئم . فأقوؿ لك أيها القارمء لكتايب مةحوت ، كإنةا ٓب نعبد اٜنجر بل الذهب كالفض  اليت 

هذا لةسافر معان أنا كأنت إٔب إيراف إٔب قري  تيسٌمى "قدـ كىاه" تقع بٌن طهراف كخراناف، كقد كصلةا إليها 
أنظر هذا الصحن الكبًن كالقيب  الضخم  كالركاؽ الوانع كالقةاديل اٞنعلق   فلةذهب إٔب اٞنزار الذم فيها،

فركش  فهل ترل ُب اٞنكاف مرقدان يزار أك قربان موجودان أك شباكان مةصوبان، كبٌل ال هذا كال ذاؾ، كالسجاد اٞن
إذان فأين اٞنزار، نأريك ماذا يعبدكف ُب هذا الركاؽ الوانع تعاؿ معي إٔب جه  اليسار إٔب هذا اٛندار 

ُب اٛندار كاليت طوٟنا نصف مرت أك نظر إٔب هذه الصخرة الصفراء كأهنا الكهرب ُب لونه كصفائه اٞنبةٌي  اك 
علٌي بن مونى الرضا كقف على هذه الصخرة  أقل من ذلك كقد ٥نتوا فيها أقداـ إنساف يزعموف أفٌ 



كوف ُّا لوهنا كيترٌب يقبٌ  مخرة اٞنبةٌي  ُب اٛندار كهل هذه الصٌ فرنخت قدماه فيها. فليس ُب اٞنكاف نوى 
عل، كقد خرة كما عبد بةو إنرائيل البى كان ُّا. فقد عبدكا الصٌ ترٌب ى كجوههم على ٍبٌ  بأيديهم ك٬نسحوف عليها

جعلوا ٟنا إٚنان فسمٌوها "قدـ كىاه" كما جعل بةو إنرائيل إٚنان للصةم فسٌموه بعبلن. كهذه كاحدة من أنواع 
مواؿ من د مع اهلل. كما الغاي  من هذا كله، الغاي  هي ٓنصيل األاإلشراؾ كأنواع األكثاف اليت اصبحت تيعبى 

دة تها مصيى يخذ بالعةكبوت تتٌ  فإفٌ  { ،بػىٍيتنا  أَنىذىتٍ  اٍلعىةكىبيوتً  كىمىثىلً  }الزائرين. فمثلهم ُب ذلك البةاء 
خذكهنا لكسب اٞناؿ من الزائرين. كقد قاؿ ٕب أحد تصيد فيه اٜنشرات، فكذلك الذين يبةوف األكثاف يتٌ 

حافر اٜنمار ُب  ٘نار اٞنسيح كطأها فرنخت يزعموف أفٌ  ٌف ُب اٞنتحف صخرة أيضان أاٞنسافرين إٔب تركيا 
   الصخرة.

ا مٌ ( لى اٍمرىأىتى ًفٍرعىٍوفى ( بصربهم كٓنٌمل األذل ُب جةب اهلل مثل )كىضىرىبى الَلهي مىثىبلن لٍَّلًذينى آمىةيوا) -11
ًلًه  اٛنٍىَةً  كى٤نىٍّيًن ًمن ًفٍرعىٍوفى  ًإٍذ قىالىٍت رىبٍّ اٍبًن ٕب ًعةدىؾى بػىٍيتنا ُب أنلمت فعٌذُّا فرعوف حّت ماتت ) كىعىمى

   ( قـو فرعوف، فأدخلها اهلل ُب جٌةاته بعد موهتا.كى٤نىٍّيًن ًمنى اٍلقىٍوـً الظَاًلًمٌنى 

 فػىةػىفىٍخةىا ًفيًه ًمنس اٞنعصي  )ها من دنى فرجى  ( أم مةعتٍ كىمىٍرٙبىى ابٍػةىتى ًعٍمرىافى اَليًت أىٍحصىةىٍت فػىٍرجىهىا) -12
 ( أم فأدخل فيه جربائيل ركحان من األركاح اليت عةدنا ُب السماء، فصار اٞنسيح. فالركح كةاي رحكًحةىا

  .{ فىأىٍرنىٍلةىا إًلىيػٍهىا ريكحىةىا فػىتىمىَثلى ٟنىىا بىشىرنا نىوًيًّا } جربائيل، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة مرٙب
الطور  العشر اليت ُب األلواح، كهي التوراة األصلي  اليت نزؿ ُّا مونى من جبل( كىصىَدقىٍت ًبكىًلمىاًت رىبػٍّهىا)
انىٍت ًمنى ) ٤نيل( أم الكتب السماكي  كهي صحف إبراهيم كتوراة مونى كزبور داككد كاإلكىكيتيًبهً ) كىكى

صرب على أذل  من لٌ ك  كاٞنعىن:عٌن إٔب اهلل ُب العبادة، فدخلت اٛنة  بعد موهتا. م من اٞنةقطً أ( اٍلقىانًًتٌنى 
نالت مرٙب بةت عمراف  الكافرين ُب جةب اهلل كجاهد ُب نبيله فإٌف اهلل يدخله اٛنة  كيةاؿ عزٌان كشرفان كما

 مرأة فرعوف.اك 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك التحرٙب،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 



======================================= 
 

 لكم  سورة الْ 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

   . (اَلًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىهيوى عىلىىَٰ كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ( أم تكاثر ملك اهلل )تػىبىارىؾى ) -1

خلق األحياء ٍبٌ  خلق اٛنماد كاٞنعىن:ٗناد،  . كلم  موت تشمل كلٌ  (اَلًذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٜنٍىيىاةى ) -2 
 ماءن  السماءً  منى  أنزؿى  كاهللي }ليل على ذلك كصفه لؤلرض إذ قاؿ تعأب ُب نورة الةحل اٛنماد. كالدٌ ن مً 

  . {موهتا بعدى  األرضى  فأحيا بهً 
( ُب ملكه يةتقم كىهيوى اٍلعىزًيزي ( فيجازيه على حسب أعماله )أىيحكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ( أم ليختربكم )لًيىبػٍليوىكيمٍ )

 ( للموحدين التائبٌن.اٍلغىفيوري كالكافرين )من اٞنشركٌن 

ٍلًق الَرٍ٘نىػًَٰن ًمن ل )( يعين الواحدة فوؽ األخرى ًطبىاقنا( غازي  )اَلًذم خىلىقى نىٍبعى ٚنىىاكىاتو ) -3  َما تػىرىلَٰ ُب خى
٢نلوقاته متقة  الصةع ١نكم  األعضاء بديع   ق ٢نلوقاته بل كلٌ ن إتقاف خلٍ ه شيء مً تٍ في ( يعين ٓب يػى تػىفىاكيتو 

( إٔب السماء، فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى يصةع للقدر عيرلن" أم ٓب ٫نطر بباله ذلك ) اٟنيكل. يقاؿ "زيد فاته أفٍ 
( أيها الةاظر إليها هىٍل تػىرىلَٰ د مةها )رجع البصر نظرة ثاني  للتأكٌ اٍبٌ  أنظر إٔب السماء الةظرة األكٔب كاٞنعىن:

كلكن إذا قامت قيام   ؛كبل ال فطور كال شقوؽ  :ن شقوؽ ُب الٌسماء. كاٛنواب( أم مً فيطيورو  ًمن)
ًإذىا الَسمىاء  }ل كثرة الفطور كالشقوؽ ُب السماء. كذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار اإلنساف نًنى 

عن إدراؾ  نساًف قاصرإٌف نظر اإل كاٞنعىن: { ًإذىا الَسمىاء انشىَقتٍ  }كُب نورة اإلنشقاؽ  { انفىطىرىتٍ 
ل السماء صافي  ليس فيها شقوؽ، رى ر نظره يػى ن قيصٍ ل ما كراء الطبيع ، كمً رى نظره ١ندكد ال يػى  اٜنقيق  ألفٌ 



ي  على غًن ل اٞنخلوقات اٞنادٌ رى ن كاف يػى ، فمى  106 كلكن نًناها متفطٌرة بعد موته كانتقاله إٔب عآب الةفوس
 ها ُب الدنيا كاٞنبلئك  كاألركاح كاٛننٌ اٞنخلوقات الركحانٌي  اليت ٓب يرى  ق عةدهحقيقتها فكيف تتحقٌ 

ٕب حادث  إغماء، كهي  ق بةفسي حٌن كقعتٍ كالشياطٌن فلذلك ييكٌذب بوجودها. كقد رأيت ذلك التشقٌ 
  ناع  قضيتها مع األركاحكُب كتايب  موت أـ إغماءٓنت عةواف  اإلنساف بعد اٞنوتمكتوب  ُب كتايب 

 أيضان.  رحل  ُب عآب األركاحبعةواف 

َ اٍرًجًع اٍلبىصىرى ) -4 كلكن ال تراها ألهٌنا ٌف الغازات من اٞنادة أل نبع ٚناكات غازي  مع رى ( لتةظر هل تػى ٍبي
إٔب  ل( أم خائبان ٓب يتوصٌ يىةقىًلٍب إًلىٍيكى اٍلبىصىري خىاًنئناد )( أم مرٌتٌن للتأكٌ كىرَتػىٌٍنً شفاف ، فانظر أيضان )

 فأنتى ق، يعين كمع ذلك ( أم كبصرؾ مفتوح يةظر غًن ميطبى كىهيوى حىًسًنه هناي  كٓب يرى الغازات ُب السماء )
ذلك  ل إٔب هناي . يقاؿ "زيد حانر الرأس" أم مكشوؼ الرأس، كمنٓب تتوصٌ  ى كلكنٍ بصًن غًن أعمى 

 قوؿ لبيد بن ربيع :
ا الثَػرىل عنً  تىزًؿح  بىكىرىتٍ      كىأٍنفىرىتٍ  الٌظبلـي  ا٥ٍنىسىرى  إذا حىٌّت   أٍزالميهى

 كقالت اٝنةساء:
 مً كأنعي  شو يٍ عى  عةها كلح  ٌسرى ٓنىى      هي أنى كبى  داهي ي نى سً نفٍ  تٍ رى كى إذا ذى 

نٍػيىا) -5 ب تشتعل ُب السماء هي ( كهي الشح ّنىصىابًيحى ( أم الداني ، يعين القريب  مةكم )كىلىقىٍد زىيَػةَا الَسمىاءى الدح
ٟنىيٍم عىذىابى ) أنا( أم كهيٌ كىأىٍعتىٍدنىانرتاؽ السمع )ا( إذا أرادكا كىجىعىٍلةىاهىا ريجيومنا لٍّلَشيىاًطٌنً ليبلن كاٞنصابيح )

 ( ليـو القيام .الَسًعًنً 

َةمى كىبًٍئسى اٍلمىًصًني ) -6  ٍم عىذىابي جىهى  ( مصًنهم فيها.كىلًَلًذينى كىفىريكا ًبرىًٍُّّ
                                                           

كًمن ذلك إذا نظرتى بالعٌن اٌَّردة إٔب قطع  قماش تراها صافي  ليس فيها ثقوب، كلكٍن إذا نظرتى إليها باَّهر   106
تراها مثٌقب  كأهنا اٞنةخل. كهكذا يكوف الفارؽ بيةةا كبٌن الةفوس ألٌف بصرهم حاد. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة ؽ } 

 .ا عىةكى ًغطىاءؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده  { ، أم حاٌد البصر قوٌم الةظرفىكىشىٍفةى 
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عيوا ٟنىىا شىًهيقنام )( أم ُب جهةٌ ًإذىا أيٍلقيوا ًفيهىا) -7  ( كىًهيى تػىفيوري هب كخركج الغازات )( كهو صوت اللٌ ٚنًى
 ١نرق . كمن ذلك قوؿ حٌساف:أم تغلي ّنا فيها من نوائل 

 تػىفيوري  حاًميى ه  القىٍوـً  كًقٍدري     ًفيهىا شىٍيءى  ال ًقٍدرىكمٍ  تػىرىٍكتيمٍ 

ز تلك القطع  ى الكافرين، كتتميٌ ن شٌدة الغيظ على ع مً ( أم تكاد تتقطٌ ٕنىىيَػزي ًمنى اٍلغىٍيظً ( جهةم )تىكىادي ) -8
ًإذىا  } ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الفرقافن صغًنها، كالغيظ هو صوت فوراهنا. كالدٌ كبًنها مً 

عيوا ٟنىىا تػىغىيحظنا كىزىًفًننا  كقاؿ الفرزدؽ يصف الطٌباخٌن: { ، رىأىتٍػهيم مٍّن َمكىافو بىًعيدو ٚنًى
 بىاًديىا العىٍظمى  تػىتػٍريؾى  حىَّت  الَلٍحمً  عىلىى     تػىغىَيظىتٍ  بًالوىقيودً  اٍنتىٍحمىشيوهىا إذا

س ُب جوفها بعد بركدة كجهها كتكوين قشرة بى ة الغازات اليت ٓني دٌ ن شً ع مً تكاد تةفجر كتتقطٌ فالشمس 
الشمس  تةفجر ا ٓب ْند الغازات مةفذان للخركج حيةئذو مٌ نتهاء حياهتا، كلى اى كجهها، كذلك عةد باردة على 

ا أيٍلًقيى ًفيهىا ع فتكوف تسع عشرة قطع ، كذلك يـو القيام  )كتتقطٌ  نىأىٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا ( من الكافرين )فػىٍوجه كيَلمى
   بوه بطاع  ربكم.( يةذركم هذا العذاب لكي تتجةٌ أىٓبٍى يىٍأًتكيٍم نىًذيره 

َذبٍػةىا كىقػيٍلةىا مىا نػىَزؿى الَلهي ًمن شىٍيءو ) -9  ى بشر ن كتاب على ( يعين ما نٌزؿ اهلل مً قىاليوا بػىلىىَٰ قىٍد جىاءىنىا نىًذيره فىكى
ؿو ًإٍف ) كتابان  ( أم قولكم كبًن كعظيم إذ تقولوف أنزؿ اهلل عليةاكىًبًنو ( عن الصواب )أىنتيٍم ًإاَل ُب ضىبلى

   ككحيان.

   . (مىا كيةَا ُب أىٍصحىاًب الَسًعًنً ( ما يدعونةا إليه )أىٍك نػىٍعًقلي ( ألقواؿ الرنل )كىقىاليوا لىٍو كيةَا نىٍسمىعي ) -10 

نًبًهمٍ فىاٍعتػىرىفيوا ) -11  ىٍصحىاًب الَسًعًنً ( ُب الوقت الذم ال يةفعهم فيه اإلعرتاؼ )ًبذى ( أم فبيعدان فىسيٍحقنا ألٍّ
تػىٍهًوم  أىكٍ  } كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج ،ٟنم، يعين أبعدهم اهلل من ر٘نته. فالسحيق هو البعيد

 .31أم بعيد عميق. كقد نبق شرحها ُب نورة اٜنج آي   { ، ًبًه الرٍّيحي ُب مىكىافو نىًحيقو 



ونه يعصي  ن الةاس فبلمً  لوة حٌن ال يراهم أحده ( أم ٫نافونه ُب اٝنى ًإَف اَلًذينى ٫نىٍشىٍوفى رىبَػهيم بًاٍلغىٍيبً ) -12 
 ( ُب اآلخرة.ٟنىيم َمٍغًفرىةه كىأىٍجره كىًبًنه ٝنوفهم مةه )

اًت الصحديكرً ( فعةده نواء السٌر كالعبلني  )أىًك اٍجهىريكا بًهً كىأىًنرحكا قػىٍولىكيٍم ) -13   ( يعين يعلمإًنَهي عىًليمه ًبذى
   األنرار اليت تكٌةها الصدكر.

   ؟( بعبادهاٍٝنىًبًني ( ُب أعماله )كىهيوى الَلًطيفي ( الصدكر )مىٍن خىلىقى ( األنرار )أىالى يػىٍعلىمي ) -14 

كالزرع  كىن كلئلنبات، يعين جعلها موطئان للتصٌرؼ فيها( للسٌ لىكيمي اأٍلىٍرضى ذىليوالن هيوى اَلًذم جىعىلى ) -15 
 عليها. كمن ذلك قوؿ األعشى ٫ناطب قيس بن معدم كرب:

ا ميعاًكدان  ككيةتى  إ٘نلٍ    ظىٍهريهً  ذىليوالن  ٗنىىبلن  ٟنىىا كىكينٍ  مىاٟنى  ٓنى
ائان ظهره )لوالن ظهره" أم موطَ فقوؿ الشاعر "ذى  بلح  كالصةاع  ( لطلب الرزؽ بالفً فىاٍمشيوا ُب مىةىاًكًبهى
كمن  شيء أعبله ب كلٌ ن األرض كالتبلؿ كالركايب كاٛنباؿ، ألٌف مةكً ب كٌل ما ارتفع مً كالتجارة. كاٞنةاكً 
 ذلك قوؿ جرير:

 اٜنديدي  مةاًكًبها ُب ييقٌطعي      خيٍرنان  ككنٌ  اٛنباؿي  كنيٌخرتً 
كايب كاٛنباؿ ٓنصلوف ى الرٌ ى رزقكم فقط بل حٌّت على ئ  ٓنصلوف على ليس ُب األرض السهل  اٞنوطٌ  كاٞنعىن:

ن أٖنار ما ( يعين كلوا مً كىكيليوا ًمن رٍٍّزًقهً نتخراج اٞنعادف مةها )اى رزقكم كذلك بالزراع  أك بالصيد أك بعلى 
ر ثمً ت كيي ةبً ( يعين عليكم أف تزرعوا كعليه أف يي كىإًلىٍيًه الةحشيوري زرعتم ك١نصوؿ ما صةعتم كربح ما تاجرًب )

كىهيوى  } ى األرض. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الشورللتأكلوا. كيريد بالةشور نشر الزرع على 
ُب نورة  ى األرض. كقاؿ تعأبأم يةشر الزرع على  { ، اَلًذم يػيةػىزٍّؿي اٍلغىٍيثى ًمن بػىٍعًد مىا قػىةىطيوا كىيىةشيري رىٍ٘نىتىهي 

ةن َمٍيتنا } الزخرؼ يعين فأنشرنا به زرعان ُب بلدة  { ، كىاَلًذم نػىَزؿى ًمنى الَسمىاء مىاء ًبقىدىرو فىأىنشىٍرنىا بًًه بػىٍلدى
ميت . كإ٧ٌنا قاؿ تعأب كإليه الةشور، كٓب يقل كعليه الةشور، يعين إليه يكوف دعاؤكم كمةه يكوف طلبكم ُب 

 نشر زرعكم كإ٧نائه.



اءً ) -16  ف( كما خسى أىف ٫نىًٍسفى ًبكيمي اأٍلىٍرضى ن ُب الفضاء، هو اهلل تعأب )( أم مى أىأىًمةتيم َمن ُب الَسمى
 ؟ؿلزى زى ( أم تضطرب كتػي فىًإذىا ًهيى ٕنىيوري ّنن قبلكم )

اًء أىف يػيٍرًنلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبنا) -17  كاٞنعىن:اٜناصب كاٜنصباء نظائر ُب اللغ ،  ؟ (أىـٍ أىًمةتيم َمن ُب الَسمى
 ؟أال ٔنافوف أف يرنل عليكم طًنان ترميكم باٜنصى كما أرنل على أصحاب الفيل كعلى قـو لوط

تػىٍعلىميوفى )  ى عليكم.كف نقوط األحجار كاٜنصى ( كيف كاف إنذارم حٌن ترى كىٍيفى نىًذيرً ( حيةئذو )فىسى

كىافى  فىكىٍيفى ل، أم من قبل أهل مك  فأهلكةاهم بالعذاب )( بالرني ًمن قػىٍبًلًهمٍ كىلىقىٍد كىَذبى اَلًذينى ) -18 
 ؟أٓب يقعوا فيه ،( أم كيف كاف إنكارهم للعذابنىًكًنً 

فػىٍوقػىهيٍم أصحاب الفيل باٜنجارة كهٌن طائرات ) تٍ مى ( اليت رى ًإٔبى الَطًٍنً ( أهل مك  )أىكىٓبٍى يػىرىٍكا) -19 
( عن قذفهم مىا ٬نيًٍسكيهينَ ( يعين مرة تصٌف أجةحتها كمرٌة يقبضةها )كىيػىٍقًبٍضنى الٌسماء )( ُب جٌو صىافَاتو 

الةحل ُب  ثل هذه اآلي  ُب نورة. كقد نبق شرح مً  (ًإاَل الَرٍ٘نىػَٰني ًإنَهي ًبكيلٍّ شىٍيءو بىًصًنه ى )باٜنجارة كاٜنصى 
   .79ي  آ

ا اَلًذم هيوى جيةده ) -20  ػَٰذى ( أم ليس لكم مٍّن ديكًف الَرٍ٘نىػَٰنً ( إذا نزؿ العذاب عليكم )َلكيٍم يىةصيريكيمأىَمٍن هى
اًفريكفى ًإاَل ُب  ًإفً بعتم رنوله )ن العذاب إاٌل الر٘ناف إذا آمةتم به اليـو كاتٌ ن يةصركم ك٫نٌلصكم مً مى  اٍلكى

   ( باٞناؿ كالولد كالكثرة.غيريكرو 

ا اَلًذم ) -21  ػَٰذى أمسك اٞنطر  ( عةكم، يعين إفٍ رًٍزقىهي ( اهلل )ًإٍف أىٍمسىكى ( بالةبات كاألٖنار )يػىٍرزيقيكيمٍ أىَمٍن هى
( كىنػيفيورو ) ( أم ُب ٢نالف ُب عيتػيوٍّ لجاج  )( أم انتمركا بالٌ بىل ٛنَحوا) ؟عةكم فمن يقدر على إنزاله غًن اهلل

 .أم تباعد عن اٜنقٌ 

 أنتم أهدل مةهم. كذلك :فقالوا ؟١نٌمدل أـ أصحاب أ٥نن أهدى  :نألت قريش اليهود فقالت -22 
أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اَلًذينى أيكتيواٍ نىًصيبنا مٍّنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمةيوفى بًاٍٛنًٍبًت كىالطَاغيوًت  }قوله تعأب ُب نورة الةساء 



أىفىمىن ) :فأنكر اهلل عليهم قوٟنم فقاؿ تعأب ، { كىيػىقيوليوفى لًَلًذينى كىفىريكاٍ هىؤيالء أىٍهدىل ًمنى اَلًذينى آمىةيواٍ نىًبيبلن 
أىَمن ٬نىًٍشي نىوًيًّا عىلىىَٰ ًصرىاطو ن الذين آمةوا )( مً أىٍهدىلَٰ م )( إٔب جهةٌ ميًكبًّا عىلىىَٰ كىٍجًههً ( يـو القيام  )٬نىًٍشي

كيف تقولوف للمشركٌن الذين يدخلوف الةار يـو القيام  أنتم أهدل من   كاٞنعىن:( فيدخل اٛنة . محٍستىًقيمو 
ى ذلك قوله تعأب ُب ليل على على كجهه هو الكافر كاٞنشرؾ، كالدٌ  بٌ كً مي فالٍ  ؟اٞنؤمةٌن، كهم يدخلوف اٛنة 

َةمي كيَلمىا خىبىٍت  ا َمٍأكىاهيمٍ كى٥نىٍشيريهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىً  عىلىى كيجيوًهًهٍم عيٍمينا كىبيٍكمنا كىصيمًّ  }نورة اإلنراء  جىهى
كيف ٓنكموف أيٌها اليهود للمشركٌن باٟنداي    كاٞنعىن:" نؤاؿ إنكارم، أىفىمىن فكلم  " ، { زًٍدنىاهيٍم نىًعًننا

م. على كجوههم إٔب جهةٌ  بوفكُب اآلخرة ييسحى ، كهم ٬نشوف ُب الدنيا ُب تكذيب الرنوؿ ك١ناربته 
 يصف اٝنيل: ى رأنه كمن ذلك قوؿ لبيداإلنساف على كجهه أك على فالكبٌو هو نقوط 

ريٍجنى   الكىايب  الغيبارً  ُب العىجاجى ً  ٓنىٍتى      عىواًبسان  الغيبارً  خىلىلً  ًمن ٫نى
 أم الغبار الساقط. كقالت اٝنةساء:

 كمىٍعقيورو  كابو  ًمنٍ  الَسراًحٌن مثلى     عاًبسى ن  باألٍبطىاؿً  تػىٍعثػيري  كاٝنىٍيلي 
ُب نورة الشعراء عةد  "الكبو"ره بالرتاب. كقد نبق شرح كلم  بعين مةهم ناقط على كجهه كمةه معفٌ 

 { . فىكيٍبًكبيوا ًفيهىا هيٍم كىاٍلغىاكيكفى  قوله تعأب }

الةفس هي اإلنساف  ن األثًن، ألفٌ ن األثًن، يعين أنشأ نفونكم مً ( مً قيٍل هيوى اَلًذم أىنشىأىكيمٍ ) -23
كىجىعىلى لىكيمي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى ) تٍ بى نت فيه الةفس كتآلفت ذرٌاهتا فتجاذى اٜنقيقي كما اٛنسم إال قالب تكوٌ 

ةى  بذلك األجساـ لقاؿ تعأب كجعل لكم  لو قصدى  الةفس أيضان، إذٍ  ن حواسٌ ( كهذه الثبلث  مً كىاأٍلىٍفًئدى
لق  {، كٓب يقل هو الذم خلقكم. فاٝنً  أىنشىأىكيمٍ  اَلًذم هيوى  قوله تعأب }ٍبٌ  اآلذاف كالعيوف كالقلوب،

  ،لؤلجساـ كاإلنشاء للةفوس
  اهلل عليهم. مى عى ( يعين قليله مةكم يشكركف نً قىًليبلن َما تىٍشكيريكفى )



لتتكاثركا كٕنلؤكا األرض ( أم نشركم ُب األرض كفرٌقكم فيها قيٍل هيوى اَلًذم ذىرىأىكيٍم ُب اأٍلىٍرضً ) -24 
مى كىإًلىٍيًه ٓنيٍشىريكفى )  عوف للحساب يـو القيام .( أم ْني

ا اٍلوىٍعدي  )ٌن( يعين اٞنشرككىيػىقيوليوفى ) -25  ػَٰذى ًإف كيةتيٍم ن العذاب كاٜنساب )ةا به مً كنى دي عً ( الذم تى مىّتىَٰ هى
 ؟( ُب قولكمصىاًدًقٌنى 

 يكوف  يأتيكم العذاب كمّتى ( ال أعلم مّتى ًعةدى الَلًه كىًإ٧َنىا أىنىا نىًذيره محًبٌنه ( ُب ذلك )قيٍل ًإ٧َنىا اٍلًعٍلمي ) -26 
   اٜنساب.

( أم رأكا العذاب قريبان مةهم، رىأىٍكهي زيٍلفى ن ( ماتوا )فػىلىَماأخرب نبحانه عٌمن مات مةهم فقاؿ )ٍبٌ  -27 
( أم كقالت اٞنبلئك  كىًقيلى كجوههم كناءت أحواٟنم ) نوٌدتا( أم ًنيئىٍت كيجيوهي اَلًذينى كىفىريكافحيةئذو )

ا اَلًذم كيةتيم بًًه تىَدعيوفى ٟنم ) ػَٰذى بوف ُب دار الدنيا مستهزئٌن به فقد طالً ( أم هذا العذاب الذم كةتم تي هى
   حصلتم عليه اآلف.

به ًجٌة  فةرتبص به  هو إال رجله  كيتخٌلصوا مةه كيقولوف إفٍ  الةبٌ وف أف ٬نوت كاف اٞنشركوف يتمةٌ  -28 
( من اٞنؤمةٌن باٞنوت كما قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف أىٍهلىكىيًنى الَلهي كىمىن َمًعيى اٞنةوف. فةزلت هذه اآلي  رٌدان عليهم ) يبى رى 

اًفرًينى ًمٍن عىذىابو أىلًيمو ( باٟنجرة عةكم كانتقلةا إٔب بلدو آخر )أىٍك رىً٘نىةىاتريدكف ) ًني اٍلكى م فمن ( أفىمىن ٩نًي
ٌلصكم من العذاب إذا نزؿ  بساحتكم قل ٟنم إ٧ٌنا بعثين اهلل تعأب ألنقذكم من اٛنهال   كاٞنعىن: ؟٫ني

باٟنجرة عةكم  ل العٌز كاَّد فإذا فقدٕنو٘ب باٞنوت أكرى صكم من عذاب اآلخرة كآخذ بأيديكم إٔب ذي كأخلٌ 
 ؟الدنيا كاآلخرةن عذاب اهلل ُب ن يةقذكم من اٛنهال  بعدم كمن يةجيكم مً فمى 

اإلنبلـ  ( ُب نشر دينكىعىلىٍيًه تػىوىَكٍلةىا( بأنٌه كاحد ال شريك له كال كلد )قيٍل هيوى الَرٍ٘نىػَٰني آمىةَا ًبهً ) -29 
تػىٍعلىميوفى ) ؿو محًبٌنو الكفار بعد موتكم ) ( معاشرى فىسى    ( أ٥نن أـ أنتم.مىٍن هيوى ُب ضىبلى



( أم غائران ُب األرض تشربوف مةه مرٌان أك ماٜنان، يعين ماء اآلبار أىٍصبىحى مىاؤيكيٍم غىٍورناقيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف ) - 30
  فتزداد احملوريٌ  ا تقف األرض عن دكرهتامٌ ( أم ّناءو جارو صاّب للشرب. كذلك لى فىمىن يىٍأتًيكيم ّنىاءو َمًعٌنو )

 ى ماء إاٌل ماء اآلبار.يبقى ر مياه األهنار كالبحار فبل اٜنرارة ُب جه  الةهار كتتبخٌ 

لٍ  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 
ي
  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك ك، اٞن

======================================== 

 

 سورة القلم

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

فةزلت  إٔب قومه كدعاهم إٔب اإلنبلـ كٌذبوه كقالوا ٠نةوف. الةبٌ . لىٌما بيعث  (ف كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكف) -1
( ف) :ل من اهلل كليس كما يزعموف أنٌه ٠نةوف فقاؿ تعأبهذه السورة تأييدان له على رنالته كأنٌه نٌب مرنى 

م هتديد قسى مان بالقلم كما يكتبوف. كهو قسى  كاٞنعىن:م، . الواك للقسى  (كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكفى كمعةاه نٌب )
اٞنبلئك  بالقلم  ٌف كبلمكم هذا كتبتهإان ليس ٠نةونان كما تزعموف بل هو نٌب، ك ١نٌمدككعيد، يعين إٌف 

 كٌجه اٝنطاب إٔب رنوله فقاؿ تعأب:ٍبٌ  رته على الورؽ كُب اآلخرة نعاقبكم عليه.كنطى 

ً  رىبٍّكى ّنىٍجةيوفو ) -2   اٞنشركوف بل الرنال  نعم  أنعمةاها عليك فقم( كما يقوؿ هؤالء مىا أىنتى بًًةٍعمى
 نتهزاؤهم.اك كبلمهم ك كال تلتفت إٔب أقواٟنم كال يهمٌ  دعي إٔب نبيل رٌبكابواجبك ك 

ٍةيوفو ) -3  ىٍجرنا غىيػٍرى ٣نى  ( أم غًن مقطوع.كىًإَف لىكى ألى



 نبق شرح كلم  اٝنيلق ُب نورة( من الصرب كاإلحساف إٔب الةاس. كقد كىًإَنكى لىعىلىىَٰ خيليقو عىًظيمو ) -4 
ا ًإاَل خيليقي اأٍلىَكًلٌنى  }الشعراء عةد قوله تعأب   . { ًإٍف هىذى

 كف الةار( اٞنشركوف عن قريب حٌن يةتقلوف ّنوهتم إٔب اآلخرة فًنى كىيػيٍبًصريكفى ) ١نٌمد( يا فىسىتيٍبًصري ) -5 
 كالعذاب بأبصارهم.

بأٌم ٗنع مةكم اَّةوف، ٗنع اٞنسلمٌن أـ ٗنع اٞنشركٌن، أأنت كما يزعموف ( يعين بًأىييٍّكيمي اٍلمىٍفتيوفي ) -6 
 أعشى ٨نداف: أـ رئيسهم أبو نفياف. كاٞنفتوف هو العاشق الذم أحٌب فتاة فجٌن ُنبها. كمن ذلك قوؿ

 ميٍسًلمً  كيلٌ  قىبل قدٍ  فأٍمسىى نىًعيدان     أفتػىةىتٍ  باألمسً  كٍهيى  أفتػىةىٍتين لىقىدٍ 
 كقاؿ اآلخر:

ـى  إٔب راهبو      ُّا   لو أهٌنا نظرتٍ  قل ه ٟنا مي   لٍ بتهى اهلل ك  قد صا
 لٍ صى يومان كٓب يي  هللً  مٍ صي يى  ٓبٍ  ها    كأفٍ بٌ ىٌنن ًُني مفتونان ميعى  ألصبحى 

فحيةئذو  ما ٪نٌل ُّم من ذٌؿ كقتل كأنر، كيبصركف ما للمسلمٌن من عٌز كنصر ١نٌمدفستبصر يا  كاٞنعىن:
 أبا نفياف هو اَّةوف ال أنت.يعلموف أٌف رئيسهم 

ًبيًلهً ) -7 فبل  (كىهيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى ( يعين عن طريق اٟنداي  إٔب ديةه )ًإَف رىَبكى هيوى أىٍعلىمي ّنىن ضىَل عىن نى
 ألٌنك تسٌب آٟنتةا. عن اٜنقٌ  تلتفت إٔب أقواٟنم إذ قالوا إٌنك ضاؿٌ 

 بالقرآف فيما يدعونك إليه. (فىبلى تيًطًع اٍلميكىذًٍّبٌنى ) -8 

 . كمن ذلك قوؿ جرير:( اٞنداهة  هي كتماف اٜنقيق  كالصٌد عن اٜنقٌ كىدحكا لىٍو تيٍدًهني فػىييٍدًهةيوفى ) -9 
 إٍدهانىا لًلحىٍربً  كال ظيٍلمان  لًلٌةاسً        أناًكئيهي  مىنٍ  ُب أرًدٍ  ٓبٍ  اٍمريؤه  إ٘بٌ 

  . أراد ١ناربيت ال أصٌد عةه كال أماطله ُب اٜنربيقوؿ الشاعر أنا ال أظلم أحدان كلكن من 
 كف عةكم كال يقاتلونكم.كٌد اٞنشركوف لو تصٌدكف عةهم كال تذكركف أصةامهم بسوء فيصدٌ  كاٞنعىن:



الوليد  لف باهلل أك بغًنه ألنٌه كٌذاب ٪نلف دائمان كمن ٗنلتهم( أم كثًن اٜنً كىالى تيًطٍع كيَل حىبَلؼو ) -10 
 هاف بٌن الةاس ألهٌنم يعرفونه كٌذابان.( أم مي َمًهٌنو بن اٞنغًنة )

َازو ) -11  ( أم يسعى بالةميم  كيلقي العداكة بٌنَمَشاءو بًةىًميمو هم )مةعيب الةاس كيسخر ( أم يى ٨نى
  الةاس.

 كالضعفاء( على الضعفاء، يعين ظآب يعتدم على اٞنساكٌن ميٍعتىدو ة ِنله )( لشدٌ َمَةاعو لٍٍّلخىًٍنً ) -12 
 ( أم كثًن اآلثاـ.أىثًيمو بالضرب كاإلهان  )

( يكوف ًلكى  َٰ بػىٍعدى ذى ( أم ٘نٌاؿ لؤلكزار. كقد نبق شرح كلم  "فاعتلوه" ُب نورة الدخاف )عيتيلٍّ ) -13 
( أم بعد آثامه هذه كٌلها ٪نمل آثاـ بعض الةاس مع آثامه فتكوف كالز٧ن  ُب رقبته، يعين عبلم  زىنًيمو )
ؼ ُّا بٌن الةفوس ُب اآلخرة. فالز٧ن  هي الزائدة اٞنداٌلة ُب رقب  العةز. كمن ذلك قوؿ الشاعر "يصور عرى يي 

عةوقها أحول زنيمي" أم ٬نيل أعةاؽ تلك الغةم تيس أحول له ز٧ن . كمثلها ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نفس 
  ؼ ُّا بٌن الةفوس.فه ييعرى ى أنأم نضع كٚن  عار على  { نىةىًسميهي عىلىى اٍٝنيٍرطيوـً  }السورة 

  ( يعين من حٌن صار ذا ماؿ كبةٌن كاف مغركران ّناله كأكالده.أىف كىافى ذىا مىاؿو كىبىًةٌنى ) -14 

 كاٞنعىن:( مفردها أينطورة كهي القص  اٝنيالي ، أىنىاًطًني اأٍلىَكًلٌنى  ( هذه )ًإذىا تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًه آيىاتػيةىا قىاؿى ) -15
 توعٌده اهلل بالعذاب فقاؿ تعأب:ٍبٌ  ال أصل ٟنا. تٍ بى رت ككيتً األكائل اليت نيطٍّ هذه أحاديث 

( أم نةضع على أنفه كٚن  عار يعرؼ ُّا بٌن الةفوس. كالوٚن  هي عبلم  نىةىًسميهي عىلىى اٍٝنيٍرطيوـً ) -16 
مى حديدة فتي عرى تي  كبر،  مكاف الكيٌ ل ُّا الةاق  ُب فخذها فبل يةبت كوى ؼ ُّا اإلبل، كذلك بأف ٓني

  :كتيسمى اٜندائد اٞنستعمل  للكٌي "موانم". كالشاهد على قوؿ جرير يذـٌ رجبلن أٚنه طيهيٌ 
 اَّانٌنً  داءً  منٍ  م طيهٌي ى كوً يى     هي واًٚنى ى مى أٍ٘نى  كقدٍ  يبه بً م طى دً ةٍ عً 



بإتبلؼ زرعهم كنقص من ( أم بلونا أهل مك  حٌن كٌذبوا رنولةا إًنَا بػىلىٍونىاهيمٍ قاؿ تعأب )ٍبٌ  -17 
ا بػىلىٍونىا أىٍصحىابى اٛنٍىَة ً ٖنراهتم لًنتدعوا كيرجعوا عن غٌيهم ككفرهم ) ( أم أصحاب البستاف، ككانت كىمى

ككاف ٬نسك  هذه البستاف باليمن ُب قري  تيسمى صركاف، بيةها كبٌن صةعاء إثةا عشر ميبلن، كانت لشيخ
ى الفقراء، فلما مات، قاؿ بةوه ٥نن أحٌق ُّا لكثرة عيالةا كال مةها قدر كفاي  أهله كيتصٌدؽ بالباقي عل

ًإٍذ يسعةا أف نفعل كما فعل أبونا. كعزموا على حرماف اٞنساكٌن مةها فصارت عاقبتهم الةدام  كاٝنسراف )
عطوف أحدان غٌلتها كال ي ( أم ليقطعٌن ٖنرهتا كقت الصباح ك٩نمعوفلىيىٍصرًميةَػهىا ميٍصًبًحٌنى ( اليمٌن )أىٍقسىميوا

" معةاها القطع، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:  مةها. فكلم  "صىـر
 لً ايً زى مي الٍ  يطً لً اٝنى  فى ايذى إ تً نٍ كذً ي      كأي مً رً صٍ تى  ؾً ًنًٍ غى  بى يٍ  كى ييًن مً صرً تى  فإفٍ 

 كقاؿ عةرتة:
 ٌذاؿً العي   ى قالى  مى ُبٌ  تً عٍ كو      كٚنىً مالً  ة ى يا ابٍ  لى بٍ اٜنٍى  تً مٍ رى صى  نٍ ئً لى فػى 

 ( عن عزمهم، يعين ال يغًٌنكف ما عزموا عليه من ٗنع ٖنرهتا كقت الصباح.كىالى يىٍستىثٍػةيوفى ) -18

 ( أرنل اهلل عليها صاعق  من السماء فأحرقت ٖنارها كقت الليلفىطىاؼى عىلىيػٍهىا طىاًئفه مٍّن رَبٍّكى ) -19 
 ( ُب بيوهتم كال علم ٟنم ّنا حدث ٛنٌةتهم.كىهيٍم نىاًئميوفى )

 حرتقت.ات، يعين أصبحت ببل أٖنار ألهٌنا فى طً ( أم كأهنا قي كىالَصرٙبً ( أٖنارها )فىأىٍصبىحىتٍ ) -20 

 ( أم كقت الصباح.ميٍصًبًحٌنى ( األكالد فيما بيةهم )فػىتػىةىادىٍكا) -21 

ٍرًثكيٍم ًإف كيةتيٍم صىارًًمٌنى ) -22   تها.كجامعٌن غلٌ ( يعين إف كةتم قاطعٌن ٖنرهتا أىًف اٍغديكا عىلىىَٰ حى

افػىتيوفى ( إليها )فىانطىلىقيوا) -23  بعضهم  ( أم يتشاكركف بصوت خافت لئبل يسمعهم أحد فقاؿكىهيٍم يػىتىخى
 لبعض.



ا اٍليػىٍوـى عىلىٍيكيم مٍٍّسًكٌنه ) -24     ( لئبل يطلب شيئان من أٖنارها.أىف اَل يىٍدخيلىةَػهى

ٍكا عىلىىَٰ حىٍردو قىاًدرًينى ) -25   اٜنرد معةاه اٞنةع، كالشاهد على ذلك قوؿ عبيد بن األبرص يصف( كىغىدى
 ة:أثعلبان كحد

ثيثى ن  ٥نىٍوىهي  فػىةػىهىضىتٍ   تىًسٍيبي  حىٍردىةن  كىحىرىدىتٍ       حى
 يعين مةعته من التقٌدـ ٥نوها. كقالت اٝنةساء:

اؼي       ميسارًؽه  إاٌل  األرضى  يػىٍقرىبينٌ  فبل يسان  ٫نى  حىارًدىا الشمسً  مىٍطًلعى  ٙنًى
 ٫ناؼ جيشان أف ٬نةعه من الوصوؿ إٔب تلك األرض. كقاؿ حٌساف ٬ندح كاٞنعىن:اٝنميس هو اٛنيش، 

 :الةبٌ 
 األىعاًجمً  كىٍنطى  اٛنىوالفً  ًَنابًيى ً       كىًذماريهي  أىٍصليهي  حىرًيدو  ًُنىيٍّ 

مةع  كغدكا على كاٞنعىن:فقوؿ الشاعر "حريد عزٌه" أم مةيع عزٌه كثراؤه فبل يقدر أحده أف يصيبهما بسوء. 
كهذا  فيها شيء من أٖنارها لكي يطلب الفقًن مةهم كيسأٟنم من خًناهتا. اٞنساكٌن قادرين حيث ٓب يبقى 

 خًناهتا بإتبلفها.ه مةعةاهم ا أرادكا مةع الفقًن حقٌ مٌ لى  :كاٞنعىنى م ُّم، هتكٌ 

 ( أم قاؿ أحدهم ليست هذه جةتةا كقدقىاليوا ًإنَا لىضىالحوفى ( على غًن ما عهدكها )فػىلىَما رىأىٍكهىا) -26
 ضللةا الطريق فوصلةا إٔب هةا، كقاؿ الثا٘ب:

 الفقراء.تةا مع مةا من أٖنارها لسوء نيٌ تةا كلكن حيرً ( يعين بل هي جةٌ بىٍل ٥نىٍني ١نىٍريكميوفى ) -27 

 ( ال ٕنةعوا حٌق الفقراءأىٓبٍى أىقيل َلكيمٍ ( أم أعقلهم كأفضلهم )أىٍكنىطيهيمٍ ( الثالث كهو )قىاؿى ) -28 
 فػىلىٍوالى  }( يعين فهبٌل تتوبوف كتستغفركف. كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة يونس لىٍوالى تيسىبٍّحيوفى كاٞنساكٌن )

 أم كاف من التائبٌن اٞنستغفرين. { أىنَهي كىافى ًمٍن اٍلميسىبًٍّحٌنى 

   ( ظلمةا اٞنساكٌن كظلمةا أنفسةا أيضان.قىاليوا نيٍبحىافى رىبػٍّةىا إًنَا كيَةا ظىاًلًمٌنى ) -29 



كىميوفى ) -30   . (فىأىقػٍبىلى بػىٍعضيهيٍم عىلىىَٰ بػىٍعضو يػىتىبلى

   ةفق.مةها كما كاف أبونا يي  ةفقٍ ( إذ ٓب ني قىاليوا يىا كىيٍػلىةىا ًإنَا كيةَا طىاًغٌنى ) -31

يػٍرنا مٍّةػٍهىا) -32  ُب  (ًإنَا ًإٔبىَٰ رىبػٍّةىا رىاًغبيوفى ةفق )ةفق على الفقراء كما كاف أبونا يي ( فةي عىسىىَٰ رىبػحةىا أىف يػيٍبًدلىةىا خى
 العطاء.

انيواكىلىعىذىابي ( ُب الدنيا ٞنن ٬نةع حٌق اٞنساكٌن كالفقراء )ًلكى اٍلعىذىابي  َٰ كىذى ) -33   اآٍلًخرىًة أىٍكبػىري لىٍو كى
 ( هؤالء البخبلء.يػىٍعلىميوفى 

مٍ قٌن كما ٟنم عةد اهلل من األجر ُب اآلخرة فقاؿ تعأب )ذكر اٞنتٌ ٍبٌ  -34   ( ُبًإَف لًٍلميَتًقٌنى ًعةدى رىًٍُّّ
ةَاًت الَةًعيمً السماكات الركحاني  )  عموف فيها.( يتةٌ جى

 مات كنعيم فةحن نصًن إليها أيضان كنتةعٌ قاؿ اٞنشركوف إف كانت هةاؾ جةٌ ا نزلت هذه اآلي  مٌ لى  -35 
 (أىفػىةىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمٌنى ُّا ألنٌةا نقرم الضيف كنطعم اٛنائع كنكسو العرياف فةزلت هذه اآلي  ردان عليهم )

اٍلميٍجرًًمٌنى أم اٞنستسلمٌن ألمرنا )  كبٌل ليس كما تظةوف.  ؟( ُب اٛنزاءكى

 ؟( ألنفسكم بالةعيم  لىكيٍم كىٍيفى ٓنىٍكيميوفى مىا ) -36

 ن أهل اٛنة ، فلستم أهل( أحكاـ ديةكم فتعرفوف أٌنكم مً ًفيًه تىٍدرينيوفى ( ٚناكم )أىـٍ لىكيٍم ًكتىابه ) -37
 كتاب.

 ليسات كنعيم كغفراف، ن جةٌ ا ٔنتاركف مً مى ( أم لى لىمىا ٔنىىيَػريكفى ( أم ُب الكتاب )ًإَف لىكيٍم ًفيهً ) -38 
 ؿ عليكم كتابان بذلك.اٝنيار لكم كٓب نةزٌ 



َٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامى ً ) -39  ةىا بىالًغى ه ًإٔبى  ( يعين أـ لكم عهود كمواثيق مؤكٌدة بأنةا ٤نعلكم ُبأىـٍ لىكيٍم أى٬ٍنىافه عىلىيػٍ
 ،اآلخرةن قاؿ لكم إٌنكم تتةعموف ُب كبٌل ٓب نعاهدكم على ذلك، فمى   ؟نعيم بعد موتكم إٔب يـو القيام 

  ؟كمن أغراكم ُّذا
 ؟( ألنفسكم، يعين هل األمر بأيديكم فتحكموف ألنفسكم ما تريدكفًإَف لىكيٍم لىمىا ٓنىٍكيميوفى )

للمسلمٌن.  ( يعين أيٌهم كفيل بأٌف ٟنم ُب اآلخرة مازىًعيمه ( اٜنكم )ًلكى  َٰ أىيػحهيم ًبذى ) ١نٌمد( يا نىٍلهيمٍ ) -40 
 ذلك قوؿ الراعي:فالزعيم معةاه الكفيل، كمن 
ةن  أقوؿى  أفٍ  زىًعيمه  فإ٘بٌ  بٌػرىةن      قىًصيدى  اٍلمىخارـًً  بػىٌٍنى  كالةٌػٍقبً  ١ني

 { . كىًلمىن جىاء ًبًه ً٘نٍلي بىًعًنو كىأىنىٍا بًًه زىًعيمه  كقد نبق شرح كلم  زعيم ُب نورة يونف عةد قوله }

اًئًهمٍ اآلخرة كدخوؿ اٛنةاف يـو القيام  )( يتكٌفلوف ٟنم بالةعيم ُب أىـٍ ٟنىيٍم شيرىكىاءي ) -41   (فػىٍليىٍأتيوا ًبشيرىكى
انيوا صىاًدًقٌنى يشهدكف عةدنا بذلك كيعرتفوف )  ( ُب دعواهم.ًإف كى

 هتديد اٞنشركٌن كالكافرين ُببعدها ُب  أخذى  ،كٞنا أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن فيما نبق -42 
  :فقاؿ تعأب لذلكاٞنستقبل على يد اٞنهدم كما هي العبلم  

حياء    كال( الةساء كعن نواعدهٌن ك٬نشٌن ُب الشوارع مسفرات متربٌجات ببل عفٌ يػىٍوـى ييٍكشىفي عىن نىاؽو )
كالوعيد، كمثاؿ  " تأٌب ُب القرآف للتهديدكال يردعهٌن كبلـ رادع كال يزجرهٌن كبلـ زاجر. فكلم  "يوـى 

كقاؿ تعأب  أىٍرجيًلًهٍم { يػىٍغشىاهيمي اٍلعىذىابي ًمن فػىٍوًقًهٍم كىًمن ٓنىٍتً } يػىٍوـى ذلك قوله تعأب ُب نورة العةكبوت 
}  تعأب ُب نورة الطور كقاؿ {يػىٍوـى ييٍسحىبيوفى ُب الَةاًر عىلىىَٰ كيجيوًهًهٍم ذيكقيوا مىَس نىقىرى } ُب نورة القمر

َةمى دىعًّا { اٍلبىٍطشى ى اٍلكيبػٍرىل ًإنَا  } يػىٍوـى نػىٍبًطشي  ورة الدخافكقاؿ تعأب ُب ن يػىٍوـى ييدىعحوفى ًإٔبى نىاًر جىهى
 . على كفرهم كإشراكهم كنوء أعماٟنم اٞنهدمنيعاقبهم  :كاٞنعىن. ميةتىًقميوفى { 

 نتشهد بقوٟنم "لقد قامت اٜنرب على ناؽ" ا، ك  بن عباس ُب تفسًنها هو يـو الشٌدةاكقد قاؿ 



( ناؽأقوؿ إٌف اهلل تعأب ٓب يقل قامت على   . كقد أشار إٔب ، بل قاؿ تعأب )يػىٍوـى ييٍكشىفي عىن نىاؽو
 ذلك طرف  بن العبد ُب شعره باٜنرب كالسلب فقاؿ:

 مٍ عى الةػَ  اٝنيلي أعراجى  لفح ها     كتى قً وي أنٍ  عنٍ  يضي م البً تيبدً  يوـى 
 يعين عن نيقاهنا، "هاقً وي عن أنٍ "ر الةساء البيض، كقوله ظهً أم تكشف كتي  "تيبدم البيض"فقوؿ الشاعر 

 غةائم يعين ْنمع اإلبل كتسوقها أمامها "أعراج الةعم"أم ْنمع فرناف اٝنيل، كقوله  "كتلٌف اٝنيل"كقوله 
 ، كاألعراج ما فوؽ الثمانٌن ُب العدد.

إبلكم  كم نبايا فتكشف عن نيقاهنا البيض كنسوؽء يقوؿ الشاعر يـو نقاتلكم كنظفر بكم فةأخذ نسا
 كقاؿ الفرزدؽ يصف الٌسبايا:أمامةا غةائم. 

 ياؿً ذٍ األى  عى كافً رى  نَ ككي  ق ن ثً      ا ةى ةػى فػٍ رى عى  ٌنى حً  نَ هي قػى وي نٍ أى  نى يٍ رى اكى 
 كإ٧ٌنا 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:
ا الًعجىلي       آًكنى ن  زٍّ كىالَساًحبىاًت ذيييوؿى اٝن ازًهى  كىالرَاًفبلىًت عىلىى أىٍعجى

 يعين كاٜنامبلت ًقرب اٞناء على أعجازهٌن. كقالت اٝنةساء:
 كىقػىزٌا خىزٌان  السٍّلمً  ُب كىنىٍسحىبي         اٜنىديدً  نىٍسجى  اٜنىٍربً  ُب كىنىلبىسي 

 من خلفها ألهنا طويل . فإذا أخذكهٌن نبايا يرغموهٌن على اإلنراع ُب اٞنشي يعين تسحب ثياب القزٌ 
 د هذا قوؿ اٝنةساء:ر به كتسقط على األرض، ك٣نا يؤيٌ فلذلك ترفع اٞنرأة أذياؿ ثوُّا لئبل تتعثٌ 

 ًدرٍ الكى  لً حٍ ُب الضَ  اٞناءً  معان        كبةاتً  ٌنى شً ٬نىٍ  يضي كإذا ما البً 
 رٍ ذً حى  جٍّ ُب فى  الٌسوؽً  بادياتً         ةا القى  أطراؼً  جا٥ناتو ٓنتى 

 ن ماء ضحل، أم قليلب مً رى تقوؿ اٝنةساء يأتوف بالسبايا مكشوف  السيقاف كبةات اٞناء حٌن ٬نلئن القً 
  ب من مكاف عميق. فتبدك حيةئذو نيقاهنٌن.رى القً  فى ؤلثياٌُّن ك٬نشٌن ُب اٞناء لكي ٬ن فًنفعن



 ( أف يةقادكا ألهٌنم تعٌودكا الكفرفىبلى يىٍستىًطيعيوفى ( يعين إٔب اإلنقياد ألكامر اهلل )السحجيودً كىييٍدعىٍوفى ًإٔبى )
كالةفاؽ كالغش ُب البيع كشرب اٝنمر كترؾ الصـو كالصبلة كتغيًن اللباس كحلق اللحى كالشوارب، 

، قاؿ ال أنتطيع ت الرجاؿ بالةساء كالةساء بالرجاؿ، فإذا قلت ألحدهم ال تشرب اٝنمر فتشبهٌ  فإنٌه ١نرـٌ
، كإذا قلت ألحدهم ال ٓنلق ٜنيتك  فإنٌه ال ٩نوز تركه ألٌ٘ب تعودت عليه فإذا تركته ال أرتاح كرّنا مرضتي

، قاؿ ال أنتطيع ذلك ألنيٌن إف تركتها تؤذيين كإٌف زكجيت تؤنبين على ذلك، كإذا قلت ألحدهم ٞناذا ال 
قاؿ أنا  ؟اـ ألٌ٘ب أجوع كأعطش، كإذا قلت له ٞناذا ال تصٌليقاؿ ال أنتطيع الصي ؟تصـو شهر رمضاف

قالت ال أنتطيع ذلك  نرتم ناقيًك،امشغوؿ كليس ٕب كقت للصبلة. كإذا قلت للمرأة أطيلي ثيابك ك 
 ر بثيايب الطويل  كأنقط على األرض كأيعابي على ذلك من قبل الةساء ألهٌنا عادة متٌبع ، فإفٍ أل٘ب أتعثٌ 

 التٌف بثيايب اٜنٌر شديد كال ٬نكةين أفٍ  :م ناعديك كال تكشفي عن جسمك للةاس، قالتٟنا أنرت  قلتى 
. كهكذا ال ٬نكةهم تغيًن ما تعٌودكه. فقوله تعأب )كىييٍدعىٍوفى ًإٔبى السحجيوًد فبل يستطيعوفى( يعين اٞنرأة اليت  

ّنا عليها من لباس قصًن فبل  إذا دعاها اٞنهدم أف تسجد هلل أماـ الةاسكشفت عن ناقيها أماـ الةاس 
نكشفت عورهتا أماـ اٜناضرين من الةاس اظهرت عجيزهتا ك  نجدتٍ  تستطيع السجود، كذلك أهٌنا إفٍ 

 كذلٌ . عليها فتةكس رأنها حياءن  ان ٟنا كعار  ان ها مع ناقيها فيكوف ذلك اٞنةظر خزياكباف فخذ

ر بقوله تعأب كإ٧ٌنا جاء نياؽ الكبلـ على اٞنذكٌ ، ( تػىٍرهىقيهيٍم ًذلَ ه خىاًشعى ن أىٍبصىاريهيٍم فذلك معىن قوله تعأب )
 كه لبةاهتم البلٌب لبسنى على السماح الذم أبدى  بهمهٌن كيؤنٌ ءاٞنهدم ٫ناطب آبا)خىاًشعى ن أىٍبصىاريهيٍم( ألٌف 

 عن كجوههٌن. عن نيقاهنٌن للةاس كأنفرفى  باس القصًن فكشفنى اللٌ 

إذ كٌذبوه كٓب يةقادكا ألمره، كذلك حٌن يكوف  عةد تبلقيهم باٞنهدم( من اٜنياء أىٍبصىاريهيمٍ خىاًشعى ن ) -43
  اٝنزم ( ذلٌ تػىٍرهىقيهيٍم ًذلَ ه )بيده زماـ اٜنكم فحيةئذو تةكشف ٟنم اٜنقيق  فيعلموف أهٌنم كانوا خاطئٌن 

انيواكالطاع  )كالعار بٌن اٞنؤمةٌن كالصاٜنٌن فيةدموف على ما فاهتم من اإل٬ناف  ييٍدعىٍوفى ( قبل ذلك )كىقىٍد كى
( ٟنا، أم مةقادكف ٟنا مساٞنوف كىهيٍم نىاًلميوفى ل الباطل  )( يعين إٔب اإلنقياد للمذاهب األخرى ًإٔبى السحجيودً 



 }لدعاهتا. فكلم  "ناٞنوف" معةاها مساٞنوف طائعوف. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الزمر 
أم مساٞنان له مطيعان ألكامره. كقد  { ، مىثىبلن َرجيبلن ًفيًه شيرىكىاء ميتىشىاًكسيوفى كىرىجيبلن نىلىمنا لٍّرىجيلو  ضىرىبى الَلهي 

اٞنبلئك  تدعو اٞنشركٌن كالكٌفار إٔب السجود فبل يستطيعوف  رة كأفٌ ظٌن اٞنفٌسركف اٌف هذا يكوف ُب اآلخً 
ف لكي يدعوهم إٔب السجود، بل ُب اآلخرة حساب كال كأقوؿ ليس ُب اآلخرة كاجبات ديةي  كال أمتحا

   عمل، كهةا عمل كال حساب.

إٔب  : حيةما نشأتي ُب الدنيا رأيت كالدٌب كأقاريب من الةساء إذا خرجت إحداهٌن إٔب السوؽ أك تعليق
ٔنٌط  ين من الصوؼ إحدا٨نا على كتفها كاألخرل على رأنها كهيمكاف آخر لبست عبائتٌن نوداك 

بعبائتها األكٔب  ل كعب قدميها فتلتفٌ بأذياٟنا كتلبس حذاء أنود كجوارب نودان كثياُّا طويل  تصً  األرض
جسمها. فهذه كانت  كتسرت كجهها بالثاني  كٔنرج إٔب السوؽ لقضاء بعض شؤكهنا فبل يبدك شيء من
كشاهدتي نساء  نود.أ عادة الةساء اٞنسلمات ُب العراؽ كُب بعض األقطار العربي  تسرت كجهها بربقع

 كفوفان ُب أيديهن لئبل تبدك للةاس.  نوري  كلبةاف يلبسنى 

حّت  ٤نليز إٔب العراؽ بعد اٜنرب العاٞني  األكٔب تدر٩نيان ت األحواؿ كالعادات حٌن دخوؿ اإلتغًنٌ  كلكنٍ 
ُب  ة  كصاركا يقٌلدكف األجانبى نصف قرف فرتؾ الةاس عاداهتم كتقاليد أبائهم كأجدادهم اٜنسى مضى 

كفخذاها  فت عن ناقيها حّت بانت ركبتاهات شعرها ككشى عاداهتم السيئ ، فقٌصرت اٞنرأة لبانها كقصٌ 
عجيزهتا كبرز  هرتظقت ثياُّا فشعر إبطيها كٓب تكتفي بذلك حّت ضيٌ   بافى ت عن ناعديها حّتى ككشفى 

ج  ال حياء ٬نةعها ربٌ مت هات مسفرةهنداها كأخذت ٔنالط الرجاؿ كتصاحبهم ُب الةوادم كاٞنقاهي كاٞنتةزٌ 
   تردعها.كال عفٌ 

شا كأخذكا الرٌ  فشربوا اٝنمر ماتا الرجاؿ فحلقوا ٜناهم كشوارُّم كتزيٌوا بزٌم الةساء كأكثرهم أباحوا احملرٌ أمٌ 
إنتحوذ عليهم الشيطاف  كتركوا العبادات ككفركا باألدياف السماكي  يزعموف أهٌنم فا٨نوف عاٞنوف متمٌدنوف.

 اٝنانركف. حزب الشيطاف هم أال إفٌ ، اهلل أكالئك حزب الشيطاففأنساهم ذكر 



إٔب  أخي جربائيل أتةزؿ بعدم )عليه السبلـ( أنٌه قاؿ: "نألتي  الةبٌ اس عن عن عبد اهلل بن عبٌ  مى كً كقد ري 
األكٔب أرفع  ُب اٞنرٌة :كما ترفع مةها؟ قاؿ :األرض؟ قاؿ نعم أنزؿ عشر مرٌات كأرفع جواهر األرض، قلتي 

الةساء". أقوؿ لقد  الربك  من األرض، كُب الثاني  أرفع الشفق  من قلوب العباد، كُب الثالث  أرفع اٜنياء من
 خوؼ كال حياء. ما قاله جربائيل كأصحبت الةساء ٕنشي ُب الشوارع مسفرات متربٌجات ببل ًبٌ 

ا اٜنٍىًديثً ) -44 فأنٌا  بعد أف أنذرهتم ككٌكل أمرهم إٕبٌ  ١نٌمدأتركهم يا  :( يعينفىذىٍر٘ب كىمىن ييكىذٍّبي ًُّىػَٰذى
درج ، يعين  ( بالقتل كاألنر درج  بعدنىةىٍستىٍدرًجيهيمأعلم كيف أيعاقبهم على كفرهم كإنكارهم لرنالتك )

 الدنيا. يزكلوف منٍبٌ  ( أهٌنم يتفرٌقوفمٍٍّن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى ى مةهم أحد ) ال يبقى شيئان فشيئان حٌّت 

إٖنان  ( أم أمٌهلهم ليزدادكا إٖنان كيزداد عذاُّم ُب اآلخرة. يعين بعضهم ٧نهلهم ليزدادكاكىأيٍمًلي ٟنىيمٍ ) -45 
نورة  كُب 48ك  44كبعضهم نعٌجل له باٞنوت. كقد نبق تفسًن هذه الكلم  ُب نورة اٜنج ُب آي  

ٍيًدم مىًتٌنه ) 34الرعد أيضان ُب آي   اإلفبلت،  ال ٬نكةهم التخٌلص مةه مهما حاكلوا ( أم قومٌ ًإَف كى
  كيدنا أقول من كيدهم نةهلكهم من حيث ال يعلموف.  كاٞنعىن:

 ( أم ال يتمٌكةوف من دفع الغرام فػىهيم مٍّن َمٍغرىـو محثػٍقىليوفى ( على تبليغ الرنال  )أىـٍ تىٍسأىٟنييٍم أىٍجرنا) -46 
 ؟ضوف عةكفلذلك ييعرً 

 ؟( كتابان ّنا يعلموفاٍلغىٍيبي فػىهيٍم يىٍكتيبيوفى لم )( عً ًعةدىهيمي أىـٍ ) -47 

 (كىالى تىكين كىصىاًحًب اٜنٍيوتً ( ُب تبليغ الرنال  كال ْنزع مةهم )ًٜنيٍكًم رىبٍّكى ) ١نٌمد( يا فىاٍصربٍ ) -48 
 الذهاب إليهممتةاعه عن أرنلةاه إٔب أهل نيةول فخاؼ مةهم كهرب فالتقمه اٜنوت جزاءن ال يونس إذٍ 

 ( أم ٣نلوء غٌمان كندمان.كىهيوى مىٍكظيوـه ( ُب بطن اٜنوت )ًإٍذ نىادىلَٰ )

ارىكىهي نًٍعمى ه مٍّن رَبٍّهً ) -49  ٞنات  ( يعينلىةيًبذى بًاٍلعىرىاًء كىهيوى مىٍذميوـه يتوب كيستغفر ) أٟنمه أفٍ  فٍ أ( بَلٍوالى أىف تىدى
مذمـو على  ٝنرجت نفسه من بطةها إٔب العراء كالصحراء كهوُب بطن اٜنوت كنبذنا بةفسه بالعراء، أم 



ل به. ما أرنً  نتغفر كندـ على ما صدر مةه كذهب إٔب أهل نيةول كأبلغهماتركه تبليغ الرنال ، كلكٌةه 
َٰ يػىٍوـً  فػىلىٍوالى أىنَهي كىافى ًمنى اٍلميسىبًٍّحٌنى لىلىًبثى  }كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الصافات  ُب بىٍطًةًه ًإٔبى

ٞنات هو  كاٞنعىن: ث نفونهم من أجسامهم،بعى ُب بطن اٜنوت إٔب يـو ٬نوتوف كتي  يى يعين لبقً  {يػيبػٍعىثيوفى 
ر مع اٞنذنبٌن شً ٜنىي كمعةاه  ألرض العاري  من الةبات،كمات قومه بالعذاب الذم كعدناهم به كالعراء هي ا

 اٝنالي  من الةبات كاٝنًنات.ُب دار البوار، كالبوار هي األرض 

يونس   قصٌ  ت( كقد نبقفىجىعىلىهي ًمنى الَصاًٜنًٌنى ختاره من بٌن أصحابه للرنال  )ا( أم فىاٍجتىبىاهي رىبحهي ) -50 
 . {لٌناٞنرنى  نى مً لى  يونسى  كإفٌ }ُب نورة الصافات عةد قوله تعأب 

األرض  ( أم كادكا ليوقعونك علىلىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًهمٍ اَلًذينى كىفىريكا ( يعين يقارب )كىًإف يىكىادي ) -51 
عيوا الذٍٍّكرى ة أبصارهم كغيظ قلوُّم )ُندٌ  بسوء، كهذا  ( يعين ٞنا ٚنعوؾ تتلو القرآف كتذكر أصةامهملىَما ٚنًى
فيقولوف العرب  . كال يزاؿ هذا اٞنثل يضرب عةدالةبٌ ة غيظهم كحقدهم على ل ضربه اهلل تعأب بشدٌ مثى 

فرٌد اهلل عليهم فقاؿ  ( فلذلك تكٌلم ُّذا الكبلـ.كىيػىقيوليوفى ًإنَهي لىمىٍجةيوفه "يةظر إٌٕب ُنٌدة يريد أف يأكلين"، )
 تعأب:

 ( يعين موعظ  للةاس أٗنعٌن.ًإاَل ذًٍكره لٍٍّلعىالىًمٌنى ( أم القرآف )كىمىا هيوى ) - 52

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك القلم،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 

 سورة الحاقة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



قوله  من اهلل. كالشاهد على ذلك آتي  بوعد حقٌ  كاٞنعىن:( آتي  ال ريب فيها، كهي القيام ، اٜنٍىاَق ي ) - 1
ًإَف كىٍعدى } كقاؿ ُب نورة لقماف { ،موفعلى هم ال يى أكثرى  كلكنٌ  كعٌد اهلل حقٌ  إال إفٌ }تعأب ُب نورة يونس 

نٍػيىا  . {الَلًه حىقٌّ فىبلى تػىغيرََنكيمي اٜنٍىيىاةي الدح
 قاؿ تعأب: ٍبٌ 

 .( إنتفهاـ معةاه التفخيم ٜناٟنا كالتعظيم لشأهنامىا اٜنٍىاَق ي ) -2

تعأب  كالدليل على ذلك قوله، ( يعين ما أدراؾ مّت تقـو القيام مىا اٜنٍىاَق ي كىمىا أىٍدرىاؾى قاؿ تعأب )ٍبٌ  -3 
كىمىا  } أم قريب كقتها. كُب نورة األحزاب { ، كىمىا ييٍدرًيكى لىعىَل الَساعى ى قىرًيبه  }ُب نورة الشورل 

 . { قىرًيبناييٍدرًيكى لىعىَل الَساعى ى تىكيوفي 

 ( أٌم كٌذبوا بيـو القيام .كىعىاده بًاٍلقىارًعى ً كىَذبىٍت ٖنىيودي ) -4 

 ل فقاؿ تعأب:أخذ نبحانه يبٌٌن كيف أهلك هؤالء اٞنكذبٌن للرني ٍبٌ  -5 
القويٌ   ( أم أهلكةاهم بزلزل  األرض الطاغي ، يعينفىأيٍهًلكيوا بًالطَاًغيى ً صاّب ) الةبٌ ( كهم قـو فىأىَما ٖنىيودي ) 

 اٞنتتالي .

