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 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة هللا على 
 م أمجعني.أعدائه

وبعد، هذا خمتصر يف توضيح بعض الكلمات القرآنية، مسيته )تبيني القرآن( وأسال هللا 
 سبحانه العصمة والتمام والثواب، وهو املستعان.

 
 كربالء املقدسة                                                

 هـ1389/  1/ ج 27                                               
 حممد                                               
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 : سورة الفاحتة1
 احلمد هلل رب العاملني* بسم هللا الرمحن الرحيم  عامل اإلنسان واحليوان وامللك واجلن

 وغريهم. 
 مالك يوم الدين* الرمحن الرحيم .اجلزاء 

 صراط الذين أنعمت عليهم* م اهدان الصراط املستقي  *إايك نعبد وإايك نستعني 
 الذين ضلوا من الطريق.  غري املغضوب عليهم وال الضالنييف حال كوهنم 
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 : سورة البقرة2
 أمل* بسم هللا الرمحن الرحيم . )رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله 
ذلك  اإلشارة إىل البعيد للتعظيمالكتاُب ال ريب فيه  ليس حمل الشك هدًى

 فإهنم هم الذين يهتدون ابلقرآن. للمتقني
الذين يؤمنون ابلغيب  ما غاب عن حواسهم، كاهلل سبحانه ويقيمون الصالة ومما

* والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون* رزقناهم ينفقون
 .املفلحون وأولئك همهداية جاءهتم من رهبم  أولئك على هدًى من رهبم
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إن الذين كفروا   كفرًا بعنادختم هللا *  سواء عليهم َء أنذرهتم أم مل تنذرهم اليؤمنون
وعلى مسعهم وعلى أبصارهم أي عّلم قلوهبم وطبع عليها بعالمة االحنراف على قلوهبم

 .وهلم عذاب عظيمأي غطاء  غشاوة
خيادعون هللا والذين * هم مبؤمنني ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما
يعلمون عمل املخادع الذي ظاهره خيالف ابطنه، فإن ظاهرهم اإلميان وابطنهم الكفر  آمنوا

وما خيدعون إال أنفسهم  إذ نتيجة اخلداع ترجع إليهموما يشعرون  أي ال يفهمون
 أهنم خيدعون أنفسهم.

يف قلوهبم مرض حنراف عن الصحةتشبيه لالحنراف عن اهلدى ابال فزادهم هللا
وهلم عذاب ألن القرآن سبب زايدة االحنراف القليب فيهم جبحده وترك العمل به  مرضاً 

 كذبوا أبهنم مؤمنون.  أليم مبا كانوا يكذبون
وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض املنافق يفسد يف األرض بسبب نفاقه قالوا إمنا

 ونصلح غريان بسبب الوقوف أمام تفش  اإلسالم بني نصلح أمور دنياان حنن مصلحون
 .ولكن ال يشعرونفإن املنافق يفسد نفسه ويفسد غريه أال إهنم هم املفسدونالناس
وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس   ظاهرًا وابطنًا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء

 .ولكن ال يعلمونؤمنون والكفارإذ يفعلون فعالً يتجنب عنهم امل أال إهنم هم السفهاء
وإذا لقوا  ِمن )لق ( مبعىن املالقاة الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل

إمنا منافقون أمثالكم  قالوا إان معكماملنافقني الذين هم أشباههم يف النفاق شياطينهم
 ابملؤمنني، حيث نظهر هلم اإلميان. حنن مستهزئون

هللا يستهزئ هبم  يفعل هبم فعل املستهزئ، ألنه يعاملهم يف الدنيا معاملة املؤمن، ويف
يقويهم ويعطيهم القدرة، وإمداد هللا تعاىل برتكهم ليفعلوا ما  وميدهماآلخرة معاملة الكافر

 العمه يف البصرية كالعم  يف البصر. يف طغياهنم يعمهونيشاؤون
أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى  اهلدى وأخذوا الضاللة بدله أعطوا فما رحبت

 فهم ضالون عن الطريق، وابآلخرة خاسرون يف جتارهتم. جتارهتم وما كانوا مهتدين
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 ًمثلهم كمثل الذي استوقد انرا أي طلب الضياء إبشعال النارفلما أضاءت 
وقد فكما إن الذي است ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون النار

مث طفئت انره، يبقى يف الظلمة ويتحسر، كذلك املنافق، فإنه إبسالمه الظاهري يعامل يف 
 الدنيا معاملة املؤمن، فتض ء ظاهر دنياه إبسالمه هذا، مث إذا مات وقع يف ظلمة العذاب.

صم بكم عمي  مجع أصم وأبكم وأعمى، وهو الذي ال يسمع واليتمكن من التكلم
هذا حاله، ألنه ال ينتفع بسمعه يف قبول اهلداية، وال بلسانه يف نشر  وال يبصر، واملنافق

 عن نفاقهم. فهم اليرجعوناهلداية، وال ببصره يف رؤية اآلايت 
أو  مثلهم واهلدايةكصيب  فاهلداية كاملطر الشديدمن السماء فيه ظلمات  فإن

الذين ابتلوا هبذا املطر  أي ورعد وبرق جيعلونالسحاب املرتاكم يوجب ظلمة الفضاء 
أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق  أي من خشية أن ختلع الصواعق قلوهبم، إذا مسعوا

أي إن جعلهم األصابع يف اآلذان، من جهة خوفهم من املوت بسبب  حذر املوتصوهتا 
إحاطة علم وقدرة، فجعل أصابعهم يف آذاهنم، ال  وهللا حميط ابلكافرينصوت الصاعقة 

يدفع عنهم املوت، وهذا مثل املنافق عند بزوغ مشس اإلسالم، حيث إن يف اإلسالم ظلمات 
للمنافق، وهو ما إذا غلب الكفار فكأنه ظلمة له لتظاهره ابإلسالم، أو إذا أمر اإلسالم 
ابجلهاد فاملنافق يف ظلمة حريته فال يتمكن من توطيد نفسه للقتل لعدم إسالمه وال ميكنه 

من كشف أمره، ورعد وهو هتديدات اإلسالم ملن خالف، وبرق وهو ما إذا  التخلف خوفاً 
تقدم املسلمون، كأنه برق ينري الطريق، واملنافق ال يريد مساع التهديدات لئال يظهر اخلوف 

 على وجهه، فيتبني نفاقه.
يكاد الربق خيطف  أي يعم ، ألن الباطل ال يتمكن أن يرى تقدم احلق  أبصارهم

أبن  وإذا أظلم عليهم أي ساروا يف ضوء اإلسالم إىل األمام ء هلم مشوا فيهكلما أضا
ولو شاء هللا لذهب  أي وقفوا يف مكاهنم ال يعملون لإلسالم قامواغلب الكفار

فكما أن هللا قادر أبن يعم  بربيق الربق، و يصم بصوت الرعد الذين  بسمعهم وأبصارهم
أن يفعل ذلك ابملنافق، مبعىن إن أمره بيد هللا، وال ينفع أصاهبم الصيب، كذلك هللا قادر 

 .إن هللا على كل شيء قديراحلذر عن ضرره ابإلسالم 
اي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون  أي إن
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 اخللق ألجل التقوى.
 ًالذي جعل لكم األرض فراشا   كالفرش مهيئًا ملصاحلكمبناءً  والسماء   كسقف

من الثمرات رزقًا لكم فال ابملاء  وأنزل من السماء ماًء فأخرج بهالبيت الواق  ألهله 
أمثااًل، أي ال تشركوا ابهلل، فإن هللا وحده خلقكم وهيأ لكم كل  جتعلوا هلل أنداداً 

 أي واحلال أنتم تعرفون أن هللا خلقكم ورزقكم دون غريه. وأنتم تعلمونش ء
تم يف ريبوإن كن  شكمما نزلنا على عبدان  حممد )صلى هللا عليه وآله(، أي يف

أي الذين يشهدون أن  فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكمشك من صدق القرآن
من دون هللا إن كنتم القرآن ليس من عند هللا، أدعوهم ليساعدوكم يف اإلتيان مبثل سورة

 .يف أن القرآن ليس كالم هللا صادقني
فإن مل تفعلوا  إبتيان مثل سورةولن تفعلوا  هذا إخبار أبهنم ال يقدرون من اإلتيان

أي الذي  اليت وقودهاأي ال تكفروا، ألن الكفر عاقبته النار  فاتقوا النارمبثل سورة 
للتشديد والداللة على  واحلجارةللتهويل  الناسيشعلها، عوض قطع اخلشب والعود 

 .للكافرينهيئت  أعدت عظمة النار
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وبشر اي رسول هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من
أي من تلك  األهنار كلما رزقوا منهاأي حتت أشجارها، فإن اجلنة ه  البستان  حتتها

يف الدنيا،  الذي رزقنا من قبلأي مثل هذا الرزق  من مثرة رزقًا قالوا هذااجلنات 
أن مثار اجلنة كثمار الدنيا يف أصلها وان اختلفت يف اخلصوصيات، واإلنسان ينشرح مبا ألفه ف

وهلم يشبه بعض الرزق بعضًا  متشاهباً أي ابلرزق  بهأي يؤتى هلم  وأتواأكثر
وهم فيها ال يرين دمًا وال وساخة ومطهرة أخالقهن عن الرذائل فيها أزواج مطهرة

 جلنة إىل األبد.يبقون يف ا خالدون
إن هللا ال يستحيي  أي ال خيجل وال ميتنعأن يضرب مثاًل ما  أي: أّي نوع من

املثل، وهذا جواب ما قال الكفار أبن هللا ملاذا ميثل ابألشياء احلقرية كالعنكبوت 
فأما الذين أي أكرب من البعوضة  فما فوقهابدل )ما( وه  البق  بعوضةً وشبهها

أي إن هللا إمنا مثل مثااًل صحيحاً، وإن مل  احلق من رهبمأي املثل  ون أنهآمنوا فيعلم
أي هبذا  وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مثالً تدرك عقوهلم وجه املثال

أي إن فائدة هذه األمثال، امتحان الناس، فيضل الذي يف قلبه مرض،  يضل بهاملثل
وإضالل هللا عبارة عن تركه العبد حىت يضل، كما تقول: أفسد  ويهدي اإلنسان املستقيم،

ويهدي به كثريًا وما يضل أي كثرياً من الناس  كثرياً فالن ولده، إذا ترك ولده حىت فسد 
اخلارجني عن جادة االستقامة، فإن من كانت نفسه منحرفة يضل مبجرد  به إال الفاسقني
 شبهة أو إشكال.

الذين صفة الفاسقني ينقضون عهد هللا  املعاهدة اليت أخذها هللا بسبب أنبيائه
أي استحكام العهد املأخوذ منهم بسبب  من بعد ميثاقهعن الناس، أبن يطيعوه 

بدل )ما( أي ما أمر هللا بوصله، مثاًل يقطع  ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصلاألنبياء
كالتاجر الذي   أولئك هم اخلاسرونويفسدون يف األرض الرحم، وقد أمر هللا بوصلها

 خسر رأس ماله، فإهنم خيسرون حياهتم وعمرهم.
 كيف تكفرون ابهلل وكنتم  أي واحلال أنكم كنتم ًأموات  ال حياة لكم، فإن الطعام

يف  فأحياكم مث مييتكم مث حيييكمالذي أيكله األبوان فينقلب منيًا مث آدمياً، ال حياة له
 ترجعون إىل جزائه وحسابه. ترجعونمث إليه اآلخرة 
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هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعًا مث استوى إىل السماء  أي قصد إىل بناء
وهو بكل شيء أي مدارات لألجرام  سبع مساواتخلقهن  فسواهنالسماء 

 .عليم
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وإذ قال أي اذكر اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( قول ربك للمالئكة إين
أي إنسااًن خيلف اخللق الذي كان سابقاً،  يف األرض خليفةأي أريد أن أجعل  لجاع

قالوا أجتعل فيها من  أو خلفًا يل ميثلين يف األرض وهم األنبياء واألئمة )عليهم السالم( 
أي يريق الدم احلرام، وقد علمت املالئكة أن طبيعة األرض  يفسد فيها ويسفك الدماء

أي  نسبح حبمدكأي اجعل اخلليفة منا، فإان ال نفسد، بل حنـنو طبيعة فساد وقتل
ننزهك تنزيهًا من سنخ احلمد، فإن من محد هللا تعاىل فقد نزهه، كقولك ننزهك بذكر 
فضائلك، أو ننزهك متلبسني حبمدك فإن التنزيه هو التربئة عما اليليق به، واحلمد هو الثناء 

نطهر األرض من األدانس ألجلك، ِمن )قّدسه( أي  ونقدس لكعلى اجلميل االختياري
أعلم أن من بني البشر أانس   قال إين أعلم ما ال تعلمونإذا ذكر طهارته عن األدانس

كرام، وأخلق اخلليقة ألجل أولئك الطاهرين وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها )عليهم 
 السالم(.
وعلم آدم األمساء كلها م املالئكة أبن خلق آدم إمنا هو وحيث أراد هللا تعاىل إعال

لفضله، وإنه قابل ملا ليسوا بقابلني له، علمه أسام  األشياء واحلقائق فتعلمها، لكن املالئكة 
مل يكونوا قابلني هلذا التعلم، كالولد الفطن الذي يتعلم مبا ال يتعلمه الولد غري الذك ، فإن 

ت ليست املالئكة قابلة هلا، ولذا كان اإلنسان خلق من العناصر املختلفة القابلة إلدراكا
 اإلنسان الصاحل أفضل من املالئكة

مث عرضهم  أي مسميات تلك األمساء على املالئكة
إشارة إىل املسميات، وهذا كقولك: علمت زيداً  أبمساء هؤالءأخربوين  فقال أنبئوين

إن كنتم األدوية  أمساء األدوية، مث عرضت األدوية عليه وقلت له أخربين أبمساء هذه
 يف زعمكم أبنكم أحق ابخلالفة من آدم. صادقني
قالوا  أي املالئكةسبحانك  أنت منـزه ال تفعل غري الصالح، فخلقك آلدم

فإنك مل تركب فينا  إال ما علمتناأبمساء هؤالء  ال علم لناواستخالفك إايه فيه مصلحة 
فأنت أعلم مبصلحة استخالف  ليمإنك أنت العما نتعلم بسببه هذه األمساء 

 الذي تضع كل ش ء يف موضعه الالئق به. احلكيمآدم
قال  هللا سبحانهاي آدم أنبئهم  أخرب املالئكةأبمسائهم  أبمساء هؤالء فلما

هللا للمالئكة بعد  قالأخرب آدم )عليه السالم( املالئكة أبمساء هؤالء أنبئهم أبمسائهم
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 أمل أقل لكم إين أعلم غيب السماوات واألرض  عليه السالم( عليهمظهور تفوق آدم )
أي ما غاب عنكم، فإن فضل آدم كان غائبًا عليهم وهم جيهلونه، أو كل ش ء غائب سواء  

أي تظهرون من عدم االحتياج إىل خلق  وأعلم ما تبدونكان يف السماء أو يف األرض
 من إرادتكم أن أجعل منكم خليفة. أي ختفون يف نفوسكم وما كنتم تكتمونآدم

وإذ أي اذكر اي رسول هللا الزمان الذي قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال
 أي امتنع من السجود إبليس أىب

واستكرب  أي تكرب حيث رأى نفسه وزعم أنه أشرف
 من آدم

وكان من الكافرين .بسبب هذا اإلابء 
وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك  حواء ًاجلنة وكال منها رغدا  ًأي أكاًل واسعا

 مباركًا لكثرة أرزاق اجلنة
حيث شئتما  أي: من أي مكان من اجلنةوال تقراب  ابألكل

شجرة خاصة قيل: ه  احلنطة، وقد كان النه  عن أكلها  هذه الشجرةمن 
 إذا أكلتما من هذه الشجرة. فتكوان من الظاملنيلالمتحان

لشيطانفأزهلما ا أي محلهما على الزلة والسقوط بسبب وسوستهعنها  أي عن
آلدم وحواء  وقلنامن اخلريات  فأخرجهما مما كاان فيهاجلنة حيث أكال من الشجرة 

فان الشياطني  بعضكم لبعض عدومن هذه اجلنة الرفيعة املرتبة  اهبطواوالشيطان 
أي  ومتاعحمل استقرار   األرض مستقرولكم يفأعداء الرجال والنساء وكذا العكس، 

 متتع يف األرض ابلنعم
إىل حني (1)أي حني الوفاة، أو حني انقضاء الدين. 

فتلقى  أخذآدم من ربه كلمات  ،ليقوهلا، فيتوب هللا عليه بربكة تلك الكلمات
 فتابوه  أسام  اخلمسة الطيبة: حممد وعل  وفاطمة واحلسن واحلسني )عليهم السالم( 

بسبب تلك الكلمات ملا قاهلا آدم )عليه السالم(، وكان أثر توبته على آدم  عليه هللا
كثري  إنه هو التوابوحّواء )عليهما السالم( أن رض  عنهما، وإن مل يرجعهما إىل اجلّنة

 بعباده وقد كان عمل آدم )عليه السالم( ترك األوىل، ال الرحيمالتوبة، أي يف قبول التوبة 
 أنه معصية حقيقية كما حقق يف علم أصول الدين.

                                                        

 رمبا يكون املراد انقضاء التكليف. (1)
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قلنا اهبطوا  أي انزلوا اي آدم وحواء والشيطانمنها  أي من اجلنةمجيعًا فإما 
فمن أي هداية، كالقرآن وسائر الكتب السماوية  أيتينكم مين هدى)ما( زائدة أي إن 

، األمن يف الدنيا واآلخرة، إذ ملن آمن ابهلل وعمل صاحلاً  تبع هداي فال خوف عليهم
والهم واملخاوف اليت يراها ليست خماوف ابلنسبة إىل ما يراه الكفار من العذاب والنار 

 اخلوف ملكروه مرتقب، واحلزن ملكروه واصل. حيزنون

اي بين إسرائيل *والذين كفروا وكذبوا آبايتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
اذكروا نعميت ليه السالم(  مبعىن عبد هللا، وبنو إسرائيل هم اليهود إسرائيل لقب يعقوب )ع

الذي  وأوفوا بعهديببعث األنبياء فيكم وجعل ملوك منكم  اليت أنعمت عليكم
إبعطائكم خري الدنيا وسعادة اآلخرة  أوف بعهدكمأخذت منكم ابإلميان والطاعة 

وإايي فارهبون .أي خافوين 
وآمنوا مبا أنزلت  أي القرآنمصدقاً ملا معكم  من التوراةوال تكونوا أول كافر 

أبن ال  وال تشرتوا آباييت مثنًا قليالً أي مبا أنزلت من القرآن  بهأي يف مقدمة الكافرين 
أي خافوا ميّن، فآمنوا واعملوا  وإايي فاتقونتؤمنوا ابآلايت ألجل رائسة زائلة يف الدنيا 

 صاحلاً.
وا احلق ابلباطلوال تلبس الباطل على احلق، فتقولون للحق أنه   أبن تضعوا لباس
 أنه حق. احلق وأنتم تعلمونأي ختفوا  وتكتموا  ابطل
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني  قيل إن صالة اليهود ال ركوع فيها

 ولذا أمروا ابلصالة بلفظ الركوع.
 أأتمرون الناس ابلرّب  اإلميان والتقوىوتنسون أنفسكم  أي ال تفعلون الرب وأنتم

أال عقل لكم مينعكم عن هذه  أفال تعقلونفأنتم أوىل ابلرّب من اجلّهال  تتلون الكتاب
 األعمال.

واستعينوا ابلصرب والصالة وإهنا  االستعانة ابلصرب والصالة لكبرية إال على
أهنم    أن رجرد الظن كاف يف البعث على اإلميانإشارة إىل الذين يظنون * اخلاشعني

 .راجعونأي إىل حسابه وجزائه  وأهنم إليهأي يرون جزاءه  مالقوا رهبم
اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني  يف
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 عاملني.زمان موسى)عليه السالم( فإن كل مؤمن يف زمان نبّيه أفضل من سائر ال
واتقوا  أي خافوا ًيوما  هو يوم القيامة ًال جتزي نفس عن نفس شيئا  أي إن يف

 وال يقبل منهاذلك اليوم جزاء كل إنسان لنفسه، ال أن يعطى جزاء إنسان إلنسان آخر 
أي فدية تعادله ليفك  وال يؤخذ منها عدلإال إبذن هللا  شفاعةأي من النفس 

ال ينصر أحد أحداً عن عذاب  وال هم ينصرونالعدل عن العذاب اإلنسان بسبب ذلك 
 هللا ليدفع عن اجملرم.
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وإذ  واذكروا اي بين إسرائيل زمانجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يبقوهنن أحياًء لالستمتاع  يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكميظلمونكم بعذاب سيئ 

ني أخرب فرعون بوالدة موسى)عليه السالم( فإنه أخذ يذبح هبن واستخدامهن، وذلك ح
 ويف ذلكم بالءاألوالد ويبق  النساء، ألجل أن ال يلد موسى فيكون سبباً لذهاب مملكته 

لعل هللا ابتالهم بذلك، ملا كانوا خيالفون أوامر هللا املنزلة على  من ربكم عظيم  امتحان
 لسالم( .األنبياء السابقني على موسى)عليه ا

وإذ  واذكروا اي بين إسرائيل زمانفرقنا بكم البحر  ،أي جعلنا ماء البحر فرقة فرقة
 إىل غرقهم. فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرونلتمروا من وسطها إىل اليابسة 

وإذ واعدان موسى أربعني ليلة   وعدان موسى )عليه السالم( أن أييت إىل الطور أربعني
حني غاب موسى  من بعدهعبدمتوه  مث اختذمت العجلة، ألعطيه التوراة ألجلكم ليل

اجلرم الذي أجرمتموه بعبادة  مث عفوان عنكم من بعد ذلك* وأنتم ظاملون)عليه السالم( 
 يل بسبب هذا العفو. لعلكم تشكرونالعجل 
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان  والباطل، وهو عطف أي التوراة الفارق بني احلق

 بسبب التدبر يف الكتاب. لعلكم هتتدونبيان للكتاب 
وإذ قال موسى لقومه اي قوم إّنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العجل  أي بعبادتكم
 خالقكم فتوبوا إىل ابرئكمله 

فاقتلوا أنفسكم  ورد أهنم أمروا بقتل بعضهم بعضاً، وكان
خري لكم عند القتل ألجل التوبة  ذلكماملقتولذلك القتل توبة لكل من القاتل و 

 .انه هو التواب الرحيمبعد أن قتل بعضكم بعضاً  فتاب عليكمخالقكم  ابرئكم
وإذ قلتم اي موسى لن نؤمن لك  إميااًن كاماًلحىت نرى هللا جهرة  ًأي عياان

فأخذتكم الصاعقة  حيث جاءهتم صاعقة فأحرقتهموأنتم تنظرون جاءتكم حني 
 الصاعقة. 

مث بعثناكم  أحييناكموظللنا عليكم الغمام * من بعد موتكم لعلكم تشكرون  أي
السحاب، أبن جاء السحاب فوق رؤوسهم ـ حني كانوا يف الصحراء ـ لئال تؤذيهم الشمس 

وأنزلنا عليكم   ألجل طعامكم، حيث مل يكن لكم طعام يف الصحراءاملن   مادة حلوة
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلموان طري يسمى السماين  والسلوىبني كالرتجن
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أي إن نيب إسرائيل بكفرهم واحنرافهم مل يظلموا هللا تعاىل،  ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
 فإن من كفر يظلم نفسه.
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وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية  وذلك بعد أن خرجوا من البحر، وبقوا يف التيه مدة
أي  فكلوا منها حيث شئتم رغداً بال مأوى، واملراد ابلقرية بيت املقدس كما قيل مديدة 
أي اسجدوا هلل  وادخلوا الباب سجداً ، ألنه يوجد يف املدينة خمتلف أنواع الطعام  واسعاً 

إن  نغفر لكم خطاايكمأي اللهم حط ذنوبنا  وقولوا حطةحني تدخلون ابب القرية 
 عالوة على غفران اخلطااي.  نـزيد احملسننيوسفعلتم كما أمرمت 

فبدل الذين ظلموا قواًل غري الذي قيل هلم  فقالوا: حنطة محراء خري لنا، عوض أن
أي  من السماء مبا كانوا يفسقون  عذاابً  فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً يقولوا: حطة 

 بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة هللا.
 مهوإذ استسقى موسى لقو  أي طلب السقياء واملاء، حني كانوا يف التيه فقلنا

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا قد علم كل كان حجر هناك   اضرب بعصاك احلجر
مكان شرهبم، ألهنم ما  مشرهبمأي كل سبط من أسباط بين إسرائيل االثين عشر  أانس

قلنا هلم كلوا من  كلوااء كانوا يريدون شرب اجلميع من مشرب واحد ملا بينهم من العد
العثو رجاوزة احلد يف  واشربوا من رزق هللا والتعثوا يف األرض مفسديناملن والسلوى 

 الفساد.
وإذ قلتم  حال كنتم يف التيهاي موسى لن نصرب على طعام واحد  املن والسلوى
اخليار  ئهاوقثااخلضروات  فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلهافقط 

أي إن  وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدىن ابلذي هو خريالثوم  فومهاو
أي  اهبطوا مصراً املن والسلوى خري مما طلبتم  فكيف ترتكون األحسن وتريدون األسوأ 

فإن لكم انزلوا يف قرية من القرى املوجودة يف التيه، وذلك قبل أن يدخلوا األرض املقدسة 
فهم أذالء  وضربت عليهم الذلة واملسكنةفإن يف املدينة توجد أنواع األطعمة  سألتم ما

فقراء النفس، اليشبعون من املال مهما أثروا، وهذه الذلة ابقية إىل اآلن،إال حببل من 
أي  وابءوااحلكومات الكبار، وجلشع يف نفوسهم، ومعىن الضرب: طبعهم هبذا الطابع 

أي وعليهم الغضب فكأهنم ذهبوا إىل موسى ورجعوا بغضب هللا   بغضب من هللا  رجعوا
ذلك  هذا الضرب والغضبأبهنم  أي بسبب أهنم كانوا يكفرون آبايت هللا ويقتلون

أي بسبب أهنم  مبا عصواأي الكفر والقتل  ذلكصفة توضيحية  النبيني بغري احلق
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 الشرع.يتجاوزون حدود العقل و وكانوا يعتدونعصاة 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا  أي اليهودوالنصارى والصابئني  ،دين خاص
أي كل هذه  من آمن ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً ولعلهم انشعبوا من أهل الكتاب 

فلهم ـ أي أسلموا ـ وعملوا صاحلًا   الطوائف املوجودين فعاًل إن آمنوا ابهلل إميااًن صادقاً 
  .(2)تقدم تفسريه رهبم وال خوف عليهم والهم حيزنونأجرهم عند 

وإذ أخذان ميثاقكم  عهدكم الشديد ابلعمل مبا يف التوراةورفعنا فوقكم الطور 
جبل انجى هللا عليه موسى مث قلعه هللا سبحانه وجعله فوقهم، وهددهم إن مل يقبلوا الدين، 

 بقوة طيناكم من األحكام والشرائعأع خذوا ما آتيناكمأوقعه عليهم وأهلكهم بسببه 
لعلكم أي ما يف الكتاب الذي آتيناكم، أبن ال تنسوه وترتكوه  واذكروا ما فيهجبد وعزم

 النار والعقاب، فإن العامل ابألحكام تتكون فيه ملكة التقوى. تتقون
مث توليتم  أعرضتم عن العمل ابألحكاممن بعد ذلك  امليثاق فلوال فضل هللا

 الذين خسرمت آخرتكم ودنياكم. لكنتم من اخلاسرينبتوفيقكم للتوبة  عليكم ورمحته
 ولقد علمتم  أيها اليهود املعاصرون لنـزول القرآن وما بعدهالذين اعتدوا منكم 

فإهنم هنوا عن الصيد يف السبت، فاحتال بعضهم حبفر سواق   يف السبتجاوزوا أوامر هللا 
يت إىل تلك السواق  يف السبت فيأخذوهنا يف يوم األحد ويقولون: مل نصد فكانت األمساك أت

 مبعدين خاسئنيمجع قرد، فقد مسخهم هللا قردًا  فقلنا هلم كونوا قردة يف السبت 

 ومطرودين عن رمحة هللا.
فجعلناها  أي تلك العقوبةنكاال  ًأي رادعًا وزجرا 

ملا بني يديها  أي يدي تلك
أي الذين أيتون بعد تلك  وما خلفهاأي للذين عاصروا املسخ ورأوه بعينهم العقوبة، 

أي ختويفًا ملن يتق  وخياف  وموعظة  للمتقنيالعقوبة، ليعلموا أن جزاء املعتدي املسخ 
 من هللا، ليعرف أنه جزاء العاص .

وإذ قال موسى لقومه إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة وذلك أنه قتل شخص فلم 
يعرف قاتله، فتحاكموا إىل موسى)عليه السالم( فأمرهم أن يذحبوا بقرة، ويضربوا امليت 

أي أتريد اإلستهزاء والسخرية  قالوا أتتخذان هزواً ببعضها، ليحي  القتيل وخيرب عن قاتله 
أعوذ ابهلل أن أكون  موسى)عليه السالم(  قالبنا، وإال فما ربط القتيل بذبح البقرة، 

                                                        

 اخلوف هو املكروه املرتقب، واحلزن املكروه الواصل. (2)
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 فإن اجلاهل يستهزئ. اهلنيمن اجل
قالوا ادع لنا ربك  أي اطلب من هللا تعاىليبني لنا ما هي  تلك البقرة وما صفتها

قال  )موسى)عليه السالمإنه  تعاىليقول إهنا بقرة ال فارض  المسنةوال بكر 
رين أي بني ذين العم بني ذلكمتوسط العمر بني املسنة والفتية  عوانوال فتية 

قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا* فافعلوا ما تؤمرون  أي لون البقرة قال إنه يقول
أي تبعث السرور يف قلب  تسر الناظرينأي حسن الصفرة  لوهنا إهنا بقرة صفراء فاقع

 من يراها لكل هذه الصفات احلسنة أو كانت الصفرة حبيث جتلو القلب.
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 لنا ما هيقالوا ادع لنا ربك يبني  ما ه  صفاهتا األخرى غري السن واللون إن
نريد  وإان إن شاء هللا ملهتدونإذ البقر هبذا السن وهذا اللون كثري  البقر تشابه علينا

 اتباع األمر ال أننا نسأل جملرد العلم واجملادلة.
قال إنه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض ألرض أي ال تكون عاملة يف إاثرة ا
 ، وهذا تفسري لذلول للزراعة

وال تسقي احلرث  أي ليست تسق  ألجل الزرعمسلمة 
 ال لون فيها خيالف لوهنا  الشية فيهاسلمها هللا من العيوب ال عيب فيها 

 قالوا اآلن
وذلك ألن مثنها كان كثريًا جداً، حىت  فذحبوها وما كادوا يفعلونالواضح  جئت ابحلق
 ان ملء جلد ثور ذهباً.قالوا إنه ك

وإذ قتلتم نفسا فادارءمت  أي تدافعتم يف قتل النفس أبن قال كل واحد: أان مل أقتله
 وهللا خمرج ما كنتم تكتمونأي يف تلك النفس، وانه من قتلها  فيهاوإمنا قتله غريي 

 أي ما أخفيتموه من القاتل، فإن هللا يظهره بسبب ذبح البقرة.
فقلنا اضربوه  أي القتيلببعضها  أي ببعض تلك البقرةكذلك  أي كما أحىي

أي دالئله على كامل  ويريكم آايتهيف يوم القيامة  حيي هللا املوتىهللا هذا القتيل 
 . لعلكم تعقلونقدرته 
مث قست قلوبكم  بينما كان مقتضى القاعدة أن ترق وتلني حيث شاهدت آايت هللا
  فهي كاحلجارة أو أشد قسوةبعد رؤية اآلايت، أو إحياء القتيل  من بعد ذلكتعاىل 

أي حلجارة  وإن من احلجارة ملاكاحلديد وما أشبه، يف عدم تقبل النصيحة والوعظ 
يتفجر منه األهنار  فإن قسمًا من األهنار تتفجر من احلجاراتوإن منها ملا يشقق  أي

حلجارات خيرج منها املاء الكثري، وبعضها خيرج القليل، فبعض ا فيخرج منه املاءيتشقق 
أي من  وان منهامنها املاء القليل، أما قلوب هؤالء فال خيرج منها خري أصاًل، ألهنا قاسية 

إما خشية واقعية أو  من خشية هللاحلجارة ينزل من أعايل اجلبل  ملا يهبطاحلجارة 
ية هللا، إذ ه  كاحلجارة أو أشد قسوة خشية تكوينية، ولكن قلوب اليهود ال هتبط من خش

وما هللا بغافل عما تعملون .من األعمال السيئة: الكفر والعصيان 
أفتطمعون  أيها املؤمنونأن يؤمنوا  هؤالء اليهودلكم وقد كان فريق منهم 

طائفة من أسالف هؤالء، وحيث إن الطبيعة واحدة، فما ه  حالة األسالف تكون حالة 
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يغريونه فيجعلون احلالل حراماً  مث حيرفونهالتوراة  يسمعون كالم هللاعادة األخالف 
 أهنم حيرفونه. وهم يعلمونأي فهموه  من بعد ما عقلوهواحلرام حالالً 

وإذا لقوا الذين آمنوا  قسم من اليهود كانوا منافقني فإذا لقوا ـ أي رأوا ـ املؤمنني
يف مكان خلوة ليس فيها مؤمن  إذا خال بعضهم اىل بعضقالوا آمنا و أظهروا اإلميان و

أي ملاذا أيها اليهود املنافقون  أحتدثوهنمأي قال بعضهم الذين مل ينافقوا  قالواحقيق  
أي مبا بني هللا لكم من نعت حممد )صلى هللا عليه  مبا فتح هللا عليكمحتكون للمسلمني 

ن للمؤمنني حجة عليكم عند هللا، فان املؤمنني يف أي ليكو  ليحاجوكم به عند ربكموآله( 
يوم القيامة يقولون هلل اي رب هؤالء كانوا يعلمون صفات حممد )صلى هللا عليه وآله( ألهنم 

 أيها اليهود فتعرتفون أمام املسلمني. أفال تعقلوناعرتفوا هبا أمامنا 
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أواليعلمون  هؤالء اليهود املنافقونسرون وما يعلنونأن هللا يعلم ما ي  سرهم
وعالنيتهم، فسواء  اعرتفوا أمام املسلمني أم ال، هللا يعلم اهنم يعرفون صفات حممد )صلى هللا 

 عليه وآله( .
ومنهم أميون  منسوب إىل األم ، مبعىن الذي ال يقرأ وال يكتباليعلمون الكتاب 
عرفون احلقائق بل  هلم أماين مجع أمنية أي ال يقرؤون الكتاب حىت ي إال أماينالتوراة 

بنجاهتم يف اآلخرة بسبب هذا الكتاب، فلو قرأوا الكتاب علموا أهنم على ابطل وزالت تلك 
 أبهنم أهل النجاة، ال علم هلم بذلك. وإن هم إال يظنوناألماين من قلوهبم  

فويل وحيث إن جهل األميني ابلواقع إمنا هو بسبب ما حرفه علماؤهم من التوراة، إذن 
فليس هو كتاابً أنزله هللا، وامنا هو كتاب حمرف كتبته أيدي  للذين يكتبون الكتاب أبيديهم

أي   من عند هللا ليشرتوا به مثنًا قليالً الكتاب احملرف  مث يقولون هذارؤسائهم احملرفني 
أعطوا ك  حيصلوا هبذا الكتاب احملرف غرضًا من أغراض الدنيا من الرائسة واملال فكأهنم 

أي مما فعلوه من حتريف الكتاب  فويل هلم مما كتبت أيديهماحملرف وأخذوا املال والرائسة
وويل هلم مما يكسبون .من املال احلرام يف إزاء الكتاب احملرف 

وقالوا لن متسنا  أي لن تصيبناالنار  انر جهنم يف اآلخرةإال أايمًا معدودة 
أبن هللا يعذبكم أايماً  عند هللا عهداً أخذمت أيها اليهود أي هل  قل أختذمتأي قليلة 
أي إن نسبتكم إىل هللا  فلن خيلف هللا عهده أم تقولون على هللا ما التعلمونقليلة فقط 

 أبنه يعذبكم أايماً قليلة، إمنا هو اعتباط  وبدون علم.
 بلى  ليس األمر كما قلتم، بل لكم عذاب دائم أبديمن كسب سيئة  أي عمل

أي ذنوبه، فإن من الناس من يكون كل  وأحاطت به خطيئتهعماًل سيئاً، كأنه اكتسبه 
هم مالزمون هلا  فأولئك أصحاب النارأعماله معصية، فهو كالذي أحاط به الدخان 

دائمون فيها، ولعل وجه ختصيص اخللود هبؤالء، ألن القاصر منهم ميتحن يوم  فيها خالدون
 القيامة.
 الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتو  أي األعمال الصاحلة أولئك أصحاب اجلنة هم

بين  العهد الشديد أخذان ميثاقأي أذكر اي رسول هللا حيث  وإذ* فيها خالدون
وذي أي حتسنون  وابلوالدين إحساانً بدل من امليثاق  إسرائيل التعبدون إال هللا
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ليتامى واملساكني وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصالة واأي حتسنون إىل أقرابئكم القرىب
إال قلياًل منكم وأنتم أي أعرضتم عن أوامر هللا، أبن وليتم الدبر  وآتوا الزكاة مث توليتم

 يف حال إعراضكم . معرضون
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وإذ أخذان  واذكروا اي بين إسرائيل الزمان الذي أخذان فيه ميثاقكم التسفكون
 وال خترجون أنفسكم من دايركمثاق أن ال يريق بعضكم دم بعض كان املي  دماءكم

أي  وأنتم تشهدونابمليثاق وقبلتموه مث أقررمتبتبعيد بعضكم بعضًا عن الداير
 تشهدون ابإلقرار، وهذا كقوله: )أقر وأان شاهد على هذا(.

مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم اعة يقتل أي إنكم بعد اإلقرار نقضتم ذلك، وأنتم مج
أي  من دايرهم تظاهرون عليهمأي بعضكم  وخترجون فريقًا منكمبعضكم بعضًا 

أي ان التظاهر  ابإلمث والعدوانيعاون بعضكم مع بعض يف القيام ضد أولئك الفريق 
اآلن الفريق الذي  وإن أيتوكمتظاهر معصية وتعد وظلم، ال تظاهر يف احلق والعدل 

أي تعطون الفدية ألجل خالصهم،  تفادوهممجع أسري  ارىأسأخرجتموه من البلد 
! فما  فإذا رأيتم اآلن هذا الذي خترجونه من البلد يف يد غريكم أسريًا تعطون الفدية خلالصه 

أي حيرم عليكم إخراج وتبعيد  وهو حمرم عليكم إخراجهم  ؟هذا التناقض يف أعمالكم
الذي  أفتؤمنون ببعض الكتابإىل )اإلخراج(   هؤالء الفريق من البلد، ولفظة )هو( عائد

الذي ينهى عن القتل واإلخراج، واالستفهام إنكاري،  وتكفرون ببعضأيمركم ابلفدية 
أي اإلميان ببعض الكتاب والكفر  فما جزاء من يفعل ذلك منكمواملراد ابلكتاب التوراة 

دون إىل أشد العذاب وما هللا يف احلياة الدنيا ويوم القيامة ير وذل  إال خزيببعض 
 بل يعلم كل أعمالكم فيجازيكم عليها. بغافل عما تعملون

أولئك الذين  يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضاشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة 
والهم يف اآلخرة  فال خيفف عنهم العذابأخذوا احلياة الدنيا، وأعطوا بدهلا اآلخرة 

 أحد من عذاب هللا. ال ينصرهم ينصرون
ولقد آتينا موسى الكتاب  التوراةوقّفينا أي اتبعنا 

من بعده ابلرسل  فكان كثري
األدلة  عيسى ابن مرمي البيناتأعطينا  وآتينامن الرسل بعد موسى )عليه السالم( 

مبعىن ، والتأييد  روح طاهرة عن اآلاثم وأيدانه بروح القدسالواضحات الدالة على نبوته 
أيها  جآءكماستفهام إنكاري  أ فكلماالتقوية، ولعل املراد به جربئيل )عليه السالم( 

أي جاءكم رسول ابحلكم الذي المتيلون إليه  رسول مبا ال هتوى أنفسكماليهود 
استكربمت  تكربمت عن اإلطاعة لذلك الرسول ًففريقا  )من الرسل كموسى )عليه السالم
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 كزكراي )عليه السالم( وحيىي )عليه السالم( .  كذبتم وفريقاً تقتلونالم( وعيسى)عليه الس
وقالوا  اليهودقلوبنا غلف  مجع أغلف، أي يف غطاء فال نفهم ما تقول اي حممد

  بّعدهم هللا عن قبول احلق لعنهم هللاليس يف غالف وإمنا  بل)صلى هللا عليه وآله( 
بكفرهم ث إهنم عقدوا العزم على الكفر بّعدهم هللا عن اهلداية،  أي بسبب كفرهم، فحي

كما أنك لو أعطيت ولدك مااًل ليتاجر، فعزم الولد على املقامرة ابملال، طردته من قربك 
فقليال ما  مبالغة للقلةيؤمنون. 
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وملا جاءهم  اليهودكتاب من عند هللا  هو القرآنمصدق ملا معهم  ،لكتاهبم
أي قبل نزول  من قبلاليهود  وكانوايصدق التوراة األصلية اليت مل حترف فإن القرآن 

أي يطلبون من  يستفتحون على الذين كفرواالقرآن وبعثة النيب )صلى هللا عليه وآله( 
هللا النصر والفتح على الكفار مبج ء النيب  )صلى هللا عليه وآله(، فإن اليهود يف املدينة كانوا 

ع املشركني، توجهوا إىل هللا تعاىل أن ينقذهم مبحمد )صلى هللا عليه وآله( عن إذا ختاصموا م
أي ما عرفوه سابقاً، من حممد )صلى هللا عليه وآله(  فلماء جاءهم ما عرفوااملشركني 
أي عذابه وطرده  فلعنة هللامبحمد )صلى هللا عليه وآله( والقرآن  كفروا بهوالقرآن 
 .رينعلى الكافعن اخلري 

بئسما  أي بئس الش  ء الذياشرتوا به أنفسهم للعذاب لينالوا  فباعوا أنفسهم
واحلاصل بئس االشرتاء: الكفر مبا أنزل هللا   أن يكفروا مبآ انزل هللاخريًا قلياًل يف الدنيا 

 ًبغيا  أي كفرًا انشئًا من البغ  والظلم والفسادأن ينـزل هللا فقد حسدوا أن ينزل هللا 
أي حممد )صلى هللا عليه وآله(، ألن اليهود   من فضله على من يشاء من عبادهابلوح  

 فباءواكانوا يرتقبون أن ينزل الوح  على قبيلتهم من ولد إسحاق ال على ولد إمساعيل 
من هللا لكفرهم مبحمد )صلى هللا عليه  بغضببسبب هذا الكفر واحلسد  أي رجع اليهود

 وللكافرين عذاب مهنيسابق لكفرهم بعيسى )عليه السالم(   بعلى غضوآله( 
 يهينهم ويذهلم.

وإذا قيل هلم  أي لليهودآمنوا مبا انزل هللا  من الكتب كاإلجنيل والقرآن قالوا
أي مبا نزل بعد توراهتم، وهو  ويكفرون مبا ورآءهأي التوراة فقط  نؤمن مبا أنزل علينا

يف حال كون  مصدقًا ملا معهمأي واحلال أن ما وراءه حق  و احلقوهاإلجنيل والقرآن 
قل فلم تقتلون أنبياء هللا من ما وراء كتاهبم مصدق للكتاب الذي مع اليهود، وهو التوراة 

ابلتوراة ألن التوراة ينهى عن قتل األنبياء، فإذن ادعاؤكم بقولكم  قبل إن كنتم مؤمنني
 فأنتم ال تؤمنون حىت ابلتوراة. كذب،» نؤمن مبا أنزل علينا«

ولقد جاءكم موسى ابلبينات  ابألدلة الواضحةمث اختذمت العجل  عبدمت ما يشبه
أي بعد رج ء موسى )عليه السالم( ابلبينات، فهذا دليل آخر على  من بعدهولد البقر 

 .وأنتم ظاملونأنكم ال تؤمنون ابلتوراة أيضا 
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وإذ يل الزمان الذي واذكروا اي بين إسرائأخذان ميثاقكم  عهدكم األكيد ابتباع
قطعة من اجلبل، وذلك لتخويفكم وهتديدكم أبنكم إذا مل  ورفعنا فوقكم الطورالتوراة 

بشدة  بقوةمن األحكام  خذوا ما آتيناكمتؤمنوا سقط عليكم وأهلككم، فقلنا لكم 
أمرك  وعصيناقولك  مسعنا قالوااألوامر مساع طاعة وانقياد  وامسعواوأتكد 

وأشربوا يف قلوهبم العجل   كأن قلبهم شرب حب العجل، فال خيرج حبه من قلوهبم، ولذا
ملا ذره موسى )عليه السالم( يف البحر كان مجاعة منهم يلقون أبنفسهم يف املاء ليشربوا منه 

بكفرهم  أي بسبب كفرهم الكامن يف أنفسهمقل بئسما  الذي أي بئس الش ء
أيمركم به إميانكم  فإهنم كانوا يقولون إن إمياهنم مبوسى )عليه السالم( أيمرهم بعدم اتباع

 .إن كنتم مؤمننيحممد )صلى هللا عليه وآله( 
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قل  اي حممد )صلى هللا عليه وآله( لليهود إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا
فتمنوا نة، كما تزعمون أيها اليهود فال يدخل سائر الناس اجل خالصة من دون الناس
يف هذا الزعم، ألن اليهود كانوا يقولون اجلنة هلم فقط، وقد أمرهم  املوت إن كنتم صادقني

أي  ولن يتمنوهالقرآن بتمين املوت، لكنهم ما كانوا يتمنونه ملا علموا أبن حملهم النار 
الكفر واملعاص ، حيث إن اليد أي بسبب ما عملوه من  أبدًا مبا قدمت أيديهماملوت 

تعمل األعمال نسب ما عملوه إىل أيديهم، فأيديهم قدمت تلك األعمال البشعة إىل اآلخرة 
وهللا عليم ابلظاملني. 

ولتجدهنم  اي رسول هللاأحرص الناس على حياة  فإن حرصهم على بقائهم يف
أي اليهود  الذين أشركوا ومن ؟الدنيا أشد من حرص سائر الناس، فكيف يتمنون املوت

أحرص من املشركني ومن غري املشركني على احلياة، وإمنا خص املشرك ابلذكر، ألن املشرك 
 أي حيب يودحيث يرى أنه ال آخرة يشتد حرصه على احلياة 

أحدهم لو  للتمين
يعمر  أي يبقى يف الدنيا ويطول عمرهألف سنة وما هو ل أي واحلال ليس العمر الطوي
مبزحزحه  أي يبعدهمن العذاب أن يعمر  بدل )هو( فال فائدة يف طول عمرهم وهللا

 فيجازيهم بسيئاهتم. بصري مبا يعملون
قل  اي رسول هللامن كان عدوًا جلربيل  فإن اليهود كانوا أعداء جربئيل، وكانوا

فإنه نؤمن حنن بك يقولون للرسول )صلى هللا عليه وآله( حيث إن جربئيل ينزل عليك ال 
فإن هللا أذن جلربئيل يف نزول القرآن، وعلى فرض احملال بكون  نزله على قلبك إبذن هللا

أي يف  مصدقاً جربئيل مذنبًا، فإن ذلك ال يرتبط ابلقرآن وابلرسول )صلى هللا عليه وآله( 
جنيل أي ملا تقدمه من الكتب كالتوراة واإل ملا بني يديهحال كون القرآن يصدق 

وهدى  هدايةوبشرى مبستقبل زاهر، وهذان عطفان على )مصدقاً(  بشارة
للمؤمنني. 

من كان عدوًا هلل  مبخالفة هللا عن عناد ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فان هللا
 أي عدو هؤالء جيازى أبن هللا يعاديه، فيعاقبه. عدو للكافرين

ولقد أنزلنا إليك آايت بينات ت واضحاوما يكفر هبا اال الفاسقون  اخلارجون
 عن طريق اهلدى والرشاد.
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أو كلما  اهلمزة لإلنكار، والواو عطف على مقدر، أي أ كفر اليهود وكلما عاهدوا
ومل يعمل به، فإهنم عهدوا ابلعمل مبا يف التوراة، ومن مجلة أحكام التوراة  طرحه عهدًا نبذه

أما  بعض  فريق منهمه وآله(، لكنهم نبذوه ومل يعملوا به أن يؤمنوا مبحمد )صلى هللا علي
هذا لدفع وهم أن  بل أكثرهم ال يؤمنوناليهود فقد آمنوا مبحمد )صلى هللا عليه وآله( 

 مجاعة قليلة، فكأنه قال: الفريق النابذ هم األكثر منهم. »فريق«يراد بـ 
وملا جاءهم رسول  )حممد )صلى هللا عليه وآلهند هللا مصدق ملا معهممن ع  من
وهم علماء اليهود الذين أعطاهم هللا  فريق من الذين أوتوا الكتابترك  نبذالتوراة 
ورآء ظهورهم  أي أحكام التوراة ابإلميان مبحمد )صلى هللا عليه وآله(  كتاب هللاالتوراة 

 ه.أبن هذا كتاب هللا وأنه حيرم نبذه وعدم العمل ب كأهنم ال يعلمون
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واتبعوا   أي إن اليهود ملا جاءهم حممد )صلى هللا عليه وآله( تركوا اتباعه، بل اتبعوا
كتب السحر، فعوض أن يؤمنوا ابلرسل وابلقرآن، أخذوا يتبعون كتب السحر اليت كانت 

 ما تتلواعلى عهد سليمان )عليه السالم(، واليت كانت من مرتوكات هاروت وماروت 
أي يف زمن ملك  الشياطني على ملك سليمانمستقبل مبعىن املاض  أي ما تقرأ، وهذا 

سليمان )عليه السالم( فإن الشياطني كتبوا السحر وألقوه حتت كرس  سليمان )عليه السالم( 
وما  بعد موته، ليظن الناس أن سليمان )عليه السالم( كان ابلسحر انل ما انل من امللك 

ان سليمان )عليه السالم( يعمل ابلسحر لكان  فإن السحر كفر، ولو ك كفر سليمان
الذين كتبوا السحر وألقوه حتت كرس  سليمان )عليه  ولكن الشياطنيكافراً، والعياذ ابهلل 

أي  الناس السحر وما أنزل على امللكنيأولئك الشياطني  كفروا، يعلمونالسالم( 
حيث إن السحر شاع يف ذلك  اتبعوا ما أنزل، فإن هللا أنزل على هاروت وماروت السحر،

الزمان، فأنزل هللا امللكني وعرفهما السحر، ليعلموا الناس السحر وما يبطله، وذلك التعليم  
لكن  »السم مهلك ودواؤه كذا«كان بقصد إبطال السحر، كما يقول الطبيب للمريض: 

رب احللة يف مدينة ق ببابلالناس حيث تعلموا السحر أخذوا يعملون به عصياانً هلل تعاىل 
ال يعّلم امللكان  وما يعّلمان من أحدعطف بيان مللكني  هاروت وماروتالعراق 

فال أي إان امتحان لكم أيها البشر  حىت يقوال إمنا حنن فتنةأحدًا شيئًا من السحر 
 منهماالناس  فيتعلمونابستعمال السحر، بل استعمل مبطل السحر فقط  تكفر

بينما كان من الضروري أن  يفرقون به بني املرء وزوجهأي سحراً  ماأي من امللكني 
إن كذا يفرق، وإن كذا يبطل «يتعلموا ما يبطلون به التفرقة، فإن امللكني كاان يقوالن: 

العاملون  وما هملكن الناس كانوا يعملون ابلسحر ال مببطل السحر  »السحر املفرق
إذان  إال إبذن هللاأي أحدًا  من أحد أي بسبب السحر بضارين بهابلسحر 

وهذا إلفادة أن الناس حتت قبضة هللا  تكوينياً، حيث إن هللا جعل هذا األثر املفرق يف السحر
واختياره سواء أطاعوا أم عصوا، حىت ال يزعم العاص  أنه خرج عن حتت سلطة هللا تعاىل 

ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ( أتكيد لـ )ما يضرهمولقد علموا  هؤالء اليهود
أي  ملنالذين كفروا مبحمد )صلى هللا عليه وآله( واتبعوا سحر الشياطني وسحر امللكني 

أي اشرتى السحر، كأنه أعطى اإلميان مبحمد )صلى  اشرتاهالذي، فـ )الالم( للتأكيد 
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 خلرينصيب من ا ماله يف اآلخرة من خالقهللا عليه وآله( وأخذ السحر مكانه 
 ولبئس

لو كانوا ابعوا أنفسهم لعذاب اآلخرة، واشرتوا مكانه الكفر والسحر  ما شروا به أنفسهم
 أي لو كانوا يعلمون لعلموا قبح ما شروه. يعلمون
ولو أهنم  أي أهل الكتابآمنوا واتقوا   املعاصملثوبة أي ثواب 

 من عند هللا
 أي لو كان هلم علم لعلموا خريية الثواب. نلو كانوا يعلمو من السحر والكفر  خري

اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا  وهذه سيئة أخرى من سيئات اليهود فإهنم كانوا
يقولون حملمد )صلى هللا عليه وآله( )راعنا( أي راع أحوالنا، وهذا كان يف لغتهم شتمًا مبعىن 

ومعناه راع أحوالنا وتلطف  قولوا انظرانو ال مسعت( وكانوا يقصدون الشتم خلبثهم  )أمسعت
مساع إطاعة  وامسعوابنا، وإمنا وجه اخلطاب للمؤمنني ألهنم املنتفعون ابخلطاب 

وللكافرين  الذين خيالفون أمر هللا تعاىلعذاب أليم .مؤمل 
ما يود  أي ال حيبالذين كفروا من أهل الكتاب   وهذا تكذيب لليهود الذين

ون فيقولون للمؤمنني اان حنب اخلري لكم، وهم مقابل الذين آمنوا برسول هللا كانوا ينافق
 وال املشركني أن ينـزل عليكم من خري من ربكم)صلى هللا عليه وآله( من أهل الكتاب 

وهللا خيتص برمحته من أي ال حيب أهل الكتاب واملشركون أن ينـزل هللا خريًا على املؤمنني 
 .وهللا ذو الفضل العظيم حسب أهواء الكفار فليس رمحة هللا يشاء
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ما ننسخ من آية أو ننسها تبديل اآلية آبية أخرى واحلال أن اآلية األوىل  النسخ
ابقية، كما ينسخ التوراة ابلقرآن، و)اإلنساء( تركها حىت تنسى، فإن عدم االعتناء بش ء 

بياء )عليهم السالم( نسيت فلم يبق يوجب نسياهنا، كما ان الكتب السابقة النازلة على األن
قال اليهود كيف جيوز نسخ القرآن للتوراة، إذ أن التوراة  أنت خبري منها أو مثلهامنها أثر 

لو كان صاحلًا مل جيز نسخه، وإن مل يكن صاحلًا كيف أمر هللا موسى )عليه السالم( ابتباعه؟ 
د إما مماثل للحكم السابق مع فارق أن وجاء اجلواب يف هذه اآلية الكرمية، أبن احلكم اجلدي

هذا هلذا الزمان وذاك للزمان السابق، كما لو قام الدينار الورق  اجلديد مقام الدينار الورق  
القدمي، أو أفضل من احلكم السابق، كما أن الدراسة العالية أفضل من الدراسة االبتدائية 

أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير سخ والتبديل. فيقدر على الن 
أمل تعلم أن هللا له ملك السماوات واألرض  فمن له امللك له التشريع أيضاً، اذ

يل  أموركم ويتوىل شؤونكم  وما لكم من دون هللا من ويلللمالك حق أن يشرع مللكه 
 فهو ينصركم على أعدائكم واجملادلني يف دينكم. وال نصريفله حق التشريع 

أم يهود، ملاذا جيادلون كل رسول أيتيهم بعد ثبوت رسالته، فمعىن اعرتاض على ال
تريدون أن تسألوا رسولكم كما )أم(: )بل(، أي إنكم بقصد اجملادلة ال بقصد التفهم 

أبن ترك اإلميان وأخذ الكفر، كاليهود  سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر ابإلميان
فقد ضل سوآء السبيل  إىل املطلوب.أي وسط الطريق املوصل 

ود  وهذه رذيلة أخرى ألهل الكتاب فقد أحب كثري من أهل الكتاب لو يردونكم
أي يرجعونكم إىل الكفر، بعد أن آمنتم ابلرسول )صلى هللا عليه  من بعد إميانكم كفاراً 
، لذا يريدون إرجاعكم إىل  هذا علة )ود( أي اهنم حيسدونكم حسداً وآله(  أيها املسلمون 

انشئ من نفوسهم، ال انه من أجل تدينهم ( 3)أي هذا احلب من عند أنفسهم الكفر
من بعد ما تبني هلم احلق  أبن الرسول )صلى هللا عليه وآله( حقفاعفوا  وال تؤاخذوا

إن يف قتاهلم  حىت أييت هللا أبمرهأعرضوا عنهم واتركوهم  واصفحواأهل الكتاب، فعالً 
 فيقدر على االنتقام من أهل الكتاب. هللا على كل شيء قدير

وأقيموا الصالة و آتوا الزكاة وما تقدموا  إىل اآلخرة ألنفسكم من خري جتدوه
 فال يضيع عنده ش ء. إن هللا مبا تعملون بصرييف دار ثوابه  عند هللا

                                                        

 مون عن إمياهنم.أي حب أن يرتد املسل (3)
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وقالوا  أي أهل الكتاب ًلن يدخل اجلنة اال من كان هودا  ًأي يهودا أو نصارى
قل مجع أمنية، أي طلبهم القليب، فإهنم يتوقعون دخوهلم ـ وحدهم ـ اجلنة  لك أمانيهمت

 إن كنتم صادقنيعلى أنكم وحدكم تدخلون اجلنة  أي ائتوا بدليلكم هاتوا برهانكم
بلى  اجلنة لكل مؤمن، فـمن أسلم وجهه  أي جعل وجهه سلمًا، كناية عن

يف عمله، وهذه عبارة أخرى عن اإلميان والعمل الصاحل،  نهلل وهو حمساإلطاعة واالنقياد 
وال يف اآلخرة  فله أجره عند ربهفغري املؤمن مل يسلم وجهه هلل، والعاص  ليس مبحسن، 

الخوف من مكروه املستقبل، وال حزن ملكروه وارد، ألن  خوف عليهم وال هم حيزنون
 ار.خوفهم وحزهنم ليس بش ء يف مقابل خوف وحزن الكف
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وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  من الدين فال دين هلم وقالت
أي قالوا هذه املقالة واحلال أهنم  النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب

أي مثل قول هؤالء  كذلكمن أهل العلم، وأهل العلم جيب أن ال ينابذ بعضهم بعضًا 
قال الذين ال يعلمون أي الكفار ،مثل قوهلم  ،فإن الكفار حياربون أهل الكتاب

يوم القيامة فيما  أي بني اليهود والنصارى واملشركني  فاهلل حيكم بينهم (4)وابلعكس
 .كانوا فيه خيتلفون

ومن أظلم  هذا تعريض أبهل الكتاب، حيث إن نصارى الروم غزوا بيت املقدس
ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها آلية عامة وخربوه، انتقامًا من اليهود ـ كما قيل ـ وا

هبدم بنائها وتعطيلها عن العبادة  وسعى يف خراهباأي منع من ذكر هللا يف املساجد  امسه
أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني  ،أي ينبغ  أن خيافوا من عقاب هللا تعاىل

حيث إن املسلمني يغلبون عليهم  زيهلم يف الدنيا خحيث حاربوا أولياءه وهدموا بيوته 
 .وهلم يف اآلخرة عذاب عظيموجيزون بصنيعهم 

وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا  أينما اجتهتم حال الصالة، وهذا رد على اليهود
الذين قالوا كيف حّول رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( وجهه من بيت املقدس إىل الكعبة 

فثم انب أي يف ذلك اجلوجه هللا  أي ذاته فإن هللا تعاىل ال مكان له، فأين توجه
ليس له مكان خاص، بل هو يف كل  إن هللا واسعاإلنسان، فقد توجه إىل هللا تعاىل 

 ابملصاحل، ولذا حول القبلة إىل الكعبة املعظمة.  عليممكان 
وقالوا  اليهود والنصارى ًاختذ هللا ولدا ر ابن هللا، والنصارى قالوا فاليهود قالوا عزي

بل له ما يف السماوات أي انه تعاىل منـزه من أن يتخذ ولدًا  سبحانهاملسيح ابن هللا 
 خاضعون. كل له قانتونفال حيتاج إىل أن يتخذ ولداً  واألرض
بديع  أي مبدع وخالق ًالسماوات واألرض وإذا قضى أمرا  ًأراد شيئا فإمنا يقول
فأي حاجة له إىل الولد ألنه خالق كل ش ء وقادر على إجياد   فيكونودًا موج له كن

 . كل ش ء
وقال الذين ال يعلمون  من جهلة أهل الكتاب واملشركنيلوال يكلمنا هللا  أي ملاذا

                                                        

 أو ان املشركني قالوا للنيب )صلى هللا عليه وآله( وأصحابه: اهنم ليسوا على ش ء من الدين. (4)
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أي ينزل إلينا  أو أتتينا آيةال يكلمنا هللا كما يكلمك اي حممد )صلى هللا عليه وآله( 
قالوا ألنبيائهم  كذلك قال الذين من قبلهمينزهلا إليك، حىت نؤمن معجزة وآية كما 

مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم  يف العمى والفسادقد بينا اآلايت لقوم يوقنون  أي
 يطلبون اليقني، واآلايت كافية يف ذلك، وال حاجة إىل تنـزيل أخرى إىل املعاندين. 

 ًإان أرسلناك ابحلق بشريا  ملن آمنيراً ونذ  ملن كفر وال تسئل عن أصحاب
أي ليس عليك أن جترب الكفار على القبول، وإمنا عليك البالغ فقط، فال يضرك  اجلحيم
 عنادهم.
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ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى  )فال تتوقع اي حممد )صلى هللا عليه وآله
إن ه وآله( اي حممد )صلى هللا علي قلوطريقتهم  حىت تتبع ملتهمرضاهم عنك 

اي  ولئن اتبعتالصحيح، فال أحيد عنه وعدم رضاكم ليس مبهم  هدى هللا هو اهلدى
بعد الذي جاءك من أي أهواء اليهود والنصارى يف دينهم املنحرف  أهواءهمرسول هللا 

ينصرك  مالك من هللا من ويل وال نصريببطالن طريقتهم وصحة طريقة اإلسالم  العلم
 .من أبس هللا

الذين آتيناهم الكتاب  ًأي كل من أرسلنا إليه الكتاب، توراًة أو إجنياًل أو قرآان
يتلونه  أي إن تلوهحق تالوته  وحق التالوة هو العمل به، وإال كان لقلقة لسان
أولئك  )فقط، وهذا خري )الذينيؤمنون به ومن يكفر به  بعدم العمل به فأولئك هم

سروا دنياهم وعقباهم، وهذه اآلية تعريض أبهل الكتاب، ببيان أهنم الذين خ اخلاسرون
 ليسوا مبؤمنني إذ ال يعملون بكتاهبم.

اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم  )إبرسال األنبياء )عليهم السالم
عامل  زمانكم حيث إن املؤمن  وأين فضلتكم على العاملنيفيكم وجعل ملوكًا منكم 

 على كل أهل العامل يف زمانه. مفضل
واتقوا يوما  خافوا من يوم القيامة، فال تعملوا ما يوجب عقابكم وعذابكم ال جتزي

أي ان كل نفس جتزى مبا عملت فال يتحمل أحد عن أحد عقابه  نفس عن نفس شيئاً 
وال يقبل منها عدل  أبن يؤخذ من العاص  مثن يف مقابل فكاكهوال تنفعها شفاعة 

ال ينصرهم أحد لينقذهم من عذاب هللا، فهذه الوسائل  وال هم ينصرونإال إبذن هللا 
 املوجودة يف الدنيا خلالص اجملرم التوجد هناك وإمنا ينفع اإلنسان عمله.

وإذ ابتلى إبراهيَم ربُه  واذكر اي رسول هللا الوقت الذي امتحن فيه هللا تعاىل رسوله
أي  بكلماتاالبتالء هو التكليف الشاق، أو النازلة املريرة إبراهيم )عليه السالم(، و 

أبمور، فإن الكلمة تطلق على اللفظ وعلى الش ء امللقى، ولذا يقال للمسيح )عليه السالم( 
»كلمة هللا«

و)ذبح إمساعيل(  و)إقصاء أهله إىل مكة( ، ولعل من تلك الكلمات )انر منرود( 
أبن قام مبقتضى العبودية يف كل  فأمتهن السالم((االعرتاف ابخلمسة الطيبة)عليهم )و

أي مقتدى،  إين جاعلك للناس إماماً هللا حني ذاك  قالذلك، وجنح يف االمتحان 
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إبراهيم  قالوهذه رتبة فوق الرسالة، ألن الرسول ميكن أن ال يكون إمامًا فعليًا للناس 
هللا  قال ؟ل جتعل اي رب إماماً للناسوأوالدي ه ومن ذرييت)عليه السالم( دعاًء وطلبًا 

ال ينال  ال يصلعهدي  ابإلمامةالظاملني  من أهلك وذريتك، وفيه داللة على أن
غري الظامل من ذرية إبراهيم)عليه السالم( ـ وهم املعصومون )عليهم السالم( ـ ينالون عهد 

 اإلمامة من قبل هللا تعاىل.
وإذ هللا عليه وآله( الزمان الذي  واذكر اي رسول هللا )صلىجعلنا البيت  احلرام

مثابة للناس  ًوحمل ثواب فأهل العامل يرجعون كل عام إىل البيت بقصد احلج  مرجعا
وأمنا  أي حمل أمان، فإنه ال حيق ألحد إيذاء أحد يف البيت، ولو كان مستحقًا لألذية
واختذوا  أيها الناسمن مقام إبراهيم  ة اليت كان إبراهيم)عليه السالم( وهو الصخر

أي حمل صالة الطواف، مبعىن أن صلوا  مصلىيعلوها حني ما يريد بناء حائط البيت 
من األصنام واألجناس  إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييتأي أمران  وعهدانحواليه 

للطائفني  الذين يدورون حول الكعبة املشرفةوالعاكفني  ن يف املسجد الذين يعتكفو
 احلرام

والركع السجود .أي الراكعني الساجدين هناك، واملراد هبم املصلون 
وإذ  واذكر اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( الزمان الذي قال إبراهيم رب اجعل

أبن حتكم بلزوم كونه حمل أمن للناس، ولذا ال حيد حّد وال يقتص  بلدًا آمناالبلد  هذا
بدل   من آمن منهمالفواكه، أو مطلق نتائج األرض  أهله من الثمرات وارزقفيه 

ومن كفر فأمتعه هللا  ابهلل واليوم اآلخر قال)أهله( أي ارزق من آمن من أهل هذا البلد 
أي أعط  من الثمار من سكن هذا البلد من الكفار أيضاً، وهذا املتاع قليل ابلنسبة  قليالً 

أجعله مضطراً  مث أضطره اىل عذاب الناريتمتع يف الدنيا واآلخرة  إىل متتع املؤمن الذي
العذاب  وبئسلعذاب اآلخرة، فإن الكافر يلقى يف العذاب مضطرًا بدون اختياره 

املصري .واملرجع للكافر 
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وإذ  واذكر اي رسول هللا الزمان الذييرفع إبراهيم القواعد   مجع قاعدة، وه
أي يرفع إبراهيم  وإمساعيلالكعبة  من البيتا بناء احلائط عليها أساس البيت، ورفعه

ومها يقوالن حني البناء … وإمساعيل معاً، ببناء األول ومساعدة الثاين له إبعطائه احلجارة
ربنا تقبل منا  هذه اخلدمة لبيتكإنك أنت السميع  لدعائناالعليم  بنياتنا اخلالصة

 ألجلك. 
يف املستقبل، كما كنا مسلمني  ربنا واجعلنا مسلمني لكهما أيضاً: ويقوالن يف دعائ

كيف نفعل   مناسكناأي علمنا  من ذريتنا أمة مسلمة لك وأراناجعل  ويف املاض  
اعطف ابللطف والرمحة  وتبونتعبد لك يف مراسيم احلج، فإن املنسك مبعىن العبادة 

علينا إنك أنت التواب الرحيم  لطف والرمحة.كثري ال 
ربنا وابعث فيهم  أي يف ذريتنارسواًل منهم  أي من نفس الذرية، المن ذرية

فإن التالوة رجرد  ويعلمهم الكتابكالقرآن احلكيم   يتلو عليهم آايتكإنسان آخر 
الشريعة املقتضية لوضع كل ش ء  واحلكمةالقراءة، والتعليم جعل الطرف يعلمه أيضًا 

يطهرهم بقلع جذور املفاسد  ويزكيهمتقيموا يف دنياهم وأخراهم موضعه، حىت يس
الذي تقدر على ما أردت من إرسال  إنك أنت العزيزاالجتماعية والرذائل اخللقية 

الذي تضع األشياء مواضعها، وجعل الرسول يف الذرية من وضع الش ء  احلكيمالرسول 
 يف موضعه.

ومن يرغب  استفهام إنكار إبراهيمعن ملة  طريقتهإال من سفه نفسه  أي
 اخرتان ولقد اصطفيناهأذهلا وأهاهنا فإن طريقة اإلسالم ه  طريقة إبراهيم )عليه السالم( 

الذين يصلحون  يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلنيإبراهيم )عليه السالم(  ليكون نبياً 
 للجنة.
إذ  وقت طرف لوقت االصطفاء، أي اخرتانه يفقال له ربه أسلم  ملا أيمرك ربك

قال أسلمت لرب العاملني. 
ووصى هبا  أي ابمللةإبراهيم بنيه ويعقوب  أي وصى يعقوب )عليه السالم( بنيه

إن هللا قال إبراهيم ويعقوب )عليهما السالم( ألوالدهم، وبين مجع ابن  اي بينابمللة أيضًا 
فال متوتن إال وأنتم أن تكونوا أنتم من محلة الدين  أي اختار هللا اصطفى لكم الدين
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أي يف حال كونكم مسلمني ، وحيث إن املهم موت اإلنسان على اإلسالم  مسلمون
 خصص هذا احلال ابلذكر.

أم كنتم  استفهام إنكار، أي مل تكونوا اي أهل الكتاب حاضرين حال وصية يعقوب
اًي أو نصرانياً، واحلال انه كإبراهيم )عليه السالم(  )عليه السالم( فكيف تقولون إنه كان يهود

 أي حاضرين شهداءكان مسلمًا 
إذ حضر يعقوب املوت  زمان حضر املوت يعقوب

ما تعبدون من أوالده االثىن عشر  لبنيهيعقوب )عليه السالم(  إذ قال)عليه السالم( 
 ك وإله آابئك إبراهيم وإمساعيلقالوا نعبد إهلاستفهام ألجل اإلرشاد والتنبيه  بعدي

هذا عم أوالد يعقوب )عليه السالم( وإمنا ذكر يف سلسلة اآلابء تغليباً، وألنه يطلق األب 
 .وإسحاق إهلا واحداً وحنن له مسلمون (5)على العم أيضاً 

تلك  إبراهيم )عليه السالم( وأوالدهأمة  مجاعةقد خلت  قد مضت وماتت فما
اجتكم اي أهل الكتاب حوهلم، وإهنم كانوا يهودًا أو نصارى، فسواء كانوا الفائدة يف حم

 ولكم ما كسبتمفأعماهلا الصاحلة هلا وال ترتبط بكم  هلا ما كسبتمسلمني أم ال 
عما كانوا أنتم اي أهل الكتاب  وال تسألونأعمالكم الطاحلة لكم فال ترتبط هبم 

 .يعملون

                                                        

 .114و 74سورة األنعام  وما كان استغفار ابراهيم ألبيهوقوله تعاىل:  واذ قال ابراهيم ألبيه آزر ومنه قوله تعاىل:  (5)
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نصارى وقالوا كونوا هودًا أو  أي اليهود قالوا كونوا يهوداً، والنصارى قالوا كونوا
أي نكون من أهل طريقة  قل بل ملة إبراهيمأي حىت تكونوا مهتدين  هتتدوانصارى 

إبراهيم )عليه السالم(، فإن طريقته التوحيد، أما طريقة اليهود والنصارى فه  الشرك 
 ًحنيفا   )كان مائاًل من األداين الباطلة إىل احلقأي إن دين إبراهيم )عليه السالم 

  وما
 تعريض ابليهود والنصارى وأهنما مشركان. كان من املشركني

قولوا  أيها املؤمنونآمنا ابهلل وما أُنزل إلينا  أي القرآنوما أنزل إىل إبراهيم 
وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وه  صحف إبراهيم )عليه السالم( وقد فقدت نسخها 

)عليه السالم( وهؤالء مل ينـزل عليهم ابلذات ش ء، وإمنا كانت  أوالد يعقوب سباطواأل
 وما أويتالصحف املنـزلة على إبراهيم منزلة إليهم أيضاً، كما نقول إن القرآن أنزل إلينا 

سائر النبيني كنوح  وما أوتى النبيونأي اإلجنيل  وعيسىأي التوراة  موسىأعط  
أي النفرق أبن نؤمن بنيب ونكفر  من رهبم ال نفرق بني أحد منهموغريه  )عليه السالم(

 وحنن لهبنيب كما فعل اليهود والنصارى، حيث آمنوا ببعض األنبياء وكفروا ببعض األنبياء 
 ال مشركون كاليهود والنصارى. مسلمونأي هلل تعاىل 

فإن آمنوا  أي أهل الكتابمبثل ما آمنتم به ان ابألنبياء مجيعًا وابهلل من اإلمي
فإمنا هم يف وأعرضوا عن اإلسالم  وإن تولوافهم على هداية  فقد اهتدواالواحد 

أي خمالفة احلق، فإن كل واحد من املتخالفني يف شق وجانب خمالف لشق اآلخر  شقاق
 وجانبه

فسيكفيكهم هللا اكم أي مينعكم من أذى اليهود والنصارى، فال يتمكنون من أذ
 بنياتكم. العليمألقوالكم  وهو السميعولكم النصر عليهم 

صبغة هللا  ًأي قولوا أيها املسلمون لقد صبغنا هللا بصبغة اإلميان، فإن لكل مجاعة لوان
ومن أحسن من هللا خاصاً، واملسلمون هلم لون اإلسالم وهو اللون الذي اختاره هللا هلم 

حنن نعبد هللا وحده، وال  وحنن له عابدونة هللا أي ال صبغة أحسن من صبغ صبغة
 نشرك به شيئاً كما يشرك اليهود والنصارى.

قل  اي رسول هللا، يف جواب اليهود الذين كانوا يقولون: لو كان حممداً منا آلمنا به، إذ
استفهام إنكار، أي  أ حتاجوننااألنبياء كلهم كانوا من أوالد يعقوب )عليه السالم( 

 دلونناجتا
يف هللا  أي يف فضل هللا سبحانه على أوالد إمساعيل )عليه السالم( ببعث النيب
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فلماذا تكون رسالته خاصة بكم كما تزعمون  وهو ربنا وربكم)صلى هللا عليه وآله( منهم 
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم   كل واحد منا ومنكم يرى نتيجة عملهوحنن له خملصون 

 ال نشرك به وهذا تعريض هبم أبهنم مشركون.يف العبادة إذ 
أم تقولون  وهذا استفهام إنكار  »بل«اي أهل الكتاب مبعىن إن إبراهيم وإمساعيل

فاليهود كانوا يقولون إهنم )عليهم  وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودًا أو نصارى
قل ء أنتم م( كانوا نصارى السالم( كانوا يهوداً، والنصارى كانوا يقولون إهنم )عليهم السال

فإن هللا قال: )ما كان إبراهيم يهودايً  أم هللابدين إبراهيم )عليه السالم(  أعلم
أي شهادة انشئة من  شهادة عنده من هللاأي أخفى  ومن أظلم ممن كتموالنصرانياً( 

من  عما تعملون وما هللا بغافلقبل هللا تعاىل ألن أهل الكتاب كانوا يعلمون بطالن قوهلم 
 اإلعمال السيئة، فإنه تعاىل يعرفها وسيجازيكم عليها، وهذا هتديد هلم.

تلك  إبراهيم )عليه السالم( وأوالدهأمة  مجاعةقد خلت  مضت  هلا ما
فكل مجاعة هلا عملها، ومنها  كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون

 .ُيسأل عما أتت به من خري أو شر
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سيقول السفهاء  وهم الذين ال حيكمون عقوهلم، واملراد هبم أهل الكتاب من الناس
أي بيت املقدس، إىل الكعبة فإن  عن قبلتهم اليت كانوا عليهاأي صرفهم  ما واّلهم

اي  قلاملسلمني كانوا يصلون إىل بيت املقدس، مث ان هللا أمرهم ابن يصلوا إىل الكعبة 
مبا يقتضيه  هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمواهبم رسول هللا يف ج

الصالح، فقد كان الصالح سابقاً التوجه إىل بيت املقدس واآلن يقتض  الصالح الصالة إىل 
 الكعبة، فكل واحد منهما هداية يف زمانه.

