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رَربَرُهْم َمرَودَّ  ًة ِللَّرِذيَن َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْليَرُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَرُُوا َوَلَتِجرَدنَّ َأقرْ

يِسنَي  ُهْم ِقسِ  ُوَن )آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإَّنَّ َنَصاَرى َذِلَك ِبَِنَّ ِمنرْ ََ َيْسرَتِْبُِ ُعروا 8٣َورُْهَباَّنً َوأَنرَُّهرْم  ( َوِإَذا َسَِ
ْمِع ِمَّا َعَرفُروا ِمرَن احْلَر ِ  يَرُقولُروَن رَبرَّنَرا آمَ  نَرا َمرَع َما أُْنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تَرَرى َأْعيُرنَرُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ تُربرْ ُْ نَّرا َفا

 (84الشَّاِهِديَن )
 
 واالسوهببار العنواد العاموة طبيعوهه  اليهوود وأن والنصارى، اليهود بني قا  فر  سبحانه ذكر مث[ 83]
 قولوووه أصووود  وموووا العلمووواء، مووون املنصوووفني بعووو  فووويه  إذ املثابوووة، بهلووو  ليسووووا النصوووارى وأن والعوووداوة،
 مون النوادر الشواذ إال جنود وال ُيسولمون، املسويحيني مون كثريا   جند فقد اليوم، إىل ذل  نرى فإننا سبحانه،

 فإهن { اليهود} للمسلمني أي{ آمنوا للذين عداوة الناس أشد} هللا رسول اي{ لهجدن} ُيسلمون اليهود
 ووو الرتبووة يف وبعووده  ووو اليهووود صوو  يف فووإهن  املشووركني، أي{ أشووركوا والووذين} املسوولمني أعووداء أعوودى موون

 . للمسلمني عداوة  
 إان قووووالوا الووووذين} للموووو منني حبّووووا   أي{ آمنوووووا للووووذين مووووودة} النوووواس أقوووورب{ أقوووور   ولهجوووودن}

 ودينوه املسوي  تعوالي  على أهن  ال ، (1)(َنَصاَرى ِإانَ  َقاُلوا) اللفظ بصرف نصارى كانوا وإن فإهن { نصارى
 موون أي{ مونه  أبن} أقوورب كووهن  سوب  أي{ ذلوو } للمسولمني حبووا   النواس أقورب موون لبونه  حقيقوة ،

 أصوووحاب الزهووواد أي{ ورهبووواان  } احلووودي  نشووور مبعوووى «القووو » مووون علمووواء أي{ قسيسوووني} النصوووارى
 و وذ . علموو  إذا إليوه واالنقيواد احلق اتّباع عن{ يسهبربون ال وأهن } خاف مبعى «ره » من الصوامع
 .املطلق ُُيّصص القيد فإن النصارى، من كذل  يبن مل من خرج الصفة

)صلى هللا عليه  سول[ هذ  اآلية وطرفاها وردت يف قصة النجاشي مل  احلبشة، فإن الر 84]
مع مجاعة من امل منني إىل النجاشي فأكرمه  وأعّز  )عليهما السالم( أرسل جعفر بن أيب طال  وآله(

ثالثة من القسيسني فقال هل : انظروا إىل كالمه  )صلى هللا عليه وآله( وفادهت ، مث أنه بع  إىل رسول هللا
اإلسالم وقرأ عليه  القرآن: )ِإْذ َقاَل هللُا اَي ِعيَسى اْبَن  ومصال . فلما وافوا املدينة دعاه  رسول هللا إىل

)صلى ، فلما مسعوا ذل  من رسول هللا (2)َمْرََيَ اذُْكْر نِْعَمِِت َعَلْيَ  َوَعلى َواِلَدِتَ  و إىل قوله و ِسْحٌر ُمِبنٌي(
وقرؤوا عليه  هللا عليه وآله( )صلى ببوا وآمنوا ورجعوا إىل النجاشي وأخربو  خرب رسول هللاهللا عليه وآله(

ما قرأ عليه ، فببى النجاشي وببى القسيسون وأسل  النجاشي ومل يُظهر للحبشة إسالمه وخافه  على 
 فلما عرب البحر تويف، فنزلت هذ  اآلايت:  )صلى هللا عليه وآله( نفسه وخرج من بالد احلبشة يريد النيب
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من القرآن }ترى أعينه  تفي  من  {ىل الرسولأي ه الء النصارى }ما أنزل إ {}وإذا مسعوا
أي ملعرفهه  أن املهلّو عليه  حق، فإن اإلنسان إذا عرف  {أي من البباء }مما عرفوا من احلق {الدمع

احلق، رأى اخلارج على خالفه، أو رأى اضطهاد أهله، ببى رقة على احلق أو القائ  به }يقولون ربّنا 
الذين  {ي سجلنا، سواء كان كهابة  حقيقية  أو ال }مع الشاهدينأ {بدين  ورسول  }فاكهبنا {آمنا

 شهدوا ابحلق، واملراد    املسلمون هنا. 
 



 
َلَنا رَبرننَرا َمرَع اْلَقرْوِم الصَّراحلِِ   ِِ ََ نُرْؤِمُن ِِبَّللَِّ َوَما َجاءََّن ِمَن احْلَ ِ  َوَنْطَمُع َأْن يُرْد ( 84نَي )َوَما َلَنا 
الِررِديَن ِفيَهررا َوَذلِررَك َجررَزاُء اْلُمْ ِسررِننَي ) فَررََثَببَرُهُم هللاُ  َِ ( 85ِبَررا قَرراُلوا َجنَّرراِر َ ْررِري ِمررْن أَلِْتَهررا األنْرَهرراُر 

بُوا ِِبََيتَِنا ُأوَلِئَك َأْصَ اُب اجلَِْ ريِم ) َفُروا َوَُذَّ ََ أُلَر ُِمروا َِّيِ بَراِر َمرا 86َوالَِّذيَن َُ ( ََي أَيرنَهرا الَّرِذيَن آَمنُروا 
ََ ُيُِبن اْلُمْعَتِديَن ) ََ تَرْعَتُدوا ِإنَّ هللَا  ًَ َِّيِ براً َواترَُّقروا هللَا 87َأَحلَّ هللُا َلُِبْم َو ( َوُُلُروا ِمَّرا َرزََقُِبرُم هللاُ َحرَ 

ِْ ُمْؤِمنُرروَن ) ررُذُُُم هللاُ ِِبللَّْوررِو َِ َأْنَرراِنُِبْم َوَلِِبررْن يُرؤَ 88الَّررِذي أَنْرررُتْم بِرر ِِ ََ يُرَؤا ررُذُُْم ِبَررا َعقَّررْدُْيُ األْنَرراَن (  ِِ ا
ُِْسرَوتُرُهْم َأْو أَلْرِيرُر رَقَربَر ُِنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلريُِبْم َأْو  ُْ ِإَِّْعاُم َعَشَرِة َمَسا ِة َفَمرْن َمْ ِجَِرْد َفَِبفَّارَُت

فَّرارَُة َأْنَراِنُِبْم ِإَذا حَ  ِم َذِلَك َُ ِْ َلَعلَُِّبرْم َفِصَياُم َث َثَِة َأَيَّ ُ هللاُ َلُِبرْم آََيتِر رَذِلَك يُربَررنيِ  َلْفرُتْم َواْحَفُُروا َأْنَراَنُِبْم َُ
ََُم رِْجررر   ِمرررْن َعَمرررِل 89َتْشرررُِبُروَن ) َْمرررُر َواْلَمْيِسرررُر َواألْنَصررراُب َواألْز ْْ َرررا ا ( ََي أَيرنَهرررا الَّرررِذيَن آَمنُررروا ِإمَّ

ْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُِّبْم ترُ   (90ْفِلُ وَن )الشَّ
 
إمياان  حقيقيا  كإميان  {أي يقول ه الء النصارى: ألي عذر }ال ن من ابهلل {[ }وما لنا8٥]

أي نرجو وأنمل }أن  {احلال أاّن }نطمع {من القرآن واإلسالم }و {املسلمني }وما جاءان من احلق
 . {يف اجلنة }مع القوم الصاحلني {يدخلنا ربنا
أي جازاه  وأعطاه  الثواب }مبا  {لرجاء الذي رجو  }فأاث   هللا[ وقد حقق هللا هل  ا86]

أي بساتني  {أي بسب  قوهل  ذاك املنبثق عن عقيدهت  الراسخة }جنات جتري من حتهها األهنار {قالوا
أي هل  اخللود فال انقضاء للنعي  وال زوال هل   {جتري من حتت أشجارها وقصورها األهنار }خالدين فيها

 الذين حيسنون العقيدة والقول والعمل.  {ثواب }جزاء احملسننيال {}وذل 
فل  يقبلوها  {كاليهود وسائر املسيحيني واملشركني }وكّذبوا آبايتنا  {[ }والذين كفروا87]

 الذين يالزمون النار، كما خلد أصحاب اجلنة فيها.  {}أولئ  أصحاب اجلحي 
على أنفسه ، أييت النهي للمسلمني عن [ ويف سيا  ذكر الرهبان وه  حيرمون الطيبات 88]

حترَي ما أحّل هللا، كما ينهى عن اإلسراف واالعهداء، فإن كال الطرفني منهي عنه مذموم }اي أيها الذين 
أي ال جتعلوها مبنزلة احملرمات فهجهنبوا عنها اجهنابب  عن  {آمنوا الحترموا طيبات ما أحل هللا لب 

طيبات األشياء الِت أحلها هللا لب ، ولعّل اإلتيان  ا إلفادة العموم،  موصولة، أي« ما»احملرمات ولفظة 
« ما»كان املهبادر منه طيبات خاصة، وليست إضافة طيبات إىل « طيبات أحل هللا لب »إذ لو قال: 

 «. قطيفة خز»تفيد الهقييد، بل هو من ابب 
الل وعثمان ابن مضعون، فأما وب )عليه السالم( وقد نزلت هذ  اآلية يف اإلمام أمري امل منني

فإنه حل  أن ال ينام ابلليل أبدا  إال ما شاء هللا، وأما بالل فإنه حل  أن ال يفطر  )عليه السالم( علي



ابلنهار أبدا ، وأما عثمان بن مضعون فإنه حل  أن ال ينب  أبدا  و كل ذل  بقصد االمهناع عن شهوات 
ثمان على عائشة وكانت امرأة مجيلة فقالت عائشة: ما يل أراك الدنيا رجاَء ثواب هللا و فدخلت امرأة ع

مهعطلة؟ فقالت: وملن أتزّين، فوهللا ما قربين زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترّه  ولب  املسوح وزهد يف 
أخربته عائشة، فخرج فنادى الصالة جامعة، فاجهمع  )صلى هللا عليه وآله( الدنيا. فلما دخل رسول هللا

د املنرب فحمد هللا وأثى عليه مث قال: ما ابل أقوام حيرمون على أنفسه  الطيبات؟! إين أانم الناس فصع
ابلليل وأنب  وأفطر ابلنهار فمن رغ  عن سنِت فلي  مين، فقام ه الء فقالوا: اي رسول هللا فقد حلفنا 

، وال ُيفى أن مثل ذل  اليضر مقام (4()3)(على ذل ، فأنزل هللا: )الَيُوَ اِخذُُكُ  هللُا اِبلَلْغِو يف أمَْيَاِنُب ْ 
 عصمة اإلمام ألنه: 
 «. إال ما شاء هللا»أوال : قّيد بو

، ولعل السر يف املقامني أن األمر  (٥)«واثنيا : أنه من قبيل )اَي أَيوَُّها الَنيبُّ ملَ حُتَّرُِم َما َأَحَل هللُا َل َ 
 قريع، بل لإلرشاد وإعطاء احلب . لي  لله« ملَِ »كان جائزا  قبل النهي، ولفظة 

حىت تسرفوا يف تناول الطيبات، أو تهعدوها إىل اخلبائ  }إن هللا ال حي   {}وال تعهدوا
 يف هذ  املقامات: أنه يبرهه  ويبغضه . « ال حي »قد تقدم أن معى  {املعهدين

أي مباحا  و طيبا ، أي أي يف حال كون الرز  حالال  و  {[ }وكلوا مما رزقب  هللا حالال  طيبا  89]
فال ختالفوا أوامر  وال ترتببوا  {أي ابهلل }م منون {ال ضرر فيه وال خب  }واتقوا هللا الذي أنه  به

 زواجر . 
اليمني الِت أجازها هللا سبحانه هي الِت تبون  {[ }ال ي اخذك  هللا ابللغو يف أميانب 90]

للفظية و الِت تهداول على ألسنة الناس حي  حيلفون منعقدة وترتت  على حنثها البفارة، أما اليمني ا
على كل صغرية وكبرية و واليمني الِت مل يعط هللا الرخصة يف مهعّلقها كيمني حترَي الطيبات على النف  
زهدا ، فهي لغو من اليمني ال ترتت  عليها كفارة، واليبون نقضها حنثا  }ولبن ي اخذك  مبا عّقدمت 

لغو مل « بلى وهللا»و« ال وهللا»د مع صالحية املهعّلق لالنعقاد، فقول اإلنسان: عن قصد وتعمّ  {األميان
يقصد به عقد اليمني، كما يعقد العقد، بل هو من قبيل الهأكيد كما أن َعْقد  بدون صالحية املهعلق ال 

 لبفارة. يفيد شيئا . وقد سبق ذل  يف سورة البقرة، لبن الهبرار هنا فذلبة للحب  املهقدم ومتهيد ل
أي كفارة ما عّقدمت من األميان، ومسيت البفارة كفارة ألهنا ُتبّفر الذن  وتسرت ،  {}فبفارته

مجع مسبني، واملراد به  {وإمنا جت  البفارة إذا حن  اإلنسان مقهضى ميينه }إطعام عشرة مساكني
ية و حبقة كربالء و أو ثالثة الفقري، يُعطي كل واحد ُمدا  من الطعام، وهو ما يقرب من ثالثة أرابع األوق
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فال جي  يف إطعامه  احلد األعلى  {أرابع البيلو، أو يطعمه  إطعاما  }من أوسط ما تطعمون أهليب 
أي يبسي كل واحد من العشرة  {وهو األرز مثال ، وال جيوز األدىن كإطعامه  ابلدخنة مثال  }أو كسوهت 

أي عهق عبد أو أمة لوجه هللا سبحانه، وإمنا  {ر رقبةأبي جن  كان }أو حتري« املئزر والقميص»بثوبني 
كفارته   {أحد األمور الثالثة للبفارة }فو {عرب عن اإلنسان ابلرقبة، لعالقة البل ابجلزء }فمن مل جيد

املهقدم من األمور الثالثة مث الصيام  {مههابعات و كما ذكر الفقهاء و و }ذل  {}صيام ثالثة أايم
فال حتنثوها بل أوفوا  {مث حنثه  }واحفظوا أميانب  {ميني وهو احلل  }إذا حلفه مجع  {}كفارة أميانب 

البيان، أي مثل هذا البيان الذي بُونّي به البفارة، وحب  اللغو يف اليمني }يبني هللا لب   { ا }كذل 
 هللا سبحانه حي  أرشدك  إىل مصاحلب .  {واضحة ال لب  فيها وال غموض }لعلب  تشبرون {آايته

وهي   {[ وبعد ذكر حتليل الطيبات أييت بيان حترَي اخلبائ  }اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر91]
وهي  {هو القمار جبميع أنواعه }واألنصاب {كل ما أسبر سواء كان من العن  أو غري  }وامليسر

 ا الذبيحة  قداح كانوا يسهقسمون {األصنام كانوا يذحبون هلا الذابئ  ويلطخوهنا بدمائها }واألزالم
وذل  نوع من أنواع القمار ُخّصص ابلذكر الشههار  يف زمن اجلاهلية، وقد مر تفسري هذ  البلمات 

فإن الشيطان هو الذي أمر بهعاطيها، مقابل عمل  {أي خبي  }من عمل الشيطان {سابقا  }رج 
إما حقيقة كما يظهر  الرمحن، مبعى: هو الذي أمر به وعمله، فإن الشيطان هو الذي عمل هذ  األشياء

أي اجهنبوا  {من بع  األحادي ، وإما جمازا  ابعهبار وسوسهه وإلقائه يف قلوب الفاسقني }فاجهنبو 
تعاطي هذ  األشياء فال تشربوا اخلمر والتضربوا امليسر وال تعبدوا األصنام وتسهقسموا ابألزالم }لعلب  

 أي كي تفوزوا خبري الدنيا وسعادة اآلخرة.  {تفلحون
 



 
ُُْم َعر  َْمرِر َواْلَمْيِسرِر َوَيُصردَّ ْْ َنُِبُم اْلَعَداَوَة َواْلبَرْوَضاء َِ ا ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَريرْ َا يُرِيُد الشَّ رِر ِإمَّ ُْ ْن ِذ

تَرُهوَن ) ُتْم َفاْعَلُموا  ( َوَأِِّيُعوا هللَا َوَأِِّيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا َفِإنْ 9٢هللِا َوَعِن الصََّ ِة فَرَهْل أَنْرُتْم ُمنرْ تَرَولَّيرْ
َا َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبَ ُغ اْلُمبِرنُي ) َ  ِفيَمرا َِِّعُمروا 9٣َأمَّ ( لَرْيَ  َعلَرى الَّرِذيَن آَمنُروا َوَعِملُروا الصَّراحِلَاِر ُجنَرا

( 94َوَأْحَسُنوا َوهللاُ ُيُِربن اْلُمْ ِسرِننَي ) ِإَذا َما اترََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِر ُثَّ اترََّقْوا َوآَمُنوا ُثَّ اترََّقْوا
ُْ أَيْررِديُِبْم َورَِمرراُحُِبْم لِرريَرْعَلمَ  لُررَونَُِّبُم هللاُ ِبَشررْاِء ِمررَن الصَّررْيِد تَرَنالُرر ُْ  ََي أَيرنَهررا الَّررِذيَن آَمنُرروا َليَربرْ َافُرر ََ هللاُ َمررْن 

ُْ َعرَذاب  أَ  ََ تَرْقتُرلُروا الصَّرْيَد َوأَنْررُتْم 95لِريم  )ِِبْلَوْيِب َفَمرِن اْعتَرَدى بَرْعرَد َذلِرَك فَرلَر ( ََي أَيرنَهرا الَّرِذيَن آَمنُروا 
ِْ َذَوا َعررْدِل ِمررْنُِبْم َهرر َعِم َُيُِْبررُم بِرر ررداً َفَجررَزاء  ِمتْررُل َمررا قَرتَررَل ِمررَن الررنرَّ ُْ ِمررْنُِبْم ُمتَرَعمِ  ْدَيً َِبلِررَ  ُحررُرم  َوَمررْن قَرتَرلَرر

فَّارَة  ََِّعاُم مَ  را َسرَلَم َوَمرْن َعراَد اْلَِبْعَبِة َأْو َُ ََ َوَِبَل َأْمررِِه َعَفرا هللاُ َعمَّ ُِنَي َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَياماً ِليَرُذو َسا
ُْ َوهللاُ َعزِيز  ُذو اْنِتَقاِم ) َتِقُم هللاُ ِمْن  (96فَريَرنرْ

 
أيها  {بوسوسهه وأمر  بشرب اخلمر ولع  امليسر }أن يوقع بينب  {[ }إمنا يريد الشيطان92]

والفر  بينهما أن أصل الهعدي من فعل اجلوارح، وأصل البغضاء من فعل  {ن }العداوة والبغضاءاملسلمو 
كما قالوا يف قوهل : « النسبة»تسهعمل مبعى « يف»أي ابلنسبة إليهما، فإن  {اجلوان  }يف اخلمر وامليسر

  الواجبات العقلية. مبعى النسبة، أي ابلنسبة إىل« يف»أن « الواجبات الشرعية يف الواجبات العقلية»
يف اجملمع: أن سعد بن أيب وقاص ورجال  من األنصار كان م اخيا  لسعد دعا  إىل طعام فأكلوا 
وشربوا نبيذا  مسبرا  فوقع بني األنصاري وسعد مراء ومفاخرة فأخذ األنصاري حِلى مجل فضرب به سعدا  

 . (6)ففزر أنفه. فأنزل هللا ذل  فيهما
داوة بواسطة اخلمر ظاهر، إذ السبر املوج  لذهاب العقل يوج  كل أقول: إن إيقاع الع

شيء، وإيقاعه بسب  القمار، من جهة االخهالف بينهما فيمن له الغل  أوال  وبغ  املغلوب للغال  
 اثنيا . 

إذ اإلسبار يوج  عدم االلهفات  {كل واحد من اخلمر وامليسر }عن ذكر هللا  {}ويصدك 
ملا هو واض  مما تقدم  {مار إبشغاله احلواس، ُمنسي له هللا تعاىل }وعن الصالةإىل هللا سبحانه، والق

عنهما، فهرتكوهنما هلذ  املضار، وصيغة االسهفهام مبعى النهي   {أيها املسلمون }منههون {}فهل أنه 
 كما هو واض . 

هما واحدة، يف األوامر والنواهي، ومن املعلوم أن طاعه {[ }وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول93]
من  {وإمنا يذكر هللا ألنه األصل يف اإلطاعة، ويذكر الرسول ألنه املبلغ الذي بنّي األمر والنهي }واحذروا
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أي أعرضه  عن إطاعههما }فاعلموا أمنا  {خمالفههما فإن ذل  موج  خلزي الدنيا واآلخرة }فإن توليه 
 غب  الرسول فل  ينفعب  البالغ وجتاوزمت احلد. فانهظروا العقوبة حي  قد بلّ  {على رسولنا البالغ املبني

[ وملا نزل حترَي اخلمر وامليسر قال بع  الصحابة: اي رسول هللا ما تقول يف إخواننا الذين 94]
مضوا وه  يشربون اخلمر وأيكلون امليسر و يريدون هل من إمث على الذين قهلوا أو ماتوا قبل الهحرَي، وه  

أي إمث وحرج وعصيان  {اآلية }لي  على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناحيهعاطوهنما؟ و فنزلت هذ  
سابقا  قبل الهحرَي من اخلمر وتعاطوا من امليسر وغّل  أحد اللفظني ختفيفا  كما قال  {}فيما طعموا

كان   أي إذا {زائدة، }وآمنوا وعملوا الّصاحلات« ما» {}إذا ما اتقوا« علفهها تبنا  وماء  ابردا  »الشاعر: 
طعامه  مصاحبا  للهقوى واإلميان والعمل الّصاحل، مّث إّن اإلنسان قد يبون م منا  وعامال  للصاحلات لبّنه 
لي  مّهقيا ، أي لي  يف نفسه حالة رادعة وملبة اخلوف من هللا سبحانه، ولذا ذكر سبحانه الهقوى يف 

بهعبري « اّتقوا وآمنوا وعملوا الّصاحلات»أي  عداد اإلميان والعمل الصاحل. مّث كرر سبحانه اجلملة السابقة
بال ذكر اإلميان، وال ُيفى أن اإلحسان  {بال ذكر العمل الصاحل و }مث اتقوا وأحسنوا {}مث اتقوا وآمنوا

هو عبارة عن العمل الصاحل. ولعل الوجه يف الهبرار إفادة الدوام يف الصفات الثالثة، أي أن عدم اجلناح 
مسهمرا  فيما « وابإلميان والهقوى والعمل الصاحل»سابقا ، « لهقوى والعمل الصاحلابإلميان وا»مشروط 

يف اجلملة الثانية لهأكيد أن كالًّ من اإلميان والعمل الصاحل ال ينفع بدون « الهقوى»بعد، وقد كرّر 
ع اإلميان، فيها، فاسهمرار الهقوى م« مثّ »الهقوى، والذي يقّرب إرادة الدوام من اجلملة الثانية دخول 

 واسهمرار الهقوى مع العمل الصاحل، شرط يف عدم اجلناح. 
« اشرتاط عدم اجلناح ابلطعام، ابإلميان والهقوى والعمل الصاحل»وهنا س ال: إن ظاهر اآلية 

وإذا فرضنا أن الطعام كان حملال  و كما عرفت يف شأن النزول، إذ كانت اخلمر مل حترم بعد و فما معى هذا 
قد كان شرب اخلمر و قبل حترميها و مباحا  حالال  للمسل  والبافر، فأي معى لهقييد الهحليل الشرط؟ ف
 ابإلميان؟ 

إذ الشرط كما ُيسا  غالبا  « اجلناح إذا مل ي منوا»واجلواب: أن الشرط ال مفهوم له، فلي  املعى 
ُيسا  أحياان  لبيان «  تبرمهإن مل جيئ  فال»املفهوم منه « إن جاءك زيد فأكرمه»لبيان املفهوم، حنو 

مل »إذ أن « إن مل ترز  ولدا  فال ختهنه»فإنه ال مفهوم له بو« إن ُرزقت ولدا  فاخهنه»حتقق املوضوع، حنو: 
 «.. جي  اخلنت للولد»معناها: « إن رزقت»يبون من السالبة ابنهفاء املوضوع، وإمنا اجلملة « يرز  ولدا  

أن امل منني الذين شربوا وه  مهقون عاملون ابلصاحلات »ان وهنا كذل ، إذ اآلية مسوقة لبي
يف مقابل توه  األصحاب أن عليه  اجلناح، ال أنه سيق للمفهوم حىّت يقال بعدم « لي  عليه  جناح

اسهقامة مفهومه.. مث إنه من احملهمل أن يبون يف تناول البفار للمباح حضر، كما دّل الدليل أن يف 
كان   )عليها السالم( ب حضر، فمن شرب من هنر الفرات من أعداء الصديقة الطاهرةتناول املباح للُنّصا

 شربه حمرما ، وعلى هذا فللمفهوم جمال واسع يف اآلية. 



الذين حيسنون يف أموره ، وكأنه ح  على اإلحسان وإن مل يبن  {}وهللا حي  احملسنني
ع لرفع احلد عنه  ذ  اآلية، فهو خمطئ إذ اآلية احملسن من أهل اإلميان. وال ُيفى أن من طع  حمرما  وتذرّ 

تشرتط يف عدم اجلناح اإلميان والهقوى والعمل الصاحل، ومن املعلوم أن الهقوى والعمل الصاحل يهنافيان مع 
 عمل احملرم. 

غري »[ ويف سيا  الهحليل والهحرَي، وتهميما  ملا تقدم يف أول السورة من قوله سبحانه: 9٥]
أييت ذكر الصيد يف حال اإلحرام وكفارته }اي أيها « إذا حلله  فاصطادوا»وقوله: « نه حملى الصيد وأ

أي  {مبعى اخهرب، يعين ليخهربك  هللا وميهحنب  }بشيء من الصيد« بال»من  {الذين آمنوا ليبلونب  هللا
حرِم }تناله أيديب  ورماحب 

ُ
بع  أقسام فيبون يف طريقب  إىل احلج  {ببع  الصيد احملّرم على امل

الصيد سهل الهناول حىت أن أحدك  لو مّد يد  لهمبن من أخذ ، ولو شرع رحمه لهمبن من صيد ، 
وابألخص فراخ الطري وصغار الوحش وبي  الطري احملرم، فقد ابهلي امل منني يف عمرة احلديبية ببثرة 

 فيهجن  وأيُّه  يعصي فيصيد؟!  الصيد يف طريقه  إىل مبة وقد كان ذل  اخهبارا  من هللا هل ، أيُّه  يطيع
أي ابلسر واخللوة، وبعيدا  عن أعني  {وإمنا كان ذل  االخهبار }ليعل  هللا من ُيافه ابلغي 

الناس، وقد تقّدم سابقا  أن اخهبار هللا لي  ألنه اليعل ، وإمنا ألجل أن يُظهر معلومه، ويُه  احلجة كما 
ل  حي  كان من األمور ذات اإلضافة ص  أن يبون فإن الع« ظهور معلومه»يراد به « ليعل »أن 

السب  له انبشاف املعلوم للعامل، وأن يبون وجود املعلوم يف اخلارج، واملراد ابلغي  ما غاب عن 
احلواس، وهو إما ابلنسبة إىل هللا، أو ابلنسبة إىل سائر الناس أي يف حال عدم رؤيهب  هلل سبحانه، أو 

أي بعد النهي و املسهفاد من البالم و أبن صاد وخال   {هدى بعد ذل عدم رؤية الناس لب  }فمن اع
 م مل موجع.  {أوامر هللا }فله عذاب ألي 

أي يف حال كونب  حمرمني، واملراد  {[ }اي أيها الذين آمنوا ال تقهلوا الصيد وأنه  حرم96]
يقال: أحرم الرجل إذا دخل يف  ،«حُمْرِم»مجع « ُحُرم»ابلصيد كل وحش أُكل أم مل ي كل إاّل ما اسهثين، و

احلرم أو يف اإلحرام، فاآلية تدل على حرمة الصيد احلرمي، والصيد اإلحرامي، كما أن ذل ، عام للحج 
وهذا القيد ال مفهوم له، ألنه من  {أيها احملرمون }مهعمدا   {أي قهل الصيد }منب  {والعمرة }ومن قهله

فهوم له، فإن للخطأ أيضا  كفارة، كما ثبت يف السنة، مفهوم اللق  الذي ثبت عند العلماء عدم امل
ولعل فائدة القيد كونه الغال  الذي يهناوله اإلنسان، ابإلضافة إىل أنه يرتت  على ما أييت من قوله: 

بيان جلزاء، أن جزاء  أن « من» {عليه كفارة }مثل ما قهل من النع  {}فجزاء« ليذو  وابل أمر »
ث املشا ة لذل  الصيد املقهول. فمثال : الظيب شبيه ابلشاة، ومحار الوحش يبفر إبحدى النع  الثال

أي رجالن  {أي ابملثل }ذوا عدل منب  {وبقرته شبيهان ابلبقرة، والنعامة شبيهة ابجلزور }حيب  به
عادالن، فيحبمان أن احليوان الفالين الذي اصطيد هو مثل احليوان الفالين من األنعام الثالثة و الشاة 

 والبقرة واإلبل و فبلما حبما أبنه مثل الصيد أُخذ كفارة له. 



)عليه واإلمام  )صلى هللا عليه وآله( وقد ورد يف األحادي : أن املراد بذوي العدل ه  الرسول
فما وجد من النصوص يف مورد املماثلة وج  احلب  به، وما مل يرد فالظاهر عدم املانع يف  (7)السالم(

ة من كفاية إخبار عادلني عارفني ابملماثلة، إن مل يوجد نص ابخلالف ابلقيمة أو ما الهمس  بظاهر اآلي
 أشبه. 