 ( أم باردة ٟنا صرير، كهو صوت هبوُّافىأيٍهًلكيوا ًبرًيحو صىٍرصىرو هود ) الةبٌ ( كهم قـو كىأىَما عىاده ) -6
 كنًنها ُب األجواء، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تصف أخاها:

َبٍت ميصٍرصً  ٍشًبعي القوـى مي كالٍ   صيرٌادً نىٍكباءي ميٍغبػىرٌةه هىَبٍت بً      رىةه إٍف هى
 ع  فيقوؿ:ناق ن خفيف  فزً كقاؿ حٌساف يصف 
 بلى كى فٍ أى  بً لٍ القى   ً عى كٍ رى  نٍ ٟنا مً  تى يٍ أى به    رى دي ةٍ جي  رَ ا صى هى فى لٍ خى  وٍ  ن لى عى كٌ رى مي 

صاح  لو كاٞنعىن:كاٛنةدب حشرة صغًنة بقدر الزنبور ٟنا صوت مرتفع ُب الليل تسميه العام  "صيرصير" 
 جةدبه خلفها فزعت مةه. كقاؿ أيضان:



 رً الظحهٍ  نى مً  هي بي ةادً جى  تٍ رَ صى     دٍ قى كى  يلى وً الطَ  ـى وٍ اليػى ي فً لح كى تى كى 
  أم صاحت جةادبه.

 كقوله )عىاتًيى و( أم شديدة السرع  ٠ناكزة للحد تدٌمر كٌل شيء ٕنٌر عليه لقوهتا كشدة نًنها، كتسٌمى
 األعاصًن.

بعد  متواليات حٌّت أهلكتهم كأبادهتم عن آخرهم، فسمٌيت( نىَخرىهىا عىلىٍيًهٍم نىٍبعى لىيىاؿو كىٖنىىانًيى ى أىيَاـو ) -7
سً  ( أم قاطعات للشجر كالةخيل لشٌدهتا كقٌوهتا، من قوٟنم "حىسىمى حيسيومناذلك برد العجوز ) مي" أم ٪نى

ٌي السيف حسامان ألنه يقطع ) أىنَػهيٍم أىٍعجى ) ( على األرضفػىتػىرىل اٍلقىٍوـى ًفيهىا صىٍرعىىَٰ قطع يقطع، كمةه ٚني ازي كى
اًكيى و     ( نبق تفسًنها ُب نورة القمر.٦نىٍلو خى

 كبل فقد هلكوا بأٗنعهم.  ؟  باقي ( أم من بقيٌ فػىهىٍل تػىرىلَٰ ٟنىيم مٍّن بىاًقيى و  ) -8 

لىهي ) -9   ل قـورى بات، كهي قػي ( أٌم اٞنةقلً كىاٍلميٍؤتىًفكىاتي ل )( من األمم اٞنكٌذب  للرني كىجىاءى ًفٍرعىٍوفي كىمىن قػىبػٍ
 هم جاؤكا بالفكرة اٝناطئ  كالعقيدة الباطل .( أم كلٌ بًاٍٝنىاًطئى ً ) لوط

ٍم فىأىخىذىهيمٍ ) -10 ةن رَابًيى ن ( اهلل بالعذاب )فػىعىصىٍوا رىنيوؿى رىًٍُّّ  ( أم زائدة ُب الشٌدة على غًنها.أىٍخذى

ُب  ( أمُب اٛنٍىارًيى ً أنبلفكم كأجدادكم )( أم ٘نلةا ٘نىىٍلةىاكيمٍ ( ُب زمن نوح )ًإنَا لىَما طىغىى اٍلمىاءي ) -11
 السفية  اٛناري  فوؽ اٞناء.

جعلكم  ( أم موعظ  تذٌكركهنا على الدكاـ كتشكركف اهلل إذلىكيٍم تىٍذًكرىةن ( تلك اٜنادث  )لًةىٍجعىلىهىا) -12 
أيذيفه كتسمعها ) تفهمها( أم كىتىًعيػىهىامن نسل اٞنؤمةٌن الذين ركبوا ُب السفية  مع نوح فظهرًب للوجود )

 ف نامع  صاغي  للموعظ .اذآ( أم كىاًعيى ه 



ةه ) -13   نتهاء حياهتاامس حٌن ور هي القشرة اليت تتكوف للشٌ ( الصٌ فىًإذىا نيًفخى ُب الصحوًر نػىٍفخى ه كىاًحدى
 كبركدة كجهها، كالةفخ يةبعث من جوفها، كهي الغازات ٔنرج من صدع يكوف ُب الشمس فيظهر له

الكوف ُب كتايب  الصورصوت عظيم يسمعه أهل األرض كأهل الكواكب السيارة. كقد شرحت عن 
   شرحان كافيان. كالقرآف

لىًت ) -14  ةن كى٘نًي  معةاه التهٌدـ، ( ام هتٌدمتا دفع  كاحدة. فالدؾٌ  اأٍلىٍرضي كىاٍٛنًبىاؿي فىديَكتىا دىَك ن كىاًحدى
 كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:

 يلي قً لي الثَ بى اٛنى  هً عً قٍ وى لً  ؾح دى ي     يي فً يٍ  كنى يًن يٍ بلقً تي  أفٍ  بي لي طٍ كتى 
 : كقاؿ اآلخر

 ري جى ها حى جارً حٍ أى  نٍ مً  قى بٍ يػى  مٍ لى ٌكان فػى دى   ا   هى عً رى صٍ مى  دى ةٍ عً  تٍ داعى تى  باؿى اٛنً  تى يٍ لى 
 يعين هتٌدمت، كالدكداؾ هي األحجار الصغًنة اٞنتكسرة من اٛنبل، كمن ذلك قوؿ لبيد:

 كقىًصيمي  دىكاًدؾه  اٍنتػىفىاضى  حىٍيثي      القػىٍيتػيهيمٍ  قىدٍ  األٍحبلؼً  ككتيب ي 

   القيام .( أم تقـو فػىيػىٍومىًئذو كىقػىعىًت اٍلوىاًقعى ي ) -15

 ( يريد بالسٌماء هةا الطبقات الغازي  اليت لؤلرض، أم الغبلؼ اٛنوم فإنٌهكىانشىَقًت الَسمىاءي ) -16 
ق . متشقٌ  ق ( أم متمزٌ فىًهيى يػىٍومىًئذو كىاًهيى ه ؽ مع األرض كٔنتلط تلك الغازات ببعضها فتكوف دخانان )يتمزٌ 

 كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف:
 واعي قػى ما رى  وفى وهي كال يي  فاعً الدٍّ  دى ةٍ عً      مي هي فح كي أى  تٍ هى كٍ ما أى  اسي الةَ  عي قى رٍ ال يػى 

 : كقالت اٝنةساء
 عي رقى يي  سى يٍ لى  بو صاحً  نٍ ى مً هى رو كى كأمٍ   حو   فادً  ٌل باٛنارً حى  مٍّ ميهً لً  نٍ كمى 
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اًئهىا) -17  احملشر. فاألرجاء هي( أم كاٞنبلئك  على جوانبها تسوؽ الةاس إٔب كىاٍلمىلىكي عىلىىَٰ أىٍرجى
 :امرئ القيساٛنوانب، كمن ذلك قوؿ 

 كأٌف الٌسباعى فيًه غىرقىى عىًشٌي ن   بًأٍرجائًًه القيٍصوىل أنابًيشى عيةصيلً 
أثًني ،  ٚناكات ( أم ٖنا٘بٖنىىانًيى ه ( أم يـو القيام  )يػىٍومىًئذو ( أٌم فوؽ الةفوس )كى٪نىًٍملي عىٍرشى رىبٍّكى فػىٍوقػىهيمٍ )

َربح  قيٍل مىن}ا اليـو ٓنمله نبع ٚناكات، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف ركحاني . أمٌ يعين 
 .{  الَسمىاكىاًت الَسٍبًع كىرىبح اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً 

 ( ُب األرض، ألفٌ خىاًفيى ه ( نفس كانت )الى ٔنىٍفىىَٰ ًمةكيمٍ ( للعياف ُب الفضاء )يػىٍومىًئذو تػيٍعرىضيوفى ) -18 
الكوف كقد نبق شرح هذه اآليات ُب كتايب  ؟ؽ فإٔب أين تصًنكف كُب أٌم مكاف ٔنتفوفاألرض تتمزٌ 

   بالتفصيل. كالقرآف

ـي احملشر )( ألهل فػىيػىقيوؿي ( يعين ُب يده اليمىن )فىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي بًيىًميًةهً ) -19   اقػٍرىءيكاوا )( أم تعالى هىاؤي
 كه.أيةظركا فيه كيقر  اعات فبل يستحي أفٍ ( كإ٧ٌنا يقوله مسركران به لعلمه ليس فيه إال الطٌ ًكتىابًيىهٍ 

ؽو ًحسىابًيىٍه ) -20   مستيقةان ُب دار الدنيا باٛنزاء ُب اآلخرة  كةتي إ٘بٌ  كاٞنعىن:( ًإ٘بٍّ ظىةىةتي أى٘بٍّ ميبلى
 ٟنا. لتي فعمً 

 ى ُّا.( أم يرضى ُب ًعيشى و رَاًضيى و ) ( يومئذو فػىهيوى ) -21 

َة و عىالًيى و ) -22   ( ُب السماكات الركحاني  السبع.ُب جى

 :يقاؿ ٟنم ف من أشجارها من أٖنار قريب  ٣نٌن يتةاكٟنا. فحيةئذو قطى ( أم ما يي قيطيوفػيهىا دىانًيى ه ) -23 

ًةيئنا( من أهنارها )كىاٍشرىبيوا( من أٖنار اٛنة  )كيليوا) -24   فان منلى ( أم ّنا قٌدمتم نى ّنىا أىٍنلىٍفتيمٍ ( لكم )هى
 ( أم اٞناضي .ُب اأٍلىيَاـً اٍٝنىالًيى ً أعماؿ صاٜن  )
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الًًه فػىيػىقيوؿي ) -25     . (يىا لىٍيتىيًن ٓبٍى أيكتى ًكتىابًيىهٍ ( كهو نادـ متحسر )كىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي ًبًشمى

  (كىٓبٍى أىٍدًر مىا ًحسىابًيىهٍ ) -26 

انىًت اٍلقىاًضيى ى ( يعين ليت اٞنوت  اليت ميٌتها ُب الدنيا )يىا لىٍيتػىهىا) -27  ( تقضي على حياٌب إٔب األبد فبلكى
   أرل الكتاب كال أدرم ما اٜنساب.

 عين شيئان من عذاب اهلل.( أم ٓب تةفعين أموإب اليـو كٓب تدفع مىا أىٍغىنىَٰ عىينٍّ مىالًيىهٍ ) -28 

 ن كةتي أتقٌول ُّم كأنتعٌن بيـو الشٌدة من أصحاب( أم ذهب عيٌن مى هىلىكى عىينٍّ نيٍلطىانًيىهٍ ) -29 
 يقوؿ اهلل تعأب للمبلئك :ٍبٌ  كأعواف كأكالد فبل أحد مةهم يةفعين اليـو كال يةجيين من العذاب أحد.

   .بالغلٌ  وهي قي ( أم أكثً خيذيكهي فػىغيلحوهي ) -30

َ اٛنٍىًحيمى صىلحوهي ) - 31 هو  ( أم كٌبوه على رأنه، كهذا عذاب الربزخ قبل عذاب القيام ، كاٛنحيمٍبي
نورة  نار قويٌ  كثًنة تسمى جحيم، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب قٌص  إبراهيم ُب كلٌ   الربكاف، ألفٌ 

يىاننا فىأىٍلقيوهي ُب اٛنٍىًحيمً  }الٌصافٌات  مثل هذه  أم ُب الةار. فكٌل آي  تأٌب ُب القرآف { ، قىاليوا ابٍػةيوا لىهي بػيةػٍ
  فجاذبيٌ  أما يـو القيام  الربزخ.ب تأخذهم اٞنبلئك  إٔب الةار أك تسوقهم أك نظًن ذلك فهذا خاصٌ  بأفٍ 

 }الطور  م، كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورةالشمس ْنذُّم إليها فبل دخل للمبلئك  ُب إدخاٟنم جهةٌ 
َةمى دىعًّا اٛناذبي  كليس  يعين يهجموف على الةار ٗناعات. كذلك بسبب تلك { يػىٍوـى ييدىعحوفى ًإٔبى نىاًر جىهى

ٍتمنا }بإرادهتم. كقاؿ تعأب ُب نورة مرٙب  نػيةىجٍّي ٍبٌ  . َمٍقًضيًّا كىًإف مٍّةكيٍم ًإاَل كىارًديهىا كىافى عىلىى رىبٍّكى حى
ٗنيعان اٞنؤمةٌن  . كهذا يكوف يـو القيام  ألٌف الشمس ْنٌذُّم{ اَلًذينى اتَػقىوا َكنىذىري الظَاًلًمٌنى ًفيهىا ًجًثيًّا

مع اهلل شيئان ُب  بوا اإلشراؾ فلم يشركوا، يعين ْنةٌ {  نػيةىجٍّي اَلًذينى اتَػقىواٍبٌ  } كالكافرين، كقوله تعأب
الذين ٬نوتوف قبل  بوف فتةجيهم اٞنبلئك  من الةار بعد أف يستوفوا عقاُّم فيها. أماٌةهم مذنً العبادة كلك

    اٞنأكل إفٍ إٔب جةٌ  تأخذهم اٞنبلئك ٍبٌ  القيام  تشملهم هذه اآلي  ألهنم يستوفوف عقاُّم على األرض
كمةهم يسجن ُب  دين. كالعذاب ُب األرض أنواع مةهم من يسجن ُب دارهكانوا من اٞنؤمةٌن اٞنوحٌ 



كمةهم يعٌذب ُب الةار ُب  الصحراء ٓنت أشع  الشمس كحرارهتا كمةهم يسجن ُب قربه مع جسمه اٞنيت
 هتم.ئاالرباكٌن، كهذا على حسب ني

َ ُب ًنٍلًسلى و ذىٍرعيهىا) -32  بػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍنليكيوهي ( بالطوؿ )ٍبي  لوه فيها، يعين لٌفوها عليه.( أم أدخً نى

 . (ًإنَهي كىافى الى يػيٍؤًمني بًالَلًه اٍلعىًظيمً ) -33 

   الةاس على إطعامهم. ( يعين كاف ال يطعم اٞنساكٌن كال ٪نثٌ كىالى ٪نىيضح عىلىىَٰ طىعىاـً اٍلًمٍسًكٌنً ) -34

يمه ) -35     ( يعين ليس له صديق يةفعه كال قراب  تةجيه من العذاب.فػىلىٍيسى لىهي اٍليػىٍوـى هىاهيةىا ٘نًى

ـه ) -36   ل به الثياب كاألشةاف، كيسمى( هو نوع من الةبات ييغسى ًإاَل ًمٍن ًغٍسًلٌنو ( يأكله )كىالى طىعىا
 الغانوؿ أيضان.

 بعوا األديافتٌ ابل  بعوا دين اٜنقٌ ( ُب ديةهم كُب عقائدهم، يعين ٓب يتٌ اَل يىٍأكيليهي ًإاَل اٍٝنىاًطئيوفى ) -37 
 الباطل .

 . (فىبلى أيٍقًسمي ّنىا تػيٍبًصريكفى قاؿ تعأب )ٍبٌ  -38 

 .( كىمىا الى تػيٍبًصريكفى ) -39

 م مضارعان، أم تقع حوادثه ُبم ُب القرآف إذا نبقه كلم  "فبل" يكوف القسى القسى  قلتي فيما نبق أفٌ 
فأنه  م بالقرآفم يأٌب ُب القرآف هو هتديد ككعيد بوقوع العذاب إاٌل ما أقسى اٞنستقبل، كقلتي أيضان كٌل قسى 

كهي  ( يريد بذلك كٌل شيء ماٌدم نراه بأعيةةا كنلمسه بأيديةا،تػيٍبًصريكفى  ّنىام تعظيم. فقوله تعأب )قسى 
الغازي  اليت  ( يريد بذلك الطبقاتتػيٍبًصريكفى  الى  كىمىااألرض كما عليها كالكواكب السٌيارة كما فيها، كقوله )

ا فبل ال تركهنى  ا كاليتن اليت تركهنى ى مً م يتمٌزؽ كيتبلشى شيء مادٌ  كلٌ   كاٞنعىن:فوؽ األرض ألنةا ال نراها، 
  األثًن عآبى عآبى  ة صائرة إٔب اٝنراب كإٌنكم تةتقلوف إٔبتعٌلقوا آمالكم باٞناٌدة كال تركةوا إليها فإٌف اٞنادٌ 



إٔب الدنيا تركةوا  كال ،نفسكم لكي تعيشوا فيها عيش  السعداء عملوا آلخرتكم كقٌدموا ألاالةفوس ف
 كترتكوا آخرتكم فتعيشوا فيها عيش  األشقياء البؤناء.

 .١نٌمد( عةد اهلل، هو جربائيل نزؿ به على لىقىٍوؿي رىنيوؿو كىرٙبو ( أم القرآف )ًإنَهي ) -40

   كرنوله.( أم قليل مةكم يؤمةوف باهلل قىًليبلن َما تػيٍؤًمةيوفى وف )( كما تظةٌ كىمىا هيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو ) -41 

 ( أصلها تتذٌكركف فحذفت إحدل التائٌنقىًليبلن َما تىذىَكريكفى وف )( كما تتو٨نٌ كىالى ًبقىٍوًؿ كىاًهنو ) -42 
  عظوف بالقرآف.قليل مةكم يتٌ  كاٞنعىن:تسهيبلن للكبلـ، 

 . (تىةزًيله مٍّن َربٍّ اٍلعىالىًمٌنى ) -43 

ةىا) -44   ( أم بعض األقواؿ لو قاٟنا من نفسه كٓب نةزٟنا عليهبػىٍعضى اأٍلىقىاًكيلً ) ١نٌمد( كىلىٍو تػىقىَوؿى عىلىيػٍ

ٍذنىا ًمٍةهي ) -45 ىخى  ة( أم بالقوٌ بًاٍليىًمٌنً ( الوحي )ألى

َ لىقىطىٍعةىا ًمٍةهي ) -46 ٍبٌ  ألخذنا مةه الوحي السابق بأف نةسيه إيٌأه كاٞنعىن:ل، صً ( أم اٞنتٌ اٍلوىًتٌنى ( الوحي )ٍبي
حٌن  كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن يرثي ربيع  بن مكٌدـ ل.صً الوحي البٌلحق اٞنتٌ لقطعةا مةه 

 فقاؿ: ٜنقه نبيش  بن حبيب كقتله مع ٗناعته ُب الطريق ككاف معه ظعائن فيهن أيخته كأيٌمه كزكجته
 كهيوى الرَتيكى ي باٍلمىكىرٍّ كحاًرثه     ًفٍقعي القىراًقًر باٞنكاًف الواًتنً 

 صل الذم ٜنقه فيه نبيش  كأصحابه. كقاؿ الشٌماخ بنيعين باٞنكاف اٞنتٌ  "باٞنكاف الواتنً "فقوؿ الشاعر 
 راب :ضرار ٫ناطب عى 

 ٌنً ـً الوىتً ي ًبدى  ى فاٍشرىقً ي      عىرابى لً ٍطًت رىحٍ  كحىطى إذا بَلٍغًتيًن 
الصحراء كٓب ٩ند شيئان ليأكل فصد صل من ناؽ الةاق . ألهنم كانوا إذا جاع أحدهم ُب بالدـ اٞنتٌ  أم

، يقوؿ الشاعر ٟنذه إنم إمرأة "راب عى "يشٌد مكاف الفصد ِنرق  فيةقطع الدـ، كٍبٌ  الةاق  كأكل دمها،



إ٘نلي رحلي على الةاق  كأقبلي إٌٕب به فإذا ٓب ْندم زادان للسفر أيفصدم الةاق  ككلي من دمها حّت : اٞنرأة
 كاٞنعىن:غه، يه حيث ال يستسبن يأكل الدـ يشرؽ ألٌف مى  "قي بدـ الوتٌنشرٌ اف"كأما قوله  .تصلي إٕبٌ 

  :مرأةن الي إٌٕب. كقاؿ الفرزدؽ يصف صً  تى يقوؿ ٟنا ٌٓنملي مشٌقات السفر ككلي من دـ الةاق  حٌّت 
 اارى رى ى الغً شى ا ٔنىٍ هى يةً تً كى  لً هٍ ضى بً       هي تٍ تػى ةان أى بى لى  هي لى  تٍ عى إذا ٗنى 

له لبةان صرٌبته اف ال يذهب به حّت ٩نتمع الباقي الذم ٓنلبه من الةاق  ماداـ  يقوؿ الشاعر إذا ٗنعت
 اعه. كُب اٞنةجد يقاؿ "كتن اٞناء" أم داـ كٓب يةقطع.طنقارار، أم ٔنشى صبلن ألهنا ٔنشى الغً اللنب متٌ 

َ }كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة اإلنراء قوله تعأب  ةىا لىةىٍذهىنبى ةىا إًلىٍيكى كىلىًئن ًشئػٍ يػٍ دي لىكى بًًه ٍبٌ  بًاَلًذم أىٍكحى الى ْنًى
ةىا كىًكيبلن   .{ عىلىيػٍ

مةكم  ( يعين فما أحده أىحىدو عىٍةهي حىاًجزًينى ) ١نٌمد( أصحاب مٍّنٍ ( يا أهل مك  كلو كاف )فىمىا ًمةكيم) -47
    إنٌه ال يتكٌلف الكذب ألجلكم مع علمه لو أراد اهلل به نوءان ال تقدركف على دفعه. كاٞنعىن:٪نجزه عٌةا، 

 ( أم موعظ  ٟنم.لىتىٍذًكرىةه لٍٍّلميَتًقٌنى ( أم القرآف )كىًإنَهي ) -48 

 ( بالبعث كاٜنساب.كىًإنَا لىةػىٍعلىمي أىَف ًمةكيم محكىذًٍّبٌنى ) -49

اًفرًينى ( أم القرآف )كىًإنَهي ) -50  يـو القيام ، يعين يةدموف على ما فاهتم من اإل٬ناف به  (ٜنىىٍسرىةه عىلىى اٍلكى
 قرتاؼ من علومه.كاال

 ةوا.( الذم أيقن به اٞنؤمةوف كآمى ٜنىىقح اٍليىًقٌنً ( كعده الذم أكعدناكم به ُب اآلخرة )كىًإنَهي ) -51 

 ( .اٍلعىًظيمً بًاٍنًم رىبٍّكى ) ١نٌمد( يا فىسىبٍّحٍ ) - 52

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اٜناق ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================= 



 

 معارجسورة ال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( أم نأؿ نائل بةزكؿ عذاب كاقع على قومه. كالسائل هو الةضر بن نىأىؿى نىاًئله ًبعىذىابو كىاًقعو ) -1
 السماءً  منى  عليةا حجارةن  رٍ فأمطً  ؾى عةدً  منٍ  اٜنقٌ  هذا هوى  كافى   إفٍ  لهمٌ الٌ }حرث بن كلدة، ككاف نؤاله: 

أٌف بٌٌن نبحانه ٍبٌ  نتهزاءن.الذلك نأؿ بالعذاب  الةبٌ بان لرنال  ككاف مكذٌ  ، {أليمو  ئتةا بعذابو اأك 
 يدفع العذاب عةهم فقاؿ تعأب: العذاب نيحٌل َنميع الكافرين كال يتمٌكن أحد أفٍ 

اًفرًينى لىٍيسى لىهي دىاًفعه ) -2   ( يدفع العذاب عةهم.لٍٍّلكى

  ى كفرهم كإشراكهم.ن اهلل عقابان ٟنم على ( أم العذاب اٞنقٌدر مً مٍّنى الَلهً ) - 3
بأمره كال  لوفمكصف نفسه بأنٌه عإب اٞنكاف كأٌف اٞنبلئك  اٞنقرٌبٌن كالركح األمٌن يتلٌقوف األكامر مةه كيع ٍبٌ 

كةاي  عن علٌو  ( أم ذم اٞنصاعد اليت تصعد إليه اٞنبلئك  مةها. كهذاًذم اٍلمىعىارًجً ): يأنفوف فقاؿ تعأب
 . رتفاع مكانهاشأنه ك 

ًئكى ي ) -4  ظ  ب  كاٜنفى أم تصعد اٞنبلئك  اليت ٟنا كظائف ُب األرض، كهم الكتى  (كىالرحكحي إًلىٍيهً تػىٍعريجي اٍلمىبلى
إٔب  كمبلئك  اٞنوت يصعدكف إٔب السماء بصحب  جربائيل كبأمره، ككذلك اٞنؤمةوف يصعدكف مع اٞنبلئك 

كىافى  ُب يػىٍوـو السماء، يعين نفوس اٞنؤمةٌن تصعد، كيبقى الكافركف كاٞنشركوف كاَّرموف على األرض )
اريهي  كالعذاب. كهو  ( لشٌدة ما يصيبهم من اٝنوؼ كاٟنلعٙنىًٍسٌنى أىٍلفى نىةى و ( عةد الكافرين كاَّرمٌن )ًمٍقدى

اٜنرارة اليت ُب جوفها  نتهاءاآخر يـو من أياـ األرض الذم تقف فيه األرض عن دكرهتا احملوري  بسبب 
األخرل هنار دائم إٔب يـو  ةا كاٛنه   كطوله ألف نة  من نةيٌ فيكوف جه  مةها ليل دائم إٔب يـو القيام



اًء ًإٔبى }القيام . كذلك قوله تعأب ُب نورة السجدة  بػٍّري اأٍلىٍمرى ًمنى الَسمى يػىٍعريجي إًلىٍيًه ُب يػىٍوـو كىافى ٍبٌ  اأٍلىٍرضً  ييدى
َا تػىعيدحكف اريهي أىٍلفى نىةى و ٣نٍّ   :اٜنج. كقاؿ ايضان ُب نورة  {ًمٍقدى

َا تػىعيدح  } هي كىًإَف يػىٍومنا ًعةدى رىبٍّكى كىأىٍلًف نىةى و ٣نٍّ اًب كىلىن ٫نيًٍلفى الَلهي كىٍعدى فيكوف  . { كفى كىيىٍستػىٍعًجليونىكى بًاٍلعىذى
العذاب.  نا يصيبهم مً مى اَّرمٌن يقٌدركنه ِنمسٌن ألف نة  لً  ةا كلكنٌ لف نة  من نةيٌ أذلك اليـو طوله 

 اٞنؤمةوف فيصعدكف مع اٞنبلئك  إٔب جة  اٞنأكل كال يبقوف على األرض.أٌما 

يبلن ل قومك كنخريتهم مةك كال ْنزع )ى أذى على  ١نٌمد( يا فىاٍصربٍ ) -5   ( أم عاملهم باٛنميلصىبػٍرنا ٗنًى
 كلٌن الكبلـ لعٌلهم يةقادكف لك كال يةفركف عةك.

اطلبوه )( أم العذاب الذم ًإنَػهيٍم يػىرىٍكنىهي ) -6   ( عةهم، ألهنم ال يعتقدكف بوقوع العذاب.بىًعيدن

   بيةهم كبٌن العذاب إاٌل حادث اٞنوت كحيةئذو يقعوف فيه. ليس ه( ألنٌ كىنػىرىاهي قىرًيبنا) -7 

تىكيوفي  يػىٍوـى ) :حانه بعض اٜنوادث اليت تقع ُب آخر ذلك اليـو الذم طوله ألف نة  فقاؿببٌٌن نٍبٌ  -8
اٍلميٍهلً الَسمىاءي   الٌسماء  تكوف كاٞنعىن:( فالسماء هي الطبقات الغازيٌ ، أم الغبلؼ اٛنٌوم لبلرض، كى

 .107رة غًن صافي  كذلك لكثرة األِنرة كالغازات فتكوف كالدخافعكً 

أم غًن مصٌفى، كهو اٞنسٌمى ُب بغداد "راشي" كُب اٞنوصل يسٌمى  اٞنهل هو زيت السمسم مع تفلهك 
ى اشي على ى الرٌ ى الةار، فإذا أرادكا فصل الزيت عن تفله ييغلى ه على ليً ن بعد قى طحى السمسم يي  "طحيةٌي " ألفٌ 

                                                           
كىًإف }لقد أعطى اهلل نبحانه ثبلث صفات للمهل األكٔب أنه نائل، كذلك قوله تعأب ُب نورة الكهف   107

اٍلميٍهًل يىٍشًوم اٍلويجيوهى  واد، كذلك قوله تعأب ُب نورة الةبأ ر مائل للسٌ وف عكً اللٌ م كالثاني  أنٌه معتً  {يىٍستىًغيثيوا يػيغىاثيوا ّنىاءو كى
ق الليل. كالثالث إنٌه من غسى  كالغانق هو األنود مشتقٌ  { ،وف فيها بردان كال شرابان إال ٘نيمان كغٌساقان قال يذك  }

ه الثبلث  تةطبق على كهذ { كىغىٍلًي اٜنٍىًميمً  يػىٍغًلي ُب اٍلبيطيوفً } ذلك قوله تعأب ُب نورة الدخاف ناخن يغلي ك 
 لوا عةه الزيت.ى الةار ليفصً على  ىغلى السمسم اٞنقلي اٞنطحوف حٌن يي 



كقد نبق شرح   ،"ل، فالزيت يسٌمى "شًنج" كالتفل ييسٌمى "كيسيبٍ الةار فيةعزؿ الزيت عن التفل كييفصى 
هل ُب نورة الدخاف كُب نورة الكهف أيضان.

ي
 كلم  اٞن

اٍلًعٍهنً كىتىكيوفي اٍٛنًبىاؿي  ) -9 كىتىكيوفي اٍٛنًبىاؿي  }ثلها ُب نورة القارع  قوله تعأب أم كالصوؼ اٞنةفوش. كمً  (كى
اٍلًعٍهًن اٍلمىةفيوشً  نبب اٛناذبي  هو اٜنرارة  . كنبب ذلك عامبلف، األكؿ إنتهاء جاذبي  األرض، ألفٌ  {كى

ك أجزاء أيضان فحيةئذو تتفكٌ اليت ُب جوؼ األرض، فإذا انتهت تلك اٜنرارة بالتدريج فاٛناذبي  تةتهي 
ُب جه  الةهار الدائم حيةئذو تةصهر  رض بسبب الشمساٛنباؿ، كالعامل الثا٘ب إرتفاع درج  حرارة األ

، أم أحجار  اٛنباؿ فتكوف أككسيد الكالسيـو فتةهاؿ كالرماؿ، ألفٌ  أكثر اٛنباؿ هي كربونات الكالسيـو
   الكلس.

يمه ) -10  يمناكىالى يىٍسأىؿي ٘نًى صديقه أف يةجيه من العذاب بل   ( أم ال يسأؿ قريبه قرابته كال صديقه ٘نًى
 كٌل إنساف مشغوؿ بةفسه عن غًنه.

م اٞنبلئك  ييبٌصركف اٜنميم الكافر ُنميمه اٞنؤمن فيقولوف له أبصار، ن اإل  مً ( مشتقٌ يػيبىَصريكنػىهيمٍ ) -11 
يتم ا أنتم فقد أشركتم باهلل كعصى رنوله نيدخلوف اٛنٌة . أمٌ تٌبعوا اةوا باهلل ك ؾ الذين آمى ؤ هؤالء أقربا رٍ أبصً 

ػؤيالء اَلًذينى أىٍقسىٍمتيٍم الى يػىةىاٟنييمي }  49رنوله فدخلتم الةار. كذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ ُب آي   أىهى
 .يعين يقولوف للمؤمةٌن أيدخلوا اٛنة { ٓنىٍزىنيوفى الٌلهي ًبرىٍ٘نى و اٍدخيليواٍ اٛنٍىَة ى الى خىٍوؼه عىلىٍيكيٍم كىالى أىنتيٍم 

اًب يػىٍوًمًئذو بًبىًةيهً )   . (يػىوىدح اٍلميٍجًرـي لىٍو يػىٍفتىًدم ًمٍن عىذى

 . (كىأىًخيهً ( أم زكجته )كىصىاًحبىًتهً ) -12 

 أعدائه.( ُب دار الدنيا كتةجيه من تػيٍؤًكيهً ( كانت )اَليًت ( أم قبيلته كعشًنته )كىفىًصيلىًتهً ) -13

يعنا) -14  َ ييةًجيهً يفتدم ُّم عن نفسه ) ( يوٌد أفٍ كىمىن ُب اأٍلىٍرًض ٗنًى  ن العذاب.( ذلك الفداء مً ٍبي



كهي الشمس كتوٌهجها.  م حرارة فائق  كنار ١نرق ،أ( ًإنَػهىا لىظىىَٰ ( ال ٤ناة له )كىبَل قاؿ تعأب )ٍبٌ  -15 
 كمن ذلك قوؿ عةرتة:

 يمً هً البى  بلـً الظَ   ى مى لٍ ظي  تٍ لى جى  دٍ ي       قى ٬نً دً يا نى  عبل و  ناري  هذهً 
 ٙبً رً ضٍ التَ بً  دادي زٍ تػى  ؽو وٍ شى  ناري        م   ؤادً ها ُب في لي ثػٍ ى كمً ظَ لى تػى تػى 

أم تةزع جلدة الرأس لشٌدة اٜنرارة، ألهٌنا تةضج ُنرارة الشمس. فالشول هي  (نػىزَاعى ن لٍّلَشوىلَٰ ) -16
 جلدة الرأس، كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:
لى ي مىا لىهي  ٍيبان شىوىاتيهٍ      قىالىٍت قػيتػىيػٍ  قىٍد جيلٍّلىٍت شى

 : دمك كقاؿ األفوه األ
 كاري دي   ه فيهالَ واٌب خى زعه         كشى قى  فيهً  يى أنً رى  مٍ رى تػى  إفٍ 

 ( عن رنوله فلم يصٌدقهي.كىتػىوىَٔبَٰ ( عن اإل٬ناف باهلل )تىٍدعيو مىٍن أىٍدبػىرى ) -17

 "لظى"ٌف إ :كاٞنعىن.  مةه ُب نبيل اهلل ةفقٍ أم فحفظه ُب الوعاء كٓب يي  (فىأىٍكعىىَٰ ( اٞناؿ )كىٗنىىعى ) -18 
 ْنذُّم ّنا فيها من قوة جاذب .

نسىافى خيًلقى ) -19  : ران جزكعان،جً ( أم ضهىليوعناًإَف اإٍلً  كمن ذلك قوؿ بشر بن أيب خاـز
ًلعنا    الى مىانًعنا لًٍليىًتيًم ٥ًنٍلىتىهي   كىالى ميًكبًّا ًٝنىٍلًقًه هى

 بقوله تعأب: "هلوع"فٌسر كلم   ٍبٌ 

 ( يعين ٩نزع كال يصرب.ًإذىا مىَسهي الَشرح جىزيكعنا) -20

إنٌه قليل الصرب  كاٞنعىن:( أم ٬نةع حٌق الفقراء مةه، مىةيوعنايعين إذا أصابه اٞناؿ )( كىًإذىا مىَسهي اٍٝنىيػٍري ) -21 
  إنٌه يبخل على الفقراء كاحملتاحٌن لشٌدة حرصه.شديد اٜنرص على اٞناؿ حٌّت 



ر فى ظى ٌف عاقب  صربهم الأى الصرب كعلموا ال ٩نزعوف ألهٌنم عٌودكا أنفسهم على  (ًإاَل اٍلميصىلٌٍّنى ) -22 
 باألمةي  كالةجاح بالغاي .

هًتًٍم دىاًئميوفى ) -23   ( ال يرتكوهنا.اَلًذينى هيٍم عىلىىَٰ صىبلى

   ( يتصٌدقوف به هو الزكاة.كىاَلًذينى ُب أىٍموىاٟنًًٍم حىقٌّ َمٍعليوـه ) -24

 الذم ال يسأؿ. احملرـكهو الفقًن الذم يسأؿ من الةاس فيعطونه، ك  السائل( لٍّلَساًئًل كىاٍلمىٍحريكـً ) -25 

 ( أم بيـو العقاب كاٛنزاء.كىاَلًذينى ييصىدٍّقيوفى بًيػىٍوـً الدٍّينً ) -26 

م محٍشًفقيوفى ) -27 اًب رىًٍُّّ  ( أم خائفوف.كىاَلًذينى هيم مٍٍّن عىذى

ٍم غىيػٍري مىٍأميوفو ) -28   ( أم ال أماف مةه للكافرين.ًإَف عىذىابى رىًٍُّّ

 ( من الزنا كالٌلواط.هيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى كىاَلًذينى ) -29 

   ( على ذلك.فىًإنَػهيٍم غىيػٍري مىليوًمٌنى ( من اإلماء )ًإاَل عىلىىَٰ أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانػيهيمٍ ) -30 

( فىأيكلىػًَٰئكى هيمي اٍلعىاديكفى ( يعين فمن طلب لةفسه خبلؼ ذلك فزنا أك الط )ًلكى  َٰ فىمىًن ابٍػتػىغىىَٰ كىرىاءى ذى ) -31 
 أم اٞنتعٌدكف ٜندكد اهلل.

   ( ال ٫نونوف األمان  كال يةقضوف العهد.كىاَلًذينى هيٍم أًلىمىانىاهًتًٍم كىعىٍهًدًهٍم رىاعيوفى ) -32 

 ( ال يةكركهنا كال ٬نتةعوف من أدائها.كىاَلًذينى هيم ًبشىهىادىاهًتًٍم قىاًئميوفى ) -33 

هًتًٍم ٪نيىاًفظيوفى ) -34   .( فيؤٌدكهنا بأكقاهتاكىاَلًذينى هيٍم عىلىىَٰ صىبلى

َةاتو محٍكرىميوف) -35   ( عةد اهلل.أيكلىػًَٰئكى ُب جى



اًؿ اَلًذينى كىفىريكا ًقبػىلىكى ميٍهًطًعٌنى ) -36   معةاه اإلنقياد كاإلنصات لقوؿ اٞنتكٌلم. كالشاهد اإلهطاع( فىمى
   على ذلك قوؿ تػيٌبع:

 تػىعىَبدى٘ب ٧نٍري ٍبني نىٍعدو كقىٍد أيرىل     كى٧نٍري ٍبني نىٍعدو ٕبٍ ميًطيعه كميٍهًطعي 
الكلم   كال تزاؿ هذه هو عدٌكؾ الذم يقف قبالتك ُب اٜنرب كيكوف ضٌدؾ، القبيلأم مطيع كنامع، ك 

كمن ، قبيلك" مةه لةفسه يقوؿ له "اهلل يقتصٌ  عتدل عليه أحد كٓب يتمٌكن أفٍ امستعمل  عةد العرب، فإذا 
 ذلك قوؿ األعشى:

 اقى ةػى خٍ مي الٍ  وهي لغي يومان أبٍ  كى يلى بً قى      او قي إذا لى  وهً جي الوي  يضً  و بً يى تػٍ أُب فً 
فما  :كاٞنعىن)ع( كٓب يصٌدقوه،  ١نٌمدكالذين كفركا يريد ُّم اٞنشركٌن من أهل مك  الذين كفركا برنال  

يقودهم إٔب  ةصتٌن، يعين فما باٟنم يسمعوف كبلـ أيب جهل كهومللذين كفركا لعٌدكؾ خاضعٌن كلقوله 
 ؟مجهةٌ 

 كلكبلمه، ٌنكبه ١نيط، ٌن( أم عن ٬نيةه كعن مشاله ٠نتمععىًن اٍليىًمًٌن كىعىًن الشٍّمىاًؿ ًعزًينى ) -37
بن  كاٜنلق ، كالشاهد على ذلك قوؿ عيبيد يكونوا  معةاه اإلجتماع حوؿ إنساف حٌّت  زينالعً . فٌننامع

  األبرص:
ًًه ًعزًيةىا    فىجىاءيكا يػيٍهرىعيوفى إًلىٍيًه حىَّت   يىكيونيوا حىٍوؿى ًمٍةربى

 : كقاؿ عةرتة
 ايةى ب الًعزً صي ري كالعي يػٍ الطٌ  هً يٍ لى عى        رٍّ كى مى  لدى تي لى كٍ رى تػى  دٍ فو قى رٍ كقً 

 أم ٠نتمع  عليه.

هيمٍ  أىيىٍطمىعي كيلح ) -38 َة ى نىًعيمو ( أم من الكافرين )اٍمرًئو مٍّةػٍ كبٌل ال   ؟كهو مشرؾ ( بأعماؿ الربٌ أىف ييٍدخىلى جى
 رٌه ماداـ مشركان.تقبل أعماله كال يفيده بً 



َا يػىٍعلىميوفى ( ال يدخل اٛنٌة  )كىبَل ) -39  ( أم من تراب األرض، كيعلموف أيضان أف ًإنَا خىلىٍقةىاهيم ٣نٍّ
تعود إٔب األرض بعد اٞنوت فتكوف ترابان، فلٌما علموا ذلك فلماذا يستةكركف اٞنعاد كالبعث أجسامهم 

 ؟فالذم خلق األجساـ من الرتاب كأعادها إٔب الرتاب أليس قادران على خلقها مرٌة أخرل

ها ٟنا السٌيارة كلٌ  ( أم مشارؽ الشمس كمغارُّا، فالكواكبفىبلى أيٍقًسمي ًبرىبٍّ اٍلمىشىارًًؽ كىاٍلمىغىاًربً ) -40 
ليس أجسامهم كحدها تكوف ترابان بل حٌّت  كاٞنعىن:مشارؽ كمغارب، ككلم  "فبل" دليل اٞنستقبل، 

ؽ كتةتثر أجزاؤها ُب الفضاء، يعين كٌل جـر تشرؽ عليه ن ٗنلتها األرض نوؼ تتمزٌ الكواكب السيارة كمً 
كىًإذىا اٍلكىوىاًكبي  } قوله تعأب ُب نورة اإلنفطارؽ ُب ذلك الوقت. ك٣نٌا يؤيد هذا الشمس كتغرب عةه يتمزٌ 

  جزاؤها ُب الفضاء فتكوف نيازؾ،أنتثرت اقت ك أم تشقٌ  { انتىثػىرىتٍ 
  الةفوس حيٌ  ( على إعادة األجساـ اٞنيت  إٔب اٜنياة ثاني  كلكن ال حاج  إٔب ذلك ألفٌ ًإنَا لىقىاًدريكفى كقوله )

 باقي  كهي اإلنساف اٜنقيقي.

يػٍرنا مٍّةػٍهيمٍ ) -41  ل فقط بل قادركف على أف ٤نعل ثٍ مً ى إعادة الٍ ( يعين ليست قدرتةا على عىلىىَٰ أىف نػحبىدٍّؿى خى
 ( أم ٓب يسبقٍ كىمىا ٥نىٍني ّنىٍسبيوًقٌنى ن األكٔب كأحسن شكبلن كخلقان كلكن ال لزـك إٔب ذلك )إعادهتا خًنان مً 

 الةفوس إليها ثاني  إال إلظهار معجزة، كليس من اٞنعقوؿ أفٍ نعيد األجساـ اٞنيت  إٔب اٜنياة كنعيد  لةا أفٍ 
ثل نعيد الطًن إٔب بيضته اليت خرج مةها بعد أف كرب كطار كبعد أف ٕنٌزؽ قشر بيضته. كقد نبق تفسًن مً 

   . 60هذه اآلي  ُب نورة الواقع  آي  

ٍرهيٍم ٫نىيوضيوا) -42  قيوا يػىٍومىهيمي اَلًذم ييوعىديكفى الدنيا )( ُب هذه كىيػىٍلعىبيوا( ُب هذه األكهاـ )فىذى  :به (حىَّتَٰ ييبلى
   هو يـو القيام .

أم  (ًنرىاعنا) ئ( أم من القبور، يعين ٔنرج الةفوس من القبور كاٞنخابيػىٍوـى ٫نىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدىاثً ) -43 
أىنَػهيٍم ًإٔبىَٰ نيصيبو ييوًفضيوفى مسرعٌن إٔب الداعي )  اٜنطيئ : كيتسابقوف، كمن ذلك قوؿ( أم يسرعوف كى



 كًقٍدران ًإذا ما أىنٍػفىضى الَةاسي أىٍكفىضىٍت      إٔبى نارًها نىٍعيان إلىيػٍهىا األراًملي 
 كقاؿ جرير يصف نفرهم على الةوؽ كقد ضٌلوا الطريق: 

 ضً فً وٍ تػى سٍ مي ها الٍ سً ًٙنٍ  يإبى وا لى قي شى مى     اوٟنى هي كا ٠نى ري خاطى   ي لَ كإذا األدً 
 السًن السريع. كقاؿ أيضان:أم 

بًَتها اإلًببل  كهيٍم نػىزىعيوا بالَرٍكًع قػىٍلبى اٍبًن حاًبسو      كما اٍنتػىٍوفىضىٍت خىٍيله ًبكى
ب هي أحجار كبًنة كانوا يذُنوف عليها األنعاـ لؤلصةاـ كيةادم مةادو مةهم هلٌموا إٔب أخذ الٌلحم كالةصي 

انان كيرجعوف به إٔب أهلهم. كاٝنركج من القبور خاص ليهم ٠نٌ فيتسارعوف من بيوهتم إليه فيوٌزعونه ع
أىنَػهيٍم  }بالكافرين، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة القمر  اًث كى خيَشعنا أىٍبصىاريهيٍم ٫نىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدى

ا  كقاؿ تعأب ُب نورة م س } ، {جىرىاده محةتىًشره  مىا كىعىدى الَرٍ٘نىني قىاليوا يىا كىيٍػلىةىا مىن بػىعىثػىةىا ًمن َمٍرقىًدنىا هىذى
 { . اٍلميٍرنىليوفى كىصىدىؽى 

( أم تشٌق عليهم كتكلفهم اٞنذلٌ  بٌن الةفوس تػىٍرهىقيهيٍم ًذلَ ه ( أم ذليل  خاضع  )خىاًشعى ن أىٍبصىاريهيمٍ ) - 44
انيوا َٰ ذى )  ( به ُب دار الدنيا للعذاب كالعقاب.ييوعىديكفى  ًلكى اٍليػىٍوـي اَلًذم كى

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اٞنعارج،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 

 سورة نوح

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

َٰ قػىٍوًمًه ) - 1    . (ًمن قػىٍبًل أىف يىٍأتًيػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه ( عن عبادة األصةاـ )أىٍف أىنًذٍر قػىٍومىكى ًإنَا أىٍرنىٍلةىا نيوحنا ًإٔبى



 ( باألدلٌ  كالبٌيةات.محًبٌنه له من اهلل )( مرنى يىا قػىٍوـً ًإ٘بٍّ لىكيٍم نىًذيره ( نوح )قىاؿى ) -2 

   ( فيما أدعوكم إليه.كىأىًطيعيوفً وه )( فبل تعصي كىاتَػقيوهي ( كحده )أىًف اٍعبيديكا الَلهى ) -3

آمةتم  ( يعين إذاكىيػيؤىخٍّرٍكيٍم ًإٔبىَٰ أىجىلو محسىمًّىأطعتمو٘ب فيما أدعوكم إليه ) ( إفٍ يػىٍغًفٍر لىكيم مٍّن ذينيوًبكيمٍ ) -4 
( الَلهً  ًإَف أىجىلى نقضاء آجالكم اٞنقٌررة لكٌل كاحد مةكم )اركم ُب الدنيا إٔب ال ييعٌجل بآجالكم بل يؤخٌ 

 به إاٌل نفر قليل. ( اٜنقيق . فكٌذبوه كٓب يؤمنٍ ًإذىا جىاءى الى يػيؤىَخري لىٍو كيةتيٍم تػىٍعلىميوفى باٟنبلؾ لكم )

 كبالةهار. يل( يعين ُب كٌل األكقات باللٌ رىبٍّ ًإ٘بٍّ دىعىٍوتي قػىٍوًمي لىٍيبلن كىنػىهىارنا( نوح يشكو قومه )قىاؿى ) -5 

 .( عيٌن ديعىاًئي ًإاَل ًفرىارنا فػىلىٍم يىزًٍدهيمٍ ) -6 

( لئبل يسمعوا جىعىليوا أىصىاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًمٍ ( خطاياهم )لًتػىٍغًفرى ٟنىيمٍ ( إٔب اإل٬ناف )كىًإ٘بٍّ كيَلمىا دىعىٍوتػيهيمٍ ) -7
بيين  غشاء ( لئبل أراهم فأكلمهم كأنصحهم، يعين غٌطوا رؤكنهم بثياُّم فجعلوهاكىاٍنتػىٍغشىٍوا ثًيىابػىهيمٍ قوٕب )

 كبيةهم، كمن ذلك قوؿ قيس بن اٞنلوح:
يالًيىا  كإٌ٘ب ألٍنتػىٍغًشي كما يبٍ نػىٍعسى ه       لىعىَل خىياالن ًمٍةًك يػىٍلقىى خى

يقوؿ الشاعر كإ٘ب أغطي رأني بردائي لعٌلين أناـ كأرل خيالك ُب اٞنةاـ، كقد نبق شرح هذه الكلم  ُب 
  نورة هود أيضان.

 ( شديدان.  اٍنًتٍكبىارنا( علٌي كعلى اٞنؤمةٌن )كىاٍنتىٍكبػىريكاعلى الكفر كالعصياف )( كىأىصىرحكا)

َ ًإ٘بٍّ دىعىٍوتػيهيٍم ًجهىارنا) -8   .( بعد اٝنيفي ٍبي

َ ًإ٘بٍّ أىٍعلىةتي ٟنىيمٍ ) -9  ( أم تابعت الكبلـكىأىٍنرىٍرتي ٟنىيٍم ًإٍنرىارنا( أخطاءهم كعاقب  إشراكهم باهلل )ٍبي
، ٗنع ًنرٌ  مزةبفتح اٟن "نراراأل"كالةصائح ٟنم كلكن ال فائدة ٓنصل مةهم باإلعبلف كال باإلنرار. 



امى ى لىَما}تتابع السًن ليبلن، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة يونس  مزةبكسر اٟن "اإلنرار"ك رىأىكياٍ  كىأىنىرحكاٍ الَةدى
 ى يصف إمرأة:أم تابعوا الةدام  بعضها ببعض. كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى  ، {اٍلعىذىابى 

َثلً  ًبده مىٍلساءي ذاتي أًنرٌةو     ك٥نىٍره كىفاثيوًر الٌصرًٍيًف اٍلميمى  ٟنا كى
فقوؿ الشاعر "ذات أنرٌة" يعين بطةها ذات خطوط مطويٌ  متتابع ، يعين مثل خطوط اٛنبٌن اٞنتتابع . 

  فيها. الصحاح قاؿ "السٍّرار" كاحد أنرار الكف كاٛنبه  كهي خطوطها. يعين  التجعدات اليتكُب ٢نتار 

 .( ٞنن تابفػىقيٍلتي اٍنتػىٍغًفريكا رىَبكيٍم ًإنَهي كىافى غىَفارنا) -10

   ( بكثرة األمطار.يػيٍرًنًل الَسمىاءى عىلىٍيكيم مٍٍّدرىارنا) -11

ًٍددٍكيم بًأىٍموىاؿو ) -12  َةاتو ر أموالكم كأكالدكم )( أم ييكثٌ كىبىًةٌنى كى٬ني ا يالدن ( أم بساتٌن ُبكى٩نىٍعىل َلكيٍم جى
 ( تسقوف مةها بساتيةكم.كى٩نىٍعىل َلكيٍم أىنٍػهىارنا)

 ( ُب صبلتكم كعبادتكم له.لًَلًه كىقىارنا( ثواب اهلل فتقيموف )َما لىكيٍم الى تػىٍرجيوفى ) -13 

نتقلتم ا فتيانان، كهكذاٍبٌ  صبيانان ٍبٌ  أطفاالن ٍبٌ  ور، يعين خلقكم أجٌة ( ٗنع طى أىٍطوىارناكىقىٍد خىلىقىكيٍم ) -14 
  أصبحتم رجاالن.ور آخر حٌّت ور إٔب طى من طى 

ٚنىىاكىاتو  كىٍيفى خىلىقى الَلهي نىٍبعى ( يعين أٓب تعلموا، كهي كلم  مشتٌق  من الرأم كهو العلم )أىٓبٍى تػىرىٍكا) -15 
، أم الركحانٌي ، كهٌن اٛنةاف اليت تسكةها  السماكات األثًني ( يعين الواحدة فوؽ األخرل، كهي ًطبىاقنا 

شرحان كافيان.  الكوف كالقرآفاٞنبلئك  كاألنبياء كالشهداء كالصاٜنٌن من الةاس. كقد شرحت عةها ُب كتايب 
 كقوله:

 (ًنرىاجنا( فوقهٌن )كىجىعىلى الَشٍمسى ( يضيء ٞنن نكن تلك السماكات )كىجىعىلى اٍلقىمىرى ًفيًهَن نيورنا) -16
كهي  61راج. كقد نبق شرح مثل هذه اآلي  ُب نورة الفرقاف ُب آي  ٟنم، أم قليل  الضوء كاٜنرارة كالسٌ 
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. كجاء ُب كصف  { تػىبىارىؾى اَلًذم جىعىلى ُب الَسمىاء بػيريكجنا كىجىعىلى ًفيهىا ًنرىاجنا كىقىمىرنا محًةًننا}قوله تعأب 
 {محَتًكًئٌنى ًفيهىا عىلىى اأٍلىرىاًئًك الى يػىرىٍكفى ًفيهىا مشىٍسنا كىالى زىٍمهىرًيرنا }أصحاب اٛنة  قوله تعأب ُب نورة اإلنساف 

.  
 كأظٌةك تقوؿ هذه اآلي  تةاقض اآلي  السابق .

كاٛنواب على هذا السؤاؿ هو أٌف اآلي  األكٔب يصفها على ما هي عليه ُب الزمن اٜناضر إذ القمر موجود 
 اآلي  الثاني  يصفها بعد قياـ القيام  ألٌف القمر ْنذبه الشمس فيلتصق ا ُبككذلك الشمس موجودة. أمٌ 

 ى مشس كال قمر.ؽ الشمس كتوابعها فبل تبقى تتمزٌ ٍبٌ  ُّا

نػىبىاتنا كىأىنبىتػىهىا }( أم أنشأكم، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة آؿ عمراف ُب قص  مرٙب كىالَلهي أىنبىتىكيم) -17
 يعين أنشأها نشأة حسة . كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ترثي آخاها: ، {حىسىةنا

 كىأىبيو اٍليىتىامىى يػيٍةًبتيوفى ًفةىاءىهي      نػىٍبتى الرَبًيًع ّنىٍكؤلىو ًمٍعشىابً 
  أم كما تةشأ الفراخ،

جسم اإلنساف مكٌوف من عةاصر أرضي  من مركبات  ( أم إنباتان كالزرع، ألفٌ مٍّنى اأٍلىٍرًض نػىبىاتناكقوله )
 الكلس كالصوديـو كالبوتانيـو كالكربيت كالفسفور كاٜنديد كغًن ذلك.

َ ييًعيديكيٍم ًفيهىا) -18  ( إٔب ًإٍخرىاجنا( مةها، أم من األرض، كذلك يـو القيام  )كى٫نيٍرًجيكيمٍ ( بعد اٞنوت )ٍبي
 ركحانٌي .ر كأنتم نفوس إٔب احملشى ٍبٌ  الفضاء

 .( أم جعلها ميبٌسط  للزرع كالسيكىنى كىالَلهي جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ًبسىاطنا) -19 

 طريق بٌن اٛنباؿ كٗنعه فجاج. ( أم كانع ، كالفجٌ ًفجىاجنا( أم طرقان )لٍّتىٍسليكيوا ًمةػٍهىا نيبيبلن ) -20

( يعين إتٌبعوا مىن ٓبٍَ يىزًٍدهي مىاليهي كىكىلىديهي ًإاَل خىسىارنارؤناءهم )( قىاؿى نيوحه َربٍّ ًإنَػهيٍم عىصىٍو٘ب كىاتَػبػىعيوا) -21 
   ركا آخرهتم.ان كعةادان فخسً زدادكا بذلك تكربٌ اغرتٌكا باٞناؿ كالولد فاأغةياء قومهم الذين 



يعين كمكر كبٌار اٜنيوانات مع ضعفائها، أم رؤناء اٜنيوانات   (مىٍكرنا كيَبارنا( باٞنؤمةٌن )كىمىكىريكا) -22 
 كاألند كالةمر كالذئب مع ضعفاء اٜنيوانات كالغةم كاٞنعز كاألرانب كغًن ذلك.

آًٟنىتىكيٍم كىالى تىذىريَف كىدًّا كىالى نيوىاعنا ( أم ال ترتكوا عبادة )الى تىذىريفَ ( أم قاؿ بعضهم لبعض )كىقىاليوا) -23 
   ( هذه أٚناء أصةاـ كانوا يعبدكهنا. يػىغيوثى كىيػىعيوؽى كىنىٍسرناكىالى 

الن ) ( من الةاس عن طريق اٜنقٌ كىقىٍد أىضىلحوا كىًثًننا) -24 . كهةا ًٌب كبلـ ( عن اٜنقٌ كىالى تىزًًد الظَاًلًمٌنى ًإاَل ضىبلى
 نوح.

َا خىًطيئىاهًتًٍم أيٍغرًقيوا) :قاؿ اهلل تعأبٍبٌ  -25  ( يعين أجسامهم غرقت ُب اٞناء فىأيٍدًخليوا نىارناُب اٞناء )( ٣نٍّ
ديكا ٟنىيم مٍّن ديكًف الَلًه أىنصىارناُب الةار ) لتٍ كنفونهم أيدخً    ( يةصركهنم ك٫نٌلصوهنم من العذاب.فػىلىٍم ٩نًى

اًفرًينى دىيَارناعىلىى ( أم ال ترتؾ )َربٍّ الى تىذىرٍ ا ركب ُب السفية  )مٌ ( لى كىقىاؿى نيوحه ) -26  ( أم اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلكى
   صاحب دار.

ٍرهيٍم ييًضلحوا ًعبىادىؾى ) -27     ( أم كثًن الكفر.كىَفارناثلهم )( مً كىالى يىًلديكا ًإاَل فىاًجرنا( اٞنؤمةٌن )ًإَنكى ًإف تىذى

كىالى تىزًًد  كىلًٍلميٍؤًمًةٌنى كىاٍلميٍؤًمةىاتً رين )( هاربان من الكافً َربٍّ اٍغًفٍر ٕب كىًلوىاًلدىَم كىًلمىن دىخىلى بػىٍييًتى ميٍؤًمةنا) - 28
 ( يعين إاٌل هبلكان كدماران، كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت األنصارم:الظَاًلًمٌنى ًإاَل تػىبىارنا

ياًر ًدياري   حىَّت تيبارى قىًبيلى ه ًبقىًبيلى و     قػىوىدان كىٔنيٍرىبى بًالدٍّ

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك نوح،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

===================================== 

 



 سورة الجن

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 نتمع القرآف ٗناع  من اٛننا( أم أيكًحيى ًإٕبىَ أىنَهي اٍنتىمىعى نػىفىره مٍّنى اٛنًٍنٍّ ألصحابك ) ١نٌمد( يا قيلٍ ) - 1
ٍعةىا قػيٍرآننا عىجىبنان ٓب يستمع مةهم كٓب ٪نضر )مى ( أم قاؿ اٞنستمعوف لً فػىقىاليوا)  . (ًإنَا ٚنًى

ا( فيما بعد )يػىٍهًدم ًإٔبى الرحٍشًد فىآمىَةا ًبًه كىلىن نحٍشرًؾى ) -2   . (ًبرىبػٍّةىا أىحىدن

قوؿ  كبًن، كمن ذلك  لتعظيم كإجبلؿ كلٌ د" تستعمل عةد العرب ( كلم  "جى كىأىنَهي تػىعىأبىَٰ جىدح رىبػٍّةىا) -3
   بن أيب الصلت:أميٌ 

 لىكى اٜنىٍمدي كىالةػىٍعماءي كىاٍلميٍلكي رىبٌةا    فىبل شىٍيءى أىٍعلىى ًمٍةكى ٠نىٍدان كىأى٠نىدي 
ا( أم زكج  )مىا أَنىذى صىاًحبى ن )   ( كما يزعم هؤالء اٞنشركوف.كىالى كىلىدن

هو البعد، كمن  "طفالشطى ". ( أم بعيدان عن اٜنقٌ شىطىطنا( قوالن )نىًفيهيةىا عىلىى الَلهً كىأىنَهي كىافى يػىقيوؿي ) -4 
 ذلك قوؿ عةرتة:

 أىال هىٍل تػيرىل إٍف شىَط عىينٍّ مىزاريها      كأىٍزعىجىها عٍن أٍهًلها اآلفى ميٍزًعجي 
 ك"السفيه" ناقص العقل كاٞنعرف .

ًذبنا كىأىنَا ظىةػىةَا أىف َلن تػىقيوؿى ) -5  اذ البةات هلل كالشفعاء ٟنم عةد اهلل حّتٔنٌ ا( باإٍلًنسي كىاٛنًٍنح عىلىى الَلًه كى
    لةا كذُّم.ٚنعةا القرآف يةفي ذلك فتبٌٌن 

نًس يػىعيوذيكفى ًبرًجىاؿو مٍّنى اٛنًٍنٍّ ) -6  ( يعين يلجؤكف إليهم ببعض أعماٟنم كىأىنَهي كىافى رًجىاؿه مٍّنى اإٍلً
ق الرهى  (فػىزىاديكهيٍم رىهىقناكغًن نليماف كثًن ) ن هؤالء نليماف نٌخر اٛننٌ ببعض أشغاٟنم. كمً كيسخٌركهنم 

 ى: . كمن ذلك قوؿ األعشى هو اٞنشقٌ 



 ال شىٍيءى يػىةػٍفىعييًن ًمٍن ديٍكًف ريٍؤيىًتهىا      هىٍل يىٍشتىًفي كاًمقه  ما ٍٓب ييًصٍب رىهىقىا

 ى ١نبوبته بدكف تكليف كمشٌقات.ك٪نصل على  ي قلب احملبٌ يشفً ، يقوؿ الشاعر هل ق هو احملبٌ كالوامً 
 اهم.قان، أم زادكهم تكاليف كمشٌقات بتسخًنهم إيٌ إٌف اإلنس زادكا اٛنٌن رهى  كاٞنعىن:

ا( أيها اٛنٌن )ظىةحوا كىمىا ظىةىةتيمٍ ( أم اإلنس )كىأىنَػهيمٍ ) -7 ( يرشد الةاس إٔب طريق أىف َلن يػىبػٍعىثى الَلهي أىحىدن
 ؽ اإلنبلـ ظٌةوا لن يبعث اهللرى ى. ككذلك بعض فً يبعث اهلل رنوالن بعد عيسى  لنٍ  وا أفٍ ، يعين ظةٌ اٜنقٌ 

   ، كهو اٞنهدم الذم أخرب الةٌب عةه.ٌن إٔب طريق اٜنقٌ مرشدان بعد ١نٌمد يرشد الضالٌ 

سةاها مى األثًني ، أم الركحاني  فلى لةا السماء  كصى دنا ُب الفضاء حٌّت ( أم صعى كىأىنَا لىمىٍسةىا الَسمىاءى ) -8 
 ( ٓنت السماء، ٗنعكىشيهيبنا( أم كثًنان كقويٌان )شىًديدنان اٞنبلئك  )( مً فػىوىجىٍدنىاهىا ميًلئىٍت حىرىننابأيديةا )

 شرحان كافيان. الكوف كالقرآفُب كتايب  الشهبشهاب، كقد شرحت عن 

خذ مقاعد للسمع قريب  ( أم كٌةا نتٌ ًمةػٍهىا مىقىاًعدى لًلَسٍمعً ( قريبان )نػىٍقعيدي ( قبل مبعث الةٌب )كىأىنَا كيَةا) -9 
ٍد لىهي يتكٌلموف )من السماء الركحانٌي  اليت تسكةها اٞنبلئك  لةستمع ما يقولوف كما  فىمىن يىٍستىًمًع اآٍلفى ٩نًى

ابنا ا( ُب طريقه يرصده )ًشهى  ( يعين الشهاب يلحقه كال يفلت مةه اٞنستمع.َرصىدن

ا) -10 ( فأرنل ٟنم رنوالن يرشدهم إٔب كىأىنَا الى نىٍدرًم أىشىرٌّ أيرًيدى ّنىن ُب اأٍلىٍرًض أىـٍ أىرىادى ًًٍُّم رىبػحهيٍم رىشىدن
  .من الشرٌ  اأـ يطيعوف رنوٟنم فيةجو  هم الشرٌ وف رنوٟنم فيصيبى ال ندرم هل يعصي  كاٞنعىن:الصبلح. طريق 

 ( أم مذاهبطىرىاًئقى ًقدىدنا ( ُب اٞناضي )كيَةا( أم غًن ذلك )ًلكى  َٰ كىأىنَا ًمةَا الَصاًٜنيوفى كىًمَةا ديكفى ذى ) -11 
 ٢نتلف  ُب األدياف، كمن ذلك قوؿ الشاعر:

 كىلىقىٍد قػيٍلتي كىزىٍيده حىاًنره    يػىٍوـى كىَلٍت خىٍيلي زىٍيدو ًقدىدنا
 ككلم  "طرائق" ٗنع طريق ، كهي اٞنذهب كالشريع  كالعقيدة.
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 ( منكىلىن نػحٍعًجزىهي هىرىبنانفوته إذا أراد بةا نوءان ) ن( أم لكىأىنَا ظىةػىَةا أىف َلن نػحٍعًجزى الَلهى ُب اأٍلىٍرضً ) -12
 األرض إٔب الفضاء.

ٍعةىا اٍٟنيدىلَٰ ) -13   ( كما ًبرىبٍّهً ( مةكم أيٌها الكافركف )آمىةَا ًبًه فىمىن يػيٍؤًمن( الذم ُب القرآف )كىأىنَا لىَما ٚنًى
كىٍليىَتًق  كىٍلييٍمًلًل اَلًذم عىلىٍيًه اٜنٍىقح } ( أم نقصان، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة البقرة فىبلى ٫نىىاؼي ِنىٍسناآمٌةا )

ٍيئنا طاؽ عمله. ( أم كال تكليف ما ال يي كىالى رىهىقنامةه شيئان ) صٍ ةقً يعين ال يي  ، { الٌلهى رىبَهي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍةهي شى
فين ما ال أيطيقه، معةاه التكليف كاٞنشٌق ، تقوؿ العرب "ال ترهقين ال أرهقك اهلل" يعين ال تكلٌ  "فالرهق"

ين الذم جاء به ١نٌمد ليس فيه زيادة كتكليف كما ُب إٌف الدٍّ  كاٞنعىن:اؼ نقصان كال زيادة، كتقديره ال ٫نى 
 كذاؾ. بل هو متونط بٌن هذا ،كال نقص كتسهيل كما ُب دين عيسى ،دين مونى

العادلوف، كمن ذلك قوؿ ( أم كىًمَةا اٍلقىاًنطيوفى ( أم اٞنستسلموف ألكامر رٌُّم )كىأىنَا ًمةَا اٍلميٍسًلميوفى ) -14 
 الشاعر:

 ٍعمافً ى الةػح لى كهيٍم قىسىطيوا عى  ان ك ر مٍ عى     قػىٍوـه هيمي قػىتػىليوا ابنى ًهٍةدو عىةػٍوىةن 
اٛناعلوف هلل عديبلن يعبدكنه كنٌدان ييقٌدنونه. كيدٌؿ على ذلك  كاٞنعىن:لوا طريقهم على الةعماف. دى يعين عى 

م يػىٍعًدليوفى ٍبٌ  }قوله تعأب ُب أكٌؿ نورة األنعاـ  أم ٩نعلوف له عديبلن كنٌدان ٪نٌبونه { اَلًذينى كىفىريكاٍ ًبرىًٍُّّ
 الوزفى  وايمي أقً كى }ط" معةاها العدؿ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف سٍ كيعبدكنه، فكلم  "قً 

  يعين بالعدؿ. {طً سٍ القً بً 
فىمىٍن أىٍنلىمى فىأيكلىػًَٰئكى ٓنىىَرٍكا عن لساف اٞنتكٌلم مةهم فقاؿ )   عن اٞناضٌن من اٛننٌ أخذ نبحانه ييبٌٌن ٍبٌ 

ا "ٓنٌرم"  شوا عن اٜنقيق  فوجدكها كأصابوا الرشد، يعين فوجدكا من أرشدهم إليها. فكلم ( أم فتَ رىشىدن
 معةاها التفتيش عن الشيء كالبحث عةه.

