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َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا   َوَلْو َأن ََّنا نَ زَّْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمالَِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرََن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُباًل َما

ًا َشَياِطنَي اإِلْنِس َواجلِْنِي ( وََكذَ 112ِإاَل َأْن َيَشاء هللُا َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم ََيَْهُلوَن ) ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِي َنِبٍي َعُدوي
( 11٣يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاء رَبَُّك َما فَ َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُروَن )

َر هللِا 11٤ِِبآَلِخَرِة َوِليَ ْرَضْوُه َوِليَ ْقََتُِفوا َما ُهْم ُمْقََتُِفوَن ) َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنونَ  ( َأفَ َغي ْ
َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعَلُموَن أَ  نَُّه ُمنَ زٌَّل ِمْن أَبْ َتِغي َحَكمًا َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًل َوالَِّذيَن آتَ ي ْ

َل ِلَكِلَماِتِه َوُهَو 11٥َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن ) رَبِيَك ِِبحلَْقيِ  ( َوَتَّْت َكِلَمُة رَبِيَك ِصْدقًا َوَعْداًل اَل ُمَبدِي
ِميُع اْلَعِليُم ) ( َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِف األْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل هللِا ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإاَل الظَّنَّ 11٦السَّ

( 118( ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن )11٧ِإْن ُهْم ِإاَل ََيُْرُصوَن )وَ 
ُتْم ِِبََيتِِه ُمْؤِمِننَي )  (11٩َفُكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم هللِا َعَلْيِه ِإْن ُكن ْ

 
ال يريدون ابآلايت إال االقرتاح، ولو أنزلت إليهم مل  [ مث بنين سبحانه أنن هؤالء معاندين112]

حّتن يروهنم مشاهدة، ويشهدون لك ابلرسالة }وكلنمهم  {يكونوا مؤمنني }ولو أنننا نزنلنا إليهم املالئكة
أي مقابلةا  {أي مجعنا }عليهم كل شيء قبالا  {أي أحيينا األموات حّتن تكلنمهم }وحشران {املوتى

هلم مبا طلبوا من اآلايت، أو املراد: مجعنا حواليهم األشياء الكونية، أبن أيتيهم الشجر ومعاينة، أبن جئنا 
لعنادهم وإصرارهم  {واحلجر واملاء واحليوان، وكان ذلك لبيان حشر صور مدهشة مرعبة }ما كانوا ليؤمنوا

كمة }ولكن أن جيربهم على اإلميان، ولكن هللا ال يشاء ذلك ألنه خالف احل {}إال أن يشاء هللا
أهنم لو أوتوا بكل آية مل يؤمنوا، بل يزعمون أهنم يؤمنون إن رأوا، جلهلهم بعنادهم  {أكثرهم جيهلون

 الكامن يف نفوسهم، الذي ال ينفع معه كل آية. 
 {أي كما جعلنا لك اي رسول هللا أعداء معاندين }جعلنا لكل نيب عدواا  {[ }وكذلك113]

بني اختيار العداوة، وذلك اختبار هلم، ورفعاا لدرجات األنبياء. وقد التخلية بينهم و « اجلعل»ومعىن 
سبقت اإلشارة إىل أن األمور االختيارية للناس تُنسب إىل هللا سبحانه ابعتبار جعله األسباب والتخلية 

نصب  {بني الناس وبينها، كما تُنسب إىل فاعليها ألهنم السبب املريد هلا }شياطني اإلنس واجلن
واملراد به اجلنس ال الواحد، واملراد بشياطني اإلنس، إما الشياطني املوكلة « عدواا »ألنه بدل « شياطني»

أي املردة من أفراد اإلنسان، فإن « خامت فضة»ابإلنسان اليت تغويه وأتمره ابلقبائح، وإما من قبيل 
 ، قال الشاعر: «شطن»الشيطان مبعىن املارد من 

 ى يف السجن واألغالل مث يُلق  أاي شاطن عصاه عكاه 



أي يوسوس خفية }زخرف  {وهكذا يقال ابلنسبة إىل شياطني اجلن }يوحي بعضهم إىل بعض
أي ألجل الغرور  {أي: القول املزخرف، الذي يستحسن ظاهره وال حقيقة له وال أصل }غروراا  {القول

لعدوانية ضد األنبياء، أي لو أراد جربهم على عدم هذه األعمال ا {واإلضالل }ولو شاء ربك ما فعلوه
ن من ذلك، لكنه مل يشأ، ألنه خالف احلكمة }فذرهم أي افرتاؤهم،  {أي دعهم }وما يفرتون {لتمكن

 فأعرض عنهم، وال تتعرنض هلم، بل خذ طريقك، وبلنغ رساالت ربك. 
ألجل  {[ إن الشياطني يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول ألجل الغرور }ولتصغى114]

 {أي: قلوب }الذين ال يؤمنون ابآلخرة {أي إىل هذا الوحي بزخرف القول }أفئدة {أن متيل }إليه
أي يرضى من ال يؤمن  {فإهنم يوسوسون ليغروا الناس وليستميلوا أفئدة الكفار إىل مكائدهم }ولريضوه

تكبوا من أي ير  {ابآلخرة، ابلوحي والوسوسة، مبعىن إرضاء الكفار مبنهجهم فال مييلوا إىل احلق }وليقرتفوا
أي الشيء الذي يرتكبون. ومجلة املعىن أن وسوسة الشياطني ألجل  {الكفر واملعاصي }ما هم مقرتفون

 أن يغروا الناس، ويستميلوا قلوهبم، ويرضون عن طريقتهم، ويرتكبون اآلاثم. 
، والذي ال يؤمن ابآلخرة، )صلى هللا عليه وآله( [ إنن هناك شخصني متعاديني الرنسول115]

احَلَكم بينهما؟ وهنا أييت اجلواب أن احلكم هو هللا وحده، قل ايرسول هللا هلؤالء: }أفغري هللا أبتغي  فمن
الا  {أي أطلب سوى هللا حاكماا }وهو {حكماا  ام }الذي أنزل إليكم الكتاب مفصن فيه ما  {أعلم احلكن

عاين مبا يوجب رفع االشتباه. حيتاج إليه اإلنسان، يفصل بني احلقن والباطل، ومعىن التفصيل: تبيني امل
أي أعطيناهم  {ومن املعلوم أن القادر على تنزيل الكتاب، هو الذي يُتخذ حكماا }والذين آتيناهم

وليس   {أي الكتاب وهو القرآن }منزل من ربك ابحلق {من اليهود والنصارى }يعلمون أنه {}الكتاب
إمنا يعرف ذا الفضل »يعرفوا ذلك، فإنه  كالم اآلدميني، وختصيص أهل الكتاب، ألن علمهم يقتضي أن

أي الشاكني. ومن املعلوم أن النيب ال يشك  {اي رسول هللا }من املمرتين {}فال تكونن« من الناس ذووه
 . )صلى هللا عليه وآله(وإمنا املراد به السامع، وإن كان اخلطاب موجهاا إىل الرسول 

اده هللا سبحانه من البشر، مت إبنزال هذا ابلقرآن الكرمي، فما أر  {[ }ومتت كلمة ربك116]
فما فيه من األخبار صدق ال يشوبه   {الكتاب، فليس وراءه كتاب آخر وكلمة أخرى }صدقاا وعدالا 

كذب، وعدل اليشوبه احنراف وزيغ، فكل خرب خيالف إخباره عن املبدأ وعن املعاد وعن الرسالة وعن 
حكم خيالف حكمه فهو زيغ وابطل }ال مبندل  العدل وعن اخلالفة وعن غريها، فهو كذب، وكل

ل كلماته تعاىل ابلزايدة والنقصان،  {لكلماته فإن كلمات هللا سبحانه هي امليزان لكل شيء فال أحد يبدن
ل فهو املنحرف الضال }وهو السميع بكل ما يفعلون  {ألقوال الناس }العليم {تبديالا صحيحاا، ومن بدن

 م. فُيجازيهم حسب أعماهلم وأقواهل
لذا }إن  {[ إن امليزان هو كلمات هللا سبحانه، فليس هناك حق فيما عدا ذلك }و117]

ار أو ضالني، فاتنباعهم موجب  {تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا ألن غالب الناس كفن



ي إطاعة للكفر والضالل، نعم هناك قلة مل خيُل منهم زمان، هم اآلخذون أبحكام هللا تعاىل، فإطاعتهم ه
 {أي ما يتنبع هؤالء الكثرة من الناس }إال الظن {هللا، وال يوجب اتباعهم ضالالا وزيغاا }إن يتبعون

حون ظنناا ما يعتقدونه، أو يعملون به }وإن هم  {فليس هلم حجة وبرهان يف كفرهم وضالهلم، وإمنا يرجن
  اعتقاداا وجزماا. هو التخمني، أي يقولون ختميناا ال« اخلرص» {أي ما هم }إال خيرصون

أي أعلم من سائر الناس  {اي رسول هللا }هو أعلم من يضل عن سبيله {[ }إن ربنك118]
صادر عن علم ومعرفة، « إن يتبعون إال الظنن وإن هم إال خيرصون»مبن يسلك سبيل الضالل، فقوله: 

ا يقولون عن قطع وجزم. فذلك فإذا قال قائل: إن الكفار يعتقدون اعتقاداا جازماا مبا أشركوا، ويقولون م
الذين يسلكون سبيل  {سبحانه }أعلم ابملهتدين {غري عارف أبحواهلم، وربك أعلم منه هبم }وهو

 اهلدى والرشاد. 
[ إذاا فاحلكم كله هلل صغرياا كان أو كبرياا، وقد كان الضالنون جيادلون املسلمني يف شؤون  119]

كلون امليتة، ويرتكون املذبوح، وكانوا حيتجون على املسلمني كثرية، ومنها أمر الذابئح، فقد كانوا أي
قائلني: أأتكلون أنتم ما قتلتم وال أتكلون ما قتل ربنكم؟ يريدون االعرتاض على املسلمني يف عدم أكلهم 

عند الذبح، واجتمع فيه سائر الشرائط، واألمر  {أيها املسلمون }مما ذكر اسم هللا عليه {للميتة }فكلوا
قتم مبا جاء به  {ة ألنه يف مقام توهم احلضر }إن كنتم آبايته مؤمننيلإلابح أبن آمنتم ابهلل ورسوله وصدن

 . )صلى هللا عليه وآله(الرسول 
 



 
 رِْرتُْ َوَما َلُكْم َأاَل َتَُْكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم هللِا َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإاَل َما اْضطُ  

( َوَذُروا ظَاِهَر اإِلْثِْ 12٠ِإَلْيِه َوِإنَّ َكِثريًا َلُيِضلُّوَن ِبَِْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْعَتِديَن )
ُكُلوا ِمَّا ْمَْ يُْذَكِر اْسُم هللِا ( َواَل َتَْ 121َوَِبِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اإِلْْثَ َسُيْجَزْوَن ِبَا َكانُوا يَ ْقََتُِفوَن )

َياِطنَي َلُيوُحوَن ِإىَل َأْوِلَيائِِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم إِ  نَُّكْم َلُمْشرُِكوَن َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشَّ
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً 122) ََيِْشي ِبِه ِف النَّاِس َكَمْن َمثَ ُلُه ِف الظُُّلَماِت لَْيَس  ( َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحيَ ي ْ

َها َكَذِلَك زُيِيَن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) ( وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِف ُكلِي قَ ْريٍَة َأَكابَِر ُُمْرِِميَها 12٣ِبَارٍِج ِمن ْ
( َوِإَذا َجاءتْ ُهْم آيٌَة َقاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َحَّتَّ 12٤نْ ُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن )ِلَيْمُكُروا ِفيَها َوَما ََيُْكُروَن ِإاَل ِبَِ 

َد هللِا نُ ْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَ ُرُسُل هللِا هللُا َأْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل ِرَساَلَتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعنْ 
 ( 12٥وا ََيُْكُروَن )َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َكانُ 

 
أي شيء لكم يف أن الأتكلوا }مما ذكر اسم  {أيها املسلمون }أالن أتكلوا {[ }وما لكم120]

هللا سبحانه  {أي ملم ال أتكلونه، هل أن ذلك بزعم التحرمي ألنكم تقتلونه؟ }وقد فصل {هللا عليه
رم عليكم {}لكم فإنكم إذا  {ما اضطررمت إليه وليست الذبيحة منها }إال {على لسان رسوله }ما حن

فإىل  {من الناس }ليضلون أبهوائهم {اضطررمت إىل ما ُحرنم جاز لكم أكله بقدر الضرورة }وإن كثرياا 
حيث مال هواهم ساقوا الناس إليه، فذلك يسبب إضالل الناس }بغري علم{ يهديهم إىل احلق، وإن 

اي رسول هللا  {، ال من علم وصالح }إن ربنكحترمي املشركني للمذكى من هذا القبيل، فإنه من اهلوى
 الذين يتجاوزون احلق، ويتعدونه إىل الباطل.  {}هو أعلم ابملعتدين

أيها املسلمون  {[ ويف عداد ذكر احلرام واحلالل، ينهي سبحانه عن كل حمرم }وذروا121]
 أي ما ظهر من املعاصي وما بطن مما يؤتى به سرناا.  {}ظاهر اإلمث وابطنه

: إن أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إذا زان اإلنسان علناا كان آمثاا، وإن زان سراا مل يكن به أبس، قيل
 وهبذه املناسبة نزل هذا التعميم. 