أي يذه   ا إىل صوب البعبة  {أي يف حال كون البفارة هتدى هداي  }ابلغ البعبة {}هداي  
زاء يبون ج {فإن أصاب الصيد وهو حمرم ابلعمرة ذب  جزاء  مببة وإن كان حمرما  ابحلج ذحبه مبى }أو

 {فإذا مل جيد األنعام أخذ بقيمهها الطعام وتصد  به على املساكني }أو {الصيد }كفارة طعام مساكني
فلبل ُمّدين صوم يوم، وتفصيل هذ   {أي معادل اإلطعام }صياما   {يبون جزاء الصيد }عدل ذل 

 األمور تطل  من الفقه يف كهاب احلج. 
أي عمله وهو االصطياد  {أي عقوبة }أمر  {الصائد }وابل {وإمنا شرعت البفارة }ليذو 

 {من الصيد فمن صاد مهعمدا  وكّفر عفا سبحانه عن ذنبه }ومن عاد {املنهي عنه }عفا هللا عما سل 
ال كفارة عليه من عظ  ذنبه، فإنه اليغسل ابلبفارة بل }ينهق  هللا  {إىل الصيد مهعمدا  مرة اثنية }فو

 مة اإلحرام أو حرمة احلرم. يف اآلخرة انهقاما  هلهبه حر  {منه
ما »هذا ما ُفّسرت به اآلية البرمية يف األحادي ، وإن كان ال يبعد انصراف اآلية البرمية إىل 

قبل الهحرَي والعفو ابعهبار أنه غري جائز حىت عند اجلاهليني، وما أعيد بعد الهحرَي، فيبون « سل 
 {ملراد ابالنهقام البفارة والعقاب }وهللا عزيزوا« اإلسالم جيّ  عما قبله»العفو عما سل  من قبيل 

 ينهق  من كل من عصا  وخالفه.  {قادر غال  }ذو انهقام
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يَّارَِة َوُحرر َِم َعلَرْيُِبْم َصرْيُد اْلبَرررِ  َمرا ُدْمرُتمْ   ُْ َمَتاعاً َلُِبْم َوِللسَّ  ُحُرمراً ُأِحلَّ َلُِبْم َصْيُد اْلَبْ ِر َوََِّعاُم

ِْ أُلَْشررُروَن )َواترَُّقرروا هللَا الَّرر ررْهَر احْلَرررَراَم 97ِذي ِإَلْيرر ََ احْلَررَراَم ِقَيامرراً ِللنَّرراِس َوالشَّ ( َجَعررَل هللاُ اْلَِبْعبَررَة اْلبَرْيرر
رَمَواِر َوَمرا َِ األْرِو َوَأنَّ هللَا ِبُِبر ِلريم  لِ  َشرْاِء عَ َواْْلَْدَي َواْلَق َئَِد َذِلَك ِلتَرْعَلُموا َأنَّ هللَا يَرْعَلُم َمرا َِ السَّ

ََ اْلرررَبَ ُغ َوهللاُ 99( اْعَلُمرروا َأنَّ هللَا َشررِديُد اْلِعَقررراِب َوَأنَّ هللَا َ ُفررور  رَِحرريم  )98) ( َمرررا َعلَررى الرَُّسرروِل ِإ
َبِ 100يَرْعلَررُم َمررا تُرْبررُدوَن َوَمررا َتِْبُتُمرروَن ) ْْ تْرررَرُة ا َِبيررُل َوالطَّي ِررُب َولَررْو َأْعَجبَررَك َُ ْْ ََ َيْسررَتِوي ا يررِل ( قُررْل 

ََ َتْسرَثَُلوا َعرْن َأْشرَياء ِإْن تُرْبرَد 101ُأوِل األْلَباِب َلَعلَُِّبْم تُرْفِلُ وَن ) َفاترَُّقوا هللَا َيَ  ( ََي أَيرنَها الَّرِذيَن آَمنُروا 
َها َوهللاُ  َها ِحنَي يُرنَرزَُّل اْلُقْرآُن تُرْبَد َلُِبْم َعَفا هللاُ َعنرْ ( َقْد 10٢ َ ُفور  َحِليم  )َلُِبْم َتُسْؤُُْم َوِإْن َتْسَثَُلوا َعنرْ

اِفرِيَن ) ََ 10٣َسََثَْلَا قَرْوم  ِمْن قَرْبِلُِبْم ُثَّ َأْصَبُ وا ِِبَا َُ ََ َوِصريَلِة َو ََ َسرائَِبِة َو َِِرريَِة َو ( َما َجَعرَل هللاُ ِمرْن 
تَرُرُهمْ  ُْ َفُروا يَرْفتَرُروَن َعَلى هللِا اْلَِبِذَب َوَأ  (104ََ يَرْعِقُلوَن ) َحاِم َوَلِِبنَّ الَِّذيَن َُ

 
واملراد من البحر األع  من النهر، فإن العرب تسمي النهر  {[ }أحّل لب  صيد البحر97]

حبرا ، فإن صيد  مباح يف حال اإلحرام، ولو يف احلرم و لو صار فيه حبر، أو أتى بصيد  إليه و هذا ابلنسبة 
واملهاع ما  {البحر، قد مهعه  به }مهاعا   أي طعام {أما ابلنسبة إىل أكله فو }طعامه {إىل صيد  }و

أي القوافل السيارة الِت تسري كثريا ، فإن السم   {أيها احملرمون }وللسيارة {يهمهع به اإلنسان }لب 
جُيّف  للسفر، وإمنا ُخصص ابلسفر مع أنه طعام للحضر أيضا ، لبثرة انهفاع املسافر، إذ ال ميبن غالبا  

األع  من  {نهفع املسافر ابلسم  اجملف  انهفاعا  كثريا  }وحرم عليب  صيد الربذب  األنعام يف السفر، في
، أي ما دمه  يف اإلحرام وما دمه  يف احلرم و كما تقدم و «حُمْرِم»مجع  {الوحش والطري }ما دمه  ُحُرما  

تببوا نواهيه أي خافوا عقابه، فال تر  {يقال: رجل حرام، إذا كان حمرما  أو كان يف احلرم }واتقوا هللا
احلشر هو اجلمع، أي يبون مصريك  وحشرك  إليه، فيجازيب  مبا اقرتفه  من  {}الذي إليه حتشرون

 الذنوب واآلاثم. 
[ ويف سيا  حب  الصيد يف حال اإلحرام، أييت البالم حول ما جعله سبحانه حراما  من 98]

اخلصام واالنهقام، الذي يبّدر احلياة  املبان والزمان، ليهدي الناس يف فرتات معينة وأماكن معينة عن
لرتبيعها وإمّنا قيل للمربّع: كعبة لنهوء زوااي  األربع، « كعبة»مسّيت البعبة  {البشريّة }جعل هللا البعبة

عط  بيان على البعبة، وإمّنا جيء  ذا  {مقابل املدّور، والبع  هو النهوء واالرتفاع }البيت احلرام
 جلاهليني، كعبات مهعّددة وكانوا حيّجون إليها ويطوفون  ا، فهدمها الّنيبالعط ، ألنّه كانت لدى ا

 {، ومّسى البيت احلرام، حلرمهه وألنّه حيرم فيه القهال والّصيد وغريها }قياما  للناس)صلى هللا عليه وآله(



، اقهصادايّ  أي جعل هللا البعبة لقيام الّناس، أبن تقوم أموره ، وتسهقي  أحواهل « جعل»مفعول اثن لو
 . (8)واجهماعّيا ،وغريمها، كما ذكر يف فلسفة احلجّ 

قياما  للناس، فأشهر احلرم: وهي ذو القعدة وذو احلجة وحمرم  {جعل هللا }الشهر احلرام {}و
ورج ، تُقوم أمور الناس واجهماعه ، إذ ختّف  عن كواهله  ع ء احلروب، واملخاصمات وتسب  

القهصاد، ويهيئ اجلّو املالئ  للهفاه  وغريها، فالبيت احلرام أمن يف املبان، األمن واهلدوء، مما يرّوج ا
 {والشهر احلرام أمن يف الزمان، وقد جعل سبحانه األمن مهعداي  إىل خارج هذ  احلدود فجعل }واهلدي

 مجع قالدة أي ما {أي حمرتما  ال مي  بسوء، وهو ما يُهدى إىل البعبة إبشعار أو تقليد }والقالئد
تقّلدها و بعالقة احلال واحملل و أي جعل القالئد حمرتمة  ال مت  بسوء. واملراد ابلقالئد إما احليوان الذي 
يُقّلد، أو اإلنسان الذي حيرم فيقلد نفسه. قالوا: كان الرجل يقّلد بعري  أو نفسه قالدة من حلاء شجر 

 احلرم فالُياف. 
م ألنه ال جيوز ألحد أن يهصرف يف مال غري  أو وال يقال: أن غري اهلدي والقالئد أيضا  حمرت 

 بدن غري  فما معى االخهصاص هنا؟ 
ألن اجلواب ظاهر: فإن اهلدي ال جيوز أن مُي ، وإن جاز مّسه لوال كونه هداي  بسب  
االقهصاص واإلفالس وحنومها، كما أنه الجيوز أن يهعّدى على احملرم مبا جيوز الهعدي عليه يف غري حال 

ام، فال جيوز أخذ احملرم وحبسه ولو كان حبق و إذ الواج  إمتام العمرة واحلج هلل و فبما ال جيوز اإلحر 
 لنفسه اإلبطال ال جيوز لغري  اإلبطال. 

أيها الناس }أن هللا يعل  ما يف  {أي إمنا جعل سبحانه هذ  احملرمات }لهعلموا {}ذل 
وما يبهنفه من العداء والشر وأنه حيهاج إىل هدوء  فإنه عامل أبحوال اإلنسان {السماوات وما يف األرض

وسبينة يف املبان ويف الزمان، وأن الناس حيهاجون إىل ما يُقي  معاشه  ومعاده ، ولذا جعل هذ  
احملرمات لالسرتاحة واالسهجمام، ولعل ذكر السماوات اسهطراد، فإّن ما ذكر مرتبط ابألرض، لبن لو 

من أحوال  {حانه مبا يف السماوات }وأّن هللا ببّل شيء علي ذكرت وحدها ألوه  عدم علمه سب
 اإلنسان واحليوان واألزمان واألماكن وغريها. 

أيها الّناس }أّن  {[ وملّا تقّدم بع  األحبام عّقبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد }اعلموا99]
وعمل صاحلا ، فإنّه يغفر ملن اتب وآمن  {ملن عصا  وخالفه }وأّن هللا غفور رحي  {هللا شديد العقاب

 ذنوبب  ويرمحب  بفضله وسعهه. 
أي أداء الرسالة وبيان الشريعة، أما القبول من الناس  {[ }ما على الرسول إال البالغ100]

أي تُظهرون من  {وال يرتبط به }وهللا يعل  ما تبدون )صلى هللا عليه وآله( فلي  من شأن الرسول
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من النيات واألعمال، فإنه ال ُيفى عليه شيء وجيازيب  ببل ذل ،  {األقوال واألعمال }وما تبهمون
 فأحسنوا وال ختالفوا. 

[ وملا بني سبحانه احلالل واحلرام ذكر أهنما ال يسهواين، فال يهناول أحد خبيثا  مدعيا  أنه 101]
لفر  بينها وبني ال فر  بني هذا وغري ، كما نرى اليوم كثريا  من الناس يهناولون احملرمات مّدعني عدم ا

احمللل، فإهنما ليسا مهساويني  {احملرم }والطي  {اي رسول هللا: }ال يسهوي اخلبي  {احمللالت }قل
وزايدته على الطي ، كما نرى من أن أنواعا  من احليوان  {أيها السامع }كثرة اخلبي  {}ولو أعجب 

لدفع اسهبعاد بع  الناس: أنه « ولو»له احملرم أكثر من احمللل، فإن كثرة اخلبي  ال تسب  طيبه ولعل قو 
أي خافوا عصيانه وال ختالفو  }اي أوىل  {كي  مُيبن أن يبون هذا الشيء البثري حراما ؟: }فاتقوا هللا

 أي كي تفوزوا ابلثواب العاجل واآلجل.  {أي أصحاب العقول }لعلب  تفلحون {األلباب
دم إطالة أمر واحد، فيمل السامع فهو إذا [ قلنا سابقا  قد جرت عادة القرآن احلبي ، بع102]

أراد اإلطالة، ذكر يف األثناء ما يلّط  اجلو، ويرفع امللل من السامع، ببيان حب  جديد منّبه، وهبذا 
أتت آية الس ال هنا يف وسط احلرام واحلالل، ابإلضافة إىل ارتباط اآلية ابحلج، حي  أهنا وردت يف ابب 

 الس ال عن احلج. 
خط  فقال:  )صلى هللا عليه وآله( أن الرسول )عليه السالم( ن اإلمام أمري امل مننيفقد روي ع

إن هللا كه  عليب  احلج. فقام سراقة بن مال  فقال: يف كل عام اي رسول هللا؟ فأعرض عنه حىت عاد 
لت: نع ، وحي  وما ي من  أن أقول: نع ، ولو ق )صلى هللا عليه وآله(: مرتني أو ثالاث  فقال رسول هللا

لوجبت، ولو وجبت ما اسهطعه ، ولو تركه  لبفرمت، فاتركوين ما تركهب ، فإمنا هل  من كان قبلب  ببثرة 
س اهل  واخهالفه  على أنبيائه . فإذا أمرتب  بشيء فأتوا منه ما اسهطعه  وإذا هنيهب  عن شيء 

أي تظهر  {ة أبهنا }إن تبد لب مهصف {. فنزلت }اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء(9)فاجهنبو 
أي عن تل  األشياء  {أي تسب  سوءا  أو حزان  وصعوبة عليب  }وإن تسألوا عنها {لب  }تس ك 

ألن الوحي أييت إليه  {أي يف فرتة الوحي ووجود النيب بني أظهرك  }تبد لب  {}حني ينزل القرآن
 نه  يف غى عنها. ابجلواب فيبون موجبا  للصعوبة عليب  بهشريع أحبام جديدة أ

وهنا س ال: كي  ميبن عدم الس ال إن كان من األمور املرتبطة ابلدين؟ وهل أن أحبام هللا 
)صلى هللا عليه  اعهباطّية حىّت يشّرعها الس ال؟ ألي  كّل حب  اتبع للمصلحة واملفسدة، ويبنّي الرسول

 فإن األئمة«  ينزل القرآنحني»ذل  إليصال الناس إىل مصاحله  ومفاسده ؟ وما خصوصية  وآله(
 أيضا  بهل  املثابة حي  أهن  يعلمون مجيع األحبام؟  )عليه  السالم(
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واجلواب: أن األحبام الشرعية اتبعة للمصاحل واملفاسد الِت منها مصلحة الهسهيل على 
ذ  املبلفني، فبثريا  ما ال يشرع حب  و كعدم وجوب السواك و ملصلحة الهسهيل، ومن املعلوم أن ه

املصلحة قد ترتفع إذا كان هناك جُلاج وعناد وظل ، كما قال سبحانه: )فَِبظُْلٍ  ِمَن اَلِذيَن َهاُدوا َحَرْمَنا 
 ، و ذا ظهر اجلواب عن الس ال الثاين. (10)َعَلْيِهْ  طَيَِّباٍت أُِحَلْت هَلُْ (

قام بيان مجيع األحبام، إذا كان يف م )صلى هللا عليه وآله( وأما الس ال األول: فإن الرسول
وليست القضية شخصية، كابهالء إبرث ال يعل  تقسيمه، أو زوجة ال يعرف حقها، أو ولد عاص ال 

 يدري كي  يعاشر  أو أشبا  ذل ، مل يبن وجه للس ال، ألنه تعّنت وإرها . 
 وآله( )صلى هللا عليه وأما الس ال الثال : فألن املصاحل الهشريعية قد كملت يف زمن الرسول

 )صلى هللا عليه وآله( مبثابة الرسول )عليه  السالم( حىت أنه ال تشريع جديد بعد ، ولذا فل  يبن األئمة
 )صلى هللا عليه وآله( يف إمبان تشريع احلب ، وإن كان من املمبن الهشريع لو حدث يف زمن الرسول

)صلى هللا عليه  و بعد الرسول شيء، وهذ  املصلحة وهي انسداد ابب الهشريع حىت ال يبون ألحد ذل 
 و وإن كان مفّوات  ملصاحل واقعية و مثال  و لبنها أقوى يف االعهبار من مراعاة مصاحل ألحبام جديدة.  وآله(

)عليه  ولعل اجلواب على اإلشبال الثاين يسهفاد من حدي  ورد عن اإلمام أمري امل منني
ضيعوها، وحّد لب  حدودا  فال تعهدوها، وهناك  عن إن هللا افرتض عليب  فرائ  فال ت»قال:  السالم(

 . (11)«أشياء فال تنههبوها، وسبت لب  عن أشياء ومل يدعها نسياان  فال تهبلفوها
أي عن تل  األشياء فال تهبلفوها، أنه سبحانه رّج  مصلحة الهسهيل  {}عفا هللا عنها

فع تل  املصلحة الهسهيلية فهبهلون  ا عليب  على مصلحة تل  األحبام، فإن تسألوا عنها وتعاندوا تر 
 ميهلب  فال يعجل يف عقابب .  {يغفر ما سل  }حلي  {}وهللا غفور
 {أي سأل عن تل  األشياء الِت إن تبد تسيء السائل }قوم من قبلب  {[ }قد سأهلا103]

سرائيل القهال، املائدة، مث كفروا، وسأل بنو إ )عليه السالم( من األم  السابقة، كما سأل اليهود عيسى
حي  سألوا من « من املشركني»فلما أُجيبوا وّلوا إال قليال  منه ، وسأل قوم صاحل الناقة مث عقروها، أو 

فازدادوا عذااب  على عذا  ، وهذ   {النيب أشياء مث ملا بدت هل  كفروا ومل ي منوا }مث أصبحوا  ا كافرين
 اآلية كالهعليل للنهي يف اآلية السابقة. 

 {[ مّث يرجع السيا  إىل ذكر بع  األمور احملللة الِت حرمها أهل اجلاهلية }ما جعل هللا104]
مبعى « البحر»هي الناقة إذا شّقت أذهنا، من  {أي مل حيرم هللا و كما يزع  أهل اجلاهلية و }من حبرية

رض بدون أن إذا جرى، أي الناقة السائبة الِت جتري على األ« ساب املاء»من  {الشق }وال سائبة
ضد القطيعة وهي قس  من الناقة والشاة كانوا « الصلة»من  {ميسها أحد و كما سيأيت و }وال وصيلة
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إذا حفظ، وهو قس  من اإلبل كانوا حيرمونه ألنه محى نفسه، فقد  « محى حيمي»من  {حيرموهنا }والحام
ا أي شقوها وحرموها على كان أهل اجلاهلية إذا ولدت الناقة مخسة أبطن خامسها أنثى حبروا أذهن

النساء فإذا ماتت حّلت، وإذا ولدت عشرا  جعلوها سائبة ال يسهحلون ظهرها وال أكلها، ورمبا ُتسّي  
بنذر، فبان ينذر أحده  إن برئ مريضه أو جاء مسافر  فناقهه سائبة، وإذا ولدت ولدين يف بطن واحد، 

قالوا: وصلت فل  تذب  ومل ت كل وحّرموا ولدي أو الشاة ولدت يف السابع ذكر أو أنثى يف بطن واحد 
الشاة على النساء حىت ميوت أحدمها فيحل. واحلام الفحل إذا رك  ولد ولد  أو نهج من صلبه عشرة 
أبطن قالوا: قد محى ظهر  فال يرك  وال مينع من كأل وماء، فأنزل هللا عّز وجّل أنه مل حيرم من هذ  

 األمور شيء. 
فينسبون حترَي هذ  األشياء إىل هللا سبحانه كذاب   {يفرتون على هللا البذب }ولبن الذين كفروا
 أي لي  هل  عقل مييزون به بني احلرام واحلالل واحلق والباطل.  {و هاان  }وأكثره  ال يعقلون

 



 
ِْ آَِبءََّن َأَولَرْو  َوِإَذا ِقيَل َْلُرْم تَرَعراَلْوا ِإىَل َمرا أَنْررَزَل هللاُ َوِإىَل الرَُّسروِل قَراُلوا َحْسربُرنَ   ا َمرا َوَجرْدََّن َعَلْير

ََ يَرْهتَرُدوَن ) ََ يَرْعَلُمروَن َشررْيئاً َو ُهرْم  ُُ راَن آَِب ََ َيُضرررنُُْم 105َُ ( ََي أَيرنَهرا الَّرِذيَن آَمنُرروا َعلَرْيُِبْم أَنْرُفَسرُِبْم 
يعاً فَريُرنَربِ ئُ  رُتْم تَرْعَملُروَن )َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْرُتْم ِإىَل هللِا َمْرِجُعُِبْم َجَِ نرْ ( ََي أَيرنَهرا الَّرِذيَن آَمنُروا 106ُِبْم ِبَرا ُُ

رَراِن ِمرْن  َر َِ ْم ِإْن َشَهاَدُة بَرْيِنُِبْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُُُم اْلَمْوُر ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْرَناِن َذَوا َعرْدِل ِمرْنُِبْم َأْو آ رْيُُِ
ُمِصرريَبُة اْلَمررْوِر أَلِْبُسررونَرُهَما ِمررْن بَرْعررِد الصَّررَ ِة فَريُرْقِسررَماِن ِِبَّللَِّ ِإِن  أَنْرررُتْم َضررَربْرُتْم َِ األْرِو َفََثَصررابَرْتُِبمْ 

ََِثِرنيَ  ََ َنِْبرُتُم َشرَهاَدَة هللِا ِإَّنَّ ِإذاً َلِمرَن ا اَن َذا قُررْرَى َو ِْ ََثَناً َوَلْو َُ ََ َنْشََتِي ِب ُتْم  ( فَرِإْن ُعتِرَر 107 )اْرتَربرْ
َراِن يَرُقوَمراِن َمَقاَمُهَمرا ِمرَن الَّرِذيَن اْسرَتَ  َّ َعلَرْيِهُم األْوَليَراِن فَريُرْقِسرَماِن ِِبَّللَِّ َعَلى أَنرَُّهَما اسْ  َِ  َتَ قَّا ِإَْثراً فَرَ

َّاِلِمنَي ) َهاَدِة ( َذِلَك َأْدََن َأْن َيَُْتو 108َلَشَهاَدتُرَنا َأَح ن ِمْن َشَهاَدِِتَِما َوَما اْعَتَديْرَنا ِإَّنَّ ِإذاً َلِمَن ال ا ِِبلشَّ
ََ يَرْهررِدي ا َرراُفوا َأْن تُرررَردَّ َأْنَرران  بَرْعررَد َأْنَرراِوِْم َواترَُّقرروا هللَا َواَْسَُعرروا َوهللاُ  ََ ْلَقررْوَم اْلَفاِسررِقنَي َعلَررى َوْجِهَهررا َأْو 

(109 ) 
 
ما أنزل  أي هُلّموا }إىل {أي هل الء الذين حيرمون أشياء  افرتاء  }تعالوا {[ }وإذا قيل هل 10٥]

 {يف اجلواب }حسبنا {كي تصدقو  وتهبعوا سنهه }قالوا  {من األحبام يف القرآن }واىل الرسول {هللا
 من العقائد واألقوال واألعمال والعادات.  {أي يبفينا ملصاحلنا }ما وجدان عليه آابءان

من احلق  {وهنا يسأل سبحانه س ال إنبار وتعج  بقوله: }أولو كان آابؤه  ال يعلمون شيئا  
 إىل احلق، أي: فهل يهبعوهن  ولو كانوا ُجهاال  ضالني؟  {والباطل }وال يههدون

[ وملا بنّي سبحانه أحوال البفار وأهن  ضالون أمر املسلمني ابتباع احلق، وأهن  ال يضره  106]
حفظ، اس  فعل مبعى: الزم وا« علي » {ضالل من ضل، بينما ه  مههدين }اي أيها الذين آمنوا عليب 

أي إذا  {من الناس }إذا اههديه  {عن الضالل واالحنراف }ال يضرك  من ضل {أي احفظوا }أنفسب 
كنه  مههدين. ومن املعلوم أن من شروط االههداء األمر ابملعروف والنهي عن املنبر واإلرشاد وسائر 

 الواجبات الِت هي من هذا القبيل. 
 {ن مصري الضال واملههدي إليه سبحانه }فينبئب فإ {أيها الناس }مجيعا   {}إىل هللا مرجعب 

من األعمال احلسنة والقبيحة، ولي  كالدنيا ُيهلط فيها احلابل ابلنابل  {أي ُيربك  }مبا كنه  تعملون
 فه خذون أنه  بذنوب الضالني اشهباها  وتعمدا ، أو يشهبه أمر الضالني، فال جُيازون ابلعقاب. 

تشريع جديد ورد يف قصة خاصة، يرجع إىل َسّن بع  [ مث تعّرض سبحانه لبيان 107]
أن ثالثة  )عليه السالم( األحبام، بعدما فرغ من بع  أقسام احلالل واحلرام. فقد روي عن اإلمام الباقر

نفر خرجوا من املدينة جتارا  إىل الشام: متي  بن أوس الداري وأخو  عدي، ومها نصرانيان، وابن أيب مارية 



عاص السهمي وكان مسلما ، حىّت إذا كانوا ببع  الطريق مرض ابن أيب مارية فبه  موىل عمرو بن ال
وصيهه بيد  ودسها يف مهاعه وأوصى إليهما ودفع املال إليهما وقال: أبلغا هذا إىل أهلي. فلما مات 

ما كان  فهحا املهاع وأخذا ما أعجبهما منه مث رجعا ابملال إىل الورثة، فلما فهش القوم املال فقدوا بع 
قد خرج به صاحبه  فنظروا إىل الوصية فوجدوا املال فيها اتما  فبلموا متيما  وصاحبه فقاال: ال عل  لنا به 

. فنزلت اآلية، وسهأيت (12))صلى هللا عليه وآله( وما دفعه إلينا، أبلغنا  كما هو، فرفعوا أمره  إىل النيب 
 تهمة القصة. 

أي الشهادة « اثنان»مرفوع ابالبهداء خرب  « شهادة» {}اي أيها الذين آمنوا شهادة بينب 
أبن ظهرت عليه آاثر املوت }حني  {املعهربة شرعا  فيما بينب  شهادة نفرين }إذا حضر أحدك  املوت

 {أي رجالن عادالن من املسلمني }أو آخران {أي يف وقت الوصية }اثنان ذوا عدل منب  {الوصية
هنا للرتتي  ال « أو»أي من غري املسلمني، و {غريك  أي شخصان آخران لهحمل الشهادة }من

أي سافرمت ومل جتدوا مسلمني لإلشهاد على الوصية فأشهدوا نفرين  {للهخيري }إن أنه  ضربه  يف األرض
فإن « آخران»أبن ظهرت عالئمة، واجلملة الشرطية لهقييد قوله  {آخرين }فأصابهب  مصيبة املوت
رض، وهذا من ابب املورد، وإال فاملعيار عدم وجود مسلمني، وإن كان إشهادمها مشروط ابلضرب يف األ

أي تقفوهنما }من بعد  {يف احلضر، فإذا حتمال الشهادة، وأرادا اإلدالء  ا فهو  ذ  البيفية }حتبسوهنما
أي صالة العصر وذل  الجهماع الناس وتباثره  يف ذل  الوقت، ولعله ليبون أردع للبذب  {الصالة

 {أي الشاهدان غري املسلمني }ابهلل {ماع يسب  اهليبة يف قل  املديل للشهادة }فيقسمانإذ االجه
أي شببه  يف  {وهذا دليل على أن الشاهد جي  أن يبون معرتفا  ابهلل كأهل البهاب }إن ارتبه 

حال شهادهتما واحهمله  الهبديل والهغيري والهزيي  يف األمر، وهذا شرط للقس ، أي أهنما يقسمان يف 
وهذا هو  {أي مبا نُديل من الشهادة }مثنا   {شّبُب ، وإال فيدليان ابلشهادة بدون القس  }ال نشرتي به

املشهود  {املقس  به، فال نُغرّي الشهادة وال نُبّدل وال نُزّي  الواقع، ابهغاء حتصيل مثن، أي مال }ولو كان
ئما  مييلون إىل أقرابئه  فيشهدون ابلباطل أي من أقرابئنا، وُخصص ابلذكر ألن الناس دا {له }ذا قرىب

لنفعه ، وهذا كالهأكيد، وإال فلي  هنا مشهودا  له. واملعى: أن ال نديل شهادة ابطلة حىت ألقرابئنا }وال 
لو   {أي الشهادة الِت أمران هللا أبدائها. واإلضافة تعظيمية }إان إذا   {أي ال خنفي }شهادة هللا {نبه 

 أي العاصني.  {ملن اآلمثنيكهمنا شهادة هللا }
وحاصل احلب  أن اإلنسان إذا أراد أن يوصي فعليه أن ُيشهد على وصيهه شاهدين مسلمني 
عادلني، فإن كان يف سفر وظهرت عليه أمارات املوت، ومل يبن هناك مسلمون لهحمل الشهادة، يُشهد 

  الوارث  ما، أما إذا ش   ما على وصيهه شاهدين كهابّيني، وتقبل شهادهتما بدون اليمني إن مل يش
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واحهمل أهنما يبذابن يف الشهادة، فاحلاك  الشرعي حيضرمها بعد صالة العصر، وحيلفهما أوال   ذا 
وهللا إان ال نبهغي ابلشهادة ماال  وال نبدل الشهادة حىت ألقرابئنا وال نبه  الشهادة الِت ألزمها »احلل : 

وبعد أداء هذا القس  أو شبهه يف املعى، يُدليان بشهادهتما حول « آمثنيهللا إمياان  ولو فعلنا ذل  لبنا 
 الوصية، وتقبل شهادهتما حينئذ. 

صالة العصر ودعا بهمي  )صلى هللا عليه وآله( [ ملا نزلت اآلية األوىل صّلى رسول هللا 108]
 )صلى هللا عليه وآله( هللاوعدي فاسهحلفهما عند املنرب ابهلل ما قبضنا غري هذا وال كهمنا فخّلى رسول 

سبيلهما، مث اطلعوا على إانء من فضة منقوش بذه  وقالدة من جوهر معهما من مال امليت فقال 
أولياء امليت: هذا من مهاع امليت. فقال النصرانيان: اشرتينا  منه ونسينا أن خنربك ، فرفعوا أمرمها إىل 

فقام رجالن من أولياء امليت عمرو بن العاص « عثرفإن »فنزل قوله  )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا
واملطل  بن أيب وداعة فحلفا ابهلل أن النصرانيني خاان وكذاب، فدفع اإلانء إىل أولياء امليت، وبعد مدة 

 أسل  متي  الدارمي فبان يقول: صد  هللا وصد  رسوله أان أخذت اإلانء فأتوب إىل هللا وأسهغفر . 
مبين للمجهول مبعى: « ُعِثر»إذا اطلع عليه، فو« الرجل على الشيءعثر »يقال:  {}فإن عثر

أي ذنبا ، أبن اّدعى  {أي اسهوجبا }إمثا   {أي الوصيني غري املسلمني }اسهحقا {}على أهنما« ظهر»
مسلمان }يقومان  {شاهدان }آخران {األولياء أهنما كذاب يف اليمني والشهادة بل خاان الوصية }فو

أي من أولياء امليت الذين اسهحقت  {م غري املسلمني }من الذين اسهحق عليه أي مقا {مقامهما
أي يقوم شاهدان كل « آخران»، بدل من قوله «أوىل»تثنية  {عليهما الوصية، وكان املال هل  }األوليان

واحد منهما أوىل ابمليت، أي من أقرابئه وذي واليهه، وهذان ينقضان شهادة الوصيني الباذبني غري 
حنن أولياء امليت و يف تبذي  الوصيني و }أحق  {أي وليا امليت }ابهلل لشهادتنا {سلمني }فيقسمانامل

جّردت من معى الهفضيل و كما سبق و « أحق»أي من شهادة الوصيني الباذبني، وكلمة  {من شهادهتما
 {}ملن الظاملنيلو اعهدينا كنا  {أي ما جتاوزان احلق بل نطل  مال امليت }إان إذا   {}وما اعهدينا

لنفوسنا حي  قسمنا كذاب ، وإذا حل  ولّيا امليت كذل  نق  حل  الوصّيني، وأُخذ املال منهما 
 وأعطي إىل ويل امليت. 

أي أقرب }أن  {الذي تقدم من كيفية إحالف الوصيني بعد الصالة }أدىن {[ }ذل 109]
دعة لبثري من الناس عن البذب }أو فإن اليمني را {أي أييت الوصيان }ابلشهادة على وجهها {أيتوا

إىل أولياء امليت فيحلفان على كذ ما ويبون  {إذا علموا أبهن  إن حلفوا كاذبني }أن ترد أميان {ُيافوا
فيجمعون بني فضيحة البذب والسرقة، وفضيحة احلل  الباذب  {احلق هلما دون الوصيني }بعد أمياهن 

الذين  {هذ  املوعظة }وهللا ال يهدي القوم الفاسقني {عوافال حتلفوا به كذاب  }وامس {}واتقوا هللا
 يفسقون ابخلروج عن طاعهه، وارتباب معصيهه، فإنه ال يلط     اللط  اخلاص ابملطيعني. 