انيوا ن هؤالء )( مً كىأىَما اٍلقىاًنطيوفى ) -15  َةمى حىطىبنافىكى  ( أم صاركا كقودان ٛنهٌةم مكاف اٜنطب.ٛنًىهى



( اليت جاء ُّا كىأىف َلًو اٍنتػىقىاميوا عىلىى الطَرًيقى ً كٌجه اٝنطاب إٔب مشركي العرب فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -16 
ةىاهيمإبراهيم كٓب يشركوا باهلل ) ىٍنقىيػٍ قنا( باٞنطر )ألى  الصلت: أيمٌي  بن أيب( أم كثًنان، كمن ذلك قوؿ َماءن غىدى

 ًمزاجيها نىٍلسىًبيله ماؤيها غىدىؽه      عىٍذبي اٍلمىذاقىً  ال ًمٍلحه كال كىًدره 
 لو آمةوا كداكموا على طريق  الصبلح كالتوحيد كاٞنعىن:نقطع عةهم بضع نةٌن. اكذلك ألٌف اٞنطر  

 برك  األرض باٞنطر. ألفٌ  ،لوٌنعةا عليهم األرزاؽ

الفقًن حٌقه أـ يبخلوف عليه  فع  الرزؽ فيعطو ( أم لةختربهم به هل يشكركف على نى لٍّةػىٍفًتةػىهيٍم ًفيهً ) -17
ا( كال يشكره )كىمىن يػيٍعًرٍض عىن ذًٍكًر رىبٍّهً ) ابنا صىعىدن نساف، ( اٞنسلك هو الطريق الذم يسلكه اإليىٍسليٍكهي عىذى

البةفسجي     فوؽالغازي  القاتل  اليت تقف عةدها األشعٌ ل الطبق   يصً حٌّت  ٩نعل طريقه صيعيودان  كاٞنعىن:
ى فيها معٌذبان، بقى يى فل، أٌما الكافر   اٞنأكى فيعٌذب فيها. كهي العقب  اليت ٩نتازها اٞنؤمن كيصعد إٔب جةٌ 

 يعين الكافر ال يقتحمها من نفسه كلكنٌ  ، {فىبلى اقػٍتىحىمى اٍلعىقىبى ى } كذلك قوله تعأب ُب نورة البلد 
هم أهٌنم ال يبقوف فيها بل يصعدكف مةها إٔب جٌة  وهنا لعلمً مي ا اٞنؤمةوف يقتحً اٞنبلئك  تسوقه إليها. أمٌ 

ى اإلرهاؽ ُب طريقه لقى أم نيى  {نىأيٍرًهقيهي صىعيودنا }  ل. كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة اٞنٌدثر قوله تعأباٞنأكى 
     فيتعٌذب فيها.ل  كهو صاعد إٔب تلك الطبق  الغازيٌ  القاتً 

اكىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًه ) -18   . يقرأ بعض اٞنسلمٌن هذه اآلي  على الدكاـ ُب (فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًه أىحىدن
عريض  كهنا مكتوب  على أبواب اٞنساجد كاٛنوامع ِنطٌ القرآف كُب األذاعات كيرتٌدد صوهتا ُب آذاهنم كيرى 

كماهتا فػى  يفهموف معةاها كال يعرفوف مغزاها مع كضوح ألفاظها كتبيافبارز كاضح كلكن لؤلنف ال  م هي ١ني
ها غافلوف كعن مقصدها الهوف. فتعاؿ معي أيٌها القارمء لكتايب هذا لةستفسر عن معةاها عن فهمً 

ى باٜنقيق  كنكوف على بصًنة من أمرنا كاهلل يرشدنا إٔب الصواب، فقد قاؿ اهلل كاٞنقصود مةها لكي ٥نظى 
ا(ت ، فاٞنساجد معركف  عةدنا كهي اٞنعابد كاٛنوامع  عأب )كىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًه فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًه أىحىدن

ا( فهل هي خاٌص  أـ عاٌم ، كهل  كغًنها، كلكنٍ  ما اٞنقصود من قوله تعأب )فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًه أىحىدن



كان من اٞنبلئك  ُّا ملى  يقصد بكلم  )أحدان( الصةم فيكوف اٞنعىن ال تدعو صةمان من األصةاـ، أـ يقصد
ا رأيك فيها كما جوابك فم ؟كان من اٞنبلئك ، أك ال تدعو أحدان من البشرفيكوف اٞنعىن ال تدعو ملى 

  كان.كاف أك بشران أك ملى  ّنا هو الصحيح فتقوؿ إهٌنا عاٌم  ُب كٌل ٢نلوؽ نواء حجران  ك أجبتى كأظةٌ  ؟عليها

نستفسر عن معىن  أفٍ  يى لقد أصبت أيٌها القارمء لكتابةا هذا لقد عرفةا هذه الكلم  كعرفةا معةاها، بقً 
د بالدعاء ٟنؤالء اٞنخلوقٌن الذين هم مثلةا كليسوا خالقٌن، فهل الدعاء قوله تعأب )فىبلى تىٍدعيوا( ما اٞنقصو 

الواقع لقد  خاص ُب شيء من األشياء أـ هو عاـ ُب كٌل شيء. كأظةك تقوؿ ُب كٌل شيء. لقد أصبت
كاألكلياء فتسمع    اآلي  كاٞنقصود مةها. كاآلف تعاؿ معي لةذهب إٔب قبور اٞنشايخ كاألنبياءعرفةا معىنى 

يدعوف مع اهلل عشرات ال أحدان كال أحادان، أينظر إٔب هؤالء الذين يزكركف قبور اٞنشايخ كيف كيف 
وف ُّم عةد ةيدعوف اٞنشايخ كيسألوف مةهم حوائجهم ككيف يتربٌكوف بقبورهم كيةذركف ٟنم كيستعي

وقدكف عةد ركف البخور كيقيامهم كقعودهم كيةدبوهنم عةد شدائدهم، كيذُنوف ٟنم ذبائح الةذكر كييبخٌ 
وا اهلل فأنساهم يفدكهنم، نسي  قبورهم الشموع كيسكبوف عليهم الدموع، كحٌب اهلل ٪نٌبوهنم كبأنفسهم

  أنفسهم أيكالئك هم الغافلوف.

إٌف األنبياء كاألكلياء ليس ُب القبور مسكةهم كال ُب اٞنراقد ٠نمعهم بل ُب اٛنةاف مع اٞنبلئك  ٩نتمعوف  ٍبٌ 
ال يسمعوف من يدعوهم كال يعلموف ّنن  ،كُب قصورها يتةٌعموف كمن أٖنارها يأكلوف كمن أهنارها يشربوف

ابيوا لىكيٍم  ًإف تىٍدعيوهيٍم الى  }يزكر قبورهم. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة فاطر  عيوا مىا اٍنتىجى يىٍسمىعيوا ديعىاءكيٍم كىلىٍو ٚنًى
وف أهٌنم يسكةوف القبور فلذلك يقٌدنوف قبورهم الةاس يظةٌ  كلكنٌ ،  { كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىً  يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيمٍ 

َ اَلذً  }. قاؿ اهلل تعأب ُب نورة آؿ عمراف  كيعبدكهنا من دكف اهلل ًبيًل الٌلًه أىٍموىاتنا كىالى ٓنىٍسىنبى ينى قيًتليواٍ ُب نى
ٍم يػيٍرزىقيوفى  يعين ُب السٌماكات ُب اٛنةاف يأكلوف كيشربوف، ألٌف الةفوس حٌي  تأكل  { بىٍل أىٍحيىاء ًعةدى رىًٍُّّ

الةفوس فإذا خرجت الةفوس من هذه القوالب  كتشرب كتسمع كتبصر، كما األجساـ إاٌل قوالب لتكوين
 ؽ كتكوف ترابان.بعد ذلك فإهنا تتمزٌ فبل حاج  فيها 



كاآلف لةذهب إٔب اٞنساجد لةسمع ماذا يقولوف كبأٌم نوع من اإلشراؾ يتكٌلموف كبأٌم إنم مع اهلل 
 نمإأينظر إٔب ذلك الشيخ اٛنالس ُب اٞنسجد ككجهه ٥نو القبل  كُب يده الكتاب اٞنعركؼ ب .يدعوف

  الكتاب كيقوؿ:من  129"مفاتيح اٛنةاف" كهو يقرأ ُب صحيف  
 بٍ وائً ُب الةٌ  كى نان لى وٍ عى  هي دٍ ْنىً     بٍ جائً العى  رى هً "ناًد علٌيان ميظٍ 

لطفك  ياعلٌي ياعلٌي أدركين ُنقٌ ، كبواليتك ياعليٌ  ١نٌمدهلل بةبٌوتك يا أكٌل هٌم كغٌم نيةجلي بعظمتك يا
يا أبا  ،نستعٌن إيٌاؾ نعبد كإيٌاؾاهلل صمدم ُنٌق ، أنا من شٌر أعدائك برمء، اهلل أكرب اهلل أكرب، اٝنفي

ار تقٌهرت قهٌ  يا ياعلي أدركين ياقاهر العدٌك ياكإب الوٕب يامظهر العجائب يا مرتضى علي، الغيث أغثين
ض كأفوٌ ، نتقامها الذم ال يطاؽ قٌهار ياذا البطش الشديد أنت القاهر اٞنهلك اٞنةتقم القومٌ  بالقهر يا

حسٌب اهلل كنعم   ،كاالهكم إاله كاحد ال االه إاٌل هو الر٘ناف الرحيم، لعبادأمرم إٔب اهلل إٌف اهلل بصًن با
، أدركين يا علي أدركين يا علي أدركين يا علي ،ياغياث اٞنستغيثٌن أغثين يا راحم اٞنساكٌن إر٘نين، الةصًن

 بر٘نتك يا أرحم الرا٘نٌن". إنتهى.

 ات كذخران الشيخ باإلماـ علي كجعله عونان له ُب اٞنلمٌ نتعاف هذا اأينظر أيٌها القارمء لكتايب هذا كيف 
 ،ط ُب دعائه خبط عشواء ك٫نلط إنم علي بن أيب طالب مع إنم اهلل يتخبٌ  جات فأخذى اعةد اٜن

 ؟كصفاته مع صفات اهلل كجعل له القدرة على األشياء كما هلل القدرة، أليس هذا هو اإلشراؾ الصريح
ا } هذا كقد قاؿ اهلل تعأب  . { كىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًه فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًه أىحىدن

  كاأل٬نًٌ  اٞنشايخ حبٌ ُب ندي  كاٞنقاهي كنستمع ما يقوله اٞنغالوف كاآلف لةخرج من اٞنسجد كنذهب إٔب األ
 اٞنقهى كهو يةشد كيقوؿ بيت أبوذيٌ : أنظر إٔب ذلك الشاب اٛنالس على كرنيٌ 

 بابى كنىٍدهى     ميةامى باتىٍت بكىٍلًب كنٍدهى  علَي الدهىر فكٍ 
 ٦ًنيٍت أٍهًل الًكسا اٝنمسى  كنتهى     تفيٍكين كال تشىٍمًت اٍعداٍم بًَيه



هو  نئٌم  كأخذ يةدُّم ٜنٌل الشدائد كٓب يةدب خالقه كرازقه كمى  هذا الشاب ُب حيٌب األأينظر كيف غأبى 
ا الَلهً  مىعى  تىٍدعيوا فىبلى هلل  ٌف اٞنساجدى أك } شيء، هذا كقد قاؿ اهلل تعأب قادر على كلٌ    . { أىحىدن

 ُب كصفه: ةكُب ختاـ اٞنطاؼ إنتمع إٔب هذا الشاعر كهو ٬ندح اإلماـ علي فيقوؿ ما هو مغاال
ٍةػىعييًن      كأٍختىًشي اهللى ًمٍن قػىٍوٕب هيوى   اهللي إٍف قػيٍلتي ذا بىشىره فالعىٍقلي ٬نى

. كال أريد  ل ُب اٞنسيح فجعلوه إبن اهللهذا الشاعر يغإب ُب كصفه كما غالت الةصارى  أنظر كيف أخذى 
ّنا  أف أطيل عليك اٞنقاـ فةذهب إٔب مكاف آخر لرتل أعماٟنم كتسمع أقواٟنم كإشراكهم بل نكتفي

 ل.بع اٟندى ن اتٌ ى مى كالسبلـ على  ،ذكرناه

ـى ) -19 ( أم يدعو الةٌب إٔب إنذار قومه كيقرأ عليه القرآف. يىٍدعيوهي ( يعين به جربائيل )عىٍبدي الَلهً كىأىنَهي لىَما قىا
ٍوًعظىً  اٜنٍىسىةى ً  } كذلك قوله تعأب ُب نورة الةحل ً  كىاٍلمى ًبيًل رىبٍّكى بًاٜنًٍٍكمى  ( اٛننٌ كىاديكا) ، { ادٍعي ًإًٔب نى

جتماعهم ا( أم يركب بعضهم أكتاؼ بعضو لتزا٘نهم عليه ك لًبىدناى جربائيل )( أم على يىكيونيوفى عىلىٍيهً )
هٌنم ٬نتازكف باألجةح  دكف غًنهم من أكف اٞنبلئك  كيعرفوهنم كخاص  يرى  اٛننٌ  فٌ نتماع القرآف. كذلك ألال

 جتمعوا حوله ليستمعوا ماذا يقوؿ للةبٌ ال من اهلل فلذلك اٞنخلوقات الركحانٌي  فلٌما رأكه عرفوا أنٌه مرنى 
  كهو موٌجه من اهلل إليهم كليس هذا كماذا يتلو عليه من آيات القرآف، كاٝنطاب ُب هذه اآلي  ألهل مكٌ 

 فقاؿ تعأب: كٌجه الكبلـ للةبٌ ٍبٌ  لقومهم. من كبلـ اٛننٌ 

ا( أم بعبادته )كىالى أيٍشرًؾي بًهً ( أم أعبد ريٌب )قيٍل ًإ٧َنىا أىٍدعيو رىيبٍّ ) -20   اٞنخلوقٌن.( من أىحىدن

ا) -21  ى إنزاؿ العذاب عليكم كما تطلبوف كال ( يعين ال أقدر على قيٍل ًإ٘بٍّ الى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرًّا كىالى رىشىدن
   على هدايتكم كما أطلب أنا كإ٧ٌنا القادر على ذلك هو اهلل تعأب كلكيٌن رنوؿ ليس علٌي إال الببلغ.

ًنى٘ب ًمنى ) -22 اه ألجلكم )عصيتي  ( إفٌٍ الَلًه أىحىده قيٍل ًإ٘بٍّ لىن ٩نًي ( أم ال أجد كىلىٍن أىًجدى ًمن ديكنًًه ميٍلتىحىدن
   دان أختفي فيه كال ملجأ أٛنأ إليه.ٜنً 



تًهً ) -23  غنا مٍّنى الَلًه كىرًنىاالى قيٍل ًإ٘بٍّ الى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرًّا  } ( كهذه اٛنمل  معطوف  على قوله تعأبًإاَل بىبلى
ا غن  }تأٌب بعدها ٍبٌ  { ، كىالى رىشىدن ال ٬نكةين إنزاؿ العذاب عليكم كما تطلبوف كال  كاٞنعىن:، { اًإاَل بىبلى

ن مةه هو إببلغكم رناالت ريٌب اليت أرنلين ُّا إليكم كقد هدايتكم كما أطلب كلكن الذم إٔنكٌ 
اكىمىن أبلغتكم ُّا ) اًلًدينى ًفيهىا أىبىدن َةمى خى    ( ال ٫نرجوف مةها.يػىٍعًص الَلهى كىرىنيولىهي فىًإَف لىهي نىارى جىهى

يػىٍعلىميوفى ( من العذاب ندموا )حىَّتَٰ ًإذىا رىأىٍكا مىا ييوعىديكفى ) -24  مىٍن أىٍضعىفي كؾ )( الذين كٌذبوؾ كعادى فىسى
   ( ٥نن أـ هم.نىاًصرنا كىأىقىلح عىدىدنا

ا( به من العذاب )أىقىرًيبه َما تيوعىديكفى ( أم ال أدرم )قيٍل ًإٍف أىٍدرًم) -25  بلن ( أم أجى أىـٍ ٩نىٍعىلي لىهي رىيبٍّ أىمىدن
   دان.كموعً 

ا) -26    ( من خلقه.عىآًبي اٍلغىٍيًب فىبلى ييٍظًهري عىلىىَٰ غىٍيًبًه أىحىدن

ابعض اٞنغٌيبات ) مه( يعلٌ ًإاَل مىًن اٍرتىضىىَٰ ًمن َرنيوؿو ) -27 ٍلًفًه رىصىدن ٍيًه كىًمٍن خى ن ( مً فىًإنَهي يىٍسليكي ًمن بػىٌٍنً يىدى
كالشياطٌن لئبل يؤذكه، كتكوف اٞنبلئك  شهودان للرنوؿ عةد  ن اٛننٌ اٞنبلئك  يرصدكف الرنوؿ ك٪نفظونه مً 

 قوله تعأب ر، كذلكن أذلن كضرى ن قومه مً ا يصيبه مً ّنً ليغ الرنال  ك باهلل ّنا يقـو به من ت

مٍ ل )( الرني أىف قىٍد أىبٍػلىغيوادكف، كهم اٞنبلئك  )( الراصً لٍّيػىٍعلىمى ) - 28 ًت رىًٍُّّ ( لكي يشهدكا ٟنم يـو رًنىاالى
ٍيًهمٍ ( اهلل )كىأىحىاطى القيام  عةد اهلل بأهٌنم بٌلغوا كأنذركا لكي ال ٩نحد قومهم تبليغ الرنال  ) ن نوايا ( مً ّنىا لىدى

 ( فبل يفوته شيء مةها.كىأىٍحصىىَٰ كيَل شىٍيءو عىدىدناكإنذار ) كأعماؿ كتبليغ

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٛنن،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================= 

 



 سورة المّزّمل

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

يل كيصٌلي الةوافل ُب الةصف اآلخر مةه كبعد الصبلة ن اللٌ )ع( يةاـ ُب الةصف األٌكؿ مً  الةبٌ كاف  - 1
 :يذكر اهلل بالتسبيح فةزلت هذه السورة

، أم اٞنلتف ُّا. كمن اٞنتزٌمل بثيابه للةـو كاٞنعىن:( كأصلها اٞنتزمٍّل، التاء لتسهيل الكبلـ، يىا أىيػحهىا اٍلميَزمٍّلي )
 القيس يصف قٌسان: ئمر اذلك قوؿ 

ًبيػٍري       كىٍدًقهً  أفانٌنً  ُب  أبانان  كىأىفَ   لً ميزىمٌ  ًَنىادو  ُب  أينىاسو  كى
 جاد ثوب ٢نطط.كالبً 

  ( من الليل.ًإاَل قىًليبلن ( لقراءة القرآف )قيًم الَلٍيلى ) -2 

  . (قىًليبلن ( أم من الةصف )نٍٍّصفىهي أىًك انقيٍص ًمٍةهي ) -3

لقراءة القرآف كالةصف الثا٘ب لةومك  كى إجعل نصف ليلً  كاٞنعىن:( على الةصف. عىلىٍيهً أىٍك زًٍد ) -4
كراحتك، كقسٍّم الةصف الذم تقـو فيه إٔب ناعات فقم ُب أكٌؿ الليل أربعان مةها كناعتٌن ُب آخر 

عليها  زدتى  مةها فبل بأس عليك كإفٍ  أنقصتى  الليل، أم كقت الفجر فيكوف اَّموع نٌت ناعات فإفٍ 
( أم كىرىتًٍّل اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيبلن جوب )يار ال كي يل أم كنطه. كهو ندب خً نصف اللٌ  فبل مانع من ذلك، كٖبىٍ 

كىرىتَػٍلةىاهي  }كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة الفرقاف عةد قوله تعأب  فٌصله تفصيبلن لكي يصغي إليه قومك.
هادئ  كالةفوس ناكة   األصوات يقرأ القرآف ُب أٌكؿ الليل كُب آخره ألفٌ ه اهلل تعأب أف . كإ٧ٌنا أمرى  { تػىٍرتًيبلن 

 السامع. على غي إليه القلوب ُب ذلك الوقت كتةصت إليه اآلذاف فيكوف كقعه أشدٌ صفت

ةػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن ) -5    ( أم يثقل على اٞنشركٌن ٚناعه، ألنٌه يسٌفه أحبلمهم كيبٌٌن أغبلطهم.ًإنَا نى



 ( أمًهيى أىشىدح كىٍطئنا( أم األعماؿ الصاٜن  اليت تقـو ُّا ليبلن كتةشئها ُب ناعاته )ًإَف نىاًشئى ى الَلٍيلً ) -6
ـي ًقيبلن تأثًنان على الةاس ) أشدٌ  كبلـ الليل أحسن تأثًنان على السامع   إفٌ  كاٞنعىن:( يعين كأعدؿ قوالن. كىأىقػٍوى

اٞنشركوف  يل بصوت مرتفع لكي يسمعهألٌف الةاس هادئ  كاألصوات ناكة  فاقرأ القرآف ُب ناعات اللٌ 
 فيؤمن بعضهم.

يعين إٌف لك هناران طويبلن ٬نيكةك التسبيح ُب ناعاته مّت شئت  (ًإَف لىكى ُب الةَػهىاًر نىٍبحنا طىوًيبلن ) -7 
 كاجعل ناعات الليل خاٌص  لقراءة القرآف.

يعين كتدرٌج إليه ُب العبادة تدر٩نان حٌّت ترتقي  (كىتػىبىَتٍل إًلىٍيًه تػىٍبًتيبلن ( مّت شئت )كىاذٍكيًر اٍنمى رىبٍّكى ) -8 
 كىاٍعبيٍد رىَبكى حىَّت يىٍأتًيىكى اٍليىًقٌني  }ثلها ُب اٞنعىن ُب نورة اٜنجر قوله تعأب نفسك كتكوف ُب عٌليٌن. كمً 

 القيس: ئمر اج ُب العبادة. كمن ذلك قوؿ ل هو التدرٌ . فالتبتٌ {
 لً تٍّ بى تى بو مي راهً  ىسى ٣نيٍ  ةي ةارى أهٌنا       مى كى   شاءً العً بً  بلـى الظَ  يءي تيضً 

 كقاؿ األعشى يصف فتاة:ج ُب العبادة. أم راهب متدرٌ 
ـه رىيٌ   لً لقو ميبتٌ ًن خي ُب حيػسٍ  ا ًنبىاطه بػىةىانػيهىا      قىًد اعتىدىلىتٍ ٟنىىا قىدى

 ن. كقاؿ أيضان:أم تدٌرجت ُب خيلق حسى 
 ايرى رً هى مٍ سان كال زى رى مشىٍ تػى  ٓبٍ      هاةً مى الٍ  لي ثٍ مً  قً لٍ اٝنى   ي لى تػَ ميبى 

ءة القرآف، اجعل أكقات ليلك لقر اجعل ذلك ُب الةهار ك اتسبيح في نوافل أك تصلٌ  أفٍ  شئتى  إفٍ  كاٞنعىن:
مةوا. ؤ كي تيشغل نفسك بالصبلة بل لتةذر الةاس بقراءته لكي يةصتوا إليه كيلةا ٓب نةزؿ عليك القرآف فإنٌ 

{ .}طه مىا أىنزىٍلةىا عىلىٍيكى اٍلقيٍرآفى لًتىٍشقىىَٰ إاَل تىذٍ  اه اك٣نٌا يؤيد هذا قوله تعأب ُب نورة ط  ًكرىةن لٍّمىن ٫نىٍشىىَٰ

 ( لك يا ١نٌمد، أم حفيظان.َربح اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب الى إًلىػَٰهى ًإاَل هيوى فىأنًٍَذهي كىًكيبلن ) -9



يبلن أنذرهتم ) ( بعد أفٍ كىاٍهجيٍرهيمٍ ن تكذيب كنخري  )( مً كىاٍصربٍ عىلىىَٰ مىا يػىقيوليوفى ) -10  ( يعين هىٍجرنا ٗنًى
 نتصر عليهم.اعاقبتك ٗنيل  بعد اٟنجراف. فهاجر الةٌب إٔب اٞندية  فكانت العاقب  ٗنيل  ك نتكوف 

( يعين أترؾ أمرهم إٌٕب فأنا أعلم بشأهنم نأنتدرجهم باٞنوت كالقتل حّت ال كىذىٍر٘ب كىاٍلميكىذًٍّبٌنى ) -11 
كٌذبوا رنوٕب بدؿ الشكر ٍبٌ   كاألكالد ( يعين الذين أنعمتي عليهم باٞناؿأيكٕب الةَػٍعمى ً د )ى مةهم أحى يبقى 

 ى تكذيبهم.يةتقلوف إليةا باٞنوت فةعٌذُّم على ٍبٌ  (قىًليبلن ( كقتان )كىمىهٍٍّلهيمٍ لتلك الةعم )

يٍػةىا أىنكىاالن ) -12  ذلك  ( أم أنواعان من العذاب ما يكفي للتةكيل ُّم، كالتةكيل هو العقاب، كمنًإَف لىدى
 اٝنليف  عيمر:قوؿ اٜنيطيئ  ٫ناطب 

 فىًجٍئتيكى ميٍعتىًذران راًجيان     لًعىٍفًوؾى أىٍرهىبي ًمٍةكى الَةكىاال
رق  كانع .كىجىًحيمنا)  ( أم ناران ١ني

( يغٌص آكله به فبل يدخل جوفه بسهول  ٝنشونته ككثرة أشواكه فلذلك ال كىطىعىامنا ذىا غيَص و ) -13 
 يستسيغه كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:

 صح ًبسىٍلسىًل اٞناًء الغىًضيضً أبًٍيتي ًلذًٍكًر صىٍخرو          أغي كلًكيٌن 
 كقاؿ الةابغ  الذبيا٘ب:

 كناغى ٕبى الٌشرابي ككةتي قػىٍببلن       أكادي أغيصح باٞناًء اٜنىًميمً 
ابنا أىلًيمنا)  ( أم مؤٞنان.كىعىذى

تتقٌطع قطعان كثًنة فتكوف الكبار مةها أقماران ٞنن يسكن ٍبٌ  ( أم هتتزٌ يػىٍوـى تػىٍرجيفي اأٍلىٍرضي كىاٍٛنًبىاؿي ) -14 
ًثيبنا َمًهيبلن السٌيارات اٛنديدة، كالصغار مةها تكوف نيازؾ تدكر حوؿ السٌيارات اٛنديدة ) انىًت اٍٛنًبىاؿي كى ( كىكى

على صيغ  اٞناضي، يعين صارت كثيبان  { اٍٛنًبىاؿي  كىكىانىتً  }تفٌتت كتةهاؿ كالرماؿ. إ٧نٌا قاؿ تعأب تأم 
 كثيب. هتزاز األرض كتقطيعها. كالكثباف هي تلوؿ الرمل كمفردهااقبل هذا اٜنادث، أم قبل 



ا عىلىٍيكيمٍ ( ١نٌمدان )ًإنَا أىٍرنىٍلةىا إًلىٍيكيمٍ ) -15   كىمىا( يـو القيام  بعصيانكم أيٌها اٞنكٌذبوف )رىنيوالن شىاًهدن
 ( هو مونى بن عمراف.ًفٍرعىٍوفى رىنيوالن  أىٍرنىٍلةىا ًإٔبىَٰ 

ٍذنىاهي ( كٓب يؤمن )فػىعىصىىَٰ ًفٍرعىٍوفي الَرنيوؿى ) -16  ا كىبًيبلن بالغرؽ )ٍبٌ  ( بالعذابفىأىخى شديدان  ( ام أخذان أىٍخذن
بالغرؽ. فالوبيل  ل بالٌضفادع كالثالث  بالقٌمل كالرابع  كاٝنامس  كاألخًنةةن باٛنراد كأخرى تاليان مرٌ تى فان مي مضاعى 

 تعأب ُب نورة البقرة تإب، كمةه قولهف، كمن ذلك قوٟنم "مطره كابله" أم غزير متى معةاه الشديد اٞنضاعى 
 كقاؿ طيرف  يصف ناق ن: ، {لٌّ طى له فى ها كابً بٍ صً يي  ٓبٍ  فإفٍ }

الوىبً يلى ي شىيٍ فىمىٌرت كىهاةه ذاتي خىيفو جيبللى ه      عىقً   يًل يػىلىٍةدىدً خو كى
    غسله. ضرع الةاق  بأنه كبًن كالوبيل، كهي خشب  القٌصارين اليت يضربوف ُّا على القماش حٌن يصف

 كقاؿ األعشى:
 كيوـو ييًبيلي الةٍّساءى الدٍّمىا      جىعىٍلتى رًداءىؾى فيًه ًٙنارىا

 تاليان.فيقوؿ الشاعر "يبيل الةساء" يعين يثقلها ٘نل اٛنرحى كالقتلى ٘نبلن ثقيبلن متى 

افى ًشيبنا( بالقرآف )ًإف كىفىٍرًبيٍ بوف العذاب )( أم كيف تتجةٌ فىكىٍيفى تػىتَػقيوفى ) -17 الولداف  (يػىٍومنا ٩نىٍعىلي اٍلوًٍلدى
خبلصكم  فمن يتمٌكن على ،تشيب األطفاؿ لشٌدة أهواله يوـه  كاٞنعىن:ٗنع كلد، كشيبان ٗنع أشيب، 

   ؟غًن اهلل

 تتشٌقق ك٫نتلط بعضهاٍبٌ  ،يعين هو اليـو الذم تتفطٌر فيه السماكات الغازيٌ ( الَسمىاءي ميةفىًطره ًبهً ) -18 
 هنياؿ اٛنباؿاهتزاز األرض ك ا( يعين ما كعدناكم به من كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن ببعض فتكوف كالدخاف )

 ال ١نال . نفطار الٌسماء ككقوع العذاب كائنه اك 

ػًَٰذهً ) -19  ( باإل٬ناف كاألعماؿ فىمىن شىاءى أَنىذى ًإٔبىَٰ رىبًٍّه نىًبيبلن أم موعظ  ) (تىٍذًكرىةه ( اآليات )ًإَف هى
له إٔب اٛنةاف كيصعد إٔب السماكات الركحاني  كيسكن خذ طريقان يوصً ن شاء أف يتٌ فمى  كاٞنعىن:الصاٜن ، 



األنبياء  ُب اٛنةاف مع إٔب ذلك اٞنكاف كيسكنٍ  لٍ صً مع اٞنبلئك  كاألنبياء فليؤمن كيعمل الصاٜنات يى 
 كالصاٜنٌن.

ا اٍلميَزمٍّلي قيًم الَلٍيلى  }ٌما نزؿ قوله تعأب لى  - 20 بالٌصبلة  إٌ٘ب أقـو نصف الليل قاؿ الةٌب يا ربٌ  { ، يىا أىيػحهى
( الَلٍيلً  أىٍدٗبىَٰ ًمن ثػيليثىيً ( إٔب الصبلة )ًإَف رىَبكى يػىٍعلىمي أىَنكى تػىقيوـي  الصباح. فةزؿ قوله تعأب )كالتسبيح حٌّت 

كىطىائًفى ه ) ( تارةن أخرلكىثػيليثىهي ( تارةن )كىًنٍصفىهي ن الةصف تارة )يل، يعين أكثر مً ن اللٌ تارةن، أم أقٌل من ثلثٌن مً 
( أم يعرؼ أكقاهتما كىالَلهي يػيقىدٍّري الَلٍيلى كىالةَػهىارى يل )وف نافل  اللٌ ( أيضان يقوموف للٌصبلة فيصلٌ مٍّنى اَلًذينى مىعىكى 

( أم لن عىًلمى أىف َلن ٓنيٍصيوهي ى عليه شيء من شؤكف ٢نلوقاته )كدقائقهما كيعلم ما يكوف فيهما فبل ٫نفى 
( إذ أبدلتم القرآءة للقرآف بالصبلة، فػىتىابى عىلىٍيكيمٍ همان، يعين ٓب تفهموا اٞنتشابه من القرآف )وا القرآف فى صي ٓني 

( ُب أٌكؿ الليل اقػٍرىءيكا مىا تػىيىَسرى ًمنى اٍلقيٍرآفً ( اآلف )ؼى وف )تصلٌ يل فقمتم يعين قلتي لكم إقرأكا القرآف باللٌ 
عىًلمى أىف نىيىكيوفي ًمةكيم )ٍبٌ  له اٞنشركوف لعٌلهم يؤمةوف، كهذا تأكيد ثافو لقراءة القرآف، ره كي يةصتى كآخً 

غيوفى ًمن فىٍضًل الَلًه  كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ُب يػىٍبتػى اٞنعاش ) ( للتجارة كطلبً َمٍرضىىَٰ كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب اأٍلىٍرضً 
ًبيًل الَلهً  القرآف ُب هذه األكقات، كهي عةد اٞنرض  ( فهؤالء الثبلث  ليس عليهم حرج ُب ترؾ قراءةنى

كاٝنطاب  (فىاقػٍرىءيكا مىا تػىيىَسرى ًمٍةهي ءة القرآف ليبلن فقاؿ تعأب )اة ثالث  على قر أٌكد مرٌ ٍبٌ  كالتجارة كالقتاؿ.
ةى للباقٌن الذين ٓب يسافركا للتجارة كٓب ٬نرضوا ) ( كىأىٍقًرضيوا الَلهى ( الواجب  )كىآتيوا الزَكىاةى ( اٞنفركض  )كىأىًقيميوا الَصبلى

بالصدقات على الفقراء كاٞنساكٌن فإٌف اهلل كفيل بأدائها لكم بعشر أمثاٟنا ُب الدنيا كنبعمائ  ُب اآلخرة 
يكوف لغاي  أخرل أك ُب نبيل اٞنبلئك   ْنعلوا ما تةفقونه هلل كُب نبيله ال أفٍ  ى شرط أفٍ على  كلكنٍ 

 ( يعين أفٍ قػىٍرضنا حىسىةنابوف، كقوله )ركف عليه بل تيعاقى كال تؤجى  كاٞنشايخ كاألئم  كغًنهم فإٌف ذلك ال ٩نوز
كوف إنفاقكم رياءن. كيؤيد عليهم كال أذل ٟنم به كال ٓنقًن كال ي يكوف ذلك اإلنفاؽ على الفقراء ببل مٌة 

قىاًتكيم تػيٍبًطليواٍ  الى  آمىةيواٍ  اَلًذينى  أىيػحهىا يىا }هذا قوله تعأب ُب نورة البقرة    . {كىاألذىل  بًاٍلمىنٍّ  صىدى



ديكهي ًعةدى ( يعين من خًنات بإنفقاها على الفقراء كاحملتاجٌن )كىمىا تػيقىدٍّميوا أًلىنفيًسكيم مٍٍّن خىًٍنو ) ( ُب الَلهً ْنًى
ن طعاـ أك شراب أك فواكه أك ن الذم قٌدمتموه للفقراء مً اآلخرة، يعين ْندكف األثًنم أم الركحا٘ب مً 

يػٍرنالباس أك أثاث )  ا لو أخذًب أجره ُب الدنيا، ألفٌ ( ٣نًٌ كىأىٍعظىمى أىٍجرنان الذم قٌدمتموه ُب الدنيا )( مً هيوى خى
للتائبٌن  (ًإَف الَلهى غىفيوره من ذنوبكم ) قى ا نبى مى ( لً كىاٍنتػىٍغًفريكا الَلهى زكؿ )ماؿ الدنيا زائل كماؿ اآلخرة باؽو ال ي

 ( بالةادمٌن.َرًحيمه )

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌناٜنٍى ، ك ًب بعوف اهلل تفسًن نورة اٞنزٌمل

========================================= 

 

 سورة المّدثر

 الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل 

يىا أىيػحهىا )نائمان على فراشه متدثران بغطائه فةزؿ عليه جربائيل ليبلن كأخذ يقرأ عليه كيقوؿ  الةبٌ كاف    - 1
  (اٍلميَدثػٍّري 

 ،هم إٔب عبادة الر٘نافدعي اقومك عن عبادة األصةاـ ك  (قيٍم فىأىنًذرٍ ) -2

بػٍّرٍ ) -3  ،أم عٌظمه ك٠ٌنده (كىرىَبكى فىكى

 ،ن الةجاناتن األكناخ كمً ( مً كىثًيىابىكى فىطىهٍّرٍ ) -4

  كانوا ن أهل مكٌ هم الذين يةضموف األرجوزة كهم بعض اٞنشركٌن مً  "زالرحجي " (كىالرحٍجزى فىاٍهجيرٍ ) -5
أنذرهتم فأنا   هجرهم بعد أفٍ اأتركهم ك  :كاٞنعىن، فةزلت فيهم هذه اآلي ،  رنوؿ اهلل يقولوف األراجيز ضدٌ 



كىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىاٍهجيٍرهيٍم  ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٞنٌزمل }نتقاـ مةهم. كالدٌ كفيل باال
يبلن  ً  كىمىهٍٍّلهيٍم قىًليبلن ،  هىٍجرنا ٗنًى يٍػةىا أىنكىاالن كىجىًحيمنا،  كىذىٍر٘ب كىاٍلميكىذًٍّبٌنى أيكٕب الةَػٍعمى كىطىعىامنا ذىا غيَص و  ، ًإَف لىدى
ابنا أىلًيمنا    { . كىعىذى

ٍةين تىٍستىٍكًثري ) -6   .ه مستكثران عطاءؾن أعطيتى ى مى على  نٍ أم كال ٕنةي  (كىالى ٕنى

 ل كهو ٩نزيك ُب اآلخرة.  ى األذى ل قومك، أم ألجل رٌبك إصرب على ى أذى على  (كىلًرىبٍّكى فىاٍصربٍ ) -7 

صوت،  ُب الصور، كالةقر هو الضرب على الطبل فيخرج مةه خى فً يعين فإذا ني  (الَةاقيورً فىًإذىا نيًقرى ُب ) -8 
 كمن ذلك قوؿ طرف  بن العبد ٫ناطب فتاة إٚنها قةربة:

 مرً فً صٍ اي ك ضً يبً فى  وح اٛنٍى  كً بل لى ًر             خى عمى ّنى  قيةبػىرىةو  نٍ مً  كً يالى 
 مرً ذى ماذا ٓنىٍ فى  خح الفى  عى فً ري  دٍ قى          م   رً قٍّ ةػى تػي  أفٍ  تً ئٍ م ما شً رً قٍّ كنػى 

 مرؤ القيس يصف ٗنله:اكقاؿ 
 يضً ضً جاؼو غى  فان غًنى رٍ طى  رفعي هي       كيى وتي لى لىٌما عى  رً قٍ الةػَ بً  هي ضي فٍّ خى أي 

 ى عةقه ضربان خفيفان فيةخفض إٔب األرض، أم ٩نلس عليها.يعين أضربه على 

  ،( أم شديديػىٍوـه عىًسًنه عن ) إعبلـه ( يػىٍومىًئذو ( الةقر )ًلكى  َٰ فىذى ) -9 

اًفرًينى غىيػٍري يىًسًنو ) -10    ( أم غًن نهل بل شديد.عىلىى اٍلكى

غىاًفًر الَذنًب كىقىاًبًل  تىةزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى الَلًه اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً جلس الةٌب ُب اٞنسجد كأخذ يقرأ }ح ـ  -11 
ا فطن إٔب آخر السورة، ككاف الوليد بن اٞنغًنة قريبان مةه يسمع قراءته، فلمٌ ...{ التَػٍوًب شىًديًد اٍلًعقىابً 

١نٌمد  كاهلل لقد ٚنعتي من" أتى ٠نلس قومه فقاؿ: فانطلق الوليد حٌّت  ،الةٌب النتماعه أعاد قراءة السورة
 رثمً مي ، كإٌف أعبله لى كإٌف له ٜنبلكة كإٌف عليه لطبلكة ، ن كبلـ اٛننٌ ن كبلـ اإلنس كال مً فان كبلمان ما هو مً آنً 



فهل رأيتموه ، ١نٌمدان ٠نةوف أتزعموف أفٌ " :قاؿٍبٌ  " عليه. ىعلى و كما يي علي كإنٌه ليى ، ؽ غدً مي كإٌف أنفله لى 
  "ق؟٫نةً 

  ،"ال" :فقالوا
 "فهل رأيتموه يتكٌهن؟، كتقولوف كاهن" :قاؿ

 ، "ال" :قالوا 
 "عر؟ى الشٍّ فهل رأيتموه يتعاطى ، كتقولوف شاعر" :قاؿ

  "فيه؟ فما تقوؿ أنتى ، ال " :قالوا 
ففرحوا  "ؽ بٌن الرجل كأهله ككلده؟أما رأيتموه ييفرٌ ، ما هو إاٌل ناحر"كجهه كقاؿ:  ر قليبلن كعبسى ففكٌ 

ابقوله كتفرٌقوا ميتعٌجبٌن مةه. فةزلت فيه هذه اآليات ) حٌن كلدته أٌمه كاف ( يعين ذىٍر٘ب كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدن
 دعين أنا أكفيك شرٌه كأنتقم مةه جزاءان لتكذيبه. كاٞنعىن:أعطاه. ٍبٌ  كحيدان ال ماؿ له كال زكج  كال أكالد

 ،أم كثًنان فيه مةافع كثًنة (كىجىعىٍلتي لىهي مىاالن ٣َنٍديكدنا) -12 

   أم حاضرين معه يشهدكف ٠نالسه كهم عشرة، آمن مةهم ثبلث . (كىبىًةٌنى شيهيودنا) -13 

ا( أمور معاشه )كىمىَهدتح لىهي ) -14  ًٍهيدن  ،(ٕنى

َ يىٍطمىعي أىٍف أىزًيدى ) -15   ،( له ُب ماله كأكالدهٍبي

ا( ال أزيد بل نأهلكه كأبعثر أمواله )كىبَل ) -16    متكربٌان.دان ( أم معانً ًإنَهي كىافى آًليىاتًةىا عىًةيدن

ن اليـو فصاعدان. ككذلك بعد موته ى اإلرهاؽ كاٞنشٌقات كالتعذيب مً ( أم نيلقى نىأيٍرًهقيهي صىعيودنا) -17 
 }قه صعودان إٔب الطبق  الغازيٌ  القاتل . كقد نبق تفسًن مثلها ُب نورة اٛنن كهي قوله تعأب ي٩نعل طر 

ابنا يىٍسليٍكهي  رىبٍّهً  ذًٍكرً  عىن يػيٍعًرضٍ  كىمىن ا { عىذى  . صىعىدن



  ،( فيه تقديران باطبلن كىقىَدرى ( ُب أمر القرآف )ًإنَهي فىَكرى ) -18 

 .نيهٌيء له من يقتله كاٞنعىن:( يعين قاتله اهلل على تقديره هذا، فػىقيًتلى كىٍيفى قىَدرى ) -19

َ قيًتلى كىٍيفى قىَدرى ) -20  ،يعٌذب بعد قتلهٍبٌ  ( يعينٍبي

21- ( َ   ،( ُب طلب ما يدفع به القرآف كيرٌدهنىظىرى ٍبي

َ عىبىسى كىبىسىرى ) -22 ، كهو التمر قبل ان در أ٘نر ميكمٌ أم عبس كجهه كتغًٌن لونه فصار كجهه كلوف البيسٍ  (ٍبي
 ئمر ا قوؿ . كالشاهد على ذلك{  كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو بىاًنرىةه  }نضوجه. كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة القيام  

 القيس يصف ٦نبلن:
 ارى ًر أٍ٘نى البيسٍ  نى وانان مً ةٍ قً  ٌٍنى كعالى        هي كعي ري فػي  ان يثٌبارو أثً جى  قى وامً نى 

 كقالت اٝنةساء:
 رً سٍ بى  غًنً  هو جٍ وى بً  اهي تلقٌ        اهي رى ذى إٔب  لَ حى  في يٍ كإذا ما الضَ 

َ أىٍدبػىرى ) -23  ،نبلـلئل ( على رنولةا كٓب يةقادكىاٍنتىٍكبػىرى ( عن اإل٬ناف )ٍبي

ا) -24 ػَٰذى  ،( أم يقع أثره ُب الةفوسًإاَل ًنٍحره يػيٍؤثػىري ( القرآف )فػىقىاؿى ًإٍف هى

ا ًإاَل قػىٍوؿي اٍلبىشىرً ) -25  ػَٰذى  . (ًإٍف هى

 ل الشموسنقر، كهي إحدى  ى نارى ( يعين نيصلى نىأيٍصًليًه نىقىرى دان إيٌاه )فقاؿ اهلل تعأب متوعٌ  -26 
 الةار اليت توٌعد اهلل ُّا الكافرين.الكبًنات االحجاـ، كهي 

فقاؿ  بٌٌن بعض صفاهتاٍبٌ  كهذا تعظيم لشأهنا كشٌدة حراراهتا كنع  قطرها. (كىمىا أىٍدرىاؾى مىا نىقىري ) -27 
 تعأب:



أحرقته دان ُب الفضاء إال جذبته إليها كال ترتؾ شيئان حوٟنا إاٌل ي أحى بقً ( أم ال تي الى تػيٍبًقي كىالى تىذىري ) -28 
 ُنرارهتا.

عةهم.  ن بعيد فًنكهنا كأهنا ٤نم  من الةجـو كذلك لبعدهاأم تلوح اليـو للةاس مً  (لىَواحى ه لٍٍّلبىشىرً ) -29
 كمن ذلك قوؿ عةرتة:

 فاعً نارو ُب يى  لً ثٍ مً كى   وحي لي ةافه      يػى نً  هي لى  مح رً هى مٍ ي السَ ١نًٍ كري 
 كقاؿ حٌساف:

 بلؿً وحي ًنةىانيهي مٍثلى اٟنً لي يػى      كىفٍّي  ا رىفػىعىٍتهي مى لَ رى كي ٍٚنى أى كى 
 كقاؿ األعشى:

 باؿً ى اٛنً على  وحي لي قان يػى رٍ بػى        أتٍ رى  إذٍ   ي يَ ٚنيى  تٍ قالى 

ا ًتٍسعى ى عىشىرى ) -30 ( أم عليها تكليف ٘نل تسع  عشر كوكبان نٌياران. كذلك ألٌف مشسةا اٜنالٌي  إذا عىلىيػٍهى
أم  تكوف تلك القطع كواكب نٌيارة،ٍبٌ  كتكوف تسع عشرة قطع ،نتهت حياهتا كبرد كجهها تةفجر ا

حوٟنا كتصبح ٠نموع  مشسي  جديدة غًن ٠نموعتةا اٜنالي .  فى رٍ دي فيى أراضي جديدة ْنذٌُّن نقر إليها 
بػىرىزيكا لًَلًه كى  كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم }يٍوـى تػيبىَدؿي اأٍلىٍرضي غىيػٍرى اأٍلىٍرًض كىالَسمىاكىاتي ،

اٞنشركٌن  كلكنٌ  شرحان كافيان. الكوف كالقرآف. كقد شرحت عن هذه اآليات ُب كتايب  اٍلوىاًحًد اٍلقىَهاًر{
 ن قٌلتهم.م تسع  عشر فسخركا مً ظٌةوا أٌف عدد اٞنبلئك  اليت على جهةٌ 

ًئكى ن ن  )( أم اٝنزى جىعىٍلةىا أىٍصحىابى الَةارً كىمىا ) -31   ن الكافرين أفٍ ( أقوياء أشٌداء فبل يقدر أحد مً ًإاَل مىبلى
ةى ن لٍَّلًذينى كىفىريكايقاكمهم أك يهرب مةهم )  هي آالت التعذيب اٜنديديٌ  العٌدة( كىمىا جىعىٍلةىا ًعَدتػىهيٍم ًإاَل ًفتػٍ

كىأىًعدحكاٍ ٟنىيم َما اٍنتىطىٍعتيم مٍّن  }د هذا قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ ا يؤيٌ ٣نًٌ كالسبلنل كاٞنقامع كاألغبلؿ. ك 
الن  }كقاؿ تعأب ُب نورة اإلنساف ،  { اٍٝنىٍيلً قػيَوةو كىًمن رٍّبىاًط  ًنبلى كىأىٍغبلى اًفرًينى نىبلى  { كىنىًعًنناًإنَا أىٍعتىٍدنىا لًٍلكى
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نورة  هةا التعذيب، كمن ذلك قوله تعأب ُب الفتة { يعين هٌيأنا ٟنم. ك ًإنَا أىٍعتىٍدنىا  فقوله تعأب } ،
اًب الَلهً  }العةكبوت  ةى ى الةَاًس كىعىذى   . { فىًإذىا أيكًذمى ُب الَلًه جىعىلى ًفتػٍ

  كفركا. لتعذيب الذينن آالت حديديٌ  إاٌل كما يلي: كما جعلةا ما أعٌدهتا اٞنبلئك  مً   يكوف اٞنعىنكبذلك 
ةهم من البشر حيث ي( بذكر اٞنبلئك  ألهٌنم يعرفوهنم أقوياء كيعرفوف ٕنكلًيىٍستػىٍيًقنى اَلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى )

ة ( أم يزدادكا يقيةان إذا أخربهتم أهل الكتاب بقوٌ كىيػىٍزدىادى اَلًذينى آمىةيوا ًإ٬نىاننامكتوبه هذا عةدهم ُب الزبور )
( يعين كال يشٌك أهل الكتاب الذين أنلموا كىالى يػىٍرتىابى اَلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىاٍلميٍؤًمةيوفى اٞنبلئك  كنلطتهم )

( أم شٌك، كهم اٞنةافقوف كىلًيػىقيوؿى اَلًذينى ُب قػيليوًًُّم َمرىضه نتهزأ اٞنشركوف بقٌل  العدد )اة ١نٌمد إذا ُب نبوٌ 
افً ) اكىاٍلكى ( أم كما أضٌل ًلكى  َٰ كىذى ( فقاؿ عليها تسع  عشر )مىثىبلن ( العدد القليل )ريكفى مىاذىا أىرىادى الَلهي ًُّىػَٰذى

( مىن يىشىاءي القرآف ) ( باٞنتشابه منييًضلح الَلهي هؤالء الكافرين ُّذه اآلي  اٞنتشاُّ  كُّذا العدد القليل )
( مىن يىشىاءي ( اهلل باحملكم من القرآف )كىيػىٍهًدماإلضبلؿ ) قٌ ألنٌه فانق ظآب يستح إضبلله عن طريق اٜنقٌ 

كىمىا يػىٍعلىمي جيةيودى للهداي  بسبب خصاله اٜنميدة ) هدايته ألنٌه كرٙب الةفس صادؽ القوؿ رحيم القلب أهله 
دد فظٌةوا أٌف اٞنشركٌن تو٨ٌنوا ُب الع ( أم إال اهلل كحده كلكنٌ ًإاَل هيوى د أجةانهم )( ُب كثرهتم كتعدٌ رىبٍّكى 
( أم موعظ  للةاس لًٍلبىشىرً  ًإاَل ذًٍكرىلَٰ ( أم هذه السورة )كىمىا ًهيى م تسع  عشر ُب العدد )ن  جهةٌ خزى 

 أٗنعٌن.

ه، ت كرنيٌ ُب السماكات ثبٌ  الربٌ قاؿ: "  ئ  لداككداُب الزبور ُب اٞنزمور الثالث بعد اٞنكإليك ما جاء  
 كبلمه ة، الفاعلٌن أمره عةد ٚناع صوتيا مبلئكته اٞنقتدرين قوٌ  كوا الربٌ باًر  تسود ك٣نلكته على الكلٌ 

 ".يا ٗنيع عٌماله ُب كٌل نلطانه باركي يا نفسي الربٌ  باركوا الربٌ 

مان بالقمر حٌن ( أم قسى كىاٍلقىمىرً ( أم ال ٬نكةهم التخٌلص من العذاب )كىبَل قاؿ اهلل تعأب )ٍبٌ  - 32
 قرتاب القيام .ام هتديد ككعيد بالعذاب عةد كيكوف نصفٌن، كهذا قسى  يةشقٌ 



صلها "إذا أدبر" يعين إذا أدبر عةكم كال يعود إليكم، كهو آخر ليل من ليإب أ (كىالَلٍيًل ًإٍذ أىٍدبػىرى ) -33 
 كىالَلٍيًل ًإذىا يػىٍغشىاهىا ثلها ُب نورة الشمس قوله تعأب }األرض الذم يكوف طوله ألف نة  من نةٌيةا. كمً 

 ، { كىالَلٍيًل ًإذىا يىٍسرً  كقاؿ ُب نورة الفجر } ، { كىالَلٍيًل ًإذىا نىجىى { . كقاؿ تعأب ُب نورة الضحى }
ككٌلها  ها مسبوق  بكلم  "إذا" كهي دليل اٞنستقبل،{. فكلٌ  كىاللٍَيًل ًإذىا يػىٍغشىى كقاؿ ُب نورة الليل }

 د هذا قوله تعأب:ف، ك٣نا يؤيٌ كصف للقيام  كما ٪ندث فيها من تغًٌنات ُب الكو 

إذا باف نوره كظهرت مشسه كال يعود الليل إليكم  كاٞنعىن:( كٓب يقل إذ أنفر. كىالصحٍبًح ًإذىا أىٍنفىرى ) -34 
فماذا تصةعوف كُب أٌم جه  تتجهوف كتةفركف من حرارة الشمس الشديدة؟ كهو آخر يـو من أياـ 

 كحش: األرض كالذم يكوف طوله ألف نة  من نةٌيةا. كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب يصف ٘نار
 فارً إنٍ  أمَ  ةهي عى  بحي الصح  رى فى كأنٍ       هً تً لى يػٍ لى  ماءي لٍ ظى  تٍ لى ٤ٍنى ا إذا ما حٌّت 

القيام ،  كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ  فيكوف الليل نرمدان ُب جه  مةها إٔب يـو
 كيكوف الةهار ُب اٛنه  األخرل نرمدان إٔب يـو القيام .

ٍحدىل اٍلكيربىً ( يعين نقر )ًإنَػهىا) -35   إحدل الشموس الكبًنات األحجاـل، أم أهٌنا ٗنع كربى  (إلىً
 م. كقوله تعأب:كهذا جواب القسى  ؟ن حرارهتان جاذبٌيتها كيةجوا مً فكيف ٬نكةهم أف يتخٌلصوا مً 

 ان نذيران للةاس أٗنعٌن.١نٌمديعين بعثةا  (نىًذيرنا لٍٍّلبىشىرً ) -36 

ـى أىٍك يػىتىأىَخرى ) -37  يعين أف يتقٌدـ قومه كيصعد قبلهم إٔب اٛنةاف بسبب إ٬نانه  (ًلمىن شىاءى ًمةكيٍم أىف يػىتػىقىَد
 ر عن الذين يصعدكف إٔبكأعماله الصاٜن  كيةجو من عذاب ذلك اليـو كأهواله، كمن شاء أف يتأخٌ 

ر ى كفره كبذلك يتأخٌ على  ى على األرض فيصيبه عذاب ذلك اليـو الذم طوله ألف نة  فليبقى اٛنةاف كيبقى 
 اٞنؤمةٌن. عن قومه كال يصعد مع

 .أم نجية  ال حريٌ  ٟنا، كذلك ُب اآلخرة( رىًهيةى ه ( من آثاـ )كيلح نػىٍفسو ّنىا كىسىبىتٍ ) -38 



 .م احرار يتةعموفهنٌ إ( فًإاَل أىٍصحىابى اٍليىًمٌنً ) -39

َةاتو يػىتىسىاءىليوفى ) -40   (ُب جى

 :ن قومهم قائلٌن ٟنممً  (عىًن اٍلميٍجرًًمٌنى ) -41

 ؟ (نىلىكىكيٍم ُب نىقىرى مىا ) -42 

 ،ُب دار الدنيا (قىاليوا ٓبٍى نىكي ًمنى اٍلميصىلٌٍّنى ) -43

 ، (كىٓبٍى نىكي نيٍطًعمي اٍلًمٍسًكٌنى ) -44

 ، (مىعى اٍٝنىاًئًضٌنى ( ُب الكفر كالفساد )كىكيَةا ٦نىيوضي ) -45

 ،يعين بيـو القيام  يـو االنقياد للعقاب فةقوؿ ال بعث كال حساب (كىكيَةا نيكىذٍّبي بًيػىٍوـً الدٍّينً ) -46

بأبصارنا فحيةئذو أيقةٌا باٜنساب  بعد موتةا كشاهدنا اٞنبلئك  كالةفوس كاٛننٌ  (حىَّتَٰ أىتىانىا اٍليىًقٌني ) -47
 إ٬نانةا.كالعقاب كلكن ال فائدة اآلف من 

 . ُب ذلك اٜنٌن (فىمىا تىةفىعيهيٍم شىفىاعى ي الَشاًفًعٌنى ) -48 

 ؟أم عن القرآف معرضٌن كهو موعظ  ٟنم (عىًن الَتٍذًكرىًة ميٍعًرًضٌنى )اليـو  (فىمىا ٟنىيمٍ ) -49 

أىنَػهيٍم ٘نييره ) -50  ، (محٍستىةًفرىةه )كهي ٘نًن الوحش، ٗنع ٘نار  (كى

 يعين األند. (ًمن قىٍسوىرىةو )أم نفرت كهربت  (فػىَرتٍ ) -51

 حٌمدتةزؿ عليه من السماء مكتوب فيها آًمن ّن (كيلح اٍمرًئو مٍّةػٍهيٍم أىف يػيٍؤتىىَٰ صيحيفنا محةىَشرىةن بىٍل ييرًيدي  ) -52
 .فإنٌه رنوؿ من اهلل 



 .م غًن معتقدين ُّا( ألهنٌ اَل ٫نىىافيوفى اآٍلًخرىةى ( إهٌنم )بىلال يؤمن كلو أنزلةا عليه صحفان ) (كىبَل ) -53

آياتةا ألنٌةا ٓب نأهتم بآيات ٢نيف  كاليت بعثةاها على فرعوف كقومه من عصا ( كال ٫نافوف كىبَل ) -54
 ( أم القرآف موعظ  .ًإنَهي تىٍذًكرىةه ، بل ) مونى كغًنها من جراد كضفادع كدـ كغًن ذلك

كىلىقىٍد  . كمثلها ُب نورة القمر قوله تعأب } عظ بهعظ فليتٌ يعين فمن شاء اف يتٌ  (فىمىن شىاءى ذىكىرىهي ) -55 
 { ، يعين فهل من متٌعظ ؟ محدًَكرو يىَسٍرنىا اٍلقيٍرآفى لًلذٍٍّكًر فػىهىٍل ًمن 

( يعين كما يٌتعظوف إاٌل أف يشاء اهلل هدايتهم، فمن أراد اهلل أف كىمىا يىٍذكيريكفى ًإاَل أىف يىشىاءى الَلهي ) - 56
عظ ه فيةصت إٔب القرآف كيفهم معانيه فيتٌ يرفع الغطاء عن قلبه كالغشاء عن بصر  يهديه إٔب طريق اٜنقٌ 

كىأىٍهلي جتةاب اٞنعاصي )اقوا عقابه بف تتٌ أ( يعين اهلل أحٌق بهيوى أىٍهلي التَػٍقوىلَٰ كيؤمن كإاٌل فبل، كقوله )
ٍغًفرىةً   طلبوا مةه الغفراف بالتوب  كالعمل الٌصاّب.ا( فاٍلمى

  رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى  ٜنٍىٍمدي لٌلهً اك اٞنٌدثٌر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 

 سورة القيامة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

القيام   م هتديد ككعيد بيـوم، كهو قسى ( كلم  "ال" دليل اٞنستقبل، كالواك للقسى الى أيٍقًسمي بًيػىٍوـً اٍلًقيىامى ً ) -1
 بوف.بوف كاٞنؤمةوف ٪نانى فالكافركف يعاقى ، ابو عاقى كتي  ابو حانى لتي 



 ئ ى أعماٟنم السيٌ لوام  اليت تلـو الةاس على مان بالةفس الٌ ( يعين كقسى كىالى أيٍقًسمي بًالةَػٍفًس الَلَوامى ً ) -2 
 العاٞنٌن، ذك كيدعو إٔب اإل٬ناف بربٌ  ،ى أفعاٟنم، فيقتل الكافرين كيعٌز اٞنؤمةٌن كيةصر الدينبهم على كتؤنٌ 

 صاحب كتاب، د بالةصر من الر٘نافاٞنؤيٌ ، ر الزماففٌسر القرآف، اٞنبعوث ُب آخً مالدليل كالربهاف ك 
  108 اٞنتشابه من القرآف

نسىافي ) -3   ؟عظامه البالي ( أم لن نقدر على ٗنع أىَلن ٤َنٍمىعى ًعظىامىهي ( اٞنةكر للبعث )أى٪نىٍسىبي اإٍلً

 ، يعين قادرين حّت على إعادة خطوط البةاف كما كانت أٌكال (بػىلىىَٰ قىاًدرًينى عىلىىَٰ أىف نحسىوٍّمى بػىةىانىهي ) -4 
. كلكن ال داعي إٔب إعادة األجساـ البالي   كهي بصمات األصابع اليت ٫نتلف فيها كٌل إنساف عن غًنه

اليٌت  . فالبةاف هي أطراؼ األصابع وت كال تفىنالةفس هي اإلنساف اٜنقيقي كهي حٌي  باقي  ال ٕن ألفٌ 
 ، كالشاهد على ذلك قوؿ الفرزدؽ : فيها األظفار

 فاري ظٍ مىٍن لًبىةانًًه أى  ألىـي مىٍن مىشىى       كأذؿح نتى أى ً  أى اغى رى مى نى الٍ ا ابٍ يى 

نسىافي ) -5  ( أم يريد بتكذيبه للبعث أف يداـك على الفجورلًيػىٍفجيرى أىمىامىهي اٞنكٌذب بالبعث )( بىٍل ييرًيدي اإٍلً
 كشرب اٝنمور ُب مستقبل حياته كال يرتكها.

   ( أم مّت يـو القيام ؟ كهو نؤاؿ إنكار ٟنا غًن مصٌدؽ ُّا.يىٍسأىؿي أىيَافى يػىٍوـي اٍلًقيىامى ً ) -6 

                                                           
ربي اٞنسيح ّنجيء الةفس اللٌوام  قاؿ:   108 "لكيٌن أقوؿ لكم اٜنٌق كجاء ُب إ٤نيل يوحٌةا ُب اإلصحاح السادس عشر ٫ني

أف ذهبتي أرنلهي إليكم، كمّتى جاء ذاؾ ييبٌكتي العآبى  أنٌه خًنه لكم أف أنطلق ألنٌه إف ٓب أنطلق ال يأتيكم اٞنعٌزم كلكن
 علىى خطيئ و كعلىى برٍّ كعلىى ديةون و."

  " معةاها يلـو كيؤٌنب اٞنذنبٌن كاٝناطئٌن." ييبٌكتفكلم  
٩نب أف " يعين الطعاـ الذم يةفقهي ُب نبيل األكثاف كُب نبيل األئم  كاٞنشايخ فهذا ال ٩نوز، بل كعلىى برٍّ أما قوله "

 ييةفىقى ُب نبيل اهلل فقط.
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يعين فإذا  (فىًإذىا بىرًؽى اٍلبىصىري )أخذ نبحانه ٩نيب على نؤاؿ من نأؿ كيبٌٌن بعض عبلئمها فقاؿ ٍبٌ  -7 
  فزع البصر كٓنًٌن ٞنا يرل من عبلئم القيام  اليت كاف يكٌذب ُّا من قبل، كمن ذلك قوؿ األعشى

ـٍ إذا ما أعٍ مي     كأقٍ هً يٍ تى إلى يٍ يً ٍل ما حى عى افػٍ فى  كى ذلً كى  ي ًد  ؽي ري اًس تػىبػٍ  الةٌ ٌني

 ه نصفٌن، كالشاهد على ذلكاٝنسف معةاه الةازل  كاٜنادث  تصيب القمر فتشقٌ  (كىخىسىفى اٍلقىمىري ) -8
 قوؿ حاًب الطائي يصف اٞنةايا:

 ؟ دي لَ ٢نيى  فان سٍ مان كخى يٍ ضى  أىبى  مىنٍ  لٍ ا       كهى كاهنً مى  ورى ضي ي حي لً بٍ قػى  تٍ كى رى تػى  لٍ هى فػى 
:  نكقاؿ عمرك ب  كلثـو

ـى  كي لٍ مى الٍ إذا ما   ايةى فً  ؿَ الذح  رَ قً ني  ةا أفٍ يٍ بػى فان       أى سٍ خى  اسى الةَ  نا

عى الَشٍمسي كىاٍلقىمىري ) -9  ْنذبه الشمس إليها نتهاء جاذبٌي  األرض، فحيةئذو ايكوف ذلك بسبب  (كىٗنًي
 األحياءن ضمةها األرض فتموت تقـو القيام  كتتمٌزؽ اَّموع  الشمسي  كمً ٍبٌ  فيلتصق القمر ُّا،

  كتةتشر الةفوس ُب الفضاء فحيةئذو 

نسىافي ) -10  ن العذاب كالعقاب؟( مً يػىٍومىًئذو أىٍينى اٍلمىفىرح ( اٞنكٌذب )يػىقيوؿي اإٍلً

ن مً  ك٫نتفي عٌةا فيه، فكلم  "كىزىر" مشتٌق ال ملجأ له يلجأ إليه  كاٞنعىن:( أم ال نيرت، كىبَل الى كىزىرى ) -11
 لتفاؼ باٞنئزر، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها:االئتزار، كهو اال

 لدى تى رٍ اٍبٌ  دً جٍ مى بالٍ  رى أزٌ هي     تى يتى لفى أ دي جٍ مى الٍ  رى كً ذي  كإفٍ 
 كقاؿ الفرزدؽ:

 ايى زارً إ ورً مي األي  ةاءً عٍ تي ألى دٍ دى شى       اّنَ م كري زارً إي فً صٍ ى نً لى تي عى دٍ دى شى 
:  كقاؿ عمرك بن كلثـو

 رٍ بػى كالكً  هي كي ًر دٍ يي  تً وٍ مى الٍ  نى مً            رٍ زى كى  نٍ  مً ّتى فى لٍ ما لً  ؾى ري مٍ عى لى 



نتقرار فليذهب إٔب يعين من أراد الراح  كاال (يػىٍومىًئذو اٍلميٍستػىقىرح ( تقديره إٔب جوار ربك )ًإٔبىَٰ رىبٍّكى ) -12 
بإ٬نانه جوار ربه كيسكن ُب السماكات الركحانٌي  مع األنبياء كاٞنرنلٌن كعباد اهلل الصاٜنٌن، كذلك 

{ فىًفرحكا ًإٔبى الَلًه ًإ٘بٍّ لىكيم مٍٍّةهي نىًذيره محًبٌنه  } ثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الذاريات قوله تعأبكأعماله الصاٜن . كمً 
. 

نسىافي ) -13 ـى كىأىَخرى ( الكافر )يػيةىَبأي اإٍلً  ( يعين ّنا غًٌن من أحكاـ ُب الدين كبٌدؿ، أم قٌدـيػىٍومىًئذو ّنىا قىَد
 احملرمات فعمل ُّا كأٌخر الواجبات فلم يعمل ُّا.

نسىافي عىلىىَٰ نػىٍفًسهً ) -14  له فبل يةفعه عذره إف ا( تكتب أعماله كٓنصي أقو بىًصًنىةه ( مبلئك  )بىًل اإٍلً
  عتذر.ا

 ( يعين كلو جاء َنميع ما عةده من أعذار فبل تقبل مةه.مىعىاًذيرىهي ( ٗنيع )كىلىٍو أىٍلقىىَٰ ) -15 

يقرأ معه ليحفظه حرصان عليه، فةزؿ  الةبٌ إذا نزؿ عليه جربائيل بالوحي كقرأ عليه فإٌف  الةبٌ  كاف -16 
 ( يعين ال تستعجل على حفظه فتقرأ مع جربائيل بل إنتظر حٌّت لًتػىٍعجىلى ًبهً الى ٓنيىرٍٍّؾ بًًه ًلسىانىكى قوله تعأب )

  قرأ أنت.اٍبٌ  يةتهي جربائيل من تبلكته

ةىا ٗنىٍعىهي كىقػيٍرآنىهي ) -17  ء أنانان للقرآف ٩نمعونه بعدؾ كأنانان يقرأكنه فبل ٔنف فوات يعين نةهيٌ  (ًإَف عىلىيػٍ
 ن عثماف بن عٌفاف ُب زمن خبلفته.بأمر مً  ثابتزيد بن  الةبٌ شيء مةه. فقد ٗنع القرآف بعد كفاة 

 قرأ أنت بعده.ايعين فإذا قرأه جربائيل كأكمل قراءته ف (فىًإذىا قػىرىٍأنىاهي فىاتًَبٍع قػيٍرآنىهي ) -18 

ةىا بػىيىانىهي ) -19  َ ًإَف عىلىيػٍ  لتبساشتبه عليهم من معانيه كما ابٌٌن للةاس ما ني ( يعين كبعد ذلك بزمن ٍبي
 . كنظًنها ُب اٞنعىن ُب نورة اٞنتشابه من القرآفلديهم من أحكامه. فالةفس اللٌوام  هي اليت تأٌب ببياف 

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


 أم بعد زمن طويل. كقد أٟنمين اهلل تعأب بيانه كأكضح ٕب { كىلىتػىٍعلىميَن نػىبىأىهي بػىٍعدى ًحٌنو  }ص قوله تعأب 
 ريٌب ككاف فضله علٌي كبًنان. ن أحكامه، كذلك ٣نا عٌلمينما كاف ملتبسان على الةاس مً 

 إهٌنم ٓب كاٞنعىن: ، { ًإٔبىَٰ رىبٍّكى يػىٍومىًئذو اٍلميٍستػىقىرح  } ( هذه الكلم  معطوف  على قوله تعأبكىبَل ) -20 
قوله  اآلخرة مؤٌجل  كالدنيا معٌجل . كذلك ى دار اٞنشٌق  كالفةاء، كذلك ألفٌ ٫نتاركا دار الراح  كالبقاء على 

بحوفى اٍلعىاًجلى ى بىٍل تعأب )  . (ٓنًي

كاف  بلن كإفلو كاف نفعه قليبلن كترتكوف ما كاف مؤجٌ ك أم ٓنٌبوف ما كاف حاضران  (كىتىذىريكفى اآٍلًخرىةى ) -21 
ٌبوف الدنيا كترتكوف اآلخرة كال تعملوف ٟنا.  نفعه كثًنان، كلذلك ٓني

عليها  أم مبتهج  (كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَاًضرىةه )أخذ نبحانه يصف أحواؿ الةاس ُب ذلك اليـو فقاؿ ٍبٌ  -22 
 آثار الفرح كالسركر، كهم أصحاب اليمٌن.