وكذلك  أي كما جعلناكم مهتدين مبا هو صالح لكم من تغيري القبلة كم جعلنا
ليس يف طريقكم إفراط وال تفريط كما يف سائر األداين واملذاهب  وسطاً مجاعة  أمة
لتكونوا  علة جلعلهم أمة وسطًاشهداء على الناس  فإن اإلنسان املعتدل يتمكن أن

فإن  الرسول عليكم شهيداً أي ليكون  ويكونيشهد على املنحرف ميينًا أو مشااًل 
ه وآله( حيث انه أعدل من اجلميع يشهد على األمة، واألمة ألهنا الرسول )صلى هللا علي

السلطة قائمة على الناس عادلة يف طريقتها تشهد على سائر الناس، وهذا مثل أن يقال: 
بيان ان املسلمني أمة  »وكذلك«، وكأن القصد من مجلة وامللك قائم على السلطة

وما جعلنا ظن الناس اهنم تبع ملن سواهم مستقلة، فال داع  التباعها قبلة غريها، حىت ي
علمًا  إال لنعلموه  بيت املقدس  اليت كنت عليهاأي مل نقرر القبلة السابقة  القبلة

من خارجيًا، أي ما يقع معلومه يف اخلارج، وإال فأصل العلم حاصل هلل تعاىل قبل ذلك 
ءه، وهذا كناية عن االرتداد عقب الرجل ورا على عقبيهيرجع  يتبع الرسول ممن ينقلب

عن اإلسالم  إىل الوراء، كاملش  إىل الوراء، فإن جعل القبلة األوىل مث تغيريها يوجب ظهور  
كفر من يعرتض على أعمال الرسول )صلى هللا عليه وآله( مث يرتد حيث ال يروقه املنهج 

خمففة من الثقلية التولية، أي حتويل القبلة إىل جهة جديدة، و)إن(  وان كانتاجلديد 
لكبرية  أي ثقيلة فإن ترك العادة ثقيل على بعض النفوسإال على الذين هدى هللا 

وما كان ليضيع أي هداهم هللا إىل التسليم أبحكامه، واملراد هداية زائدة، ال أصل اهلداية 
زعم بعض ان الصلوات اليت صلوها إىل بيت املقدس صارت ابطلة عند حتويل  إميانكم

القبلة، فجاءهم اجلواب أبن هللا ال يضيع ما هو مقتضى اإلميان من الصالة إىل القبلة األوىل 
 الرأفة: شدة الرمحة، فكيف يضيع هللا أعمال املؤمنني. إن هللا ابلناس لرؤوف رحيمسابقا 
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قد  للتحقيقنرى تقلب وجهك يف السماء  عريت اليهود املسلمني أبهنم اتبعون
ت املقدس، وأغتم الرسول )صلى هللا عليه وآله( لذلك وأخذ يتوجه بوجهه الكرمي لقبلتهم: بي

أي أنمر أبن تتوجه حالة  فلنولينكيف آفاق السماء ينتظر نزول الوح  بتحويل القبلة 
وجهك اصرف  فولّ وتكون موافقة للمصاحل اليت تتوخاها  قبلة ترضاهاالصالة 

ن الواجب توجه اإلنسان إىل جزء من املسجد ال إىل  أي جزءه، فإ شطر املسجد احلرام
فليس املسجد قبلة ألهل  فولوا وجوهكم شطرهمن اآلفاق  وحيث ما كنتمكله 

وهم اليهود  الكتابأي أعطوا  وإن الذين أوتوااملدينة فقط، بل لكل أهل األرض 
احلق من رهبم وما هللا حتويل القبلة  ليعلمون أنهالذين اعرتضوا على القبلة اجلديدة 

من القيام ضد الرسول )صلى هللا عليه وآله( واالعرتاض على القبلة  بغافل عما يعملون
 اجلديدة حسدا وبغياً، وسيجازيهم على ذلك.

ولئن أتيت  اي رسول هللاالذين أوتوا الكتاب بكل آية  دالة على صدقك
ألن هللا أمرك  أنت بتابع قبلتهم وماألهنم معاندون  ما تبعوا قبلتكوصحة قبلتك 
فإن اليهود  بتابع قبلة بعضمن اليهود والنصارى  وما بعضهمابلقبلة اجلديدة 

تستقبل الصخرة والنصارى املشرق، وذلك ألن كل طائفة يرى بطالن طريقة الطائفة األخرى 
ولئن اتبعت أهواءهم  ابتباع قبلتهممن بعد ما جاءك من العلم لى بطالن الدال ع

طريقة أهل الكتاب، وهذه اجلملة ألجل أن ييأس أهل الكتاب من رجوع املسلمني من القبلة 
 .إنك إذاً ملن الظاملنياجلديدة 
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الذين آتيناهم  أعطيناهمالكتاب  املراد جنس الكتب السماويةيعرفونه  أي
تبه األب ولده كذلك فكما ال يش كما يعرفون أبناءهمالرسول )صلى هللا عليه وآله( 

واال فان بعضهم  وان فريقا منهمهؤالء ال يشتبهون يف الرسول )صلى هللا عليه وآله( 
 احلق. احلق وهم يعلمونأي خيفون  ليكتموناعرتفوا ابلرسول )صلى هللا عليه وآله( 

احلق من ربك  أي ما أوتيت اي رسول هللا حق من ربكفال تكونن من املمرتين 
لشاكني، فال تشك فيما آتيناك، وهذا إرشاد لألمة وإن كان اخلطاب للرسول )صلى هللا أي ا

 عليه وآله(.
ولكل  أمةوجهة  أي جهةهو  أي هللاموليها  أي أمر تلك األمة ابلتوجه

إىل تلك اجلهة، وهذا جواب آخر عن إشكال أهل الكتاب، فال تصح اعرتاضهم على 
أي سابقوا  فاستبقوا اخلرياتلة، فلكم أيها املسلمون أيضاً قبلة، املسلمني، إذ لكل أمة قب

أي أيت بكم  أيت بكم هللا مجيعاً من البالد والصحاري  أين ما تكونوايف عمل اخلري 
قادر على  إن هللا على كل شيء قديرللحساب، فليس استباقكم يذهب سدى 

 إحيائكم واإلتيان بكم للحساب.
ومن حيث خرجت ي من أي بلد خرجت، وهذه اآلية تبني ان حال السفر كحال أ

فول وجهك شطر املسجد احلضر يف التوجه اىل القبلة، فإن اآلية السابقة كانت للحضر 
 .احلرام وانه للحق من ربك وما هللا بغافل عما تعملون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم  يف بر أو حبر
علة لتحويل القبلة وانه ألجل قطع تعيري اليهود أبن  فولوا وجوهكم شطره لئالأو جو 

إال الذين أي احتجاج وتعيري  يكون للناس عليكم حجةاملسلمني اتبعون لقبلتهم 
فإن الظامل املعاند يقول ما يشته  ، ويقول لدى التحويل إن حتويل القبلة  ظلموا منهم

عليه وآله( إىل دين قومه، وإمنا مس  حجة للمشاهبة، كقوله ألجل ميل الرسول )صلى هللا 
الختشوا أيها املسلمون، من أهل الكتاب، فإن  فال ختشوهم »حجتهم داحضه«تعاىل: 

نعميت علة أخرى لتحويل القبلة  وألمتيف اتباع أوامري  واخشوينمطاعنهم ال تضركم 
ويل موافقًا رغبة املسلمني يوجب اقرتاهبم علة اثلثة، فإن كون التح عليكم ولعلكم هتتدون

 إىل اهلداية.
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كما أرسلنا فيكم  ًأي حولنا القبلة إىل قبلة جديدة كما أرسلنا إليكم رسواًل جديدا
عليكم آايتنا يقرأ  يتلوال من اليهود  رسواًل منكمهو حممد )صلى هللا عليه وآله( 

القرآن  ويعلمكم الكتاباالجتماع يطهركم من أدران العقيدة وموبقات  ويزكيكم
واحلكمة  الشريعةويعلمكم  أتكيد ملا سبقما مل تكونوا تعلمون. 

فاذكروين وإذ أنعمت عليكم فاذكروين ابلطاعة 
أذكركم  إبعطاء السعادة والثواب

واشكروا يل   نعموال تكفرون .ابلعصيان وجحد النعم 
 ابلصرب والصالة إن هللا مع الصابرين اي أيها الذين آمنوا استعينوا  ابلنصر

 والثواب.
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وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا أموات  أي ال تسموهم ابسم امليتبل  هم
أحياء ولكن ال تشعرون .حبياهتم، إذ املراد حياهتم عند رهبم 

ولنبلونكم  أي منتحنكمبشيء  قليل من اخلوف واجلوع ونقص من األموال
 .الصابريناي رسول هللا  والثمرات وبشرابملوت والقتل  ألنفسوا

الذين اذا أصابتهم مصيبة   يف أمواهلم أو أنفسهمقالوا إان هلل وإان إليه راجعون 
 فاإلنسان ملك هلل، وبعد موته يرجع إىل ثواب هللا تعاىل أو عقابه.

أولئك  الصابرونعليهم صلوات  عطف ورأفة ورمحة وأولئك هم من رهبم
 إذ املهتدي يسلم أمره هلل تعاىل. املهتدون
إن الصفا واملروة  مرتفعان متصالن ابملسجد احلرام، وكان املسلمني يظنون حرمة

من السع  بينهما وانه من أعمال اجلاهلية، فجاءت اآلية لتبيني ان هذا الظن خاطئ 
 أي أتى ابلعمرة لبيت أو اعتمرفمن حج امجع شعرية، مبعىن العالمة  شعائر هللا

 فال
أي يسعى بينهما، وهذا لدفع توهم احلظر  عليه أن يطوف هبماأي ال حرج  جناح

 ًومن تطوع خريا أي فعل طاعة، فإن التطوع فعل الطاعة 
فإن هللا شاكر  يثيب على

 أبعمال الناس. عليمالطاعة 
إن الذين يكتمون ئق أي خيفون فال يظهرون احلقاما أنزلنا من البينات  اآلايت

 من بعد ما بيناهأي الطرق اليت هتدي اىل احلق  واهلدىالدالة على صحة النبوة 
 من املالئكة والناس.  للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنونأوضحناه 

إال الذين تبوا  عن الكتمانواصلحوا  ما أفسدواوبينوا اآلايت  فأولئك
 .وإان التواب الرحيمبقبول توبتهم  أتوب عليهم

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار  يف مقابل ما إذا آمنوا مث ماتوا أولئك عليهم لعنة
 .هللا واملالئكة والناس أمجعني

خالدين فيها  أي يف تلك اللعنة والعذابال خيفف عنهم العذاب والهم ينظرون 
 ألن يعملوا صاحلاً كما أمهلوا يف الدنيا.أي ال ميهلون 

وإهلكم  أيها الناسإله واحد ال اله إال هو الرمحن الرحيم. 
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إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار  أي تعاقبهما إبتيان
 اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناسأي يف وجود السفينة  والفلكأحدمها وراء اآلخر 

ما أنزل هللا من يف  والبساً ابلش ء الذي ينفع الناس من التجارة ومحل املسافرين أي م
أي بذلك املاء، واإلحياء  فأحيا به  ما انزلبيان  من ماءجهة العلو  السماء

أي نشر،  وبثموت األرض كوهنا قفراً  األرض بعد موهتاعبارة عن اإلنبات والعمران 
أي  وتصريفمن مجيع أصناف الدواب  فيها من كل دابة انزلوهذا عطف على 

 أي يف السحاب والسحابوصرفها من جانب إىل جانب  الرايحيف تصريف 

املسخر بني السماء واألرض آلايت  داالت على وجود هللا وصفاتهلقوم يعقلون. 
ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا  أضداداً، أي األصناموهنمحيب  أي

أي حب  والذين آمنوا أشد حباً هللأي مثل حبهم هلل  كحب هللاحيبون تلك األنداد 
أي  إذابلشرك  ولو يرى الذين ظلموااملؤمنني هلل أشد من حب املشركني هلل وألنداده 

وأن وال قوة ألصنامهم  القوة هلل مجيعاً  يرىمفعول  يرون العذاب أنيف زمان 
 لتربءوا من األنداد، وهذا بيان أهنم يندمون من الشرك. د العذابهللا شدي
إذ  وذلك التربي من األنداد يف زمانتربأ الذين اتُبعوا  أي تربأ املتبوعون من

أسباب املودة  العذاب وتقطعت هبم األسبابمجيعهم  من الذين اتَبعوا ورأوااتباعهم 
قيامة، فإن أسباب احملبة: الرائسة واملال والرحم وما أشبه، بني التابع واملتبوع تنقطع يف يوم ال

 وكلها تتقطع هناك.
وقال الذين اتبعوا لو   للرتجأن لنا كرة  أي رجوعاً إىل الدنيافنتربأ منهم  أي

 من املتبوعني ونتباعد عنهم عداوة
كما تربءوا  أي املتبوعونمنا، كذلك  أي هكذا

احلسرة شدة الندامة، ألن  أعماهلم حسرات عليهمأي األتباع  يريهم هللاالذي ذكران 
 .وما هم خبارجني من الناراالتباع مل ينتفعوا أبعماهلم، ومل يساعدهم املتبوعون 

 ًاي أيها الناس كلوا مما يف األرض حالاًل طيبا  ال خبت فيه وال ضرر وال تتبعوا
 إنه لكم عدو مبنيالشيطان  مجع خطوة أي ال تسلكوا مسلك خطوات الشيطان

 ظاهر العداوة.
إمنا أيمركم  الشيطانابلسوء العمل السيئ 

والفحشاء  مصدر، أي العمل
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على هللا ما أي أيمركم الشيطان أبن تقولوا  وأن تقولوااملتجاوز عن حد الشرع والعقل 
 كاختاذ األنداد، وتشريع القوانني الباطلة.  ال تعلمون
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هلم اتبعوا ما أنزل إليه وإذا قيل  أي اعملوا أبحكام هللاقالوا بل نتبع ما ألفينا 
أو لو كان آابؤهم اليعقلون شيئاً وال هم من العقيدة والطريقة  عليه آابءان  أي وجدان

استفهام إنكار وتعجب أبهنم كيف يتبعون اآلابء واحلال أن آابءهم مل يكونوا  يهتدون
 .عقالء وال هم مهتدين

ومثل الذين كفروا  أي مثل دعوة الكفاركمثل الذي ينعق أي يصيح 
مبا  أي

فإن احليوان يفهم إذا دعاه اإلنسان إىل املأكل  ال يسمع إال دعاء ونداءً ابحليوان الذي 
واملشرب ويسمع إبذنه النداء والصوت وال يفهم ما سوى ذلك، والذي يدعو الكافر املعاند 

مجع أصم وأبكم وأعمى، أي إن املعاند يكون  صم بكم عميابحليوان  مثله كمثل الناعق
 .ال يعقلونأي الكفار املعاندون  فهمهكذا ولذا ال يستجيب ملن يدعوه 

اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إايه تعبدون 
 بث ... إي إن كنتم تعبدون هللا فكلوا الطيب وذروا اخل

إمنا حرم عليكم امليتة  اليت مل تذبح ذحبًا شرعيًا والدم وحلم اخلنـزير وما أهل به
اإلهالل أول الصوت، أي ذكر عند ذحبه إسم غري هللا، أبن مس  الصنم عند ذحبه  لغري هللا
وال ابن مل يبغ ومل يطلب احلرام  غري ابغألكل هذه احملرمات  فمن اضطرمثال 

فال  يتعد عند األكل من مقدار الضرورة، بل كان أكله اضطراراً وبقدر االضطرار ومل عاد
 .إن هللا غفور رحيميف أكله  إمث عليه
إن الذين يكتمون  أي خيفونما أنزل هللا من الكتاب  أي التوراة املبشر مبحمد

ذا أهنم بكتماهنم يبقون أي هبذا الكتمان، إ ويشرتون به مثنًا قليالً )صلى هللا عليه وآله( 
أي ال جيرون إىل  أولئك ما أيكلون يف بطوهنمعلى رائستهم اليت ه  مثن قليل منقطع 

يوم القيامة وال كالمًا حسنًا   إال النار وال يكلمهم هللابطوهنم، من مثن الكتمان 
 مؤمل. وهلم عذاب أليمال يطهرهم من املعاص  ابلغفران هلم  يزكيهم
أولئك  الكامتونالذين اشرتوا الضاللة ابهلدى  أبن ابعوا اهلداية واشرتوا مكاهنا

 فما أصربهم على النارأبن ابعوا الغفران واشرتوا العذاب  والعذاب ابملغفرةالضاللة 
 هذا للتعجب واهنم كيف يصربون على النار واليت ه  جزاء كتماهنم.

ذلك  العذابأبن هللا  أي بسبب أن هللانزل الكتاب ابحلق  فرفضوه وإن
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أي قال بعضهم إنه كالم الرسول )صلى هللا عليه وآله( وبعضهم  الذين اختلفوا يف الكتاب
 من احلق. بعيدأي شق يف مقابل شق احلق  لفي شقاقإنه من تعليم رجل فارس  
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ليس الرب  واخلريأن تولوا  أي تتوجهواوجوهكم قبل  طرف املشرق
وهذا رد ملا كان أهل الكتاب يزعمونه من أن التوجه إىل قبلتهم هو الرب، دون  غربوامل

واليوم اآلخر أي عمل من آمن ابهلل  ولكن الرب من آمن ابهللالتوجه إىل قبلة املسلمني 
أي جنس الكتاب املنزل من السماء  والكتابأبن آمن بوجود املالئكة  واملالئكة

والنبيني وأتى عطى أي أاملال على حبه  أي مع انه حيب املالذوي القرىب  أي
أي املسافر الذي انقطع به الطريق  وابن السبيلالفقراء  واليتامى واملساكنيأقرابءه 

أي  ويف الرقابالطالبني للمال لفقر أو ألجل عمل خري  والسائلنيومتت نفقته 
أي  زكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدواوأقام الصالة وآتى الألجل عتق رقاب العبيد 

كاملرض   والضراءكالفقر   والصابرين يف البأساءإذا عاهدوا عهدًا وفوا بذلك العهد 
وحني البأس  أي احلربأولئك الذين صدقوا  يف كوهنم مؤمنني وأولئك هم

 الذين يتجنبون الكفر والعصيان. املتقون
لقصاصاي أيها الذين آمنوا كتب عليكم ا أبن يقتل القاتل 

يف القتلى  مجع قتيل
احلر ابحلر والعبد ابلعبد واألنثى ابألنثى  فال يقتل احلر يف مقابل العبد وال يقتل الرجل

أي من  من أخيهأي ترك ألجله  فمن عفي لهيف مقابل املرأة والتفصيل يف الفقه 
أي فعلى من  فاتباع ابملعروفمن الدية  شيءجانب أخيه، واملراد به ويل املقتول 

أي ويل املقتول  إليهمن القاتل  وأداءعفى أن يتبع بقااي الدية اتباعًا بال عنف 
إبحسان  من غري مماطلة، فإذا قتل زيد والد بكر، مث عفى بكر عن بعض الدية، فعلى

ة الدية إىل بكر بكر أن يتبع زيدًا ألخذ بقية الدية اتباعًا مبعروف، وعلى زيد أن يؤدي بقي
من على الناس  ختفيفاحلكم إبعطاء الدية بدل القصاص  ذلكأداًء إبحسان 

احلكم  بعد ذلكجتاوز  فمن اعتدىتّرحم بكم  ورمحةمن قبل هللا تعاىل  ربكم
 مؤمل. فله عذاب أليمأبن قتل اثنياً، أو ما طل يف األداء، أو عنف ويل املقتول يف الطلب 

القصاص حياةولكم يف   ألن القصاص يوجب خوف الناس من أن يقتلوا فيسبب
إراقة الدماء، فقد  لعلكم تتقونأصحاب العقول  اي أويل األلباببقاء حياة الناس 

 شرعنا لكم القصاص ألجل اإلتقاء.
كتب عليكم  أي شرّع من قبل هللا تعاىلإذا حضر أحدكم املوت  أبن أشرف
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أي كتب هللا عليكم  كتبانئب فاعل  الوصيةأي مااًل  خرياً  إن تركعلى املوت 
أي األقرابء، فتوصون أبن يعطوهم ـ زايدة  للوالدين واألقربنيإن تركتم مااًل أن توصوا 

أي وصية ابملعروف، أبن ال يكون املوصى به  ابملعروفعلى اإلرث ـ من بعض أموالكم 
ألن  على املتقنيلوصية تكون حقاً، وليست ابطلة أي إن هذا ا حقازائداً على الثلث 

 أهل التقوى هم الذين يعملون هبذه الوصااي.
فمن بدله  أي غرّي ما أوص  بهبعد ما مسعه  أي حتققت عنده الوصية فإمنا

أي يبدلون ما أوص  به، وليس اإلمث على  على الذين يبدلونهأي عصيان التبديل  إمثه
 .مسيع عليمإن هللا املوصى 
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فمن  من األوصياء ًخاف من موص جنفا  ًأي ميالً عن احلق خطاء 
 ًأو إمثا  أي

عصيااًن على جهة العمد، أبن رأى الوص  أن املوص  أوصى ابلباطل، كأن أوصى إبعطاء 
أي بني املوصى هلم، إبجرائهم  بينهمالوص   فأصلحأوالده الذكور واإلانث متساواًي 

 إن هللا غفور رحيميف تبديل الوصية  فال إمث عليهرع على هنج الش
اي أيها الذين آمنوا كتب  أي قرر وشرع عليكم الصيام كما كتب على الذين من
 املعاص ، فإن الصوم يوجب التقوى. لعلكم تتقونمن األنبياء واألمم  قبلكم

مريضاً أو على  من كان منكمقالئل، وهو شهر رمضان  أايماً معدوداتتصومون 
بعد  من أايم أخرأي صوموا بعدد تلك األايم  فعدةمسافراً، كأنه ركب السفر  سفر

أي إن الصوم منتهى طاقتهم، وفيه مشقة شديدة هلم  وعلى الذين يطيقونهشهر رمضان 
فدية  أي بدل عن الصوم وهوطعام مسكني  واحد أبن يطعمه عوض الصوم فمن

ألنه يوجب  خري لهأي التطوع  فهوأتى ابلطاعة، صيامًا أو فدية  أبن تطوع خرياً 
خري لكم إن  أي صيامكم، مقابل اإلفطار  وأن تصومواخري الدنيا وسعادة اآلخرة 

 ما يف الصيام من الفضيلة. كنتم تعلمون
شهر رمضان

 (7)(بدل من )الصيام (6) 
الذي أنزل فيه  يف شهر رمضان القرآن

أي إن القرآن آايت واضحات  للناس وبيناتيف حال كون القرآن هداية  أي هدى
من  سنخاهلدى  واإلرشادوالفرقان  أي إن القرآن يفرق بني احلق والباطل فمن

فليصمه ومن كان أي شهر رمضان  الشهرأي حضر ومل يكن مسافرًا  شهد منكم
 من أايم أخر يريد هللا بكم اليسر أي فليصم قضاءه بعدده مريضاً أو على سفر فعدة

وال يريد بكم العسر يف تشريع اإلفطار والقضاء للمسافر واملريض، وهذا علة لإلفطار 
ولتكربوا وإمنا شرع القضاء لتكملوا عدد الشهر، ملا يف ذلك من الفوائد  ولتكملوا العدة

ألجل أن يعظم هللا يف  علة لوجه إكمال العدة، أي إن إكمال العدة هللا على ما هداكم
علة لتكبري  ولعلكم تشكروننفوسكم، فإن الصيام يوجب مسو النفس املالزم لتكبري هللا 

                                                        
وقوع الشمس على الرمل وغريه، فاهنم ملا مسوا الشهور ابالزمنة اليت وقعت فيها، فوافقت  قالوا: رمضان من الرمض وهو شدة (6)

 رمضان أايم رمض احلر. 
 أو خرب حملذوف، أو مبتدأ ملا بعده. (7)
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 هللا، فإن تكبريه يوجب شكره.
وإذا سألك  اي رسول هللاعبادي عين ؟ فقالوا: أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه

فإين  فقل هلم: إينقريب  قدرة قرب اطالع وعلم وأجيب دعوة الداع  الذي
أي فكما أين أجيبهم إذا دعوين،  فليستجيبوا يلطلب مين شيئًا  إذا دعان  يدعوين 

طريق الرشد  يصيبون وليؤمنوا يب لعلهم يرشدونفليجيبوين إذا دعوهتم للطاعة والعبادة 
 والصالح.
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أحل لكم ليلة الصيام  يف الليلة اليت تصومون غدهاالرفث  اجلماع إىل
الزوج والزوجة كل واحد مبنزلة لباس  هن لباس لكم وأنتم لباس هلنزوجاتكم  نسائكم

اجلسد لآلخر، فكما أن اللباس حافظ للجسد ومجال له وحمرم معه، كذلك كل من الزوجني 
لقد كان أول تشريع الصوم حيرم اجلماع يف  علم هللامع اآلخر، وهذا شبه تعليل للحلية 

أنكم كنتم ختتانون كما حيرم األكل بعد النوم مث رفع هذان احلكمان هبذه اآلية   الليل
من اخليانة، فإن معصية هللا خيانة للنفس، فقد كان بعض املسلمني يواقعون ليالً  أنفسكم

فتاب عليكم  عصيانكم ابملواقعة حال كوهنا حرامًا يف الليايلوعفا عنكم  أبن أابح
كناية عن اجلماع، أي جيوز لكم الوقاع   ابشروهنليايل الصيام  يف فاآلنالوقاع 

وابتغوا  أي اطلبوا حال اجلماعما كتب هللا لكم  من الولد، فإن هللا قدر لبعض الناس
األوالد فإذا أتى مبقدماته رزق الولد، و هذا إشارة إىل أنه ينبغ  أن يكون اجلماع ألجل الولد 

يباح لكم اآلكل والشرب طول الليل، خالفاً  ا واشربواوكلو ال ألجل الشهوة فقط 
حىت يتبني لك اخليط للحكم السابق الذي كان ال يباح األكل والشرب بعد النوم لياًل 

اخليط األبيض كناية عن الضياء واخليط األسود كناية عن  األبيض من اخليط األسود
مث أمتوا الصيام إىل الليل الصادق  بيان للخيطني، واملراد تبني الفجر من الفجرالظالم 

يف حال االعتكاف،  وانتم عاكفون يف املساجدأي ال جتامعوا النساء  وال تباشروهن
فكما إن للبلد حدًا كذلك للشرع  حدود هللااألحكام اليت ذكرت  تلكهنارًا ولياًل 

ال خترتقوها  ابملخالفة، أي فال تقربوهاحد فمن عمل هبا دخل يف حيطة املؤمنني 
كذلك  أي هكذا، كما بني األحكام السابقةيبني هللا آايته للناس لعلهم يتقون 

 املعاص .
وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل  أي أكاًل ابلباطلوتدلوا  من اإلدالء مبعىن

لقضاة أبن ترفعوا قضية املال إىل ا إىل احلكامأي بتلك األموال  هبااإللقاء، أي تلقوا 
لتأكلوا فريقًا من أموال الناس ابإلمث  ًأي ابلعصيان أبن حتلفوا عند القاض  حلفًا كاذاب

 أبنكم مبطلون. وانتم تعلمونأو أتتوا بشهادة زور، وذلك لتأكلوا أموال الناس 
يسألونك عن األهلة  مجع هالل، والسؤال كان عن سبب اختالف أحوال اهلالل

قل هي مواقيت يقات وهو يطلق على الزمان املوقت واملكان املوقت مجع مللناس  يف

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 56 

 ديوهنم وعدة نسائهم ومواعيد معامالهتم
واحلج  أي ميقات للحج، فإن وقت احلج يعرف

كان بعض الناس إذا أحرموا للحج دخلوا خباءهم من ظهره ال   وليس الرببواسطة اهلالل 
ولكن الرب أي ورائها،  ا البيوت من ظهورهاأبن أتتو من اببه ويقولون ان ذلك من الرب 

 فإن اإلتيان من الظهور بعنوان الدين بدعة وأتوا البيوت من أبواهبااملعاص   من اتقى

 تظفرون ابلفالح. واتقوا هللا لعلكم تفلحونغري جائز 
وقاتلوا يف سبيل هللا فال يكون القتل للسيطرة واالنتقام بل ألجل إعالء كلمة هللا 

إن هللا ال حيب مبجاوزة احلد يف القتال  الذين يقاتلونكم وال تعتدواوجناة املستضعفني 
 .املعتدين
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واقتلوهم  أي الذين يقاتلونكمحيث ثقفتموهم أي وجدمتوهم 
 وأخرجوهم من

تفتني  والفتنةأي من املكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة املكرمة  حيث أخرجوكم
وال تقاتلوهم عند املسجد أي من قتلكم إايهم  أشد من القتلإليذاء الكفار لكم اب

يف احلرم  فاقتلوهميف احلرم  حىت يقاتلوكم فيه فان قاتلوكمأي يف احلرم  احلرام
كذلك  أي قتلهمجزاء الكافرين. 

فان انتهوا تلوكم أي انتهى الكفار عن الكفر ابن آمنوا أو انتهوا من قتالكم ابن مل يقا
فإن هللا غفور رحيم. 

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة  أي افتتان، فإن دينني متصادمني الجيتمعان يف مكان
ويكون الدين  الطريقة يف احلياةهلل  وحده، أبن ميحق دين سواهفان انتهوا  عن

إال اثلة أي ال يتعدى عليهم، ومس  تعداًي بعالقة املم فال عدوانالكفر واحملاربة لكم 
 . على الظاملني

الشهر احلرام  إذا قاتل املشركون املسلمني يف الشهر احلرام، جاز أن يقاتلهم املسلمون
مجع حرمة، وه  ما جيب  احلرام واحلرماتأي مبقابل الشهر  ابلشهريف الشهر احلرام 

رهم،  جيري فيها القصاص، فإذا هتكوا حرمة شهركم فاهتكوا حرمة شه قصاصحفظه 
يف الشهر  فمن اعتدى عليكمكما انه إذا هتكوا حرمة حرمكم فاهتكوا حرمة حرمهم 

فال جتاوزوا  مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا هللاأي قابلوه ابملثل  فاعتدوا عليهاحلرام 
 .واعلموا أن هللا مع املتقنيحدود الشرع يف قتالكم 

وأنفقوا يف سبيل هللا س واملال، وحيث تقدم ذكر النفس أتى القتال يتطلب النف
 إىل التهلكةأي بواسطة أيديكم  أبيديكمأنفسكم  وال تلقواالسياق لذكر املال 

 وأحسنواأي اهلالك، أبن حتاربوا فيما هنى عنه الشرع، أو ترتكوا احملاربة فيما أمر الشرع هبا 
 .إن هللا حيب احملسننييف حالة احلرب والسلم 

وأمتوا  أي أكملوا إذا شرعتماحلج والعمرة هلل  اقصدوا هبما التقرب اىل هللا فإن
ما عليكم أن تقربوا  فـأي منعتم عن احلج بواسطة عدو أو خوف أو مرض  أحصرمت
أبن تذحبوه أو تبعثوه إىل مكة املكرمة ليذبح هناك،  من اهلديما متكنتم  استيسر

أي  وال حتلقوا رؤوسكمذا فعلتم ذلك حتللتم من اإلحرام واهلدي بقرة أو شاة أو إبل، ففإ

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 58 

أي احلرم يف حالة احلصر ابملرض، واملوضع  حىت يبلغ اهلدي حملهال حتلوا من إحرامكم 
مل يقدر أن يؤخر احللق اىل  فمن كان منكم مريضاً الذي يصد فيه يف احلصر ابلعدو 

شبهه، جيوز له أن حيلق قبل وصول لقمل أو  أو به أذى من رأسهوصول اهلدي حمله 
 ففدية من صياماهلدي، لكن الواجب عليه أن يعط  فدية ألجل حلقه قبل اإلحالل 

على عشرة مساكني لكل مسكني مّد من طعام  أو صدقةبيان الفدية، والصوم ثالثة أايم 
أو نسك  مجع نسيكة، وه : الذبيحةفإذا أمنتم وف من اخلوف، أبن مل يصادفكم خ

ألن حج التمتع  إىل احلجأبن أيت بعمرة التمتع، منتهيًا  فمن متتع ابلعمرةبعد اإلحرام 
بقرة أو إبال أو شاة  من اهلديما متكنتم  ما استيسرالواجب ذبح  فـبعد عمرته 

فمن مل جيد  اهلدي لفقر أو حنوهفـ  عليهصيام ثالثة أايم يف احلج  بدل اهلدي
رجعتم وسبعة إذا  إىل أهاليكمتلك  الصيامات الواجبات بدل اهلدي ،عشرة كاملة

ملن مل يكن أهله حاضري املسجد أي حج التمتع الذي تقدم ذكره إمنا هو فرض  ذلك
أي مل يكن من أهل مكة املكرمة ومن جيري رجراهم ممن يف حوايل مكة، وإال  احلرام

اد، ويف كليهما يقدم احلج، وليس يف اإلفراد فالواجب على أهل مكة حج القران أو اإلفر 
 ملن خالفه.  واعلموا أن هللا شديد العقابيف احملافظة على أوامره  واتقوا هللاهدي 
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احلج  أي وقت احلجأشهر معلومات  ه  شوال وذو القعدة و ذو احلجة وال
أي يف هذه  نفيهعلى نفسه أبن أحرم  فمن فرضجيوز تقدم احلج أو أتخريه عنها 

خروج عن طاعة هللا، وفسر ابلكذب  وال فسوقأي مجاع  احلج فال رفثاألشهر 
فإن هذه الثالثة ال جيوز يف حال  بلى وهللاو ال وهللاوفسر بـ  وال جدالوالسباب 
الزاد هو الطعام  يعلمه هللا وتزودوا مابيان  يف احلج وما تفعلوا من خرياإلحرام 
لآلخرة  فإن خري الزادتخذ للسفر، واملراد اعملوا األعمال احلسنة آلخرتكم الذي ي

التقوى، واتقون  خافوا عقايباي أويل األلباب .اي أصحاب العقول 
ليس عليكم جناح إمث 

أن تبتغوا  تطلبوا ًفضال  رزقاً ابلتجارةمن ربكم  فقد
أي دفعتم  فإذا أفضتم، فنزلت هذه اآلية كانوا يزعمون أن التجارة ال جتوز يف حال احلج

فاذكروا هللا عند املشعر صحراء قريب مكة  من عرفاتأنفسكم بكثرة كفيض املاء 
وان  أي ابزاء هدايته لكم  واذكروه كما هداكمصحراء بني العرفات ومكة  احلرام

 د.ال تعرفون طريق الرشا ملن الضالنيأي قبل أن يهديكم  كنتم من قبله
مث أفيضوا  إىل مىنمن حيث  أي من املكان الذيأفاض الناس  سائر الناس

التابعون لألنبياء، فقد كان قريش ال يقفون بعرفات، بل يذهبون إىل املشعر رأساً ترفعاً من أن 
إن هللا غفور من ذنوبكم  واستغفروا هللايقفوا مع الناس بعرفات، ويف اآلية قول آخر 

 .رحيم
ا قضيتمفإذ أي أديتم 

مناسككم  أي أعمال احلج، مجع منسك مبعىن العبادة
فاذكروا هللا كذكركم آابءكم  فإن أهل اجلاهلية، كانوا إذا فرغوا من احلج يذكرون مفاخر

ألن هللا أحق ابلذكر والتعظيم  أو اشد ذكراً آابئهم، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يذكروا هللا 
وما وال يهتم ابآلخرة  يف الدنياأعطنا اخلري  س من يقول ربنا آتنافمن النامن اآلابء 

 نصيب. يف اآلخرة من خالقليس له  له
ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة  أي جنس احلسنة الشامل جلميع أنواعها

ويف اآلخرة حسنة وقنا  واحفظنا منعذاب النار. 
أولئك  واآلخرة الذين يطلبون الدنياهلم نصيب مما كسبوا  فإن كسب الكافر

وهللا سريع يذهب هباًء إذا مات، أما كسب املؤمن فيبقى منه ما أرسله إىل اآلخرة 
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 فال يظن اإلنسان أن القيامة بعيدة فال يعمل هلا.  احلساب
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واذكروا هللا  أيها احلجاجيف أايم معدودات  ،وه  األايم اليت هم يف مىن
أبن نفر من مىن إىل مكة املكرمة يف  فمن تعجل يف يومنيفيها ذكر هللا تعاىل  ويستحب

أبن بق  إىل اليوم  ومن أتخربتعجيله  فال إمث عليهاثين اليومني أي اليوم الثاين عشر 
الصيد والنساء يف حال احلج، فإنه خيتار بني األمرين،  فال أمث عليه ملن اتقىالثالث عشر 
إىل  واتقوا هللا واعلموا أنكم إليهيتق فالواجب عليه أن يبقى إىل الثالث عشر أما من مل 

 أي جتمعون من أين ما كنتم. حتشرونثواب وعقابه يف يوم القيامة 
ومن الناس من يعجبك  اي رسول هللاقوله  أي من تستحسن كالمه، لفصاحته

و يف الدنيا، أما يف اآلخرة فال يعجبك أي استحسان قوله إمنا ه يف احلياة الدنياوبالغته 
أي يقول: إن هللا شهيد  ويشهد هللا على ما يف قلبهقوله ملا يظهر لك من ابطنه السيئ 

واملراد هبذه اآلية املنافق العليم  أشد األعداء، وهو ألد اخلصامأبن قليب موافق ملا أظهره 
 اللسان.
وإذا توىل أدبر وانصرف من عندك 

سعى رع أس يف األرض ليفسد فيها ويهلك
أي ال يرتض   وهللا الحيباألوالد، واملراد به كل مفسد  والنسلالنبات  احلرث

الفساد. 
وإذا قيل له اتق هللا  خف من هللا فال تفسدأخذته العزة ابإلمث  أي محلته احلمية
ًا شريفًا ال يستعد لسماع على أن أيمث ويعص  هللا تعاىل، فإن من يرى نفسه عزيز  اجلاهلية

أي  ولبئس املهادأي كفته جهنم عقوبة لعمله  فحسبه جنهمالنصائح وترك املعاص  
 إن جهنم حمل سيئ للعاص .

ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه 
ابتغاء  أي طلبًا لـمرضات هللا 

 أمري املؤمنني عل  )عليه لرض  هللا، ومعىن بيع النفس قيامه أبوامر هللا تعاىل، نزلت يف
 السالم( حيث انم على فراش النيب )صلى هللا عليه وآله( ليلة اهلجرة

وهللا رؤوف  الرأفة
 .ابلعبادأرق الرمحة 

اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم  االستسالم هللكافة  مجيعًا والتتبعوا
إنه لكم عوا القدم مكان قدمه ال تسريوا يف سلك الشيطان، أبن تض خطوات الشيطان

 واضح العداء. عدو مبني
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فان زللتم   أبن وقعتم يف املعاصمن بعد ما جاءتكم البينات  األدلة الواضحة
 ال يعجزه البطش فاعلموا أن هللا عزيزعلى أوامر هللا تعاىل 

حكيم  ،ال يعاقب إال حبق
 ألنه يضع األشياء مواضعها.

هل ينظرون نتظر هؤالء الكفار، وهذا استفهام إنكاري أي هل ي إال أن أيتيهم هللا
السحاب األبيض فإنه مظنة املطر  من الغماممجع ظلة، وه  ما أظلت  يف ظلل

وقضي مع هللا أيضًا  املالئكةأتيت  ووالرمحة، فإتيان العذاب منه أشد يف اإليالم 
أي منتهى كل أمر إليه  ترجع األمور وإىل هللاأبن حكم على الكفار ابهلالك  األمر

سبحانه فيجازي العاملني مبا يستحقون، ومعىن اآلية أن الكفار إذ مل يؤمنوا مع هذه احلجج 
الظاهرة فكأهنم ابنتظار إتيان هللا حىت يؤمنوا، ولو أتى هللا أهلكهم وقضى األمر، فإن أهل 

 عه املالئكة.الكتاب والكفار كان يزعمون أن هللا أييت يف الغمام وم
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سل  اسأل اي رسول هللابين إسرائيل  علماء اليهودكم آتيناهم  أعطينا
معجزة ظاهرة، واالستفهام للتوبيخ، وه  يف مقام بيان إن هللا أمت  من آية بينةألنبيائهم 

ومن يبدل احلجة عليهم حيث ذكر الرسول )صلى هللا عليه وآله( يف كتبهم مرات وكرات 
وصلت إليه فلم  من بعد ما جاءتهأبن مل يؤمن، فإن اإلميان نعمة من هللا  نعمة هللا

هتديد لبين إسرائيل الذين ال يؤمنون برسول  فإن هللا شديد العقابيعمل مبقتضى النعمة 
 هللا )صلى هللا عليه وآله(.

زين  حسن يف أعينهمللذين كفروا احلياة الدنيا  صفة احلياة، مقابل احلياة
أي يستهزؤون ابملؤمنني،  ويسخرون من الذين آمنوااآلخرة، فهم يعملون ألجلها فقط 

أي فوق مكان  والذين اتقوا فوقهمويقولون إهنم سفهاء حيث يعملون لش ء رجهول 
كناية   يوم القيامة وهللا يرزق من يشاء بغري حسابالكفار، أو فوقهم يف الرتبة والكرامة 

 فار كالمها يرزقان يف الدنيا على حد سواء، ويف اآلخرة املتقون فوقهم.عن الكثرة، فهم والك
كان الناس أمة واحدة وهكذا كل أمة قبل  على كيفية واحدة يف العقيدة والعمل

ظهور املصلحني، فإهنم خيتلط فيهم احلق ابلباطل، مث أييت املصلحون لينبهوا على مواضع 
أي  مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ابحلقهللا النبيني أي أرسل  فبعثاخلطأ 

هللا  ليحكمإن إنزال الكتاب إمنا هو بسبب بيان احلق، أو إن إنزال الكتاب كان حقًا 
بني الناس فيما اختلفوا فيه  أي يف موارد اخلالف بني الناسوما اختلف فيه  أي يف

اب مل يلبثوا أن اختلفوا يف حقائق أي أعطوا الكتاب، فإن أهل الكت إال الذين أوتوهاحلق 
األدلة الواضحة على مرادات الكتاب، وإمنا  من بعد ما جاءهتم البياانتالكتاب ومراداته 

 أي ظلماً  بغياً اختلفوا 
بينهم  فإهنم عوض أن يرشدوا الناس الكفار وقع بعضهم يف

الذين هم مؤمنون واقعًا ف فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلقحماربة بعض 
من أهل الكتاب، وليسوا بطالبني للرائسة واملال، يتبعون احلق و)من احلق( بيان )ما( 

إبذنه  أي هداهم بلطفهوهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  وليست مشيئته
 اعتباطية، بل ه  ملن كان يف طريق احلق ومريداً للهداية.

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة  استفهام إنكاري، أي هل تظنون دخول اجلنة بدون
 مثل الذين خلوا من قبلكمأي واحلال انه بعد مل أيتكم  وملا أيتكماالمتحان الشاق 
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أي أصابتهم،  مستهمأي مضوا من املؤمنني السابقني، أي مل يصبكم مثل ما أصاهبم 
أزعجوا أبنواع البالء  وزلزلوااألمراض  والضراءالشدائد  البأساءوهذا بيان لـ )مثل( 

 واألذى
حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه  وذلك لطول البالءمىت نصر هللا  وذلك

إن نصر هللا تنبهوا  أاللنفاد صربهم، ومعناه متين النصر وانتظاره، قل هلم اي رسول هللا 
ألنه مدبر، فال يزداد  فإن كل آت قريب، ألنه مقبل، خبالف املاض  الذي هو بعيد، قريب

 إال بعداً.
يسألونك ماذا ينفقون  من األموالقل  اي رسول هللا ما أنفقتم من خري  بيان

)ما( أي أنفقوا ما تشاؤون من خري، فليس اإلنفاق خاصا بش ء معني، مث فرع على ذلك  
 وابن السبيل واليتامى واملساكنياألقرابء  فللوالدين واألقربنيكون اخلري للمذكورين 

فإن هللا به بيان )ما(  وما تفعلوا من خري الذي انقطع به الطريق وال جيد املال ملصرفه 
 .عليم

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 65 

كتب  أي وجبعليكم القتال وهو كره لكم تكرهونه ملشقته 
وعسى  أي رمبا

 أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم  ملا فيه من الفوائد وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر
ما فيه خريكم فيأمر به وما فيه شركم فينهى عنه  وهللا يعلمملا فيه من املضار  لكم
وانتم ال تعلمون. 

يسألونك عن الشهر احلرام  هو رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم، حرم القتال
بدل عن )الشهر احلرام( أي يسألونك عن القتال يف الشهر احلرام، وقد  قتال فيهفيه، 
فاختذ الكفار ذلك وسيلة النتقاد املسلمني، فنزلت هذه ( 8)ل مسلم كافرًا يف هذا الشهرقت

عن ، وهذا مبتدأ خربه )أكرب(  أي منع وصدذنب كبري  قل قتال فيه كبرياآلية 
أي إن كفر هؤالء الكفار ابهلل  وكفر بهأي منع الكفار الناس عن اإلسالم  سبيل هللا

و   كفر بـاحلرام املسجد  حيث أن جعله حمل األصنام وابتداع البدع فيه مبثابة الكفر
أي  منهأي إخراج أهل املسجد وهم املسلمون من مكة  وإخراج أهلهابحرتام املسجد 

وإذا فعل  عند هللاذنبًا  أكربمن القتل الذي حدث من املسلم يف الشهر احلرام 
ز يف ابب ردع املنكر، كما إن من قبل إنسااًن يقتل الكافر منكرًا اشد جاز ردعه مبا هو جيو 

أكرب من افتتان الكفار املسلمني عن دينهم  والفتنةبه، مع أن القتل يف نفسه جرمية 
 يقاتلونكمالكفار  وال يزالونالذي صدر عن ذلك املسلم يف الشهر احلرام  القتل

صرفكم عن  دينكم إن استطاعواعن أي إىل أن يصرفوكم  حىت يردوكمأيها املسلمون 
يف  منكم عن دينه فيمت وهو كافريرجع  ومن يرتدددينكم، أبن يرجعوكم كفارًا 

 أي فسدت واضمحلت فأولئك حبطتقبال ما إذا ارتد مث آمن فمات يف حال اإلميان 

أعماهلم يف الدنيا  حلرمانه من منافع اإلسالم واآلخرة  حلرمانه من الثوابئك وأول
 .هم فيها خالدوناملالزمون هلا  أصحاب النار

إن الذين آمنوا والذين هاجروا  من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وجاهدوا يف
 .وهللا غفور رحيمفتفضل عليهم يف الدنيا واآلخرة  سبيل هللا أولئك يرجون رمحة هللا

يسألونك عن اخلمر   كل ما يوجب السكروامليسر   اع القمار، والسؤال كل أنو
منفعة  ومنافع للناسفتعاطيهما حمرم  قل فيهما إمث كبريعن أهنما هل جيوزان أم ال 

                                                        
 .ويف تفسري شرب: وكان القتل يف غرة رجب، واملسلم يظن أنه من مجادى اآلخرة، فاستعظمت قريش ذلك فنزلت اآلية املباركة (8)
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كالسرقة اليت فيها نفع للسارق لكن إمثها   وإمثهما أكرب من نفعهمااقتصادية وشهوية 
 أكرب من نفعها، وما كانت مفاسده أكثر من مصاحله فهو حمرم

ويسألونك ماذا ينفقون 
يبني هللا أي هكذا  كذلكهو نقيض اجلهد، واملراد به ما تيسر  قل العفومن املال 

 .لعلكم تتفكروناحلجج يف األحكام  لكم اآلايت
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يف الدنيا واآلخرة  أي تتفكرون يف أمور الدارين فتأخذون الصالح وترتكون الفساد
ويسألونك عن اليتامى  من التلوث أبمواهلم هل خنالطهم أو جنانبهم خوفًا قل إصالح

 إخوانكمهم  فـوتعاشروهم  وإن ختالطوهمبرتبيتهم والقيام بشؤوهنم  هلم خري
وهللا يعلم املفسد من واألخ يعاشر أخاه ابإلصالح وهذا حث على خمالطتهم ابحلسىن 

ولو شاء هللا من خالطهم بقصد اإلفساد ممن خالطهم بقصد اإلصالح  املصلح
أي كلفكم العنت واملشقة، أبن أيمرهم مبخالطتهم والدقة الكثرية يف أمواهلم، لكن  تكمألعن

مقتدر  إن هللا عزيز حكيمهللا يسر عليكم حيث أمركم ابملخالطة كمخالطة األخ ألخيه 
 يفعل األشياء وحيكم ابلصالح.

وال تنكحوا املشركات  ال تتخذوا زوجة مشركة ّحىت يؤمن  ّابإلسالم  إال إذا آمن
وألمة  أي زوجة أو وصيفةمؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم  املشركة أبن كانت

حىت يؤمنوا فال تعطوا بناتكم لرجال مشركني  وال تنكحوا املشركنيذات مجال ومال 
ابن استحسنتم ماله أو مجاله، وإمنا كان املسلم  ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم

فإنه يتأثر كل من الزوجني  يدعون إىل الناراملشركون  أولئكألن واملسلمة خري 
أي بلطفه وتوفيقه، ولذا ال يريد زواج  وهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة إبذنهأبخالق اآلخر 

 للناس لعلهم يتذكرونأحكامه  ويبني آايتهاملسلم من الكافرة، وزواج املسلمة ابلكافر 
 ن أحكام اإلسالم موافقة للفطرة.ما أودع يف فطرهتم، فإ

ويسألونك عن احمليض  مصدر كاجمل ء، مبعىن احليض، أي تكليف األزواج يف حال
( 9)حيض زوجاهتم

 ًقل هو أذي  مرض يف املرأة وقذارةفاعتزلوا النساء  أي اتركوا
 طهرنحىت يأتكيد لـ )اعتزلوا(  وال تقربوهنأي يف حال احليض  يف احمليضاملقاربة 

إن هللا حالاًل، ال حرامًا ابلفجور  فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللامن الدم 
من املرأة اليت  وحيب املتطهرينالذين يتوبون عن اإلتيان يف حال احليض  حيب التوابني

 تغتسل بعد احليض والرجل الذي ال يواقع إال يف حال الطهر.
نساؤكم حرث لكم ما ان األرض حلرث الزرع كذلك املرأة حلرث أي حمل حرث، فك

                                                        
وقيل: كانوا يف اجلاهلية مل يؤاكلوا احلائض وال يساكنوها كفعل اليهود، فسئل النيب)صلى هللا عليه وآله( عن ذلك فنزلت  (9)

 اآلية.
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يف أي زمان  أىن شئتمأي احرثوا وضعوا ولدكم الذي هو حرث  فأتوا حرثكمالولد 
واتقوا ابلطاعة، فإن كل طاعة يفعلها اإلنسان يقدمها آلخرته  وقدموا ألنفسكمأردمت 

وبشر  يوم القيامة أي تالقون جزاء هللا على أعمالكم يف هللا واعلموا أنكم مالقوه
 .املؤمنني
وال جتعلوا هللا عرضة  أي معرضًاألميانكم  أبن تكثروا من احللف به أن تربوا

أي حتلفون ابهلل ألجل أنكم تريدون الرب والتقوى واإلصالح،  وتتقوا وتصلحوا بني الناس
ر على أن تفطر مثاًل تقول للغين: أقسمك ابهلل إال ما أديت زكاة مالك ، وتقول ملن أص

عنده وماله حرام: أقسمك ابهلل أن ال تصر عل ، وتقول للمتخاصمني: أقسمكما ابهلل إال 
 .وهللا مسيع عليمتصاحلتما.. فإن هللا أعظم من أن حيلف به يف كل مناسبة 
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ال يؤاخذكم  أي ال يعاقبكمهللا ابللغو يف أميانكم  أي القسم اهلذر الذي جيري
ورًا للكالم بدون قصد احللف، كمن اعتاد أن يقول يف كل كالم له: وهللا على اللسان حم

ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم  أبن كان احللف عن قصد، مث خالفتم احللف، كما
ال يعجل ابلعقوبة ملن حلف به كاذاًب أو  وهللا غفور حليملو حلف أن ال يفعل مث فعل 

 حنث حلفه.
للذين ص( مبتدأ وخربه )تربيؤلون  اإليالء هو أن حيلف الرجل أن اليطأ زوجته

أي  تربصأي حيلفون بقصد البعد من نسائهم  من نسائهمأكثر من أربعة أشهر 
أي رجعوا عن  فإن فاءوافلهم إىل أربعة أشهر حق عدم الوط   أربعة اشهرانتظار 

 .فإن هللا غفور رحيماليمني، أبن وطئوا وأعطوا الكفارة 
وإن عزموا  أي قصدواالطالق  أبن يطلقوا املرأة قبل أربعة أشهر للخالص منها

 .فإن هللا مسيع عليمفال حنث وال كفارة 
واملطلقات يرتبصن أبنفسهن  أي ينتظرن وال يبذلن أنفسهن لألزواجثالثة قروء 

الثالث هلا أي ثالثة أطهار، فإذا طلقت يف الطهر صربت حىت ينقض  حيضان، ويف الطهر 
أي ال جيوز هلن كتمان  وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهنحق الزواج 

إن  احلمل بقصد الزواج، فإن احلامل اذا طلقت ال حيوز هلا أن تتزوج إال بعد وضع احلمل 
أي أزواجهن  وبعولتهنجوابه حمذوف، أي فال يكتمن  كن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر

أي زمان الرتبص، قبل انقضاء العدة، أحق أبن  أحق بردهن يف ذلكن الذين طلقه
أبن أراد األزواج إصالحًا إبرجاع  إن أرادوا إصالحاً يرجعوا إليهن ويعيدوا حالة الزوجية 
مثل الذي أي للنساء من احلقوق على الرجال  وهلناملطلقة، ال إذا أرادوا اإلضرار هبا  

أي احلقوق  ابملعروففلكل من الزوجني حق على اآلخر من حقوق الرجال،  عليهن
 اليت ه  معروفة لدي العقل والشرع، ال احلقوق اليت تقرها التقاليد والعادات

 وللرجال
زايدة يف احلق والفضل، وذلك ألنه املدير هلا، والالزم أن يكون املدير ذا مزية  عليهن درجة

 . عزيز حكيموهللاحىت يتمكن مبزيته من إدارة املدار 
الطالق مرتن  فإن الطالق الذي حيق فيه الرجوع مراتن، أما الطالق الثالث فال حيق

 مبعروفللزوجة وحفظ هلا ابلرجوع إليها  فإمساكبعده الرجوع، وبعد الطالق الثاين 
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 إبحسانحىت تنقض  عدهتا  أن يرتكها أو تسريحأبن ال يكون الرجوع بقصد اإلضرار 
 أن أتخذوا مما آتيتموهنأيها األزواج  وال حيل لكمحقوقها واإلحسان إليها  أبداء

 إال أن خيافافإنه ال حيق للزوج أخذ ش ء من مهر املرأة  شيئاً أعطيتموهن من املهور 
أحكامه املرتبطة  حدود هللايف حال بقائهما على قيد الزوجية  أال يقيماأي الزوجان 

فإن  هذا احلال جاز للمرأة أن تعط  مهرها خلالص نفسها ابلطالق ابلزوجني، فإنه يف
 حدود هللاأي الزوجان  أال يقيماأيها احلكام املرتبطون بفصل قضااي األزواج  خفتم

ال على الزوج يف األخذ وال على الزوجة يف  فال جناح عليهماأحكامه املرتبطة ابألزواج 
 تلكأي بذلته كفدية خلالص نفسها  افتدت بهلذي أي يف املال ا فيمااإلعطاء  

حدود يتجاوز  ومن يتعدال ختالفوها  حدود هللا فال تعتدوهاأي األحكام املذكورة 
 .هللا فأولئك هم الظاملون

 من بعدلزوجها  لهالزوجة  فال حتلإن طلقها بعد التطليقتني طالقًا اثلثًا 
الزوج الثاين  فان طلقهاغري املطلق  زوجًا غريهملرأة ا حىت تنكحالطالق الثالث 

فال جناح عليهما  الزوج األول والزوجةأن يرتاجعا  بنكاح جديد إن ظنا أن يقيما
األحكام  وتلكأبن ظنا متكنهما من القيام ابلواجبات اليت قررها هللا للزوجني  حدود هللا

أي ألهل العلم، فإهنم هم املنتفعون هبذه  مونلقوم يعل حدود هللا يبينهااليت ذكرت 
 األحكام، أما اجلاهل العاص  فال ينتفع هبذه األحكام. 
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وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  أي قاربن متام العدةفأمسكوهن  ابلرجوع
بعدم التعرض إلرجاعهن  أو سرحوهن مبعروفعند الشرع والعقل  مبعروفإليهن 

أبن ترجعوا إليهن ال  وال متسكوهن ضراراً وتنفك من قيد الزواج حىت تنقض  العدة 
ومن يفعل من االعتداء مبعىن الظلم  لتعتدوابقصد الزوجية، بل بقصد اإلضرار هبن 

ألن وابل الضرر وعقابه يرجع إىل نفسه  فقد ظلم نفسهاإلمساك بقصد اإلضرار  ذلك
وال تتخذوا آايت هللا  أحكامههزوا  تستخفوا هبا كاملستهزئ ال واذكروا نعمة هللا

الشريعة اليت هبا تعرفون مصاحلكم  عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة
أي  بههللا  يعظكمومفاسدكم، فان ذكر النعمة يوجب قبول اإلنسان ألحكام املنعم 

واتقوا هللا  بواسطة ما أنزله على الرسول )صلى هللا عليه وآله( من الكتاب واحلكمة
 .واعلموا أن هللا بكل شيء عليم

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  أي انقضى زمان العدةفال تعضلوهن  أي ال
أي من نكاح من يشأن من األزواج، سواء كان الزوج  أن ينكحن أزواجهنمتنعوهن 

فيكون الزواج  بينهم ابملعروفاملطلقات واألزواج  إذا تراضوااألول أو زوجا جديدا 
اجلديد مقبوال لدى الشرع والعقل، فال مينع الزوج األول الزوجة من الزواج برجل جديد 

الذي ذكرانه من  ذلكتعصبا، وال مينع أهل املرأة رجوع الزوج إليها بزواج جديد انتقاما 
 كمذلفالالزم أن يعمل هبا  يوعظ به من كان منكم يؤمن ابهلل واليوم اآلخراألحكام 

خري وأفضل لنمو اجملتمع  أزكى لكم)ذا( إشارة اىل األحكام املذكورة، و)كم( خطاب 
وأطهر  ملوازين األسرة والعائلةوهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني  أي عامنيكاملني  أي أربعة وعشرين شهرا
ملن أراد أن يتم الرضاعة ن يريد أن يتم إرضاع األوالد أي هذا احلكم مل وعلى املولود
ابحلد الوسط،  ابملعروفلباسهن  وكسوهتنطعام املرضعات  رزقهنأي األب  له

فاألم مكلفة ابلرضاع حسب  ال تكلف نفس إال وسعهاأجرة للرضاع أو ألجل الزوجية 
أي  ة بولدهاال تضار والد، واألب مكلف ابلنفقة حسب وسعه (10)قدرهتا يف اجلملة 

أي األب  وال مولود لهبسبب ولدها أبن يستغل األب عطف الوالدة فال ينفق عليها 
                                                        

 كما إذا استلمت أجرة على ذلك.  (10)
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بولده  أبن تستغل األم عطف األب فتأخذ منه نفقة زائدة حبجة أهنا ترضع ولده وعلى
أي مثل الذي كان على األب من مؤونة  مثل ذلكأي وارث األب إذا مات  الوارث

للوالد عن الرضاع وفطامه قبل  فصاالأي األبوان  فإن أرادالرضاع املرضعة مادام ا
أبن رض  كال األبوين ابلفصال، األب ألن عليه النفقة، واألم  عن تراض منهمااحلولني 

أي مشورة تؤدي إىل مصلحة  وتشاورألن هلا الرتبية، فالالزم رضاية كليهما يف الفصال 
أن تسرتضعوا أيها اآلابء  وإن أردمتا الفصال يف هذ فال جناح عليهماالولد 

أي ما  فال جناح عليكم إذا سّلمتم ما آتيتمأبن تطلبوا هلم مراضع غري األم  أوالدكم
واتقوا هللا أبن ال تنقصوها حقها حني التسليم  ابملعروفتريدون إعطاؤه إىل املرضعة 

 .واعلموا أن هللا مبا تعملون بصري
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 فونوالذين يتو  ميوتونمنكم ويذرون أزواجا  يرتكون زوجاهتميرتبصن  أي
أي عشرة أايم، فهذه ه  عدة الوفاة  أبنفسهن أربعة أشهر وعشراينتظرن تلك الزوجات 

فإذا بلغن أجلهن  أبن انقضت عدهتن املذكورةفال جناح عليكم  أيها املسلمون
فيما فعلن يف أنفسهن  من اختيار األزواجملعروفاب  مبا جيوز يف الشرع وهللا مبا

 .تعملون خبري
وال جناح عليكم  أيها الرجالفيما عرضتم به  التعريض ضد التصريح من

أي ذكرهن وطلب زواجهن بعد العدة، فان اخلطبة توجيه الكالم بقصد  خطبة النساء
أنكم  علم هللاأخفيتم من قصدكم لنكاحهن  أو أكننتم يف أنفسكماإلفهام 

لرغبتكم فيهن، ولذا بني حكم ذكرهّن أبنه جيوز يف النفس مطلقا، وجيوز  ستذكروهنن
أي ال جتعلوا بينكم وبينهن مواعدة سرا،  ولكن ال تواعدوهن سراالتعريض ابللفظ أيضا 

أن تقولوا استثناء منقطع  إالفان اخللوة ابألجنبية ال جتوز خصوصا إذا كانت يف العدة 
وال أبن ال يكون تصرحيا، وهذا تكرير ملا سبق بلفظ آخر زايدة يف التأكيد  وفاقوال معر 

حىت أبن تنكحوا الزوجة املتوىف زوجها  عقدة النكاحأي ال تقصدوا أن تعقدوا  تعزموا
واعلموا أن أبن تنقض  العدة  أجلهأي الذي كتب عليهن من العدة  يبلغ الكتاب

خافوا  فاحذروهمن العزم على الزواج يف العدة أو ما أشبه  هللا يعلم ما يف أنفسكم
 ال يعاجلكم ابلعقوبة فال يغرّكم حلمه. واعلموا أن هللا غفور حليمعقابه وعذابه 

ال جناح عليكم  أيها األزواج فال إمث وال مهرإن طلقتم النساء ما مل متسوهن 
روا هلن مهرا حال العقد فطلقوهن أي مل تذك أو تفرضوا هلن فريضةأي مل جتامعوهن 

ومتعوهن  أعطوها ما تتمتع به، اذا مل يكن هلا مهرعلى املوسع  من أوسع ماله، أي
 قدره، متاعاالفقري الضيق  وعلى املقرتأي مقدار ما يليق به من املال  قدرهاملثري 

واجبا  حقاتمتع لدى العقل والشرع، يف حال كون هذا ال ابملعروفأي متعوهن متاعا 
على احملسنني. 

وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن  أي قبل اجملامعة معها وقد فرضتم هلن
أي نصف املهر  نصف ما فرضتمالواجب إعطاؤهن  فـأي جعلتم هلن مهرا  فريضة

إال أن يعفون  أي املطلقات، أبن مل أيخذن املهر أصال، أو عفون شيئا عن النصف الذي
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وهو الزوج، أبن أعطاها املهر كامال أو أكثر من  أو يعفو الذي بيده عقدة النكاحن هل
ألنه اسرتضاء للجانب  أقرب للتقوىأيها األزواج وأيتها املطلقات  وأن تعفواالنصف 

أبن يتفضل بعضكم على بعض  وال تنسوا الفضل بينكماآلخر وطلب فضل من هللا 
إن هللا مبا تعملون بصري. 
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حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى  وه  صالة الظهروقوموا هلل قانتني 
 أبن تقنتوا يف الصالة، والقنوت عبارة عن اخلضوع.

فإن خفتم  من القيام قانتني يف الصالةفـ  صلوارجاال  أي على أرجلكم يف
فاذكروا هللا كما من اخلوف  فإذا أمنتمأي يف حال الركوب  أو ركباانحال املش  

 أي الصالة املتعارفة. علمكم ما مل تكونوا تعلمون
والذين يتوفون  أي ميوتونمنكم ويذرون  أي يرتكونأزواجًا وصية  أي

اىل أبن يعطني املتعة من الكسوة والنفقة  متاعاأي نسائهم  ألزواجهمفليوصوا وصية 
أن خيرجن من مسكنهن فلهن حق السكىن أي بدون  غري إخراجإىل سنة كاملة  احلول

، وإال فالعدة (11)إىل السنة، ولعل هذا مستحب أبن يوص  امليت هكذا وخيرج من الثلث
أيها الورثة للميت  فال جناح عليكممن مسكنهن  فإن خرجنأربعة أشهر وعشرا 

يف ما فعلن يف أنفسهن  من الزواج ابلغري بعد العدةمن معروف  ه الشرع مما ال ينكر
وهللا عزيز حكيم. 

وللمطلقات متاع  أبن ميتع املطلق املطلقة إرضاء هلا وجربا خلاطرها ابملعروف حقا
 أي إن متتيعهن حق على اإلنسان املتق . على املتقني

كذلك  هكذايبني هللا لكم آايته  أحكامهلعلكم تعقلون. 
أمل تر اىل الذين خرجوا من دايرهم خرب اخلارجني من دايرهم من خوف  أمل يصلك

حذر كان عددهم آالف األشخاص   وهم ألوفالطاعون، وكانوا من بين إسرائيل 
أبن أماهتم يف طريق الفرار  فقال له هللا موتواألجل خوف املوت من الطاعون  املوت

مث أحياهم  )بدعوة أحد األنبياء وهو حزقيل النيب )عليه السالمضل على إن هللا لذو ف
 .ولكن أكثر الناس ال يشكرونكما تفضل على أولئك ابإلحياء   الناس
وقاتلوا  وحيث بني تعاىل أن الفرار ال جيدي من املوت أمر ابلقتال مع الكفار يف

 .سبيل هللا واعلموا أن هللا مسيع عليم
من ذا الذي يقرض هللا اىل، ألنه فإن إعطاء املال يف سبيل هللا مبنزلة قرض هلل تع

فيضاعفه له أضعافا كثرية بدون منة أو رايء  قرضا حسناسبحانه يرده عليه يف اآلخرة 
                                                        

 وقيل أبن اآلية منسوخة بناء على وجوهبا. (11)
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الرزق ملن يشاء، فال يبخل اإلنسان عن إعطاء  ويبسطالرزق عن أانس  وهللا يقبض
 وإليه ترجعوناملال يف سبيل هللا من جهة خوف الفقر، فان الغىن والفقر بيد هللا 

 ا أقرضتم له.فيجازيكم مب
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أمل تر إىل  أي أمل تعلماملأل  اجلماعة من األشراف من بين إسرائيل من بعد
(12)أحد أنبيائهم موسى إذ قالوا لنيب هلم

ابعث لنا ملكا  أي هيئ لنا شخصا ليكون
إن  أي لعلكم  هل عسيتمالنيب  يف سبيل هللا، قالحتت لوائه  نقاتلملكا علينا 

وما أي املأل  قالواأبن التفوا مبا تقولون  عليكم القتال أال تقاتلوا أي وجب كتب
أي  يف سبيل هللا وقدأي أي ش ء لنا يف عدم القتال، بل نقاتل قطعًا  لنا أال نقاتل
أي أخرج أبناؤان من دايرهم، ألن العمالقة أخرجوا  أخرجنا من دايران وأبنائناواحلال أنه 

أي أعرضوا  فلما كتب عليهم القتال تولواكانوا بني مصر وفلسطني هؤالء من بالدهم و 
 فسيجزيهم بتوليهم عن القتال. إال قليال منهم وهللا عليم ابلظاملنيعن القتال 

وقال هلم نبيهم إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا  فقد قرر هللا أن يكون رجل
 يكون له امللك علينا وحننأين أي كيف ومن  قالوا أىنيسمى بطالوت ملكا عليهم 

قالوا  وأي من طالوت، فقد تكربوا أن ميلكهم طالوت،  أحق ابمللك منهأي واحلال 
مل يؤت  طالوتسعة من املال  فال ثروة لهقال  النيبإن هللا اصطفاه  اختاره

إلقاء فجسمه كبري يوجب  يف العلم واجلسماتساعا  عليكم وزاده بسطةللملوكية 
فليست املالكية ابختياركم لتقولوا حنن  وهللا يؤيت ملكه من يشاءاهليبة يف نفس الناظر 

 .عليمالفضل يتفضل على من يشاء  وهللا واسعأحق منه 
وقال هلم نبيهم إن آية ملكه  أي عالمة ان هللا جعله ملكا عليكم أن أيتيكم

)عليه السالم( فوضعته فيه وألقته يف اليم، وقد   وهو الذي أنزله هللا على أم موسى التابوت
كان عند بين إسرائيل ينتصرون بسببه على أعدائهم، فلما استهانوا به رفعه هللا من بينهم 

من ربكم وبقية مما إذ رجوع التابوت إليهم يوجب سكون خاطرهم  فيه سكينةفذلوا 
م( وآاثر األنبياء )عليهم أي فيه ألواح موسى)عليه السال ترك آل موسى وآل هارون

فقد  املالئكةأي التابوت  حتملهالسالم(، وهارون هو أخو موسى )عليهما السالم( 
آلية أي رجوع التابوت  إن يف ذلكرأوا التابوت بيد املالئكة بني السماء واألرض 

 مهتدين. إن كنتم مؤمننيعالمة الختيار هللا طالوت ملكا عليكم  لكم

                                                        
 قيل: هو إمساعيل أو مشعون أو يوشع )عليهم السالم(. (12)
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ل طالوت ابجلنودفلما فص  أي انفصل طالوت جبنوده عن املدينة ألجل حماربة
 بنهر خمتربكم  إن هللا مبتليكمطالوت  قالالعمالقة، وصلوا إىل هنٍر وهم عطاشى 

فان من اليصرب على العطش ال يصرب على حر  فمن شرب منه فليس مينمن املاء 
 فانه مين إال من اغرتف غرفة بيدهنه مل يشرب م أي ومن مل يطعمهالسهام والسيوف 

شرابً  فشربوا منهإال إذا شرب بقدر كفه، فانه مين، وهذا استثناء من )ليس مين(  أي
جاوز  أي فلما جاوزهوكان عددهم ثالمثائة وثالثة عشر  إال قلياًل منهممنهيًا عنه 

 ال طاقةل الباقون معه القلي أي هو والذين آمنوا معه قالواالنهر إىل طرف األعداء 
قال لقوة الكفار وكثرهتم  وجنودههو رئيس الكفار  لنا اليوم جبالوت ال قوة  أي

 كمأي مالقو جزائه وثوابه يف اآلخرة  اهنم مالقو هللاأي يعلمون  الذين يظنون
مكن أن ومشيئته، فمن امل قليلة غلبت فئة كثرية إبذن هللاأي مجاعة  من فئةللتكثري 

 .وهللا مع الصابريننغلب حنن على قلتنا هؤالء الكفار الكثريين
وملا برزوا  أي ظهر املؤمنون يف ساحة امليدانجلالوت وجنوده قالوا  أي املؤمنون

ربنا أفرغ  أي اصبب ًعلينا صربا  أي أهلمنا الصربوثبت أقدامنا  حىت ال تزل
وانصران على القوم الكافرين. 

زموهمفه املؤمنون الكافرين  هزموقتل داود إبذن هللا  النيب الذي كان يف جيش
أي السلطة والنبوة  امللك واحلكمةأي أعطى هللا داود  جالوت وآته هللاطالوت 

وعلمه مما يشاء  من العلومولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض  أبن دفع الكفار
ولكن هللا ذو فضل ن الكفار يفسدون يف األرض أل لفسدت األرضبسبب املؤمنني 

 فيدفع الكافرين حىت ال يفسدوا. على العاملني
تلك  اليت ذكرانه من القصص واألحكامآايت هللا نتلوها  نقرؤها عليك ابحلق

 .وانك ملن املرسلني
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تلك  األنبياء الذين تقدمت أمساؤهمالرسل  الذين أرسلهم هللا إىل الناس
لنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللافض  )وهو موسى )عليه السالم ورفع بعضهم

أبن كان بعضهم فوق بعض بدرجات متعددة، بينما أن بعضهم كان أفضل من  درجات
 وآتيناآخر بدرجة واحدة، ولعل اآلية إشارة إىل رسول اإلسالم )صلى هللا عليه وآله( 

 بروح القدسقويناه  وأيدانهدلة الواضحات األ عيسى بن مرمي البيناتأعطينا 
الذين من ما تقاتلوا  ما اقتتلمشيئة إجلاء واضطرار  ولو شاء هللابروح مطهرة 

ألن  من بعد ما جاءهتم البيناتأي بعد الرسل، كما اقتتل اليهود والنصارى   بعدهم
فمنهم من آمن ًا وظلمًا حسد ولكن اختلفوااألدلة الواضحة شأهنا اتفاق الناس فيها 
من  ولكن هللا يفعل ما يريدأتكيد ملا سبق  ومنهم من كفر ولو شاء هللا ما اقتتلوا

 إعطاء االختيار لإلنسان حىت يفعل ما يشاء ليجازيه يف اآلخرة أبعماله.
اي أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم  من مال وجاه وقوة وعلم وغريها من قبل

فال تنفع الصداقة  صداقة، فيه وال خلةجتارة  ال بيعهو يوم القيامة  يوم أن أييت
ألهنم يظلمون أنفسهم اليت  والكافرون هم الظاملونإال إبذن هللا  وال شفاعةهناك 

 ه  أعز األشياء عندهم.
هللا ال إله إال هو احلي القيوم  قائم على مجيع األمور ابلعلم والقدرة والرعايةال 

 وال نوم، له ما يف السماوات وما يف األرض، من ذاالفتور قبل النوم  أتخذه سنة
أي ال يتمكن أحد من الشفاعة ألحد إال  الذي يشفع عنده إال إبذنهاستفهام إنكار 

أي ما فعلوا يف حياهتم كأنه  ما بني أيديهمهللا سبحانه  يعلمإذا أذن هللا له ابلشفاعة 
 وال حييطونأي اآلاثر اليت خلفوها من بعدهم من خري أو شر  لفهموما خأمامهم 

 أي الناس إحاطة اطالع
بشيء من علمه  معلوماتهإال مبا شاء  من العلم فما أراد أن

 أي ملكه وسع كرسيهيعلمه الناس علموه 
السماوات واألرض  أي كل الكون

واليؤوده أي ال يشق عليه 
حفظهما ماوات واألرض أي حفظ السوهو العلي 

 .العظيمالرفيع 
ال إكراه يف الدين  فان هللا مل يلجئ اإلنسان إىل قبول دينه بل جعل هلم االختيار

الرشد من أي وضح بسبب اآلايت  قد تبنيحىت يثيب من قبل ويعاقب من رفض 
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فقد وحده  ويؤمن ابهللما يعبد من دون هللا  فمن يكفر ابلطاغوتالضالل  الغي
مؤنث  الوثقىه  يد الكوز وما أشبه، شبه هبا الدين  ابلعروةمتسك  استمسك

أي ال انقطاع لتلك العروة حىت يوجب ابتعاد  ال انفصام هلاأوثق أي األكثر استحكامًا 
 .وهللا مسيع عليماإلنسان عن اخلري 
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هللا ويل الذين آمنوا م أي أوىل هبم من أنفسهم أو نصريه 
 خيرجهم من الظلمات

والذين كفروا أولياؤهم من ظلمات الكفر واالحنطاط إىل نور اإلميان والرق   اىل النور
يعين أن الطاغوت ويل للكفار وإمنا قال )أولياءهم( لتعدد الطواغيت   الطاغوت

خيرجوهنم  أي الطواغيت خيرجون الكفارمن النور إىل الظلمات  ًفإن للفطرة نورا
تدي اإلنسان بسبب ذلك النور ـ إن خل  ونفسه ـ إىل احلق لكن الطواغيت حيولون بينهم يه

 أولئكوبني االهتداء، فالطاغوت يوجب خروج اإلنسان من نور الفطرة إىل ظلمة الكفر 
 .هم فيها خالدونمالزمون هلا  أصحاب النارالكفار وطواغيتهم 

أمل تر  أي تعلمإىل الذي  هو منرودحاج  جادلإبراهيم  مع إبراهيم )عليه
فقد كان جداله يف  أن آته هللا امللكأبن كان منكرًا للرب تعاىل  يف ربهالسالم( 

قبال إتيان هللا لنمرود امللك والسلطة فعوض أن يشكر ويعرتف ابإلله كفر وأخذ جيادل يف 
أان أحيي منرود  لالذي حييي ومييت، قاهو  إذ قال إبراهيم ريبوجود هللا  

قال إبراهيم فإن هللا أحي  املستحق للقتل فأعفو عنه وأميت الشخص أبن أقتله  وأميت
 حتري فبهتإن كنت إهلًا كما تزعم  أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا من املغرب

الذي كفر   أي منرود ألنه ال يتمكن من إتيان الشمس من املغربوهللا ال يهدي  إىل
 .القوم الظاملنياجة أو ال يلطف هبم اللطف اخلاص، بعد أن اعرضوا عن احلق احمل

أو كالذي  أي أمل تر إىل مثل الذيمر  من املرور مبعىن العبورعلى قرية  وهو
على ساقطة  خاويةأي القرية  وهيارميا النيب أو عزير النيب )عليهما السالم( 

وسقطت احليطان على السقوف وهذا التعبري إلفادة  أبن سقطت سقوف بنائها عروشها
النيب يف نفسه  قالالتدمري الكامل، إذ احليطان تسقط بعد مدة من سقوط السقوف 

أىن  أي مىت وكيفحييي هذه  القرية، واملراد أهلهاهللا بعد موهتا  قال ذلك على
 فأماته هللا مائة عام، حيث رأى أن السباع واحليواانت أتكل اجليف  طريق التعجب

وذلك ألن يعرف كيف ميوت اإلنسان وكيف حيىي، معرفة عملية بعد أن كانت له معرفة 
مكثت يف حالة املوت  كم لبثتله قائل بعد أن حىي  قالأحياه  مث بعثهعلمية 

قال  عزيرلبثت  يف حال املوتيومًا أو بعض يوم  أي قسمًا من اليومقال 
ما   إىللرتى قدرة هللا تعاىل  بل لبثت مائة عام فانظر، من قبل هللا تعاىل القائل له
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مل تغريه  مل يتسنهاللنب  وشرابكالتني  طعامككان معك من تني ولنب ومحار، فـ
قد فعلنا  وكيف تفرقت عظامه   وانظر اىل محاركالسنون الطوال بقدرة هللا تعاىل 

للناس وانظر دلياًل وحجة على البعث اثنياً  لنجعلك آية ذلك بك لرتى البعث أواًل و
 مث نكسوها حلماً نرفع بعضاً إىل بعض لصنع اهليكل العظم   اىل العظام كيف ننشزها

قال أي ظهر له اإلحياء برؤية العني  فلما تبني لهأي أنيت ابللحم إلعادة جسم احلمار 
 .أعلم أن هللا على كل شيء قدير
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وإذ  أي واذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآله( زمان قال إبراهيم رب أرين كيف
استفهام تقرير، حىت ال يقول من مسع:  أو مل تؤمنهللا  قالمجع ميت  حتيي املوتى

إين  بلىإبراهيم  قالإن إبراهيم كان شاكاً، واملراد أو مل تؤمن ابلبعث وإحياء املوتى 
رؤية، كما انه مطمئن علماً، ففرق بني من  ليطمئن قليب أريد النظر ولكنمؤمن 

يسمع ابسم النار، ومن يعلم حقيقتها، ومن يرى الدخان، ومن يرى النار من بعيد، ومن 
 قالحيس حبرارهتا، ومن يراها وحيس حبرارهتا، ومن يسمع صوت زابنيتها، ومن يقع فيها 

يكون أدل على القدرة، وإال كان  بقصد اختالط بعضها ببعض حىت فخذ أربعةهللا 
لعله الن إعادة اجلسم والريش أدل على القدرة من إعادة اجلسم  من الطرييكف  الواحد 

اضممهن إليك لتتأملها جيدًا فال يشتبه عليك بعد اإلحياء فإن  فصرهن إليكفقط 
ضهن ببعض و اذحبهن واخلط بع مثيقني اإلنسان مبا ملسه وضمه أقوى من يقينه مبا رآه 

اجعل على كل جبل  من اجلبال اليت كانت يف الصحراءمنهن جزء مث ادعهن  أي
 .واعلم أن هللا عزيز حكيمأي مسرعني  أيتينك سعياً ادع تلك الطيور أبساميها 

مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة   كحبة احلنطة أنبتت سبع
على السبعمائة  يف كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعفاحلب  العيدان اليت عليها سنابل

ملن يشاء وهللا واسع  فيقدر أن يعط  جزاء اإلنفاق سبعمائة ضعف وأكثرعليم. 
الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا مث ال يتبعون  ال يعقبونما أنفقوا منا  أي منة

 على اآلخذ
 ًوال أذى  له وال خوف عليهم وال هم حيزنونهلم أجرهم عند رهبم  ًخوفا

 وحزانً كخوف وحزن الكفار والعصاة.
قول معروف   رد مجيل لطالب الصدقةومغفرة  سرت على السائل بعدم فضحه

خري من صدقة يتبعها أذًى وهللا غين  عن صدقاتكمحليم  اليعاجل ابلعقوبة ملن
 عصاه.
اي أيها الذين آمنوا ال تبطلوا  ثوابدقاتكم ابملن واألذى كالذي ينفق ماله ص

وال يؤمن ابهلل ألجل الرايء فإن املرائ  والذي مين يف صدقته تبطل صدقاهتما   رائء الناس
حجر أملس  كمثل صفوانأي مثل املرائ  والذي مين يف صدقته  واليوم اآلخر فمثله

عليه تراب فأصابه وابل  مطر عظيم ًفرتكه صلدا رتاب نقيًا من الال يقدرون 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 84 

 وهللا ال يهدي القوم الكافرينمن اخلريات  على شيء مما كسبوااملراؤون واملنانون 
فيه إشارة إىل أن املراءاة واملن واألذى من صفات الكفار، وأصل املثل أن زارعاً هيأ تراابً فوق 

 صخرة ليزرع فيه فأصابه املطر فأذهب ابلرتاب وأفسد زرعه. 
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ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة هللا ومثل الذين  أي طلبًا لرضاه سبحانه وتثبيتًا من
 كمثل جنةتوطينًا للنفس على اخلري ابعثًا ذلك التوطني من النفس أيضًا   أنفسهم
موضع مرتفع من األرض، فإن أنفسهم الرفيعة شبيهة بربوة، كما أن نفس  بربوةبستان 

أعطت  فآتتمطر عظيم  أصاهبا وابلحبجر   املرائ  اليت ال خري فيها شبيهة
أكلها  مثرهاضعفني  مثلني بسبب ذلك الوابل ّفإن مل يصبها وابل فطل  أي

يصيبها مطر صغري القطر، وذلك كاف يف إمثارها، وهذا كناية عن إن اإلنفاق القليل يف 
 .ا تعملون بصريوهللا مبالنفس املرتفعة خري من اإلنفاق الكثري يف النفس احلجرية 

أيود  أي هل حيبأحدكم أن تكون له جنة  بستان  من خنيل وأعناب جتري
من كل الثمرات وأصابه يف تلك اجلنة  األهنار له فيهاحتت أشجارها  من حتتها

فهو يف كمال احلاجة إىل تلك  وله ذرية ضعفاءأي واحلال أنه صار شيخًا كبرياً  الكرب
فيه انر ريح مستديرة  فأصاهبا إعصارذريته غري القادرين على الكسب اجلنة، لنفسه ول

اجلنة ملا أصاهبا من اإلعصار، فإن اإلنسان الذي ينفق مث يرائ  أو مين، حيرق  فاحرتقت
مثار إنفاقه، فال جيد مثره يف يوم القيامة واحلال أنه حيتاج إليه كاحتياج ذلك الشيخ الذي له 

 فتعتربون. بني هللا لكم اآلايت لعلكم تتفكرونكذلك يذرية ضعفاء  
اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات  ه  احلالل الذي ترغب النفس فيه  ما
وال كالثمار   أخرجنا لكم من األرضأي من طيبات ما  ومماكالنقود   كسبتم
 احلرام والذي تكرهه النفس اخلبيثأي ال تقصدوا إنفاق  تيمموا

منه   أي مما
إال أن واحلال أنتم ال أتخذونه لرداءته  تنفقون ولستم آبخذيهكسبتم ومما أخرجنا 

أبن تساحموا، وكىن ذلك بغمض العني، كأن الذي أيخذه أغمض عينه حىت ال  تغمضوا فيه
حممود يف قبوله الصدقة، وإال فإنه ليس  واعلموا أن هللا غين محيديرى رداءته فأخذه 

 ها.حمتاجاً إلي
الشيطان يعدكم الفقر   فينهاكم عن اإلنفاق بزعم أنكم إن أنفقتم تفتقروا وأيمركم

أبن  وفضالً إن أنفقتم  وهللا يعدكم مغفرة منهأي املعصية اجملاوزة للحد  ابلفحشاء
 .وهللا واسع عليميتفضل عليكم ابلبدل عالوة على الغفران 

يؤيت  يعط  هللااحلكمة لشرائع ومعرفة وضع األشياء موضعها، ولعل وه  علم ا

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 86 

اإلتيان هبذه اآلية هنا إلفادة أن فهم لزوم كون الصدقة بدون رايء ومّن وأذى، وأهنا توجب 
ومن يؤت ممن استعد لقبوهلا  من يشاءالبدل، من احلكمة اليت ال يؤاتها إال أهلها 

ما يتعظ  وما يذكرتباع الشرع ألن اخلري يف ا فقد أويت خريًا كثرياً يعطاها  احلكمة
 أصحاب العقول. إال أولوا األلبابمبا تقدم 
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وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر هلل كنذر الصالة والصيام 
فإن هللا يعلمه 

الذين يظلمون أنفسهم بعدم الوفاء ابلنذر، واملن يف الصدقة  وما للظاملنيفيجازيكم عليه 
من أنصار ن أبس هللا.ينصرهم م 

إن تبدوا الصدقات  تظهروها وتعطوها عالنيةفنعما هي  فنعم شيئًا ه ، أي
اإلخفاء  الفقراء فهوتعطوها  وتؤتوهاالصدقة  وإن ختفوهاالصدقة الظاهرة 

خري لكم ويكفر  أي ميح  هللا بواسطة الصدقةعنكم من سيئاتكم  أي معاصيكم
وهللا مبا تعملون خبري. 