 



 
 

ََ َعرَ ُم اْلوُيُرو  ََ ِعْلرَم َلنَرا ِإنَّرَك أَنْر رُتْم قَراُلوا  ( 110ِب )يَرْوَم َِجَْمُع هللاُ الرنُسَل فَريَرُقوُل َمراَذا ُأِجبرْ
ْر نِْعَمِِت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروَِ اْلُقرُدِس ُتَِبلِ رُم النَّراَس  ِإْذ َقاَل هللُا َيَ  ُُ ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْذ

ِْْيررَل َوِإْذ  ِِ ررْورَاَة َوا ْهررً  َوِإْذ َعلَّْمتُررَك اْلِِبتَرراَب َواحلِِْْبَمررَة َوالترَّ ئَررِة الطَّرررْيِ َِ اْلَمْهررِد َوَُ َهيرْ ََتْلُررُ  ِمررَن الطِ ررنِي َُ
َْ َواألبْررررَرَر ِبِِْذِن َوِإْذ َُتْررررُِ  اْلَمرررْوَتى َمررر ُْ ُِْأُل األ ُفُف ِفيَهرررا فَرَتُِبررروُن َِّررررْياً ِبِِْذِن َوتُرررر ِبِِْذِن َوِإْذ   ِبِِْذِن فَرتَررررنرْ

ررتَرُهْم ِِبْلبَريِ نَرراِر فرَ  َُ بَرريِن ِإْسررَرائِيَل َعْنررَك ِإْذ ِجئرْ َفْفرر ََ ِسررْ ر  ُمبِررني  َُ ُهْم ِإْن َهررَذا ِإ َفررُروا ِمررنرْ َقرراَل الَّررِذيَن َُ
َُ ِإىَل احْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا ِب َوِبَرُسوِل َقاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد ِِبَنرََّنا ُمْسرِلُموَن )111) ( ِإْذ 11٢( َوِإْذ َأْوَحْي

رَماِء قَراَل اترَُّقروا هللَا  ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َهلْ  َقاَل احْلََوارِينوَن َيَ  نَرا َمائِرَدًة ِمرَن السَّ َيْسَتِطيُع رَبنَك َأْن يُرنَررزِ َل َعَليرْ
ررُتْم ُمررْؤِمِننَي ) نرْ تَرَنا َوَنُِبرروَن 11٣ِإْن ُُ َهررا َوَتْطَمررِئنَّ قُرُلوبُرنَررا َونَرْعلَررَم َأْن قَررْد َصررَدقرْ ررَل ِمنرْ ُُ َُْ ( قَرراُلوا نُرِيررُد َأْن 
َها ِمَن الشَّاِهدِ   (114يَن )َعَليرْ

 
[ قد سبق جان  من قصص اليهود والنصارى، وأييت هنا جان  آخر من قصة 110]

أي اتقوا يوم احلشر الذي جيمع هللا فيه األنبياء املرسلني  {النصارى يف ثوب بديع }يوم جيمع هللا الرسل
ابلبفر  أي مباذا أجابب  األم  هل ابإلميان والهصديق أم {هل : }ماذا أُجبه  {مجيعا  }فيقول

فإان مل نَر منه  إال  {كامل }لنا  {أي قال الرسل يف جوابه: سبحانه }ال عل  {والهبذي ؟ }قالوا
أي األشياء الغائبة عن  {الظواهر، أما البواطن واخلفااي فأنت العامل  ا وحدك }إن  أنت عالم الغيوب

إذ هلا مواق  كل موق  منها  احلواس، وقصد اآلية هنا اإلمجال، أو ذل  يف موق  من مواق  القيامة،
)عليه  ُيال  املوق  اآلخر يف اخلصوصيات واملزااي و هذا جواب األنبياء بصورة عامة و أما جواب عيسى

 . )عليه السالم( ففيه تفصيل وسيأيت بعد آايت من قصة عيسى السالم(
« إذ»اضي، وحمل فإن املضارع املهحقق الوقوع يُنّزل منزلة امل« يقول»أي  {[ }إذ قال هللا111]

}اي عيسى ابن « اذكر»، أو على تقدير «اي عيسى»أي: اتقوا زمان يقول هللا: « اتقوا»النص  على 
 {}اذكر نعمِت علي  وعلى والدت «. ابن هللا»اسهنبار لقول النصارى إنه « ابن مرَي»وذكر  {مرَي

نِع   ا. ومن واملراد ابلنعمة جنسها، النعمة واحدة، ومعى ذكر النعمة شبرها، وا
ُ
إلتيان مبا يسهحق امل

املعلوم أن النعمة على الوالدة ابلعفاف والطهارة وغريمها، من أعظ  النع  على الولد، فهي مما تسهحق 
أي  {أي قويه  ونصرت  }بروح القدس {الشبر. مث فسر سبحانه بع  نعمه بقوله: }إذ أيدت 

أو مل  آخر، أو روح منفوخة فيه حتفظه عن الزلل  الم()عليه الس الروح املنزّ  عن األدران، وهو جربئيل
أي  {فإن األنبياء واألئمة مزّودون بروح طاهرة حتفظه  وترشده  أبمر هللا سبحانه }تبل  الناس يف املهد

َعَليِن ُمَبارَكا  قال: )ِإيّنِ َعْبُد هللِا آاَتينَ اْلِبَهاَب َوَجَعَليِن نَِبّيا  * َوجَ  )عليه السالم( يف حال كون  صبيا  فإنه



أي يف حال كون  كهال ، وهو قبل  {}وكهال   (13)أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاين اِبلَصاَلِة َوالزََكاِة َما ُدْمُت َحّيا ..(
سن الشيخوخة، وهذا من تهمة البالم، يعين أن  تبل  الناس يف احلالني، ال كسائر الناس الذين ال 

  يهبلمون إال يف حالة واحدة.
أي جن  البهاب املنزل من السماء، فإنه كانت كه  انزلة على  {}وإذ علمه  البهاب

وهي معرفة األشياء  {تعلمها بهعلي  هللا سبحانه }واحلبمة )عليه السالم( األنبياء السابقني وقد كان
عها على واقعها، فإن معرفة البه  غري معرفة احلبمة، وأن يبون اإلنسان حبي  يعل  األمور ومواض

وهو البهاب املنزل على املسي   {}واإلجنيل )عليه السالم( وهي البهاب املنزل على موسى {}والهوراة
أي على قال  الطري وهيبله. ومن املعلوم أن  {}وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري )عليه السالم( نفسه

عقليا  حىت الميبن الهخصيص هذا النحو من الهجسي  مل يبن حراما  ألنه كان أبمر هللا، ولي  الهحرَي 
إشارة إىل ذل ، أو أن اخللق إمنا كانت بقدرته، إذ لو مل أيذن هللا مل يهمبن « إبذين»ولعل  {فيه }إبذين

أي يف تل  اهليئة الِت خلقهها. وال ُيفى أن الروح جس   {أحد من خلق شيء وصنعه }فهنفخ فيها
 ذل  اجلس  يف اهليبل املصنوع }فهبون طريا  إبذن هللا )عليه السالم( لطي  فيمبن أن ينفخ املسي 

أي تشفي الذي ولد أعمى  {أي طريا  حقيقيا  كسائر الطيور، أبمري وإراديت }وتربئ األكمه {إبذين
من القبور فهجعله  أحياء   {أي أبمري وإراديت }وإذ خُترج املوتى {الذي به الربص }إبذين {}واألبرص

أي منعت }بين  {هلذ  احلوائج وأان أسهجي  دعاءك }وإذ كففتوإراديت، فإن  تدعوين  {}إبذين
أي  {أي حني أتيت إليه  }ابلبينات {فل  يقدروا على قهل  }إذ جئهه  {اليهود }عن  {إسرائيل

ب  وجحدوك ومل ي منوا مبا  {ابألدلة القاطعة على صحة نبوت  وصد  كالم  }فقال الذين كفروا
 {أي ما هذا الذي نرى من خوارق  }إال سحر مبني {}إن هذا أي من بين إسرائيل {جئت به }منه 

 أي سحر واض . 
هنا « الوحي» {اذكر نعمِت علي  اي عيسى ابن مرَي }إذ أوحيُت إىل احلواريني {[ }و112]

أو املراد اإلهلام إىل  )عليهما السالم( مبعى اإللقاء إليه ، ولو كان ذل  بواسطة نف  عيسى أو حيىي
طة العقل الذي هو حجة ابطنة. واملراد ابحلواريني أصحابه اخلاصون به، وسبق وجه قلو  ، بواس

، فإن اإلميان ابهلل نعمة على املسي ،  )عليه السالم(املسي   {تسميهه  ابحلواريني }أن آمنوا يب وبرسويل
 سبحانه إىل هللا )عليه السالم( نعمة عليه، إذ األمران موجبان لقربه)عليه السالم( كما أن تصديقه 

أي  {أي احلواريون: }آمنا {حي  متبن من هدايهه ، ابإلضافة إىل لزوم ذل  االحرتام الظاهري }قالوا
هلل فيما  {}أبننا مسلمون )عليه السالم( اي ربنا، أو املراد االسهشهاد بعيسى {ابهلل ورسوله }واشهد

 أيمر وينهي. 

                                                             

 .32و 31سورة مرَي:  (13)



رى احلوار بين  وبني احلواريني حول [ واذكر نعمِت علي  اي عيسى ابن مرَي حينما ج113]
 {إنزال هللا املائدة فطلبت من هللا فاسهجاب ل  وأنزل املائدة }إذ قال احلواريون اي عيسى ابن مرَي

)عليه  ولعله  ذكروا اللفظ بهأّدب. وإمنا نقل سبحانه املعى، أو كان مثل هذا اخلطاب أبمر عيسى
إما املراد:  {ل يسهطيع رب  أن ينزل علينا مائدة من السماءنفسه، أو كان لديه  مهعارفا  }ه السالم(

االسهطاعة حبس  القدرة، وكان ذل  حني عدم كمال إمياهن ، وإما املراد: االسهطاعة حبس  اإلرادة، 
إذا حترك، فهي فاعلة، مُسّي « ماد مييد»مشهقة من « املائدة»أي: هل يريد؟ وكان س ال اسهعطاف، و

يد ويهحرك من مبان آلخر وقت البسط واجلمع، وقد أرادوا إتيان عيسى  ذ  املعجزة  ا اخلوان، ألنه مي
 لريوها ويلمسوها وأيكلوا منها، فال يبقى حمل ري  عنده  يف صد  الدعوة. 

)عليه هل  عيسى  {ولعل ذل  كان قبل سائر اآلايت من إبراء األكمة واألبرص، ولذا }قال
ابهلل مبا له من  {فال تسألوا س ال جاهل ذي ري  }إن كنه  م مننيأي خافو   {: }اتقوا هللاالسالم(

 صفات البمال الِت منها االسهطاعة على مثل هذا األمر اهلني. 
 {أي من املائدة }وتطمئن قلوبنا {أي قال احلواريون: }نريد أن أنكل منها {[ }قالوا114]

: )قَاَل بَوَلى )عليه السالم(رؤية، كما قال اخلليل إما االطمئنان أبصل املبدأ وأن  رسوله، أو االطمئنان ابل
مبا أخربت من الشريعة. وهذا حمهمل أيضا  إلرادة العل   {}ونعل  أن قد صدقهنا (14)َوَلِبْن لَِيْطَمِئَن قَوْليب(

الذين  {أي على املائدة }من الشاهدين {العياين، وإلرادة أصل العل  لبوهن  يف ش  }ونبون عليها
 مل حيضر أبنه قد نزلت املائدة ورأيناها عياان .  يشهدون ملن
 
 
 

                                                             

 .261سورة البقرة:  (14)



 
َماِء َتُِبروُن َلنَرا ِعيرداً أَلوَِّلنَرا  َنا َمائَِدًة ِمَن السَّ ررََِّن  َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ اللَُّهمَّ رَبرََّنا أَْنِزْل َعَليرْ ِِ َوآ

رُي الرَّازِِقنَي ) َِ  ََ َنا َوأَْن اَل هللاُ ِإِن ِ ُمنَرز ُِْلَا َعَلْيُِبْم َفَمرْن َيِْبُفرْر بَرْعرُد ِمرْنُِبْم فَرِإِن ِ ( قَ 115َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقرْ
ُْ َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِمنَي ) ُب ََ ُأَعذِ  ُْ َعَذاًِب  ُب ََ ِللنَّراِس  ( َوِإْذ َقاَل هللاُ َيَ 116ُأَعذِ  ََ قُرْلر ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ ءأَنْر

ُذوِن َوُأمِ َا ِإَْلنَْيِ  ُْ اَتَِّ َُ قُرْلتُر ْنر َر ِ  ِإْن ُُ ِمرْن ُدوِن هللِا قَراَل ُسرْبَ اَنَك َمرا َيُِبروُن ِل َأْن َأقُروَل َمرا لَرْيَ  ِل ِِ
ََ َعرَ ُم اْلوُيُروِب ) ََ َأْعَلُم َما َِ نَرْفِسَك ِإنََّك أَنْر ُْ تَرْعَلُم َما َِ نَرْفِسا َو َُ َْلُرْم 117فَرَقْد َعِلْمَت ( َمرا قُرْلر

ََ َمرا َأَمررْ  ُُ ِإ َتيِن  را تَررَوفرَّيرْ َُ ِفريِهْم فَرَلمَّ َُ َعلَررْيِهْم َشرِهيداً َمرا ُدْمر ْنر ِْ َأِن اْعبُرُدوا هللَا َرِبِ  َورَبَُِّبرْم َوُُ ََ َتيِن بِر ْنرر
رلِ  َشررْاِء َشرِهيد  ) ََ َعلَررى ُُ ََ الرَِّقيررَب َعلَرْيِهْم َوأَنْرر بْرُهْم فَررِإنرَُّهْم ِعبَراُدَإ َوِإْن تَرْوِفرر118أَنْر ْر َْلُررْم ( ِإْن تُرَعررذِ 

ََ اْلَعزِيُز احْلَِِبريُم ) َفرُع الصَّراِدِقنَي ِصرْدقُرُهْم َْلُرْم َجنَّرار  َ ْرِري ِمرْن 119َفِإنََّك أَْن ( قَراَل هللاُ َهرَذا يَررْوُم يَرنرْ
رريُم  ُِ ُْ َذلِررَك اْلَفررْوُز اْلَع ُهْم َوَرُضرروا َعْنرر الِررِديَن ِفيَهررا أَبَررداً َرِضررَا هللاُ َعررنرْ َِ ( هلِل ُمْلررُك 1٢0)أَلِْتَهررا األنْرَهرراُر 

 (1٢1السََّمَواِر َواألْرِو َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُُلِ  َشْاِء َقِدير  )
 
و وكان اإلتيان بلفظ الرب،  {داعيا  هللا سبحانه: }الله  ربنا {[ }قال عيسى ابن مرَي11٥]

أي  {ينا مائدة من السماءللمبالغة يف الدعاء و أنت الذي ربّيهنا، فهفضل علينا إبمتام الرتبية }أنزل عل
أي نهخذ ذل  اليوم  {املائدة }لنا عيدا  ألولنا وآخران {خواان  عليه طعام، أييت من طرف العلو }تبون

الذي تنزل فيه املائدة عيدا ، فإن األعياد يف األم ، إمنا هي مبناسبة ذكرايت انهصاراهت . ومن املعلوم أن 
بل هللا سبحانه من أعظ  الذكرايت الِت ينبغي أن حُيهفل  ا، و أول تبرَي مجاعة بنزول املائدة عليه  من ق

 القوم و الذين نزلت عليه ، و و آخر القوم و أي من أييت من بعده  من أبنائه . 
من  {أي دليال  وعالمة  من قبل  على الهوحيد والنبوة وما أشبههما }وارزقنا {}وآية من 

فضل ابلنع  كرما  وجودا  وال تريد عوضا  تنهفع به خبالف الناس إذا فإن  ته {املائدة }وأنت خري الرازقني
 أعطوا شيئا  فإهن  يريدون بدال  عنه يصل إليه . 

أي أنّزل املائدة  {: }إين منزهلا)عليه السالم(سبحانه يف جواب عيسى  {[ }قال هللا116]
شديدا   {يب  }فإين أعذبه عذااب  أي بعد إنزاهلا عل {أيها السائلون هلا }فمن يبفر بعد منب  {}عليب 

أي ال أعذب مثل ذل  العذاب أحدا  من العصاة الذين ه  يف ذل   {}ال أعذبه أحدا  من العاملني
غالبا ، يبون على عامل زمان واحد. والسب  يف شدة العذاب أهن  كفروا « العاملني»الزمان، فإن إطال  

  طلبه . بعدما آمنوا وطلبوا املعجزة، وقَِبل منه  ولّب 



: أن املائدة كانت تنزل عليه  فيجهمعون عليها وأيكلون )عليه  السالم(ورد عن أهل البيت 
منها مث ترتفع فقال كرباؤه  ومرتفوه : الندع سفلهنا أيكلون منها معنا. فرفع هللا املائدة ببغيه  وُمسخوا 

 . (1٥)قردة  وخنازير
جواب األم  هل ، مث ذكر مجلة من معجزات [ تقدم أن هللا سبحانه يسأل األنبياء عن 117]

عيسى املقهضية إلميان الناس به إمياان  عادال ، لبن النصارى رفعو  فو  مقامه إذ جعلو  إهلا ، ولذا يهوجه 
حىت )عليه السالم( يف مشهد القيامة حول هذا االفرتاء الذي نس  إليه  )عليه السالم( الس ال إليه

اجملال فسيحا  أمام عقاب من اّدعى ذل  كذاب  و هاان ، يف يوم جيمع هللا تظهر براءته من ذل ، فيبون 
فإن املسهقبل املهحقق وقوعه ينزل منزلة « يقول»أي  {؟ }وإذ قال هللا«ماذا أجبه »الرسل فيقول: 

أي: هل أنت، على حنو االسهفهام الهوبيخي ملن ادعى ذل ،  {املاضي }اي عيسى ابن مرَي أأنت
أي  {}قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون هللا )عليه السالم( لنفي ابلنسبة إىل املسي والهقريري اب

يف جواب ذل : أسبح   )عليه السالم( عيسى {سوى هللا، ال أهن  اليعهقدون أبلوهية هللا تعاىل }قال
بة يل أي لي  جيوز ابلنس {أي أُنزه  اي رب تنزيها  عن مثل هذا البالم }ما يبون يل {}سبحان 

أي قلت للناس: اختذوين وأمي  {فآمر الناس ابختاذي إهلا  }إن كنت قلهه {}أن أقول ما لي  يل حبق
لبن ال تعل  ذل  و على حنو السالبة ابنهفاء املوضوع و فلست قائله }تعل  ما يف  {إهلني }فقد علمهه

على جهة املقابلة، وإال وهذا  {أي سريريت، فبي  أبقوايل العالنية؟ }وال أعل  ما يف نفس  {نفسي
إليه سبحانه وإال فل  يبن  )عليه السالم( لبيان ضراعهه« وال أعل »فلي  هلل سبحانه نف ، وقوله 

أي تعل  كل غي  عن احلواس، ولست أان كذل ، فأنت  {البالم مسوقا  إليه }إن  أنت عالم الغيوب
 للناس. « اختذوين وأمي إهلني»تعل  أين مل أقل 

ما قاله لقومه زايدة يف الهربّي من هذا القول املخهلق املنسوب  )عليه السالم( [ مث بني118]
من اإلقرار ل  ابلعبودية، فقد قلت هل : }أن اعبدوا  {أي للناس }إال ما أمرتين به {إليه }ما قلت هل 

شاهدا  أرى  {ا  فأان وأنه  مهساوون يف عبادة هللا وكونه ربنا وخالقنا }وكنُت عليه  شهيد {هللا ريب وربب 
أي أخذتين مسهوىف  كامال   {أي يف وسطه  }فلما توفيهين {كنت }فيه   {أقواهل  وأعماهل  }ما دمتُ 

أي املراق  هل  فيما يعملون  {اي إهلي }الرقي  عليه  {إىل السماء و وقد سبق وجه ذل  و }كنت أنت
 أي شاهد حاضر.  {ويعهقدون ويقولون }وأنت على كل شيء شهيد

ومعاده  بيدك وحدك }إن تعذ   فإهن  « ريب وربب »إن مبدأ القوم هو أنت  [119]
ال يقدرون على رفع شيء من أنفسه  وال يقدر غريك على جناهت  }وإن تغفر هل  فإن  أنت  {عبادك
الذي ال يفعل شيئا  إال طبق احلبمة واملصلحة، ويف هذا تسلي  األمر ملالبه  {القادر }احلبي  {العزيز
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أبهن  معذبون، فإنه كما يقول  )عليه السالم(   األمر إىل مدبر ، وهذا الهعبري ال ينايف عل  عيسىوتفوي
حىت مع علمنا أنه يفعل أحدمها « إنه بيدك إن شئت فعلت وإن شئت تركت»أحدان ملال  األمر: 

 الحمالة. هذا ابإلضافة إىل أن بعضه  و وه  القاصرون و قابلون للغفران. 
 {بعد ذل  احلوار، يف مشهد القيامة }هذا يوم ينفع الصادقني صدقه  {هللا[ }قال 120]

، ينفعه كذبه، وال الباذب املغايل القائل «هو هللا»، أو «املسي  ابن هللا»فال الباذب املغايل القائل 
أي للصادقني  {ينفعه كذبه، إنه يوم الصد ، وينفع الصاد  صدقه }هل « أبن املسي  بشر غري نيب»

مما ال هناية له  {أي حتت قصورها وأشجارها }األهنار خالدين فيها أبدا   {ات جتري من حتهها}جن
املقام  {مبا أعطاه  من اجلزاء والثواب }ذل  {مبا عملوا يف دار الدنيا }ورضوا عنه {}رضي هللا عنه 

 الذي الفوز بعد  أعظ  منه.  {الذي حصلو  مبا عملوا }الفوز العظي 
ال شوري   {رى كوذبوا يف جعول الشوري  هلل، فوو }هلل ملو  السوماوات واألرض[ إن النصا121]

مموا يوجود فيهموا مون إنسوان أو حيووان أو نبوات أو مجواد أو غريهوا  {له فيهن، وال ملو  غوري  }وموا فويهن
 فال ميهنع عليه شيء، ومن هذ  صفهه ال يبون له شري  يف املل . {}وهو على كل شيء قدير

 
 



 
 
 

 سورة اَنعام
 (166) آَيِتا/مدنية ر مِبي ة

 
 (1) ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

َفرررُروا بِرررَرِبِ ِْم  ُنُلَمررراِر َوالننررروَر ُثَّ الَّرررِذيَن َُ رررَمَواِر َواألْرَو َوَجَعرررَل ال لَرررَ  السَّ َِ احْلَْمرررُد هلِل الَّرررِذي 
َلَقُِبْم ِمْن ِِّنِي ُثَّ َقَضى أَ ٢يَرْعِدُلوَن ) َِ ْتَررُروَن )( ُهَو الَِّذي  َْ ( َوُهرَو ٣َجً  َوَأَجل  ُمَسمًّى ِعْنرَدُه ُثَّ أَنْررُتْم 

ررَمَواِر َوَِ األْرِو يَرْعلَررُم ِسرررَُُّْم َوَجْهررَرُُْم َويَرْعلَررُم َمررا َتِْبِسررُبوَن ) َْْتِرريِهْم ِمررْن آيَررِة ِمررْن 4هللاُ َِ السَّ ( َوَمررا 
َها ُمْعِرِضنَي  انُوا َعنرْ َُ ََ ِْ 5)آََيِر َرِبِ ِْم ِإ انُوا بِر بُوا ِِبحْلَ ِ  َلمَّا َجاءُهْم َفَسْوَف َيَْتِيِهْم أَنْرَباُء َما َُ ( فَرَقْد َُذَّ

رْن َلُِبرْم َوَأْرَسرْلنَ 6َيْستَرْهزُِئوَن ) نَّراُهْم َِ األْرِو َمرا َمْ ُمِبِ  رْم َأْهَلِْبنَرا ِمرْن قَررْبِلِهْم ِمرْن قَررْرِن َمِبَّ ا ( َأمَْ يَررَرْوا َُ
 قَررْرَّنً ْيِهْم ِمرْدرَارًا َوَجَعْلنَرا األنْرَهراَر َ ْرِري ِمرْن أَلْرِتِهْم َفََثْهَلِْبنَراُهْم بِرُذنُوِِبِْم َوأَْنَشرَْثََّن ِمرْن بَرْعرِدِهمْ السََّماء َعلَر
رِيَن ) َِ َفرُروا ِإْن 7آ َُِتاِبً َِ ِقْرَِّراِس فَرَلَمُسروُه ِِبَيْرِديِهْم َلَقراَل الَّرِذيَن َُ ََ ِسرْ ر  ( َوَلْو نَرزَّْلَنا َعَلْيَك  َهرَذا ِإ
َُُروَن )8ُمِبني  ) ََ يُرْن ِْ َمَلك  َوَلْو أَنْرَزْلَنا َمَلِباً َلُقِضَا األْمُر ُثَّ  ََ أُْنِزَل َعَلْي  (9( َوَقاُلوا َلْو

 
 سورة األنعام:

 «. األنعام»مسيت بذل  الشهماهلا على كلمة 
 . (16)أل  مل  لعظمههاويف حدي : أن سورة األنعام نزلت مجلة واحدة، وشيعها سبعون 

ابهداء ابس  اإلله الرمحن الرحي  الذي يرح  العباد ويعط   {[ }بس  هللا الرمحن الرحي 1]
 .عليه 

ابهدأت هذ  السورة مبثل « هلل مل  السماوات واألرض»[ وملا كان خهام السورة السابقة أن 2]
حلمد للجن ، أي أن جن  احلمد والالم يف ا {ذل  اخلهام }احلمد هلل الذي خلق السماوات واألرض

غالبا  أتيت بصيغة اجلمع خبالف األرض الِت أتيت مفردة « السماوات»هلل إذ مجيع احملامد راجعة إليه، و
إشعارا  أبكثرية السماوات على األرض، وإال فاألرضون أيضا  سبعة كما قال سبحانه: )َوِمَن األْرِض 

إن كانت عدم ملبة، فمبّون امللبة « الظلمة»ي كّوهنما، وأ {}وجعل الظلمات والنور (17)ِمثْوَلُهَن(
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مبون العدم ألن أعدام امللبات هلا حظ من الوجود كما قالوا. وقد أتى ابلظلمات مجعا  خبالف النور، 
ولعل سر اإلتيان بصيغة اجلمع انقسام الظلمات « السماوات واألرض»للهناس  مع اجلملة السابقة 

 شق طريق الظلمة، كلما قرب النور كان أر . حوايل النور فإن النور ي
مث أظهر سبحانه الهعج  من الذين يهخذون من دون هللا أندادا  بينما كان كل شيء هلل 

أي يسوونه بغري  وجيعلونه  {بعد كل هذ  اآلايت والدالئل }بر   يعدلون {سبحانه }مث الذين كفروا
 هلا ومل ختلق شيئا .  ِعدال  وشريبا  ومثيال  ألشياء أخرى مما ال أثر

[ وحي  أن اجلو العام يف هذ  السورة حول العقيدة مبدءا  ومعادا ، واألمور البونية الِت 3]
 {خلقها سبحانه تنهقل ابآلايت من عقيدة إىل عقيدة، ومن خلق إىل خلق }هو الذي خلقب  من طني

الرتاب واملاء، فإن اإلنسان من النطفة  وإما ابعهبار خلق كل فرد من )عليه السالم( إما ابعهبار أبينا آدم
أي مدة لإلنسان  {أي قّدر وكه  }أجال   {وهي من النبات واحليوان ومها من األرض واملاء }مث قضى

إما  {عامة، حىّت تنقضي الدنيا، أو لبل فرد حي  أن لبل فرد مدة ال يهجاوزها }وأجل مسمى عند 
األجل املسّمى الذي مسي لبل شخص فلي  بيد غري   أي أن هللا سبحانه هو مصدر« أجال  »تفصيل لو

فبيد  قيام  {اآلجال، وإما املراد أن البع  الذي هو أجل ومدة لبقاء اإلنسان يف الدنيا حيا  وميها  }عند 
أي تشّبون يف هللا سبحانه. إنه بيد  اخللق واملوت والبع  ال  {أيها البشر }مترتون {الساعة }مث أنه 

 تشبون فيه وتهخذون غري  شريبا  له؟! بيد غري ، فبي  
أي أن اخلالق واملهصرف يف هذا  {ال إله غري  }يف السماوات ويف األرض {[ }وهو هللا4]

الظرفية « يف»البون لي  إال هللا، خالفا  ملن كان جيعل للسماء إهلا  خاصا ، ولألرض إهلا  غري . ومعى 
بان يوج  الهحديد، والهحديد يوج  الهجزئة، والهجزئة من اجملازية، وإال فلي  هلل سبحانه مبان، إذ امل
اخلفي املبهوم، أع  مما يف الصدور، أو من األسرار  {صفات املصنوع ال الصانع }يعل  سرك 

أي ما تعملون من األعمال، فإن العمل من   {مقابل ذل  ابملعنيني }ويعل  ما تبسبون {}وجهرك 
لى الدهرية القائلني بقدم السماوات واألرض، والثنوية القائلني كس  اإلنسان. ويف هذ  اآلايت ردٌّ ع

إبهلني: نور وظلمة، واملشركني الذين جيعلون له سبحانه شريبا ، واجلُّهال من الفالسفة الذين يقولون 
 بعدم عموم علمه أو قدرته، ومن أشبهه  من أصحاب العقائد الزائفة حول إله البون. 

بفار الذين تقدم ذكره  يف أول السورة، قال: }وما أتتيه  من [ مث أخرب سبحانه عن ال٥]
الدالة على وجود  وصد  رساله  اي رسول  {أي معجزة ودليل وبرهان وحجة }من آايت ر   {آية

 ال يقبلوهنا وال ينظرون إليها نظر منص  معهرب.  {هللا }إال كانوا عنها معرضني
من القرآن والرسول وسائر اآلايت  {ه أي البفار }ابحلق ملا جاء {[ }فقد كذبوا6]
يف القيامة، أو يف الدنيا حني ظهور الرسول ووضوح صدقه ابلسيطرة والغلبة و كما أخرب و  {}فسوف



من احلق. ويف اآلية هتديد، كما تقول للمجرم:  {أي أخبار }ما كانوا به يسههزئون {}أيتيه  أنباء
 القيامة. « سوف»كان املراد بو  تريد أنه يالقي جزاء ، إن« سوف تعل  إجرام »

[ مث حذره  سبحانه أن يصيبه  ما أصاب األم  السالفة حي  كذبوا وعصوا وعهوا عن أمر 7]
و فإن الرؤية تسهعمل مبعى العل  و }ك  « أمل يعلموا»اسهفهام تذكريي توبيخي، أي  {ر   }أمل يروا

عصر، ومّسوا بذل  ألن بعضه  يقرتن  أهل كل« القرن»أي من األم ، و {أهلبنا من قبله  من قرن
أبن  {أي تل  األم  }يف األرض {ببع ، ولذا اخُهل  يف املدة املراد به، الخهالف االعهبار }مبناه 

حي  كانوا ه  أكثر متبنا   {جعلناه  ملوكا  وقادة وساسة ذا َعدد وُعدد وإمبانيات }ما مل منبن لب 
حي  كان السابقون  )صلى هللا عليه وآله(  زمن الرسولمنب . والظاهر أن اخلطاب خاص ابلبفار يف

أكثر متبنا  منه . ال يقال: إن من احملهمل كون بع  األم  السالفة أكثر متبنا  من مجيع من أييت إىل يوم 
ينايف ذل  فإن الناس مل يعلموا « أمل يروا»القيامة حىت يبون اخلطاب عاما ؟ ألن اجلواب ظاهر، إذ قوله: 

ذا أمة و كما تقولون و بل ما روا  إمنا هو أخبار األم  الِت كانت أقوى من البفار يف زمانه أخبار هب
صيغة مبالغة، « مدرار»، و«دّر إذا هطل»هو من  {}وأرسلنا السماء عليه  مدرارا  )صلى هللا عليه وآله(

بعالقة احلال واحملل، كما قال أي كثرية اهلطول، حىّت عّمه  اخلري والربكة والثروة. واملراد ابلسماء: املطر، 
 الشاعر: 

 رعينا  وإن كانوا غضااب    إذا نزل السماء أبرض قوم 
أي حتت قصوره   {أي مياهها بعالقة احلال واحملل }جتري من حتهه  {}وجعلنا األهنار

وأشجاره ، أو ابعهبار أن املاء حتت سط  األرض الِت ميشون عليها. وكل ذل  مل يفده  يف بقائه  
واملراد: هالكه  بذهاب أثره  وانقطاع نسله  وعقبه ، وفناء  {سن ذكره  }فأهلبناه  بذنو  وح

والصاحلني الذين بقوا إىل يوم الناس  )عليه  السالم( حضارهت ، بسب  عصياهن  وكفره  مقابل األنبياء
ان من هذا، وإن صالحه  وحسن أعماهل  سب  بقاء آاثره  وبقاء ذكره  وبقاء مناهجه  }وأنشأ

 أي خّلفنا من بعده  أمة أخرى ومجاعة آخرين.  {بعده  قران  آخرين
[ مث بنّي سبحانه أن ه الء البفار معاندون يف كفره ، ال ألهن  مل يعملوا احلق }ولو نزّلنا 8]

 {أي مبهواب  يف ور  يشهد ل  بصدق  }فلمسو  أبيديه  {اي رسول هللا }كهااب  يف قرطاس {علي 
أي  { ، حىت يهيقنوا أبن ذل  لي  من الشعوذة وسرت العيون }لقال الذين كفروا إن هذاأي مّسو  بيده

 أي سحر ظاهر، فال يصدقون .  {ما هذا البهاب }إال سحر مبني
قالوا: نزلت هذ  اآلية يف مجاعة من البفار قالوا: اي حممد الن من ل  حىت أتتينا ببهاب من 

 ون عليه أنه من عند هللا وأن  رسوله. عند هللا معه أربعة من املالئبة يشهد
أي على  {أي هاّل، وملاذا ما }أنزل عليه مل  {أي قال ه الء البفار }لوال {[ }وقالوا9]

كما اقرتحو    {الرسول، مل  نشاهد  فنصد  به، مث رد هللا عليه  مقالهه  أبنه }ولو أنزلنا ملبا  



أي يهلبون وميوتون، وذل  ملا جرت سنة  {نأي انههى أمده  وأجله  }مث ال ينظرو  {}لقضي األمر
 هللا أن ال تنزل املالئبة ابلنسبة إىل املعاندين، إال وقت موهت . 