اٜنساب،  ( أم إٔب عطاء رُّا مةتظرة، يعين مةتظرة دخوؿ اٛنٌة  بعد أف تفرغ منًإٔبىَٰ رىبػٍّهىا نىاًظرىةه ) -23 
 كمن ذلك قوؿ الشاعر:

 اٝنىبلصىا تػىٍةتىًظري  الَرٍ٘نافً  إٔبى               ناًظراته  بىٍدرو  يػىٍوـى  كيجيوهه 
 كقاؿ اآلخر:

ا إًلىٍيك ًإ٘بٍّ   اٍلميوًنرً  اٍلغىيًنٌ  إٔبى  اٍلفىًقًنً  نىظىرى      لىةىاًظره  كىعىٍدتى  ًلمى
اٞنفسرين،  تةتظر دخوؿ اٛنة . كليس اٞنقصود من ذلك الةظر إٔب اهلل تعأب كما ذهب إليه بعض كاٞنعىن: 

ككذلك  ، { لىن تػىرىا٘ب  }اهلل تعأب  { قىاؿى رىبٍّ أىًر٘ب أىنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى  }فإف مونى كليمه ٓب يره حٌن 
يراه أحده من  ُب ذلك الوقت، ككيف  حبيبه ١نٌمد ٞنٌا عرج إٔب السماء ٓب يره حيث كاف أقرب إٔب الرؤي

 { ، الَ تيٍدرًكيهي األىٍبصىاري كىهيوى ييٍدرًؾي األىٍبصىارى كىهيوى الَلًطيفي اٍٝنىًبًني  }٢نلوقاته كقد قاؿ تعأب ُب نورة األنعاـ 
الةظر للعيوف اٞناديٌ ، كالبصر للعيوف  رٌُّا باصرة، ألفٌ  : إٔبفلو كاف اٞنقصود الةظر إٔب كجه اهلل تعأب لقاؿ



فىسىتيٍبًصري  }م ٢ناطبان رنوله الكرٙب األثًني  أم لؤلركاح، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة القل
نتقالك من الدنيا إٔب اآلخرة كيف يعٌذبوف، ال بعد موتك ك نرتى  كاٞنعىن: { بًأىيٍّكيمي اٍلمىٍفتيوفي  كىيػيٍبًصريكفى 

كف الةار بأبصارهم. كقاؿ تعأب ُب نورة الطور كاٝنطاب للمشركٌن حٌن كنيعلموف بأٌيكم اٞنفتوف حٌن يرى 
ا أىـٍ أىنتيٍم الى تػيٍبًصريكفى  }كف الةار كالعذاب بأبصارهم يرى  هل هذا العذاب نحر كما   كاٞنعىن: { أىفىًسٍحره هىذى

  كةتم تقولوف ُب دار الدنيا حٌن تسمعوف آياتةا فتقولوف هذا نحر كما ٥نن ّنؤمةٌن.

الدـ،  دة كلوفتكوف كجوههم ٘نراء مكمٌ  كاٞنعىن:أم لوهنا كلوف البيسر،  (كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو بىاًنرىةه ) -24
 القيس يصف ٦نبلن: ئمر اكالشاهد على ذلك قوؿ 

َبارو أىثًيثان فػيريكعيهي     كأٍخرىجى ًقٍةوانان ًمنى البيٍسًر أىٍ٘نىرىا  نىواًمقى جى
 ، ألٌف التمر أجةاس كثًنة كقاؿ ، يكوف بعضه أصفر كبعضه أ٘نر سر هو التمر قبل نضوجهفالبي 

 يصف ٦نل : الصةوبرم
 اهى تً مَ ري ها بً قً اذعٍ أى كا بً زي ابان      فدا ريطى ها غى ري سٍ  إذا بي حٌّت 

 كقاؿ عبيد بن األبرص:
 هٍ رى بانً   و ومى لمي مى  باءى هٍ شى بً     الةارً  داةى يمان غى ةا ٕنىً حٍ بى صى 

 } تعأبر، كقد نبق شرح مثل هذه الكلم  ُب نورة اٞنٌدثر عةد قوله يعين بفرس شهباء لوهنا كلوف البيسٍ 
 كهم أصحاب الشماؿ. { ، كىبىسىرى عىبىسى ٍبٌ 

أف ٓنيط ُّا داهي  تفقر ظهورهم، يعين تكسر العمود الفقرم  أم تظنٌ  (تىظينح أىف يػيٍفعىلى ًُّىا فىاًقرىةه ) -25 
ب عةد الةاس فيقوؿ أحدهم هذه ضرى ل يي ب لشٌدة اٞنصيب ، كال يزاؿ هذا اٞنثى ضرى ل يي لشٌدة كقعها. كهذا مثى 

 اٜنادث  كسرت ظهرم، كمن ذلك قوؿ لبيد:
 ري واقً ها الفى يٍ م إلى أكً تى  ةه رى كفاقً                  ًٓبه ؤٍ مي  جارً لٍ لً  اٛنارً  وافى هى  كإفَ 
 ري شاجً  كى يٍ لى جٍ رً  تى ها ٓنىٍ يٍ بػى كى ٍر بل مى ا      كً ًُّ  سٍ ئً تى بٍ ا تػى أهتً  تى أٗبَ  تى حٍ بى فأصٍ 



حانه يبٌٌن حاؿ بأخذ نٍبٌ  ال خبلص ٟنم من العذاب كال شفاع  شفيع فيهم تستجاب. (كىبَل ) -26
ة كهو عظم ُب وى رقػي ٗنع تى  (التَػرىاًقيى ( الةفس )ًإذىا بػىلىغىتً )اٞنستحضر مةهم كهو على فراش اٞنوت فقاؿ تعأب 

 أعلى الكتف، كمن ذلك قوؿ عةرتة:
 ياقً كُب الرتَ  ورً حي نو ُب الةح عٍ طى م        بً رً ْنىٍ  يى كهٍ  سى وارً الفى  تي رٍ كبادى 

 كقاؿ اآلخر:
 ياقً كُب الرتَ  ورً حي  ُب الةح يًن عٍ طى مو        فى صٍ خى  رى دٍ صى  سي وارً الفى  نى عى طى  كإفٍ 

كالراقي هو الذم  ؟يعين يقوؿ أهل اٞنستحضر هل من راؽو يشفيه أك طبيب يداكيه (كىًقيلى مىٍن رىاؽو ) -27
 ى، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:يكتب التعاكيذ كاألدعي  للمريض كي يشفى 

 ىقى ها الرح تى غى دٍ لى  فً شٍ ٓب تى  تٍ غى إذا لدى          ن يَ حى  فً زٍ كاٜنى  لً هٍ السَ بً  مي كةتي   لقدٍ 
 : كقالت اٝنةساء

ـى نً  لكنٌ   كال راؽً  بٍّ م طً ذً  قي فٍ رً  هً فً شٍ ا       ال يى ًُّ  هي بٍ صً تي  نٍ ةايا مى مى الٍ  ها
 كيسٌمى الراقي ُب اٞنوصل عزٌاـ.

 ن الدنيا.( مً كىظىَن أىنَهي اٍلًفرىاؽي ) -28 

 كاٞنعىن: ( بعد اٞنوت، أراد بذلك نبحانه ناؽ الةفس األثًني  ال اٛنسم،كىاٍلتػىَفًت الَساؽي بًالَساؽً ) -29
باألقداـ كما   ى األرضباٜنباؿ ال ٬نكةه اٞنشي على  تٍ ليفٌ ٌف ناقيه تصبح مقٌيدة الواحدة باألخرل كأهنا أ

ل رجليه عن إحدى  ليفصً  نطبلقان كالذم يتزحلق على اٛنليد، كإذا أراد أفٍ اكاف ٬نشي قبل ٣ناته بل يةطلق 
كقد شاهدت ذلك  ن يةزع اٞنغةاطيس عن اٜنديد، ألٌف ُب ناقيه ْناذب،لها بصعوب  كمى ل يفصً رى األخ

  ناع  قضيتها مع األركاح  كُب كتايب  اإلنساف بعد اٞنوتُب كتايب بةفسي، كاٜنادث  اليت كقعت مسطورة 
.   
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 ب اٞنوتبيعين اٞنبلئك  تسوؽ الةفوس اليٌت ٔنرج من األجساـ بس (ًإٔبىَٰ رىبٍّكى يػىٍومىًئذو اٍلمىسىاؽي ) -30
 كإٌما إٔبتسوقها إٔب حكم رٌبك فيحكم فيها بالعدؿ على حسب أعماٟنا كعقائدها إٌما إٔب الةعيم 

  ، كٌل مةهاساؽ إٔب اٛنةٌ تي ٍبٌ  ١ندكد ى األرض بعذاب خفيف بسيط إٔب زمنو ى على تبقى  فٍ أا اٛنحيم كإمٌ 
 ا.اهتً ئر نيٌ ى قدٍ ب على تعذٌ 

 اٞنوالٌن أليب نفياف فقاؿ ١نٌمدأخذ نبحانه يصف بعض ذنوب اٞنشركٌن اٞنكٌذبٌن برنال  ٍبٌ  -31 
 . (كىالى صىَلىَٰ ( بالقرآف )فىبلى صىَدؽى )تعأب 

 اهلل. ذه كليٌان له بدؿ أف يوإب رنوؿ( أبا نفياف، يعين إٔنٌ كىتػىوىَٔبَٰ ( برنال  ١نٌمد )كىلىػًَٰكن كىَذبى ) -32 

َٰ أىٍهًلًه يػىتىمىَطىَٰ ) -33  َ ذىهىبى ًإٔبى   ( أم يتبخرت تكرٌبان كغركران.ٍبي

  توإب رنوؿ اهلل بدؿ مواالتك أليب نفياف. ( يعين كاف األحسن أفٍ أىٍكٔبىَٰ لىكى فىأىٍكٔبىَٰ ) -34

َ أىٍكٔبىَٰ لىكى فىأىٍكٔبىَٰ ) -35 مواالتك  بدؿ ١نٌمدن أصحاب كاف األحسن لك أف توإب اٞنؤمةٌن مً ٍبٌ   أم (ٍبي
 }نورة اٞنائدة  ن ذلك قوله تعأب ُبن اٞنواالة كهي احملٌب  كاأللف . كمً   مً للمشركٌن. فكلم  "أكٔب" مشتقٌ 

" ُب أىٍكٔبى كلم  " كقد نبق شرح ، { كىمىن يػىتػىوىَؿ الٌلهى كىرىنيولىهي كىاَلًذينى آمىةيواٍ فىًإَف ًحٍزبى الٌلًه هيمي اٍلغىالًبيوفى 
 . { فىأىٍكٔبى ٟنىيمٍ  } عةد قوله تعأب ١نٌمدنورة 

نسىافي أىف يػيتػٍرىؾى نيدنل) -36   يظنٌ  ال بعث كال حساب كيةكر اٜنشر كالعقاب، يعين ( فيظنٌ أى٪نىٍسىبي اإٍلً
 ل ببل حساب.مى هنٌه يي أ

 .( كيصٌب ُب األرحاـأىٓبٍى يىكي نيٍطفى ن مٍّن َميًنٍّ ٬نيٍىنىَٰ ) -37 

َ كىافى عىلىقى ن فىخىلىقى ) -38 كنورة   " ُب نورة اٞنؤمةوفقى لى ( مةها اٛنةٌن ُب رحم أٌمه. كقد نبق شرح "العى ٍبي
 ،اٜنج



 ه فبل فرؽ بٌن العٌن اليمىن كالعٌنل بٌن أعضائه كحوانٌ اهلل خلقه كأحسن صورته، يعين ناكى  (فىسىَولَٰ )
 ل.ه ليس ُب إحدا٨نا اختبلؼ عن األخرى ه كرجبلااليسرل، كال أذنه اليمىن عن اليسرل، ككذلك يد

 :جريرفكلم  "نٌول" معةاها التساكم بٌن شيئٌن، كمن ذلك قوؿ 
 ابى نػى الذَ   ً اقى الةٌ  فً ٌوم بأنٍ سى يي  نٍ كمى      مي هي ري يػٍ غى  نابي كاألذٍ  في األنٍ  مي هي  ـه وٍ قػى 

كثًنة  نيامً فيه حى ين مى الٍ ليتةانلوا كيتكاثركا. ألٌف  (الَزٍكجىٌٍنً الذَكىرى كىاأٍلينثىىَٰ ين )مى ن الٍ ( مً فىجىعىلى ًمٍةهي ) -39 
 ى.أنثى  كيةدمج فيها يكوف مةه نوع اٛنةٌن أٌما ذكران كأٌما ةق إٔب بويض  اٞنرأسبً ذكور كإناث فأيٌهما يى 

ٍوتىىَٰ  )٬نيىنى  ( الذم خلقهم من مينٍّ ًلكى  َٰ أىلىٍيسى ذى ) - 40  فلماذا تةكركف البعث (ًبقىاًدرو عىلىىَٰ أىف ٪نيًٍييى اٍلمى
 ؟ىى إحياء اٞنوتى كاٜنساب كتةكركف قدرة اهلل على 

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك القيام ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

==================================== 

 

 الدهرأو سورة اإلنسان 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

هىٍل أىتىاؾى حىًديثي  ، } { هىٍل أتىاؾى حىًديثي ميونىى ثلها قوله تعأب }يعين أٓب يأًت؟ كمً  (هىٍل أىتىىَٰ ) -1
كمن  أٓب يأتك حديث الغاشي  فيما نبق من القرآف؟ كاٞنعىن:{  هىٍل أىتىاؾى حىًديثي اٍلغىاًشيى ً  ، } {اٛنٍيةيودً 

 ذلك قوؿ عةرتة:

 يفً شتى تى  سي فٍ الةػَ  تً كانى   وٍ مان لى قى ى نى فى شى      رو راعً عي  ـى وٍ أتاها أٌف يػى  لٍ أال هى 



 هىلٍ  }كإ٧نٌا قاؿ اهلل تعأب  ؟فعلةا ُّمر كيف راعً هتا خرب يـو عي أ، يعين أٓب ي فقوؿ الشاعر أال هل أتاها
نتفسار، كاال ل للسؤاؿستعمى ل للتأكيد، ككلم  "هل" تي ستعمى " تي كلم  "أٓبىٍ   كٓب يقل أٓب يأتك، ألفٌ  { أىتىاؾى 

 ؟هل فهمت حديث الغاشي  حٌن أتاؾ كمعةاه

ٍيئنا َمٍذكيورنا) نسىاًف ًحٌنه مٍّنى الَدٍهًر ٓبٍى يىكين شى نساف شيئان ذا أ٨ني  كقابلٌي  كال يعين ٓب يكن اإل (عىلىى اإٍلً
تذكره اٞنبلئك  بلساهنا بأٌف ُب األرض إنسانان بل كاف ترابان على كجه األرض تدكنه اٛنٌن ُنوافرها كاألنعاـ 

 لةعمتةا بل كفر ل تكرٌب عليةا كٓب يةقاد ألمرنا كٓب يشكرر كيسمع كيعقً بصً ران يي شى جعلةاه بى  ٌماكلى بأظبلفها، 
   ِنالقه كأنكر إنعامه.

نسىافى ًمن نحٍطفى و أىٍمشىاجو ) -2   ، كمن ذلك قوؿ زهًن بن حزاـاإلختبلطاألمشاج معةاه  (ًإنَا خىلىٍقةىا اإٍلً
 اٟنذٕب:

 يجي شً مى  هً بً  يطى الَةٍصًل نً  بلؼى خً       هي ةٍ مً  كأىَف الرٍّيشى كالفيوقػىٌٍنً 
( أم نَػٍبتىًليهً عض كيةد٠ناف )اٞنرأة فيختلطاف ببعضهما مع البن حيمن الرجل كبويض  خلقةاه مً  :كاٞنعىن

على  ى أعماله كنعاقبهه على ي كي ٤نزيى ل هل يطيع أكامرنا أـ يعصً رى تربه ّنا نكٌلفه من الواجبات الديةٌي  لةػى ٦ن
يعنا بىًصًننا)أفعاله   . (فىجىعىٍلةىاهي ٚنًى

يٍػةىاهي الَسًبيلى ) -3   يةاه عن عبادةهى بةا له األدلٌ  على معرف  اٝنالق كنػى صى لطريق كنى ا( أم بيٌةا له ًإنَا هىدى
   كإفٍ اٛنةٌ  فمصًنه شكرى  فٍ إ( فًإَما شىاًكرنا كىًإَما كىفيورناًٌنان )ئ  كجعلةاه ٢ني األصةاـ كاألكثاف كعن األعماؿ السيٌ 

 فمصًنه الةار. رى كفى 

اًفرًينى نا )أ( أم هيٌ ًإنَا أىٍعتىٍدنىا) -4  الن كىنىًعًننالًٍلكى ًنلى كىأىٍغبلى  ل اليدين بالرقب ، كهي آل يوصً  ( الغلٌ نىبلى
   حديدي  تستعمل للتقييد كاٜنبس، كالسعًن هو الةار اٞنستعرة أم اٞنشتعل .



( أم الذين يربٌكف الفقراء كالضعفاء، يعين يطعموهنم ًإَف اأٍلىبٍػرىارى كنزؿ ُب مدح األبرار قوله تعأب ) -5 
الكافور،  بيٍ ( أم ٣نزكج  بطً كىافى ًمزىاجيهىا كىافيورنا( كهي اٝنمرة )ًمن كىٍأسو ( ُب اٛنة  )يىٍشرىبيوفى )كيكرموهنم 

 كهو غًن الكافور الذم ُب الدنيا.

ةنا يىٍشرىبي كفيها ) -6  ا تػىٍفًجًننا قوف )( الصاٜنوف اٞنتٌ ًُّىا ًعبىادي الَلهً ( مةها كيغتسل )عىيػٍ  ( أميػيفىجٍّريكنػىهى
 رج اٞنياه مةها بغزارة إٔب حيث شاؤكا كذلك لطيب مائها.خيوٌنعوف العيوف فت

 أم مةتشران على الكافرين (كى٫نىىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىرحهي ميٍستىًطًننا( إذا نذركا هلل )ييوفيوفى بًالَةٍذرً )الذين  -7 
 كاَّرمٌن. كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت:

 ًني طً تى سٍ مي  ةً رى يػٍ يقه بالبوى رً حى        مٍّ وى بين لي  راةً ى نى لى عى  كهافى 
اٛنميع،  كاليـو الذم يكوف شرٌه مةتشران على الةاس هو يـو كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ  حيث يعمٌ 

القيام  بألف  يل، كهذا اٜنادث يكوف قبل يـواٞنقيمٌن ُب جه  الةهار كاٞنقيمٌن ُب جه  اللٌ  الشرٌ  فيعمٌ 
هذا اٜنادث  ل مع اٞنبلئك  قبلألهٌنم يصعدكف إٔب جٌة  اٞنأكى  فبل يشملهم هذا الشرٌ نة ، أٌما اٞنؤمةوف 

على صيغ  اٞناضي فمعةاه إٌف اهلل أنذرهم به قبل { كىافى شىرحهي }يعين نفونهم تصعد. أٌما قوله تعأب 
َا تػىعيدحكفى كىًإَف يػىٍومنا ًعةدى رىبٍّكى كىأىٍلًف نىةى  }كقوعه. كذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنج  يعين معٌد لعذاب  {  و ٣نٍّ

 اَّرمٌن كالكافرين.

ـى عىلىىَٰ حيبٍّهً ) -8  اليـو  ( كلكنًمٍسًكيةنا كىيىًتيمنا كىأىًنًننااهلل كُب نبيل اهلل ) ى حبٌ ( أم على كىييٍطًعميوفى الطَعىا
اإلشراؾ كال  كهذا هو ئم  كاٞنشايخ كال يطعموف ُب نبيل اهلل،صارت الةاس تيطعم الطعاـ ُب نبيل األ

 بوف عليه.قى ايثابوف على ذلك بل ييع

 . (الى نيرًيدي ًمةكيٍم جىزىاءن كىالى شيكيورنا( كُب نبيله )ًإ٧َنىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًه الَلهً ) -9 



ك أككانت العرب تصف اليـو الذم تقع فيه شدائد  (ًإنَا ٦نىىاؼي ًمن رَبػٍّةىا يػىٍومنا عىبيوننا قىٍمطىرًيرنا) -10 
ذلك  ىحرب يصفونه بالعبوس أك القمطرير، كجاء ُب القرآف بلغتهم كعلى عادهتم باألمثاؿ، كالشاهد على 

 قوؿ الشاعر:
 ري ماطً ـه قى وٍ يػى  إذا ما كافى  مٍ كي يٍ لى ا      عى نى بلءى بى  كفى ري كي ذٍ تى  لٍ ةا هى مٍّ  عى يًن بى 

 كقاؿ عةرتة:
 كاًلحي  الٌةواًجذً  باًدم مىٍةظىره  لىهي        شىًهٍدتيهي  حىٍربو  يػىٍوـً  ًمنٍ  كمٍ  أعاًذؿي 

 كقاؿ أيضان:
 ثافً دى ؽي اٜنى بلهي طارً اؼي بى ٫نى        سان عابً  دى الَليلً وى نٍ مان أى وٍ كافى يػى   دٍ قى لى 

 لت:ككذلك العبوس هو الشديد ُب الشر، كمن ذلك قوؿ أيمٌي  بن أيب الصٌ 
 قىٍمطىرًيٍػرىا الٌشداًئدً  ُب عىبػيٍونان        يػىٍومان  ككافى  اًٜنسابً  يػىٍوـى  كال

 كقالت اٝنةساء:
 إذا مىٌل عىةها ذاتى يٍوـو ضىجيوريها        مو ائً سى هي فليسى بً بي رَبتٍ رٍ ًن اٜنى مى 
 وريهامىن يػىبي  ان بًه عىٍن ًحياؿو ميلًقح      تٍ ةى قى يػٍ أاًر ك غى ٍت للمي رٌ طى مى ذا ما اقٍ إ

. كقالت أيضان:ت األعداء على شتدٌ ا، يعين إذا "قمطٌرتاإذا ما "فقوٟنا   ى أخيها ُب الغارة كاٟنجـو
 اري جى حٍ أاته كى رٌ طً مى قٍ ًه مي سً مٍ ُب رى       قد تىضىٌمةىهي  دو ميقيمو ٍوًؼ ٜنىٍ  جى ُب

"فقوٟنا   .ان صغار  ان يعين صخوران كباران شديدات كأحجار  "مقمطرَاته

( كىلىَقاهيمٍ ) ى األرض بعد ٣ناهتموا على ل كٓب يبقي ف أدخلهم جٌة  اٞنأكى أ( بًلكى اٍليػىٍوـً  َٰ شىَر ذى فػىوىقىاهيمي الَلهي ) -11 
 ( ألفئدهتم.كىنيريكرنا( أم مةظران تبتهج به نفونهم )نىٍضرىةن   )ُب اٛنةٌ 

 ن اللباس يلبسونه.مً ( كىحىرًيرنا( يسكةوهنا )جىَة ن ى اٛنهاد كطاع  اهلل )( على كىجىزىاهيم ّنىا صىبػىريكا) -12 



 ( ألٌف الشمس اٜنالي عىلىى اأٍلىرىاًئًك الى يػىرىٍكفى ًفيهىا مشىٍسنا كىالى زىٍمهىرًيرنا( أم ُب اٛنٌة  )محَتًكًئٌنى ًفيهىا) -13 
قبل  نصفٌن تتمٌزؽ ُب يـو القيام  فتكوف بعد ذلك كواكب نٌيارة، كالزمهرير كةاي  عن القمر فهو يةشقٌ 

   ُب ربيع دائم. كال برد فهمٍ  ال يصيبهم فيها حرٌّ  كاٞنعىن:القيام  كْنذبه الشمس إليها، 

ٟنيىا) -14  رها اأٖن ( أمكىذيلٍّلىٍت قيطيوفػيهىا( أم قريب  مةهم أشجارها اليت يستظٌلوف ٓنتها )كىدىانًيى ن عىلىٍيًهٍم ًظبلى
 ؿ.ك  األٖنار لتكوف قريب  التةادٌٔب تاألغصاف فت( يعين تلٌن تىٍذلًيبلن ن األشجار)ف مً قطى اليت تي 

( كىأىٍكوىابو ) عاـع فيها الطٌ ( يعين يوضى مٍّن ًفَض و ( ٗنع إناء )بًآنًيى و لماف )( بأيدم الغً كىييطىاؼي عىلىٍيًهم) -15 
 عةرتة: ( يعين أكوابان زجاجي  شٌفاف ، كمن ذلك قوؿقػىوىارًيرىا( ُب الدنيا )كىانىتٍ ع فيها اٞناء )يوضى 

 جي رى جٍ رى تػى يػى  قه بى ئػٍ ا زً يهى يري فً وارً قى      اهنَ أى كى  يى هٍ كى  يلً وـى اللَ ي ٤نيي راعً أي 

يشربوف    الذينيعين أهل اٛنةٌ  (تػىٍقًديرنا  )( أهل اٛنةٌ قىَدريكهىا(يعين كأهٌنا من فض  )قػىوىارًيرى ًمن ًفَض و ) -16
كهي أكواب  صفائها، فهي من هذه الوجه  تشبه األٞناس،  ُب بياضها ككالزجاج ُب ُّا يقٌدركهنا كالفضٌ 

 نت ُب أكواب زجاجٌي  ُب الدنيا فةقلتها اٞنبلئك  إٔب اٛنٌة .أثًني  تكوٌ 

، كهو  109 ( أم ٣نزكج  بالز٤نبيلًمزىاجيهىا زى٤نىًبيبلن ( ُب الدنيا )كىافى ل )( أيخرى كىييٍسقىٍوفى ًفيهىا كىٍأننا) -17 
لى  ب وف طيٌ عركؽ بيضاء اللٌ  ربٌ ك ط مع التوابل الرائح  ٔني

ي
ى عةد سمٌ لؤلعصاب يي  وٍّ ها ميقات بعد نحقً يمع اٞن

ب شرى زال  الركماتيـز كيي ب إلل ُب الطٌ ستعمى يي  ،ى ُب إيراف "ز٤نبيل"سمٌ الةاس ُب العراؽ "ًعرًؽ حار"، كيي 
   ه، كمن ذلك قوؿ الذيٌاؿ:ليً رنٌن بعد غى اه مع الدمةقوعي 

ا بػى نٍ أى       هً يلي عيَل بً بً ٤ٍنى كي كالزَ سٍ كاٞنً   لىً  الَرصىدً فٍ غى  دى عٍ ياُّي
 كقاؿ اآلخر:

                                                           
قلتي فيما نبق أٌف األثًنيات هي كليدة اٞناٌدة، فكٌل شيء ماٌدم يتكٌوف داخله مثله هيكل من األثًن نسخ ه   109

 طبق األصل كما تتكٌوف الةفوس داخل األجساـ.



 اؿى باتا ًبفيها كأىٍريان مىشيورى ===  القىرنٍػفيلى كالَز٤ٍنىًب  كأىفٌ 

ةنا) -18   . (ًفيهىا تيسىَمىَٰ نىٍلسىًبيبلن ( للماء )عىيػٍ

ًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم حىًسٍبتػىهيٍم ال يكربكف ألهنم نفوس أثًني  )( ٫ندموهنم، كىيىطيوؼي عىلىٍيًهٍم كًٍلدىافه ٢نحىَلديكفى ) -19 
 سةهم كبياضهم كصفاء أبداهنم.( ًٜني ليٍؤليؤنا َمةثيورنا

َ رىأىٍيتى   من نعيم )( ما ُب اٛنةٌ كىًإذىا رىأىٍيتى ) -20  ( أم كىميٍلكنا كىًبًننا( دائمان )نىًعيمنا) ( أم هةاؾ رأيتى ٍبى
 يزكؿ إٔب األبد.كانعان ال يتهٌدـ كال 

أىنىاًكرى ًمن ( بأيديهم )ثًيىابي نيةديسو خيٍضره كىًإٍنتىبػٍرىؽه كىحيلحوا( أم تعلو أجسامهم األثًنيٌ  )عىالًيػىهيمٍ ) -21 
( كىنىقىاهيٍم رىبػحهيٍم شىرىابنا طىهيورنا  ن أناكر فضٌي  كانت ُب دار الدنيا )ت مً ذى ( يعين أناكر أثًني  أيخً ًفَض و 

 ي.ن الغٌل كاٜنسد كما زٌين ظاهرهم بالثياب كاٜنيلً باطةهم مً طٌهر به 

ايقاؿ ٟنم )ٍبٌ  -22  ػَٰذى كىكىافى ى طاعتكم ألكامر رٌبكم )( على جىزىاءن ) ( مهٌيأن كىافى لىكيمٍ ( الةعيم )ًإَف هى
 رضيٌان.( أم مقبوالن مى َمٍشكيورنا( ُب مرضاة اهلل )نىٍعييكيم

 ن السماء مع جربائيل.( مً نػىزٍَلةىا عىلىٍيكى اٍلقيٍرآفى تىةزًيبلن ( اٞنبلئك  )ًإنَا ٥نىٍني ) -23 

 كىالى تيًطٍع ًمةػٍهيٍم آٖننا أىكٍ ( يا ١نٌمد كال ْنزع من تكذيبهم كنخريتهم لك )فىاٍصربٍ ًٜنيٍكًم رىبٍّكى ) -24 
نبذ  عبادة رٌبك كإٔبدعي إٔب اى ديةهم كيرتكونك على ديةك بل ( فيما يدعونك إليه من تركهم على كىفيورنا

   األصةاـ كاألكثاف.

 أذكره على كاٞنعىن:الصباح، كاألصيل هو اٞنساء،  ي( البيكرة هكىاذٍكيًر اٍنمى رىبٍّكى بيٍكرىةن كىأىًصيبلن ) -25 
 الدكاـ.



 بعد (كىنىبٍٍّحهي ( يعين ُب بعض ناعات الليل صٌل له، كهي صبلة العشاء )كىًمنى الَلٍيًل فىاٍنجيٍد لىهي ) -26 
 . 110 ( يعين إٌف الليل طويل ألنٌه من ليإب الشتاء فبل ٬نكةك أف تقضيه بالةـو لىٍيبلن طىوًيبلن الصبلة )

ءً ) -27  ػَٰؤيالى بحوفى اٍلعىاًجلى ى ( اٞنشركٌن )ًإَف هى ( أم كىرىاءىهيمٍ  كىيىذىريكفى ( أم يؤثركف الٌلذات كاٞنةافع العاجل  )٪نًي
حسابان، كهو يـو  بوا لهسى ( عليهم ٓب يعٌدكا له عيٌدته كٓب ٪نى يػىٍومنا ثىًقيبلن ٣ناهتم )كيرتكوف خلفهم، يعين بعد 

يـو القيام  كهو أشٌد  ييعٌذبوف مرتٌن األكٔب حٌن ٣ناهتم ُب عآب الربزخ، كٟنم عذاب آخر كاٞنعىن:القيام . 
 كأعظم من عذاب الربزخ.

ٍدنىا ) -28  بعد  دامهم ُب تتابع اٞنشي كقٌويةاهاق( بعد الرضاع ، أم أحكمةا أأىٍنرىهيمٍ ٥َنٍني خىلىٍقةىاهيٍم كىشىدى
قوله تعأب  ةا كأتقةٌا، كمن ذلكنا" معةاها أحكمٍ دٍ دى عان ال يستطيعوف اٞنشي عليها. فكلم  "شى كانوا رضٌ   أفٍ 

ةتيميوهيٍم فىشيدحكا اٍلوىثىاؽى  }ُب نورة ١نٌمد  توا مةكم. فلً يي  ل لئبلكثاؽ األنرى موا يعين أحكً  { حىَّت ًإذىا أىٍثخى
 هم" معةاها تتابعهم ُب السًن على األرض، كمن ذلك قوؿ لبيد يصف جواده:رى ككلم  "أنٍ 

 الكىفىلٍ  ١نىٍبيوؾي  اٜنارًؾً  ميٍغبىطي          أىٍنريهي  شىًديده  الوىٍجهً  ناًهمي 
 جواده:فقوؿ الشاعر "شديد أنريهي" ام شديد تتابعه ُب السًن. كقاؿ األخطل ُب 

تػىةىبو  كيلٍّ  ًمن اليهي  الًقيادً  نىًلسً          أىٍنريهي  شىًديدو  ٠ني  ٢نيٍتاال ٔنى
 كقاؿ عبيد بن األبرص يصف فرنه:

ه             عيريكقيها ناًعمه  زىيًتٌي ه   رىًطيبي  أىٍنريها كىلىٌنٍّ
 ها.ب راكبى تعً فقوؿ الشاعر "لٌٌن أنرها" يعين تتابعها ُب السًن لٌٌن ال تي 

                                                           
{ ألٌف نورة اٞنزٌمل  ًإَف لىكى ُب الةَػهىاًر نىٍبحنا طىًويبلن  كال تةاقض بٌن هذه اآلي  كبٌن قوله تعأب ُب نورة اٞنزٌمل }  110

مكٌي  نزلت ُب بادئ األمر ككاف اٞنسلموف قليلٌن فلذلك أمر اهلل رنوله بقراءة القرآف ليبلن لكي يسمعه الةاس فيؤمةوا 
به كتأجيل التسبيح إٔب الةهار. أٌما نورة الدهر فمدني  كحٌن إنزاٟنا كاف الةاس مؤمةٌن فلذلك أمرى اهلل رنوله بالصبلة 

 بلن.كالتسبيح لي



ةىا)  ( يعين هنلكهم كنةشيء قومان غًنهم.بىَدٍلةىا أىٍمثىاٟنىيٍم تػىٍبًديبلن  ( إهبلكهم )كىًإذىا ًشئػٍ

ػًَٰذهً ) -29   أفٍ  فمن شاء كاٞنعىن:، ( فىمىن شىاءى أَنىذى ًإٔبىَٰ رىبًٍّه نىًبيبلن ( أم موعظ  )تىٍذًكرىةه ( السورة )ًإَف هى
رنوله  باهلل كيٌتبعٍ  مع اٞنبلئك  كاألنبياء كيكوف َنوار ربٌه فليؤمنٍ له إٔب اٛنةاف كيسكن طريقان يوصً  خذى يتٌ 

   بطريقه إٔب اٛنةاف كيكوف نزيل الر٘ناف. لٍ صً ب اٞنعاصي كيعمل الصاٜنات يى كيتجةٌ 

 إذا أحٌب اهلل خصاؿ إنساف كاٞنعىن:( ذلك، ًإاَل أىف يىشىاءى الَلهي اذ السبيل إليه )ٔنٌ ا( كىمىا تىشىاءيكفى ) -30 
 فيؤمن كيعمل الصاٜنات كبذلك يسلك طريقان يوصله إٔب اٛنةاف. كهذه اٝنصاؿ اه إٔب طريق اٜنقٌ ده

الفانقٌن  اٜنميدة ال تةطبق مع كٌل إنساف ألٌف أكثر الةاس ظاٞنوف فانقوف مةافقوف، كاهلل ال يهدم القـو
كرٙب الةفس  داي  من كاف رحيم القلب( بعباده فيختار مةهم للهًإَف الَلهى كىافى عىًليمناإٔب طريق مستقيم )

 أفعاله. ( ُبحىًكيمناصادؽ القوؿ كٌُب العهد حسن السريرة، كال يهدم من كاف عكس ذلك )

ابنا أىلًيمناكاف غًن ظآب )  فٍ إ( أم ُب جٌةته ييٍدًخلي مىن يىشىاءي ُب رىٍ٘نىًتهً ) - 31 ُب  (كىالظَاًلًمٌنى أىعىَد ٟنىيٍم عىذى
 اآلخرة.

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اإلنساف،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================== 

 

 سورة المرسالت

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



ًت عيٍرفنا) -1 كهو  م،للقسى لواك اى قـو عاد، ك بلت هي الرياح اليت أرنلها اهلل تعأب على اٞنرنى  (كىاٍلميٍرنىبلى
ثل تلك مً  عليكم لٍ ٓب تؤمةوا بوحدانٌييت كتصٌدقوا رنوٕب أرنً  إفٍ  كاٞنعىن:م هتديد ككعيد للمشركٌن، قسى 

 تهم عةد العرب.فان" أم اٞنعركف  قصٌ رٍ الرياح كاألعاصًن فتهلككم. كقوله "عي 

 ( يعين شديدات اٟنبوب نريعات اٞنركر.فىاٍلعىاًصفىاًت عىٍصفنا) -2

ثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الذاريات عليه. كمً  فى رٍ ات كمدٌمرات كٌل شيء ٬نري ق( يعين مفرٌ كىالَةاًشرىاًت نىٍشرنا) -3 
الَرًميمً  مىا تىذىري ًمن شىٍيءو أىتىٍت عىلىٍيًه ًإاَل جىعىلىٍتهي  كىُب عىادو ًإٍذ أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهمي الرٍّيحى اٍلعىًقيمى  }قوله تعأب    .{  كى

ترفع  ( يعين تفٌرؽ بٌن الرجل كأهله كبٌن الولد كأيٌمه كبٌن األخ كأخته، فكانت الرياحفىاٍلفىارًقىاًت فػىٍرقنا) -4 
 اإلنساف إٔب عٌدة أمتار كتلقي به على األرض فيموت.

 ظ  للةاس بتلك اٜنادث . فكلم  "ذكر" معةاها موعظ .يات عً ( يعين فاٞنعطً فىاٍلميٍلًقيىاًت ذًٍكرنا) -5 

 . (عيٍذرنا أىٍك نيٍذرنا) -6

 معذكركف أك مةذكركف يصيبكم العذاب الذم كعدناكم به إف ٓب كاٞنعىن: ، (ًإ٧َنىا تيوعىديكفى لىوىاًقعه ) -7
كالةساء  ركف هم الرجاؿن أكالد الكافرين، كاٞنةذى لم مً تؤمةوا. فاٞنعذكركف هم األطفاؿ الذين ٓب يبلغوا اٜني 

كال شيخان  عىن إذا جاء العذاب يعٌم اٛنميع ال يرتؾ طفبلن بالعذاب إف ٓب يؤمةوا، كاٞنلهم هتم رني رى الذين أنذى 
َ اَلًذينى ظىلىميواٍ  } د هذا قوله تعأب ُب نورة األنفاؿا يؤيٌ مان. ك٣نًٌ هرً  ةى ن الَ تيًصينبى  { خىآَص ن ًمةكيٍم  كىاتَػقيواٍ ًفتػٍ

 يعين تعٌم اٛنميع.

 قطت علىيعين نى  ،( ُب األرضفىًإذىا الةحجيوـي طيًمسىتٍ عبلئم القيام  فقاؿ )بٌٌن نبحانه بعض ٍبٌ  -8 
 الواقع  ت فيها. كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورةةى فً ت فيها، أم دي سى مً طي ٍبٌ  قت كدٌمرتاألرض فأحرى 



كىالَةٍجًم ًإذىا  } كقاؿ تعأب ُب نورة الةجم ، { عىًظيمه كىًإنَهي لىقىسىمه َلٍو تػىٍعلىميوفى ،  فىبلى أيٍقًسمي ّنىوىاًقًع الةحجيوـً  }
 كالدليل الثا٘ب يكوف نقوط الةجـو قبل يـو القيام  كلذلك قاؿ بعدها: ، { هىوىل

 نفرج بعضها عن بعض، كالسماء هي الطبقاتاقت فتشقٌ ٍبٌ  ( أم إنفطرتكىًإذىا الَسمىاءي فيرًجىتٍ ) -9 
 لؤلرض.الغازي ، أم الغبلؼ اٛنٌوم 

كيكوف  تةسفها الرياح كتذركها على األرض،ٍبٌ  ( أم تفٌتتت فتكوف كالرماؿكىًإذىا اٍٛنًبىاؿي نيًسفىتٍ ) -10 
الذم يكوف  اٜنرارة اليت تةشرها الشمس على األرض ُب ذلك اليـوٍبٌ  نتهاء جاذبٌي  األرضاذلك بسبب 

 اآليات. كقد نبق تفسًن مثل هذهجزاء اٛنباؿ كتتبعثر. أفتتفٌكك ةا نةيٌ طوله ألف نة  من 

 كاٞنعىن:مهم، ام جعلةا ٟنا كقتان ٓنضر فيه للمحاكم  كالشهادة على أقو أ( كىًإذىا الرحنيلي أيقػٍّتىٍت ) -11 
 تهم ك١ناكمتها كالشهادة٫نربهم اهلل تعأب بيـو القيام  كّنا ٩نب عليهم أف يقوموا فيه من حساب أمٌ 

.دن أّنا ٩نب عليهم مً  مٌنعالً عليها ليكونوا حاضرين له   اء عمل ُب ذلك اليـو

 . (أًلىمٍّ يػىٍوـو أيجٍّلىتٍ كذلك قوله تعأب ) -12 

 ل فيه بٌن الةاس بٌن الطالب كاٞنطلوب بٌن الكافرفصى ( كهو يـو اٜنساب الذم يي لًيػىٍوـً اٍلفىٍصلً ) -13 
 كاٞنؤمن بٌن اٞنشرؾ كاٞنوٌحد.

 الن عظيمان وٍ هى  ذلك لرأيتى  لو شاهدتى  كاٞنعىن:( هذا تعظيم لشأنه، اٍلفىٍصلً كىمىا أىٍدرىاؾى مىا يػىٍوـي ) -14 
 كمةظران ٢نيفان.

 الكافرين، الٌصاٌدين عن اإل٬ناف، ( بالقرآفكىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ل فقاؿ )توٌعد اٞنكٌذبٌن للرني ٍبٌ  -15 
  بالر٘ناف.

  ؟للرني ل( اٞنكٌذبٌن أىٓبٍى نػيٍهًلًك اأٍلىَكًلٌنى ) -16 



َ نػيٍتًبعيهيمي اآٍلًخرًينى ) -17  لك كل أٌم كهن هنلك من يكٌذب اٞنهدم اٞنةتظر ُب اٞنستقبلباٟنبلؾ، يعين  (ٍبي
كىًلكيلٍّ  ًإ٧َنىا أىنتى ميةًذره  ، ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الرعد }كافرة تكٌذب باٟنداة إٔب يـو القيام 

 بعدؾ يا لكٌل قوـو ضاٌلٌن يةشؤكف :كاٞنعىن{ هي الـ العاقب ،  كىًلكيلٍّ قػىٍوـو  فالبلـ من قوله } ،{  قػىٍوـو هىادو 
 نبعث ٟنم رجبلن هاديان يرشدهم إٔب طريق اٜنق. ١نٌمد

  تك يا ١نٌمد.ن أمٌ ( مً ًلكى نػىٍفعىلي بًاٍلميٍجرًًمٌنى  َٰ كىذى ) -18 

 ة العذاب.ٟنم الويل بعد ٣ناهتم، كهو شدٌ ( يعين كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -19

 ين.مى هو الٍ  ؟ (مٍّن َماءو َمًهٌنو ( أيها الةاس )أىٓبٍى ٦نىٍليقكحم) -20 

بطن   يصبح جةيةان كامبلن ُبن حفظه كتربيته حٌّت ( مً َمًكٌنو ( كهو بيت األرحاـ )فىجىعىٍلةىاهي ُب قػىرىارو ) -21
 أٌمه.

نورة  ق تفسًن مثل هذه اآليات ُببة اٜنمل كهي تسع  أشهر. كقد ن( يعين مدٌ ًإٔبىَٰ قىدىرو َمٍعليوـو ) -22 
 اٞنؤمةوف.

ٍرنىا) -23   لقه.ى خى ( على فىًةٍعمى اٍلقىاًدريكفى حقًن ) ن ماءو ( على خلقه مً فػىقىدى

 ( بقدرتةا القائلٌن بالطبيع .كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -24 

 ؟( ٟنماأٍلىٍرضى ًكفىاتناأىٓبٍى ٤نىٍعىًل ) -25

جيبه،  الديةار ُب تى فى ه ُب السجن، أم أدخله بسرع  كأخفاه، ككى تى فى (. تقوؿ العرب كى أىٍحيىاءن كىأىٍموىاتنا) -26
 أم أدخله بسرع  كأخفاه، كمن ذلك قوؿ زهًن يصف فرنه:

 تػىٍبرتىًؾي  بًالَسوطً  ضيرًبىتٍ  إذا حىَّت            أىٍنهىلىهىا اٞناءي  ما إذا ًكفاتان  مىرٌان 



تبرتؾ،  يعين دخوٟنا ُب اٞناء مرٌان، أم ال تدخله بسرع  إال بضرب السوط، كقوله "فاتان رٌان كً مى "فقوؿ الشاعر 
 مياه األمطار.يعين تةزؿ إٔب الربك  كُب ٠نتمع لً 

 مرؤ القيس:اكقاؿ  
ةايىا تًٍلكى  ا اٍلمى  أٍكيىانىا يػيٍبًقٌنى  كما ٘نىٍقىى يىٍكًفنتى       أحىدو  ًمنٍ  يػيٍبًقٌنى  فىمى

جعلةا األرض مسكةا ك٢نبئان ٟنم ُب كقت حياهتم كبعد  كاٞنعىن:ى كعقبلء. ُب القرب ٘نقى  يىٍكًفنتى يعةٌن 
ٟنم يكفتوف ُّا ك٫نتبئوف فيها، أٌما بعد  أغارات هي ٢نب٣ناهتم، أٌما ُب  حياهتم فالسراديب كالكهوؼ كاٞن

ا حفرًب فيها مهمجعلةا قشرة األرض الباردة ٚنيك  ف كاٞنعىن:اٞنمات فالقبور ٢نبأهم كالكهوؼ مسكةهم. 
إذ لو   لوف إٔب الةار اليت ُب جوؼ األرض، كذلك من فضلةا عليكم،ن نراديب كآبار كمةاجم فبل تصً مً 

ٓنت أرجلكم  بركاف من ةتم أف ٓنفركا فيها كتسكةوا ُب باطةها بل لثارى ٕنكٌ كانت القشرة الباردة رقيق  ٞنا 
 كدٌمركم تدمًنان.

كقت  ( أم جباالن عاليات مرتفعات ليلجؤكا إليهارىكىاًنيى شىا٢ًنىاتو ( أم ُب األرض )كىجىعىٍلةىا ًفيهىا) -27
ةىاكيم ن أحجارها كمعادهنا )دكا مً يكيستف الصيف كاٜنرٌ  أمبلح   ( أم ماءن قراحان ال ٔنالطهَماءن فػيرىاتناكىأىٍنقىيػٍ

 كما ٫نالط ماء البحر.

 ( بالةار كالعذاب.كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -28 

بيوفى يقاؿ ٟنم ) حيةئذو  -29  كةتم  ن العذاب، يعين إذهبوا إٔب جهةم اليت( مً انطىًلقيوا ًإٔبىَٰ مىا كيةتيم ًبًه تيكىذٍّ
 دار الدنيا.تكٌذبوف ُّا ُب 

ًث شيعىبو ) -30   ب فبعضه خانقعى ن الةار له شي ( كهو دخاف متكاثف ٫نرج مً انطىًلقيوا ًإٔبىَٰ ًظلٍّ ًذم ثىبلى
كبذلك  بان ألٌف فيه الغاز اٝنفيف فًنتفع كفيه الثقيل فيةخفضكبعضه ناـ كبعضه ١نرؽ، كإ٧ٌنا يكوف متشعٌ 

 يكوف ثبلث شعب.



 ن ٟنبها بل  الشمس كال ٪نرنه مً ن أشعٌ اإلنساف مً  لٌ ظً ( معةاه ال يي يػيٍغيًن ًمنى الَلهىبً اَل ظىًليلو كىالى ) -31 
 صل به.متجه  ٥نوه كالٌلهب متٌ   األشعٌ 

اٍلقىٍصرً أخذ نبحانه ُب كصف جهٌةم فقاؿ )ٍبٌ  -32   إٌف نقر كاٞنعىن:( حجمان، ًإنَػهىا تػىٍرًمي ًبشىرىرو كى
 .بن القصور اٞنشٌيدة الوانع  كٟنا ذنى شرارة مةها كحجم قصر مً ترمي شرارات ُب الفضاء حجم كٌل 

أىنَهي ًٗنىالىته صيٍفره ) -33  كالشاهد  ، ، كٗنعها ٗناالت كأصلها ٗناالت صفر، كاٛنمال  حبل السفية  (كى
، كيريد  ُب الكلم ، فلو كانت "ٗنال " لكانت بالتاء القصًنة اٞنهمل  ةعلى ذلك التاء الطويل  اٞنوجود

أذناب  اهلل تعأب بٌٌن لةا أهٌنا شرارات ترمي ُّا نقر ُب الفضاء ٟنا ، فإفٌ  بالشرر الةجـو ذكات الذنب
 : األعشى ، كمن ذلك قوؿ " كلوف الةارفره ، كالواهنا "صي  كذنب كٌل شرارة مةها كحبل السفية  طوالن 

ٍيلي ًمٍةهي كىتًٍلكى رًكىايب  الزٌبًيبً       تًٍلكى خى  هيٌن صيٍفره أٍكالديهىا كى

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -34 

ا يػىٍوـي الى يىةًطقيوفى ) - 35 ػَٰذى طق كبلـ له صوت مسموع، أما الكبلـ الذم ال صوت له كاإلشارات ( الةٌ هى
إلهٌنم نفوس أثًنيٌ  ال  {يىةًطقيوفى الى }ى نطقان. كإ٧ٌنا قاؿ اهلل تعأب سمٌ فبل يي  أك اإل٬ناء أك الكبلـ اٝنفيٌ 

 ال يسمعه أهل الدنيا. م فيما بيةها، ككبلمهم خفيٌ تتكلٌ  ٬نكةها أفٍ  ةا أصواهتا لكنٍ تيسمعى  فٍ أ٬نكةها 

  . (فػىيػىٍعتىًذريكفى الكبلـ )ب( كىالى يػيٍؤذىفي ٟنىيمٍ ) -36 

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -37

ا يػىٍوـي ) -38  ػَٰذى ٗنىىٍعةىاكيٍم ل )كاٞنبطً  ل فيه باٜنكم بٌن الكافر كاٞنؤمن كبٌن احملقٌ فصى ( الذم يي اٍلفىٍصلً هى
 بٌن.( أم ٗنعةاكم معهم ُب جهٌةم، كاٝنطاب للمكذٌ كىاأٍلىَكًلٌنى 



ٍيده فىًكيديكفً ى كجه التبكيت )قاؿ ٟنم على فحيةئذو يي  -39  ( كما كةتم ُب الدنيا تكيدكف فىًإف كىافى لىكيٍم كى
  للمؤمةٌن.

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -40

ؿو ذكر اٞنٌتقٌن فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -41   ( ماء مةها يشربوف كىعيييوفو ( األشجار يتةٌزهوف )ًإَف اٍلميَتًقٌنى ُب ًظبلى

  :يقاؿ ٟنم ( فيحةئذو كىفػىوىاًكهى ٣نَا يىٍشتػىهيوفى ) -42 

ًةيئنا ّنىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى ( من عيوهنا )كىاٍشرىبيوا( من فواكه اٛنٌة  )كيليوا) -43 ( ُب دار الدنيا من أعماؿ هى
   صاٜن .

 ( من أمتك يا ١نٌمد.٤نىٍزًم اٍلميٍحًسًةٌنى قٌن ُب اٞناضي )يةا اٞنتٌ ( أم كما جازى ًلكى  َٰ ًإنَا كىذى ) -44 

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -45

  إجرامكم. ( فةعٌذبكم علىًإَنكيم ٠نحٍرًميوفى ٕنوتوف )ٍبٌ  ( يعين أياـ قليل قىًليبلن ( ُب الدنيا )كىٕنىىتَػعيواكيليوا ) -46 

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -47

  فوف من الركوع كالسجود.( ألهٌنم يأنى الى يػىرٍكىعيوفى ٌن )( مع اٞنصلٌ كىًإذىا ًقيلى ٟنىيمي ارٍكىعيوا) -48 

 . (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -49

 خبارإ( مع ما فيه من فصاح  كببلغ  كإعجاز ك يػيٍؤًمةيوفى القرآف ) ( أم بعدى فىًبأىمٍّ حىًديثو بػىٍعدىهي ) - 50
 نباء عن اٞنستقبل؟إعن اٞناضي ك 

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك اٞنرنبلت،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 



============================================ 

 

 سورة النبأ

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 كمن ذلك قوؿ يزيد بن اٞنهلب: ؟يتساءؿ هؤالء اٞنشركوف شيءو  يعين عن أمٌ  (عىَم يػىتىسىاءىليوفى ) - 1
 قً ألٍّ تى مي الٍ  ضً هذا العارً   ي يابى ي      غً لً جى ةٍ يػى  مَ م عى ظيرً ةٍ  تػى َّت حى  ؾً دى يٍ كى ري 

  فبٌٌن نبحانه ماهو نؤاٟنم فقاؿ:

 القيس: ئمر ايعين عن اٝنرب العظيم، فالةبأ هو اٝنرب، كمن ذلك قوؿ  ( عىًن الَةبىًإ اٍلعىًظيمً ) - 2
 كذًلكى ًمن نػىبىأو جاءى٘ب      كأيٍنًبٍئتيهي عىٍن أىيب األىٍنوىدً 

 .{  ذىًلكى ًمٍن أىنبىاء اٍلغىٍيًب نيوًحيًه إًلىيكى  } آؿ عمرافكٗنع نبأ أنباء، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة 

ركف، آخى  ختلفوا فيه هو البعث كالةشور، فأقٌر به قـو كأنكرهاكاٝنرب الذم  (اَلًذم هيٍم ًفيًه ٢نيٍتىًلفيوفى ) -3 
ث بعى ركف بل تي آخى  البعث للةفوس من دكف األجساـ، كقاؿ ختلفوا فيه فقاؿ قوـه اكإٌف الذين أقٌركا به أيضان 
ركف. فهذا هو كأنكرها آخى  ختلفوا ُب األركاح فأقٌر بعض الةاس بوجود األركاحاٍبٌ  الةفوس كاألجساـ معان،

يكوف اٜنساب بعد اٞنوت  ختلفوا ُب اٜنساب فقاؿ بعضهما كختبلؼ بٌن الةاس ُب البعث. ككذلالا
 ركف بل يكوف يـو القيام .، كقاؿ آخى مباشرةن 

 ،ركح ليس لئلنساف ليس كما تتو٨ٌنوف أفٍ  كاٞنعىن:( كهي كلم  ردع ٞنن أنكر كجود األركاح، كىبَل ) -4 
يػىٍعلىميوفى )  أثًنم. ٢نلوؽ كاٞنبلئك  كالشياطٌن ككلٌ  كف األركاح كاٛننٌ ( حقيق  ذلك حٌن موهتم فًنى نى



َ كىبَل ) -5  يػىٍعلىميوفى ( ٞنن أنكر البعث )ٍبي  كفعآب الةفوس باٞنوت فًنى  نتقاٟنم إٔبا  ذلك حٌن ( صحٌ نى
 جسامهم كالعذاب الذم كعدناهم به كغًن ذلك ٣نٌا أنكركه كجحدكاأاٞنبلئك  اليت تقبض نفونهم من 

  به.

 حكاـ صةعتهإأخذ نبحانه يبٌٌن للةاس دالئل قدرته على البعث بإتقاف خلقه ٞنخلوقاته ك ٍبٌ  -6 
  عليها( أم ٣نٌهدة للسكىنى أىٓبٍى ٤نىٍعىًل اأٍلىٍرضى ًمهىادناال عيب فيها كال نقصاف فقاؿ تعأب ) لؤلشياء إذٍ 

  ل بٌن جباٟنا ككدياهنا.كالزرع فيها كالتةقٌ 

نتظاـ الوال اٛنباؿ ألخذت األرض تتمايل كتدكر بغًن  ٟنا إذٍ  ( لؤلرض كتوازنان كىاٍٛنًبىاؿى أىٍكتىادنا) -7 
 كبذلك ٬نرضوف كال ٬نكةهم أفٍ  الثا٘ب شديد اٜنرٌ ختلف الطقس عةدهم فيكوف يـو شديد الربد كاليـو كال

 يقوموا بأمر معاشهم.

 ( ذكوران كإناثان لتتةانلوا كتتكاثركا.كىخىلىٍقةىاكيٍم أىٍزكىاجنا) -8 

 يـو السبت، أم يـو الراح  عةد اليهود. ي( أم راح  لكم، كمن ذلك ٚنٌ كىجىعىٍلةىا نػىٍومىكيٍم نيبىاتنا) -9 

 ( أم نرتان.الَلٍيلى لًبىانناكىجىعىٍلةىا ) -10 

  ( لكم، أم تطلبوف فيه معاشكم.كىجىعىٍلةىا الةَػهىارى مىعىاشنا) -11

ةىا فػىٍوقىكيمٍ ) - 12 ادنام لؤلرض )فةا فوقكم، يعين فوؽ الغبلؼ اٛنوٌ ( أم راصى كىبػىةػىيػٍ ( يعين نبع نىبػٍعنا ًشدى
اليـو كهي اٛنةاف اليت ندخلها بعد  ي  مرتاصف  بعضها فوؽ البعض،كهي مسكن اٞنبلئك ًن ٚناكات أث

مهما  كال يتبعثرفى  ات ال يتمزٌقنى ةات قويٌ مات متقى كى داد" معةاها ١ني اٞنوت إف شاء اهلل ذلك، ككلم  "شً 
اده  }طالت القركف كالدهور، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة التحرٙب  ظه ًشدى ًئكى ه ًغبلى يعين  { عىلىيػٍهىا مىبلى



ييوعىظيوفى ًبًه كىلىٍو أىنَػهيٍم فػىعىليواٍ مىا  }ن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء الثبات أيضان كمً ى أقوياء، كتدٌؿ على 
يػٍرنا َٟنيٍم كىأىشىَد   . { تػىٍثًبيتنالىكىافى خى

 ( أم متوٌهجان بالةار كاٜنرارة، كهي الشمس.ًنرىاجنا كىَهاجنا( ُب الفضاء )كىجىعىٍلةىا) -13 

 ( أم صبٌابان بكثرة.مىاءن ثىَجاجناب )حي ن السح ( أم مً ًمنى اٍلميٍعًصرىاتً كىأىنزىٍلةىا ) -14

( "اٜنىٌب" ما يقتات به اإلنساف كاٜنةط  كالرز كالذرة كغًن حىبًّا كىنػىبىاتنا( أم ّناء اٞنطر )لٍّةيٍخرًجى بًهً ) -15 
 ذلك، ك"الةبات" كالبقوؿ كالكبلء كغًن ذلك ٣نٌا يةبت ُب األرض.

 ( أم ملتٌف  األشجار كمشتبك  األغصاف بعضها مع البعض.أىٍلفىافنا( أم بساتٌن )كىجىَةاتو ) -16 

( لعقاُّم كحساُّم، يـو الفصل هو يـو القيام ، كالدليل على ذلك ًإَف يػىٍوـى اٍلفىٍصًل كىافى ًميقىاتنا) -17 
 قوله تعأب:

 73كالةفخ فيه ُب نورة األنعاـ ُب آي   الصور( كقد نبق الشرح عن يػىٍوـى ييةفىخي ُب الصحورً ) -18 
ميقاتان"  ( أم ٗناعات كثًنة. كإ٧ٌنا قاؿ اهلل تعأب "كافأىفػٍوىاجنا( من األرض إٔب احملشر ُب الفضاء )فػىتىٍأتيوفى )

 قد أنذرهم به ُب الدنيا قبل اآلخرة.على صيغ  اٞناضي يعين كاف اهلل 

انىٍت أىبٍػوىابنات، كهي السماكات الغازيٌ  )( أم انشقٌ كىفيًتحىًت الَسمىاءي ) -19   ( يعين ُب بادئ األمرفىكى
كٔنتلط  تتمٌزؽٍبٌ  تةشٌق فتكوف فيها فتحات كأهنا أبواب، كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوري ،

 الشمسي . ؽ األرض كاَّموع البعض فتكوف دخانان، كذلك حٌن تتمزٌ تلك الغازات بعضها مع 

 نتهتا( يريد باٛنباؿ هةا الةيازؾ اليت ُب الفضاء الدائرات حوؿ األرض، فإذا كىنييػٍّرىًت اٍٛنًبىاؿي ) -20 
 صاؿ لتلكتٌ ا ى حيةئذو نتهاء حرارة جوفها ككقفت عن دركهتا احملوري  فبل يبقى ا  األرض بسبب جاذبيٌ 

تسًن  ( أصلها أنرابان، يعينفىكىانىٍت نىرىابناالةيازؾ باألرض فتستوٕب عليهٌن جاذبي  الشمس كْنذٌُّن إليها )

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_


يأٌب ٍبٌ  طا، كبذلك تكوف القافي  مٌتصل  ّنا قبلها "أفواجان، أبوابان الةيازؾ ٥نو الشمس أنرابان كأنراب القى 
 ".أنرابان 

يفلت  ن الفضاء كال( أم ١نٌل رصدو كقةص، فهي ْنذب الةفوس إليها مً ًمٍرصىادناًإَف جىهىَةمى كىانىٍت ) -21
 مةهم أحد.

 .( أم مأكل ٟنم يأككف إليها كيسكةوف فيهالٍّلطَاًغٌنى مىآبنا) -22 

 قب " كمن ذلككثٌن فيها دهوران  تعقبها دهور، كمفرد األحقاب "حي ا أم م (اَلبًًثٌنى ًفيهىا أىٍحقىابنا) -23
 علقم  يصف ناق :قوؿ 

 وـي مي لٍ  مى ٌٍنً القى  ًنً كً    ً ا      كرته كحافى ٌف ٟنى طى تى  انٍ  ن حٌّت بى قٍ حي  يتٍ عيرٍّ  قدٍ 

  شراب الفواكه.كال ( يعين ال ماءن باردان بػىٍردنا كىالى شىرىابنا( أم ُب جهٌةم )اَل يىذيكقيوفى ًفيهىا) -24

يمنا كىغىَساقنا) - 25  ران، منناخةان شديد السخون  كنائبلن آخر أنود اللوف عكً ( يعين إاٌل ماءن ًإاَل ٘نًى
 قوٟنم "غسق الليل" أم نواده، كالغسق الغبار الكثيف أيضان، كمن ذلك قوؿ جرير:

ةػىقىا لًلعىديكٍّ  لىةىٍسميو إنٌا  غىسىقىا تيثًني  أٍكدانان  باٝنىٍيلً         حى
ن مً  ا خالطهنوٌد لونه ٣نًٌ اٟنم شراب كدره قد  كاٞنعىن:ن كثرة الغبار. مً  يعين تيثًن غباران كثيفان فيظلم اٛنوٌ 

 هباب الدخاف.

  ( لكفرهم كعةادهم كتكذيبهم بآيات اهلل.ًكفىاقنا( ٟنم )جىزىاءن ) -26 

انيوا) -27   ( أم ال يوقةوف بالعقاب كال بالثواب كاٛنزاء.الى يػىٍرجيوفى ًحسىابنا( ُب الدنيا )ًإنَػهيٍم كى

 .( كىكىَذبيوا بًآيىاتًةىا ًكَذابنا) -28 

ةىاهي ًكتىابنا( من أعماٟنم كأقواٟنم )كىكيَل شىٍيءو ) -29  :تقوؿ ٟنم اٞنبلئك  ، فحيةئذو ( أم كتاب ن أىٍحصىيػٍ



ابنانتغاثتكم )ا( عةد فػىلىن نَزًيدىكيمٍ ( العذاب )فىذيكقيوا) -30   ( فوؽ العذاب.ًإاَل عىذى

 .( أم ٟنم ٤ناة من الةار كفوز باٛنة مىفىازنا ًإَف لًٍلميَتًقٌنى ) -31 

اًئقى كىأىٍعةىابنا) -32   . (حىدى

  :القيس ئمر اب، كمن ذلك قوؿ ى قدر الكعٍ أم بةات تكٌعب ثديهٌن، يعين صغًن على  (كىكىوىاًعبى ) -33
 اسى لى مٍ أى  بً واعً الكى  يضً يبان إٔب البً بً بلن     حى جَ رى مي  كحي أري  دٍ ـو قى وٍ يػى  بَ كيا ري 

 ن ذلك قوؿ عةرتة:أم مستويات ُب السن، كمً  (أىتٍػرىابنا)
 اؿً مى اٛنى  اتً راًُّا ذى تٍ أى  نٍ عى ادو      كى رى  قػي يًن اًة بى تى فػى  نٍ لي عى ائً نى أي 

 القيس: ؤمر اكقاؿ 
 اكدى دي ها صي ةٍ مً  تى عٍ مى أزٍ  تى حٍ بى أصٍ ا        فى هى رابػى دان كأتٍ ةٍ هً  تى رٍ كَ ذى تى 

ى تبقى  تكوف شابٌ  على الدكاـ كلو كرب اٛنسم كهـر ُب الدنيا، فالةفسألٌف الةفوس ال تشيخ كال هتـر بل 
 ى حٌد الشباب نواء مؤمة  كانت أـ كافرة.على 

 أم ٣نتلئ ، كمن ذلك قوؿ عةرتة: (كىكىٍأننا ًدهىاقنا) -34 
 جي رٍّ ضى ني راًف فى عٍ بالزٌ  نٍ هي      إٔب مى هاقي دً  عافً الطٍّ  ـى وٍ  يػى يًن كما راعى 

 ماراعين اٜنديد الذم امتؤل جسمه به. كقاؿ اآلخر:يقوؿ الشاعر 
 اهاقى أنان دً كى   ةا لهي عٍ رى ا       فأتػٍ رانى و قً جي رٍ ره يػى تانا عامً أ

 ( يعين ال كبلـ باطل ال فائدة فيه كال يكذبلىٍغونا كىالى ًكَذابنا( أم ُب اٛنٌة  )اَل يىٍسمىعيوفى ًفيهىا) -35
.  بعضهم على بعضو

  يقوؿ أحدهم حسب، أمن العطاء حٌّت ( يعين نزيدهم مً مٍّن رَبٍّكى عىطىاءن ًحسىابنا)( ٟنم جىزىاءن ) -36 
 كفا٘ب.



ًٍلكيوفى ًمٍةهي ًخطىابنا) -37  ا الَرٍ٘نىػًَٰن الى ٬نى ةػىهيمى يسألونه  ( أم ال ٬نلكوف نؤاالن َربٍّ الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
  ُب شأف الشفاع .

ًئكى ي صىفًّا اَل يػىتىكىَلميوفى ًإاَل مىٍن أىًذفى لىهي الَرٍ٘نىػَٰني  يػىٍوـى يػىقيوـي ) -38  ( الشفيع قوالن كىقىاؿى ( فيه )الرحكحي كىاٍلمىبلى
 ( يعين إذا أصاب الشفيع ُب شفاعته فكانت ُب إنساف موٌحدو عليه بعض الذنوب فحيةئذو يأذفصىوىابنا)

 اهلل للشافع بالشفاع  فيتشٌفع له.

( الراح  ُب اآلخرة فىمىن شىاءى ( أم الذم كعدناهم به فهو كاقع ال ١نال  )اٜنٍىقح ( يـو )ًلكى اٍليػىٍوـي  َٰ ذى ) -39 
 ذ مرجعان إٔب اهلل بالتوب  كاألعماؿ الصاٜن .ٔنٌ ا( أم أَنىذى ًإٔبىَٰ رىبًٍّه مىآبنانتقرار )كاال

ابنا قىرًيبنآب يؤمةوا فقاؿ تعأب ) أنذر مشركي العرب بالعذاب إفٍ ٍبٌ  - 40 ٍرنىاكيٍم عىذى ( يعين بعد ًإنَا أىنذى
اهي ( اٞنؤمن )يػىٍوـى يىةظيري اٍلمىٍرءي موهتم ُب عآب الربزخ ) كىيػىقيوؿي ( من خًنات فيجدها أمامه )مىا قىَدمىٍت يىدى

اًفري  عذاب كما ٔنٌلص جسمي حٌن صار ترابان ( ألٔنٌلص من اليىا لىٍيتىيًن كيةتي تػيرىابنا( حٌن يرل العذاب )اٍلكى
 فبل ييعَذب كال ٪نانىب.