 {أي يعاقبون }مبا كانوا يقرتفون {أي يعملون ابملعاصي }سيجزون {}إن الذين يكسبون اإلمث
 أي ارتكبه. « اقرتف اإلمث»أي يرتكبون، يقال: 

من الذابئح اليت تذبح بدون  {أيها املسلمون }مما مل يذكر اسم هللا عليه {[ }وال أتكلوا122]
فية }إىل  {وخروج عن طاعة هللا تعاىل }وإن الشياطني ليوحون {التسمية }وإنه لفسق أي يلقون خم

فار }ليجادلوكم {أوليائهم سلمون مما قائلني: كيف أتكلون أيها امل {أي: يف قلوب الذين اتبعوهم من الكن
يف أكل امليتة  {تقتلونه أنتم وال أتكلون مما قتله هللا، وقتيل هللا أوىل ابألكل من قتيلكم؟ }وإن أطعتموهم



ألنن استحالل امليتة يوجب الكفر، أو املراد: أنكم مثلهم، ال مثل املؤمنني، وهذا تعبري  {}إنكم ملشركون
 ال الشرك.  خطايب، ولعل هذا أقرب ألن االستحالل يوجب الكفر

 {ابلكفر }فأحييناه {[ مث ذكر سبحانه مَثل الفريقني، املؤمنني والكفار }أومن كان ميتاا 123]
ْبه املوت حيث أن الكافر الأييت منه العمل الصاحل، واإلميان شبيه ابحلياة لذلك  ابإلميان، فإن الكفر شم

فيعرف كيف  {بذلك النور }يف الناسأي  {منهاجاا ينري به دروب احلياة }ميشي به {}وجعلنا له نوراا 
أي كالكافر  {ميشي وكيف يعاشر، ال كاألعمى الذي يصطدم هبذا وذاك }كمن مثله يف الظلمات

الذي هو مثل الشخص الذي ال نور له بل ميشي يف الظلمات، فمن يف الظلمة ُشبنه ابلكافر، ألن ظلمة 
ل احلياة السليمة ولذا فهو دائم املشاكل الكفر أشد من ظلمة عدم النور، وإن الكافر ال يعرف سبي

إذ اخلروج من الظلمة ال يكون إالن ابنتهاج منهاج اإلميان، وإال فمن  {واملصادمات }ليس خبارج منها
لوا  لوا القوانني، وبدن ظلمة إىل ظلمة، وهذا سرن ما ُيشاهد من ازدايد مشاكل العامل يوماا بعد يوم، وكلنما عدن

مشكلةا وإعضاالا. واالستفهام إنكاري، يراد أهنما ليسا مبتساويني، بل احلي ذو النور  املناهج مل يزدهم إال
أي كما زُينن للمؤمن اإلميان كذلك }زُينن للكافرين ما كانوا  {أفضل من امليت يف الظلمة }كذلك

تقدم يف قوله: والذي زينن هلم هو الشيطان والنفس األمنارة ابلسوء، أو هو هللا سبحانه ابملعىن امل {يعملون
ٍة َعَمَلُهْم(  ، أي خلنينا بينهم وبني ما يُزينن هلم عملهم. (1))َكَذلمَك زَي َّنَّا لمُكلنم أُمَّ

أي كما تركنا الكفار يف ظلمتهم يعمهون، أو كما زيننا هلم أعماهلم، كذلك  {[ }وكذلك124]
« الالم»أي يف القرية، و {كروا فيهافرتكنا اجملرمني على حاهلم }ليم {}جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها

للعاقبة، أي أن عاقبة تركنا إايهم مكرهم يف القرية، كقوله تعاىل: )فَاْلتَ َقطَُه آُل فمْرَعْوَن لمَيُكوَن هَلُْم َعُدوناا 
، أو املراد: كما جعلنا ذا النور من املؤمنني، كذلك جعلنا ذا الظلمة من اجملرمني }وما ميكرون (2)َوَحَزانا(

أي ال يدرون  {فإن عاقبة مكرهم ووابل طغياهنم ال يرجع إال إىل أنفسهم }وما يشعرون {إال أبنفسهم
 أن مكرهم يعود ابلوابل السينئ إىل أنفسهم. 

داللة من هللا على التوحيد والرسالة  {أي جاءت هؤالء اجملرمني }آية {[ }وإذا جاءهتم125]
أي أتيت على  {أجله }حّتن نؤتى مثل ما أويت رسل هللا هبذه اآلية ومبا جاءت من {}قالوا لن نؤمن

أيدينا املعجزة، ويوحى إلينا حّتن نكون كالرسل. قالوا: نزلت هذه اآلية يف الوليد بن املغرية حيث قال 
اا لكنُت أوىل هبا منك، ألين أكرب منك سنناا )صلى هللا عليه وآله(للرسول  : وهللا لو كانت النبوة حقن

الا. وقيل: نزلت يف أيب جهل حيث قال: زامحنا بين عبد مناف يف الشرف حّتن إذا صران  وأكثر منك ما
 كفرس رهان قالوا: مننا نيب يوحى إليه، وهللا ال نؤمن به وال نتبعه أبداا إالن أن أيتينا وحي كما أيتيه. 

                                                             

 .109سورة األنعام:  (1)
 .9سورة القصص:  (2)



يست هي فإنه سبحانه أعلم من مجيع اخللق مبوضع الرسالة، ول {}هللا أعلم حيث جيعل رسالته
أي عملوا اجلرائم  {ابملال والكرب والسن، بل ابلفضائل النفسية والقابلية احمللية }سيصيب الذين أجرموا

أي يكونوا أذالء يف اآلخرة، أو املراد: األعم من الدنيا واآلخرة، ومعىن  {واملوبقات }صغار عند هللا
أي بسبب مكرهم،  {انوا ميكرونأن ذلك الصغار من عنده سبحانه }وعذاب شديد مبا ك« عند هللا»

 فإن الصغار والعذاب جزاء ألعماهلم القبيحة. 
 



 
جاً  َفَمْن يُرِِد هللُا َأْن يَهِديَُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْساَلِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه ََيَْعْل َصْدَرُه َضيِيقًا َحرَ 

َماِء َكَذِلَك ََيْعَ  َا َيصَّعَُّد ِف السَّ ( َوَهَذا ِصَراُط رَبِيَك 12٦ُل هللُا الريِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن )َكَأَّنَّ
ُروَن ) ُهْم ِبَا َكانُوا 12٧ُمْسَتِقيمًا َقْد َفصَّْلَنا اآَلََيِت ِلَقْوٍم يَذَّكَّ اَلِم ِعْنَد َرّبِيِْم َوُهَو َوِلي ُّ ( ََلُْم َداُر السَّ

يعًا َيَ ( َويَ ْوَم ََيْشُ 128يَ ْعَمُلوَن ) َمْعَشَر اجلِْنِي َقِد اْسَتْكثَ ْرتُْ ِمَن اإِلْنِس َوَقاَل َأْوِلَياُؤُهْم ِمَن  ُرُهْم َجَِ
ْلَت َلَنا َقاَل النَّاُر َمثْ َواُكْم َخا ِلِديَن ِفيَها ِإاَل َما اإِلْنِس رَب ََّنا اْسَتْمَتَع بَ ْعُضَنا بِبَ ْعٍض َوبَ َلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّ

( وََكَذِلَك نُ َوّلِي بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ ْعضًا ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن 12٩هللُا ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم ) َشاء
وَن َعَلْيُكْم آََيِت َويُ ْنِذُروَنُكْم ِلَقاء يَ ْوِمكُ  ( َيَ 1٣٠)  مْ َمْعَشَر اجلِْنِي َواإِلْنِس َأْمَْ َيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّ

نْ َيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم أَن َُّهْم َكانُوا َكاِفرِيَن   َهَذا َقاُلوا َشِهْدََن َعَلى أَنْ ُفِسَنا َوَغرَّتْ ُهُم احْلََياُة الدُّ
(1٣1) 

 
م عقله وآمن كان له من  )صلى هللا عليه وآله( [ إن النيب126] إذا جاء ابإلسالم، فمن حكن

ومن أعرض وبقي على كفره أعرض سبحانه عنه وخلنى بينه وبني ما  هللا اللطف اخلفي وشرح الصدر،
 {إىل اإلميان }يشرح صدره لإلسالم {يفعل الشيطان به من تضييق الصدر }فمن يرد هللا أن يهديه

هو: التوسعة، وهذا من ابب التشبيه، فكما أن الشيء الواسع له جمال أن ينفذ فيه شيء،  « الشرح»
ألنه ترك اإلميان وعاند،  {هللا }أن يضله {حمل أن ينفذ فيه اإلسالم }ومن يردكذلك القلب املنشرح له 

فاقتضت املشيئة أن خُيلى بينه وبني الضالل حّت تكون عاقبة أمره خسراا، ويذوق وابل إعراضه }جيعل 
عند يف السماء {ال ينفذ فيه اإلسالم }حرجاا  {صدره ضيقاا   {هو أضيق الضيق   كما قالوا   }كأمنا يصن

فإن اإلنسان إذا ُجرن إىل السماء جرناا، أحس بضيق شديد يف صدره، من جهة أن اهلواء كلما لطف،  
الولوج يف طبقات السماء، ليعطي معىن الشدة أكثر من « يف السماء»كان التنفس فيه أصعب، ومعىن 

عند»وكذاك التشديد يف « إىل»  {الرجس أي كما ذُكر من تضييق الصدر }جيعل هللا {}كذلك«. يصن
 {وهو العذاب، والصعوبة، أو املراد به املعىن الظاهري له، فإن للكفر رجساا }على الذين اليؤمنون

فالعقوبة ملن ال يؤمن أن جُيعل صدره ضيقاا حرجاا، فليس ذلك ابتداءا منه سبحانه، كما قد يزعم الناظر 
ال، وإنَّ من يريد شره أقطع عنه إن من يريد خريه من أبنائي أعطه امل»يف أول اآلية، وهذا كقولك: 

 «. املال، وهكذا أعمل مبن ال ينصاع إىل أوامري
ال اعوجاج فيه وال  {اي رسول هللا }مستقيماا  {أي اإلسالم }صراط ربنك {[ }وهذا127]

لنا اآلايت أي بينناها وشرحناها  {احنراف، فمن مل يقبله مل يفرن من االحنراف، وإمنا زاغ واحنرف }قد فصن



رون}لقو  رون»أصله  {م يذنكن ر ما أودع فيه من « يتذكن مث أُدغمت التاء يف الذال، واملراد: أنه ملن يتذكن
 الفطرة اآلمرة ابتباع الطريق القومي. 