وهنا س ال: إن هذا ال يبون جوااب  للبفار و على هذا املعى و إذ هل  أن يقولوا: فليغرّي هللا سنهه، 
هللا على ذل ، ألي  هداية الناس غاية  أبن ينزل املل  ويبقينا حىت ن من؟ وس ال اثن: ملاذا جرت سنة

 اخللقة، فما املانع من توفر أسباب اهلداية إبنزال املل ؟ 
واجلواب عن األول: إن سنة هللا جرت على اهلالك عق  جميء املالئبة، كما جرت سنهه على 

وملاذا تريدون  اإلحرا  عقي  اإللقاء يف النار، ولي  للبفار أن ُيشبلوا  ذا اإلشبال، إذ يقول النيب:
نزول املالئبة؟ أللعناد؟ فال داعي إىل إجابهب ، أم ألنه خار  واإلتيان ابخلار  موج  للهصديق؟ فقد 
أتيت ابخلوار ، أم ألنه خار  خاص؟ فاخلار  اخلاص ال يلزم إجابهه لدى العقل والعقالء، وهذا كما إذا 

ة رئي  احلبومة، إنه س ال سخي  لدى محل الطبي  شهادة البلية فيقول له املري : ائهين بشهاد
 العقالء.. 

واجلواب عن الثاين: إنه سبحانه عل  عناده  وأنه ال يفيد معه  إنزال املل ، كما بنّي ذل  يف 
، وما كان مينعه  أن يقولوا أن ما يشاهدونه من صورة املل  إمنا هو (18)قوله )َوَلْو نَوزَْلَنا َعَلْيَ  ِكَهااب (

 سحر مبني! 
 

                                                             

 .8سورة األنعام:  (18)



 
( َوَلَقرِد اْسرتُرْهِزأَل ِبُرُسرِل ِمرْن 10َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلِبًا جَلََعْلَناُه رَُجً  َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يَرْلِبُسروَن ) 

ِْ َيْستَرْهزُِئوَن ) انُوا ِب ُهْم َما َُ ََ ِِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنرْ ُرُروا11قَرْبِلَك َفَ ا ْيرَم   ( ُقْل ِسرريُوا َِ األْرِو ُثَّ انُْ َُ
ِبنَي ) رراَن َعاِقبَررُة اْلُمَِبرررذِ  ِْ الرَّمْحَرررَة 1٢َُ تَرررَب َعلَررى نَرْفِسرر ررَمَواِر َواألْرِو قُررْل هلِل َُ ( قُررْل ِلَمررْن َمرررا َِ السَّ

ََ يُرْؤِمُنوَن ) ِسُروا أَنْرُفَسُهْم فَرُهْم  َِ ِْ الَِّذيَن  ََ رَْيَب ِفي ُْ َما َسَِبَن َِ ( َولَ 1٣َلَيْجَمَعنَُِّبْم ِإىَل يَرْوِم اْلِقَياَمِة 
َهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) رَمَواِر َواألْرِو َوُهرَو يُْطِعرُم 14اللَّْيِل َوالنرَّ ُذ َوِلي اً َفاِِِّر السَّ َر هللِا َأَتَِّ ( ُقْل َأَ يرْ

ََ َتُِبروَننَّ ِمرَن ا روَن َأوََّل َمرْن َأْسرَلَم َو ُُ ََ يُْطَعُم ُقْل ِإِن ِ ُأِمرْرُر َأْن َأ راُف ِإْن 15ْلُمْشرِرُِنَي )َو َِ ( قُرْل ِإِن ِ َأ
ريِم ) ُِ َُ َرِبِ  َعَذاَب يَرْوِم َع ُْ َوَذلِرَك اْلَفرْوُز اْلُمبِرنُي )16َعَصْي ُْ يَرْوَمئِرِذ فَرَقرْد َرمِحَر ( 17( َمرْن ُيْصرَرْف َعْنر

ََ ُهررَو َوِإْن َنَْسْسررَك ِ َرررْيِ  ُْ ِإ اِشررَم لَرر ررلِ  َشررْاِء قَررِدير  )َوِإْن َنَْسْسررَك هللاُ ِبُضرررِ  فَررَ  َُ ( 18 فَرُهررَو َعلَررى ُُ
َِبرُي ) ْْ ََ ِعَباِدِه َوُهَو احْلَِِبيُم ا  (19َوُهَو اْلَقاِهُر فَرْو

 
)صلى هللا  أي الرسول {[ مث بنّي سبحانه وجها  آخر لعدم إجابة اقرتاحه  }ولو جعلنا 10]
رة رجل، فإن خلقة البشر غري مسهعدة أي يف صو  {منزال  من السماء }جلعلنا  رجال   {}ملبا   عليه وآله(

لرؤية املل  يف صورته، إال إذا بّدلت صورته إىل صورة إنسان وواقع مل ، وذل  ال يفيد اقرتاحه ، فإن 
من اللب  مبعى االشهبا   {املل  جرم لطي  ال ترا  أعني البشر، كما ال يرى اإلنسان اهلواء }وللبسنا

أي كما يلبسون اليوم على أنفسه  أمر  {نزال املل  }ما يلبسونأي على ه الء املقرتحني إ {}عليه 
النيب ألنه إنسان مثله ، فبان إنزال املالئبة يف صورة بشر موجبا  ألن نُلب  حنن عليه  األمر و مثل 

 لبسه  هذا اليوم و وحاصل جواب االقرتاح: 
 .  )عليهما السالم( ولوطأوال : أن املل  ال ينزل إال ألمور خاصة، كما نزل يف قصة إبراهي  

 اثنيا : إن املل  إذا نزل، نزل يف صورة بشر، فيبقى شّبه  على حاله. 
: }ولقد اسههزئ برسل )صلى هللا عليه وآله([ مث قال سبحانه على سبيل الهسلية للنيب 11]
اسههزأت    أممه  وسخروا منه ، فلست أنت أبول رسول ُيسههزأ ب  ويُقرتح علي   {من قبل 

أي: فحّل وأحاط ابلساخرين ابلرسل }ما   {قرتاحات عن عناد وسخرية }فحا  ابلذين سخروا منه ا
أي أحاط    العذاب الذي هو جزاء سخريهه ، أو املراد أن األنبياء كانوا  {كانوا به يسههزئون

 يهوعدوهن  ابلعذاب فبانوا يسخرون بوعيده ، فحا     العذاب املسههزأ به. 
إذا  {أي سافروا فيها }مث انظروا {رسول هللا هل الء البفار: }سريوا يف األرضاي  {[ }قل12]

أي األم  الِت كذبت أنبياءه ، كي   {مررمت ببلدان األنبياء، وتفبروا }كي  كان عاقبة املبذبني
أبيدت ومل تبق منه  ابقية، فإن داير األم  السابقة حوايل سوراي ولبنان واألردن وفلسطني ومصر كانت 



ابقية وآاثر اخلس  واهلالك على بعضها، وأخبار اهلالك والهدمري كانت عند الناس مشهورة، فإذا سافروا 
واالسههزاء  )صلى هللا عليه وآله( وسألوا علموا ذل ، وكان ذل  سببا  لردعه  عن تبذي  الرسول

 ابلقرآن. 
 هل الء املبذبني: اي رسول هللا {[ مث احهج سبحانه على املبذبني حبجة أخرى فقال: }قل13]

إذ اليهمبنون أن جييبوا أبهنا هل ، وال أهنا ألصنامه ، وإذ يهحريون  {}ملن ما يف السماوات واألرض
فلماذا تهخذون إهلا  غري ؟ وإذ سبق الههديد والوعيد جاء هنا  {أنت: إمنا هي كلها }هلل {ابجلواب }قل

أي أوج  سبحانه }على  {لهبشري أخرى }كه ابلهبشري كي تلني القلوب القاسية ابلههديد مرة وا
على اخللق واللط    ، وإجياب ذل  من مقهضيات احلبمة لبي تطلبوا أيها الناس  {نفسه الرمحة

رمحهه الواسعة ابإلطاعة واالمهثال، ألنه إله البون ورامحه  يف هذ  النشأة و }ليجمعنب  إىل يوم 
ن الناس جيهمعون تدرجيا  ال دفعة، فبل إنسان يولد فوالدته أي مجعا  ينههي إىل ذل  اليوم، فإ {القيامة

مقدمة للموت الذي و بدور  و جيمع الناس فردا  فردا  حىت ينههي اجلمع يف يوم القيامة، فبيد  سبحانه املعاد 
 أي حمل ري ، وإن اراتب املبطلون.  {أيضا  }ال ري  فيه

أي أن  {الذين خسروا أنفسه  فه  ال ي منونوإذا كان املبدأ والوسط واملعاد بيد  تعاىل فو }
غري امل منني يبونون قد خسروا أنفسه  حي  ابعوها واشرتوا عوضها العذاب، بينما ابع امل منون 

 أنفسه  واشرتوا  ا اجلنة والثواب. 
« ما سبن»أو املراد بو {وهدأ }يف الليل والنهار {أي هللا سبحانه }ما سبن {[ }وله14]

الساكنة واملهحركة، من قوهل : فالن يسبن بلد كذا، أي يسهقر فيه، فلله كل ما اسهقر مطلق األشياء 
، أما على الثاين فوجه البالم واض ، وأما على األول فلعل «الليل والنهار»وحّل يف هذين الزمانني 

ت الهخصيص ابلساكن و مقابل املهحرك و إللقاء الرهبة يف النف  حي  أن الساكن يلقي ظالل املو 
الرهي ، ولذا يرى اإلنسان نفسه هتدأ وتسبن إذا صار يف حمل ساكن ال حّ  فيه والحركة }وهو 

 ببل شيء.  {ألقوال العباد ولبل صوت }العلي  {السميع
 {أي هل غري هللا سبحانه }أختذ وليا   {اي رسول هللا هل الء البفار: }أغري هللا {[ }قل1٥]

أي خالقهما وُمبدعهما  {  ببونه }فاطر السماوات واألرضأي مالبا  وموىل  وراب ؟! وهو املهص
أي هللا سبحانه  {ومنشئهما، إنه من السخافة أن يرتك اإلنسان اخلالق ويهمس  بذيل املخلو  }وهو

أي ال يرزقه أحد، فهل من املنطق أن يرتك  {فإن األطعمة واألرزا  من عند  }وال يطع  {}يطع 
اي  {ملخلو  املرزو  وليا  من دون هللا، الذي لي  بيد  أي شيء؟ }قلاإلنسان اخلالق الراز  ويهخذ ا

هلل وصّد  ببلماته واتبع  {أمرين هللا }أن أكون أول من أسل  {رسول هللا هل الء البفار: }إين أمرت
وإين أول »، «إين أول من جياهد»أوامر ، وكوين أول من أسل  لعلمي الّهام ابخلالق سبحانه، كما قال: 

الهأكيد للنفي }من  {أمرين هللا أبن }ال تبونن {داللة المهالء النف  بذل  الشيء }و« افرمن يس



الذين جيعلون مع هللا شريبا . والظاهر أن املراد ابلشرك أع  ممن جيعل مع هللا شريبا  مع  {املشركني
 وعدم الشرك.  االعهقاد به سبحانه، أو بدون االعهقاد به، واملعى: إين أمرت ابألمرين، اإلسالم،

مبخالفة أوامر   {اي رسول هللا هل الء املشركني: }إين أخاف إن عصيت ريب {[ }قل16]
مع أنه مهيقن إما من جهة الهعبري « أخاف»}عذاب يوم عظي { أي عذاب يوم القيامة، وإمنا قال 

ه، وإما أي أرهب« إين أخاف املوت»ابخلوف حىت عن املهيقن، كما يقول من حب  عليه ابإلعدام: 
 الحهمال النجاة ألن رمحهه وسعت كل شيء، فمعى اخلوف على هذا االحهمال رجاء العفو والرمحة. 

إذ ال أحد  {أي يف ذل  اليوم العظي  }فقد رمحه {العذاب }عنه يومئذ {[ }من يصرف17]
 {}وذل و ابسهثناء املعصومني و إال ويبون مسهحقا  للعذاب، ولذا كان الصرف عنه مبقهضى الرمحة 

 الواض  الذي ال فوز مثله.  {والفالح }املبني {الصرف، أو الرمحة }الفوز
[ ويسهطرد السيا  بذكر بع  صفاته سبحانه يف مقابل املعاندين املنبرين }وإن ميسس  18]

أي  {مبا هو ضرر من فقر أو مرض أو ما أشبههما }فال كاش  له« مّ  أي أمس »من  {هللا بضر
فال أحد م ثر يف البون، وإمنا العلل ت ثر يف املعلوالت إبذن هللا سبحانه }وإن  {دافع له }إال هو

إنه القادر املطلق على اخلري  {غى أو صحة أو ما أشبههما }فهو على كل شيء قدير {ميسس  خبري
 والشر، أما َمن سوا  فقدرته من قدرته، مع أنه لي  له إال قدرة انقصة لبع  األشياء. 

أي اجلميع حتت  {أي الذي يقهر ويغل  }فو  عباد  {اىل }القاهرتع {[ }وهو19]
يف أعماله، فلي    {تسخري  وسيطرته، ال الفوقية املبانية، فإنه أجل من الزمان واملبان }وهو احلبي 

مبا يصدر من العباد، فال أيخذ  {كونه قاهرا  موجبا  للخوف من ظلمه، كسائر اجلبابرة القاهرين }اخلبري
 م أحد كما هو شأن القاهرين من البشر، حي  يشهبهون كثريا  جلهله . أحدا  جبر 

 
 
 



 
رَنُِبْم َوُأوِحرَا ِإَِلَّ َهرَذا اْلُقرْرآُن ألُنْرِذَرُُمْ   بَرُر َشَهاَدًة قُرِل هللاُ َشرِهيد  بَرْيريِن َوبَريرْ ُْ ِْ  ُقْل َأين َشْاِء َأ بِر

ْ  َواِحرد  َوِإنَّريِن بَرِريء  ِمَّرا  َوَمْن بَرَلَ  أَئِنَُِّبْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع هللاِ  َرا ُهرَو ِإلَر ََ َأْشرَهُد قُرْل ِإمَّ رَرى قُرْل  ِْ آِْلَرًة ُأ
ََ ٢0ُتْشِرُُوَن ) ِسرُروا أَنْرُفَسرُهْم فَرُهرْم  َِ َما يَرْعرُِفوَن أَبْرنَراءُهُم الَّرِذيَن  َُ ُْ َناُهُم اْلِِبَتاَب يَرْعرُِفوَن ( الَِّذيَن آتَريرْ
َّرراِلُموَن )( َوَمرر٢1يُرْؤِمنُرروَن ) ََ يُرْفِلررُ  ال  ُْ ِْ ِإنَّرر ررذََّب ِِبََيتِرر ررِذِبً َأْو َُ تَرررَرى َعلَررى هللِا َُ ( ٢٢ْن َأْظلَررُم ِمَّررِن افرْ

ررُتْم تَرْزُعُمرروَن ) نرْ ُُُم الَّررِذيَن ُُ ُُ ا يعرراً ُثَّ نَرُقرروُل ِللَّررِذيَن َأْشررَرُُوا أَيْررَن ُشررَرَُ َُْْشررُرُهْم َجَِ ( ُثَّ َمْ َتُِبررْن ٢٣َويَرررْوَم 
نَّا ُمْشِرُِنَي )فِ  ََ َأْن َقاُلوا َواَّللَِّ رَب َِنا َما ُُ نَرتُرُهْم ِإ ُهْم َمرا  ٢4ترْ رَذبُوا َعلَرى أَنْرُفِسرِهْم َوَضرلَّ َعرنرْ ْيرَم َُ ُْر َُ ( انُْ

انُوا يَرْفتَرُروَن ) ُِنَّرًة َأْن يَرْفَقُهر٢5َُ ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْلَنا َعلَرى قُرلُروِِبِْم َأ وُه َوَِ آَذاِوِرْم َوْقرراً ( َوِمنرْ
َفررُروا ِإْن َهررَذا إِ  ََ يُرْؤِمنُرروا ِِبَررا َحررءَّ ِإَذا َجرراُءوَإ ُِجَاِدُلونَررَك يَرُقرروُل الَّررِذيَن َُ ررلَّ آيَررِة  ََ َأَسرراِِّرُي َوِإْن يَرررَرْوا ُُ

ََ ٢6األوَِّلنَي ) ُْ َوِإْن يُرْهِلُِبروَن ِإ ُْ َويَرْنََثْوَن َعْن َهْوَن َعْن ( َولَرْو تَررَرى ٢7أَنْرُفَسرُهْم َوَمرا َيْشرُعُروَن )( َوُهْم يَرنرْ
َب ِِبََيِر رَب َِنا َوَنُِبوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ) ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فَرَقاُلوا َيَ  ََ نَُِبذِ  تَرَنا نُرَردن َو  (٢8َليرْ

 
ا وجد هللا فقالوا: أم )صلى هللا عليه وآله( [ يف بع  الهفاسري: أن أهل مبة أتوا الرسول20]

رسوال  غريك، ما نرى أحدا  يصدق  فيما تقول، ولقد سألنا عن  اليهود والنصارى فزعموا أنه لي  ل  
اي رسول هللا هل الء  {، فنزلت هذ  اآلية: }قل(19)عنده  ذكر، فأران من يشهد أن  رسول هللا كما تزع 

ب  به دليال  على صدقي أي أعظ  من حي  الشهادة، حىت آتي {البفار: }أي شيء أكرب شهادة
، لبن «فالن»وصحة نبويت، إهن  يهحريون يف اجلواب طبعا ، ويفبرون يف الناس العظماء بنظره  ليقولوا: 

اي رسول هللا: }هللا  {يقطع حتريه  وتفبره  مبا علمه هللا سبحانه }قل )صلى هللا عليه وآله( الرسول
وقد مّر سابقا  أن شهادة هللا هي إجراء  أي هو شاهد يشهد بصد  نبويت. {شهيد بيين وبينب 

أي ألخوفب   ذا  {أنزله تعاىل علّي }ألنذرك  به {اإلعجاز على يد  البرمية }وأوحي إيل هذا القرآن
أي أنذر به من بلغه هذا القرآن إىل « ك »عط  على  {العقاب، وأخّوف من كفر وعصى }ومن بلغ

 يوم القيامة. 
معنا : من بلغ أن يبون إماما  من « من بلغ»: أن يهما السالم()عل وروي عن الباقر والصاد 

 . (20)آل حممد فهو يُنذر ابلقرآن كما أنذر به رسول هللا
أي أنذر أان الرسول واألئمة و الذين ه  « أنذر»وعليه فهو عط  على الضمري املرفوع يف 

}لهشهدون أن مع هللا آهلة أي: هل إنب  أيها السامعون البفار  {و الناس }أئنب « من بلغ»مصدا  

                                                             

 .19٥، ص1وتفسري القمي: ج 22، ص4جممع البيان: ج (19)
 .416، ص1البايف: ج (20)



؟ اسهفهام إنباري، أي: كي  تشهدون بذل  بعد وضوح أدلة الهوحيد وقيام احلجة والربهان {أخرى
أنت  {من ابب املورد }قل« آهلة»على بطالن كل شري ؟ واملراد الشري  مطلقا  ولو كان واحدا ، وذكر 

أان مبثل شهادتب  ابلشري ، وإمنا أان ال أعهقد  {اي رسول هللا، إذا مل يعرتف أولئ  ابلهوحيد: }ال أشهد
أي من  {ال شري  له }وإنين بريء مما تشركون {اي رسول هللا: }إمنا هو إله واحد {إال إهلا  واحدا  }قل

 األواثن الِت تشركون بسببها، وتدخلون أنفسب  يف زمرة املشركني من أجلها. 
كني يعلمون احلق لبنه  يهجاهلونه }الذين [ مث ذكر سبحانه أن أهل البهاب كسائر املشر 21]

 {يراد به جن  البهاب األع  من الهوراة واإلجنيل وغريمها }يعرفونه {أي أعطيناه  }البهاب {آتيناه 
فبما يعرف الشخص ابنه حبي  الميبن أن يشهبه بغري ،   {أي يعرفون الرسول }كما يعرفون أبناءه 
 {ل بوصفه ومزااي  املوجودة يف كهبه  }الذين خسروا أنفسه كذل  ال يشهبه أهل البهاب مبعرفة الرسو 

إن عدم اإلميان مرتت  على اخلسران، فاخلاسر ال  {أبن ابعوها ابلبفر، الذي عاقبهه }فه  ال ي منون
 ي من والراب  ي من. 

؟! {أي من يبون أكثر ظلما  وتعداي  عن احلق }ممن افرتى على هللا كذاب   {[ }ومن أظل 22]
ل له شريبا  وزع  أن هللا أمر  بذل ، كأهل البهاب وقس  من املشركني الذين كانوا يقولون: إن أبن جع

كما لو كذب ابلقرآن أو ابلرسول أو ابملعجزات،   {هللا أمران ابختاذ األنداد والشركاء }أو كّذب آبايته
 {}إنه ال يفل  الظاملونفإهنا كلها من آايت هللا سبحانه، لبن البهاب آية صامهة، والرسول آية انطقة 

 إهن  ال يفوزون خبري الدنيا، وال سعادة اآلخرة. 
وهو يوم القيامة الذي جيمع فيه ه الء  {اذكر اي رسول هللا }يوم حنشره  مجيعا   {[ }و23]

أي الشركاء هلل  {وجعلوا هلل شريبا  }أين شركاؤك  {املشركون وسائر املبذبني }مث نقول للذين أشركوا
ابعهبار أنه « هللا»ابعهبار أهن  اختذوها، كما تضاف إىل « ك »ه  أهن  كذل . واإلضافة إىل الذين زعم

أهن  شركاء هللا سبحانه؟ واالسهفهام  {}الذين كنه  تزعمون« شركائي»سبحانه اجملعول يف رديفه  فيقال 
 إنباري للهوبيخ والهقريع. 

معذرهت ، فإن الفهنة على معان، أي  {بعد هذا الس ال منه  }مل تبن فهنهه  {[ }مث24]
منها: املعذرة، أو هو على سبيل اجملاز، أي: مل تبن نهيجة فهنهه  ابألصنام، إال الهربؤ منها، كما يقال: 

يراد أن عاقبههما كانت الرشوة واخليانة }إال أن قالوا وهللا « مل يبن درسه  وقضاؤه  إال رشوة وخيانة»
هلل كذاب  أهن  ما كانوا مشركني، كما اعهادوا يف الدنيا أن حيلفوا كذاب  فيحلفون اب {ربّنا ما كنا مشركني

 حينما يقعون يف املشاكل. 
أبهن  ما كانوا  {اي رسول هللا إىل حل  ه الء }كي  كذبوا على أنفسه  {[ }انظر2٥]

أي ضلت عنه   {مشركني، وهذا أمر يقصد به الهعّج  واالسهغراب }وضل عنه  ما كانوا يفرتون



أواثهن  الِت كانوا يعبدوهنا من دون هللا، ويفرتون البذب على هللا بقوهل : هذ  شفعاؤان عند هللا، فل  
 جيدوها ومل ينهفعوا  ا وإمنا األمر هلل وحد . 

وهو يقرأ  )صلى هللا عليه وآله( [ قيل: إن نفرا  من مشركي مبة جلسوا إىل رسول هللا26]
ول حممد؟ قال: أساطري األولني مثل ما كنت أحدثب  عن القرون القرآن، فقال بعضه  لبع : ما يق
أي إىل كالم  اي  {أي من البفار واملشركني }من يسهمع إلي  {املاضية. فنزلت هذ  اآلية }ومنه 

هي مجع  {لبن حي  أهن  أعرضوا عن احلجة بعدما بّينت هل  }جعلنا على قلو   أكنة {رسول هللا }و
ا ، فإن اإلنسان إذا أعرض عن احلق غشيت على قلبه غشاوة، إذ صار وهي ما سرت شيئ« كنان»

اإلعراض له ملبة وعادة، ونسبهه إىل هللا سبحانه ابعهبار أنه سبحانه هو الذي جعل اإلنسان هبذا، 
أي حىت ال يفقهو  مبعى ال  {فإنه علة كل شيء، وإن كان السب  املباشر هو الشخص }أن يفقهو 

هو الثقل يف األذن، فه  كمن ال يسمع، حي  أهن  « الوقر» {يف آذاهن  وقرا  جعلنا } {يفهمو  }و
أي  {ومعجزة خارقة على نبوت  وصدق  }ال ي منوا  ا {اليسهفيدون من مساعه  }وإن يروا كل آية

اليطلبون احلق بل  {بهل  اآلايت، إذ قد ران على قلو   ماكانوا يعملون }حىّت إذا جاءوك
 {أي ما هذا القرآن }إال أساطري األولني {شون  }يقول الذين كفروا إن هذاويناق {}جيادلون 

مجع أُسطورة، مبعى اخلرافة، من سطر إذا كه ، يعين: ما يف القرآن من القصص واألحبام « أساطري»
 وغريها ليست إال أخبار األقوام السابقة وتُوّرهاهت . 

أي عن النيب، أو القرآن،  {هون عنهأي ه الء البفار الذين سبق ذكره  }ين {[ }وه 27]
مبعى « أنى»من  {أو القرآن، }وينأون )صلى هللا عليه وآله( يعين: ينهون الناس عن اتباع الرسول

أي عن الرسول أو القرآن، فه  جيمعون بني رذيلِت البفر واألمر ابملنبر  {تباعد، أي يهباعدون }عنه
بل يضرون أنفسه   )صلى هللا عليه وآله(  يضرون النيبفإهن  ال {أي: وما }يهلبون إال أنفسه  {}وإن

 أي اليعلمون أهن  بذل  يُهلبون أنفسه .  {خبزي الدنيا وعذاب اآلخرة }وما يشعرون
اي رسول هللا أحواهل  يف اآلخرة وكي  أهن  يندمون على ما فّرطوا يف دار  {[ }ولو ترى28]

أي  {وا ووقفوا على حافهها لدخوهلا }فقالوا اي ليهنا نردأي أشرفوا واطلع {الدنيا }إذ وقفوا على الّنار
ابهلل والرسول وما  {دالئله وبراهينه }ونبون من امل منني {يرجعوننا إىل الدنيا }وال نبذب آبايت ربّنا

اي ليت لنا انهفاء الهبذي ، »من مدخول الهمين، والهقدير: « نبون»و« ال نبذب»جاء به. ومجلها 
 «. والبون من امل منني

 



 
ُْ َوِإنرَُّهرْم َلَِبراِذبُوَن )  َُُْفروَن ِمرْن قَرْبرُل َولَرْو رُدنوا َلَعراُدوا ِلَمرا نُرُهروا َعْنر رانُوا  ( ٢9َبْل بََدا َْلُْم َما َُ

ُعوِثنَي ) َُْْن ِبَبرْ نْرَيا َوَما  ََ َحَياتُرَنا الدن ِر٣0َوَقاُلوا ِإْن ِهَا ِإ ْم قَراَل أَلَرْيَ  َهرَذا ( َوَلْو تَرَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعلَرى َرِبِ 
رُتْم َتِْبُفرُروَن ) نرْ بُوا بِِلَقراِء هللِا ٣1ِِبحْلَ ِ  َقاُلوا بَرَلى َورَب َِنا َقاَل َفُذوُقوا اْلَعرَذاَب ِبَرا ُُ رذَّ ِسرَر الَّرِذيَن َُ َِ ( قَرْد 

رراَعُة بَرْوتَررًة قَررراُلوا َيَ  ِفيَهرررا َوُهررْم َُيِْملُرروَن َأْوزَارَُهررْم َعلَرررى  َحْسررَرتَرَنا َعلَررى َمررا فَررَِّّْنَررا َحررءَّ ِإَذا َجرراءتْرُهُم السَّ
ََ َساء َما يَِزُروَن ) ُقروَن ٣٢ظُُهورِِهْم َأ رر  ِللَّرِذيَن يَرترَّ يرْ َِ رَرُة  ِِ َِ اُر ا ََ َلِعرب  َوَْلْرو  َوَللردَّ نْرَيا ِإ ( َوَما احْلَيَراُة الردن

ُْ َلَيْ ُزنُرَك الَّرذِ ٣٣َأَفَ  تَرْعِقلُروَن ) َّراِلِمنَي ِِبََيِر ( قَرْد نَرْعلَرُم ِإنَّر بُوَنَك َوَلِِبرنَّ ال ََ يَُِبرذِ  ي يَرُقولُروَن فَرِإنرَُّهْم 
ََ ٣4هللِا َِجَْ ُدوَن ) بُوا َوُأوُذوا َحءَّ َأََتُهرْم َنْصرُرََّن َو َْ ُرُسل  ِمْن قَرْبِلَك َفَصبَرُروا َعَلى َما ُُذِ  َب ( َوَلَقْد ُُذِ 

َل ِلَِبِلَمررراِر هللِا َوَلَقرررْد َجررراء بُررررَر َعَلْيرررَك ِإْعَراُضرررُهْم فَرررِإِن ٣5َإ ِمرررْن نَربَرررِإ اْلُمْرَسرررِلنَي )ُمبَررردِ  ررراَن َُ ( َوِإْن َُ
ررَماِء فَرتَررَْثتِيَرُهْم ِِبيَررِة َولَررْو َشرراء هللاُ جَلََمعَ  َتِوررَا نَرَفقرراً َِ األْرِو َأْو ُسررلَّماً َِ السَّ ََ َأْن تَربرْ ُهررْم َعلَررى اْسررَتَطْع

 (٣6اِهِلنَي )اْْلَُدى َفَ  َتُِبوَننَّ ِمَن اجلَْ 
 
أي ظهر هل الء البفار احلق جليا  حبي  ال جمال إلخفائه  له }ما كانوا  {[ }بل بدا هل 29]

بيان « بل»يف دار الدنيا حي  كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه . ولعل وجه اإلضراب بو {ُيفون من قبل
منوا، فإن الهمين الواقع منه  يوم القيامة لي  أنه لي  األمر على ما قالو  من أهن : لو ُرّدوا إىل الدنيا آل

إىل الدنيا كما  {ألجل كوهن  راغبني يف اإلميان، بل ألجل خوفه  من العقاب الذي يعاينو  }ولو رّدوا
يف أهن  لو ُرّدوا لعملوا  {أي لرجعوا إىل كفره  وعصياهن  }وإهن  لباذبون {متنوا }لعادوا ملا هنوا عنه

، وال ُيفى أن اإلنسان إذا  (21)صاحلا  كما يف آية أخرى: )َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّي أَْعَمُل َصاحِلا  ِفيَما تَورَْكُت(
شاهد 

ُ
كان ذا طبع عنادي ال ينف  عن طبيعهه حىت ولو رأى املشاهد العظيمة من عناد  كما هو امل

 اجملَرب. 
أي ما هي  {الء البفار ينبرون املعاد وه  يف دار الدنيا }وقالوا إن هي[ وقد كان ه  30]

بعد املوت.  {أي احلياة القريبة الِت حنن فيها ولي  ورائها شيء }وما حنن مببعوثني {}إال حياتنا الدنيا
 هو اإلرسال واإلحياء. « البع »و

أي يف  {إذ وقفوا على ر  اي رسول هللا أحوال ه الء البفار يوم القيامة } {[ }ولو ترى31]
معرض خطابه وحسابه، كالشخص الذي يق  عند املل  وهو جمرم، فإنه يف حال أيس واضطراب ممّا 
ينطق املل  يف حقه من العقاب. ومن املعلوم أن هللا ال يرى، ولي  جبس ، وال له مبان، فاملعى على 

وهو  {رب به األنبياء وكنه  تنبرونه }ابحلقاليوم الذي كان ُي {ر   هل  }ألي  هذا {سبيل اجملاز }قال

                                                             

 .101و 100سورة امل منون:  (21)



وإمنا حلفوا خوفا ، فإن اخلائ   {هو حق }وربنا {مقرّين مذعنني }بلى {اسهفهام توبيخ وتقريع }قالوا
هللا سبحانه  {يردف كالمه ابحلل  اسهمالة لقل  املخوف منه وإظهارا  أبنه يوافق كالم املهبل  }قال

لي  الذائقة اللسانية، بل ذو  اجلسد فإنه يطلق عليهما }مبا كنه  « لذو ا»واملراد بو {}فذوقوا العذاب
 أي بسب  كفرك ، وكان الس ال لإلهانة واإلذالل.  {تبفرون

املراد  {[ مث أخرب سبحانه عن حال ه الء البفار بقوله: }قد خسر الذين كّذبوا بلقاء هللا32]
عمله، أي جزاء عمله، وإال فلي  هلل مبان يرى جزاؤ  وعقابه، كما يقال: فالن لقي « لقاء هللا»بو

مبعى فاجأ، وإمنا ذكر « بغت يبغت»أي فجأة من  {أي يوم القيامة }بغهة {}حىت إذا جاءهت  الساعة
« الساعة»ذل  ألهن  يف دار الدنيا كانوا ال حيسبون حساب يوم القيامة حىت يسهعدوا له. وهل املراد بو

حىت يالئ  ما بعد ، أم املراد القيامة ويبون املراد العذاب وو (22)ت قيامههو كما ورد: من مات قامواملوت 
 الشديد ألن عذاب اآلخرة أشد من عذاب القرب، احهماالن. 