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الةبأ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=================================== 

 

 سورة النازعات

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



تلقي به على األرض ك (الةازعات هي الرياح الشديدة اليت تةزع اإلنساف من مكانه كىالَةازًعىاًت غىٍرقنا) - 1
م، ككلم  "غرقان" يعين تةزع الكافرين الغارقٌن ُب اٞنعاصي كاآلثاـ، كتقديره كالةازعات فتميته، كالواك للقسى 

ديد ككعيد م هت. كهم قبائل عاد الذين أرنل اهلل عليهم األعاصًن فأهلكهم. كهذا قسى ىن قومان غرق
كم  ثل تلك الرياح فتهلكى عليكم مً  لٍ ٓب تؤمةوا يب كتصٌدقوا رنوٕب أرنً  إفٍ  كاٞنعىن:للمشركٌن بالعذاب، 

أىنَػهيٍم أىٍعجىازي ٦نىٍلو محةقىًعرو  }قبائل عاد. كمثلها ُب نورة القمر قوله تعأب  كما أهلكتٍ  ٍبٌ  ، {تىةزًعي الةَاسى كى
 فقاؿ:أخذ نبحانه ُب كصف تلك الرياح 

 أبادهتم عن نرعتها حيةان بعد حٌن حٌّت  تلك الرياح عليهم فزادتٍ  تٍ يى وً ( أم قى كىالَةاًشطىاًت نىٍشطنا) -2 
 رهم.آخً 

   . (نىٍبحنا) ( ُب اٛنوٌ كىالَساًُنىاتً ) -3 

بػٍقنا( اٝنيل )فىالَساًبقىاتً ) -4  ( يعين لشٌدة نرعتها تسبق اٝنيل كالظب ككٌل ٢نلوؽ على األرض.نى

بػٍّرىاًت أىٍمرنا) -5  كاألركاح  ٌف كلم  "أمر" كةاي  اٞنخلوقات الركحاني ، يعين اٛننٌ أ. قلتي فيما نبق  (فىاٍلميدى
 :فيكوف اٞنعىنكالشياطٌن كغًن ذلك، كهي كٌل ٢نلوؽ ال يراه اٞناٌديوف، ككلم  "اٞندبٌرات" هي من اإلدبار، 

يعين ٓب تقتصر تلك الرياح على نزع الةاس من مكاهنم  ى أدبارهم،كالةفوس بطريقها على  فاٞنلقيات اٛننٌ 
  .كالشياطٌن كاألركاح كذلك لشٌدة نًنها كحركتها بل كانت تةزع كٌل من يقف بطريقها من اٛننٌ 

 توعٌدهم بعذاب القيام  كأباف بعض ما يقع فيها من حوادث فقاؿ تعأب: ٍبٌ 

ت لى لزً ثلها ُب نورة الزلزاؿ قوله تعأب }إذا زي ؿ. كمً لزى زى األرض كتػي  ( أم هتتزٌ يػىٍوـى تػىٍرجيفي الرَاًجفى ي ) -6 
 . ا{لزاٟنى زً  األرضي 

ا الرَاًدفى ي ) -7   ( يعين تتبعها اٞنصيب  الثاني  اليت تردفها، يعين تكوف بأثرها، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:تػىٍتبػىعيهى
ًتيبى ى  يىٍضًربي  فاًرسه   الصٍّياحىا العىوًيلي  أٍردىؼى  إذا      بالٌسيفً  الكى



 كاٜنادث  الثاني  هي ٕنٌزؽ اَّموع  الشمسي  كمن ضمةها األرض.

 }أم خائف  مضطرب ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜنشر  111(قػيليوبه يػىٍومىًئذو كىاًجفى ه ) - 8
ٍفتيٍم عىلىٍيًه ًمٍن خىٍيلو كىالى رًكىابو   الرٌم : ككقاؿ ذ، أم ٓب تزعجوا عليه من خيلو  ، {فىمىا أىٍكجى

 مىآرًبيهٍ  أريكو  ًمنٍ  الثحريٌا ًخبلؼى        تػىقىطٌعىتٍ  حٌّت  بالقىٍلبً  كاًجفه  لىهي 
 كقاؿ األعشى:

ٍلفىةا كظىٍعةػيةىا في  تػىرىل ٣نٌا كيجيفه  أكباديها      مىداًمعيها كيٍحبلن  خى  ْنًى
 كقالت اٝنةساء:

 كىٌجاؼً  غًني  ثػىٍبته  اٞنزاًحفً  كُب       نػىزىلىتٍ  ًشتػٍوىةه  ما إذا اليتامىى أيب 
 أم غًن خائف.

 عتقاد اٞنشركٌن كإنكارهم للبعث كاٜنشر فقاؿ:ابٌٌن نبحانه ٍبٌ  ( أم ذليل .أىٍبصىاريهىا خىاًشعى ه ) -9

يقولوف إٌف أجسامةا البالي  يرجع بعضها  كاٞنعىن:( أم ُب اٜنفرة، يػىقيوليوفى أىًإنَا لىمىٍرديكديكفى ُب اٜنٍىاًفرىةً ) -10 
  إٔب بعض داخل القرب كتعود حٌي  كما كانت أكالن فإٌف هذا غًن ٣نكن كال تعود إٔب اٜنياة ثاني .

   ؟( أم بالي  مةفٌت  داخل القربأىًإذىا كيَةا ًعظىامنا ٦نًَرىةن ) -11 

من البعث كالةشور فتلك الرجع   ١نٌمدقالوا إف صٌح ما قاله : يعين  (قىاليوا تًٍلكى ًإذنا كىرَةه خىاًنرىةه ) -12
  :خسراف عليةا ألنٌةا ٦نسر نعيم اٛنة  كنذكؽ عذاب الةار. فالكرٌة معةاها الرجع ، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء

                                                           
ألٌف بعض  {قلوب يومئذ كاجف }القلوب من أعضاء األجساـ، كاألفئدة من أعضاء الةفوس، كإ٧ٌنا قاؿ تعأب   111

ى فيها أحياء بعد كقوؼ أرضةا عن دكرهتا احملوري ، كذلك مثل ة يبقى ى دكرهتا احملوري  مستمرٌ الكواكب السيارة اليت تبقى 
ى حٌي   بذلك القٌل  اليت تبقى قلوب" كٓب يقل "القلوب يومئذ كاجف "، كعىنى يخ كزحل كاٞنشرتم، كلذلك قاؿ تعأب "اٞنرٌ 

 إٔب يـو القيام .



 تً كىكىرٌ  تىدارىتٍ نٍ ا يىكوفي ٟنىا حىيثي       ودو تىبالى و أيني  كىأىَف ميًداٌلن ًمنٍ 

ن أنةا نعيد األجساـ إٔب اٜنياة ثاني  نبحانه بأهٌنم موهوموف ُب ذلك كليس كما يظةوف مً أخرب ٍبٌ  -13
ةه فالبعث كاٜنشر للةفوس خاٌص  كال حاج  لؤلجساـ فقاؿ تعأب )   ،( فىًإ٧َنىا ًهيى زىٍجرىةه كىاًحدى

يزجرهم ملك اٞنوت زجرة كاحدة فيموتوف كٔنرج الةفوس من أجسامها  :يعين( فىًإذىا هيم بًالَساًهرىةً ) -14
ألٌف الةفوس ال تةاـ. فالسهر معةاه اإلمتةاع  ،كيصًنكف إٔب عآب األثًن إٔب عآب يسهركف فيه كال يةاموف

، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:  عن الةـو
 ايةى رً اهً السٌ   معى يًن يٍ عى  ري هً نٍ كأي       دً يٍ رً الشٌ  نى يا ابٍ  يكى كً أبٍ  وؼى فسى 

 كقالت:
 ٌوارً عى  بً يًن يٍ عى  لتٍ ةن      كأ٧ٌنا كيحٍّ رى ناهً  لى يٍ اللٌ  تح تي فبً قٍ إٌ٘ب أرً 

{ ، أم يةتظركف فىًإ٧َنىا ًهيى زىٍجرىةه كىاًحدىةه فىًإذىا هيٍم يىةظيريكفى  كنظًن هذه اآلي  ُب نورة الٌصافٌات قوله تعأب }
 اٜنساب كالعقاب.

هل فهمت قٌص  مونى مع فرعوف حٌن أتتك فيما  :يعين( حىًديثي ميونىىَٰ يا ١نٌمد )( هىٍل أىتىاؾى ) -15 
  ؟ىمضى 

( كإ٧ٌنا صار الوادم ميقٌدنان ألٌف إبراهيم اٝنليل كاف يصٌلي فيه فصار ًإٍذ نىادىاهي رىبحهي بًاٍلوىاًد اٍلميقىَدسً ) - 16
 .( لطيوى )ميقٌدنان ألنٌه صار مسجدان، كاٚنه 

َٰ ًفٍرعىٍوفى ًإنَهي طىغىىَٰ  اٍذهىبٍ ) -17   ،( ًإٔبى

َٰ أىف تػىزىَكىَٰ ( رغب  )فػىقيٍل هىل َلكى ) -18  ( أم تتطٌهر من الكفر بأف تشهد إف ال إاله إاٌل اهلل .ًإٔبى

 ؟( عاقب  كفرؾ كظلمك فترتكهمارىبٍّكى فػىتىٍخشىىَٰ ( معرف  )ًإٔبىَٰ ( أم أدٌلك كأرشدؾ )كىأىٍهًديىكى ) -19 



 .( كهي العصااآٍليى ى اٍلكيبػٍرىلَٰ فىأىرىاهي ) - 20

  ( ربٌه.كىعىصىىَٰ ( فرعوف ُّا )فىكىَذبى ) -21

َ أىٍدبػىرى ) -22   ( لدحض آي  مونى.يىٍسعىىَٰ ( عن مونى، كهو )ٍبي

 ( فيهم.فػىةىادىلَٰ ( أم فجمع فرعوف أصحابه كحاشيته )حىشىرى )فى  -23

 ٗنيع اآلٟن .( أم أعلىى من فػىقىاؿى أىنىا رىبحكيمي اأٍلىٍعلىىَٰ ) -24 

هي الَلهي ) -25  ( أم تةكيبلن به ُب عذاب الةار ُب اآلخرة، كُب نىكىاؿى اآٍلًخرىًة كىاأٍليكٔبىَٰ ( بالعذاب )فىأىخىذى
   . 112 الدنيا بالغرؽ كالعار

  ( عقاب اهلل كيتجٌةب معاصيه.لىًعبػٍرىةن لٍّمىن ٫نىٍشىىَٰ ( الغرؽ كاٟنبلؾ )ًلكى  َٰ ًإَف ُب ذى ) -26

ها فجعلها فى ( أم راصى بػىةىاهىا( اليت )أىشىدح خىٍلقنا أىـً الَسمىاءي ركف للبعث )( أيها اٞنشركوف اٞنةكً أىأىنتيمٍ ) - 27
قي هل إعادة أجسامكم إٔب اٜنياة ثاني  بعد موهتا أشٌد عةدكم أـ الٌسماء؟ فخلٍ  :يعيننبع طبقات. 

ٝنىىٍلقي الَسمىاكىاًت  }افر قوله تعأب ثلها ُب نورة غالٌسماكات كاألرض أكرب من خلقكم كأعظم. كمً 
ٍلًق الَةاًس كىلىًكَن أىٍكثػىرى الَةاًس الى يػىٍعلىميوفى   .{  كىاأٍلىٍرًض أىٍكبػىري ًمٍن خى

 ها، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:ها كأخفض نافلى ليى ا( أم رفع عرىفىعى ٚنىٍكىهىا) -28 
يٌا جىهمي  يحى

 أٍحراري  الَسٍمكً  ًطواؿ من آباؤهي      صورىتيهي  الليلى  تيًضيءي  اٞن
 كقالت:

 مىٍهديكـي  الَسٍمكً  طىوًيلً  بػىٍيتو  ككلٌ      مىٍرجيوـي  الَدٍهرً  بأثاُب  اٍمرًئو  كلح 
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  ( نبع طبقات بعد أفٍ فىسىَواهىارفع ما كاف خفيفان من تلك الغازات كأخفض ما كاف ثقيبلن مةها ) كاٞنعىن:
اًء كىًهيى  َ اٍنتػىوىلَٰ ًإٔبى الَسمى  كانت دخانان متكاثقان. كقد شرح اهلل عةها ُب نورة السجدة فقاؿ تعأب }ٍبي

ةىا طىائًًعٌنى فػىقىضىاهيَن نىٍبعى ٚنىىاكىاتو   ُب يػىٍومىٌٍنً{ . ديخىافه فػىقىاؿى ٟنىىا كىًلؤٍلىٍرًض اٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كىٍرهنا قىالىتىا أىتػىيػٍ
 اهلل تعأب لى غازات ففصى   ُب بدء األمر كاف الغبلؼ اٛنٌوم دخانان متكاثفان ككاف خليطان من نبع عىن:كاٞن

 نبع طبقات غازيٌ . رفع اٝنفيف مةها كترؾ الثقيل فصارتٍ  تلك الغازات بعضها عن البعض بأفٍ 

 ذلك قوؿ األعشى: والظلم ، كالشاهد علىه( الغطش كىأىٍغطىشى لىيػٍلىهىا كىأىٍخرىجى ضيحىاهىا) -29 
 ًة ييؤًنسييًن صىٍوتي قػىيٌاًدهىا ===ٍيًل غىٍطشىى الفىبلى كبػىٍهمىاءى باللٌ 

أظلم ليلها بأفوؿ الشمس كأباف ضحاها بةور الشمس. كإ٧ٌنا أضاؼ ذلك إٔب السٌماء بقوله  كاٞنعىن:
فتعكسها تلك الغازات إٔب   الشمس تةتشر على الطبقات الغازيٌ  أشعٌ  ألفٌ  ضيحىاهىا ""ك ""لىيػٍلىهىا تعأب

 فيكوف الةهار. األرض

ا َٰ كىاأٍلىٍرضى بػىٍعدى ذى ) -30    صارت صاٜن  للسكىن .( أم زاد ُب قشرهتا الباردة شيئان فشيئان حٌّت ًلكى دىحىاهى
 كالشاهد على ذلك قوؿ أمٌي  بن أيب الصلت:

ا أىٍعمىرى ٍبٌ  دىحاها داره  ـى        باُّى  أى٠ٍنىدي  ًهيى  اَليًت  بًاأليٍخرىل كأىقا
 .حسن من األكٔبأنٌد باُّا كأقاـ بغًنها اليت هي ٍبٌ  يعين دار مؤلها باألطعم  كالذخًنة

 من األرض، ( كتعليل ذلك أٌف الغازات خرجتٍ مىاءىهىا كىمىٍرعىاهىان األرض )( أم مً أىٍخرىجى ًمةػٍهىا) -31 
 اٞنياه خرجت من اليانبيع الساخة  على هيئ اد اٟنيدركجٌن باألككسجٌن، كبعض ٓنٌ ان نت مً كاٞنياه تكوٌ 
 ى.ا هطلت األمطار على األرض أنبتت الكبلء فصار اٞنرعى مٌ ِنار، كلى 

 ( على األرض، أم أثبتها، كمن ذلك قوؿ عةرتة:كىاٍٛنًبىاؿى أىٍرنىاهىا) -32 
اـً  شىٍخصي  ٕب  الحى  فػىلىوٍ   الرَاًني كاٛنىبىلً  البىٍأسً  شىًديدً  ًبقىٍلبو      لىًقيتيهي  اًٜنمى



نت جباؿ تكوٌ ٍبٌ  األمر فصارت جباالن. ئكيريد بذلك الةيازؾ اليت نقطت على األرض بكثرة ُب باد
بات جيولوجٌي  لؤلرض كالزلزاؿ كاٝنسف كالرباكٌن كغًن نت من تقلٌ  تكوٌ ى ثبلث  أقساـ، األكٔبى ل على أخرى 

 من تقٌلص كجه األرض كتكٌسرها فصارت من ذلكذلك، كالثاني  من عوامل التعري  كالتآكل، كالثالث  
 اٛنباؿ اٞنمتٌدة اٞنستطيل ، فهذه أربع  أنواع من اٛنباؿ.

 ( أم جعل تلك اٞنياه كالةباتات اليت أخرجها من األرض متاعان لكممىتىاعنا َلكيٍم كىأًلىنٍػعىاًمكيمٍ ) -33 
 كألنعامكم.

 ى، كتلك اٜنادث  هي ٕنٌزؽأم الداهي  الكربل كاٜنادث  العظمى ( فىًإذىا جىاءىًت الطَاَم ي اٍلكيبػٍرىلَٰ ) -34 
 األرض كاَّموع  الشمسي ، كيكوف ذلك يـو القيام .

نسىافي مىا نىعىىَٰ ) -35   ئات فبلةات، أما السيٌ ( أم يتذٌكر ما عمل ُب الدنيا من حسى يػىٍوـى يػىتىذىَكري اإٍلً
 ٩ندكهنا مكتوب  ُب صحائف أعماٟنم. يتذٌكركهنا كلكنٍ 

 كهنا بأبصارهم كيسمعوف صوهتا( ألهٌنم يقعوف ُب جاذبٌيتها فًنى كىبػيرٍّزىًت اٛنٍىًحيمي ًلمىن يػىرىلَٰ ) -36 
 بأٚناعهم.

 ه كيةقاد لرنوله.بربٌ  ( أم تكرٌب على رنولةا كٓب يؤمنٍ فىأىَما مىن طىغىىَٰ ) -37 

نٍػيىاكىآثػىرى اٜنٍىيىاةى ) -38     ،( على اآلخرةالدح

 ( له كمسكةه.فىًإَف اٛنٍىًحيمى ًهيى اٍلمىٍأكىلَٰ ) -39

ـى رىبٍّهً ) -40   ( أم عن احملٌرمات كعن الظلمكىنػىهىى الةَػٍفسى عىًن اٍٟنىوىلَٰ ن برنوله )( كآمى كىأىَما مىٍن خىاؼى مىقىا
 للةاس، كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن:

 لاٟنوى  عنً  وـى لي الظٌ  يىصيٌدكفى  جاؿه ا     رً كهنى كدي  عابً الشٍّ  أذنابً ى بً عَ رى تػى 



 أٌم يصٌدكف الظآب إذا اعتدل على الضعفاء.

 ( له ُب عآب الربزخ.فىًإَف اٛنٍىَة ى ًهيى اٍلمىٍأكىلَٰ ) -41 

كقتها. كقٌد نبق  ( يعين مّت ٪نٌنأىيَافى ميٍرنىاهىا( يعين عن ناع  اٞنوت )يىٍسأىليونىكى عىًن الَساعى ً ) -42 
 تفسًنها ُب أكاخر نورة األعراؼ.

 لمه بوقتها فتذكرها ٟنم كتبٌٌن كقتها.( أم ليس لك عً ًفيمى أىنتى ًمن ذًٍكرىاهىا) -43 

 .مى آجاٟنً ( يعين إٔب حكم ربك يكوف مصًن اٝنلق عةد مةتهى ًإٔبىَٰ رىبٍّكى ميةتػىهىاهىا) -44 

اًإ٧َنىا أىنتى ميةًذري مىن ) -45   ا.من ٫ناؼ عقاب اهلل فيؤمن باهلل كبرنوله كال يعصيهره مى ( أم ١نذٍّ ٫نىٍشىاهى

أىنَػهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهىا) - 46 كف حادث  اٞنوت كف اٞنبلئك  اليت تقبض نفونهم من أجسامهم كيرى ( أم يرى كى
 أك هناران.( يعين إاٌل ليل  ًإاَل عىًشَي ن أىٍك ضيحىاهىا( ُب الدنيا )ٓبٍى يػىٍلبىثيوا)

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الةازعات،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================== 

 

 سورة عبس

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ـٌ مكتـو من أصحاب رنوؿ اهلل ككاف مكفوؼ البصر، فأرنله الةٌب   -1 إٔب أحد كاف عبد اهلل بن أ
 ى فقًنلرجل أعمى    أف يةقادى فى ا جاءه عبد اهلل ككٌلمه أخذته األنػى لمٌ فنبلـ، رجاؿ قريش يدعوه إٔب اإل



لو ذهبت إليه " : عةه كٓب يسمع لقوله، فرجع عبد اهلل كأخرب الةٌب بذلك كقاؿكتٌؤبى  كجههؿ فعبس ااٜن
 على صدكده بعد ذلك كجاء إٔب الةٌب كأنلم.ندـ الرجل ٍبٌ  ".بةفسك أراه يةقاد لقولك كيستسلم ألمرؾ

  :فةزلت هذه اآليات
 ،( عن اإل٬نافعىبىسى كىتػىوىَٔبَٰ )

 ( يعين حٌن جاءه عبد اهلل يدعوه إٔب اإلنبلـ.أىف جىاءىهي اأٍلىٍعمىىَٰ ) -2

 يعين يتطٌهر من الكفر( لىعىَلهي يػىزََكىَٰ ( يا ١نٌمد لو ذهبت إليه بةفسك كدعوته النقادى، ك) كىمىا ييٍدرًيكى ) -3
 كاإلشراؾ.

 به كيةتفع ّنا يستمع. للقرآف فيٌتعظى  ( يعين أك يستمعي فػىتىةفىعىهي الذٍٍّكرىلَٰ ( بالقرآف )أىٍك يىذََكري ) -4

 نتماع القرآف كابتعد عةه،ا( عن أىَما مىًن اٍنتػىٍغىنىَٰ ) -5 

  تسمعه بعض آيات القرآف.( أم تقف ُب طريقه كتعرتض له لكي فىأىنتى لىهي تىصىَدلَٰ ) -6

 ٓب يتطٌهر من اإلشراؾ كإ٧ٌنا عليك اإلنذار كليس ( يعين ليس لك عقابه إفٍ كىمىا عىلىٍيكى أىاَل يػىزََكىَٰ ) -7
  عليك اٟنداي .

 ،( برجله كأنلمكىأىَما مىن جىاءىؾى يىٍسعىىَٰ ) -8

 على إشراكه. ( أم ٫ناؼ عقاب اهلل إف بقيى كىهيوى ٫نىٍشىىَٰ ) -9

 إنك تتشاغل كاٞنعىن:ل التائٌن تسهيبلن للكبلـ، ( أصلها تتلٌهى، فحذفت إحدى فىأىنتى عىٍةهي تػىلىَهىَٰ ) -10 
 ه إٔب اإلنبلـ.يدعوى ى لً األعمى  عةه كٓب تذهب بةفسك إليه بل أرنلتى 



 ى عن الذم له رغب  ُب اإل٬ناف عن القرآف كتتلهٌ نتغىنى ان مى ل لً ( ال تفعل هكذا فتتصدٌ كىبَل ) -11 
 ( أم موعظ .تىٍذًكرىةه ( إشارة إٔب آيات القرآف )ًإنَػهىا)

 ُّا. عظٍ عظ فليتٌ يتٌ  ن شاء أفٍ ( يعين فمى فىمىن شىاءى ذىكىرىهي ) -12 

 متها( يعين هذه اٞنواعظ كاآليات مكتوب  عةدنا ُب صحف مقٌدن  مكٌرم  كرٌ ُب صيحيفو محكىَرمى و ) -13
 اٞنبلئك  كاألنبياء كمن تبعهم.

 ( منمحطىَهرىةو  أك يبٌدؿ فيها ما يشاء )( عن عبث العابثٌن ُّا فبل يقدر أحد أف يغًٌن َمٍرفيوعى و ) -14
 بن اهلل كال العزير كال شيء آخر ٣نٌا غًنٌته االيدم كخطٌته األقبلـ ُبإٌف اٞنسيح أب فيها كتى اإلشراؾ ٓب يي 

 الكتب الٌسماكيٌ  اليت عةدكم ُب األرض.

 ( مفردها نفًن، كٗنعها نفرة كنفراء، كهم رنيل اهلل إٔب خلقه، كمن ذلك قوؿنىفىرىةو بًأىٍيًدم ) -15 
 جرير:

 اتابى كال عً  ًنى فً ى ال نى سى ل       فأمٍ رى تػٍ تػى  راءى فى السح  مي كي يلى إتي ثٍ عى بػى 
 ف حٌّت قبضوا عليهال اٞناضٌن كيٌسرنا ٟنم تلك الصحي ى الرني أنزلةا تلك اٞنواعظ كاآليات على  كاٞنعىن:

 بأيديهم كقرأكها على قومهم.

 ن األحكاـكم مً آي  أك نورة أك حي  كلٌ   كاٞنعىن:( أم أبرار صاٜنٌن مطيعٌن. بػىرىرىةو ( عةد اهلل )ًكرىاـو ) -16 
 الن ُب الٌلوح احملفوظب أكٌ كتى ى األنبياء السابقٌن فإهنا تي ى الةٌب ١نٌمد أك نزؿ ُّا على اليت يةزؿ ُّا جربائيل على 

 أك أصاُّا تغيًن جربائيل إٔب األنبياء، فإذا ذهبت تلك السورة من بٌن الةاس أك ضاعتٍ يةزؿ ُّا ٍبٌ 
  كال تةاله األيدم لكي تعبث فيه. ك٣نٌا يؤيد هذاًنٌ وح ال يضيع كال يتغكتبديل فإٌف األصل موجود ُب اللٌ 

 . { ٜنىىاًفظيوفى ًإنَا ٥نىٍني نػىزٍَلةىا الذٍٍّكرى كىًإنَا لىهي } قوله تعأب ُب نورة اٜنجر 



ـٌ اإلنساف اٞنتكرٌب على ٍبٌ  -17   قيًتلى م ربٌه فقاؿ تعأب )عى ةكر لةً ى رنوله كاٞنى اهلل كعلى أخذ نبحانه ُب ذ
نسىافي   !م ربٌهعى ( أم ما أشٌد كفره كإنكاره لةً مىا أىٍكفىرىهي قاتله اهلل ) كاٞنعىن:، ( اإٍلً

 ؟( ًمٍن أىمٍّ شىٍيءو خىلىقىهي ) -18 

  أصبح جةيةان، أم قٌدر له البقاء ُب رحم أمه تسع  أشهر( ُب رحم أٌمه حٌّت نحٍطفى و خىلىقىهي فػىقىَدرىهي ًمن ) -19
 كوف جةيةان ذكران أك أنثى، كقٌدر عمره ُب الدنيا بالسةٌن، كقٌدر له غًن ذلكي من ذلك، كقٌدر أفٍ  أك أقلٌ 

 من خًنو أك شر إمتحانان كاختباران ُب حاؿ بػيليوغه.

َ الَسًبيلى يىَسرىهي ) -20  فوجد كٌل شيء ل اٜنياة كاٞنعاش بي يٌسر له ني ٍبٌ  كاٞنعىن:( السبيل معةاه الطريق، ٍبي
ئان له ٣نٌا ٪نتاجه كال صعوب  عليه ُب ٓنصيله كال مشق  ُب طلبه يأكل كيشرب كيلبس كيلعب حاضران مهيٌ 

 ضعفه كبكاءه ته كنسيى ككفر ِنالقه كاغرٌت بقوٌ م ربٌه عى عظمه ك٧نا جسمه كبلغ أشٌده أنكر نً   إذا قومى حٌّت 
  :قاؿ م إذٍ عى ر للةػٍّ كبوله ُب ثيابه كغائطه ُب فراشه حٌن كاف طفبلن. كلقد أحسن الراجز ُب كصف هذا اٞنةكً 

 يفٍ فً وؿو خى أكي لو غًن مى ٌل أكٍ كي   نٍ زان مً يٍف     عاجً عً ُب حاؿو ضى  ضاءي كاألعٍ  األـح  هي تٍ دى لى كى 
ـى الرٌ       يٍف  طً والن لى سي عٍ  مى يػىٌٍنً دٍ الثٌ ٌذاهي ًمنى غى تػى يػى   تى قيٍل ٕب ًم ًٟنذا أنٍ دٍ ؽى ُب الثٌ زٍ مىٍن أقا

 ميًهٌماًت اٜنياًة حاًصلى  لَ ل كي أى كرى                 ٌوةي فيًه كاًملى القي  حيةما قٍد صارىتً 
ـى الكى مى    صارى لىه  دٍ م قى ذً لى الٌ ضٍ  ى كالفى مى عٍ كرى الةػٌ أنٍ   تى قيٍل ٕب والن ًٟنذا أنٍ غي شٍ مى  فى وٍ ٍن أقا

َ أىمىاتىهي فىأىقػٍبػىرىهي ) -21  ، (ٍبي

َ ًإذىا شىاءى أىنشىرىهي ) -22   . (ٍبي

 عليه د قد كٌرر ذكر البعث كاٜنشر كأكٌ عرتاؾ نؤاؿ أيٌها القارمء الكرٙب فتقوؿ إٌف اهلل تعأباقد  كأظنٌ 
َ ًإذىا شىاءى أىنشىرىهي( فبٌٌن أفٌ  كتوٌعد به ُب كثًن من نور القرآف كلكنٍ   الةشور مقركف ُب هذه اآلي  قاؿ )ٍبي

  د.باإلشاءة كاإلرادة غًن مؤكٌ 



كاٛنواب على ذلك إٌف البعث للةفوس دكف األجساـ، ككذلك اٜنشر كاٜنساب كاٛنزاء كٌله للةفوس كليس 
ى األرض، خاٌص  لةشر األجساـ على  ا كلم  "نشور" فهيعليه، أمٌ  د، كلذلك ذكره اهلل مراران كأكٌ لؤلجساـ

إٌف اهلل تعأب ال يعجزه شيء فلو شاء إعادة األجساـ اٞنيت   كاٞنعىن:كلذلك قاؿ تعأب )ًإذىا شىاءى أىنشىرىهي( ، 
  إٔب اٜنياة ثاني  ألعادها كلكن ال حاج  إٔب ذلك.

ى ذلك قوله ليل على ، كالدٌ معةاها اإلرناؿ من مكاف إٔب مكاف آخر كال تعطي معىن اٜنياة فكلم  "بعث"
كقاؿ تعأب ُب نورة الةحل  ،{ كمعةاه أرنلةا مةهم كىبػىعىثٍػةىا ًمةهيمي اثٍػينىٍ عىشىرى نىًقيبنا تعأب ُب نورة اٞنائدة }

  { . الطَاغيوتى كىلىقىٍد بػىعىثٍػةىا ُب كيلٍّ أيَم و َرنيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ الٌلهى كىاٍجتىًةبيواٍ  }

ى ذلك قوله تعأب ُب نورة الةمل ليل على فمعةاها اٛنمع كال تعطي معىن اٜنياة، كالدٌ  "حشر"كلم  أٌما  
نًس{ . } عى لسليماف جةوده كاٞنعىن:كىحيًشرى ًلسيلىٍيمىافى جيةيوديهي ًمنى اٛنًٍنٍّ كىاإٍلً كىالطَيػٍرى  . كقاؿ تعأب } ٗنًي

 { . أىَكابه ١نىٍشيورىةن كيلٌّ لَهي 

 ما أمره اهلل تعأب من الطاعات ( أم ٓب يقضً لىَما يػىٍقًض مىا أىمىرىهي ه ألنٌه )ال يشاء نشورى ( كىبَل ) -23 
، فكلم  "لىَما"  ن ذنب. كال ٫نلو إنساف مً  كٌلها  ٓب ٫نالفٍ  ئات بل خالف بعضها إفٍ كاجتةاب السيٌ 

 تعطي تعيٌن الوقت، كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:
 طارًمكٍ ًض أى قٍ فإٌنين ًمةًك لىٌما أى      ضىى ُب ًخٌل و كىطىران  قى  يكٍن قدٍ  فإفٍ 

فقوؿ الشاعر "ُب خٌل  كطران" دليل الزمن الذم كاف يقضيه معهم ، كلذلك ٓب يقل "قد قضى من خٌل  
  كطران".

 لو ٓب يكن ذلك اٛنسم اٞنقبور قد أذنبت الةفس بوانطته، ألعاده إٔب اٜنياة كأنشأ فيه نفسان  كاٞنعىن:
 أخرل غًن األكٔب كما خلق آدـ من تراب.

نسىافي ًإٔبىَٰ طىعىاًمهً ) -24    ل كيف ٫نرج من األرض.عتبار فًنى ا( نظر فػىٍليىةظيًر اإٍلً



ةىا اٍلمىاءى ) -25   ( يعين ماء اٞنطر.صىبًّا( من السحاب )أىنَا صىبىبػٍ

َ شىقىٍقةىا اأٍلىٍرضى ) -26  (.شىقًّا( بالةبات لكٌل نبت و )ٍبي

بًّا) -27 ةىا ًفيهىا حى  ٗنع ذكر الفواكهٍبٌ  ( كاٜنةط  كالشعًن كالذرة كالرز كغًن ذلك من اٜنبوب.فىأىنبىتػٍ
 :كاألٖنار ُب ٗنل  كاحدة كما ٗنع اٜنبوب ُب ٗنل  كاحدة فقاؿ تعأب

 ىرمى فاكه  ذات نولن صغار كليس ٟنا قشره يي  ( قصد نبحانه بكلم  "ًعةىبان" كلٌ كىًعةىبنا كىقىٍضبنا) -28
كذلك كالعةب كالتوت كالتٌن كالتفاح كالكمثرل كغًن ذلك من الفواكه، كلذلك ٗنع إنم العةب ُب 

الةحل كغًنها فقاؿ تعأب } ييةًبتي لىكيم ًبًه الَزرٍعى كىالزَيٍػتيوفى كىالَةًخيلى كىاأٍلىٍعةىابى { . ككلم  "قىضب"  نورة
ا إاٌل بعد أف ييقضبى قشرها أم يكسر قشرها، كذلك  ٖنرة ٟنا قشر ٚنيك كال ٬نكن أكله ُّا كلٌ  قصدى 

كالٌلوز كالفستق كالبةدؽ كغًن ذلك. فكلم  "قىضب" معةاها قطع الشيء إٔب نصفٌن، كالشاهد  كاٛنوز
 قوؿ القطامي يصف الثور: على ذلك

  ى صىٍوًُّا ميتػىوىجٍّسان     شىًئزى الًقياـً يػيقىضٍّبي األغصانايحى فػىغىدا صىبً 
 صاف بفمه كأنةانه. كقاؿ األعشى:غاأل عقطٌ ييعين 

َبى     فأصبحتٍ  تى يٍ وى ابو حى زى عٍ مً  وفً بي كلى   قاٟنىاتى عً بٍ ضى  و قى لى  كآزً هني
 أم قطعت عقاٟنا. كقاؿ علقم :

يشاةى ًبصيرًمها      فقدٍ 
 بً أهنىجىٍت ًحباٟنيا للتٌػقىضح  أطىعتى الويشاةى كاٞن

 قاضب و" أم ليس ُب فمي ننه تقضب شيئان فتبٌن أحديعين للتقٌطع. يقاؿ ُب اٞنثل "ما ُب فمي من 
 يه من اآلخر.صفى نً 

 ( فالزيتون  تكوفكىزىيٍػتيوننا كى٦نىٍبلن ذكر نبحانه بعض األٖنار اليت تكوف نواهتا مستطيل  فقاؿ تعأب )ٍبٌ  -29 
 نواهتا مستطيل  كةواة التمر.



اًئقى غيٍلبناتعأب )ذكر اٜندائق كما فيها من أنواع األٖنار فقاؿ ٍبٌ  -30  ( يعين غليظ  األشجار، كىحىدى
 فكلم  "غيلب" معةاها الغليظ البدين، كمن ذلك قوؿ لبيد:

ـي قً  ًنً صً اٜنى  ؼً رى ل طى ًجنه لدى       قاًب كأهٌنمٍ الرٍّ  بً  و غيلٍ قامى كمى   يا
 بلـي حٍ ها أى طً رٍ فػى  طي الً بان ٢ني لٍ غي     ٌي و     شً عى  لَ كي   البابى  ينى رً ضٍّ حى ميتى 

( كهو كىأىبًّافاكه  ذات نواة كبًنة كاٝنوخ كاٞنشمش كالعةجاص كغًن ذلك ) ( كهي كلٌ كىفىاًكهى ن ) -31
 الكبلء بأنواعه، كالشاهد على ذلك قوؿ األعشى:

 كاٍلمىٍكرىعي ًجٍذميةا قػىٍيسه ك٤نىٍده دارينا     كلىةا األىبح بًه 
 كقاؿ اآلخر:

ا اٍلغىرىبي ٢نيٍتىًلطنا     عىلىى الشٌ ًطٌنى كىاٍليػىقٍ  تػىرىل ًبًه اأٍلىبٌ   رًيعىً  ٩نىٍرًم ٓنىٍتػىهى
  فقوؿ الشاعر "لةا األبح به كاٞنكرعي" يعين الكبلء كاٞناء ألنعامةا.

توٌعد بالعذاب ٍبٌ  لةا، كالكبلء كالقشور ألنعامةا. ( فاٜنبوب كالفواكه متاعه َمتىاعنا َلكيٍم كىأًلىنٍػعىاًمكيمٍ ) -32 
 م كال يشكر عليها فقاؿ تعأب:عى هذه الةػٍّ ن يأكل مى لً 

ٌخ اآلذاف لشٌدهتا، كمن ذلك قوؿ الةابغ  ص( يعين الصيح  العظيم  اليت تفىًإذىا جىاءىًت الَصاَخ ي ) -33
 الذبيا٘ب يصف ثور كحش:
 مىٍستيوري  الَرٍكؽً  ًبدىًحيسً  ًصماخيها     أيذينان  ٟنىىا أىٍصغىى نػىٍبأىةو  ًمنٍ  أىصاخى 

دع، يعين يثور هو الصوت الذم ٫نرج من الشمس عةدما تةصدع فتخرج الغازات من ذلك الصٌ   كالصاخٌ 
بركاف من الشمس له صوته عظيم، كهو اٞنعرٌب عةه بالصور ُب قوله تعأب }يـو يةفخ ُب الصوًر فتأتوف 

 فبل داعي إلعادته. الكوف كالقرآفُب كتايب  الصور كقد شرحتي عن  ،أفواجان{ 

  ( إف كاف أخوه من أصحاب الشماؿ،يػىٍوـى يىًفرح اٍلمىٍرءي ًمٍن أىًخيهً ) -34 

http://www.quran-ayat.com/kown/4.htm#النفخ_في_الصور_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm


  . (كىأيمًٍّه كىأىبًيهً ) -35

 ( ليس اٞنعىن أٌف اإلنساف يهرب من أهله خوفان مةهم بل يهرب منكىبىًةيهً ( أم زكجته )كىصىاًحبىًتهً ) -36
، فإذا انتةجد به أحده مً   رادكاأن هؤالء الذين هم أعٌز الةاس عةده ك العذاب الذم يصيبهم ُب ذلك اليـو

 مةه أف ٫نٌلصهم، ال يلتفت إليهم كال يسمع لقوٟنم، بل يهرب بةفسه يريد الةجاة من العذاب كلكن ال
 ٤ناة مةه.

 ( عن غًنه، أم يلهيه عن أهله كأكالده فبليػيٍغًةيهً ( من العذاب )ًلكيلٍّ اٍمرًئو مٍّةػٍهيٍم يػىٍومىًئذو شىٍأفه ) -37 
ْنتمع ٍبٌ  يلتفت إليهم كال يستمع لصراخهم، كذلك هو اليـو الذم تتمٌزؽ فيه اَّموع  الشمسي ،

 ر ُب الفضاء.ُب احملشى  الةفوس

  ( أم مشرق  مضيئ .كيجيوهه يػىٍومىًئذو محٍسًفرىةه نبحانه يصف أحواؿ أهل احملشر فقاؿ )أخذ ٍبٌ  -38

 ( ًلما أعٌد اهلل ٟنا من الةعيم ُب اٛنة .ضىاًحكى ه محٍستىٍبًشرىةه ) -39 

 كذلك قولهن إرهاؽ كتقتًن ُب عآب الربزخ، ( أم عليها نواد ككآب  مً كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو عىلىيػٍهىا غىبػىرىةه ) -40 
  تعأب:

ا قػىتػىرىةه ) -41  شٌق ، ك"القرت" تقتًن العيش، كمن ذلك قوؿ كعب بنمى ( ، "الرهق" هو التكليف كالٍ تػىٍرهىقيهى
 زهًن:

الًفيهي       كاًحدو  كىٍسبً  ًمن شىبٌ  أىفٍ  ًإٔب كىسيوبه   يػىتىمٌوؿي  ال اإًلقتاري  ١ني
 كأحزاف. كمن ذلك قوؿ علقم  الربزخ كما القته من ذؿٍّ ها كشٌق عليها تقتًن العيش ُب عآب فى أكلى  كاٞنعىن:

 يهجو مؤبن له:
 اٜنىٍفري  أناًملىهي  أفىنى  الًكدىل كىضىبٍّ      كىٍجًههً  دىكائًرى  أفىنى  قدٍ  الَشرَ  تػىرىل



 ( ُب أفعاٟنم.اٍلفىجىرىةي ( ُب أدياهنم )أيكلىػًَٰئكى هيمي اٍلكىفىرىةي ) - 42

،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ    ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك عبسى

=================================== 

 

 سورة التكوير

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

، فقاؿ اهلل تعأب جوابان لسؤاٟنم  - 1  :نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام  مّت تقـو
 الشمس إذا كرات عديدة فحيةئذو تقـو القيام . ألفٌ ( يعين إذا تقطٌعت كصارت  ًإذىا الَشٍمسي كيوٍّرىتٍ )
 نتهت حياهتا كبرد كجهها يكوف ٟنا قشرة أرضي  باردة ٕنةع خركج الغازات من جوفها، فإذا ازدادتا

 حيةئذو تةفجر الشمس كتتقٌطع فتكوف تسع عشرة قطع ، فتجذٌُّن أقرب الغازات ُب جوفها كتضايقتٍ 
 يديٍرفى حوٟنا كما تدكر الكواكب السٌيارة حوؿ مشسةا اٜنالي ، كتصبحمشسو ٟنٌن، كهي اٞنسٌماة نقر، ف

 يػىٍوـى تػيبىَدؿي  }٠نموع  مشسي  جديدة غًن ٠نموعتةا اٜنالي ، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة إبرهيم 
 . { اٍلقىَهارً األىٍرضي غىيػٍرى األىٍرًض كىالَسمىاكىاتي كىبػىرىزيكاٍ لٌلًه اٍلوىاًحًد 

 ران، من ذلك قوؿ امرئاٞناء إذا خالطه تراب أك طٌن صار اٞناء كدً  . إفٌ  (كىًإذىا الةحجيوـي انكىدىرىتٍ ) - 2 
 القيس يصف اٝنمرة:
 كىًدرً  كال طىٍرؽو  غىًٍنً  ّناءو  كشيٌجتٍ   ًنٍصفيهي  الَصٍحنً  ُب صيبَ  اٍنتىطابيوا فلٌما

 خاف ُب الفضاء.كتكاثف الضباب كالدٌ  رة اٛنوٌ دٍ إذا اختفت الةجـو عن األنظار، كذلك بسبب كي  كاٞنعىن:



 ( ٥نو الشمس، كيريد بذلك الةيازؾ اليت ُب الفضاء ألهٌنا تةجذب إٔب الشمسكىًإذىا اٍٛنًبىاؿي نييػٍّرىتٍ ) -3
 نتهاء جاذبٌي  األرض، كقد نبق تفسًنها ُب نورة الةبأ.ابعد 

 رة، على كزف حجارة كأحجار، كٗنرةكٗنعها ًعشار كميعاشى ( مفردها ًعشرة كىًإذىا اٍلًعشىاري عيطٍّلىتٍ ) -4
 كٗنار، من ذلك قوؿ التهامي:

 ًكبلـي  القيليوبً  ُب كىبلـو  كريبٌ     عيٍسرىةو  غىيػٍرى  أٍكرىثىتٍ  ما ًعٍشرةو  ككم
 سٌمى عشًن، كمن ذلك قوؿ حٌساف:كصاحب الًعشرة يي 

 ـي دى  أنا أقٍ فًجٌةيًت ًه ًجٌة ه ٍن    بً كي ًني فإٍف تى شً ألٌني إذا الفى العى 
 ى ذلك قوله تعأب ُب نورة الزخرؼ. كالشاهد على ة بٌن الكافرين بطلتٍ دى رة كاٞنوادى كإذا اٞنعاشى  كاٞنعىن:

 اأٍلىًخبَلءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ ًإاَل اٍلميَتًقٌنى{ .}

عىت لتأكل ٜنـو كىًإذىا اٍلويحيوشي حيًشرىتٍ ) -5   ى األرض ببل دفن لكثرهتم، كذلكى اٞنلقاة على اٞنوتى ( أم ٗنًي
 حـو خاص ، كالشاهد على ذلك قوؿيل الذم يكوف طوله ألف نة . فالوحوش هي آكل  اللٌ ُب جه  اللٌ 

 ه كأخذكا يأكلونه:كا ثوران كشوىكٍ علقم  حٌن صادي 
 ثػىَقبً اَلًذم ٓب يػي عي ٍز بىائًةىا     كىأٍرحيًلةىا اٛنٍى كأىَف عيييوفى الوىٍحًش حىٍوؿى خً 

 : كقاؿ عةرتة
ـي كلً ًش العً حٍ ===  وى لٍ وـي كلً حي  اللح ًٍنً لطًّ وسي كلً في  الةػح ٕبى   ً  الٌسلىبي الى يَ خى لٍ ظا

 ق .أٌما ُب جه  الةهار فبل يعيش إنساف كال حيواف كال كحش بسبب ارتفاع درج  اٜنرارة احملرً 

 تتبٌخر مياهها، كذلك بعد كقوؼ ُنرارة الشمس بعد أفٍ ( يعين توٌهجت كىًإذىا اٍلًبحاري نيجٍّرىتٍ ) -6
 رى جه  من األرض فتزداد اٜنرارة كتتبخٌ األرض عن دركهتا احملوري  حيث تدـك أشٌع  الشمس كحرارهتا على 

 ها الشمس.ر أرضى مياه البحار كاألهنار كتصهى 



 مع اٞنبلئك  كتصعد إٔب السماء، ( أم ازدكجت، فاٞنؤمةوف تزدكج نفونهمكىًإذىا الةػحفيوسي زيكٍّجىتٍ ) -7 
 ى األرض، كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ ،كالكافركف يزدكجوف مع الشياطٌن فيبقوف على 

 ككذلك بعد اٜنساب يذهب اٞنؤمةوف إٔب اٛنةاف مع اٞنبلئك ، كيذهب الكافركف إٔب الةار مع الشياطٌن.

 الطفل  الصغًنة كانت بعض قبائل العرب تدفةها بالرتاب كهي حٌي ( كهي كىًإذىا اٍلمىٍوءيكدىةي نيًئلىتٍ ) -8 
 في ابةتها عن أبيها لئبل يقتلها أك ْنًنها عةد بعض أقارُّا كجًناهناهات ٔني خوؼ العار، ككاف بعض األمٌ 

  ةت من القتل.كبذلك تةجو البً 

 قتلوًؾ؟ فتقوؿ ببل ذنب. كهذا( أم تسأٟنا اٞنبلئك  بأم ذنبت بًأىمٍّ ذىنبو قيًتلىتٍ كالسؤاؿ هو ) -9 
 هتديد ككعيد بالعذاب ٞنن قتلها.

 ( يعين صحف األنبياء، أم الكتب السماكيٌ  كهي صحف ابراهيم كتوراةكىًإذىا الصححيفي نيًشرىتٍ ) -10 
 مونى كزبور داككد كإ٤نيل عيسى كقرآف ١نٌمد تيةشىر بٌن أيدم الرنيل كٌل كاحد مةهم يةشر كتابه بٌن

 ركا كيقولوا ٓب يكنٍ ةكً ن ألفاظه كمعانيه، لئبل يي ن أحكامه كبٌدلوا مً ى ما غًٌنكا مً ليحاكم أمٌته به على يديه 
 مكتوبان ُب الكتاب. هذا

 ( من األرض، أم انفصلت عةها. كقد قلتي فيما نبق أٌف اٞناٌديات هيكىًإذىا الَسمىاءي كيًشطىتٍ ) -11 
 ثله نسخ  طبق األصل إاٌل أٌف األكؿ ماٌدميتكٌوف فيه هيكل أثًنم مً م قوالب لؤلثًنيات، فكٌل شيء مادٌ 

 هور.ل الدٌ دى مى  كله ال يتمٌزؽ كال يفىنى ظان بشى ى األثًنم ١نتفً ى كيبقى ؽ كتتبلشى يات تتمزٌ كالثا٘ب أثًنم، فاٞنادٌ 
 ٛنديدةل مةها طبق  أثًني  جديدة كهي كليدة األرض، فرتتفع هذه الطبق  افاألرض إذا ٕنزٌقت تةفصً 

 ى ذلك قوله تعأب ُب نورة اٜناٌق  }كتلتحق بتلك السٌماكات السبع األثًنيٌات فتكوف ٖناني . كالشاهد على 
 أٌما اليـو ٓنمله نبع ٚناكات، كذلك ،كى٪نىًٍملي عىٍرشى رىبٍّكى فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىًئذو ٖنىىانًيى ه { أم ٖنا٘ب ٚناكات أثًني 



قوله تعأب ُب نورة اٞنؤمةوف }قل من رٌب الٌسماكات السبع كرٌب العرش العظيم{ . كقد نبق تفسًن 
 بالتفصيل. الكوف كالقرآفهذه اآليات ُب كتايب 

 ُب نعًنها كحرارهتا. يدى ( أم زً كىًإذىا اٛنٍىًحيمي نيعٍّرىتٍ ) -12 

 ٞنن يراها، حيةئذو  بتٍ رٍّ ( أم قػي كىًإذىا اٛنٍىَة ي أيٍزلًفىتٍ ) -13

 ئ . كنظًنها ُب نورة الةازعات قوله( من أعماؿ صاٜن  أك نيٌ نػىٍفسه َما أىٍحضىرىتٍ ( كٌل )عىًلمىتٍ ) -14
نسىافي  يػىتىذىَكري  يػىٍوـى  تعأب }   { . نىعىى مىا اإٍلً

، أم ٔنتفي.ال( اٝنٌةس هي فىبلى أيٍقًسمي بًاٍٝنيَةسً ) -15   ةجـو ذكات الذنب اليت ٔنةس عن أنظارنا اليـو

 األرض قبل يـو القيام ، يعين ُب سكةى ( أم تي اٍلكيَةسً ( أم اليت ْنرم ُب الفضاء ناُن  )اٛنٍىوىارً ) -16 
 كمن تسقط عليها كٔنتفي فيها. فاٞنكةس هو بيت اٜنيواف يكوف ٓنت األرض أك ُب اٛنباؿ كٗنعه كيٌةس،

 مرئ القيس يصف ٘نار كحش:اذلك قوؿ 
 كمىٍكًةسً  مىًبٍيتو  عىن الرتابى  ييًثًني         ظيليوفىهي  أ٥ٍنىىٍبٌ  قىًليبلن  تػىعىَشى

 كقاؿ زهًن:
 كمىٍرقىدً  ًكةاسو  ُب السٍّباعي  إليهً        فخالىفىتٍ  خبلءه  أك ضىحاءه  طىبىاها

 كقاؿ اٜنطيئ  يصف ٘نار كحش أيضان:
 يىديكري  الٌصباحً  حٌّت  ميتطىوٍّؼه       كأنٌهي  بالًكةاسً  ييبلًكذي  حىرًجان 

 م هتديد ككعيد بوقوع العذاب ُب اٞنستقبل. أقسم اهلل تعأبككلم  "فبل" تشًن إٔب اٞنستقبل، كهذا قسى 
 ر فماذا يكوفمٌ ٌرب كتدؽ كٔني حرً قرتاب القيام  فتي ا ى األرض حٌنب بأهٌنا نتقع على بالةجـو ذكات الذنى 

؟ كنظًنها ُب نورة الةجم قوله تعأب }  كىًإنَهي  الةحجيوـً  ّنىوىاًقعً  أيٍقًسمي  فىبلى  مصًنكم أيٌها الكافركف ُب ذلك اليـو
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كُب   نورة الةجم{ ، فالةجـو يريد ُّا ذكات الذنب. كقد نبق تفسًنها ُب  عىًظيمه  تػىٍعلىميوفى  َلوٍ  لىقىسىمه 
 . الكوف كالقرآف كتايب

 ن ذلك قوله تعأبمعةاها إذا داـ كثبت، كمً  "عسعس"م، ككلم  ( الواك للقسى كىالَلٍيًل ًإذىا عىٍسعىسى ) -17 
ٍيتيمٍ  هىلٍ  قىاؿى  ُب نورة البقرة }  يعين هل ثبٌتم على قولكم كعلى قتاؿ أعدائكم؟ كمن ذلك قوؿ ،{  عىسى

 طيئ  يهجو رجبلن:اٜن
 عىسىى أكٍ  ماتى  قػيٍلتي  حٌّت  كأٍطرىؽى      حاجىيًت  كىٍجهً  ُب ًجٍئتي  لىٌما تىشاغىلى 

ن يعين أك داـ ُب مكانه كٓب يتحٌرؾ. كيكوف ذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ ، فتكوف جه  مً 
ةا، كيكوف ُب يٌ ل  للشمس ال تةتقل إٔب يـو القيام  فيكوف هناره نرمد طوله ألف نة و من نةً مقابً األرض 

يل الطويل   الشمس إٔب يـو القيام . أقسم اهلل تعأب بذلك اللٌ د ال تلحقه أشعٌ اٛنه  األخرل ليله نرمى 
 ماذا يكوف مصًنكم إذا جاء :كاٞنعىنن الكافرين ُب ذلك اٜنٌن، ى األرض مً ى على ُندكث العذاب ٞنن يبقى 

 رتفعت درج  اٜنرارة فوؽ اٞنائ  مئوي ؟ايل ككةتم فيه أك الةهار ككةتم ُب جهته فماذا تصةعوف إذا ذلك اللٌ 
 ل ماء اآلبار اٞنٌر كاٞناّب؟ ككذلكوى ى عةدكم ماء نً كما تشربوف إذا تبٌخرت مياه األهنار كالبحار كال يبقى 

 يل فماذا تصةعوف إذا ٗندت مياهكم من شٌدة الربد كماتت أنعامكمأنتم الذين تسكةوف ُب جه  اللٌ 
 كبٌل.ٍبٌ   كبٌل   ؟بأنفسكم من الربد كاٛنوع اكمزارعكم فهل ٬نكةكم أف تةجو 

 ثلها ُب نورةمان بذلك الةهار الطويل إذا باف نوره كظهر صبحه. كمً ( أم كقسى كىالصحٍبًح ًإذىا تػىةػىَفسى ) -18 
 { . أىٍنفىرى  ًإذىا كىالصحٍبحً  اٞنٌدثر قوله تعأب }

 مان بتلك اٜنوادث إٌف القرآف لقوؿقسى  كاٞنعىن:م، ( كهذا جواب القسى ًإنَهي لىقىٍوؿي رىنيوؿو كىرٙبو ) -19 
 ةائيل بالقوٌ رب أخذ نبحانه يصف جٍبٌ  جربائيل ألقاه على ١نٌمد كليس من قوؿ ١نٌمد كما تزعموف.

 كاٞنكان  فقاؿ:
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( أم له اٞنكان  عةد اهلل كاٞنةزل ، مىًكٌنو ( يعين عةد اهلل صاحب العرش )ًعةدى ًذم اٍلعىٍرشً  ًذم قػيَوةو ) -20 
 يعين من اٞنقرٌبٌن.

كم ٓب يأتً  كاٞنعىن:م تطيعه اٞنبلئك  كالرنيل كاألنبياء فيما يأمرهم به بإذف اهلل . أ( أمره، محطىاعو ) -21
يةذركم عن عبادة األصةاـ  عليه جربائيل بالوحي كأمىرىه أفٍ ١نٌمد فيما أتاكم به من تلقاء نفسه بل نزؿ 

َ أىًمٌنو كاألكثاف كيدعوكم إٔب عبادة الر٘ناف فأطاع ١نٌمد ما أتى به جربائيل ) ( ال ٫نوف الرنال ، بل كما ٍبى
 أمره اهلل يفعل كييبٌلغ األنبياء.

 ( كما تتو٨ٌنوف.ّنىٍجةيوفو ( ١نٌمد )كىمىا صىاًحبيكيم) -22 

( أم بالفضاء من جه  اٞنشرؽ بًاأٍليفيًق اٍلميًبٌنً ( أم عٌلمه جربائيل معلومات غيبٌي ، كهو )كىلىقىٍد رىآهي ) -23
 . اٍلقيوىل شىًديدي  عىَلمىهي } ثلها ُب نورة الةجم قوله تعأب  . كمً كذلك عةد صعود٨نا إٔب السماكات األثًنيٌ 

 . { اأٍلىٍعلىى بًاأٍليفيقً  كىهيوى  . ذيك ًمرَةو فىاٍنتػىوىل

ى ١نٌمد بل أخربه ببعض اٞنغٌيبات. ( أم ببخيل على عىلىى اٍلغىٍيًب ًبضىًةٌنو ( أم جربائيل )كىمىا هيوى ) -24 
 فالضةٌن معةاه البخيل، كالشاهد على ذلك قوؿ عةرتة:

 رً طى مى الٍ بلًؿ بً طٍ ى األى لى ابي عى حى السَ  نَ ضى   إذا    هً يٍ لى م عى رً ي ْنىٍ ميعً دٍ الن أى زً ةٍ يا مى 

( كما تتو٨ٌنوف ، ألٌف اٞنشركٌن قالوا للةب )ع( إٌف الذم ًبقىٍوًؿ شىٍيطىافو َرًجيمو ( أم القرآف )كىمىا هيوى ) -25
 ى إليك شيطاف كليس ملىكان.أكحى 

تقولوف  تقولوف كاهن كتارةن  أكهاـ كٔنٌيبلت تذهبوف بأفكاركم فتارةن  ( يعين فإٔب أمٌ فىأىٍينى تىٍذهىبيوفى ) -26 
 ن اٛنٌن كليس من اٞنبلئك .تقولوف ٠نةوف كأخًنان قلتم إنٌه كحيه مً  ل تقولوف شاعر كمرٌةن ناحر كأخرى 

 ( أم موعظ  للةاس أٗنعٌن.ًإاَل ذًٍكره لٍٍّلعىالىًمٌنى ( أم القرآف )ًإٍف هيوى فقاؿ اهلل تعأب ) -27 



  التوحيد كال يرجع عةه، كاالنتقام  معةاها اٞنداكم  عليه .( على دين ًلمىن شىاءى ًمةكيٍم أىف يىٍستىًقيمى ) -28 

( فيحٌسةها لكم كيزٌين اإلنبلـ ُب ًإاَل أىف يىشىاءى الَلهي رىبح اٍلعىالىًمٌنى ( االنتقام  )كىمىا تىشىاءيكفى ) - 29
اهلل تعأب يهديه إٔب طريق  ن األخبلؽ فإفٌ ن كاف حسى مى  كاٞنعىن:قلوبكم فتةقادكف للحق كتؤمةوف به. 

كال يهديه. كالشاهد على  اهلل ييضٌله عن طريق اٜنقٌ  ن كاف نٌيء األخبلؽ يظلم الةاس فإفٌ ، كمى  اٜنقٌ 
 { . كىييًضلح الٌلهي الظَاًلًمٌنى كىيػىٍفعىلي الٌلهي مىا يىشىاء ذلك قوله تعأب ُب نورة إبراهيم }

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك التكوير،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================== 

 

 نفطارسورة اال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

  نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام  مّت تقـو كمّت تكوف، فقاؿ تعأب ُب جواُّم: -1
 قتتشقٌ ٍبٌ  إذا انفطرت كاٞنعىن:( الٌسماء هي الطبقات الغازيٌ  اليت ٓنيط باألرض، ًإذىا الَسمىاءي انفىطىرىتٍ )

 ن عبلئم يـو القيام .٫نتلط بعضها ببعض فتكوف كالدخاف، فتلك مً ٍبٌ 

رت تلك القطع ُب الفضاء فتكوف نيازؾ، ثعت كانتم تقطٌ أ( انتىثػىرىتٍ ارة )( السيٌ كىًإذىا اٍلكىوىاًكبي ) -2 
 لىٌما تةفجر الشمس.كيكوف ذلك 

( أم تفٌجرت باٞنياه. قلتي فيما نبق أٌف األرض نتقف عن دركهتا احملوريٌ  كىًإذىا اٍلًبحىاري فيجٍّرىتٍ ) -3 
كبذلك تزداد اٜنرارة ُب جه  الةهار كتتبٌخر اٞنياه اليت على كجه األرض من أهنار كُنار، كلكن اٞنياه اليت 



 قت األرض كتقطٌعت فإفٌ فتشرب الةاس مةها أم من اآلبار، فإذا تشقٌ ُب جوؼ األرض باقي  ال تتبٌخر 
 تتبٌخر كتذهب ُب الفضاء، فهذا معىنٍبٌ  اٞنياه اٞنخزكن  ٓنت نطحها تتفٌجر كٔنرج من تلك الشقوؽ

 ، يعين البحار اليت ٓنت نطح األرض. قوله تعأب }كإذا البحار فٌجرت{

 ـ البيوت كالقبورؿ األرض كتتهدٌ لزى زى تبعثرت كهتٌدمت، كذلك حٌن تػي  ( أمكىًإذىا اٍلقيبيوري بػيٍعًثرىتٍ ) -4 
 ة اإلهتزاز.كالقصور ككٌل بةاء على كجه األرض من شدٌ 

 ( أم كما تركت منكىأىَخرىتٍ ن حسةات للحياة األبديٌ  )( مً نػىٍفسه َما قىَدمىتٍ ( حيةئذو كٌل )عىًلمىتٍ ) -5 
 ُّا. كاجبات ٓب تعملٍ 

نسىافي مىا غىَرؾى ًبرىبٍّكى اٍلكىرٙبً اٞنبلئك  للكافر ) فحيةئذو تقوؿ -6  ا اإٍلً  معى ( الذم أكرمك تلك الةػٍّ يىا أىيػحهى
  عليها؟ ُّا كٓب تشكرٍ  فكفرتى 

نسىافي  فىأىَما ٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الفجر } هي  مىا ًإذىا اإٍلً  رىيبٍّ  فػىيػىقيوؿي  كىنػىَعمىهي  فىأىٍكرىمىهي  رىبحهي  ابٍػتىبلى
 { . أىٍكرىمىنً 

 ك( أم عادىؿى أعضاءؾ كحوانٌ فػىعىدىلىكى ( إنسانان تسمع كتبصر )فىسىَواؾى طف  )ن ني ( مً اَلًذم خىلىقىكى ) -7 
 ىك متعادل  متساكي  على ل بل جعل أعضاءؾ كحوانٌ ن األخرى ل كال رجله أقصر مً ن األخرى فبل يده أطوؿ مً 

 قدرو كاحد.

 فر أك اٜنمر أكن البشر أك الصٌ ود مً ( ُب صورة السٌ شىاءى رىَكبىكى ر )ن الصوى ( مً َماُب أىمٍّ صيورىةو ) -8 
الكوف ُب كتايب  أجةاس البشر األربع  ربع  أجةاس كألواف. كقد شرحت عنالبيض، ألٌف البشر على أ

 . كالقرآف

بيوفى ن أنٌه ال بعث كال حساب )وف مً م( ليس األمر كما تزعكىبَل ) -9  ينً ( يامعشر الكٌفار )بىٍل تيكىذٍّ  (بًالدٍّ
 أم بالعقاب.

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#أجناس_البشر_الأربعة
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 ئاتكم فةعاقبكم عليها ُب اآلخرة.نيٌ ن اٞنبلئك  ٪نفظوف عليكم ( مً كىًإَف عىلىٍيكيٍم ٜنىىاًفًظٌنى ) -10 

اتًًبٌنى ( عةد اهلل )ًكرىامنا) -11   وف عليكم أقوالكم.( يكتبوف أعمالكم ك٪نصي كى

 قعدًب. رًب كيقعدكف حيثي نً  ( ألهٌنم معكم يسًنكف حيثي يػىٍعلىميوفى مىا تػىٍفعىليوفى ) -12 

مفرد األبرار "بار" كهو الذم يرٌب كالديه كيرٌب الفقراء ( اٛنٌة  يتةٌعموف. ًإَف اأٍلىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو ) -13 
 مهم.طعً ق عليهم كيي شفً كاٞنساكٌن، أم يي 

عٌذبوف. مفرد الفٌجار "فاجر" كهو الكافر الفانق العاصي ( الةار يي كىًإَف اٍلفيَجارى لىًفي جىًحيمو ) -14 
 ألكامر اهلل.

ا يػىٍوـى الدٍّينً ) -15  يدانوف فيه، يعين يةقادكف فيه للعذاب، كمن ذلك قوؿ عمرك بن  ( أم يـو يىٍصلىٍونػىهى
:  كلثـو

 ةى يػٍ صى واؿو     عى رٍّ طً كأيٌاـو لةا غي 
ى
 ايةى دً نى  يها أفٍ فً  كى لٍ ا اٞن

تعل حوٟنم كلكن ال يعلموف نيعٌذبوف ُّا بعد ش( يعين نار الرباكٌن تًبغىائًًبٌنى ( اليـو )كىمىا هيٍم عىةػٍهىا) -16
 ال يعلموف نيعٌذبوف بةارها يـو القيام . يـو كلكنٍ  الشمس يركهنا كلٌ موهتم، ككذلك 

ما أدراؾ كيف يعٌذبوف بعد موهتم ككيف يةدموف حٌن يركف  كاٞنعىن:( كىمىا أىٍدرىاؾى مىا يػىٍوـي الدٍّينً ) -17 
 ؟مبلئك  اٞنوت اليت تقبض نفونهم من أجسامهم

َ مىا أىٍدرىاؾى مىا يػىٍوـي ) -18  ؿ يشًن إٔب تعذيبهم ُب عآب الربزخ، ( كهذا ليس بتكرار كلكٌن األكٌ الدٍّينً ٍبي
 كالثا٘ب يشًن إٔب يـو القيام .

ٍيئنا) - 19 ًٍلكي نػىٍفسه لٍّةػىٍفسو شى  . (يػىٍومىًئذو لٍَّلهً ه )( كلٌ كىاأٍلىٍمري ن الشفاع  )( مً يػىٍوـى الى ٕنى



  لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍىٍمدي ك االنفطار،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

==================================== 

 

 سورة المطّففين

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

  صوف اٞنكياؿ كاٞنيزاف.( كهم الذين ييةقً كىٍيله لٍٍّلميطىفًٍّفٌنى ) - 1

 ان كثًنان.ييىٍستػىٍوفيوفى( أم يأخذكنه كافٟنم )عىلىى الَةاًس  ( إلنفسهم مااَلًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا) -2

اليوهيمٍ ) -3   (٫نيًٍسريكفى م كزنوا للةاس من بضاعتهم )أ( يعين كزنوا ٟنم، أىك َكزىنيوهيمٍ ( أم كالوا ٟنم )كىًإذىا كى
 قوف مةه.صوف الكيل كاٞنيزاف، يعين يسرً ةقً أم يي 

  (أىالى يىظينح أيكلىػًَٰئكى أىنَػهيم َمبػٍعيوثيوفى ) -4 

انىبوف فيه على لًيػىٍوـو عىًظيمو ) -5   ؟بوف عليهاى أفعاٟنم هذه كييعاقى ( عليهم ٪ني

 ( أم  ٜنكمه فيهم.لًرىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ر )( ُب احملشى يػىٍوـى يػىقيوـي الَةاسي ) -6

 ُب الكتب الٌسماكي  اليتتىبةا ( يعين كى ًإَف ًكتىابى اٍلفيَجاًر لىًفي ًنجٌٍّنو صوا اٞنكياؿ كاٞنيزاف )ةقً ( ال تي كىبَل ) -7
 من العيش كضةكو من اٜنياة ُب عآب الربزخ. جاءت ُّا الرنيل إٌف الفٌجار لفي نٌجٌن، أم لفي ضيقو 

 يعين ُب عآب الربزخ. { كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكرًم فىًإَف لىهي مىًعيشى ن ضىةكنا }كمثلها ُب نورة طاها قوله تعأب 
 السجن.ن   مً ككلم  "ًنٌجٌن" مشتقٌ 



 ب اهلل ُب اآلخرة.ا( كهذا هتديد للفاجر من عقكىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًنجٌٍّنه ) -8 

 ُب التوراة. 26( أم فيه أرقاـ، رقمه ًكتىابه َمٍرقيوـه ) -9 

فقد جاء ُب األصحاح السادس كالعشرين من نفر الكيٌن من ٠نموع  التوراة ُب هتديد الفٌجار من بين 
لكن إف ٓب تسمعوا ٕب كٓب تعملوا كل هذه الوصايا، كاف رفضتم فرائضي  [ اهلل تعأب:إنرائيل ما يلي قاؿ 

ككرهت أنفسكم أحكامي فما عًملتم كٌل كصايام بل نكثتم ميثاقي، فإٌ٘ب أعمل هذه بكم : أنٌلط 
جعلي أكله اعداؤكم،  ك أعليكم رعبان كنبلن ك٘نىن تفين العيةٌن كتتلف الةفس، كتزرعوف باطبل زرعىكم في

كجهي ضدٌكم فتةهزموف أماـ أعدائكم كيتسٌلط عليكم مبغضوكم كهتربوف كليس من يطردكم ... كإف  
م فخار عزٌكم كةتم مع ذلك ال تسمعوف ٕب أزيد على تأديبكم نبع  أضعاؼ حسب خطاياكم، فأيحطٌ 
أشجار كأصًٌن ٚناءكم كاٜنديد كأرضكم كالةحاس، فتفرغ باطبل قوتكم كأرضكم ال تعطي ًغٌلتها ك 

 . فهذا معىن "نٌجٌن".]األرض ال تعطي أٖنارها

إعلم أٌف العقاب أنواع، كاَّرموف أيضان أنواع، فمةهم مؤمةوف كمةهم كافركف، أما اٞنؤمن اٞنسيء فيعاقبه 
رة كيعطيه األمواؿ ُب نيا كيغفر له ُب اآلخرة. أما الكافر كاٞنشرؾ فيعاقبه اهلل ُب اآلخً اهلل تعأب ُب الدٌ 

ةن ٛنَىعىٍلةىا ًلمىن يىٍكفيري بًالَرٍ٘نىػًَٰن }فقد قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزخرؼ  ا.الدني كىلىٍوالى أىف يىكيوفى الَةاسي أيَم ن كىاًحدى
ا يػىَتًكئي   وفى{ .لًبػيييوهًتًٍم نيقيفنا مٍّن ًفَض و كىمىعىارًجى عىلىيػٍهىا يىٍظهىريكفى كىلًبػيييوهًتًٍم أىبٍػوىابنا كىنيريرنا عىلىيػٍهى

  (كىٍيله يػىٍومىًئذو لٍٍّلميكىذًٍّبٌنى ) -10

بيوفى بًيػىٍوـً الدٍّينً ) -11   ( أم بيـو العقاب كاٛنزاء.اَلًذينى ييكىذٍّ

  ( أم كثًن اآلثاـ.أىثًيمو ى الضعفاء )( أم ظآب يعتدم على كىمىا ييكىذٍّبي ًبًه ًإاَل كيلح ميٍعتىدو ) -12



 ا ال( نطٌركها ُب الكتب ٣نًٌ أىنىاًطًني اأٍلىَكًلٌنى ( هذه )قىاؿى ( يعين آيات القرآف )آيىاتػيةىاًإذىا تػيتػٍلىىَٰ عىلىٍيًه ) -13
 صٌح  ٟنا.