وهي: اجلنة، فإهنا دار السالمة  {أي للذين تذكروا وعرفوا احلق }دار السالم {[ }هلم128]
ماليت ال حرب فيها، وال بغضاء، وال مرض، وال ه أي أن تلك الدار  {مُّ، وال ما يُنغنص العيش }عند رهبن

الذي يتوىلن أمورهم }مبا   {أي هللا سبحانه }ولينهم {عند كرامة هللا ولطفه، ويف ضمانه وعهده }وهو
 أي بسبب أعماهلم الصاحلة واتنباع أوامره.  {كانوا يعملون

جلن واإلنس، الذين تقدم أي جيمعهم، والضمري عائد إىل ا {[ }ويوم حيشرهم مجيعاا 129]
الكالم عنهم، أبهنم يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراا، وأنه جعل لكل نيب عدوناا منهم، وإذ 

ذمت أتباعاا كثريين منهم واحتشدمت  {جُيمعون يقال هلم: }اي معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس أي اختن
« يقال»منصوبة، ب « يوم»م وغروركم. ولفظة حشداا عظيماا من التابعني الذين اتبعوكم يف وساوسك

در، }وقال أولياؤهم الذين اتبعوهم وأخذوا بوساوسهم وإحياءاهتم:  {أي أتباع اجلن }من اإلنس {املقن
فلقد كان اإلغواء أنخذه متاعاا واستمتاعاا، فإن اإلنسان الذي مل ميأل فراغ  {}ربنا استمتع بعضنا ببعض

هبا، وما أجدر ابإلغواء واإلحياء أن ميأل ذلك الفراغ، وهذا كاالعتذار من  قلبه احلقن يطلب متعة يستمتع
األتباع اإلنسيني، كما يقول أحد الناس إذا ُسئل عن عمله الباطل؟ أنه اختذه وسيلة للتسلية وسد الفراغ 

لت لنا {}وبلغنا أجلنا يف  أي وق نتَُّه وجعلته مدةا، فقد أدرَكنا املوت وحنن {أي املوت }الذي أجن
اإلقامة، والضمري عائد إىل اجلن «: الثواء»أي مقامكم، و {هللا تعاىل: }النار مثواكم {االستمتاع }قال

أن تنقطع النار وذلك ابلنسبة إىل  {أي يف النار أبد اآلبدين }إال ما شاء هللا {واإلنس }خالدين فيها
يعلم  {النار مثوى هلم }عليمومبقتضى حكمته جعل  {اي رسول هللا }حكيم {عصاة املؤمنني }إن ربك

 الصاحل من الفاسد. 
أي كما تقدم من اخللة بني اجلن واإلنس، ليغوي بعضهم بعضاا، }نويل  {  }وكذلك 130]

أي بسبب   {فنجعل الظامل ولياا للظامل يف الدنيا ويف اآلخرة }مبا كانوا يكسبون {بعض الظاملني بعضاا 
  كسبهم األعمال السيئة وإعراضهم عن احلق.

[ مث خياطب اجلن الذين أوحوا إىل اإلنس وأضلوهم هبذا اخلطاب: }اي معشر اجلن 131]
« منكم»على وجه االستفهام اإلنكاري، و {هو اجلماعة }أمل أيتكم رسل منكم« املعشر»و {واإلنس

)صلى هللا عليه  ابعتبار أن اإلنس واجلن من مادة سفلية، فبعضهم من بعض، أو ابعتبار أن الرسول
أي حججي ودالئلي  {أي يتلون عليكم }آاييت {أرسل رسالا من اجلن إليهم }يقصون عليكم له(وآ

أي قالت اجلن يف جواب هذا  {أي يوم القيامة }قالوا {أي خيوفونكم }لقاء يومكم هذا {}وينذرونكم
جلرائم، مبا تستحق من العقاب حيث خالفنا وعصينا، فإانن معرتفون اب {االستفهام: }شهدان على أنفسنا



يف اآلخرة  {أي تزيننت هلم وأغوهتم }وشهدوا على أنفسهم {مث يقول سبحانه: }وغرهتم احلياة الدنيا
 يف الدنيا فاستحقوا العقاب.  {}أهنم كانوا كافرين

 



 
ٌت ِمَّا َعِمُلوا ( َوِلُكلٍي َدرََجا1٣2َذِلَك َأْن ْمَْ َيُكْن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن ) 

ا يَ ْعَمُلوَن ) ( َورَبَُّك اْلَغيِنُّ ُذو الرَّمْحَِة ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَ ْعدُِكْم 1٣٣َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ
( 1٣٥َوَما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِيَن ) ( ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن اَلتٍ 1٣٤َما َيَشاُء َكَما أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذريِيَِّة قَ ْوٍم آَخرِيَن )

اِر ِإنَُّه اَل يُ فْ  ُقْل َيَ  ِل ُُ قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإّنيِ َعاِمٌل َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ
ِصيبًا فَ َقاُلوا َهَذا هلِل ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ( َوَجَعُلوا هلِل ِمَّا َذرََأ ِمَن احْلَْرِث َواألنْ َعاِم نَ 1٣٦الظَّاِلُموَن )

ا ََيُْكُموَن ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََكائِِهْم َفاَل َيِصُل ِإىَل هللِا َوَما َكاَن هلِل فَ ُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكائِِهْم َساء مَ 
ِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم ِليُ ْرُدوُهْم َوِليَ ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهْم ( وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل َأْوالَ 1٣٧)

 ( 1٣8َوَلْو َشاء هللاُ َما فَ َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُروَن )
 

[ إن هؤالء اجلماعة الذين ُحكم عليهم ابلنار مل يكن اعتباطاا، وإمنا كان بعد اإلنذار 132]
اي رسول هللا }مهلك  {أي ألنه ليس }ربك {نذار ألجل }أن مل يكناإلرسال واإل {والتبليغ و }ذلك

عن الدين والطريق، بل إمنا يهلكهم إذا  {أي يهلك ويعذب أهل املدن }بظلم وأهلها غافلون {القرى
 أمتن احلجة عليهم، مث خالفوا وعصوا. 

ا قد ينساق من [ مث إنه ليس التعذيب اعتباطاا أبن حُيشرون مجيعاا يف درجة واحدة   كم133]
أي مراتب خاصة  {من اجملرمني، أو األعم منهم ومن املطيعني }درجات {اآلايت السابقة   بل }ولكل

اي رسول  {لإلنشاء، أي: تنشأ تلك الدرجات من أعماهلم يف الدنيا }وما ربك« من» {هبم }مما عملوا
 ه حمفوظ بقدره وخصوصياته. فال يدري َمن عمل وما عمل، بل كل شيء عند {هللا }بغافل عما يعملون

[ إن هذه األوامر وتلك العقوابت، ليست الحتياج هللا سبحانه إىل هذه أو تلك 134]
ومن رمحته جعل األوامر  {الذي ال حيتاج إىل شيء إطالقاا }ذو الرمحة {اي رسول هللا }الغين {}وربك

أي جيعل خليفة لكم ويف  {أي يهلككم أيها البشر }ويستخلف {لريحم العباد هبا }إن يشأ يذهبكم
 {من أنواع املخلوقات }كما أنشأكم {أي بعد اإلذهاب بكم }ما يشاء {حملكم }من بعدكم

 حيث أذهبهم وأتى بكم، فإن ذلك عليه يسري.  {وأوجدكم }من ذرية قوم آخرين
أي أييت  {أيها البشر من القيامة واحلساب والثواب والعقاب }آلت {[ }إن ما توعدون135]

أي لستم تقدرون أن تسبنبوا عجزه سبحانه حّت ال يتمكن من إعادتكم  {الة }وما أنتم مبعجزينال حم
 واإلتيان بكم لساحة احلساب. 

أي منزلتكم ومقدار  {اي رسول هللا هلؤالء: }اي قوم اعملوا على مكانتكم {[ }قل136]
نكم من الدنيا، وهذا األمر للتهديد، أي: اعملوا الكفر واملعاصي مبا أمرين  {مبا تتمكنون }إين عامل متكن



جزاء أعمالكم }من تكون له  {يف اآلخرة }تعلمون {هللا سبحانه   فلكم دينكم ويل دين   }فسوف
أي العاقبة احملمودة يف دار السالم، هل أنتم أم أان؟ لكن اعلموا أن عاقبة الدار يل ف  }إنه  {عاقبة الدار

 الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر واملعاصي.  {وال يفوز ابلسعادة }الظاملون {اليفلح
[ مث يعود السياق إىل معاجلة العقيدة يف بعض نواحيها فيحكي سبحانه ما كان يفعله 137]

أي جعل الكفار  {أهل اجلاهلية من تقسيم ما ينفقوه من الزرع واألنعام بني هللا وبني األصنام }وجعلوا
أي املواشي من اإلبل والبقر والغنم  {}واألنعامأي الزرع  {أي خلق }من احلرث {}هلل مما ذرأ

وإمنا  {تعاىل }بزعمهم {القسم }هلل {أي حظَا وقسماا، وجعلوا لألصنام نصيباا }فقالوا هذا {}نصيباا 
القسم  {نسبهم إىل الزعم ألنه مل يكن هلل، فإن هللا اليقبل الشيء الذي أشرك معه فيه }وهذا

لذين حنن أشركناهم مع هللا   ويف اإلضافة تكفي أدىن مالبسة،  أي األواثن، الشركاء ا {}لشركائنا
أي أن هللا ال يقبله،  {من األنعام واحلرث }فال يصل إىل هللا {ككوكب اخلرقاء  }فما كان لشركائهم

بزعمهم }فهو يصل  {وكىنن ابإليصال لتشبيه املعقول ابحملسوس تقريباا للمعىن إىل األذهان }وما كان هلل
وهذا جماز، أي أن األصنام تنتفع هبذا النصيب من خالل ما يرتسخ هلا يف قلوب املشركني  {مإىل شركائه

من املكانة واالحرتام، أو املراد أهنم كانوا إذا خصصوا نصيباا للشركاء ال أيخذون منه هلل شيئاا، أما احلصة 
 املخصصة هلل سبحانه فقد أيخذون منها ليوفروا املأخوذ مع حصة األصنام. 

: أن املشركني كانوا يُعيننون قسماا من احلرث واألنعام هلل )عليهم السالم(وي عن أهل البيت ر 
وينفقونه على الضيوف واملساكني وقسماا منهما آلهلتهم وينفقونه على سدنتها ويذحبون عندها مث إن رأوا 

لوه مبا آلهلتهم، وإن رأوا أن ما آلهلتهم أزكى ترك وه هلا حباا آلهلتهم وعللوا ذلك أبن أن ما عيننوا هلل أزكى بدن
 .  هللا غينن

وه، وإذا اختلط ما جعل هلل مبا  وروي أيضاا: أنه كان إذا اختلط ما جعل لألصنام مبا جعل هلل ردن
جعلوه لألصنام تركوه، وقالوا: هللا غين، وإذا اخنرق املاء الذي هلل يف الذي لألصنام مل يسدوه، وإذا اخنرق 

 { الذي هلل سدوه وقالوا: هللا غين.. فرد عليهم سبحانه بقوله: }ساء ما حيكمونمن الذي لألصنام يف
أي أن حكمهم ابلتشريك أو عند االختالط، والتزكية، سينٌئ، فإن هللا وإن كان غنياا، لكن هذا العمل 

 خمالف جلالل شأنه وعظيم كربايئه. 
الجيوز، كذلك فعلوا ابلنسبة أي كما جعل املشركون يف احلرث واألنعام ما  {[ }وكذلك138]

أي أن الشياطني الذين « شركاؤهم« »زُين»فاعل  {إىل أوالدهم ما ال جيوز }زين لكثري من املشركني
فقد كان كثري من  {}شركاؤهم« زين»مفعول  {اختذهم املشركون شركاء هلل زينوا هلم }قتل أوالدهم

فقد كانوا يقتلون البنات خوفاا من العار، كما  املشركني يعبدون اجلن، وهي توحي هلم ابألعمال السيئة.



رَا ُه يفم الت ُّ يٌم * .. أَْم يَُدسُّ ألُنْ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودناا َوُهَو َكظم َر َأَحُدُهْم ابم (قال سبحانه: )َوإمَذا ُبشنم ، (3)بم
ينم َذْنٍب قُتمَلْت( قتلون البنني خوف الفقر، كما قال ، وكانوا ي(4)وقال: )َوإمَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسئمَلْت * أبَم

ْن إمْماَلٍق( أي أنه كانت غاية « أهلكه»مبعىن: « أرداه»من  {}لريدوهم،(5)سبحانه: )َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم مم
الشياطني   الشركاء   الذين زينوا للمشركني قتل أوالدهم، إرادة إهالك األوالد ابلقتل، وإهالك اآلابء 

أي خيلطوا عليهم احلق ابلباطل حّت اليعرفوا أحدمها من اآلخر، ويف  {ا عليهم دينهمابلذنب }وليلبسو 
الغالب أييت أهل الباطل بضغث من احلق وضغث من الباطل، حّت ال يصغر احلق، فيتبعه الناس }ولو 

ألن الدنيا أي ما قتلوا أوالدهم، ومشيئة هللا إمنا هي جبربهم على اهلدى، لكنه اليشاء  {شاء هللا ما فعلوه
أي افرتاؤهم على هللا سبحانه،  {أي دعهم واتركهم اي رسول هللا }وما يفرتون {خلقت لالختبار }فذرهم

هتديداا هلم، ال أن معناه عدم وجوب ردعهم « ذرهم»فقد كان املشركون ينسبون أابطيلهم إليه سبحانه، و
 وهنيهم. 