احلسرة شدة الندم  {أي قال ه الء البفار عند معاينة األهوال والعذاب: }اي حسرتنا {}قالوا
أي على ما تركنا وضّيعنا يف الدنيا من  {ا فيهايعين: أيهها احلسرة احضري فهذا وقه  }على ما فرطن

 {أي ه الء البفار }حيملون أوزاره  {أعماران ومل نقدم عمال  صاحلا  ننهفع به يف هذا اليوم }وه 
هذا من ابب الهشبيه، فبما أن  {الثقل، وحي  إن للذنوب ثقال  تسمى أوزارا  }على ظهوره « الوزر»

 {}أال« عليه دين»تع  وحرج، كذل  من حيمل ذنبا ، ومنه:  من حيمل ثقال  على ظهر  يبون يف
 أي ما حيملون من وزر، مبعى: إمث ومحل خطأ.  {أي بئ  }ما يزرون {للهنبيه }ساء

أي ليست احلياة القريبة الِت اغرت  ا البفار فعملوا هلا وتركوا آخرهت   {[ }وما احلياة الدنيا33]
ي اإلنسان عن اجلِّد إىل اهلزل، فإن الدنيا ليست إاّل ألعااب  هو ما يُله« اللهو» {}إال لع  وهلو

وملهيات وإمنا كانت كذل  ألنه ال حقيقة ألعماهلا فهي فانية زائلة، وإذا ابإلنسان يرى نفسه ومل حيّصل 
شيئا . وغري خاٍف أن ذل  ابلنسبة إىل األعمال الِت ال تعق  مثرة صاحلة، وإاّل فالدنيا مزرعة اآلخرة. 

للهأكيد، أي أن الدار الثانية الِت هي اجلنة ونعيمها }خري « الاّلم» {ع  مهجر العقالء }وللدار اآلخرةون
عن معى الهفضيل، أو مبالحظة أن يف الدنيا أيضا  خريا  يف « خري»معاصي هللا، وقد جرد  {للذين يهقون

إن الدنيا سجن امل من وجنة : »اجلملة، مث إهنا خري للمهقني، أما غريه  فالدنيا خري هل . ولذا ورد
أيها البشر، فإن من عقل وأدرك عل  أن الباقي السرمدي الذي ال يشوبه  {}أفال تعقلون (23)«البافر

 حزن وهّ  خري من الفاين املمزوج أبنواع املصائ  والرزااي. 
قد [ مث سّلى سبحانه نبيه على تبذيبه  إاي  وعدم انصياعه  ألوامر  وإرشاد  بقوله: }34]

تسهعمل يف املضارع للهحقيق إاّل أن الغال  أهنا فيه للهقليل }إنه ليحزن  « قد»اي رسول هللا، و {نعل 
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مما ينسبونه إلي  من أن  شاعر وكاهن وجمنون، وما أشبه ذل  من السباب واالسههزاء  {الذي يقولون
اي رسول هللا يف  { يبذبون أي البفار }ال {}فإهن  )صلى هللا عليه وآله( الذي كانوا يبيلونه للرسول

قرارة نفوسه ، لعلمه  أن  صاد ، وهذا نوع من الهسلية إذ اإلنسان إذا عل  أن عدو  جُيّله يف قرارة 
 نفسه، كان ذل  سلوة له ملا علمه من االحرتام البامن. 

قالوا الهقى األخن  بن شري  وأبو جهل بن هشام فقال األخن : اي أاب احلب  أخربين عن 
د أصاد  هو أم كاذب؟ فإنه لي  هاهنا أحد غريي وغريك يسمع كالمنا فقال أبو جهل: وحي ! حمم

وهللا إن حممدا  لصاد  وما كذب قط، ولبن إذا ذه  بنو قصي ابللواء واحلجابة والسقاية والندوة 
 والنبوة فماذا يبون لسائر قريش؟ فنزلت هذ  اآلية. 

إهن  ال يبذبون  »معى آخر لآلية حاصله:  لسالم()عليه ا وروي عن اإلمام أمري امل منني
 . (24)«حبجة وال يهمبنون من إبطال ما جئت به من برهان

وه  البفار الذين ظلموا أنفسه  ابلبفر، وغريه  ابملنع عن اإلسالم  {}ولبن الظاملني
َها أَنْوُفُسُهْ (أي ينبرون آايت هللا، كما قال سبحانه )َوَجَحُدوا ِ َا َواْسهوَ  {}آبايت هللا جيحدون َقنَوهوْ يوْ

(2٥) . 
[ مث ذكر سبحانه تسلية للنيب أنه لي  أبول رسول يُبَذب، بقوله: }ولقد ُكّذبت رسٌل 3٥]
ألنه لي  هناك رسول يُبَذب، حىّت ينايف قوله: )اَي َحْسرَة  َعَلى اْلِعَباِد « الرسل»لي  تنبري  {من قبل 

، املفيد لهبذي  كل رسول، وإمنا البالم حي  جرى (26)انُوا ِبِه َيْسهَوْهزُِءوَن(َما أَيْتِيِهْ  ِمْن َرُسوٍل ِإاَل كَ 
جمرى الهسلية كان يبفي ذل  اإلملاع إىل أن هذا اجلن  أيضا  يف معرض الهبذي  واالزدراء }فصربوا 

« كذبت»أو على « كذبوا»إما عط  على  {أي على تبذي  الناس هل  }وأوذوا {على ما كذبوا
إايه  على املبذبني، فاصرب أنت اي رسول هللا حىّت أيتي  الّنصر  {أي جاءه  }نصران {ه }حىّت أات

أي ال أحد يقدر على تغيري ما أخرب هللا به من نصر الرسل، وإهالك أعدائه   {}وال مبّدل لبلمات هللا
ه  على أي بع  أخبار الرسل الّسابقني كي  نصران {اي رسول هللا }من نبأ املرسلني {}ولقد جاءك

 أعدائه . 
[ مّث بنّي سبحانه أّن ه الء البّفار ال ي منون فال تهع  نفس  ألجله ، وال حتزن. وهنا 36]

نبهة بالغّية ال أبس ببياهنا، وهي أّن األلفاظ واجلمل وضعت للمعاين اخلاّصة، لبّنها كثريا  ما تسهعمل 
ل االسهفهام والهعّج  ابلّنسبة إليه إلنشاء مفهومها املوضوع له، لبن يراد غري ذل ، كما يسهعم

سبحانه، مع العل  أنه ال جيهل شيئا ، وال يهعج  من شيء، وإمنا اسهعمال االسهفهام والهعج  بداعي 
الهحري  أو الردع أو حنومها، وهبذا اخلطاب الغليظ أو الرقيق ألحد، قد يراد به املعى املوضوع له، وقد 
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ذا القال ، فإن  إذا أردت تنبيه أحد من جريان ، تغلظ لولدك يف يراد به داٍع آخر يُفرغ يف مثل ه
فإن  ال « لو أن  ألقيت النفاية بباب الدار حلبسه »اخلطاب مع أن  التريد  ابلذات، فمثال  تقول: 

تريد  بل تُنشئ هذا البالم بداعي زجر اجلار عن القيام مبثل هذا العمل، بل قد يبون عمل يسهفاد منه 
املهعارف و أييت به اإلنسان لغرض آخر، كما لو أردت أتدي  ولدك ملا اقرتفه من عمل شيء و حس  

سيئ، فإن  تعمل إىل خادم  وترفسه برجل  و يف هدوء و قائال : ملاذا فعلت هذا الفعل، وإن  ال تريد  
 إطالقا ، وإمنا تريد إفهام ولدك أن هذا العمل له هذا اجلزاء. 

إنه سبحانه يريد بيان غلظة « وإن كان كرب»م يف هذ  اآلية البرمية وعلى هذا الوجه جرى البال
قلوب البفار وعناده ، لبنه يصوغه يف أسلوب خطاب للنيب، أبن  توسلت ببل الوسائل من الصعود 
يف السماء، وجعل النفق يف األرض و مما يهوسل الناس  ما يف مآر   و فإن البفار ال ي منون.. كما أن 

 ، من هذا القبيل أيضا . (27))َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرُُّ  إِلَْيِه(ليه السالم( )عقصة موسى 
أي إعراض ه الء  {أي عظ  واشهد }علي  إعراضه  {اي رسول هللا }كرب {}وإن كان

أي سراب  }يف  {أي تطل  وتهخذ }نفقا   {أي قدرت }أن تبهغي {البفار عن اإلسالم }فإن اسهطعت
لمعقول ابحملسوس، فبما أن من يريد فه  مدينة، يهخذ األنفا  من خارج املدينة إىل تشبيه ل {األرض

داخلها مث يدخلها فجأة ليسهويل عليها، فبذل  إن متبنت أن تصنع مثل ذل  للسيطرة على أرواح 
لهصعد عليه }فهأتيه   {أي مصعدا  ومرقاة }يف السماء {تبهغي وتطل  }سّلما   {ه الء وقلو   }أو

حذف لداللة « فافعل»حمذوف، أي « إن»أي حجة وبرهان، غري ما أنزلنا علي . وجواب  {آبية
 «. فافعل»وحتذف قول : « إن متبنت أن تهصد »البالم عليه، كما تقول: 

أبن يُلجئه  إىل قبول اإلميان، لبنه ال يشاء  {أي الناس }على اهلدى {}ولو شاء هللا جلمعه 
فإّن اجلاهل هو اّلذي يظّن أّن  {واالخهبار }فال تبونّن من اجلاهلني ذل  ألنه حينئذ يبطل االمهحان

ابإلمبان العادي اجهماع الّناس كّله  على أمر، أّما العاقل اجملّرب فيعل  أنّه ما من شيء إال وفيه خالف 
هللا عليه )صلى  وخصام حىّت البديهّيات األولّية كنور الّشم ، فإّن السفسطائيني ينبرونه، ومل يبن النيبّ 

يف معرض اجلهل حىّت يبون البالم ردعا  له، وإمنا صيغ البالم لداعي أتني  البّفار حىّت أن  وآله(
 قصد هدايهه  يبون من أعمال اجلاهلني. 

مبثل هذ   )صلى هللا عليه وآله( وهنا س ال: كي  تقولون يف اآلايت النازلة ابلنسبة إىل النيب
 مبثل ذل ؟  )صلى هللا عليه وآله( هها من اآلايت يف غري احملامل، وال تقولون يف ما أشب
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واجلواب: القرينة اخلارجية و وهي أن النيب معصوم و أوجبت ذل ، كما أن القرينة اخلارجية 
من هللا تعاىل على معى آخر، بينما االسهفهام من غري  سبحانه حُيمل على « االسهفهام»أوجبت محل 

 معنا  احلقيقي. 
 



 
ِْ يُرْرَجُعروَن )ِإمََّ   َعرتُرُهُم هللاُ ُثَّ ِإَلْير ََ نُررزِ َل ٣7ا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسرَمُعوَن َواْلَمرْوَتى يَربرْ ( َوقَراُلوا لَرْو

ََ يَرْعَلُموَن ) تَرَرُهْم  ُْ ِْ آيَة  ِمْن رَبِ ِْ ُقْل ِإنَّ هللَا َقاِدر  َعَلى َأْن يُرنَرزِ َل آيًَة َوَلِِبنَّ َأ ِمرْن َدابَّرِة َِ ( َوَما ٣8َعَلْي
ََ ُأَمررم  َأْمتَرراُلُِبْم َمررا فَررَِّّْنَرا َِ اْلِِبتَرراِب ِمررْن َشررْاِء ُثَّ ِإىَل  ِْ ِإ ََ َِّرائِِر َيِطرررُي ِنََناَحْيرر ِررْم ُُيَْشررُروَن األْرِو َو َرِبِ 

ُنُلَمراِر َمرْن َيَشرَث هللاُ يُ ٣9) بُوا ِِبََيتَِنا ُصمٌّ َوبُِْبرم  َِ ال ُْ َعلَرى ِصرَراِ  ( َوالَِّذيَن َُذَّ ُْ َوَمرْن َيَشرَْث َِجَْعْلر ْضرِلْل
ُتْم َصراِدِقنيَ 40ُمْسَتِقيِم ) نرْ َر هللِا َتْدُعوَن ِإْن ُُ اَعُة َأَ يرْ ُُْم َعَذاُب هللِا َأْو أَتَرْتُِبُم السَّ  ( ُقْل َأرَأَيْرَتُِبْم ِإْن َأََت

ِْ إِ 41) ُه َتْدُعوَن فَرَيِْبِشُم َما َتْدُعوَن ِإَلْي ( َوَلَقرْد َأْرَسرْلَنا ِإىَل 4٢ْن َشاء َوتَرْنَسرْوَن َمرا ُتْشرِرُُوَن )( َبْل ِإَيَّ
رْذََّنُهْم ِِبْلَبَْثَسراِء َوالضَّررَّاِء َلَعلَُّهرْم يَرَتَضررَُّعوَن ) َِ ََ ِإْذ َجراءُهْم ِبَُْسرَنا َتَضررَُّعوا 4٣ُأَمِم ِمْن قَرْبِلَك َفََث ( فَرلَرْو

َْ قُرلُرروبُرُهْم َوزَيَّررَن َْلُررمُ  ررانُوا يَرْعَملُرروَن ) َوَلِِبررْن َقَسرر ررْيطَاُن َمررا َُ ِْ فَرَتْ نَررا 44الشَّ ررُروا بِرر  ُِ ررا َنُسرروا َمررا ُذ ( فَرَلمَّ
ْذََّنُهْم بَرْوَتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن ) َِ  (45َعَلْيِهْم أَبْرَواَب ُُلِ  َشْاِء َحءَّ ِإَذا َفرُِحوا ِبَا ُأوُتوا َأ

 
ألحياء الذين مل ميت الضمري يف جوفه ، [ إن الذين يسهجيبون ل  اي رسول هللا ه  ا37]

والذين يبفرون فه  األموات، فبما أن امليت اليسمع وال ينهفع كذل  ه الء }إمنا يسهجي  الذين 
يف اآلخرة  {ال مساع هل  حىّت }يبعثه  هللا {أي يقبل اإلميان من كان حيا  يسمع }واملوتى {يسمعون

  فيسمعون، إهن  ال عالج هل ، يقول الشاعر:
 ولبن ال حياة ملن تنادي  لقد أمسعت لو انديت حيا  

أي يرجعون إىل حبمه وقضائه، وهذا لهأكيد أن  {بعد البع  واحلساب }إليه يرجعون {}مثّ 
« وال رجال»، فإن (28)«اي أشبا  الرجال وال رجال: »)عليه السالم(البفار أموات، كقول اإلمام علي 

 لهأكيد اجلملة األوىل. 
أي معجزة خارقة }من  {أي هاّل }نزل عليه آية {أي قال البفار: }لوال {ا[ }وقالو 38]

: أنزل علينا مثل عصا )صلى هللا عليه وآله(فإهن  بعدما عجزوا عن مقابلة القرآن قالوا للرسول  {ربه
اي رسول هللا: }إن هللا قادر  {موسى وانقة صاحل وأشباههما حىت ن من ب ، فرده  سبحانه بقوله: }قل

قدرة هللا، بل إنه لي  يف إنزاهلا مصلحة،  {كما تقرتحون }ولبن أكثره  ال يعلمون  {أن ينّزل آية على
ومع قوم  )عليه السالم( فإهن  معاندون واملعاند ال تفيد  أل  آية، كما مل تفد مع فرعون عصا موسى

 مّث إن إتيان آية موسى الناقة، ولو مل يبن ه الء معاندون لبفاه  البهاب احلبي . )عليه السالم( صاحل
أو ما أشبهها أبعد لقبوهل ، إذ القرآن الذي هو على لساهن  ينسبونه إىل السحر، فبي   )عليه السالم(

 ابلعصا الِت ليست من مهنهه ؟! 
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[ وحي  أن جو هذ  السورة حول الهوحيد وش ونه واآلايت البونية وردع البّفار مبخهل  39]
بنّي سبحانه بع  خملوقاته الدالة على وجود  وصفاته البمالية بقوله:  أصنافه  عن عقائده  الباطلة،

إذا حترك، مث عّ  كل حيوان ولو مل يهحرك، كما أنه يشمل « دّب يدبّ »من  {}وما من دابة يف األرض
كما أن ذكر   {للهعمي ، }وال طائر يطري جبناحيه« يف األرض»حيواانت الرب، ملقابلهه ابلطائر، وذكر 

للهعمي  أيضا ، والسر أنه كثريا  ما يُعرّب مبثل هذا الهعبري ويراد به العموم مبالغة، فإذا جاء « ناحيهيطري جب»
أيها البشر فإن كل نوع منهما أمة مسهقلة وهي مثلب   {القيد أفاد العموم االسهغراقي }إال أم  أمثالب 

أي كهاب البون، فإن  { البهابأي ما تركنا }يف {يف اإلبداع ولط  الصنع ودقة الرتكي  }ما فّرطنا
البون كهاب هللا واملوجودات كلماته، وإمنا مسّي البون كهااب ، ألن البهاب مبعى اجلمع، من كه  مبعى 

فهذا البهاب قد اشهمل على  {مجع، وهذا البون قد مجع األشياء فهو كهاب هللا الهبويين }من شيء
هذ  األم    {طل  أحد دليال  على وجود هللا؟ }مثمجيع األشياء وخمهل  األصناف، فهل بعد ذل  ي

أي جيمعه  يوم القيامة مجيعا ، كما قال: )َوِإَذا اْلُوُحوُش  {كلها بعد املمات }إىل ر   حيشرون
 ، فمنه سبحانه بدؤها وإليه عودها. (29)ُحِشَرْت(

بعد هذ  الدالئل أي بدالئلنا الدالة على وجودان وسائر صفاتنا،  {[ }والذين كذبوا آبايتنا40]
وهو الذي ال يهبل ، فه   « أبب »مجع  {وهو الذي ال يسمع }وبب « أص »مجع  {الواضحة }ص 

كالذي ال يسمع واليهبل  حىّت يبهس  العل  ويدركه فإن العل  أييت من األذن وُيرج من اللسان }يف 
عّطل جوارحه فال يدرك  فال يبصر حىّت يرى األشياء، فإن البافر مثل هذا الشخص ألنه قد {الظلمات

أي يرتكه وال جيرب  على اهلداية  {شيئا  كما ال يدرك األعمى األبب  األص  شيئا  }من يشأ هللا يضلله
حىت يضل الطريق وذل  بعدما بني له احلجة فل  يقبل بل أعرض عنها و وقد تقدم معى ذل  و }ومن 

سبحانه: )َواَلِذيَن اْهَهَدْوا زَاَدُهْ   ابللط  اخلفي به، كما قال {يشأ جيعله على صراط مسهقي 
 . (31)، )َواَلِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَوْهِديَونَوُهْ  ُسبُوَلَنا((30)ُهد ى(

مبعى « أرأيت»أي أخربوين؛ فإن  {اي رسول هللا هل الء البفار: }أرأيهب  {[ }قل41]
عه، كقوله سبحانه: )أَرَأَيْوَهَ  للخطاب، وهو يهغري حس  إفراد املخاط  وتثنيهه ومج« ك »، و«أخرب»

أبن نزلت صاعقة أو ُخسفت بب   {أي جاءك  }عذاب هللا {، }إن أاتك (32)َهَذا اَلِذي َكَرْمَت َعَلَي(
أي القيامة أبهواهلا وعذا ا  {األرض أو ما أشبههما و كما حدث يف األم  السابقة و }أو أتهب  الساعة

يف أن هذ  األصنام آهلة؟!  {األهوال عنب  }إن كنه  صادقنيلبش  العذاب و  {}أغري هللا تدعون

                                                             

 .6سورة الهبوير:  (29)
 .18سورة حممد:  (30)
 .70سورة العنببوت:  (31)
 .63سورة اإلسراء:  (32)



وه  بفطرهت  جييبون ابلنفي، وأهن  ال يدعون غري هللا، بل يدعون هللا وحد ، ويف ذل  داللة على بطالن 
 األصنام وعبادهتا. 

وتُقبلون عليه يف شدائدك   {أي هللا سبحانه }تدعون {[ ولذا قال سبحانه }بل إاي 42]
البش  عنب   {أي يرفع الضر الذي دعومتو  من أجله }إن شاء {ما تدعون إليه}فيبش  

 من دون هللا.  {يف وقت الشدة }ما تشركون {}وتنسون
[ مث بنّي سبحانه أن األم  املاضية ملا أتهه  الرسل ومل ي منوا    أصا   أنواع البالء، وأن 43]

اي رسول هللا فل   {رسلنا }إىل أم  من قبل  {حال ه الء كحال أولئ  إن مل ي منوا }ولقد أرسلنا
أي األوجاع  {أي الفقر والب س }والضراء {أي أخذان تل  األم  }ابلبأساء {ي منوا }فأخذانه 

أي كي يهضرعوا إىل هللا سبحانه، فإن اإلنسان إذا ابهلي ابلبالء كان أقرب  {واألسقام }لعله  يهضرعون
 سبة إليه. إىل هللا سبحانه، ويف ذل  لط  ابلن

أي  {[ لبنه  مل يهضرعوا وحىت يف هذ  احلالة ركبوا العناد وسلبوا سبيل اللُّجاج }فلوال44]
وخضعوا هلل }ولبن قست  {أي جاء تل  األم  }أبسنا تضرعوا {هاّل و وهي كلمة توبيخ و }إذ جاءه 

ال  }وزين هل  الشيطان ما  بسب  اسهمراره  يف البفر والعصيان فل  جتد اهلداية إىل قلو   سبي {قلو  
 فرأوا أعماهل  حسنة، ولذا مل يرتكوها.  {كانوا يعملون

أي تركوا ما ذّكرانه  من أوامران ومل يعملوا مبا دعاه  الرسل  {[ }فلما نسوا ما ذكروا به4٥]
  من النِّع  حي  قد أقبلت الدنيا عليه  من مجيع النواحي بعد تل {إليه }فهحنا عليه  أبواب كل شيء

البأساء والضراء. وذل  ألجل احهمال إفادة الهذكري ابلنع  حىت يشبروا ابرئها واملهفضل  ا عليه  
أي مبا أعطاه  هللا من النع  واشهغلوا ابلهلذذ ومل يقبلوا أمر الرسل، بل صار  {}حىت إذا فرحوا مبا أوتوا

 {أي فجأة  }فإذا ه  مبلسون {ة  ابهلالك والنبال }بغه {ذل  سببا  لزايدة طغياهن  وكفره  }أخذانه 
 إذا حتّسر، أي أهن  مهحرّيون آيسون من النجاة. « بل »من 

 



 
رررَذ هللاُ 46فَرُقِطرررَع َدابِرررُر اْلَقرررْوِم الَّرررِذيَن ظََلُمررروا َواحْلَْمرررُد هلِل َربِ  اْلَعررراَلِمنَي )  َِ ( قُرررْل َأرَأَيْررررُتْم ِإْن َأ

رَتَم َعلَررى قرُ  َِ َََِيِر ُثَّ ُهررْم ََسَْعُِبرْم َوأَْبَصرراَرُُْم َو ْيرَم ُنَصرررِ ُف ا ُررْر َُ ِْ انُْ ررُر هللِا َيَْتِريُِبْم بِرر ْ  َ يرْ لُرروِبُِبْم َمرْن ِإلَرر
َّررراِلُموَن 47َيْصررِدُفوَن ) ََ اْلَقررْوُم ال ررْم َعررَذاُب هللِا بَرْوتَرررًة َأْو َجْهررَرًة َهررْل يُرْهلَرررُك ِإ ُُ ( قُررْل َأرَأَيْررررَتُِبْم ِإْن َأََت

ََ ُهرْم َُيَْزنُروَن ( َوَما نُرْرِسُل اْلمُ 48) ْوف  َعَلْيِهْم َو َِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَ  َفَ   ََ ُمَبشِ  ْرَسِلنَي ِإ
انُوا يَرْفُسرُقوَن )49) ُهُم اْلَعَذاُب ِبَا َُ بُوا ِِبََيتَِنا َنَسن رَزاِئُن 50( َوالَِّذيَن َُذَّ َِ ََ َأقُروُل َلُِبرْم ِعْنرِدي  ( قُرْل 

ََ َمرررا يُررروَحى ِإَِلَّ قُرررْل َهرررْل َيْسرررَتِوي األعْ هللِا  ََ َأقُررروُل َلُِبرررْم ِإِن ِ َملَرررك  ِإْن أَتَّبِرررُع ِإ ََ َأْعلَرررُم اْلَوْيرررَب َو َمرررى َو
َاُفوَن َأْن ُُيَْشُروا ِإىَل َرِبِ ِْم لَرْيَ  َْلُرْم ِمرنْ 51َواْلَبِصرُي َأَفَ  تَرتَرَفِبَُّروَن ) ََ ِْ الَِّذيَن  ََ  ( َوأَْنِذْر ِب ِْ َوِلٌّ َو ُدونِر
ُْ َما َعَلْيَك ِمرْن 5٢َشِفيع  َلَعلَُّهْم يَرترَُّقوَن ) ََ َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رَبرَُّهْم ِِبْلَوَداِة َواْلَعِشاِ  يُرِيُدوَن َوْجَه ( َو

َّاِلِمنَي )ِحَساِِبِْم ِمْن َشْاِء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْاِء فَرَتْطُرَدُهْم فَرتَ   ( 5٣ُِبوَن ِمَن ال
 
األصل، أي اسُه صل وُقطع أصل القوم « الدابر» {[ }فقطع دابر القوم الذين ظلموا46]

 الذي أهل  البفار وأراح البالد والعباد منه .  {بسب  العذاب }واحلمد هلل رب العاملني
األمر هلل وحد   [ مث احهج هللا على البفار حبجة أخرى تدل على بطالن أصنامه  وأن47]

أي أخربوين، فقد تقدم أن  {اي رسول هللا هل الء البفار الذين يشركون ابهلل سبحانه: }أرأيه  {}قل
أي أذه   ا فصرمت صّ  وعمي }وخه  على  {مبعى أخربين }إن أخذ هللا مسعب  وأبصارك « أرأيت»

ها حىت تبهعد عن اخلري }من إله أي سل  عقولب  حىت صرمت ال تعقلون، أو املراد الطبع علي {قلوبب 
أي بذل  الشيء املأخوذ منب ، فإهن  يعرتفون أبن األصنام ال تهمبن من إعادة  {غري هللا أيتيب  به

أي نبنّي هل  يف القرآن اآلايت الدالة  {اي رسول هللا }كي  نصرف اآلايت {األشياء املذكورة }انظر
« صدف»من  {إذا أرسل }مث ه  يصدفون« صرف»توجيهها، من « تصري  اآلايت»على الهوحيد، و

 مبعى أعرض، أي يعرضون عن احلق وعن القائل يف اآلايت. 
 {أي أخربوين }إن أاتك  عذاب هللا {اي رسول هللا هل الء البفار: }أرأيهب  {[ }قل48]

عالنية بال  {أو مفاجأة  ِخفية، فإن الفجأة تالزم اخلفية }أو جهرة   {بعدما أنذرتب  ومل ت منوا }بغهة  
البافرون الذين ظلموا أنفسه ، والعاصون، واملراد ابهلالك ما  {فجأة }هل يهل  إال القوم الظاملون

يسب  خسارة الدارين، أما امل من لو هل ، فإنه ال ُيسر إاّل الدنيا، ويُعّوض عنها أبنواع اإلنعام، ويف 
 جي  أن يهل  إذا أتى العذاب. هذا االسهفهام إيقاظ وتنبيه وردع هل  من الظل ، فأي أحد 

ابلنار  {ابجلنة والّثواب ملن آمن وأصل  }ومنذرين {[ }وما نرسل املرسلني إاّل مبشرين49]
أعماله }فال خوف عليه  وال  {مبا أمر هللا اإلميان به }وأصل  {والعقاب ملن كفر أو عصى }فمن آمن



فواض ، وأما يف الدنيا فألن اخلوف واحلزن  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، أما يف اآلخرة {ه  حيزنون
احلقيقيني ما كاان مع االنقطاع عن العوض والثواب وما أشبهها، ولي  امل من كذل  فإنه يعل  أن ما 

هّون علّي ما نزل يب »يوم عاشوراء:  )عليه السالم( يصيبه يعقبه الثواب واألجر. ولذا قال اإلمام احلسني
باط بني هذ  اآلية واآلية السابقة واض  فإن العذاب ملا ُوعد به البفار بنّي أن ، واالرت(33)«أنه بعني هللا

 الرسل شأهن  الهبشري واإلنذار. 
أي  {أي يصيبه  العذاب }مبا كانوا يفسقون {[ }والذين كّذبوا آبايتنا ميّسه  العذاب٥0]

آلايت الدالة على العذاب بسب  فسقه  وخروجه  من طاعة هللا سبحانه. مث الُيفى أن الغال  تفسري ا
بعذاب اآلخرة، مع أن اإلطال  خالف ذل ، فإن من أعرض عن ذكر  سبحانه يصيبه العذاب يف 

، وسببه واض  (34)الدنيا ويف اآلخرة، كما قال سبحانه: )َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي َفِإَن َلُه َمِعيَشة  َضْنبا (
ها غري هللا سبحانه ال بد وأن تبون منحرفة، وهذا االحنراف فإن املناهج الِت يهبعها اإلنسان مما وضع

 يسب  الفوضى واالسهبداد وما أشبه، مما ي ذي اإلنسان وينّغص عيشه. 
[ إن البفار كانوا يسهعظمون كي  ميبن أن يبون اإلنسان رسوال  بدون أن يبون له مال ٥1]

 سبحانه عليه  ذل ، أبن الرسالة ال ترتبط عري  أو عل  غي  ذايت يُعينه يف أمور  وحوائجه، ويرّد هللا
 {أيها الناس }عندي خزائن هللا {اي رسول هللا: }ال أقول لب  { ذ  األمور، وإمنا هي هداية ونور }قل

الِت يه  منها ملن يشاء ما يشاء. ومن املعلوم أنه لي  هلل سبحانه خزائن ابملعى املهعارف لدينا، بل 
إمنا خزائين إذا »عادن وما أشبه، مما تفي  ثروة  وماال . ويف احلدي  القدسي: خزائنه األرض والشم  وامل

 . (3٥)«أردت شيئا  أن أقول له كن فيبون
أقول }أعل   {عدم الوجود، فهو من السالبة ابنهفاء املوضوع }وال« عدم القول»واملراد بو

)عليه   سبحانه، كما قال عيسىكما يعل  هللا سبحانه، بل إمنا أعل  مبا يوحي إيّل إبذن هللا  {الغي 
ويف اآلية البرمية: )َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه  ،(36): )َوأُنَوبُِّئُبْ  مبَا أَتُْكُلوَن َوَما َتَدِخُروَن يف بُوُيوِتُبْ (السالم(

يبون الرسول  كما أنب  تهوقعون أن  {، }وال أقول لب  إين مل (37)َأَحدا  * ِإاَل َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل(
من األوامر  {}إاّل ما يوحى إيلّ « ما»مبعى « إن»أي لي  يل شأن إاّل أن أتبع، و {ملبا  }إن أتبع

اي رسول هللا هل : إن مثل امل من والبافر كمثل البصري الذي  {والنواهي ألجل اإلرشاد واإلصالح }قل
؟ كاّل، إن كل أحد يعل  أبهنما {يبصر األشياء واألعمى الذي ال يبصر }هل يسهوي األعمى والبصري

                                                             

 .4٥، ص4٥حبار األنوار: ج (33)
 .12٥سورة طه:  (34)
 .13٥، ص4حبار األنوار: ج (3٥)
 .٥0سورة آل عمران:  (36)
 .28و 27سورة اجلن:  (37)



ليسا مهساويني. ولعل تقدَي األعمى ألن اخلطاب كان مع البفار الذين ه  مبنزلة األعمى }أفال 
 يف األمر وأن مقام الرسالة اليرتبط مبا ذكرمت من األشياء.  {تهفبرون

« وحى إيلّ ما ي»أي ابلقرآن، فإنه قد تقّدم ذكر  بلفظ  {اي رسول هللا }به {[ }وأنذر٥2]
أخاف أن يُهدم »واخلوف هنا لي  مبعى االحهمال، كقول :  {}الذين ُيافون أن حيشروا إىل ر  

الذين »وهو يريد القهل. واملراد بو« أخاف من اجلالد»، بل مبعى اخلوف القطعي، فهو كقول : «البناء
ن ه الء ه  املنهفعون ابإلنذار، أما املعرتفون ابلبع ، وإمنا قد أنذر ه الء مع أن اإلنذار عام، أل« ُيافون

يلي أموره  هناك }وال  {أي من دون هللا تعاىل }ويل {من أعرض فالينهفع به }لي  هل  من دونه
ولي  املراد أن هللا يشفع إذ ال معى لشفاعهه، بل املراد أن الشفاعة بيد ، فال يشفع أحد إالّ  {شفيع

أي ه الء الذين أنذرهت   {، }لعله (38)ِإاَل ِلَمِن اْرَتَضى( إبذنه، كما قال سبحانه: )اَل َيْشَفُعونَ 
 معاصي هللا، وأيمترون أبوامر .  {}يهقون

[ إن من ُياف احلساب، أنذر  اي رسول هللا وال تطرد  من عندك وإن طل  األشراف ٥3]
 طرف العصر {أي صباحا  }والعشي {من جملس  }الذين يدعون ر   ابلغداة {ذل  }وال تطرد

أي ذاته سبحانه خالصا  خملصا . وقد ورد أنه مّر مأل من قريش  {ابلدعاء والضراعة }وجهه {}يريدون
وعند  صهي  وخباب وبالل وعمار وسلمان وغريه  من ضعفاء )صلى هللا عليه وآله( على رسول هللا 

لذين مَن هللا عليه ؟ املسلمني فقالوا: اي حممد أرضيت   الء من قوم ؟ أفنحن نبون تبعا  هل ؟ أه الء ا
 اطرده  عن  فلعّل  إن طردهت  تبعناك. فنزلت اآلية. 