يس عليكل  اي رسول هللاهداهم  فإن مل يهتدوا لست مسؤواًل عنهم ولكن هللا
ابللطف ابلنسبة إليه، فإن من طابت نفسه تنفذ اهلداية يف قلبه، فإذا مل  يهدي من يشاء

وما تنفقوا من خري يهتدوا مبا أمروا من التصدق بدون مّن وأذى فليس تبعة ذلك عليك 
أي ذاته، أي  وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللادقة تعود إليكم ألن فائدة الص فألنفسكم

أي  وما تنفقوا من خري يوف إليكمليست النفقة نفقة إال ما إذا كانت ألجل هللا تعاىل 
فال ينقص ثواب النفقة عن أصل النفقة بل يزداد  وأنتم ال تظلمونيرجع إليكم ثوابه 

 عليها.
ضيق عليهم سواء يف اجلهاد أو  قراء الذين أحصرواللفواإلنفاق الكامل إمنا هو 

 غريه
 ًيف سبيل هللا ال يستطيعون ضراب  أي ذهااًبيف األرض  فإن الفقري ال يستطيع

أغنياء من حباهلم وفقرهم  حيسبهم اجلاهلالسفر ولذا مس  مسكينًا ألن الفقر أسكنه 
أي تعرف كوهنم فقراء  رفهمتعأي من جهة امتناعهم عن املسألة، وعفتهم  التعفف

بسيماهم أي مبظهرهم لراثثة حاهلم 
 ًال يسألون الناس إحلافا  أي احلاحاً، كما هو

 .وما تنفقوا من خري فإن هللا به عليمشأن بعض الفقراء امللحني يف السؤال 
الذين ينفقون أمواهلم ابلليل والنهار سرًا وعالنية  أمام الناس، سواء ابلليل أو

نزلت يف عل  )عليه  فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنونلنهار اب
  السالم( حيث أنفق يف احلاالت األربعة.
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الذين أيكلون الراب  يف مقابل الصدقة، فه  إعطاء املال والراب أخذ املال ال
رهم أبموال الناس، شّبه قيامهم ابألمور يف حال امتالء بطنهم من الراب وامتالء فك يقومون

 إال كما يقوم الذي يتخبطهابجملنون الذي فيه دوار فإذا قام سقط على األرض كاملصروع 
 أي يؤذيه خبطًا بعقله

الشيطان  فإن قسمًا من الصرع إمنا يكون ابألرواح الشريرة من
يع قالوا إمنا الببسبب أهنم  أبهنماألكل للراب منهم  ذلكأي مس اجلنون  املس

أحل هللا البيع وحرم الراب ليس كذلك إذ  وفكما جيوز البيع جيوز الراب  مثل الراب
من  فله ما سلفمن أكل الراب  فانتهىبعدم أكل الراب  فمن جاءه موعظة من ربه

فإن هللا حياسبه  وأمره إىل هللاالراب، وال يُرد منه الن ما قبل النه  مل يكن هن  حىت حيرم 
ومن شارة إىل أن توبته ال توجب انقطاع أمره، بل إىل هللا ينته  كل حمسن ومس ء وهذا إ

ال خيفى  هم فيها خالدونمالزمون هلا  فأولئك أصحاب النارإىل أكل الراب  عاد
 وإن انلته الشفاعة بسبب إسالمه أو ما أشبه.( 13)أن اخللود طبع 

ميحق أي ينقص ويبطل 
هللا الراب يوجب ذهاب مال املعط  إبعطائه،  فإن الراب

واآلخذ ألن املرتف يسرف يف أمواله، وآخذوا الراب عادة يكونون مرتفني، مع الغض عن 
أي يزيد، أما اآلخذ فإنه أيتيه املال، وأما  ويريب الصدقاتالسبب الواقع  يف ذلك 

وملكة املعط  فإن من اعتاد إعطاء الصدقة يكون تفكره يف االسرتابح وحفظ املال 
مقيم على الكفر،  وهللا ال حيب كل كفاراالستنماء أكثر، ابإلضافة إىل السبب الواقع  

 أثيمواملراد يف هذه اآلايت الكفر العمل ، أي العصيان العمدي، ال الكفر العقيدي 
 عاص.
 إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند رهبم
 اخلوف واحلزن الذين يصيبان الكفار والعصاة. وف عليهم وال هم حيزنونوال خ
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  خافوه يف أمر الرابوذروا  اتركوا ما بقي من

إمياانً  إن كنتم مؤمننيالبقااي اليت اشرتطتم على الناس، فال أتخذوها بعد النه   الراب
 صادقاً.
فإن مل تفعلوا ن تريدوا أخذ بقااي الراب أبفأذنوا  أي أعلنوا حبرب من هللا

                                                        
 أي ما يقتضيه طبع الراب، فال يكون علة اتمة. (13)
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أي من جهة هللا ورسوله، كما تقول اجليش حارب من جهة اجلنوب أو الشمال  ورسوله
وإن تبتم  من استحالل الرابفلكم رؤوس أموالكم  دون الزايدة فإهنا ألرابهبا ال

قال لكم إن راس مالكم صار حراماً فال ي وال تظلمونأبخذ أموال الناس  تظل مون
 بسبب اختالطه ابلراب.

وإن كان ذو عسرة  أي إن كان املعسر غرميًا ومديواًن لكمفنظرة  أي فانتظروا
أبن تتصدقوا على املعسر مبا عليه  وأن تصّدقواإىل حالة يسره  إىل ميسرةيف مطالبته 
 شر.اخلري من ال خري لكم إن كنتم تعلمونمن الدين 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل هللا  إىل حسابه وجزائهمث توىف  تعطى كل نفس ما

 ال ينقص من ثواهبم وال يزداد يف عقاهبم. وهم ال يظلمونمن خري أو شر  كسبت
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اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بعضكم بعضًا  داينبدين إىل أجل  وقت
مسمى   قد مسبينكم كاتب ابلعدل فاكتبوه وليكتب  ال يزيد والينقص يف الدين أو

على  كما علمه هللاسند الدين  كاتب أن يكتبال ميتنع  وال أيبيف األجل 
أي ميل  ويقرر مقدار الدين  فليكتب وليمللالوجه الذي أمر هللا به بال زايدة أو نقصان 

املديون، فال يكذب، مثاًل يكون  وليتق هللا ربهوهو املديون  الذي عليه احلقوأجله 
أي  منهأي ال ينقص الكاتب  وال يبخساألجل أول شهر رمضان فيقول أول شوال 

أي  فإن كان الذي عليه احلقكأن يكتب تسعمائة عوض ألف مثاًل   شيئاً من الدين 
ملرض أو  أو ضعيفاً ال يعرف اإلمالء على الكاتب، لضعف عقله  سفيهاً املديون 

فليملل ألنه مشغول أو ما أشبه ذلك  أو ال يستطيع أن ميل هوسيان أو ما أشبه ن
أي  واستشهدواال يزيد والينقص  ابلعدلالقائم مقامه ولو كان حاكم الشرع  وليه

فإن مل يكوان املسلمني  من رجالكمميضيان الكتابة ويشهدان عليها  شهيديناطلبوا 
مجع  من الشهداءحلجية كالمهما ألهنما موثقان  ترضون رجلني فرجل وامرأتن ممن

 إحدامهاأي إمنا اعترب التعدد يف املرأة ألجل انه إن ضلت ونسيت  أن تضلشاهد 
الشهود  الشهداءال ميتنع  وال أيبالناسية  فتذكر إحدامها األخرىاملتذكرة 

إذا ما دعوا  ألجل حتمل الشهادة، أو ألجل أدائها ال تسئمواو  أي ال تضجروا أيها
ليبقى الكتاب حجة  أو كبرياً كان الدين   صغرياً أي الدين  أن تكتبوهاملتداينون 

إىل أجله  أي وقت انتهاء مدة الدينذلكم  الكتابأقسط  أي أقرب إىل القسط
 دةللشهاأي أثبت  وأقومأي عندما حكم به، أي انه حكم هللا  عند هللاوالعدل 

أي يف عدم دينكم  أال ترتبوا أي أقرب  وأدىنفإن الشهادة بدون الكتابة ضعيفة 
جتارة املعاملة  أن تكوناستثناء عن األمر ابلكتابة  إالوشككم يف املقدار واملدة 

أي  فليس عليكم جناح أال تكتبوهاواليكون دين يف البني  حاضرة تديروهنا بينكم
معاملة حاضرة، لئال يقع النـزاع  إذا تبايعتمخذوا شهودًا  وأشهدواالتجارة احلاضرة 

بعد ذلك يف القدر والتسليم وما أشبه، واملنساق من اآلية إن األمر ابإلشهاد إمنا هو يف 
ابن يعنف أو يكلف بش ء كأجور الطريق ومثن القرطاس مثاًل  وال يضاراألمور اجلليلة 

كاتب وال شهيد وإن تفعلوا  ضرر الكاتب والشهيدفإنه فسوق بكم  أي خروج
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وهللا بكل أحكام دينكم ومصاحل دنياكم  واتقوا هللا ويعّلمكم هللاعن أمر هللا تعاىل 
 .شيء عليم

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 92 

وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا  يكتب الدينفرهان مقبوضة  يقوم مقام
فإن أمن بعضكم ث ابعتبار تقدير )عني( الكتابة أبن يعط  املديون للدائن رهناً، والتأني

وهو املديون، الن الدائن  الذي اؤمتنأي يعط   فليؤدفلم أيخذ منه رهااًن  بعضاً 
وال يف األداء كاماًل  وليتق هللا ربهأي دينه  أمانتهائتمن عليه فلم أيخذ منه رهنًا 

إمنا نسب اإلمث  إنه آمث قلبهالشهادة ومن يكتمها فأي ال ختفوا أيها الشهود  تكتموا
 .وهللا مبا تعملون عليمإىل القلب ، ألنه حمل الكتمان 

هلل ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا  تظهروا ما يف أنفسكم أو ختفوه
وليست مشيئته تعاىل اعتباطية بل حسب  به هللا فيغفر ملن يشاءجيازيكم  حياسبكم

من احملاسبة والعذاب  من يشاء وهللا على كل شيء قديرويعذب احلكمة والصالح 
 والغفران.
آمن الرسول  )حممد )صلى هللا عليه وآله مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن

كما فعلت اليهود   ال نفرق بني أحد من رسلهيقولون:  ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله
 وقالوادون كتاب أو رسول دون رسول  والنصارى واجملوس وغريهم حيث آمنوا بكتاب

فإان نرجع  ربنا وإليك املصرينطلب غفرانك اي  مسعنا وأطعنا غفرانكأي املؤمنون 
 إىل ثوابك وعقابك.

ال يكلف هللا نفساً إال وسعها  أي بقدر يتمكن منه بال حرجهلا ما كسبت  من
ألجل أن تعاقبنا  ربنا التؤاخذانمن األعمال السيئة، اي  وعليها ما اكتسبتالثواب 

إن نسينا أو أخطأان  فيما كان النسيان واخلطاء مبقدمات اختيارية ربنا وال حتمل علينا
إصراً 

ألهنم كانوا أقدر على حتمل  كما محلته على الذين من قبلناأي تكليفًا شاقًا  
لنا قدرة  ّملنا ما ال طاقةربنا وال حتاملشاق، أو ألهنم عصوا فعوقبوا ابلتكاليف الشاقة 

أي بذاك التكليف، طاقة عرفية، كما يقال: ال طاقة يل مبقابلة زيد، يريد التكليف  به
الشاق الذي هو فوق اإلصر مشقة، وإال فاهلل سبحانه ال يكلف مبا ال قدرة للعبد اطالقًا 

واعف عنا  فال تعذبناواغفر لنا  اسرت علينا فال تفضحناوارمحنا  إبعطاء النعمة
 .فانصران على القوم الكافرينسيدان  أنت موالانوالفضل 
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 : سورة آل عمران3
 أمل *بسم هللا الرمحن الرحيم . )رمز بني هللا ورسوله )صلى هللا عليه وآله 
هللا ال إله إال هو احلي القيوم .القائم ابألمور 
نّزل عليك  اي رسول هللاالكتاب  القرآنقابحل  تنزياًل ابحلق مصدقاً ملا بني

 .وأنزل التوراة واإلجنيلما تقدمه من التوراة واإلجنيل وسائر الكتب السماوية  يديه
من قبل  أي قبل القرآنهدى  يف حال كون التوراة واإلجنيل هداية للناس

إن الذين  اطل القرآن، كرر أتكيداً، أو املراد كل ما يفرق بني احلق والب وأنزل الفرقان
 ينتقم من الكفار. كفروا آبايت هللا هلم عذاب شديد وهللا عزيز ذو انتقام

إن هللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء .فهو يعلم كفركم وإميانكم 
هو الذي يصوركم يعطيكم الصورة 

يف األرحام  أرحام النساءكيف يشاء 
يفعل حسب احلكمة  ال إله إال هو العزيز احلكيم… اً ذكرًا أو أنثى، مجياًل أو قبيح

 والصالح.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه  أي من الكتابآايت حمكمات  ظاهرة
أصل الكتاب أي املرجع للناس، كما  أم الكتابتلك اآلايت احملكمات  هنالداللة 

راد منها لكوهنا رجملة، يشتبه امل أخر متشاهباتمنه آايت  وأن األم مرجع للطفل 
أي ميل إىل الباطل  فأما الذين يف قلوهبم زيغوهذا طبيع  أن يقع التشابه يف كالم بليغ 

فيتبعون ما تشابه منه  أي يتعلقون ابملتشابه لقصد امليل عن احلق أو الحنراف يف
يتبع املتشابه ألجل  نفوسهم، مثاًل املؤمن يتبع )لن تراين( والزائغ يتبع )إىل رهبا انظرة( وإمنا

ابتغاء  وطلبالفتنة  واإلضاللوابتغاء أتويله  مبا يوافق رأيهوما يعلم أتويله 
الذين هم اثبتو القدم لكثرة علمهم  يف العلم إال هللا والراسخوناملتشابه  أي أتويل

يقولون آمنا به  أي ابملتشابه على ما يريده هللا سبحانهكل  احملكم من املتشابه و من
أصحاب  إال أولوا األلباببعدم التسرع إىل تفسري املتشابه  عند ربنا وما يذّكر

 العقول.
أي ال حترفها عن احلق، وإمنا يدعون هكذا ألن  ربنا ال تزغ قلوبنايقول الراسخون 

 بعد إذ هديتنا وهب لناهللا سبحانه إذا أوكل العبد إىل نفسه ومل يلطف به مال عن احلق 
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 معط  اهلبات الكثرية. إنك أنت الوهابأي ارمحنا  من لدنك رمحة
ال شك يف رج ء  ال ريب فيهأي يف يوم  ربنا إنك جامع الناس ليومويقولون 

أي الوعد، فحيث إنه وعد جلميع  إن هللا ال خيلف امليعادذلك اليوم وهو يوم القيامة 
 الناس، البد وأن جيمعهم كما قال:
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ين كفروا لن تغينإن الذ  أي لن تفيد لدفع العذاب عنهم أمواهلم والأوالدهم من
أي ولو مقدارًا قلياًل فما يريده هللا هبم من العقاب البد وان ينفذ يف حقهم  هللا شيئاً 

وأولئك هم وقود  ما تشعل بهالنار .أي انر جهنم 
كدأب عليه وآله( كعادة  أي عادة هؤالء الكفار يف تكذيب الرسول )صلى هللا

آل فرعون  واملراد به أتباعهوالذين من قبلهم  من سائر الكفار كذبوا آبايتنا
 أي بسبب معاصيهم فأخذهم هللا بذنوهبم

وهللا شديد العقاب. 
 قل للذين كفروا سُتغلبون  يغلبكم هللا يف الدنيا واآلخرةوحتشرون  أي جتمعون
إىل جهنم وبئس املهاد  إن جهنم مكان سيئ.أي 

قد كان لكم  أيها الناسآية  عالمة تدل على نصرة هللا للمؤمننييف فئتني 
فئة تقاتل يف سبيل هللا وأخرى  اجتمعتا يف )بدر(  التقتامجاعتني: املسلمني والكفار 

ضعفًا هلم، فال  مثليهمأي املسلمون يرون الكفار  يروهنمهم مشركو مكة  كافرة
ن بشأهنم، ألهنم مل يكونوا يف نظر املسلمني كثريين جداً حىت خيافوا منهم وينسحبوا عن يهتمو 

ال رؤية القلب، فاهنم كانوا يعلمون أن  رأي العنيقتاهلم، ويف اآلية احتماالت أخر 
من املؤمنني إذا  بنصره من يشاءيقوي ويساعد  وهللا يؤيدالكفار ثالثة أضعافهم 

وجه اعتبار وتفهم  لعربةنصرة املسلمني على الكافرين  إن يف ذلكوفوا بشروط هللا 
من له عني يرى  ألويل األبصارحلقيقة نصرة هللا للمؤمنني القليلني على الكفار الكثريين 

 هبا آايت هللا.
زين  أي زين هللا حب الشهوات بقدر، ألجل املصاحل، وزين الشيطان احملرم من ذلك

تللناس حب الشهوا  املشتهياتمن النساء والبنني  األوالدوالقناطري  مجع
 قنطار مبعىن املال الكثري

املقنطرة  أتكيد، مثل ليل أليل، أي األموال املكدسة اجملموعة
من الذهب والفضة واخليل  األفراساملسومة  أي املعلمة عالمة اجلودة واحلسن
واألنعام  مجع نعم كاإلبل والبقر والغنمواحلرث  الزرعذلك  الذي ذكر من

أي ما يتمتع وينتفع هبا اإلنسان يف دنياه فال ينبغ  أن يصرف   متاع احلياة الدنيااألموال 
أي املرجع، فالالزم أن حيصل  وهللا عنده حسن املآبكل مهه فيها انسيًا آخرته 

 اإلنسان على احملل احلسن الذي عند هللا يف اآلخرة.
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قل هللا  اي رسولأؤنبئكم  أخربكمخبري من ذلكم  أي الذي ذكر من
يف  عند رهبماحملرمات، وذلك اخلري  للذين اتقوااملشتهيات، ويكون ذلك اخلري 

األهنار خالدين فيها وأزواج حتت أشجارها  جتري من حتتهابساتني  جناتاآلخرة 
فإن اإلنسان إذا عرف أن هللا  ورضوان من هللاعن الدماء والقذارات والرذائل  مطهرة

 يعلم أفعاهلم وجيازيهم عليه.  وهللا بصري ابلعبادرض  عنه كان يف غاية السرور 
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احفظنا من  الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقناالذين اتقوا هم 
عذاب النار. 

الصابرين  وصف للذين اتقواوالصادقني والقانتني ضعني هلل أي اخلا واملنفقني
 فان االستغفار يف هذا الوقت أقرب إىل الغفران. واملستغفرين ابألسحار

شهد هللا أي خلقه اخللق الدال على وحدته، وميكن أن تكون هناك شهادة  شهادته
أصحاب العلم أيضاً  املالئكة وأولوا العلمشهدت  أنه ال إله إال هو ولفظية 

أي ابلعدالة، فهو عادل  ابلقسطأي يف حال كون هللا قائمًا  ئماً قاشهدوا ابلوحدانية 
 .ال إله إال هو العزيز احلكيميف خلقه ويف تشريعه 

إن الدين  الطريقة الصحيحة يف احلياة عند هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا
ريقة الصحيحة أبن علموا ابلط إال من بعد ما جاءهم العلماليهود والنصارى  الكتاب

 ومن يكفر آبايت هللاأي حسداً منهم وطلبًا للرائسة  بغيًا بينهملكنهم أعرضوا عنها 
 فإن كل آت قريب. فان هللا سريع احلسابأبن مل يتبع اآلايت بل اتبع هواه 

فإن حاجوك  أي خاصموك وجادلوا معك، واملراد جدال أهل الكتاب فقل
ديين أو نفس  هلل، فان الوجه كناية عن الذات أو ما أي أخلصت  أسلمت وجهي هلل

من املؤمنني فان املسلم خاضع للمسلم أبمر  من اتبعنأسلمت وجه  لـ  ويتعلق هبا 
 واألمينياليهود والنصارى الذين أعطاهم هللا الكتاب  وقل للذين أوتوا الكتابربه 

 ن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولواَء أسلمتم فإأي وقل للمشركني الذين ال كتاب هلم 
أن تبلغ الناس اإلسالم، ال أن  البالغاي رسول هللا  فإمنا عليكأعرضوا عن اإلسالم 
 .وهللا بصري ابلعبادجتربهم على الدين 

إن الذين يكفرون آبايت هللا  أي جيحدون كون اآلايت له تعاىل ويقتلون النبيني
 فبشرهمبيان )الذين(  من الناسابلعدل  ابلقسط بغري حق ويقتلون الذين أيمرون

 .بعذاب أليماستهزاء هبم، ألن البشارة يف اخلري ال يف الشر 
أولئك الذين حبطت  بطلتأعماهلم  احلسنةيف الدنيا  بعدم تنعمهم مبا

ن يدفعو  وما هلم من انصرينبعدم الثواب هلم  واآلخرةيتنعم مبا يتنعم به املؤمنون 
 العذاب عنهم.
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أمل تر  اي رسول هللاإىل الذين أوتوا  أعطوانصيبًا من الكتاب  أي حظًا
وقسمًا منه، وهم اليهود ومل يعطوا الكتاب الكامل، الن التوراة حرفت منذ زمان قدمي 

يدعون  )والداع  هلم الرسول )صلى هللا عليه وآلهإىل كتاب هللا  أي التوراة ليحكم
يف صفات الرسول )صلى هللا عليه وآله( فإن التوراة كانت ذكرت أوصاف الرسول  بينهم

ال كلهم، إذ بعضهم آمنوا مبحمد  فريق منهميعرض  مث يتوىل)صلى هللا عليه وآله( 
 عن اتباع احلق. وهم معرضون)صلى هللا عليه وآله( 

ذلك  التويل واإلعراضبـ فسهم لـ سبب تسهيلهم أمر العقاب على أن اهنم قالوا
 خدعهم وغرهمأربعني يوماً فقط  إال أايماً معدوداتأي لن نعذب  لن متسنا النار

يف دينهم ما كانوا يفرتون .أي هذا االفرتاء وهو أن عذاهبم أربعني يوماً فقط 
فكيف  حاهلمإذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه  آت بال شك وهو يوم القيامة

ووفيت أعطيت كل نفس ما كسبت  جزاء مجيع أعمالهوهم اليظلمون 
قل  اي رسول هللااللهم  أي اي هللا أنتمالك امللك تؤيت   تعط امللك من

امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك أتخذ  تشاء وتنـزع
 .على كل شيء قدير

لليلتوجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف ا  أي تدخل، الن الليل يدخل يف النهار
فان احليوان الطائر خيرج من  وخترج احلي من امليتحىت يذهب النهار، وكذلك العكس 

 البيضة امليتة
وخترج امليت من احلي  فإن البيضة خترج من الطائر احل ، اىل غريها من

 أي رزقاً كثرياً. وترزق من تشاء بغري حساباألمثلة 
خذال يت  هن  عن مواالة الكفاراملؤمنون الكافرين أولياء  أصدقاء وسادة من

ومن يفعل أولياء، أي يرتك مواالة املؤمن ويتخذ الكافر وليًا  املؤمننياختاذ  دون
يصح أن يسمى والية، أي ليس من  فليس من هللا يف شيءاختاذ الكافر وليًا  ذلك

خوفاً،  تقاةأي من الكفار  منهمختافوا  إال أن تتقوا أولياء هللا واملربوطني به تعاىل
فخافوا من هللا وال ختالفوا أوامره  وحيذركم هللا نفسهفال أبس ابختاذ الكفار أولياء تقية 

وإىل هللا املصري .املرجع، فيجازيكم على أعمالكم 
قل إن ختفوا ما يف صدوركم  من مواالة الكافر وغريهاأو تبدوه  تظهروه يعلمه
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ما يف السماوات وما يف األرض وهللا على كل شيء هللا  ويعلمجزاء الشرط  هللا
 .قدير
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من خري أي جزاء أعماهلا  يوم جتد كل نفس ما عملتويكون املصري إىل هللا يف 
 تودحمضراً أيضًا  وما عملت من سوءأي حاضراً لديه قد أحضره هللا تعاىل  حمضراً 
 أمداً أي بني ما عملت  وبينهأي بني النفس  لو أن بينهاب كل نفس أي حت
أبن ختافوا منه  وحيذركم هللا نفسهأبن يبتعد عن أعماله كل البعد  بعيداً مسافة 

وهللا رؤوف ابلعباد غاية اللطف، فكيف حترمون أنفسكم من رأفته؟ 
قل  هللا هلم اي رسول هللا ألهل الكتاب الذين يدعون حمبة إن كنتم حتبون هللا

 .ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيمأيضاً  حيببكم هللاواسلموا حىت  فاتبعوين
قل أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا  أعرضوافإن هللا ال حيب الكافرين  فيبتلون

 بسخط هللا تعاىل. 
إن هللا اصطفى  اختار للنبوة واإلمامة إبراهيمآدم ونوحاً وآل  إمساعيل وإسحاق

 .على العاملنيموسى وهارون  وآل عمرانويعقوب ويوسف 
ذرية  أي يف حال كون هؤالءبعضها من  نسلبعض  فكلهم من شجرة
 .وهللا مسيع عليمواحدة 

والدة مرمي الطاهرة، حني كانت حامالً  إذ قالت امرأة عمرانواذكر اي رسول هللا 
معتقًا خلدمة بيت املقدس، حمرراً من أن يعمل  ذرت لك ما يف بطين حمرراً رب إين نمبرمي 
 .إنك أنت السميع العليمالنذر  فتقبل مينللدنيا 
فلما وضعتها  جاءت مبرمي إىل الدنياقالت  امرأة عمران، حتزانً وأتسفًا رب إين

 وهللااد من الرجال وه  ال تصلح خلدمة بيت املقدس الذي هو حمل العب وضعتها أنثى
إذ هو يصلح  وليس الذكر كاألنثىامرأة عمران  أعلم مبا وضعتمجلة مستأنفة 

أجريها  وإين أعيذهاومعناها يف لغتهم العابدة  وإين مسيتها مرميللخدمة هناك دوهنا 
بك  اي ربوذريتها  أي وأعيذ أوالدهامن الشيطان الرجيم  أي ال ميسهم بسوء

 ، والرجيم مبعىن املرجوم الذي رم  ابحلصى أو ابللعن.وكفر
فتقبلها رهبا  أي فرض  هللا مبرمي يف نذرهابقبول حسن   ،كما يقبل سائر النذور

رابها تربية حسنة  وأنبتها نباًت حسناً وهو إقامة مرمي مقام الذكر يف خدمة بيت املقدس 
وكفلها زكراي م( كافاًل هلا، وكان زكراي زوج خالتها أي جعل هللا زكراي )عليه السال كلما
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الغرفة اليت بنا هلا يف املسجد ليكون حماًل هلا  زكراي احملرابأي على مرمي  دخل عليها
ورد انه كان جيد  وجد عندها رزقاً ولعبادهتا، ومس  حمرااًب ألنه حمل احملاربة مع الشيطان 

من أين لك  قال اي مرمي أىن لكشتاء فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف ال
هذا قالت هو من عند هللا  فان هللا كان ينزل عليها املائدة إن هللا يرزق من يشاء بغري

 كناية عن الكثرة.  حساب
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هنالك  يف ذلك الوقت ملا رأى زكراي )عليه السالم( فضل هللا سبحانه أبوليائه دعا
نفسًا وأخالقًا فإن من يقدر على إنزال  رية طيبةزكراي ربه قال رب هب يل من لدنك ذ

 أي تسمع مساع قبول. إنك مسيع الدعاءالفاكهة يقدر على إعطاء الذرية 
فنادته  أي اندت زكراياملالئكة وهو  أي واحلال أن زكراي قائم يصلي يف

ي يف حال أ مصدقاً أي بولد امسه حيىي )عليه السالم(  احملراب أن هللا يبشرك بيحىي
وسيداً أي ابملسيح )عليه السالم(  بكلمة من هللاكون حيي  )عليه السالم( يصدق 

يف حال كون حيىي )عليه السالم( حيصر نفسه عن اإلتيان ابملوبقات، أو املراد به  وحصوراً 
 مقابل الفاسد. ونبياً من الصاحلنيالذي ال يتزوج 

قال رب أىن يكون يل غالم   كيفية حدوث الولد استفهام عنو  احلال قد
 قال كذلكعقيم التلد  امرأيت عاقراحلال إن  وأي الشيخوخة  بلغين الكرب

 .هللا يفعل ما يشاءأي هكذا الذي ذكران من إعطاء الولد 
قال  )زكراي )عليه السالمرب اجعل يل آية  أي عالمة أعرف هبا محل الزوجة

أال تكلم أي عالمة احلمل  آيتكهللا  قالكر والفرح ابلولد، الستقبل ذلك ابلش
واذكر إمياًء وإشارة  إال رمزاً أي ال تقدر على التكلم يف هذه املدة  الناس ثالثة أايم

 صبحا. واإلبكارعصراً  ربك كثريا وسبح ابلعشي
وإذ  واذكر اي رسول هللا زمانقالت املالئكة اي مرمي إن هللا اصطفاك تارك اخ

وطهرك  من األقذار اليت تصيب النساءواصطفاك على نساء العاملني  عامل  زمانك
وهو املنساق عند اإلطالق كما لو قيل الدولة الفالنية أقوى الدول فان ظاهرها من الدول 

 املعاصرة، واالختيار أوالً لذاهتا واثنياً لتفضيلها على سائر النساء.
اي مرمي اقنيت  مبعىن اخلضوع أو هو العمل املخصوص من القنوت لربك واسجدي

 لعل اإلتيان ابملذكر ألجل كون أهل بيت املقدس كانوا رجااًل. واركعي مع الراكعني
ذلك  الذي ذكران من القصصمن أنباء  أخبارالغيب  أي الغائب عن

لمني مل ، أو أن املس(14)احلواس، ألن الرسول )صلى هللا عليه وآله( مل يشهد القصص
 يشهدوها

نوحيه إليك أي نلقيه عليك 
وما كنت لديهم  أي لدى أهل بيت املقدس

                                                        
 حسب ظاهر األمر. (14)
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إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي يف  )عليها السالم(فإهنم اختلفوا فيمن يكفل مرمي
بيت املقدس، وجعلوا احلكم أن يلقوا أقالمهم احلديدية ـ اليت كانت أبيديهم وكانوا يكتبون هبا 

ة ـ يف املاء، فأي األقالم وقف على املاء ابإلعجاز أخذ صاحب القلم مرمي لكفالتها التورا
وما كنت  اي رسول هللالديهم  أي لدى أولئك العبادإذ خيتصمون  يتشاحون يف

 . )عليها السالم(أمر كفالة مرمي 
إذ  اذكر اي رسول هللا زمان منهقالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة  أي

من قبل هللا، والكلمة معناها الش ء امللقى، ويسمى الكالم كالماً ألنه يلقى، ومس  كلمة هللا 
امسه املسيح عيسى بن ألنه ولد من غري أب كأن هللا ألقاه مباشرة بال واسطة، أي خلقه 

ة ابلنبوة ورفع يف الدنياأي يف حال كون املسيح )عليه السالم( موجهًا  مرمي وجيهاً 
 إىل هللا تعاىل قرب شرف وسؤدد. ومن املقربنيابملقام الرفيع  واآلخرةاالسم 
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ويكلم الناس يف املهد  أي يف حال الصبا الذي مل يؤلف تكلم مثله ًوكهال  أي
ويكلم الناس يف حالة الكهولة أي قبل الشيب، ولعل املراد انه يتكلم يف احلالني على حد 

يف مقابل  ومن الصاحلنيملراد يكلمهم كهاًل ابلوح  واإلجنيل سواء وهذه معجزة، أو ا
 الفاسدين.
قالت  عليها السالم(مرمي( رب أىن  أي كيف يكون يل ولد ومل ميسسين

 كذلكجربئيل )عليه السالم(  قالمسًا يوجب احلبل وهذا استفهام تعجب  بشر
أمرًا فإمنا يقول له كن  أراد  هللا خيلق ما يشاء إذا قضىأي هكذا وكاف للخطاب 

 .فيكون
ويعلمه  )يعلم هللا املسيح )عليه السالمالكتاب  جنس الكتب املنزلة من السماء

واحلكمة  معرفة وضع األشياء مواضعهاوالتوراة واإلجنيل. 
و  يرسلهرسواًل إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم آبية من ربكم  معجزة دالة على

مثل  أين أخلق لكم من الطني كهيئة الطريهذا كالم عيسى )عليه السالم( صدق ، و 
الذي ولد أعمى  األكمهأشف   فأنفخ فيه فيكون طرياً إبذن هللا وأبرئصورة الطائر 

واألبرص  الذي تغري لون جلده فظهرت بقع بيضاء وأحيي املوتى إبذن هللا وأنبئكم مبا
الذي ذكرت من اآلايت  يف بيوتكم إن يف ذلكذخرية جتعلونه  أتكلون وما تدخرون

آلية لكم إن كنتم مؤمنني  مصدقني ابملعجزات، أي يف صدد تصديق احلق، مقابل
 املعاند.
ومصدقًا ملا بني يدي  أي ما تقدم عل  من الكتاب السماوي من التوراة
سى )عليه يف شريعة مو  لكم بعض الذي حرم عليكمعطف على )مصدقاً(  وألحل
 .من ربكم فاتقوا هللا وأطيعونأتكيد ملا تقدم  وجئتكم آبيةالسالم( 
إن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا  ما أبينه لكم من الدينصراط  طريق

مستقيم. 
فلما أحس عيسى منهم الكفر  أي حتقق كفرهم لديهقال  )عيسى)عليه السالم

من أنصاري  مجع انصرإىل هللا ي يف سلوك  إىل هللا أقال احلواريون  مجع
فإن يوم  حنن أنصار هللا آمنا ابهلل واشهد أبان مسلمونحواري وهو خاصة الرجل 
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 القيامة يشهد األنبياء )عليهم السالم( على الناس.
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أي عيسى )عليه السالم(  ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسولمث قال احلواريون 
هدينفاكتبنا مع الشا .)ابلوحدانية وابتباع األنبياء )عليهم السالم 

ومكروا  اليهود الذين أحس عيسى )عليه السالم( منهم الكفر، فتآمروا على قتل
املكر هو عالج األمر من طريق خف  ومكر هللا هو رفع  ومكر هللااملسيح)عليه السالم( 

بدل املسيح )عليه السالم( عيسى )عليه السالم( وإلقاء شبهه على رئيس اليهود فصلب 
وهللا خري املاكرين .أنفذهم كيداً وأحسنهم عالجاً لألمر 

 إذ  ظرف لـ )ماكرين( أو مبعىن اذكرقال هللا اي عيسى إين متوفيك  آخذك
أخذًا وافياً، أبخذ جسمك وروحك، كما تقول: ويف الدين، إذا أعطاه إعطاًء كاماًل 

 ّورافعك إيل يف السماء  إىل حمل كراميتومطهرك من الذين كفروا  من سوء جوارهم
وجاعل الذين اتبعوك  من النصارى يف زمان حقيتهم واملسلمني بعد رج ء رسول اإلسالم

أعلى  فوق الذين كفروا)صلى هللا عليه وآله( وهذه حقيقة واقعة نشاهدها إىل اليوم 
رجوعكم أنت واملتبعون  عكممرجإىل جزائ   اىل يوم القيامة مث إيلمنهم رتبة 
 من أمر الدين حكماً يتبعه اجلزاء. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفونوالكافرون 

فأما الذين كفروا فأعذهبم عذااًب شديدًا يف الدنيا  ابلذلة والقتل وتسلط املؤمنني
 يدفعون عنهم العذاب والذلة. اآلخرة وما هلم من انصرينيف  وعليهم 
ا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهموأم  يعطيهم ثواب أعماهلم وهللا

 الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر. ال حيب الظاملني
ذلك  )الذي تقدم من أخبار حيىي وزكراي ومرمي واملسيح )عليهم السالمنتلوه 
من مجلة القرآن  والذكرمن مجلة اآلايت الدالة على قدرتنا  عليك من اآلايتنقرؤه 

احلكيم .احملكم 
إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه  )أي خلق هللا آدم )عليه السالم من

حكاية حال ماضية أي فكان، وهكذا عيسى )عليه  فيكون بشراً  تراب مث قال له كن
 السالم( خلق بدون أب أبمر هللا تعاىل.

احلق من ربك فال تكن  أيها السامعمرتينمن امل .الشاكني يف احلق 
فمن حاجك  خاصمك وجادلكفيه  أي يف احلق، وأراد اجلدال والتعنت من
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ائتوا عندي  تعالواهلم اي حممد )صلى هللا عليه وآله(  بعد ما جاءك من العلم فقل
ندع أبناءان وأبناءكم ونساءان ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم  أي يدعو كل منا ومنكم

أي نطلب من هللا لعن الكاذب منا، فقد  مث نبتهلساءه ومن هو مبنـزلة نفسه أبناءه ون
دعا الرسول )صلى هللا عليه وآله( نصارى جنران إىل قبول انه رسول وان عيسى )عليه 
السالم( عبد هللا، وملا مل يقبلوا دعاهم إىل املباهلة، وجاء هو )صلى هللا عليه وآله( بعل  

م أفضل الصالة والسالم لالبتهال، لكن النصارى خافوا وتراجعوا وفاطمة واحلسنني عليه
 .فنجعل لعنة هللا على الكاذبنيوقرروا إعطاء اجلزية 
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إن هذا  الذي ذكر من القصص السابقةهلو القصص احلق وما من إله إال هللا 
 .وإن هللا هلو العزيز احلكيمفليس املسيح )عليه السالم( إهلاً كما يزعمون 

فإن تولوا  أعرضوا عن اتباعكفإن هللا عليم ابملفسدين  فإن كل من توىل عن
 احلق مفسد.

قل  :اي رسول هللااي أهل الكتاب   كل من عنده كتاب مساوي تعالوا اىل كلمة
 كلنا نعرتف بتلك الكلمة  بيننا وبينكممستوية  سواء

 أال نعبد إال هللا وال نشرك به
وال يتخذ عل أحدًا شريكًا هلل تعاىل، فال نتخذ عزير واملسيح شركاء هلل أي ال جن شيئاً 

فقد اختذه راًب كما فعل أهل  (15)فان من أطاع أحداً  بعضنا بعضًا أراباًب من دون هللا
اشهدوا أيها املسلمون  فقولواعن التوحيد  فإن تولواالكتاب أبحبارهم ورهباهنم 

 ابلتوحيد. أبان مسلمون
 أهل الكتاب مل حتاجوناي  أي جتادلونيف إبراهيم  فتقولون إنه كان يهوداًي أو
 أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده أفال تعقلونأي واحلال أنه ما  ومانصرانيًا 

 فكيف ميكن أن يكون إبراهيم )عليه السالم( اتبعاً لكتاب وطريقة متأخرين عنه؟.
ها  للتنبيهأنتم لكتاب اي أهل اهؤالء  أي مجاعةحاججتم  أي جادلتم

فيما لكم به علم  أي يف مطالب التوراة واإلجنيل فلم حتاجون فيما ليس لكم به
أي من أمر إبراهيم )عليه السالم( وأنه كان على أي دين، فانه مل يذكر يف كتبكم انه   علم

 .وأنتم التعلموندين إبراهيم )عليه السالم(  وهللا يعلمكان على أي دين 
 ًما كان إبراهيم يهوداًي وال نصرانيًا ولكن كان حنيفا  مائاًل عن الباطل إىل احلق

 ًمسلما  موحدًاوما كان من املشركني  تعريض أبهل الكتاب حيث أشركوا ابهلل ابختاذ
 عزير واملسيح إهلا.

إن أوىل الناس إببراهيم لسالم( ويقول أان من أوالهم أبن ينسب إىل إبراهيم )عليه ا
يف توحيده وشريعته من األمم  اتبعوهالالم للتأكيد  للذينمجاعته )عليه السالم( 

ال أهل الكتاب وال املشركون  النيب والذين آمنواعطف على )للذين(  وهذاالسابقة 
وهللا ويل املؤمنني .انصرهم ومتويل شؤوهنم 

                                                        
 إطاعة عمياء. (15)
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ودت  أي أحبت واهتمت الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال طائفة من أهل
ال يعلمون أن وابل إضالهلم يرجع  وما يشعرونفان وابل إضالهلم يرجع إليهم  أنفسهم
 .إليهم
اي أهل الكتاب مل تكفرون آبايت هللا  القرآن الكرميوأنتم تشهدون  يف قرارة

 أنفسكم أبهنا آايت هللا.

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 110 

اي أهل الكتاب مل تلبسون احلق ابلباطل  أبن متوهون احلقيقة، حبيث ترون الناس أهنا
 أبنه حق. احلق وأنتم تعلمونختفون  وتكتمونابطل 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا  أي أظهروا اإلميان ابلذي أنزل على الذين
 لعلهم يرجعونعصرًا  آخرهبه  واكفرواأوله  وجه النهارأي القرآن  آمنوا

اإلسالم، أرادوا املكر فإهنم إذا آمنوا صباحاً يروهنم الناس منصفني، مث إذا كفروا عن ميلهم إىل 
 عصراً زعم الكفار أبن القرآن واإلسالم ابطل، الن املنصفني كفروا به.

 وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم  أي قالت الطائفة: ال تظهروا إميانكم إال لضعفاء
ن القصد إبقاء هؤالء على دينهم ودفع الشك عن أهل الكتاب الذين يتبعون دينكم، أل

فمن يوفقه هللا لإلميان ال  هدى هللاالكامل  إن اهلدىاي رسول هللا  قلقلوهبم 
أي قالت الطائفة  أن يؤتىيضره كيد هؤالء، وهذه مجلة معرتضة بني كالم تلك الطائفة 

لشريعة والكتاب، أي أن من ا مثل ما أوتيتممن الناس  أحدال أتمنوا أن يعطى 
أي ال  أو حياجوكم عند ربكمحممدا )صلى هللا عليه وآله( ال يتمكن أن أييت مثل التوراة 

تؤمنوا أن يتمكن أحد أن حياجكم وخياصمكم عند ربكم، وهذا أتكيد لقوهلم )أن تؤيت( يعين 
لفضل بيد إن ااي رسول هللا  قلال يتمكن أحد من أن يبطل دينكم يف يوم القيامة 

يؤتيه من فليس الفضل خاصًا أبهل الكتاب حىت يقولوا: ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم  هللا
 .عليميف فضله  يشاء وهللا واسع

 ومن أهل الكتاب من إن أتمنه* خيتص برمحته من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم 
أي يرده إليك عند  كيؤده إلياملال الكثري  بقنطارأي جتعله أمينًا وتودع عنده 

أي ينكره فال يؤده  ال يؤده إليكوهو مال قليل  ومنهم من إن أتمنه بديناراملطالبة 
 ًإال مادمت عليه قائما  أي مطالبًا منه بعنف وشدةذلك  أي تركهم األداءأبهنم 

نسوبني أي املسلمني امل قالوا ليس علينا يف األمينيأي بسبب أن هؤالء الذين ال يؤدون 
فال يتمكنون من مطالبتنا يوم القيامة، الن أمواهلم حالل لنا  سبيلإىل أم القرى 

ويقولون  هؤالء الذين قالوا: ليس علينا يف األميني سبيلعلى هللا الكذب  فان هللا مل
 أهنم كاذبون. وهم يعلمونيبح أموال املسلمني للكافرين 

بلى  ليس سبيل علىهمن أوىف بعهد  مع هللا أبن آمن وعمل صاحلًاواتقى 
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 .فإن هللا حيب املتقنياملعاص  
 ًإن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنًا قليال  أبن ينقضوا عهد هللا يف مقابل مثن

هلم يف النصيب  أولئك ال خالققليل وهو رائستهم الدنيوية، وهم أهل الكتاب 
يوم القيامة وال بنظر رمحته  وال ينظر إليهميسرهم  كالماً   اآلخرة وال يكلمهم هللا

 مؤمل. وهلم عذاب أليمال يطهرهم من املعاص   يزكيهم
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وإن منهم  أي من أهل الكتاب احملرِفني ًلفريقا  )الالم للتأكيد، و)فريقاً( اسم )إن
يلوون 

  أي حيرفونألسنتهم ابلكتاب صوا منه أي ابلتوراة أبن يزيدوا فيه وينق
لتحسبوه  أي حتسبوا هذا احملَرفمن الكتاب وما هو من الكتاب  أي واحلال انه

ويقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا ويقولون على هللا ليس من التوراة 
 أن هذا كذب. وهم يعلمونفقوهلم هذا من عند هللا كذب  الكذب
ما كان لبشر أن يؤتيه هللا أي يعطيه هللا الكتاب واحلكم  احلكومة والنبوة مث

أبن تعبدوين، كما أن اليهود والنصارى ينسبون إىل أنبيائهم   يقول للناس كونوا عبادًا يل
األنبياء  من دون هللا ولكنكاملسيح وعزير )عليهما السالم( اهنم قالوا للبشر اعبدوان 

الرابين منسوب إىل الرب، وهو املطيع  كونوا رابنيني)عليهم السالم( كانوا يقولون للناس 
معلمني للكتاب املنـزل،  تعّلمون الكتابأي بسبب أنكم  مبا كنتمالكامل للرب 

أي  ومبا كنتم تدرسونفكونكم علماء يقتض  أن تكونوا رابنيني، ال أن تكونوا مشركني 
 تقرؤون، فالعامل املعلم يلزم أن يكون رابنياً.

وال  أنأيمركم ف على )يؤتيه( أي ما كان لبشر أن أيمركم عط أن تتخذوا
أي ال يقول األنبياء للناس اختذوا املالئكة وسائر األنبياء آهلة  املالئكة والنبيني أرابابً 

أأيمركم  استفهام إنكار، أي ال أيمركم األنبياءابلكفر بعد إذ أنتم مسلمون 
  يسبب إسالمهم، فكيف يقولون هلم اكفروا.ابلتوحيد، فان قول األنبياء للناس آمنوا ابهلل

وإذ  أي اذكر اي رسول هللاأخذ هللا ميثاق النبيني  أي عهدهم الشديد ملا
جاءكم أي بعد إعطائ  لكم  من كتاب وحكمة مثأي ألجل إعطائ  لكم  آتيتكم

ذ هللا أي بذلك الرسول، وهذا متعلق بـ )ملا( أي اخ رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به
ميثاق األنبياء السابقني ابن يؤمنوا ابألنبياء الالحقني، ألنه تعاىل أعطى السابقني الكتاب 

وإميان السابق  ولتنصرنهواحلكمة، وهذا مثل أن تقول: حيث أكرمتك، فافعل كذا.. 
أيها األنبياء  ءأقررمتهللا  قالونصرته لالحق كناية عن إعالم أممهم بوجوب ذلك 

على اإلميان ابألنبياء الالحقني  وأخذمت على ذلكمن واعرتفتم ابألنبياء الالحقني السابقو 
إصري  عهدي الشديدقالوا  أي األنبياء السابقونأقرران، قال  هللافاشهدوا 

على  وأان معكم من الشاهدينعلى أممكم أبهنم بـُّلغوا وجوب اإلميان ابألنبياء الالحقني 
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 أممكم.
فمن توىل  أعرض عن اإلميان ابلنيب الالحقبعد ذلك  األخذ لإلصر فأولئك

 اخلارجون عن طاعة هللا. هم الفاسقون
أفغري دين هللا يبغون  يطلبونوله أسلم من يف السماوات واألرض  فان الكون

كله خاضع هلل تعاىل يف مجيع شؤونه الكونية، واإلنسان املسلم اتبع هلل تعاىل يف شؤونه 
 يوم القيامة. طوعاً وكرهاً وإليه يرجعونرادية اإل
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قل  اي رسول هللا آمنا ابهلل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل
أوالد يعقوب )عليه السالم( فان بعضهم كيوسف )عليه  وإسحاق ويعقوب واألسباط

أعط   وما أويتإسرائيل السالم( كان نبياً، وكان ذرية بعضهم نبيًا ككثري من أنبياء بين 
موسى وعيسى والنبيون من رهبم  أي من قبل هللاال نفرق بني أحد منهم  أبن نؤمن

 منقادون. وحنن له مسلمونببعض دون بعض كما فعل اليهود والنصارى 
ومن يبتغ  يطلبغري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه  ألن اإلسالم دين هللا الوحيد

 من اخلاسرينوهو يف اآلخرة  الذين خسروا رأس ماهلم، وهو العمر إذ حصلوا جهنم
 بذلك.
كيف يهدي هللا قومًا كفروا بعد إمياهنم  فان قسمًا من الناس دخلوا يف اإلسالم

طوعاً، مث كفروا أو انفقوا ومثل هؤالء ال يلطف هللا هبم لطفه اخلف  ألهنم أعرضوا عن احلق 
 شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيناتبعد أن  وكار بعد املعرفة، واالستفهام لإلن

الذين تعمدوا الضالل وظلموا أنفسهم  وهللا ال يهدي القوم الظاملنياألدلة الواضحات 
 بذلك.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة هللا  طردهم عن رمحته، وعذابه واملالئكة والناس
 .أمجعني
خالدين فيها  أي يف تلك اللعنةخيفف ال  أبن يقّل عنهم العذاب وال هم

 ال ينظرهم هللا نظر رمحة ولطف. ينظرون
إال الذين تبوا من بعد ذلك  االرتدادوأصلحوا  أمورهم ابتباع الشرع والعقل

فإن هللا غفور رحيم. 
إن الذين كفروا بعد إمياهنم  أبن أصروا على الكفر حىت متكن الكفر يف قلوهبم مما

الن  مث ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهميكون إظهارهم اإلميان بعد ذلك نفاقًا سبب أن 
 الذين ضلوا عن الطريق املستقيم. وأولئك هم الضالونتوبتهم صورية 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء أي بقدر 
 األرض

أولئك هلم عذاب دية من عذاب هللا الفدية البدل أي ال تنجيه الف ذهبًا ولو افتدى به
 ينصرهم بدفع العذاب عنهم. وما هلم من انصرينمؤمل  أليم
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لن تنالوا الرب  أي لن تبلغوا بر هللا، أي رمحتهحىت تنفقوا مما حتبون بعض ما  أي
 .فإن هللا به عليمبيان )ما(  وما تنفقوا من شيءحتبون من املال واجلاه وما أشبه 

 الطعامكل  املأكوالت ًكان حال حالاًل  أيلبين إسرائيل أي               
فانه حرم أكل حلم اإلبل على نفسه  إال ما حرم إسرائيل على نفسه] بين [ يعقوب 

من قبل أن تنـزل التوراة  والتوراة إمنا حرم بعض األشياء على بين إسرائيل لظلمهم
حالل على املسلمني ألهنم مل يظلموا كما ظلم اليهود أنفسهم وبغيهم، وعليه فاألطعمة الطيبة 

يف  قل فأتوا ابلتوراة فاتلوها إن كنتم صادقنيفحرم هللا عليهم بعض الطيبات عقوبة هلم 
 دعواكم أن التحرمي كان قدمياً على نزول التوراة فإنه ال يشري التوراة إىل قدم التحرمي.

فمن افرتى على هللا الكذب ال إن هللا حرم بعض الطيبات من القدمي وقبل ابن ق
ألنفسهم ألهنم أيتون  فأولئك هم الظاملونقيام احلجة  أي من بعد ذلكنزول التوراة 

 ابلباطل وهم يعلمون بطالن كالمهم.
قل صدق هللا  يف أن هذه الطيبات كانت حالاًل من القدميفاتبعوا ملة أي 
يف حال كون إبراهيم )عليه السالم(  أي حنيفاً بات وه  حلية الطي إبراهيمطريقة 

 فإن أهل الكتاب كانوا يقولون إن إبراهيم  وما كان من املشركنيمائاًل عن الشرك 
 على دينهم الذي هو الشرك.

إن أول بيت وضع للناس  أبن يكون معبداً هلمللذي البيت الذي  أيببكة 
فان الناس يهتدون  مباركًا وهدًى للعاملنيالبيت  اسم ملكة املكرمة، يف حال كون ذلك

 بسبب مكة ألهنم يتوجهون إليها يف الصالة وغريها.
فيه  أي يف البيتآايت بينات  أدلة واضحاتمقام إبراهيم  بدل آلايت

أي  ومن دخلهبينات وهو احملل الذي كان يقف عليه إبراهيم )عليه السالم( فيبين البيت 
وهلل على الناس حج ال ميس بسوء حىت خيرج عن البيت  كان آمناراد احلرم البيت، وامل

أي إىل البيت  إليهبدل )الناس(  من استطاعأي قصده إلتيان املناسك  البيت
 ًسبيال  ًأي طريقاومن كفر  أبن مل يذهب إىل احلج وهو مستطيع، واملراد كفر عمل ال

فإنه تعاىل ال حيتاج إىل البشر واىل عبادته و إمنا  املنيفان هللا غين عن العكفر عقيدة 
 أمرهم ابألحكام ألجل أنفسهم.
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قل اي أهل الكتب مل تكفرون آبايت هللا وهللا شهيد على ما تعملون  فيجازيكم
 عليه.
قل اي أهل الكتاب مل تصدون  أي متنعونعن سبيل هللا  فإن أهل الكتاب كانوا

أي  تبغوهنا عوجاً مفعول تصدون  من آمنك سبيل اإلسالم مينعون الناس عن سلو 
وأنتم طالبني لسبيل هللا اعوجاجاً، فإن من يقول: املعوج طريق هللا، يطلب اعوجاج الطريق 

أي تشهدون على الطريق املستقيم ألهنم كانوا يعلمون أن اإلسالم هو طريق هللا  شهداء
وما هللا بغافل عما تعملون عليه. فيجازيكم 

 ًاي أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا  أي مجاعة، وهذا هن  للمسلمني أن يتبعوا كالم
 .بعد إميانكم كافرينيرجعوكم  من الذين أوتوا الكتاب يردوكمالكفار 
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وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آايت هللا  )فإن من يقرأ النيب )صلى هللا عليه وآله
حممد )صلى هللا عليه وآله(  وفيكم رسولهم أن يكون بعيداً عن الكفر عليه آايت هللا يلز 

 فقد هديأبن يتمسك بدين هللا  ومن يعتصم ابهللقائم هلدايتكم فكيف تكفرون 
 وهو طريق اإلسالم. إىل صراط مستقيماهتدى 
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  أي خافوهحق تقاته  ع أي حق التقوى وحق اتبا

إال وأنتم هن  عن الكفر املوجب ألن ميوت اإلنسان كافرًا  وال متوتناألوامر 
 .مسلمون
واعتصموا  أي متسكواحببل هللا أي دينه 

مجيعًا وال تفرقوا  أي ال ختتلفوا يف
فألف بني يف اجلاهلية  إذ كنتم أعداءأي اإلميان  واذكروا نعمة هللا عليكماحلق 

حال أحدكم  إخواانً أي بسبب نعمة هللا  فأصبحتم بنعمتهسالم ابإل قلوبكم
 حفرةشفه، طرف  وكنتم على شفاابلنسبة إىل اآلخر كحال األخ ابلنسبة إىل أخيه 

بيان )حفرة( فإهنم إذا ماتوا يف حالة اجلاهلية وقعوا يف جهنم  من الناريراد هبا جهنم 
فأنقذكم  هللا أي جناكممنها ن النار هبدايتكم إىل اإلسالم أي مكذلك  أي

 أي ألجل هدايتكم. يبني هللا لكم آايته لعلكم هتتدونهكذا 
ولتكن  أمرمنكم  للنشوء ال للتبعيض وذلك بدليل آخر اآلية )املفلحون( وإال

أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن لزم عدم فالح غري اآلمر الناه  
 .أولئك هم املفلحوناملنكر و 
وال تكونوا كالذين تفرقوا   كاليهود والنصارى واختلفوا من بعد ما جاءهم

 .وأولئك هلم عذاب عظيماألدلة الواضحات  البينات
يوم  أي ذلك العذاب العظيم إمنا هو يف يومتبيض وجوه  ببياض النور والسرور

وتسود وجوه  بسواد احلزن والظلمةن اسودت وجوههم أكفرمتفأما الذي  أي يقال
إما املراد أهل الكتاب والذين كفروا مبحمد  بعد إميانكمهلم على طريق التعنيف والتوبيخ 

 فذوقوا)صلى هللا عليه وآله( بعد إمياهنم ابألنبياء السابقني أو مطلق من كفر بعد إميانه 
 أي بسبب كفركم. العذاب مبا كنتم تكفرونأمر إهانة 
ما الذين ابيضت وجوههموأ  أي املؤمنونففي رمحة هللا هم فيها  يف رمحة، كرر
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 .خالدونللتأكيد 
تلك  اليت ذكرانها من الوعد والوعيدآايت هللا نتلوها عليك  اي حممد )صلى هللا

فعقابه إمنا هو  وما هللا يريد ظلمًا للعاملنيفليست اآلايت ابطلة  ابحلقعليه وآله( 
 وابالستحقاق.عدل 
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وهلل ما يف السماوات وما يف األرض وإىل هللا ترجع األمور  اليت منها أعمال العباد
 فيجازيهم حبسبها.

كنتم  أيها املسلمونخري أمة أخرجت  ظهرتللناس  أي للبشر ، وإمنا كنتم
ل أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل، ولو آمن أهخري أمة ألنكم 

الذين آمنوا مبحمد )صلى  منهم املؤمنونيف دنياهم وأخراهم  الكتاب لكان خريًا هلم
 اخلارجون عن طاعة هللا ببقائهم على الكفر. وأكثرهم الفاسقونهللا عليه وآله( 

لن يضروكم  أيها املسلمون ًإال أذى  يسرياً، فال هتتموا أبمرهم وإن يقاتلوكم
 ال ينصرهم قومهم. مث الينصرونهزمون، وأدابر مجع )دبر( أي ين يولوكم األدابر

ضربت عليهم الذلة  أي إن هللا طبعهم بطابع أهنم أذالءأين ما ثقفوا  أي وجدوا
إال حببل من هللا  أبن يسلمواوحبل من الناس   ،ابن يدخلوا حتت محاية الناس

( 16)يوم أذلةكحكومة قوية وهذا من معاجز القرآن فان اليهود إىل ال
وابؤوا  أي رجع

أي وهللا ساخط  بغضب من هللااليهود، كأهنم جاؤوا ألخذ احلق فلم أيخذوه فرجعوا 
النفسية فإن نفسهم تتطلب املال مهما أثروا، فنفسهم  وضربت عليهم املسكنةعليهم 

يكفرون كانوا أي بسبب أهنم  أبهنمإمنا فعل هللا ابليهود ذلك  ذلكدائمة املسكنة 
أي بسبب  مبا عصواالكفر والقتل  آبايت هللا ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك

 أي متاديهم يف االعتداء. وكانوا يعتدونعصياهنم وابتنائهم على املعصية 
 ًليسوا سواء  أي متساوينيمن أهل الكتاب أمة  )فاعل )ليسواقائمة  أي

يتلون آايت هللا آانء د )صلى هللا عليه وآله( قائمة على احلق، وهم الذين آمنوا مبحم
 هلل تعاىل تواضعًا. وهم يسجدونأي يف ساعاته  الليل
 يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف

 .وأولئك من الصاحلنيأي يبادرون إىل األعمال احلسنة  اخلريات
وما  أي والذيخري يفعلوا من  )بيان )مافلن يكفروه  أي لن حيرموه بل هللا

 أي الذين جيتنبون املعاص .  وهللا عليم ابملتقنييعطيهم ثواب أعماهلم 

                                                        
 ودولة إسرائيل إمنا ه  حتت محاية احلكومات االستعمارية )منه(. (16)
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إن الذين كفروا لن تغين يف دفع العذاب  أي لن تفيد عنهم أمواهلم وال أوالدهم
وأولئك أصحاب اب أي وال جزءًا صغريًا من العذ شيئاً أي من عذاب هللا  من هللا

 .هم فيها خالديناملالزمون هلا  النار
مثل ما ينفقون  هؤالء الكفاريف هذه احلياة الدنيا  أي احلياة القريبة، مقابل

أي  حرثتلك الريح  أصابتأي برد شديد  كمثل ريح فيها صرحياة اآلخرة 
ك الريح حرثهم، وذلك أي أهلكت تل فأهلكتهابلكفر  قوم ظلموا أنفسهمزراعة 

حيث مل يثبهم على إنفاقهم، ألن هللا شرط  وما ظلمهم هللاألن كفرهم يبطل إنفاقهم 
 ولكن أنفسهم يظلمونقبول الطاعة ابلتقوى حيث قال: )إمنا يتقبل هللا من املتقني( 

 حيث إن كفرهم سبب بطالن إنفاقهم.
اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة يطلع على أسرار الرجل، ألنه  وهو الذي

 ال أيلونكمأي من الكافرين  من دونكمموضع ثقته، شبه ببطانة الثوب للصوقها به 
أي  ما عنتممتنوا وأحبوا  ودواأي فساداً  خباالً أي يقصرون ابلنسبة إىل املسلمني 

مهم فان كال من أفواههمالعداوة  البغضاءأي ظهرت  قد بدتعنتكم وضرركم 
مما ظهر  أكربمن العداوة  وما ختفي صدورهمكالم العدو فيه تلميح إىل عدائكم 

إن  األدلة الدالة على األمور املربوطة بدينكم ودنياكم  قد بينا لكم اآلايتعلى لساهنم 
 .كنتم تعقلون

ها  تنبيهأنتم أوالء  أي اجلماعة الذينحتبوهنم  أي الكفاروالحيبونكم 
حىت  كلهأي جبنس كتب السماء  وتؤمنون ابلكتابن الكافر ال حيب املسلم فإ

وإذا بكتاهبم التوراة، وهم ال يؤمنون بكتابكم، واملعىن الحيبونكم مع إنكم تؤمنون بكتاهبم 
أطراف  عضوا عليكم األانملبعضهم إىل بعض  وإذا خلوانفاقًا  لقوكم قالوا آمنا

أيها الكفار  موتوااي رسول هللا  قلأجل الغيظ  من من الغيظاألصابع 
بغيظكم  وهو دعاء عليهم بزايدة قوة اإلسالم حىت يهلكوا بذلك إن هللا عليم بذات

 أي مبا يف صدوركم أيها الكفار فيجازيكم عليه. الصدور
إن متسسكم  تصبكمحسنة  خري ونعمةتسؤهم  أي ساء الكفار ذلك

 يفرحوا هباوإن تصبكم سيئة  أي إبصابتكم السيئةوإن تصربوا  على عداوهتم
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وتتقوا  من هللا سبحانه أبن تعملوا هلل تعاىلال يضركم كيدهم  أي مكر الكفار لكم
شيئاً إن هللا مبا يعملون حميط .إحاطة علم وقدرة 

و  اذكر اي رسول هللاإذ غدوت  خرجت غدوةمن أهلك تبّوئ املؤمنني  أي
 .وهللا مسيع عليميف غزوة أحد  للقتالأي مواطن ومواقف  مقاعديئ للمؤمنني هت
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إذ  )بدل )إذ غدوتمهت  قصدتطائفتان منكم  بنو سلمة وبنو حارثة
أن تفشال  جتبنا عن القتالوهللا وليهما  يتوىل شؤوهنما فلم تفشال وعلى هللا

 .فليتوكل املؤمنون
ولقد  أنه أي واحلالنصركم هللا ببدر  يف غزوة بدروأنتم أذلة  أي يف حال

 .لعلكم تشكرونواثبتوا يف احلرب  فاتقوا هللاكونكم أذلة، لقوة الكفار وضعفكم 
إذ  )ظرف لـ )نصركمتقول  اي رسول هللا للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم

كانوا كاآليس من النصر ولذا قوى فان املسلمني   ربكم بثالثة آالف من املالئكة منـزلني
 هللا قلوهبم إبنزال املالئكة، واالستفهام لإلنكار، أي جتبنون مع نزول املالئكة.

بلى  يكفيكم ذلكإن تصربوا وتتقوا وأيتوكم  املشركونمن فورهم هذا  يف
ركة هذه الساعة، إذ هم يف تلك احلال أشد أبسًا وأقوى عزمية، كما هو كذلك يف أول كل ح

ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسّومني  معلمني أبهنم مالئكة، قالوا: كانت
 عليهم العمائم البيض.

وما جعله هللا  أي إمداد املالئكةإال بشرى  بشارةلكم ولتطمئن قلوبكم به 
 فليس بكثرة العدد. وما النصر إال من عند هللا العزيز احلكيمأي ابلنصر 

ليقطع  نصركم ويهلك ًطرفا  مجاعةمن الذين كفروا أو يكبتهم خيزيهم 

فينقلبوا  يرجعوا إىل بالدهمخائبني .خاسرين مل ينالوا ما أرادوا 
ليس لك  اي رسول هللامن األمر شيء  أي أمر كبتهم أو عذاب هللا هلم أو توبته

 و يعذهبم فإهنم ظاملونأابن يسلموا  أو يتوب عليهمعليهم، وهذه مجلة معرتضة، 
 استحقوا العذاب بظلمهم.

وهلل ما يف السماوات وما يف األرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء  ممن استحق
 .وهللا غفور رحيمالعقاب 
اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا الراب أضعافًا مضاعفة  زايدة مكررة، وهذا طبيعة الراب

واتقوا هللا لعلكم تفلحون ي لرجاء الفالح.أ 
واتقوا النار اليت أعدت  هيئتللكافرين. 
وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترمحون  .أي يرمحكم هللا تعاىل 
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وسارعوا  أي ابدرواإىل مغفرة من ربكم  أي سبب الغفران وهو العمل الصاحل
وجنة عرضها  أي سعتهاالسماوات واألرض أعدت  هيئتللمتقني. 

نالذي  صفة املتقنيينفقون يف السراء  يف حالة اليسروالضراء  يف حالة
 الذين يوقفون فورة غضبهم مع متكنهم على إمضائه والكاظمني الغيظالعسر 

 والعافني
يرتكون عقاب من استحق العقاب، حيث مل يوجب الشرع العقوبة كما يف  عن الناس
 ون إىل أنفسهم وإىل غريهم.الذين حيسن وهللا حيب احملسننياحلدود  
والذين إذا فعلوا فاحشة  الذنب العظيمأو ظلموا أنفسهم  إبتيان معصيته

ذكروا هللا  تذكروا عظمته وعقابهفاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا 
على ما مل يقيموا  ومل يصروااستفهام إنكار، أي ليس هناك غافر للذنوب سواه تعاىل 

 أي يف حال علمهم بقبح ما فعلوا. وهم يعلمونمن الذنب  لوافع
أولئك جزاؤهم مغفرة  غفران لذنبهممن رهبم وجنات  بساتني جتري من
الذين  أجر العاملنيتلك اجلنات  األهنار خالدين فيها ونعمحتت أشجارها  حتتها

 يعملون لآلخرة.
قد خلت  مضتمن قبلكم سنن م السابقة سلكوها فسببت أي طرق لألم
 هالكهم

فسريوا  أي اذهبوا وسافروايف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني 
 الذين أهلكوا، فان اإلنسان إذا ذهب إىل بالدهم علم أخبارهم ورأى آاثرهم.

هذا  القرآن ًبيان للناس وهدى  يهديهم إىل احلقوموعظة  إرشاد
للمتقني فيدون ابلقرآن.فاهنم هم املست 

وال هتنوا  أي ال تضعفوا عن مقاومة األعداءوال حتزنوا  مبا أصابكم من الشدائد
وأنتم األعلون  أي واحلال أنتم أعلى من الكفارإن كنتم مؤمنني .إن صح إميانكم 

إن ميسسكم  أي مسكم أيها املسلمون وأصابكم يف حرب أحدقرح  جراح
فقد مس القوم فار أي الكقرح مثله  أي مثل ما أصابكم وهذه تسلية للمسلمني
وتلك  أي هذهاألايم نداوهلا نصرفها اترة هلؤالء وأخرى لغريهم 

 بني الناس وليعلم
أي ليتميز املؤمنون الثابتون عن غريهم، فان التمييز إمنا يكون يف الشدائد  هللا الذين آمنوا

و  لـيتخذ  هللامنكم شهداء ّرم بعضكم ابلشهادة يكوهللا ال حيب الظاملني 
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 الذين يظلمون أنفسهم ابالنسحاب لدى الشدائد.
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وليمحص هللا الذين آمنوا ،فإن الذنب يذهب عند الشدائد  أي خيلصهم من ذنوهبم
 أي يهلك وميحقإذا صرب عليها اإلنسان 

الكافرين. 
أم حسبتم  أي هل زعمتم، وهذا استفهام إنكارن تدخلوا اجلنة وملا يعلم هللا أ

أي وبعد مل تصربوا على  ويعلم الصابرينأي وبعد مل جتاهدوا  الذين جاهدوا منكم
 الشدائد.
ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه  وذلك حيث إهنم متنوا الشهادة يف بدر

قد متنوا املوت قبل حيث مل يستشهدوا هناك، وهذا تذكري هلم أبهنم كيف خيافون يف أحد وهم 
نظر عني، ال رؤية علمية  وأنتم تنظرونيف أحد، حيث رأوا القتلى  فقد رأيتموهذلك 
 فقط.
وما حممد إال رسول قد خلت  أي مضتمن قبله الرسل  فهو ميوت أيضًا كما

ماتوا، وهذا توبيخ هلم أبهنم كيف يضعفون عن مقاومة الكفار مبجرد مساعهم مبوت الرسول 
على رجعتم اىل الكفر  أو قتل انقلبتمموتة عادية  أفإن ماتلى هللا عليه وآله( )ص

ومن ينقلب مجع عقب، فان اإلنسان املتقهقر يضع عقبه أواًل على األرض  أعقابكم
لنعمة اإلسالم  وسيجزي هللا الشاكرينبل يضر نفسه  على عقبيه فلن يضر هللا شيئاً 

)صلى هللا عليه وآله(  ليكم أن تثبتوا على اإلميان وإن مات الرسول بثباهتم عليه، فالالزم ع
 كما أن األمم السابقة بقيت على دينها بعد موت أنبيائها.