 

                                                             

 .60و 59سورة النحل:  (3)
 .10و 9سورة التكوير:  (4)
 .152سورة األنعام:  (5)



 
يَْطَعُمَها ِإاَل َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَنْ َعاٌم ُحريَِمْت ظُُهورَُها  َوَقاُلوا َهِذِه أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَ 

َها اْفَِتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن ) ( َوَقاُلوا َما ِف بُطُوِن 1٣٩َوأَنْ َعاٌم اَل يَْذُكُروَن اْسَم هللِا َعَلي ْ
َتًة فَ ُهْم ِفيِه ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّه َهِذِه األنْ َعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِ  ََن َوحُمَرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن َمي ْ

( َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا َأْواَلَدُهْم َسَفهًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرزَقَ ُهُم هللُا اْفَِتَاًء 1٤٠َحِكيٌم َعِليٌم )
َر َمْعُروَشاٍت 1٤1هللِا َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن )َعَلى  ( َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ

َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن ََثَرِ  َْثََر َوآُتوا َحقَّهُ ِه ِإَذا أَ َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِّبًا َوَغي ْ
بُّ اْلُمْسرِِفنَي ) ( َوِمَن األنْ َعاِم مَحُوَلًة َوفَ ْرشاً ُكُلوا ِمَّا َرزََقُكُم هللُا 1٤2يَ ْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل َيُِ

ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )  (1٤٣َواَل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
 

أي  {أي قال املشركون يف قسم آخر من خزعبالهتم: }هذه أنعام وحرث {لوا[ }وقا139]
جر صوها  {أي الأيكلها }إالن من نشاء {أي حرام }ال يطعمها {مواش وزرع }حم وهي اليت خصن

أي قد كان هذا التحرمي زعماا  {ألصنامهم فقد كانت خاصة للسدنة ال يشركهم فيها أحد }بزعمهم
عمدوا إىل قسم اثن من األنعام فحجروها وقالوا: هذه }أنعام  {ه من سلطان }ومنهم، إذ مل ينزل هللا ب

أي التُركب، ألهنا نُذرت لآلهلة، أو ألهنا ولدت كذا ولداا، أو ألهنا محت ظهرها، من  {حرمت ظهورها
عمدوا إىل قسم اثلث من األنعام فهي }أنعام ال  {السائبة وأخواهتا، كما تقدم يف سورة املائدة }و

عند الركوب، أو عند الذبح، أو ال حيجون عليها، وقد كانوا ينسبون كل ذلك  {ذكرون اسم هللا عليهاي
هللا سبحانه }مبا كانوا  {فقد كانوا كاذبني يف هذه النسب }سيجزيهم {إىل هللا سبحانه }افرتاءا عليه

 أي بسبب افرتائهم على هللا سبحانه كذابا وزوراا.  {يفرتون
 {أي قال املشركون يف قسم آخر من أابطيلهم: }ما يف بطون هذه األنعام {[ }وقالوا140]

ما يف بطون  {أي نسائنا، إن كانت حية }وإن يكن {من األجنة }خالصة لذكوران وحمرم على أزواجنا
جيوز للنساء أكله كما جيوز  {رجاالا ونساءا }فيه شركاء {أبن خرج اجلنني ميتاا }فهم {األنعام }ميتة

أي هذا الوصف الذي كانوا يصفون به اجلنني ابلتحليل  {هللا تعاىل }وصفهم {يجزيهمللرجال }س
حيكم عن  {سبحانه }حكيم {}إنه« بوصفهم»منصوب بنزع اخلافض، أي « وصف»والتحرمي و

كمة ومصلحة }عليم  مبا يصدر من هؤالء، فُيجازيهم حسب املصلحة واحلكمة.  {حم
خوف  {الكفار }الذين قتلوا أوالدهم {: }قد خسر[ مث جيمع ذلك كله بقوله سبحانه141]

أي جهالا وسفاهةا، فإهنم اشرتوا بذلك  {العار أو الفقر أو للنذر   فقد كانوا ينذرون قتل األوالد   }سفهاا 
أي خسروا  {مبا يعملون، فإهنم كانوا يزعمون صحة عملهم هذا }وحرموا ما رزقهم هللا {النار }بغري علم



جر ألصنامهم }افرتاءا على هللا بتحرميهم قسماا من حيث كانوا  {األنعام واحلرث الذي زعموا أنه حم
 يف تلك األعمال.  {الطريق املستقيم }وما كانوا مهتدين {ينسبون ذلك إليه سبحانه }قد ضلوا

أي  {أي بساتني }معروشات {أي خلق وأبدع }جنات {هللا }الذي أنشأ {[ }وهو142]
من األشجار اليت ال حتتاج إىل العروش بل هي قائمة  {م }وغري معروشاتجمعوالت هلا عروش من الكرو 

من خمتلف املزروعات يف حال كون مجيع ذلك  {للتمر }والزرع {أنشأ }النخل {على ساقها }و
أنشأ }الزيتون  {أي مثره الذي يؤكل، واالختالف يف اللون والطعم والشكل واخلواص }و {}خمتلفاا أُكُله

يشبه بعضه  {ا لكثرهتما يف هذه البالد يف حال كون ذلك كله، أو األخريين }متشاهباا وذكرمه {والرمان
أي مثر  {أيها البشر }من مثره {من حيث اللون والورق والشجر وغريها }كلوا {بعضاا }وغري متشابه

نشأ }إذا أمثر
ُ

اء منه أي احلق اجملعول عليه، وهو إعطاء الفقر  {فإن ذلك مباح لكم }وآتوا حقه {هذا امل
يف ابب ما رزقناكم، أبن  {أي َجْنيه وقطعه }وال تسرفوا {شيئاا، حفنة حفنة، أو كفاا كفاا }يوم حصاده

 أي يكرههم.  {سبحانه }ال حيب املسرفني {تعطوا اجلميع، أو تصرفوه فيما ال يعين، أو ما أشبه }إنه
بل اليت حُيمل عليها، أو  هي اإل {اإلبل والبقر والغنم }محولةا  {أنشأ }من األنعام {[ }و143]

أي ما يُفرتش من جلودها كالغنم، أو املراد  {كل ما حُيمل من اخليل والبغال واحلمري واإلبل }وفرشاا 
وال حترموا شيئاا منها   {أيها البشر }مما رزقكم هللا {ابلفرش صغارها قبل أن تكون صاحلة للحمل، }كلوا

كأن العاصي يضع قدمه   {وال تتبعوا خطوات الشيطانكما كان أهل اجلاهلية حيرمون بعض الطيبات }
أي واضح العداوة، ألنه يسبب ذهاب دنياكم  {حيث وضع الشيطان قدمه }إنه لكم عدوٌّ مبني

 وآخرتكم. 
  



 
نْيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت ََثَانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْ نَ نْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ نْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األنْ ثَ ي َ 

ُتْم َصاِدِقنَي ) ( َوِمَن اإِلِبِل اثْ نَ نْيِ َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ نْيِ ُقْل 1٤٤َعَلْيِه َأْرَحاُم األنْ ثَ يَ نْيِ نَ بِيُئوّن ِبِعْلٍم ِإْن ُكن ْ
ُتْم ُشَهَداء ِإْذ َوصَّاُكُم هللُا ِّبََذا َفَمْن آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األنْ ثَ يَ نْيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األنْ ثَ يَ نْيِ   َأْم ُكن ْ

تَ َرى َعَلى هللِا َكِذًِب ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ هللَا اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمِ  ( ُقْل 1٤٥نَي )َأْظَلُم ِمَِّن اف ْ
َتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر اَل َأِجُد ِف َما ُأوِحَي ِإَّلَّ حُمَرَّمًا َعَلى  طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإاَل َأْن َيُكوَن َمي ْ

َر َِبٍغ َواَل َعاٍد َفِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَ  ( 1٤٦ِحيٌم )َفِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلَغرْيِ هللِا ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
رَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلغََنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإاَل َما مَحََلْت َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا حَ 

 (1٤٧ظُُهوُرُُهَا َأِو احْلََواََي َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْ َناُهْم بِبَ ْغِيِهْم َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن )
 

س يف شيء من األنعام حمرماا، وإمنا ذلك اختالق من اجلهال، إنه [ مث بنين سبحانه أن لي144]
يقع على الواحد الذي يقع معه اآلخر، « الزوج»من األنعام الثالثة، و {سبحانه أنشأ }مثانية أزواج

ذكر  {وهي الشاة }اثنني {وعلى االثنني، فالرجل زوج واملرأة زوج، كما أن كليهما زوج }من الضأن
اي رسول هللا  {ذكر وأنثى }قل {وهي السخل }اثنني {}ومن املعز« مثانية»بدل من « اثنني»وأُنثى و

دخلت مهزة االستفهام على مهزة الوصل وفصل  {هلؤالء الذين حيرمون بعض هذه األقسام: }َءآلذكرين
 أي:« أم»بينهما ابأللف، ومل تسقط مهزة الوصل لئالن يلتبس االستفهام ابخلرب وإن جاز احلذف لقرينة 

حرنم سبحانه }ما  {منها }أم {إحدى }األنثيني {هللا }أم {هل أحد الذكرين من الضأن واملعز }حرم
؟ أي اجلنني الذي اشتمل عليه رحم الضأن واملعز، فإهنم كانوا يقولون: إن {اشتملت عليه أرحام األنثيني

ين أيها الكفار احملرمون أي: أخربو  {ما يف بطون هذه األنعام حمرم على اإلانث وخالص للذكور }نبئوين
يف حترمي هللا  {أي: عن دليل عملي، ال األوهام والظنون }إن كنتم صادقني {لبعض هذه األقسام }بعلم

 سبحانه هلذه األقسام. 
}ومن البقر « من الضأن اثنني»ذكر وأنثى، وهو عطف على  {[ }ومن اإلبل اثنني145]

أي: هل أن واحداا من  { رسول هللا هلؤالء: }ءآلذكريناي {ذكر وأنثى، وهذا متام الثمانية }قل {اثنني
ا اشتملت عليه أرحام  {إحدى }األنثيني {هللا سبحانه }أم {الذكرين }حرم من اإلبل والبقر؟ }أمن

  أي: هل « نبئوين بعلم»أي: حضوراا   مقابل  {؟ من اجلنسني   كما تقدم   }أم كنتم شهداء{األنثيني
التحرمي، وإذ ال دليل لكم ال مساعاا وال حضوراا }فمن  {}إذ وصاكم هللا هبذاعلمتم أو حضرمت التحرمي؟ 

فإن من ينسب إىل هللا سبحانه حكماا ابلكذب هو أظلم الناس لنفسه.  {أظلم ممن افرتى على هللا كذابا 
له  فيوقع الناس يف الضاللة، وال علم {وقد تقدم أن التفضيل هنا نسيب ال واقعي }ليضل الناس بغري علم



بل يرتكهم وشأهنم  {بصحة عمله، بل يعلم بطالنه أو يظن ما يقوله ظناا }إن هللا ال يهدي القوم الظاملني
 حّت يتمادوا يف غيهم وضالهلم. 

أي ما أوحى به هللا  {اي رسول هللا هلؤالء الكفار: }ال أجد فيما أوحي إيلن  {[ }قل146]
أي على  {وهنا أنتم واليت حترموهنا }حمرماا على طاعم يطعمهسبحانه يف ابب حترمي هذه األشياء اليت تتناول

ى شرعاا  {آكل أيكله، فكل ما تذكرون حترميه ابطل، بل هو حالل طيب }إالن أن يكون ميتةا  غري مذكن
أي مصبوابا، وإمنا خص املسفوح ابلذكر، ألن ما اختلط ابللحم مما يعسر ختليصه  {}أو دماا مسفوحاا 

ومن املعلوم أن ذكر اللحم من ابب املثال، وإال فشحمه وسائر أجزائه  {م خنزيرمنه حملل مباح }أو حل
أي قذر منفور  {أي كل واحد من هذه احملرمات، أو خصوص حلم اخلنزير }رجس {أيضاا حرام }فإنه

أي حلماا يكون أكله فسقاا، ألنه خالف إابحة هللا، وذلك فيما « ميتة»عطف على  {منه }أو فسقاا 
إىل  {أي: ذكر عليه اسم األصنام حني القتل، ومل يذكر عليه اسم هللا }فمن اضطر {ري هللا به}أُهلن لغ

من التعدي، أبن مل يكن طالباا ألكل احلرام،  {يف أكله }وال عادٍ  {تناول أحد هذه احملرمات }غري ابغٍ 
يغفر ملن  {هللا }غفور اي رسول {ومتعدايا حد سدن الرمق   وقد تقدم املعىن يف سورة املائدة   }فإن ربك

ص هلم ذلك، وقد تقدم عدم املنافاة بني عدم املعصية والغفران.  {تناول مضطراا }رحيم  ابلعباد حيث رخن
فقد }حرمنا   {أما }على الذين هادوا {[ كان هذا احلكم ابلنسبة إىل غري اليهود }و147]