انيوادأ بسبب )ين" كهو الصٌ ( أم عبلها "الرٌ بىٍل رىافى عىلىىَٰ قػيليوًًُّم( ليس كما زعموا )كىبَل ) -14   َما كى
 كمن ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت: دأ،ين هو الصٌ ( من ماؿ اٜنراـ. فالرٌ يىٍكًسبيوفى 

ػًذًه األىحٍ ُب الكيفٍ     بًػًه فىػأىرانىػهي قػاءي ًبقىلٍ عىلًػقى الشٌ   قػابً ًر آًخرى هى

ٍم يػىٍومىًئذو َلمىٍحجيوبيوفى ( ر٘ن  )ًإنَػهيٍم عىن( ال غفراف ٟنم كال ر٘ن  )كىبَل ) -15   ( .َرًٍُّّ

َ ًإنَػهيٍم لىصىاليو اٛنٍىًحيمً ) -16  أم يصطلوف ُب الةار كيعٌذبوف فيها. كمن ذلك قوؿ مونى ُب نورة( ٍبي
 . { تىٍصطىليوفى نىآتًيكيم مٍّةػٍهىا ًِنىربىو أىٍك آتًيكيم ًبًشهىابو قػىبىسو لَعىَلكيٍم  }الةمل 

َ يػيقىاؿي ) -17  ا( ٟنم )ٍبي ػَٰذى بيوفى ( العذاب )هى  ( ُب دار الدنيا.اَلًذم كيةتيم بًًه تيكىذٍّ

 ب األنبياء إٌف األبرارتىبةا ُب كتي ( يعين كى ًإَف ًكتىابى اأٍلىبٍػرىاًر لىًفي ًعلٍّيٌٍّنى ( ال ٤ناة ٟنم من الةار )كىبَل ) -18 
 ن كاهلل يتؤٌب يكونوف ُب عليٌٌن، أم ُب مراتب عالي  ُب الدنيا كاآلخرة، أٌما ُب الدنيا فلهم الصيت اٜنسى 

 اٛنةاف العالي  يتةعٌموف.شؤكهنم كيرعاهم، كأٌما ُب اآلخرة ففي 

 نعيمان كملكان كبًنان. لرأيتى  لو رأيتى  كاٞنعىن:( كهذا تفخيم ٟنم، كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًعلٍّيحوفى ) -19 

 ُب التوراة. 26( أم مكتوب كمعلـو كفيه أرقاـ أيضان كرقمه ًكتىابه َمٍرقيوـه ) -20 

 نفر الكيٌن من ٠نموع  التوراة ُب مدح األبرارصحاح السادس كالعشرين ُب أٌكله ُب فقد جاء ُب اإل
 إذا نلكتم ُب فرائضي كحفظتم كصايام كعملتم ُّا أعطي  [قاؿ اهلل تعأب :، كاٜنٌث على عمل الربٌ 

 مطركم ُب حيةه ، كتعطي األرض ًغٌلتها كتعطي أشجار اٜنقل أٖنارها كيلحق درانكم بالقطاؼ كيلحق
 شبع كتسكةوف ُب ارضكم آمةٌن، كأجعل نبلمان ُب األرض فتةاموفالقطاؼ بالزرع فتأكلوف خبزكم لل



 كليس من يزعجكم، كأبيد الوحوش الرديئ  من األرض كال يعرب نيفه ُب أرضكم، كتطردكف أعداءكم
 .]ركم كأكثٌركم كأُب ميثاقي معكمفيسقطوف أمامكم بالسيف، كألتفت إليكم كأٖنٌ 

 الدنيا، أٌما ُب اآلخرة فهم ُب عٌليٌن.هذا ما ذكره اهلل تعأب ُب األبرار ُب 

 ( يعين الةعيم الذم أعددناه ُب اٛنةاف لؤلبرار ٪نضره اليـو اٞنقرٌبوف من البشريىٍشهىديهي اٍلميقىرَبيوفى ) -21
 الذينى دخلوا اٛنٌة  بعد موهتم فهم اآلف يشاهدكف تلك القصور كاألشجار كاألهنار كاٜنور كما أعٌده اهلل

 اٛنةاف. كاٞنقرٌبوف هم األنبياء كالرنيل كالشهداء كاألتقياء الذين ماتوا كدخلوا اٛنةاف.لؤلبرار ُب 

 ( يتةٌعموفًإَف اأٍلىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو   لؤلبرار فقاؿ )حانه يصف بعض ما أعٌده ُب اٛنةٌ بأخذ نٍبٌ  -22 
 كيتمٌتعوف فيه.

   كطيورها كقصورها. كاألرائك هي األنرٌة، ٗنع نرير.( إٔب أشجار اٛنةٌ عىلىى اأٍلىرىاًئًك يىةظيريكفى ) -23 

 ( يعين يظهر على كجوههم أثر البهج  كالفرح.تػىٍعًرؼي ُب كيجيوًهًهٍم نىٍضرىةى الَةًعيمً ) -24 

 رت ٟنم،( أم من ٙنرة صافي  نيٌدت أفواه زجاجاهتا باٞنسك كأيحضً ييٍسقىٍوفى ًمن َرًحيقو ٢َنٍتيوـو ) -25
 ٓب يشرب أحد مةها قبلهم بل أيعٌدت ٟنم خاٌص ، كمن ذلك قوؿ األعشى: كاٞنعىن:

 اٍلمىزكيوـً  غىمامى ى  تىسيلح  حىٍوؿه       ًٝنًتاًمهً  أتىى قىدٍ  عانى ى  ٙنىٍرً  ًمنٍ 
 . أم فاٝنتم نٌد الفتح  كالباب كالطريق، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة ١نٌمد }أـ على قلوبو أقفاٟنا{

 القيس: ئمر افهم. ك"الرحيق" نوع من اٝنمر، كُب ذلك قوؿ ي كال تى عً مقفل  ال تى  على قلوبو مغلق 
 لً فى لٍ فى يقو مي حً رى  نٍ بلفان مً ني  نى حٍ بً  ن      صي يٌ دى غي  واءً اٛنً  يَ كاكً كأٌف مى 

 رة إٔباٞنتسابقوف باٞنبادى ( أم فليتسابق فػىٍليىتػىةىافىًس اٍلميتػىةىاًفسيوفى ( الةعيم )ًلكى  َٰ ًختىاميهي ًمٍسكه كىُب ذى ) -26
ا ًلًمٍثلً  طاع  اهلل . كمثلها ُب اٞنعىن ُب نورة الٌصافات قوله تعأب }  { . اٍلعىاًمليوفى  فػىٍليػىٍعمىلٍ  هىذى



 يق ّناءو من عٌنو تعلوهم كتصٌب اٞناء فوقهم كالشبٌلؿ،حً ج ذلك الرٌ زى ( يعين ٬ني كىًمزىاجيهي ًمن تىٍسًةيمو ) -27 
 كصفٍبٌ  يب رائحته.نةاـ البعًن الرتفاع العٌن، كمن نسيم الصباح لربكدة اٞناء كطً   من فالكلم  مشتقٌ 

 تلك العٌن باٞنكاف اٞنرتفع كٞنن هي فقاؿ تعأب:

ةنا يىٍشرىبي ًُّىا اٍلميقىرَبيوفى ) -28   ( أم الذين هم ُب الطبقات العالي  كاليت هي قريب  من العرش. أٌما قولهعىيػٍ
 يق ليبتهجواحً مةها، يعين ٩نلسوف عةد تلك العٌن كحوؿ ذلك الشبٌلؿ كيشربوف الرٌ "ُّا" كٓب يقل يشرب 
 بذلك اٞنةظر اٛنميل.

 كىانيوا ًمنى اَلًذينى آمىةيوا( ُب الدنيا )ًإَف اَلًذينى أىٍجرىميواأخذ نبحانه ُب كصف اَّرمٌن فقاؿ )ٍبٌ  -29 
 . (يىٍضحىكيوفى 

 نتهزاءن باٞنؤمةٌن.ا( فيما بيةهم يػىتػىغىامىزيكفى كىًإذىا مىرحكا ًًٍُّم ) -30

َٰ أىٍهًلًهمي انقىلىبيوا فىًكًهٌنى ) -31  ( أم رجعوا إٔب أهلهم كهم يتضاحكوف كيتحادثوف كىًإذىا انقىلىبيوا ًإٔبى
 من آراء اٞنؤمةٌن كعقائدهم، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها: ينرً ناخً 

 األىٍطةابً  بإبى  تىقطىعي  شىٍهباءي        غىدىتٍ  إذا الغذاءً  خىًٍنً  علىى فىًكهه 
 كقاؿ امرؤ القيس:

يرتىعاتً  الزٍّقاؽً  ّنىثٍػىنى      ًٛنٍمًعةا كيػىٍغديك نىعده  ييفاًكهيةا
 كباٛنيزيرٍ  اٞن

 كقاؿ:
 ٛنىىهيوؿي  ًُّا نيوءان  ييرًدٍ  ٓب ًلمىنٍ      فكاهى ن  يىومان  يػىٍعفي  ٓب امرىأن  كًإفٌ 

ًء لىضىالحوفى كا اٞنؤمةٌن ُب طريقهم )أ( يعين الكافركف إذا ر رىأىٍكهيمٍ كىًإذىا ) -32 ػَٰؤيالى  ( يشًنكف إٔبقىاليوا ًإَف هى
 اٞنؤمةٌن.



اًفًظٌنى ) -33  ( أم ٓب نرنل الكافرين على اٞنؤمةٌن ليحفظوا أعماٟنم ك٪نصوا عليهم كىمىا أيٍرًنليوا عىلىٍيًهٍم حى
 رقيب يراقب أعماله كيكتب أقواله.كه إنساف معه ملى  أقواٟنم بل كلٌ 

  . (اَلًذينى آمىةيوا ًمنى اٍلكيَفاًر يىٍضحىكيوفى ( يعين يـو القيام  )فىاٍليػىٍوـى ) -34 

 ( نبق تفسًنها.عىلىى اأٍلىرىاًئًك يىةظيريكفى ) -35

انيوا يػىٍفعىليوفى ) - 36 كنذكر كهدايا؟ كبٌل ٓب يثابوا بل ن قرابٌن ( لؤلصةاـ كاألكثاف مً هىٍل ثػيوٍّبى اٍلكيَفاري مىا كى
 ى تلك األفعاؿ.بوا على عوقً 

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك اٞنطٌففٌن،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================== 

 

 سورة االنشقاق

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 نبق تفسًنها ُب نورة اٜناق . (ًإذىا الَسمىاءي انشىَقتٍ ) - 1

 ك أذ٘بأم أعطيتي  ،( أم انتمعت ألمر رٌُّا كامتثلت، تقوؿ العرب أذف لك هذا األمركىأىًذنىٍت لًرىبػٍّهىا) -2
 بن زيد: ٞنا تقوؿ، كمن ذلك قوؿ عدمٌ  ماع، يعين أنتمعي للسٌ 

 كىحىًديثو ًمٍثًل مىاًذمٍّ ميشىارً       ُب ٚنىىاعو يىٍأًذفي الَشٍيخي لىهي 
 كقاؿ حٌساف:

 الفيقيرٍ  ًل أىٍفواهً ثٍ اًٛننح لىهي      كًطعافو مً  أذىفي رىابو تى ًبضً 



  يعين يستمع اٛنٌن له،
 نقياد ألمر رٌُّا، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء:الأف تأذف با ( يعين ٟنا اٜنقٌ كىحيَقتٍ كقوله )

 اٛنٍىًليلي  اٜنٍىدىثي  جىةاًحيى  كهاضى         العىوًيلي  ٟنا كحيقٌ  عىٍييًن  بىكىتٍ 
 !عتها تةقاد ألمر رٌُّا كأنتم أيها الةاس ٓب تةقادكا ألمر رٌبكمإٌف الٌسماء على نً  كاٞنعىن:

 عت كٕندٌدت أكصاٟنا ُب الفضاء، يعين تباعدت قطع تقطٌ  كاٞنعىن:( أم ٕنٌددت، كىًإذىا اأٍلىٍرضي ميَدتٍ ) -3
 ، فاألرض من ٗنل  { كىًإذىا اٍلكىوىاًكبي انتىثػىرىتٍ  }عن قطع  أخرل. كمثلها ُب نورة اإلنفطار قوله تعأب 

 الكواكب السٌيارة.

 م خلت مةهم كفرغت. كمثلها ُب نورة الزلزاؿ قوله تعأبأ( كىٔنىىَلتٍ األشرار ) نى ( مً كىأىٍلقىٍت مىا ًفيهىا) -4 
 { ، يعين أشرارها، كمن ذلك قوؿ شاعرهم: أىثٍػقىاٟنىىاكىأىٍخرىجىًت اأٍلىٍرضي  }

 الَرًحيلً  ًنوىل لًلَساًكًةٌنى  فما        قػىٍوـو  بًأٍرضً  الثًٌقيلي  حىلٌ  إذا

( ليس هذا بتكرار ألٌف األكٔب ُب صف  السماء كالثاني  ُب صف  األرض، كىأىًذنىٍت لًرىبػٍّهىا كىحيَقتٍ ) -5
  اٜنوادث فحيةئذو تقـو القيام  اليت نألتم عةها.إذا كقعت تلك  كاٞنعىن:

ًقيهً أخذ نبحانه ٫ناطب رنوله الكرٙب فقاؿ )ٍبٌ  -6  نسىافي ًإَنكى كىاًدحه ًإٔبىَٰ رىبٍّكى كىٍدحنا فىميبلى ا اإٍلً  (يىا أىيػحهى
 التعبالكدح معةاه التعب كاٞنشٌق  اليت تؤثر ُب اإلنساف فتجعل ُب جسمه عبلم  أك خدشان من أثر 

 كالعمل أك من أثر اٜنرب، كمن ذلك قوؿ إبن ميقل:
 أٍكدىحي  العىٍيشى  أبٍػتىًغي كأيٍخرىل أميوتي            فىًمةػٍهيما تارىتافً  إال الٌدٍهري  كما

 كقاؿ اٜنطيئ :
ا الَصٍخرً  ًمنى  جىٍلميودان  فىصىادىٍفتي      ًمٍعوىٕب  كأٍعمىٍلتي  بًأىٍظفىارًم كىدىٍحتي   أىٍملىسى



ًقيًه( يعين إٌنك تي فقوؿ  ب نفسك ُب نبيل رٌبك كالدعوة إٔب تعً اهلل تعأب )ًإَنكى كىاًدحه ًإٔبىَٰ رىبٍّكى كىٍدحنا فىميبلى
ديةه فبل تضجر من ذلك فإف اهلل يعطيك أجرؾ كيزيدؾ من فضله يـو لقياه، يعين يـو تةتقل من دار 

،  كهذه عبلم  اٞنشٌق  كالتعب ُب ه )ع( يـو أيحدو رت رباعٌياتالدنيا إٔب دار اآلخرة. كقد شيٌقت جبيةه ككيسً 
نسىافي( ، كٓب يقل أيها الرنوؿ، فمعةاه أنت إنساف كطاقتك نبيل اهلل، كإ٧ٌنا قاؿ اهلل تعأب ا اإٍلً  )أىيػحهى

 عماؿ كتكاليف أكثر من طاقتك، كإنٌا ٤نازيك عليها ُب اآلخرة.أ١ندكدة كلكٌةك قمتى ب

  . (فىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي بًيىًميًةهً اآلخرة فقاؿ تعأب )ذكر أحواؿ الةاس ُب ٍبٌ  -7 

 بب اٞنذنً عاقى فسوؼ يي  كاٞنعىن:( أم قليبلن، كاٜنساب معةاه العقاب، فىسىٍوؼى ٪نيىانىبي ًحسىابنا يىًسًننا) - 8
 العقاب أفٍ  ى األرض ُب عآب الربزخ كمن ٗنل ى حسب نيئاته، كذلك على من اٞنوٌحدين عقابان يسًنان على 

  ى قدر نٌيئاته.ن ُب قربه على سجى يي 

َٰ أىٍهًلهً ( بعد العقاب )كىيىةقىًلبي ) -9   ( ، كأهله هم الذين ماتوا قبله منمىٍسريكرنال )( اٛندد ُب جٌة  اٞنأكى ًإٔبى
 ن أصحاب اليمٌن، ككذلك زكجاته من اٜنور ُبدين صاٜنٌن مً كانوا موحٌ   أكالد كبةات كزكجات إفٍ 

 فػىقىاؿى  ليل على أٌف األهل هم األكالد كالزكجات قوله تعأب ُب نورة طاها ُب قص  مونى }كالدٌ  ، اٛنةٌ 
 كٓب يكن مع مونى غًن زكجته ككلديه.، {  نىارناأًلىٍهًلًه اٍمكيثيوا ًإ٘بٍّ آنىٍستي 

 عقاب،كأٌما الذين ليسوا من أصحاب الشماؿ كال من أصحاب اليمٌن فيةقلب إٔب أهله ُب الدنيا بعد ال
 كنه كال يسمعونه ألنٌه أصبحل أهله كيسمعهم كلكٌةهم ال يرى أم إٔب بيته الذم مات فيه يـو القيام  فًنى 

 ي علي كاقفان ُب البيت الذم ماتكنه كال يسمعونه. كلقد رأيتي نفس عمٌ نفسان أثًنيٌ  "ركح" كلذلك ال يرى 
 رجعتي إٔب جسمي كقمتي ٍبٌ  ن الزمنمً  نتقلتي إٔب عآب الةفوس ّنوٌب كبقيتي ناع افيه، كذلك حٌن 

ضيتها مع ناع  قبالتفصيل كُب كتايب  اإلنساف بعد اٞنوتحٌيان. كهذه اٜنادث  ْندها مكتوب  ُب كتايب 
 [ رحل  ُب عآب األركاحك كذلك بعةواف   موت أـ إغماء، ]بعةواف   األركاح

http://quran-ayat.com/insan
http://quran-ayat.com/insan
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http://www.quran-ayat.com/saa/
http://quran-ayat.com/insan/2.html#%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85_%D8%A5%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%9F
http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm#رحلة_في_عالم_الأرواح_


  . (كىرىاءى ظىٍهرًهً ( أم كتاب أعماله )كىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي ) -10 

ا مى يتمىٌن اٞنوت كال ٩نده، كذلك لً ى نفسه بالويل كالثبور، يعين ( أم يدعو على فىسىٍوؼى يىٍدعيو ثػيبيورنا) -11
ه كراء ظهره ألٌف يديه تكوناف مغلولتٌن ى كتابى ن العذاب كضيق العيش ُب عآب الربزخ، كإ٧ٌنا يؤتى ى مً يلقى 

 نأكثر إجرامان ٣نًٌ  ون جرائم ك٢نازم فيكوف حقًنان بٌن الةفوس فهلكي تقرأ الةفوس ما فيه مً ٍبٌ  بالقيود
 ى كتابىهي بشماله.يؤتى 

  . (نىًعًننا( يـو القيام  )كىيىٍصلىىَٰ ) -12

  ( باٞنعاصي ال ٫ناؼ عقاب اهلل.مىٍسريكرنا( ُب الدنيا )ًإنَهي كىافى ُب أىٍهًلهً ) -13

 ب على كفره، كمنعاقى يرجع إٔب حارتةا حارة التعذيب كال يي  لنٍ  ( أم ظٌن أفٍ ًإنَهي ظىَن أىف َلن ٪نىيورى ) -14
 أخاها كناقتهي:ذلك قوؿ اٝنةساء تصف 
 نػىٍهبي  ٟنا ٪نىيورى  أكٍ  ٠نىٍدان  ليىٍكسبى       برىٍحًلها طارى ٍبٌ  قىًليبلن  فأٍغفىى

 مرؤ القيس:افقوٟنا "أك ٪نور ٟنا هنب" مهةاه أك يرجع إٔب حارة أهله بالةهب، كاٜنارة هي الساح . كقاؿ 
 يضً بً  فى فاصً ُب صى  بابى الضٌ  زي و  و      ٪نىي يقى فً  ن كلٍّ مً  اٞناءى  حح سي ى يى حى ضٍ أى فى 

 يعين يتصاعد الضباب كيدكر ُب تلك اٜنارة. كقاؿ جرير:
يػٍرىانىا الةىٍجمى  حىًسٍبتي  حىٌّت  طاؿى  أىـٍ       كىواًكبيهي  تىٍسرًم ال الٌلٍيلي  أىبيدٍّؿى   حى

  ٤نم مقيمان ُب حارته ال يسرم. يعين حسبتي كلٌ 
 ران للبعث كللًحساب.إنٌه كاف مةكً  كاٞنعىن:

 ( من يـوًإَف رىبَهي كىافى ًبًه بىًصًنناى كفره كآثامه )( يرجع إليةا كيدخل ُب حارتةا كنعاقبه على بػىلىىَٰ ) -15 
 لبعث توٌعدهم بالعذاب فقاؿ تعأب:لتوٌعد اهلل الكافرين كاٞنةكرين ٍبٌ  خلقه إٔب يـو بعثه.



ق هي اٞنةطق  اليت تكوف بٌن الليل كالشفى ( كلم  "فبل" تشًن إٔب اٞنستقبل، فىبلى أيٍقًسمي بًالَشفىقً ) -16
كالةهار الذم يكوف طوله ألف نة  من نةٌيةا، كهو آخر يـو من أيٌاـ األرض، كقد نبق الكبلـ عةه ُب 

عٌدة نور من القرآف.  كإ٧نٌا أقسم اهلل تعأب بتلك اٞنةطق  ألهٌنا تكوف عرض ن لسقوط الةجـو ذكات 
 ككعيد للمشركٌن كالكافرين بذلك اليـو كبتلك اٞنةطق  خاٌص .م هتديد عليها، كهذا قسى  الذنب

 ( أم كما ٗنع من أحياء، كالشاهد على ذلك قوؿ كعب بن زهًن يصف ٘ناركىالَلٍيًل كىمىا كىنىقى ) -17 
:  كحش يتقٌدـ اٜنيميرى

 غاًٖبي  الَليلى  ًُّا يػىٍةجيو كاًنقه  ٟنىا      كأنٌهي  ميٍستىًتبٌّ  التأ٘بٌ  قىًليلي 
 يعين ٟنا جامعه. كقالت اٝنةساء:

 الَثمىري  كاٍنتػيٍوًنقى  غىٍرنيهيما كطابى        عيريكقػيهيما طالىتٍ  قدٍ  ًقيلى  إذا حٌّت 
 يعين كٗنع الثمر. كالونق  غرام  يضعوهنا على من ٫نلف الوعد كال يفي به، أك ٫نوف العهد أك يعتدم

 عراؽ فيقوؿ لصاحبه "أطلبك كنكى " كمن ذلكعلى حقوؽ الةاس، كال تزاؿ هذا الكلم  مستعمل  ُب ال
 قوؿ لبيد:

اًطري  مىنٍ  يػىٍبتىًغي ًهجىافو  قىرًيعي       كأنٌهي  بًالًفةىاءً  رىبًيعان  كنيٍقتي   ٫ني
 كقاؿ أيضان:

 اٛنىعافري  تػيبػٍغىى حيثي  إالَ  األٍرضً  منى ًن      كىًنيقى  أخىٍذتى  إفٍ  تػىٍبًغيػىيٌن  فىبل
 كقاؿ أيضان:

 يىًصٍر مىٍعًقلى اٜنىقٍّ الذم هوى صىػػػػػائًري      ي كىرىاءى كىًنيقىيًت أٍفرانً مّت تػىٍعدي 

نيةتقم الليل من هؤالء  كاٞنعىن:كيريد بذلك الليل الطويل كهو آخر ليل يكوف على كجه األرض. 
 ته مةهم.يقى نً كيستوُب كى  اَّرمٌن



ًر ًإذىا اَتسىقى ) -18   كال يعود هبلالن، فحيةئذو ترتفع بكم األرض كتقرتب( يعين إذا كمل كصار بدران كىاٍلقىمى
  من الشمس، كذلك قوله تعأب :

َ طىبػىقنا عىن طىبىقو ) -19   لرتكنٌب األرض بكم طبقات اٛنو الغازيٌ  طبق  بعد طبق  فرتتفع كاٞنعىن:( لىتػىرٍكىنبي
 .كتقرتب من الشمس

( يقصد الطبقات  الغازيٌ  من قوله تعأب ُب نورة نوح }أٓب تركا كيف خلق فبقوله تعأب )طىبػىقنا عىن طىبىقو
( فمعةاه طبقان بعد أمٌ  ، اهلل نبع ٚناكات طباقان كجعل القمر فيهٌن نوران{ ا قوله تعأب )طىبػىقنا عىن طىبىقو

 { يعين بعد قليل.  عىَما قىًليلو لىييٍصًبحيَن نىاًدًمٌنى  } ُب نورة اٞنؤمةوف ن ذلك قوله تعأبق، كمً طبى 

 نتهت اٜنرارة اليت ُب جوؼا كتعليل ذلك أٌف اٛناذبي  تعمل ُب اٛنـر البارد أكثر من اٛنـر الساخن، فإذا
 ا عليها اليـو فحيةئذو تةجذب  الشمس تعمل ُب األرض أكثر ٣نًٌ جاذبيٌ  السةٌن فإفٌ  األرض على ٣نرٌ 

.ا ٣نًٌ  األرض ٥نو الشمس كتكوف اٞنساف  بيةهما أقلٌ   هي عليه اليـو
ى حدكث طائرات يصةعها اإلنساف ُب القرف التانع عشر فًنكبها كترتفع به ُب كما تدٌؿ هذه اآلي  على 

 ق.قان بعد طبى القرف العشرين إٔب طبقات السماء طبى 

 إٔب القمر كنزؿ على نطحه كهو أٌكؿ إنساف يةزؿٍبٌ  كقد ركب اإلنساف أطباقه كصعد ُّا إٔب الفضاء 
 ميبلديٌ ، ككانا نفرىين. كنرتتفع األرض بالةاس ُب 1969ٕنوز نة   20القمر كذلك ُب نطح  على

 تلك الطبقات الغازي  نة  بعد نة  كٌلما قٌلت اٜنرارة اليت ُب جوؼ األرض كتقرتب من الشمس كتزداد
 ى كجه األرض.اٜنرارة على 

 رتياب الذم يصرفهم عن اإل٬ناففما كجه اال كاٞنعىن: ؟( بالقرآفالى يػيٍؤًمةيوفى ( كٌفار مك  )فىمىا ٟنىيمٍ ) -20 
 ٟنم ّنا ُب الكتب السماكيٌ  السالف  مع نذكرٍ  أٓبىٍ هم عن اٞناضي كاٞنستقبل؟ ٦نربٍ  أٓبىٍ  ،مع كضوح الدالئل

 ها كما يزعموف فهل درس علمنى رى كاف ١نٌمد دى   بت باللغ  األجةبٌي  كٓب تيكتب بالٌلغ  العربٌي ؟ فإفٍ أهٌنا كيتً 
 الفلك، كهل ١نٌمد يعلم الغيب فأخربكم ّنا يكوف ُب اٞنستقبل من حوادث كوني  كتقٌلبات زمةٌي ، أليس



ذلك من عةدنا أكحيةاه إليه كحيان، أال تكفيهم هذه األنباء دالل ن على صدقه، فما هذا التكرٌب كالتعٌةت 
 مةهم؟

 ( أم ال يةقادكف للحق كال ٫نضعوف للحقيق .كىًإذىا قيرًئى عىلىٍيًهمي اٍلقيٍرآفي الى يىٍسجيديكفى ) -21 

بيوفى ) -22 ُب البياف أك النقطاعو من الربهاف، لكٌةهم  رتكوا اإل٬ناف لقصورو ( أم ٓب يى بىًل اَلًذينى كىفىريكا ييكىذٍّ
 هم ُب التكذيب.ءقٌلدكا أنبلفهم كرؤنا

الوعاء من ذهب كفٌض  كال يعطوف زكاهتا للفقراء. ( أم أعلم ّنا ٩نمعوف ُب كىالَلهي أىٍعلىمي ّنىا ييوعيوفى ) -23 
عًط مةه للفقراء كال زكاة يعين ٗنع اٞناؿ ُب الوعاء كٓب يي  ى{عى كٍ أى فى  عى كمثلها ُب نورة اٞنعارج قوله تعأب }كٗنىى 

  .ماله

 انتثىن اٞنؤمةٌن مةهم فقاؿ تعأب:ٍبٌ  ( ُب اآلخرة.فػىبىشٍٍّرهيم ًبعىذىابو أىلًيمو ) -24

ٍةيوفو ) - 25  ( أم غًن مقطوع.ًإاَل اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت ٟنىيٍم أىٍجره غىيػٍري ٣نى

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك االنشقاؽ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=========================================== 

 

 سورة البروج

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 



اًء ذىاًت اٍلبػيريكجً ) - 1 ، ك"الٌسماء" يريد ُّا ٚناء مصر، ك"ذاتم كهو قسى ( "الواك" للقسى كىالَسمى  م ماضو
 الربكج" صف  ٞنصر، أم ذات القصور العالي  اٞنشٌيدة، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الةساء }

ةو أىيٍػةىمىا تىكيونيواٍ ييٍدرًككحمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كيةتيٍم ُب بػيريكجو   { أم ُب قصور مشٌيدة. محشىَيدى

 قىاؿى مىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الزٍّيةى ً  عوف، كهو قوله تعأب }  مونى كفر ن قصٌ   مً يةى كهو يـو الزٌ  (كىاٍليػىٍوـً اٍلمىٍوعيودً ) -2
  . { ضيحنىكىأىف ٪نيٍشىرى الَةاسي 

 مركا تلك اٜنادث ، كهذا قسى ( أم كناظرو كمةظورو، كالشاهد هم الةاس الذين حضى كىشىاًهدو كىمىٍشهيودو ) -3 
 ٓب تؤمةوا يب كتصٌدقوا رنوٕب أهلككم إفٍ  كاٞنعىن:هتديد ككعيد كإنذار بالعذاب للمشركٌن من أهل مك ، 

 ها لغًنهم. كإ٧ٌنا أقسم نبحانهالربكج كأعطيتي ه كأخذتي مةهم تلك بالعذاب كما أهلكتي فرعوف كجةدى 
 ن الٌسماء، كهو اٛنراد كالقٌمل كالغبار كالظلم  كالطاعوف كغًن ذلكبسماء مصر ألٌف الرجز نزؿ عليهم مً 

 هم على ظلمهم فقاؿ تعأب:لعةى ٍبٌ  . ٣133نا نبق ُب ذكره ُب نورة األعراؼ ُب آي  

 كهذه كلم  زجر معةاها قاتلهم اهلل كأبعدهم عن ر٘نته، كهم فرعوف( قيًتلى أىٍصحىابي اأٍليٍخديكدً ) -4
 ركا له أيخدكدان ُب األرض كألقىوه فيه كربطوه بأربع  أكتاد كتركوهدو حفى كأصحابه كانوا إذا أرادكا تعذيب أحى 

 ُب الشمس ببل ماء كال غذاء حٌّت ٬نوت.

جزاءن على ظلمهم، كهي نار الرباكٌن ُب الربزخ كنار نقر دة ( أم ٟنم ناره موقى الَةاًر ذىاًت اٍلوىقيودً ) -5 
 القيام . يـو

ا قػيعيوده ) -6   ( القعود معةاه الدكاـ على الشيء، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة التوب  }ًإٍذ هيٍم عىلىيػٍهى
إهٌنم باقوف ُب التعذيب  كاٞنعىن:{ يعين أبقوا معهم.  رىًضيتيم بًاٍلقيعيوًد أىَكؿى مىرَةو فىاقػٍعيديكاٍ مىعى اٍٝنىالًًفٌنى  ًإَنكيمٍ 
الَةاري  }يدخلوف نقر اليت هٌي أشد عذابان من جهٌةم، كذلك قوله تعأب ُب نورة غافر ٍبٌ  القيام  إٔب يـو

 . { اٍلعىذىابً  عىلىيػٍهىا غيديكًّا كىعىًشيًّا كىيػىٍوـى تػىقيوـي الَساعى ي أىٍدًخليوا آؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىدَ  يػيٍعرىضيوفى 



  كاٞنعىن:( أم حضور، شيهيوده ( يعين بقـو مونى )عىلىىَٰ مىا يػىٍفعىليوفى بًاٍلميٍؤًمًةٌنى ( يعين آؿ فرعوف )كىهيمٍ ) -7 
د الرجاؿ مةهم كالةساء كالباقوف من قـو فرعوف ل اإلنرائيليٌن كتستعبً ن قـو فرعوف تقتي رق  مً كانت فً 

 قومهم كال ٬نةعوهم عن أفعاٟنم هذه بل كانوا راضٌن بذلك.يشاهدكف بأعيةهم كال يةكركف على 

ن موا مً ( يعين قـو فرعوف نقى ًإاَل أىف يػيٍؤًمةيوا بًالَلًه اٍلعىزًيًز اٜنٍىًميدً ( أم من بين إنرائيل )كىمىا نػىقىميوا ًمةػٍهيمٍ ) -8 
 موا مةهم.ط فلذلك نقى   األقباه كيؤمةوف به كال يعبدكف آٟنً دكف اهلل كحدى بين إنرائيل ألهٌنم يعبي 

كىالَلهي عىلىىَٰ كيلٍّ ن ٗنلتها األرض )( أم الكواكب السٌيارة كمً اَلًذم لىهي ميٍلكي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) -9 
أخذ نبحانه ُب ٍبٌ    فرعوف مع بين إنرائيل،ل. كهةا إنتهت قصٌ رى سمع كيػى ( أم حاضر يى شىٍيءو شىًهيده 

ن اإل٬ناف برنوؿ اهلل ١نٌمد فيقولوف ٟنم إنٌه ناحر فبل تؤمةوا له، ٬نةعوف الةاس مً هتديد اليهود الذين كانوا 
 فقاؿ تعأب:

( عن إغوائهم للةاس كٓب يؤمةوا ّنحٌمد حٌن ٓبٍى يػىتيوبيواٍبٌ  ًإَف اَلًذينى فػىتػىةيوا اٍلميٍؤًمًةٌنى كىاٍلميٍؤًمةىاتً ) -10 
َةمى فػىلىهيٍم عىذىابي دعاهم إٔب اإلنبلـ ) كما    كاٞنعىن:( يـو القيام . كىٟنىيٍم عىذىابي اٜنٍىرًيقً ( ُب اآلخرة )جىهى

، كذلك كٌذب اليهود بآيات القرآف كقالوا نً كٌذب فرعوف كقومه بآيات مونى كقالوا نً   حره.حره

ًلكى اٍلفىٍوزي  َٰ ًمن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ذى ْنىٍرًم ( ُب اآلخرة )ًإَف اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت ٟنىيٍم جىَةاته ) -11 
 أخذ نبحانه ُب هتديد اٞنشركٌن كالظاٞنٌن فقاؿ:ٍبٌ  . (اٍلكىًبًني 

 بفرعوف كجةده فأغرقهم ُب البحر. ( كما بطشى لىشىًديده بالظاٞنٌن ) ( إذا بطشى ًإَف بىٍطشى رىبٍّكى ) -12

 ( األجساـ إٔب الرتاب.كىييًعيدي اٝنلق من الرتاب )( هيوى يػيٍبًدئي ( أم اهلل تعأب )ًإنَهي ) -13 

  ( للةادمٌن الراجعٌن إليه بالتوب .اٍلوىديكدي ( للتائبٌن )كىهيوى اٍلغىفيوري ) -14 

 ده اٞنبلئك  كتقٌدنه.( ٕنجٌ اٍلمىًجيدي ( أم صاحب العرش )ذيك اٍلعىٍرشً ) -15



 ( فبل يعجزه شيء.فػىَعاؿه لٍّمىا ييرًيدي ) -16

  :هملتً ن ٗني ( الذين ْنٌةدكا حملارب  رنل اهلل ، كمً حىًديثي اٛنٍيةيودً ( يا ١نٌمد )أىتىاؾى هىٍل ) -17 

ى ككيف كٌذبوا ( يعين هل فهمت أخبارهم حٌن جاءتك ُب نور القرآف فيما مضى ًفٍرعىٍوفى كىٖنىيودى ) -18
 ؟رنيلي

 ن كاف قبلهم.كٌذب مى ( كما  ُب تىٍكًذيبو ن مشركي العرب )( مً بىًل اَلًذينى كىفىريكا) -19 

يطه ) -20 ( يعين إهٌنم ُب قبضته كٓنت نلطانه ال يفوتونه كاحملاصىر احملاط به من كٌل كىالَلهي ًمن كىرىاًئًهم ١نًح
 ب.جوانبه ال ٬نكةه اٟنرى 

 ده اٞنبلئك  كٓنرتمه.( ٕنجٌ بىٍل هيوى قػيٍرآفه ٠نًَيده ) -21

 التغيًن كالتبديل.( عةدنا من ُب لىٍوحو ١َنٍفيوظو ) - 22

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الربكج،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الطارق

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

اًء كىالطَارًؽً ) - 1  يريد ُّا ٚناء نيةول، أم، ك"السماء"  ماضو  مه ، كهو قسى  م( "الواك" للقسى كىالَسمى
 ن ذلك قوؿ اٝنةساء:، ك"الطارؽ" هو الذم طرقها ليبلن، أم صار طريقه عليها، كمً  لاٞنوصً 



 سً رٍ لٍّ جى ٍن كي هي مً لبي عي قى كَ رى يػي      ًنو جً تى سٍ مي  ؽو أكٍ فو طارً يٍ كضى 
 كقاؿ جرير:

 عىافو ميوثىقً  تػىفيٌك ًحبىاؿى حٌّت       يسي كىلىيتىها ٓبٍ تىٍطريؽً طىرىقىٍت لىمً 
 هو ذلك الطارؽ بٌٌن ماٍبٌ  يفان.والن ٢ني شيئان عظيمان كهى  ه لرأيتى ( يعين لو رأيتى كىمىا أىٍدرىاؾى مىا الطَارًؽي ) - 2

 ليبلن فقاؿ تعأب:
 ن ذلك قوؿ حٌساف:يعين اٞنذٌنب اٞنشتعل، كمً  (الَةٍجمي الثَاًقبي ) - 3

 ٍم ٗنىٍره ًمنى الةَاًر ثاًقبي يػيلىفٍّحيهي     نػيفىجٍّيءي عىَةا الَةاسى حىَّت كىأى٧َنا 
ا رأكه من بعيد مٌ أم مشتعل. كاٞنذٌنب الذم أقسم اهلل به أرنله على أهل نيةول ليحرقهم كيبيدهم، فلى 

هم كدفع العذاب عةهم كابتعد توبت لى بالتوب  كانتغفركا لذنوُّم كتابوا إٔب رٌُّم كتضٌرعوا فقبً اهلل عوا إٔب رجى 
 كنقط ُب الصحراء ُب مكافو غًن مسكوف. ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة يونس }فػىلىٍوالى ب نٌ اٞنذ

ا ًإاَل قػىٍوـى ييونيسى لىَما آمىةيوا كىشىٍفةىا عىةػٍهيٍم عىذىابى اٍٝنًٍزًم ُب  ا ًإ٬نىانػيهى انىٍت قػىٍريى ه آمىةىٍت فػىةػىفىعىهى نٍػيىاكى   اٜنٍىيىاًة الدح
 ٓب تؤمةوا يب كتصٌدقوا رنوٕب أرًنلٍ  إفٍ  كاٞنعىن:. كهذا هتديد ككعيد للمشركٌن،   ًحٌنو{كىمىتَػٍعةىاهيٍم ًإٔبىَٰ 

 ل لىٌما كٌذبوا رنوٕب يونس.ى أهل نيةوى ها على الذنب فتبيدكم كما أرنلتي  ن تلك الةجـو ذكاتً عليكم مً 
 كالشياطٌن لىٌما ن اٛننٌ يعين ما كٌل نفس عليها حافظ ٪نفظها مً  (ًإف كيلح نػىٍفسو َلَما عىلىيػٍهىا حىاًفظه ) - 4

 لوف كالشهداء ُب نبيلٕنوت كتةتقل ّنوهتا إٔب عآب الةفوس بل اٜنىفىظ  خاٌص  للمتٌقٌن. أٌما األنبياء كاٞنرنى 
 اهلل فبل ٪نتاجوف إٔب حىفىظ  ألهٌنم صعدكا إٔب الٌسماكات األثًني  إٔب اٛنةاف.

 كالشياطٌن ل اٛننٌ ن أذى ٜنفظ اٟنيداة ُب دار الدنيا مً  سمه مةها خاصٌ على ثبلث  أقساـ، قً   هم ظى فاٜنفى 
ٍلًفهً  ٍيًه كىًمٍن خى  كاألركاح الشريرة، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة الرعد }لىهي ميعىقٍّبىاته مٍّن بػىٌٍنً يىدى

كالشياطٌن كاألركاح الشريرة،  ٞنبلئك  ٓنفظه من اٛننٌ ن اس مً رى ٪نىٍفىظيونىهي ًمٍن أىٍمًر الَلًه{ أم للهادم حى 
 . { ًإ٧َنىا أىنتى ميةًذره كىًلكيلٍّ قػىٍوـو هىادو  قوله تعأب } كذلك



 ب  يكتبوف أعماؿ الةاس ُب دار الدنيا ك٪نفظوف عليهم أقواٟنم، كالدليل على ذلكتى م الثا٘ب هم كى سٍ كالقً  
اتًًبٌنى يػىٍعلىميوفى مىا تػىٍفعىليوفى{قوله تعأب ُب نورة اإلنفطار }بىٍل  يًن كىًإَف عىلىٍيكيٍم ٜنىىاًفًظٌنى ًكرىامنا كى بيوفى بًالدٍّ  تيكىذٍّ

. 

 كالشياطٌن ن اٛننٌ سم الثالث ٪نفظوف اٞنتٌقٌن بعد موهتم كانتقاٟنم إٔب عآب الةفوس ٪نفظوهنم مً كالقً 
 إثةاف لكٌل إنساف تقي صاّب. كذلك قوله تعأب ُبل، ك٨نا كاألركاح الشريرة حٌّت يوصلوهم إٔب جٌة  اٞنأكى 

نٍػيىا كىُب اآٍلًخرىًة{ أم نتؤٌب شؤكنكم  نورة فٌصلت حاكيان عن قوؿ اٞنبلئك  }٥نىٍني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ُب اٜنٍىيىاًة الدح
 كنرعاكم ُب الدنيا كُب اآلخرة بعد موتكم.

نسىافي ) -5  . (خيًلقى ًمَم ( الةاكر لقدرتةا )فػىٍليىةظيًر اإٍلً

 . ( هو اٞنينخيًلقى ًمن َماءو دىاًفقو ) -6

 ٌن قرب اٞنثان ،تى لى يصً وى ( أم ٫نرج من جسم الرجل فيجتمع ُب حي ٫نىٍريجي ًمن بػىٌٍنً الصحٍلًب كىالتَػرىاًئبً ) -7
 كعةد اٛنماع ٫نرح مةهما بتدٌفقو كيصٌب ُب رحم اٞنرأة. فالصحلب هو الظهر، كالرتائب هي عظاـ الصدر.

 كالشاهد على ذلك قوؿ قيس بن اٞنلوح:
 مي جٍ ها حى يً دٍ ثى  نٍ مً  رابً تٍ ؤلى دي لً بٍ يػى  كٓبىٍ         ةه ًنى غً صى  رٌّ غً  يى ها كهٍ تي قٍ لَ عى تػى 

 ال ٔنتٌص قدرته على إعادة األجساـ اٞنيت  إٔب اٜنياة فقط، بل كاٞنعىن: ، (ًإنَهي عىلىىَٰ رىٍجًعًه لىقىاًدره ) -8 
 ابتدأ الكبلـ فقاؿ تعأب:ٍبٌ  ماءن كما كاف أٌكالن فهو قادر على ذلك.  لو أراد أف يعيدهاحٌّت 

تربى الٌسرائر، كهي أعماؿ اإلنساف اليت يعملها نرٌان، فإف عمً يػىٍوـى تػيبػٍلىى الَسرىائًري ) -9   ل مةها صاٜنان ( أم ٔني
 قات.ل اٞنوبً عمً  كإفٍ  ن أهل اٛنٌة ُب السٌر فهو مً 



 ن اهلل.له من قٌوةو ٬نتةع ُّا عن عذاب اهلل كال ناصرو يةصره مً  ( يعين فماقػيَوةو كىالى نىاًصرو فىمىا لىهي ًمن ) -10
 م هتديد ككعيد باٝنراب فقاؿ:أقسم اهلل تعأب بالٌسماء كاألرض، كهو قسى ٍبٌ 

اًء ذىاًت الَرٍجعً ) -11  كٔنتلط تلك( أم ترجع كما كانت ُب بدء أمرها فتكوف دخانان، يعين تتفطٌر كىالَسمى
 اٍنتػىوىل ٍبيَ  الغازات ببعضها فتكوف دخانان كثيفان كما كانت نابقان، كذلك قوله تعأب ُب نورة فٌصلت }

 . {ديخىافه كىًهيى  ًإٔبى الَسمىاءً 

 ( يعين من عاداهتا التصدٌع، فقد تصٌدعت ُب اٞناضي فصارت تسع قطعكىاأٍلىٍرًض ذىاًت الَصدٍعً ) -12 
 دعع كتةتثر ُب الفضاء فتكوف نيازؾ. فالصٌ كنوؼ تتصدٌع يـو القيام ، أم تتقطٌ  ،كانت كاحدة  بعد أفٍ 
 ن ذلكت، كمً قاؿ ُب الثياب انصدعت، بل يقاؿ إنشقٌ طر ُب الزجاج كُب كٌل شيء صلب، كال يي هو الفى 

 قوؿ األعشى:
 هاثٌارى طي عى الً عان ٫ني دٍ ًد صى ====      ؤاُب الفي  تٍ ثى رى كقد أكٍ  تٍ بانى فى 

 هابارى بي ْنىٍ عى شٍ يى  كافى   نٍ عي مى ===  يطً ستى ما يى   ً جاجى ًع الزٌ دٍ كصى 

 كالباطل. ل بٌن اٜنقٌ (  أم فاصً لىقىٍوؿه فىٍصله ( أم القرآف )ًإنَهي ) -13

 هو بالٌلعب بل اٛندح. ( ام ماكىمىا هيوى بًاٍٟنىٍزؿً ) -14

ٍيدنا( لك )يىًكيديكفى ( أم اٞنشركوف )ًإنَػهيمٍ ) -15   ( .كى

ا) -16 ٍيدن  ء ٟنم أنباب اٟنبلؾ كالدمار حٌّت أبيدهم عن آخرهم كهم ال يعلموف .( يعين كأهيٌ كىأىًكيدي كى

اًفرًينى ) - 17  تنشتٌ ك ( أم قليبلن من الزمن ك٥نن نةصرؾ عليهم أىٍمًهٍلهيٍم ريكىٍيدنا( أم إنتظر ُّم )فىمىهًٍّل اٍلكى
:  مشلهم. كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو

 ايةى وً تى ميقٍ  كى مٍّ ا ألي ةَ  كي ّتى مى     دان يٍ كى نا ري دٍ عً كٍ كأى  نادٍ دَ هى تػى 



 كقاؿ عةرتة:
 كفً ري القي  كسي ا ري ٟنً وٍ يبي ًٟنى شً طيوبه        تى  خي عإب فٍ أى  دان إفَ يٍ كى ري 

 ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك الطارؽ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

===================================== 

 

 سورة األعلى

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

( أم العإب فوؽ كٌل شيء، فاهلل جٌلت عظمته فوؽ العرش، كالعرش فوؽ نىبًٍّح اٍنمى رىبٍّكى اأٍلىٍعلىى) - 1
الكرني، كالكرني هو الٌسماكات األثًني  السبع اليت تسكةها اٞنبلئك ، كالكرني فوؽ الطبقات الغازي ، 

  األخًنة فوؽ األرض، كال يعلم اٞنساف  بٌن ٚناء كأخرل إال اهلل.كهذه 
ذكره ُب صبلتك كُب غًنها كقل "نبحاف ريٌب األعلى كله اٜنمد" . كقد اأم ( نىبًٍّح اٍنمى رىبٍّكى  )كقوله 

 بالتفصيل. الكوف كالقرآفُب كتايب  السماكات ك العرشنبق الكبلـ عن 

هم أعضائهم كحوانٌ ل بٌن هم كناكى ةعى صي  خلقهم كأحكمى  ( يعين فأتقنى فىسىَولَٰ لق )( اٝنى اَلًذم خىلىقى ) -2 
 ُب الطوؿ كاٞنتان . ي فبل عٌن أكرب من األخرل كال يد أطوؿ من األخرل بل متساك 

( يعين فهداهم إليها ّنا رٌكب فيهم من عقوؿ فػىهىدىلَٰ ( ٟنم أنباب اٞنعيش  كاٜنياة )كىاَلًذم قىَدرى ) -3 
 كغرائز.

 نبات ترعاه األنعاـ كالدكاب.( من األرض، كهو كٌل كىاَلًذم أىٍخرىجى اٍلمىٍرعىىَٰ ) -4 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#العرش_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm#السماوات_
http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm


( أم يابسان متهٌشمان. "الغثاء" كٌل ما ٪نمله ماء الةهر من قشٍّ كعيداف غيثىاءن ضرة )( بعد اٝني فىجىعىلىهي ) -5 
نساف ع  له، كطبٌي  لئل( أم حاكيان مواد غذائي  جٌيدة لؤلنعاـ كاٜنيواف كميشبً أىٍحوىلَٰ ب كغًن ذلك )كقصى 

ًإالَ مىا  معةاها إٌدخىرى فيها، كالدليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنعاـ } كشافي  له. ككلم  "أحول"
{ . كاٜنوايا هي اٞنباعر اليت ٓنوم تًفل الكبلء، كالشاهد على ذلك قوؿ  ٘نىىلىٍت ظيهيوري٨نيىا أىًك اٜنٍىوىايىا

 البعيث اَّاشعي:
يعهىا أٍحوىل اٍلمىٌركتً  نى مً  ًتبلعان      كاٍرتػىعىتٍ  عىًطٌي ى  ًمٍعزىل أٍيسىرىتٍ  إذا  ٗنًى

 ب رجبلن طٌلق زكجته:أم أشبع ٗنيعها كغٌذاها. كاٞنركت نوع من الةبات. كقاؿ عةرتة ٫ناطً 
 هىٍودىجي  لًلبػىٌٍنً  عىٍةكى  اٍحتىواها كتٍلكى       ميعَذبان  فىًبتَ  بانىتٍ  اَليًت  فػىقىٍدتى 

 عةرتة:يعين حواها اٟنودج فأبعدها ألهٌنا ركبت فيه. كقاؿ 
 اٜنىواًندً  عيييوبي  إاٌل  ًُّا فػىلىٍيسى       شىٍخصيها الكىواًعبً  ُب حيٍسنو  كيلَ  حىوىل

 ل  عةدنا ُب العراؽ.كالتزاؿ هذه الكلم  مستعمى 

ةػيٍقرًئيكى فىبلى تىةسىىَٰ ) -6   ن القرآف فتحفظه كال تةساه.( أم نيتلو عليك جربائيل مً نى

ك ألهٌنا خاٌص  بك دكف قومك ى قومً ال تتلوها على  ك بعض اآليات كيٍ ةسيى يي  ( أفٍ ًإاَل مىا شىاءى الَلهي ) -7
 ( ُب الصدكر من أنرار.كىمىا ٫نىٍفىىَٰ ( من القوؿ )ًإنَهي يػىٍعلىمي اٛنٍىٍهرى )

 األنبياء مسًٌنكف كالةاس ٢نًٌنكف. ( يعين لييٍسر الةاس كإنعادهم، ألفٌ كىنػييىسٍّريؾى لًٍلييٍسرىلَٰ ) -8

( يعين ٞنن تةفعه اٞنوعظ . كمثلها ُب نورة ًإف نَػفىعىًت الذٍٍّكرىلَٰ بالقرآف، يعين ًعظ الةاس به ) (فىذىكٍّرٍ ) -9 
ٍر بًاٍلقيٍرآًف مىن ٫نىىاؼي كىًعيدً  ؽ قوله تعأب }  . { فىذىكٍّ

 اؼ عقاب اهلل.ن ٫نى ظ مى عً ( يعين نيتٌ نىيىذََكري مىن ٫نىٍشىىَٰ ) -10 

َةبػيهىا) -11  ،صاةى العي ( يعين أشقى اأٍلىٍشقىىاٞنوعظ  ) م يتجٌةبأ( كىيػىتىجى



ًإنَػهىا  }( أم الكبًنة اٜنجم، أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب نورة اٞنٌدثر اَلًذم يىٍصلىى الَةارى اٍلكيبػٍرىلَٰ ) -12
ٍحدىل   ل الشموس الكبًنات األحجاـ.إهٌنا إلحدى  كاٞنعىن:ر. قى ، يريد ُّا نى  { اٍلكيربىً إلىً

 13- ( َ ( حياة يةتفع ُّا كيرتاح بل تكوف حياته كباالن كىالى ٪نىٍٍنىَٰ ن العذاب )( فيسرتيح مً الى ٬نىيوتي ًفيهىاٍبي
 عليه كيتمىٌن اٞنوت كال ٩ندهي.

كهةا ٫نطر لئلنساف نؤاؿ كهو: كيف ال ٪نرتؽ من كاف ُب الةار كال ٬نوت ُب ناعته بل يبقى مبليٌن 
ال ٕنوت كال  ألنٌه نفس أثًني  كالةفوس تذكؽ العذاب كلكنٍ  :السةٌن معٌذبان فيها؟ كاٛنواب على ذلك

 ٓنرتؽ.
 :أخذ نبحانه ُب كصف اٞنؤمةٌن كما أعٌد ٟنم ُب اآلخرة فقاؿ ٍبٌ 

 ،ن اإلشراؾن الذنوب كمً ن تطٌهر مً ( أم قد فاز مى قىٍد أىفػٍلىحى مىن تػىزىَكىَٰ ) -14

، تكبًنة اإلحراـ كبعدها البسمل  بإظهار الصوت( مبتدئان ُب صبلته، كهي كىذىكىرى اٍنمى رىبٍّهً ) -15
 ( الصبلة الواجب .فىصىَلىَٰ )

نٍػيىا( أم ٔنتاركف أيها الةاس )بىٍل تػيٍؤثًريكفى ) -16   ( على اآلخرة.اٜنٍىيىاةى الدح

يػٍره ) -17 . ألٌف ما ُب الدنيا يتمٌزؽ كيتبلشى كىأىبٍػقىىَٰ ( من الدنيا )كىاآٍلًخرىةي خى م، أٌما ى ألنٌه مادٌ ( أم كأدـك
 ى ألنٌه أثًنم أم ركحا٘ب. كال يتبلشى فىنى الذم ُب اآلخرة فباؽو ال يى 

ا) -18  ػَٰذى َٰ الدنيا كمدح اآلخرة ) ن اٞنوعظ  كالصبلة كذـٌ ( الذم ذكرناه لكم مً ًإَف هى ( لىًفي الصححيًف اأٍليكٔبى
  أم ذكرناه أيضان ُب الكتب السابق .

  ( كهي التوراة.ميونىىَٰ ( صحف )صيحيًف ًإبٍػرىاًهيمى كى ) - 19

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك األعلى،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 



======================================== 

 

 سورة الغاشية

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 هل فهمت حديث الغاشي  حٌن أتاؾ كاٞنعىن:ق، ( فيما نبى اٍلغىاًشيى ً ( الٌسماء )هىٍل أىتىاؾى حىًديثي ) - 1
 أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب نورة الدخاف }فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأٌب الَسمىاءي ًبديخىافو محًبٌنو يػىٍغشىى ؟فيما نبق

ا عىذىابه أىلًيمه{ كمعىن الغاشي  أم اليت تغمر الةاس بشٌرها. كقد نبق تفسًنها ُب نورة الدخاف. ػَٰذى  الَةاسى هى

 ( أم ذليل  عليها آثار الفقر كالتعب. كإ٧ٌنا ذكر اهلل نبحانه الوجوه دكف غًنهاكيجيوهه يػىٍومىًئذو خىاًشعى ه ) - 2
 من األجساـ ألٌف الوجوه تبدك عليها آثار اٜنزف كالفرح كُّا يعرؼ اإلنساف، كمن ذلك قوؿ علقم  يهجو

 مؤبن له:
 اٜنٍىٍفري  أناًملىهي  أفػٍىنى  الًكدىل كىضىبٍّ       كىٍجًههً  دىكائًرى  أفىنى  قدٍ  الٌشرٌ  تػىرىل

 كهم اٞنشركوف كاَّرموف.
 ( ُب الدنيا كلكن لغًن اهلل بل يعملوف ألصةامهم كيتعبوف ألكثاهنم. قاؿ اهلل تعأب ُبعىاًملى ه نَاًصبى ه ) -3

بىاءن   َمةثيورنا{ ، ككذلك اليـو يعملوف الوالئمنورة الفرقاف }كىقىًدٍمةىا ًإٔبىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلةىاهي هى
 رش الٌسجاد ُب حاراهتاموع ُب مراقد األئم  كيتعبوف ُب كةسها كغسلها كفى دكف الشٌ كيبٌخركف البخور كيوقً 

 ن الةذكر لؤلئم  كما يعٌدكنه ُب اٞنآًب ألجلهم كُب اإلنفاؽ لتشييد قبورهم، كهذه األعماؿئونه مً كما يهيٌ 
 بل يؤجىركف عليها بل ييعاقىبوف ألهنا إشراؾ، فقد أشركوا األئم  ُب اإلنفاؽ كالعبادات معكٌلها لغًن اهلل ف

 اهلل بل زادكا ُب تقديس قبورهم على بيوت اهلل، فإذا دخلتى أحد اٞنساجد ال ترل فيه مشع  كال ِنوران كال



ابيح الكبًنة الثمية  كترل شيئان من تلك اٞنعلقات اليت تراها ُب مراقد األئم  كال مصباحان من تلك اٞنص
 أبواُّا من الفض  كشبابيكها من الذهب، كلكن أبواب اٞنساجد من اٝنشب كشبابيكها من اٜنديد.

اًميى ن ) -4   ( ُب اآلخرة.تىٍصلىىَٰ نىارنا حى

لتها ن ٗني كمً  ،ثلها ُب الدنيا اليةابيع الساخة ( أم ناخة  شديدة اٜنرارة. كمً تيٍسقىىَٰ ًمٍن عىٌٍنو آنًيى و ) -5
  ل فإٌف مياهها شديدة السخون .عٌن كربيت ُب ٘نٌاـ العليل قرب اٞنوصً 

ـه ) -6  ( كهو نوع من الشوؾ.ًإاَل ًمن ضىرًيعو ( ُب اآلخرة )لٍَيسى ٟنىيٍم طىعىا

ع. كهذا الطعاـ يأكلوف مةه ُب عآب شبً ( أم كال يي كىالى يػيٍغيًن ًمن جيوعو ( ذلك الضريع )اَل ييٍسًمني ) -7
 م فليس ٟنم طعاـ غًن الةار.الربزخ كلكن إذا صار يـو القيام  كدخلوا جهةٌ 

يبلن أيكلىػًَٰئكى قاؿ اهلل تعأب ُب نورة البقرة }ًإَف اَلًذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنزىؿى الَلهي ًمنى اٍلًكتىاًب كىيىٍشتػىريكفى بًًه ٖنىىةنا قىلً 
{مىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم ًإاَل الةَ   . ارى

( أم متةٌعم  ُب اٛنٌة  كعليها كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَاًعمى ه ةٌن ُب اآلخرة فقاؿ تعأب )كصف أحواؿ اٞنؤمً ٍبٌ  -8
 آثار البهج  كالسركر، كمن ذلك قوؿ لبيد:

 ضىلٍ ٍن شاءى أى دىل     ناًعمى الباًؿ كمى تى  اهٍ ًٍنً داهي نيبيلى اٝنى ٍن هى مى 

 ،  عوضان عن نعيها( باٛنةٌ رىاًضيى ه ُب الدنيا ) هي تٍ عى ( الذم نى لٍّسىٍعًيهىا) -9

َة و عىالًيى و ) -10  ( عن األرض فهي ُب السٌماكات األثًني .ُب جى

ًغيى ن ) -11   .سمع فيها ضوضاء( أم ال تى اَل تىٍسمىعي ًفيهىا الى

 ( ُب الةهر.ًفيهىا عىٌٍنه جىارًيى ه ) -12



األثًنيٌات تتكٌوف ُب  ن األرض. قلتي فيما نبق أفٌ ( ريًفعىٍت مً َمٍرفيوعى ه ( ٗنع نرير )ًفيهىا نيريره ) -13
 غًنها نبقتٍ    كاألشجار كالطيور كغًنها كٌل ذلك كليد أرضةا كأرضو ماٌدي ، فاألثاث اليت ُب اٛنةٌ  قوالب
كٌل نرير يعمله الةٌجار تدخل ذرٌات األثًن ُب مسامات ذلك السرير اٝنشب كبعد أربعٌن   كاٞنعىن: ةا.أرضى 
تقدير يتكٌوف نرير أثًنم داخل السرير اٝنشب، فإذا تكٌسر السرير اٝنشب فإٌف السرير  على أقلٌ  يومان 

 ، اٞنبلئك  كتأخذه إٔب اٛنةٌ ى فتأٌب ى على طوؿ الزمن ال يتكٌسر كال يتبلشى الذم تكٌوف داخله يبقى  األثًنم
 كليدة األرض، كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة األعراؼ   إذان غًن ذلك، فاٛنةٌ ك ي لً ٗنيع األثاث كاٜني  كهكذا

 ن الكافرين}كىنيوديكا أىف تًٍلكيمي اٛنٍىَة ي أيكرًثٍػتيميوهىا ّنىا كيةتيٍم تػىٍعمىليوفى{ يعين كانت تلك األثاث ميلكان لغًنهم مً 
 ارت إرثان للمؤمةٌن.فص

 ( على اٞنوائد كاٞنةاضد.كىأىٍكوىابه َمٍوضيوعى ه ) -14

 مرئا( أم كنائد فوؽ األنرٌة كالتخوت، مفردها "٧نرق " كالشاهد على ذلك قوؿ كى٧نىىارًؽي مىٍصفيوفى ه ) -15
 القيس:

 اتً ربً اٝنى  دً  كارً ًٍنو عً  رً هٍ ى  ظى لى ي     عى قري ك٧نيٍ  رابى ي كالقً لً حٍ كأٌ٘ب كرى 

  ( أم مفركش .مىٍبثيوثى ه ( هي البسط كالسجاد )كىزىرىايبح ) -16 
 تهصيةعها ليستدٌلوا ُّا على كحدانيٌ  قها كأتقنى لٍ خى  ةعته ُب ٢نلوقاته كيف أحكمى أخذ نبحانه يصف صى  ٍبٌ 

 فقاؿ تعأب:

ًبًل كىٍيفى خيًلقىتٍ ) -17  الصحراء كترعى الشوؾ بدؿ الكبلء،( ُنكم و، تسًن ُب أىفىبلى يىةظيريكفى ًإٔبى اإٍلً
 ٍبٌ  كتصرب على اٞناء عشرة أياـ ُب الصيف كأربعٌن يومان ُب الشتاء، ٓنمل األثقاؿ كٕنشي على الرماؿ.

 ذكر السماء فقاؿ:



ت تلك الغازات اٝنانق  كالسام  على يى قً ( عن األرض بغًن أعمدة، فلو بى كىًإٔبى الَسمىاًء كىٍيفى ريًفعىتٍ ) -18
 اٛنباؿ فقاؿ تعأب: ذكرى ٍبٌ  اهلل تعأب رفعها بفضله كأمسكها بقدرته. قان، كلكنٌ اةتخااألرض ٞناتوا 

( على األرض لتكوف ٟنا أكتادان كٟنم على الطريق إرشادان كيبةوف من كىًإٔبى اٍٛنًبىاًؿ كىٍيفى نيًصبىتٍ ) -19
 .معادهنا يٌتخذكف قدكران أحجارها دكران كمن 

نتقاؿ كىن كللزراع  كاال( أم برد نطحها فأصبحت صاٜن  للسٌ كىًإٔبى اأٍلىٍرًض كىٍيفى نيًطحىتٍ ) - 20
 ن مكاف إٔب مكاف آخر.عليها مً 

 ،( أم مةذر ككاعظًإ٧َنىا أىنتى ميذىكٍّره ( بالقرآف )فىذىكٍّرٍ ) -21 

ٍبٌ  سلموف ُب اٞنستقبلٌف بعضهم يي السيطرة هلل، فإٌف اهلل ٬نهلهم أل( بل َلٍستى عىلىٍيًهم ّنيصىٍيًطرو ) -22
   .يؤمةوف

 ( بالقرآف.كىكىفىرى ( عةك كٓب يرجع إليك )ًإاَل مىن تػىوىَٔبَٰ ) -23

بيهي الَلهي اٍلعىذىابى اأٍلىٍكبػىرى ) -24  .اٛنـر األكرب من الشموس، كهو نقر ُب ( كهو عذاب الةار، يعينفػىيػيعىذٍّ

ةىا ًإيىابػىهيمٍ ) -25 ( أم رجوعهم بعد اٞنوت، فاإلياب معةاه الرجوع، كمن ذلك قوؿ عبيد بن ًإَف إًلىيػٍ
 األبرص:

 كبي ؤي ال يػى  تً وٍ مى بي الٍ كبي     كغائً ؤي  و يػى بى يٍ م غى ذً  لح ككي 

ةىا ًحسىابػىهيم) - 26 َ ًإَف عىلىيػٍ  م عقاُّم.أ( ٍبي

  لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى  اٜنٍىٍمدي ك الغاشي ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

=================================== 



 

 سورة الفجر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

م مضارع تدٌؿ عليه كلم  "إذا" كمن قوله تعأب )كىالَلٍيًل ًإذىا يىٍسًر( م كهو قسى ( "الواك" للقسى كىاٍلفىٍجرً ) - 1
 ما بٌن الليل كالةهار كذلك حٌن كقوؼ األرض عن دكرهتا احملوريٌ ك"الفجر" هي اٞنةطق  اليت تكوف  ،

 فيكوف الليل ُب جه  مةها ال يعقبه هنار، كُب اٛنه  األخرل هنار ال يعقبه ليل، كاٛنه  اليت أقسم اهلل ُّا
 ًسمي فىبلى أيقٍ  }تكوف عرض  لسقوط ذكات الذنب، كهي اليت أقسم اهلل ُّا ُب نورة الةجم أيضان فقاؿ تعأب 

 قع نقوط الةجـو هي اليت يكوف فيها الفجر، يعين تكوف ما بٌن الليل كالةهار.افمو  ، { الةحجيوـً ّنىوىاًقًع 

  . (كىلىيىاؿو عىٍشرو ) -2 
 ليل  مةها مقابل ثبلث  أشهر، تةتهي دكرة األرض احملوريٌ  ٕنامان تكوف عشر لياؿو طواؿ طوؿ كلٌ  قبل أفٍ 

 جوؼ األرض ٕنامان فتكوف دكرهتا بطيئ ، كبعد عشر لياؿو تةتهي اٜنرارة اليت ُب نحيث ٓب تةتًه اٜنرارة مً 
 دان إٔب يـو القيام  ككذلك يكوف الةهارجوؼ األرض فتقف األرض عن دكرهتا احملوريٌ  فيكوف الليل نرمى 

 ُب اٛنه  األخرل.