وما كان لنفس أن متوت إال إبذن هللا  إبجازته يف موهتا، وفيه تشجيع على اجلهاد
 ًكتااًب مؤجال وت اإلنسان قبل ذلك أي كتب املوت على اإلنسان كتااًب موقتًا فليس مي
ومن يرد ثواب الدنيا  خريهانؤته منها   كما نرى أن الكفار يؤتون من خريات الدنيا
ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها  إذا عمل صاحلًاوسنجزي الشاكرين  الذين

 يشكرون هللا إبطاعته.
وكأين  أي وكم وهو للتكثري، وفيه تشجيع للمسلمني ربـّّيونمن نيب قاتل معه 

ملا ما وهن عزم أولئك الربيون  كثري فما وهنوارابنيون املربوطون ابلرب علمًا وعماًل 
 وما استكانواعن القتال  يف سبيل هللا وما ضعفوامن القتل والشدة  أصاهبم

 .وهللا حيب الصابرينخضعوا لعدوهم 
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وما كان قوهلم  أي قول أولئك الربيونا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافناإال أن قالوا ربن 
وانصران يف جهاد العدو  وثبت أقدامناأّي أمر كان  يف أمراناإلسراف رجاوزة احلد 
 .على القوم الكافرين

فآتهم هللا  أعطاهمثواب الدنيا  النصر على العدو وسائر خريات الدنيا
وحسن ثواب اآلخرة كيد ابجلنة، أي ثواب اآلخرة احلسن، وهذا أت وهللا حيب

 يف أقواهلم وأفعاهلم.  احملسنني
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اي أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا  حيث قال املنافقون يف ] غزوة [ أحد
يردوكم على أعقابكم للمؤمنني: ارجعوا إىل دينكم السابق، حىت تنجوا من هذه املشاكل 

 ا.قد خسرمت الدين والدني خاسرينأي ترجعوا  فتنقلبوا
بل هللا موالكم  أوىل بكم، فالالزم أن تطيعوه ال أن تطيعوا الكفار وهو خري

 سينصركم على الكفار. الناصرين
سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب  أي اخلوف من املسلمني وذلك يسبب

ما مل ينـزل به أي بسبب إشراكهم ابهلل  مبا أشركوا ابهللاهنزامهم أمام زحف اإلسالم 
النار  النار وبئسأي حملهم  ومأواهمإشراكًا مل ينزل هللا عليه دليل  أي لطاانً س
مثوى أي حمل ومنزل 

الظاملني. 
ولقد صدقكم هللا وعده  )بنصركم على الكفار، فان الرسول )صلى هللا عليه وآله

 خالف الرماة أمر مجاعة من الرماة بلزوم أماكنهم، وملا حارب املسلمون الكفار هزموهم، مث
 األمر، ولذا غلب الكفار على املسلمني

إذ حتسوهنم  أي تبطلون حس الكفار بقتلهم
 وتشريدهم

إبذنه  فقد أذن هللا للمسلمني بذلكحىت إذا فشلتم  ضعف رأيكم وجبنتم
وتنازعتم يف األمر  فإن قسمًا من الرماة قالوا:  )صلى هللا عليه وآله(أي يف أمر الرسول

قول الرسول )صلى هللا عليه وآله(، وقسمًا آخر منهم قالوا: نذهب جلمع الغنيمة  نسمع
وعصيتم  )أبن خالفتم أمر الرسول )صلى هللا عليه وآلهمن بعد ما أراكم  هللا ما

وهم الذين خالفوا أمر الرسول )صلى  منكم من يريد الدنيامن نصر هللا لكم  حتبون
وهم الذين بقوا ممتثلني ألمره  ومنكم من يريد اآلخرةالغنيمة  هللا عليه وآله( بقصد مجع

عن الكفار، وذلك  عنهمأيها املسلمون، أي كفكم  مث صرفكم)صلى هللا عليه وآله( 
أي ميتحنكم، حيث إن الكفار قتلوهم  ليبتليكمحني كر الكفار على املسلمني 

)صلى هللا توبة من خالف الرسول  أي عن خمالفتكم أبن قبل ولقد عفا عنكموجرحوهم 
 يقوي عزميتهم للغلبة ويعفو عن مسيئهم. وهللا ذو فضل على املؤمنني عليه وآله(
إذ تصعدون   كان صرف املسلمني عن الكفار يف زمان فرارهم، وتصعدون أي تفرون

وال تلوون على أحد  ال يقف أحد ألحدوالرسول يدعوكم  يناديكميف أخراكم 
أي جازاكم هللا  فأاثبكماقتكم اليت كانت ابقية مع الرسول )صلى هللا عليه وآله( يف س
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غمًا بغم  أي حزاًن ابالهنزام بسبب غمكم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( لعصيان أمره
من  لكيال حتزنوا على ما فاتكمأو حزنكم على فوت الغنيمة وإمنا أصابكم هللا هبذا الغم 

وال ما حزهنم على فوت الغنيمة سبب خمالفتهم اليت أوجبت غلبة الكفار  الغنيمة فان
من األضرار، ومعىن هذه اجلملة أنه إذا أصابكم بسبب إطاعة الرسول )صلى هللا  أصابكم

عليه وآله(  احلزن بضرر أو فوت نفع، فان أردمت زوال ذلك احلزن مبخالفة الرسول )صلى هللا 
 وهللا خبري مبا تعملونزاًن آخر، فال يفيد الفرار عن احلزن عليه وآله( يصيبكم هللا ح

 فيجازيكم عليه. 
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مث أنزل  هللاعليكم من بعد الغم  الذي أصابكم بواسطة االهنزامأمنة  ،ًأمنا
أي نومًا ، فان اإلنسان اآلمن أيخذه النوم خبالف اخلائف، وهو  نعاساً مفعول )أنزل( 

وهم املؤمنون الذين  طائفة منكمالنعاس، أي يشمل  يغشىبدل اشتمال عن )أمنة( 
ظفروا اثنياً على الكفار، حيث إن الكفار بعد قتل مجاعة من املسلمني وقع يف قلوهبم اخلوف 

 فاهنزموا
وطائفة  أخرى هم املنافقونقد أمهتهم أنفسهم  يريدون جناهتا، حىت بعد أن

فاهنم كانوا يظنون أن  يظنون ابهلل غري احلقف ذهب الكفار، ملا دخلهم من الرعب واخلو 
هللا خدعهم بوعد النصر هلم، بينما ان هللا وعدهم وعد احلق ابلنصر، لكن خمالفة األمر 

 يقولونفان أهل اجلاهلية كانوا يسيئون الظن ابهلل  ظن اجلاهليةسببت هزميتهم أواًل 
وهذا استفهام إنكار  من شيءر أي أمر النص هل لنا من األمرالطائفة املنافقة 

فان النصر واالهنزام بيد هللا،  قل إن األمر كله هللمنهم، أي ال نصر لنا على الكفار 
خيفون يف أنفسهم ما  أي النفاق الذياليبدون لك  ال يظهرونه لك اي رسول هللا
يقولون لو كان لنا من األمر  أي النصرشيء ما قتلنا ههنا صدقاؤان يف مل يقتل أ

مل يكن قتل املسلمني يف أحد ألهنم خرجوا للمقاتلة، بل الن وقت قتلهم حضر  قلأحد 
لو كنتم يف بيوتكم  أي منازلكم ومل خترجوا للقتاللربز  أي خرجالذين كتب  يف

مجع مضجع أي  إىل مضاجعهمأن يقتلوا يف هذا اليوم  عليهم القتلاللوح احملفوظ 
من اإلخالص  ما يف صدوركمأي فعل هللا ذلك بكم ليمتحن  وليبتلي هللاحمل القتل 

من  ما يف قلوبكمأي خيلص  وليمحصوالنفاق فان يف الشدة يظهر اإلميان والنفاق 
 أي أبسرارها. وهللا عليم بذات الصدورالوساوس أي يظهر وساوس قلوبكم 

إن الذين تولوا منكم  واهنزموا يوم أحدلتقى اجلمعانيوم ا  ،الكفار واملسلمون
أي طلب الشيطان زللهم واهنزامهم فأطاعوه  إمنا استزهلم الشيطانالتقيا يف ساحة املعركة 

ببعض  أي بسبب بعضما كسبوا  من املعاص  السابقة، إذا املعصية توجب تزلزل
نهم إن هللا ولقد عفا هللا عاإلميان فإذا صار وقت االمتحان ظهر الضعف يف العاص  

 .غفور حليم
اي أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم  أي قالوا يف ابب

أولئك اإلخوان، والضرب   إذا ضربواإخواهنم الذين قتلوا وماتوا يف احلرب أو يف السفر 
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ي مجع غاز، مبعىن الذ غزيأولئك اإلخوان  يف األرض أو كانواكناية عن السفر 
ما ماتوا أبن مل يسافروا ومل جياهدوا  عندان)قالوا( هذا مفعول  لو كانوايغزو وجياهد 

وإمنا فعل هللا ذلك هبم، ابن تركهم يف نفاقهم ومل يلطف هبم  وما قتلوا ليجعل هللا ذلك
فيضاف إىل فقد إخواهنم التحسر واحلزن جزاًء  حسرة يف قلوهبماأللطاف اخلاصة 

فبيده احلياة واملوت وال ربط ابخلروج وعدم اخلروج اىل اجلهاد   حييي ومييتوهللالنفاقهم 
وهللا مبا تعملون بصري. 

ولئن قتلتم  أيها املؤمنونيف سبيل هللا أو متم  يف سبيله عزوجل كما لو خرجتم
من هللا ورمحة خري مما غفران لذنوبكم  ملغفرةللجهاد أو احلج مث أدرككم املوت 

 أي جيمع من األموال من مل خيرج يف سبيل هللا ومل ميت. معونجي
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ولئن متم أو قتلتم إلىل هللا حتشرون  ،أي جتمعون يف يوم القيامة فيكون أجركم عليه
 وال ختسرون مبوتكم إذ تعوضون عن ذلك.

فبما رمحة  أي فربمحة، و)ما( مزيدة للتأكيدمن هللا لنت  اي رسول هللا، أي كنت
قاسيًا  غليظ القلبجافيًا  هلم ولو كنت فظاً ًا فان ذلك رمحة من هللا للمسلمني لين

اي رسول هللا  فاعفمن أطرافك  من حولكأي تفرقوا  النفضواسيئ اخللق 
عنهم  وال تؤاخذهم مبخالفة أمرك ـ يوم أحد ـواستغفر هلم  أطلب غفران هللا وجتاوزه

على أمر ورأيت فيه  فإذا عزمتطلبًا لرضا قلوهبم  مروشاورهم يف األعن عصياهنم 
 .إن هللا حيب املتوكلنيوائت به  فتوكل على هللاالصالح 
إن ينصركم هللا   كما نصركم ببدرفال غالب لكم  ال يغلب عليكم أحد وإن

أي بعد خذالن هللا لكم، فال  فمن ذا الذي ينصركم من بعدهومل ينصركم  خيذلكم
 .وعلى هللا فليتوكل املؤمنونصر لكم مع خذالن هللا تعاىل ان

وما كان  أي ال جيوزلنيب أن يغل ،فقد فقدت قطيفة محراء يوم بدر  أي خيون
أيت مبا غل خيون  ومن يغللفقال املنافقون إن الرسول )صلى هللا عليه وآله( أخذها 

 مث توىفغل، فضيحة له بني الناس  فيأيت هنالك وهو حيمل على ظهره ما يوم القيامة
 .وهم ال يظلمونمن خري وشر  كل نفس ما كسبتيعطى جزاءه وافياً 

أفمن اتبع رضوان هللا  أبن أتى مبا وجب عليهكمن ابء  رجع بسبب عصيانه
بسخط من هللا ومأواه  حملهجهنم وبئس املصري .أي حمل يصري اإلنسان إليه 

هم  والعصاة ذو أي املطيعوندرجات عند هللا  إذ تتفاوت درجات املؤمنني
فيجازيهم على أعماهلم كل  وهللا بصري مبا يعملونواملطيعني ودرجات الكافرين والعاصني 

 بقدره.
لقد مّن هللا  أي أنعمعلى املؤمنني إذ بعث  أرسلفيهم رسواًل من أنفسهم 

يطّهرهم  ويزكيهمالقرآن  عليهم آايته يقرأ يتلومن جنسهم ال من جنس املالئكة 
 وإن كانواالشرائع  واحلكمةالقرآن احلكيم  ويعلمهم الكتابمن رذائل األخالق 
 واضح. من قبل لفي ضالل مبنيإن: خمففة من الثقيلة 

أو ملّا  اهلمزة لالستفهام والواو عاطفةأصابتكم مصيبة  ه  قتل سبعني منهم يف
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ألن املسلمني قتلوا يف بدر سبعني وأسروا  مثليهامن الكفار يف بدر  تمقد أصبأحد 
 قل هوأي من أين أصابتنا هذه اإلصابة، وقد وعدان هللا النصر  قلتم أىن هذاسبعني 

حيث خالفتم الرسول )صلى هللا عليه وآله(  من عند أنفسكمأي هذا االنكسار يف أحد 
 قادر أبن ينصركم. ن هللا على كل شيء قديرإيف ترككم مواقعكم يف اجلبل 
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وما أصابكم يوم التقى اجلمعان  املسلمون واملشركون يف أحد حيث تالقيا فبإذن
أي مييز املؤمنني من  وليعلم الذين انفقوا *وليعلم املؤمنني حيث ترككم وشأنكم  هللا

أي  سبيل هللا أو ادفعواهلم تعالوا قاتلوا يف عطف على )انفقوا(  وقيلاملنافقني 
أي لو علمنا أن  قالوا لو نعلم قتاالً قاتلوا إما هلل أو ألجل الدفاع عن أنفسكم وأهليكم 

يف اخلروج إىل اجلهاد، لكنه ليس  التبعناكمهذا قتال، وليس إلقاء نفس يف التهلكة 
قالوا هذا القول  أي يوم للكفر يومئذ  هؤالء املنافقون  همبقتال بل هالك لنا وإابدة 

أقرب منهم لإلميان  فاهنم كانوا منافقني أما اآلن فقد مالوا إىل جانب الكفر يقولون
وهللا أعلم مبا إذ يف قلوهبم الكفر  ما ليس يف قلوهبمأهنم مؤمنون  أبفواههم
 خيفون من النفاق. يكتمون
 وقتلوا يف أحد  أي حول إخواهنم املؤمنني الذين الذين قالوا إلخواهنموهم 
  ما قتلوايف القعود وترك القتال  لو أطاعوانعن اجلهاد لنفاقهم  قعدوااحلال اهنم 

عن أي ادفعوا  فادرؤواإن كان املوت أبيديكم  قلكما مل نقتل حنن بسبب قعودان 
يف أن قعودكم كان سبب  إن كنتم صادقنيحني أاتكم ملك املوت  أنفسكم املوت

 حياتكم.بقاء 
 ّوال حتسب  أي ال تظن أيها السامعالذين قتلوا يف سبيل هللا أمواًت بل  هم

أحياء  حياة طيبةعند رهبم  خبالف الكافر فانه ميت إذ هنالك يف العذاب، وخبالف
 أتكيد حلياهتم. يرزقوناملؤمن إذا مات، فليست له تلك احلياة الطيبة اليت للشهيد 

هللا من أعطاهم  مبا آتهمأي مسرورين  فرحنيك الشهداء يف حال كون أولئ
بعد  مل يلحقوا هبمأي بسائر املؤمنني الذين  ابلذينأي يسّرون  فضله ويستبشرون

أي من جهة أن  أالّ أي الذين خّلفوهم يف الدنيا  من خلفهمبل هم يف احلياة الدنيا 
يف احلياة، فان اإلنسان إذا كان يف نعمة وعلم أي على املؤمنني الباقني  خوف عليهمال 

وال هم أن إخوانه الذين ليسوا معه هلم مستقبل زاهر، يكون يف أشد أحوال الفرح والسرور 
 .حيزنون
يستبشرون  أي الشهداءبنعمة من هللا  حيث أنعم عليهم أبنواع النعم  وفضل 

الذين هم إخواهنم  يضيع أجر املؤمننيأّن هللا ال بـ  وزايدة ثواب على ما يستحقون 
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 من خلفهم.
الذين  صفة املؤمننياستجابوا  أي أجابوا مبعىن أطاعوا يف اخلروج إىل بدر
للذين أحسنوا أي اجلرح يوم أحد  هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح (17)الصغرى

انه وتقواه ال ينال األجر، إذ من مل يبق منهم على إمي واتقوا أجٌر عظيممن للبيان  منهم
فان الرسول )صلى هللا عليه وآله( بعد أحد عّقب أاب سفيان والكّفار إرهااًب هلم وهذه اآلية 
نزلت فيمن تبع الرسول)صلى هللا عليه وآله( يف تلك الغزوة، وقد أعطى أبو سفيان نعيم بن 

( عن معاقبة الكفار بعد مسعود عشرة من اإلبل ليفرّت أصحاب الرسول )صلى هللا عليه وآله
 أحد، ففرتهم ولذا خرج الرسول )صلى هللا عليه وآله( بسبعني من أصحابه فقط.

الذين  أي املؤمنون الذينقال هلم الناس   واملراد به نعيم بن مسعود املرتش إن
لقتالكم فال خترجوا إليهم  لكمالعدة  قد مجعواأي أاب سفيان وحزبه  الناس
فاخشوهم  أي فخافوا الكفار وال خترجوا لقتاهلمفزادهم  أي زاد قول نعيم للمؤمنني
 ًإمياان  فإن أصحاب النفوس املؤمنة إذا عرفوا قوة الكفار يزدادون صالبة وإميااًن وقالوا

 خري وكيل يكل اإلنسان إليه أمره.  ونعم الوكيلأي يكفينا  حسبنا هللا

                                                        
 ملالحقة أيب سفيان وقومه.  (17)
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فانقلبوا  منون من بدر الصغرى بعد أحد أي رجع هؤالء املؤبنعمة  من هللا  فإن
مل زايدة ثواب  وفضلهللا أنعم عليهم ابلعافية من احلرب إذ خاف الكفار واهنزموا 

أي رضاه  واتبعوا رضوان هللاجراحة أو كيد أو ما أشبه  سوءمل ميّسهم  ميسسهم
 .وهللا ذو فضل عظيمحيث أطاعوا أمره ابخلروج إىل بدر 

إمنا ذلكم  أي املثبط عن اخلروج إىل القتالالشيطان  الذي خّوف املسلمني
خيّوف أولياءه  أي أحباء الشيطان فاهنم خيافون، أما املؤمنون فال خيافونفال ختافوهم 

 .إن كنتم مؤمننيأي خافوا عقايب ابملخالفة  وخافون  أي ال ختافوا أولياء الشيطان 
وال حيزنك ول هللا اي رسالذين يسارعون يف الكفر  أي يبادرون إىل الكفر

أاّل جيعل برتكهم حىت يكفروا  إهّنم لن يضّروا هللا شيئًا يريُد هللاابالرتداد عن اإلسالم 
 .يف اآلخرة وهلم عذاب عظيمنصيباً من الثواب  هلم حّظاً 
إن الذين اشرتوا الكفر ابإلميان وا الكفر أبن تركوا اإلميان واختذ لن يضّروا هللا

 مؤمل. شيئاً وهلم عذاب أليم
 ّوال حيسب  أي ال يظنّنالذين كفروا أمنا مُنلي  اإلمالء: اإلمهال وإطالة العمر

 ٌهلم خري  فانه ليس خريًا ًألنفسهم إمنا مُنلي هلم ليزدادوا إمثا  فان طول عمرهم سبب
 يف انر جهّنم.يهينهم  وهلم عذاٌب مهنيزايدة معاصيهم 

ما كان هللا ليذر  أي يرتكاملؤمنني على ما أنتم عليه  من اشتباه املؤمن ابملنافق
حىت مييز اخلبيث  املنافقمن الطيب  املؤمن، والتميز إمنا هو أبوامر يطيعها املؤمن

ن النفاق حىت متيزوا اإلميان م وما كان هللا ليطلعكم على الغيبويرتكها املنافق فيتمّيزان 
من رسله خيتار  ولكن هللا جيتيبيف القلوب، وإمنا يُظهر ذلك ابلشدائد يف االمتحاانت 

خملصني،  فآمنوا ابهلل ورسلهفيطلعه على الغيب ويعرف املؤمن من املنافق  من يشاء
املعاص   وإن تؤمنوا وتتقواالن الرسول )صلى هللا عليه وآله( يعرف املخلص من غريه 

أجٌر عظيم فلكم. 
وال حيسّب الذين يبخلون مبا آتهم هللا من فضله  أي خبلهم مبنع احلق الواجب

 شّر هلم سيطّوقون ما خبلوا بهأي البخل  هو خريًا هلم بل هوالذي أعطاهم هللا إايه 
يوم القيامة وهلل مرياث السماوات أي يكون وابل خبلهم كالطوق املالزم ألعناقهم 
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وهللا ان هللا يرث كل ش ء، فما ابل هؤالء يبخلون مما سينتقل عنهم إىل هللا ف واألرض
 .مبا تعملون خبري
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لقد مسع هللا قول الذين  هم اليهود حني مسعوا قوله سبحانه )من ذا الذي يقرض
يف صحف الكتبة و )السني(  قالوا إن هللا فقرٌي وحنن أغنياء سنكتب ما قالواهللا( 

ذوقوا عذاب هلم يوم القيامة  قتلهم األنبياء بغري حق ونقولسنكتب  وللتأكيد 
 احملرق. احلريق
ذلك  العذابمبا  أي بسبب ماقّدمت  إىل اآلخرةأيديكم  ُعرّب عن

أي بذي ظلم ـ صيغة  وأن هللا ليس بظالماألنفس ابأليدي، الن أكثر األعمال ابليد 
 .للعبيدا ابلعدل نسبة ـ فليس تعذيبهم ظلماً وإمن

الذين  صفة للذين قالوا إن هللا فقري وهم اليهودقالوا إن هللا عهد إلينا  أي
أي ما يتقرب به من  بُقرابنذلك الرسول  أاّل نؤمن لرسول حىت أيتيناأوصاان 

فقد كانت هذه معجزة لبعض أنبياء بين إسرائيل أن  أتُكُله النارالذابئح أو ما أشبه 
قد جاءكم هلم اي رسول هللا  قلب قرابانً فيدعو فتأيت انر من السماء وحترق القرابن يقر 

من القرابن  وابلذي قلتمأي ابألدلة الدالة على صدقهم  ُرُسٌل من قبلي ابلبينات
فلم قتلتموهم   )كزكراي وحيىي )عليهما السالمإن كنتم صادقني  يف أنكم تؤمنون إذا

 ى هللا عليه وآله( ابلقرابن.جاءكم الرسول )صل
فإن كذبوك  اي رسول هللافقد كّذب ُرُسٌل من قبلك   كذهبم أقوامهم، وهذا

مجع الزبور  والّزبُرابملعجزات  جاؤوا ابلبيناتتسلية لرسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 
حكام املشتمل على األ والكتابوهو الكتاب املقصور على احلكم فقط ـ اصطالحًا ـ 

ذي النور الذي يهدي من ظلمات الكفر  املنريواملواعظ وغريها كالتوراة واإلجنيل 
 واألخالق السّيئة.

كل نفس ذائقة  أي تذوقاملوت وإمنا توّفون  أي تعطونأجوركم  جزاء
وما وربح  عن النار واُدخل اجلنة فقد فازجّن   يوم القيامة، فمن زُحزحأعمالكم 

 متاع خيدع به اإلنسان. لدنيا إال متاُع الغروراحلياة ا
 ّلتُبلون  أي متتحنّنيف أموالكم  ابلزكاة واخلمس وغريمهاوأنفسكم  ابلشدائد

اليهود والنصارى  ولتسمُعّن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكموالقتل يف سبيل هللا 
ومن الذين أشركوا  الكفار الذين ال كتاب هلم اً أذًى كثري  من الطعن يف دينكم
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الصرب  فإن ذلكاملعاص  واآلاثم  وتتقواعلى ذلك  وإن تصربواواملؤامرة ضدكم 
أي من األمور اليت حيسن العزم عليها، مبعىن أمهية الذي يعزم  من عزم األموروالتقوى 

 عليها، ألهنا من الصعوبة مبكان.
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وإذ  بعد أن ذكرت تكذيبهم للرسل واذكر اي رسول هللا نقض اليهود للعهود أخذ
أي  لتبّينّنهعهدهم األكيد، أخذه بواسطة أنبيائه  هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب

أي  فنبذوه وراء ظهورهمأي ال ختفونه  للناس وال تكتمونهالكتاب السماوي 
كوا العمل به ومل الكتاب أو امليثاق، إذ ان يف كتاهبم رسالة حممد)صلى هللا عليه وآله( ولذا تر 

ه  رائستهم الدنيوية  مثنًا قليالً أي بدل البيان للناس  واشرتوا بهيظهروه للناس 
فبئس ما يشرتون. 

ال حتسّب الذين يفرحون مبا أتوا   كاليهود كانوا يفرحون إبظهار أحكام التوراة احملرفة
وحيّبون أن حيمدوا  حيمدهم الناس وميدحوهنم امبا مل يفعلو  فإهنم أخفوا احلق ومع ذلك

من أي مبنجاة  فال حتسبّنهم مبفازةكانوا حيبون أن يقول الناس عنهم إهنم أظهروا احلق 
 مؤمل بسبب كفرهم وتدليسهم. وهلم عذاب أليمأي فائزين ابلنجاة منه  العذاب
وهلل ملك السماوات واألرض وهللا على كل شيء قدير  فيقدر على عقاب
 اليهود.
إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار  أي تعاقب أحدمها وراء
 أصحاب العقول. ألويل األلبابدالة على وجود هللا سبحانه وصفاته  آلايتاآلخر 
 ًالذين يذكرون هللا قياما  قائمني ًوقعودا  قاعدينوعلى جنوهبم  وهم انئمون

 ضويتفكرون يف خلق السماوات واألر  تفكر اعتبارربنا  أي يقولون اي ربنا ما
تنزيهًا لك عن العبث  سبحانكعبثًا وبدون غاية  ابطالً الكون  خلقت هذا

فقنا  أي احفظناعذاب النار. 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته  فضحته وأهنتهوما للظاملني من أنصار . 
 ًربنا إننا مسعنا مناداي لى هللا عليه وآله( الرسول )صينادي لإلميان  إىل اإلميان بـ

أن آمنوا بربكم فآمّنا  فامتثلناربنا فاغفر  اسرتلنا ذنوبنا وكفر  أي امح عنا
أي اقبض أرواحنا يف مجلة الصاحلني، أبن نكون  وتوفّنا مع األبرارأي معاصينا  سيئاتنا
 منهم.
ربنا وآتنا  أعطناما وعدتنا على  ألسنرسلك  من الثوابوالختزان  أي

 فإنك وعدت اجلنة واملغفرة ملن آمن بك. يوم القيامة إنك ال ختلف امليعادال تفضحنا 
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فاستجاب هلم رهبم  أجاب دعاءهم، بـأيّن ال أضيع  اإلضاعة: اإلهالك عمل
ون أي كلكم حمسوب ذكر أو أنثى بعضكم من بعضبيان )عامل(  عامل منكم من

وأخرجوا من الشرك، أو عن أوطاهنم  فالذين هاجروامجاعة واحدة، أيها املسلمون 
يف  وقاتلوا وقُتلواآذاهم الكفار  وأوذوا يف سبيليأخرجوهم املشركون  دايرهم

 عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتهاأي ألحموّن  ألكّفرنّ سبيل هللا 
من أي إن ما يفعل هللا هبم يف اآلخرة يكون جزاًء  هنار ثواابً األحتت أبنيتها وأشجارها 

 أي الثواب احلسن. عند هللا وهللا عنده حسن الثواب
ال يُغّرّنك  أيها السامع، أي ابن تغرت بـتقّلب الذين كفروا يف البالد  ذهاهبم

 ورجيئهم يف سعة ورفاه، أبن تظن حسن حاهلم واهنم قادرون على كل ش ء.
منزهلم  مث مأواهميف أايم قالئل  قليلٌ يتمتع به الكافر  متاعإمنا تقلبهم ف
جهنم وبئس املهاد .بئس املستقر ما مهدوا وهيأوا ألنفسهم 

لكن الذين اتقوا رهبم   وتركوا املعاصهلم جنات جتري من حتتها  أي حتت
 من عند هللامن الطعام وحنوه  هو ما يُعّد للضيف األهنار خالدين فيها نُزالً أشجارها 
 . لألبرارمما يتقلب فيه الذين كفروا  وما عند هللا خريمن الثواب 

وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن ابهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم  من التوراة
 أبن هلل ال يشرتون آبايت هللا مثنًا قليالً خاضعني  خاشعنيواإلجنيل، يف حال كوهنم 

 أولئك هلم أجرهم عند رهبم إن هللا سريع احلسابخيفون احلق ألجل رائسة ودنيا قليلة 
 فان كل آت قريب.

اي أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا  أيمر بعضكم بعضًا ابلصربورابطوا  أقيموا
 ح.لك  تظفروا مبا تبغون من الفال واتقوا هللا لعلكم تفلحونيف الثغور رابطني خيولكم 
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 : سورة النساء4

 اي أيها الناس اتقوا ربكم* بسم هللا الرمحن الرحيم  أي خافوا منه الذي خلقكم
حواء  زوجهاأي من فضل طينتها  وخلق منهاآدم )عليه السالم(  من نفس واحدة
رجااًل كثريًا ومن امرأتني خلقتا هلابيل وقابيل  منهماأي نشر  وبثّ  )عليها السالم(

أي يسأل بعضكم بعضاً ابهلل، تقولون أسألك ابهلل أن  نساًء واتقوا هللا الذي تساءلون بهو 
مراقباً فيجازيكم  إن هللا كان عليكم رقيباً أن تقطعوها  األرحاماتقوا  وتفعل كذا 
 أبعمالكم.

وآتوا  أعطوااليتامى أمواهلم وال تتبّدلوا اخلبيث ابلطيب  أبن أتخذوا طيب
أي مع أموالكم  وال أتكلوا أمواهلم إىل أموالكمل اليتيم وتعطوا اخلبيث مكانه أموا
إنه  أي األكل ًكان حواب  ًذنبا ًكبريا . 

وإن خفتم أال تقسطوا  أي ال تعدلوايف اليتامى  أي يتامى النساء إذا تزوجتم
فانكحوا هلن خيافون منه هبّن، فاهنم كانوا يتزوجون ابليتيمات مث ال يعدلون فيهن لعدم أب

اثنني  مثىن وثالث ورابعأي سائر النساء غري اليتيمات  ما طاب لكم من النساء
فإن اثنني وثالث ثالث وأربع أربع أبن يطلق ثالاثً وأيخذ غريها وهكذا ابلنسبة إىل األربع 

ما روا بـ اقتص أوأي اكتفوا هبا  فواحدةبني املتعدد من النساء  خفتم أال تعدلوا
االكتفاء بواحدة ومبلك  ذلكمن اإلماء ألنه ليس هلن حق القسم  ملكت أميانكم

 أي أن ال جتوروا على النساء. أال تعولواأقرب  أدىناليمني 
وآتوا  أعطواالنساء صدقاهتن  مهورهن ًحنلة  أي هدية بال توقع عوض فإن

ابن طابت نفسهن بذلك  نفساً  من الصداق لكم عن شيء منهأي رضني  طب
 ًفكلوه هنيئاً مريئا .أي كلوا ذلك الش ء سائغاً بدون غصة 

وال تؤتوا  أي ال تعدواالسفهاء أموالكم  املراد أمواهلم، وأضيف إىل )كم( ابعتبار
فان  اليت جعل هللا لكم قياماً ، فهو إتالف ملال اجملتمع (18)أن املال ابلنتيجة مال اجملموع

                                                        
 فائدته اىل اجلميع.فان اإلسالم يقر امللكية الفردية، واملقصود النتيجة االقتصادية للمال حيث يعود  (18)
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أي  واكسوهمأي يف تلك األموال  وارزقوهم فيهايام معاش اإلنسان إمنا هو ابملال ق
أي تلطفوا ابلكالم مع السفيه حىت ال  وقولوا هلم قواًل معروفاً أعطوا كسوهتم منها 

 ينكسر خاطره.
وابتلوا  أي اختربوااليتامى حىت إذا بلغوا النكاح  ابن بلغوا بلوغًا شرعياً حيق هلم

ابن كانت هلم ملكة إدارة  منهم رشداً أبصرمت  فان آنستممعه النكاح والدخول 
وال ألهنم صلحوا ألخذ أمواهلم حينذاك  فادفعوا إليهم أمواهلمأمورهم وحفظ أمواهلم 

أي ألجل  وبداراجتاوزاً عن احلد املباح  إسرافاً أي ال أتكلوا أموال اليتامى  أتكلوها
من  ومن كانفيمنعوكم عن أكل أمواهلم  أن يكربوال أمواهلم قبل مبادرتكم يف أك

وال أيكل من أموال اليتيم أجرة  غنّيًا فليستعففأولياء اليتيم املشرف على إدارة شؤونه 
فإذا دفعتم إليهم مبقدار أجرة عمله  ومن كان فقريًا فليأكل ابملعروفإلشرافه 

  وكفى ابهلل حسيباً لتكونوا أبعد عن التهمة  ليهمفأشهدوا عبعد أن كربوا  أمواهلم
 أي حماسباً فال تتعدوا حدوده، فانه سيجازيكم على ما فعلتم.
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للّرجال نصيب  حظ من اإلرث، فقد كانت اجلاهلية تعط  اإلرث للرجال فقط دون
ان مما ترك الوالدالنساء فجاءت هذه اآلية مبينة لتقسيم اإلرث بني الذكور واإلانث 

أي من ما  وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قّل منهاألقرابء  واألقربون
 أوجبه هللا تعاىل فال حيق ألحد تغيريه. أو كثر نصيباً مفروضاً ترك 
وإذا حضر القسمة  أي قسمة الرتكةأولوا القرىب  أبن شهد وقت القسمة فقراء

 فارزقوهم منهويتاماهم ومساكينهم  يتامى واملساكنيوالقرابة امليت الذين ال يرثون 
أي أعطوهم شيئًا من الرتكة على وجه الندب وذلك فيما إذا رض  سائر الورثة وكانوا كباراً 

 ًوقولوا هلم قواًل معروفا  ًحسنًا غري خشن فانه كثريًا ما يتوقع هؤالء أن يُعطوا شيئًا كثريا
 من الرتكة.
وليخش ء أبن خيشوا هللا يف أمر اليتامى فيفعلوا فيهم ما حيبون أن يفعل أمر لألوصيا

ذرّية من بعد موهتم  الذين لو تركوا من خلفهمبيتاماهم بعدهم، فليخف األوصياء 
أي على تلك الذرية من  خافوا عليهمأيتامًا ال ميلكون قوة حفظ أمواهلم  ضعافاً 

وليقولوا ء األوصياء يف أمر يتامى املوصني خيافه هؤال فليتقوا هللاإجحاف الناس هبم 
 أي سليماً فال جيحفوا على األيتام يف قول أو عمل. قوالً سديدا

 ًإن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما  مقابل من أيكل من مال اليتيم حبق، كحقه
نه جير إىل النار فان املال انر، أل انراً أي ميلئوهنا  إمنا أيكلون يف بطوهنميف إدارة أموره 

 ًوسيصلون سعريا .أي سيلزمون انراً مشتعلة 
يُوصيكم هللا  أيمركميف  ابب مرياثأوالدكم  انهللذكر مثل حظ  نصيب

األنثيني فإن كن  األوالدنساًء فوق اثنتني  أي اثنتني فما فوقفلهن ثلثا ما ترك 
 واحدةاألوالد بنتًا  وإن كانتابة امليت، ولو مل يكن وارث آخر أخذن الباق  ابلقر 

مما ترك والباق  أتخذه ابلقرابة إن مل يكن هناك وارث آخر  فلها النصففقط 
وألبويه  أب وأم امليتلكل واحد منهما السدس مما ترك  امليتإن كان له 

األب  ولٌد وورثه أبواهللميت  فإن مل يكن لهسواء كان ذكراً أو أنثى  ولدللميت 
للميت  فإن كان لهوالثلثان ألبيه إن مل يكن للميت اخوة  فألمه الثلثواألم للميت 

إخوة وكان الوارث األبوين ،فألمه السدس  والباق  ألبيه، واإلرث إمنا هو من بعد
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فان الدين والوصية  أو دين  أي يوص  امليت هبا، إىل حّد الثلث  وصية يوصي هبا
 أيهم أقرب لكم نفعاً أي ال تعلمون  آابؤكم وأبناؤكم ال تدرونرث مقدمان على اإل

أي أنفع لكم يف دنياكم وأخراكم فال ختالفوا أوامر الوصية أبن تزيدوا على أحد الطرفني 
وتنقصوا من الطرف اآلخر، بزعم أن أحد الطرفني أنفع لكم، بل أقسموا كما فرض هللا 

فريضة من هللا التقسيم فريضة  أي فرض هللا هذا ًإن هللا كان عليما  ابملصاحل
 ًحكيما .يضع األشياء مواضعها 
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ولكم  أيها األزواجنصف ما ترك أزواجكم  أي زوجاتكم إن مل يكن هلن
من  الّربع مما تركنأيها األزواج  فإن كان هلّن ولد فلكممنكم أو من غريكم  ولد

الربع مما للزوجات إذا مات الزوج  دين وهلن من بعد وصية يوصني هبا أواملرياث 
فإن كان لكم ولد فلهّن منهن أو من غريهن  إن مل يكن لكم ولدمن املرياث  تركتم
مما تركتم من بعد وصية توصون هبا أو دين وإن كان زوجة واحدة كانت أو اكثر  الثمن

امليت  أوتًا من األم أي أخًا أو أخ كاللةأي كان امليت الذي يورث  رجٌل يورث
فلكل واحد  منهما من األم  أخ أو أختأي للميت  امرأة ولهاليت تورث 

أبن كان للميت أكثر  فإن كانوا أكثر من ذلكوالباق  لألخوة من األبوين  السدس
فثلث الرتكة لألكثر ابلتساوي  فهم شركاء يف الثلثمن واحد من األخت واألخ األميني 

أي يف حال كون الوصية  من بعد وصية يوصى هبا أو دين غري مضارّ ر واألنثى بني الذك
 . وصيًة من هللا وهللا عليم حليمال تضر ابلورثة أبن مل تكن أكثر من الثلث 

تلك حدود هللا  اليت قررها للشريعة، ومن خرج عنها كان عاصيًا ومن يطع هللا
األهنار خالدين فيها أشجارها وأبنيتها حتت  ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها

 .العظيمالفالح  الفوزدخول اجلنة  وذلك
ومن يعص هللا ورسوله ويتعّد حدوده  ابن خالف أحكامهيدخله  هللا انرًا

 يهينه ويذّله. خالداً فيها وله عذاب مهني
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والاليت أيتني الفاحشة  الزان منكممن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة  أي
فأمسكوهن يف أي األربعة عليهن ابلزان  فإن شهدوااطلبوا ممن قذفهن أربعة شهود 

أو جيعل هللا هلن حىت مينت  حىت يتوفاهّن املوتأي احبسوهن عقوبة هلن  البيوت
 أي طريق عقوبة أخرى وقد جعل سبحانه ذلك الطريق بتشريع احلدود. سبيالً 
واللذان ة أي الرجل واملرأأيتياهنا  أي الفاحشة، ومها الزاين والزانية منكم

أنفسهما فلم يرتكبا  وأصلحايف املستقبل  فإن تابإبجراء احلد عليهما  فآذومُها
إن أي اصفحوا وال متادوا يف االشتهار هبما وإيذائهما  فأعرضوا عنهماالزان بعد ذلك 

 . ماً رحييقبل التوبة عن عباده  هللا كان تواابً 
إمنا التوبة  أي إمنا يقبل هللا التوبةعلى هللا  أي القبول الذي جعله هللا على نفسه

للذين يعملون السوء جبهالة  أي متلبسني جبهالة، إذ ارتكاب الذنب جهل وسفاهة مث
فأولئك يتوب هللا عليهم وكان أي زمان قريب وهو قبل حضور املوت  يتوبون من قريب

 . حكيماً  هللا عليماً 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات   يتمادون يف عمل املعاص حىت إذا

قال إين تبت اآلن أبن عاين أمر اآلخرة فإنه ال توبة مع املعاينة  حضر أحدهم املوت
 مؤملًا. هلم عذاابً أليماً هّيأان  وال الذين ميوتون وهم كّفار أولئك أعتدان

ال حيّل لكم أن ترثوا النساء كرهاً  اي أيها الذين آمنوا   كان الرجل إذا مات قريبه
ألقى ثوبه على زوجة امليت وقال أان أحق هبا فان شاء تزوجها بال صداق وان شاء زّوجها 

أي ال متسكوهن إضرارًا هبن  وال تعضلوهنّ وأخذ صداقها، واملراد على كره منهن 
 ّلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن د كان الرجل يبق  على زوجته بال نفقة يريد من املهر، فق

أي  إاّل أن أيتني بفاحشة مبّينةبذلك جربها على أن تفتدي مبهرها مقابل طالقه هلا 
لدى  ابملعروفأي صاحبوهن  وعاشروهنّ ظاهرة وه  الزان فيحل للزوج أن خيلعها 

أن تكرهوا شيئا  فعسىفال تطلقوهن جملرد الكراهة  فإن كرهتموهنّ العقل والشرع 
وكثريًا ما يبق  اإلنسان على الزوجة مع كراهته هلا ويف اإلبقاء  وجيعل هللا فيه خريا كثريا

 مصاحل وخري كثري.

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 147 

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج  تطليق زوجة ونكاح زوجة أخرى مكاهنا
وآتيتم  أعطيتمإحداهن  إحدى الزوجات ًقنطارا املهر  مااًل كثريًا بعنوان فال

فقد كان الرجل  هبتاانً استفهام إنكار وتوبيخ  شيئاً أأتخذونهمن مهرها  أتخذوا منه
إذا أراد تزويج امرأة أخرى هبت زوجته ابلفاحشة ليجربها ابالفتداء فيأخذ املال ليصرفه مهراً 

 ظاهراً. مبيناً أي معصية  وإمثاً جلديدة 
وكيف أتخذونه  من الزوجة ابلبهتان أي أتخذون املهروقد أفضى  اإلفضاء إىل

أي أفضى  بعضكم إىل بعض  الش ء هو الوصول إليه ابملالمسة وهذا كناية عن اجلماع 
وامليثاق الشديد  أخذن منكم ميثاقًا غليظاً احلال ان الزوجات  والرجل إىل زوجته 

 والتسريح ابإلحسان. هو العقد الذي مقتضاه إعطاء املهر كامالً واإلمساك ابملعروف
وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء  فانه حترم زوجة األب واجلد على الولد
فإنكم معاقبون على نكاحهن إال ما سبق على إسالمكم فان  فلإال ما قد سواحلفيد 

أي  ومقتاً زانً ابحملارم  كان فاحشةنكاح زوجات اآلابء  إنهاإلسالم جيب ما قبله 
 من عمل بذلك فقد ساء طريقه. وساء سبيالً ملقت هللا وغضبه  موجباً 
ُحّرمت عليكم  زواج أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعّماتكم وخاالتكم وبنات

 وأخواتكم من الرضاعةأي املرضعة  األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم
أي بنات  ورابئبكملزوجة أم ا وأمهات نسائكمأبن رضعتم وإايها من امرأة واحدة 

يف ضمانكم وتربيتكم، وهذا وصف غاليب  الاليت يف حجوركمزوجاتكم اليت من غريكم 
أبن جامعتموهن، فان اجلماع ابلزوجة  من نسائكم الاليت دخلتم هبنوإال فليس بشرط 

حرج  ال فال جناحأبن مل جتامعوهن  فإن مل تكونوا دخلتم هبنحيرم بنتها عليه أبدًا 
عليكم  يف تزويج هذه البنت بعد طالق األمو  حترمحالئل  مجع حليلة
أبنائكم  أي زوجات أوالدكمالذين من أصالبكم  ،أي الولد الصليب، ال الولد املتبيّن

أن جتمعوا بني حرم عليكم  وفان زوجته ال حترم على الرجل، ألنه ليس ابنًا حقيقة 
فإنكم معاقبون على  إال ما قد سلفإحدامها فيجوز األخرى أما بعد طالق  األختني

إن هللا كان نكاح هؤالء النساء إال ما سبق على إسالمكم، ألن اإلسالم جيب ما قبله 
 .غفوراً رحيماً 
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و  حترماحملصنات  أي ذوات األزواج والاليت يف العدة من النساء إال ما ملكت
إذ السيب يقطع صلة الزوجة بزوجها الكافر السابق، فتحّل من سبااي دار الكفر،  أميانكم

أي   كتاب هللا عليكمنكاح املسبية، وذلك مقابلة ابملثل ملا يفعله الكفار ابملسلمني 
أي سوى احملرمات املذكورة  وُاحّل لكم ما وراءكتب هللا ذلك احلكم عليكم كتااًب 

ذلكم  ذا( إشارة )كم( خطاب(أن تبتغوا ن تطلبوا، وهذا بدل اشتمال من أي أ
أي يف حال كونكم أعفاء أبن  حمصننيجبعلها مهرًا للنساء احمللالت  أبموالكم)ما( 

أي غري زانة، من السفاح وهو إراقة املين حراماً،  غري مسافحنيتعطوا املال مهرًا لنكاح 
بيان  منهن متتعتم هبا أي فاملرأة اليت فما استمتعتم بهابن ال تعطوا املال أجرة للزان 

أي مهورهن، وهذه اآلية تشمل نكاح الدائم  أجورهنأي أعطوهن  فآتوهن)ما( 
أي ال  وال جناح عليكمأي إن إعطاء مهورهن مفروض واجب  فريضةواملنقطع 
ابن تزيدوا يف املهر أو  من بعد الفريضةالضمري عائد إىل )ما(  فيما تراضيتم بهحرج 
 . إن هللا كان عليماً حكيماً برضا الطرفني  تنقصوا
ومن مل يستطع  أيها الرجال ًمنكم طوال  أي غىن، فلم جيد غىًن ومااًل أن ينكح

 من ما ملكت أميانكمأنكحوا  فـاحلرائر  املؤمناتأي العفيفات  احملصنات
من ي يشرتى به العبيد مجع ميني، وإمنا نسب امللك إىل اليمني الن اليد حتّصل املال الذ

فال تستنكفوا عن  وهللا أعلم إبميانكمأي من اإلماء  املؤمناتمجع فتاة  فتياتكم
نكاح األمة، فان اإلميان هو امليزان ولعل إمياهنا أفضل من إميان احلرة أو من إميان الزوج 

بعضكم من بعض ختلف فان البشر جنس واحد وكله من آدم )عليه السالم(، وإمنا ا
أي الفتيات  فانكحوهنحكم احلر والعبد والذكر واألنثى يف بعض املوارد ملصاحل خاصة 

إبذن أهلهن  فان نكاح األمة إمنا جيوز إبجازة مواليها ّوآتوهّن أجورهن  أي مهورهن
ابملعروف  بال مطل أو ضرار، يف حال كون تلك الفتيات الاليت تريدون تزوجيهن
حمصنات  أعّفاءغري مسافحات  أي غري زانة معلناتوال متخذات أخدان  مجع

ابألزواج، أبن  فإذا أحصنّ خدن مبعىن الصديق أي ال يكون للفتاة صديق يزين هبا 
فعليهّن نصف ما على أي الزان  بفاحشةتلك اإلماء  فإن أتنيتزوجت الفتاة 

أي نكاح  ذلكون جلدة أي حّد الزان فحدهن مخس من العذاباحلرائر  احملصنات
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فال تتزوجوا ابألمة  منكم وأن تصربواأي اجلهد واملشقة  ملن خشي العنتاإلماء 
خرٌي لكم  ملا قد يلحق الولد من العار عند بعض الناسوهللا غفور رحيم. 

يريد هللا ليبنّي لكم  احلالل من احلرامويهديكم  يرشدكمسنن  أي طرائق
مالذين من قبلك  من أهل احلق لتقتدوا هبمويتوب عليكم  أبن يقبل توبتكم عما

 . وهللا عليم حكيمأسلفتم من املعاص  
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وهللا يريد أن يتوب عليكم   كّرر الن يُبين عليه قوله ويريد الذين يتبعون
إىل احملرمات  أن متيلواوهم أهل املعاص  الذين ال يهمهم احلالل من احلرام  الشهوات

يالً عظيماً م .فان نكاح احملرمات من أعظم اآلاثم 
يريد هللا أن خيّفف عنكم  ولذا شرّع األحكام السهلة يف ابب النكاح وغريه وخلق

 ال يتحمل األحكام الشاقة. اإلنسان ضعيفاً 
اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل  بغري الوجه احملّلل إاّل أن
ابن يقتل بعضكم بعضاً، فان  جتارًة عن تراض  منكم وال تقتلوا أنفسكمكلة األ تكون

 . إن هللا كان بكم رحيمااملال والدم حمرتمان عند اإلسالم 
ومن يفعل ذلك  األكل ابلباطل أو القتل ًعدواان  ال بوجه مشروع ًوظُلما 
 على هللا يسرياً نار اإلدخال يف ال انرًا وكان ذلكندخله  فسوف نصليهأتكيد 
 سهاًل.
إن جتتنبوا  أي ترتكواكبائر ما تنهون عنه  املعاص  الكبريةنكّفر  أي نغفر

عنكم سيئاتكم  معاصيكم ًوندخلكم مدخال  ًاسم مكان، أي مكاان ًكرميا  يكرم
 اإلنسان فيه.

  وال تتمّنوا ما فّضل هللا به بعضكم على بعض ت يل مال زيد فال يقول اإلنسان لي
وللنساء نصيب مما من كسبهم  مما اكتسبواوحظ  للرجال نصيبأو جاه عمرو 

فلكل من الرجل واملرأة نصيبه بواسطة العمل فاعملوا أنتم حىت تبلغوا ما تريدون وال  اكتسب
أن يعطيكم كما أعطى  واسألوا هللا من فضلهتتمنوا اعتباطًا كما هو حال الكساىل 

 فيعلم املصاحل، ولذا يفّضل بعضاً على بعض. إن هللا كان بكل شيء عليماً  احملظوظني
ولكل  أي كل من الرجل واملرأةجعلنا موايل  هم أوىل ابإلرث ـ وهذا بيان ان

من األموال  مما تركالفضل ابإلضافة إىل الكسب والتقدير، يكون ابإلرث ـ يرثون 
الوالدان واألقربون و  مما تركذين عقدت أميانكمال  مجع ميني مبعىن القسم واملراد هبم

احللفاء الذين يعاهدهم اإلنسان ـ وهم ضامنو اجلرائر ـ فاهنم يرثون إذا مل يكن وارث نسيب 
فآتوهم  أي أعطوا كل قريب وضامننصيبهم  من اإلرث إن هللا كان على كل

 ويعاقبكم عليه. فالتبخسوا إرث أحد فانه سبحانه يشهد ذلك شيء شهيداً 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 151 

الرجال قوامون  قّيمون مسلطونعلى النساء مبا فضل هللا  أي بسب تفضيل
ومبا أنفقوا من يف العقل واجلسم وما أشبه  بعضهم على بعضهللا الرجال على النساء 

من  فالصاحلاتأي وبسبب إنفاق الرجال على النساء املهر والنفقة وما أشبه  أمواهلم
خاضعات هلل تعاىل يف ما أمر وهنى وال يعرتضن عليه أبنه ملَ مل جيعلهن   نتاتقاالنساء 

مبا حفظ أي حال غيبة األزواج حيفظن نفسهن وماهلن  حافظات للغيبكالرجال 
النساء  وأي حبفظ هللا فانه لوال حفظ هللا ال يتمكن اإلنسان من حفظ نفسه  هللا
الاليت  مجع اليتختافون ألزواج أيها ا ّنشوزهن  ترفعهن عن الطاعة لألزواج يف

أي وعظاً ابلكالم  فعظوهنّ املباشرة واخلروج عن البيت، فاهنما حقان للرجل على الزوجة 
واهجروهّن يف املضاجع  مجع مضجع، واهلجر يتحقق بعدم الوقاع وبعدم اإلقبال عليهن

ـ يُبق    (19)خفيفًا أتديبيًا ـ بشروطه فان ضرابً  واضربوهنوقت املنام، وبعدم املنام معهن 
كيان األسرة خري من اهندامها بسبب عواطف طائشة، وجيب أن يكون الضرب غري مربح وال 

 عليهن سبيالً أي ال تطلبوا  فان أطعنكم فال تبغوامدم حىت قال البعض انه ابلسواك 
فهو فوقكم، وأنتم أرفع  اً إن هللا كان عليّ أي سبياًل يف إيذائهن ألهنن رجعن إىل الطاعة 
 . كبرياً درجة من املرأة، فال جتاوزوا احلّد ابلنسبة إليهن 

وإن خفتم  ايها احلكام واملسلمونشقاق بينهما  أي خمالفة بني الزوجني
فابعثوا  أرسلوا أيها احلكامحكمًا من أهله وحكمًا من أهلها  مصلحًا من كل

ابن   إصالحاً أي الزوجان  إن يُريدامرمها وينصحاهنما جانب من اجلانبني لينظرا يف أ
إن فان التوفيق الأييت إال نتيجة ملقدمات طبيعية  يوّفق هللا بينهماكانت نيتهما طيبة 
 يعرف السرائر. هللا كان عليماً خبرياً 

 ًواعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا  ال جتعلوا شيئًا شريكًا مع هللاو  أحسنوا
لوالدين إحسااًن وبذي الُقرىباب  أقرابئكمواليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب  أي

والصاحب أي اجلار البعيد ابلنسب  واجلار اجلنباجلار الذي هو قريب ابلنسب 
أي الذي يصحب اإلنسان وهو يف جنبه كالرفيق يف السفر والشريك وما أشبه  ابجلنب

وابن السبيل طريقه وقد متت نفقته وهو املنقطع يف وما ملكت أميانكم  ،أي العبيد
                                                        

 أي ابلشروط  املذكورة يف ابب األمر ابملعروف والنه  عن املنكر. (19)
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متكربًا أينف عن أقاربه  إن هللا ال حيب من كان خمتاالً فالالزم اإلحسان إىل كل هؤالء 
 يفتخر عليهم. فخوراً وجريانه وأصحابه 

الذين  )صفة )خمتااًل يبخلون وأيمرون الناس ابلبخل ويكتمون ما آتهم هللا من
 عذاابً مهيناً أبحكام هللا  للكافرينهيأان  وأعتدانمن املال والعلم وغريمها  فضله

 أي يهينهم ويذهلم.
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والذين ينفقون أمواهلم رائء الناس  أي ألجل الرايء وال يؤمنون ابهلل وال ابليوم
فينهاه عن  ومن يكن الشيطان له قريناً فانه لو كان مؤمنًا مل ينفق رايًء  اآلخر

أي ان  فساء قريناً إلحسان أو يفعل اخلري مرائياً، كأن الشيطان مقرتن معه آخذ بزمامه ا
 الشيطان قرين سيئ.

وماذا عليهم  أّي ضرر على هؤالء لو آمنوا ابهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم
 وعٌد لفاعل اخلري ووعيد لفاعل الشر. هللا وكان هللا هبم عليماً 

لم مثقال ذرةإن هللا ال يظ   أي بقدر ثقل هباءة يراها اإلنسان يف الضياء الداخل من
لريدها على فاعلها  حسنة يضاعفهاتلك الذرة  وإن تكُ كوة يف الغرفة املظلمة 

ويؤت  يعطمن لدنه  من عنده ًأجراً عظيما . 
فكيف  حال هؤالء الكفرةإذا جئنا من كل أمة  بشهيد من يشهد على األمم 

اي حممد)صلى هللا عليه وآله(  وجئنا بكأبعماهلا، والشهداء هناك يشهدون على األمم 
على هؤالء  القوم ًشهيدا .لتشهد على أعماهلم واالستفهام للتهديد 

يومئذ  أي يوم القيامة ّيود  أي حيب ويتمىّن الذين كفروا وعصوا الرسول لو
أي ال  واليكتمون هللا حديثاً ما ُتسّوى ابملوتى أي ميوتوا فيدفنوا ك تسّوى هبم األرض

 يقدرون على أن يكتموا شيئاً من هللا بل حيدثونه بكل حديث مربوط هبم.
اي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى  أي ال تصلوا يف حال كونكم

حال السكر أي تشعروا ابن ال تكونوا يف  حىت تعلموا ما تقولونسكارى من الشراب 
وال  تصلوا ًجنبا  ابإلنزال أو الدخولإاّل عابري سبيل  أي يف حال السفر، فانه

وان  غسل اجلنابة  حىت تغتسلواتصح صالة اجلنب يف السفر ابلتيمم إذا مل جيد املاء 
أو جاء أحٌد منكم من أي مسافرين  أو على سفرمجع مريض  كنتم مرضى

خفض من األرض الذي يقصد للحدث، وهذا كناية عن كون هو املكان املن الغائط
 فلم جتدوا ماءً أي جامعتموهن  أو المستم النساءاإلنسان حمداًث ابحلدث األصغر 

أي  فتيمّمواأي مل تتمكنوا من استعماله ألنه مفقود أو ألنكم ال تقدرون كاملريض 
بيديكم املضروبتني على  فامسحواليس بنجس  طيباً أي أرضًا  صعيداً اقصدوا 

ولذا  وأيديكم إن هللا كان عفوا غفوراً أي بعض وجوهكم  بوجوهكمذلك الصعيد 
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 يّسر لكم احلكم.
أمل تر  اي أيها املرائ ، واالستفهام للتعجبإىل الذين أوتوا  أعطوا ًنصيبا  ًحظا
يبيعون اهلدى  يشرتون الضاللةالتوراة، وهم أحبار اليهود  من الكتابوقسمًا 

 سبيل احلق. السبيلأنتم أيها املسلمون  ويريدون أن تضلواوأيخذون بدهلا الضاللة 
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وهللا أعلم أبعدائكم  فهو يعلم أن هؤالء اليهود أعداء لكم ًوكفى ابهلل وليا   يل
 ينصركم على أعدائكم. وكفى ابهلل نصرياً أمركم فال يضركم كيد اليهود 

من الذين للذين أوتوا(  بيان(هادوا  أي اليهودحيّرفون  يبدلونالكلم 
اليت وضعه هللا فيها فيبدلون كلمة هللا  عن مواضعهمجع كلمة، واملراد هبا كالم التوراة 

أي امسع  وامسع غري مسمعأمرك  وعصيناقولك  ويقولون مسعنابكالم أنفسهم 
يقولون  وهللا عليه وآله( خلبثهم ال مسعت، وهذا دعاء منهم على الرسول )صلى 

راعنا  يريدون به السّب، الن معناه امسع المسعت ًلّيا  أي التواًءأبلسنتهم  فاهنم
أي  يف الدينأي عيبًا  وطعناً يقولون لفظًا له معنيان، ويريدون به املعىن السيئ 

 امسع وقالوا  وأوامرك  قالوا مسعنا وأطعنابدل ما تقدم  ولو أهنماإلسالم 
يف دنياهم وأخراهم  خريًا هلمقوهلم ذلك  لكانعوض: راعنا  انظرانقالوا 
وأقوم  أقرب إىل العدلولكن لعنهم هللا  أبعدهم عن اخلريبكفرهم   أي بسبب

 منهم. فال يؤمنون إالّ قليالً كفرهم 
اي أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نّزلنا  آن أي القرمصّدقًا ملا معكم  فان

ابن منحو معامل الوجه من  من قبل أن نطمس وجوهاً القرآن يصّدق التوراة واإلجنيل 
ابن يوضع الوجه مكان القفا  على أدابرهاأي تلك الوجوه  فنرّدهاالعني وما أشبه 

وا الذين كان كما لعّنا أصحاب السبتأي منسخهم  أو نلعنهموالقفا مكان الوجه 
الذي يريده  وكان أمر هللايصطادون يف السبت بعد حترمي ذلك عليهم فمسخناهم قردة 

 ًمفعوال .أي يفعل وينطبق يف اخلارج 
إن هللا ال يغفر أن يشرك به  إذا مات مشركًاويغفر ما دون ذلك  دون الشرك

ملن يشاء  من عباده تفضاًل ًومن يشرك ابهلل فقد افرتى إمثًا عظيما  فانه ذنب
 عظيم، وافرتاء، ألنه تعاىل ال شريك له.

أمل تر إىل الذين يزّكون أنفسهم  ،فان أهل الكتاب كانوا يقولون حنن أحباء هللا
فانه أعلم ابلسرائر ولذا تكون  بل هللا يزّكي من يشاءومعناه اهنم طاهرون عن اآلاثم 

هو  وال يظلمون فتيالً شاء من الذنوب تزكيته مطابقة للواقع، أو املراد ان هللا يطهر من ي
 ما يف شق النواة من اخليط أي ال يظلم هللا اإلنسان مبقدار هذا اخليط.
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انظر  اي رسول هللاكيف يفرتون  أي أهل الكتابعلى هللا الكذب  يف
 واضحًا. مبيناً أي عصياانً  إمثاأي يكف  هذا االفرتاء  وكفى بهحتريفهم التوراة 

تر إىل الذين أوتوا نصيباً أمل   أي قسمًامن الكتاب  أي التوراة، وهم اليهود
كل   يؤمنون ابجلبتحيث أوتوا قسمًا منه الن السابقني منهم حرفوا وضيعوا قسمًا منه 

كل طاغ يُعبد دون هللا، وذلك حني قال أهل الكتاب للمشركني دينكم   والطاغوتصنم 
من  كفرواأي يف الذين  ويقولون للذينعليه وآله( خري من دين حممد )صلى هللا 

 .من الذين آمنوا سبيالً أرشد طريقاً  هؤالء أهدىاملشركني 
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أولئك  أهل الكتابالذين لعنهم هللا  بّعدهم عن رمحته ومن يلعن هللا فلن
 ينصرهم من أبس هللا. جتد له نصرياً 

أم هلم  لليهودنصيب من امللك ة، وهذا مقدمة لقوله والسلط ًفإذا  يف ما إذا
وه  النقرة يف ظهر النواة، أي اهنم لبخلهم ال  ال يؤتون الناس نقرياً كانت هلم سلطة 

يعطون الناس مبقدار النقري، إذا كان هلم امللك، فكيف هبم إذا مل يكن هلم، فهم كّذابون، 
 مؤمنون ابجلبت والطاغوت خبالء وحّساد كما قال.

دونأم حيس  أي بل حيسدونالناس   )كالنيب )صلى هللا عليه وآله على ما
من النبوة، فما وجه حسدهم، وبيت حممد )صلى هللا عليه وآله( بيت  آتهم هللا من فضله

إبراهيم )عليه  فقد آتينا آل إبراهيمالنبوة وليست مستغربة فيه )صلى هللا عليه وآله( 
وآتيناهم ملكاً علم الشريعة  واحلكمةسماوية الكتب ال الكتابالسالم( وآله 

 سلطة على الناس دينية ودنيوية.  عظيماً 
فمنهم  أي من أهل الكتابمن آمن به  )مبحمد )صلى هللا عليه وآله ومنهم

وكفى أي أعرض عن النيب )صلى هللا عليه وآله( ومنع الناس عن اتباعه  من صّد عنه
 نم هلؤالء اليهود، والسعري النار املشتعلة.أي كفى جه جبهّنم سعرياً 

 ًإن الذين كفروا آبايتنا سوف نصليهم انرا  أي نوصلهم ونلقيهم فيها كلما
أي رددانها على حالتها السابقة  جلودهم بّدلناهم جلودًا غريهااحرتقت  نضجت

ليذوقوا العذاب  ليدوم هلم ذوق العذاب ًإن هللا كان عزيزا ليه ش ء ال ميتنع ع
 ًحكيما . 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات  بساتنيجتري من حتتها 
عن األقذار  األهنار خالدين فيها أبدًا هلم فيها أزواج مطهرةحتت أبنيتها وأشجارها 

 دائماً ال تسخنه الشمس، ابرداً ال حر فيه. وندخلهم ظالً ظليالً والرذائل 
ن تؤّدواإن هللا أيمركم أ  أي تردوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن

 يعظكم به إن هللا كان مسيعاً أي نعم ما  إن هللا نعّماال ابجلور  حتكموا ابلعدل
 مبا تفعلون فيجازيكم عليه. بصرياً ألقوالكم 
اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم الذين بيدهم  أي
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من أمور دينكم  فإن تنازعتم يف شيءالسلطة وهم األئمة )عليهم السالم( ومن استنابوه 
فردوه  فراجعوا فيهإىل   كتابهللا و  سنة الرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم

خرٌي وأحسن العمل مبا ذكران  ذلكفإن من ال يراجع هللا والرسول ال إميان له  اآلخر
 فان أول ذلك ومرجعه أحسن من املخالفة. أتويالً 
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أمل تر  أي أمل تنظر، استفهام تعجبإىل الذين يزعمون أهنم آمنوا  وهم املنافقون
 مبا أنزل إليكالذين يقولون آمنا، ولكنهم ال يرضون حبكم الرسول )صلى هللا عليه وآله( 

  يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت كالتوراة واإلجنيل  وما أنزل من قبلكمن القرآن 
أي ابلطاغوت يف  وقد اُمروا أن يكفروا بهكل طاغ تعد احلدود، واملراد حكام اجلور 

مبا زّين هلم من التحاكم إىل الباطل  ويريد الشيطانقوله تعاىل )فمن يكفر ابلطاغوت( 
 ًأن يضّلهم ضالالً بعيدا .عن احلق 

وإذا قيل هلم أي للمنافقني تعالوا إىل ما أنزل هللا  إىل حكم هللا يف القرآن وإىل
يعرضون  املنافقني يصّدوناي حممد )صلى هللا عليه وآله(  رأيتيف سنته  الرسول

 إعراضاً. عنك صدوداً ومينعون الناس 
فكيف  حاهلمإذا أصابتهم مصيبة  عقوبة من هللامبا  أي بسبب ما قّدمت
ما أردان ابلرجوع  مث جاؤوك حيلفون ابهلل إن أردانحاكم إىل الطاغوت من الت أيديهم

أي أتليفًا بني اخلصمني حبّل وسط، فاهنم  وتوفيقاً ختفيفًا عنك  إاّل إحساانً إىل غريك 
 لو كانوا حتاكموا إليك ألمكن إنقاذهم من مصيبتهم.

من  ما يف قلوهبم الذين يعلم هللااملنافقون  أولئكلكن كيف يرجعون إليك و
يف شأهنم  وقل هلم يف أنفسهمبلسانك  وعظهمأي اتركهم  فأعرض عنهمالنفاق 

 ًقوالً بليغا .يبلغ احلق 
وما أرسلنا من رسول إال ليطاع  ليطيعه الناس، فلماذا ال يطيعه املنافقون ويرجعون

اكم إىل الطاغوت ابلتح ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهمأبمره  إبذن هللاإىل غريه 
جاؤوك  اتئبنيفاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول  طلب من هللا أن يغفر هلم
 ًلوجدوا هللا توااب  يتوب عليهم، ومعىن )وجدوا( ان الرسول )صلى هللا عليه وآله( قبل

 .رحيماً توبتهم 
فال  نف  لزعمهم اإلميانوربك  أي قسمًا بربكال يؤمنون  صحيحاً إميااًن

حىت حيكموك  أي جيعلوك حكمًافيما شجر  اختلف، فالشجار اخلصومة بينهم
ينقادوا  ويسّلمواوحكمت به  مما قضيتوضيقًا  مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً 

 .تسليماً ألمرك 
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ولو أان كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا  أنفسكممن دايركم  بالدكم
اّل قليٌل منهمما فعلوه إ  املخلصون جدًاولو أهنم فعلوا ما يوعظون به  من إطاعة

إلمياهنم واملعىن إان  لكان خرياً هلم وأشد تثبيتاً الرسول )صلى هللا عليه وآله( والتحاكم إليه 
 كلفناهم بش ء سهل يرتتب عليه فائدة أحسن.

 ًوإذا  أي إذا امتثلوا أمرانألتيناهم  أعطيناهمدانمن ل  عندان ًأجراً عظيما. 
وهلديناهم  يف أمورهم املستقبلة ًصراطاً مستقيما . 
ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم  يكون معهم وحيشر يف
 والشهداءاملداوم على التصديق  والصّديقنيبيان )الذين(  من النبينيزمرهتم 

فهم رفقاء للمطيع، أي حسنت  الصاحلني وحسن أولئك رفيقاً و الذي قتلوا يف سبيل هللا 
 رفقة أولئك األنبياء والشهداء.

ذلك  الثواب للمطيع ًالفضل من هللا وكفى ابهلل عليما  فهو يعلم ابملطيع فيجزيه
 على عمله.

اي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم  أي حذركم من األعداء من اليقظة والسالح
فانفروا  جوا إىل احلرب أخرثبات  مجع )ثبة( مبعىن مجاعات مجاعات أو انفروا

 كتلة واحدة.  مجيعاً 
وإّن منكم  الداخل يف مجاعتكم أيها املؤمنون ّملن ليُبطّئن  وهم املنافقون الذين

قد أنعم هللا املثّبط  قالمن القتل واهلزمية  فإن أصابتكم مصيبةيتثاقلون عن اجلهاد 
 أي مل أحضر معه حىت تشملين املصيبة.  أكن معهم شهيداً علّي إذ مل
ولئن أصابكم فضل من هللا   كالفتح والغنيمة ليقولّن كأن مل تكن بينكم وبينه
حىت أفوز  اي ليتين كنت معهمأي حمبة، وهذه مجلة معرتضة، بني القول واملقول  موّدة

ة، وهذا كالم من ليس يف زمرة املسلمني، من السمعة والغنيم فأفوز فوزًا عظيماً ابلغنيمة 
إذ من يف زمرهتم ال يقول: اي ليتين كنت معهم، بل يكون معهم دائماً، وقد قال تعاىل: )كأن 

 (.…مل تكن
فليقاتل  أمر ابجلهاديف سبيل هللا الذين يشرون احلياة الدنيا ابآلخرة  أبن يبيعوا

على الكفار، سواء قتل   فيقتل أو يغلبومن يقاتل يف سبيل هللاالدنيا لشراء اآلخرة 
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 . أجراً عظيماً نعطيه  نؤتيهيف اآلخرة  فسوفمنهم أم ال 
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ومالكم  استفهام إنكارال تقاتلون يف سبيل هللا و  يف سبيل إنقاذ
املستضعفني  من أيدي املستغلنيمن الرجال والنساء والولدان  مجع ولد الذين

فإن أهل مكة كانوا مشركني  الظامل أهلهامكة  نا من هذه القريةيقولون ربّنا أخرج
واجعل لنا من لدنك يل  أمران  ولّياً من عندك  واجعل لنا من لدنكظاملني 

 ينصران على الظاملني، أي قاتلوا يف سبيل إنقاذ املسلمني املستضعفني من أهل مكة. نصرياً 
الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل هللا نصرة دينه ل والذين كفروا يقاتلون يف سبيل

إن  أصدقاءه وهم الكفار  فقاتلوا أولياء الشيطانألجل تقوية الطغيان  الطاغوت
 فالبد وان تغلبوا عليهم. كان ضعيفاً أي مكره وخداعه   كيد الشيطان

أمل تر إىل الذين أي بعض املسلمني حيث كانوا يف مكة يستأذنون النيب )صلى هللا 
عليه وآله( يف قتال الكفار فال أيذن هلم، فلما أمرهم النيب )صلى هللا عليه وآله( يف املدينة 

ال  هلم ُكّفوا أيديكمالقائل هو النيب )صلى هللا عليه وآله(  قيلابلقتال، خافوا 
فان التكليف يف مكة كان صالة وزكاة  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةتبسطوها ابلقتل 

ا كتبفلم  أمروا يف املدينةعليهم القتال إذا فريق  مجاعةمنهم   أي من الذين
فإهنم خيافون أن يقتلوا على أيدي الكفار   خيشون الناس كخشية هللاكانوا يريدون القتال 

اعرتاض  أو أشد خشية وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتالكما خيافون أن ميوتوا أبمر هللا 
وذلك الستزادة العمر وتبعيد  قريبمدة  أخرتنا إىل أجل  هاّل  لوالعلى حكم هللا 

أي ما يستمتع  متاعاي حممد)صلى هللا عليه وآله( هلم  قلاملكروه حسب اإلمكان 
وال الكفر والعصيان  واآلخرة خرٌي ملن اتقىفما فائدة بقائكم  الدنيا قليلبه 

 من اخليط الدقيق.هو ما يف شق النواة  تظلمون فتيالً 
أين ما تكونوا  يف أي مكان كنتم  يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج  حصون

مشيدة  قد شيدت وبنيت ابستحكام، إذًا فما فائدة فراركم من اجلهاد، حلب البقاء
يقولوا هذه من عند نعمة  حسنةأي املنافقني  وإن تصبهمفإنكم ميتون ال حمالة 

أي من جهتك اي حممد)صلى  يقولوا هذه من عندكنعمة وبالء  يئةهللا وإن تصبهم س
صادر  من عند هللامن احلسنة والسيئة  كلّ اي رسول هللا هلم  قلهللا عليه وآله( 

من هللا فان هللا خّطط وحكم هبذه األشياء، وإن كان لإلنسان مدخل يف األمور االختيارية 
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ال  ال يكادون يفقهون حديثاً شأن هؤالء املنافقني  ما فما هلؤالء القوممنها أيضًا 
 يقاربون فهم كالم صحيح، كما ال يفهمون كون هللا هو املقّدر لكل من احلسنة والسيئة.

ما أصابك  أيها اإلنسانمن حسنة فمن هللا  تفضاًل، فلوال فضله مل يعطك تلك
ك السيئة، وهذا ال ينايف ألنك السبب يف تل وما أصابك من سيئة فمن نفسكالنعمة 

اآلية السابقة، إذ مقّدر السيئة هو هللا ولكن بسبب اإلنسان، فمثاًل ان اإلنسان إذا مل يتورع 
وأرسلناك للناس أكل الطعام الضار أصابه املرض بسبب نفسه وإبنزال هللا املرض عليه 

 ابهلل شهيداً وكفى فان شأنك الرسالة وال ربط لك مبا تصيبهم من السيئات  رسوالً 
 شاهداً على رسالتك.

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 164 

من يُطع الرسول فقد أطاع هللا  الن الرسول )صلى هللا عليه وآله( يتكلم عن هللا
 ومن توىّل  أعرض عن أوامر الرسول )صلى هللا عليه وآله( ، اليت منها أمره ابلقتال فما

 حتفظ أعماهلم، أي أنت لست مسؤوالً عنهم. أرسلناك عليهم حفيظاً 
ويقولون  أي املنافقون، أمركطاعة  نطيعهفإذا برزوا  خرجوا من عندك

ابن دبّروا خمالفتك  غري الذي تقولوهم املنافقون  طائفة منهمأي دبّر لياًل  بّيت
وهللا يكتب  يف صحائف سيئاهتمما يبّيتون فأعرض عنهم  وال هتتم بشأهنم يف خمالفة

 حافظًا. وكفى ابهلل وكيالً فّوض أمرك إىل هللا  هللاوتوكل على أمرك ابلقتال 
أفال يتدبرون القرآن  يفكرون فيه حىت يعلموا انه كالم هللا ولو كان من عند غري

يف مطالبه وبالغته، إذ البشر ال يقدر على االحتفاظ برأي  هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثرياً 
 وال هلجة طيلة ثالث وعشرين سنة.

اءهموإذا ج  أي املنافقنيأمر من األمن أو اخلوف  أي أمر يوجب اطمئنان
أي أفشوه، وذلك خالف الصالح  أذاعوا بهاملسلمني وأمنهم ، أو خوفهم من أعدائهم 

إذ رّب أمٍن البد وأن يكتم فان يف إفشائه سبب اشتغال املسلمني أبعماهلم فيغتنم العدو 
يكتم فان يف إفشائه سبب انسحاب املسلمني عن تشتتهم ويباغتهم، ورب خوف البد وان 

أصحاب  إىل الرسول وإىل أويل األمر منهمأي ذكروا ذلك األمر  ولو رّدوهاإلقدام 
علمًا يبني انه مما ينبغ    لعلمهاألمر الذين عينهم الرسول )صلى هللا عليه وآله( مرجعًا 

ه من أي قسم، قسم اإلفشاء أو أي يستخرجون ان الذين يستنبطونهكتمانه أو إفشائه 
حيفظكم عن  ولوال فضل هللا عليكم ورمحتهمن أويل األمر  منهمقسم الكتمان 

 منكم. التبعتم الشيطان إال قليالً االحنراف 
فقاتل  اي رسول هللا، وال يهمك إعراض املنافقني عن القتال يف سبيل هللا ال تكّلف

حّثهم على القتال  وحّرض املؤمنني القتال فانك مكلف ابلذهاب إىل إاّل نفسك
عسى هللا  لعله ّأن يُكف  مينعأبس  أي شدة ًالذين كفروا وهللا أشد أبسا  من

 تعذيباً للكفار. وأشد تنكيالً الكفار 
من يشفع شفاعة حسنة   كتحريضك الناس على القتال، أي يتوسط لفعل أمر
أي  ومن يشفع شفاعة سيئةب تلك احلسنة أي من ثوا يكن له نصيب منهاحسن 
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 وكان هللا على كل شيء مقيتاً نصيب من وزرها  يكن له كفل منهالفعل أمر سيئ 
 مقتدراً وحافظاً.