لطري كاإلوز والبط }ومن البقر والغنم من دابة ليست مشقوقة الرجل كاإلبل والنَّعام، أو ا {كل ذي ظفر
أي الشحم الذي كان على  {كل شحم يف بدهنما }إالن ما محلت ظهورمها  {حرمنا عليهم شحومهما

، واملراد به األمعاء، وهو الشحم «حاوية»من الشحم، وهي: مجع  {ما محلته }احلوااي {ظهرمها }أو
التحرمي عليهم مل يكن  {إللية وحنومها }ذلككشحم اجلنب وا  {امللتف ابألمعاء }أو ما اختلط بعظم

أي ظلمهم حيث كانوا يكفرون آبايت  {سبب }بغيهم {ألجل ضرر يف احملرمات عليهم بل }جزيناهم ب 
يف إخباران عن بين إسرائيل وما فعلوا وما فعلنا هبم،  {هللا ويقتلون األنبياء بغري حق }وإان لصادقون

قون أخباراا مكذوبة على أعدائهم حلطنهم يف أعني الناس. وذلك خبالف كثري من األعداء حيث ي  لفن
 



 
بُوَك فَ ُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َواَل يُ َردُّ ِبَُْسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي )  ( َسيَ ُقوُل 1٤8َفِإْن َكذَّ

َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاء هللُا َما َأْشرَْكَنا َواَل آَِبُؤَنَ  َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ
ُْرُصوَن َحَّتَّ َذاُقوا ِبََْسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه َلَنا ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإاَل الظَّنَّ َوِإْن أَنْ ُتمْ  ََ  ِإاَل 

ُة اْلَبا1٤٩) ( ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن 1٥٠ِلَغُة فَ َلْو َشاء ََلََداُكْم َأَْجَِعنَي )( ُقْل َفِللَِّه احْلُجَّ
بُوا ِِبََيتَِنا وَ  الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن َأنَّ هللَا َحرََّم َهَذا َفِإْن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن َكذَّ

( ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأاَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً 1٥1َرِة َوُهْم ِبَرّبِيِْم يَ ْعِدُلوَن )ِِبآَلخِ 
ُهْم َواَل تَ ْقَربُوا َفَواِحَش َما ظََهَر اْل َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق ََنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإَيَّ
ْفَس الَِِّت َحرََّم هللاُ ِإاَل ِِبحْلَقِي َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم ت َ  َها َوَما َبَطَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ  (1٥2ْعِقُلوَن )ِمن ْ

 
اي رسول هللا فيما ذكرت للمشركني من التحرمي والتحليل، حيث قالوا:  {[ }فإن كذبوك148]

 وحالله كما نقول، أو فيما ذكرت عن اليهود من حترمي هللا عليهم املذكورات بسبب بغيهم إن حرام هللا
يرحم مجيع ذوي الروح، ولذا ال يُعاجلكم ابلعقوبة لكي تتوبوا  {هلم: }ربكم ذو رمحة واسعة {}فقل

الذين  {أي: ال يُدفع عذابه إذا جاء وقته }عن القوم اجملرمني {}و{ لكن مع ذلك }ال يُردن أبسه
 ارتكبوا اجلرائم. 

واختذوا شريكاا هلل سبحانه، للدفاع عن أنفسهم، وتربير  {[ }سيقول الذين أشركوا149]
من قبل }وال حرمنا من  {أشرك }آابؤان {حنن }وال {أن ال نشرك }ما أشركنا {شركهم }لو شاء هللا

أي   {وحترمينا }كذلك فإذا أشركنا وحرمنا وسكت هللا عنا فهو يرضى بذلك ويريد شركنا {شيء
كتكذيب هؤالء لك اي رسول هللا يف قولك: إن هللا ال يرضى ابلشرك ومل حيرنم ما حرنمتموه }كذب الذين 

اا على  {أي: حّت انلوا عذابنا ونكالنا }قل {أنبياءهم }حّت ذاقوا أبسنا {من قبلهم اي رسول هللا هلم، ردن
هللا يريد شرككم وحترميكم للمحلالت }فتخرجوه  أبن {أيها املشركون }من علم {حجتهم }هل عندكم

أي ما تتبعون يف أقوالكم وأعمالكم  {وإذ ليس لكم دليل فكالمكم خاٍل عن احلجة }إن تتبعون {لنا
اخلرص،  {أي: ما أنتم }إالن خترصون {فإنكم تظنون ما تقولونه ملا اعتدمت عليه }وإن أنتم {}إالن الظن

 هو: التخمني. 
عاكم اي  {[ }قل150] رسول هللا هلم: إنكم إذا عجزمت عن إقامة الدليل على عقيدتكم ومدن

 {اليت بلنغتكم، أبنه ال يريد الشرك، ومل حيرنم املذكورات }فلو شاء هلداكم أمجعني {}فلله احلجة البالغة
 ابجلرب واإلكراه، لكنه ال يشاء ذلك حّتن جيري االختيار واالختبار. 



أي: أحضروا  {ؤالء الذين حرموا األمور املذكورة: }هُلمن اي رسول هللا هل {[ }قل151]
الذي ذكرمت ُحرمته من أقسام احليوان والزرع، إنه طالبهم  {}شهداءكم الذين يشهدون أن هللا حرم هذا

ابلعلم فلم يكن عندهم، مث طالبهم ابلشاهد، لكنه ال شاهد عندهم، ولكنهم قد أيتون بشهود زور }فإن 
 فإن شهادهتم ابطلة.  { رسول هللا }معهماي {شهدوا فال تشهد

 وإن قيل: كيف دعاهم إىل الشهادة، مث مل يقبل شهادهتم؟ 
قلنا: إنه دعاهم إىل أن أيتوا ابلشهود العدول ال من أنفسهم، وإالن فاملدعي ال يكون شاهداا، 

 فإن شهدوا أبنفسهم مل تقبل شهادهتم. 
أي هوى أنفسهم، فإن من ال يعمل  {وا آبايتنااي رسول هللا }أهواء الذين كذب {}وال تتبع

ال تتبع أهواء }الذين ال يؤمنون  {ابحلق ال بد وأن يكون متبعاا هلواه، وحيث يرشده اهلوى إليه }و
كالكفار الذين كانوا ينكرون البعث. ومن املعلوم أن الكفار كانوا على قسمني: منهم من يؤمن   {ابآلخرة

أي: جيعلون له عمدالا  {من ال يؤمن هبا كالدهرية }وهم برهبم يعدلونابآلخرة كأهل الكتاب، ومنهم 
 وشريكاا. 

[ وبعد استنكار ما حرمه املشركون على أنفسهم، واستنكار استحالهلم لبعض احملرمات، 152]
اي رسول هللا هلؤالء املشركني:  {أييت السياق لبيان احملرمات الواقعية اليت حرنمها هللا سبحانه }قل

}أالن تشركوا « أتل»مفعول « ما» {أي أقرأ }ما حرم ربكم عليكم {أي أقبلوا واحضروا }أتل {وا}تعال
ما »أي الجتعلوا له سبحانه شريكاا. واجلملة يف أتويل املصدر، فيكون بدالا من  {أي ابهلل }شيئاُ  {به

 أي أتل حترمي الشرك. فال يقال: إن النفي يف النفي يفيد اإلثبات. « حرم
« إحساانا »معىن اإليصاء، و« حرنم»أي أوصاكم هبما إحساانا، إذ يف  {لدين إحساانا }وابلوا

ر، تقديره:  ومن املعلوم أن ترك كل واجب حرام، ولذا «. أحسنوا ابلوالدين إحساانا »منصوب بفعل مقدن
هو الفقر، أي من  {بنني وبنات }من إمالق {}وال تقتلوا أوالدكم« ما حرم»صحن تعداده يف مجلة 

 {هة الفقر، فقد كان املشركون يقتلون أوالدهم، خوف أن يفتقروا فال جيدوا مؤونتهم. }حنن نرزقكمج
أي األبناء، فليس رزقهم عليكم، مث إن من املعلوم أن الرزق حيتاج إىل جدٍن  {أنتم أيها اآلابء }وإايهم

مجع فاحشة، صفة  {الفواحش وتعب فليس املراد برزقه إايهم أنه ينزله من السماء يف الدلو }وال تقربوا
أي ُأيت به سراا، وهذا يشمل مجيع  {للناس }وما بطن {}ما ظهر منها« الصفة الفاحشة»للمقدر أي 

وقد  {من املسلم واملعاهد }إال ابحلق {احملرمات غري املذكورة ابلنص }وال تقتلوا النفس اليت حرنم هللا
من قيده، أي ال تقتلوا النفس إالن ابحلق، واحلق يف تقدم أن مثل هذه االستثناءات من أصل الكالم، ال 

القتل يف موارد خاصة، كاجلهاد، والزاين احملصن، واملرتد الفطري، واملهاجم والقصاص، وما أشبه. 
أي أمركم به، فإن الوصية مبعىن األمر  {هللا }به {املذكور يف اآلية من احملرمات }وصاكم {}ذلكم

مون عقولكم يف احملرم واحمللل، فال تقولوا شيئاا اعتباطاا.  {أيها البشر }تعقلون {}لعلكم  أي حُتكن



 



 
ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن   ُلَغ َأُشدَّ ِِبْلِقْسِط َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإاَل ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ يَ ب ْ

ْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب َوِبَعْهِد هللِا َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه اَل نَُكلِيُف نَ ْفسًا ِإاَل ُوْسَعَها َوِإَذا ق ُ 
ُروَن ) ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه 1٥٣َلَعلَُّكْم َتذَكَّ ( َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ

ُقوَن ) َذِلُكْم َوصَّاُكمْ  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ََتَامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتَ ْفِصياًل 1٥٤ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ ( ْثَّ آتَ ي ْ
ُقوا ( َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َوات َّ 1٥٥ِلُكلِي َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َلَعلَُّهْم بِِلَقاِء َرّبِيِْم يُ ْؤِمُنوَن )

َا أُْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَ نْيِ ِمْن قَ ْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم 1٥٦َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن ) ( َأْن تَ ُقوُلوا ِإَّنَّ
ُهْم فَ َقدْ 1٥٧َلَغاِفِلنَي ) َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمن ْ َجاءُكْم بَ يِيَنٌة ِمْن رَبِيُكْم  ( َأْو تَ ُقوُلوا َلْو َأَنَّ أُْنِزَل َعَلي ْ

َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آََيتِ  َب ِِبََيِت هللِا َوَصَدَف َعن ْ َنا ُسوء َوُهًدى َوَرمْحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َكذَّ
 (1٥8اْلَعَذاِب ِبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن )

 
األب واجلد، أو األعم منه وَمن فقد األم، وكلمة  وهو َمن فقد {[ }وال تقربوا مال اليتيم153]

للمبالغة يف االجتناب، وختصيص اليتيم ابلذكر، مع عدم جواز التصرف يف مال كل أحد « ال تقربوا»
أي ابلطريقة اليت  {بدون رضاه، ألجل أن اليتيم ال يقدر على الدفاع عن نفسه }إال ابليت هي أحسن

ظ له ماله إال مبقدار ضروري ملعاش اليتيم حيث ينفق عليه }حّتن هي أحسن من سائر الطرق، أبن حيف
حنو: أضر، مجع: ضر، والشد: القوة، وهو استحكام قوة الشباب، « شد»مجع «: األشد» {يبلغ أشده

أي حّت يبلغ إىل قوة شبابه، وهو إمنا حيصل ابلبلوغ والرشد، والبلوغ يف الولد كمال مخس عشرة سنة، أو 
فال  {حتالم، ويف البنت غالباا كمال التسعة والدخول يف العاشرة }وأوفوا الكيل وامليزاناإلنبات، أو اال

 أي ابلعدل، فال إفراط وال تفريط.  {تنقصوا الكيل وامليزان عند البيع، وال تزيدومها عند الشراء }ابلقسط
ليها، فهذه أي ابملقدار الذي يسعها، واليوجب ضيقاا وحرجاا ع {}ال نكلف نفساا إالن وسعها

التكاليف السابقة، ال حرج فيها على النفس، أو املراد أن الوفاء ابلكيل والوزن حسب املتعارف، ال 
 الدقة العقلية حّت يوجب عسراا وحرجاا. 

 وال يقال: فكيف ُكلنف اإلنسان ابجلهاد؟ 
إمنا هو يف ألان نقول: إن اجلهاد خارج عن هذا العموم، فإنه إلرساء قواعد اإلسالم، والعموم 

مقابل التكاليف يف سائر الشرائع   املنحرفة   والقوانني املرهقة، فإنه يريد بيان سهولة أحكام اإلسالم 
 ومساحتها. 