 حرارة كالزهرة، ألفٌ  دفالشفع يريد به عطار  ر معةاه كاحد،تمعةاه إثةاف، كالوى  فعالشٌ ( كىالَشٍفًع كىاٍلوىٍترً ) -3 
 الوتركوكب نٌيار. ك   هما إنتهت قبل حرارة جوؼ األرض، كبانتهاء اٜنرارة تةتهي الدكرة احملوريٌ  لكلٌ يجوف

 يريد به اٞنرٌيخ النٌه يقف عن دكرته احملوريٌ  بعد كقوؼ األرض ألنٌه اكرب مةها، كلذلك قٌدـ الشفع على
 ـ ُب اٜنساب.قدَ الوتر ٩نب أف يي  أفٌ  الوتر ّنا



، أم العدكل تةتقل مً كىالَلٍيًل ًإذىا يىٍسرً ) -4   ن شخص إٔب شخصو آخر،( يقاؿ اٞنرض يسرم ُب القـو
 إٔب اٞنرٌيخ كماٍبٌ  إٔب األرضٍبٌ  هرةد إٔب الزٌ ن عطارً إنٌه يةتقل مً  كاٞنعىن:يل الطويل، يل يريد به ذلك اللٌ فاللٌ 

 طويل بسبب انتهاء اٜنرارة اليت ُب جوفه، ن هذه الكواكب السٌيارة يكوف فيه ليله مً  فكلٌّ ل، تةتقل العدكى 
 يل فيها مقابل ألف نة ، أٌما اٞنرٌيخ فيقفككٌل مةها له مٌدة ٔنتلف عن اآلخر، فاألرض يكوف طوؿ اللٌ 

 م هتديدذا قسى بعد كقوؼ األرض ِنمسمائ  نة  كتقـو القيام  بعد أف يكمل اٞنرٌيخ ٙنسمائ  نة ، كه
 شرحان كافيان. الكوف كالقرآفككعيد بذلك الزماف كأهواله. كقد شرحتي هذه اآليات ُب كتايب 

فيفهم ن له عقله مى ن هتديد ككعيد لً ( أم هل يكفي ما ذكرناه مً ًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو  َٰ هىٍل ُب ذى ) -5 
كصف ٟنم أحواؿ اٞناضٌن الذين كٌذبوا الرنل  ٍبٌ  الكلمات كيٌتعظ ُّا كيؤمن بربٌه كيةقاد لرنوله. هذه

 ن األمم فقاؿ تعأب:قهم مً ن نبى أهلكهم اهلل بالعذاب ليٌتعظ اٞنشركوف كال يكونوا كمى  كيف

 كيف أهلكهم لىٌما كٌذبوا  كاٞنعىن:( أم بقبيل  عاد كهم قـو هود، أىٓبٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبحكى ًبعىادو ) -6 
 .رنوٟنم هودان 

 ف  لتلك البلدة، أم ذات األعمدة الصخريٌ صبلدهتم ذات العماد،  113 ( إـرًإرىـى ذىاًت اٍلًعمىادً ) -7
 العالي  كاألبةي  البديع .

دً ) -8   أعمدهتا كبةائها ُب القوة كاٞنتان ، ألهٌنا بيةٌيت باٜنجر الصلد، ( أم مثلاَليًت ٓبٍى ٫نيٍلىٍق ًمثٍػليهىا ُب اٍلًببلى
 كىُب عىادو ًإٍذ أىٍرنىٍلةىا عىلىٍيًهمي الرٍّيحى  }فإٌف اهلل تعأب أهلكهم باألعاصًن، كذلك قوله تعأب ُب نورة الذاريات

 ل مةكم ُب األجساـأقوى  ن كاف قبلكم كانواأنظركا إٔب مى  كاٞنعىن:. كهذا هتديد للمشركٌن،  { اٍلعىًقيمى 

                                                           
ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ } كىاذٍكيريكا ًإٍذ جىعىلىكيٍم ككانت كقع  قبيل  عاد بعد قـو نوح، كالدٌ   113

قبيل  عاد بانم ملكهم عاد بن عوص بن آراـ بن ناـ  يتٍ نيوحو كىزىادىكيٍم ُب اٝنٍىٍلًق بىٍسطى ن{ ، كٚنيٍّ خيلىفىاءى ًمن بػىٍعًد قػىٍوـً 
بن نوح. ككاف عاد يعبد القمر كاألصةاـ، ككانت ببلده باألحقاؼ مٌتصل  باليمن، كقد جاء ذكره ُب التوراة أيضان ُب 

 كٌذبوه فأهلكهم اهلل باألعاصًن.نفر التكوين، فأرنل اهلل ٟنم رنوالن مةهم هو هود ف
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ة مةهم أك قوٌ  كالبةياف كيف أهلكةاهم بالرياح العواصف فتبل٬نت بيوهتم فوقهم كماتوا، فهل انتم أشدٌ 
 ن أبةيتهم فتتحٌصةوف ُّا من العذاب إذا نزؿ بكم؟ل مً أبةيتكم أقوى 

فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأب )كىٖنىيودى( يعين قبيل   اٟنى و ذكر قبيل  أخرل كٌذبت رني ٍبٌ  -9 
ابيوا(  114ٖنود ( مً م نقى أ)اَلًذينى جى ، فكلم   لقػيرى  موا مةه بيوتان )بًاٍلوىاًد( أم بوادً ن اٛنباؿ كبةى لوا )الَصٍخرى
٧نيىكٍّن َٟنيٍم حىرىمنا آًمةنا ٩نيٍَبىَٰ إًلىٍيًه أىكىٓبٍى } لوا، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة القصصوا" معةاها قطعوا كنقى "جابي 

 ل إليه ٖنرات كٌل شيء، كالشاهد على ذلك قوؿ جرير:يعين ييةقى { ٖنىىرىاتي كيلٍّ شىٍيءو 
 ًب يت ْنيٍ ياضى الٌ نى اٜنً مٍ دَ سى هى ارً وى فػى     ؼه ةدً كى كخً يٍ لى سه عى يٍ ٍت قػى دى رى أكٍ  كقدٍ 

جابي  ألٌف اٞناء ييةقل  يتٍ ٚنيٍّ يعين اٜنياض اليت يةقل إليها اٞناء كاليت تسمى جوايب، كمفردها جابي ، كإ٧ٌنا 
 إليها بالدلو. كقاؿ الةابغ  الذبيا٘ب:

ـي ديجىى الَليًل جىوٌ      جىى أىتىاؾى أىبيو لىيػٍلىى ْنىيوبي ًبًه الدح  ًة عىرىٍمرى  ابي الفىبلى
 :ل فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأبقومان آخرين كٌذبوا الرني  ذكرى  ٍبٌ 

( فكاف إذا أراد تعذيب إنساف يشٌد يديه كرجليه بأربع  أكتاد ًذم اأٍلىٍكتىادً ( يعين كقومه )كىًفٍرعىٍوفى ) -10
  ٬نوت جوعان كعطشان.يٌدقها ُب األرض كيرتكه ُب الشمس ببل ماء كال طعاـ حٌّت 

دً ) -11   ،( اَلًذينى طىغىٍوا ُب اٍلًببلى

ا اٍلفىسىادى ) -12  .غيافلم كالطح الظح ك تغيًن األدياف ك ( بعبادة األكثاف فىأىٍكثػىريكا ًفيهى

                                                           
كها ٖنود بن يقظاف بن عابر بن شاّب بن أرفكشاد بن ناـ بن نوح. ككانوا بعد قـو ملً  مً نٍ اقبيل  ٖنود ب يتٍ ٚنيٍّ   114

كىبػىَوأىكيٍم ُب اأٍلىٍرًض{ ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة األعراؼ } كىاذٍكيريكا ًإٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىاءى ًمن بػىٍعًد عىادو عاد، كالدٌ 
الةاق ، كبعض بيوهتم كآثارهم باقي  ُب  هم بٌن الشاـ كاٜنجاز إٔب ناحل البحر اٜنبشي، كديارهم بفجٌ . ككاف مسكةي 

ل. ذكره صاحب كتاب مركج الذهب ُب ن كادم قػيرى ن الشاـ بالقرب مً مً  دى رى ن كى مى اٛنباؿ كذلك ُب طريق اٜناج لً 
 .42صحيف  



م أهلكهم بأنواع العذاب. تقوؿ العرب "نٌوطه تسويطان" أم أ( فىصىَب عىلىٍيًهٍم رىبحكى نىٍوطى عىذىابو ) -13
 قوؿ الشاعر: ن ذلك٫نلط الطعاـ كيبعثره، كمً 

ـه  ٬نىىسٌ  ال حىَّت  تػىزىايػىٍلنى        ًدماؤينا تيسىاطي  لوٍ  إنَا أىحاًرثي   دىمىا دى
 فقوؿ الشاعر لو تيساط دماؤنا، يعين لو ٔنتلط دماؤنا. كقاؿ كعب بن زهًن:

 يلي عه كًإٍخبلؼه كتػىٍبدً لًكَةها خيَل ه قىٍد ًنيطى ًمٍن دىًمها      فىٍجعه ككىلٍ 
ق ا نبى ه اهلل على قـو فرعوف اٛنراد كالقٌمل كالضفادع الدـ كغًن ذلك ٣نًٌ لى العذاب الذم أرنى كمن ٗنل  

 .133ذكره ُب نورة األعراؼ آي  

ن أعماٟنم كال ( أم باٞنكاف اٞنرتفع يبصر الةاس كيرصدهم فبل يفوته شيء مً ًإَف رىَبكى لىًباٍلًمٍرصىادً ) -14
 العرش ألنٌه تعأب فوؽ العرش.ى عليه أفعاٟنم، كاٞنرصاد هو فى ٔنى 

هي رىبحهي ) -15  نسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى ( ّنا كٌنع عليه كىنػىَعمىهي ( باٞناؿ )فىأىٍكرىمىهي باٝنًن ) هي كامتحةى  هي ( أم اختربى فىأىَما اإٍلً
لكراميت عةده، كٓب يعلم ين فأعطا٘ب هذا اٞناؿ ( يعين يقوؿ إٌف اهلل أحبٌ فػىيػىقيوؿي رىيبٍّ أىٍكرىمىنً من نائر الةعم )
 .أنٌا ٦نتربه بذلك

هي ) -16 ( يعين يقوؿ ريٌب  عىلىٍيًه رًٍزقىهي فػىيػىقيوؿي رىيبٍّ أىهىانىنً ( أم فضٌيق )فػىقىدىرى ( بالفقر كالفاق  )كىأىَما ًإذىا مىا ابٍػتىبلى
 كرهين فأهانين بالفقر.

 مرئ القيس:ا( كلم  ردع، كمن ذلك قوؿ كىبَل ) -17
ًٍ  فقالتٍ   لٍ كبى  لٍ هى ك بٌي ه    فقلتي ٟنا حاشا ككبٌل رى  ه عى يٌ ندً أنا ًؾ

ثلها ُب نورة  و بل ٦نتربهي ُّما اختباران. كمً ليس كما يظن فإنٌا ال نفقر اإلنساف لكراه و كال نغةيه حملبٌ  كاٞنعىن:
ةىا  ةى ن كىإًلىيػٍ  قاؿ تعأب:ٍبٌ  . تػيٍرجىعيوفى{األنبياء قوله تعأب }كىنػىبػٍليوكيم بًالَشرٍّ كىاٍٝنىًٍنً ًفتػٍ

  ،( يعين بل نكره البخيل الذم ال يكـر اليتيمبىل اَل تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى )



 ض الةاس على إطعاـ اٞنساكٌن، يعينالذم ال ٪نرٌ  هي كرى ( يعين كنى كىالى ٓنىىاضحوفى عىلىىَٰ طىعىاـً اٍلًمٍسًكٌنً ) -18
 الةاس على إطعامهم. فبل ٪نثٌ  ٓب يقدرٍ  قدر على إطعامهم فبل يطعمهم كإفٍ  إفٍ 

:كىتىٍأكيليوفى التػحرىاثى ) -19  ( أم اٞنًناث، كمن ذلك قوؿ عمرك بن كلثـو
 ايةى رىمً ةا تيراثى األكٍ نًلٍ  مٍ يعان      ًًُّ ومان ٗنىً لثي ٌتابان ككي كعى 

 كال تعطوف مةها للفقراء هم نة  بعد نة دات أمبلكً عان، يعين تأكلوف كارً ( أم أكبلن متتابً أىٍكبلن َلمًّا)
 كاٞنساكٌن.

بحوفى اٍلمىاؿى حيبًّا ٗنىًّا) -20   قوف مةه على الفقراء كاحملتاجٌن فكلم ةفً عونه كال تي جمى ( أم حبٌان شديدان فتى كىٓنًي
 أم اجتمع فيه ككثر، كمن ذلك قوؿ زهًن: "جٌم اٞناء ُب اٜنوض"" معةاها اٛنمع، يقاؿ "جمٌ 

ىاءى  كىرىٍدفى  فػىلىٌما
يتىخىيٍّمً  الػحىاًضرً  ًعػًصيٌ  كىضىػٍعنى       ًجػمىاميهي  زيٍرقىان  اٞن

 اٞن
 كقاؿ أمٌي  بن أيب الصلت:

ًي تػىٍغًفٍر ٗنىٌ  ًإٍف تػىٍغًفًر الَلهيمٌ   اعىٍبدو لىكى الى أىلىمٌ  ا     كىأىمى

 اٞنًناث ال يطيل العمر، كٗنع اٞناؿ ال إفٌ  كاٞنعىن:ن كانت هذه صفاته، مى ( كلم  ردع لً كىبَل ) -21
 ني مً ةجً ن عذاب اهلل مهما كثر، بل إكراـ اليتيم يطيل العمر، كاإلنفاؽ ُب نبيل اهلل يي يةجيكم مً 
 (ًإذىا ديَكًت اأٍلىٍرضي دىكًّا دىكًّاأخذ نبحانه يصف بعض اٜنوادث اليت تقع يـو القيام  فقاؿ )ٍبٌ  العذاب.

 عان. فكلم  "دؾ" معةاها التهٌدـ، كمن ذلك قوؿ عةرتة:طى عان قً طى قً  تٍ كصار  يعين إذا هتٌدمتٍ 
 الثًٌقيلي  اٛنىبىلي  ًلوىٍقًعهً  ييدىؾح             كنىيًفي تيبلًقيىيًن  أفٍ  كتىٍطليبي 

 كقاؿ اآلخر:
 ري جى ها حى جارً حٍ أى  نٍ مً  قى بٍ يػى  مٍ لى ٌكان فػى دى   ا   هى عً رى صٍ مى  دى ةٍ عً  تٍ داعى تى  باؿى اٛنً  تى يٍ لى 



 ( أمصىفًّا صىفًّا( مصطٌفوف ُب احملشر )كىاٍلمىلىكي ( تقديره كجاء قضاء ربك ُب الةاس )كىجىاءى رىبحكى ) -22 
 صفوفان يةتظركف أمر رٌُّم.

 عن مى كً ري م، ألهنا ْنذُّم إليها فيحوموف حوٟنا. ( يعين كجاءت الةفوس ٛنهةٌ كىًجيءى يػىٍومىًئذو ًَنىهىَةمى ) -23 
 تيى نً إذا كاف يـو القيام  أدٍ ": اٞنقداد بن األنود الًكةدم قاؿ ٚنعتي رنوؿ اهلل يقوؿنليم بن عامر عن 

ؽ رى تصهرهم الشمس فيكونوف ُب العى ٍبٌ  الشمس بقدر ميل أك ميلٌن، ن العباد حّت تكوفى مً  الشمسي 
 أكرده مسلم ُب الصحيح.  "ه إٛنامان.مي لًج ن يي ه كمةهم مى بً قً ن يأخذه إٔب عى أعماٟنم فمةهم مى  بقدر

 ذلك قاؿ )ع( حّت تكوف الشمس مةهملأقوؿ إٌف للشمس جاذبي  ْنذب الةفوس إليها فتحـو حوٟنا ك 
  بقدر ميل أك ميلٌن.

 هامً ظى عداف غًن إنٌه ال يعلم مقدار عً "إٌف ٛنهةم كبلليب مثل شوؾ السٌ كركم ُب كتاب البحار أيضان قاؿ: 
ةدى ق بعمله كمةهم مى ن يوبى بأعماٟنم فمةهم مى ف الةاس إاٌل اهلل، ٔنطً    و".ةجي يى ٍبٌ  ؿن ٩ني

 م جاذبٌي  ْنذب الةفوس إليهايريد ُّا اٛناذبٌي  عرٌب عةها بالكبلليب كمعةاه إٌف ٛنهةٌ  "الكبلليب"أقوؿ 
 مٍّةكيمٍ  كىًإف} ن يةجو بعد ذلك. كقاؿ اهلل تعأب ُب نورة مرٙببان بعمله كمةهم مى ى فيها معذٌ ن يبقى فمةهم مى 

ا َمٍقًضيًّا ٍتمن  .{ نػيةىجٍّي اَلًذينى اتَػقىوا َكنىذىري الظَاًلًمٌنى ًفيهىا ًجًثيًّاٍبٌ  ًإاَل كىارًديهىا كىافى عىلىىَٰ رىبٍّكى حى
نسىافي كقوله )  كالتوب  كقد ( يعين ككيف تةفعه اٞنوعظ كىأىَٗبَٰ لىهي الذٍٍّكرىلَٰ ( يعين يٌتعظ كيتوب )يػىٍومىًئذو يػىتىذىَكري اإٍلً

 ؟كاجه العذاب

 ةات كأعماؿ صاٜن  كإنفاؽ ُب نبيل اهلل،ن حسى   مً ( األبديٌ يػىقيوؿي يىا لىٍيتىيًن قىَدٍمتي ٜنًىيىاٌب فحيةئذو ) -24
 .كلكن ال فائدة من التميٌن 

ابىهي أىحىده( يعين ال يقـو أحد من اٞنبلئك  بتعذيب هذا الكافر بل الةار تكفيه -25  )فػىيػىٍومىًئذو اَل يػيعىذٍّبي عىذى
 .تعذيبان 



على حرانته ككثاقه بل جهٌةم توثقه َناذبيتها فبل ٬نكةه  ده أحى  ( أم كال يقـوكىالى ييوًثقي كىثىاقىهي أىحىده ) -26
 }ٌن، كذلك قوله تعأب ُب نورة اٛناثي  كوف فيها كاٞنةسيٌ م ييرتى م جهةٌ ٟنً و بعد دخ كاٞنعىن:أف يفلت مةها. 

ػَٰذىا  . {كىًقيلى اٍليػىٍوـى نىةسىاكيٍم كىمىا نىًسيتيٍم لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم هى

ًئَة ي ) -27  يقاؿ ٟنا ]ل  ألكامر رٌُّا ة  بالبعث كاٜنساب كاٞنمتثً ( باإل٬ناف، يعين اٞنوقً يىا أىيَػتػيهىا الةَػٍفسي اٍلميٍطمى
 [ :هذا القوؿ بعد خرجها من اٛنسم

( َمٍرًضَي ن ( بالثواب كالةعيم )رىاًضيى ن ( فكو٘ب َنواره، يعين ُب السماكات األثًني  )اٍرًجًعي ًإٔبىَٰ رىبٍّكً ) -28 
 يعين رضي اهلل عةها كعن أعماٟنا. ، عةد اهلل

يعين أدخلي معهم ككو٘ب ُب زمرهتم، كذلك بعد انفصاٟنا عن ( الصاٜنٌن، فىاٍدخيًلي ُب ًعبىاًدم) -29 
 .ل  اٞنأكى اٛنسم باٞنوت تدخل جةٌ 

َةيًت ) - 30    اٝنلد يـو القيام .( جةٌ كىاٍدخيًلي جى

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الفجر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 البلدسورة 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



ةىا ًحجىارىةن  }قاؿ أحد اٞنشركٌن من أهل مك :  - 1 ا هيوى اٜنٍىَق ًمٍن ًعةًدؾى فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ ػذى  الَلهيَم ًإف كىافى هى
ميكٌذبان بذلك رنال  ١نٌمد )ع( كمستهزئان ُّا. فةزلت هذه السورة  { ، مٍّنى الَسمىاء أىًك اٍئًتةىا ًبعىذىابو أىلًيمو 

 :على طلبه العذاب رٌدان 
ا اٍلبػىلىدً )  ،ال أنزؿ العذاب ُّذا البلد كاٞنعىن: ، ، ككلم  "ال" للمستقبليريد به مكٌ  "البلد"( الى أيٍقًسمي ًُّىػَٰذى

ا اٍلبػىلىدً ( يا ١نٌمد )كىأىنتى ) - 2   قيمان ُّذا البلد، ييقاؿ حٌل باٞنكاف، أم نزؿ فيهمي  ما دمتى  ( يعينًحلٌّ ًُّىػَٰذى
 ن ذلك قوؿ طرف :كأقاـ به، كمً 

 حيليوؿي  كاٜنيليوؿي  حيٌّ  اٜنىيح  إذاًو       بًغٍبطى  اٛنميعى  اٜنيٌ  أىرىل قد ّنا
 كقاؿ جرير:

  اٞنةزؿً  عى بٍ رى  يٍّ أال حى 
ي
ـح  هً بً  تٍ لَ حى  ذٍ مي  لَ ـً         كما حى قادً تى اٞن  آبًً نى  أ

 ا.يمان ًُّ قً مي    ما دمتى ى أهل مكٌ ال أنزؿ العذاب على  كاٞنعىن:

 العذاب ؿي ن صغار اٞنؤمةٌن فبل أنزً ن كأطفاؿ مً ( يعين كما داـ فيها شيوخ كبار السٍّ كىكىاًلدو كىمىا كىلىدى ) -3
بػىهيٍم كىأىنتى ًفيًهمٍ فيقع عليهم. كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة األنفاؿ }كىمىا كىافى الَلهي  كىمىا   لًيػيعىذٍّ

بػىهيٍم كىهيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى  كىافى   .{ الَلهي ميعىذٍّ

نسىافى ُب كىبىدو ) - 4  معةاه اٛنوؼ كالبطن، كالشاهد على ذلك قوؿ اٝنةساء: "الكبد"( لىقىٍد خىلىٍقةىا اإٍلً
 ااهى ةى نى  السماءً  دً بً ُب        كى  ػػػػػػٌٍنً يَ طٍّ خى  ر١نٌنً 

 كقاؿ عةرتة:
 رً كمؤخٍّ  ـو مقدٍّ  بٌنى  وـي ا    كالقى مى السَ  دً بً ُب كى  ها كالشمسي فأتيتي 

 كقاؿ األعشى يصف بطن إمرأة:
َثلً  الٌصرًيفً  كىفىاثيورً  ك٥نىٍره        أىًنرٌةو  ذىاتي  مىٍلسىاءي  كًبده  ٟنىىا يمى

 اٞن



 كاف ُب ذلك اٛنبل، كلذلك امتةعفاإلنساف هو آدـ خلقه اهلل تعأب ُب جوؼ اٛنبل، أم ُب قربو قدٙب  
ىٍنجيدى لًبىشىرو خىلىٍقتىهي ًمن صىٍلصىاؿو مٍٍّن ٘نىىإو َمٍسةيوفو  }إبليس عن السجود آلدـ كقاؿ   كما ُب   { ٓبٍى أىكين ألٍّ

ٌ  "اٞنسةوف"معةاه األنود، ك "اٜنمأ"هو الطٌن، ك "فالصلصاؿ"،  33نورة اًٜنجر آي   ةنتى
ي
. ألٌف معةاه اٞن

لق  ت بتلك الرمم البالي  فصارت طيةان أنودى ميةتٌةان. ألٌف خً طى األمطار نزلت إٔب ذلك القرب فاختلى مياه 
    الشمس، بل تتٌم ُب مكاف ميظلم ال تقع عليه أشعٌ األجساـ ال تتٌم فوؽ نطح األرض كٓنت أشعٌ 
ٍلقنا مٍّن بػىٍعًد خىٍلقو ُب ٫نىٍليقيكيٍم ُب بيطيوًف أيمَ } الشمس، كلذلك قاؿ اهلل تعأب ُب نورة الزمر هىاًتكيٍم خى

} ثو  على اٞنكاف. . أما أكالد آدـ فقد خلقهم اهلل تعأب ُب بطوف أٌمهاهتم. ككلم  "ُب" تدؿٌ  ظيليمىاتو ثىبلى
ـي اٍنكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اٛنٍىَة ى{ ديق ،   هي البستاف كاٜنفاٛنةٌ  ، أٌما قوله تعأب ُب نورة البقرة }كىقػيٍلةىا يىا آدى

 . ككذلك كاف نوح يسكن قرب اٞنوصل، كإبراهيمككانت على جبل من جباؿ العراؽ اليت ُب الشماؿ
 قرب الةاصري ، ُب جةوب العراؽ.

 من اٞنخلوقٌن، (أىف َلن يػىٍقًدرى عىلىٍيًه أىحىده )هذا اٞنغركر بقٌوته  (أى٪نىٍسىبي ) لدةك بن داألن أيبكنزلت ُب  -5
 ؟مةهل أليست اٞنبلئك  أقوى 

ا( لقومه )يػىقيوؿي ) -6  ، كمن ذلك قوؿ حاًب( أم أنفقتي ماالن ٢نزكنان ُب أعماؿ الربٌ أىٍهلىٍكتي مىاالن لحبىدن
 الطائي:

ا يػىقيوليوفى  ما لوال كةتي  كما      فىاقػٍتىًصدٍ  مىالىكى  أٍهلىٍكتى  ٕب  يػىقيوليوفى   نىيٍّدى
ـى كمً م بعضه فوؽ بعض، ع مرتاكً فكلم  "ليبىد" معةاها ٠نتمً   ن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٛنٌن }كىأىنَهي لىَما قىا

 يعين ٩نتمعوف حوله كيتزا٘نوف بعضهم إٔب بعض. كقاؿ الةابغ  {عىٍبدي الَلًه يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًه لًبىدنا
 الذبيا٘ب:

ةً  ضىٍربي     كىلىَبدىهي  أىقاًصٍيهً  عىلىٍيهً  رَدتٍ   الثَأىدً  ُب بًاٍلًمٍسحاةً  الوىلًيدى



  كما كانت األبرار تتةٌعم ُب اٛنةٌ   فقاؿ إفٍ  ، { ًإَف اأٍلىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو  }كذلك لىٌما ٚنع قوؿ اهلل تعأب 
  :  كأتةٌعم فيها. فقاؿ اهلل تعأب رٌدان عليهى الفقراء إذان نأدخل اٛنةٌ ١نٌمد فقد أنفقتي ماالن كثًنان على  يقوله

 وف عليهم أقواٟنم، فقدصي وف أعماؿ الةاس ك٪ني صي ن مبلئكتةا الذين ٪ني ( مً أى٪نىٍسىبي أىف ٓبٍَ يػىرىهي أىحىده ) -7
 ها إٚنها ٚنع .ى امرأة كاف ٪نبٌ ى الفقراء بل أنفقه على ماله على  كذب فيما قاله، إنٌه ٓب يةفقٍ 

ةػىٌٍنً ) -8   ( يبصر ُّما؟أىٓبٍى ٤نىٍعىل لَهي عىيػٍ

 إٌف الذم جعل له عيةٌن كاٞنعىن:ٌُّن على قدرة اهلل كحكمته،  ( يةطق ُّما فيستدؿٌ كىشىفىتػىٌٍنً  كىًلسىاننا) -9
 فلماذا يةكر هذا اٞنشرؾ البعث كالعقاب فيسخر ؟يةظر ُّما كفمان يةطقي به أليس هو على البعث أقدر

 من ذكر اٛنٌة  كالثواب بقوله أهلكتي ماالن ليبدان؟

يٍػةىاهي ) -10  ٍينً كىهىدى  يسلكه كحٌذرناه  أفٍ فأىبى  لقد أرشدناه إٔب طريق اٜنقٌ  كاٞنعىن:ٌن، ( أم الطريقى الَةٍجدى
 عةه. دٍ من طريق الباطل فلم ٪نىً 

   ال ٬نكن الوصوؿ إليها إاٌل باقتحاـ العقب ، ، ألٌف اٛنةٌ ( معةاه فبل يدخل اٛنةٌ فىبلى اقػٍتىحىمى اٍلعىقىبى ى ) -11
 اٝنطر، كمن ذلك قوؿ عةرتة يصفي جواده:فاالقتحاـ هو دخوؿ مةطق  
 األٍجدىؿً  اٍنًقضاضى  كأنٍػقىضح  ًفيها     تػىقىححمان  اٟنًياجى  أقػٍتىًحمي  فػىعىلىٍيهً 

 كقاؿ أيضان 
 شىٍيظىمً  كأىٍجرىدى  شىٍيظىمى و  بػىٌٍنى  ما       عىواًبسان  الغيبارى  تػىٍقتىًحمي  كاٝنىٍيلي 

   فوؽ البةفسجي . كقد نبق الكبلـ عةها ُب نورةعةدها األشعٌ ك"العقب " هي الطبق  الغازي  اليت تقف 
ا }عةد قوله تعأب  اٛننٌ  ابنا صىعىدن  فاٞنؤمن بعد ٣ناته يقتحم تلك ، { كىمىن يػيٍعًرٍض عىن ذًٍكًر رىبًٍّه يىٍسليٍكهي عىذى

 الصاٜنٌن ُب عآب الربزخ.م إليها نفوس اٞنؤمةٌن ل اليت تأكً الطبق  الغازيٌ  كيشٌق فيها طريقه إٔب جٌة  اٞنأكى 
 أىبٍػوىابي  ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األعراؼ }ًإَف اَلًذينى كىَذبيوا بًآيىاتًةىا كىاٍنتىٍكبػىريكا عىةػٍهىا الى تػيفىَتحي ٟنىيمٍ 



اًء كىالى يىٍدخيليوفى اٛنٍىَة ى    .ا مةها إٔب اٛنةٌ { يعين ال ييفتح ٟنم طريق السماكات الغازي  اٝنانق  ليصعدك الَسمى
 ٫نرتؽ   فيجب أفٍ يصعد إٔب اٛنةٌ  أفٍ  كتعليل ذلك أٌف اٛنٌة  ُب الفضاء فوؽ الطبقات الغازي  فإذا أراد أحده 

 نعيق الكافرين كٕنةعهم مً  . فالعقب  هي الطبق  الغازيٌ  اليت تي ل إٔب اٛنةٌ  يصً تلك الطبقات الغازيٌ  حٌّت 
 الصعود إٔب اٛنةاف.

 ( يعين كما أدراؾ أٌم عمل من األعماؿ الصاٜن  ٩نعل لئلنساف طريقان ُبأىٍدرىاؾى مىا اٍلعىقىبى ي كىمىا ) -12 
  كصف نبحانه األعماؿ اليت ٩نتاز ُّا تلك العقب  فقاؿ:ٍبٌ  ؟تلك العقب  فيشٌقها كيصعد مةها إٔب اٛنة 

 ،( مؤمة  من األنر أك من االنتعبادفىكح رىقػىبى و ) -13

 ( يعين ذم ٠ناع ، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء ٕندح أخاها:ًإٍطعىاـه ُب يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبى و أىٍك ) -14
 ميساري  اٛنىدٍّ  كىرٙبي  اٛنيديكبً  كُب      مىٍسغىًبًهمٍ  عةدى  شىٍحمان  القىٍوـً  كميٍطًعمي 

 كقالت:
ـي ضً شىٌهادي أى٤ًنيى و ًمطٍ     وا نىًغبي  ل األىراًمًل كىاألىيتاـً ًإفٍ مىأكى   يفافً عا

  ( يعين ييطعم يتميان من أقربائه،يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبى و ) -15

  ( يعين أك يطعم مسكيةان قعد على الرتاب لشٌدة فقره،أىٍك ًمٍسًكيةنا ذىا مىتػٍرىبى و ) -16

َ كىافى ًمنى اَلًذينى آمىةيوا كىتػىوىاصىٍوا بًالَصرٍبً ) -17  .( للفقراء كالضعفاءبًاٍلمىٍر٘نىى ً كىتػىوىاصىٍوا ( على اٞنكاره )ٍبي

ةى ً ( اٞنؤمةوف الذين نبق ذكرهم )أيكلىػًَٰئكى ) -18  ٍيمى  ( يعين أصحاب الييمن كالسعادة حيثأىٍصحىابي اٍلمى
 يدخلوف اٛنٌة .

 ٦نربهم بأهٌنم( أم أصحاب التشاـؤ بالعذاب، يعين كىاَلًذينى كىفىريكا بًآيىاتًةىا هيٍم أىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمى ً ) -19 
  نيبلقوف العذاب بعد موهتم.



   ال ٬نكةهم اٝنركج مةها.قى طبػى ( أم مي عىلىٍيًهٍم نىاره محٍؤصىدىةه ) - 20

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك البلد،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

======================================== 

 

 سورة الشمس

 الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل 

 م، كقولهم مضارع حيث جاءت كلم  "إذا" بعد القسى م، كهو قسى ( الواك للقسى كىالَشٍمًس كىضيحىاهىا) -1
 مان قسى  كاٞنعىن:ى الةهار، ، أم شٌدة حرارهتا، كذلك حٌن تكوف ُب كنط السماء ُب ضحى (كضحاها)

 رى ألف نة  تصهر األرض ُنرارهتا كتبخٌ تبقى بذلك اليـو الطويل الذم تطلع فيه الشمس كال تغيب بل 
 ى لكم طعاـ تأكلوف كال ماءكاألنعاـ فبل يبقى  مياه البحار كٓنرؽ األشجار كٕنيت األحياء من الدكابٌ 

 صكم من حرارته؟ كهون ٫نلٌ ن عذاب ذلك اليـو كمى ن يةجيكم مً ل ماء اآلبار اٞنرٌة اٞناٜن  فمى وى تشربوف نً 
 األرض عن دكرهتا احملوريٌ .اليـو الذم تقف فيه 

هىا) -2 ًر ًإذىا تىبلى عى  }ثلها ُب نورة القيام  قوله تعأب ( يعين إذا ٜنق بالشمس كتبعها. كمً كىاٍلقىمى  كىٗنًي
 كمن ذلك قوؿ حٌساف: ، { كىاٍلقىمىري الَشٍمسي 

اٟنيا ٤نييوـو  ًمنٍ  تػىتػٍرىل غىوائًري   ليَقبىا زىكاًحفي  تػىتػٍليوها الٌصٍبحً  مىعى         ٔنى

 القمر ٠نذكب لؤلرض يدكر حوٟنا كنبب اٛناذبٌي  هو اٜنرارة اليت يعين تتبعها زكاحف. كتعليل ذلك أفٌ  
 اٛناذبي  اليت لؤلرض تةتهي أيضان، فحيةئذو  ُب جوؼ األرض، فإذا انتهت تلك اٜنرارة على مٌر السةٌن فإفٌ 



الكوف . كقد شرحتي هذا البحث ُب كتايب   الشمس على القمر فتجذبه إليها فيلتصق ُّال جاذبيٌ تقوى 
 شرحان كافيان. كالقرآف

 ( الةهار يقصد به ذلك الةهار الطويل الذم تطلع عليه الشمس كال تغيب عةه،كىالةَػهىاًر ًإذىا جىبَلهىا) -3
لٌ ًإذىا جىبَلهىاكقوله ) لٌ ٍبٌ  لم  عن تلك اٞنةطق  فبل يعود ليبلن،ي الظح ( يعين إذا ٩ني  ةطق ي الةاس عن تلك اٞن٩ني

 من شٌدة اٜنرٌ  الشٌدة حرٌه فيموت بعضهم كيهاجر مةها آخركف، فتزداد اٜنرارة حيةان بعد حٌن فيموتو 
 بان كٕنوتنيحي  كاٛنوع كالعطش، كاٞنهٌم  الثالث  أنٌه يزيل اٞنياه من البحار فتتبٌخر كترتفع ُب الفضاء فتكوف

 ن ٢نلوقات حٌي ، كتظهر أرض البحار كما فيها من لؤلؤ كمرجاف كغًن ذلك.األٚناؾ كما ُب البحار مً 

 يل الطويل الذم يكوف طوله ألف نة ، كقوله )ًإذىايل يريد به ذلك اللٌ ( اللٌ كىالَلٍيًل ًإذىا يػىٍغشىاهىا) -4 
 حيث ليس فيه قمر يةًن لسٌكاف تلك اٞنةطق  كال يعقبه يػىٍغشىاهىا( يعين يغمر تلك اٞنةطق  بشٌدة ظبلمه

كا أشٌع  الشمس بأعيةهم، فيزداد الربد عةدهم فتجمد مياههم كتكوف ثلجان فيسكةوف ُب بيوهتم هنار لًنى 
 ٬نكةهم أف يزرعوا ك٪نصدكا فيةفد طعامهم ك٬نوتوف من شٌدة الربد كاٛنوع. كال

اًء كىمىا بػىةىاهىا) -5   ف،م، ككلم  "بةاء" معةاها الرتاصي الٌسماء هي الطبقات الغازي ، كالواك للقسى ( كىالَسمى
 نت مةها كتراصفت ُّا. فكلم  "ما" تأٌب ُب ذكر اٞناٌدياتمان بالسماء كاٞناٌدة اليت تكوٌ قسى  :فيكوف اٞنعىن

 ، تقوؿ العربكاٛننٌ ن يعقل كاإلنساف كاٞنبلئك  كر مى كاٛنمادات كاٜنيوانات، أٌما كلم  "مىن" تأٌب ُب ذً 
 طفاءإٞنن يطلب مةهم حاجيات "خذ ما تريد" كتقوؿ ٞنن يطلب مةهم رجاالن ٞنساعدة ُب حصاد أك 

، ن تريد"، كهذا قسى حريق أك غًن ذلك "خذ مى   نتتمٌزؽ السماء ُب كاٞنعىن:م هتديد ككىعيد بذلك اليـو
 خاف فتؤذم الةاس كٔنةقهم بغازاهتالط تلك الطبٌقات الغازي  بعضها مع البعض كالدٌ تذلك اليـو كٔن
 كةتم أحياء ُب ذلك الزمن؟    فماذا تصةعوف إفٍ اٝنانق  كالسامٌ 

 ( أم كما كٌنعها، كالشاهد على ذلك قوؿ علقم :كىاأٍلىٍرًض كىمىا طىحىاهىا) -6 

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm
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 يبي رى حافى مىشً صٍ عى  دى الشبابً يٍ عى كبي      بػي ساًف طىري به ُب اٜنً لٍ كى قػى ا بً حى طى 
 مان باألرض كاٞناٌدة اليتقسى  كاٞنعىن:ساف، ب ُب اٜنً رى الشاعر "طحا بك"، أم اٌتسع بك كزاد الطى فقوؿ 

ؽ األرض يـو القيام  م هتديد ككعيد أيضان كمعةاه نتتمزٌ كٌنعتها كزادت ُب قشرهتا الباردة، كهذا قسى 
أبصارنا كهتربوا من عذابةا فبل أجزاؤها ُب الفضاء فأين تذهبوف كإٔب أم مكاف تلجؤكف لتختفوا عن  كتةتثر
 لكم كال مهرب. ملجأ

 م أيضان، كقوله )كىنػىٍفسو كىمىا نىَواهىا( يعين كاٛنسم الذم كٌوف الةفس( الواك للقسى كىنػىٍفسو كىمىا نىَواهىا) -7 
 كذلك ألٌف الةفس تتكٌوف من ذرٌات أثًني  تدخل مسامات اٛنسم فتبين فيه هيكبلن جديدان أثًنيان  !كأنشأها

 يشبه اٛنسم ٕناـ الشبه، فهذا اٟنيكل األثًنم هو الةفس اٞنعركف  عةد الةاس بالركح، فاٛنسم ما هو إال
 ن األجساـ كقت اٞنوتم هتديد ككىعيد أيضان، كمعةاه نتخرج الةفوس مقالب لتكوين الةفس. كهذا قسى 

 مٌنجرً ى فتكوف ترابان، أٌما الةفوس فتكوف ُب قبضتةا كال خبلص للمي كتتمٌزؽ األجساـ بعد اٞنوت كتتبلشى 
 ةا.ن عذابً مً 

 ( ضمًن اٟناء ُب قوله " فىأىٍٟنىمىهىا " يعود إٔب قوله )كما نٌواها( يعين اٛنسمفىأىٍٟنىمىهىا فيجيورىهىا كىتػىٍقوىاهىا) -8 
 ن عاشر الفٌجار صار فاجران رة، فمى ب  كاٞنعاشى أنشأ الةفس هو أٟنمها فجورها كتقواها، كذلك باٞنصاحى الذم 

 كما قاؿ الشاعر:،  األتقياء صار تقيٌان مثلهم ن صاحبى مثلهم، كمى 
 مىٍصحيٍوبً  كيلٍّ  ًمنٍ  ميٍكتىسىبه  فىالطٍَبعي       ًبصيٍحبىًتهً  ٓنىٍظىى شىرىؼو  أىخا صاًحبٍ 
ةه  كىالرٍّيحً   الطٍٍّيبً  ًمنى  ًطٍيبان  أىكٍ  الَةنٍتً  ًمنى  نػىٍتةان                     بًهً  ٕنىيرح  ٣نَا آًخذى
 كقاؿ عدم بن دريد:

 ميٍقتىًدم بًاٍلميقارًفً  القىرًٍينى  فىإفَ         قىرًيةىهي  كأىٍبًصرٍ  تىٍسأىؿٍ  ال اٍلمىٍرءً  عىنً 
 ثلهم، كإفٍ عاشر الصٌب قومان أشراران أصبح شريران مً  فجسم اإلنساف ييكسب الةفس عادات كتقاليد فإفٍ 

 أك اٝنًن بل جعلهم ٢نًٌنين ُب ذلك، فقاؿ ثلهم، كليس اهلل تعأب ٪نكم عليهم بالشرٌ أخياران صار مً  عاشرى 



يٍػةىاهي الَسًبيلى ًإَما شىاًكرنا كىًإَما كىفيورنا }تعأب ُب نورة اإلنساف   ٬نةعوا فيجب على اآلباء أفٍ  ، { إًنَا هىدى
 ثلهم.بوا عاداهتم كيصبحوا مً رة األشرار كنٌيئي األخبلؽ لئبل يكسً ن معاشى أبةاءهم مً 

 ه للفقراء.ى زكاة مالً ن احملٌرمات كأعطى نفسه مً  ن مةعى ( يعين قد أفلح مى قىٍد أىفػٍلىحى مىن زىَكاهىا) -9 

،و يقوؿ إٌف اهلل غف( أم خاب أمله ُب اآلخرة إذ كىقىٍد خىابى ) -10  الٍبٌ  ر يغفر ذنويب مهما أكثرتي
  يتوب،
 ئ  لةفسه بالتدريج حٌّت أصبحت فاجرة. ييقاؿ "دٌس لهن دٌس العادات السيٌ ( أم مى مىن دىَناهىاكقوله )

 أخذ نبحانه ُب ذكر قصص اٞناضٌن الذين كٌذبواٍبٌ  السٌم ُب الطعاـ" أم كضعه له خيفي  فقتله به.
 :فأهلكهم اهلل بسبب تكذيبهم فقاؿ تعأبل الرني 

 ٓب يؤمةوا. لهم إفٍ ( أم كٌذبوا بالعذاب الشديد الطاغي الذم كعدهتم به رني كىَذبىٍت ٖنىيودي ًبطىٍغوىاهىا) -11
 أم بالزلزاؿ الطاغي القوم اٞنتتإب، { فىأىَما ٖنىيودي فىأيٍهًلكيوا بًالطَاًغيى ً  }  قوله تعأب ثلها ُب نورة اٜناقٌ كمً 

 كقبيل  ٖنود رنوٟنم صاّب فلٌما كٌذبوه كعقركا الةاق  أرنل اهلل الصواعق من السماء كزلزلت األرض ُّم
 فهلكوا بالصواعق كالزلزاؿ .

 الصواعق ٞنن ٓب يكن حاضران كٞنن ٓب ييًصبه الزلزاؿ كقت حدكثه.

 انتيًدبى أشقاها، يعين أشقى قـو ٖنود الذين كٌذبوا الةٌب صاّب، كهو( ام إذ ًإًذ انبػىعىثى أىٍشقىاهىا) -12
 ها طلب مةها اٞناء فقالت ٓب تدع الةاق  لةا ماءن فهودار بن نالف بعثته امرأة كاف ٪نبٌ عاقر الةاق  كاٚنه قى 

 .ن عةدها كهو نكراف كأتى الةاق  ليعقرهايوـه ٟنا كيوـه لةا، فخرج مً 

 ( يعينكىنيٍقيىاهىاركها فيةزؿ عليكم العذاب كهتلكوا، )( ال تعقً نىاقى ى الَلهً ( صاّب )رىنيوؿي الَلهً فػىقىاؿى ٟنىيٍم ) -13
 إنقوها اٞناء كال ٕنةعوها مةه.



وا ٜنمها فيما بيةهم وها كتقاٚنى ( أم ذُنى فػىعىقىريكهىا( ام كٌذبوا رنوؿ اهلل بةزكؿ العذاب )فىكىَذبيوهي ) -14
ـى ) ٍمدى نًبًهمٍ فىدى ( يعين دفةهم ٓنت األنقاض ُب بيوهتم اليت هتٌدمت فوؽ رؤكنهم، فقوؿ عىلىٍيًهٍم رىبػحهيم ًبذى

العرب "دٌمه ٓنت الرتاب" أم دفةه، كالدـك هي البيوت من الطٌن، كمفردها "داـ" ككلم  "دمدـ" يعين 
لها ُب اٞنعىن ُب نورة ١نٌمد ثعائل  مةهم ٓنت أنقاض بيتهم ُنادث الزلزاؿ. كمً  دفن كلٌ  كاٞنعىن:طمطم، 

ٍيًهٍم{ يعين دٌمر قوله تعأب }أىفػىلىٍم يىًسًنيكا ُب اأٍلىٍرًض فػىيىةظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبى ي اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم دىَمرى الَلهي عىلى 
  اهلل عليهم مةازٟنم فدفةهم ٓنت أنقاضها ُنادث الزلزاؿ.

  بسبب الرياح كاألمطار يى ن عوامل التعرً ألرض بعد ذلك فوقهم ّنا أصاُّا مً ل ا( أم فساكى فىسىَواهىاكقوله )
 .ُب األرض بعد زمن تٍ إندثرت ديارهم كتساكى  كاٞنعىن:كغًن ذلك، 

ن يعبدكنه إذا ى األرض خالي  من البشر ٣نًٌ ( يعين إٌف اهلل تعأب ال ٫ناؼ أف تبقى كىالى ٫نىىاؼي عيٍقبىاهىا) - 15
بل نيخلق غًنهم. ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة األنعاـ }فىأىٍهلىٍكةىاهيم ًبذينيوًًٍُّم أهلكهم بالزلزاؿ 

ٍأنىا ًمن بػىٍعًدًهٍم قػىٍرننا آخىرًينى{ .  كىأىنشى

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الشمس،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

============================================ 

 

 يلسورة اللّ 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 !( كىالَلٍيًل ًإذىا يػىٍغشىىَٰ ) - 1

 نبق تفسًنها ُب نورة الشمس. ! (كىالةَػهىاًر ًإذىا ْنىىَلىَٰ ) -2



 3-  )  يعين كاٞناٌدة اليت تكٌونت مةها الةاس ذكورهم كإناثهم، كيقصد بذلك، )كىمىا خىلىقى الذَكىرى كىاأٍلينثىىَٰ
 نم نتزكؿ األرض كمن عليها مً م هتديد، كجواب القسى نت أجسامهم، كهذا قسى األرض حيث تكوٌ 

 ى غًن الةفوس ناُن  ُب الفضاء فذلك اليـو يكوفى أجسامهم كال يبقى األحياء ذكورهم كإناثهم كتتبلشى 
 { . هىا فىافو كيلح مىٍن عىلىيػٍ   ثلها ُب اٞنعىن ُب قوله تعأب ُب نورة الر٘ناف }البعث كاٜنساب. كمً 

  ى لدنياه.ن يسعى ةكم مى ى آلخرته كمً ن يسعى ةكم مى ( يعين ٢نتلف األغراض فمً  ًإَف نىٍعيىكيٍم لىشىَّتَٰ ) -4 

  ( معاصيه.كىاتَػقىىَٰ اهلل ) ه للفقراء كاحملتاجٌن كتصٌدؽ عليهم لوجهً ن مالً ( مً فىأىَما مىٍن أىٍعطىىَٰ ) -5

   .واب كباٛنةٌ  له ُب اآلخرة، يعين صٌدؽ بالثٌ عامل  اٜنيسىنى ( أم باٞنكىصىَدؽى بًاٜنٍيٍسىنىَٰ ) -6

ةػييىسٍّريهي لًٍلييٍسرىلَٰ ) -7  خ. أشار بذلك إٔب قوله تعأب ُب الربزى ء له اٜنساب اليسًن ُب عآبى ( أم فسةهيٌ فىسى
َٰ أىٍهًلًه مىٍسريكرنا{نورة اإلنشقاؽ }فىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي بًيىًميًةًه فىسىٍوؼى ٪نيىانىبي ًحسىابنا   . يىًسًننا كىيىةقىًلبي ًإٔبى

لى ) -8   ،( عن القرآف كعن دين اإلنبلـ فلم يقبلهماكىاٍنتػىٍغىنىَٰ ى الفقراء كاحملتاجٌن )ه على ( ّنالً كىأىَما مىن ِنًى

 ،واب كباٛنٌة ( أم كٌذب بالثٌ كىكىَذبى بًاٜنٍيٍسىنىَٰ ) -9

ةػييىسٍّريهي لًٍلعيٍسرىلَٰ ) -10  قاب.رة، كاٜنساب معةاه العً نةهٌيء له اٜنساب العسًن ُب اآلخً  ( أمفىسى

 ( يعين إذا كقع ُب الردىل، أم ُب الةار. كقدًإذىا تػىرىَدلَٰ ه ُب الدنيا )عى ( الذم ٗنىى كىمىا يػيٍغيًن عىٍةهي مىاليهي ) -11
 نبق تفسًن هذه الكلم  ُب نورة طاها.

ةىا لىٍلهيدىلَٰ ) -12   .بلؿ أك طريق اٟنداي ن طريق الضٌ ل، كله ما ٫نتار مً دى لهي اإلرشاد لً ( تقديره ًإَف عىلىيػٍ

 نيا،ن يعمل لؤلكٔب أم للدٌ ن يعمل لآلخرة كمى ( تقديره كإٌف لةا مصًن مى كىًإَف لىةىا لىآٍلًخرىةى كىاأٍليكٔبىَٰ ) -13
 .ى أعمالهفةجازم كبلن مةهم على 



ٍرتيكيٍم نىارنا تػىلىَظىَٰ ) -14    د.كتتوقٌ ج ( أم تتوهٌ فىأىنذى

ا ًإاَل اأٍلىٍشقىى) -15 هى  ( ،الى يىٍصبلى

 .( عن رنوؿ اهلل كىتػىوىَٔبَٰ ( بالقرآف )اَلًذم كىَذبى ) -16

َةبػيهىا) -17  ،( يعين التقيٌ اأٍلىتٍػقىى( يعين يبتعد عن الةار كيكوف مةها على جانب )كىنىييجى

( أم يطلب بذلك أف يكوف زكيٌان عةد يػىتػىزىَكىَٰ اهلل )ه ُب نبيل ةفق من مالً ( أم يي اَلًذم يػيٍؤٌب مىالىهي ) -18
 .ه لكي يغفر اهلل له ذنوبهن مالً يةفق مً  كاٞنعىن:اهلل من الذنوب، 

هي ًمن نػٍٍّعمى و ْنيٍزىلَٰ ) -19 ( يعين ال يريد ٠نازاةن على إنفاقه إاٌل مرضاة ربٌه، كذلك قوله كىمىا أًلىحىدو ًعةدى
  :تعأب

إاٌل طلب اٞنكاف الذم ُب جه  ربٌه، يعين  كاٞنعىن:( الوجه معةاه اٛنه ، كىٍجًه رىبًٍّه اأٍلىٍعلىىَٰ  ًإاَل اٍبًتغىاءى ) -20
 .طلب اٛنٌة  اليت هي ُب الٌسماء ُب جه  ربٌه ليكوف ُب جواره

 ى. يرضى ن اٛنزاء كالةعيم حٌّت ( ّنا يعطيه اهلل ُب اآلخرة مً كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىىَٰ ) - 21

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك يل، اللٌ  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

====================================== 

 

 حىسورة الضّ 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 



( يريد به الةهار الطويل الذم نبق الكبلـ عةه ُب نورة الشمس كُب غًنها، كالواك كىالضححىىَٰ ) -1
  م.للقسى 

 ( يعين إذا نكن كداـ، كالشاهد على ذلك قوؿ ابن دريد:ًإذىا نىجىىَٰ كىالَلٍيًل ) -2
أى٧َنا البػىيٍ  ره طىمى تػىٌياريهي       صىوبًهً  داءي ًغبَ كى  انىجى ٍبٌ  ُنى

 كقاؿ األعشى:
 اصى عامً م الدٌ وارً ناجو ال يي  ؾى كُنري      مٍ ٌمكي عى  نً ري ابٍ ُنىٍ  جاشى  أتيوًعدي٘ب أفٍ 

 ."ناق  نجواء" يعين إذا حيًلبىت نكةتٍ أم ُنرؾ ناكن. كتقوؿ العرب  

( أم ما تركك رٌبك كما جفاؾ. كذلك لىٌما انقطع الوحي عن الةٌب ٙنس  مىا كىَدعىكى رىبحكى كىمىا قػىلىىَٰ ) -3
 ٌن.تً أم جفاؾ ، مستهزئٌن بالةٌب كشامً  ،عشر يومان، قاؿ اٞنشركوف: لقد كٌدعك رٌبك يا ١نٌمد كقبلؾ

 معةاها جفاؾ، كمن ذلك قوؿ زهًن بن أيب نيلمى: "قبلؾ"فكلم  
اته  كاٝنيطيوبي  لىعىٍمريؾى   التٌػقىإب  اٍلميعاشىرىةً  طيوؿً  كُب        ميغىًنٍّ

 كقاؿ عةرتة:
 أىٍرغىبي  العىٍيشً  ُب كيٍةتي  ما العيلىى كلوال    كالَتجىةحبي  الًقلىى ًمينٍّ  العيلىى لًغىًٍنً 

 كقاؿ حٌساف:
 كال قإب  يٍّ لً قٍ تيهي غًنى مى قػٍ هي      فارى بي ارً ضى ضو مى  و ١نىٍ قى ي ثً خً أى  نٍ مً  مٍ كى 

يػٍره َلكى ًمنى اأٍليكٔبىَٰ آلخرة )( يعين كالذم أعددناه لً كىلىآٍلًخرىةي ) -4  ( يعين خًنه لك من الدنيا كمافيها  خى

 فيجب أف تقرأ "كلآًلخرة" بكسر البٌلـ ال بفتحها.

 . (فػىتػىٍرضىىَٰ فاع  )ن الكرام  كالشٌ مً  (كىلىسىٍوؼى يػيٍعًطيكى رىبحكى ) -5

ٍدؾى يىًتيمنا فىآكىلَٰ ) -6 طٌ أىٓبٍى ٩نًى
ي
  .لب، كٞنا مات آكاؾ إٔب عٌمك أيب طالب( يعين آكاؾ إٔب جٌدؾ عبد اٞن



  .( أم فهداؾ إٔب ديةه بالوحي كاإلٟناـفػىهىدىلَٰ ( عن الدين )كىكىجىدىؾى ضىاالًّ ) -7

 ( أم فأغةاؾ بالتجارة كّناؿ خد٩ن .فىأىٍغىنىَٰ عياؿ )( أم ذا كىكىجىدىؾى عىاًئبلن ) -8

 .( أم ال تقهره بكبلـ يؤذيه إذا نألك أك جادلكفىأىَما اٍليىًتيمى فىبلى تػىٍقهىرٍ ) -9 

  ( إذا أّبٌ ُب السؤاؿ كأكثر ُب اٞنقاؿ.كىأىَما الَساًئلى فىبلى تػىةػٍهىرٍ ) -10

ً  رىبٍّكى فىحىدٍّثٍ ) - 11 ا يؤيٌد هذا ن اهلل أنعمها عليه، ك٣نًٌ عم  مً يريد بالةعم  الرنال  فهي نً  (كىأىَما بًًةٍعمى
{ ، يعين ّنا أعطاؾ من  قوله تعأب ُب نورة الطور }فىذىكٍٍّر فىمىا أىنتى بًًةٍعمىًت رىبٍّكى ًبكىاًهنو كىالى ٠نىٍةيوفو

كأٌما برنالتك فحٌدث الةاس  كاٞنعىن:كما يقولوف.   كما يزعموف كال ٠نةوفو   بكاهنو  الوحي كالرنال  لستى 
 ؾ.أمرى  كال تكتمٍ 

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الضحى،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة اإلنشراح

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

تي لو ٓب أنأله، قلتي دٍ دى نألتي ريٌب مسأل  ككى  لقد" :م عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رنوؿ اهلل )ع(كً ري  - 1
أىٓبٍى فةزؿ قوله تعأب ) "،ريٌب قد كاف أنبياء قبلي مةهم من نٌخرت له الريح كمةهم من أحيا اٞنوتى ....

أٓب نشرح لك صدرؾ بةزكؿ القرآف عليك  كاٞنعىن:( االنشراح هو الفرح ُب القلب، نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى 
 به؟ تى رٍ كنيرً 



ـى  د هذا قوله تعأب ُب نورة الفتح }( أم ذنبك، ك٣نٌا يؤيٌ كىكىضىٍعةىا عىةكى ًكٍزرىؾى ) -2 لًيػىٍغًفرى لىكى الَلهي مىا تػىقىَد
 { . ًمن ذىنًبكى كىمىا تىأىَخرى 

( يعين الذم تقٌطع خلفك، فكلم  "أنقض" معةاه تقٌطع، كالشاهد على ذلك اَلًذم أىنقىضى ظىٍهرىؾى ) -3
اثنا   تعأب ُب نورة الةحل }قوله  اَليًت نػىقىضىٍت غىٍزٟنىىا ًمن بػىٍعًد قػيَوةو أىنكى { كهي دكدة القز، يعين قطٌعت كى

نسيجها فجعلته أنكاثان. ككلم  "ظهرؾ" معةاه بعدؾ أك خلفك، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة هود 
  . أَنىٍذٕنييوهي كىرىاءىكيٍم ًظٍهرًيًّا{}قىاؿى يىا قػىٍوـً أىرىٍهًطي أىعىزح عىلىٍيكيم مٍّنى الَلًه كى 

يةزعونه ك٪نتفظوف به أك يضعونه ُب رقب  أطفاٟنم ٍبٌ  ن عادات اٞنشركٌن يضعوف خيطان ُب رقب  الصةمكمً 
  لطلب حاج  مةهم أك د األئمٌ قكان بزعمهم، ككذلك اليـو يفعلوف فيضعوف اٝنيوط ُب شبابيك مراترٌب 

هذا قبل  ثلى الةٌب مً  زري فيشٌدكنه ُب مرافقهم أك ُب رقب  بعض أطفاٟنم. فرٌّنا كاف كً للتربٌؾ بذلك اٝنيط 
ى به على األرض لئبل يأخذه الةٌب. ع ذلك اٝنيط كرمى ن قطٌ ختباران، فأرنل اهلل مى ا الرنال  ككاف ذلك مةه

)كىكىضىٍعةىا عىةكى  قوله تعأب ٍبٌ  ، {فػىهىدىلَٰ  ضىاالًّ  كىكىجىدىؾى  ك٣نٌا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة الضحى }
( ، كٓب يقل  ؾ.زرى فغفرنا لك كً  :ًكٍزرىؾى

كىًإَنكى لىعىلى خيليقو  }ةاؾ ُب القرآف. كذلك قوله تعأب حٍ دى ( بٌن الةاس ُب األذاف كمى كىرىفػىٍعةىا لىكى ذًٍكرىؾى ) -4
 { . عىًظيمو 

   .اهلل نيةصرؾ عليهم أجل اٞنشركٌن كمعاداهتم لك فإفٌ ن ( يعين ال تغتٌم مً فىًإَف مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا) -5 

 .( يعين كبعد قٌل  أصحابك نيملؤكف أقطار األرض لكثرهتمًإَف مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا) -6

 ب معةاه التعب، كمن ذلك قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب:صى ( أم فاتعب باإلنذار، فالةى فىًإذىا فػىرىٍغتى فىانصىبٍ ) -7
 الكىواًكبً  بىًطيءً  أيقاًنيهً  كىلىٍيلو        ناًصبً  أيمىٍيمى ى  يا ًٟنىمٍّ  ًكًلٍييًن 

 .أنًذر الةاس عن عبادة األصةاـ كاألكثاف كاٞنعىن:



ُب  أنتى  ( يعين أدعي الةاس إٔب عبادة رٌُّم كرٌغبهم إٔب ذلك كما ترغبي رىبٍّكى فىاٍرغىب( عبادة )كىًإٔبىَٰ ) - 8
 ذلك.

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اإلنشراح،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة التين

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 ! (كىالتًٌٍّن كىالزَيٍػتيوفً ) - 1

، كم، كهو قسى للقسى  "الواك"! ( كىطيوًر ًنيًةٌنى ) -2  هو اٛنبل الذم كاف مونى يةاجي ربٌه "ورالطٌ "م ماضو
 إنم الصحراء اليت فيها ذلك اٛنبل. أقسم اهلل تعأب باٜنوادث اليت كقعت "نيةاء"فوؽ ذلك اٛنبل، ك

 فوؽ ذلكُب نفح ذلك اٛنبل كالثالث  كقعت  ٓنت شجرة الزيتوفكالثاني  اليت كقعت  ٓنت شجرة التٌن
 ُب صحراء نيةاء. وراٛنبل جبل الطٌ 

 ن توت العٌليق هو كزكجته حٌواءى ربٌه كأكل مً هي قص  آدـ لىٌما عصى  التي وقعت تحت شجرة التينأٌما 
 ؽ الذم ذكره اهلل تعأبرى  ، فالوى ؽ اٛنةٌ رى ن كى ا مً مفاف عليهقا ٫نصً ثياُّما بشوؾ شجرة العٌليق كطفً  فتمزٌقتٍ 

 كانت فوؽ جبل من جباؿ األرض كنزال  اليت  ن اٛنةٌ دا بعد ذلك مً ٌن، كطيرً ن شجرة التٌ ُب القرآف هو مً 
 .مارٌُّ  ن الذلٌ  كاٞنشٌقات بسبب عصياهنما أمرى من اٛنبل إٔب األرض اٞنةبسط ، ككاف الذم أصاُّما مً 

 دانٌييت كتصٌدقوا رنوٕبحٓب تؤمةوا بو  إفٍ  كاٞنعىن:ب به مشركو العرب، م هتديد ككعيد كاٞنخاطى كهذا قسى 
   حٌن عصا٘ب.ن اٛنةٌ طردتي آدـ مً ييت كما ن بى كم مً أذٌلكم كأطردٍ 



هي اليت كٌلم اهلل ك ن صحراء نيةاء ور مً فكانت شجرة الزيتوف ُب نفح جبل الطٌ  حادثة الزيتونأٌما  
كىشىجىرىةن ٔنىٍريجي  }مونى مةها كبعثه رنوالن إٔب فرعوف، كهي اليت جاء ذكرها ُب نورة اٞنؤمةٌن ُب قوله تعأب 

ةىاء تىةبيتي بًالدحٍهًن كىًصٍبغو لٍّآٍلًكًلٌنى  يػٍ   بين إنرائيل كذلك ها هي قصٌ . كاٜنادث  اليت قعت ٓنتى  { ًمن طيوًر نى
ل كيف رى كنػى  نسمعى  نريد أفٍ  :ه كقالوان قومً ه ٗناع  مً عى بً باأللواح فتى  ور ليأٌبى ى إٔب جبل الطٌ مونى  لىٌما ذهبى 

هب  كاٝنوؼ فانتظرك٘ب ٓنت ن الرٌ كم ذلك لئبٌل ٕنوتوا مً ال ٬نكةي  :األلواح، فقاؿ اهلل ككيف يعطيكى  كى يكٌلمي 
 أعود إليكم باأللواح. كُب اٞنوعد جاؤكا كجلسوا ٓنت شجرة الزيتوف حيث كانت على نفح اٛنبل حٌّت 

ن مى  :شجرة الزيتوف كقالوا تى ن اٛنبل كبيده األلواح كٌذبته اٛنماع  اٛنالس  ٓنى مً اٛنبل، كلىٌما نزؿ مونى 
  عليهم ككادت تقتلهم لوال اٛنبل كمالت الشقٌ  نشقٌ ااهلل. فحيةئذو  ن عةدً يصدؽ أٌف هذه األلواح هي مً 

  ُب مكاهنا كٓب تسقط عليهم. كذلك قوله تعأب ُب فسكةت الشقٌ  ،أهٌنم خافوا كصاحوا آمةٌا كصٌدقةا
أىنَهي ظيَل ه كىظىةحوا أىنَهي كىاًقعه ًًٍُّم{نورة األعراؼ }كىًإٍذ نػىتػىٍقةىا  م هتديد ككعيد . كهذا قسى  اٛنٍىبىلى فػىٍوقػىهيٍم كى

ٓب تؤمةوا بوحدانٌييت كتصٌدقوا رنوٕب أفعٍل بكم كما فعلتي ُّؤالء لىٌما كٌذبوا  إفٍ  كاٞنعىن: ،للمشركٌن
 ى.مونى 

هذا  رؾً ى كنصحهم على تى ، فوعظهم مونى هرةن هلل جى نا افإٌف بين إنرائيل قالوا ٞنونى أرً  حادثة الطورأٌما 
ور كلىٌما فاختار مةهم نبعٌن رجبلن كأخذهم إٔب جبل الطٌ  ،القوؿ كالطلب فلم يقبلوا كأصٌركا على طلبهم

فةزلت صاعق   { ، لىن تػىرىا٘ب  }قاؿ اهلل تعأب  ، {رىبٍّ أىًر٘ب أىنظيٍر إًلىٍيكى  }صاركا فوؽ اٛنبل قاؿ مونى 
ه انتغفر ربٌه كتاب عٌما شيتً من غى  ى غيًشي عليه، كلىٌما أفاؽى من السماء عليهم فماتوا بأٗنعهم إاٌل مونى 

ن اٛنبل كرجعوا إٔب قومهم. كهذا هم كتضرٌع إليه فأحياهم اهلل كنزلوا مً يى يً ن اهلل أف ٪نيٍ تكٌلم به كنأؿ مً 
عليكم صاعق  من السماء كما أنزلتي على  ٓب تؤمةوا أينزؿٍ  إفٍ  كاٞنعىن:م هتديد ككعيد للمشركٌن أيضان، قسى 

 هؤالء السبعٌن.