وإذا حييتم بتحية  ه  السالم أو مطلق الربفحيّوا أبحسن منها أو رّدوها  أي
 على أعمالكم.حياسبكم  إن هللا كان على كل شيء حسيباً ردوا مثلها 
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هللا ال إله إال هو ليجمعّنكم إىل يوم القيامة  أي مجعاً ينته  لالجتماع يف يوم املعاد
ال ريب فيه  أي يف احلشر ًومن أصدق من هللا حديثا .فكالمه جبمعكم كالم صادق 

فما لكم  أيها املؤمنونيف  شأناملنافقني فئتني  أي أصبحتم فرقتني فرقة تقول
مبا  رّدهم  وهللا أركسهمم معذورون يف تركهم القتال وفرقة تقول أبهنم مقّصرون أبهن

من ترك احلرب، فانه تعاىل أظهر كفرهم بذلك، فالالزم أن تقولوا كلكم أبهنم آمثون  كسبوا
أبن تركهم وشأهنم  من أضل هللاأن حتكموا هبداية  أتريدون أن هتدواغري معذورين 
 إىل اخلري. ضلل هللا فلن جتد له سبيالً ومن يُ حىت ضلوا 

وّدوا  متنوا وأحبوا هؤالء املنافقونلو تكفرون  أيها املؤمنون كما كفروا
 حىت يهاجرواال تصادقوهم  فال تتخذوا منهم أولياءيف الكفر  فتكونون سواءً 

وهم واقتلوهم فخذأعرضوا عن اهلجرة  يف سبيل هللا فإن توّلواخيرجوا من دار الشرك 
فاهنم ال ينصرونكم، نزلت  وال نصرياً خلياًل  حيث وجدمتوهم وال تتخذوا منهم ولياً 

 يف مجاعة أظهروا اإلسالم مث رجعوا إىل مكة نفاقاً فاختلف املسلمون يف إمياهنم وكفرهم.
 ّإال  )استثناء من )خذوهمالذين يصلون  ابملعاهدةإىل قوم بينكم وبينهم  أي
أي معاهدة، فان انضمام هذا املنافق إىل املعاهد يوجب الكف  ميثاقذلك القوم بني 

 حصرت صدورهمعطف على )يصلون( يف حال كوهنم قد  أو جاؤوكمعن قتاله 
فال يريدون قتالكم وال قتال قومهم  أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهمأي ضاقت أنفسهم 

بتقوية قلوب هؤالء الذين انضموا إىل  لو شاء هللاو الكفار ولذا جتّنبوا االنضمام معكم 
أيها املسلمون ولو فعل هللا ذلك  لسّلطهم عليكمقبيلة معاهدة أو حصرت صدورهم 

فلقاتلوكم  ولعل يف هذه اجلملة إشارة إىل قوة هؤالء فينبغ  اجتناب قتاهلم فإن
فما جعل أي ساملوكم  مفلم يقاتلوكم وألقوا إليكم الّسلأي تنحوا عنكم  اعتزلوكم

 فال حيق لكم قتاهلم. هللا لكم عليهم سبيالً 
ستجدون  أيها املسلمون قومًاآخرين  من املنافقني يريدون أن أيمنوكم وأيمنوا
الشرك  كّلما رّدوا إىل الفتنةأي أيمنوا جانبكم وجانب قومهم الكفار   قومهم

أركسوا فيها ،وهم قوم جاؤوا إىل املدينة فأظهروا اإلسالم، مث  أي سقطوا فيها أبن كفروا
مل  وأي مل يتنحوا عن حماربتكم  فإن مل يعتزلوكمرجعوا إىل مكة فأظهروا الكفر 
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يلقوا إليكم السلم  االستسالمو  مليكفوا  مينعواأيديهم  أبن صاروا بصدد
أي أولئك  ولئكموأأي وجدمتوهم  فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهمحماربتكم 

واضحة، لقتلكم  مبيناحجة  جعلنا لكم عليهم سلطاانً املنافقون، و)كم( خطاب 
 إايهم، ألهنم أظهروا عداوهتم.
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وما كان  ال جيوزملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ  أي قتل خطأ ًومن قتل مؤمنا
 مسلمةن املال مقدار م مؤمنة وديةأي فعليه أن يعتق عبدًا  خطأ فتحرير رقبة

أبن يتصدق أولياء املقتول الدية على  إاّل أن يصّدقواأهل املقتول  إىل أهلهيسلمها 
أي املقتول   وهو مؤمنمن الكفار  من قوم عدو لكمالقتيل  فإن كانالقاتل 

 فقط وال دية عليه هلم، إذ ال يرث الكافر حترير رقبة مؤمنةعلى القاتل  فـكان مؤمنًا 
معاهدة عدم  بينكم وبينهم ميثاقكفار   من قومالقتيل  وإن كانمن املؤمن
ألن أهله الكفار يف معاهدتكم  دية مسّلمة إىل أهلهعلى القاتل  فـاالعتداء 

وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد  الرقبة الن يعتقها كفارةفـ  عليه صيام شهرين
وكان هللا عليمًا أي شرّع ذلك ألن يتوب هللا عليه توبة  توبًة من هللامتواليني  متتابعني
 .حكيماً 

 

 ًومن يقتل مؤمنًا متعمدا  مقابل قتل اخلطأفجزاؤه جهنم خالدًا فيها  أي يبقى
 وأعدّ أبعده هللا عن رمحته  وغضب هللا عليه ولعنهفيها أبداً، إذا مل تدركه الشفاعة 

 . له عذاابً عظيماهّيأ 
 

أيها الذين آمنوا إذا ضربتماي   أي سافرمتيف سبيل هللا  ألجل اجلهادفتبّينوا 
وال تقولوا ملن أي اطلبوا بيان األمر، وال تسرعوا يف حماربة من ال تعلمون أهنم أسلموا أم ال 

فان أحد الكفار أظهر  لست مؤمناً حّياكم بتحية اإلسالم  ألقى إليكم السالم
أي  تبتغونغنم فقتله أحد املسلمني بزعم أنه مل ُيسلم وأخذ أغنامه  اإلسالم وكان له

هو ما يف الدنيا من الثروة إذ ال ثبات  عرض احلياة الدنياتطلبون بقولكم )لست مؤمناً( 
مجع مغنم، تغنيكم عن عرض احلياة الدنيا، فاطلبوها وال تطلبوا عرض  فعند هللا مغامنله 

فإن  كنتم من قبلأي مثل هذا الذي ألقى إليكم السالم  كذلككثرية،  احلياة الدنيا 
بتقوية اإلسالم يف قلوبكم  فمّن هللا عليكمإسالمكم كان رجرد السالم والشهادتني 

فتبّينوا  أتّملوا يف حكمكم ابإلسالم وعدم اإلسالم ًإن هللا كان مبا تعملون خبريا. 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 169 

ال يستوي القاعدون  عن اجلهادؤمنني غرُي أويل الضررمن امل  أما من له ضرر
عطف على  واجملاهدونكالعمى والزمانة، فليس مكلف ابجلهاد، حىت يؤّنب برتكه 

يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم فّضل هللا اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم على )القاعدون( 
أي كل واحد من اجملاهد والقاعد، الذي مل يكن  وُكالّ أي درجة كبرية  القاعدين درجةً 
أي الصفة احلسنة، ألن كل واحد منهما مسلم قد عمل  وعد هللا احلسىنقعوده خمالفة 

 .وفضل هللا اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً بشرائط اإلسالم 
درجات  )ًبدل )أجرامنه  أي من هللاومغفرة  أي غفرااًن لذنوهبمة ورمح

 . وكان هللا غفوراً رحيماً 
إن الذين توفاهم  أي أماهتماملالئكة ظاملي أنفسهم  أي يف حال كوهنم ظلموا

أي يف ماذا من أمر  فيمأي املالئكة هلم  قالواأنفسهم برتك أوامر هللا، وترك اهلجرة 
يف الدين  عاجزين عن إقامة قالوا كّنا مستضعفنيوهذا استفهام توبيخ  كنتمدينكم 

أبن خترجوا إىل  أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيهاأي املالئكة هلم  األرض قالوا
أرض أخرى تتمكنوا من إقامة الدين فيها كما فعل املهاجرون إىل احلبشة واىل املدينة املنورة 

فأولئك مأواهم  مرجعهم ًجهنم وساءت مصريا .ًأي حمالً ومنزال 
نيإاّل املستضعف  حقيقةمن الرجال والنساء والولدان  العبيد أو األوالد الذين

أي ال جيدون أسباب اهلجرة  ال يستطيعون حيلةبلغوا الرشد، لكن يطلق عليهم الولد 
 ًوال يهتدون سبيال .ًأي ال يعرفون طريقا 

فأولئك عسى هللا  لعلأن يعفو عنهم  ألهنم قاصرون، ويف هذا داللة على أن
 .وكان هللا عفّواً غفوراً ورهم مشوب ابلتقصري أيضاً قص

ومن يهاجر يف سبيل هللا  أبن يرتك وطنه إىل حمل آخر ًجيد يف األرض مراغما 
توسعة يف  كثريًا وسعةمتحواًل، أي حمل التحول والتقّلب، وأصله من الرغام مبعىن الرتاب 

ورسوله مث يقصد إقامة أحكام هللا  ومن خيرج من بيته مهاجرًا إىل هللااحلركة والرزق 
أي ال يذهب تعبه  على هللاثواب عمله  فقد وقع أجرهيف الطريق  يدركه املوت

 .وكان هللا غفوراً رحيماً ابطالً 
وإذا ضربتم  أي سافرمتيف األرض فليس عليكم جناح  أي حرج أن تقصروا
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إن خفتم أن يفتنكم الذين ركعتني فقط  أبن تصلوا الظهر والعصر والعشاء من الصالة
أي يصيبوكم بفتنة يف الدين أو يف املال، وهذا شرط ابعتبار الغالب يف ذلك الوقت،  كفروا

، بل القصر مشروع يف كل سفر (20)ولذا ليس له مفهوم، مثل )ورابئبكم الاليت يف حجوركم(
 ًإن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا .ًأي ظاهرا 

                                                        
 .23سورة النساء:   (20)
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  كنتوإذا  اي رسول هللافيهم  يف أصحابك اخلائفني الضاربني يف األرض
فأقمت هلم الصالة  فأردت إقامة صالة اجلماعةفلتقم طائفة منهم  مجاعة من

 فإذا سجدوايف حال الصالة  وليأخذوا أسلحتهميف اجلماعة  معكأصحابك 
اجلماعة الثانية الذين أيتون أي وراء  فليكونوا من ورائكمسجدة الركعة األوىل معك 

الركعة األوىل  ولتأت طائفة أخرى مل يصّلواإلقامة الصالة معك، يف الركعة الثانية 
فليصّلوا معك وليأخذوا حذرهم  يقظتهم يف أن ال يباغتهم العدو ّوأسلحتهم ود 

يف  ابن جيدوا منكم غرة الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكممتىّن وأحب 
حيملون ويهجمون، ولذا أمرمت هبذه الكيفية من الصالة،  فيميلون عليكمحال الصالة 

عليكم إن  ال حرج  ميلًة واحدة وال جناحلتكون مجاعة منكم دائمًا يف حالة حرب 
 أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكمبيان )أذى(  من مطرأذية  كان بكم أذىً 

ثقل السالح وثقل اللباس حال املطر، وضعف املريض عن محل أبن ال حتملوها حال الصالة ل
إن هللا أعّد للكافرين ويقظتكم حال الصالة  خذوا حذركملكن  والسالح 

 يهينهم ويذهلم. عذاابً مهيناً 
فإذا قضيتم  أديتمالصالة فاذكروا هللا  ابلتسبيح وسائر أنواع الذكر ًقياما

أبن زال  فإذا اطمأننتمحال القيام والقعود واالضطجاع أي يف  وقعودًا وعلى جنوبكم
إن الصالة كانت على املؤمنني كاملة بدون قصر   فأقيموا الصالةاخلوف من الكفار 

 حمدد الوقت. موقوتً أي مكتوابً مفروضاً  كتاابً 
وال هتنوا  ال تضعفوا أيها املسلمونيف ابتغاء القوم م يف طلب الكفار ألجل قتاهل

إن تكونوا أتملون  يصيبكم األمل بسبب اجلروحفإهنم  أي الكفار أيملون كما
وكان هللا أولئك الكفار  ما اليرجونثواب هللا ونصره  وترجون من هللاأنتم  أتملون

 فهو حني أيمركم ابجلهاد فإمنا هو ملصلحتكم. عليماً حكيماً 
إان أنزلنا إليك الكتاب  القرآنابحلق  ال ابلباطل لتحكم بني الناس مبا أراك

 خصيماً أي ألجلهم وللدفاع عنهم  وال تكن للخائننيمبا أعلمك هللا يف كتابه  هللا
 أبن تدافع عن اخلائن وتكون على الربيء ألجله.
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واستغفر هللا  أطلب غفرانه، فإن )أاب طعمة( سرق شيئًا فأتى قومه يربئونه ويطلبون
هللا عليه وآله( أن يكون جبانبهم فنزلت اآلايت إرشادًا للنيب )صلى هللا عليه  من النيب )صلى

 .إن هللا كان غفوراً رحيماً وآله( 
وال جتادل  اي رسول هللاعن الذين خيتانون  أي خيونونأنفسهم  فان كل

ّب من  إن هللا ال حيمعصية خيانة للنفس، كـ )أيب طعمة(، أبن تكون يف جانبه وتدافع عنه 
 عاصيًا. أثيماً مصراً على اخليانة  كان خّواانً 

يستخفون  أي يكتمون جرمهم، كما كتم )أبو طعمة( وقومه سرقتهمن الناس 
وهو إذ لو كتموا عن هللا لزم أن ال يعصوا  وال يستخفون من هللاحياًء أو خوفًا 

هللا  ما ال يرضىابلليل  يدبرون إذ يبّيتونواحلال أن هللا معهم ابالطالع  معهم
من القول  ،فان )أاب طعمة( وقومه دبروا احللف الكاذب واهتام الربيء وشهادة الزور

 إحاطة علم وقدرة. وكان هللا مبا يعملون حميطاً ألجل إبراء )أيب طعمة( السارق 
ها  للتنبيهأنتم  اي قوم أيب طعمةهؤالء  هم الذينجادلتم  خاصمتم

عنهم  دفاعًا عن اخلائننييف احلياة الدنيا  أي احلياة القريبة فمن جيادل هللا عنهم
أم من يكون عليهم استفهام للنف ، أي فال أحد يدافع عن اخلائنني أمام هللا  يوم القيامة

 ليدافع عنهم وحيفظهم من عذاب هللا. وكيالً 
 ًومن يعمل سوء  عصيااًن يتعداه إىل غريه كالسرقةيظلم نفسه أو  بعصيان ال

 .جيد هللا غفوراً رحيماً يطلب غفرانه  مث يستغفر هللايتعدى إىل غريه كرتك الصالة 
 ًومن يكسب إمثا  أبن يعمل املعصيةفإمنا يكسبه على نفسه  الن ضرر ذلك

 يف عقابه. حكيماً بعمله  وكان هللا عليماً العصيان يرجع إىل نفسه 
ومن يكسب خطيئة  صغرية ًأو إمثا   كبريةمث يرم به  أي ينسب ذلك اإلمث

 ًبريئا   كما نسب أبو طعمة السرقة إىل شخص بريءفقد احتمل  حتّمل ًهبتاان  
 أي ظاهراً فعليه عقاابن. وإمثاً مبيناً كذابً 
ولوال فضل هللا عليك  اي رسول هللاورمحته  )إبرشادك إىل سرقة )أيب طعمة

أن وهم قوم أيب طعمة  طائفة منهمأي قصدت  هلّمتالرجل وبراءة ذلك 
الن وابل ما مهوا  وما يضّلون إال أنفسهمعن احلكم ابحلق يف ابب السارق  يضّلوك
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كيف تضل واحلال أنه   وبسبب كيدهم  وما يضّرونك من شيءبه يرجع إىل أنفسهم 
 تعلمأنزل هللا عليك الكتاب واحلكمة وعّلمك ما مل تكن  من العلم أبحوال الناس
 ًوكان فضل هللا عليك عظيما . 
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ال خري يف كثري من جنواهم  أي تناجيهم، كما كان يناج  قوم )أيب طعمة( بعضهم
كأعمال الرب   من أمر بصدقة أو معروفجنوى  إالّ من بعض ألجل تربئة السارق 

أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك النجوى ألجل اخلري ابتغاء مرضاة  أي
 .أجراً عظيماً نعطيه  نؤتيهيف اآلخرة  هللا فسوفيطلب رضا 

ومن يشاقق  خيالفالرسول من بعد ما تبني  ظهرله اهلدى  أبن خالف
فإن سبيل املؤمنني األخذ  ويتبع غري سبيل املؤمننيحكم النيب )صلى هللا عليه وآله( 

أي خنل  بينه وبني ما أراده من الضالل  نوّله ما توىّل وآله(  أبقوال الرسول )صلى هللا عليه
 ِونصِله  نذيقهجهنم وساءت  جهنم ًمصريا .له 

إن هللا ال يغفر أن يشرك به  إذا مات املشرك على شركهويغفر ما دون ذلك  ما
فقد ومن يشرك ابهلل ممن اقتضت املصلحة غفرانه  ملن يشاءسوى الشرك من املعاص  

 ابتعد بعداً كبرياً عن الطريق. ضالالً بعيداً واته عن طريق احلق  ضل
إن  )مبعىن )مايدعون  هؤالء املشركونمن دونه  دون هللا ًإاّل إاناث  ًأصناما

 مريداً ألنه أمرهم بعبادة األصنام  وإن يدعون إاّل شيطاانً مؤنثة كالالت واملناة والعزى 
 الطاعة. عاتياً خارجاً عن

لعنه هللا  مجلة إنشائية، أي اللهم العن الشيطانوقال  الشيطان ألختذّن من
 أي مقطوعاً لنفس  مبعىن إضالهلم عن الطريق. مفروضاً أي قسماً  عبادك نصيباً 

وألضلنهم  عن احلقوألمّنينهم  ابألماين الباطلة املوجبة التباع اهلوى وآلمرهّنم
فاهنم كانوا يقطعون آذان بعض األنعام عالمة لتحرميها،  آذان األنعاميقطعن  فليبتكنّ 

ومن يتخذ ابملثلة وحنوها  وآلمرهّنم فليغرّيّن خلق هللاواحلال أهنا كانت حملّلة يف الشريعة 
فقد إبيثار طاعة على طاعة هللا  من دون هللايتواله يف إطاعة أمره  الشيطان ولياً 

 ظاهراً حيث خسر نفسه. خسر خسراانً مبيناً 
يعدهم  الشيطان ابلوعود الكاذبةوميّنيهم  ابألماين الباطلة وما يعدهم الشيطان

 أي إيهام النفع واحلال انه ال نفع فيه بل ضرر وخسران. إالّ غروراً 
أولئك  ًالذين اختذوا الشيطان وليامأواهم  حملهمجهنم وال جيدون عنها  عن
 أي خملصاً ومهرابً. حميصاً جهنم 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 175 

 والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات  جتري من حتتها األهنار خالدين
ومن أي ليس وعدًا ابطاًل وكذاًب  حقاً أي وعد هللا ذلك وعدًا  فيها أبدًا وعد هللا
 أي قواًل، وهذا استفهام إنكار. أصدق من هللا قيالً 

ليس حيصل  تقدم الدنيا وثواب اآلخرةأبمانيكم  أيها املسلمون، واألماين مجع
جيز عماًل سيئًا  من يعمل سوءً اليهود والنصارى، بل  وال أمايّن أهل الكتابأمنية 

من أي لعامل السوء  وال جيد لهأي بذلك العمل، كما أن من عمل حسناً جيز به  به
 صره.ين وال نصرياً يل  شأنه حسب ما حيب  دون هللا ولياً 

ومن يعمل من الصاحلات  أي من هذا اجلنسمن ذكر أو أنثى وهو  أي يف
 النقرة اليت يف ظهر النواة. مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياً حال كونه 

ومن أحسن  استفهام للتقرير ًدينا  أي طريقةممن أسلم  أبن استسلم إىل هللا
أي  واتبع ملةيف أعماله  هو حمسناحلال  هلل وأي ذاته  وجههيف كل أوامره 

أي يف حال كون إبراهيم )عليه السالم( مائاًل عن الباطل إىل احلق  إبراهيم حنيفاً طريقة 
 ًواختذ هللا إبراهيم خليال  حيبه كما حيب اخلليل خليله، فهل هناك طريقة أحسن من

 طريقته.
ن هللا بكل شيء حميطاً وهلل ما يف السماوات وما يف األرض وكا .إحاطة علم وقدرة 
ويستفتونك يف النساء  أي يسألونك اي رسول هللا عن الفتوى يف ابب أحكام النساء

 ّقل هللا يفتيكم فيهن  أي يبني حكمهّنوما يتلى عليكم يف الكتاب  عطف على
ول سورة النساء، )يفتيكم( أي أن أحكام النساء تبني يف هنا، ويف ما تقدم من القرآن يف أ

الاليت ال ظرف لـ )يتلى( واملراد اليتيمات  يف يتامى النساءو)يتلى( مبعىن املاض  
فقد كان  وترغبون أن تنكحوهنمن املرياث  ما كتب هلنّ ال تعطوهنن  تؤتوهننّ 

ل الرجل يضم اليتيمة إىل نفسه، فإن كانت مجيلة تزوجها وأكل إرثها وإالّ عضلها لريثها وأيك
أي األيتام فاهنم كانوا ال يورثوهنم، كما ال  املستضعفني من الولدانيف  وحقوقها 

أي  لليتامى ابلقسطمن القيام ابألمر  أن تقوموايفتيكم يف  ويورثون النساء 
بيان )ما( فال يضيع خريكم ابلنسبة إىل  وما تفعلوا من خريابلعدل يف أنفسهم وأمواهلم 

 .هللا كان به عليماً فإن األيتام 
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وإن امرأة  هذا من مجلة األحكام اليت يفتيكم هبا هللا، كما سيأيت فتواه تعاىل ابلنسبة
ترفعًا عنها مبنع حقوقها  نشوزاً زوجها  خافت من بعلهاإىل اإلرث يف آخر السورة 

 ًأو إعراضا  أبن يرتكها أصاًلفال جناح عليهما  أي على الزوجنيحا أن ُيصل
والّصلح أبي نوع كان من الصلح  صلحاً أبن هتب بعض حقوقها لإلصالح  بينهما

البخل، أي جعلت األنفس  وأحضرت األنفس الّشحّ ألنه يوجب بقاء األسرة  خريٌ 
رجبولة على البخل، فالبخل حاضر عندها ال يفارقها، فال الرجل يسمح إبرضاء املرأة ابملال، 

ابملعاشرة ابملعروف  وإن حتسنواهرها لبقاء بيتها عامرة ابلزوج وال املرأة تسمح ببعض م
وتتقوا  عن احملرمات ًفإن هللا كان مبا تعملون خبريا .فيجازيكم أبعمالكم 

ولن تستطيعوا  أيها الرجالأن تعدلوا بني النساء  بني زوجاتكم املتعددة عداًل
الن رغبات  ولو حرصتمزم اجلسدية بقول مطلق من حيث امليل القليب ومن سائر اللوا

 فال متيلوااإلنسان ليست حتت اختياره، إذًا فاملأمور به من العدل هو ما حتت اختياركم 
أبن ترتكوا ابلنسبة إىل األخرى حىت ما تقدرون عليه من العدل  كل امليلإىل إحداهّن 

فتذروها  أي تدعون من ال رغبة قلبية لكم إليهاكاملعّلقة  أي كاملرأة املعلقة ال ذات
زوج وال بال زوج، بل ال أبس مبيلكم إىل إحداهن إذا أديتم حق األخرى، وال خيفى أن هذه 

، فان تلك (21)اآلية تالئم اآلية األخرى، وه  قوله سبحانه: )فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة(
ن العدل بقول مطلق اآلية لبيان وجوب العدل امليسور، وهذه اآلية لبيان انه فيما ال ميك

فعليكم العدل ابلقدر امليسور، فاآليتان هكذا: إذا مل يتمكن الرجل من العدالة أصاًل فليأخذ 
واحدة، وإن متكن من العدالة املمكنة فليعدل وال يرتك إحدامها بدون نصيب هلا من العدل 

وإن ُتصلحوا   أمر العائلة برتك امليل الكلوتتقوا ال تتعرضوا لعقابه هللا أبن ختافوه ف
 . رحيماملا ليس حتت اختياركم العريف  فإن هللا كان غفوراً يف ترك الزوجة 

وإن يتفرقا  أي الزوجان ابلطالق، حال ما صار بينهما شقاق ًيُغن  هللا كال 
يف  وكان هللا واسعاً يغين الزوج بزوجة أخرى، والزوجة بزوج آخر  من سعتهمنهما 

 . حكيماً ئه إنفاقه وإغنا
وهلل ما يف السماوات وما يف األرض  تقرير لسعة هللا تعاىل ولقد وصينا الذين

                                                        
 .3سورة النساء:  (21)
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أن اتقوا أي وصيناكم  من قبلكم وإايكمالسماوي كاليهود والنصارى  أوتوا الكتاب
فإن هلل ما يف السماوات وما يف وجتحدوا هللا، أو مل تعملوا أبوامره  هللا وإن تكفروا

 حمموداً يف أفعاله. وكان هللا غنّياً محيداً فال يضره كفركم  األرض
 ًوهلل ما يف السماوات وما يف األرض وكفى ابهلل وكيال  حافظًا ومدبرًا خللقه فمن

 عمل أبوامره كفاه ما أراد.
إن يشأ  هللايذهبكم  يفنيكمأيها الناس وأيت آبخرين  ًأبن خيلق أانسا
 فال حيتاج إليكم.  قديرااإلفناء واإلجياد  ذلك وكان هللا علىآخرين 
من كان يريد ثواب الدنيا  أي خريها، فليطلبه من عند هللا تعاىل فعند هللا ثواب

 .وكان هللا مسيعاً بصرياً فكل خري بيده  الدنيا واآلخرة
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اي أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني  دائم  القيام يف كل األمورابلقسط لعدل اب
شهداء هلل  أبن تشهدوا شهادة حقولو   كانت الشهادةعلى أنفسكم  أبن

املشهود  إن يكنأقرابئكم  الوالدين واألقربنيالشهادة على  أوتضركم الشهادة 
أي إنه عزوجل أوىل أبن تراعوه فتشهدوا  غنياً أو فقريًا فاهلل أوىل هبماله أو املشهود عليه 

فع الفقري، أبن ال ترتكوا الشهادة على الغين ألنه غين، أو لنفع الفقري لعدم على الغين، ولن
أن يف أن تشهدوا ابطاًل، أو ترتكوا الشهادة احلقة لـ فال تتبعوا اهلوىاالعتناء به 

أبن ال  أو تعرضواألسنتكم عن الشهادة الصحيحة  وإن تلوواعن احلق  تعدلوا
 فيجازيكم على أعمالكم. مبا تعملون خبرياً فإن هللا كان تشهدوا أصالً 

اي أيها الذين آمنوا  يف الظاهرآمنوا  ًإمياانً قلبياً واقعياابهلل ورسوله والكتاب 
أي جنس  من قبلهللا  على رسوله والكتاب الذي أنزلهللا  الذي نزلالقرآن 

عن  يوم اآلخر فقد ضلّ ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله والالكتب السماوية 
 فهو بعيد عن طريق اهلداية والرشاد. ضالالً بعيداً طريق احلق 

 ًإن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا   كاليهود آمنوا مبوسى
)عليه السالم( مث كفروا بعبادة العجل مث آمنوا واتبوا، مث كفروا بعيسى )عليه السالم( ، مث 

ا كفرًا مبحمد )صلى هللا عليه وآله( ، أو املراد املنافقون الذين اترة آمنوا واترة كفروا ازدادو 
وال ألن أمرهم انتهى إىل الكفر  مل يكن هللا ليغفر هلموهكذا حىت ترسخ فيهم النفاق 

 إىل اجلنة، أو ال يلطف هبم لطف اخلاص. ليهديهم سبيالً 
 ّبشر ارة إمنا تستعمل يف اخلري فقط على سبيل االستهزاء، الن البش املنافقني أبن

 مؤملًا. هلم عذاابً أليماً 
الذين  صفة املنافقنييتخذون الكافرين أولياء  أصدقاء حقيقيني من دون

أي عند  عندهماستفهام إنكار، أي هل يطلب هؤالء املنافقون  املؤمنني أيبتغون
 فال يعز إال أولياءه . العّزة فإن العّزة هلل مجيعاً الكافرين 
و   كيف تتخذون الكافرين أولياء وجتالسوهنم واحلال انهقد نّزل  هللا عليكم يف

مع  أن إذا مسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهمالقرآن  الكتاب
 غري االستهزاء غريهكالم   يف حديثأي يدخلوا  حىت خيوضواالكفار املستهزئني 
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إن هللا يف كونكم يف شقاق مع املسلمني  مثلهمإذا قعدمت إليهم  إنكم إذاً والكفر 
 .جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعاً 
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الذين  )بدل من )الذين يتخذونيرتّبصون بكم  أي ينتظرون وقع أمر بكم فإن
فأسهموا لنا  نكن معكمأمل أي املنافقون  من هللا قالواوتقدم ونصر  كان لكم فتح
أبن غلب الكفار على املسلمني، فكان هلم حظ  وإن كان للكافرين نصيبمن الغنائم 
نستويل عليكم أيها الكفار  أمل نستحوذ عليكمأي املنافقون  قالوايف الغلبة 

ومننعكم من املؤمنني  فإان منعناكم عن أن يصيبكم املؤمنون مبكروه مبا أرشدانكم من
يوم أيها املؤمنون واملنافقون  فاهلل حيكم بينكمارهم، فأعطوان حق عملنا لكم إسر 

ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني فيظهر نفاق هؤالء وخلوصكم أنتم  القيامة
أي طريقًا للغلبة عليهم غلبة كاملة ابلقوة واحلجة، فإهنم إن غلبوا ابلقوة لن يغلبوا  سبيالً 

 ابحلجة.
نافقني خيادعون هللاإن امل  يفعلون فعل املخادع فيظهرون اإلميان ويبطنون النفاق

وهو خادعهم  يقبلهم مسلمني يف الدنيا ويعاملهم معاملة الكافرين يف اآلخرة وإذا
يراؤون يف حالة الكسالة، ألهنم ال يعتقدون ابلصالة  قاموا إىل الصالة قاموا كساىل

 أذكاراً ظاهرة رايئية. واليذكرون هللا إال قليالً  أي يصلون صالة رايئية الناس
مذبذبني بني ذلك  مرتددين بني اإلميان والكفرال إىل هؤالء  املؤمنني وال إىل
يرتكه حىت يضل،  ومن يضلل هللاالكافرين، حيث ظاهرهم إميان وابطنهم الكفر  هؤالء

 داية واحلق.إىل اهل فلن جتد له سبيالً ألنه مل يقبل اهلداية 
اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء  أصدقاء كما يصنع املنافقون من

 أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم سلطاانً بل اختذوا املؤمنني أولياء لكم  دون املؤمنني
واضحاً، إذا اختاذ الكافرين أولياء يكون سببًا لعذاب هللا لكم هبذه احلجة  مبيناً حجة 

 الواضحة. 
إن املنافقني يف الدرك  الطبقاألسفل من النار  يف قعر جهنم ألهنم زادوا على

 ينصرهم إبخراجهم من النار. ولن جتد هلم نصرياً الكفر الواقع  غش املسلمني وخيانتهم 
إال الذين تبوا  عن النفاقوأصلحوا  حاهلمواعتصموا ابهلل  متسكوا به

وأخلصوا دينهم هلل  ال يريدون إال وجهه بال رايءفأولئك مع املؤمنني  يف عدادهم
 ًوسوف يؤت  هللا املؤمنني أجراً عظيما. 
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ما يفعل هللا بعذابكم  استفهام إنكار، أي أية فائدة تكون هلل إذا عّذبكم إن
 حبالكم. عليماً يشكر إميانكم  شكرمت وآمنتم وكان هللا شاكراً 
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ال حيّب هللا  أي يكرهاجلهر ابلسوء من القول  أن جيهر اإلنسان ويُظهر القول
 وكان هللا مسيعاً أبن يشكو املظلوم ظامله  إاّل من ظلمالسيئ ابلنسبة إىل شخص 

 أبحوالكم. عليماً لكالمكم 
إن تبدوا  تظهروا ًخريا  عمل خريأو ختفوه  أبن أتتوا ابخلري خفية أو تعفوا

يعفو عنكم  فإن هللا كان عفّواً  تقابلوه ابملثل وال تعطوا جزاء املس ء أبن ال عن سوء
 ًقديرا .على كل ش ء ومع ذلك يعفو عن املذنب 

 إن الذين يكفرون ابهلل ورسله ويريدون أن يفّرقوا بني هللا ورسله ويقولون نؤمن
اإلميان  كونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلالرسل كاليهود والنصارى  ببعض
 طريقاً جديداً ال إميان حمض وال كفر حمض. سبيالً التام 
 ًأولئك هم الكافرون حّقا  أي كفراً اثبتاً، إذ الكفر هو إنكار ش ء من أصول الدين

وأعتدان  هيأان ًللكافرين عذاابً مهينا .يهينهم ويذهلم 

والذين آمنوا ابهلل ورسله ومل يفّرقوا بني أحد منهم  الرسل بل آمنوا ابلكل من
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم  ابلثواب ًوكان هللا غفوراً رحيما. 

يسألك أهل الكتاب أن تنـزل عليهم كتااًب من السماء  مجلة كما نزلت التوراة
أهل  فقد سألوامجلة، وهذا السؤال تعنيت، إذ يكف  الكتاب املنزل تدرجياً حجة وإعجازاً 

حىت نشاهده  فقالوا أر ان هللا جهرةً الذي طلبوا منك  من ذلك موسى أكربالكتاب 
أي بسبب  بظلمهمجاءت صاعقة وقتلتهم  فأخذهتم الصاعقةعلناً، ال برؤية القلب 
األدلة  من بعد ما جاءهتم البيناتإهلًا  مث اختذوا العجلظلمهم هبذا السؤال 

حجة  وآتينا موسى سلطااًن مبيناً أي اختاذهم العجل  فعفوان عن ذلكالواضحات 
 ظاهرة.
ورفعنا فوقهم الطور  أبن قطعت قطعة من اجلبل ورفعت فوق رؤوسهم، ابإلعجاز

مبيثاقهم  أي بسبب أن يقبلوا التوراة فإذا مل يعطوا العهد وقع اجلبل عليهم وقلنا هلم
وثيقًا،  ثاقًا غليظاً ادخلوا الباب سّجدًا وقلنا هلم ال تعدوا يف السبت وأخذان منهم مي

 لكنهم نقضوه أيضاً. 
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فبما  أي بسببنقضهم ميثاقهم وكفرهم آبايت هللا  مبا يف التوراة واإلجنيل
وقتلهم األنبياء بغري حق  أتكيدوقوهلم قلوبنا غلف  مجع )أغلف( أي يف غالف

لى قلوهبم، وطبع أي ع بل طبع هللا عليهافال تع  قولك اي حممد )صلى هللا عليه وآله( 
فال يؤمنون إالّ أي بسبب كفرهم  بكفرهمهللا أن جيعل عليه عالمة تدل على عنادهم 

 منهم، من مل يسلك العناد.  قليالً 
وبكفرهم  أي بسبب كفرهم ًوقوهلم على مرمي هبتااًن عظيما  وهو رميها

 ابلفاحشة.
وقوهلم  افتخارًا واجرتاًء على هللاسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وما إان قتلنا امل

أبن وقع شبه املسيح على رئيس اليهود فقتلوه ورفع  قتلوه وما صلبوه ولكن شّبه هلم
أي يف قتل املسيح )عليه  وان الذين اختلفوا فيهعيسى)عليه السالم( إىل السماء 

 اتباع الظنما هلم به من علم إاّل تردد من قتله  لفي شك منهالسالم( هل قتل أم ال 
 .وما قتلوه يقيناً أي لكنهم يتبعون الظن يف قوهلم قتل 

بل رفعه هللا إليه  إىل حمل كرامته يف السماء الرابعة ًوكان هللا عزيزا  ال يغلب على
 . حكيماً ما أراد 
وإن  نف ، أي ليس أحدمن أهل الكتاب إاّل ليؤمنّن به  أي ابملسيح)عليه

 ويوم القيامة يكون حني ينزل إىل الدنيا يف زمان اإلمام املهدي  قبل موتهالسالم( 
أبهنم آمنوا به أو مل  شهيداً أي على أهل الكتاب  عليهماملسيح )عليه السالم( 

 يؤمنوا، ويف معىن اآلية احتمال آخر.
فبظلم  أي بسبب ظلممن الذين هادوا  اليهود حّرمنا عليهم طيبات أحّلت

أي  وبصدهمت حالاًل هلم قبل ذلك، كلحوم األنعام، حّرمت رجازاة كما تقدم كان  هلم
 أي صداً كثرياً. عن سبيل هللا كثرياً منعهم الناس 

و  بسببأخذهم الراب وقد هنوا عنه  عن األخذ وأكلهم أموال الناس
وآمن دون من اتب  للكافرين منهمأي هيأان  وأعتدانابلرشوة وحنوها  ابلباطل

 ًعذاابً أليما .مؤملًا 
لكن الراسخون  الثابتونيف العلم منهم  من اليهودواملؤمنون  أي سائر
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إمنا  واملقيمني الصالةمن الكتب  يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلكاملؤمنني 
ملؤتون وانصب )املقيمني( لإللفات، ونصبه على املدح، أي املؤمنون بك وابلكتب السابقة 

قّدم أواًل اإلميان ابألنبياء مث األميان  واملؤمنون ابهلل واليوم اآلخرأي معطوهنا  الزكاة
أجراً سنعطيهم يف اآلخرة  سنؤتيهمكل أولئك املتقدم وصفهم   أولئكابهلل واملعاد 

 .عظيماً 
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هيم وإمساعيل إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبرا
وعيسى أوالد يعقوب )عليه السالم( الذين كانوا أنبياء  وإسحاق ويعقوب واألسباط

 . داود زبوراً أعطينا  وأّيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا
و  أرسلنا ًرسال  آخرينقد قصصناهم عليك من قبل  أي قبل هذا املقام

كليماً ورساًل مل نقصصهم عليك وكّلم هللا موسى ت  أبن خلق الصوت فسمعه
لئاّل ابلعقاب  ومنذرينابلثواب  مبشرينأرسلناهم  رسالً الكليم)عليه السالم( 

وكان أبن يقولوا لو أرسلت إلينا رساًل الهتدينا  يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل
 .هللا عزيزاً حكيماً 

لكن هللا يشهد ،وشهادة هللا إجراء املعاجز على  إن مل يشهد الكفار وأهل الكتاب
فلم يكن ذلك نسياانً  أنزله بعلمهانه حق  مبا أنزل إليكيديه )صلى هللا عليه وآله( 

الن شهادة هللا إبجراء املعجز   وكفى ابهلل شهيداً أيضًا  واملالئكة يشهدونأو خطًأ 
 كافية يف اإلثبات.

إن الذين كفروا وصّدوا عن سبيل هللا نعوا غريهم عن االميان أبن م قد ضّلوا
 عن احلق. ضالالً بعيداً 

إن الذين كفروا  )برسالة حممد )صلى هللا عليه وآلهوظلموا  أنفسهم ابلكفر مل
 بعد أن عاندوا. وال ليهديهم طريقاً ذنوهبم  يكن هللا ليغفر هلم

إال طريق جهنم خالدين فيها  أي يف جهنم ًأبدا  دائمًا ذلكوكان  اإلدخال
 . على هللا يسرياً يف النار خالداً 

اي أيها الناس قد جاءكم الرسول ابحلق  ًفليس ابطالمن ربكم فآمنوا خرياً لكم 
فإن هلل ما يف فال يضر هللا بل يضركم  وإن تكفرواأي يكون اإلميان أحسن لكم 

 . السماوات واألرض وكان هللا عليماً حكيماً 
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تاب ال تغلوااي أهل الك  ال جتاوزوا احلديف دينكم   كما غال اليهود يف عزير
فإنه  وال تقولوا على هللا إاّل احلق)عليه السالم( والنصارى يف املسيح )عليه السالم( 

رسول هللا وليس ابن هللا، بل هو  إمنا املسيح عيسى بن مرميواحد ال شريك له 
واسطة الفم، شبه هبا املسيح )عليه السالم( ألن هللا الكلمة ما يلقيه اإلنسان ب وكلمته

أي روح خملوقة من قبل هللا تعاىل  ألقاها إىل مرمي وروح منهأوجده أبمره وقوله: )كن( 
فآمنوا ابهلل ورسله وال تقولوا ثالثة  أي آهلة ثالثة: هللا واملسيح ومرميانتهوا  عن

أنزهه  إمنا هللا إله واحد سبحانهكم وأخراكم يف دنيا  خريًا لكمالقول ابلتثليث، يكن 
فليس ش ء شبيهًا له حىت  أن يكون له ولد، له ما يف السماوات وما يف األرضتنزيهًا 

 فهو مستغن، والغين ال حيتاج إىل اختاذ الولد. وكفى ابهلل وكيالً يكون ولداً له 
لن يستنكف  أي ال أينفاملسيح أن يكون عبدًا هلل وال  يستنكف املالئكة

يرتفع عن العبادة  ومن يستنكف عن عبادته ويستكربأن يكونوا عباد هللا  املقّربون
فسيحشرهم  أي جيمعهمإليه  أي إىل جزائه ًمجيعا .املستنكف وغري املستنكف 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفّيهم أجورهم  أي يعطيهم جزاء أعماهلم
ويزيدهم ي زايدة على مقدار ثواهبم أ من فضله وأما الذين استنكفوا واستكربوا

يتوىل شؤوهنم  وال جيدون هلم من دون هللا ولياً مؤملًا  عذااًب أليماً هللا  فيعّذهبم
 ينصرهم من عذاب هللا. وال نصرياً ابحلسىن 
اي أيها الناس قد جاءكم برهان  دليل وحجةوراً من ربكم وأنزلنا إليكم ن  يهدي

 واضحاً وهو القرآن. مبيناً اإلنسان إىل دروب احلياة احلالكة 
فأما الذين آمنوا ابهلل واعتصموا به  أي متسكوا به فسيدخلهم يف رمحة منه
 . مستقيماً إىل طريق  ويهديهم إليه صراطاً زايدة على استحقاقهم  وفضل
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يستفتونك الكاللة، وهم اخوة امليت  اي رسول هللا، أي يسألونك عن حكم قل
وال  ليس له ولدٌ مات و  إن امرٌؤ هلكيبني لكم حكمها  هللا يفتيكم يف الكاللة

والنصف اآلخر تُعطى إذا مل يكن وارث آخر  وله أخت فلها نصف ما تركأبوان 
وهو  أي األخيرثها  يرث األخت إن ماتت األختإن مل يكن هلا  لألخت
ولد  أبوان والفإن كانتا  أي األختاناثنتني  أو أكثرفلهما الثلثان  من الرتكة

 اخوةً اخوة امليت  وإن كانواامليت  مما تركوالباق  هلما، إذا مل يكن له وارث آخر 
لألخت واحد ولألخ اثنان  رجااًل ونساًء فللذكر مثل حّظ األنثينيولو اثنني ذكراً وأنثى 

يبني هللا لكم  األحكامأن تضلوا  أي لئال تضلوا عن الطريق املستقيم وهللا بكل
 .شيء عليم

 

 : سورة املائدة 5
 اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود* بسم هللا الرمحن الرحيم  أي العقد الذي

تعقدونه يف بيع أو شراء أو ما أشبه، والعقد الذي بينكم وبني هللا، ومنه حتليل األنعام، فال 
األنعام ه   لكم هبيمة األنعامأي حالل  أحّلتحترموها كأهل اجلاهلية واليهود 

أي يقرأ  إاّل ما يتلى عليكماإلبل والبقر والغنم وغريها، والبهيمة احليوان الذي ال يتكلم 
 غري حُمّلي الصيديف حال كونكم  (22)عليكم انه حمرم، كما يف آية )حرمت عليكم امليتة(

من التحليل  وأنتم ُحُرم إن هللا حيكم ما يريدون الصيد يف حال اإلحرام أي ال حتل
 والتحرمي حسب املصاحل.

اي أيها الذين آمنوا ال حتّلوا شعائر هللا  مجع شعرية وه  األمر املربوط ابهلل، فال
وال  فال تقاتلوا فيه وال الشهر احلرامتتعدوها، بل قفوا عند أمر هللا  حتلياًل وحترميًا 

ه   وال القالئدما يهدى إىل الكعبة من األنعام، فال أتخذوه وتتصرفوا فيه  اهلدي
أي  البيت احلرامقاصدين  وال آّمنياهلدي الذي جيعل يف عنقه قالدة إابن احلج 

 فضالً يطلبون  يبتغوناحلج أبن ال تصدوا الناس عن احلج، يف حال كون اآلمني 

                                                        
 .3سورة املائدة:  (22)
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أي  فاصطادواعن اإلحرام  وإذا حللتمرضاية منه تعاىل  واانً من رهبم ورضثواهبم 
شنآن أي ال حيملنكم  وال جيرمّنكمجيوز لكم الصيد، أما يف حال اإلحرام فال جيوز 

عن املسجد أي ألن منعوكم عام احلديبية  أن صّدوكمأي شدة عداوهتم  قوم
جيرمنكم(، أي ال يسبب ذلك تعديكم  مفعول )ال أن تعتدواحيث أردمت زايرته  احلرام

األعمال احلسنة  على الربيعني بعضكم بعضًا  وتعاونواعليهم ابلقتل واألسر والنهب 
والتقوى   االتقاء عن املعاصوال تعاونوا  ال يعني بعضكم بعضًاعلى اإلمث 

فال ختالفوه حىت  واتقوا هللا إن هللا شديد العقابالتعدي والظلم  والعدواناملعصية 
 تبتلوا بعقابه.
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حّرمت عليكم امليتة  ما مل يُذّك من احليوان والدم وحلم اخلنـزير وما ُأهّل لغري هللا
أي احليوان الذي مل يذكر اسم هللا عليه حال ذحبه، والضمري راجع إىل )ما(  به
واملنخنقة  احليوان الذي مات ابخلنقواملوقوذة  بشدة الضرب احليوان الذي مات
واملرتّدية  الذي مات بسبب السقوط من مكان عالوالنطيحة  احليوان الذي نطحه

أدركتم  إاّل ما ذّكيتمأبن افرتسه السبع فمات  وما أكل السبعحيوان آخر فمات 
األصنام، أي ما  وما ذبح على النصبذكاته من احليواانت املذكورات، ما عدا اخلنزير 

أي  ابألزالمأي حرام ما قسمتموه  وأن تستقسموانم حني ذحبه مّس  عليه الص
خروج عن طاعة  فسقاملتناول للمذكورات  ذلكمالسهام، وهذا حرام لكونه قمارًا 

من  يئس الذين كفروا من دينكموبعد قوة اإلسالم ونصب اخلليفة  اليومهللا وحمّرم 
ن عنّي الرسول)صلى هللا عليه وآله( اخلليفة القائم أن ينالوه بسوء لقوة اإلسالم خصوصاً بعد أ

أن يقهروكم  فال ختشوهممقامه وهو اإلمام عل  بن أيب طالب )عليه السالم( 
  واخشون  فال ختالفون أوامرياليوم أكملت لكم دينكم  وإكماله بنصب علّ  أمري

بوالية  يكم نعميتوأمتمت علاملؤمنني )عليه السالم( يف غدير خم، بعد حجة الوداع 
من بني األداين، فانه قبل الكمال مل  ورضيت لكم اإلسالم ديناً )عليه السالم(  ّّ عل 

فمن اضطّر يف  (23)يكن رضًا كاماًل، وإمنا الرضا املطلق حصل بعد نصب اخلليفة
 غري متجانفرجاعة، أبن اضطر إىل أكل احملرمات اليت ذكرت، يف حال كونه  خممصة

بعباده لذا  فإن هللا غفور رحيمابن ال أيكل تلذذًا بل اضطرارًا  إلمثمايل أي غري مت
 يبيح للمضطر احملرمات.

يسألونك  اي رسول هللاماذا أحّل هلم  فإهنم بعد ما علموا احملرمات سألوا عن
أحل لكم صيد  ووه  كل ما مل أيت عليه حترمي  قل أحّل لكم الطيباتاحمللالت 

تم من اجلوارحما عّلم  أي احليواانت اليت جترح الصيد واملراد هبا الكالب إذا كانت
 تعّلموهننّ أي حال كونكم صاحيب كالب  مكّلبنيمعّلمة، أبن علمها اإلنسان ذلك 
من طرق التأديب، فإن علم اإلنسان إمنا  ممّا عّلمكم هللاأي تعلمون الكالب االصطياد 

أي  عليكمأي أخذن تلك الكالب وقتلنه  ا أمسكنفكلوا ممهو إهلام من هللا 
                                                        

 وهناك حكمة يف جعل آية الوالية يف هذا املوضع، مذكورة يف املفصالت. (23)
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فال تنالوا  واتقوا هللاأي مّسوا هللا عند إرسال الكالب  واذكروا اسم هللا عليهألجلكم 
 فإن كل آت قريب. إن هللا سريع احلسابحمرماته 
اليوم أحل لكم الطيبات ا  ليس املراد احلرمة قبل هذا اليوم بل بيان هذا احلكم إمن

، ولذا يقال بّياع الطعام، لبائع  احلبوب، ولذا (24)أي احلبوب وطعامكان يف هذا اليوم 
الذين يعنونون الفقهاء مسألة )بيع الطعام( مريدين به احلبوب، فالطعام منصرف إليها 

والتخصيص أبهل الكتاب ألهنم حمل ابتالء املسلمني،  لكمحالل  أوتوا الكتاب حلّ 
فالتخصيص ملا ذكر وإال فطعام  وطعامكم حل هلمأيضًا كذلك وهو: كما أن العكس 

أي النساء العفيفات أبن  احملصناتأحل لكم  واملسلم حّل حىت لغري أهل الكتاب 
اليهود  من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمتتزوجوهن 
 حمصننيهن يف حال كونكم مهور  أجورهنأعطيتموهن  إذا آتيتموهنوالنصارى 

أي ال  وال متخذيأي غري زانني، أبن ال تزنوا معهن جهرًا  غري مسافحنيأعفاء 
ومن يكفر تزنون هبن سراً، واخلدن الصديق يقال للذكر واألنثى  أخدانتتخذوا 
ط فقد حبمبقتضيات اإلميان من العمل ابألحكام، واملراد ابلكفر الكفر العمل   ابإلميان

الذين خسروا أعمارهم ومل حيصلوا  وهو يف اآلخرة من اخلاسرينمل يستحق ثوابه  عمله
 جزاءاً حسنًا.

                                                        
عنوا به الرب خاصة، وقال اخلليل: إن الطعام هو الرب خاصة. راجع لسان العرب  أهل احلجاز اذا أطلقوا اللفظ ابلطعام، (24)

 .364ص 12ج
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اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم  أردمت القيام إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
وامسحوا املراد منتهى املغسول ال منتهى الغسل فال يفيد العكس  إىل املرافق

وإن  ومها قبتا القدمني  أرجلكم إىل الكعبنيامسحوا  وبعض رؤوسكم  برؤوسكم
مجع مريض، حبيث  وإن كنتم مرضىاغتسلوا  فاّطّهرواوأردمت الصالة  كنتم جنباً 
املوضع املنخفض من األرض،   أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطيضركم املاء 

 فتيّممواللغسل  النساء فلم جتدوا ماءً  جامعتم أو المستمكيّن به عن احلدث 
بعض وجوهكم  فامسحوا بوجوهكمطاهرًا  طيباً أرضًا  صعيداً أي اقصدوا 

وأيديكم منه  أي من ذلك الصعيد، أبن تضربوا اليد عليه مث متسحواما يريد هللا  يف
لكن يريد و أي يضيق عليكم  ليجعل عليكم من حرجأمره ابلطهارة ماًء وتيممًا 

بتشريعه ما يسبب نظافتكم  وليتّم نعمته عليكممن األقذار املعنوية والظاهرية  ليطهركم
لعلكم تشكرون .نعمه سبحانه 

واذكروا  ألجل الشكر، وألجل العملنعمة هللا عليكم  ابإلسالم وسائر النعم
و  اذكرواميثاقه  عهدهالذي واثقكم  عاهدكمبه م للرسول عند مبايعتك

ان هللا عليم يف أوامره ونواهيه  إذ قلتم مسعنا وأطعنا واتقوا هللا)صلى هللا عليه وآله( 
 أي ابخلفيات اليت يف صدوركم من نواايكم احلسنة والسيئة. بذات الصدور

اي أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني  دائم  القيامهلل  ألجله سبحانهشهداء 
 شنآن قومحيملّنكم  وال جيرمّنكمابلعدل، ال بشهادة الزور  ابلقسطتشهدون 

فيهم  اعدلواابلنسبة إليهم أبن تزيدوا يف االنتقام منهم  على أاّل تعدلواعداوهتم لكم 
واتقوا هللا إن هللا أقرب إىل اخلوف من هللا  أقرب للتقوىأي العدل  هوويف غريهم 

 دوده.فالجتاوزوا ح خبري مبا تعملون
وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة  لذنوهبموأجٌر عظيم . 
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والذين كفروا وكّذبوا آبايتنا أولئك أصحاب اجلحيم .املالزمون هلا 
 ّاي أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ هم  عزم وقصدقوم  هم أهل

أي منع هللا  فكفّ ابلقتل واألذية   أن يبسطوا إليكم أيديهممكة قبل فتحها 
أيديهم عنكم  ابن مل ميكنهم أن يؤذوكم وذلك ابلصلح يوم احلديبية واتقوا هللا وعلى

 أمورهم إليه سبحانه. املؤمنونيكل  هللا فليتوكل
ولقد أخذ هللا ميثاق بين إسرائيل  أي عهدهم األكيدوبعثنا  أي سّلط وأّمر
اي بين  وقال هللا إين معكمكفياًل لكل سبط نقيب   عشر نقيباً منهم اثين عليهم 

أي  لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعّزرمتوهمإسرائيل ابلنصرة لكم 
أي أنفقتم يف سبيله إنفاقًا بدون مّن وال  وأقرضتم هللا قرضًا حسناً نصرمتوهم ووقرمتوهم

وألدخلّنكم جنات أي معاصيكم  عنكم سيئاتكمأحموّن  ألكّفرنّ أذى وال رايء 
منكم فقد امليثاق  األهنار فمن كفر بعد ذلكحتت أشجارها وأبنيتها  جتري من حتتها

 أي الطريق السوي املوصل إىل السعادة يف الدارين. ضّل سواء السبيل
فبما  أي بسببنقضهم ميثاقهم  أبن مل يعملوا بهلعّناهم  طردانهم عن
القسوة خالف اللني، أي ال يدخل فيها اخلري، فان من  وجعلنا قلوهبم قاسيةرمحتنا 

كلمات هللا   الكلمأي يبدل هؤالء اليهود  حيرفونيعاند ويستمر يف عناده يقسو قلبه 
عن مواضعه  بوضع ش ء مكان ش ء آخر ًونسوا حظّا  أي قسمًا من التوراة مما

اي رسول  وال تزالتعاىل تذكريًا هلم فكتاهبم أصبح انقصًا وحمّرفًا  مما أنزله هللا ذكروا به
 إاّل قلياًل منهممن أهل الكتاب  خائنة منهمنفس  علىوتعلم  تطلعهللا 

أعرض فإن شأن الكبار  واصفحما داموا على عهدك  فاعف عنهمحيث الخيونون 
 . إن هللا حيّب احملسننياإلعراض 
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ن قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهمومن الذي  عهدهم األكيد فنسوا حظًّا مما
ألزمنا، بسبب حتريفهم  فأغرينامن كتاهبم اإلجنيل، تركوه حىت صار منسيًا  ذكروا به
وذلك سنة  العداوة والبغضاء إىل يوم القيامةبني اليهود والنصارى  بينهمونسياهنم 

يف اآلخرة  وسوفبد وأن جيزي جزاء عمله السيئ هللا، فان من ال يعمل أبحكامه ال
ينبئهم هللا  خيربهممبا كانوا يصنعون .من الكفر واملعاص  فيجازيهم عليها 

اي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا  )حممد )صلى هللا عليه وآله يبني لكم كثريًا مما
األحكام اليت حرفوها أو  فان الرسول )صلى هللا عليه وآله( يبني كنتم ختفون من الكتاب

مما ارتكبتم فال يؤاخذكم عليه وذلك استدراج من الرسول )صلى  ويعفو عن كثرينسوها 
هو الرسول )صلى هللا عليه وآله(  قد جاءكم من هللا نورهللا عليه وآله( هلدايتهم 

وكتاب  القرآنمبني .واضح 
يهدي به هللا  أي بسبب هذا النور والكتابتبع رضوانهمن ا  أبن كان يف سبيل

مفعول )يهدي( أي الطرق املوجبة للسالمة يف الدنيا واآلخرة  سبل السالمتتبع رضا هللا 
وخيرجهم من الظلمات  خمتلف ظلمات احلياة واآلخرةإىل النور إبذنه  بلطفه
ويهديهم إىل صراط مستقيم .ال احنراف فيه وال اعوجاج 

 إن هللا هو املسيح ابن مرميلقد كفر الذين قالوا  وهم النصارى، حيث جعلوا
 فمن ميلك من هللا شيئاً اي رسول هللا  قلاملسيح )عليه السالم( أحد اآلهلة الثالثة 

أن يهلك املسيح ابن مرمي وأّمه ومن يف هللا  إن أرادأي من مينع من قدرته وإرادته 
ا السالم( ومن يف األرض مقهورين قابلني فلما كان املسيح وأمه )عليهم األرض مجيعاً 

فهو مالك للمسيح  وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهماللفناء فليس املسيح إهلًا 
فيقدر على خلق املسيح )عليه السالم( من أنثى فقط  خيلق ما يشاء)عليه السالم( 

وهللا على كل شيء قدير .فيقدر على خلق اإلنسان بدون أب 
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 اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤهوقالت  مجع حبيب، أي حيبنا هللا تعاىل
قل فلم يعّذبكم بذنوبكم  فاهنم كانوا معرتفني أبهنم يعّذبون يف اآلخرة، ومن املعلوم االبن

يغفر ملن من مجلة من خلقه هللا تعاىل  بل أنتم بشر ممن خلقاحلبيب ال يعذبه األب 
أي مصري  وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري يشاء ويعذب من يشاء

 البشر فيجازيهم حسب أعماهلم.
اي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا  )حممد )صلى هللا عليه وآلهيبني لكم  الدين

على فرتة من الرسل  أي يف حني فتور وانقطاع من اإلرسال، الن مدة مديدة قبل حممد
 أن تقولوا ما جاءان من بشري وال نذيرآله( مل يرسل رسول إىل البشر )صلى هللا عليه و 

فقد جاءكم بشري أي لئال تقولوا ـ احتجاجًا على هللا ـ انه مل أيتكم نيب مرشد يبّشر وينذر 
قادر على إرسال  وهللا على كل شيء قديرهو حممد )صلى هللا عليه وآله(  ونذير

 الرسول.
و اذكر اي رسول هللا  إذ قال موسى لقومه اي قوم اذكروا نعمة هللا عليكم إذ

فامللك منكم ولستم  وجعلكم ملوكاً فشرّفكم ببعث األنبياء فيكم  جعل فيكم أنبياء
عامل  زمانكم، من  ما مل يؤت أحدًا من العاملنيأعطاكم  وآتكمحتت سلطة الغري 

 التوراة واملعاجز والسيادة.
 ض املقدسةاي قوم ادخلوا األر  بيت املقدس، أو غريها مما طهرها هللا ببعث األنبياء

 اليت كتب هللا لكمفيها، وكان قول موسى )عليه السالم( هلم بعد خروجهم عن مصر 
كفاراً، أو منهزمني أمام عمالقة األرض   على أدابركمال ترجعوا  وال ترتدوادخوهلا 
 رين.من ثواب الدا فتنقلبوا خاسريناملقدسة 
قالوا اي موسى إن فيها  يف األرض املقدسةقومًا جبارين  مجع جّبار وهو املكره

لن ندخل األرض املقدسة  وإاّن لن ندخلهاللناس واملراد هبم: قومًا أقوايء ال نقدر عليهم 
حىت خيرجوا  أي اجلبارونمنها فإن خيرجوا منها فإان داخلون  أما اآلن فال نتمكن

 هم.من مقاومت
قال رجالن   كالب ويوشعمن الذين خيافون  هللاأنعم هللا عليهما  أبن

أي على اجلبارين  ادخلوا عليهموفقهما لإلميان والتباع أوامر موسى )عليه السالم( 
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الباب  ابب القريةفإذا دخلتموه فإنكم غالبون  ألن الغلبة عادة ملن أغار وعلى
 .إن كنتم مؤمننيكم إليه، فإنه انصر أولياءه على أعدائه أي كلوا أمر  هللا فتوّكلوا
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قالوا  أي اليهوداي موسى إان لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها  أي ما دام اجلبارون
إان ههنا قالوا ذلك استهانة ابهلل ورسوله  فاذهب أنت ورّبك فقاتاليف األرض املقدسة 

 فإذا رجعت ظافراً دخلناها. قاعدون
قال  )موسى )عليه السالمرّب إين ال أملك إاّل نفسي وأخي  فأان أملك

بيننا وبني القوم افصل اي رب  فافرقالتصرف يف هذين فقط، أما القوم فال يطيعوين 
 أي اليهود. الفاسقني
قال  هللافإهنا  أي األرض املقدسةحمّرمة عليهم  دخوهلا أربعني سنة
على ال حتزن  فال أتسبال مأوى وال بلد جيمعهم  يف األرضأي يتحريون  يتيهون

أي على تيههم، والتيه إما كان إعجازاً، أو مبعىن اهنم بقوا بال مأوى يف  القوم الفاسقني
 هذه املدة ولذا بقوا يف الصحراء كالبدو.

واتل  أي اقرأ اي رسول هللاعليهم  أي على اليهودنبأ  أي خربابين آدم 
أي النبأ الصدق الذي  ابحلققابيل وهابيل، فإن حال اليهود يف الفساد كحال قابيل 

فتقبل من هلل تعاىل، والقرابن ما يهدى إىل هللا تعاىل  إذ قّراب قرابانً ليس بكذب 
ومل يتقبل هابيل حيث قدم خري غنمه فجاءت انر فاحرتقت وهو عالمة القبول  أحدمها

اي هابيل، حسدًا عليه  ألقتلّنكقابيل  قالرب أردى زرعه قابيل إذ ق من اآلخر
قال  هابيلإمنا يتقّبُل هللا من املتقني  أي إين ال ذنب يل يف عدم قبول قرابنك، وإمنا

إيّل يدك أي مددت اي قابيل  لئن بسطتمل يقبل منك ألنك لست أبهل للتقوى 
ولذا ال أقصد  خاف هللا رب العاملنيلتقتلين ما أان بباسط يدي إليك ألقتلك إين أ

قتلك، ولعل يف شريعة آدم )عليه السالم(مل جيز الدفاع عن النفس إذا أراد اجملرم القتل أو مل 
 جيب ذلك.

 َإين أريد أن تبوأ  ترجع اي قابيلإبمثي   أي إمث قتلوإمثك  الذي كان لك قبل
العقاب  وذلكاملالزمني هلا  من أصحاب النارهبذه اآلاثم  فتكونأن تقتلين 

جزاء الظاملني . 
فطّوعت  أي سّهلتله  لقابيلنفسه قتل أخيه  هابيل فقتله فأصبح من

 خسر دنياه وآخرته. اخلاسرين
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فبعث  أي أرسلهللا غرااًب يبحث يف األرض  ،أي حيفر، كمن يبحث عن ش ء
كيف أي يري الغراب قابيل  يهلريُ وذلك إن قابيل مل يدر كيف يصنع جبثة أخيه 

أي جسد هابيل، وُعرّب ابلسوءة الن امليت يتعّفن ابلبقاء  سوءة أخيهيسرت  يواري
قال اي ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح  قابيل
من النادمني .عن قتل أخيه 
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من أجل ذلك كم ُشرع من ذلك الوقت أي من ابتداء قتل قابيل، فإن هذا احل
كتبنا على بين إسرائيل  فإن هذا احلكم ثبت لليهود أيضًا أنه من قتل نفسًا بغري

 أو فساد يف األرضبدون أن كان املقتول قتل إنسااًن حىت يكون القتل قصاصًا  نفس
ل ألن القت فكأمنا قتل الناس مجيعاً أي بدون أن يكون القتل لفساد املقتول يف األرض 

جرمية، سواء تعلقت ابلواحد أو الكثري كاملاء قطرته مثل حبره يف انه ماء، وهذا لبيان تعظيم 
فكأمنا أحىي الناس ابلنسل أو اهلداية أو اخلالص من املوت  ومن أحياهاهذه اجلرمية 

مث إن كثريًا األدلة الواضحات  رسلنا ابلبيناتأي بين إسرائيل  مجيعاً، ولقد جاءهتم
 يقتلون ويكفرون. يف األرض ملسرفوناحلكم ورج ء الرسل  م بعد ذلكمنه

إمنا جزاء الذين حياربون هللا  مبحاربة أوليائه كما يقال حارب زيد امللك إذا حارب
أي يفسدون يف األرض، ومنهم قطّاع الطرق   ورسوله ويسعون يف األرض فساداً جنوده 

أن يقّتلوا أو يصّلبوا  شنقًاقّطع أيديهم وأرجلهم من خالفأو ت  اليد اليمىن والرجل
 ذلكاليت هم فيها، أبن ينفوا من بلدهم إىل بلد آخر  أو ينفوا من األرضاليسرى 
يف الدنيا وهلم يف عقاب وفضيحة  خزيٌ هلؤالء احملاربني املفسدين  هلماحلكم 

 . اآلخرة عذاب عظيم
عليهم إاّل الذين تبوا من قبل أن تقدروا  إذ احلدود ُتدرأ ابلتوبة إذا اتب اجملرم قبل

 . فاعلموا أن هللا غفور رحيمالقدرة عليه 
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وابتغوا  أي اطلبواإليه  إىل هللاالوسيلة  ما

 تظفرون بنعيم األبد. وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحونتصلون به إىل ثوابه 
روا لو أن هلم ما يف األرض مجيعاً إن الذين كف  من الثروةومثله معه  أبن كان هلم

 من عذاب يوم القيامة ما تقّبل منهمليجعلوه فدية  ليفتدوا بهضعف ما يف األرض 
 مؤمل. وهلم عذاب أليمإذ هناك ال تفيد الفدية 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 199 

يريدون  الذين كفروام عذاب أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهل
 دائم. مقيم
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  أصابع اليد اليمىن ويرتك اإلهبام  جزاًء مبا
 . من هللا وهللا عزيز حكيميف حال كون القطع عقاابً  نكاالً من اإلمث  كسبا
فمن تب من بعد ظلمه  ابلسرقةوأصلح  حاله ابن مل يفعل احملرم فإن هللا

 . إن هللا غفور رحيميقبل توبته  يتوب عليه
أمل تعلم  استفهام لتقرير ملكه سبحانه أن هللا له ملك السماوات واألرض يعّذب

وهللا على كّل كما غفر له بعد التوبة   ويغفر ملن يشاءكما عذب السارق   من يشاء
 .شيء قدير

اي أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر الكفر إذا وجدوا  يف إظهار
ومل أي بلساهنم  قالوا آمّنا أبفواههمبيان لـ )الذين( وهم املنافقون  من الذينفرصة 

أي يسمعون ويقبلون  مسّاعونأي من اليهود، قوم  تؤمن قلوهبم ومن الذين هادوا
للكذب  الذي يقولونه يف ابب القتلمسّاعون  لعله عطف بيان لـ )مساعون( األول
وم آخرينلق  أي ال يسمعون الكالم من الرسول )صلى هللا عليه وآله( بل من اآلخرين
مل أيتوك  اي رسول هللا، وهذا صفة لـ )قوم( أي ان هؤالء اليهود يقبلون الكذب يف ابب

أولئك القوم اآلخرون  حيرفونالقتل الذي اعتادوا عليه من مجاعتهم الذين مل أيتوا إليك 
واضعهالكلم من بعد م  أي بعد أن وضع هللا تلك الكلم مواضعها، واملراد حتريف أحكام

 فخذوهاحلكم احملّرف  هذاأي أعطيتم  إن أوتيتمأي املنافقون  يقولونالتوراة 
مل تعطوا هذا احلكم بل أفتاكم حممد )صلى هللا عليه وآله(  وإن مل تؤتوهواقبلوه 

فاحذروا  وردت اآلية يف املنافق )عبد هللا بن أيب( حيث وقع وامتنعوا من قبوله، وقد
حادث قتل بني طائفتني من اليهود هم بنو قريظة وبين النضري وكان حكم القتل بني 
الطائفتني خمالفًا حلكم القتل يف التوراة فقالوا البن أيب: قل حملمد)صلى هللا عليه وآله( أن 

ن حتاكمنا إليه، فقال ابن أيب: ابعثوا رجاًل يسمع حيكم مبا هو املعتاد بيننا ال حيكم ابلتوراة إ
كالم  وكالم الرسول )صلى هللا عليه وآله( فإن حكم لكم مبا تريدون فاقبلوا كالمه، وإال 
فال، وقيل: ان اآلية نزلت يف قصة الزان حيث أراد اليهود جلد الزاين احملصن، والرسول )صلى 
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أبن يضل  ومن يرد هللا فتنتهفق اليهود يف احلكم هللا عليه وآله( أفىت برمجه، وابن أيب وا
فلن متلك ويفتنت عن الدين، وإرادة هللا عبارة عن تركه، بعد عناده ليضل، كابن أيب واليهود 

أي ال تقدر أنت اي حممد )صلى هللا عليه وآله( أن تدفع عنه فتنة هللا  له من هللا شيئاً 
أولئك  املنافق واليهودهللا أن يطّهر قلوهبم الذين مل يرد  عن أدانس الكفر

فضيحة وتنفر  هلم يف الدنيا خزيواالحنراف، ألهنم اختاروا هذا السبيل بعد متام احلجة 
 .وهلم يف اآلخرة عذاب عظيماملسلمني عنهم 
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مسّاعون للكذب  أتكيد ملا سبقأّكالون للسحت  ،الرشوة وسائر احملرمات
فاحكم للتحاكم يف جزاء القاتل  فإن جاؤوكي كثريو األكل و)أكالون( صيغة مبالغة أ

وإن تعرض عنهم فلن يضّروك وقل هلم إين ال أحكم بينكم  بينهم أو أعرض عنهم
 فاحكم بينهم ابلقسطأي أردت احلكم  وإن حكمتيف دينك أو دنياك  شيئاً 

 . إن هللا حيب املقسطنيابلعدل 
وكيف حيكمونك هؤالء اليهود، استفهام تعجب ولبيان أهنم ال يريدون اي رسول هللا ،

 عندهم التوراة فيها حكم هللا مث يتولوناحلال أن  وحكم هللا املنزل يف التوراة 
 بكتاهبم التوراة. وما أولئك ابملؤمننياحلكم  من بعد ذلكيعرضون عن حكمك 

 ًإان أنزلنا التوراة فيها هدى  إىل احلقونور املشكالت، وهذا ال ينايف حتريفه  جيلو
حيكم  وأي بني اليهود  للذين هادواهلل  حيكم هبا النبيون الذين أسلموامن بعد 
أي  مبا استحفظواعلماؤهم  واألحباراملنسوبون إىل الرب  الرابنيونابلتوراة 

ي على كونه أ وكانوا عليهأي التوراة  من كتاب هللابسبب الذي كلفهم هللا حفظه 
 الناس واخشون  أيها احلكام  فال ختشوايشهدون أبنه حق  شهداءمن عند هللا 

ابن ال حتكموا حبكم  ألجل رشوة أو  والتشرتوا آباييت مثنًا قليالً فال تبدلوا حكم  
سواء سكت عن احلكم عمدًا أو حكم بغري ما  ومن مل حيكم مبا أنزل هللاعرض دنيوي 

 كفراً عملياً.  هم الكافرون فأولئكأنزل 
وكتبنا عليهم فيها  أي يف التوراةأن النفس ابلنفس  أي يقتص ويقتل اإلنسان

والعني ابلعني واألنف ابألنف واألذن ابألذن والسّن ابلسّن يف مقابل قتله اإلنسان 
أي  فمن تصّدق بهأي اجلراحات متقاصة بعضها يف مقابل بعض  واجلروح قصاص

أي للمصدق يكّفر هللا  كفارة لهفالتصدق  فهواص أبن عف  عنه فلم يقتص ابلقص
ظلموا أنفسهم بتعريضها لعقاب  ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملونبه ذنوبه 

 هللا.
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وقّفينا  أي اتبعناعلى آاثرهم  )أي يف أعقاب األنبياء )عليهم السالم بعيسى
بيان  من التوراةقبله  ُمصّدقًا ملا بني يديهقبهم، يف حال كونه أرسلناه ع ابن مرمي
ملا بني يديه من اإلجنيل  اإلجنيل فيه هدًى ونوٌر ومصّدقاً أعطيناه  وآتيناه)ما( 

فاهنم هم الذين يستفيدون من  للمتقنيوعظ وإرشاد  وموعظةأتكيد  التوراة وهدىً 
 املوعظة.
وليحكم أهل اإلجنيل لنصارى امبا أنزل هللا فيه  من األحكام اليت من مجلتها

 ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الفاسقوننبوة حممد )صلى هللا عليه وآله( 
 اخلارجون عن طاعة هللا.

وأنزلنا إليك الكتاب  القرآنابحلق  إنزااًل ابحلق مصّدقًا ملا بني يديه من
أي رقيباً على سائر الكتب حيفظها عن  ومهيمناً عليه جنس الكتب السماوية الكتاب

مبا أي بني الناس أو بني أهل الكتاب  فاحكم بينهمالتغيري ببيان مواضع التحريف 
عّما جاءك من احلق لكل  أبن حتكم حسب آرائهم، فتعرض  أنزل هللا وال تتبع أهواءهم

نبياء السابقني )عليهم السالم( من الرسول )صلى هللا عليه وآله( واأل جعلنا منكم
شرعة  شريعة دينية ًومنهاجا  أي سبياًل واضحًاولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة 

أبن ينزل للجميع دينًا واحدًا حىت ال يقع خالف، لكن ذلك خالف الصالح إذ لكل أمة 
يما فأي ميتحنكم  ليبلوكمخالفت بني األحكام  ولكنما يالئمها من األحكام 

أعطاكم من الشرائع املختلفة ألنه يظهر بذلك من يقبل الشريعة الالحقة ومن ال  آتكم
إىل هللا فال يفوتكم التمسك ابلشريعة اجلديدة  اخلرياتأي ابدروا  فاستبقوايقبل 

 ليجازيكم على أعمالكم. مبا كنتم فيه ختتلفونخيربكم  مرجعكم مجيعاً فينّبئكم
وأن احكم  على )الكتاب( عطف بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم

فإن أبن ختالفه وتتبع ما يشتهون  عن بعض ما أنزل هللا إليكأي يضلوك  أن يفتنوك
يعاقبهم  أمنا يريد هللا أن يصيبهماي رسول هللا  فاعلمأعرضوا عن حكمك  توّلوا
ببعض ذنوهبم حنرافًا يف أمورهم الدنيوية، وذلك عقاب فإن توليهم عن احلق يوجب ا

خارجون عن طاعة هللا فال أتسف  وإن كثريًا من الناس لفاسقونبنفسه من هللا تعاىل 
 الحنراف هؤالء.
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أفحكم  استفهام توبيخاجلاهلية  أي امللة اجلاهليةيبغون  يطلبون حيث إهنم
القتل حسب أحكام اجلاهلية، كما  أرادوا أن حيكم الرسول )صلى هللا عليه وآله( يف ابب

ابآلخرة، فاهنم العارفون أبن حكم هللا  ومن أحسن من هللا حكمًا لقوم يوقنونتقدم 
 أحسن األحكام، واالستفهام لإلنكار، أي ال أحسن من حكم هللا.
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اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  توالوهنم وتعتمدون عليهم
ولياء بعضبعضهم أ  فاهنما يوايل بعضهم بعضًا الحتادمها يف الباطل ضد اإلسالم يف

ومن  (25)مقابل مضادة بعضهم لبعض بني أنفسهم كما قال تعاىل )فأغرينا بينهم العداوة(
إن فان املرء حيشر مع من أحب  فإنه منهمأيها املسلمون  منكميواليهم  يتوهلم

الذين يظلمون أنفسهم مبواالهتم للكافرين، فال يلطف هبم  هللا ال يهدي القوم الظاملني
 ألطافه اخلفية.

فرتى الذين يف قلوهبم مرض  شك ونفاق من املسلمنييسارعون فيهم  أي
أن تصيبنا خناف  خنشىيف سبب مواالهتم  يقولونيتسرعون يف مواالة الكافرين 

ذا نصادقهم حىت أنمن شّرهم عند ذلك من دوائر الدهر فتكون الدولة للكّفار، ول دائرة
فعسى هللا  رجاء من اإلنسان وبيان احتمال من هللاأن أييت ابلفتح  ابلنصر لرسوله

إبقصاء اليهود عن أطراف املدينة  أو أمر من عنده)صلى هللا عليه وآله( على أعدائه 
فيصبحوا  أي املنافقونعلى ما أسّروا  أخفوايف أنفسهم شك والنفاق من ال
اندمني .ألن أصدقاءهم قد فاهتم واملسلمون ال يصادقوهنم 

و  حني ذاكيقول الذين آمنوا أهؤالء  املنافقون، واالستفهام للتعجب الذين
فكيف حيلف املنافقون اهنم  إهنم ملعكمأي ابألميان املغلّظة  أقسموا ابهلل جهد أمياهنم

بطلت، إذ غلب املسلمون  حبطت أعماهلمالكافرين  مع املسلمني واحلال اهنم يصادقون
 يف الدنيا واآلخرة. فأصبحوا خاسرينوانقطعت صداقاهتم مع الكافرين 

اي أيها الذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه  فلن يضر هللا فسوف أييت هللا بقوم
فون على املؤمنني، أي يعط أذلة على املؤمننيأي وهم حيبون هللا  وحيبونههللا  حيبهم

جياهدون يف سبيل هللا وال أشداء مرتفعني على الكفار  أعّزة على الكافرينكالذليل 
من يلومهم يف احلق، بل ميضون إىل هدفهم اإلسالم  ولو  الئممالمة  خيافون لومة
 من يشاءيعطيه  فضل هللا يؤتيهاالتصاف هبذه األوصاف  ذلكالمهم الناس 
 . عليمكثري الفضل   وهللا واسعريق الرشد ممن سلك ط

إمنا  ملا هنى عن مواالة الكافرين بنّي من هو املوىل للمؤمنني الذي له الوالية واألولية
                                                        

 .14سورة املائدة:  (25)
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يقيمون الصالة صفة لـ )الذين آمنوا(  ولّيكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذينعليهم 
الركوع، وقد نزلت هذه اآلية يف عل  يف حال  وهم راكعونأي الصدقة  ويؤتون الزكاة

 أمري املؤمنني )عليه السالم( .
ومن يتوّل هللا ورسوله والذين آمنوا  أي يتخذهم أولياء لهفإن حزب هللا  أي

 . هم الغالبوناملربوطني ابهلل، وال يقولون )خنشى أن تصيبنا دائرة( 
 هزواً اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم  يستهزئون به ًولعبا 

أوتوا الكتاب من بيان لـ )الذين اختذوا(  من الذينملعبة،  فإنه ليس بزعمهم دين 
يف مناهيه  واتقوا هللافتصادقوهنم  أولياءاملشركني  الكفارال تتخذوا  قبلكم و

إن كنتم مؤمنني . 
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وإذا انديتم  دعومتإىل الصالة اختذوها ة أي الصال ًهزوا  استهزاًء فإذا أّذن
بسبب أن الكفار  أبهنماهلزء ابلصالة  ولعباً ذلكاملؤذن للصالة تضاحكوا فيما بينهم 

قوم ال يعقلون . 
قل اي أهل الكتاب هل تنقمون  وتكرهون منا إاّل أن آمّنا ابهلل وما أنزل إلينا وما

ال كلكم، فان بعضهم  أن أكثركمآمنا بـ  ومن الكتب السماوية  أنزل من قبل
أي أن إمياننا ابهلل تعاىل وحده، واعتقادان  فاسقونآمنوا مبحمد )صلى هللا عليه وآله( 

 خبروجكم عن طاعة هللا، مها عامال نقمتكم علينا، فهل من سبب غريها؟.
قل هل أنّبئكم  أخربكمبشرّ  من ذلك  أبسوأ من ذلك الذي تنقمون منا، أي ما
بدل من )شّر( أي أنبئكم مبن  عند هللا منأي جزاًء  مثوبةً أزيد يف نقمتكم هو 
لعنه هللا  وأبعده عن رمحتهوغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير  وهم اليهود

أي جعل منهم عّباد العجل، وإمنا نسب إىل هللا تعاىل، ألنه  وعبد الطاغوتمسخهم هللا 
أي مكاهنم أسوأ، وهذا يدل على  شّر مكاانً امللعونون  لئكأو تركهم وشأهنم فضلوا 

حالتهم السيئة، أي أن مكاهنم أسوأ من مكان سائر العصاة، فأنتم إذا استهزأمت منا، فدنياكم 
أي وسط الطريق،  وأضل عن سواء السبيلنقمة وقردة وخنازير، وآخرتكم سقر وانر 

 فهم ابعد من سائر البعيدين.
وإذا جاؤوكم  منافقو اليهودقالوا آمّنا  يريدون أن أيمنوا جانبكموقد دخلوا 

إذا خرجوا من عندك  وهم قد خرجوا بهأي متلبسني ابلكفر  ابلكفرإىل رجلسكم 
 خيفون من الكفر. وهللا أعلم مبا كانوا يكتمونخرجوا كما دخلوا متلبسني ابلكفر أيضاً 

وترى كثريًا منهم  أي من اليهوديسارعون يف اإلمث   يتهافتون على املعاص
والعدوان  التعدي والظلموأكلهم السُّحت  الرشوة وسائر احملرمات لبئس ما كانوا

 . يعملون
لو ال  أي ملاذا الينهاهم الرابنيون  املنسوبون إىل الربواألحبار  العلماء

عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون .يف عدم هنيهم 
وقالت اليهود يد هللا مغلولة  مقبوضة عن العطاء فاهنم كانوا يزعمون أن هللا ال

أبعدوا  ولعنوادعاء عليهم ابن تغّل أيديهم ابألغالل  غّلت أيديهميتصرف يف الكون 
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يعمل  بل يداه مبسوطتانأي بسبب هذا القول  مبا قالوامن رمحة هللا ـ دعاء عليهم ـ 
أتكيد للبسط، وبسط اليد كناية عن تصرفه تعاىل يف الكون  ينفق كيف يشاءالكون  يف
وليزيدن  ِفعل، من الزايدةكثريًا منهم  )مفعول )يزيدنما أنزل إليك  فاعل

إذ يشتد حسدهم فيطغون أكثر من قبل  من ربك طغياانً )يزيدّن(، أي ان القرآن يزيدهم 
 ًوكفرا رة عن اشتداده وزايدة الكفر عباوألقينا بينهم  بني طوائف اليهود العداوة

انراً أشعل هؤالء اليهود  إىل يوم القيامة كلما أوقدوايبغض بعضهم بعضًا  والبغضاء
بغلبة املسلمني عليهم  أطفأها هللاحلرب رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(  للحرب

 ًويسعون يف األرض فسادا  أي للفسادال حيبّ وهللا   أي يكرهاملفسدين . 
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ولو أن أهل الكتاب آمنوا  )مبحمد )صلى هللا عليه وآلهواتقوا  ابجتناب
اليت  وألدخلناهم جنات النعيمالسابقة  عنهم سيئاهتمأي حموان  لكّفراناملعاص  

 ينعم هبا اإلنسان.
ولو أهّنم أقاموا  ابلعمليهم من رهبمالتوراة واإلجنيل وما أنزل إل  القرآن، أبن

مما ينزل من األمطار،  من فوقهمأي لوسع هللا عليهم  ألكلواعملوا ابلكتب الثالثة 
الزراعات، فان العمل ابلدين يوجب تقدم  ومن حتت أرجلهموما تثمره األشجار 

ناية الغيبية احلضارة والزراعة واالنتفاع مبياه األمطار بسبب التخزين والصرف، ابإلضافة إىل الع
منهم أمة  مجاعةمقتصدة  االقتصاد االستواء يف العمل، واملراد هبم الذين أسلموا
وكثري منهم ساء  أي قبحما يعملون . من الكفر واملعاص 

اي أيها الرسول بّلغ  أوصل إىل الناسما أنزل إليك من ربك  ابلنسبة إىل نصب
وقد نزلت اآلية عند منصرف النيب)صلى هللا عليه علّ  )عليه السالم( خليفة من بعدك، 

كأنك مل تؤّد شيئًا من   فما بلغت رسالتهمل تبّلغ  وإن مل تفعلوآله( من حجة الوداع 
 وهللا يعصمكرسالة هللا، أو املراد مل تؤّد الرسالة اليت ُكّلفت وه  الرسالة الكاملة  

يه وآله( خياف من أذى املنافقني له إذا فقد كان النيب )صلى هللا عل من الناسحيفظك 
القوم ال يلطف هبم األلطاف اخلاصة  إن هللا ال يهدينصب علّيًا )عليه السالم( 

الذين ال يقبلون رسالتك يف هذا األمر كما هو الشأن من ال يقبل سائر رساالته  الكافرين
 )صلى هللا عليه وآله(.