يف القول، والعدل فيه أن ال مييل القائل حنو الباطل. فالغيبة،  {شيئاا }فاعدلوا {}وإذا قلتم
، والقضاء بغري احلق، وما أشبهها، ظلم، ليس  فإن  {املقول فيه }ذا قرىب {بعدل }ولو كانوالسبن



الناس غالباا يقولون الباطل لصاحل ذوي قرابهم، ولذا أيمرهم سبحانه ابلعدل ابلنسبة إليهم }وبعهد هللا 
، فاملراد اإلتيان ابلواجبات وترك (6)واملراد مجيع معاهداته، كما قال: )َأْوُفوا بمَعْهدمي أُوفم بمَعْهدمُكْم( {أوفوا

على طريق اللزوم واحلتم }لعلكم  {الذي تقدم ذكره من األحكام }وصاكم به {مات }ذلكماحملر 
رون ر ابعتبار ما هو كامن يف الفطرة من حسن هذه األشياء،   {تذكن أي لكي تتذكروا وأتخذوا به، والتذكن

 كما سبق. 
اكم سبحانه }أن هذا صراطي مستقيماا  {[ }و154] توصل  أي أن األحكام اليت أنزلتها {وصن

إىل السعادة، فهي طريق إليها ابالستقامة، ال كسائر الطرق امللتوية، اليت قد ال توصل، وقد توصل ابلتواء 
األخرى من ُسُبل الكفر والبدع  {أي سريوا عليه وانتهجوه }وال تتبعوا السُبل {وعناء }فاتبعوه

وتُلهيكم عن طريقه سبحانه فُتشتنتكم،  {أي تتفرق تلك السُبل }بكم عن سبيله {والشبهات }فتفرق
أي لكي تتقوا عقابه وحتذروا  {إلزاماا }لعلكم تتقون {هللا }به {االتباع لسبيله }وصاكم {}ذلكم

 اخلسران. 
، وإن اجلميع  )عليهم السالم([ إن هذا الصراط كان قدمياا قبل موسى وعيسى وحممد 155]

أي  {نبياء السابقني }آتينا موسى الكتاببعد سبق هذا الصراط عند األ {كانوا مأمورين ابتباعه }مث
اه؛ )عليه السالم( أي ألجل إمتام عمل موسى  {أعطيناه التوراة }متاماا على الذي أحسن احلسن الذي أدن

من القيام ابلتبشري واهلداية، أو ألجل إمتام النعمة على موسى الذي أحسن اخلدمة هلل سبحانه، فإن 
مما حيتاج إليه الناس  {ملفاخر ابلنسبة إليه }وتفصيالا لكل شيءإنزال الكتاب على النيب من أعظم ا

يرحم هللا بسببه على عباده حيث ينقذهم من الشقاء إىل  {أي داللةا على احلق }ورمحةا  {}وهدىا 
 فيسعدون.  {أي مبالقاة جزائه وثوابه وعقابه }يؤمنون {أي لعل الناس }بلقاء رهبم {السعادة }لعلهم

أيها  {له بركة أييت منه اخلري الكثري }فاتبعوه {آن }كتاب أنزلناه مباركالقر  {[ }وهذا156]
 أي لكي تشملكم الرمحة.  {معاصي هللا سبحانه، وخمالفة كتابه }لعلكم تُرمحون {الناس }واتقوا

من قبل هللا  {أي لئالن تقولوا: }إمنا أنزل الكتاب {[ وإمنا أنزلنا هذا الكتاب }أن تقولوا157]
 {ومل يرتبط الكتاب بنا حّت نؤمن به }وإن كنا {اليهود والنصارى }من قبلنا {ى طائفتنيسبحانه }عل

نزلة عليهم  {خمففة من املثقلة، أي أنه كننا حنن العرب }عن دراستهم« إن»
ُ

أي دراسة أولئك الطوائف امل
لكتاب حّت ال فلم نعرف ما يف كتبهم حّت نؤمن هبا، فقد أنزلنا إليكم ا {الكتب، أي لغتهم }لغافلني

 يكون لكم عذراا يف عدم اإلميان. 
أي أكثر  {الذي نفهمه }لكنا أهدى منهم {[ }أو تقولوا لو أان أنزل علينا الكتاب158]

 {هداية يف التمسك والعمل على طبق الكتاب ألان ألني عريكة، وأكثر متسكاا ابملعتقدات }فقد جاءكم
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يُهتدى به إىل  {وهو القرآن }وهدىا  {لة واضحة }من ربكمأي دال {أيتها األمة املعاصرة للرسول }بيننة
ك به، إذ يسعده يف الدنيا واآلخرة.  {احلق }ورمحة  يرحم هبا هللا من متسن

؟! وهو القرآن {أي َمن يكون أكثر ظلماا لنفسه }ممن كذب آبايت هللا {}فمن أظلم
عم منها ومن الدنيا يف اآلخرة، أو األ {أي عن اآلايت }سنجزي {أي أعرض }عنها {}وصدف

أي بسبب  {أي العذاب الشديد }مبا كانوا يصدفون {}الذين يصدفون عن آايتنا سوء العذاب
 إعراضهم عن احلق واآلايت. 

 



 
 بَ ْعُض ِت َهْل يَ ْنظُُروَن ِإاَل َأْن َتَْتِيَ ُهُم اْلَمالَِئَكُة َأْو َيَِْتَ رَبَُّك َأْو َيَِْتَ بَ ْعُض آََيِت رَبِيَك يَ ْوَم َيَْ  

َفُع نَ ْفسًا ِإَيَانُ َها ْمَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِف ِإَيَاِِنَا َخرْيًا ُقِل ان ْ  َتِظُروا ِإَنَّ آََيِت رَبِيَك اَل يَ ن ْ
َتِظُروَن ) ُهْم ِف َشْيٍء ِإَّنََّ 1٥٩ُمن ْ ا َأْمُرُهْم ِإىَل هللِا ْثَّ ( ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشَيعًا َلْسَت ِمن ْ

يِيَئِة َفاَل َُيَْزى ِإالَ 1٦٠يُ نَ بِيئُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن ) ( َمْن َجاء ِِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاَِلَا َوَمْن َجاء ِِبلسَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً ( ُقْل ِإنَّيِن َهَداّن َرّبِي ِإىَل ِصرَ 1٦1ِمثْ َلَها َوُهْم اَل يُْظَلُموَن )

( الَ 1٦٣( ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوَِمَاِت هلِل َربِي اْلَعاَلِمنَي )1٦2َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
َر هللِا أَْبِغي َرِبًي َوُهَو َربُّ ُكلِي َشْيٍء َواَل 1٦٤َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأََن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي ) ( ُقْل َأَغي ْ

َها َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ْثَّ ِإىَل رَبِيُكْم َمْرِجُعُكْم فَ يُ نَ بِيُئُكمْ  ُتْم ِفيِه َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإاَل َعَلي ْ  ِبَا ُكن ْ
َْتِلُفوَن ) ُلوَُكْم ِف ( َوُهَو الَِّذي َجعَ 1٦٥ََ َلُكْم َخاَلِئَف األْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت ِليَ ب ْ

 (1٦٦َما آََتُكْم ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم )
 

أي هل ينتظرون لإلميان }إالن  {[ ما ينتظر هؤالء الكفار بعد نزول القرآن؟ }هل ينظرون159]
وذلك مستحيل ألن هللا ال مكان  {وذلك ال ميكن يف دار التكليف }أو أييت ربك {أتتيهم املالئكة أن

أي العذاب، حّت يروا العذاب فيؤمنوا }يوم أييت بعض آايت  {له وال حركة }أو أييت بعض آايت ربك
زل ال تقبل التوبة، فإن العذاب إذا ن {اي رسول هللا }ال ينفع نفساا إمياهُنا مل تكن آمنت من قبل {ربك

ألن العذاب الينزل إال بعد متام احلجة واملخالفة، وحني ذاك قد مت االختبار وصار موعد اجملازاة }أو  
، واملعىن: أنه ال ينفع يف ذلك اليوم إمياُن نفٍس إذا «مل تكن آمنت»عطف على  {كسبت يف إمياهنا خرياا 

أفعال اخلري، فإهنا إذا آمنت فقد نفعها إمياهُنا، مل تكن آمنت قبل ذلك اليوم، أو ضمت إىل إمياهنا 
وكذلك إذا ضمت إىل اإلميان طاعةا لنفعها أيضاا، فال ينفع إميان الكافر، وال طاعة املؤمن عند حلول 

إتيان بعض  {اي رسول هللا هلؤالء: }انتظروا {العذاب، وإمنا النافع اإلميان السابق، والطاعة السابقة }قل
 ذلك حّت يرى كل واحد مننا جزاءه العادل وما قدم لنفسه.  {ان منتظرونآايت هللا ف  }إ

[ مث يُقرنر سبحانه أن اإلسالم إمنا هو دين واحد ال تفرقة فيه، فالذين يتفرقون ليسوا من 160]
تفريقاا ابألهواء كالكفار  {اإلسالم، كما أن من أشرك ليس من اإلسالم }إن الذين فرقوا دينهم

ابألداين كاليهود والنصارى وفرقهم، أو ابلضاللة والشبهات ولو يف دين اإلسالم، كالفرق املختلفني، أو 
اي رسول  {أي طوائف خمتلفة }لستَ « شيعة»مجع  {املبتدعة، فإن الذين يفعلون ذلك }وكانوا شيعاا 

 فال ربط بينكما أبداا، وإمنا هم يف جهة وأنت يف جهة.  {هللا }منهم يف شيء



ميع على ابطل، بل املعىن أن ما ليس فيه الرسول ابطل، وإالن فاحلق دائماا مع وليس معىن أن اجل
فهو الذي جُيازيهم  {أي أمر هؤالء الذين فرنقوا دينهم وكانوا شيعاا }إىل هللا {إحدى الطوائف }إمنا أمرهم

ُئهم قولك: من األعمال. وهذا هتديد، ك {أي خُيربهم }مبا كانوا يفعلون {لسوء أفعاهلم }مث ينب ن
 ملن خالف أمرك، تريد أنك تعاقبه بفعله. « ألعلمنك غداا »

وهنا سؤال: إذا علمنا حنن املسلمني بطالن سائر املذاهب والطوائف، فماذا نفعل هبذا 
 االختالف بني املسلمني أنفسهم؟ 

، م()عليهم السال واجلواب: إن الكتاب والسننة أيمراننا ابتباع علي وأهل بيته األئمة األحد عشر
من كان من الفقهاء : »)عليه السالم(وبعد ذلك فقد عنين الفقهاء الراشدون ملرجعية األمة، يف قوله 

: )عليه السالم(. وقوله (7)«صائناا لنفسه، حافظاا لدينه، خمالفاا هلواه مطيعاا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه
. أما (8)«م حجيت عليكم وأان حجة هللاأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهن»

االختالف بني الفقهاء يف بعض الفروع فليس ذلك اختالفاا يُذكر، بل هو كاالختالف بني كل 
 مهندَسنْي، أو طبيبني، أو حاكمني، مع إخالص كل منهما واحتاد منهجهما. 

ني، وكثري من مث إنه قد يستغرب: كيف يكون مصري هذه الكثرة من الناس الذين ليسوا مبسلم
 املسلمني املنحرفني، النار، ومن يبقى للجنة إذاا؟ 

واجلواب: إن ما يستفاد من اآلايت والرواايت أن اخللود يف النار إمنا هو للمعاند، وال دليل على 
أنه ال مُيتحن القاصر من البشر يف اآلخرة ليدخل اجلنة، بل دلن الدليل على ذلك، كما هو مذكور يف 

ومن املعلوم عدم كون أكثر الناس مقصرين معاندين، إذاا فليس ابلبعيد دخول كثرة هائلة  علم الكالم.
 من البشر اجلنة، لإلميان وحسن العمل يف الدنيا، أو حسن االمتحان يف اآلخرة. 