ا اٍلبػىلىًد اأٍلىًمٌنً فقاؿ تعأب ) بالحادث الذي وقع في مكةأقسم ٍبٌ  - 3 ػَٰذى  نٍ مى   ألنٌه آًمنه لً ( كهو مكٌ كىهى
كأرادكا هدـ الكعب  فأرنل اهلل موا عليها ن عدٌكه، كاٜنادث هو أصحاب الفيل لىٌما هجى ه ال ٫ناؼ مً دخلى 

   معركف  ال داعي لشرحها.ى كترميهم ُّا فتشٌتتوا كهلكوا، كالقصٌ عليهم طًن الزاغ األنود ٓنمل اٜنصى 
ت ٗنعكم  ن تلك الطيور فتشتٌ عليكم مً  لٍ ٓب تؤمةوا أرنً  إفٍ  كاٞنعىن:م هتديد ككعيد للمشركٌن، كهذا قسى 

 ى أصحاب الفيل.كما أرنلتي على 

نسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو ) -4  مات للحياة، كهي ( يعين ُب أحسن مكاف من األرض فيه مقوٌ لىقىٍد خىلىٍقةىا اإٍلً
  ككانت على جبل من جباؿ األرض كفيها أشجار كأٖنار كأنعاـ كمياه ليقـو بأمر معاشه كليهةأ اٛنةٌ 

 .بالعيش كال يتعب ُب ٓنصيل رزقه، كيريد باإلنساف أبانا آدـ

َ رىدىٍدنىاهي أىٍنفىلى نىاًفًلٌنى ) -5   اليت فوؽ اٛنبل إٔب أنفل اٛنبل ( يعين أٌكؿ مرحل  أنزلةاه من تلك اٛنةٌ ٍبي
كمن الراح  إٔب التعب، كمن العٌز إٔب الذٌؿ بسبب عصيانه ألمر ربٌه. كاٞنرحل  الثاني  نزكله إٔب القرب بعد 

ي باطن األرض كمةها تثور الرباكٌن، كهو أنفل موته، كالثالث  دخوؿ الكافرين من أكالده الةار كه
 انتثىن اٞنؤمةٌن مةهم فقاؿ تعأب:ٍبٌ  السافلٌن من حيث اٞنكاف،

وف ُب القبور مع األجساـ اٞنةتٌة  بل يرجعوف إٔب أهلهم ( فبل يبقى ًإاَل اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاتً ) -6 
فىأىَما مىٍن أيكٌبى ًكتىابىهي بًيىًميًةًه } على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنشقاؽإٔب ديارهم "يعين األركاح" كالشاهد 

َٰ أىٍهًلًه مىٍسريكرنا{  فػىلىهيٍم أىٍجره غىيػٍري كال يدخلوف الةار يـو القيام  ) ،فىسىٍوؼى ٪نيىانىبي ًحسىابنا يىًسًننا كىيىةقىًلبي ًإٔبى
ٍةيوفو    .( أم غًن مقطوع٣نى

( أيٌها الكافر، أم فما ٪نملك على التكذيب بعد هذه اٞنقٌومات اليت ييكىذٍّبيكى بػىٍعدي بًالدٍّينً فىمىا ) -7
 كهبةاها لك كبعد هذه الةعم؟



كم فيحكم ٞنن أطاعه باٛنٌة  كٞنن عصاه ( أم بأعدؿ العادلٌن ُب اٜني أىلىٍيسى الَلهي بًأىٍحكىًم اٜنٍىاًكًمٌنى ) - 8
 ؟بالةار

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك التٌن،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة العلق

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 .ـدى ن العى الكوف مً  ( أم خلقى بًاٍنًم رىبٍّكى اَلًذم خىلىقى ( يا ١نٌمد )اقػٍرىأٍ ) - 1

نسىافى ًمٍن ) -2   الةاموس اليت تعرؼ بالًنقاف. كقد نبق قى لى  ، كهي عى قى لى ٗنع عى  "قلى العى "( عىلىقو خىلىقى اإٍلً
 . 67كُب نورة اٞنؤمةوف كنورة القيام  كنورة غافر أيضان ُب آي   الكبلـ عةها ُب نورة اٜنجٌ 

ـي ( يا ١نٌمد )اقػٍرىأٍ ) -3   كرٙب.  ن كلٌ ( أم أكـر مً كىرىبحكى اأٍلىٍكرى

 ،ب األحكاـ السٌماكي  كالعلـو الديةي  كغًن ذلك( لكي تيكتى بًاٍلقىلىمً اٝنٌط )( اَلًذم عىَلمى ) -4

نسىافى ) -5 يعلم اٞنستقبل كما كراء  يريد اإلنساف أفٍ ٍبٌ  ( قبل ذلكيػىٍعلىمٍ ( يكن )مىا ٓبىٍ ( من العلـو )عىَلمى اإٍلً
  ؟الطبيع 

نسىافى لىيىٍطغىىَٰ ( ال نيعٌلمه ذلك )كىبَل ) -6  .ر كيتكرٌب م يكفي أ( ًإَف اإٍلً



لم، كمعىن "رآه" عىًلمهي، كمن ذلك قوله ( ضمًن اٟناء من قوله "أف رآه" يعود للعً أىف رَآهي اٍنتػىٍغىنىَٰ ) -7
 ًإنَا أىنزىٍلةىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقٍّ لًتىٍحكيمى بػىٌٍنى الَةاًس ّنىا أىرىاؾى الَلهي{ يعين ّنا أعلمك}تعأب ُب نورة الةساء 

  اهلل ُب القرآف.
ب تي ل يستغين عن الدين كعن الكي : حٌن يعلم ما كراء الطبيع  أك اٞنستقبى كمعىن اآلي  يكوف كما يلي

عن الةٌب )ع( أنٌه  مى كً عن الدين ال حاج  ٕب فيه. كقد ري  يقوؿ إٌ٘ب غينٌ  كجود اٝنالق، أمٍ  السماكي  كيةكري 
 "الق.فٌكركا ُب اٞنخلوقات كال تفٌكركا ُب اٝن"قاؿ 

( يعين ًإَف ًإٔبىَٰ رىبٍّكى الرحٍجعىىَٰ فقاؿ ) ،ر للبعث كاٜنسابأخذ نبحانه ُب هتديد هذا اٞنشرؾ اٞنةكً ٍبٌ  -8 
 نكاره للبعث كاٜنساب.إشراكه ك إه على كفره ك بم كنعاقيرجع إليةا بعد انفصاله عن جسمه اٞنادٌ 

أىرىأىٍيتى اَلًذم اإل٬ناف بالةٌب، فةزؿ فيه )ككاف أبو جهل ٬نةع اٞنصٌلٌن عن الصبلة ك٬نةع الةاس عن  -9 
  (يػىةػٍهىىَٰ 

ا ًإذىا صىَلىَٰ ) -10  ؟كيف يكوف عقابه  ،بلةى الةاس عن الصٌ ةهى ن يى يا ١نٌمد مى  أرأيتى  كاٞنعىن: ، (عىٍبدن

 بلؿ؟( بدؿ الضٌ أىرىأىٍيتى ًإف كىافى عىلىى اٍٟنيدىلَٰ ) -11

  بلة كيف يكوف ثوابه؟ى عن الصٌ أف يةهى  ( بدؿى أىٍك أىمىرى بًالتَػٍقوىلَٰ ) -12

  كيف ييعذب بالةار؟  ( عن اٜنقٌ كىتػىوىَٔبَٰ ( بالقرآف )أىرىأىٍيتى ًإف كىَذبى ) -13

  م عليها؟( أفعاله فيدخله جهةٌ أىٓبٍى يػىٍعلىم بًأىَف الَلهى يػىرىلَٰ ) -14

هي مقٌدـ  "الةاصي "( لىةىٍسفىعنا بًالةَاًصيى ً )ئ  فعاله السيٌ أ( عن لىًئن ٓبٍَ يىةتىهً ن الةار )( ال ٤ناة له مً كىبَل ) -15
 شعر الرأس، كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت األنصارم:

 يهاوالً زٍّ ناصي و كةٌا مى كجى        نو بل ٖنىى بً  ةاهي كٍ كى فى  ن أنًنو كم مً 



 هو قص الشعر، كقاؿ جرير: فاٛنزٌ 
 ري البقى  دي ي كيومان تيطرى الةواصً  ثى عٍ  ن        شي يى عادً  ٍبً السٌ  كراءى  دح شي يومان نى 

مس كقت ن أٓب كمرض برأنه بسبب حرارة الشٌ ضرب  الشمس، كهو ما يصيب اإلنساف مً  "فعالسٌ "ك
 كاف ماشيان ُب الصحراء، كمن ذلك قوؿ كعب بن زهًن:  فٍ إالصيف 

 ارً الةٌ ها كى رح حى  عي فى سٍ يى  باءى هٍ  و       شى يقى دً كى  لَ تي كي لٍ بػى قٍ تػى انٍ  مي هً يٍ كإلى 
 يقوؿ الشاعر ألجلهم انتقبلتي كٌل ريحو كديق و، أم ناخة . كقاؿ زهًن بن أيب نلمى:

 ٌلمً ثػى تى ًض ٓب يػى وٍ ـً اٜنى ذٍ يان كجى لو      كنؤٍ جى ًس ًمرٍ أثاَُب نيٍفعىان ُب ميعرَ 
لوهنا أنود " يعين صار نيٍفعىان  "األثاُب" هي األحجار اليت يةصب عليها القدر ليوقد ٓنته الةار، كإ٧ٌنا قاؿ "

لتضربه الةار ُنراراهتا كتلفحه بلهبها. فةار الربزخ هي  :)لىةىٍسفىعنا بًالَةاًصيىً ( يعين كمعىنن كثرة اإليقاد. مً 
  ر.قى مس كبعدها نى الرباكٌن يعٌذب فيها، كنار يـو القيام  هي الشٌ 

اًذبى و خىاًطئى و ) -16  ى أبو جهل ككٌلم رنوؿ اهلل أتى  ( يعين ناصي  رجل كاذب خاطيء. كلىٌمانىاًصيى و كى
هر٘ب يا ١نٌمد كقد علمتى ما ُّا أحده أكثر ناديان مين؟ فةزؿ قوله تانتهره الةٌب )ع( فقاؿ أبو جهل أتة

 تعأب:

   ( أم فليدعي أهل ناديه، يعين أهل ٠نلسه.فػىٍليىدٍعي نىاًديىهي ) -17

ليأخذكه. ككلم  "زباني " تعين األقوياء األشداء، كمن ذلك ( يعين مبلئك  العذاب نىةىدٍعي الزَبىانًيى ى ) -18
 قوؿ حٌساف يذـٌ قومان:

  ل اٜنربً دى وره لى كخي      مٍ أبياهتًً  ؿى وٍ  ه حى يى بانً زى 
ى
 هٍ عى مى عٍ ُب اٞن
 .يعين ييظهركف شجاعتهم حوؿ بيوهتم كلكٌةهم جبةاء كقت اٜنرب كالقتاؿ



( السجود معةاه اإلنقياد، كىاٍنجيدٍ ( يا ١نٌمد فيما يقوؿ )تيًطٍعهي الى ن الزباني  )( ال ٤ناة له مً كىبَل ) -19
 له. كى ألمر رٌبك )كىاقػٍرتىًب( إليه بطاعتً  ]أك إنٍػقىٍد[ إنقاد كاٞنعىن:

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك العلق،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة القدر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

لىً  اٍلقىٍدرً ( أم أنزلةا القرآف )ًإنَا أىنزىٍلةىاهي ) - 1  كاٞنعىن:( كهي ليل  نبع كعشرين من شهر رمضاف، ُب لىيػٍ
 ر.دٍ إبتدأ نزكله ُب لي  القى 

لى ي اٍلقىٍدرً ) -2     كهذا تعظيم لشأهنا. !(كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ

لى ي ) -3 يػٍره مٍٍّن أىٍلًف شىٍهرو لىيػٍ ( يعين القياـ فيها للعبادة كالصبلة كالتسبيح خًنه عةد اهلل من عبادة اٍلقىٍدًر خى
 كهو بلعاـ بن باعور. ،عصاهٍبٌ  عابدو عبد اهلل ألف شهر

ًئكى ي كىالرحكحي ) -4  ر )بًًإٍذًف دٍ ليل  القى م ُب أ( ًفيهىاكح األمٌن )كةاي  جربائيل كهو الرٌ   "كحالرٌ "( تػىةػىَزؿي اٍلمىبلى
م( يعين يستأذنوف رٌُّم ُب الةزكؿ مً  سم ( أم من كٌل قً مٍّن كيلٍّ أىٍمرو ن السماء إٔب األرض فيأذف ٟنم )رىًٍُّّ

ى "أمر" ك٠نموعها ييسٌمى "أمور" كمن سم مةها يسمٌ من اٞنخلوقات الركحاني  اليت ُب اٛنةاف، ألٌف كٌل قً 
كاإلنس بعد  يعين ترجع نفوس اٛننٌ  { أىالى ًإٔبى الَلًه تىًصًني األميوري  }ذلك قوله تعأب ُب نورة الشورل 

 سط.اٞنوت إٔب اهلل فيحكم فيهم بالقً 



ـه ًهيى ) - 5 يً ( أم اٞنبلئك  تسٌلم على مى نىبلى  (حىَّتَٰ مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً ى معهم )ي ليل  القدر بالعبادة كتبقى ن ٪ني
  تصعد إٔب السماء إٔب اٛنةاف.ٍبٌ 

]ُب مشاؿ العراؽ[ هجري  ُب شقبلكة  1398ن شهر رمضاف نة  كقد كةتي نائمان ليل  نبع كعشرين مً 
 ن نومي فلم أرى أحدان. ملىك ُب اٞنةاـ كقاؿ نبلـه عليكم، فقلتي كعليكم السبلـ كانتبهتي مً ٘بفجاء

 ر.جٍ الفى  بلة كالتسبيح كقراءة القرآف حٌّت مطلعً إحياء هذه الليل  بالصٌ  بٌ ستحى كيي 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك القدر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة البّينة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ن ( مً كىاٍلميٍشرًًكٌنى كفركا بالقرآف )( يعين اليهود كالةصارل الذين  ٓبٍى يىكيًن اَلًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىابً ) - 1
موف على كفرهم كإشراكهم ال ييبلزً  كاٞنعىن:، ( حىَّتَٰ تىٍأتًيػىهيمي اٍلبػىيػٍّةى ي ( عن كفرهم )ميةفىكٌٍّنى العرب كغًنهم )

وف عةه حّت تأتيهم البٌية ، كيريد ُّا اآليات اٞنتشاُّ  من القرآف اليت ٓب يفهموا معةاها. أم ال يةفكٌ 
 يأٌب اٞنهدم فيبٌٌن ٟنم اآليات اٞنتشاُّ  كيشرح ٟنم تفسًنها فحيةئذو أكثرهم يؤمةوف. بالقرآف حٌّت  يؤمةوف

يأتيهم تأكيل  ، يعين هل يةتظركف إاٌل أفٍ  { هىٍل يىةظيريكفى ًإالَ تىٍأًكيلىهي  }ثلها ُب نورة األعراؼ قوله تعأب كمً 
 .ن يشاء اهلل هدايته مى كبٌل ال يؤمن إاٌل   ؟القرآف كتفسًنه فحيةئذو يؤمةوف



ى، ف إبراهيم كمونى حي ( أم يقرأ عليكم ما كاف ُب صي يػىتػٍليو( كهو ١نٌمد بن عبد اهلل )رىنيوؿه مٍّنى الَلهً ) -2 
د هذا ا يؤيٌ ها كنار على هنجها، يعين مطٌهرة من اإلشراؾ كمن الذنوب. ك٣نًٌ عى بً ( ٞنن تى صيحيفنا محطىَهرىةن كهي )

ا لىًفي الصححيًف اأٍليكٔبى  }قوله تعأب ُب نورة األعلى    { كىميونىىصيحيًف ًإبٍػرىاًهيمى  ًإَف هىذى

( على أتباعها، الكتب يريد ُّا األنفار، كلكٌل قػىيٍّمى ه ( ألنبياء )كيتيبه ( أم ُب تلك الصحف )ًفيهىا) -3 
 به، ككلم  "قٌيم " ٗنع قٌيم، كهو الذم يكوف ككيبلن على األيتاـ يقـو برتبيتهم كبشؤكهنم. فر خاصٌ نٌب نً 

 كقد نبق شرح كلم  "قٌيم" ُب بعض نور القرآف.

ًإاَل ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي ( عن ديةهم ُب اٞناضي كأشركوا بعبادة رٌُّم )كىمىا تػىفىَرؽى اَلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ) -4 
تفرٌقوا من بعد ما بٌيةا ٟنم ُب الكتب السماكي  بأٌف اهلل كاحد ال  كاٞنعىن:( ُب التوراة كالزبور كاأل٤نيل، ٍلبػىيػٍّةى ي ا

ْنعلوا له شريكان كال تعبدكا غًنه، كلكٌةهم غًٌنكا كبٌدلوا كأشركوا كعبدكا البعل كعشتاركث كالشعرل اليماني  
 اٞنسيح كأٌمه كنصبوا ٟنما التماثيل يعبدكهنا من دكف اهلل.ل فقد عبدكا كغًن ذلك. أٌما الةصارى 

( أم لىهي الدٍّينى ( له ُب العبادة )٢نيًٍلًصٌنى ( كحده )ًإاَل لًيػىٍعبيديكا الَلهى ل )( هؤالء اليهود كالةصارى كىمىا أيًمريكا) -5 
ةى كىيػيٍؤتيوا الزَكىاةى كىييًقيميوا ال( أم موٌحدين على دين إبراهيم )حيةػىفىاءى له اإلنقياد كالطاع  ) موا ( أم يداكً َصبلى

ل القٌيم  ( أم دين الرني ًديني اٍلقىيٍّمى ً ( الدين الذم ذكرناه )ًلكى  َٰ كىذى مواٟنم الزكاة )أن وا مً جي رً ى الصبلة ك٫ني على 
 كاٞنعىن:تشًن إٔب اٞناضي،  4تشًن إٔب اٞنستقبل، كاآلي  رقم  [1]اآلي  رقم  على أتباعها. فاآلي  األكٔب

 ُب اٞناضي بعد البياف كفركا كتفرٌقوا عن ديةهم كاآلف يريدكف مٌةا البياف ليؤمةوا؟

َةمى خىاًلًدينى ًفيهىا أيكلىػًَٰئكى هيٍم شىرح ) -6  ًيَ ً  ًإَف اَلًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكٌنى ُب نىاًر جىهى ( أم اٍلربى
 أخرب عن أحواؿ اٞنؤمةٌن فقاؿ تعأب:ٍبٌ  أٗنعٌن.هم أشرار الةاس 

ًيَ ً ) -7 يػٍري اٍلربى  ( أم خًن الةاس أٗنعٌن.ًإَف اَلًذينى آمىةيوا كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت أيكلىػًَٰئكى هيٍم خى



مٍ ) - 8 ُب العدد، كقد نبق  ( أم نبعه جىَةاتي عىٍدفو ( ُب السماكات األثًني ، ٟنم )جىزىاؤيهيٍم ًعةدى رىًٍُّّ
َةاًت عىٍدفو  } شرحها ُب نورة التوب  عةد قوله تعأب   ، { كىمىسىاًكنى طىيٍّبى ن ُب جى

ا) ا أىبىدن ا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهى ( ّنا قٌدموه من َرًضيى الَلهي عىةػٍهيمٍ ( أم مؤبٌدين ال ٫نرجوف مةها )ْنىٍرًم ًمن ٓنىًٍتهى
 ( فرتؾ معاصيه.ًلمىٍن خىًشيى رىبَهي ضا كالثواب )( الرٌ ًلكى  َٰ ذى ( ّنا جازاهم من اٝنًنات )عىٍةهي كىرىضيوا الطاعات )

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك ة ، البيٌ  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الزلزال

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

، فأجاب اهلل تعأب عن نؤاٟنم فقاؿ: ) - 1 ًإذىا زيٍلزًلىًت اأٍلىٍرضي نأؿ بعض اٞنشركٌن عن القيام  مّت تقـو
 ،ان شديدان ( يعين إذا اهتٌزت هزٌ زًٍلزىاٟنىىا

ير يكوف ثقيبلن على الةاس، كمن ذلك قوؿ ( يعين أشرارها، فاإلنساف الشرٌ كىأىٍخرىجىًت اأٍلىٍرضي أىثٍػقىاٟنىىا) -2
 الشاعر:

 الٌرًحيلً  ًنوىل لًلٌساًكًةٌنى  فما           قػىٍوـو  بًأٍرضً  الثًٌقيلي  حىلٌ  إذا
 كقالت اٝنةساء:

ا األٍرضي  بهً  حىٌلتٍ      الٌشريدً  آؿً  ًمنٍ  عىٍمروك ابنً  أبػىٍعدى   أىٍثقاٟنى
  ه.تى ةوا نطوى تقوؿ أبعد فقد ابن عمرك كهو أخوها نزلت األشرار بتلك األرض ألهٌنم أمً 



ن األرض كتةتشر ُب الفضاء، ألٌف األرض تتمٌزؽ بعد تزلزٟنا كتةتثر م  مً يرة اَّرً فحيةئذو ٔنرج الةفوس الشرٌ 
ن ن األرض ُب ذلك اٜنٌن ألٌف اٞنذنبٌن مً أجزاؤها ُب الفضاء فتكوف نيازؾ. كإ٧ٌنا خٌص األشرار باٝنركج مً 

سماكات حٌن يبدأ اليـو الطويل الذم يكوف طوله وا عقاُّم يصعدكف إٔب الاٞنؤمةٌن اٞنوٌحدين الذين انتوفى 
ه كيذكقوف مرارته كيواجهوف شدائده حٌّت وف أهوالى ى األشرار على األرض يبلقي ألف نة و من نةٌيةا كتبقى 

 تكوف حادث  اٝنراب كالدمار بتمزيق اَّموع  الشمسٌي .ٍبٌ  تةتهي ألفي نة  فيحدث الزلزاؿ

نسىافي ) -3  ( أم يسأؿ بعضهم بعضان ما هذا االهتزاز الذم ٓب نعهده من قبل مىا ٟنىىايومئذو )( كىقىاؿى اإٍلً
 كما هذه التغًٌنات كالتقٌلبات ُب الكوف؟

ٌدث اآلخر فيقوؿ له:أىٍخبىارىهىا( الةاس )يػىٍومىًئذو ٓنيىدٍّثي ) -4  ( يعين بعضهم ٪ني

ن حوادث القيام  لزاؿ مً كأٌف هذا الزٌ ؿ لزى تػيزى  اهلل أكحىى إٔب األرض أفٍ  ( يعين بأفٌ بًأىَف رىَبكى أىٍكحىىَٰ ٟنىىا) -5
 لزاؿ كتتقٌطع كتةتثر ُب الفضاء فتكوف نيازؾ.تتشٌقق األرض بعد الزٌ ٍبٌ  الذم كعدنا اهلل به ُب القرآف.

اٞنتطاير، كمن ذلك قوله تعأب ( أم متشٌتتٌن متفرٌقٌن ُب الفضاء كاٛنراد يػىٍومىًئذو يىٍصديري الَةاسي أىٍشتىاتنا) - 6
أىنَػهيٍم جىرىاده محةتىًشره{ اًث كى  . كقاؿ عةرتة: ُب نورة القمر }٫نىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدى

 كالَشتاتً  بالتَػفىرحؽً  عىلىٍيًهمٍ       تيةاًدم ناًئحى و  كيلَ  كأىتٍػريؾي 
 ( .أىٍعمىاٟنىيمٍ ( جزاء )لٍّيػيرىٍكا)

يػٍرنا يػىرىهي فىمىن يػىٍعمىٍل ) -7   ( مكتوبان ُب صحائف أعماله،ًمثٍػقىاؿى ذىرَةو خى

 ( مكتوبان ُب صحائف عمله.كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَةو شىرًّا يػىرىهي ) - 8

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك لزاؿ، الزٌ  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 



 

 العادياتسورة 

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

، ك"العاديات" هي طيور األبابيل، أم طيور م كهو قسى ( "الواك" للقسى كىاٍلعىاًديىاًت ضىٍبحنا) - 1 م ماضو
كنظًنها  ،بح" هو أصواهتا كتبلكهتاعات، ك"الضٌ الزاغ األنود جاءت تعدك على أصحاب الفيل، أم مسرً 

بحي كالضٌ  { فىالَتالًيىاًت ذًٍكرنا،  فىالزَاًجرىاًت زىٍجرنا،  كىالَصافَاًت صىفًّا }ُب اٞنعىن قوله تعأب ُب نورة الصافات 
 ُب األلواف هو األنود الشديد السواد، كالشاهد على ذلك قوؿ جرير يهجو األخطل:

 الكيليوـً  أثىرً  ًمنٍ  اٛنًٍلدً  ضىًبيحي       تػىٍغًلًبٌّ  آدىري  الًقدٌ  ُب ضىغىا
كر يات على أصحاب الفيل كالصائحات بالذٌ ود العادً يور السٌ مان بالطٌ : قسى كتقدير اآلي  يكوف كما يلي

 كالرتتيل.

ن ذلك قوله تعأب ُب نورة ر" معةاه االضطراب بذهابو كإياب، كمً وٍ مى ( "الٍ فىاٍلميورًيىاًت قىٍدحنا) - 2 
 . كقاؿ زهًن: { يػىٍوـى ٕنىيوري الَسمىاء مىٍورنا }الطور 

 الٌدماءي  ًُّا ٕنىيوري  ّنيٍقسىمى و        كًمٍةكمٍ  ًمٌةا أ٬ٍنينه  فػىتيٍجمىعي 
 مرأةن:اأم ٕنوج ُّا الدماء. كقاؿ طرف  يصف 

ةي     القرىا ميوجىدىةي  العيثٍػةيوفً  صيهابًَي ي   اليىدً  مىَوارىةي  الرٍٍّجلً  كىٍخدً  بىًعيدى
ى، ألٌف الطيور كانت ٗناعات فتذهب ٗناع  معةاه الضرب باٜنصى  "حدٍ القى "أم هتٌز يدها عةد مشيها. ك

 ى كيرموهنا على أصحاب الفيل.ى كتأٌب ٗناع  أخرل حامل  للحصى لتأٌب باٜنصى 

 .( أم كانت غارة الطيور على أصحاب الفيل كقت الصباحفىاٍلميًغًنىاًت صيٍبحنا) -3



 ى أخاها:( الةقع هو الغبار، كمن ذلك قوؿ اٝنةساء تةعى نػىٍقعنا( أم بالضرب )ًبهً فىأىثػىٍرفى ) -4
ٍيلً  كاٍبًكيهً   ًَنًٍريىاؿً  عيٌلتٍ  أكتافىها كأفٌ         عاًبسى ن  الةٌػٍقعً  ٓنتى  لًلخى

 كقاؿ عةرتة:
 اٍرتػىفىعٍ  الةَػٍقعي  إذا اٝنىٍيلى  يػىٍقًصدي        الذم كالعىٍبدي  األىٍنوىدي  كأنا

 أيضان:كقاؿ 
 كالكيتيبي  كاألىٍقبلـي  كالطٍَعني  كالَضٍربي      ٕب  يىٍشهىدي  اٝنىٍيلً  ًطرىادً  يػىٍوـى  كالةَػٍقعي 

ى على أصحاب الفيل، كذلك ألهٌنم ذهبوا يرتاكضوف فأثارت تلك الطيور الغبار بقصفها للحصى  كاٞنعىن:
 ٓنت أقدامهم.ن خوفان من تلك الطيور كاألحجار اليت تقذفهم ُّا فثار الغبار مً 

( يعين الطيور جعلت الفيل كنطان، أم أحاطت بالفيل كأخذت ٗنىٍعنا( أم بالفيل )فػىوىنىٍطنى ًبهً ) -5
 تقصفهم، ألٌف قائدهم أبره  كاف راكبان على الفيل.

نسىافى لًرىبًٍّه لىكىةيوده ) -6  قىاؿى ًإ٧َنىا أيكتًيتيهي عىلىى  }م ربٌه مثل قاركف عى ( ام كفور للةعم، يعين ميةكر لةً ًإَف اإٍلً
 ن اهلل،ككذلك أكثر الةاس يقولوف إٌف الذم حصلةا عليه من اٞناؿ كاف بعلمةا كليس مً  ، { ًعٍلمو ًعةًدم

 ن ماؿ ال يقةع به بل يريد الزيادة. كمن ذلك قوؿ األعشى يصف امرأةن:إنٌه طٌماع مهما أيكٌب مً ٍبٌ 
ا أٍحًدثٍ  يٍعتىادً  الزٌائًرً  ًلوىٍصلً  كيةيده   إنَػهىا ًلوىٍصًلكى  ٓنيًٍدثٍ  ٟنى

 اٞن
 ًكدادً  بػيعىيدى  أٍعداءن  كيىكينٌ      يىٍصرًٍمةىهي  يىشىأٍ  مىّتى  الٌةساءً  كىأخيو

عةها اٞناؿ قطعت  قطعتى  كإفٍ  كى تٍ لى زدهتا كاصى  يقوؿ الشاعر أهٌنا مةكرة للجميل طامع  ُب اٞناؿ إفٍ  
 ل عةك.صٍ الوى 

كاإلنساف الذم ٪نضر ٠نلسه يشهد عليه  :( يعينلىشىًهيده ( الكةد )ًلكى  َٰ عىلىىَٰ ذى اإلنساف )( أم كىًإنَهي ) -7
 .م اهلل عى ر لةً ود ميةكً ةي بأنٌه كى 



توعٌده اهلل تعأب على أفعاله ٍبٌ  ( كلشٌدة حٌبه للماؿ يبيع آخرته بدنياه.كىًإنَهي ًٜنيبٍّ اٍٝنىًٍنً لىشىًديده ) -8
  فقاؿ:

( يعين إذا تبعثرت األجساـ اٞنيت  ُب القبور ًإذىا بػيٍعًثرى مىا ُب اٍلقيبيورً ( هذا اإلنساف الكةود )يػىٍعلىمي أىفىبلى ) -9
  ،تكتبلشى 

 أم ٔنترب السرائر. ،ن أنرار( مً كىحيصٍّلى مىا ُب الصحديكرً ) -10

 فيجازم كبلن مةهم على حسب أفعاله.( يعين ّنجازاهتم ٝنبًن ًإَف رىبَػهيم ًًٍُّم يػىٍومىًئذو ٝنَىًبًنه ) - 11

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك العاديات،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة القارعة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 ! (اٍلقىارًعى ي ) -1

  !؟ (مىا اٍلقىارًعى ي ) -2
من أٚناء القيام  ألهٌنا تقرع اآلذاف بصوهتا كتقرع األفئدة بالفزع، كالقارع  هي اٞنصيب  القارع  إنم 

 كالداهي ، كمن ذلك قوؿي لبيد:
 القىوارًعي  تيًصٍبهي  ٓبىٍ  كىرٙبو  كأىمح        بًالفىّتى  الَدٍهري  أىٍحدىثى  ٣نٌا أىْنىٍزىعي 



ع، فالغازات اليت ٔنرج من جوفها تقرع القشرة كيريد بالقارع  الصوت الذم ٫نرج من الشمس حٌن تتصدٌ 
الباردة اليت تتكٌوف للشمس عةد انتهاء حياهتا فتصٌدعها، كعةد خركج الغازات من ذلك الصدع يكوف ٟنا 

 صوته عظيم. فالقرع معةاه الضرب على الشيء فيخرج مةه صوت، كمن ذلك قوٟنم قرعى الباب.
 {. فالةاقور هو الصيور. فىًإذىا نيًقرى ُب الةَاقيورً  كيفٌسرها قوله تعأب ُب نورة اٞنٌدثر }

 كهذ تعظيم لشأهنا كهتويل ألمرها. !؟ (كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلقىارًعى ي ) -3 

اٍلفىرىاًش كصف نبحانه بعض ما يقع ُب ذلك اليـو من حوادث مفزع  فقاؿ )ٍبٌ  -4 يػىٍوـى يىكيوفي الَةاسي كى
ٍبثيوثً  الفاء هي اٜنشرات اليت تتطاير حوؿ اٞنصباح ليبلن، كاٞنبثوث معةاه اٞنةتشر، كمن ( الفىراش يفتح اٍلمى

 ذلك قوؿ اٝنةساء:
ا      كىزىٍعتىها اٛنىرادً  ًمٍثلى  كىمىٍبثيوثى و   الذيٍعرً  ًمنى  القيليوبى  ٬نىٍبل زىجىله  ٟنى

. كمثلها ُب نورة القمر ُب ذلك اليـو تةتشر الةفوس ُب الفضاء كاٛنراد اٞنةتشر ُب جٌو السماء كاٞنعىن:
أىنَػهيٍم جىرىاده  قوله تعأب } اًث كى  .{ ُب اٛنوٌ  محةتىًشره ٫نىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدى

اٍلًعٍهًن اٍلمىةفيوشً ) -5  تةسفها الرياح.ٍبٌ  تكوف كالرماؿ كاٞنعىن:وؼ اٞنةفوش، ( يعين كالصٌ كىتىكيوفي اٍٛنًبىاؿي كى
 كقد نبق تعليل ذلك.

انى ه. اٞنوازين هي قوانٌن اٜني ن طاؿ حسابي ( يعين فمى مىن ثػىقيلىٍت مىوىازًيةيهي فىأىَما ) -6   ب الةاس ُّا،كم اليت ٓني
 كالشاهد على ذلك قوؿ حٌساف بن ثابت األنصارم:

 ًميزانػيهىا األٍمري  اٍلتىبىسى  إذا      ًُّا أىنَا تػىٍعلىمي  كىيػىٍثًربي 
 كقاؿ اآلخر:

 ايةى وا مىوازً وا كاني مي مان كإٍف حيكٍّ وٍ  ن      يػى ةى راعً وا فى وا كاني مي صً تيخٍ قوـه إذا انٍ 

 ى ُّا.( يعين يرضى فػىهيوى ُب ًعيشى و رَاًضيى و ) -7 



انى كىأىَما مىٍن خىَفٍت مىوىازًيةيهي ) -8  كتقريع، توبيخو  خ بل نيئل نؤاؿى  الربزى ب ُب عآبى ( أم ٓب ٪ني

اًكيى ه ) -9  اٟناكي ، يهوم فيها، ( يعين فمأكاهي فىأيمحهي هى

  ؟( كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًهيىهٍ ) -10

اًميى ه ) - 11  ( كهي الرباكٌن.نىاره حى

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك القارع ،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة التكاثر

 الَرًحيمً ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن 

اثػيري ) - 1 ( يعين أشغلكم عن طاع  اهلل كعن ذكر اآلخرة التكاثر باألمواؿ كاألكالد كالتفاخر أىٍٟنىاكيمي الَتكى
 ُّما،

 أدرككم اٞنوت على تلك اٜناؿ كزرًب أهل اٞنقابر، أم التقيتم ّنن مات ( يعين حٌّت حىَّتَٰ زيٍرًبيي اٍلمىقىاًبرى ) -2
 الةفوس، كمن ذلك قوؿ عةرتة يرثي زهًن بن جيذ٬ن :قبلكم، كأهل اٞنقابر هم 

 رً قابً مى لى الٍ هٍ زارى أى  يلو تً قى  لَ جى ا     أى دى غى  دٍ ران كقى دٍ قى  اسً َل الةٌ جى أى  ككافى 

( كلم  ردع كمعةاها ال تشغلوا أنفسكم َنمع اٞناؿ ألٌنكم ترتكونه خلفكم كْنيئوف كحدكم، كىبَل ) -3 
 ذلك ٞنا تةتقلوف إليةا باٞنوت.( حقيق  نىٍوؼى تػىٍعلىميوفى )



َ كىبَل نىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ) -4   ( ذلك بعد موتكم.ٍبي

( ّنا لىٍو تػىٍعلىميوفى ًعٍلمى اٍليىًقٌنً ( كال تةجوف من عذاب اهلل أيٌها اٞنتشاغلوف بالدنيا عن اآلخرة )كىبَل ) -5
كاالنشغاؿ بالةساء كاألكالد كالزمتم بات ُب الكوف لرتكتم ٗنع اٞناؿ ٪ندث ُب ذلك اليـو من أهواؿ كتقلٌ 

 . 115 الةفوس كلكٌةكم غافلوف نائموفتةتقلوا إٔب عآبى  اٞنساجد كعبدًب اهلل فيها حٌّت 

 خ حيةئذو تؤمةوف بوجودها. الربزى ( إذا انقلبتم إٔب عآبى لىتػىرىكيَف اٛنٍىًحيمى ) -6 

َ لىتػىرىكينَػهىا عىٌٍنى اٍليىًقٌنً ) -7   عيانان كذلك يـو القيام .( أم لرتكهنا ٍبي

َ لىتيٍسأىليَن يػىٍومىًئذو عىًن الَةًعيمً ) - 8 م الين أنعم اهلل ُّا عليكم من صٌح  كماؿ ككلد ككٌل ( يعين عن الةػٍّعى ٍبي
شيء يتةٌعم به اإلنساف ُب الدنيا هل شكرًب اهلل عليها أـ كفرًب ُّا، كهل أنفقتم من أموالكم على 

 عليهم؟فقرائكم أـ ِنلتم 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك التكاثر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة العصر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

                                                           
 .أشار الةٌب )ع( بقوله: "الةاس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا" كهذا ما  115



، ك"العصر" هو الزماف كالدهر، أقسم اهلل م كهو قسى ( "الواك" للقسى كىاٍلعىٍصرً ) -1 بالعصور اٞناضي  م ماضو
يكٌذب  للرنيل كالكافرة بةً اليت أهلك فيها األمى 

ب بذلك يد كاٞنخاطى عً م هتديد ككى م اهلل، كهو قسى عى م اٞن
 لةا.إٍف ٓب تؤمةوا كتصٌدقوا رنوٕب أهلككم كما أهلكتي األمم اٞناضي  اليت كٌذبت رني  كاٞنعىن:اٞنشركوف، 

نسىافى ) -2    ( من حياته األبديٌ  إذ أبدؿ الةعيم بالعذاب كاٛنٌة  بالةار.خيٍسرو لىًفي ب )( اٞنكذٍّ ًإَف اإٍلً

وا ُب ( فأكالئك رًُني  كىعىًمليوا الَصاٜنًىاًت كىتػىوىاصىٍوا بًاٜنٍىقٍّ كىتػىوىاصىٍوا بًالَصرٍبً ( بالرنيل )ًإاَل اَلًذينى آمىةيوا) - 3
 بعضهم بعضان بذلك.ى أكصى  :وا يعين  كٓب ٫نسركا، كمعىن تواصى حياهتم األبديٌ 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك العصر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الهمزة

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 هو الذم "البلمز"شارة بيده أك ُناجبه، كهو الذم يعيبي الةاس باإل "اٟنامز"( كىٍيله لٍّكيلٍّ ٨نيىزىةو لحمىزىةو ) - 1
 .يعيب الةاس بلسانه أك بالكبلـ

  ( يعين كصار يعٌدها كال يةفقي مةها ُب نبيل اهلل .كىعىَددىهي ( أم نقودان )اَلًذم ٗنىىعى مىاالن ) -2

 مةه على اٞناؿ كٓب يةفقٍ د ُب الدنيا ال ٬نوت كلذلك ٗنع ( يعين يظٌن أنٌه ٢نلٌ ٪نىٍسىبي أىَف مىالىهي أىٍخلىدىهي ) -3
  الفقراء كاحملتاجٌن.



 م ،ى ُب اٜنيطى مى ( أم لًني لىييةبىذىَف ُب اٜنٍيطىمى ً ( ال ٫نٌلد بل نيموت كيرتؾ ماله لغًنه يتةٌعم به )كىبَل ) -4
 الَرنيوؿً فػىقىبىٍضتي قػىٍبضى ن مٍٍّن أىثىًر }ليل على ذلك قوله تعأب حاكيان عن لساف السامرٌم م، كالدٌ كهي جهةٌ 
 أم ألقيتها ُب الةار، كقالت اٝنةساء: فػىةىبىٍذتػيهىا{

 كأٍمهىارً  ّنيٍهرىاتو  طىرحان  يةًبٍذفى        عاًبسى ن  اٝنيلى  تىقوديكا حٌّت  نوـى  ال
 م  ألهٌنا تتحٌطم يـو القيام  فتكوف تسع عشرةكجهٌةم هي مشسةا اٜنالٌي ، كإ٧ٌنا ٚنٌاها اهلل نبحانه اٜنيطى 

 ،أم تقطٌعت فصارت كرات عديدة { ًإذىا الَشٍمسي كيوٍّرىتٍ  }قطع ، كذلك قوله تعأب ُب نورة التكوير 
 تىكىادي ٕنىىيَػزي ًمنى اٍلغىٍيظً  }أم تكوف كواكب نٌيارة بعد التحطيم، ك٣نا يؤيٌد هذا قوله تعأب ُب نورة اٞنلك 

 أم تكاد جهٌةم تتقٌطع من شدة الغيظ على الكافرين. {

 :فٌسرها بقولهٍبٌ  كهذا تعظيم لشأهنا، !؟(كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٜنٍيطىمى ي ) -5 

ةي ) -6   ،( أم اٞنؤٌجج  اٞنتوٌقدةنىاري الَلًه اٍلميوقىدى

ةً ) -7  من أعضاء "الفؤاد"تدخل الةار ُب أجوافهم فتطٌلعي على أفئدهتم، ك كاٞنعىن:( اَليًت تىطًَلعي عىلىى اأٍلىٍفًئدى
 ، كلىٌما كانت الةار ماديٌ  كالةفوس أثًنيٌ  فالةار تتخٌلل مسامات"قلبان "الةفس، أٌما عضو اٛنسم فيسٌمى 
 .فتكشفي أنرارهادها افؤ الةفس كتدخلي جوفها فتطٌلع على 

ةه م  )( أم اٜنيطى ًإنَػهىا) -8  ٫نرجوا مةها، كمن ذلك قوؿ    ال ٬نكةهم أفٍ قى ( أم مطبػى عىلىٍيًهم محٍؤصىدى
 األعشى:

ا     أىبٍػةىاؤيهيٍم  بلن يػيعىاًلج قيمٌ  قػىٍوـه  ًنبلن أيجيدنا كىبىابنا ميٍؤصىدن  كىنىبلى
 كقاؿ اآلخر:

 ةدى صى ؤٍ مي  عاءى ةٍ صى  وابي بٍ ا أى كهنً دي  نٍ       كمً يًت ناقى  ٌك ى مى  باؿً جٍ نح إٔب أى ٓنىً 



   من اإلمداد، كمن ذلك قوله تعأب ُبعمود، ككلم  "٣نٌددة" مشتقٌ د ٗنع مى ( العى ُب عىمىدو ٣نحىَددىةو ) - 9
 ذكرهم قى إٌف الذين نبى  كاٞنعىن: ، كىاتَػقيوا اَلًذم أىمىدَكيم ّنىا تػىٍعلىميوفى أىمىدَكيم بًأىنٍػعىاـو كىبىًةٌنى{} نورة الشعراء

 ل صً اهلل ييعٌلقوف ُب تلك األعمدة اٞنتٌ زين الذين ٩نمعوف اٞناؿ كال يةفقوف مةه ُب نبيل زين كالبٌلمً اٟنامً 
 .116ُب تلك الةاربعضها إٔب بعض 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اٟنمزة،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الفيل

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

  ؟(كىٍيفى فػىعىلى رىبحكى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيلً يعين أٓب تعلم ) ( يا ١نٌمد،أىٓبٍى تػىرى ) - 1
 ل كرئيسهم أبره  األشـر جاؤكا يريدكف هدـ الكعب  كمعهم فيل يركبه رئيسهم،كهم قـو من اٜنبش  نصارى 

 ى كترميهم ُّا فشٌتت مشلهماهلل عليهم ٗناعات من الطًن كهو "الزاغ األنود" ٓنمل اٜنصى  فأرنلى 
 طيع القياـ، كذلك قوله تعأب:تى الفيل ُب مكانه ال يسكأهلكهم كجثى 

ٍيدىهيٍم ُب تىٍضًليلو ) -2  أم قصدهم ُب ٔنريب الكعب  ُب ضياع كتشتيت. يقاؿ ضٌل عن ؟(أىٓبٍى ٩نىٍعىٍل كى
  .الطريق، أم تاه كضاع

 زهًن:( أم ٗناعات، كالشاهد على ذلك قوؿ كىأىٍرنىلى عىلىٍيًهٍم طىيػٍرنا أىبىابًيلى ) -3
                                                           

على األرض،  كمن العجب أف تةطبق هذه اآليات على القوة الكهربائي  كاألنبلؾ اليت ٓنملها األعمدة اٞنمتدة  116
 ع على القلوب فتكشف ما فيها من أمراض.لً ن اليت تطٌ كأشع  رينتكً 



 أبابًيلً  جيٍردو  على ًصٍدؽو  فػيٍرنافى       عيًلميوا قد كىٍرقاءى  ًمنٍ  كبالفىوىاًرسً 
 كقاؿ األعشى:

 تػىةػٍعىبي  الَطًٍنً  ًمنى  أبابًيله  علىيهً           أيصيوليهي  رًكىاءه  كجىبَاره  طىرًيقه 
 ر الفيل فجلس علىقً عليهم كعي ى بأرجلها كمةاقًنها كترميها فكانت ٓنملي اٜنصى  ،يعين أنرابه من الطًن

  .بوا كماتواعب ُب قلوُّم فهرى ى اهلل عليهم الرٌ رض فلم يتمٌكن من اٞنشي مهما ناقوه كضربوه، كألقى األ

( أم ُنجارة مكٌون  من مواد رنوبي ، ككانت الطيور ٓنمل تلك تػىٍرًميًهم ًُنًجىارىةو مٍّن ًنجٍّيلو ) -4
  . 82نبق الكبلـ عن هذه اٜنجارة ُب نورة هود آي  األحجار من كادو قريب من مٌك . كقد 

ته. كقد نبق تفسًن هذه الكلم  ُب نورة كراثى  نبو أكلته الدكابٌ ( يعين كتً فىجىعىلىهيٍم كىعىٍصفو َمٍأكيوؿو ) - 5 
 .  { كىاٜنٍىبح ذيك اٍلعىٍصًف كىالَر٪ٍنىافي  }الر٘ناف عةد قوله تعأب 

فيها قٌص  أصحاب الفيل ٓب يةكرها على الةٌب أحده من أهل مك  ألهنم  كلىٌما نزلت هذه السورة كجاء 
 كانوا قريب العهد بأصحاب الفيل، كُب ذلك قاؿ أمٌي  بن أيب الصلت:

ارًم ما          بػىيٍّةاتو  رىبٍّةا آياتً  إفَ   الكىفيوري  إال ًفيًهنَ  ٬ني
 مىٍعقيوري  كأنٌهي  ٪نىٍبيو ظىلَ        حىَّت  بًاٍلميغىَمسً  الًفيلى  حىبىسى 

: ككقاؿ عبد اهلل بن عمر   بن ٢نزـك
 بًاٍلميغىَمسً  الًفيلى  حىبىٍستى  أىنتى          تيدىَنسً  ٓبىٍ  ربَةا اٛنىًليلي  أىنػتى 
ٍيئى ً  ُب حبىٍستىهي            ميٍلًبسً  ًبشىٍيءو  هىمَ  ما بػىٍعدً  ًمنٍ   اٍلميكىرٍكىسً  هى

٤نليز إٔب بن اٞنلك حسٌن ملك اٜنجاز الذم نفاه اإل)إكقد حدث ُب زمن ملكٌي  غازم بن فيصل 
حادث  ُب العراؽ  117الثبلثيةيات من القرف العشرين ككاف غازم ملكان على العراؽ، حدث ُب (قربص

                                                           
 اٞنعٌلق. – "القرفُب العشريةيات من ذلك "ُب األصل:   117



اٞنطار  تشبه حادث  أصحاب الفيل من جه  الطًن، كهي أٌف طائرةن عادت إٔب بغداد كأرادت أف هتبط ُب
فهاٗنتها طيور الزاغ األنود كأخذت تةقرها كتطًن حوٟنا حّت كادت الطائرة أف تسقط على األرض كٓب 

ن هذا الةبأ ُب يتمٌكن السائق الطٌيار أف يتخٌلص من تلك الطيور لكثرهتا إاٌل بعد جهد طويل، كقد أيعلً 
 بغداد كنشرته الصحف احمللي  ُب حيةه.

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الفيل،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة قريش

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ًؼ قػيرىٍيشو ) - 1 يبلى كصف نبحانه أنباب ٍبٌ  ( أنباب، اإليبلؼ معةاه التآلف بٌن القـو كالٌتحابب،إًلً
 ذلك التآلف فقاؿ:

ًفًهٍم رًٍحلى ى الشٍّتىاًء كىالَصٍيفً ) -2 ( يعين هاتاف الرحلتاف كانتا نببان لتآلفهم، فكانت رحل ه ُب الصيف ًإيبلى
إٔب الشاـ للتجارة، كرحل  ُب الشتاء إٔب اليمن للتجارة، كبذلك كانوا ٪نصلوف على معاشهم، ككانوا 

  د.  حيث أهٌنم أصحاب البيت ال يغزكهم أحى آمةٌن ُب مكٌ 

ا اٍلبػىٍيتً ) -3 ػَٰذى  ،( يعين الكعب فػىٍليػىٍعبيديكا رىَب هى



أبره   . ألفٌ ( عدكٍّ مٍٍّن خىٍوؼو ٟنم ) بقً ( كٓب يي كىآمىةػىهيم) ،( مٍّن جيوعو ٟنم ) بقً ( كٓب يي اَلًذم أىٍطعىمىهيم) - 4
ت باٜنجارة كشتٌ   كأراد هدـ الكعب ، فارنل اهلل عليهم طيور الزاغ ترميهم يشه إٔب مكٌ خٌوفهم لىٌما جاء ًَن 

 ده بعد ذلك.مشلهم كبذلك زاؿ اٝنوؼي من أهل مك  كٓب يعتًد عليهم أحى 

 اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الفيل،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الماعون

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ينً  أىرىأىٍيتى ) - 1   .( أم بالعقاب كالثواباَلًذم ييكىذٍّبي بًالدٍّ

 ن ذلك قوؿي أيب طالب:يه، كمً عطً حٌقه كال يي عن ( أم يدفع اليتيم ًلكى اَلًذم يىديعح اٍليىًتيمى  َٰ فىذى ) -2

ٌقان لًليىًتيًم كٓبٍى يىكيٍن     يىديعح لىدىل أىٍيسارًًهَن األصاًغرىايػي   قىسٍّمي حى

 ٕنٌكن على الطعاـ ٓب ييطعم اٞنسكٌن كإفٍ  إنٌه إفٍ  كاٞنعىن:( لبخله، ٪نىيضح عىلىىَٰ طىعىاـً اٍلًمٍسًكٌنً كىالى ) -3 
، طعً ٓب يتمٌكن على إطعامه ال ٪نٌث الةاس على إطعامه لكي يي  موه، فكلم  "٪نٌض" معةاها ٪نٌث ك٪نٌرضي

 كمن ذلك قوؿي كعب بن زهًن:
ٌبارنا عىلَي كرى  ٪نيىَضضي   بػىغىى مىنٍ  ؿً ها أًلىكَ ةٍ كما ًصٍرمىيًت مً      طىهي هٍ جى

 كقاؿ اٛنٌحاؼ:
 مي الئً  كى  لى يًن المى  لٍ هى  ـٍ أى  لً تٍ ى القى لى      عى يًن تى ضٍ ضى حى  ذٍ  مي يًن تى مٍ لي  كو هلٍ أبا مالً 



ل الةاس صبلهتم رى تػى كإ٧ٌنا تراهم يصٌلوف لً  ،كصف هذا الرجل كمن ماثله بالةفاؽ كليسوا ّنؤمةٌنٍبٌ  -4
 ،( رياءن فػىوىٍيله لٍٍّلميصىلٌٍّنى ) :فقاؿ ،كليس صبلهتم عن عقيدة كإ٬ناف

هًتًٍم نىاهيوفى ) -5 تركوها ال ٫نافوف العقاب  فٍ إواب ك إٍف صٌلوا ال يرجوف ُّا الثٌ  :( يعيناَلًذينى هيٍم عىن صىبلى
  :واب كالعقاب، كلذلك قاؿ اهلل تعأب بعدهاإلهٌنم غًن موقةٌن بالثٌ 

  ( الةاس بصبلهتم،اَلًذينى هيٍم يػيرىاءيكفى ) -6

ٍةػىعيوفى اٍلمىاعيوفى ) - 7    من اإلعان ، كمن ذلك قوؿ األعشى:( لشٌدة ِنلهم، ككلم  "ماعوف" مشتقٌ كى٬نى
ًيهً  مىنٍ  بػىٍيتً  إٔب ا الةٌػٍفسي  إذىا    الٌةدىل يػىٍعرتى بػىهى  مىاٟنيىا أٍعجى

 كىأقػٍفىاٟنيىا ِنيٍلو  خىوىاًًبي             مىاعيونًهً  ديكفى  كىمىنٍ  كليسى 

 ٟنم احملتاج شيئان ال يعيةوه بشيء من ماٟنم.أإذا ن كاٞنعىن:

  ٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍى ك اٞناعوف،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الكوثر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

ٍوثػىرى ) - 1 ةىاؾى اٍلكى   ،( أم اٝنًن الكثًن ُب الدنيا كاآلخرةًإنَا أىٍعطىيػٍ

  .ك بعد الٌصبلةديى صبلة عيد األضحى كا٥نر هى  صلٍّ ( له، يعين فىصىلٍّ لًرىبٍّكى كىا٥ٍنىرٍ ) -2



الٌسهمي  ع عن كٌل خًن، كهو العاص بن كائل ( أم اٞنةقطً هيوى اأٍلىبٍػتػىري ( أم مبغضك )ًإَف شىانًئىكى ) - 3
  رنوؿ اهلل باألبرت، كاألبرت من ليس له كلد.كاف ييكيٌن 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك الكوثر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 

 

 سورة الكافرون

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

قريش مةهم اٜنارثي بن قيس الٌسهمي كالعاص بن أيب كائل كالوليد بن نزلت هذه السورة ُب نفرو من  -1
هٌلم يا ١نٌمد : "اٞنغًنة كاألنود بن عبد يغوث الزهرم كاألنود بن اٞنطلب بن أند كأمٌي  بن خلف، قالوا

 كاف الذم جئتى   ك نة ، فإفٍ ةا نة  كنعبدي إالهى فاتبع ديةةا نتٌبع ديةك كنشركك ُب أمرنا كٌله، تعبدي آٟنتى 
 كاف الذم بأيديةا خًنان ٣نٌا ُب يدؾ كةتى   ةاؾ فيه كأخذنا ُنظٌةا مةه، كإفٍ كٍ رى به خًنان ٣نٌا ُب أيديةا كةٌا قد شى 

  "ك مةه.ُنظٍّ  نا كأخذتى قد شاركتةا ُب أمرً 

  "ؾ به غًنه.معاذ اهلل أف أشرً " :فقاؿ )ع(

  ".كى عٍ بً ثل صبلتةا نتٌ إذان صٌل مً " :قالوا

  :فةزلت هذه السورة " ،ن عةد ريٌب ما يأٌب مً  أنظرٍ " :فقاؿ

ا اٍلكىاًفريكفى ( يا ١نٌمد )قيلٍ )  !(يىا أىيػحهى

 ،اصةامكم مع اهلل ُب العبادة ؾي ( أم ال أشرً الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى ) -2



 ،( أم كال أنتم تعبدكف مثل عبادٌبكىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي ) -3

 ،( أم كال أنا أعبدي مثل عبادتكمأىنىا عىاًبده َما عىبىدًبحٍ كىالى ) -4

 ،وا مثل صبلٌب( يعين كال أنتم توافقوف أف تصلٌ كىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي ) -5

  ( أم لكم عقاب ديةكم كٕب جزاء ديين.لىكيٍم ًديةيكيٍم كىٕبى ًدينً ) - 6

 ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الكافركف،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 

 سورة النصر

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

 ، كهذه بشارة له )ع( من اهلل بالةصر ( يعين فتح مكٌ كىاٍلفىٍتحي ( لك على أعدائك )ًإذىا جىاءى نىٍصري الَلهً ) -1
 .كالفتح قبل كقوع األمر

  .ين هو اإلنبلـ( أم ٗناع  بعد ٗناع ، كاٞنراد بالدٍّ كىرىأىٍيتى الةَاسى يىٍدخيليوفى ُب ًديًن الَلًه أىفػٍوىاجنا) -2

 ( للتائبٌن.فىسىبٍٍّح ًُنىٍمًد رىبٍّكى كىاٍنتػىٍغًفٍرهي ًإنَهي كىافى تػىَوابنا) - 3

 اٍلعىالىًمٌنى اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ ك الةصر،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 



 سورة تبت

 ًبٍسًم الٌلًه الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

لىٌما اجتمع اٞنشركوف ُب دار الةدكة كقرٌركا قتل الةٌب )ع( كلكٌن الةٌب أفلت مةهم كٓب يتمٌكةوا من  - 1
ا أىيب ٟنىىبو أبو ٟنب بيديه كقاؿ لقد أفلت مٌةا ١نٌمد. فةزلت هذه السورة ) قى فصفى  ،قتله ( أم تػىَبٍت يىدى

ٍيدي  }خسرت يداه. كأبو ٟنب هو أحد أعماـ الةٌب، كالشاهد على ذلك قوله تعأب ُب نورة غافر  كىمىا كى
 ت:كقاؿ حٌساف بن ثاب ،خيسرافُب يعين إاٌل  { تػىبىابو ًفٍرعىٍوفى ًإاَل ُب 

 نىحىرىا عىةػٍهيمي  تػىوىَٔب  الةبٌ  معى      فارىقػىهيمٍ  اٝنًنى  إفٌ  اٞنساكٌني  تىبَ 
خسر أبو ٟنب ما يةاله  كاٞنعىن: كذهب إٔب جوار ربٌه. وُبٌ ًنه حٌن تي خأم خسر اٞنساكٌن حةاف الةٌب ك 

أم ككذلك خسر ( كىتىبَ من العٌز كالشرؼ الذم يةاله باإل٬ناف لو آمن كلكٌةه كفر به كعاداه فخسر )
  .آخرته فلن يةاؿ من نعيمها شيئان 

( من أتباع، يعين ال ماله يةجيه من العذاب كال كىمىا كىسىبى ( من فكاؾ العذاب )مىا أىٍغىنىَٰ عىٍةهي مىاليهي ) -2
  .أصحابه

  . (ذىاتى ٟنىىبو ( ُب اآلخرة )نىيىٍصلىىَٰ نىارنا) -3

َالى ى اٜنٍىطىبً ) -4 ٗنيل. فاٜنطب   حرب بن أمٌي ، ككةيتها أـٌ  تم، كاٚنها ٗنيل  بةجهةٌ ( إٔب كىاٍمرىأىتيهي ٘نى
م. كةاي  عن الكافرين الذين تغويهم على حرب الةٌب كٓنٌرضهم على القتاؿ، فكأهنا ترنلهم إٔب جهةٌ 

َةمى حىطىبنا } ثلي قوله تعأب ُب نورة اٛننٌ كهذا مً  انيوا ٛنًىهى "اٜنمل" معةاه . ككلم   { كىأىَما اٍلقىاًنطيوفى فىكى
ر، تقوؿ العرب "زيده ٘نلين على قتل عمرك" يعين حرٌضين آخى  شيءو  ىالتحريض على اإلٍب أك القتل أك على 

  .على القتل كأمر٘ب به



( تسحبها اٞنبلئك  به إٔب جهٌةم ُب اآلخرة، أم حبله من حىٍبله مٍّن َمسىدو ( أم ُب رقبتها )ُب ًجيًدهىا) - 5
 قوؿ الةابغ  الذبيا٘ب يصف ناقته:حديد متٌن، كمن ذلك 

 مىسىدً الٍ ف القىٍعًو بً يٍ صىرً كفه  يٍ صىرً  هي لى       االَةٍحًض بازٟنيى  سً يٍ دىخً  و بً فى كٍ مىٍقذي 
فالقعو هو اٞنوضع الذم يدخل فيه عمود البكرة، ك٨نا إثةاف أحد٨نا عن اليمٌن كاآلخر عن الشماؿ، 

البكرة اليت تستعمل لسقي اٞنزارع تكوف كبًنة عادةن كهي من خشب  أنظر صورة البكرة ُب اٞنةجد. ألفٌ 
كز عليه ُب القعوين كبدكراف البكرة ُب القعوين يكوف ٟنا صريف، أم تكُب كنطها عمود من حديد تر 

 ثل حبل الباخرة.( يعين من حديد متٌن مربـك مً َمسىدو  مٍّن حىٍبله صوت. فقوله تعأب )

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك تٌبت،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 

 سورة اإلخالص

 ًبٍسًم اهلًل الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً 

  القدس. فةزلت هذه السورة رٌدان عليهم: حي ك أبه كابنه كر   قالت الةصارل إٌف اهلل ثبلث - 1
د كٓب يقل كاحد، يعين ( ال ثبلث  كما تزعموف. كإ٧ٌنا قاؿ أحى هيوى الَلهي أىحىده )( يا ١نٌمد ٟنؤالء اٞنثلٍّثٌن قيلٍ )

م كاحدان. فاألٌكؿ هو اهلل تعأب، أٌما الثا٘ب هو اٞنسيح رنوؿ اهلل كليس هند أكالئك الثبلث  الذين ْنعلو أحى 
 .ك من اٞنبلئك  كرنوؿه إٔب األنبياءبةه كما تزعموف، كركح القدس هو جربائيل ملى إ

( يعين ثابت ُب صفاته ال يتغًٌن. كذلك ألهٌنم قالوا إٌف اهلل ركح، كهذه الركح نزلت من الَلهي الَصمىدي ) -2 
لب فقاـ من القرب كصعد إٔب السماء. فهو مرٌكب من جسم السماء كدخلت جسم اٞنسيح بعد الصٌ 



، يعةوف األكؿ القدٙب، كابنه اٞنسيح كركح اهلل. كلذلك ٌٚنوه ركح القيديس. أم الركح اٞنقٌدس، فبقوٟن م أبه
يعةوف اٞنسيح قبل موته، كركح القدس، يعةوف األخًن الذم أصبح من جسم كركح بزعمهم، كقالوا الثبلث  

( أم ثابت ُب صفاته ال يتغًٌن كال يدخل جسم إنساف كما الَلهي الَصمىدي هم كاحد. فرٌد اهلل عليهم بقوله )
  أٌكد على ذلك بقوله تعأب:ٍبٌ  كما يتو٨ٌنوف.يزعموف كال يلد ليكوف له كلد  

  ( .ٓبٍى يىًلٍد كىٓبىٍ ييولىدٍ ) -3

( يعين ال يقـو مقامه ُب تدبًن الكوف أحده من اٞنبلئك  كال اٞنسيح كال غًنهم كىٓبٍى يىكين لَهي كيفيونا أىحىده ) - 4
 ق.لٍ ألهٌنم ٢نلوقوف ككٌل ٢نلوؽ عاجز عن إدارة شؤكف اٝنى 

  اٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى ك اإلخبلص،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 
 

 سورة الفلق

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

الذرٌة من الشمس. كقد نبق  ( أم أعتصم برٌب الفلق الذم فلقى أىعيوذي بًرىبٍّ اٍلفىلىقً ( يا ١نٌمد )قيلٍ ) -1
فىاًلقي اإًلٍصبىاًح  كقوله } ، { ًإَف الٌلهى فىاًلقي اٜنٍىبٍّ كىالةَػوىل }ُب نورة األنعاـ عةد قوله تعأب  "قلى الفى "تفسًن 

 }. 

 .( يعين من شٌر كٌل ٢نلوؽ ٪نصل مةه أذلن ًمن شىرٍّ مىا خىلىقى ) -2



ليل على ذلك قوله تعأب ُب نورة اإلنراء هو ظبلـ الليل، كالدٌ  "قسى الغى "( كىًمن شىرٍّ غىاًنقو ًإذىا كىقىبى ) -3
 يل. كمن ذلك قوؿ زهًن:يعين ظبلـ اللٌ  {أىًقًم الَصبلىةى ًلديليوًؾ الَشٍمًس ًإٔبى غىسىًق الَلٍيلً }

 كالغىسىقي  اإلٍظبلـي  جىةىحى  إذا حىَّت        الًهي ه  كٍهيى  يداها ْنوبي  ظىَلتٍ 
يل الطويل الذم من شٌر ليلو مظلم إذا دخل. يريد بذلك اللٌ  كاٞنعىن:إذا دخل،  :يعين (كىقىبى  )ًإذىاكقوله 

 .يكوف طوله ألف نة  كالذم نبق الكبلـ عةه

أك من الةفوس  هو إلقاء كلمات من اٞنبلئك  أك من اٛننٌ  "الةفثي "( كىًمن شىرٍّ الةَػَفاثىاًت ُب اٍلعيقىدً ) -4
كانت من الشياطٌن كانت كنون  ككفران.   كانت من اٞنبلئك  كانت كحيان، كإفٍ   إٔب ذاكرة اإلنساف، فإفٍ 

كنون  الشياطٌن. كُب اٜنديث  أم من شرٌ  } ًمن شىرٍّ اٍلوىٍنوىاًس {كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة الةاس 
 ى إٌٕب كبٌث الكبلـ ُب ذاكرٌب.جربائيل أكحى  :"إف ركح القدس نفث ُب ركعي" يعين :ٌف الةٌب )ع( قاؿأ

فتتاح الصبلة "اللهم إ٘ب أعوذ بك من الشيطاف الرجيم من ٨نزه كنفخه كنفثه" يعين كمن إلقائه  اكقاؿ ُب 
كمن شٌر الشياطٌن كالةفوس  :( يعيناٍلعيقىدً  ُب  الةَػَفاثىاتً  شىرٍّ  كىًمنكلماًت الكفر ُب ذاكرٌب. فقوله تعأب )

د الدماغ أم تبلفيف اٞنخ، ي عيقى ه "دالعيقى "الشريرة اليت تلقي كلمات الكفر ُب ذاكرة اإلنساف كتغويه. ك
 كمن ذلك قوؿي علقم :

ٍفةى ى ُب اؿ===أٍغبلًؿ ًمةػٍهيٍم كاٜنىًديًد عيقىدٍ   فأٍصبىحيوا ًعٍةدى اٍبًن جى
 .يج كنتوآت من أثر اٜنديد كاألغبلؿصبح بعضهم ُب جسمه تعار أيقوؿ الشاعر  

نعمها اهلل عليك من ماؿو كثًن أ عم و هو الذم يريد نلب نً  "داٜنانً "( كىًمن شىرٍّ حىاًندو ًإذىا حىسىدى ) - 5
 أك زكج  حسةاء أك دابٌ  نريع  أك غًن ذلك.

  ٜنٍىٍمدي لٌلًه رىبٍّ اٍلعىالىًمٌنى اك الفلق،  نورة تفسًن اهلل بعوف ًبٌ 

========================================= 



 

 سورة الناس

  الَرٍ٘نىًن الَرًحيمً ًبٍسًم اهللً 

ُب لغ  العرب هو الرئيس  ( أم أعتصمي برٌُّم كخالقهم. كالربٌ أىعيوذي ًبرىبٍّ الَةاسً ( يا ١نٌمد )قيلٍ ) - 1
كىقىاؿى لًَلًذم ظىَن أىنَهي نىاجو مٍّةػٍهيمىا  }ى قومه، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة يونف الذم له السيادة على 

قىاؿى مىعىاذى الٌلًه ًإنَهي رىيبٍّ  }أم عةد نٌيدؾ اٞنلك. ككذلك لىٌما دعته زيليخا إٔب نفسها  { اذٍكيٍر٘ب ًعةدى رىبٍّكى 
 دم أحسن مثوام.يعين زكجها نيٌ  { أىٍحسىنى مىثٍػوىامى 

 .ككٌل ملكو دكنه صائره ميلكهي إٔب الزكاؿ ( أم ملكهم كمالكهم،مىًلًك الَةاسً ) -2

َٰ إًلىػًَٰهكى اَلًذم ظىٍلتى ( كاإلاله معةاه اٞنعبود، كمن ذلك قوؿي مونى إًلىػًَٰه الةَاسً ) -3 ى للسامرم }كىانظيٍر ًإٔبى
 . { لىةىةًسفىَةهي ُب اٍليىمٍّ نىٍسفناٍبٌ  لَةيحىرٍّقػىَةهي  }يعين أنظر إٔب معبودؾ  عىلىٍيًه عىاًكفنا{

الصوت،  هي الكبلـ اٝنفيٌ  " نى وى نٍ الوى "  الشياطٌن. كنى وى نٍ كى  ( أم من شرٌ ًمن شىرٍّ اٍلوىٍنوىاسً ) -4 
 مرئ القيس يصفي فتاة:اكالشاهد على ذلك قوؿي 

 نىٍلسىاؿً  اٞنذاق ً  عىٍذبً  عن كتػىٍبًسمي           كىنىاًكنان  إال الٌلٍيلً  جىٍرسً  قىًليلى ً 
 كقاؿ األعشى:

 زىًجلي  ًعٍشرًؽه  برًيحو  اٍنتػىعىافى  كمىا     اٍنصىرىفىتٍ  إذا كىٍنوىانان  للحىليً  تىٍسمىعي 
( أم اٞنختفي عن األنظار، كهي صف  ٞنفرد كٗنعها خيٌةس، كمن ذلك قوله تعأب ُب نورة اٍٝنىَةاسً ) 

 كات الذنب.أم باٞنختفيات عن األنظار، كهي كةاي  الةجـو ذ { فىبلى أيٍقًسمي بًاٍٝنيَةسً  }التكوير 



لي مفهـو يصً فيرة ( كالونون  تصدري من الشياطٌن كالةفوس الشرٌ اَلًذم يػيوىٍنًوسي ُب صيديكًر الَةاسً ) -5 
  :ذكر نبحانه من أين تكوف هذه الونون  فقاؿٍبٌ  الكبلـ إٔب الذاكرة فيشعر به اإلنساف كيفهم معةاه.

 . ق .ق  كاٞنةافً ( يعين كأركاح الةاس الفانً كىالَةاسً )   اٛننٌ قى سى ، كالشياطٌن هم فى ( أم اٛننٌ ًمنى اٍٛنًَة ً ) - 6

 

علي بن حسن بن ١نٌمدبعوف اهلل تفسًن القرآف اَّيد اٞنسٌمى )اٞنتشابه من القرآف( بقلم  ًبٌ 
 . كاٜنمد هلل على هدايته كتوفيقه كله الفضل كاٞنٌة ي عليةا. ١نمود اٜنلٌي مسكةان كالعراقي كطةان 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

وار ربٌه عاـ علي حسن اٜنٌلي إٔب جً  ١نٌمد: إنتقل مفٌسر القرآف كالكتب السماكي   اٞنعٌلق]
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