قل اي أهل الكتاب لستم على شيء لى دين يعتد به أي عحىت تقيموا  ابلعمل
التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من رّبكم  أي القرآن وليزيدّن كثريًا منهم ما أنزل

ألن حسدهم  من ربك طغيااًن وكفراً فاعل )يزيدن( أي يزيد القرآن الكفار  إليك
القوم على أي ال حتزن اي رسول هللا  فال أتسيوجب طغياهنم وشدة كفرهم 

 .الكافرين
إن الذين آمنوا والذين هادوا  اليهودوالصابئون  دين خاص يزعم أهله اهنم

منهم إمياانً  والنصارى من آمنيتبعون حيىي )عليه السالم(، ورفعه ابلقطع، لإللفات 
ليس خوفهم  ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فال خوف عليهم وال هم حيزنونصحيحاً 
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 لنسبة إىل خوف الكفار وحزهنم، يسمى خوفاً وحزانً.وحزهنم اب
لقد أخذان ميثاق بين إسرائيل  عهدهم األكيد ًوأرسلنا إليهم رسال كثريين

كلما جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم  أبحكام ختالف أهواءهم وشهواهتم ًفريقا 
كّذبوا وفريقاً الم( جواب )كلما( أي مجاعة من الرسل كذهبم اليهود، كاملسيح )عليه الس

 كيحىي وزكراي )عليهما السالم( .  يقتلون
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وحسبوا  أي زعم هؤالء اليهودأاّل تكون فتنة  أي ال يصيبهم بالء وعذاب
عن مساع احلق، ولذا ارتكبوا ما  وصّمواعن احلق فلم يروه  فعموابسبب أعماهلم 

اتبوا عن أعماهلم السابقة فـ  مثا ارتكبوا ارتكبوا واملعىن: حسبوا، فعموا وصّموا، فارتكبوا م
تب هللا عليهم  قبل توبتهم، ومن املعلوم أن املراد قبول توبة من مل يكن قتل األنبياء

من اليهود إذ خالفوا أحكام هللا  مث عموا وصّموا كثري منهم)عليهم السالم( وما أشبه 
 فيجازيهم هبا. وهللا بصري مبا يعملوناثنياً 
قد كفر الذينل  هم النصارىقالوا إن هللا هو املسيح ابن مرمي  فإن اعتقادهم

ابلتثليث معناه اعتقادهم ابن املسيح هو هللا، أو هم مجاعة اعتقدوا أبلوهية املسيح فقط 
وقال املسيح اي بين إسرائيل اعبدوا هللا  وال تعبدوين، هو ريّب  فأان عبد له وربكم

النار وما حمله  ومأواهفال يدخلها  فقد حّرم هللا عليه اجلنة إنه من يشرك ابهلل
 ينصرهم من عذاب هللا. من أنصارالذين ظلموا أنفسهم ابلشرك  للظاملني
لقد كفر الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة  أي اثلث آهلة هم ثالثة: هللا واملسيح ومرمي

و  احلال انهمل ينتهوا ما من إله إاّل إله واحد وإن  يرجعوا ويتوبواعما يقولون  من
وإمنا مل يقل: ليمسنهم، تنبيهًا على  الذين كفروا منهمأي يصيبهم  ليمّسنّ التثليث 

 مؤمل. عذاب أليمأن العذاب على من دام على الكفر 
أفال يتوبون إىل هللا  أبن ينتهوا عن تلك العقائد الباطلةويستغفرونه  يطلبون
 .وهللا غفور رحيمه غفران
ما  أي ليساملسيح ابن مرمي إال رسول  وليس إبلهقد خلت  مضت من

صدقت ابهلل ورسله، كسائر  صديقةمرمي  وأمهفحاله حاهلم  قبله الرسل
انظر كيف ومن أكل الطعام ليس إهلًا  كاان أيكالن الطعامالصّديقات، وليست إبهلة 

أي ُيصرفون  مث انظر أىّن يؤفكونلة الدالة على عدم ألوهيتهما األد نبنّي هلم اآلايت
 عن اتباع احلق.

قل  اي رسول هللا ملن يعبد املسيح )عليه السالم( وغريهأتعبدون  استفهام إنكار
 ًمن دون هللا ما ال ميلك لكم ضرًا وال نفعا  فان الضرر والنفع بيد هللا وهللا هو

 م جبزاء كفركم وشرككم.فيجازيك السميع العليم
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قل اي أهل الكتاب ال تغلوا  ال جتاوزوا احلقيف دينكم  غلوًاغري احلق  هذا
مبعث حممد  قد ضّلوا من قبلمن قدماء النصارى  وال تتبعوا أهواء قومأتكيد 

عن مبعث  وضّلوامن النصارى الذين شايعوهم  وأضّلوا كثرياً )صلى هللا عليه وآله( 
أي وسط  عن سواءيب )صلى هللا عليه وآله( فهم ضلوا قباًل و أضلوا وضلوا بعدًا الن
السبيل. 

لُعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود  لعنهم داود )عليه السالم( حني
حني كفروا بعد نزول  عيسى ابن مرميلسان  واعتدوا يف السبت فمسخوا قردة 

وكانوا أي بسبب عصيان اليهود  مبا عصوااللعن  ذلك املائدة فمسخوا خنازير
 أي بسبب اعتدائهم وتعديهم. يعتدون
كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه  مل يكن ينهى بعضهم بعضاً عن املنكرات لبئس

 يف عدم تناهيهم عن املنكر. ما كانوا يفعلون

ترى  اي رسول هللاكثريًا منهم  من أهل الكتاب ّلونيتو  يوالون ويصادقون
الذين كفروا  الكفار، ضداً للمسلمنيلبئس ما قّدمت  إىل اآلخرة من العقاب هلم

فهم  ويف العذاب هم خالدونبسبب كفرهم وعصياهنم  أنفسهم أن سخط هللا عليهم
 يف عذاب وسخط، وعلم اإلنسان أبن امللك يسخطه إيالم نفس  له.

ولو كانوا  أهل الكتابؤمنون ابهلل والنيب وما أنزل إليهي  القرآنما اختذوهم 
خارجون عن أوامر هللا، أما  أولياء ولكن كثريًا منهم فاسقونأي مل يتخذ اليهود الكفار 

 القليل منهم فقد آمنوا مبحمد )صلى هللا عليه وآله( .
لتجدن  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهنوا اليهود أشد الناس عداوة للذين آم

وحّباً  ولتجدن أقرهبم مودةً فأشد أعداء املسلمني اليهود واملشركون  والذين أشركوا
للذين آمنوا الذين قالوا إان نصارى  لكن ال مطلق النصارى بل املتصفون ابألوصاف

علماء  قسيسنيأي بسبب أن منهم  أبن منهماحلب منهم  ذلكاآلتية 
 ًورهباان  ًزهادام ال يستكربونوأهن .عن اتباع احلق إذا عرفوه 
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وإذا مسعوا  هؤالء النصارىما أنزل إىل الرسول  )حممد )صلى هللا عليه وآله
ترى أعينهم تفيض  متألمن الدمع  لرقة قلوهبممما عرفوا من احلق  أي بسبب

  ا مع الشاهدينفاكتبنابحلق  يقولون ربنا آمنامعرفتهم أن القرآن حق من عند هللا 
، قيل: إن اآلية نزلت يف النجاش   )صلى هللا عليه وآله(الذين شهدوا حقية الرسول 

 )عليه السالم( . وأصحابه حني آمنوا ملا مسعوا القرآن الذي تاله جعفر
وما لنا  أي أّي ش ء يكون لنا، وهذا استفهام إنكار ال نؤمن ابهلل وما جاءان من

 أن يدخلنا ربُّنا مع القوم الصاحلنيونرجو  نطمعاحلال إان  وبيان )ما(  احلق
 يف اجلنة.
فأاثهبم  أي جازاهمهللا مبا قالوا  أي بسبب ما اعرتفوا من التوحيد جنات جتري

الذين  األهنار خالدين فيها وذلك جزاء احملسننيحتت قصورها وأشجارها  من حتتها
 أحسنوا عقيدة وعماًل.

فروا وكذبوا آبايتنا أولئك أصحاب اجلحيموالذين ك .املالزمون هلا 
اي أيها الذين آمنوا ال حتّرموا طيبات ما أحل هللا لكم  فقد هّم قوم من األصحاب

عن الطيب إىل  وال تعتدواأن حيرموا على أنفسهم الطيبات تزهدًا وشوقًا إىل اآلخرة 
املتجاوزين  إن هللا ال حيب املعتدينحرامًا  اخلبيث، أو ال جتاوزوا حدود هللا جبعل احلالل

 للحدود.
وكلوا مما رزقكم هللا حالالً طّيباً واتقوا هللا الذي أنتم به  أي ابهللمؤمنون. 
ال يؤاخذكم هللا ابللغو  الكالم بدون قصد اجلديف أميانكم  مجع ميني كمن حيلف

مجع  األمياني حلفتم عن قصد أ ولكن يؤاخذكم مبا عّقدمتعن عادة ال عن قصد 
إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون فيما إذا حلف وخالف  فكّفارتهميني 

إكساؤهم  أو كسوهتمأي إطعامهم طعامًا وسطًا لكل مسكني مّد من الطعام  أهليكم
م فصيام ثالثة أايهذه الثالثة  فمن مل جيدعتق عبد  أو حترير رقبةبثوبني كربدين 

فال حتنثوا  واحفظوا أميانكموخالفتم  كفارة أميانكم إذا حلفتماملذكورات  ذلك
كذلك   كما بني أمر الكفارةيبني هللا لكم آايته لعلكم تشكرون  هدايته لكم إىل
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 شريعة اإلسالم.
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اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر  مجيع أنواع القمارواألنصاب  األصنام
زالمواأل  سهام القماررجس  مستقذر قذارة معنويةمن عمل الشيطان  أي

لعلكم أي اجتنبوا كل واحد من املذكورات  فاجتنبوهالعمل الذي به أيمر الشيطان 
 أي تفوزون. تفلحون
إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم  أيها الناسالعداوة والبغضاء  البغض

عن ذكر مينعكم  ويصدّكمملا حيصل فيهما من الشرور  يف اخلمر وامليسروالغضب 
إذ ال يتمكنان حاهلما  وعن الصالةفان اخلّمار واملقامر ال يلتفتان حاهلما إىل هللا  هللا

 أي هل تنتهون عنها، وهذا استفهام طلب. فهل أنتم منتهونمن الصالة 
وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واحذروا  عن املخالفةن توليتمفإ  أعرضتم عن

التبليغ الواضح فمخالفتكم تضركم،  فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبنيأحكام هللا 
 وال تضر الرسول )صلى هللا عليه وآله( .

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح  حرجفيما طعموا  أي فيما
احملرمات  ااتقويف املستقبل  إذا ماأكلوا من امليسر وشربوا من اخلمر سابقًا 

وآمنوا  ثبتوا على إمياهنموعملوا الصاحلات  استمروا يف عمل الصاحلات مث اتقوا
قيل:  وهللا حيب احملسننييف أعماهلم  مث اتقوا وأحسنواأتكيد ملا سبق  وآمنوا

ثالث اتقاء مجيع االتقاء األول اتقاء الشرب بعد التحرمي، والثاين هو الدوام على ذلك، وال
 املعاص ، أو االتقاء ماضياً وحاالً ومستقباًل.

اي أيها الذين آمنوا ليبلونكم هللا  ميتحنكمبشيء من الصيد  أي ببعض
وتتمكن أن  تنالهاحليواانت اليت تصطاد، فإهنا أتيت إليكم يف حال اإلحرام حبيث 

ليمّيز  ليعلموإمنا يبلوكم هبا  أبن أتخذوها ابليد والرمح، أيديكم ورماحكميصطادها 
هللا من خيافه ابلغيب  أي يف حال كون هللا غائبًا عن حواسه، فإن اصطادها تبني انه ال

 فله عذاب أليمالنه   بعد ذلكابن صاد يف اإلحرام  فمن اعتدىخياف هللا 
 مؤمل.
اي أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم حرام أي يف حال اإل ومن قتله

أي أن  مثل ما قتلوكفارة  جزاءعليه  فـال نسيااًن أو خطاًء  منكم متعمداً 
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أي بكون النعم مثل  حيكم بهاإلبل والبقر والغنم  من النعميكفر حبيوان مماثل ملا قتله 
هداًي ابلغ رجالن عادالن من املسلمني، ويهدي اجلزاء  ذوا عدل  منكمما قتل 

عطف على )مثل( أي يكفر كفارة ه   أو كفارةأبن يبلغ احلرم فيذبح هناك  بةالكع
طعام مساكني  أبن جيعل قيمة اهلدي يف الطعامأو عدل  مثلذلك  الطعام
 ًصياما  أبن يصوم بدل إطعام كل مسكني يومًاليذوق  )متعلق بـ )جزاءوابل 

ومن من قتل الصيد يف زمن اجلاهلية  عفا هللا عما سلفبقتل الصيد  أمرهجزاء 
بعقابه يف اآلخرة، وقد ورد أن على القتل  فينتقم هللا منهإىل القتل بعد النه   عاد

ال يُغلب  وهللا عزيزاألول كفارة ولكن القتل الثاين ال كفارة عليه إمنا عقابه يف اآلخرة 
ذو انتقام. 
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أحل لكم صيد البحر  يف حال اإلحرام طعامهو  فحالل لكم أن تصيدوه
أي يف حال كون الصيد لتمتعكم وأكلكم  متاعًا لكموأتكلوه، واملراد ما له فلس 

وللسيارة  أي مسافريكم يتزودونه يف الطريقوحّرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما 
 جتمعون يف يوم القيامة.  واتقوا هللا الذي إليه حتشرونيف حال اإلحرام 

الكعبة البيت احلرامجعل هللا   )عطف بيان لـ )الكعبةقيامًا للناس  ما يقوم به
جعل  والسرتاحتكم عن احلروب  الشهر احلرامجعل هللا  وأمر دينهم ودنياهم 

اهلدي  ذابئح مكةو  جعلالقالئد  ما يقلد عند اإلحرام من األنعام عالمة كونه
لتعلموا أن هللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض  اجلعل هلذه األمور ذلكلإلحرام 

فان ما يف تلك األحكام من املصاحل واحلكم تدل على علم هللا  وأن هللا بكل شيء عليم
 الواسع.
 ما على الرسول إال البالغ *اعلموا أن هللا شديد العقاب وأن هللا غفور رحيم  ان

ختفون  وما تكتمونتظهرون  م ما تبدونوهللا يعليبلغكم، وقد فعل، فال عذر لكم 
 من األعمال والنوااي فيجازيكم عليه.

قل ال يستوي اخلبيث والطيب  فانه ال تتساوى األعمال واألطعمة اخلبيثة والطيبة
ولو أعجبك  أيها السامعكثرة اخلبيث  فان املعيار اجلودة ال الكثرة، وهذا حتريض

أصحاب العقول، فال تقرتبوا اخلبيث   اي أويل األلبابفاتقوا هللاعلى حتّري اجلودة 
لعلكم تفلحون .تفوزون 

اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء  فقد كانوا يكثرون السؤال مما يوجب
إن حزهنم، مثاًل يسألون عن مكان أجدادهم الكفرة، فان اجلواب: أبهنم يف النار، حيزهنم 

وان تسألوا عنها حني ينّزل أي تغمّكم  تسؤكمشياء تظهر لكم تلك األ تبد لكم
فيجيب عن هللا  )صلى هللا عليه وآله(يف زمان الوح ، وحني كون جربئيل عند النيب  القرآن

فال  عفا هللا عنهاأي تظهر لكم تلك األشياء املسيئة  تبد لكمعلى كل سؤال 
 .وهللا غفور حليميؤاخذكم عن عدم علمها 

اقد سأهل  أي سأل عن هذه األشياءقوم من قبلكم   كأهل الكتاب مث
 حيث مل يقبلوها عن الرسل. كافرينبتلك األشياء  أصبحوا هبا
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ما جعل هللا  رّد لبدع أهل اجلاهليةمن حبرية  حبروا ـ أي شقوا ـ أذن الناقة
إذا ولدت  وال وصيلةكانوا يسيبون الناقة أي يرتكوهنا، فيحرموهنا   وال سائبةفحرموها 

إذا ولدت عشرة أبطن ال يذحبوها على تفصيل  وال حامالذكر واألنثى ال يذحبون الذكر 
ولكن الذين  يف خرافاهتم، فكل هذه األنواع حمللة وليست حمرمة فان هللا مل جيعل حترميها 

أكثرهم ال و فإهنم كانوا يقولون هذه التشريعات من هللا  كفروا يفرتون على هللا الكذب
 احلرام عن احلالل. يعقلون
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وإذا قيل هلم أي هلؤالء اجلاهليني تعالوا إىل ما أنزل هللا  من األحكام وإىل
نقّلد مذهب  ما وجدان عليه آابءانكفاان   قالوا حسبناليحكم بينكم  الرسول
لدون اآلابء مهزة استفهام دخلت على واو احلال، أي هل يق أو لو كان آابؤهمآابءان 

 إىل الطريق املنجح. ال يعلمون شيئاً وال يهتدونولو كان اآلابء 
اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم  ألزموا صالحها واحفظوها اليضرّكم من

فال يتحمل أحد وزر  إذا اهتديتم، إىل هللا مرجعكم مجيعاً أي ضالل من ضل  ضل
 .كنتم تعملون  مباخيربكم ليجازيكم  فينّبئكمواحد 
اي أيها الذين آمنوا شهادة بينكم  أي الشهادة اليت شرعت فيما بينكم إذا حضر

 اثنانبدل من )حضر أحدكم املوت(  حني الوصيةأبن قرب موته  أحدكم املوت
 أوعادالن من املسلمني  ذوا عدل منكمأي عليكم أن يشهد اثنان  (شهادة)خرب 

إن أنتم ضربتم غري املسلمني، لكن إمنا تصح شهادهتما  مآخران من غريكشخصان 
أبن قاربكم املوت يف ذلك احلال  فأصابتكم مصيبة املوتكنتم يف السفر   يف األرض

من بعد أي تقفوهنما ـ أيها الورثة ـ ألداء الشهادة  حتبسوهنماومل جتدوا مسلَمني 
لكافرين من الكذب يف الشهادة على وذلك الجتماع الناس املوجب لرعب قلوب ا الصالة

أي شككتم  ابهلل إن ارتبتمأي الشاهدان الذميان  فيقسمانالوصية اليت حتمالها 
أيها الورثة يف شهادهتما، فإن استحالفهما إمنا هو مع الشك يف صدق شهادهتما، ويقوالن 

اذاًب ابلثمن الدنيا أبن حنلف ك مثناً أي إبزاء اسم هللا تعاىل  ال نشرتي بهيف حلفهما 
ولو كان  احملَلف له، الذي جتر احللف رحباً لهذا قرىب  قريباً مّناوال نكتم   ال خنف
شهادة هللا  أي الشهادة اليت نقيمها هلل تعاىل ًإان إذا  إن كتمنا الشهادة ملن

 العاصني. اآلمثني
فإن عثر  أي اطلع الورثة ًعلى أهنما استحّقا إمثا ن علم الورثة كذهبما يف أب

من الذين يف احللف  يقومان مقامهمامن الورثة  آخرانشخصان  فـشهادهتما 
أي اآلخران مها من الورثة الذين استحق ش ء ابحللف عليهم، أبن توجه  استحق عليهم

 فيقسمان ابهللأي األوىل ابمليت، واملراد الورثة  األوليانضرر احللف عليهم، ومها 
ما جتاوزان احلق يف  من شهادهتما وما اعتديناأصدق  لشهادتنا أحقنفران من الورثة 
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إذا اعتدينا، فإن مسلمًا مع نصرانيني كاان يف السفر فمرض  إان إذًا ملن الظاملنيشهادتنا 
وكتب يف صحيفته ما معه وسلمها ومتاعه إىل النصرانيني فسرقا إانء فضة كانت يف املتاع وملا 

اءا إىل املدينة شّكت الورثة يف اإلانء فحلف النصرانيان أبهنما مل جيداها، مث وجد الورثة إانء ج
 الفضة فحلفا ابملوضوع وأخذها رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( وردها إىل الورثة. 

ذلك  احلكم ابحللف بعد الصالةأدىن  أقرب يفأن أيتوا  الشهود الكافرون
 جههاابلشهادة على و  حقيقتهاأو خيافوا  الشهود الكفارأن ترّد أميان  أي يرد

فال  واتقوا هللاأي أميان الشهود الكفار  بعد أمياهنمالشرع األميان إىل أولياء امليت 
الذين بنوا  وهللا اليهدي القوم الفاسقنيأحكامه أي اعملوا هبا  وامسعواحتلفوا كذاًب 

 لطف هبم.حياهتم على الفسق فال ي
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يوم  )اذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآلهجيمع هللا الرسل فيقول ماذا أجبتم 
 (26)علمًا كاماًل إبجابة الناس ورفضهم قالوا ال علم لناأجابكم الناس ابلقبول أو الرد 

إنك أنت عالم الغيوب .تعمل كل ما غاب عن حواسنا 
قال هللا اي عيسى ابن مرمي اذكر نعميت إذ واذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآله( 

تكلم الناس يف بروح طاهرة  بروح القدسقويتك  عليك وعلى والدتك إذ أّيدتك
يف  وكهالً حيث ال يتكلم يف هذا العمر صيب، وذلك إعجاز منه )عليه السالم(  املهد

ب السماوية جنس الكت وإذ علمتك الكتابحال كونك كبرياً تكلمهم ابإلعجاز والنبوة 
واحلكمة  الشريعةوالتوراة واإلجنيل وإذ ختلق  تصنع من الطني كهيئة  الطري

 (27)أي تفعل ذلك إبذن هللا، ولعله إشارة إىل عدم جواز صنع اجملسمة بغري إذن هللا إبذين
فتنفخ فيها  الروح ًفتكون طريا  حّيًاإبذين وتربئ   تشفاألكمه  األعمى
واألبرص ذي ال عالج له الإبذين وإذ خترج املوتى  من قبورهم أبن حتييهم إبذين

 بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبيناتأي منعت أن يصلوا إليك بسوء  وإذ كففت
وهم اليهود الذين مل أيمنوا ابملسيح )عليه  فقال الذين كفروا منهمابألدلة الواضحة 

 أي واضح. إال سحر مبنيت ابإلعجاز أي: ما هذا الذي أتي إن هذاالسالم( 
و  اذكرإذ أوحيت   على لسان رسلإىل احلواريني  خواص أصحاب

عيسى  أن آمنوا يب وبرسويلعيسى)عليه السالم( ، قال هلم زكراي وحيىي )عليهما السالم( 
 .قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون)عليه السالم( 

أي هل  وارّيون اي عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربكإذ قال احلواذكر اي رسول هللا 
فال تسألوا سؤاالً  من السماء قال اتقوا هللامأكاًل  أن ينـّزل علينا مائدةتتعلق إرادته 
 .إن كنتم مؤمننيال فائدة فيه 

قالوا نريد أن أنكل منها  من املائدةوتطمئن قلوبنا  ًأبن نلمس اإلعجاز ملسا
ونكون عليها من يف إدعاء النبوة  ونعلم أن قد صدقتنابرسالتك فتطمئن القلوب 

 نشهد عند الناس إبعجازك. الشاهدين
                                                        

 أو ال علم لنا ابلنسبة إىل علمه عزوجل. (26)
 كما لو كانت للعبادة.  (27)
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قال عيسى ابن مرمي اللهم  اي هللاربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
 ألّولنا وآخرانإذ العيد إمنا هو يوم وقوع حدث مفرح  لنا عيداً املائدة يوم نزوهلا 

أي معجزة من قبلك  منكعطف على )عيد(  وآيةاصرين واألجيال اآلتية للمع
وارزقنا وأنت خري الرازقني. 

قال هللا إيّن منـّزهلا  أي منزل املائدةعليكم فمن يكفر بعد  إنزاهلا منكم فإين
عجزة أي عامل  زماهنم ألنه جحد بعد مشاهدة امل أعذبه عذاابً ال أعّذبه أحدًا من العاملني

اليت طلبها، فان مجاعة من بين إسرائيل انضموا إىل احلواريني عند سؤال املائدة فأنزهلا هللا 
 تعاىل وأكلوا منها مث كفر مجاعة من بين إسرائيل فمسخوا.

وإذ  اذكر زمانقال هللا  مبعىن يقول، واملراد يوم القيامة اي عيسى ابن مرمي
قلت للناس اختذوين يني بطالن أتليههم للمسيح استفهام بقصد إعالم املسيح ءأنت

ما يكون أنّزهك تنزيهًا عن الشريك  سبحانكاملسيح  وأّمي إهلني من دون هللا قال
إن كنت قلته فقد أن أقول قواًل ال حيق  أن أقول ما ليس يل حبقأي ال جيوز يل  يل

جاء لفظ  ما يف نفسكوال أعلم فكيف خيفى عليك قويل  علمته تعلم ما يف نفسي
 تعلم ما غاب عن احلواس. إنك أنت عاّلم الغيوب)النفس( للمشاكلة 

ما قلت هلم إاّل ما أمرتين به  أبن أقول هلم وهو أن اعبدوا هللا ريب وربكم وكنت
فلما يف األرض  ما دمت فيهمرقيبًا أمنعهم عن االحنراف يف العقيدة  عليهم شهيداً 

 كنت أنت الرقيب عليهمعتين، وهو أخذ الش ء وافيًا روحه وجسده أي رف توفيتين
 مراقب حاضر. وأنت على كل شيء شهيداملراقب ألعماهلم فأنت تعلم ذلك 

إن تعذهبم فإهنم عبادك  األحقاء ابلعذاب ألهنم عبدوا غريك وإن تغفر هلم فإنك
صلحة، ولعل هللا تعمل كل ش ء حسب امل احلكيمالذي ال تُغلب  أنت العزيز

سبحانه ميتحن قسمًا من القاصرين من الكفار يف يوم القيامة ليغفر هلم اذا جنحوا يف 
 االمتحان، كما أشار إىل ذلك بعض األحاديث.

قال هللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم  فالصادق يف عبادته وعمله جيزى ابلثواب
هلم جنات جتري من حتتها ا حتت قصورها وأشجارهاألهنار خالدين  دائمني فيها

ألنه أعطاهم ما  ورضوا عنهورضاه يوجب سرورهم النفس   أبدًا رضي هللا عنهم
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هلل ملك السماوات واألرض وما فيهّن  *الفوز العظيم الفوز ابجلنة  ذلكيرضيهم 
 .وهو على كل شيء قدير
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 : سورة األنعام6
 الذي خلق السماوات واألرض وجعل  احلمد هلل *بسم هللا الرمحن الرحيم

أي  والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلونفلم تكن حىت ظلمة قبل اخللق  الظلمات
 يعدلون برهبم األواثن، فيقولون إهنا عدل ومساو هلل يف األلوهية.

هو الذي خلقكم من طني  آدم وحواء، أو أن أصل كل إنسان الرتاب، فيتحول
وقتًا حمدوداً  أجالً أي قدر وحكم  مث قضىمنياً، مث إنسااًن  عشباً، مث أكاًل، مث

وأجل مسّمى  مس  يف امللكوتعنده  فإنه يعلم انتهاء مدة كل إنسان، أو كل
 أي تشكون يف اإلله الذي بيده اخللق واملعاد. مث أنتم مترتونالبشر، أو يوم القيامة 

وهو هللا يف السماوات ويف األرض غريه  فال إله يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما
 من خري وشر. تكسبون
وما أتتيهم من آية من آايت رهبم  الدالئل اليت تدل على هللا إاّل كانوا عنها

 غري ملتفتني. معرضني
فقد كذبوا ابحلق  الرسولملا جاءهم فسوف  يف اآلخرة أيتيهم أنباء ما كانوا

 جزاؤهم من العذاب. أي أخباره واملراد به يستهزئون
أمل يروا  يعلمواكم أهلكنا من قبلهم من قرن  أهل كل عصر كّذبوا الرسل

مّكّناهم يف األرض  أبن جعلناهم أغنياء وملوكًا وذوي حضارةما مل منّكن لكم  فإن
غزيراً  مدراراً أي ماء املطر  وأرسلنا السماء عليهمأهل مكة مل يكونوا بتلك املنزلة 

علنا األهنار جتري من حتتهموج  حتت قصورهم وأشجارهمفأهلكناهم بذنوهبم  أي
 .آخرينمجاعة  من بعدهم قرانً خلقنا  وأنشأانبسبب ذنوهبم 

ولو نّزلنا عليك  )اي حممد )صلى هللا عليه وآله ًكتااب   كتابةيف قرطاس 
لقال الذين كفروا إن  فإن اللمس أنفى للشك من الرؤية فلمسوه أبيديهمصحيفة 

 ظاهر. إال سحر مبنيأي ما هذا  هذا
وقالوا لوال  أي ملاذاأنزل عليه ملك  أي يكون مع النيب ملك يكّلمنا حىت
أي  مث ال ينظرونأي حلق هالكهم إذا مل يؤمنوا  ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمرنصدقه 
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ل اآلخرة عن الدنيا فإذا ظهرت اآلخرة مات ال ميهلون، فقد تعلقت مشيئة هللا تعاىل ابنفصا
 اإلنسان.
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ولو جعلناه  أي الرسولملكا  ألن امللك مع الرسول )صلى هللا عليه وآله( رسول
إذ عني البشر ال تطيق رؤية امللك على صورته الواقعية، فالالزم أن  جلعلناه رجالً أيضًا 

أي على الكفار  عليهمااللتباس أي خلطنا من  وللبسنايكون امللك بصورة الرجل 
ما يلبسون  ،أي ما خيلطون من اشتباه امللك أبنه رجل، فان اخللط واالشتباه فعلهم

 .(28)نسب إليه تعاىل ألنه السب، مثل )وما رميت إذ رميت(
ولقد استهزئ  أي استهزأ الكفاربرسل من قبلك  اي رسول هللا، وهذا تسلية

ابلذين سخروا منهم ما كانوا به أحاط  فحاقآله( للرسول )صلى هللا عليه و 
 أي جزاء استهزائهم. يستهزئون
قل سريوا  اذهبوا وسافروايف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني 

 للرسل، فإهنم إذا سافروا، رأوا آاثر عاد ومثود واألمم البالية ومسعوا أخبارهم.
قل )للكفار  اي حممد )صلى هللا عليه وآلهملن ما يف السماوات واألرض قل  يف

على نفسه أوجب  كتبفكيف تشركون به غريه  هللاجلواب، إذا مل حيروا جوااًب 
فإنه تعاىل جيمعهم ليأيت هبم يف يوم  ليجمعنكم إىل يوم القيامةأن يرحم العباد  الرمحة

الذين ال شك يف يوم القيامة  يهالريب فالقيامة، واجلمع ميتد من أول الدنيا إىل فنائها 
 . فهم ال يؤمنونأبن أعطوا أعمارهم ليشرتوا العذاب  خسروا أنفسهم

وله ما سكن  أي ما حل، واملعىن له كل ش ء يف الليل والنهار وهو السميع
 .العليم
 ًقل أغري هللا أختذ ولّيا  يتوىل شأين، واالستفهام لإلنكار، يف حال كونه فاطر

أي ال أيكل شيئاً  واليُطَعمُ يرزق الناس  وهو يُطع مُ خالقهما  ماوات واألرضالس
قل إين أمرت  أمرين ريبأن أكون أول من أسلم  فإن النيب )صلى هللا عليه وآله( أول

الذين يشركون ابهلل  التكونّن من املشركنيأمرين ريب قائاًل  والناس استسالمًا هلل 
 غريه.
خاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيمقل إين أ .يوم القيامة 
من يصرف عنه  العذاب  يومئذ  أي يوم القيامة ُفقد رمحه  أي أنعم عليه

                                                        
 .17سورة األنفال:  (28)
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وذلك  الصرفالفوز  الظفراملبني .الظاهر 
وإن ميسسك  أي يوصل إليك ّهللا بضر   كالفقر واملرضفالكاشف  مزيل

له إاّل هو وإن ميسسك خبري  حة واألمان كالصفهو على كل شيء قدير  فال يقدر
 أحد على رفعه وإزالته عنك.

وهو القاهر  يقهر الناس وجيربهم كما يشاءفوق عباده  ابلغلبة والقدرة وهو
 بكل ش ء. اخلبرييفعل األشياء حسب املصلحة  احلكيم
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قل أّي شيء  أي موجودأكرب شهادة قالوا  أي أعظم من حيث الشهادة، فقد
قل هللا شهيد بيين للرسول )صلى هللا عليه وآله( أنكرك أهل الكتاب فأت مبن يشهد لك 

وأوحي إيّل يشهد يل، وشهادته إجراء املعجزة على يديه )صلى هللا عليه وآله(  وبينكم
بلغه القرآن  من بلغأنذر سائر  وألخوفكم بسبب القرآن  هذا القرآن ألنذركم به

اي رسول  لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قلاستفهام إنكار  أئّنكمقيامة إىل يوم ال
أي  قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما تشركونمبا تشهدون  ال أشهدهللا 

 تشركوهنا مع هللا، واملراد هبا األصنام.
الذين آتيناهم الكتاب  اليهود والنصارىيعرفونه أي الرسول )صلى هللا عليه 
من املشركني  الذين خسروا أنفسهمأي معرفة كاملة  كما يعرفون أبناءهموآله( 

 ألهنم مبا عاندوا من حماربة احلق احنرفت طباعهم. فهم ال يؤمنونوأهل الكتاب 
 ًومن أظلم ممن افرتى على هللا كذاب  أبن جعل له شريكًا أو أوالدًا أو كّذب
 الظاملونأي اليفوز  ال يفلحالضمري للشأن  هإنكالقرآن وسائر الكتب   آبايته

 فكيف مبن كان أظلم.
ويوم حنشرهم  أي جنمعهممجيعًا مث نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم  أي

 اهنم شركاء هللا. الذين كنتم تزعمونالشركاء الذين جعلتموهم يل شريكاً 
مث مل تكن فتنتهم  على الكفر أي عاقبة كفرهم، فإن الفتنة تطلقإاّل أن قالوا  
 . وهللا ربنا ما كنا مشركنيكذابً 
انظر  اي رسول هللاكيف كذبوا على أنفسهم  استفهام تعجب، أبن نفوا كوهنم

من  ما كانوا يفرتونأي ذهبت عنهم األواثن اليت كانوا يعبدوهنا  وضل عنهممشركني 
 األواثن، يفرتون بكوهنا شركاء هلل.

يستمع إليك ومنهم من  إىل القرآن حني تقرؤهوجعلنا على قلوهبم أكّنة 
أي يفهموا القرآن، وذلك جزاء ما عملوا من الكفر واملعاص   أن يفقهوهأغطية، كراهة 

أي ثقاًل أو محاًل ثقياًل حىت ال يسمعوا،   ويف آذاهنم وقراً وهذا كناية عن منع اللطف هبم 
 ال يؤمنوا هباأي مجيع املعجزات  وإن يروا كل آية كناية عن عدم انتفاعهم ابلسماع

أي يف حال كوهنم جاؤوك للجدال، ال للفهم  حىت إذا جاؤوك جيادلونكلفرط عنادهم 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 228 

يقول الذين كفروا إن  ماهذا  القرآنإاّل أساطري  أابطيلاألولني  الذين لفقوا
 هذه األابطيل لصرف الناس إىل أنفسهم.

وهم ر الكفاينهون  الناسعنه  )أي عن الرسول )صلى هللا عليه وآله
أي عن الرسول )صلى هللا  عنهأي يبتعدون  وينأونوالقرآن، أبن مينعوهم عن اهلداية 

ألن ضرر كفرهم  يهلكون إاّل أنفسهمما  وإنعليه وآله( والقرآن، فيتحملون جرمني 
 م شعور أبن ضرر ذلك عائد إليهم.أي ليس هل وما يشعرونوصّدهم عائد إليهم 

ولو ترى   أيها الرائ إذ وقفوا على  حافةالنار  إللقائهم فيها فقالوا اي
 . ال نكذب آبايت ربنا ونكون من املؤمننياي ليتنا  وأي نرجع إىل الدنيا  ليتنا نردّ 
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بل م كذب فإهنم إمنا متنوا ألنه ليس األمر كذلك، فإن متنيهبدا  ظهر  هلم ما
أي كفرهم وعصياهنم، فإهنم يف اآلخرة خيفوهنا ويقولون )وهللا ربنا ما   كانوا خيفون من قبل

إىل الدنيا  ولو رّدواكنا مشركني( فيختم هللا على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم 
لعادوا  رجعواملا هنوا عنه ص ، فتمنيهم وقيت وليس بصادق، فإذا من الكفر واملعا

يف أهنم لو ُرّدوا صاروا  وإهنم لكاذبونرجعوا إىل الدنيا رجعوا إىل كفرهم وعصياهنم 
 مؤمنني مطيعني.

وقالوا  الكفارإن  ماهي إاّل حياتنا الدنيا  القريبة، فال آخرة وما حنن
 ال حنىي بعد املوت. مببعوثني
ولو ترى إذ وقفوا كفار العلى  حسابرهبم  يف اآلخرةقال  هللا هلم

أليس هذا  اجلزاء الذي تشاهدونهابحلق  واالستفهام للتوبيخقالوا بلى وربّنا 
هللا  قالحيلفون ابهلل أنه حق، وهذا جزاء ما كانوا يقولون يف الدنيا: إن الدين ليس حبق 

فذوقوا  ما ينالكم من نالعذاب مبا كنتم تكفرو .أي بسبب كفركم 
قد خسر  النعيم والثوابالذين كذبوا بلقاء هللا  أي ابآلخرة اليت فيها يالقون

أيتها  قالوا اي حسرتنافجأة  بغتةالقيامة  حىت إذا جاءهتم الساعةحكم هللا 
وهم حيملون يف الدنيا  فيهاقّصران  على ما فّرطنااحلسرة احضري فهذا وقتك 

أي حيملونه من  ما يزرونبئس  ساءللتنبيه  على ظهورهم أالمعاصيهم  أوزارهم
 الذنوب.
وما احلياة الدنيا إاّل لعب وهلو  يلعب هبا اإلنسان ويلهو وليست واقعية ابقية

وللّدار  الالم للتأكيداآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون .أبن اآلخرة خري 
قد  للتحقيق نك الذي يقولوننعلم إنه ليحز  فيك من إنك كاذب وساحر

ولكن يف احلقيقة  فإهنم ال يكذبونكورجنون، وهذا تسلية للنيب )صلى هللا عليه وآله( 
 ينكرون فان تكذيب الرسول تكذيب املرسل. الظاملني آبايت هللا جيحدون

ولقد كّذبت   كذهبم أقوامهمرسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا  أي على
جاءهم  حىت أتهمأي صربوا على إيذاء الناس هلم  وأوذواذيب الناس هلم تك
نصران  على أقوامهموال مبّدل لكلمات هللا  اليت وعدها الرسل بنصرهم، أي ال يتغري
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كيف نصرانهم   املرسلنيأي خرب  من نبأاي رسول هللا  ولقد جاءكنصره ووعده 
 على أعدائهم.

وإن كان كرب وشق  عظمعليك إعراضهم  إعراض الكفار عن اإلميان فإن
 سّلماً تبتغ   يف األرض أوسراًب ونقبًا  نفقاً تطلب وتصنع  استطعت أن تبتغي

معجزة ليؤمنوا بك، فافعل، لكنك ال تقدر على  يف السماء فتأتيهم آبيةومصعدًا 
تيت ابلش ء املستحيل، أبن هدايتهم وإن فعلت ذلك، وهذا كناية عن عدم إمياهنم، ولو أ

أبن يلجئهم على  ولو شاء هللاجئتهم من ختوم األرض أو أعايل السماء ابملعجزات 
أبن جتزع ألهنم ال  فال تكونن من اجلاهلنيابإلجلاء  جلمعهم على اهلدىاإلميان 
 يؤمنون.
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إمنا يستجيب  جييب دعوتك ويؤمن بكالذين يسمعون  ،الكالم ألهنم أحياء
 للجزاء. واملوتى يبعثهم هللا مث إليه يرجعونوالكفار كاملوتى ال يسمعون 

وقالوا لوال نزل  أي ملاذا ال تنزلعليه آية   كعصا موسى )عليه السالم( وما أشبه
من ربه قل إن هللا قادر على أن ينزل آية  مثل تلك اآلايتولكن أكثرهم ال 

أن إنزاهلا بعد طلبهم يوجب إهالكهم ألن عادة هللا جرت يف أنه إذا نّزل آية  يعلمون
 مقرتحة مث مل أيمنوا أهلكهم.

وما من دابة يف األرض  حيوان ميش  على وجه األرضوال طائر يطري  يف اهلواء
جبناحيه إاّل أمم أمثالكم  يف أن هللا خلقها ويرزقهاما فّرطنا  قصرانالكتاب يف 

فقد ذكران فيه كل عربة وموعظة حيتاج إليها اإلنسان يف عرفان مبدئه  من شيءالقرآن 
 أي جتمع مجيع الدواب والطيور. مث إىل رهبم حيشرونومعاده وحياته 

والذين كذبوا آبايتنا  القرآن وغريه ّصم  ًمجع أصم، عن مساع اآلايت مساعًا مفيدا
وبكم  لسان له، أي ال يقولون احلق مجع أبكم، من اليف الظلمات  ظلمات الكفر

 من يشإ هللاواجلهل فإنه ال يرى سبيل احلياة السعيدة كما ال يرى من يف الظلمة الطريق 
 يضلله ومن يشأ جيعله على صراط مستقيمإضالله، أبن تركه وشأنه حيث عاند احلق 

 للهداية، يشاء هللا هدايته. وإمنا يشاء حسب املوازين املقررة، فان من استعد
قل  اي رسول هللاأرأيتكم  أي أخربوينإن أتكم عذاب هللا  يف الدنيا أو

أي هل تدعون غري هللا لكشف العذاب  أغري هللا تدعونيوم القيامة  أتتكم الساعة
 يف أن األصنام آهلة. إن كنتم صادقنيعنكم، وهل تتوّجهون إىل أصنامكم 

بل إايه  هللاتدعون  ختصونه ابلدعاءفيكشف ما تدعون إليه  ما تدعونه إىل
أي ترتكون دعوة أصنامكم اليت تشركوهنا  وتنسون ما تشركونكشفه   إن شاءرفعه 

أي األمم  إىل أمم من قبلك فأخذانهمرسال  ولقد أرسلناابهلل، كأهنا منسية لكم 
ابلبأساء   كاحلزنوالضراء   كاملرضلهم يتضّرعونلع  إىل هللا ويقبلون إليه، والتضرع

 التذّلل.
فلوال  أي فّهالإذ جاءهم أبسنا  عذابناتضرعوا  إىل هللا، فلم يتضّرعوا مع

وزّين هلم فاملانع عن تضرعهم قسوة قلوهبم  ولكن قست قلوهبموجود الداع  للتضرع 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 234 

يف نظرهم حىت يتوبوا عنها، لينكشف فلم تكن أعماهلم خمالفة  الشيطان ما كانوا يعملون
 عنهم العذاب.

فلما نسوا ما ذكروا به  أي تركوا الوعظ الذي وعظناهم به من البأساء والضراء
فتحنا عليهم أبواب كل شيء  من النعم امتحااًن هلم ابلرخاء بعد الشدة، الشدة

النعم، ومل يشكروا من أصناف  حىت إذا فرحوا مبا أوتواليستغفروا، والرخاء ليشكروا 
أخذانهم بغتة  فجأة إبنزال العذاب عليهمفإذا هم مبلسون  آيسون من الرمحة

 يتحسرون على ما سلف منهم.
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فقطع  استؤصلدابر  آخر، أي أهلكوا إىل آخرهم القوم الذين ظلموا واحلمد
 على هالكهم. هلل رب العاملني

رأيتم إن أخذ هللا مسعكم وأبصاركمقل أ  أصمكم وأعماكموختم على قلوبكم 
أي أبحد  من إله غري هللا أيتيكم بهأبن أزال عقولكم، أو طبعها بطابع القسوة والبالهة 

انظر  هذه الثالثة، وهذا استفهام إنكار، أي ال إله إال هللا لريد عليكم هذه النعم اجلسام 
 يعرضون عنها. يصدفونالكفار  مث همينها نب كيف نصّرف اآلايت

قل أرأيتكم  اخربوينإن أتكم عذاب هللا بغتة  من غري مقدمة، فجأة أو
فإن اهلالك ـ واملراد  هل يهلك إال القوم الظاملونتسبقه أمارته، أو لياًل أو هناراً  جهرةً 

 كان إىل النعيم.  به اهلالك السيئ ـ إمنا هو للظاملني، أما غريهم فإذا مات
وما نرسل املرسلني إاّل مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح  ما جيب إصالحه من

 وال هم حيزنونخوفًا واقعيًا خبسران الدنيا واآلخرة  فال خوف عليهمنفسه ورجتمعه 
 بفوت الثواب.

والذين كذبوا آبايتنا  أدلتناميّسهم  يصل إليهمالعذاب مبا كانوا يفسقون  أي
 بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة هللا.

قل  اي رسول هللا، للذين يريدون منك أعمااًل خارقة عن طوق البشر ال أقول لكم
الذي  وال أعلم الغيبمقدراته أو أرزاقه حىت آيت بكل ما تريدون  عندي خزائن هللا

أبعمال امللك، بل آيت  وال أقول لكم إين ملكغاب عن احلواس، إال مبقدار يريده هللا 
قل هل يستوي فما أفعل إال كما يريد هللا  أتبع إال ما يوحى إيلّ ما  إنأان بشر 
أفال فاملؤمن بصري والكافر أعمى  والبصريالذي ال يعلم وهو غري مهتد  األعمى

 لتهتدوا إىل الدين. تتفكرون
وأنذر  اي رسول هللابه  أي ابلذي يوحى إليكفون أن حيشروا إىل الذين خيا

أي من خياف البعث مؤمنًا كان أو كافراً، فإن احتمال احلشر كاف يف حتريك  رهبم
يشفع هلم عند هللا  والشفيعيل  أمرهم  ليس هلم من دونه ويلّ اإلنسان للهداية 

لعلهم يتقون .أي لك  يتقون الكفر واآلاثم 
وال تطرد  أي ال تبّعد اي رسول هللادعون رهبم ابلغداةالذين ي  الصباح
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 ّوالعشي  العصريريدون وجهه  أي خملصني يف عبادهتم فقد طلب كبار املشركني من
الرسول )صلى هللا عليه وآله( أبن يطرد فقراء املؤمنني ليأيت املشركون إىل الرسول )صلى هللا 

ما عليك من حساهبم عليه وآله( يفاوضونه ترفعًا منهم عن الفقراء املسلمني، فنزلت اآلية 
وما من حسابك عليهم حىت تطردهم خوفًا من أن يلصق بك سوء أعماهلم  من شيء
 (29)فان كل إنسان حماسب مبا عمل، واجلملتان مبعىن: )وال تزر وازرة وزر أخرى( من شيء

فتطردهم فتكون  بطردهممن الظاملني .ألنه ال جيوز طرد املسلم 

                                                        
 .164سورة األنعام:  (29)
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وكذلك هؤالء الفقراء واألغنياء  أي هكذا كابتالءفتّنا  ابتلينابعضهم ببعض  
الفقراء، واالستفهام  أهؤالءاألغنياء، والالم للعاقبة  ليقولواكل طائفة بطائفة أخرى 

حنن األغنياء، فشملهم اخلري دوننا حنن  من بينناابخلري  منَّ هللا عليهملإلنكار 
هذا جواب هلم أبن هللا أعلم ابلشاكر  لشاكرينأليس هللا أبعلم ابالرؤساء واألشراف 

 فيوفقه، والفقراء حيث شكروا وفّقوا، دونكم أنتم.
وإذا جاءك  اي رسول هللاالذين يؤمنون آبايتنا  القرآن وسائر اآلايت فقل سالم
ربكم على نفسه الرمحة أنه من عمل منكم أوجب  كتبأنتم يف سالم  عليكم

بعد  مث تب من بعدهفلة، فإن السوء ال يرتكبه العاقل إال عن جهل أي بغ سوًء جبهالة
 فأنتم مّن هللا عليكم أوالً ابالميان، واثنياً ابلغفران. وأصلح فإنه غفور رحيمعمل السوء 

وكذلك  أي هكذانفّصل اآلايت  نبينها تفصياًل بال غموضولتستبني  أي
فتعرف اجملرم من غريه لتعامل كاًل حسب ما  سبيل اجملرمنيولتستوضح وتعرف بوضوح 

 ينبغ .
قل إين هنيت  هناين هللاأن أعبد الذين تدعون  تعبدونمن دون هللا  أي

إذا تبعت  قد ضللت إذاً يف عبادة غري هللا  قل ال أتبع أهواءكماألصنام وحنوها 
 واجلملتان للتأكيد. وما أان من املهتدينأهواءكم 
لى بينةقل إين ع  حجة واضحةمن ريب  أي إن احلجة أتتين من هللا وكذبتم

من العذاب،  عندي ما تستعجلون بهأي ليس  ماأي ابلقرآن الذي هو البينة  به
يف  احلكممبعىن )ما(  إنألهنم كانوا يقولون: عّجل عذابنا اي حممد إن كنا على ابطل 

 وهو خري الفاصلنيلقصص احلق هلدايتكم أي يبني ا إال هلل يقّص احلقعذابكم 
 الذي يفصل بني احلق والباطل، أو القاضني.

قل لو أّن عندي  يف قدريت وحتت إراديتما تستعجلون به  ما تطلبون عجلته من
وهللا فإين حينئذ أنزلت العذاب واسرتحت منكم  لقضي األمر بيين وبينكمالعذاب 

 العذاب وقت استحقاقهم.فينزل عليهم  أعلم ابلظاملني
وعنده  تعاىلمفاتح الغيب  ما يتوصل به إىل املغيبات، مثل جناة السجني مغيبة

إاّل تلك املفاتح  اليعلمهافال يعلم مباذا ينجى لكن هللا يعلم ذلك، وبيده مفتاحه 
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ن الش ء م ويعلم ما يف الرب والبحرهللا فيعلم أوقاهتا واحلكمة يف تعجيلها وأتخريها هو
تلك الورقة بشؤوهنا كلها   إال يعلمهاعن شجرة  وما تسقط من ورقةالظاهر واخلف  

وال حّبة   كاحلنطة والذرةيف ظلمات األرض  خمفية يف بطنها وال رطب وال ايبس
 ظاهر لديه سبحانه. مبنيهو علمه سبحانه أو اللوح احملفوظ  إالّ يف كتاب
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وهو الذي يتوفاكم ينيمكم أبن أيخذ أرواحكم املربوطة ابليقظة وافياً، فإن بعض  أي
يوقظكم  ابلنهار مث يبعثكمعملتم  ابلليل ويعلم ما جرحتمالروح خيرج عند النوم 

فيه  أي يف النهارليقضى أجل مسمى  أي ليستويف املستيقظ أجله املضروب له يف
مث رجوعكم يف اآلخرة  مرجعكم إىل حكمه تعاىل مث إليهالدنيا، والذي مس  له 

 يف الدنيا. مبا كنتم تعملونخيربكم، ليجزيكم  ينبئكم
وهو القاهر  املسلطفوق عباده  ابلتصرف والقدرة ًويرسل عليكم حفظة 

أبن حان وقت  حىت إذا جاء أحدكم املوتحافظني من املالئكة لتسجيل أعمالكم 
 ال يغفلون وال يتوانون. وهم ال يفّرطونئكة املال رسلناأماته  توفتهموته 
مث رّدوا  ارجعوا يف اآلخرةإىل هللا  إىل عذابه وثوابهموالهم  الذي يتوىل شأهنم

احلق  فإن ما عداه تعاىل موىل ابلباطل، إال من قرره هللاأال  تنبه أيها السامعله  هلل
احلكم  احلكومة يف عبادهوهو أسرع احلاسبني  حيسب اخلالئق كلهم يف طرفة عني

 وال يشغله حساب عن حساب.
قل من ينّجيكم من ظلمات  شدائد، وإمنا قيل للشدائد ظلمة الن كليهما يوجبان

 تضرعاً أي هللا سبحانه  الرب والبحر تدعونهاهلول، وال يعرف اإلنسان مصريه فيهما 
 من هذههللا  لئن أجناانائلني يف نفوسكم، يف حال كونكم ق وخفيةعلى ألسنتكم 

 نشكره ابلطاعة يف املستقبل. لنكونّن من الشاكرينالشدة 
قل هللا ينجيكم منها ومن كل كرب  غم سواهامث أنتم تشركون  تعودون إىل

 الشرك وال تفون ابلوعد.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذااًب من فوقكم   كالصواعق أو من حتت

فرقًا متعددة وأحزااًب متناحرين  شيعاً خيّلطكم  أو يلبسكمكاخلسف   أرجلكم
ويذيق بعضكم أبس  عذاببعض   كما نرى يف األحزاب املتناحرة، وإمنا أسند هذا

الدالة  اآلايتنردد  انظر كيف نصّرفإىل هللا ألنه يرتكهم وشأهنم حىت يكونوا أحزاابً 
 يعلمون احلق فيتبعونه. فقهونلعلهم يعلى وجود هللا وصفاته 

وكّذب به  أي ابلقرآن ـ املفهوم من اآلايت ـقومك  قريش وهو احلق قل
 حىت أحفظكم عن التكذيب والعذاب. لست عليكم بوكيل
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لكل نبأ  خرب، كخرب عذابكممستقر  وقت استقرار وحصول وسوف
 عند وقوعه. تعلمون
وإذا رأيت   أيها الرائوضون يف آايتناالذين خي  يدخلون يف اآلايت بقصد

أي  حىت خيوضوا يف حديث غريهوال جتالسهم  فأعرض عنهماالستهزاء والتكذيب 
فال أبن جلست معهم نسياانً  وإما ينسيّنك الشيطانغري القرآن ـ املفهوم من اآلايت ـ 

 ائضني يف اآلايت.اخل مع القوم الظاملنيأي بعد أن تذكرت النه   تقعد بعد الذكرى
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وما على الذين يتقون من حساهبم  أي حساب اخلائضنيمن شيء  فليس وزر
أبن يذكروا اخلائضني بقبح عملهم  ذكرىعلى املتقني  ولكنعملهم على املتقني 

لعلهم يتقون .اخلوض 
وذر  أعرض ًالذين اختذوا دينهم لعبًا وهلوا  هلو هتاونوا به كأنه ألعوبة وأداة

وغّرهتم  خدعتهماحلياة الدنيا  فظنوا أهنا كل ش ءوذّكر به  أي ابلقرآن أن
من اإلمث، فإهنم إن جتنبوا اإلمث ال يهلكون  نفس مبا كسبتأي لئال هتلك  تبسل
 ّليس هلا من دون هللا ويل  يل  أمرهموال شفيع  يشفع هلم حملو ذنوهبموإن تعدل 

 منهاال يقبل العدل  ال يؤخذعط  كل فداء لنجاة نفسه أي ت كل عدلالنفس 
هلم شراب من من السيئات  مبا كسبواأهلكوا  أولئك الذين أبسلواأي من النفس 

 أي بسبب كفرهم. مبا كانوا يكفرونمؤمل  وعذاب أليمماء حار يغل   محيم
قل أندعوا  أي هل نعبد، واالستفهام لإلنكارما الينفعنا وال  من دون هللا
نرجع إىل الشرك،   ونرّد على أعقابناأي الصنم حيث ال يقدر على نفع وال ضر  يضّران

كالذي استهوته إىل اإلسالم  بعد إذ هداان هللاكمن يرجع القهقرى على عقب رجله 
ذهبت به مردة اجلن يف الصحارى، فإن مردة اجلن يضل اإلنسان إىل خالف  الشياطني
أي لإلنسان الذي ضل  لهيف حال كونه متحرّياً  يف األرض حريانيف الصحراء اجلادة 

أصحاب  رفقاءيدعونه إىل اهلدى  طريق احلق، قائلني لهائتنا  تعال معنا قل إن
وحده، واملسلمون كأصحاب ذلك الضال الذي أضّله  هو اهلدىاإلسالم  هدى هللا

 أي خنضع ألوامر هللا. سلم لرّب العاملنيوأمران لنالشيطان ورفقاء السوء 
و  أمران حيث قال هللا لناأن أقيموا الصالة واتقوه  أي خافوا منه فال تعصوا

وهو الذي إليه حتشرون  جتمعون يوم القيامة، إىل حسابه وجزائه وهو الذي خلق
أي مىت أراد  ويوم يقول كنال ابلباطل ألجل اللعب واللهو  السماوات واألرض ابحلق

 وله امللك يوم ينفخ يف الصورفال يقول ابطاًل  قوله احلقما أراد  فيكوناخللق 
أي البوق ينفخ فيه إسرافيل إلحياء األموات، وإمنا خص ذلك اليوم أبن امللك له، لعظمة 

صفة )الذي خلق( والغيب ما غاب عن احلواس  عامل الغيبامللك يف ذلك اليوم 
والشهادة  ما شوهد ابحلواسوهو احلكيم  يف أفعالهاخلبري .املطلع على األشياء 
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وإذ  واذكر اي رسول هللا زمانقال إبراهيم ألبيه  :هو عمه، ألنه يطلق على العم
استفهام إنكار، فإن عمه كان عابداً لألواثن  أتّتخذ أصناماً آهلةاسم عمه  آزراألب 

إين أراك وقومك دون األصنام الذين يعبيف ضالل مبني .ظاهر 
وكذلك   كما أرينا إبراهيم )عليه السالم( قبح عبادة األصنام نري إبراهيم ملكوت

ملكهما أبن عرف أن هلما إهلاً، خالفًا لرؤية اجلهال فإهنم ينظرون  السماوات واألرض
طف على مقدر، ولعله ع وليكونإليهما غافلني، أو رأى )عليه السالم( الغرائب فيهما 

 يقيناً عينيًا. من املوقننيأي تقديراً إلميانه، وليكون 
 ّفلّما جن  أظلمعليه  )على إبراهيم )عليه السالمالليل رأى  إبراهيم )عليه

 فلّما أفلاستفهام إنكار، أنكر به على عباد الكواكب  كوكباً قال هذا ريبالسالم( 
 عبادة.حب  قال ال أحّب اآلفلنيوغاب 
 ًفلّما رأى القمر ابزغا  طالعًاقال هذا ريب  استفهام إنكارفلما أفل  غاب

قال لئن مل يهدين ريب  إىل احلقألكونّن من القوم الّضالني . 
فلما رأى الشمس ابزغة قال هذا ريب هذا أكرب  منهما فلما أفلت قال اي قوم

 .جتعلونه شريكاً مع هللا إين بريء مما تشركون
إين وجهت وجهي  نفس  صرفتها ابالعتقادللذي فطر  خلق السماوات

 . وما أان من املشركنيمائالً عن الشرك إىل اإلميان  واألرض حنيفاً 
وحاّجه  خاصمهقومه قال أحتاجوين يف هللا  استفهام إنكار، أي احتجاجكم ال
أي  والأخاف ما تشركون بهدين أي واحلال أن هللا هداين إىل ال وقد هداينيضلين 

إاّل أن يشاء ريب ال أخاف من آهلتكم فإن القوم خّوفوا إبراهيم)عليه السالم( عن آهلتهم 
خبالف أصنامكم  وسع ريب كل شيء علماً أبن يشأ هللا أن يضرين، فالضرر بيده  شيئاً 

 فتميزون احلق من الباطل. أفال تتذكروناجلاهلة 
ركتموكيف أخاف ما أش  أي أصنامكم اليت جعلتموها شركاء هللو   كيف ال

أي  بههللا  ما مل ينـزلأي أنتم أحق ابخلوف من هللا  ختافون أنكم أشركتم ابهلل
فأّي الفريقني أحق دلياًل، إذ ال دليل على شركة األصنام  عليكم سلطاانً بكونه شريكاً 

 ما حيق أن خياف منه. علمونإن كنتم تاملوحدون أو املشركون  ابألمن
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  الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم  أي مل يشركوا أولئك هلم األمن وهم
 ُهدوا إىل طريق احلق. مهتدون

وتلك  اليت تقدمت من حجة إبراهيم )عليه السالم( على املشركني حجتنا آتيناها
شئنا رفع درجات إبراهيم  كما  نرفع درجات من نشاءاملشركني  إبراهيم على قومه

 . إن ربك حكيم عليم)عليه السالم( 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كالً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرّيّته  ذرية إبراهيم
 داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني)عليه السالم(  

 يف ذريته النبوة.فإن إبراهيم )عليه السالم( ملا أحسن جعلنا 
 وإمساعيل واليسع ويونس ولوطاً   *وزكراّي وحيىي وعيسى وإلياس كل من الصاحلني

 عامل  زماهنم. وكالً فضلنا على العاملني
ومن آابئهم  )عطف على )كالوذراّيهتم وإخواهنم  أي فضلنا هؤالء وبعض

 . هديناهم إىل صراط مستقيمو اخرتانهم للنبوة  واجتبيناهمآابئهم وأوالدهم وإخواهنم 
ذلك  اهلدى هلؤالءهدى هللا يهدي به من يشاء من عباده  الذين قبلوا اهلداية

ولو أشركوا حلبط  بطلعنهم ما كانوا يعملون .أي حُم  أعماهلم اخلرية 

أولئك  من تقدم من األنبياءالذين آتيناهم الكتاب  جنس الكتاب السماوي
واحلكم ناس بني الوالنبوة فإن يكفر هبا  هبذه الثالثةهؤالء  املعاصرون لك اي

هم املسلمون الذين التفوا  قوماً مبراعاهتا  فقد وّكلنا هبارسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 
 . ليسوا هبا بكافرينحول النيب )صلى هللا عليه وآله( من بعد 

أولئك  األنبياء همهم اقتدهالذين هدى هللا فبهدا  أي اقتد اي رسول هللا بطريقة
على اهلدى  عليهال أطلب منكم أيها الناس  ال أسألكماي رسول هللا  قلأولئك 

أجراً إن هو  أي ليس القرآنإالّ ذكرى  تذكرياً وموعظةللعاملني . 
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وما قدروا  الكفارهللا حق قدره  أي مل ينزلوه منزلته الالئقة بهواإذ قال  وهم
فإهنم قالوا مل ينزل هللا كتاابً على  ما أنزل هللا على بشر من شيءاليهود قالوا ذلك عناداً 

من أنزل الكتاب اي رسول هللا  قلنيب فكيف تقول أنت اي حممد نزل عليك القرآن 
أي ذلك  وهدًى للناس جتعلونهيستضاء به يف الدين  الذي جاء به موسى نوراً 

أي تظهرون  تبدوهناكتااًب وصحفًا   قراطيسذا أتكيد إلنزال هللا تعاىل الكتاب، وه
مما يف الكتاب من صفات الرسول )صلى هللا عليه وآله( واألحكام  وختفون كثرياً بعضها 

وعّلمتم  )بواسطة كتاب مبوسى )عليه السالمما مل تعلموا أنتم  معاشر اليهود قبل
 هللاأنزله  قلذين كانوا قبل موسى )عليه السالم( ال والآابؤكمنزول الكتاب 

يف دعهم اي حممد )صلى هللا عليه وآله(  مث ذرهمفقولكم أبنه مل ينزل كتااًب كذب 
 . يلعبونأابطيلهم حال كوهنم  خوضهم
وهذا  القرآنكتاب أنزلناه مبارك   كثري اخلريمصّدق الذي بني يديه  أي
ومن حوهلا مكة  أم القرىطف على املعىن أي للربكة واإلنذار ع ولتنذرالتوراة 

أي ابلقرآن  يؤمنون بهأي يوقنون بوجود احلساب واجلزاء  والذين يؤمنون ابآلخرة
وهم على صالهتم حيافظون .يراعوهنا 

 ًومن أظلم ممن افرتى على هللا كذاب  أبن نسب إىل هللا شيئًا كذاًب أو قال أوحي
فإهنم  ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللاكمسيلمة وسجاح    يوح إليه شيءإيّل ومل

الظاملون يف غمرات الزمان  إذأيها الرائ   ولو ترىقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا 
أي أمدوها لقبض  واملالئكة ابسطوا أيديهمشدائده من غمره املاء إذا غشيه  املوت

أي  اليوم جتزون عذاب اهلونإلينا لنقبضها  سكمأخرجوا أنفأرواحهم، قائلني 
كنتم تقولون على هللا غري احلق أي بسبب ما  مباالعذاب الذي تلقون فيه اهلوان 

 فالتعملون هبا. وكنتم عن آايته تستكربون
ولقد جئتموان  للحساب واجلزاءفرادى  منفردين عن األعوان واألنصار كما

وراء أعطيناكم يف الدنيا  وتركتم ما خّولناكمطن أمهاتكم من ب خلقناكم أول مرة
أي الذين زعمتم أهنم  وما نرى معكم شفعاءكمتركتم األموال ومحلتم الذنوب  ظهوركم
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الذين زعمتم أهنم يشفعون لكم، فقد قال بعض الكفار سوف يشفع يل الالت والعزى 
أي انقطع  لقد تقطع بينكما أي شركاء هلل، يف استحقاق عبادتكم هل فيكم شركاء

 أهنم آهلة. عنكم ما كنتم تزعمونضاع  وضلّ الوصل بينكم وبني األصنام 
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إن هللا فالق  أي يشق ّاحلب   كاحلنطة، إلخراج النباتوالنوى  إلخراج النخل
كالبيضة   وخمرج امليت من احليكاحليوان من البيضة   خيرج احلّي من امليتوالشجر 

تصرفون عنه مع وضوح  هللا فأىّن تؤفكون)كم( خطاب للسامعني  ذلكملطري من ا
 الدليل.
فالق اإلصباح  أي شاق عمود الصباح عن ظلمة الليل ًوجعل الليل سكنا 

أي ألجل حساب األوقات  والشمس والقمر حسباانً يسكن اخللق فيه لالسرتاحة 
 . ليمتقدير العزيز العالذي جعله  ذلكوالفصول 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرّب والبحر  فان اإلنسان

فإن  لقوم يعلمونبّينا احلجج  قد فّصلنا اآلايتيهتدي يف الظلمة بسبب النجم 
 العامل هو املنتفع ابآلايت.

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة  آدم )عليه السالم(، فإنه األصلفـ  لكم
قرمست  يف األرضومستودع  يف الصلب، أو مستقر يف اآلخرة واملستودع يف الدنيا
قد فصلنا اآلايت لقوم يفقهون .أي يفهمون 

 ًوهو الذي أنزل من السماء ماء  املطرفأخرجنا به نبات كل شيء  من أنواع
أي من  خنرج منهأي شيئًا أخضر  خضراً من النبات  فأخرجنا منهالنبااتت 
 ومن النخل من طلعهاتركب بعضه على بعض كسنبلة احلنطة  حّبًا مرتاكباً اخلضر 

، وهو مجع قنو، مبعىن الغدق الذي فيه التمر (31)مبتدأ  قنوان (30)بدل من )النخل(
دانية  أي قريبة التناولوجنات  عطف على )نبات( مجع جنة مبعىن البستان من

أي بعض هذه الثمار تشبه األخرى وبعضها ال تشبه  أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً 
وغري متشابه انظروا إىل مثره  أي مثر كل واحد من هذه األشجارإذا أمثر وينعه  أي

داالت  إن يف ذلكم آلايتنضجه، أي انظروا من أول خروجه إىل آخر إدراكه الكمال 
 . لقوم يؤمنونعلى وجود الصانع وصفاته 

ركاء اجلنّ وجعلوا هلل ش  أي قالوا إن هلل شركاء هم اجلن كما يف آية أخرى: )وجعلوا
                                                        

 طلع النخل: أول ما يبدو من مثره. (30)
 وخربه: دانية. (31)
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فاملخلوق كيف يكون شريكاً  خلقهماحلال أن هللا  و (32)بينه وبني اجلنة نسباً(
كما قالت اليهود والنصارى يف عزير واملسيح )عليهما   له بننياختلقوا  وخرقواللخالق 
فإهنم قالوا هذا القول  بغري علمكون املالئكة بنات هللا كما قال املشر   وبناتالسالم( 
من أن يكون له شريك  عما يصفونترّفع  وتعاىلأنّزهه تنزيهًا  سبحانهاعتباطًا 
 وولد.

احلال أنه  يكون له ولد وكيف   السماوات واألرض أىنّ أي مبدع  بديعهو 
مل تكن له صاحبة من زوجة  أي زوجة وهل يكون الولد إال وخلق كل شيء وهو بكل

 .شيء عليم

                                                        
 .158سورة الصافات:  (32)
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ذلكم  املوصوف مبا ذكر من األوصاف الكمالية هللا ربكم ال إله إاّل هو خالق كل
 يتوىل كل أمر. شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل

ال تدركه األبصار  فإنه تعاىل ال يرىوهو يدرك األبصار وهو اللطيف  النافذ
 . رياخلب يف األشياء
قد جاءكم بصائر  حججمن ربكم فمن أبصر  احلقفلنفسه  يعود خريه إىل
وما أان عليكم فضرره على نفسه  فعليهاعن احلق ومل يره  ومن عمينفسه 
 ال أحفظ أعمالكم، وإمنا أان منذر لكم. حبفيظ
وكذلك  أي هكذانصّرف اآلايت  نذكرها ونبينهاوليقولوا بة، أي الالم للعاق

قرأت اآلايت على اليهود وتعلمتها منهم،  درستَ عاقبة إراءة اآلايت هلم أهنم يقولوا 
فإن من بصدد العلم ينتفع  لقوم يعلمونأي القرآن  ولنبّينهعوض أن يؤمنوا هبا 

 ابآلايت.
اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني  التتبع آراءهم
 الشركية.
ولو شاء هللا ما أشركوا  ألنه قادر أن جيربهم على التوحيد، لكن اجلرب خالف

 وما أنت عليهم بوكيلمراقبًا ألعماهلم  وما جعلناك عليهم حفيظاً االمتحان 
 فتجربهم، بل أنت منذر هلم.

وال تسّبوا  أيها املسلمونالذين  أي األصناميدعون  يدعو املشركون لتلك
للمقابلة ابملثل  هللااملشركون  من دون هللا فيسّبواي يقولون إهنا أرابب األصنام، أ

 ًعدوا  أي تعداًي عن احلق إىل الباطلبغري علم  ألن املشرك جاهل، ولذا يسب هللا
كذلك  أي كما زيّنا لكم أعمالكمزيـّّنا لكل أمة عملهم  فاملشركون يرون عملهم

سببتم آهلتهم، ومعىن )زينا( تركناهم وشأهنم ـ بعد إعراضهم عن حسناً، ولذا يسبون هللا إذا 
 فينّبئهممصريهم  مرجعهمإىل جزائه  مث إىل رهبماحلق ـ حىت يروا أعماهلم حسنة 

 . مبا كانوا يعملونأي خيربهم ألجل اجلزاء 
وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم  أي ابألميان املغلظةلئن جاءهتم آية  مما أي معجزة

فيأيت هبا إن شاء،  قل إمنا اآلايت عند هللاأي بتلك اآلية  ليؤمنّن هبااقرتحوها 
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أبن  إذا جاءتاآلية املقرتحة  أهناأيها املسلمون  وما يشعركموليست عندي 
 كما طلبوا عن األنبياء السابقني فلما جاءت مل يؤمنوا.  ال يؤمنونأنزهلا هللا تعاىل 

مونقّلب أفئدهت  ًأي قلوهبم حىت ال تستقر على عقيدة، فه  مضطربة دائما
وأبصارهم  فإن القلب غري املستقر تتبعه العني يف النظر هنا وهناك التماسًا مللجأ

فإهنم برتكهم اإلذعان ذهب عنهم  أول مرةأي ابلقرآن  كما مل يؤمنوا بهواطمئنان 
 ن، نرتكهم وال نفعل هبم األلطاف اخلفية.يرتددو  ونذرهم يف طغياهنم يعمهوناالستقرار 
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ولو أننا نّزلنا إليهم املالئكة  حىت يروهناوكّلمهُم املوتى  ًفقالوا هلم إن حممدا
مقابلة  عليهم كل شيء قبالً أي مجعنا  وحشران)صلى هللا عليه وآله( رسول 

ما كانوا هد ابلرسالة حملمد )صلى هللا عليه وآله( ومواجهة، أبن جاءهم كل ش ء يش
 ولكّن أكثرهم جيهلونأبن جيربهم على اإلميان  إاّل أن يشاء هللالعنادهم  ليؤمنوا

 فيظنون أنه لو أتتهم اآلايت املقرتحة آمنوا.
وكذلك   كما أن لك عدّوًا من هؤالء الكفار ًجعلنا لكل نيّب عدّوا  وإمنا نسب
بدل من العدو، واملراد  شياطنيليه تعاىل ألنه ترك األعداء من قدرته على إابدهتم اجلعل إ

إىل أي بعض األعداء  بعضهمأي يوسوس  اإلنس واجلن يوحياملارد الطاغ  من 
أي ألجل أن يغر بعضهم بعضًا وخيدع أحدهم اآلخر  غروراً ابطله  بعض زخرف القول

ولو شاء ربك ما فعلوه نعهم عن ذلك أبن ميفذرهم  أي دعهموما يفرتون  أي
 افرتائهم، وهذا هتديد هلم.

ولتصغى  عطف على )غروراً(، أي إهنم يوحون ألجل أن متيلإليه  إىل زخرف
وليقرتفوا أي يرضوا الباطل  الذين ال يؤمنون ابآلخرة ولريضوهقلوب  أفئدةالقول 

 ي هم يكسبونه.أي يكتسبوا اإلمث الذ ما هم مقرتفون
أفغري هللا  استفهام إنكار ًأبتغي حكما  أي أطلب من حيكم بينكم وبيين وهو

والذين آتيناهم مبّينًا فيه احلق والباطل  مفصالً القرآن  الذي أنزل إليكم الكتاب
ألهنم يقرؤون كتبهم  يعلمون أنه منـّزل من ربك ابحلقأي اليهود والنصارى  الكتاب
أي الشاكني، فإنه  فال تكونّن من املمرتينا أوصاف النيب )صلى هللا عليه وآله( اليت فيه

 ش ء معروف حىت عند أهل الكتاب.
ومتت كلمة ربك  أي بلغت الغاية يف إحكامه وأحكامه، واملراد كلما قاله تعاىل

 ًصدقا  يف األخبار واملواعيد ًوعدال  يف األصول والفروعالمبدل لكلماته يبدل  ال
 . وهو السميع العليمأحد كلمات هللا أبن أييت أبصدق وأعدل منها 

وإن تطع أكثر من يف األرض  من الكفاريضّلوك عن سبيل هللا إن  ما
يتبعون إال الظن  فإهنم يعملون ابلظنونوإن هم  ما همإالّ خيرصون .يكذبون 

تدينإن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم ابمله  ،أي هو أعلم ابلفريقني
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 فال تطع املضلني.
فكلوا  ملا صار القرار عدم اتباع املضلني، فال تطيعوهم يف قوهلم: حترم الذبيحة وحتل

 . إن كنتم آبايته مؤمننيعند الذبح  مما ذكر اسم هللا عليهامليتة، بل كلوا 
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وما لكم م أي غرض لكأاّل أتكلوا مما ذكر اسم هللا عليه  فإن الكفار كانوا
 (33)يف قوله )حّرم عليكم امليتة( وقد فصليقولون حترم ذبيحة اإلنسان وحتل ما أماته هللا 

فإنه حالل، وإن كان حرامًا  لكم ما حّرم عليكم إالّ ما اضطررمت إليهما حيل وما ال حيل 
بغري علم وآرائهم الباطلة  ليضّلون أبهوائهمن الناس م وإن كثرياً يف حال االختيار 

 الذين جياوزون احلق يف التحرمي والتحليل. إن ربك هو أعلم ابملعتدين
وذروا  دعواظاهر اإلمث وابطنه   أي العصيان اجلهري واخلف إن الذين

 أي يكسبون. يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا يقرتفون
 يذكر اسم هللا عليهوال أتكلوا مما مل  عند الذبحوإنه  أي أكلهلفسق  أي

يف  إىل أوليائهم ليجادلوكميوسوسون  وإن الشياطني ليوحونخروج عن طاعة هللا 
برتك دين هللا إىل  إنكم ملشركونيف استحالل امليتة  وإن أطعتموهمحتليل امليتة 

 دينهم.
 ًأو من كان ميتا  ب موت الروح كافراً، فإن الكفر يوجفأحييناه  ابإلميان وجعلنا
يف أي بسبب ذلك النور  ميشي بهمنهاجًا يرى به طريق احلق والسعادة  له نوراً 
استفهام إنكاري،  يف الظلماتمثل من  كمن مثلهفهو بينهم على هدى  الناس

فهم  لونزين للكافرين ما كانوا يعمهكذا  ليس خبارج منها كذلكأي ال يتساواين 
 يف ظلمة وقد لزموها.