 {[ وإذ تقدم الكالم حول اجلزاء يقرر السياق القاعدة العامة له وأنه }من جاء ابحلسنة161]
على األقل وإال فقد  {من الثواب }عشر أمثاهلا {لغة، وإما للتأنيث أي طاعة حسنة }فلهالتاء إما للمبا

اَئُة َحبٍَّة َوهللاُ ُيَضاعمُف لمَمْن َيَشاُء( بُ َلٍة مم  {، }ومن جاء ابلسيئة(9)يبلغ الثواب إىل )َسْبَع َسَنابمَل يفم ُكلنم ُسن ْ
سيئة واحدة وإن   {}فال جيزى إال مثلها« خصلة»يف التاء القوالن، وإذا كانت للتأنيث فهي صفة 

فيما لو كانت أعظم من املعصية ككذبة واحدة « الواحدة»كانت عظيمة جداا، فال يقال: ما فائدة 
جزاؤها سنة يف النار  مثالا   ؟ فمثالا جزاء من يسب امللك بلفظة مائة سوط، وهو جزاء واحد، وإن كان 

 ار ما استحقوا من السيئات بل جزاءا وفاقاا. يف مقد {عظيماا يف نفسه }وهم اليظلمون
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أي أرشدين }إىل صراط  {اي رسول هللا هلؤالء الكفار: }إنين هداين ريب {[ }قل162]
مستقيم{ واملراد: الصراط املوصل لإلنسان إىل احلقائق والسعادة يف الدنيا واآلخرة، ابلنسبة إىل كل شيء 

، أي هداين ديناا، أو على احلال أي أن الصراط يف حال  منصوب على تقدير هداين {من األمور }ديناا 
وامللة: « ديناا »بدل من  {}ملة إبراهيم« الصغر والكرب»أي مستقيماا، وهو مصدر، ك  {كونه ديناا }قمَيماا 

 ألن الشرع مُيليه الرسول على أمته، وإمنا نسب الدين إىل إبراهيم« اإلمالء»هي الشريعة، مأخوذة من 
وصحة دينه، وقد كانت األداين كلها  )عليه السالم( التفاق مجيع األداين على جاللته )عليه السالم(

أي يف حال كون تلك امللة مائلة عن  {ديناا واحداا فال مانع أن ينسب الالحق إىل السابق }حنيفاا 
 فلم {}من املشركني )عليه السالم( إبراهيم {}وما كان« مال»مبعىن « حنف»الباطل إىل احلق، من 

 يكن مشركاا كمشركي مكة وال يهودايا وال نصرانياا، فكالمها مشركان. 
وهي الصلوات اليت أيتيها اإلنسان واجبة أو  {اي رسول هللا هلؤالء: }إن صاليت {[ }قل163]

النسك: العبادة، يقال: رجل انسك أي متعبد، ويقال لألضحية: النسكية، للتقرب  {مندوبة }ونسكي
فإن عباديت له وحده بال  {بادة }وحمياي وممايت{ أي حيايت ومويت }هلل ربن العاملنيهبا إىل هللا، فهي ع

 شريك، وأموايل ملكه وبقدرته البشركة أحد معه. 
ال أشرك أحداا به يف العبادة، وال أزعم أن له شريكاا يف حيايت ومويت  {[ }ال شريك له164]

هذه األمة، أو املراد رتبة إسالمي من أول من  {أي ابلتوحيد }أمرت وأان أول املسلمني {}وبذلك
 الرتب. 

وإهلاا }وهو ربُّ كل  {أي أطلب }رابنا  {اي رسول هللا هلؤالء: }أغري هللا أبغي {[ }قل165]
االستفهام لإلنكار، أي كيف أختذ غري هللا إهلاا   ابالستقالل أو ابلشركة   واحلال أنه تعاىل رب   {شيء

 ال هو؟ كل شيء الرب سواه وال إله إ
فإذا اكتسبت املعصية ابلشرك، حلقين جزائي السيئ، }وال  {}وال تكسب كل نفس إال عليها

أي معصية نفس  {أي نفس حاملة }وزر {مبعىن محل اإلمث }وازرة« وزر»أي ال حتمل من  {تزر
 بل عصيان كل أحد على نفسه وهو حيمل تبعته.  {}أخرى

: اتبعنا وعلينا وزرك إن كان خطأا، فأنزل هللا ليه وآله()صلى هللا عقيل: إن الكفار قالوا للنيب 
 هذه اآلية. 

أي  {أي إىل حسابه مصريكم أيها املشركون، أو أيها البشر }فينبئكم {}مث إىل ربنكم مرجعكم
 لُيجازي كل إنسان وما عمله من إحسان وإساءة.  {أي ابلشيء الذي }كنتم فيه ختتلفون {خيربكم }مبا

فإنكم ختلفون أهل العصر  { وحده }الذي جعلكم خالئف األرضهللا {[ }وهو166]
السابق يف إرث األرض وما عليها، كما أن َمن بعدكم خيلفكم ويرثكم يف أرضكم وأموالكم }ورفع 

ذكاءا، وعلماا، وماالا، ومنصباا، ومن سائر اجلهات، فإن األمور التكوينية  {بعضكم فوق بعض درجات



أي استخلفكم وأعطاكم عطاءا متفاواتا  {شريك له }ليبلوكم يف ما آاتكموالتقديرية كلها بيده ال 
فال يظن الكافر  {ليختربكم، ويظهر سرائركم، وهل أنكم تطيعون أم تعصون }إن ربك سريع العقاب

والعاصي، أن العقاب بعيد، فإن أمد الدنيا قصري مهما طال، أو املراد سرعة العقاب يف الدنيا، وقبل 
يرحم  {ملن اتب وآمن }رحيم {ملعاصي توجب آاثر وخيمة فوراا يف الدنيا }وإنه لغفوراآلخرة، إذ ا

 العباد، ويتفضل عليهم من واسع فضله.
 سورة األعراف

 (2٠٧) آَيهتا/مكية
 

 (1) ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
( اتَِّبُعوا َما ٣ُه ِلتُ ْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَي )( ِكَتاٌب أُْنِزَل ِإَلْيَك َفاَل َيُكْن ِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمنْ 2املص )

ُروَن ) ( وََكْم ِمْن قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها ٤أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن رَبِيُكْم َواَل تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْوِلَياء َقِلياًل َما َتذَكَّ
( َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاءُهْم ِبَُْسَنا ِإاَل َأْن َقاُلوا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي ٥) َفَجاءَها ِبَُْسَنا بَ َياًَت َأْو ُهْم َقائُِلونَ 

( 8( فَ َلنَ ُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِِبنَي )٧( فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي )٦)
ْت َمَوازِيُنُه َفُأوَلِئَك الَِّذيَن ٩يَ ْوَمِئٍذ احْلَقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) َواْلَوْزنُ  ( َوَمْن َخفَّ

نَّاُكْم ِف األْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم فِ 1٠َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم ِبَا َكانُوا ِِبََيتَِنا َيْظِلُموَن ) يَها َمَعاِيَش ( َوَلَقْد َمكَّ
( َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ْثَّ َصوَّْرََنُكْم ْثَّ قُ ْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإاَل 11َقِلياًل َما َتْشُكُروَن )

اِجِديَن )  ( 12ِإْبِليَس َْمْ َيُكْن ِمَن السَّ
 

 سورة األعراف:
ابلرمحة، « األنعام»فيها. وملا ختم سبحانه « رافاألع»مسيت السورة هبذا االسم لوجود كلمة 

 افتتح هذه السورة أبنه أنزل كتاابا فيه معامل الدين واحلكمة. 
 ابتدُئ هبا السورة، وأجعُل اإلله الرمحن الرحيم، قدام قراءيت هلا. {[ }بسم هللا الرمحن الرحيم1]
)صلى هللا عليه بني هللا والرسول قد تقدم تفسري فواتح السور املقطعة، وأهنا رموز  {[ }املص2]

 . ، أو أن من جنس هذه احلروفوآله(
وهو القرآن فليس حروفه أمراا خارقاا، وإمنا الرتكيب أمر خارق }فال  {[ }كتاب أنزل إليك3]

أي من هذا الكتاب، حيث ترى أن قومك  {وضيق }منه {اي رسول هللا }حرج {يكن يف صدرك
مئن بنصر هللا سبحانه وحسن ثوابه، وإمنا أنزل الكتاب إليك }لتنذر يكذبوك ويؤذوك يف سبيله، بل اط



 {وتذكرة }للمؤمنني {ليكون }ذكرى {أي هبذا الكتاب، الكافرين والعصاة، بعقاب هللا تعاىل }و {به
 فيتذكرون به الدين واألصول والفروع، ليعملوا مبا فيه. 

القرآن واألحكام }وال تتبعوا من  من {أيها الناس }ما أنزل إليكم من ربكم {[ }اتبعوا4]
أي قليل   أيها البشر   {كاألواثن، والكفار }قليالا ما تذكرون  {أي غري ربكم تعاىل }أولياء {دونه

 تذكركم واتعاظكم. 
عربن ابلقرية وأريد أهلها بعالقة  {أي كثرياا من أهل القرى }أهلكناها {[ }وكم من قرية5]

إرادته، فإنه كثرياا ما يقال الفعل ويراد مقدماته   كما قُ رنر يف علم البالغة    احلال واحملل، واملراد ابإلهالك
أي يف وقت القيلولة وهي نصف  {أي ابلليل }أو هم قائلون {أي عذابنا }بيااتا  {}فجاءها أبسنا

، ومن املعلوم أن العذاب يف هذين الوقتني أشد وقعاا لغفلة الناس «أراح»مبعىن « أقال»النهار، من 
 وراحتهم. 
وقت  {أي دعاء هؤالء الذين أهلكناهم، وكالمهم }إذ جاءهم أبسنا {[ }فما كان دعواهم6]

فاعرتفوا مبا كان منهم حني رأوا  {االعرتاف بذنبهم ب  }أن قالوا إان كنا ظاملني {جميء العذاب }إال
 العذاب. 

الذين أرسل هللا إليهم أي األمم  {[ لكن االعرتاف مل ينفعهم }فلنسألن الذين أرسل إليهم7]
أي األنبياء، فإن   {الرسل، يسأهلم عن أعماهلم، وما أجابوا به الرسل ملا بعثوا إليهم }ولنسألن املرسلني

 كل واحد من الرسل واألمم البد وأن حيضر يف حمضر احلساب. 
أي نقص ما كان من  {[ وليس السؤال جلهلنا مبا صدر من الطرفني }فلنقصن عليهم بعلم8]

طرفني قصة صادرة عن علمنا أبحواهلم، فليس السؤال إال التقرير والتأكيد على أنفسهم }وما كنا ال
 عن أعماهلم حني عملوها بل كننا شهوداا عليهم حاضرين   علماا   عند أعماهلم.  {غائبني

فال ينقص حق وال يزاد على حق، وإمنا  {يوم القيامة }احلق {لألعمال }يومئذ {[ }والوزن9]
، ابعتبار كل عمل عمل «امليزان»الصاحلة، وإمنا مجع  {ن األعمال مبوازين عادلة }فمن ثقلت موازينهتوز 

 الذين فازوا ابلسعادة األبدية.  {الذين ثقلت موازينهم }هم املفلحون {}فأولئك
الصاحلة أبن ثقلت موازين سيئاته }فأولئك الذين خسروا  {[ }ومن خفت موازينه10]

أي بسبب كوهنم  {س كانت لتحصيل اجلنة، فقد حصل اإلنسان هبا النار }مبا كانوافإن النف {أنفسهم
 أي بسبب جحودهم مبا جاء به الرسل من اآلايت.  {}آبايتنا يظلمون

 يف اآلية؟ « املوازين»وهنا سؤال: ما هي طبيعة 
فالن، أو فالن  واجلواب: من احملتمل أن يراد هبا املوازين املعقولة ال احملسوسة، كما يقال: وزنت

خفيف الوزن، أو فالن له وزن، وهكذا. وهللا سبحانه يعلم قيمة األعمال، كما أانن نعرف قيم بعض 
األعمال، فنقدر املهندس وعمله أكثر مما نقدر العامل. كما أن من احملتمل أن يراد هبا املوازين احملسوسة 



م األعمال، فللصالة صورة ووزن، وهكذا لسائر األ عمال اخلريية والشرية، مث توزن يف موازين  أبن تتجسن
 كموازين الدنيا. 

كيف ال ختضعون هلل سبحانه، واحلال أنه ابإلضافة إىل نعمة إرسال الرسل   {[ }و11]
أبن جعلنا األرض حتت  {أيها البشر }يف األرض {واهلداية، ابتدأ عليكم بنعمة احلياة؟ ف  }لقد مكناكم

أي ما تعيشون به من أنواع الرزق  {ن كنوزها }وجعلنا لكم فيها معايشإرادتكم تبنون وتزرعون وخترجو 
 أي أن شكركم للنعم قليل.  {}قليالا ما تشكرون

أي أوجدان أصلكم الذي هو الرتاب، أو املين، أو  {قبل ذلك }لقد خلقناكم {[ }و12]
ت }مث قلنا للمالئكة أفضنا عليكم الصورة اإلنسانية، يف رحم األمها {الدم، بعد العدم }مث صورانكم

خلقنا أسالفكم، أي آدم « خلقناكم»معناها الظاهر، كان املراد من « مث»إن أريد ب  {اسجدوا آلدم
، ومن البالغة أن ينسب اإلنسان ما لآلابء إىل األبناء، كما قال: )فَلمَم تَ ْقتُ ُلوَن أَنْبمَياَء هللام )عليه السالم(

ْن قَ ْبُل( ، وإن أريد هبا الرتتيب يف )صلى هللا عليه وآله(د املعاصرين للرسول ، ابلنسبة إىل اليهو (10)مم
 على ظاهره. « خلقناكم»كان اخلطاب يف « إن من ساد مث ساد أبوه»الكالم، حنو 

الشيطان،  {وقد كان أمران ابلسجود آلدم   جدكم   نعمة وتشريفاا لكم }فسجدوا إال إبليس
فإنه أىب واستكرب،  {محة هللا سبحانه }مل يكن من الساجدينوُحرم من ر « أُبلس»ويسمى إبليساا ألنه 

 وهو مل يكن من املالئكة، وإمنا كان معهم فشمله اخلطاب. 
 