ويف بع  الهفاسري أنه طعن أولئ  األشراف يف سرية ه الء الفقراء وأعماهل ، كي يدفعوا 
أي لي  علي   {إلبعاده  عنه، فرد عليه  سبحانه بقوله: }ما علي  )صلى هللا عليه وآله( الرسول

اي رسول هللا }عليه  من  {فأنت التهحمل تبعة سريهت  }وما من حساب  {يء}من حسا   من ش
 {فإهن  ال يطالبون حبساب ، بل كلٌّ وعمله، فسريهت  لو كانت كما يقولون ال تضرك }فهطرده  {شيء

فإن الشخص إمنا يطرد من تضر  سريته، أما من كان قلبه عامرا  ابإلميان وصالته دائمة طريف النهار فإن 
هل ،  {بسب  طرده  }من الظاملني {  وسريته اليوجبان طرد  و لو فرض أن يف سريته ميل و }فهبونفقر 

أو لنفس ، فإن اإلنسان إذا ظل  غري  فقد ظل  نفسه أيضا ، وسيقت هذ  اجلملة مبالغة يف ردع من 
 طل  طرد أولئ . 

 
 
 

                                                             

 .29ألنبياء: سورة ا (38)



 
رررَذِلَك فَرتَرنَّرررا بَرْعَضرررُهْم بِررربَرْعِض ِليَرُقولُررروا َأَهرررؤُ  ََِء َمرررنَّ هللاُ َعلَرررْيِهْم ِمرررْن بَرْيِننَرررا أَلَرررْيَ  هللاُ ِبَِْعلَرررَم َوَُ

ُِرِيَن ) ا ِْ الرَّمْحَرَة 54ِِبلشَّ تَرَب رَبنُِبرْم َعلَرى نَرْفِسر ( َوِإَذا َجاءَإ الَِّذيَن يُرْؤِمُنوَن ِِبََيتَِنا فَرُقْل َسَ م  َعَلْيُِبْم َُ
ُْ َمرْن َعِمررَل ِمرْنُِبْم ُسروءاً ِنََهالَررةِ  ُْ َ ُفرور  رَِحرريم  ) أَنَّر رَذِلَك نُرَفصِ ررُل 55ُثَّ ََتَب ِمرْن بَرْعرِدِه َوَأْصررَلَ  َفَثَنَّر ( َوَُ

َََِيِر َوِلَتْسررَتِبنَي َسررِبيُل اْلُمْجرررِِمنَي ) ََ 56ا َُ َأْن َأْعبُررَد الَّررِذيَن تَررْدُعوَن ِمررْن ُدوِن هللِا قُررْل  ( قُررْل ِإِن ِ ُوِيرر
َُ ِإذاً َوَمررا َأََّن ِمررَن اْلُمْهتَررِديَن )أَتَّبِررُع َأْهررَواءُُْم قَررْد َضررلَ  ِْ َمررا 57ْل بْرُتْم بِرر ررذَّ ( قُررْل ِإِن ِ َعلَررى بَريِ نَررِة ِمررْن َرِبِ  َوَُ

ُر اْلَفاِصِلنَي ) يرْ َِ ََ هلِل يَرُقصن احْلَ َّ َوُهَو  ِْ ِإِن احْلُِْبُم ِإ ( ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما 58ِعْنِدي َما َتْستَرْعِجُلوَن ِب
َّاِلِمنَي )َتْستَرعْ  َنُِبْم َوهللاُ َأْعَلُم ِِبل ِْ َلُقِضَا األْمُر بَرْييِن َوبَريرْ ََ يَرْعَلُمَهرا 59ِجُلوَن ِب ( َوِعْنَدُه َمَفاِتُ  اْلَوْيِب 

ََ َحبَّررِة َِ ظُلُ  ََ يَرْعَلُمَهررا َو ََ ُهررَو َويَرْعلَررُم َمررا َِ اْلبَررررِ  َواْلَبْ ررِر َوَمررا َتْسررُقُط ِمررْن َورَقَررِة ِإ ََ ِإ َمرراِر األْرِو َو
َُِتاِب ُمِبنِي )  َِ ََ ََ ََيِبِ  ِإ  (60َرِِّْب َو

 
حي  ابهلينا األشراف  {أي ابهلينا }بعضه  ببع  {أي هبذا }فهنا {[ }وكذل ٥4]

حىت  {أي هل ه الء الفقراء }مّن هللا عليه  من بيننا {أولئ  األشراف: }أه الء {والفقراء }ليقولوا
، وجعله  ندماء  وموضع سر ؟ نع ، لي  اإلسالم ينظر للناس كما ينظر أهل الدنيا عّمه  النيب بلطفه

أهن  شاكرون، والشاكر أفضل من غري  عند اإلسالم، وإن كان غري  يف  {}ألي  هللا أبعل  ابلشاكرين
 . (39)ْ (نظر الناس شريفا ، فإن امليزان عند اإلسالم الهقوى )ِإَن َأْكَرَمُبْ  ِعْنَد هللِا أَتْوَقاكُ 

[ واإلسالم ال يسد األبواب على العاصي، وإمنا يفه  له ابب الهوبة. وقد ورد أن مجاعة ٥٥]
فقالوا: إان أصبنا ذنواب  عظاما ، فل  يرد عليه  شيئا  فانصرفوا، )صلى هللا عليه وآله( جاءوا إىل الرسول 

هل :  {أي بدالئلنا وبراهيننا }فقل {ااي رسول هللا }الذين ي منون آبايتن {فنزل قوله تعاىل }وإذا جاءك
أي أنه  يف سالم ال يف عذاب وعقاب، يُقبل عذرك  ويغفر ذنبب  }كه  ربب  على  {}سالم عليب 

أي أنه فرض على نفسه و حس  حبمهه و أن يرح  العباد ويشمله  بلطفه وإحسانه }أنه  {نفسه الرمحة
لي  اجلهل مقابل العل ، بل عدم املباالة، وإمنا مسي  واملراد ابجلهالة هنا {من عمل منب  سوءا  جبهالة

بذل  ألن العامل الهارك لعلمه هو واجلاهل سواء، وكأنه للجهل ابلنهائج والعواق  املرتبة على العمل، وإال 
 فاآلية تشمل العمل، بل هو موردها. 

نه أي هللا سبحا {أي عمل صاحلا  }فأنه {أي بعد العمل }وأصل  {}مث اتب من بعد 
غالبا ، إلفادة الفضل يف لطفه « غفور»بعد « رحي »به. وكان اإلتيان بو {لذنبه }رحي  {}غفور

 وإحسانه. 

                                                             

 .14سورة احلجرات:  (39)



أي كما سبق نفصل األدلة والرباهني الدالة على الهوحيد  {[ }وكذل  نفصل اآلايت٥6]
ي تظهر }سبيل أ {وسائر ش ون املبدأ واملعاد، ونشرحها ونبّينها، حىت يهض  سبيل املههدين }ولهسهبني

مما « سبيل»املعاندين، فإن يف بيان احلق وضوح األمرين؛ سبيل احملق وسبيل املبطل. ولفظة  {اجملرمني
 ابلهأني . « تسهبني»جيوز الهذكري والهأني ، ولذا قال: 

اي رسول هللا هل الء  {[ مث أمر سبحانه رسوله ابلرباءة مما يعبد املشركون بقوله: }قل٥7]
من »يعين األصنام الِت كانوا يعبدوهنا، واملراد بو {ين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللااملشركني: }إ

ما خال عبادة هللا، فإن النهي أع  من عبادة األصنام وحدها أو ابالشرتاك مع عبادة هللا، فإن « دون هللا
رسول هللا هل : }ال أتّبع اي  {عبادة األصنام إمنا أتت من هوى النف  ال من دليل عقلي أو منطقي }قل

لو عبدت  {إذا فعلت أان ذل  }وما أان من املههدين {يف عبادة األصنام }قد ضللت إذا   {أهواءك 
 األصنام. 
أي أمر واض  بنّي ال غموض فيه  {اي رسول هللا هل الء البفار: }إين على بينة {[ }قل٥8]
 {نه، ال مثلب  أتبع هوى النف  }وكذبه  بهأي أن تل  البيّنة أتهين من جان  هللا سبحا {}من ريّب 

أي مبا أان عليه من الدليل والبّينة، وقد كان البّفار يطلبون من الرسول و اسههزاء  و أن ينزل عليه  العذاب 
أي لي   {، فرد عليه  بقوله: }ما عندي(40)الذي يعده ، كما قال سبحانه: )َوَيْسهَوْعِجُلوَنَ  اِبْلَعَذاِب(

أي لي  احلب  يف ابب  {أي الذي تطلبون سرعهه }إن احلب  {ري }ما تسهعجلون بهابخهياري وأم
الذي يفّصل األمور، فإذا  {أي يبّينه }وهو خري الفاصلني {فهو وحد  }يقص احلق {العذاب }إاّل هلل

  اقهضت املصلحة أاتك  ابلعذاب ويُفصل األمر وتنههي املشبلة، ومن املعلوم أن إنزال العذاب له مقايي
 خاصة، وأوقات حمددة، فلي  كل من طل  العذاب جُياب فورا  وإن كان من أكثر الناس إجراما . 

أي  {اي رسول هللا هل الء البفار الذين يطلبون سرعة العذاب }لو أن عندي {[ }قل٥9]
إذ أهلبب   {من إنزال العذاب بب  }لقضي األمر بيين وبينب  {أبمري وإراديت }ما تسهعجلون به

ومبقهضى عمله يقدم العذاب اترة  {ي  منب ، لبن ذل  إبذن هللا ومشيئهه }وهللا أعل  ابلظاملنيفاسرت 
 وي خر  أخرى. 

[ وحي  ذكر علمه سبحانه ابلظاملني أييت السيا  ليذكر البافرين بعلمه سبحانه وقدرته 60]
البالمية، وهل من حاجة وأعماله، يف أنفسه  ويف اآلفا ، إهنا أقوى األدلة على وجود  وسائر صفاته 

أي عند هللا  {}وعند )صلى هللا عليه وآله( بعدها إىل اخلوار  الِت كانوا يقرتحوهنا إلثبات كالمه 
أي ما غاب عن احلواس واملشاعر، فبأن  {مبعى املفهاح }الغي « مفه »مجع  {سبحانه }مفات 

ائها، ولي  بيد أحد مفاتي  تل  الغي  قد سّدت أبوابه وأقفلت فال يهمبن اإلنسان أن يرى ما ور 

                                                             

 .48سورة احلج:  (40)



األبواب ليفهحها ويرى الغي ، وإمنا هي بيد هللا سبحانه وحد ، فهو الذي يعل  الغي  كله ويهمبن أن 
يفه  تل  األبواب ملن أراد من خلقه، كما قال: )َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحدا  * ِإاَل َمِن اْرَتَضى ِمْن 

أي إاّل هللا سبحانه، وحي  أن   {أي ال يدري ما هي تل  املفاتي  }إاّل هو {ا، }ال يعلمه(41)َرُسوٍل(
كش  الغي  حيهاج إىل العل  ابلبش  والقدرة على البش ، وكان املقام مقام بيان عمله سبحانه، 

«. ال يعلمها»ال أن يقول « ال يقدر عليها»فال يقال أن األنس  أن يقول: « ال يعلمها»قال سبحانه 
ا  واآلجال وما أشبههما، الِت أتيت يف املسهقبل، ال يعلمها إاّل هللا سبحانه }ويعل  ما يف الرّب فاألرز 
 {املراد ابلرب: األع  من املدن، والبحر: األع  من األهنار، بقرينة املقابلة }وما تسقط من ورقة {والبحر

أي جوفها، أو ال  {ألرضكامنة }يف ظلمات ا  {من }حبة {، }وال{من أورا  األشجار }إاّل يعلمها
وال »وبني « ما تسقط من ورقة»تسقط حبة يف ابطن األرض مما تزرع أو غري . وقد كان الهقابل بني 

لطيفا  جدا ، حي  أن األول حركة احلياة إىل املوت، والسقوط الثاين حركة املوت إىل احلياة « حبة
صناف. وهذا وإن كان أخص من من مجيع األشياء واأل {من }رط  وال ايب  {واالرتفاع }وال

املوجودات، ألن من األشياء ما ال يهص  برطوبة ال يبوسة كالعقل، إاّل أن العموم يشمله الفحوى، 
وكثريا  ما يقال اللفظ األخص ويراد األع  حي  أن األخص صار مثال ، كقوله: )ِإْن َتْسهَوْغِفْر هَلُْ  َسْبِعنَي 

أي إن مجيع األشياء حمفوظة عند هللا  {حوى }إاّل يف كهاب مبني، فإن األكثر داخل ابلف(42)َمرَة (
سبحانه يف كهاب واض  جلّي، وهو الّلوح احملفوظ، أو املراد ابلبهاب علمه الشامل. ولعّل الهعبري 

 ابلبهاب ألجل بيان أنه حمفوظ ال يزول، كما أن البهاب كذل . 
 
 

                                                             

 .28و 27سورة اجلن:  (41)
 .80سورة الهوبة:  (42)



 
ُُْم ِِبللَّْيِل وَ   ِْ ِليُرْقَضرى َأَجرل  ُمَسرمًّى ُثَّ َوُهَو الَِّذي يَرتَرَوفَّا َعُتُِبْم ِفي َهاِر ُثَّ يَربرْ يَرْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِِبلنرَّ

ُتْم تَرْعَمُلوَن ) نرْ ِْ َمْرِجُعُِبْم ُثَّ يُرنَربِ ُئُِبْم ِبَا ُُ ََ ِعَباِدِه َويُرْرِسُل َعلَرْيُِبْم َحَفَُرًة َحرءَّ 61ِإَلْي ( َوُهَو اْلَقاِهُر فَرْو
ََ يُرَفر ُِّررروَن )ِإَذا َجرراء َأَحررر ُْ ُرُسرررُلَنا َوُهررْم  ْتررر ُْ 6٢َدُُُم اْلَمرررْوُر تَرَوفرَّ ََ لَررر ََُهُم احْلَررر ِ  َأ ( ُثَّ رُدنوا ِإىَل هللِا َمرررْو

ُْ َتَضررنعاً وَ 6٣احْلُِْبُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنَي ) ريُِبْم ِمرْن ظُُلَمراِر اْلبَرررِ  َواْلَبْ رِر َتْدُعونَر ْفيَرًة ( ُقْل َمرْن يُرَنجِ  ُِ
ُِرِيَن ) ا َْْاََّن ِمْن َهِذِه َلَنُِبوَننَّ ِمَن الشَّ ْرِب ُثَّ أَنْرُتْم ُتْشِرُُوَن 64َلِئْن َأ َها َوِمْن ُُلِ  َُ يُِبْم ِمنرْ ( ُقِل هللاُ يُرَنجِ 

َِ أَ 65) َعررَل َعلَررْيُِبْم َعررَذاِبً ِمررْن فَرررْوِقُِبْم َأْو ِمررْن أَلْرر ْرُجِلُِبررْم َأْو يَرْلِبَسررُِبْم ( قُررْل ُهررَو اْلَقرراِدُر َعلَررى َأْن يَربرْ
َََِيِر َلَعلَُّهرْم يَرْفَقُهروَن ) ْيَم ُنَصررِ ُف ا ُْر َُ ِْ قَرْوُمرَك 66ِشَيعًا َويُِذيَ  بَرْعَضُِبْم ِبََْس بَرْعِض انُْ َب بِر رذَّ ( َوَُ

َُ َعَلْيُِبْم ِبَوُِيِل ) ََ الَّرِذيَن 68ُمروَن )( ِلُِبلِ  نَرَبِإ ُمْستَرَقرٌّ َوَسرْوَف تَرْعلَ 67َوُهَو احْلَ ن ُقْل َلْس ( َوِإَذا رَأَيْر
ْيطَاُن َفَ   ُوُضوا َِ َحِديِل َ رْيِِه َوِإمَّا يُرْنِسيَرنََّك الشَّ ََ ُهْم َحءَّ  ُوُضوَن َِ آََيتَِنا َفََثْعِرْو َعنرْ تَرْقُعْد بَرْعرَد ََ

َّاِلِمنَي ) َرى َمَع اْلَقْوِم ال ُْ  (69الذِ 
 
ياء كذل  جتري األشياء بقدرته وإرادته، فأنه  أيها البشر سبحانه كما يعل  األش {[ }وهو61]

أي يقب  أرواحب  عن الهصرف،  {أيها البشر }ابلليل {يف قبضهه وطوع أمر ، فإنه }الذي يهوفاك 
أخذ الشيء كامال  ومنه الوفاة، فإن اإلنسان إذا انم أخذ هللا روحه املهصرفة الِت تبصر وتسمع « الهويف»و

، وإمنا الفر  أن (43) ، وهذ  اآلية كقوله سبحانه: )هللُا يَوهَوَوىَف األنْوُفَ  ِحنَي َمْوهِتَا(وتذو  وتلم  وتش
أي ما كسبه  وفعله ، أي عمله   {املوت توٍف مبعى أمت من الهويف، مبعى النوم }ويعل  ما جرحه 

ن انم فيه، ويعل  ما وهذا الهفصيل خارج جمرى الغال ، وإال فهو يهوىف ابلنهار مل {جبوارحب  }ابلنهار
أي يوقظب  وينبهب  من نومب   {بعد توفيب  ابلليل }يبعثب  {جرح اإلنسان ابلليل ملن عمل فيه }مث

أي أمدك  الذي مسا  سبحانه يف اللوح  {أي لينهى }أجل مسّمى {أي يف النهار }لُيقضى {}فيه
بعد متام  {قبل وقهه }مث إليه مرجعب احملفوظ، يعين أنه إمنا يوقظب  يف النهار حىّت ال ميوت اإلنسان 

املدة وانههاء األمد، ترجعون إليه سبحانه يف اآلخرة، واملراد: إىل حسابه، وإال فلي  له سبحانه حمّل، فإنه 
ليعطي كّل ذي  {أي ُيربك  و بعد رجوعب  إليه و }مبا كنه  تعلمون {منزّ  عن الزمان واملبان }مث ينبئب 

 خري، وإن شرا  فشر. جزاء جزائه، إن خريا  ف
أي  {أي القادر الذي يقهر وجيرب كما يشاء }فو  عباد  {سبحانه }القاهر {[ }وهو62]

مسهعٍل عليه ، فإن من يهصرف يف اإلنسان يبون فوقه رتبة، ولي  املراد الفوقية احلقيقية، فإنه منز  عن 
هللا تعاىل حلفظ اإلنسان عن مجع حافظ، وه  املالئبة الذين يبعثه   {املبان }ويرسل عليب  حفظة
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 {العط ، وحفظ أعماله يف دفاتر سجالت ليجزي كالًّ حس  ما عمل }حىت إذا جاء أحدك  املوت
أي  {أي قبضت روحه كاملة }رسلنا {وصار وقت أن ميوت تركه احلافظ له وأسلمه إىل حهفه }توفهه

خذ الروح أو ي خروها، أو يشددوا يف أبن يقدموا أ {املالئبة املرسلة ألجل هذ  الغاية }وه  اليفرطون
مجعا ، ألن ملل  املوت أعواان ، كما ثبت « رسلنا»النزع أو ُيّففوا، بل يفعلون ما ي مرون، وإمنا أيت بلفظ 

 ، داللة عليه. (44)من السنة، ولعل يف قوله: )اَلِذيَن تَوَوفَاُهُ  اْلَمالَِئَبُة(
أي يف  {أي رجعت أرواحه  }إىل هللا {دوابعدما أخذت املالئبة أرواحه  }ر  {[ }مث63]

أي سيده  ابحلقيقة، ال مثل سيادة األصنام عليه   {املبان املهيأ هل  من قبله سبحانه }مواله  احلق
يف مجيع األمور البونية، حىت قب  أرواحه   {وحد  }احلب  {فلينهبه الناس أن هللا }له {}أال

به سريع الحيهاج إىل ما حيهاج إليه حساب احملاسبني من وحسا {وحماسبهه  هناك }وهو أسرع احلاسبني
 الوقت وحنو ، فلي  هناك بطء يف احلساب حىّت يبون للمحاس  جمال واسع لبي يهّ  حسابه. 

 {اي رسول هللا هل الء البّفار، داللة  على قدرته سبحانه الباملة: }من ينجيب  {[ }قل64]
يوم »شدائدمها وأهواهلما، فإهّن  يقولون لليوم الّشديد: أي من  {وُيلصب  }من ظلمات الرّب والبحر

تشبيها ، فبما أّن اإلنسان ال يههدي طريقه يف الليل والظلمة، كذل  اليههدي طريقه يف « مظل 
ضراعة  واسهبانة   {أي تدعون هللا تعاىل إذا وقعه  يف الّشّدة والظلمة }تضرعا   {الّشدائد }تدعونه
يف نفوسب ، فههوافق الظواهر والبواطن يف الضراعة واملسألة لبي ينجيه  هللا وسرا   {بلسانب  }وخفية

الذين  {الّشّدة والبارثة }لنبونّن من الّشاكرين {ربنا }من هذ  {سبحانه، قائلني: }لئن أجناان
 يشبرون نعمائه عليه  معرتفني به وبفضله وإحسانه. 

 {أي من هذ  الشّدة }ومن كل كرب {ااي رسول هللا هل الء: }هللا ينجيب  منه {[ }قل6٥]
به غري ، وترجعون إىل شركب  وعصيانب ، كما قال  {أي ُيّلصب  من كّل غّ  وهّ  }مّث أنه  تشركون
 . (4٥) سبحانه: )فَوَلَما جَنَاُهْ  ِإىَل اْلبَورِّ ِإَذا ُهْ  يُْشرُِكوَن(

أي يُرسل }عليب   {ن يبع اي رسول هللا هل الء البفار: هللا }هو القادر على أ {[ }قل66]
« لب  عليه األمر»من  {كاخلس  }أو يلبسب   {كالصواعق }أو من حتت أرجلب   {عذااب  من فوقب 

أي فرقا ، خمهلفي األهواء ال تبونون أمة « شيعة»مجع  {إذا خلط بعضه ببع  أي ُيلطب  }شيعا  
سهمر وحروب دائمة، وإمنا فه  يف عداٍء م {واحدة، بل أحزااب  وأهواء  }ويذيق بعضب  أبس بع 

اي  {ينس  ذل  إليه سبحانه، ألنه يبله  إىل أمره  بعد أن أعرضوا عن طريقه، وتركوا منهاجه }انظر
نرّدد الدالئل على الهوحيد ونبررها مرة  {رسول هللا. واملراد ابلنظر الهأمل والهفبر }كي  نصرف اآلايت

 وا للخالق ويهجنبوا البفر والباطل. أي يفهموا احلق، ويذعن {بعد مرة }لعله  يفقهون
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اي رسول هللا، واملراد    إما قريش،  {أي مبا نصّرف من اآلايت }قوم  {[ }وكذب به67]
وإما العرب، وإما الناس املبعوث إليه  بصورة عامة، واملراد ابلهبذي : تبذي  أغلبه  ال مجيعه ، 

 {حني نزول اآلية }وهو احلقهللا عليه وآله( )صلى لوضوح إميان بع  من كّل من الطوائ  الثالث به 
أي  {اي رسول هللا هل الء البفار: }لست عليب  بوكيل {أي ما نصرفه من اآلايت حق ال مرية فيه }قل

 موكل إيّل أمرك  حىت يضرين تبذيبب ، بل أان مبّلغ، وقد بلغت ما أُمرت بهبليغه. 
يد املبذبني بشر الدنيا واآلخرة ال بد وأن [ مث بنّي سبحانه أن ما أخرب به الرسول من وع68]

أي لبل خرب  {يظهر، وهناك يعل  املبذبون أهن  خسروا، وأن تبذيبه  عاد ابلوابل عليه  }لبل نبأ
أي حمل اسهقرار يظهر هناك صدقه، فما كان يف الدنيا يظهر أثر  يف الدنيا وما كان يف اآلخرة  {}مسهقر

 أيها املبذبون عاقبة أمرك .  {نيظهر أثر  يف اآلخرة }وسوف تعلمو 
[ إن أول حركة البد وأن ُيهلط امل منون  ا واملناوئون هلا، وال بد وأن يبون ضعاف 69]

النفوس من امل منني يبهسبون من املعاندين بع  األفبار املعادية، وال أقل من أن جيبنوا عن االسهمرار 
ه  عن االخهالط خصوصا  حالة الههج  من املعاندين والهظاهر، ولذا فمن الالزم أن جيّن  القادة أتباع

خوض املناقشة واالسههزاء، واخلطاب وإن كان  {اي رسول هللا }الذين ُيوضون يف آايتنا {}وإذا رأيت
أي فاتركه  وال  {إال أنه عام جلميع املسلمني }فأعرض عنه  )صلى هللا عليه وآله( موجها  إىل الرسول

أي غري ما خاضوا فيه أوال ، أبن يهبلموا يف سائر املواضيع فال  {حدي  غري جتالسه  }حىّت ُيوضوا يف 
أبن نسي املسل  وجل  مع اخلائضني  {أبس حينئذ من جمالسهه  والهبل  معه  }وإما ينسي  الشيطان

زائدة، ومن املعلوم أن الشرط ال ينايف العصمة، « ما»يف آايت هللا، واجلملة شرطية، أي: وإن أنساك، و
، (46)ن اجلملة الشرطية أتيت حىّت مع اسهحالة طرفيها حنو: )ِإْن َكاَن لِلَرمْحَِن َوَلٌد َفَأاَن َأَوُل اْلَعاِبِديَن(فإ

الذين  {أي بعد الهذكر، لبون جمالسهه  حمرمة منهي عنها }مع القوم الظاملني {}فال تقعد بعد الذكرى
 ُيوضون يف اآلايت. 
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ُقروَن )َوَما َعَلى الَِّذيَن يرَ   رَرى َلَعلَُّهرْم يَرترَّ ُْ ( َوَذِر الَّرِذيَن 70ترَُّقوَن ِمْن ِحَساِِبِْم ِمْن َشْاِء َوَلِِبْن ِذ

 َْ َسرَب ِْ َأْن تُرْبَسرَل نَرْفر   ِبَرا َُ رْر بِر  ُِ نْرَيا َوَذ َُذوا ِدينَرُهْم َلِعباً َوَْلْواً َوَ رَّتْرُهُم احْلََياُة الدن لَرْيَ  َْلَرا ِمرْن ُدوِن  اَتَّ
َسرُبوا َْلُرْم  هللاِ  َها ُأوَلِئَك الَّرِذيَن أُْبِسرُلوا ِبَرا َُ ْذ ِمنرْ َِ ََ يُرْؤ ََ َشِفيع  َوِإْن تَرْعِدْل ُُلَّ َعْدِل  َشرَراب  ِمرْن َوِلٌّ َو

انُوا َيِْبُفُروَن ) يِم َوَعَذاب  أَِليم  ِبَا َُ ََ يَ 71محَِ َفُعَنا َو ََ يَرنرْ ُضرنََّن َونُررَردن َعلَرى ( ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن هللِا َما 
 ُْ ُْ َأْصرَ اب  يَْدُعونَر َراَن لَر َياِِّنُي َِ األْرِو َحيرْ ُْ الشَّ الَِّذي اْستَرْهَوْت  ِإىَل اْْلُرَدى َأْعَقابَِنا بَرْعَد ِإْذ َهَداََّن هللُا َُ

( َوَأْن َأِقيُمروا الصَّرَ َة َواترَُّقروُه َوُهرَو 7٢) اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى هللِا ُهَو اْْلَُدى َوُأِمْرََّن ِلُنْسرِلَم لِرَربِ  اْلَعراَلِمنيَ 
ِْ أُلَْشرُروَن ) ُْ 7٣الَّرِذي ِإَلْير رْن فَرَيُِبروُن قَرْولُرر رَمَواِر َواألْرَو ِِبحْلَر ِ  َويَررْوَم يَرُقروُل ُُ لَرَ  السَّ َِ ( َوُهرَو الَّرِذي 

َفُف َِ الصنوِر َعاِمُ اْلَوْيبِ  ُْ اْلُمْلُك يَرْوَم يُرنرْ َِبرُي ) احْلَ ن َوَل ْْ َهاَدِة َوُهَو احْلَِِبيُم ا  ( 74َوالشَّ
 