وكذلك  أي كما جعلنا يف مكة رجرمني كبار ميكرون، ومعىن جعله تعاىل تركه إايهم
 ليمكرواأي اجملرمني الكبار  جمرميهامجع أكرب  جعلنا يف كل قرية أكابروشأهنم 

ة املكر ترجع ألن عاقب وما ميكرون إال أبنفسهمأي يف تلك القرية  فيهاالالم للعاقبة 
 وما يفهمون أهنم ميكرون أبنفسهم. وما يشعرونإىل املاكر 
وإذا جاءهتم  أي جاءت هؤالء األكابرآية  معجزة قالوا لن نؤمن حىت نؤتى

هللا أعلم حيث جيعل أبن يوح  هللا إلينا كما أوحى إىل الرسل  مثل ما أويت رسل هللا
فعلوا القبيح  سيصيب الذين أجرموا الئقفإهنا حتتاج إىل موضع قابل  رسالته

صغار  ذل وحقارةعند هللا  اآلخرة يفوعذاب شديد مبا كانوا ميكرون  بسبب
                                                        

 .173سورة البقرة:  (33)
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 مكرهم.
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فمن يُرد هللا  وإرادته ألجل إنه يف سبيل اهلدىأن يهديه يشرح صدره لإلسالم 
 ره ضّيقًا حرجاً جيعل صدألنه عاند  ومن يرد أن يضّلهحىت يتسع لقبول اإلسالم 

يف أي يتصعد  كأمنا يّصّعدهو ضيق الصدر، كىن عن الضيق املعنوي ابلضيق الظاهري 
أي  كذلكفإن اإلنسان إذا ارتفع يف أعايل اجلو يضيق صدره ويصعب تنفسه  السماء

على اخلذالن والعذاب  جيعل هللا الرجسهكذا يضيق صدره الذي هو نتيجة عناده 
 .نونالذين اليؤم

وهذا  اإلسالم ًصراط ربك مستقيما  )حال عن )الصراط قد فّصلنا اآلايت
 أي يتذّكرون، فاهنم هم املنتفعون ابإلسالم. لقوم يذّكرون

هلم  ملن تذكردار السالم  السالمة من املكاره، واملراد ابلدار اجلنة عند رهبم
 بب أعماهلم الصاحلة.بس مبا كانوا يعملونيتوىل أمورهم  وهو ولّيهم

و  اذكر اي رسول هللا ًيوم حيشرهم مجيعا  جيمعهم للجزاء، يقولاي معشر  اي
أي جعلتموهم أتباعكم ابلوسوسة إليهم وإضالهلم  اجلن قد استكثرمت من اإلنسمجاعة 

وقال أولياؤهم  أي أتباع الشياطنيمن اإلنس  )بيان )أولياؤهمربنا استمتع 
بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا ن اإلنس انتفع ابجلن حيث كان اجلن مثل األمري املوّجه انتفع فإ

أي وصلنا إىل آخر مدة حياتنا يف الدنيا، وهذا شرح ألحواهلم الدنيوية  الذي أّجلت لنا
قال  هللاالنار مثواكم  أي مقامكمخالدين فيها  يف حال كونكم فيها إىل األبد
إال ما شاء هللا يث خيرجه من النار حإن ربك حكيم عليم . 

وكذلك  أي هكذا ًنويّل بعض الظاملني بعضا   كما جعلنا الوالية بني اجلن واإلنس
مبا كانوا يكسبون .أي بسبب كسبهم السيئات، فإن اجملرم ويّل اجملرم 

 أي من هذا اجملموع، وإال اي معشر اجلن واإلنس أمل أيتكم رسل منكمويقال هلم 
أي يوم  عليكم آاييت وينذرونكم لقاء يومكم هذايبينون  يقّصونفالرسل من اإلنس 

خدعتهم حىت ارتكبوا  وغّرهتمابجلرم والعصيان  قالوا شهدان على أنفسناالقيامة 
 .احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافريناآلاثم 
ذلك  إرسال الرسل إمنا هو ألجلكن ربك مهلك القرىأن مل ي  أي أهل القرى

بظلم  أبن يظلمهم يف إهالكهموأهلها غافلون .أي بدون رسول يرشدهم 
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ولكل  من اجلن واإلنسدرجات  مراتبمما عملوا  أي بسبب ما عملوا
وما ربك بغافل عّما يعملون .بل عامل أبعماهلم وجيازيهم حسبها 

هبكموربك الغين ذو الرمحة إن يشأ يذ  أيها البشرويستخلف  ًجيعل خلفا
من بعدكم ما يشاء  من اخللقكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين  أبن ذهب هبم

 وجاء بكم خليفة هلم.
إن ما توعدون  من البعثآلت  أييت ال حمالةوما أنتم مبعجزين  ال تتمكنون

 من أن جتعلوه عاجزاً فال يتمكن من البعث.
ملوا على مكانتكمقل اي قوم اع  ،أي منزلتكم، وهذا كقولك: اعمل ما شئت
تعلمون من تكون له عاقبة يف اآلخرة  فسوفمبا أمرين هللا  إين عاملهتديدًا 

 . الظاملونال يفوز  إنه ال يفلحالعاقبة احلسىن يف اآلخرة  الدار
وجعلوا  أي الكفارهلل مما ذرأ  أي خلق هللامن احلرث زرع الواألنعام 

أنه  هلل بزعمهمالقسم  هذابيان )جعلوا(  فقالواأي قسمًا  نصيباً الدواب 
أي األصنام، فكانوا يطعمون الضيوف ما هلل،  لشركائناالقسم  وهذايكون هلل 

ألن العمل املشرك فيه ال يقبله هللا،  فما كان لشركائهمويعطون ما لألصنام لسدنتها 
بئس  فال يصل إىل هللا وما كان هلل فهو يصل إىل شركائهم ساءلألصنام  فكأنه أيضاً 

ما حيكمون .هذا احلكم و التقسيم 
وكذلك   كما زين الكفار هذا التقسيم زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم

فاعل )زين(، أي زين الشركاء واألصنام يف نفس املشركني أن يقتلوا أوالدهم  شركاؤهم
علة )زين(، أي إمنا زين الشركاء القتل بقصد إهالك  لريدوهمد وقتلهم قرابانً لألصنام ابلوأ

أي ما كانوا عليه  دينهمأي على املشركني  عليهمأي خيلطوا  وليلبسوااملشركني 
من دين إبراهيم )عليه السالم( مث فقد أدخل الشيطان الباطل يف عقيدهتم بقصد خلط 

أي اتركهم اي رسول  فذرهمإبجبارهم على الرتك  شاء هللا ما فعلوهولو الباطل ابحلق 
 أي افرتائهم على هللا. وما يفرتونهللا 
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وقالوا  أي الكفارهذه أنعام  دوابوحرث  زرعحجر  حرام على كل
أنه حرام لغري  بزعمهممن سدنة األصنام  ال يطعمها إال من نشاءالناس وإمنا 
فال تركب وه  السائبة والبحرية كما تقدم  وأنعام حرمت ظهورهان حجة السدنة، بدو 

وأنعام ال يذكرون اسم هللا عليها  عند ذحبهاافرتاء عليه  أي على هللا فإهنم نسبوا
 أي بسبب افرتائهم. سيجزيهم مبا كانوا يفرتونهذه اخلرافات إىل هللا تعاىل 

وقالوا ما يف بطون هذه األنعام  أوالد السائبة والبحرية أيخالصة لذكوران  ال
وإن أي نسائنا، وذلك إذا ُولدت حية  وحمّرم على أزواجناجيوز تناول اإلانث منها 

يف الولد  فيهالذكور واإلانث  فهمأبن ولدت يف حال كون الولد ميتًا  يكن ميتة
شركاء  جيوز لكليهما أن أيكال منهسيجزيهم وصفهم صفون من نسبة أي ما ي

 . إنه حكيم عليمالكذب إىل هللا 
قد خسر الذين قتلوا أوالدهم  ابلوأد أو الذبح لألصنام ًسفها  عن سفاهة

بغري علم  أي ابجلهل ابألحكام اإلهليةوحّرموا ما رزقهم هللا  مما تقدم ذكره افرتاء
 مل يهتدوا إىل احلق. ا مهتدينقد ضلوا وما كانو ألهنم نسبوا التحرمي إىل هللا  على هللا
وهو الذي أنشأ  خلقجّنات  بساتنيمعروشات   ،مرفوعات على ما حيملها

أي مثره طعمًا  والنخل والزرع خمتلفًا أكلهكاألشجار   وغري معروشاتكالكروم 
من  وغري متشابه  كلوايف الطعم وغريه  والزيتون والرّمان متشاهباً ولوانً وشكالً وخاصية 

الذي قرره هللا من زكاة  إذا أمثر وآتوا حقهمثر كل واحد من هذه األشجار والزرع  مثره
اإلسراف الزايدة عن ما قرره هللا  وال تسرفواأي يوم قطع الثمرة  يوم حصادهأو غريه 
 . إنه ال حيّب املسرفنيتعاىل 
و  أنشأمن األنعام  الدوابمحولة  ما حيمل األثقال ًوفرشا  يصنع من

كأن الشيطان مشى يف   كلوا مما رزقكم هللا وال تتبعوا خطوات الشيطانجلد الدواب 
أي ظاهر  لكم عدو مبنيالشيطان  إنهطريق فمشى اإلنسان يف نفس ذلك الطريق 

 العداوة.
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مثانية أزواج  أي مثانية أقسام بدل من احلمولة والفرشمن الضأن  الغنماثنني 
أي هل الذكرين،  ءالذكريناي رسول هللا  اثنني قلالصخل  ومن املعزر وأنثى ذك

أّما اشتملت عليه أرحام منهما  أم االثنينيهللا  حّرمذكر الضأن أو ذكر املعز 
 نبئوينأي: أو حّرم ما محلت إانث اجلنسني، ذكرًا كان احملمول أو أنثى  األنثيني

أي عن مصدر علم  ال مبجرد تقليد  بعلممن هذه األجناس أخربوين عما حرمه هللا 
 أبن هللا حّرم بعض هذه األقسام. إن كنتم صادقنيوظن 
ومن اإلبل اثنني  الذكر واألنثى ومن البقر اثنني قل ءالذكرين حّرم أم األنثيني أما

التحرمي،  إذ وّصاكم هللا هبذاحاضرين  اشتملت عليه أرحام األنثيني أم كنتم شهداء
بنسبة التحرمي إليه  فمن أظلم ممن افرتى على هللا كذابً فهل لكم علم أو مشاهدة 

ليضّل الناس بغري علم  بدون أن يعلم أن هللا قال ذلك إن هللا ال يهدي القوم
 الذين عاندوا يف الظلم واالفرتاء. الظاملني
قل  اي رسول هللا ّال أجد فيما أوحي إيل ن من القرآ ًحمّرما  مما ذكرمت حترميه

على طاعم يطعمه  على آكل أيكله ًإال أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحا  ًأي مصبواب
أو قذر جنس  أو حلم خنـزير فإنه رجسكالدم يف العروق ال الباق  يف القلب مثاًل 

لى اسم أي ذبح ع أهّل لغري هللا بهأي حلمًا أكله خروج عن طاعة هللا ألنه  فسقاً 
إىل تناول ش ء من احملرمات  فمن اضطرّ الصنم، واإلهالل رفع الصوت عند الذبح 

غري ابغ  أي مل يكن هو طالبًا لألكلوال عاد  مل يتعد يف أكله حّد الضرورة فإن
 . ربك غفور رحيم

وعلى الذين هادوا  اليهود، قبل نسخ شريعتهمحّرمنا كل ذي ظفر   كل ذي
ومن البقر والغنم حّرمنا عليهم والطيور والسباع، أو كل ذي خملب وظفر  إصبع كاإلبل

أي اشتمل الظهر على  محلت ظهورمهاأي شحمًا  إال ماكل شحم   شحومهما
  أو ما اختلط بعظمأي ما اشتمل عليه األمعاء، مجع حاوية  أو احلواايذلك الشحم 

أي بسبب ظلمهم  جزيناهم ببغيهمالتحرمي  ذلككشحم اإللية املختلطة ابلعصص 
وإان لصادقون . 
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فإن كذبوك فقل ربكم ذو رمحة واسعة  فال تغرتوا ابإلمهال، وإمنا رمحته أمهلتكم مث
 املكذبني. عن القوم اجملرمنيعذابه  وال يرّد أبسهأيخذكم 
سيقول الذين أشركوا  احتجاجاً لصحة شركهمابؤانلو شاء هللا ما أشركنا وال آ 

أي مثل  كذلكمن البحرية والسائبة وحنومها  وال حرمنا من شيءأي مل يشرك آابؤان 
قل هل عندكم من عذابنا  كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا أبسناهذا التكذيب 

تتبعون إال ما  لنا إنتظهروه  فتخرجوهيف أن هللا شاء شرككم وحترميكم  علم
 تكذبون. ونالظن وإن أنتم إال خترص

قل فلله احلجة البالغة  الواضحة اليت تصل إىل املكلفني، فيما يريد بلوغه فلو
 . هلداكم أمجعنيإجلائكم  شاء

 ّقل هُلم  احضرواشهداءكم الذين يشهدون أن هللا حّرم هذا  الذي حترمونه من
وال تتبع أهواء  أي ال تصدقهم فإن شهدوا فال تشهد معهمالبحرية والسائبة وغريمها 

الذين ال يؤمنون ابآلخرة أهواء  وفان احملّرم يكذب آبايت هللا  الذين كّذبوا آبايتنا
 جيعلون له عدالً ومثالً وهم املشركون. وهم برهبم يعدلون

قل تعالوا أتل  أقرأما حّرم رّبكم عليكم أال تشركوا به شيئًا و  أحسنوا
وا أوالدكم من إمالق  ابلوالدين إحسااًن وال تقتل  من أجل الفقر حنن نرزقكم وإاّيهم

الظاهرة واملخفية   ما ظهر منها وما بطنالكبائر من الذنوب  وال تقربوا الفواحش
كالقصاص   إال ابحلققتلها  وال تقتلوا النفس اليت حّرم هللاكالزان علنًا أو خفية 

ذلكم  ذا( إشارة، و)كم( خطاب(وصاكم  هللابه  حبفظهلعلكم تعقلون  ما
 يضركم وما ينفعكم.
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وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت  ابلصفة اليتهي أحسن   كحفظه واسرتابحه
حىت يبلغ  اليتيمأشده  ًقوته أبن يصري ابلغًا رشيداوأوفوا  أبن ال تنقصوا الكيل

ما يتمكن عليه فهذه  أي ال نكلف نفسًا إاّل وسعهاابلعدل  وامليزان ابلقسط
 ذا قرىبقولكم الضار يف  وإذا قلتم فاعدلوا ولو كانالتكاليف مقدورة لإلنسان 

 تتعظون. أوفوا ذلكم وّصاكم به لعلكم تذكرونأحكامه  وبعهد هللاأقرابؤكم 

و  اعلمواأن هذا  الذي يف هذه السورة من األصول واألحكام صراطي
 فتفرقالطرق األخرى  فاتبعوه وال تتبعوا السبلمستقيمًا  يف حال كونه مستقيماً 

وصاكم به لعلكم االتباع  بكم عن سبيله ذلكمأي تتفرق، مبعىن متيل تلك السبل 
 الضالل. تتقون
مث  للرتتيب الذكريآتينا موسى الكتاب  التوراة ًمتاما  أي ألجل إمتام النعمة

على الذي أحسن  موسى )عليه السالم( يف تبليغه وهووتفصياًل لكل شيء  من
 بلقاء رهبمأي بين إسرائيل  ورمحة لعلهمداللة إىل احلق  وهدىً األصول والفروع 

 .يؤمنونجزائه 
وهذا  القرآنكتاب أنزلناه مبارك   كثري اخلريفاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون . 

أن  أي إمنا أنزلنا القرآن لكراهة أن لواتقو  أيها املعاصرون للرسول)صلى هللا عليه
خمففة، أي إان  من قبلنا وإناليهود والنصارى  إمنا أنزل الكتاب على طائفتنيوآله( 
كنا عن دراستهم  أي دراسة اليهود والنصارىلغافلني  إذ مل نعرف أن كتبهم موجهة

 إلينا ولذا مل نتبعهم.
اب لكنا أهدى منهمأو تقولوا لو أان أنزل علينا الكت  أي أكثر اتباعًا من اليهود

من ربكم وهدًى ورمحة فمن أظلم دليل واضح وهو القرآن  فقد جاءكم بينةوالنصارى 
عنها سنجزي الذين يصدفون أعرض  وصدفبعد أن عرفها  ممن كذب آبايت هللا

 هم.بسبب إعراض مبا كانوا يصدفونالعذاب السيئ  عن آايتنا سوء العذاب
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هل ينظرون  ماذا ينتظر كفار مكة، حىت ال يؤمنواإال أن أتتيهم املالئكة  ملك
يوم أييت من أنواع العذاب  أو أييت بعض آايت ربكبزعمهم  أو أييت ربكاملوت 

مل فاعل )ال ينفع(، إذا كانت  ال ينفع نفساً إمياهناكعالمات املوت   بعض آايت ربك
أي طاعة وعبادة، فإن اإلنسان إذا رأى  كسبت يف إمياهنا خرياً   تكن آمنت من قبل أو

حىت أيتيكم  قل انتظرواالعذاب سقط التكليف، فال ينفع اإلميان وال الطاعة حينئذ 
 . إان منتظرونالعذاب 
إن الذين فرقوا دينهم  اختلفوا فيه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ًوكانوا شيعا  ًفرقا

ءلست منهم يف شي  أنت ال ترتبط هبمإمنا أمرهم إىل هللا  يتوىل جزاءهم مث
 ليعاقبهم بذلك. مبا كانوا يفعلونبعد أن حيشروا إليه  ينبئهم
من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا  فضاًلومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها 
 . وهم ال يظلمونعدالً 
،ديناً  قل إنين هداين ريب إىل صراط  مستقيم  أي هداين دينًا ًقيما  ًمستقيما

ملة  أي طريقة، وهذا بيان للدين ًإبراهيم حنيفا  مائاًل عن الشركوما كان  إبراهيم
 كما يزعم أهل الكتاب أنه كان يهودايً أو نصرانياً.  من املشركني)عليه السالم( 

قل إن صاليت ونسكي  عباديتوحمياي  حيايتوممايت  مويتهلل  فأحي  هلل
 . رب العاملنيوأموت يف سبيل هللا 

ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني  فإن إسالم كل نيب مقدم على إسالم
 أتباعه.
قل أغري هللا أبغي  أطلب، واالستفهام لإلنكاررابًّ و  احلال هو رب كل شيء

 وازرةأي ال حتمل  والتزر فإن إشراككم ال يضرين وال تكسب كل نفس إاّل عليها
رجوعكم إىل ثوابه وعقابه  أخرى مث إىل ربكم مرجعكمإمث نفس  وزرنفس آمثة 

فينبئكم  أي خيربكم ألجل اجلزاءمبا كنتم فيه ختتلفون .فيميز بني احلق والباطل 
وهو الذي جعلكم خالئف  خيلف بعضكم بعضًا األرض ورفع بعضكم فوق
أعطاكم  يف ما آتكمخيربكم  درجات ليبلوكمواملال واملكانة وغريها  يف العلم بعض
إن ربك سريع العقاب  فاحذروهوإنه لغفور رحيم .فارجوه 
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 151الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 : سورة األعراف7
 املص *بسم هللا الرمحن الرحيم .)رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله 

أي من هذا  منهضيق  كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرجآن هذا القر 
أي مذكر  ذكرىهو  به ومتعلق بـ )أنزل(  لتنذرالكتاب، لصعوبة تبليغه 

للمؤمنني . 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء  تطيعوهنم يف عصيان هللا

قلياًل ما تذّكرون  ًتذكراً قليال. 
وكم من قرية أهلكناها  أردان إهالك أهلهافجاءها أبسنا  عذابنا ًبيات  ًليال

أو هم قائلون .يف حالة القيلولة قبل الظهر 
فما كان دعواهم  استغاثتهم وكالمهمإذ جاءهم أبسنا  عذابنا ّإال  االعرتاف

 . أن قالوا إان كنا ظاملنيبظلمهم بـ 
ل إليهمفلنسألّن الذين أرس  أي األممولنسألّن املرسلني .عن أتدية الرسالة 
 ّفلنُقّصن  أحواهلمعليهم  على الرسل واألممبعلم  يف حال كوننا عاملني هبا

وما كنا غائبني .عنهم حال أعماهلم حىت جنهلها 
والوزن  لألعماليومئذ  يوم القيامةاحلق  ال زايدة فيه وال نقصان فمن

 الفائزون. فأولئك هم املفلحونحسناته  وازينهثقلت م
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم  إذ اشرتوا العذابمبا  بسبب
 أنفسهم. كانوا آبايتنا يظلمونما 

ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش  مجع معيشة: أسباب العيش
قلياًل ما تشكرون . نعم 

 كمولقد خلقنا  أي الرتاب الذي أصلكممث صورانكم  أعطينا الصورة مث قلنا

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 264 

 .للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إالّ إبليس مل يكن من الساجدين
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 152الصفحة 
 من قرآن خط عثمان طه

قال  هللاما منعك أاّل تسجد  ما محلك على أن ال تسجدإذ أمرتك قال 
والنار  خلقتين من انر وخلقته من طنيه السالم( من آدم )علي أان خرٌي منهالشيطان 

 أشرف من الطني.
قال فاهبط  اخرجمنها  من اجلنةفما يكون لك أن تتكرّب فيها  إذ ليست

 الصاغر: الذليل. فاخرج إنك من الصاغريناجلنة حمل املتكربين 
قال أنظرين  أمهلينإىل يوم يبعثون .يوم القيامة 
قال  هللاك من املنظرينإن. 
قال فبما أغويتين  )أي سببت ضاليل خبلق آدم )عليه السالمألقُعدن هلم  ألقعد

 . صراطك املستقيمللرتبص هبم كاللص يرتبص يف الطريق 
مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم   ،جوانبهم األربع

 .شاكرينأكثر بين آدم  أكثرهم اي هللا وال جتدكناية عن اإلحاطة هبم 
قال  هللا ًاخرج منها مذؤوما  مذمومًا ًمدحورا  مطرودًاملن تبعك منهم 

 . أمجعنيذرية آدم واألابلسة  ألمألن جهّنم منكممن بين آدم 
و  قلنااي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما  من مثارها

وال تقراب  ابألكلهذه الشجرة  شجرة احلنطةفتكوان من الظاملني  إذ اقرتبتما
 هذه الشجرة والظلم برتك األوىل.

فوسوس  أوهم انه انصحهلما الشيطان ليبدي  أي ليظهرهلما  آلدم وحواء
فروجهما أي كانت عاقبة  عنهما من سوآهتماسرت  ما ُوري)عليهما السالم( 

ما هناكما رّبكما عن الشيطان بصدد إغوائهما  وقالما الوسوسة تعريتهما عن مالبسه
أو فإذا أكلتما منها صرمتا من املالئكة  أن تكوان ملكنيكراهة   هذه الشجرة إالّ 

يف اجلنة، فإن من أكل منها صار ملكًا أو خالداً يف اجلنة، وهللا مل يرد  تكوان من اخلالدين
 ذلك لكما ولذا هنى عن أكلها.

اوقامسهم  أقسم هلما ابهللإين لكما ملن الناصحني . 
فدالمها  أي أنزهلما من رتبتهما العاليةبغرور  أبن غرمها وخدعهما، فإهنما مل
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بدت هلما ابتدائ ابألكل  فلما ذاقا الشجرةيكوان حيتمالن أن حيلف ابهلل كاذاًب 
شرعا  وطفقا ظهرت هلما عورهتما ألن ألبستهما سقطت عن أجسامهما سوآهتما

خيصفان  يرقعانعليهما  على أنفسهمامن ورق  شجر اجلنة واندامها رهبما أمل
ظاهر، واالستفهام  أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني

 للعتاب واللوم.
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 153الصفحة 
 من قرآن خط عثمان طه

قاال ربنا ظلمنا أنفسنا  عن اجلنة ألان سببنا نزولنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونّن
 فإن اخلروج عن اجلنة من أعظم اخلسارات. من اخلاسرين

قال  هللااهبطوا  اي آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض
 البعث. إىل حنيمتتع ابمللذات  ومتاعاستقرار  مستقر
قال  هللافيها  أي يف األرضيها متوتون ومنها خترجونحتيون وف .للجزاء 
 ًاي بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا  فإن تدبري السماء أوجب تكون اللباسيواري 
أبن  ولباس التقوىأي لباس التجمل  ريشاً أنزلنا  وعوراتكم  سوآتكميسرت 

لباس السرت  يتق  اإلنسان كأنه لبس ما يسرت جرائمه ورذائله، فاللباس على ثالثة أقسام:
الن التقوى تنفع اإلنسان يف دنياه وآخرته  ذلك خريولباس التجمل ولباس التقوى 

ذلك  إنزال اللباسمن آايت هللا  الدالة على فضله ورمحتهلعلهم يذكرون 
 يتذكرون نعم هللا فيتجنبون اآلاثم.

اي بين آدم ال يفتنّنكم  ال خيدعنكمن اجلنة ينـزعُ الشيطان كما أخرج أبويكم م 
 يراكمأتكيد للتحرز  لباسهما لرييهما سوآهتما إنهعن األبوين  عنهماالشيطان 
إان للطافة أجسامهم  من حيث ال تروهنمجنوده األابلسة  هو وقبيلهالشيطان 

 أي مّكنا الشياطني من خذالن الكفار. جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون
وإذا فعلوا ي الذين ال يؤمنون أفاحشة  معصية كبريةقالوا وجدان عليها  أي

قل إن هللا ال إبتيان هذه الفاحشة  هللا أمران هباقالوا  اابءان وعمل هذه الفاحشة 
فال علم لكم أبن هللا أمر  أتقولون على هللا ما التعلمونابلقبائح  أيمر ابلفحشاء

 بذلك، وهذا استفهام إنكاري.
 أمر ريب ابلقسطقل  ابلعدلو  أمر أنأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

أي توجهوا إىل هللا يف كل مسجد، فلم أيمر هللا ابلشرك وال ابلقبائح ـ كما زعمتم ـ 
وادعوه  اعبدوا هللاخملصني  يف حالة اإلخالص له بدون شرك ورايءله  أي هلل
الدين ادة له الطاعة والعبادة، أي أخلصوا العبكما بدأكم  خلقكمتعودون  إليه
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 يف يوم القيامة، أي ادعوه ألنكم رجازون يف اآلخرة.
 عليهم الضاللةثبت  وفريقًا حقهدى مجاعة  فريقًا هدىيف حال كونه 

من دون أبن مسعوا كالم الشياطني  إهنم اختذوا الشياطني أولياءألهنم تركوا اتباع احلق 
 على هداية. أهنم مهتدوني يظنون أ هللا وحيسبون

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 269 

 
 154الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
اي بين آدم خذوا زينتكم  لباس التزينعند كل مسجد  فإن اإلنسان إذا ذهب

ابلزايدة يف  وكلوا واشربوا وال تسرفواإىل املسجد فقد ذهب إىل خدمة مالك امللوك 
دم حب هللا كاف يف ترك اإلنسان لذلك فإن ع إنه ال حيب املسرفنياألكل والشرب 

 الش ء.
قل من حرم زينة هللا  اإلضافة للتشريف، أي مطلق الزينةاليت أخرج  تلك الزينة

لعباده و  من حرمالطيبات  املستلذات غري احملرمةمن الرزق  واالستفهام يف معىن
فإن هللا خلق الزينة  ياللذين آمنوا يف احلياة الدنالزينة والطيبات  قل هيالنف  

للمؤمنني، فال  خالصةللمؤمنني يف الدنيا، ويشاركهم الكافرون تعدايً، يف حال كوهنا 
تفصيالً  نفّصلهكذا  كذلكإىل األبد  يوم القيامةيشاركهم الكافرون فيها 

 فإن غري العامل ال يفهم هذه احلقائق. اآلايت لقوم يعلمونواضحاً 
 ريب الفواحشقل إمنا حرم  املعاص  الكبارما ظهر منها وما بطن  الظاهرة

 بغري احلقالظلم  والبغياخلمر، أو يعين سائر اآلاثم  اإلمثحّرم  وواملخفية 
أي  سلطاانأي بشركه  أن تشركوا ابهلل ما مل ينـّزل بهحرم  ووصف أتكيدي 

 وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمونم شركاء له دلياًل فانه تعاىل مل ينزل دلياًل بكون األصنا
 ابالفرتاء عليه.

ولكل أمة أجل  أمد تنته  تلك األمة مبج ء ذلك األمدفإذا جاء أجلهم  أبن
أي اليتأخرون مقدار ساعة وال  ال يستأخرون ساعة وال يستقدمونجاء ليصل إليهم 

 تتقدمون على ذلك الوقت.
اي بين آدم إما  ما( وما زائدة أي )إنأيتيّنكم رسل منكم  من جنسكم

يقصون  خيربونعليكم آاييت فمن اتقى   املعاصوأصلح  حاله فال خوف
 خوفاً وحزانً يشمالن الكافرين يف الدنيا واآلخرة. عليهم وال هم حيزنون

والذين كذبوا آبايتنا واستكربوا عنها  أبن تكربوا فلم يقبلوها أولئك أصحاب
 ابقون دائمًا. هم فيها خالدوناملالزمون هلا  نارال
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 ًفمن أظلم ممن افرتى على هللا كذاب  أي ال أحد أظلم منهأو كذب آبايته  أبن
حظهم  أولئك يناهلم نصيبهمنسب إليه ما مل يقله، أو نسب إليه أنه مل يقل ما قاله 

من الكتاب  مما كتب هلم من األرزاق واآلجال جاءهتم رسلناحىت إذا  مالئكة املوت
يتوفوهنم  ألجل أن يقبضون أرواحهمقالوا  أي املالئكة هلم أين ما كنتم تدعون من

فال  عناغابوا  ضّلواالكفار  قالواأي أين األصنام اليت عبدمتوها  دون هللا
، فإهنم ال مسلمني هلل على أنفسهم أهنم كانوا كافريناعرتفوا  وشهدواينفعون اآلن 

 يف احلياة كانوا يقولون حنن مطيعون هلل.
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 155الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
قال  هللا هلم يوم القيامةادخلوا يف أمم  يف مجلة أقوام كفارقد خلت  مضت

من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار  )متعلق بـ )ادخلواكلما دخلت  يف النار أمة
 حىت إذا اداركواة األخرى اليت ضلت بسبب االقتداء هبا أي األم لعنت أختها

أي األمة املتأخرة  مجيعًا قالت أخراهميف النار  فيهاتالحقت األمم واجتمعت 
ألوالهم  األمة املتقدمةربنا هؤالء أضلوان  فإن املتقدم سبب إضالل املتأخر
فآهتم  أي أعطهمعذاابً ضعفاً من النار وأضلوا  ألهنم ضلواقال  هللالكل  من

ما  ولكن ال تعلمونألن كل طائفة ضلت وأضلت الطائفة املتأخرة  ضعفالفريقني 
 لكل فريق.

وقالت أوالهم  أي األمة املتقدمةألخراهم  األمة املتأخرة فما كان لكم علينا
ذاب فذوقوا العحىت تستحقوا نصف عذابنا أو حىت نتحمل نصف عذابكم  من فضل

 ألنكم كفرمت كما كفران، وأضللتم كما أضللنا. مبا كنتم تكسبون
إن الذين كذبوا آبايتنا واستكربوا عنها  تكربوا عن اإلميان هبا التفتح هلم أبواب

اجلمل يف سّم يدخل  وال يدخلون اجلنة حىت يلجلرفع أعماهلم إىل عليني  السماء
جنزي هكذا  وكذلكحالة دخوهلم اجلنة ثقبة اإلبرة، وهذا بيان الست اخلياط
 .اجملرمني
هلم من جهنم مهاد  فراش من انرومن فوقهم غواش  أغطية من انر وكذلك

 . جنزي الظاملني
والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفسًا إال وسعها  فالتكاليف شاقة

 دائمون. ا خالدونأولئك أصحاب اجلنة هم فيهعليهم يف الدنيا، ويف اآلخرة 
ونزعنا  أخرجناما يف صدورهم  أي قلوهبم  ّمن غل  حقد، فإن القلوب تطهر

األهنار وقالوا حتت قصورهم  جتري من حتتهموتطيب يف اآلخرة فال حتاسد وال تباغض 
وما كنا لنهتدي لوال أن أي أرشدان الطريق املوصل للجنة  احلمد هلل الذي هداان هلذا
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 لقد جاءت رسل ربنا ابحلقأي مل نصل إىل اجلنة لوال هداية هللا لنا إليها  هللاهداان 
تلكم خمففة من الثقيلة  أنانداهم املالئكة، تبشريًا هلم  ونودوافاهتدينا إبرشادهم 

 بسبب أعمالكم الصاحلة. مبا كنتم تعملونصارت إراثً وعائدة إليكم  اجلنة أورثتموها
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 156الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 ًواندى أصحاب اجلنة أصحاب النار أن قد وجدان ما وعدان ربنا حقا  فقد وعدان

الكفار  حقًا قالوامن العقاب  فهل وجدمت ما وعد ربكماجلنة وها ه  قد دخلناها 
نعم  ًوجدانه حقا فأذن مؤذن  فنادى منادبينهم أن لعنة هللا  بعده وطرده وعذابه
 الظاملنيعلى . 

الذين يصّدون عن سبيل هللا  أي مينعون الناس عن اإلميانويبغوهنا  يطلبون
أبن يكون منحرفاً، مثاًل السبيل املستقيم هو التوحيد واملشرك يريد االحنراف  ع َوجاً السبيل 

 ال يعتقدون ابآلخرة.  وهم ابآلخرة كافرونعنه إىل الشرك 
وبينهما  النار أي بني اجلنة وحجاب  مينع وصول أثر إحدامها إىل األخرى

وعلى األعراف  مجع عرف وهو املرتفع، فبني اجلنة والنار مرتفعات، عليهارجال 
وظاهر اآلية اهنم ليسوا من أهل النار ويطمعون يف دخول اجلنة، أو أهنم من أهل الكرامة 

م ألهل النار وألمرهم أصحاب والقرب عند هللا وذلك لتسليمهم على أصحاب اجلنة وعتاهب
أولئك  يعرفوناجلنة ابلدخول فيها، ولآلية بطن ُفّسر آبل حممد )صلى هللا عليه وآله( 

أي بعالئم وجوههم، كالسواد ألهل النار  بسيماهممن أهل اجلنة والنار  كالّ الرجال 
الم عليكم أن سقائلني  أصحاب اجلنةأهل األعراف  واندواوالبياض ألهل اجلنة 

 .(34)يف دخوهلا وهم يطمعونمل يدخل أهل األعراف اجلنة بعد  مل يدخلوها
وإذا صرفت أبصارهم  أي توجهت أنظار أهل األعرافتلقاء  جهة أصحاب

 .مع القوم الظاملنييف النار  النار قالوا ربنا ال جتعلنا
 ًواندى أصحاب األعراف رجاال  من الكفاراهميعرفوهنم بسيم  أي بعالئم

أموالكم وأوالدكم وأتباعكم، مل ينفع يف رفع  قالوا ما أغىن عنكم مجعكموجوههم 
 أي ما أغىن عنكم كربايئكم يف رفع العذاب. وما كنتم تستكربونالعذاب عنكم 

                                                        
أي املؤمنني الذين عرفوهم بسيماهم اهنم من  أصحاب اجلنةأي اهل األعراف  واندواورمبا حيتمل يف تفسري اآلية:  (34)

حممد )صلى هللا عليه  أي مل يدخل اجلنة أصحاب اجلنة بعد، أما رجال األعراف وهم آل مل يدخلوهاأصحاب اجلنة... 
 أي أبصار أصحاب اجلنة، وهللا العامل. وإذا صرفت أبصارهموآله( فيدخلوهنا قبلهم... 
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املؤمنون، ويشريون إىل الذين كانوا يستضعفوهنم الكفار  أهؤالءمث يقولون للكفار 
الذين أقسمتم  أيها الكفارال يناهلم هللا برمحة  فكنتم تقولون إن هللا ال يدخلهم

 اجلنة، 
ادخلوا اجلنة ال خوف مث التفت أصحاب األعراف إىل أولئك املؤمنني قائلني هلم 

 . عليكم وال أنتم حتزنون
واندى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء  أي صبوا علينا

إن هللا املؤمنون  قالوامن سائر األطعمة  أو مما رزقكم هللاشربه بعض املاء لن
 .على الكافريناملاء والرزق  حرمهما
 ًالذين اختذوا دينهم هلوًا ولعبا   كانوا يلهون ابسم الدين و جيعلونه ألعوبة يف أيديهم

وغّرهتم  خدعتهماحلياة الدنيا فاليوم ننساهم  الناس  فال نرتكهم ونفعل هبم فعل
ما كانوا آبايتنا كـ   لقاء يومهم هذا وفلم يستعدوا  كما نسوانعطيهم املاء والطعام 

 أي ينكرون. جيحدون
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 157الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه  شرحنا فيه العقائد واألحكامعلى علم  أي مل

 . ورمحة لقوم يؤمنوندايتهم ألجل ه هدىيصدر الكتاب عن جهل ابلواقع 
هل ينظرون  الكفارإال أتويله  أي ما يؤول إليه أمر القرآن، فان ظهور مآل

أي مل  يقول الذين نسوهوهو يوم القيامة  يوم أييت أتويلهالقرآن إمنا هو يف القيامة 
اآلن  ققد جاءت رسل ربنا ابحليف الدنيا  من قبليعملوا ابلقرآن كأهنم انسني له 

هل  أوحىت ال ندخل النار  لنااليوم  فهل لنا من شفعاء فيشفعواعرفنا ذلك 
نرد  نرجع إىل الدنيافنعمل  صاحلًاغري الذي كنا نعمل  من الكفر والضالل قد

أي  وضل عنهم ما كانوا يفرتونبصرف أعمارهم يف الكفر والعصيان  خسروا أنفسهم
 ، فقد غابت األصنام عنهم.األصنام مل تشفع هلم

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض يف  مقدارستة أايم مث استوى 
النهار أي يغط  بسبب ظلمة الليل  الليلهللا  يغشيفخلقه  على العرشتوجه 
أي بشدة فكلما جاء  حثيثاً أي يطلب الليل النهار، ألنه يف عقبه كالطالب له  يطلبه
أي  الشمس والقمر والنجوم مسخراتخلق  وجاء الليل يف عقبه ليعدمه النهار 

فهو خيلق كل  اخللقهلل  لهللتنبيه  أالتعاىل  أبمرهيف حال كوهنا مذلالت 
رب أي دام خريه  تبارك هللافهو اآلمر الذي جيب أن ينّفذ أمره  واألمرش ء 
 .العاملني
 ًادعوا ربكم تضّرعا نة ابستكاوخفية  سرّاً فإنه أقرب إىل اإلخالص إنه ال حيب

 الذين جياوزون احلدود. املعتدين
وال تفسدوا يف األرض   ابلكفر واملعاصبعد إصالحها  أي أصلح األرض
 إن رمحة هللا قريب من احملسننييف رمحته  وطمعاً منه  وادعوه خوفاً األنبياء 

 فأحسنوا حىت تنالوا رمحته.
و الذي يرسل الرايحوه  من مكان إىل مكان آخر ًبشرا  مجع بشري أي مبشرات

بني يدي  أمامرمحته  املطرحىت إذا أقّلت  الرايح أي محلت ًسحااًب ثقاال 
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فأنزلنا ال زرع فيه وال ضرع  ميتأي إىل مكان  لبلدأي السحاب  سقناهابملاء 
مجيع  من كل الثمراتأي بسبب املاء  بهاملاء فأخرجنا أي بسبب السحاب  به

أبن  لعلكم تذكرونوحنييهم بعد موهتم  خنرج املوتىأي هكذا  كذلكأنواعها 
 القادر على إحياء األرض قادر على إحياء امليت.
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 158الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

والبلد الطيب  الكرمي الرتبةخيرج نباته إبذن ربه سنًا أبمره زاكيًا حو  البلد
الذي خبث   كالسبخةال خيرج  نباته ًإال نكدا  قلياًل بال نفع كذلك نصّرف

 إذ هم يعرفون قدر هذه اآلايت. لقوم يشكروننرددها ونكّررها  اآلايت

لقد أرسلنا نوحًا إىل قومه فقال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم  ليس لكم من إله
 يوم القيامة. عذاب يوم عظيمإن مل تؤمنوا  عليكمإين أخاف غري هللا  غريه

قال املأل  األشرافمن قومه إان لنراك  اي نوحيف ضالل مبني .واضح 

قال اي قوم ليس يب ضاللة  فلست ضااًلولكين رسول من رب العاملني . 
أبلغكم رساالت ريب  ألن كل حكم رسالةوأنصح لكم وأعلم من هللا   ابلوح

ا ال تعلمونم . 
أو عجبتم  أي أكذبتم فعجبتم، واالستفهام لإلنكار، أي ال تعجب أن جاءكم

 لينذركممن جنسكم وقومكم  رجل منكملسان  من ربكم علىرسالة  ذكر
 يرمحكم هللا إذا أطعتم. ولعلكم ترمحونالكفر واملعاص   ولتتقواوابل الكفر 

فكذبوه فأجنيناه و  أجنينالذين معها  من املؤمننييف الفلك  السفينة
وأغرقنا  ابلطوفانالذين كذبوا آبايتنا إهنم  أي املكذبنيكانوا قومًا عمني   عم

 القلوب غري مستبصرين.
و  أرسلناإىل  قبيلةعاد أخاهم  الذي كان منهم ًهودا  عطف بيان لـ

 عذاب هللا. ه غريه أفال تتقونقال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من إل)أخاهم( 

قال املأل الذين كفروا من قومه إان لنراك يف سفاهة  محق وإان لنظّنك من
 يف ادعائك الرسالة. الكاذبني
قال اي قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني. 
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 159الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
أبلغكم رساالت ريب وأان لكم انصح أمني أمون يف تبليغ الرسالة م أو عجبتم أن

 إذ جعلكم خلفاءنعمة هللا  جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا
قوة  بسطةأي اخللقة  يف اخللقهللا  من بعد قوم نوح وزادكمورثتم األرض خلفًا 

فاذكروا آالء هللا  أي نعمهلعلكم تفلحون .تفوزون 
عبد هللا وحده ونذرقالوا أجئتنا لن  نرتكما كان يعبد آابؤان  من األصنام فأتنا

 يف أاّن إذا مل نؤمن نعّذب. إن كنت من الصادقنيمن العذاب  مبا تعدان
قال  )هود )عليه السالمقد وقع  ثبت وحّقعليكم من ربكم رجس  عذاب

وغضب  من هللاأجتادلونين يف أمساء  لألصناممسّيتموها  آهلة، بال حقيقة أنتم
حجة  من سلطانأي بتلك األمساء، فاهلل مل يقل هذه آهلة  وآابؤكم ما نّزل هللا هبا

 .إين معكم من املنتظرينالعذاب  فانتظرواوبرهان 
فأجنيناه والذين معه  أبن آمنوا بهبرمحة مّنا  عليهموقطعنا  استأصلنادابر 

 .الذين كذبوا آبايتنا وما كانوا مؤمننيم القوم، أي القوم إىل آخره
و  أرسلناإىل  قبيلة ًمثود أخاهم صاحلا  )النيب )عليه السالم قال اي قوم

 من ربكم هذه انقة هللامعجزة  اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة
من  أتكلاتركوها  فذروهادليل على صدق دعواي  لكم آيةاإلضافة للتشريف 

 مؤمل. فيأخذكم عذاب أليمال تسيئوا إليها  يف أرض هللا وال متّسوها بسوءالعشب 
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 160الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
واذكروا  نعمة هللا عليكمإذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبّوأكم  مكنكم يف

القصور  أبن تبنون يف السهل قصوراً سهول األرض  األرض تتخذون من سهوهلا
 ًوتنحتون اجلبال بيوت  تصنعون البيوت يف اجلبالفاذكروا آالء هللا  نعمائه وال

 حال للتأكيد. يف األرض مفسدينال تفسدوا  تعثوا
قال املأل  مجاعة األشرافالذين استكربوا  عن اإلميان من قومه للذين

أتعلمون  (ذين استضعفوابدل من )ال ملن آمن منهمأي عّدوهم ضعفاء  استضعفوا
 إان مبا أرسل بهأي املستضعفون  قالوااستفهام استهزائ   أن صاحلاً مرسٌل من ربه
 .مؤمنونصاحل )عليه السالم( 

قال الذين استكربوا  تكربوا عن اإلميانإان ابلذي آمنتم به  من التوحيد وأقوال
 .كافرونصاحل )عليه السالم( 

فعقروا  ا أي جرحوالناقة وعتوا  استكربواعن أمر رهبم  عن امتثاله وقالوا
 .إن كنت من املرسلنيمن العذاب  اي صاحل ائتنا مبا تعُدان

فأخذهتم الرجفة  زلزلة شديدةفأصبحوا يف دارهم جامثني  صرعى على وجوههم
 فتوىّل  )أعرض صاحل )عليه السالمعنهم وقال  خماطبًا جلثثهم اهلالكة اي قوم لقد

 .أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال حتّبون الناصحني
و  أرسلنالوطًا إذ قال لقومه أأتتون الفاحشة  وه  اللواطما سبقكم هبا 

 . من أحد من العاملنيابلفاحشة، واالستفهام لإلنكار 
إنكم لتأتون الرجال شهوة  أي ألجل الشهوةوم من دون النساء بل أنتم ق

 أي رجاوزون احلد. مسرفون
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 161الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
وما كان جواب قومه  لهإال أن قالوا أخرجوهم  )أي لوطًا )عليه السالم

 من الفواحش. من قريتكم إهنم أانس يتطهرونواملؤمنني به 
فأجنيناه وأهله إال امرأته   كانت كافرةكانت من الغابرين دايرهم  الذين بقوا يف
 فهلكوا.
 ًوأمطران عليهم مطرا  نوعًا عجيبًا من املطر وهو احلجارة فانظر كيف كان عاقبة

 .اجملرمني
و  أرسلناإىل مدين  وهم قبيلة أخاهم شعيبًا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم

 من ربكم فأوفوا الكيل وامليزانأي معجزة على صدق   من إله غريه قد جاءتكم بينة
الناس أشياءهم وال تفسدوا يف البخس: النقص  وال تبخسواأدوا حقوق الناس كاملة 

العمل الذي أمرتكم به  ذلكمابألنبياء  بعد إصالحهاابلكفر والعصيان  األرض
خري لكم إن كنتم مؤمنني . 

وال تقعدوا بكل صراط  طريقتوعدون  أي ختوفون الناس ابلقتل حيث كانوا
أي  من آمن بهمتنعون الناس عن اإلميان  وتصدون عن سبيل هللاالطريق  يقطعون
واذكروا إذ كنتم قلياًل أن تكون معّوجة  عوجاً تطلبون السبيل  وتبغوهناابهلل 

من األمم السابقة حيث  وانظروا كيف كان عاقبة املفسدينابلنسل اخلصب  فكثركم
 نزل عليهم العقاب.

نكم آمنوا ابلذي ُأرسلت به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم وإن كان طائفة م
ألنه حيكم  وهو خري احلاكمنيأي بني الفريقني إبجناء احملق وإهالك املبطل  هللا بيننا
 ابلعدل.
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 162الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
قال املأل  األشرافالذين استكربوا  تكربوا عن قبول احلق من قومه
طريقتنا أبن  نك اي شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودّن يف ملتنالنخرج
 أي كيف نعود فيها وحنن كارهون لطريقتكم. قال أو لو كنا كارهنيتكفروا 
قد افرتينا على هللا كذاًب إن عدان يف ملتكم  أبن نشرك، ألن الشرك كذب فإذا

لنا أن نعود فيها يصح  اان هللا منها وما يكونبعد إذ جننسبناه إىل هللا كان افرتاًء عليه 
وهذا من قبيل التعليق على احملال، وذلك ألجل أيس الكفار عن  إال أن يشاء هللا ربُّنا

فهو أعلم مبا تعّبدان به من التوحيد  وسع ربنا كل شيء علماً عودهم إىل ملة الكفر 
على هللا توكلنا  يف أمورانربنا افتح فّتاح القاض  اقض، والبيننا وبني قومنا 

 .ابحلق وأنت خري الفاحتنيالكفار 
وقال املأل الذين كفروا من قومه  بعضهم لبعض ًلئن اتبعتم شعيبًا إنكم إذا 

 .خلاسرونحال اتباعكم شعيباً )عليه السالم( 
فأخذهتم الرجفة  الزلزلة املقرتنة ابلصيحةفأصبحوا يف دارهم جامثني ملقني ميتني 

 على وجوههم.
الذين كذبوا شعيبًا كأن مل يغنوا فيها  استأصلهم حىت كأهنم مل يقيموا يف دايرهم

الذين كّذبوا شعيباً كانوا هم اخلاسرين .ال الذين اتبعوه 
فتوىل  )أعرض شعيب )عليه السالمعنهم  حال أخذهم العذاب وقال اي قوم

أحزن  ونصحت لكم فكيف آسىم رسالة إذ كل حك لقد أبلغتكم رساالت ريب
على قوم كافرين .أي ال أحزن على الكفار 

وما أرسلنا يف قرية من نيبّ  إاّل أخذان أهلها ابلبأساء  ابلشدائدوالضّراء 
 أي يتنبهوا ويرجعوا إىل هللا. لعلهم يضرعوناألمراض وما أشبه 

مث بّدلنا مكان السيئة احلسنة البؤس ووضعنا مكانه الرخاء ك   أبن رفعنا عنهم
 وقالوا قد مّس آابءان الضّراء والسّراءأبن كثروا عددًا وُعددًا  حىت عفوايشكروا 

فإهنم مل يشكروا، بل قالوا هذه عادة الدهر تس ء و حتسن فقد أساء إىل آابئنا وأحسن إلينا 
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فأخذانهم  ابلعذاببغتة  فجأةوهم اليشعرون جل الضراعة، أبن السيئة أل
 واحلسنة ألجل الشكر، فإذا مل يتوجهوا إىل هللا يف أي حال استحقوا العقاب.
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 163الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ولو أّن أهل القرى آمنوا  عوض الكفرواتقوا  عوض العصيان لفتحنا عليهم
مبا  ولكن كذبوا فأخذانهمكالنبات   واألرضكاملطر   من السماءخريات  بركات

 من الكفر واملعاص . كانوا يكسبون

أفأمن  أي هل أيمن، واالستفهام للتوبيخأهل القرى أن أيتيهم أبسنا  عذابنا
 ًبيات  ًليالوهم انئمون .يف حال النوم 

 ًأو أمن أهل القرى أن أيتيهم أبسنا ضحى  يف النهار عند ارتفاع الشمس وهم
 يلهون غافلني عن هللا. يلعبون
أفأمنوا مكر هللا  استدراجه إايهم ابلنعم، وعالجه لألمر ابلوسائل اخلفية فال أيمن

 الذين خيسرون كل ش ء. مكر هللا إال القوم اخلاسرون

  أو مل يهد  أمل يتبنّيللذين يرثون األرض  خيلفون السابقني من بعد أهلها أن لو
أبن جنعل  ونطبع على قلوهبم أي أخذانهم بسبب معاصيهم نشاء أصبناهم بذنوهبم

 مساع تفهم. فهم اليسمعونقلوهبم حبيث خيتم عليها فال تفقه شيئاً 

تلك القرى  اليت مر ذكرهانقص عليك من أنبائها  بعض أخبارها ولقد
عند رج ء البينات  فما كانوا ليؤمنواأي ابألدلة واملعجزات  جاءهتم رسلهم ابلبينات

لمبا كذبوا من قب  إذ عاندوا احلق فاستمروا على الكفركذلك  هكذا يطبع هللا
فإن طبعه عبارة عن انطباعه ابلقسوة، وحيث إن هللا تركه حىت  على قلوب الكافرين
 يقسو، ُنسب إليه تعاىل.

وما وجدان ألكثرهم  أكثر األمممن عهد  وفاء مبا عاهدوا هللا عليه من نصرة
خارجني  وجدان أكثرهم لفاسقنيخمففة من الثقيلة  وإنان الرسل والبقاء على اإلمي

 عن طاعة هللا تعاىل.
مث بعثنا من بعدهم  بعد أولئك الرسل املتقدم أمساؤهمموسى آبايتنا  ابملعجزات
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إىل فرعون ومأله  أشراف قومهفظلموا  أنفسهمهبا  بسبب تلك اآلايت حيث مل
الذين أفسدوا يف األرض فإهنم غرقوا يف  بة املفسدينفانظر كيف كان عاقأيمنوا هبا 

 البحر.
وقال موسى اي فرعون إين رسول من رّب العاملني. 
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 164الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
حقيق  أي أان جديرعلى أن ال أقول على هللا إال احلق  الن الرسل ال يقولوا إال
من ربكم فأرسل معي بين السالم(  ه  معاجز موسى )عليه قد جئتكم ببينةاحلق 

فإن فرعون كان استعبدهم من وطن آابئهم وه  فلسطني مكان إبراهيم وإسحاق  إسرائيل
ويعقوب )عليهم السالم( فطلب موسى )عليه السالم( أن يطلق فرعون سراحهم حىت يرجع 

 هبم إىل األرض املقدسة.
قال  فرعونإن كنت جئت آبية  معجزة  كنت من الصادقنيفأت هبا إن  يف

 دعواك وجود هللا وأنك رسوله.
فألقى  )موسى )عليه السالمعصاه  يف األرضفإذا هي  تنقلبثعبان 

 ظاهر للعيان. مبنيحية عظيمة 
ونزع يده  أخرج يده من جيبهفإذا هي بيضاء  تشع بياضًا كأهنا الشمس

للناظرين .ملن ينظر إليها 
قال املأل  اف األشرمن قوم فرعون إن هذا  )موسى )عليه السالم لساحر
 حاذق ابلسحر. عليم
يريد أن خيرجكم من أرضكم  فإنه يريد أن أيخذ السلطة فينفيكم، أو أنتم تلتجئون

 تشريون يف أمره. فماذا أتمرونإىل الفرار 
قالوا أرجه وأخاه لتأخري هارون )عليه السالم( أي أّخر أمرمها، فإن اإلرجاء ا

وأرسل يف املدائن  أي البالدحاشرين .أي جامعني للسحرة 
أيتوك  من ترسلهمبكل ساحر عليم  حاذق يف السحر، حىت يظهروا للمأل أن

 موسى )عليه السالم( ساحر.
 ًوجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا ألجرا  أي أجرة لعملناإن كنا حنن الغالبني 

 . على موسى )عليه السالم(
قال  فرعوننعم  إن لكم أجرًاوإنكم ملن املقّربني  أقربكم إىل بالط  إضافة

 على األجرة.
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قالوا  السحرةاي موسى إما أن تلقي  عصاكوإما أن نكون حنن امللقني 
 نلق  حبالنا وعصّينا.

قال  )موسى )عليه السالمألقوا  أنتم حبالكم وعصيكم فلّما ألقوا سحروا
أخافوهم إرهاابً  واسرتهبوهمأبن خّيلوا إىل الناس أن عصيهم حيات  الناس أعني

وقد ورد أهنم هيأوا سبعني ألف حية وثعباانً، كلها أخذت  وجاؤوا بسحر عظيمشديدًا 
 تتحرك بشكل مفزع.

وأوحينا إىل موسى أن ألق  عصاك  فألقاها فصارت حيةفإذا هي  أي عصا
ما قلبوه عن وجهه أبن صّوروه  ما أيفكونأتكل بسرعة  لقفتموسى )عليه السالم( 

 حية، من اإلفك مبعىن الكذب.
فوقع  ثبتاحلق وبطل ما كانوا يعملون .من السحر 
فغُلُبوا  فرعون وربعههنالك  يف ذلك املقاموانقلبوا  رجعوا إىل أماكنهم

صاغرين .أذالء حمتقرين 
وألقي السحرة مالكوا أن ألقوا أنفسهم فأهنم مل يتساجدين  هلل تعاىل ملا عرفوا من

 صدق موسى )عليه السالم(.
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 165الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 قال فرعون آمنتم به *رب موسى وهارون  *قالوا آمنا برّب العاملني  ،أي ابهلل

إن فرعون  كأنه ال حيق ألحد أن يؤمن إال إبذن  قبل أن آذن لكمواالستفهام لإلنكار 
يف  مكرمتوه يف املدينةخدعة  ملكرالتواطؤ بينكم وبني موسى )عليه السالم(  هذا

مصر قبل خروج موسى )عليه السالم( أبن تبانيتم مث خروج موسى فرارًا مث رجع لتنفيذ 
 فسوف تعلمونأي القبط لتكون السلطة لبين إسرائيل  لتخرجوا منها أهلهااملكيدة 

 تكم، وهذا هتديد هلم.عاقبة مكيد
ألقّطعّن أيديكم وأرجلكم من خالف  اليد اليمىن والرجل اليسرىمث ألصلبّنكم 

 .أمجعنيأشنقكم 
قالوا  ال أبس فـإان إىل ربنا منقلبون .ننقلب ونرجع إىل رمحته ابملوت فيجازينا 
وما تنقم منا إاّل أن آمنا آبايت ربنا ننا، فإان لسنا رجرمني أي ال تنكر مّنا إال إميا

ملا جاءتنا  اآلايت كما شاهدان، مث توجهوا إىل هللا قائلنيربنا أفرغ  أصبب علينا
 اثبتني على اإلسالم. مسلمنيأِمتنا  صرباً وتوفنا

وقال املأل  األشرافمن قوم فرعون أتذر  ترتك موسى وقومه ليفسدوا يف
فاهنم كانوا  وآهلتكأي يرتكك وال يعتين بك  ويذركبدعوهتم إىل خمالفتك  األرض

حىت ال يكربوا و ينضموا  قال سنقتل أبناءهميعبدون األصنام ابإلضافة إىل عبادة فرعون 
 وإان فوقهم قاهرونأي نبقيهن أحياء  ونستحيي نساءهمإىل موسى )عليه السالم( 

 جبربهم على ما نريد.
قال موسى لقومه فرعون  ملا مسعوا هتديداستعينوا ابهلل واصربوا  على أذاه إن

 والعاقبةفيه تلميح إىل أنكم ترثون األرض  األرض هلل يورثها من يشاء من عباده
 الذين يتجنبون الكفر واملعاص . للمتقنياحملمودة 
قالوا  أي بنو إسرائيلأوذينا من قبل أن أتتينا  بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا

د ما جئتناومن بع  إبعادة فرعون قتل األبناء واستحياء النساءقال  موسىعسى 
أبن جيعلكم خلفاء  ويستخلفكم يف األرضفرعون  ربكم أن يهلك عدوّكمأي نرجو 
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 خرياً أم شراً، وهذا إنذار هلم أبن يعملوا صاحلاً عند استخالفهم. فينظر كيف تعملونله 
ولقد أخذان آل فرعون ابلسنني  القحط واجلدبونقص من الثمرات  بتسليط

 يتعظون. لعلهم يذكرونالدود على الثمار حىت نقصت عن معتادها 
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 166الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
فإذا جاءهتم  أي جاءت آل فرعوناحلسنة  اخلصب و اخلريقالوا لنا  ألجلنا

يتشأموا  يطرّيواب وبالء جد وإن تصبهم سيئةاحلسنة  هذهوحنن مستحقون لـ 
مبوسى ومن معه  أي قالوا هذه السيئة من شؤم موسى )عليه السالم( وقومه أال إمّنا

فإنه سبحانه يقدر الشر ملن عصاه  عند هللاأي سبب الشر النازل عليهم  طائرهم
ولكن أكثرهم ال يعلمون .من أن ما يصيبهم هو من شؤم أعماهلم 

ا به من آيةوقالوا مهما أتتن  )بيان )مالتسحران هبا  لتمّوه علينا بسبب تلك
 فال نصّدقك. فما حنن لك مبؤمننياآلية 
فأرسلنا عليهم الطوفان  زاد املاء حىت طاف ببيوهتم وزرعهم وأغرقهمواجلراد 

 والدمفامتألت بيوهتم ابلضفادع  والضفادعيف أبداهنم  والقملالذي أكل حرثهم 
مبينات  مفصالتأدلة على صدق موسى )عليه السالم(  آايتبت مياههم دماً فانقل

 . وكانوا قوماً جمرمنيعن اإلميان  فاستكربواواضحات ال تشكل على أحد 
وملّا وقع عليهم الرجز  الثلج األمحر مما سبب موهتم وكثرة أذاهم قالوا اي موسى

تك، أو الباء للقسم أي نقسمك بعهد هللا من إجابة دعو  ادع لنا ربك مبا عهد عندك
لئن كشفت  رفعتعنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلّن معك بين إسرائيل  نطلق

فلّما  سراحهم فإهنم كانوا حتت مراقبة شديدة من فرعون ال أيذن هلم ابخلروج عن مصر 
إذا هم نيًا إىل مدة إذا بلغوها نزل هبم العذاب اث كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم ابلغوه

 ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا ومل يطلقوا بين إسرائيل. ينكثون
 ّفانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم  يف البحرأبهنم  أي بسبب أهنم كذبوا آبايتنا

 ال يعلمون هبا كالغافل. وكانوا عنها غافلني
وأورثنا القوم  بين إسرائيلالذين كانوا يستضعفون عفاء، أي يعدوهنم ض

أي شرق مصر وغرهبا مبعىن مجيع نواح   مشارق األرض ومغارهباابالستعباد واإلذالل 
ومتت كلمت ربك يف تلك األراض   فيهاابلثمار وكثرة األنبياء  اليت ابركناالبالد 
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فإن هللا وعدهم اخلري إن آمنوا وبقوا على  على بين إسرائيلأي الكلمة احلسنة  احلسىن
من  ما كان يصنع فرعون وقومهأهلكنا  ودمرانبسبب صربهم  مبا صربواإمياهنم 

 من اجلنات ذات العرائش. وما كانوا يعرشوناألبنية والعمارات 
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 167الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وجاوزان ببين إسرائيل البحر  ،أبن جعلنا هلم يف البحر األمحر طريقًا إىل اليابسة
عبادة  علىيقيمون  على قوم يعكفونمّروا  فأتوافرعون وذلك ملا أتبعهم 

 ًأصنام هلم قالوا اي موسى اجعل لنا إهلا  صنمًا نعبدهكما هلم  هلذا القوم آهلة قال
 فإن الصنم ال يكون إهلاً. إنكم قوم جتهلون

إن هؤالء  القوم مترّب  مهلكما هم فيه  من الدين وابطل ما كانوا
 من عبادة األصنام. يعملون

قال  )موسى )عليه السالمأغري هللا أبغيكم  أطلب لكم إهلًا وهو فضلكم
 عامل  زمانكم. على العاملني

و  اذكروا اي بين إسرائيلإذ أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم  يذيقونكم
سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم  يبقوهنن للخدمة بالءويف ذلكم 

 ألنه سّلط فرعون، ومل حيل بينه وبني ما أراد. من ربكم عظيمعذاب 
وواعدان موسى  وعدان إلعطائه التوراة، بعد النجاة من مصر ثالثني ليلًة وأمتمناها
أربعني ليلة وقت وعده  فتّم ميقات ربهأي أضفنا عليها عشر ليال أخرى  بعشر

يف قومي كن خليفيت   اخلفينرج إىل امليقات قبل أن خي وقال موسى ألخيه هارون
 طريقتهم يف الفساد. وال تتبع سبيل املفسدينأمورهم  وأصلح

وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه  )أبن خلق الكالم فسمعه موسى )عليه السالم
قال رّب أرين أنظر إليك  ألن القوم طلبوا منه ذلك فأراد )عليه السالم( جواهبمقال 

فإن ابلقرب منك  ولكن انظر إىل اجلبلأبداً، الستحالة رؤية هللا  لن تراينهللا 
علق هللا تعاىل الرؤية على احملال إذ االستقرار حال التجل  حمال  استقر مكانه فسوف تراين

فلما جتّلى ربه للجبل  أبن أظهر نوره عليه ًجعله دّكا  أي مدكوكًا ومدقوقًا ّوخر 
موسى )عليه السالم( من غشوته  فلما أفاقمغشياً عليه من اهليبة  وسى صعقاً موقع 
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قال سبحانك  أنّزهك عما ال يليق بك من الرؤيةتُبت إليك  من طلب الرؤية وأان
 . أّول املؤمنني
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 168الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
قال اي موسى إين اصطفيتك  اخرتتكالميعلى الناس برسااليت وبك   أبن

 .وكن من الشاكرينأعطيتك من النبوة و الشريعة  فخذ ما آتيتككلمتك 
وكتبنا له يف األلواح  ه  ألواح التوراة اليت نزلت من السماء وفيها كتابة التوراة  من

أي كل ش ء من املواعظ  موعظة وتفصياًل لكل شيءحيتاج إليه يف الدين  كل شيء
وأمر قومك أيخذوا جبّد و عزمية  بقوةأي األلواح  ذهافخومن تفصيل األحكام 

حىت تنظروا  سأوريكمأبحسن ما فيها ال الواجب فقط كالنوافل واإلحسان  أبحسنها
دار الفاسقني .وه  جهنم 

سأصرف عن آاييت  أي ال يتمكنون من أن ينالوها بسوء الذين يتكربون يف
لعنادهم  ال يؤمنوا هبامعجزة  وإن يروا كل آيةل أي تكرباُ ابلباط األرض بغري احلق

وإن يروا سبيل الرشد  اهلدى ّال يتخذوه سبياًل وإن يروا سبيل الغي  الضاللة
يتخذوه سبياًل ذلك  الصرف، أو ذلك العناد منهمأبهنم  أي بسبب أهنم كّذبوا

 ابآلايت.أي كالغافل، فاهنم ال يعلمون  آبايتنا وكانوا عنها غافلني
والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اآلخرة  أي مالقاة احلساب و اجلزاءحبطت أعماهلم 

استفهام  هل جيزون إاّل ما كانوا يعملوناحلسنة يف الدنيا، ألن الكفر ميح  احلسنات 
 إنكار، أي أن جزاءهم هو طبق عملهم.

واختذ قوم موسى من بعده  بعد ذهابه إىل امليقاتممن حليه   كالسوار
صوت، قيل إن  له خوارال روح فيه  جسداً ولد البقر  عجالً واخلالخل وما أشبه 

أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم السامري احتال لدخول اهلواء يف جوفه فكان يصّوت 
 ألنفسهم هبذه العبادة. وكانوا ظاملنيإهلاً  اختذوهفكيف  سبيالً 
وملا سقط يف أيديهم  أي ندموا، فان النادم يضع رأسه على كّفه ورأوا أهنم قد
قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا وذلك بعد رج ء موسى )عليه السالم( وتنبيههم  ضّلوا

 الذين خسروا أنفسهم ابلعقاب. لنكونّن من اخلاسرين
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 169الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
وملا رجع موسى  من الطور غضبانإىل قومه  يف حالة الغضب ًأسفا  شديد

أي  بئسما خلفتموين من بعديموسى )عليه السالم(  قالالغضب و التأسف 
أي وعده الذي وعدنيه من  أعجلتم أمر ربكمبئست خالفتكم حيث عبدمت العجل 

ن من شدة محيته للدين وإظهارًا للتنفر م وألقى األلواحأربعني ليلة، أي تركتموه غري اتم 
 قالكأنه يريد أن خيرج هو وأخوه من بني القوم   وأخذ برأس أخيه جيّره إليهالقوم 

أي  إن القوم استضعفوينجاء ابسم األم استعطافًا  ابن أمّ هارون )عليه السالم( 
أي قاربوا  وكادوا يقتلونينعدوين ضعيفاً، فلم يسمعوا كالم  يف كّفهم عن عبادة العجل 

أي ال تعاتبين حىت يشمت األعداء يب، ويقولون إنك  ال تشمت يب األعداءفأن يقتلوين 
أي ال تؤاخذين كما  وال جتعلين مع القوم الظاملنيلست حمبوابً لدى موسى ولذا يعاتبك 

 تؤاخذ عباد العجل الذين ظلموا أنفسهم ابلشرك.
قال رّب اغفر  ًاسرت علينا فإن اإلنسان حيتاج إىل سرت هللا دائما  يل وألخي

 .وأنت أرحم الرامحنيمبزيد اإلنعام  وأدخلنا يف رمحتك
إن الذين اختذوا العجل  عبدوهسيناهلم  يلحقهم غضب من رهبم وذلة يف

 ابإلشراك. وكذلك جنزي املفرتينبقتل بعضهم بعضًا  احلياة الدنيا
والذين عملوا السيئات مث تبوا من بعدها  بعد السيئات ا إن ربك من وآمنو

 . بعدها لغفور رحيم
وملا سكت  سكنعن موسى الغضب أخذ األلواح  من األرض ويف

أي خيشون  هدًى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبونأي ما نسخ وكتب فيها  نسختها
 هللا.

واختار موسى قومه  من قومهسبعني رجاًل مليقاتنا  أي لوقت تكلم هللا مع
جاؤوا قالوا لن  فلما، وذلك ألهنم طلبوا أن يسمعوا كالم هللا تعاىل موسى )عليه السالم(

موسى )عليه  قالالزلزلة فماتوا مجيعًا  أخذهتم الرجفةنؤمن لك حىت نرى هللا عياانً فـ 
حضورهم امليقات  أهلكتهم من قبللو أردت إهالكهم  رب لو شئتالسالم( 
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وإاّيي ك ألنه يتهمين بنو إسرائيل أبيّن قتلتهم أبن هتلكين معهم أيضاً، وذل أهتلكنا مبا
امتحانك، واالستفهام  السفهاء منا إن هي إال فتنتكمن طلب الرؤية  فعل

فان الفتنة تكون سببًا إلظهار ما يف الباطن  من تشاءابلفتنة  تضّل هبالالستعطاف 
وهتدي من تشاء أنت ولينا  األوىل ابلتصرف فينانا وارمحنا وأنت خري فاغفر ل

 . الغافرين
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 170الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة  حسن املعيشةويف اآلخرة  حسن املعيشة إاّن

ممن استحق العذاب  عذايب أصيب به من أشاءهللا  قالرجعنا بتوبتنا ُهدان إليك
ورمحيت وسعت كل شيء ا أشبه كلها رمحته فإن اخللق والرزق ومفسأكتبها  أي

حبججنا  للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم آبايتناالرمحة، ابلنسبة إىل اآلخرة 
يؤمنون. 

 الذين  )بدل: )الذين يتقونيتبعون الرسول  إىل الناسالنيب  من هللا
األمي  املنسوب إىل مكة أم القرى ًالذي جيدونه مكتواب ه امسه ووصف عندهم يف

التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر وحيّل هلم الطيبات وحيّرم عليهم 
واألغالل اليت احلمل الثقيل  ويضع عنهم إصرهمما يضر دينهم ودنياهم  اخلبائث

)األغالل( مجع غل، وه  األمور اليت قيدهتم من الشرائع والتقاليد، ألن  كانت عليهم
يطلق حرايت الناس فال محل ثقيل على ظهورهم، وال غل يف أيديهم وأرجلهم  اإلسالم

فالذين آمنوا به وعزروه  أي عظموهونصروه واتبعوا النور  القرآن، وأوّل أبمري
 الفائزون. الذي أنزل معه أولئك هم املفلحوناملؤمنني عل )عليه السالم( 

عا الذي له ملك السماوات واألرض ال قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجي
أي   إله إال هو حييي ومييت فآمنوا ابهلل ورسوله النيّب األمّي الذي يؤمن ابهلل وكلماته

 إىل احلق و إىل اجلنة. واتبعوه لعلكم هتتدونكلمات هللا كالكتب السابقة 
ومن قوم موسى أمة  مجاعةيهدون ابحلق وبه يعدلون اس أي يعدلون بني الن

بسبب احلق، وهم كانوا يف عصر موسى )عليه السالم(، أو بعده ممن آمن ابألنبياء )عليهم 
 السالم(.
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 171الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
وقّطعناهم  فرقنا بين إسرائيل ًاثنيت عشرة أسباطا   كل قبيلة سبط النتهاء نسبها

وأوحينا إىل موسى إذ طاً( صفة )أسبا أمماً إىل أحد أوالد يعقوب )عليه السالم( 
الذي كان معه  قومه أن اضرب بعصاك احلجرطلب منه املاء يف التيه  استسقاه
كل   اثنتا عشرة عينًا قد علم كل أانسخرجت من احلجر  فانبجست منهفضرب 
السحاب يقيهم الشمس  وظّللنا عليهم الغماماحملل الذي يشربون منه  مشرهبمقبيلة 
 عليهم املنوأنزلنا  مادة حلوةوالسلوى  قسم من الطري كلوا من طيبات ما

 . ولكن كانوا أنفسهم يظلمونحيث كفروا  رزقناكم وما ظلموان
وإذ  اذكر اي رسول هللاقيل هلم اسكنوا هذه القرية  بيت املقدس، للخالص من
وادخلوا الباب أي اللهم حّط ذنوبنا  وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطةالتيه 

نغفر لكم خطيئاتكم فإذا أردمت أن تدخلوا من ابب القرية اسجدوا هلل شكرًا  سّجداً 
 ثواابً. سنـزيد احملسنني

فبّدل الذين ظلموا منهم قواًل غري الذي قيل هلم  أبن قالوا حنطة محراء خري لنا
 ًفأرسلنا عليهم رجزا  ًعذاابمن السماء مبا كانوا يظلمون سهم ابلعصيان.أنف 

واسأهلم  أي استخربهم اي حممد )صلى هللا عليه وآله( توبيخًا هلم  عن القرية اليت
يف يتجاوزون حدود هللا  إذ يعدونقريبة من البحر وه  إيلة  كانت حاضرة البحر

يوم السبت، حيث كان صيد السمك حمرمًا عليهم يوم السبت فاختذوا حياضاً  السبت
فكانت السمك تدخلها يف السبت وال تتمكن من الرجوع فيصيدوهنا يوم متصلة ابلبحر 

ظاهرة على وجه املاء، ألهنا  يوم سبتهم شرعاً أي األمساك  إذ أتتيهم حيتاهنماألحد 
ال يعظمون السبت، أي سائر  ويوم ال يسبتونعرفت أماهنا هذا اليوم فكانت تظهر 

 مبا كانوا يفسقونخنتربهم  نبلوهمهكذا أي  كذلكاألمساك  ال أتتيهماألايم 
 إذ لوال فسقهم وإرادة االنتقام منهم مل حنرم عليهم صيد السمك يوم السبت.
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 172الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
وإذ قالت  )عطف على )إذ يعدونأمة  مجاعةمنهم  من أهل القرية، جلماعة

أو معذهبم إبماتتهم  ًا هللا مهلكهممل تعظون قومكانوا يعظون الصائدين للسمك 
الناصحون  قالوادون اإلهالك، قالوا ما الفائدة يف نصيحة هؤالء؟  عذااًب شديداً 

معذرة  ألجل أن يكون لنا عذرإىل ربكم  نقول له اي رب قد نصحناهم ولعلهم
 صيد مسك احملرم. يتقون
فلما نسوا  ترك الصائدونما ذكروا به ح الذي ذكرهم الناصحون به أي النص

أجنينا الذين ينهون عن السوء  وهم الناصحون فقطوأخذان الذين ظلموا  الصائدون
 . كانوا يفسقونأي بسبب ما  مباشديد  بعذاب بئيسوالتاركون للنصح 

فلما عتوا  تكربواعن ما هنوا عنه  عن صيد السمك قلنا هلم كونوا قردة
 فانقلبوا قردة.مطرودين  خاسئني
وإذ أتّذن  أي أذن وأعلم ّربك ليبعثن  ليسلطنعليهم  على اليهود إىل يوم

وإنه ملن كفر  سوء العذاب إن ربك لسريع العقابأي يؤذيهم  القيامة من يسومهم
 . رحيمملن آمن  لغفور
وقطعناهم  أي فرقناهم ًيف األرض أمما  فرقًامنهم الصاحلون  آمنوا الذين

 ابحلسناتاختربانهم  وبلوانهمغري مؤمنني  ومنهم دون ذلكابألنبياء املتأخرين 
عن الكفر واملعاص ، ليشكروا النعم أو  لعلهم يرجعونالنقم  والسيئاتابلنعم 

 يتضرعوا عند النقم.
فخلف من بعدهم  بعد أولئك األقوامخلف ورثوا الكتاب  التوراة أيخذون
ويقولون يعين الدنيا، مقابل اآلخرة اليت ه  أبعد  هذا األدىنحطام أي  عرض

أي  وإن أيهتم عرض مثلهأي ال أبس مبا نفعله من احلرام فإن هللا يغفر لنا  سيغفر لنا
أمل أيضاً، واملعىن أهنم مصرون على الذنب و العصيان  أيخذوهمثل هذا العرض األول 

أن ال يقولوا على هللا إال العهد املذكور يف الكتاب  أي يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب
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أي قرأوا ما يف  ودرسوا ما فيهفكيف يقولون سيغفر لنا وهم مرتكبون للمعاص   احلق
أفال مما أيخذه اليهود من عرض هذا األدىن  والدار اآلخرة خري للذين يتقونالكتاب 
 . تعقلون
والذين (عطف على )للذين ميسكون تمسكون يابلكتاب  التوراة وأقاموا

 الذين يصلحون أنفسهم ابلطاعة. الصالة إان ال نضيع أجر املصلحني
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 173الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
و  اذكرإذ نتقنا  أي قطعنا قطعة مناجلبل  ورفعناهافوقهم  وذلك بقصد
ساقط عليهم، وقلنا هلم  موظنوا أنه واقع هبه  ما أظل اإلنسان  كأنه ظلةإرهاهبم 

خذوا ما آتيناكم  من التوراةبقوة  بشدةواذكروا  ابلعمل ما فيه لعلكم
 املعاص . تتقون
وإذ  اذكر اي رسول هللا زمانأخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم  أخرج

لفطرة إذ ا وأشهدهم على أنفسهمذرية بين آدم من ظهورهم، إذ الظهر حمل النطفة  
فإن فطرة كل  قالوا بلى شهداناستفهام تقرير  ألست بربكمشاهدة على اإلنسان 
وإمنا أودع فيهم هذه الفطرة لئال تقولوا، أيها البشر  أن تقولواإنسان تشهد ابلتوحيد 

يوم القيامة إان كنا عن هذا  أي التوحيد، ويف الرواايت أتويل اآلية بعامل الذرغافلني. 
قولواأو ت  عذرًا على شرككمإمنا أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعدهم 

 أي اآلابء الذين أتوا ابلباطل. مبا فعل املبطلوناي رب  أفتهلكنافاتبعناهم تقليداً 
وكذلك   كما بينا هذه اآلايتنفصل اآلايت ولعلهم يرجعون  من الباطل إىل
 احلق.
واتل  اقرأعليهم نبأ  خربالذي آتيناه آايتنا  حججنا، وهو )بلعم( كان عاملًا

وأويت االسم األعظم، فطلبوا منه أن يدعو على موسى )عليه السالم( فدعا عليه فانقلب 
أي من اآلايت ومل يعمل بعلمه، كاحليوان الذي  فانسلخ منهاالدعاء على نفس الداع  

جادة احلق حلقه الشيطان  ألن من ترك الشيطانحلقه  فأتبعهينسلخ من جلده 
 الضالني. فكان من الغاوينإلضالله 
ولو شئنا  ابإلجبارلرفعناه  إىل منزلة األخيارهبا  بسبب اآلايتولكنه 

فمثله كمثل ومل يتبع الشريعة  واتبع هواهركن إىل الدنيا  أخلد إىل األرضأي بلعم 
فهو يف   أو ترتكه يلهثيدلع لسانه  يلهثابلطرد والزجر  الكلب إن حتمل عليه

كال احلالني الهث خبالف سائر احليواانت فإهنا تلهث إذا محلت عليها فقط، فإن بلعماً دعا 
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على موسى )عليه السالم(، وقد كان موسى)عليه السالم( اتركًا لبلعم ومع ذلك دعا بلعم 
أي انقل هلم  صمثل القوم الذين كذبوا آبايتنا فاقصص القصاملثل  ذلكعليه 

 فيعتربون. لعلهم يتفكرونأخبار املاضني 
ساء  بئس املثلمثاًل القوم  مثل القوم الذين كذبوا آبايتنا وأنفسهم كانوا

 بتكذيب آايت هللا. يظلمون
من يهد هللا  إىل اإلميان والطاعةفهو املهتدي  حقيقة إذ ليست هداية غريه
 الذين خسروا أنفسهم.  فأولئك هم اخلاسرونيضل برتكه حىت  ومن يضللهداية 
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 174الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
ولقد ذرأان  خلقناجلهّنم  أي تكون عاقبتهم دخول جهنم كثريًا من اجلن

وهلم أعني ال يبصرون ال يفهمون احلق بتلك القلوب  واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا
يف عدم الفهم  أولئك كاألنعاماملواعظ   يسمعون هباوهلم آذان الآايت هللا  هبا

ألن األنعام ال تقدر وهؤالء يغلقون مشاعرهم مع  بل هم أضلوالعربة ابلنظر والسمع 
 عن اآلايت. أولئك هم الغافلونقدرهتم 
وهلل األمساء احلسىن  األمساء احلسنة، فال سوء يف أمسائه وصفاتهفادعوه هبا  أي

أي  الذين يلحدوناتركوا  وذروامساء، فقولوا اي رمحان اي غفار، وهكذا بتلك األ
ما  يف اآلخرة  سيجزونفيسمون أمسائه على أصنامهم  يف أمسائهمييلون عن احلق 

 من اإلحلاد والعصيان. كانوا يعملون
وممن خلقنا  أي مجلة من اخللقأمة  مجاعةيهدون ابحلق وبه يعدلون 

 لعدل بني الناس.حيكمون اب
والذين كذبوا آبايتنا سنستدرجهم  نقرهبم إىل اهلالك درجة درجة من حيث ال

 حيث إن تواتر النعم عليهم استدراج ألهنا تشغلهم عن احلق. يعلمون
وأملي هلم  أمهلهمإن كيدي  أي بطش  و استدراج ، ومّس  كيداً، الن ظاهره

 .قوي حمكم متنينعمة وابطنه نقمة 
أو مل يتفكروا ما بصاحبهم  )أي حممد )صلى هللا عليه وآلهمن جنة  جنون إن

 واضح. مبنيمنذر عن عذاب هللا  إال نذيرما هو  هو
أومل ينظروا  نظر اعتباريف ملكوت  امللك العظيم الدال على وجود هللا

السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء  أصناف اخللق بيان )ما( واملراد به وأن
أي أفلم ينظروا احتمال اقرتاب أجلهم فيبادروا إىل  عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم

أي بعد القرآن مع وضوح داللته، واالستفهام للتوبيخ  فبأي حديث بعدهاإلميان 
يؤمنون . 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 303 

من يضلل هللا  برتكه حىت يضلفال هادي له  جيربه على اإلميانويذرهم 
 العمه عمى القلب. يف طغياهنم يعمهونيرتكهم 
يسألونك عن الساعة  أي القيامةأاّين  مىتمرساها  إرسائها أي إثباهتا قل

إال يف وقتها  لوقتهاال يظهرها  ال جيّليهاال يعلم وقتها أحد  إمنا علمها عند ريّب 
على أهل  عظمت ثقلت يف السماوات واألرضفعنده علمها وبيده إقامتها  هو

يسألونك  فجأة فيكون هوهلا أعظم  ال أتتيكم إال بغتةالسماء واألرض خلوفهم منها 
فاهلل  قل إمنا علمها عند هللافتعلم وقتها  عنهامستقص يف السؤال  كأنك حفيّ 

 أن علمها خاص ابهلل تعاىل. ولكن أكثر الناس ال يعلمونوحده يعلم وقتها 
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 175الصفحة 
 ط عثمان طهمن قرآن خ

قل ال أملك لنفسي نفعاً وال ضّرًا إال ما شاء هللا  ابن ميلّكين إايه ابإلعطاء واإلهلام
ولو كنت أعلم الغيب  ما غاب عن احلواس، أي إذا كنت أعلمه بدون تعليم هللا يل
الستكثرت من اخلري  أي طلبت لنفس  خريًا كثريًاوما مسين السوء  ألين كنت

ألهنم املنتفعون  إال نذير وبشري لقوم يؤمنونما أان  إن أانالسوء  أجتنب مواقع
 ابإلنذار والبشارة.