أي حساب  {أي هل على امل منني املهقني }من حسا   {[ }وما على الذين يهقون70]

 {؟ فإهن  ليسوا مبس ولني عن خوضه  يف اآلايت }ولبن{البفار اخلائضني يف آايت هللا }من شيء
للخائضني أبهن  يعملون عمال  سّيئا ، وإمنا قال  أي تذكري {قيامه  عن اجملال  إذا خاضوا }ذكرى

ألن اخلائ  يعل  سوء فعله يف قرارة نفسه، لبنه يغفل غالبا  حني اخلوض، فأمر املسل  أن « ذكرى»
 ويهورعون عن اخلوض.  {أي لبي ينههي اخلائضون و }يهقون {يقوم من جملسه ليهذكر }لعله 

فال تقعد بعد الذكرى مع القوم »قال: ملا نزلت  أنه )عليه السالم( روي عن اإلمام الباقر
قال املسلمون: كي  نصنع إن كان كلما اسههزأ املشركون ابلقرآن قمنا وتركناه  فال ندخل « الظاملني

وما على الذين يهقون من حسا   من »املسجد احلرام وال نطوف ابلبيت احلرام؟ فأنزل هللا سبحانه: 
 . (47)ما اسهطاعوا أمره  بهذكريه  وتبصريه « شيء

«: دينه »املراد من  {أي اترك اي رسول هللا }الذين اختذوا دينه  لعبا  وهلوا   {[ }وذر71]
الذي يهدينون به من عبادة األصنام، واملسيحية واليهودية وما أشبه، واملراد ابختاذ  لعبا  وهلوا : أهن   

ا إال عالقة الهالع ، ال أنه دين وصل إىل كاألطفال الذين يهخذون آلة  للع  واللهو فال عالقة هل   
أعما  قلو   وأخذ يوجه حياهت ، وأما دينه  الذي جي  أن يهدينوا به و أي اإلسالم و ونسبهه إليه  

زاعمني  {ألجل وجوب اختاذ  دينا ، واختاذ  لعبا  وهلوا  اسههزاؤه  به كأنه لع  وهلو }وغرهت  احلياة الدنيا
أي ابلدين  {اي رسول هللا ه الء البفار }به {وشغلهه  الدنيا عن الدين }وذكرأنه لي  ورائها شيء، 

أي بسب   {للهلبة }مبا كسبت {مبعى اسهسل ، أي لبي ال ُتْسَل  }نف « بسل»من  {}أن تبسل
أي للنف  }من دون  {عملها، فإن  إن ذّكرت لعلها تعود إىل الرشد وتنقذ من اهللبة حي  }لي  هلا
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يشفع هلا، فإن الشفاعة بيد هللا وحد  }وإن تعدل   {انصر ينصرها }وال شفيع {هللا }ويل أي غري {هللا
إذ لي   {أي تفدي ببل ما ميبن جعله فدية، لهنقذ نفسها من العذاب }ال ي خذ منها {كل عدل

أي  {واالذين اختذوا دينه  لعبا  وهلوا  ه  }الذين أبسلوا مبا كسب {امليزان هناك إال العمل وحد  }أولئ 
أي: املاء الذي  {من األعمال والعقائد الباطلة }هل  شراب من محي « ما كسبوا»سب  « بو»أهلبوا 

أي م مل موجع }مبا كانوا  {يشربون إمنا هو من محي  جهن ، وهو املاء املغلي احلار }وعذاب ألي 
 أي بسب  كفره .  {يبفرون

أي هل ندعو  {دون هللا ما ال ينفعنا اي رسول هللا هل الء البفار: }أندعو من {[ }قل72]
أي نرجع  {إن تركنا عبادهتا }ونرد على أعقابنا {األصنام الِت ال تنفعنا إن عبدانها }وال يضران

}بعد « عق »مجع « األعقاب»القهقرى، فإن من أتى إىل مبان مث رجع إىل حمله األول كان خاسرا ، و
أي الغيالن }يف  {أي اسهغوته }الشياطني {وتهإىل دينه وصراطه }كالذي اسهه {إذ هداان هللا

ال يدري أيهبع أصحابه أم  {أي البيداء، أبن أخرجهه الشياطني من اجلادة إىل املهلبة }حريان {األرض
إىل اجلادة، وأن  {أي هلذا الذي اسههوته الشياطني }أصحاب يدعونه إىل اهلدى {يهبع الشياطني }له

أي جئنا وكن معنا. فإن قسما  من الغول و وه  سحرة اجلن و  {ئهناال يهبع الشياطني، قائلني له: }ا
يبونون يف الصحراء، ي ذون بع  املارة، فإذا رأى الشخص مجاعة منه  يسههوونه قائلني له: من هنا 
اجلادة و ويدّلونه إىل املفاوز املهلبة و فهو يهحري بني أن يسري مع هذ  اجلماعة الِت تصبغ نفسها بصبغة 

الطريق وأهنا من أهل البادية تعرف الطريق املوصل من غري ، أم يسري مع رفاقه الذين خرج معه ، أدالء 
حي  أهن  رفاقه، لبنه  و بزعمه و ميشون على غري الطريق ويصيبه  العط  أخريا . وهناك قس  من الناس 

  أيّدا الدين والقصص ينبرون اجلن والغول والشيطان، لبنه من ضيق األفق، فإن العلمني القدَي واحلدي
 . (48)امل كدة لوجود ذل 

الذي ينبغي لإلنسان أن يهبعه ويرتك غري   {اي رسول هللا: }إن هدى هللا هو اهلدى {}قل
 يف مجيع ش وننا.  {أي أمران هللا وأرشدان العقل }لنسل  لرب العاملني {}وأمران

حذف حرف اجلر، مع أن أي إبقامة الصالة، فإن  {أمران }أن أقيموا الصالة {[ }و73]
 مطرد شائع، كما قال ابن مال : « وأن»

 مع أمن لب  كعجبت أن يدو   واخلوف مع أن وإن يطرد 
أي جتمعون يوم القيامة  {أي احذروا عقاب هللا تعاىل }وهو الذي إليه حتشرون {}واتقو 

 ليحاسبب  على ما عمله  من خري وشر. 

                                                             

 ريد وجدي، مادة "اسرتزم".أنظر كهاب "على حافة العامل األثريي" لف (48)



واملراد ابلسماوات: إما األجرام هناك، أو  {[ }وهو الذي خلق السماوات واألرض74]
أي لي  ابلباطل فإن من يصنع شيئا  قد يصنعه عبثا  وابطال  وقد يصنعه  {املدارات للبواك  }ابحلق

لغاية وحبمة، فمعى ابحلق: أن اخللق لي  عبثا ، كما قال سبحانه: )َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطال  
ويوجد  {واخرج من العدم إىل الوجود }فيبون {ه لشيء }كنسبحان {، }ويوم يقول(49)ُسْبَحاَنَ (

أي أن قوله تعاىل يبون ويهحقق يف أي يوم قال لشيء « يوم»الظاهر أنه العامل يف  {}قوله احلق
فهو سبحانه خلقه ابحلق، وقوله حق، أي مهحقق اثبت ال خل  فيه، ولي  كأقوال من تذه  « كن»

الصور هو اآللة الِت ينفخ فيها ألجل هالك الناس مجيعا ،  {يف الصور أقواله ابطلة. }وله املل  يوم ينفخ
وهو يف آخر يوم من أايم الدنيا، أو ألجل أحيائه  مجيعا ، وهو يف أول يوم من أايم اآلخرة، يعين أنه 
 سبحانه املل  الوحيد الذي ال يوجد مل  غري ، يف ذل  اليوم. والفقرات الثالثة يف اآلية لبيان األحوال
 {الثالثة، اخللق لألشياء، والهصرف يف البون مبا يشاء هللا، وكون املعادلة له سبحانه، وهو }عامل الغي 

أي ما  {أي يعل  ما غاب عن احلواس، لعدم إدراك احلواس له، أو لبونه من األمور املسهقلة }والشهادة
 {يف أفعاله }اخلبري {و احلبي يشاهد  الناس، وأتى  ذ  اجلملة هنا، ليهناسق العل  مع القدرة، }وه

 ابألشياء، فال يعمل شيئا  اعهباطا  وعبثا  
 

                                                             

 .192سورة آل عمران:  (49)



 
ِْ آَزَر أَتَرتَِّخرررُذ َأْصرررَناماً آِْلَرررًة ِإِن ِ َأرَاَإ َوقَرْوَمرررَك َِ َضرررَ ِل ُمبِرررنِي ) ( 75َوِإْذ قَررراَل ِإبْررررَراِهيُم ألَبِيررر

َذِلَك نُِري ِإبْرَراِهيَم َمَلُِبوَر السََّمَواِر َواألرْ  ِْ اللَّْيرُل 76ِو َوِلَيُِبوَن ِمرَن اْلُمروِقِننَي )َوَُ را َجرنَّ َعَلْير ( فَرَلمَّ
َِِفِلرنَي ) ََ ُأِحربن ا را َأفَرَل قَراَل  باً َقاَل َهَذا َرِبِ  فَرَلمَّ ْوَُ را رََأى اْلَقَمرَر َِبزِ راً قَراَل َهرَذا َرِبِ  77رََأى َُ ( فَرَلمَّ

ُُوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي ) فَرَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َمْ يَرْهِدِن  ََ رْمَ  َِبزِ َرًة قَراَل َهرَذا 78َرِبِ   ( فَرَلمَّا رََأى الشَّ
َْ قَراَل َيَ  را َأفَرلَر بَررُر فَرَلمَّ ُْ َُ َوْجِهرَا ِللَّرِذي َفطَرَر 79قَررْوِم ِإِن ِ بَرِريء  ِمَّرا ُتْشرِرُُوَن ) َرِبِ  َهَذا َأ ْهر ( ِإِن ِ َوجَّ

ُْ قَراَل َأأُلَراجنوِن ِ َِ هللِا َوقَرْد َهرَداِن 80ْرَو َحِنيفاً َوَما َأََّن ِمَن اْلُمْشِرُِنَي )السََّمَواِر َواأل ُْ قَرْوُمر ( َوَحاجَّ
ُرونَ  ََ َأْن َيَشاء َرِبِ  َشْيئاً َوِسَع َرِبِ  ُُلَّ َشْاِء ِعْلماً َأَفَ  تَرَتَذَُّ ِْ ِإ اُف َما ُتْشِرُُوَن ِب َِ ََ َأ ْيرمَ 81) َو  ( َوَُ
ِْ َعلَررْيُِبْم ُسررْلطَاَّنً فَررَثَ  ُتْم ِِبَّللَِّ َمررا َمْ يُرنَرررزِ ْل بِرر ََ ََتَرراُفوَن أَنَُِّبررْم َأْشررَرُْ ُتْم َو رراُف َمررا َأْشررَرُْ َِ ين اْلَفرررِيَقنْيِ َأَحرر ن َأ

ُتْم تَرْعَلُموَن ) نرْ  (8٢ِِبألْمِن ِإْن ُُ
 
الذي كان  )عليه السالم(  [ وبعد ما بنّي سبحانه األدلة حول الهوحيد، أتى بقصة إبراهي7٥]

اذكر اي رسول هللا }إذ قال إبراهي  ألبيه  {يدعو إىل الهوحيد، ليمثل األدلة يف قصة حوارية جذابة }و
واملراد ابألب هنا الع ، كما ورد، فإن العرب تسمي الع  أاب ، كما تسمي اخلالة أما ، وقد ورد يف  {آزر

 {}أتهخذ أصناما  آهلة« السالم علي  اي بن احلسن واحلسني»، )عليه السالم( زايرة الشهيد على األكرب
على وجه االسهنبار والهوبيخ، أي كي  تعبد األصنام وجتعلها إهلا  من دون هللا؟ }إين أراك وقوم  يف 

 أي واض ، فإن اإلله جي  أن يبون خالقا  رازقا  فبي  تبون األصنام آهلة؟  {ضالل مبني
لفطرة املسهقيمة الِت رأى  ا إبراهي  بطالن عبادة األصنام أي مبثل هذ  ا {[ }وكذل 76]

أي آاثر املل  املوجودة يف السماوات واألرض من الشم   {}نري إبراهي  ملبوت السماوات واألرض
والقمر والنجوم واجلبال والبحار واألشجار والدواب وغريها، مما تدل كلها على وجود إله حبي  علي  

للهأمل يف  )عليه السالم( اإلراءة إىل نفسه تعاىل ألنه هو الذي فهق بصرية إبراهي  خالق قادر، وإمنا نس 
كان يرى أغوار األرض وآفا  السماء فقد كش  عن   )عليه السالم( اآلايت البونية. ويف األحادي  أنه

 عينه احلجاب وكان يرى ما ال يدركه البصر اإلنساين. 
ن هللا سبحانه هو اخلالق واإلله، أرينا  امللبوت، فجملة أي املهيقنني أب {}وليبون من املوقنني

 مسهأنفة. «اخل. وليبون..»
اصطدم أبصناف ثالثة يعبدون من دون هللا البواك ، فبان  )عليه السالم( [ إن إبراهي 77]

فأراد االحهجاج عليه  فلما « الشم »وبعضه  يعبد « القمر»وبعضه  يعبد « الزهرة»بعضه  يعبدون 
الليل رأى الزهرة فقال لُعّبادها مسهنبرا : هل هذا ريب؟ مث رد عليه  أبنه آفل ذاه  مهحرك،  جن عليه



وهذا من شأن املخلو  ال اخلالق فإن اخلالق ال يهغري وال يهحرك، وبعدما طلع القمر، قال لعباد  على 
حد  ال شري  له. }فلما وجه االسهنبار: هل هذا ريب؟ مث أبطل ألوهيهه مبا سبق وبنّي أن إهله هو هللا و 

ومجاعة  {}كوكبا  )عليه السالم( إبراهي   {وسرت بظالمه كل شيء }رأى {أي أظل  }عليه الليل {جن
إبراهي : }ال  {وغرب النج  }قال {؟ }فلما أفل{مسهنبرا  عليه : هل }هذا ريب {يعبدونه }قال
 أي ال أح  أن أختذ الشيء الذي يغرب إهلا .  {أح  اآلفلني

أي طالعا  منريا  ومجاعة يعبدونه  {}القمر ابزغا   )عليه السالم( إبراهي  {فلّما رأى[ }78]
إبراهي  على سبيل  {وغرب القمر }قال {؟ }فلّما أفل{مسهنبرا  عليه : هل }هذا ريّب  {}قال

ّلوا الذين ض {إىل الّطريق املسهقي  }ألكونّن من القوم الّضاّلني {الّهعري  أبولئ  }لئن مل يهدين ريّب 
 الّطريق، واخّتذوا آهلة ابطلة. 

طالعة ومجاعة يعبدوهنا  {و }رأى الّشم  ابزغة )عليه السالم( أصب  إبراهي  {[ }فلّما79]
؟، فبأهّن  كانوا يسهدّلون ببربها  {مسهنبرا  عمله  طاعنا  يف حّجهه : هل }هذا ريّب هذا أكرب {}قال

 {: }اي قوم)عليه السالم( إبراهي  {م  وغربت }قالالشّ  {على أهنا الّرب دون سواها }فلّما أفلت
 أي ما جتعلونه من البواك  شريبا  هلل سبحانه.  {العّباد لغري هللا تعاىل }إيّن بريء ممّا تشركون

واملراد ابلوجه الذات، لبن حي  أن اإلنسان حينما ُيلص  {[ }إين وجهت وجهي80]
مل الوجه يف الذات جمازا  }للذي فطر السماوات لشيء ويريد اسهقباله، يوّجه وجهه إليه، واسهع

 {أي مائال  عن الشرك إىل اإلخالص }وما أان من املشركني {أي خلقها وأوجدها }حنيفا   {واألرض
 الذين يشركون ابهلل غري . 

[ وملا جادل إبراهي  حول األصنام والبواك  الِت يعبدها قومه، فشي أمر  فجاء إليه 81]
إبراهي  }أحتاجوين يف  {أي خاصمو  وجادلو  يف ابب األلوهية }قال {اَجه قومهالناس حياّجونه }وح

إىل احلق بلطفه وإحسانه }وال أخاف ما تشركون  {أي جتادلونين ابلنسبة إىل هللا تعاىل }وقد هدان {هللا
ن يشاء أي ال أخاف من آهلهب  أن يسببوا يل ضررا ، فإنه لي  الصن  والنج  يضران اإلنسان }إال أ {به

أي ضررا  يب، واالسهثناء منقطع، وقد مر سابقا  أن هذ  االسهثناءات إمنا هي ألجل إفادة متام  {ريب شيئا  
 الطل  بعد جعل املسهثى منه اإلطال ، فاألصل مثال ، وال أخاف ضررا  إال من هللا سبحانه. 

أي سبحانه  {ولست أعل  ما يشاء ريب من ضرري أو نفعي بل }وسع ريب كل شيء علما  
أيها املشركون وتهدبرون لهعرفوا أن األمر   {احمليط ابألشياء بعلمه الواسع واطالعه الشامل }أفال تهذكرون

 كما قلت لب . 
من األصنام  {أان املعهقد ابهلل سبحانه الضرر من قبل }ما أشركه  {[ }وكي  أخاف82]

الذي  {  }ال ختافون أنب  أشركه  ابهللاحلال أنب {والنجوم وهي ال متل  شيئا  من الضرر والنفع }و
أي جعله  النجوم واألصنام شركاء هلل والِت مل يدل  {بيد  كل ضرر ونفع }ما مل ينزل به عليب  سلطاان  



}فأي « األصنام والنجوم»موصولة مصداقها « ما»دليل من قبل هللا سبحانه على صحهها، فإن 
أي تسهعملون عقولب   {اف الضرر }إن كنه  تعلمونأبن ال ُي {حنن وأنه  }أحق ابألمن {الفريقني

 وعلومب  فهميزون احلق من الباطل؟ 
 



 
ُْلرِم ُأوَلئِرَك َْلُرُم األْمرُن َوُهرْم ُمْهتَرُدوَن )  تُرنَرا 8٣الَِّذيَن آَمُنوا َوَمْ يَرْلِبُسوا ِإنَرانَرُهْم بُِ ( َوتِْلرَك ُحجَّ

ِْ نَرْرفَرعُ  َناَها ِإبْرَراِهيَم َعَلى قَرْوِمر ََ 84َدرََجراِر َمرْن َنَشراُء ِإنَّ رَبَّرَك َحِِبريم  َعِلريم  ) آتَريرْ ُْ ِإْسرَ ا نَرا لَر ( َوَوَهبرْ
ِْ َداُوَد َوُسَلْيَماَن َوأَينوَب َويُوُسَم َومُ  وَسى َوَهراُروَن َويَرْعُقوَب ًُُ  َهَديْرَنا َونُوحاً َهَديْرَنا ِمْن قَرْبُل َوِمْن ُذر ِيَِّت

َْْررِزي اْلُمْ ِسرر ررَذِلَك  ررلٌّ ِمررَن الصَّرراحلِِنَي )85ِننَي )َوَُ ََ َوِعيَسررى َوِإْليَرراَس ُُ رررَيَّ َوَُيْرر ( َوِإَْسَاِعيررَل 86( َوَزَُ
نَراُهْم 87َواْلَيَسَع َويُوُنَ  َوُلوِّاً َوًُُ  َفضَّرْلَنا َعلَرى اْلَعراَلِمنَي ) رَواِوِْم َواْجتَربَريرْ ِْ ِِتِرْم َوِإ ( َوِمرْن آَِبئِِهرْم َوُذر َيَّ

ِْ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَرُُوا حَلَرِبَط 88اُهْم ِإىَل ِصَراِ  ُمْسَتِقيِم )َوَهَديْرنَ  ( َذِلَك ُهَدى هللِا يَرْهِدي ِب
رانُوا يَرْعَملُروَن ) ُهْم َما َُ َة فَرِإْن َيِْبُفرْر ِِبَرا 89َعنرْ بُرروَّ نَراُهُم اْلِِبتَراَب َواحْلُِْبرَم َوالنرن ََِء ( ُأوَلئِرَك الَّرِذيَن آتَريرْ َهرُؤ

ْلَنا ِِبَا قَرْوماً َلْيُسوا ِِبَا ِبَِباِفرِيَن ) ََ َأْسرَثَُلُِبْم 90فَرَقْد َوَُّ تَرِدِه قُرْل  ( ُأوَلئِرَك الَّرِذيَن َهرَدى هللاُ َفِبُهرَداُهُم اقرْ
َرى ِلْلَعاَلِمنَي ) ُْ ََ ِذ ِْ َأْجراً ِإْن ُهَو ِإ  (91َعَلْي

 
أي مل ُيلطوا  {ابهلل تعاىل }ومل يلبسوا {الذين آمنوا[ مث بنّي سبحانه َمن له األمن بقوله: }83]

ْرَك َلظُْلٌ   {}إمياهن  بظل  أبن مل يشركوا فإن الشرك ظل ، كما قال سبحانه: )اَل ُتْشرِْك اِبَّلَلِ ِإَن الشِّ
فإهن  ال ُيافون عقاب اآلخرة، وال ضرر الدنيا بال عوض }وه   {}أولئ  هل  األمن (٥0)َعِظيٌ (

ي مهديون إىل احلق. وهذ  اآلية وإن كان موردها قصة إبراهي  واإلميان والشرك إال أهنا عامة أ {مههدون
 . (٥1))عليه  السالم( تشمل كل إميان مل يُلب  بظل ، ولذا ورد يف مصداقها الوالية ألهل البيت

 أي األدلة {يف ما سبق }حجهنا )عليه السالم( احلجة الِت احهج  ا إبراهي  {[ }وتل 84]
املشركني حىت متبن  {، ولقّنا  إايها }على قومه)عليه السالم( أعطيناها إلبراهي  {الِت }آتيناها إبراهي 

درجات حي    )عليه السالم( كما رفعنا إبراهي   {من إيرادها عليه  وأن يغلبه  }نرفع درجات من نشاء
يرفع الدرجات، وحبس  فبحس  حبمهه البالغة  {كان م منا  موحدا  جماهدا  }إن رب  حبي  علي 

 علمه الشامل يعل  األشياء. 
إسحا  هو ابن إبراهي   {}إسحا  ويعقوب )عليه السالم( أي إلبراهي  {[ }ووهبنا له8٥]

، ومل يذكر إمساعيل وهو ابنه من هاجر إلرادة ذكر   )عليه  السالم( من سارة، ويعقوب ابن اسحق
وقد ذكر سبحانه الشجرة النبوية « وهبنا»أدرج يف مجلة مسهقال  حىت يظهر له من الشأن ما اليظهر لو 

من الثالثة  {فال يفوت ذكر  حي  يذكرون }كالًّ  )عليه السالم( ومن نوح )عليه السالم( من إبراهي 
أي من ذرية  {ه الء }ومن ذريهه {إىل احلق واىل صراط مسهقي  }ونوحا  هدينا من قبل {}هدينا
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أو املراد كالًّ منهما، فإنه جيوز ذل  إبرجاع الضمري إىل كل  السالم( )عليه إبراهي ، أو من ذرية نوح
وهو ابن داود  {}داود وسليمان (٥2)واحد، كما قال سبحانه: )َفاْنظُْر ِإىَل َطَعاِمَ  َوَشرَاِبَ  ملَْ يَوَهَسَنْه(

 أخو موسى {بن عمران }وهارون {ابن يعقوب بن إسحا  بن إبراهي  }وموسى {}وأيوب ويوس 
الذين حيسنون يف  {أي هبذا جيعل النبوة يف ذريهه، تبرميا  له }جنزي احملسنني {}وكذل  )عليه السالم(

 أعماهل ، فإان نبرمه  مبا يسهحقون. 
أي أن كل  {ابن مرَي }وإلياس كلٌّ من الصاحلني {ابن زكراي }وعيسى {[ }وزكراي وحيىي86]

 واحد منه  من الذين أصلحوا. 
ومن احملهمل أن  )صلى هللا عليه وآله( جد النيب )عليه السالم( ابن إبراهي  {[ }وإمساعيل87]

يراد به إمساعيل صاد  الوعد الذي أشري إليه يف قوله سبحانه: )َواذُْكْر يف اْلِبَهاِب ِإمْسَاِعيَل إِنَُه َكاَن 
يف « الالم»يف  والبالم {ابن مىّت صاح  احلوت }ولوطا   {، }واليسع ويون (٥3)َصاِدَ  اْلَوْعِد(

أي كل واحد منه  }فّضلنا  {، واملنصرف وغري املنصرف من األمساء مرتبط ابملفصالت }وكالًّ «اليسع»
أي عامل زماهن ، فإن كل نيب كان أفضل من مجيع الناس، ابسهثناء النيب الذي يف عهد ،  {على العاملني

 فلوط كان يف عهد إبراهي  ومل يبن أفضل منه. 
أي  {أي من آابء ه الء األنبياء }وذرايهت  {فضلنا مجاعة }من آابئه  كذل   {[ }و88]

أي اصطفيناه  واخرتانه   {أي إخوان ه الء األنبياء }واجهبيناه  {أوالد ه الء األنبياء }وإخواهن 
يف   {إىل احلق، وذل  ال يالزم سبق الضاللة، كما ال ُيفى }إىل صراط مسهقي  {للرسالة }وهديناه 

 عقيدة والسلوك والقول. كل شيء؛ ال
وإرشاد  الذي أييت أبكمل السعادة  {اهلدى الذي هدينا به األنبياء }هدى هللا {[ }ذل 89]

، واملراد إما اهلدى اخلالص، ومن املعلوم أنه ال يلزم يف {وأوفر اخلري }يهدي به من يشاء من عباد 
ابلنسبة إىل كل أحد لبن املراد هنا احلبمة ابلنسبة إىل كل أحد، وإما اهلدى العام وذل  وإن لزم 

اإليصال إىل املطلوب ال إراءة الطريق، أو يقال: إن الذي دّل عليه الدليل أن العقاب ال جيوز بال بيان، 
أما اهلداية فال دليل عقلي على إجيا ا ابلنسبة إىل كل أحد، نع  يف لزوم خروج اخللق عن العب  يلزم 

فإن احلبط ملا  {أي لبطل }عنه  {أي لو أشرك ه الء األنبياء }حلبط {اإلرشاد يف اجلملة }ولو أشركوا
من األعمال السابقة على الشرك. مث إن  {}ما كانوا يعملون« عن»أُشرب معى الزوال والذهاب عّدي بو

اآلية يف مقام بيان أن الشرك موج  حلبط األعمال مهما كانت سوابق الشرك، إذ من املعلوم الضروري 
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ألنبياء، فإن الشرط أييت حىّت يف مسهحيل الطرفني، كقوله: )ُقْل ِإْن َكاَن لِلَرمْحَِن َوَلٌد َفَأاَن َأَوُل عدم شرك ا
 . (٥٥)، ومن هذا القبيل أيضا  قوله: )لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطَن َعَمُلَ ((٥4)اْلَعاِبِديَن(
أي  {ه  }الذين آتيناه  ،)عليه  السالم( الذين ذكرانه  من األنبياء {[ }أولئ 90]

أي منص  احلب  بني الناس، فإن هذا املنص  لي   {املراد به اجلن  }واحلب  {أعطيناه  }البهاب
حي  كانوا أنبياء، وذكر النبوة بعد البهاب، لدفع توه  أن إعطاء  {إاّل هلل وملن أعطا  إاي  }والنبوة

َناُكْ  ِبُقَوٍة(البهاب لي  من قبيل إعطاء البهاب لالس ، كقوله سبحان ، }فإن يبفر (٥6)ه: )ُخُذوا َما آتَويوْ
 {البفار الذين جحدوا نبوت  اي رسول هللا }فقد وكلنا  ا {أي ابلبهاب واحلب  والنبوة }ه الء { ا

أي ابإلميان  ا، واملراد إيبال أمر دعاية النبوة واإلميان  ا، واجلهاد يف سبيلها، كالوكيل الذي يراعي أمور 
 فه  يقومون بواج  أمر النبوة خري قيام.  {ل }قوما  ليسوا  ا ببافريناملوك

أي هداه   {الذين سبق ذكره  }الذين هدى هللا )عليه  السالم( األنبياء {[ }أولئ 91]
يف أسلوب الدعوة والصرب  {اي رسول هللا }اقهد  {هللا، والهبرار هنا مقدمة  لقوله سبحانه }فبهداه 

وإشارة إىل أن األنبياء  )صلى هللا عليه وآله( ام ابألمر، وهذا كهسلية للرسولعلى األذى واالههم
السابقني ابهلوا مبا ابهلي به، ابإلضافة إىل أن االقهداء    يف هدى هللا سبحانه، ال فيما هو من عند 

 ة. ابإلقهداء مبن هو دونه يف الفضيل )صلى هللا عليه وآله( أنفسه ، حىت يقال: كي  ي من النيب
اي رسول هللا ملن  {إنه قيام ابلوظيفة ألمر هللا سبحانه وحلسابه اخلاص، فاألجر منه وحد  }قل

أي ال أطل  منب  على تبليغ الرسالة وأداء الوحي مثنا  وأجرة }إن  {تبلغه : }ال أسألب  عليه أجرا  
ين وبعد زماين. وكونه الذين ه  يف زما {أي تذكريا  }للعاملني {أي ما تبليغ الوحي }إاّل ذكرى {هو

 تذكريا  ابعهبار ما أودع يف اإلنسان من الفطرة الدالة على توحيد  سبحانه. 
وهنا س ال: كي  ميبن اجلمع بني هذ  اآلية وبني قوله: )اَل َأْسأَُلُبْ  َعَلْيِه َأْجرا  ِإاَل اْلَمَوَدَة يف 

 . (٥7)اْلُقْرىَب(
از، وقد كان إرجاع الناس إليه  لصاحل الناس، حي  واجلواب: إن إطال  األجر على املودة جم

 إهن  اهلداة املصلحون. 
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َوَمررا قَررَدُروا هللَا َحرر َّ قَررْدرِِه ِإْذ قَرراُلوا َمررا أَنْرررَزَل هللاُ َعلَررى َبَشررِر ِمررْن َشررْاِء قُررْل َمررْن أَنْرررَزَل اْلِِبتَرراَب  

ِْ ُموَسى نُورًا َوُهًدى ِللنَّاِس َ َْعلُ  تِررياً َوُعلِ ْمرُتْم َمرا َمْ تَرْعَلُمروا الَِّذي َجاء ِب ُْ قَرَراِِّيَ  تُرْبرُدونَرَها َوَُتُْفروَن َُ وَن
ْوِضِهْم يَرْلَعُبوَن ) َِ ُُْم ُقِل هللاُ ُثَّ َذْرُهْم َِ  ُُ ََ آَِب َُ الَّرِذي 9٢أَنْرُتْم َو ُِتَراب  أَنْرَزْلنَراُه ُمبَراَرإ  ُمَصردِ  ( َوَهَذا 

ِْ َوِلتُرْنِذرَ  ُُوَن  بَرنْيَ يََدْي ِْ َوُهْم َعلَرى َصرَ ِِتِْم ُُيَراِف َرِة يُرْؤِمُنوَن ِب ِِ َِ ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَْلَا َوالَِّذيَن يُرْؤِمُنوَن ِِب
ِْ َشْاء  َوَمْن َقاَل سَ 9٣) ََ ِإَلْي ِذِبً َأْو َقاَل ُأوِحَا ِإَِلَّ َوَمْ يُو تَرَرى َعَلى هللِا َُ ْنِزُل ِمتْرَل َثُ ( َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افرْ

رُِجرروا أَ  ِْ َّرراِلُموَن َِ َ َمررَراِر اْلَمررْوِر َواْلَم َِئَِبررُة َِبِسررُطو أَيْررِديِهْم َأ نْرُفَسررُِبُم َمررا أَنْرررَزَل هللاُ َولَررْو تَرررَرى ِإِذ ال
ررُتْم َعرر نرْ ررَر احْلَرر ِ  َوُُ ررُتْم تَرُقولُرروَن َعلَررى هللِا َ يرْ نرْ ُوَن )اْليَرررْوَم ُ ْررَزْوَن َعررَذاَب اْْلُرروِن ِبَررا ُُ ِْ َتْسررَتِْبُِ ( 94ْن آََيتِرر

ُُْم َورَاء ظُُهررروِرُُْم َوَمررا نَرررر وَّْلنَررا َِ ُتْم َمرررا  ُُْم َأوََّل َمررررَِّة َوتَرررَرُْ َلْقنَررا َِ َمرررا  ُتُمررروََّن فُرررَراَدى َُ َرى َمَعُِبرررْم َوَلَقررْد ِجئرْ
نَ  اُء َلَقْد تَرَقطََّع بَريرْ ُتْم تَرْزُعُموَن )ُشَفَعاءُُُم الَِّذيَن زََعْمُتْم أَنرَُّهْم ِفيُِبْم ُشَرَُ نرْ  (95ُِبْم َوَضلَّ َعْنُِبْم َما ُُ

 
[ وحي  ذكر سبحانه أنه أعطى األنبياء البهاب، رّد على من زع  أنه سبحانه مل ينزل  92]

فقال له النيب: أنشدك  )صلى هللا عليه وآله( كهااب . فقد ورد أن حربا  من أحبار اليهود جاء إىل النيب
وسى أما جتد يف الهوراة أن هللا سبحانه يبغ  احلرب السمني و وكان اليهودي ابلذي أنزل الهوراة على م

مسينا  و فغض  وقال: ما أنزل هللا على بشر من شيء. فقال له أصحابه: وحي  وال موسى؟ فأنزل هللا 
نسبوا  {أي ما عظمو  سبحانه حق تعظيمه الذي يليق به }إذ {}وما قدروا هللا حق قدر  (٥8)هذ  اآلية

أي مل ينزل على رسول كهااب  من السماء، كما  {ه البذب فو }قالوا ما أنزل هللا على بشر من شيءإلي
قال ذل  اليهودي. إن معى عدم إرسال الرسل، وإنزال البه  أن هللا خلق اخللق عبثا  واعهباطا . ومن 

حلبي  العلي ؟! املعلوم أن نسبة العب  إىل شخص عادي موج  إلهانهه وعدم تقدير ، فبي  ابهلل ا
أليست )عليه السالم(  {اي رسول هللا إلبطال كالمه  فو }من أنزل البهاب الذي جاء به موسى {}قل

 أي يف حال كون كهابه {الهوراة من إنزال هللا تعاىل، وإمنا ذكرها لبون طرف البالم يهوداي  }نورا  وهدى  
أي  {إىل احلق }جتعلونه {، وهداية }للناسنور يهدي الناس إىل مناهج احلياة الصحيحة )عليه السالم(

أي تبهبونه، وهذا لزايدة الهأكيد، أي: فبي  تنبرون ما تلقيهمو   {جتعلون ذل  البهاب }قراطي 
 {أنه  ابلقبول، وكنه  تبهبونه يف قراطي  ابعهبار أنه كهاب مساوي منزل من عند هللا سبحانه؟ }تبدوهنا

بع  األحبام املوجودة يف الهوراة يف أورا  ويعطوهنا بيد الناس  أي تظهرون بعضها، حي  كانوا يبهبون
)صلى  من الهوراة ألجل كوهنا خطرا  على أمواهل  أو جاهه ، أو فيه داللة على الرسول {}وختفون كثريا  
 . هللا عليه وآله(
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فإنب  لوال   {أيها اليهود بربكة الهوراة املنزلة على موسى }ما مل تعلموا أنه  وال آابؤك  {}وعلمه 
ما أنزل هللا على »كهاب هللا املنزل مل تبونوا تعلمون شيئا ، فبي  تنبرون إنزال هللا البهاب، وتقولون: 

أي دعه  }يف  {أنزل البهاب على موسى }مث ذره  {اي رسول هللا: }هللا {؟ }قل«بشر من شيء
 لدين، فذره  وما ه  فيه فه  وما خاضوا فيه من الباطل والبذب، إهن  يلعبون اب {خوضه  يلعبون

إلي  اي  {القرآن }كهاب أنزلنا  {كما أنزلنا البهاب على موسى كذل  }هذا  {[ }و93]
أي قبله، من الهوراة  {البهاب }الذي بني يديه {يوج  الربكة والسعادة }مصد  {رسول هللا }مبارك

يالزم تصديق الهحريفات الِت واإلجنيل وسائر البه  السماوية، ومن املعلوم أن تصديق أصل البهاب ال
أي مبة، وإمنا مسيت  ا ألن األرض دحيت من حتهها  {اي رسول هللا }أم القرى {طرأت عليه، }ولهنذر

 {من أهل البهاب وغريه  }ي منون به {من سائر أهل األرض }والذين ي منون ابآلخرة {}ومن حوهلا
فا  يف القل ، ينبع  منه اتباع احلق أينما وجد، أي ابلقرآن املنزل علي ، فإن اإلميان ابآلخرة يوج  خو 

 {وفيه تعري  مبن الي من من أهل البهاب، فإنه غري م من ابآلخرة }وه  على صالهت  حيافظون
 في دوهنا ألوقاهتا، فمن يرتك الصالة لي  مب من ابآلخرة والقرآن، وإن اّدعى اإلميان. 

الوحي إطالقا ، انس  ذل  الهنديد مبن  [ وحي  كان البالم حول الوحي، ومن قال بعدم94]
نزلت يف ابن أيب سرح الذي اسهعمله عثمان  {قال ابلوحي كذاب ، }ومن أظل  ممن افرتى على هللا كذاب  

)صلى هللا  على مصر وقد هدر رسول هللا دمه وكان حسن اخلط من كهابة الوحي فإذا قال له الرسول
وهبذا، وكان يقول للمنافقني: « إن هللا علي  حبي »كه : « إن هللا عزيز حبي »: اكه : عليه وآله(

إين أقول من نفسي مثل ما جييء به. مث ارتد كافرا  إىل مبة وصار من الطلقاء يوم فه  مبة. مث الُيفى 
، (٥9)على سبيل احلصر اإلضايف، كقوله: )َوَمْن أَْظَلُ  ممَْن َمَنَع َمَساِجَد هللِا(« ومن أظل »أن قوله سبحانه 

 وغري . 
كمسيلمة البذاب الذي اّدعى النبوة كذاب ، وكغري  ممن   {}أو قال أوحي إيّل ومل يوح إليه شيء

 من اآلايت أو األحبام.  {اّدعى هذا املنص  افرتاء ، حنو: }ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا
)صلى هللا عليه  قيل: املراد به عبد هللا بن سعد بن أيب سرح، أملى عليه رسول هللا«: اجملمع»يف 

، فجرى (60)ذات يوم: )َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِمْن ُسالََلٍة ِمْن ِطنٍي و إىل قوله و مثَُ أَْنَشْأاَنُ  َخْلقا  آَخَر( وآله(
 فأمال  عليه وقال: هبذا أنزل فارتد عدو هللا« فَوهَوَباَرَك هللُا َأْحَسُن اخْلَالِِقنيَ »على لسان ابن أيب سرح: 

 . (61)وقال: لئن كان حممد صادقا  فقد أوحي إيّل كما أوحي إليه ولئن كان كاذاب  فلقد قلت كما قال
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أي يف شدائد املوت عند النزع، كأن  {اي رسول هللا }إذ الظاملون يف غمرات املوت {}ولو ترى
حه  }ابسطو القابضة ألروا {املوت بشدائد  يغمره  مرة فمرة، كما يغمر املاء الغريق }واملالئبة

من  {أيديه { لقب  أرواحه  أببشع الوسائل يضربون وجوهه  وأدابره ، قائلني هل : }أخرجوا أنفسب 
أجسادك ، وهذا لإلذالل واإلهانة، وإال فلي  خروج أنفسه  إبمباهن ، بل بقدرة هللا تعاىل }اليوم 

معه ذلة وهوان }مبا كنه  تقولون فإنه لي  عذااب  جسداي  فقط بل  {أيها الظاملون }عذاب اهلون {جتزون
أي جازاك  بعذاب اهلون بسب  مقالهب  الباذبة على هللا حي  كنه  تقولون:  {على هللا غري احلق

 {مبا }كنه  عن آايته {أي ابلنسبة إليه سبحانه }و« على هللا»ومعى « أوحي إلينا ومل يوح إليب »
حمذوف للههويل، أي: لو رأيت « لو»، وجواب فال ختضعون ألحبامه وأنبيائه {ودالئله }تسهبربون

 ذل  لرأيت أمرا  فظيعا  مريعا . 
أي يف  {أيها الظاملون }فرادى {[ وهنا يوّجه الباري سبحانه كالمه إليه  }ولقد جئهموان9٥]

حني جئه  إىل  {حال كونب  وحداان  ال مال لب  وال مدافع، بل واحدا  واحدا  }كما خلقناك  أول مرة
يف دار الدنيا،  {أي ما أعطيناك  من املال واألقرابء واخلدم }وراء ظهورك  {}وتركه  ما خولناك الدنيا 

الذين  {فإن اإلنسان ابعهبار إقباله على اآلخرة تبون الدنيا وراء ظهر  }وما نرى معب  شفعاءك 
أي األصنام الِت   {اختذمتوه  ألنفسب  شفعاء يشفعون لب  يوم القيامة }الذين زعمه  أهن  فيب  شركاء

كان املشركون يزعمون أهنا شركاء هللا سبحانه يف اخللق والرز  وقضاء احلوائج، وقد كان املشركون 
يقولون: إّن هذ  األصنام تشفع لنا يوم القيامة. وورد أن سب  نزول هذ  اآلية أن النضر قال: سوف 

 يشفع يل الاّلت والعّزى. 
 {وبني األصنام فال مواصلة تنفع للشفاعة }وضل عنب  {أيها الظاملون }بينب  {}لقد تقّطع

 من اآلهلة املزعومة فال جتل  نفعا  وال تدفع خريا .  {أي ضاع وتالشى }ما كنه  تزعمون
 



 
َِ ِمررَن احْلَرراِ  َذِلُِبررُم هللاُ  َِ َوُ ْرررُِ  اْلَمي ِرر ْرررُِ  احْلَرراَّ ِمررَن اْلَمي ِرر َُ ررَوى   فَررََثَنَّ ِإنَّ هللَا فَرراِلُ  احْلَرربِ  َوالنرَّ

َِ َوَجَعَل اللَّْيَل َسَِبناً َوالشَّْمَ  َواْلَقَمَر ُحْسَباَّنً َذِلَك تَرْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 96تُرْؤَفُِبوَن ) ْصَبا ِِ ( َفاِلُ  ا
َََِيِر ِلَقررْوِم ( َوُهررَو الَّررِذي َجَعررَل َلُِبررُم الننُجرروَم ِلتَرْهتَررُدوا ِِبَررا َِ ظُُلَمرراِر اْلبَررررِ  َواْلَبْ ررِر قَررْد فَ 97) صَّررْلَنا ا

َََِيِر ِلَقررْوِم 98يَرْعَلُمرروَن ) ُُْم ِمررْن نَرْفررِ  َواِحررَدِة َفُمْسررتَرَقرٌّ َوُمْسررتَرْودَع  قَررْد َفصَّررْلَنا ا ( َوُهررَو الَّررِذي أَْنَشررََث
رلِ  َشرر99يَرْفَقُهروَن ) ِْ نَربَرراَر ُُ َرْجنَررا بِر ِْ ررَماِء َمراًء َفََث ِضررراً ( َوُهررَو الَّرِذي أَنْرررَزَل ِمرَن السَّ َِ  ُْ َرْجنَرا ِمْنرر ِْ ْاِء َفََث

ررَوان  َدانِيَررة  َوَجنَّرراِر ِمررْن َأْعنَرراِب َوالزَّيْرتُرر ُِبرراً َوِمررَن النَّْخررِل ِمررْن َِّْلِعَهررا ِقنرْ ُْ َحب رراً ُمتَرَرا وَن َوالرنمَّرراَن ُُنْرررُِ  ِمْنرر
ُُروا ِإىَل ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َويَرنْ  ِْ انُْ َر ُمَتَشاِب ََََيِر ِلَقْوِم يُرْؤِمُنوَن )ُمْشَتِبهًا َوَ يرْ ِْ ِإنَّ َِ َذِلُِبْم  ( َوَجَعُلوا 100ِع

را َيِصرُفونَ  ُْ َوتَرَعراىَل َعمَّ ُْ بَِننَي َوبَرَناِر ِبَورْيِ ِعْلِم ُسرْبَ اَن َرُقوا َل َِ َلَقُهْم َو َِ اء اجلِْنَّ َو ( بَرِديُع 101) هلِل ُشَرَُ
ُْ وَ  ررَمَواِر َواألْرِو َأَنَّ َيُِبرروُن لَرر ررلَّ َشررْاِء َوُهررَو ِبُِبررلِ  َشررْاِء َعِلرريم  السَّ لَررَ  ُُ َِ ُْ َصرراِحَبة  َو لَررد  َوَمْ َتُِبررْن لَرر

(10٢) 
 
 {[ إن أصنامب  ال تشرتك مع هللا يف اخللق وال يف أي شيء من الش ون بل }إن هللا96]

يخرج أي يشق احل  الياب  امليت وُيرج منه النبات ويشق نواة الهمر ف {وحد  }فالق احل  والنوى
فالنبات حي ُُيرجه من احلبة الِت ال حياة فيها، والفرخ حّي ُيرجه  {منها النخل }ُيرج احلّي من امليت

من البي  امليت، والولد احلّي ُيرجه من األم امليهة، والبعوض وأشباهه ُيرجه من املاء امليت، وهبذا 
جلنني امليت من األم احلية، كاحلبة من النبات، والبي  من الدجاج، وا  {}وخمرج امليت من احلي

للهفّنن يف العبارة الذي هو نوع من « خمرج»و« ُيرج»والفضالت امليهة من احلّي، وكأن الهغرّي يف العبارة 
 {أي ذل  الذي يفعل كل ذل  و أيها البشر و هو هللا وحد  }فأىن ت فبون {أنواع البالغة }ذلب  هللا

 أي تصرفون عن احلق إىل الباطل. 
أي يشق عمود الصب  عن ظلمة الليل، وُيرج الضياء من الظلمة  {الق اإلصباح[ }ف97]

 {جعل }الشم  والقمر حسباان   {تسبنون فيه وهتدؤون عن العمل إذا أظل  }و {}وجعل الليل سبنا  
مصدر، وكوهنما حسباان  أي مصدري حساب وتوقيت، « حسبان»جتراين يف أفالكهما حبساب دقيق، و

مما محل املصدر على الذات مبالغة، فمن الشم  تهولد األايم، ومن القمر تهولد ، «زيد عدل»حنو: 
املذكور من فلق اإلصباح وجعل الليل سبنا  والشم  والقمر حسباان  }تقدير  {الشهور واألعوام }ذل 

 مبصاحل العباد، فأي شيء يرتبط أبصنامب  أيها الضالون.  {يف سلطانه }العلي  {العزيز
يف السماء }لهههدوا  ا يف ظلمات الرب  {أيها البشر }النجوم {ذي جعل لب [ }وهو ال98]

فإن اإلنسان يعرف طريقه من النج  يف الليايل، فمن قصد مدينة حنو املشر  جعل النج   {والبحر



الدالة على  {املشرقي أمامه، ومن قصد مدينة حنو املغرب، جعله خلفه، وهبذا }قد فصلنا اآلايت
 أي هل  عل  ومعرفة ابألوضاع.  {}لقوم يعلمون اخلالق وصفاته

)عليه  هي آدم {أي خلقب  وأبدعب  }من نف  واحدة {[ }وهو الذي أنشأك 99]
 {، إنه سبحانه القادر ملثل هذا األمر العظي  }فو)عليها السالم(ومن فضل طينهه خلقت حواء  السالم(

ء، وإمنا مسي ذل  مسهودعا  ألن املين يف أصالب اآلاب {يف بطون األمهات }ومسهودع {لب  }مسهقر
أي األدلة واحلجج }لقوم  {يبقى قليال  يف الصل  حىت ينزل، فهو أشبه ابلوديعة }قد فصلنا اآلايت

 أي يفهمون األدلة، كي يعلمون أن هللا سبحانه هو الذي صنع كل ذل .  {يفقهون
لسماء جهة العلو، فإن ما هو املطر، واملراد اب {[ }وهو الذي أنزل من السماء ماء  100]

أي أخرجنا بسب  املاء نبات   {عالك فأظل  هو السماء و يف لغة العرب و }فأخرجنا به نبات كل شيء
أي من املاء، والهبرار، ألنه أمجل  {كل شيء قابل لإلنبات من خمهل  أقسام النبااتت }فأخرجنا منه

إن النبت أوال  لي  أخضر، وإمنا أبي  صغري مث أوال ، مث أريد الهفصيل، أو الضمري عائد إىل النبات، ف
من ذل   {هو مبعى أخضر، أي خنرج من ذل  زرعا  رطبا  أخضر }خنرج منه {يصري أخضر }خضرا  

ُيرج }من  {قد ترّك  بعضه على بع  كح  احلنطة والشعري }و {الزرع األخضر }حبا  مرتاكبا  
ببسر « قنو»مجع «: قنوان»  الرط ، فإن أي أعذا {}قنوان« من النخل»بدل  {النخل من طلعها

أي  {أخرجنا منه }جنات {أي قريبة الهناول }و {ابلبسر }دانية« العذ »القاف وضمها، وهو 
أي شجريهما }مشهبها  وغري  {أخرجنا منه }الزيهون والرمان {}و« عن »مجع  {بساتني }من أعناب

بات مهشا ة وبعضها غري مهشا ة، يف اللون فبع  األشجار واألمثار واألورا  واألزهار واحل {مهشابه
من أحسن أنواع البالغة، « مشهبه ومهشابه»والطع  واحلج  واخلاصية وغريها. واالخهالف بني لفظي 

فإن  {أي مثر كل واحد من املذكورات }إذا أمثر {أيها الناس }إىل مثر  {لهطابق اللفظ واخلارج }انظروا
أي نضجه إذ نضج، فإن من نظر إىل  {انظروا إىل }ينعه {تعاىل }ويف ذل  داللة عجيبة على الصانع 

يف اللغة مبعى « ينع»ذل  نظر أتمل واعهبار، عرف عظي  الصنعة وجليل اخللقة، ودقيق احلبمة، و
أي فيما تقدم من اخللقة }آلايت  {؛ كصح  وصاح  }إن يف ذلب «اينع»وقيل: مجع « النضج»

 ون السخافة. ابحلقائق، ويهجنب {لقوم ي منون
لبن البفار  {[ إن هللا هو خالق كل شيء وهو اإلله الواحد الذي ال شري  له }و101]

احلال أنه سبحانه هو الذي  {فقالوا أبن هلل شركاء يف األلوهية ه  من اجلن }و {}جعلوا هلل شركاء اجلن
أي جعلوا،  {خرقواأي خلق اجلن، فبي  يبون املخلو  شريبا  مع اخلالق يف األلوهية }و  {}خلقه 

فقد قال اليهود: عزير  {تعاىل }بنني وبنات {من اللطافة. }له« خرقوا»وال ُيفى ما يف الهعبري بلفظ 
ابن هللا، وقالوا: حنن أبناء هللا، وقالت النصارى: املسي  ابن هللا، وجعل املشركون املالئبة بنات هللا، كما 



فإن ذل  منه  كان ظنا   {، }بغري عل (62)ِذيَن ُهْ  ِعَباُد الَرمْحَِن ِإاَناث (قال سبحانه: )َوَجَعُلوا اْلَمالَِئَبَة الَ 
أي تقدس وترفع }عما  {}وتعاىل« أنزهه تنزيها  له»منصوب بفعل حمذوف، أي:  {وتومها  }سبحانه

 أي األوصاف الِت يلصقوهنا بساحة قدسه، من جعل الشري  واألوالد.  {يصفون
وخالقهما بال شري  أو  {أي مبدع }السماوات واألرض {ع[ إنه وحد  هو }بدي102]

احلال أنه تعاىل }مل تبن  {أي كي  }يبون له ولد و {ظهري، وهذا رّد على من جعل له شريبا  }أىن
فهو اخلالق املطلق، }وهو ببل  {أي زوجة؟ وهذا رد ملن جعل له أوالدا  }وخلق كل شيء {له صاحبة
 فهو العامل املطلق.  {شيء علي 
 

                                                             

 .20سورة الزخرف:  (62)



 
رلِ  َشرْاِء َوُِيرل  )  اِلُ  ُُلِ  َشْاِء َفاْعبُرُدوُه َوُهرَو َعلَرى ُُ َِ ََ ُهَو  َْ ِإ ََ ِإَل ( 10٣َذِلُِبُم هللُا رَبنُِبْم 

َِبرُي ) ْْ ُْ األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُإ األْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُم ا ْن ( َقْد َجاءُُْم َبَصائُِر ِمرْن رَبِ ُِبرْم َفَمر104ََ تُْدِرُُ
َِفرريِ  ) َهررا َوَمررا َأََّن َعلَررْيُِبْم ِِ ِْ َوَمررْن َعِمررَا فَرَعَليرْ َََِيِر َوِليَرُقولُرروا 105أَْبَصررَر َفِلنَرْفِسرر ررَذِلَك ُنَصرررِ ُف ا ( َوَُ

ُْ ِلَقررْوِم يَرْعَلُمرروَن ) ََ َوِلنُربَريِ نَرر ََ ُهررَو َوأَ 106َدَرْسرر َْ ِإ ََ ِإلَرر ْعررِرْو َعررِن ( اتَّبِررْع َمررا ُأوِحررَا ِإَلْيررَك ِمررْن رَب ِررَك 
ََ َعلَرررْيِهْم ِبَوُِيرررِل 107اْلُمْشرررِرُِنَي ) ( َولَرررْو َشررراء هللاُ َمرررا َأْشرررَرُُوا َوَمرررا َجَعْلنَررراَإ َعلَرررْيِهْم َحِفيُررراً َوَمرررا أَنْررر

رررَذِلَك زَيرَّنَّرر108) ََ َتُسرربنوا الَّررِذيَن يَرررْدُعوَن ِمررْن ُدوِن هللِا فَرَيُسرربنوا هللَا َعرررْدواً ِبوَرررْيِ ِعْلررِم َُ ا ِلُِبررلِ  ُأمَّرررِة ( َو
رررانُوا يَرْعَملُررروَن ) ِرررْم َمرررْرِجُعُهْم فَريُرنَرب ِرررئُرُهْم ِبَرررا َُ ( َوَأْقَسرررُموا ِِبَّللَِّ َجْهرررَد َأْنَررراِوِْم لَرررِئْن 109َعَمَلُهرررْم ُثَّ ِإىَل َرِبِ 

َََِيُر ِعْنررَد هللِا َوَمررا ُيْشررِعُرُُمْ  َررا ا ََ يُرْؤِمنُرروَن ) َجرراءتْرُهْم آيَررة  َليُرررْؤِمُننَّ ِِبَررا قُررْل ِإمَّ ( 110أَنرََّهررا ِإَذا َجرراءْر 
ِْ َأوََّل َمرَِّة َونََذرُُهْم َِ ُِّْوَياِوِْم يَرْعَمهُ  َما َمْ يُرْؤِمُنوا ِب  (111وَن )َونُرَقلِ ُب َأْفِئَدتَرُهْم َوأَْبَصارَُهْم َُ

 
 بللخطوا «كو »و تعواىل، {هللا} هوو املهقدموة الصوفات لوه املذكور ذل  أي {ذلب [ }103]

 حوىت خلقه، من خارج شيء فال {شيء كل خالق} له شري  فال {هو إال إله ال ربب } السامعني إىل
 حوافظ فوال وقوائ ، ومودبّر حفويظ أي {وكيول شويء كول علوى وهوو} وحود  {فاعبودو } شوريبا   لوه يبون
 . سوا  أحد ابألمر قائ  وال غري ،

 بوني فيوه فور  ال وهوذا مرئيوا ، ونيبو حىت جبس  لي  سبحانه فإنه {األبصار تدركه ال[ }104]
 البوووالم يف روعووي {األبصووار يووودرك وهووو} اآلخوورة يف يُبصووور وال الوودنيا يف يُبصوور ال فهوووو واآلخوورة، الوودنيا

 ابملعوى اللطو  بوه يوراد ال {اللطيو  وهوو} وغريهوا األبصوار شيء كل يدرك فهو وإال اللفظي، الهجان 
 «املبوادئ واتورك الغواايت خذ» ابب من بل أشبه، وما الرقيق،و  األجسام، يف النافذ به املراد األجسام، يف

 . شيء ببل العامل {اخلبري} األكوان يف سارية وقدرته األشياء، يف انفذ فعلمه
 الداللووة وهوي «بصورية» مجوع «بصوائر» {رببو  موون بصوائر} البشور أيهوا {جواءك  قود[ }10٥]

 فمون} واألحبوام األصوول، علوى سوبحانه، هللا لقب من دالالت جاءتب  أي الشيء،  ا يُبصر الِت البّينة
 ذاتوه إىل ذلو  خوري يعوود فإنه {فلنفسه} بصري معهرب نظر فيها ونظر الدالالت هذ  تبنّي  من أي {أبصر

 علووى يعوود اإلعوراض وابل أن أي {فعليهوا} عنهوا وأعورض فيهوا ينظور فلو  عنهوا {عموي ومون} وشخصوه
 أحفظبو  {حبفويظ} النواس أيها {عليب }لى هللا عليه وآله()ص  الرسول ابلضمري املراد {أان وما} نفسه
 . فعليها ضل ومن فلنفسه آمن من مرشد، مبلغ أان وإمنا واالحنراف، اخلطأ عن

 نرسولها {اآلايت} هوذ  {نصوّرف} قبول ذي مون اآلايت تصوريفنا مثل أي {وكذل [ }106]
 كوووانوا كموووا غوووريك، مووون علمههووواوت اآلايت هوووذ  درسوووت: البفوووار يقوووول أي {درسوووت وليقولووووا} ونبّينهوووا



 بعو  من أو سلمان، من أو الشام، طريق يف الراه  من )صلى هللا عليه وآله( تعلمه إىل القرآن ينسبون
 اآلايت، يعلمووون الووذين للعلموواء أي {يعلمووون لقوووم} اآلايت موون تقوودم مووا نوّضوو  أي {ولنبّينووه} اليهووود

 . ذكرابل خّصه  ولذا ابآلايت، املنهفعون ه  ه الء فإن
 األصونام وذر {هوو إال إلوه ال} وهوو {ربو  مون إليو  أوحى ما} هللا رسول اي {اتبع[ }107]
 عووون وأعوورض} املنحووورفني احنووراف يضووور  وال املغرضووون، قالووه مبوووا يبووايل ال الووودعوة صوواح  فووإن واألواثن،
: معنووا  بوول معهوو ، القهووال عوودم أو اإلسووالم، إىل دعووائه  عوودم املووراد ولووي  هلوو ، تهعوورض فووال {املشووركني

 واالعهناء بقوله االههمام عدم يراد «فالن عن أعرض: »يقال كما وهذا ،«وطريقهه  أقواهل  عن أعرض»
 . كر  أم أح ّ  املسهقي  الطريق سلوك من بد ال وأنه بشأنه،

 اخهبووار دنيوا الودنيا ولبون {أشوركوا موا} الشورك عودم علوى يبورهه  أن {هللا شواء ولوو[ }108]
 هللا رسوول اي {جعلنواك وموا} أشورك شواء ومون آمون شواء فمون الطريوق، سوبحانه هللا ريه ي وإمنا وامهحان،

 لست أي {بوكيل عليه  أنت وما} علي  الشرك إمث يبون حىت الشرك، عن حتفظه  {حفيظا   عليه }
 هووو احلفوويظ أن والوكيوول، احلفوويظ بووني الفوور  ولعوول واإلنووذار، الووبالغ عليوو  وإمنووا ذلوو ، يف علوويه  مبوكوول

 وجلوو  عنووه الضورر دفووع عليوه فيجوو  أموور ، بوه ينوواط الوذي هووو والوكيوول الضورر، عوون الشويء حيفووظ يالوذ
 . احلفيظ من أع  فهو إليه، النفع

 أي {هللا دون مووون} البفوووار هوووا{يووودعون الوووذين} اآلهلوووة املسووولمون أيهوووا {تسووبوا وال[ }109]
 فووإهن  {علوو  بغووري} احلووق عوون هعووديال مبعووى ظلمووا ، أي {عوودوا  } ابملثوول مقابلووة {هللا فيسووبوا} هللا سوووى

 زينووا} الباطلووة ابآلهلووة االعهقوواد {كووذل } سوووا ؟ آهلووة ويهخووذون يسووبونه، كووانوا ملوواذا وإال ابهلل، جوواهلون
. وأابطيلوه عملوه مون الصوحي  رأى وقارن تفبر ولو حسنا ، عمله يرى إنسان كل فإن {عمله  أمة لبل

 وليهبووني لالمهحوان، وذلو  األسوباب، وسوب  اخللوق ُيووال  الوذي هوو ألنوه سوبحانه هللا إىل الهوزيني ونسوبة
 سوبحانه، هللا حسواب إىل يرجعوون اجلميوع فوإن {مورجعه  ر و  إىل مث} هواها يهبع ومن نفسه ُيال  من

 أنوه ذلو  ومعوى والقبيحوة، احلسنة األعمال من {يعملون كانوا مبا} ُيربه  أي {فينبئه } وعقابه وثوابه
 .والوعيد الههديد تريد..« عملت مبا أخربك: »العاصي البن  تقول اكم أبعماهل ، جُيازيه 

  فيه ؟ القدح من كثري القرآن ويف األصنام، س ّ  عن هللا هنى كي : س ال وهنا
 خبوووالف السووو ، موقوووع يعووورف األول أن اجلاهووول وسووو ّ  احلبوووي  سووو ّ  بوووني الفووور  إن: واجلوووواب

 األموورين فووإن قصوواص، أو حلوودٍّ  بنفسووه يضوورب أنووه ورأينووا النوواس، ضوورب عوون القاضووي هنووى لووو كمووا الثوواين،
 . اليهنافيان

 جوواءهت  لووئن} الغليظوة أميوواهن  أي {أميوواهن  جهود ابهلل} البفووار حلوو  أي {وأقسوموا[ }110]
 هللا رسول اي {قل} اآلية بهل  أي { ا لي منن} مقرتحاهت  من طلبوا ما حس  خارقة معجزة أي {آية
 يف الصووالح هللا عوورف فووإن شويء، منهووا لوودي ولوي  لدنووه، وموون {هللا عنود} اخلارقووة {اآلايت إمنووا: }هلو 



 {أهنوا} امل منوون أيهوا {يشوعرك  وموا}  وا أيت مل اإلتيان عدم يف الصالح عرف وإن أظهرها،  ا اإلتيان
 تفيود  ال املعانود أن والسور. ي منووا فلو  قبل من اآلايت جاءت كما {ي منون ال جاءت إذا} اآلايت أي

 . فيها فائدة ال املقرتحة اآلايت فإنزال اآلايت، من تقدم ما تبفيه للحق والطال  اآلية،
 العووني وهووو «بصوور» مجووع {وأبصوواره } القلوو  وهووو «فوو اد» مجووع {أفئوودهت  ونقلوو [ }111]

 عنووواده  اسوووهلزم الوووذي األمووور أول إبنبووواره  جووووزوا فوووإهن  {مووورة أول} ابلقووورآن أي {بوووه ي منووووا مل كموووا}
 شوأن هوو كموا زائغوة، تهحورك وأبصواره  ختفق، قلو   فجعلت نفوسه ، أزعجت أبن  ،غيه يف ومتاديه 

 عوون والسووماء األرض يف تبحوو  وهنوواك هنووا تهلفووت وعينووه يصوونع، مووا يوودري ال أنووه احلووق أمووام مبطوول كوول
 وتعدوا طغوا الذي {طغياهن  يف} ندعه  أي {ونذره } فيها وقع الِت األزمة من واخلالص املهرب طريق

 . احلرية يف يرتّددون {يعمهون} حلقا فيه
 اآلايت، بهلوو  ربووه يسووأل أن)صوولى هللا عليووه وآلووه(  النوويب أراد اآلايت، طلبوووا ملووا أهنوو  روي وقوود

 حوىت توركهه  شوئت وإن ُعوّذبوا، يصودقوا، مل إن ولبون ذهبوا ، الصوفا أصوب  شوئت إن: وقوال جربئيول فجاء
 تعواىل هللا فوأنزل ،(63)اتئوبه  يهووب حوىت أتوركه  بول: آلوه()صولى هللا عليوه و  هللا رسوول فقال اتئبه ، يهوب
 .اآلية هذ 
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