هو الذي خلقكم من نفس واحدة  آدم )عليه السالم( ألنه أول اخللق وجعل
 إليهاالرجل  ليسكن )عليها السالم(حواء  زوجهامن جنس تلك النفس  منها

 محاًل خفيفاً املرأة  محلتجامعها  فلما تغّشاهاه إىل زوجه سكون الزوج إىل زوجت
أي استمرت املرأة ابحلمل ألنه خفيف فتج ء وتذهب   فمّرت بهألن النطفة خفيفة 

لئن آتيتنا الزوجان  دعوا هللا رهبمااملرأة بكرب احلمل  فلما أثقلتكالسابق 
 لنعمة.على هذه ا لنكونّن من الشاكرينولداً صاحلاً  صاحلاً 
فلما آتمها صاحلًا جعال له  هللشركاء  أبن أشركوا ابهللفيما آتمها  ،هللا

إنه أعلى من أن يكون  فتعاىل هللا عما يشركونفسموا أوالدهم عبد العزى و عبد الالت 
 له شريك.
أيشركون  مع هللاما  صنمًاال خيلق شيئًا وهم  تلك األصنامخيلقون  فإن
 نحته اإلنسان واالستفهام لإلنكار.الصنم ي
وال يستطيعون  األصنامهلم  لعبدهتا ًنصرا  فإن الصنم ال ينصر أحدًا وال

 إذ ال يتمكن الصنم من دفع األذى عن نفسه. أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم  أي تدعوا املشركني، أيها املسلمون إىل اهلدى ال يّتبعوكم سواء

 ساكتون فإهنم معاندون. نتم صامتونعليكم أدعومتوهم أم أ
إن الذين تدعون من دون هللا  أبن جتعلوهم آهلةعباٌد أمثالكم  فإن كل ش ء

 أبهنم آهلة. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقنييف الكون عبد ومملوك هلل 
أهلم  استفهام إنكار، والضمري لألصنامأرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون 
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أي ال حواس  هبا أم هلم أعني يبصرون هبا أم هلم آذان يسمعون هباأيخذون ويعملون 
أي اآلهلة  قل ادعوا شركاءكمهلم فأنتم أفضل منهم، فكيف جعلتموهم شركاء هلل 

أي ال متهلوين،  فال تنظرون  أي امكروا أنتم وآهلتكم للخالص مين  مث كيدون  املزعومة 
 أن هللا حافظ يل.وهذا حتّد هلم وبيان 
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 176الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
 ّإن وليي  الذي يتوىل أموريهللا الذي نزل الكتاب  القرآن وهو يتوىل

 من عباده. الصاحلني
والذين تدعون من دونه  من األصنام ال يستطيعون نصركم والأنفسهم

 فالصنم ال ينصر عّباده وال نفسه. ينصرون
وإن تدعوهم  أي املشركنيإىل اهلدى ال يسمعوا  مساع انتفاع وتراهم ينظرون

 إذ ال يعتربون ابلنظر فحاهلم حال األعمى. إليك وهم ال يبصرون
خذ العفو  اعف عن الناس، أو خذ عفو أموال الناسوأمر ابلعرف  املعروف

 قابل سفههم ابحللم. وأعرض عن اجلاهلنياملستحسن عقالً وشرعاً 
وإما  إن( شرطية و)ما( زائدة(ينـزغنك من الشيطان نزغ  أي يوسوسك

 .إنه مسيع عليمالتجأ إليه من شر الشيطان  فاستعذ ابهللالشيطان بوسوسة 
إن الذين اتقوا   اجتنبوا املعاصإذا مّسهم طائف  أي خاطر أييت إىل ذهنهم

من  قبلالشيطان تذكروا  هللا سبحانه ونفإذا هم مبصر  للرشد فال يتبعون
 الشيطان.
و  أماإخواهنم  أي إخوان الشياطني، وهم الكفار والعصاة، إذا مسهم طائف

ميدوهنم  أي ميدون الشياطني ابتباع تلك الوسوسةيف الغّي مث اليقصرون  أي ال
 يرجعون عن الغ  بل يستمرون يف اتباع وسوسة الشيطان.

وإذا مل أتهتم  اي رسول هللاآبية  مبعجزة اقرتحها الكفارقالوا لوال اجتبيتها  أي
فال آيت ابملعجزة  قل إمنا أتبع ما يوحى إيلّ ملاذا مل خترت هذه املعجزة املقرتحة أبن أتيت هبا 

دالئل تبصر القلوب، فتكف   من ريب هذا بصائرمن عندي وإمنا آيت مبا يُوح  هللا إيّل 
 . من ربكم وهدًى ورمحة لقوم يؤمنونزة اليت تقرتحوهنا دلياًل، وأية حاجة إىل املعج

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  االستماع بسكوتلعلكم ترمحون. 
واذكر ربك يف نفسك  يف قلبك ًتضرعا  بضراعة وخشوعوخيفة  خائفًا من
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 ابلغدوّ أي فوق السر وأقل من اجلهر الرفيع  ودون اجلهر من القولعذاب هللا 
 عن ذكر ربك. وال تكن من الغافلنيمجع أصيل مبعىن العصر  واآلصالصباحًا 
إن الذين عند ربك  هم املالئكة أي ابلقرب الشريف منه تعاىل ال يستكربون عن

 خضوعاً وتذلاًل. وله يسجدونينزّهونه عما ال يليق به  عبادته ويسبحونه
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 177الصفحة 

 طهمن قرآن خط عثمان 

 : سورة األنفال 8
 يسألونك *بسم هللا الرمحن الرحيم  اي رسول هللاعن  حكماألنفال  وه  ما

وملن قام مقامه من  قل األنفال هلل والرسولأخذ عن دار احلرب بغري قتال، وما أشبهه 
وال جتعلوا األنفال يف سبيل آخر  فاتقوا هللااألئمة املعصومني )عليهم السالم( 

لحوا ذات بينكموأص  أي احلالة اليت بينكم فال تفسدوها  وأطيعوا هللا ورسوله إن
 فإن اإلميان يقتض  الصالح. كنتم مؤمنني

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم  خافت جملرد ذكره سبحانه، ألن
مللكة تتقوى فإن ا عليهم آايته زادهتم إمياانً قرأت  وإذا تليتعظمته مألت نفوسهم 

 يفوضون أمورهم إليه تعاىل. وعلى رهبم يتوكلونابلتكرار 
 أولئك هم املؤمنون حقاً  *الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون  ًإميااًن حقا

هلم درجات عند رهبم  يف اجلنةومغفرة  غفران ملا بدر منهم من السيئات  ورزق
 مع الكرامة والتعظيم. كرمي
كما ن كرهوا كما إي جعل هللا األنفال لك، و أأخرجك  هللا اي رسول هللا رّبك

يكرهون  ابحلق وإن فريقًا من املؤمنني لكارهونمن املدينة ألجل اجلهاد  من بيتك
 احلرب ملشقته.

جيادلونك  أي املسلمون الذين خافوا من القتاليف احلق بعد ما تبني  أنه حق ملا
فإهنم كرهوا أن حياربوا يف  كأمنا ُيساقون إىل املوتلك وصدقك ظهر هلم من صحة قو 

يف حالة أهنم يرون املوت  وهم ينظرونغزوة بدر كراهة مثل كراهة سياقهم إىل املوت 
 بعينهم.
وإذ يعدكم هللا  وعدًا حسنًاإحدى الطائفتني  إما العري اآليت من الشام ليغنموه

إما تغنمون أو تنتصرون  لكمأي إحدامها  أهناأو النفري إىل احلرب مع قريش 
وتوّدون  حتبونأن غري ذات الشوكة  األهبة والعظمة، وغري ذات الشوكة هو العري
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تكون لكم ويريد هللا أن حيّق احلق  يثبتهبكلماته  السابقة اليت وعدكم من نصرة
 م ويهزمهم عن آخرهم.أي يستأصله يقطع دابر الكافرينيريد هللا أن  واإلسالم 
ليحق  هللااحلق  بسبب احملاربةويبطل الباطل ولو كره اجملرمون .إحقاق احلق 
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 178الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
إذ  متعلق بـ )حيق( أي ذلك حال استجرمت ابهلل يف غــزوة بدر تستغيثون ربكم

بعض ردف  ن املالئكة مردفنيأيّن ممدّكم أبلف مقائاًل  لكمأجاب هللا  فاستجاب
 بعض أتوا لنصرتكم.

وما جعله هللا  أي إمداد املالئكةإال بشرى  بشارة لكم ابلنصرولتطمئّن به 
وما النصر إال من فإن اإلنسان إذا عرف أن له مددًا اطمئن قلبه  قلوبكمأي ابلنصر 

 .حكيمإن هللا عزيز ال من الَعدة والُعدد واملالئكة  عند هللا
إذ  )بدل من )إذ يعدكميغّشيكم النعاس  يغلبكم النومأمنًة منه  ،أمناً من هللا

 وينـّزل عليكم من السماء ماءً إذ اآلمن يقدر على النوم أما اخلائف فال تغمض له عني 
إىل املطر، فقد جنبوا يف الليلة ومل يكن هلم ماء للشرب والغسل، وكان حملهم رملياً رخواً حيتاج 

ويذهب عنكم رجز أي ابملاء من لوث اجلنابة  ليطهركم بهاملاء ليقوى، فأنزل هللا املطر 
إما املراد به اجلنابة، أو وسوسته حيث وسوس إليهم أهنم على ابطل، وإاّل فلماذا  الشيطان

ويثبت أبن تعلموا أنه يلطف بكم  على قلوبكمليشد هللا  ولريبطاجلنابة وعدم املاء 
 يف األرض الرملية، إذ املاء يلبد األرض. ه األقدامب

إذ  )متعلق بـ )يثبتيوحي ربك إىل املالئكة أين معكم  ابلنصر فثبّتوا الذين
اخلوف من  سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعبقوّوا قلوهبم وبشروهم ابلنصر  آمنوا

 واضربوا منهم كل بنانأي الرؤوس  فوق األعناقالكّفار  فاضربوااملؤمنني 
 أصابع اليد والرجل فإنه يورث الوجع الشديد وشّل قوى اخلصم.

ذلك  العذاب إمنا نزل هبمأبهنم  بسبب أهنمشاقوا  خالفوا هللا ورسوله ومن
 يف الدنيا واآلخرة. يشاقق هللا ورسوله فإن هللا شديد العقاب

ذلكم  العقاب أيها الكفارفذوقوه يا يف الدنوأن للكافرين عذاب النار  يف
 اآلخرة.
 ًاي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا  متدانني لقتالكم فالتوّلوهم
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 فال تنهزموا. األدابر
ومن يُوهّلم يومئذ  وقت الزحفدبره  أبن أعطاهم خلفه للفرار ًإال متحّرفا 

إىل منحازًا قاصدًا  أو متحيزاً يريد الفرار  ال انه لقتاليريد التوجه إىل انحية أخرى 
 بغضب من هللارجع حال فراره  فقد ابءمجاعة ليتقوى هبم حال احلرب  فئة

 ألنه مصري سيئ. جهنم وبئس املصريحمله  ومأواهيصحبه غضب هللا عليه 
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 179الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
فلم تقتلوهم  يف بدر، بقوتكمقتلهمولكن هللا   بنصرته لكموما رميت  فإن

أما احلقيقة فاهلل كان هو الرام  إلابدهتم،  إذ رميت ولكن هللا رمىالرم  صورة كان لك 
 حسناً امتحااًن  منه بالءً أي ميتحنهم  وليبلي املؤمننيفعل ذلك ليقهر املشركني 

 م عليهم.بكيفية نصرتك عليمالستغاثتكم  إن هللا مسيعفائدته هلم 
 هللا موهن كيد الكافرينعطف على )ذلكم(  وأنالذي ذكران  ذلكماألمر 
 أي مكرهم.

إن تستفتحوا  تطلبوا الفتح والنصرةفقد جاءكم الفتح  يف بدر، وهذا خطاب
فهو خري عن الكفر  وإن تنتهواللمؤمنني، مث صار التفات الكالم إىل الكفار بقوله 

 ولن تغين عنكم فئتكمإىل نصرهم  نعدىل حرب املسلمني إ لكم وإن تعودوا
وأن هللا مع فئتكم أيها الكفار  ولو كثرتفإن هللا ينصر دينه  شيئاً مجاعتكم 

 .املؤمنني
اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه  أي ال تعرضوا عن أوامر

 كالمه.  معونوأنتم تسالرسول )صلى هللا عليه وآله( 
وال تكونوا كـ  الكفارالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون .اليعملون مبا مسعوا 
إن شر الّدواب  ما يّدب على األرضعند هللا الصم البكم  أي الذي ال يسمع

احلق، واملراد بشر الدواب الكفار، ألهنم  الذين ال يعقلونمساع فهم وال يتمكن أن يتكلم 
 أبطلوا فوائد مسعهم ولساهنم فال يسمعون احلق وال يقولون احلق.أسوأ حيث 

ولو علم هللا فيهم خريًا ألمسعهم  أبن أفهمهم احلق لطفًا هبمولو أمسعهم  حال
 قلبًا. وهم معرضونأعرضوا عن احلق جسماً  لتولواعنادهم 
اي أيها الذين آمنوا استجيبوا  أجيبواا حيييكمهلل وللرسول إذا دعاكم مل  فإن يف

 وقلبهاإلنسان  واعلموا أن هللا حيول بني املرءاإلسالم احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة 
حىت أنه يريد قلبه سشيئًا فال تطيعه جوارحه، وهذا دليل على شدة سلطة هللا تعاىل على 

 يف اآلخرة.جتمعون  حتشرونتعاىل  وأنّه إليهاإلنسان فهو مطلع مبكنوانت قلوبكم 
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واتقوا  خافوافتنة  عذااًبال تصيّب الذين ظلموا منكم خاصة  فإن العذاب
واعلموا أّن هللا إذا جاء يشمل الظامل كفاعل املنكر وغريه كالساكت عن النه  عن املنكر 

 فال تعرضوا أنفسكم لعقابه. شديد العقاب

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 314 

 
 180الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
واذكروا  ا تذكروإذ أنتم قليل  حال ما قبل اهلجرةمستضعفون  لقريش يف
أيخذوكم بسرعة ألجل التعذيب كما  ختافون أن يتخطفكم الناسأرض مكة  األرض

على  بنصرهقواكم  وأيدكمجعل لكم مأوى يف املدينة  فآواكمفعلوا ببالل وغريه 
 . لعلكم تشكرونقر يف مكة بعد أن كنتم يف حالة الف ورزقكم من الطيباتالكفار 
اي أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا والرسول  بعدم اإلتيان بش ء من الدين، إذ الدين

 قبح اخليانة. وأنتم تعلمونفيما بينكم  ختونوا أماانتكمال  وأمانة هللا والرسول 
واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة ا أم ال امتحان فهل تطيعون هللا فيهم وأن هللا

 إذا وفيتم ابألمانة. عنده أجٌر عظيم
اي أيها الذين آمنوا إن تتقوا هللا   أي ختافوه فتعملون أبوامره ًجيعل لكم فرقاان 

عنكم ميح   ويكّفرما تفرقون به بني احلق والباطل، إذ امللكة إمنا حتصل ابلتقوى 
 .وهللا ذو الفضل العظيماحملو يسرت عليكم والسرت غري  سيئاتكم ويغفر لكم

وإذ  اذكر اي رسول هللا زمانميكر بك الذين كفروا  أي حيتالون يف مكة ألجل
من مكة  أو يقتلوك أو خيرجوكابلواثق واألغالل واحلبس  ليثبتوكإيذائك 

وميكرون وميكر هللا  يعاجل األمر ألجل إنقاذكوهللا خري املاكرين أعلمهم ابلتدبري 
 وعالج األمور.

وإذا تتلى  تقرأعليهم  على الكفارآايتنا  آايت القرآنقالوا قد مسعنا 
إال ما هذا القرآن  إن هذافليس القرآن معجزًا  لو نشاء لقلنا مثل هذاآبذاننا 

 أي قصصهم اخلرافية. أساطري األولني
وإذ  اذكر اي رسول هللااقالو  الكفار هذااللهم إن كان  القرآن، وأُّول بقصة

علياً )عليه السالم( خليفة وإماماً من بعده  )صلى هللا عليه وآله(الغدير حيث نصب الرسول 
هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء   كما أمطرت على قوم لوط أو

 مؤمل. ائتنا بعذاب أليم
وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم  قومك ولو كانوا كفارًا فرمحة بك ال يعذب  وما
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فإن بعض كفار مكة كانوا يعتقدون ابهلل ويستغفرونه، أو  كان هللا معذهبم وهم يستغفرون
 املراد وجود بعض املؤمنني املستغفرين فيهم.
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 181الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
وما هلم أال يعذهبم هللا  بيان الستحقاقهم العذابوهم يصدون  منني مينعون املؤ

عن  زايرةاملسجد احلرام وما كانوا أولياءه  أي متويل شؤون املسجد حىت حيق هلم
ولكن أكثرهم ال ال املشركون  إالّ املتقوناملسجد  أولياؤهما  إنمنع الناس عنه 

 أن ال والية هلم. يعلمون
وما كان صالهتم  أي ما كان يسميه الكفارة صالةعند البيت  احلرام إاّل
أي السيف يوم بدر، أو عذاب  فذوقوا العذابتصفيقًا  وتصديةصفريًا  مكاء
 بسبب كفركم. مبا كنتم تكفروناآلخرة 
إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصّدوا  مينعواعن سبيل هللا  عن دين هللا

فسينفقوهنا  يف املستقبل ألجل حماربة املسلمنيمث تكون  األموالهم حسرةعلي 
يف احلرب  مث يُغلبونأسباب حسرة ألهنم ال يغلبون املسلمني ويعاقبون يف اآلخرة 

والذين كفروا  ومل يسلمواإىل جهنم حيشرون .جيمعون هنالك يف العذاب 
املشرك والعاص   ليميز هللا اخلبيثوإمنا ميتحن هللا الناس بتلك االمتحاانت املتقدمة 

من الطّيب  املطيع املؤمنوجيعل اخلبيث بعضه على بعض  جبمعهمفريكمه  جيمعه
 الذين خسروا أنفسهم. مجيعاً فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلاسرونكالركام 
قل للذين كفروا إن ينتهوا  عن الكفريغفر هلم ما قد سلف  من الكفر

مروا عليه، أو إىل على كفرهم أبن يست وإن يعودواوالعصيان ألن اإلسالم جيب ما قبله 
أي دأب هللا ابلتدمري ملن  فقد مضت سنة األولنيحرب الرسول )صلى هللا عليه وآله( 

 استمر على الكفر والعصيان.
وقاتلوهم  أيها املسلمونحىت ال تكون فتنة  أي ال يوجد يف البالد شرك

ويكون الدين  الطريقةكله هلل  أبن تضمحل األداين الباطلةنتهوافإن ا  من
 فيجازيهم على أعماهلم. فإن هللا مبا يعملون بصريالكفر 
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وإن توّلوا  أعرضوافاعلموا أن هللا موالكم  يتوىل شؤونكم فال ختشوهم أيها
 الذي ينصركم على أعدائكم. نعم املوىل ونعم النصرياملسلمون 
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 182الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

شيء واعلموا أمنا غنمتم من   من الفوائد سواء أخذمتوه من الكفار، أم غري ذلك
 وللرسول ولذي القرىبيصرف يف ما أمر هللا به  فأن هلل مخسهكأرابح االكتساب 

واليتامى واملساكني أقرابء الرسول )صلى هللا عليه وآله( وهم اإلمام )عليه السالم( والسادة 
أي  إن كنتم آمنتم ابهللائف من السادة املنقطع يف طريقه، وهذه الطو  وابن السبيل

حممد  على عبدانمن الفتح واآلايت  ما أنزلنابـ  وأعطوا اخلمس إن تؤمنون ابهلل 
يوم الذي مّيز هللا فيه احلق من الباطل وهو يوم بدر  يوم الفرقان)صلى هللا عليه وآله( 

 ومنه نصركم. ل شيء قديروهللا على كتالقى الكفار واملسلمون  التقى اجلمعان
إذ  )بدل من )يوم الفرقانأنتم  أيها املسلمونابلعدوة  ه  مبعىن شفري الوادي

الدنيا  أي القريبة من املدينةوهم  الكفارابلعدوة القصوى  جانبه األبعد من
 الذي جاء من الشام إىل املدينة وندب النيب )صلى هللا (35)وهو العري والركباملدينة 

أنتم والكفار  ولو تواعدمتيعين ساحل البحر  أسفل منكمعليه وآله( أصحابه لغزوه 
 ولكنلعلكم ال خترجون ملا تشاهدون من ضعفكم وقوهتم  الختلفتم يف امليعادللقتال 

أي كائنًا ال حمالة وهو  أمرا كان مفعوالأي ينفذ  ليقضي هللاهللا مجعكم بال ميعاد 
بعد إقامة احلجة  عن بّينةابلكفر  من هلكبدل من )ليقض (  لكليهنصركم 

من حي عن بينة وإن هللا لسميع ابإلميان  وحيىيعليه مبا رأى يف البدر من اآلايت 
 .عليم

 ًإذ يريكهم هللا يف منامك قليال  رأى النيب )صلى هللا عليه وآله( الكفار يف منامه
ابن رآهم النيب )صلى هللا عليه وآله( كثرياً  و أراكهم كثرياً ولمجاعة قليلة فأخرب أصحابه 
أمر القتال هل  ولتنازعتم يف األمرخوفًا منهم  لفشلتمفأخرب أصحابه بكثرهتم 

 انه عليٌم بذات الصدورسلمكم من الفشل والتنازع  ولكن هللا سّلمتقدمون أم ال 
 أي مبا يف القلوب.

                                                        
 .624ص 4العري: القافلة، وقيل اإلبل اليت حتمل املرية، العري: كل ما أمتري عليه من اإلبل واحلمري والبغال، لسان العرب: ج (35)
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وإذ يريكموهم أراكم الكفار عند االصطفاف أي إن هللا  إذ التقيتم يف أعينكم
والكفار رأى  ويقللكم يف أعينهمحىت ظن املسلمون أهنم بني سبعني ومائة  قليالً 

ليقضي هللا أمرًا كان املسلمني قلياًل أيضًا وذلك حىت تتجّرأ كل طائفة يف قتال األخرى 
 أمر بيد هللا تعاىل. فإن اختيار كل  مفعوالً وإىل هللا ترجع األمور

اي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة  أي مجاعة كافرةفاثبتوا  لقتاهلم واذكروا هللا
 تظفرون. كثرياً لعلكم تفلحون
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 183الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم  دولتكم، شبهت ابلريح
 . واصربوا إن هللا مع الصابرينما نفوذاً وحركة واسعة ألن لكل واحد منه

وال تكونوا كالذين خرجوا من دايرهم  بالدهم، وهم كفار قريش ًبطرا  ًفخرا
ورائء الناس  أي رايًء ليثين الناس عليهم ابلشجاعةويصّدون عن سبيل هللا  عن دينه
وهللا مبا يعملون حميط  مبا عملوا.إحاطة علم وقدرة فيجازيهم 

وإذ  اذكر اي رسول هللازّين هلم الشيطان أعماهلم  من الكفر وحماربة الرسول
أي ال أحد يغلبكم أيها  وقال ال غالب لكم اليوم من الناس)صلى هللا عليه وآله( 

املسلمون والكفار  الفئتانتالقت  لكم فلما تراءتانصٌر  وإيّن جارٌ الكفار 
نكص رجع الشيطان على عقبيه  عقيب رجله كما يفعله املتقهقر، فإن الشيطان تصور

وقال بصورة سراقة وأخذ اللواء وغش الكفار بكالمه مث ملا رأى املالئكة ألقى العلم وشرد 
من املالئكة النازلني لنصرة املسلمني  إين أرى ما ال ترونأيها الكفار  إين بريء منكم

إين أخاف هللا ى أيدي املالئكة  أن يعذبين علوهللا شديد العقاب. 
إذ  اذكر اي رسول هللايقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض  شك يف اإلسالم

 ّغر  خدعهؤالء  املسلموندينهم  فإن دينهم أوجب أن خيرجوا إىل الكفار مع قلة
ل حسب أي يفع حكيماليُغلب  ومن يتوكل على هللا فإن هللا عزيزاملسلمني 
 املصلحة.
ولو ترى   أيها الرائإذ يتوىف  يقبض أرواحالذين كفروا املالئكة  يف بدر

يضربون  أي يف حال كون املالئكة يضربونوجوههم وأدابرهم و يقولون هلم ذوقوا
 أي احملرق. عذاب احلريق

ذلك  العذاببـ  سببما قدمت أيديكم  من الكفر والعصيان وأن هللا
 . للعبيدبذي ظلم  ليس بظالم
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كدأب  أي دأب وعادة هؤالء الكفار مثل دأبآل فرعون والذين من قبلهم 
إن كما أخذ كفار مكة   كفروا آبايت هللا فأخذهم هللا بذنوهبممن سائر األمم الكافرة 
 .هللا قوي شديد العقاب
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 184الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ذلك التعذيب للكفار بـ  سبب ًأن هللا مل يك مغرّيا  مبداًل نعمًة أنعمها
أي ما هبم من حال إىل حال أسوأ كما بدل  حىت يغرّيوا ما أبنفسهمابلنقمة  على قوم

 .وأن هللا مسيع عليمالكفار حاهلم السيئ إىل حال أسوأ هو حماربة اإلسالم 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا آبايت رهبم   بعد عملهم ابملعاص

فأهلكناهم بذنوهبم وأغرقنا آل فرعون وكل  من األمم املكّذبةكانوا ظاملني 
 ألنفسهم حيث عصوا وعادوا األنبياء)عليهم السالم(.

إن شّر الّدواب  أي األسوأ من كل دابّةعند هللا الذين كفروا  خرب )ان( وهم
 .يؤمنون فهم الشّر من الدواب ألهنم عطلوا عقوهلم 

الذين  )بدل من )الذينعاهدت منهم  معاهدة عدم االعتداء وهم بين قريظة
مث ينقضون عهدهم يف كل مّرة وهم ال عاهدوا النيب )صلى هللا عليه وآله( مكرراً مث نقضوا 

 نقض العهد. يتقون

فإّما  إن( الشرطية و)ما( الزائدة(تثقفّنهم  تدركنهميف احلرب فشرد هبم  أي
من الكفرة فإن معاقبة اجملرم توجب عربة سائر الناس  من خلفهمنّكل بسبب معاقبتهم 

 يّتعظون. يذكرونأي لعل من خلفهم  لعلهمحىت ال جيرموا 

وإما  وإن َّختافن  اي رسول هللامن قوم خيانة  أبن ظهرت عالماهتا بعد
ستوى أنت وهم، فكما نقضوا م إليهم على سواءاطرح عهدهم  فانبذاملعاهدة 

 إن هللا ال حيّب اخلائننيعهدك أعلمهم أن ال عهد بينك وبينهم حىت ال يتهموك ابخليانة 
 فال تفعل ما يوهم اخليانة.

 ّوال حيسب  وال يظّنالذين كفروا سبقوا  أي أهنم فاتوا هللا فاليتمكن من
هللا بل يقدر على  م اليعجزونإهنإدراكهم، كمن يسبق يف الركض من يريد أخذه، فـ 
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 أخذهم مهما تصوروا أهنم خرجوا عن قبضة هللا.
وأعدوا هلم  للحرب الكفارما استطعتم من قّوة  قوة العلم والسالح وغريها

ومن رابط اخليل  أي ما يربط ألجل اجلهادترهبون به  ختوفون ابخليلعدو هللا  
أي دون كفار  من دوهنمسائر الكفار  عدوكم وآخرينترهبون  وكفار مكة 

هللا يعلمهم وما أي ال تعرفون سائر الكفار أبعياهنم  ال تعلموهنممكة عداوة لكم 
بنقص  إليكم وأنتم ال تظلمونأي يرد جزاؤه  تنفقوا من شيء يف سبيل هللا يوف

 أجركم.
وإن جنحوا  مال الكفارللسلم  للصلحإنه هو فاجنح هلا وتوكل على هللا 

 .السميع العليم
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 185الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وإن يريدوا  أي الكفارأن خيدعوك  ابلسلم، ألجل جتميع قواهم فإن حسبك
 .بنصره وابملؤمننيقّواك  هو الذي أيدكهو يكفيك شّرهم  هللا

وألف بني قلوهبم  مع أهنم كانوا قبل اإلسالم من ألد األعداءقت ما يف لو أنف
إنه عزيٌز بقدرته البالغة  األرض مجيعًا ما ألفت بني قلوهبم ولكن هللا ألف بينهم

 .حكيم

اي أيها النيب حسبك هللا  يكفيكومن اتبعك من املؤمنني  بيان )َمن(، أي ال
 هتتم مبن ال يساعدك يف احلرب.

اي أيها النيب حرض  رغبشرون صابرون املؤمنني على القتال إن يكن منكم ع
بسبب أن الكفار  يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا أبهنم

قوم ال يفقهون  أي ال يفهمون أهنم حياربون هللا وهللا ينتصر عليهم، أو ال يفقهون ثواب
 اآلخرة فليست عزميتهم شديدة.

اآلن مني األولني وبعد أن كثر املسلمون ومل يكن بضائرهم كاملسل خفف هللا
ضعف  وعلم أن فيكم ضعفاً فلم يوجب اجلهاد إذ كان املسلمون ُعشر الكفار  عنكم
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني إبذن إميان 

يف احلرب، وقد وصلت حالة املسلمني يف بعض احلروب إذ حارب  هللا وهللا مع الصابرين
 ستون منهم ستني ألف من الكفار.

ما كان  ال حيللنيب  أن يكون له أسرى  أبن ينه  احلرب بسرعة ليأخذ الكفار
أي يبالغ يف قتل  حىت يثخن يف األرضأسرى ألجل االسرتقاق وأخذ البدل منهم 

املشركني وذلك لتقليلهم حىت ال تستمر املؤامرات واحلروب ضد الرسول )صلى هللا عليه 
مال الدنيا الذي هو مبعرض الزوال  عرض الدنياأيها املسلمون  تريدون (36)آله(و 

                                                        
 .وهذا أقرب إىل التهديد للمشركني (36)
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وهللا يريد اآلخرة  فإن يف ذلك قوة املسلمني وتوسيع نطاق اآلخرة بني الناس وهللا
 .عزيٌز حكيم

لوال كتاب  حكممن هللا سبق  أبن ال يعذب الناس إال بعد بيان احلكم
ملّسكم يها املسلمون أي أصابكم أفيما أخذمت  من الفداءعذاب عظيم  ألن

 ذلك سبب عدم شوكة اإلسالم.
فكلوا مما غنمتم  من الفداء وسائر الغنائم ًحالال  شرعًا ًطّيبا  متيل إليه النفس

واتقوا هللا إن هللا غفوٌر رحيم. 
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 186الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

كم من األسرىاي أيها النيب قل ملن يف أيدي  الذين أسرهم الرسول )صلى هللا عليه
 خرياً مما أخذ منكميعطكم  يؤتكمأبن تؤمنوا  إن يعلم هللا يف قلوبكم خرياً وآله( 

 . وهللا غفوٌر رحيمذنوبكم  ويغفر لكممن الفداء 
وإن يريدوا  األسرىخيانتك  أبن خيونوك اثنيًافـ  ال يهمّنك إذ قد خانوا

أي متكن من القضاء عليهم  فأمكن منهمأبن كفروا وجاؤوا حلربك يف بدر  هللا من قبل
 .وهللا عليم حكيميوم بدر 
إن الذين آمنوا وهاجروا  من مكة إىل املدينة وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف

سلمني امل ونصرواأهل املدينة الذين أعطوا السكىن للمهاجرين  سبيل هللا والذين آووا
أولئك بعضهم أولياء بعض  يتوىل بعضهم بعضًا والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من

 حىت يهاجروا وإن استنصروكمألهنم مل يهاجروا فلستم أنتم أولياؤهم  واليتهم من شيء
أي  يف الدين فعليكم النصرأي طلب املؤمنون غري املهاجرين نصرتكم هلم على الكفار 

أي معاهدة عدم القتال فال  إال على قوم بينكم وبينهم ميثاقتنصروهم  جيب عليكم أن
وهللا مبا تعملون تنصروا املسلمني غري املهاجرين إذا وقع بينهم وبني املعاهدين مناوشات 

 .بصري

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه  أي إن ال يتوىل بعضكم بعضًا أيها
نة الن املسلمني إذا مل يشد بعضهم بعضًا تقع الفنت والفساد لغلبة حم تكن فتنةٌ املؤمنون 

 . يف األرض وفساٌد كبرياملفسدين على األرض 

والذين آمنوا  من أهل مكةوهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا والذين آَووا  من
م مغفرٌة هلألهنم حققوا مجيع أوامر هللا  ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً أهل املدينة 

 مع الكرامة. ورزق كرمي

والذين آمنوا من بعد  أي بعد فتح مكةوهاجروا وجاهدوا معكم  أيها
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أي األقرابء  وأولوا األرحاممن مجلتكم يف كل األحكام  فأولئك منكماملسلمون 
بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا  حكم هللا، واألولوية يف كل ش ء من اإلرث و غريه
بكلّ  شيء عليمإن هللا . 
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 187الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

 : سورة التوبة9
براءة  أي انقطاع عصمة وأمنمن هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني 

يف  يف األرضأي سريوا أيها املشركون  فسيحوا (37)فال عهد بعد اآلن بينكم وبينهم
واعلموا أنكم غري معجزي ال عهد والأمان فقط، وبعده  أربعة أشهرأمن وسالم 

أن هللا خمزي اعلموا  وأي ال تتمكنون من تعجيزه حىت اليقدر على أخذكم  هللا
 مذهلم يف الدارين. الكافرين
وأذان  إعالممن هللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب  فإن اإلعالم صار يف

ني عل  )عليه السالم( وهذا مقابل العمرة اليت تسمى هذا اليوم على لسان اإلمام أمري املؤمن
فليسوا بعد هذا حتت احلماية واملعاهدة  أن هللا بريء من املشركنيابحلج األصغر 

ورسولُه  بريء منهمفإن تبتم  أيها املشركون من الشركفهو خري لكم وإن توليتم 
وبشر تتمكنون من تعجيزه ال  فاعلموا أنكم غري معجزي هللاأعرضتم عن اإلميان 

 مؤمل. الذين كفروا بعذاب أليم
 ّإال  )استثناء من )براءةالذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم  من شروط
عليكم أحدًا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مل يعاونوا الكفار  شيئًا ومل يظاهرواالعهد 
 ينقضون العهد.الذين ال  إن هللا حيب املتقنياملقررة  مّدهتم
فإذا انسلخ  خرج كما ينسلخ املذبوح عن جلدهاألشهر احلرم  رجب وذو

فاقتلوا املشركني حيث القعدة وذو احلجة واحملرم، أو املراد األشهر األربعة مدة األمان 
واقعدوا يف أماكنهم ابحلبس عن التحرك  واحصروهمابألسر  وجدمتوهم وخذوهم

                                                        
 وذلك لنقض املشركني العهود. (37)
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عن الكفر والعصيان  فإن تبواطريق ألجل احملاربة معهم أي بكل  هلم كل مرصد
وأقاموا الصالة وآتُوا الزكاة فخلوا سبيلهم  دعوهم وال تعّرضوا هلم ألهنم أسلموا إن

 .هللا غفور رحيم
وإن أحد من املشركني  الذين أمرت بقتاهلماستجارك  طلب منك األمان

فأجره  آمنهحىت يسمع كالم هللا تدبره لعله يؤمن ويمث أبلغه  أوصلهمأمنه 
قوم بسبب اهنم  أبهنماألمن له حىت يسمع كالم هللا  ذلكموضع أمنه إن مل يسلم 

 حقيقة اإلميان فلعلهم يقبلون إذا مسعوا كالم هللا. ال يعلمون
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 188الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
كيف يكون للمشركني عهد عند هللا وعند رسوله  مع أهنم ينوون الغدر من حني
فإن بين ضمرة دخلوا عهد قريش يوم  إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرامالعهد 

احلديبية مث إن قريش نقضوا عهد الرسول )صلى هللا عليه وآله( لكن بين ضمرة مل ينقضوا 
ستقام فما دام ا فما استقاموا لكمالعهد فأمر هللا املسلمني إببقائهم على عهدهم 

 الذين ال ينقضون العهد. إن هللا حيب املتقنيعلى الوفاء  فاستقيموا هلماملعاهدون 
كيف  يكون هلم عهدوإن يظهروا عليكم  أي يغلبوا عليكماليرقبوا  ال
يظهرون لكم املواالة  يرضونكم أبفواههمعهدًا  وال ذّمةً حلفًا  فيكم إالا يراعوا 

وأكثرهم ما يقولونه، ألن قلوهبم منطوية على الغدر   قلوهبموأتىبمبجرد اللفظ 
 خارجون عن طاعة هللا متمردون عن الوفاء. فاسقون
 ًاشرتوا آبايت هللا مثنًا قليال  فباعوا القرآن والّدين، واشرتوا بدله اهلوى والشهوة

فصّدوا عن سبيله  أي منعوا الناس عن دين هللاإهنم ساء  بئسوا يعملونما كان. 
ال يرقبون  ال يراعون أي املشركون ًيف مؤمن إال  حلفًاوال ذّمة  ًعهدا

وأولئك هم املعتدون .اجملاوزون للحد 

فإن تبوا وأقاموا الصالة وآتُوا الزكاة فإخوانكم يف الدين  عاملوهم معاملة األخ
ونفّصل اآلايت  نشرحهالقوم يعلمون يستفيد من اآلايت. ألن العامل هو الذي 

وإن نكثوا  نقضواأمياهنم  مجع ميني أي القسممن بعد عهدهم وطعنوا 
ألهنم نقضوا العهد، وإمنا قال )أئمة( ألهنم  يف دينكم فقاتلوا أئّمة الكفرقدحوا وعابوا 

إذ نقضوا اليمني فال حرمة ليمينكم  إهنم ال أميان هلمالناقضون وسائر الكفار تبع هلم 
 عن النقض والطعن. لعلهم ينتهونوعهدكم معهم 
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أال تقاتلون  حتريض على القتالقومًا نكثوا  نقضواأمياهنم   وهم أهل مكة
ومّهوا  عزمواإبخراج الرسول  حيث تشاوروا يف دار الندوةوهم بدؤوكم  ابحملاربة
أول مرة  فأنتم مدافعونأختشوهنم  يف قتاهلمختشوه فاهلل أحق أن  يف إطاعة أمره

 . إن كنتم مؤمننيبقتاهلم 
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 189الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قاتلوهم يعّذهبم هللا أبيديكم  تقتلوهنم وأتسروهنموخيزهم  يذهلم وينصركم
 .صدور قوم مؤمننيكأن الصدر قد مرض مبا اعتلج فيه من اهلم   عليهم ويشف

ويذهب غيظ قلوهبم م على الكفار غيظهم وغضبهويتوب هللا على من يشاء 
 .وهللا عليٌم حكيممن الكفار ألن القتال يسبب إسالم بعض الكفار فيتوب هللا عليه 

أم  بلحسبتم  ظننتمأن ترتكوا  فال تؤمروا ابلقتال، وهذا خطاب للمسلمني
يظهر علم هللا يف  أي بعُد مل وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكمحني كره بعضهم القتال 
من دون هللا وال عطف على )جاهدوا(  مل يتخذواالذين  واجملاهد وغري اجملاهد 

بطانة وأصدقاء من الكفار، أي انه أيمركم ابلقتال ليظهر اجملاهد  رسوله وال املؤمنني وليجة
 . وهللا خبري مبا تعملوناملخلص من الفار الذي يصادق الكفار 

ما كان وز ال جيللمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين  يف حال كوهنم
الن هللا بريء من الكافر فكيف جيّوز تعمري بيته  على أنفسهم ابلكفريشهدون 

أولئك  املشركونحبطت  بطلتأعماهلم  احلسنة، ألن الكفر يبطل األعمال
ويف النار هم خالدون .دائمون 

ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة إمنا يعمر مساجد هللا من آمن  أي
ال  إال هللايف أمر الدين  ومل خيشاملؤمن اجلامع هذه اخلصال حيق له عمارة املسجد 

أن يكونوا من املتصفون ابلصفات احلسنة  فعسى أولئكاملشرك الذي خياف األصنام 
 ال ارتدادهم.إىل طريق هللا، وإمنا جاء بـ )عسى( الحتم املهتدين

أجعلتم  استفهام إنكار فقد افتخر العباس أبنه يسق  احلاج وافتخر شيبة أبنه يعّمر
املسجد وافتخر أمري املؤمنني عل  )عليه السالم( أبنه آمن ابهلل خملصًا فنزلت اآلية مفضلةً 

آلخر سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن ابهلل واليوم الإلمام )عليه السالم( 
عند هللا وهللا ال يهدي الساق  واملعّمر واملؤمن اجملاهد  وجاهد يف سبيل هللا ال يستوون
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 الذين يظلمون أنفسهم ابلتسوية بني الثالثة بعد علمهم ابلتفاوت. القوم الظاملني
 ًالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم أعظم درجة  على

 الظافرون ابلثواب. عند هللا وأولئك هم الفائزونمن ليس كذلك 
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 190الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
يبّشرهم رهبم  )على لسان الرسول )صلى هللا عليه وآلهبرمحة منه ورضوان  أي

 نعمة دائمة.  هلم فيها نعيم مقيمبساتني  وجناتانه تعاىل راٍض عنهم 
خالدين فيها  يف تلك اجلناناً إن هللا عنده أجٌر عظيمأبد  .فال يقاس ثوابه بغريه 

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آابءكم وإخوانكم أولياء  تتولوهنم يف خالف اإلسالم
إن استحبوا الكفر  اختاروه وأحبوهعلى اإلميان ومن يتوهلم منكم  بعد أن اختاروا

 لى العقاب.ألنفسهم حيث عرضوها ع فأولئك هم الظاملونالكفر 
قل  اي رسول هللا للمؤمنني إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم

عدم رواجها بسبب  وجتارة ختشون كسادهااكتسبوها  وعشريتكم وأموال اقرتفتموها
أحب إليكم من هللا اخرتمتوها مسكنًا لكم  ومساكن ترضوهنااشتغالكم بطاعة هللا 

انتظروا، هتديد هلم  فرتّبصوان قدمتم تلك على أوامر هللا أب ورسوله وجهاد يف سبيله
حىت أييت هللا أبمره  حبكمه فيكم وعذابه عليكموهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

 اخلارجني عن طاعة هللا بعد متام البينة. 
لقد نصركم هللا يف مواطن  مواضعكثرية  ه  مثانون كما وردو  يف يوم
كثرة املسلمني حىت قال بعضهم لن   إذا أعجبتكم كثرتكمقرب مكة موضع  حنني

إذ مل تفد الكثرة بل اهنزموا  عنكم شيئاً كثرتكم   فلم تغنيُغلب اليوم من قلة 
وضاقت عليكم األرض مبا رحبت  أي مع سعتها حيث مل يعلموا أين يفّرون مّث

 منهزمني.  مدبرينالعدو ظهوركم  ولّيتم
هللا سكينته مث أنزل  السكون والطمأنينةعلى رسوله وعلى املؤمنني  الذين بقوا

من  وأنزل جنوداً مع الرسول )صلى هللا عليه وآله( كعل ٍّ )عليه السالم( وأوالد عباس 
جزاء العذاب  وذلكابلقتل واألسر  الذين كفرواهللا  مل تروها وعّذباملالئكة 
 .الكافرين
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 191الصفحة 

 قرآن خط عثمان طه من

 
مث يتوب هللا من بعد ذلك على من يشاء  من الفارين ومن الكفار الذين أسلموا

وهللا غفور رحيم . 
 ٌاي أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس  جناسة ظاهرية وابطنّية فال يقربوا املسجد
وهو عام  عامهم هذا بعد (38)مبالغة يف عدم دخوله مثل )ال تقربوا مال اليتيم( احلرام

أيها املسلمون  وإن خفتمتسع من اهلجرة حيث أدى عل  )عليه السالم( سورة الرباءة 
 ًعيلة  أي فقرًا حيث خاف املسلمون انقطاع التجارة بسبب عدم مراودة املشركني
فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء إن هللا عليم  ابملصاحلحكيم .يف التدبري 

لذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال قاتلوا ا
الذين أوتوا الكتاب بيان )الذين(  منوهو اإلسالم  دين احلقيلتزمون بـ  يدينون

أي نقداً مسّلمة عن يد  عن يد (39)ما يعطى إىل السلطة اإلسالمية حىت يعطوا اجلزية
وهم صاغرون .أذالّء 

الت اليهود عزيٌر ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن هللا ذلك قوهلم أبفواههموق 
أي املشركني الذين  قول الذين كفروا من قبليشابه قوهلم  يضاهئونبدون حجة 

دعا عليهم أبن يهلكهم هللا حىت يسرتيح الناس من  قاتلهم هللاقالوا املالئكة بنات هللا 
 كيف يصرفون عن احلق.  يؤفكون أىنّ عقائدهم الضاّلة 

اختذوا أحبارهم  علماءهمورهباهنم  زهادهم ًأراباب  أبن أطاعوهم يف حتليل
وما أمروا إال راّبً  املسيح ابن مرمياختذوا  من دون هللا واحلرام و حترمي احلالل 

عن  ما يشركونعأنزهه تنزيهًا عن الشريك  ليعبدوا إهلًا واحدًا ال إله إال هو سبحانه
 أن يكون له شريك. 

                                                        
 .152سورة األنعام:  (38)
 اجلزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك لالجتزاء هبا يف حقن دمهم. (39)
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 192الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
يريدون  أي الكفارأن يطفئوا  خيمدوانور هللا  حجته ورسالتهأبفواههم 

إبعالء كلمته  إال أن يتم نورهال يرضى  وأيىب هللامبا يقولون بلساهنم من التكذيب 
ولو كره  ومل يردالكافرون . 

لذي أرسل رسولههو ا  )حممد )صلى هللا عليه وآلهابهلدى  ابحلجج والرباهني
ودين احلق  اإلسالمليظهره  أي يغلبهعلى الدين كله   كل األداين ولو كره

 .املشركون
اي أيها الذين آمنوا إن كثريًا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ابلباطل  

دينه  عن سبيل هللامينعون  ويصّدونفسهم من احلقوق كالرشوة وما جيعلونه ألن
والذين يكنـزون  جيعلونه كنزاً وال يعطون مخسه وزكاته الذهب والفّضة وال ينفقوهنا يف

 موجع. سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم
أي على تلك  عليهاتوقد النار  حيمىالقيامة أو يف القرب  يوموذلك يف 
من الك  مبعىن جعل الش ء احلار على اجلسد  يف انر جهنم فتكوىالذهب والفضة 

هبا جباههم  مجع جبهةوجنوهبم  مجع جنب من حتت اإلبطوظهورهم   ألهنم
كانوا يقطبون جبهتهم ويلّوون جنبهم ويديرون ظهرهم إذ طلب منهم احلق يف أمواهلم، ويقال 

ما  وابل  ألنفسكم فذوقوامجعتم  ما كنـزمتاملال الذي تكوون به هو  هذاهلم 
 كنتم تكنـزون

إن عدة الشهور  عددها ًعند هللا اثنا عشر شهرا  اثبتة ال تتغرّي، كما كان
يوم أي ما كتبه سبحانه، كتبه  يف كتاب هللااملشركون يغريون بعض الشهور حمل اعتباطاً 
جة وحمرم ورجب ال جيوز ذو القعدة وذو احل خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم

فال تظلموا القومي املستحكم  الّدين القيمحترمي هذه األربعة  ذلكفيها القتال 
كما مجيع أصنافهم  وقاتلوا املشركني كاّفةابلقتال  أنفسكمأي يف األربعة  فيهنّ 

م املعاص  إن اتقيت واعلموا أن هللا مع املتقنيمن دون رعاية ومتييز  يقاتلونكم كاّفة
 نصركم هللا عليهم. 

../FILES/03.HTM


 مةرجوع إىل القائ

 337 

 

 193الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
إمنا النسيء  مصدر نسأه مبعىن أّخره، فقد كان أهل اجلاهلية إذا كانوا يف حرب فهّل

فإهنم كانوا كفاراً، وحتليل ما حّرم هللا  زايدة يف الكفرحمرم أحّلوه وحّرموا مكانه صفرًا 
فإنه ضالل ابإلضافة إىل كفرهم  الذين كفرواأي ابلنس ء  يضل بهزايدة يف كفرهم 

حيلونه   أي الشهر املنسعاماً وحيرمونه  يبقونه على حرمتهعاماً ليواطئوا  ليوافقوا
فيحلوا ما أي األربعة احلرم  ما حرم هللاأشهر  عّدةبتحليل أشهر وحترمي آخر بدله 
وهللا ال يهدي القوم م الشيطان عملهم السيئ زين هل حرم هللا زين هلم سوء أعماهلم

 املعاندين يف الكفر. الكافرين
اي أيها الذين آمنوا ما لكم إذ قيل لكم انفروا  اذهبوا إىل اجلهاد يف سبيل هللا
أرضيتم ابحلياة الدنيا كأنكم ش ء ثقيل ال يقدر على احلركة   إىل األرضتثاقلتم  ااثقلتم

يف جنب متاع  احلياة الدنيا يف اآلخرةما يلتذ به  فما متاعخرة بدل اآل من اآلخرة
 .إال قليلاآلخرة 
إال تنفروا  إىل غزوة تبوكيعذبكم عذااًب أليما  مؤملًاويستبدل قومًا غريكم 

 فيقدر على استبدالكم. وال تضّروه شيئاً وهللا على كل شيء قديرمكانكم 
إال تنصروه  ل )صلى هللا عليه وآله( تنصروا الرسوفقد نصره هللا  فينصره حااًل

أخرج الرسول )صلى هللا عليه وآله( من  إذ أخرجهأيضاً كما نصره سابقاً يف وقت اهلجرة 
ثقب يف جبل  إذ مها يف الغاريف حال كونه معه غريه  الذين كفروا اثين اثننيمكة 
أيب بكر حيث استصحبه الرسول  لصاحبهالرسول)صلى هللا عليه وآله(  إذ يقولثور 

عامل بنا  ال حتزن إن هللا معنا)صلى هللا عليه وآله( يف أثناء الطريق خوفًا على نفسه 
فأنزل هللا سكينته  طمأنينتهعليه  على الرسول )صلى هللا عليه وآله( وحدهوأيده 

أي كلمة الكفار  امل تروها وجعل كلمة الذين كفرو من املالئكة  جبنودقّواه 
السفلى  حيث علت كلمة اإلسالموكلمة هللا  وه  اإلسالم  هي العليا وهللا عزيز
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انفروا  اخرجوا أيها املسلمون إىل اجلهاد ًخفافا  فيما لكم خفة ًوثقاال   فيما
 خري لكماجلهاد  سبيل هللا ذلكموجاهدوا أبموالكم وأنفسكم يف كان لكم ثقل 
 لعلمتم أن النفر خري لكم. إن كنتم تعلمونمن عدم النفر 

لو كان  ما دعوا إليه ًعرضا  غنيمًة ًقريبا  سهل املأخذ ًوسفرًا قاصدا 
املسافة اليت  ولكن بعدت عليهم الشّقةطمعًا يف املال  التبعوكوسطًا ال سفراً بعيداً 

معتذرين من عدم النفر  وسيحلفون ابهللولذا خالفوا فإن تبوك كان بعيدًا  يشق قطعها،
لو استطعنا  اخلروجخلرجنا معكم يهلكون أنفسهم  بعدم اخلروج واحللف الكاذب
وهللا يعلم إهنم لكاذبون .يف حلفهم 

عفا هللا عنك  كان الرسول )صلى هللا عليه وآله( أذن جلماعة يف التخلف عن تبوك 
يف  مل أذنت هلمفأراد هللا تنبيه أولئك أن هذا كان ختلّيًا عن اخلري، فّصبه هبذا اللسان 

 منهم يف العذر. وتعلم الكاذبنييف اعتذارهم  حىت يتبنّي لك الذين صدقواالتخلف 

ال يستأذنك  أي ليس من عادة املؤمنني أن يستأذنوا للفرار من اجلهاد الذين
الذين خيافون  يوم اآلخر أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم وهللا عليم ابملتقنييؤمنون ابهلل وال

 هللا فيطيعون أوامره.
إمنا يستأذنك  يف التخلفالذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر  ًإميااًن راسخا

وارتبت  شكتقلوهبم فهم يف ريبهم يرتّددون .يتحريون 
ولو أرادوا اخلروج  إىل اجلهادألعّدوا له  للخروجعّدة  أي هّيأوا أسباب
أي خروجهم، وإمنا كره لعلمه أبهنم يوجبون الفساد يف  ولكن كره هللا انبعاثهماحلرب 
عن اجلهاد  وقيل اقعدوا مع القاعدينأي تركهم حباهلم حىت يكسلوا  فثّبطهماجليش 

 كاملرضى والنساء والصبيان.
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خباالً  لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال  أي فسادًا ألن املنافق جينّب الناس ويفسد يف
أي أسرعوا يف الدخول بينكم ابلفساد لقصد التجبني وإلقاء الرعب  وألوضعوااجليش 
أي يطلبون لكم االفتتان واالحنراف  يبغونكم الفتنةيف أوساطكم  خاللكموالفتنة 

وفيكم  أيها اجملاهدونمسّاعون هلم افقني أيخذون أخباركم بقصد أي عيون للمن
 . وهللا عليم ابلظاملنيإيصاهلا إليهم 
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لقد ابتغوا  هؤالء املنافقونالفتنة  تشتيت أمركمن قبل  غزوة تبوك أي يف
ظهر بغلبة  حىت جاء احلقأبن أردت شيئًا وكادوا لقلبه  وقلبوا لك األمورأحد 

 .وهم كارهوندينه  وظهر أمر هللاعلى الكافرين  املسلمني
ومنهم  من املنافقنيمن يقول ائذن يل  يف عدم اجلهاد يف تبوكوال تفتين 

توقعين يف الفتنة، قال جد بن قيس: ائذن يف التخلف فإين مولع ابلنساء فأخاف أن افتنت 
ول )صلى هللا عليه وآله( وه  عصيان الرس يف الفتنةللتنبيه  أالببنات األصفر 

سقطوا  فقد وقعوا فيما زعموا أهنم فروا منهوإن جهنم حمليطة ابلكافرين  فهم إن
 خرجوا للجهاد وقعوا يف فتنة بنات األصفر وإن ختلفوا وقعوا يف فتنة العصيان.

 ٌإن تصبك حسنة  نعمة وفتحتسؤهم  حتزن املنافقني ٌوإن تصبك مصيبة 
عنك  ويتولوااملصيبة  من قبلحذران بتخّلفنا  يقولوا قد أخذان أمراننكبة واهنزام 

وهم فرحون .لعدم اجلهاد 

قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا  فإذا أصابتنا مصيبة ال تضران تلك املصيبة ألنه
 .وعلى هللا فليتوكل املؤمنونيتوىل شؤوننا  هو موالانسبحانه قررها لنا ألن يثيبنا 

قل هل تربصون  هل تنتظرون أيها املنافقونبنا إال إحدى احلسنيني  إما النصر
من  وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم هللا بعذاب من عندهأو الشهادة وكالمها حسنة 

إان معكم عاقبتنا  فرتبصواأبن أيمران بفضحكم  أو أبيديناالسماء فيهلككم 
 عاقبتكم. مرتبصون

قل أنفقوا ل اجلهاد ألجطوعًا أو كرهًا لن يتقّبل منكم  أي ما أنفقتم عن رغبة
والقبول إمنا هو من نصيب  إنكم كنتم قومًا فاسقنيأو بدون رغبة ال يقبله هللا منكم 

 املتقني.
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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا ابهلل وبرسوله وال أيتون الصالة إاّل
فكفرهم الباطين وعدم إتياهنم  وال ينفقون إال وهم كارهونمتثاقلون  وهم كساىل

 ابلعبادات على وجهها سّببا عدم قبول إنفاقهم.
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فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم  فإن ذلك وابل عليهمإمنا يريد هللا ليعذهبم هبا 
حفظ األموال وتربية األوالد من املشقة والعناء ملا يف  يف احلياة الدنياابألموال واألوالد 

وتزهق  أي هتلكأنفسهم وهم كافرون  فال ينالوا ثواب املال والولد يف الدنيا، وال يف
 اآلخرة.
وحيلفون  املنافقونابهلل إهنم ملنكم  من مجلة املسلمنيوما هم منكم  لكفر
 رضاية الكفار واملؤمنني معاً ابلنفاق. خيافون ولذا يريدون ولكنهم قوم يفرقونقلوهبم 
لو جيدوا ملجأ  حرزًا يلجئون إليهأو مغارات   كهوف يف اجلبل ًأو مّدخال 

يسرعون  وهم جيمحونإىل ذلك امللجأ  إليهعنكم  لوّلواسراديب يدخلون فيها 
 يف الفرار واالختفاء.

ومنهم  من املنافقنيمن يلمزك  يعيبكيف الصدقات  يف قسمتها فإن
 أي يغضبون. أعطوا منها رُضوا وإن مل يعَطوا منها إذا هم يسخطون

ولو أهّنم رضوا ما آتهم  أعطاهمهللا ورسوله  من الغنيمةوقالوا حسبنا هللا 
إان إىل هللا صدقة وغنيمة أخرى نستغين هبا  سيؤتينا هللا من فضله ورسولهيكفينا 
 ، لكان خرياً هلم.يف أن يغنينا راغبون

إمنا الصدقات  زكاة األموالللفقراء واملساكني  وهم أسوأ حااًل من الفقراء، كما
واملؤلفة أي الساعني يف حتصيلها  والعاملني عليهانشاهد يف اجملتمع إهنما صنفان 

يعطون من الزكاة ليألف قلبهم إىل املسلمني، وهم الكفار واملسلمون الضعاف  قلوهبم
العبيد حتت الشّدة، يشرتون من الزكاة ويعتقون  الرقابفك  ويفميان اإل
والغارمني  الغارم: املديون الذي ال يقدر على أداء دينه، يؤدى من الزكاة دينه ويف

املنقطع يف  وابن السبيلكل عمل خريي كاجلهاد وسائر مصاحل املسلمني   سبيل هللا
 وهللا عليمأي أوجب هللا الزكاة وجواًب  ريضة من هللافسفره ولو كان غنّيًا يف بلده 
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 يف تدبريه. حكيمابملصاحل 
ومنهم  من املنافقني ّالذين يؤذون النيب  ابلقول وابملؤامرة ٌويقولون هو أذن 

يسمع كل قول فإن أحد املنافقني اغتاب النيب )صلى هللا عليه وآله( فطلبه النيب )صلى هللا 
قال له: أخربين جربائيل بقولك، قال املنافق مل أغتبك فسكت النيب )صلى هللا عليه وآله( و 

عليه وآله( فذهب املنافق ليقول إن حممداً )صلى هللا عليه وآله( أذن يسمع من جربئيل كالمه 
 لكممستمع خري  أذن خرياي رسول هللا، هو  قلويسمع مين كالم  فنزلت اآلية 

ويؤمن مبا يقوله هللا تعاىل  يؤمن ابهللكان عاقبك أيها املنافق فانه لو كان مستمع شر ل
يرمحهم ويعطف هبم  ورمحة للذين آمنوا منكميصدقهم فيما هلم نفع فيه للمؤمنني

والذين يؤذون رسول هللا هلم عذاب أليم .مؤمل 
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حيلفون  املنافقونابهلل لكم لرُيضوكم  أيها املؤمنون وهللا ورسوله أحق أن
 .إن كانوا مؤمننيأي يرضوا كل واحد منهما ابلطاعة  يرضوه

أمل يعلموا  هؤالء املنافقونأنه من حيادد هللا  أي خيالفه ورسوله فأن له انر
 .العظيماهلوان  ذلك اخلزيدائماً أبداً يف النار  جهنم خالداً فيها

 أن تنـزل عليهمحيذر املنافقون  على املؤمننيسورة تنّبئهم مبا يف قلوهبم  قلوب
قل املنافقني من الكفر والنفاق فتفضحهم فقد كانوا يستهزئون ابلدين فيما بينهم 

 ظهوره من نفاقكم. ما حتذرونمظهر  إن هللا خمرجهتديد هلم  استهزئوا
ولئن سألتهم  عن استهزائهم يف الدينكنا خنوض  ليقولن إمنا  ندخل يف احلديث

ونلعب  منزح وال نقصد اجلّدقل أابهلل وآايته  حججه، واالستفهام لإلنكار ورسوله
 .كنتم تستهزئون

ال تعتذروا  ابملعاذير الكاذبةقد كفرمت بعد إميانكم  إظهاركم اإلميان إن نعف
 هنم كانوا جمرمنيأبأخرى  نعذب طائفةألهنم اتبوا وأخلصوا  عن طائفة منكم

 مصرين على اإلجرام.
املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض  يتشاهبون يف النفاق أيمرون ابملنكر

 فنسيهمأغفلوا ذكره  نسوا هللاعن اإلنفاق  وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم
 اخلارجون عن طاعة هللا. إّن املنافقني هم الفاسقونعن لطفه ورمحته 

هللا املنافقني واملنافقات والكفار انر جهّنم خالدين فيها هي حسبهم وعد   كفاهم
 ال ينقطع. وهلم عذاب مقيمأبعدهم عن رمحته  ولعنهم هللاعقاابً 
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كانوا أشد منكم قوًة وأكثر من منافق  األمم  كالذين من قبلكمواملنافقون 
أي بنصيبهم خبالف املؤمنون فإهنم  خبالقهمأي طلبوا الّلذة  ًا فاستمتعواأموااًل وأوالد

كما مثل أولئك  خبالقكمأيها املنافقون  فاستمتعتميطلبون هللا واآلخرة خبالقهم 
أي كما  كالذي خاضوادخلتم يف الباطل  استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم

أعماهلم يف بطلت  حبطتاملنافقون  أولئكطل خاض املنافقون السابقون يف البا
 خسروا دنياهم وآخرهتم. وأولئك هم اخلاسرونفلم يستحقوا ثواابً  الدنيا واآلخرة

أمل أيهتم نبأ  خرب عقابالذين من قبلهم قوم نوح  أهلكوا ابلغرقوعاد 
 وأصحاب مدين بسلب النعم وقوم إبراهيمأهلكوا ابلرجفة  ومثودأهلكوا ابلريح 

أي القرى اليت ائتفكت  واملؤتفكاتقوم شعيب )عليه السالم( أهلكوا بعذاب يوم الظلة 
فما  ابملعجزات  أتتهم رسلهم ابلبيناتأي انقلبت وه  قرى قوم لوط )عليه السالم( 

 أبن عرضوها للهالك. ولكن كانوا أنفسهم يظلمونإبهالكهم  كان هللا ليظلمهم

واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر  واملؤمنون
يف اآلخرة كما  ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سريمحهم هللا

 يضع األشياء مواضعها. حكيمغالٌب على كل ش ء  إن هللا عزيزٌ رمحهم يف الدنيا 

ري من حتتهاوعد هللا املؤمنني واملؤمنات جنات جت  حتت قصورها وأشجارها
األهنار خالدين فيها ومساكن طيبة  يطيب فيها العيشيف جنات عدن  أي جنات

 ذلكألنه مبدأ كل سعادة  من هللا أكربرضا  ورضوانإقامة يقيم فيها اإلنسان 
 . هو الفوز العظيمالذي جُيزى به املؤمنون 
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اي أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني  يف دفعهم عن الكفر والنفاق وجهاد كل طائفة
 جهنم وبئس املصريحمّلهم  ومأواهمأمسعهم الكالم الغليظ  واغلظ عليهمحبسبه 

 أي بئس املرجع.
حيلفون  املنافقونابهلل ما قالوا ه شيئًا سّيئًا ابلنسبة إىل الرسول )صلى هللا علي

وآله( فإنه )صلى هللا عليه وآله( ملا عاب املنافقني قال جاّلس لو كان ما يقول حممد حقًا 
فإنه تكذيب للرسول )صلى  ولقد قالوا كلمة الكفرفنحن شر من احلمري؟ فنزلت اآلية 

أي قصد  ومهواأي بعد إظهارهم اإلسالم  وكفروا بعد إسالمهمهللا عليه وآله( 
 مبا مل ينالوارسول )صلى هللا عليه وآله( يف العقبة بعد انصرافه من تبوك املنافقون قتل ال

إال أن أي ما أنكروا من الرسول )صلى هللا عليه وآله(  وما نقمواألن مؤامرهتم فشلت 
ابلغنائم بعد أن كانوا فقراء، أي مل يصبهم من الرسول )صلى  أغناهم هللا ورسوله من فضله

رجوعهم  يكعن نفاقهم  فإن يتوبوا اخلري، ال ما يوجب النقمة هللا عليه وآله( إال
يف مؤملًا  يعذهبم هللا عذااًب أليماً يعرضوا عن التوبة  خريًا هلم وإن يتولواوتوبتهم 

 وال نصرييل  أمورهم  واآلخرة وما هلم يف األرض من ويلابلقتل واإلهانة  الدنيا
 ينصرهم من عذاب هللا.

ومنهم  من املنافقنيمن عاهد هللا لئن آتان من فضله   كان ثعلبة فقرياً فعاهد هللا
أي نعط  الصدقة  لنّصّدقنّ إن أعطاه املال أنفق لكنه أثرى وخبل فلم ينفق حق هللا 

ولنكونّن من الصاحلني . 
فلما آتهم من فضله خبلوا به  أي حبق هللاوتولوا أعرضوا عن العمل أبوامر هللا 

وهم معرضون. 
فأعقبهم  أورثهم خبلهم ًنفاقا  إذ العصيان ينته  إىل النفاق والكفر يف قلوهبم

أي بسبب خلفهم وعدهم مع هللا  مبا أخلفوا هللا ما وعدوهيوم البعث  إىل يوم يلقونه
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 بسبب كذهبم. ومبا كانوا يكذبونابإلنفاق 
أمل يعلموا  املنافقون ّهمأن هللا يعلم سر  ما يضمرون يف أنفسهموجنواهم  ما

 كل ما غاب عن احلواس.  وأن هللا عالم الغيوبيقوله بعضهم لبعض سرّاً 
من املؤمنني يف املتطوعني  املطوعنييعيبون  الذين يلمزوناملنافقون هم 

من متر صدقة فقال بعض املنافقني إنه  (40)حيث إن مسلمًا جاء مبائة وسق الصدقات
أي يلمزون من يعط  جهده من الصدقة فإن  والذين ال جيدون إاّل جهدهمه رايًء أعطا

مسلمًا أتى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( بصاع من متر فقال املنافقون هللا غيٌن عن صاعه 
فيسخرون  هؤالء املنافقونمنهم  من املتصدقنيسخر هللا منهم  جازاهم على

 مؤمل. موهلم عذاب أليسخريتهم 

                                                        
 .378ص 10الوسق ابلفتح: ستون صاعا. لسان العرب ج (40)
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 200الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

استغفر  اي رسول هللاهلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم  أبن تطلب أن يغفر
فلن يغفر هللا هلم املراد ابلسبعني املبالغة يف الكثرة  سبعني مرةهللا هلؤالء املنافقني 

سوله وهللا ال يهدي القوم أبهنم كفروا ابهلل ور عدم فائدة االستغفار هلم  ذلك
 املصرين على اخلروج عن طاعة هللا، نعم إذا اتبوا أفادهم االستغفار. الفاسقني
فرح املخلفون  عن تبوك وهم املنافقون الذين ُخّلفوا، كأن الشيطان سبَّب ختلفهم

مبقعدهم  أي بقعودهم عن اجلهادخالف رسول هللا  أي بقعودهم خلفه )صلى هللا
 وكرهوا أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا وقالواوآله( وعدم سريهم معه عليه 

فإن اهلواء   يف احلرال خترجوا إىل اجلهاد  ال تنفرواأي قال بعض املنافقني لبعض 
فمن مل جياهد يُبتلى  انٌر جهنم أشدُّ حرااي رسول هللا  قلكانت حارة يف غزوة تبوك 

 أي يفهمون لعلموا أهنم آثروا النار على احلّر. يفقهون لو كانواجبهنم 
 ًفليضحكوا قليال  يكون ضحكهم يف الدنيا قلياًل لقصر أمد الدنياوليبكوا  يف
 من الكفر والنفاق . كثرياً جزاًء مبا كانوا يكسبونالنار 
فإن رجعك هللا  اي حممد )صلى هللا عليه وآله( عن تبوكإىل طائفة  منهم  من

فقل إىل غزوة أخرى  للخروجطلبوا إذنك  فاستأذنوكاملنافقني الذين ختلفوا عنك 
وإمنا هناهم عن اخلروج،  ولن تقاتلوا معي عدّوًا إنكمإىل غزوة  لن خترجوا معي أبداً 

الذين يتخلفون من  فاقعدوا مع اخلالفنييف تبوك  رضيتم ابلقعود أول مرةألنكم 
 ن والعجزة.النساء والصبيا

وال تصلّ  على أحد منهم  من املنافقني َمات  )صفة )أحد ًأبدا  ِّأي ال تصل
ألهنم  إهنمحىت يدفن فإن القيام على القرب احرتام للميت  وال تقم على قربهأبدًا 
كفروا ابهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون .خارجون عن طاعة هللا 

وال تعجبك  اي رسول هللا اهلم وأوالدهم إمنا يريد هللا أن يعذهبم هبا يف الدنياأمو 
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أي  وتزهق أنفسهمملا يسبب املال واألوالد من األتعاب، فليس ذلك خريًا من هللا هلم 
 .وهم كافرونيريد هللا ليموتوا 

 ٌوإذا أنزلت سورة  من القرآنأن آمنوا ابهلل وجاهدوا مع رسوله استأذنك 
من املنافقني  منهمأي أصحاب القدرة  أولوا الطوللقعود طلب اإلذن منك يف ا

وقالوا ذران  دعنا اي رسول هللانكن مع القاعدين .من الصبيان والنساء والعجزة 
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رضوا  هؤالء املنافقونأبن يكونوا مع اخلوالف  مجع خالفة أي املرأة املتخلفة
 هبم فهم ال يفقهونوطبع على قلو .فإن نفاقهم سّبب أن ال يفهموا العز والكرامة 

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا أبمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات 
 الفائزون. وأولئك هم املفلحونمنافع الدنيا واآلخرة 

أعّد هللا  هيأهلم جنات جتري من حتتها  حتت قصورها وأشجارهار األهنا
 .خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

وجاء املعذرون  املعتذرون، من عّذر مبعىن قصرمن األعراب  وهم نفر من بين
ليؤَذَن غفار كان هلم عذر فجاؤوا إىل الرسول )صلى هللا عليه وآله( عند إرادته غزوة تبوك 

إمنا هو ابدعائهم  وكذهبم الذين كذبوا هللا ورسولهاملنافقون  وقعديف التخلف  هلم
 مؤمل. عذاب أليمممن أبدى العذر وهو املنافق  سيصيب الذين كفروا منهماإلميان 
ليس على الضعفاء   كالشيوخوال على املرضى  مجع مريض وال على الذين ال

إذا نصحوا يف التخلف  حرجٌ ليس عندهم نفقة اخلروج وآلة السفر  جيدون ما ينفقون
 ما على احملسنني من سبيليف حال قعودهم أبن مل يشوهبم غش ونفاق  هلل ورسوله

 .وهللا غفوٌر رحيمطريق يف لومهم وعقوبتهم 

وال  سبيلعلى الذين إذا ما  زائدةأتوك لتحملهم  على مركب للجهاد
قلت ال أجد ما أمحلكم عليه  ليس عندي فرس أو محارتولوا  رجعوا آيسني
وأعينهم تفيض  تسيل ًمن الدمع حزان  من احلزن ّأال  أي حزنوا ألهنم ال جيدوا

 ألجل السفر. ما ينفقون
إمنا السبيل  الطريق إىل اللوم والعقابعلى الذين يستأذنونك  للتخلف وهم
 رضوا أبن يكونوا مع اخلوالف وطبع هللا على قلوهبمواجدون لألهبة والسالح  أغنياء
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ما فاهتم من اخلري بسبب  فهم ال يعلمونصاروا يف طريق االحنراف وإمنا طبع ألهنم 
 التخلف.
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