                                                             

 .92سورة البقرة:  (10)



 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن ََنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي ) ( َقاَل 1٣َقاَل َما َمنَ َعَك َأاَل َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأََن َخي ْ

َر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن )َفاْهِبْط  َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكب َّ ( َقاَل أَْنِظْرّن ِإىَل يَ ْوِم 1٤ِمن ْ
َعثُوَن ) ( َقاَل َفِبَما َأْغَويْ َتيِن اَلقْ ُعَدنَّ ََلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم 1٦( َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن )1٥يُ ب ْ

ُهْم ِمْن بَ نْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأَْيَاِِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم َواَل َتَُِد َأْكث َ 1٧) َرُهْم َشاِكرِيَن ( ْثَّ الَتِيَ ن َّ
ُهْم اَلْماَلنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأَْجَعِ 18) َها َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن تَِبَعَك ِمن ْ ( َوََي آَدُم 1٩نَي )( َقاَل اْخُرْج ِمن ْ

َجَرَة فَ َتُكوََن ِمَن الظَّالِ  ُتَما َواَل تَ ْقَرَِب َهِذِه الشَّ ( 2٠ِمنَي )اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشئ ْ
ُهَما ِمْن َسْوآهِتَِما َوَقالَ  ْيطَاُن لِيُ ْبِدَي ََلَُما َما ُووِرَي َعن ْ َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه  فَ َوْسَوَس ََلَُما الشَّ

َجَرِة ِإاَل َأْن َتُكوََن َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوََن ِمَن اْْلَاِلِديَن ) ( 22( َوَقاََسَُهَما ِإّنيِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي )21الشَّ
َجَرَة بََدْت ََلَُما َسْوآتُ ُهَما  ا َذاَقا الشَّ َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوََنَداُُهَا َفَداَلُُهَا ِبُغُروٍر فَ َلمَّ

ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبنٌي ) َجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّ  (2٣رَب ُُّهَما َأَْمْ أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشَّ
 

الكالم، أي ما منعك  زائدة يف« ال» {هللا تعاىل إلبليس }ما منعك أالن تسجد {[ }قال13]
أن تسجد، وإمنا يؤتى هبا لنكتة بديعة، هي قطع الكالم عما سبقه واالبتداء ابلكالم التايل، ليتكرر 

ومثل هذا يف «. أن ال تسجد»؟ وحذف املتعلق مث سكت هنيئة، وابتدأ «ما منعك»التوبيخ كأنه قال 
أي من آدم، فال ينبغي لألرفع أن  {منه إبليس: }أان خري {ابلسجود }قال {احملاورات كثري }إذ أمرتك

أي خلقت آدم }من  {يسجد ويتواضع لألخفض، مث علل كونه خرياا بقوله: }خلقين من انر وخلقته
والنار مضيئة والطني كدر. لكن قياسه كان ابطالا إذ جمرد اإلضاءة ال تكون سبب األفضلية، وإمنا  {طني

ألشياء بعكس األرض احمليية هلا جهة نقص فيها، سبب لرفعة األشياء ابلكسر واالنكسار، وإعدام النار ل
األرض عليها، ابإلضافة إىل أن التواضع كان لآلمر ال آلدم، فمن أمر عبده أبن حيمل طبقاا من طني 

 على رأسه كان عمل العبد امتثاالا للسيد ال تواضعاا للطني. 
احندارايا   إما منزلةا أو حقيقةا   أي اخرج خروجاا  {هللا سبحانه إلبليس: }فاهبط {[ }قال14]

أي يف اجلنة ألهنا ليست  {أي ليس لك حق }أن تتكربن فيها {أي من اجلنة }فما يكون لك {}منها
، فإنك ذليل يف مقام قربنا، «الذلة»وهو « الصغار»من  {موضع املتكربين }فاخرج إنك من الصاغرين

 حقري عندان. 
أي  {أي أمهلين ألن أبقى حياا }إىل يوم يبعثون {رينإبليس هلل سبحانه: }أنظ {[ }قال15]

 يوم القيامة الذي يُبعث فيه اخللق للجزاء. 



أي من الذين مُيهلون وال يُعجل  {اي إبليس }من املنظرين {هللا سبحانه: }إنك {[ }قال16]
  ولكن من املعلوم    أي أنت أيضاا مثلهم يف اإلمهال« املالئكة»هلم ابملوت، ولعلن املراد بسائر املنظرين 

 «. إىل يوم الوقت املعلوم»أنه ليس اإلنظار إىل يوم القيامة بل 
أي بسبب إغوائك يل، وليس  {إبليس بعد إمهال هللا سبحانه له }فبما أغويتين {[ }قال17]

ل إمنا املراد إغواءه سبحانه، بل املراد اإلتيان بسبب، وأمره أبمر سبب غوايته، وقد ذكران سابقاا أن األفعا
أي للبشر }صراطك  {تنسب إليه سبحانه ألنه اخلالق املهيئ لألسباب والوسائل }ألقعدن هلم

أي أقعد يف طريقك ألغوي البشر عنه إىل الضالل واالحنراف، فإن إغوائي للبشر مقابل  {املستقيم
يه رأس مال، إغوائك يل، وقد كان هذا القياس من الشيطان أيضاا ابطالا، وهو مثل أن يعطي األب ولد

فيأخذ أحدمها رأس املال ويذهب به حنو الفساد، مث ملا أمت ماله، وبقي رأس مال أخيه يقول ألبيه، كما 
سببت فسادي أسبب فساد أخي، وهذا الكالم خارج عن املنطق، إذ األب مل يسبب فساده وإمنا أراد 

 صالحه، خبالف عمله يف فساد أخيه فإن الفاسد يسبب فساده. 
 {أي من قدامهم }ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم { آلتينهم من بني أيديهم[ }مث18]

وهذا من ابب تشبيه املعقول ابحملسوس، فكما جيلس اللص يف طريق املسافرين، مث يهامجهم من مجيع 
جوانبهم األربعة ليسرق ما معهم، كذلك الشيطان يطونق اإلنسان ليضله عن طريق هللا سبحانه }وال 

لك ولنعمك، بل يتبعون طريق الكفران، فإن من  {أي أكثر البشر }شاكرين {اي رب }أكثرهم {جتد
 عصى هللا سبحانه فقد كفر بنعمه وفضله. 

َ أطلق هللا سبحانه إبليس ليضل البشر؟   وهنا سؤال: ملم
واجلواب: ألن الدنيا وضعت لالختبار، ولو مل يكن اآلمر ابلشر كانت دنيا جرب وإكراه، ومل 

 كن للمطيع فضل يستحق به اجلنة. ي
 وسؤال اثن: أليس من املمكن أن يتفضل هللا ابجلنة على البشر بدون اختبار؟ 

واجلواب: كالن، إن اإلنسان ابإلطاعة يكون قابالا للدرجات، كالتلميذ الذي يكون قابالا للتعليم 
وم أن حرمان القابل ألجل غريه ظلم،   ابلقراءة واالمتحان   فلو مل تكن إطاعة مل تكن قابلية، ومن املعل

أال ترى لو أن احلكومة مل تفتح املدرسة لتهذيب النفوس املستقيمة الذكية، إشفاقاا على البليد الذي 
 يرسب، كان ظلماا للذكي النابه. والكالم طويل مذكور يف كتب الكالم والفلسفة. 

فهو « ذأم يذأم»من  {}مذءوماا أي من اجلنة  {هللا تعاىل إلبليس: }اخرج منها {[ }قال19]
مبعىن: طرد « دحر»أي مطروداا، من  {مبعىن: عاب، فإن الذأم والذمي أشد العيب }مدحوراا « مذءوم»

من  {أي أمأل ابلتأكيد }جهنم منكم {أي: أؤكد أن من تبعك من البشر }ألمألن {}ملن تبعك منهم
 بال استثناء.  {التابع واملتبوع }أمجعني



الذي خلقه سبحانه  )عليه السالم( الكالم مع الشيطان توجه اخلطاب إىل آدم [ وبعد متام20]
دون « السكن»هو أمر من  {حواء }اجلنة {لالستخالف يف األرض }واي آدم اسكن أنت وزوجك

من مثار اجلنة }وال تقراب هذه  {}فكال من حيث شئتما« ولتسكن زوجك»السكون، والتقدير 
ابألكل، والنهي عن االقرتاب مبالغة يف عدم األكل، حنو قوله سبحانه: )َواَل تَ ْقرَبُوا َماَل  {الشجرة

) ألنفسكما،  {، وقد تقدم الكالم حول ماهية الشجرة، يف سورة البقرة }فتكوان من الظاملني(11)اْلَيتميمم
 والظلم كان ألجل أن األكل يسبب خروجهما. 

ء، ومعىن الوسوسة: اإللقاء يف الذهن إلقاءا مردنداا، هل أي آلدم وحوا {[ }فوسوس هلما21]
للعاقبة، حنو: « الالم»أي لُيظهر هلما، و {يف أكل الشجرة }ليبدي هلما {يفعل أو ال يفعل } الشيطان

« فاعل» على وزن« وارى»أي ما ُسرت من  {، }ما ُوري(12))َفاْلتَ َقَطُه آُل فمْرَعْوَن لمَيُكوَن هَلُْم َعُدوناا َوَحَزانا(
أي عورتيهما، فقد كان آدم وحواء مستورين أبلبسة اجلنة  {أي عن آدم وحواء }من سوءاهتما {}عنهما

وكان الزم إخراجهما إذا أكال من الشجرة أن ينزع عنهما اللباس، فكان عاقبة أكلهما إظهار عورتيهما، 
 ألهنا يسوء اإلنسان ظهورها. « سوءة»ومسيت العورة 

أي عن أكلها }إالن  { وسوسته هلما }ما هناكما ربكما عن هذه الشجرةالشيطان يف {}وقال
فليس النهي ألجل حترمي األكل عليكما، بل ألجل أن تبقيا يف صورة البشر   احملببة  {أن تكوان ملكني

إليكما   أما إذا مل تشاءا فال مانع هلل سبحانه عن أكلكما من الشجرة، واحلاصل أنه أومههما أن النهي 
فمن أكل من الشجرة إما أن يصبح  {وراءه لوم، وإمنا هو هني صالح }أو تكوان من اخلالدين ليس

 ملكاا، أو يكون إنساانا خالداا. 
مبعىن احللف }إين « أقسم»و« قاسم»أي حلف هلما ابهلل تعاىل، فإن  {[ }وقامسهما22]

ر املالئكة، أو تبقيا خملدين فإين أنصحكم ابألكل لتكوان كسائ {اي آدم وحواء }ملن الناصحني {لكما
 يف اجلنة. 

وهو أن ترسلها يف البئر، « تدلية الدلو»أي دىلن الشيطان آدم وحواء، من  {[ }فدالمها23]
أبن  {أي مبا غرنمها من الكالم والقسم }فلما ذاقا الشجرة {مبعىن دالمها من اجلنة إىل األرض }بغرور

أي  {أي ظهرت عوراتمها }وطفقا {}بدت هلما سوءاهتما أكال منها شيئاا يسرياا انتزعت مالبسهما و
أي على أنفسهما }من ورق  {مبعىن اجلمع }عليهما« اخلصف»أي جيمعان من  {شرعا }خيصفان

فقد أخذا من أوراق شجرة التني، وجعال يلفان على عورتيهما }واندامها رهبما أمل أهنكما عن  {اجلنة
أمل }أقل لكما إن الشيطان  {، فلماذا أكلتما منها؟ }وأي عن تناول هذه الشجرة {تلكما الشجرة

 ؟ أي عدو ظاهر، فلم مسعتما كالمه؟ {لكما عدو مبني
                                                             

 .35سورة اإلسراء:  (11)
 .9سورة القصص:  (12)



أن يرتك قول هللا سبحانه: )اَل  )عليه السالم( وهنا سؤال: كيف ميكن ملثل آدم النيب املعصوم
نَي( َن الظَّالممم َجرََة فَ َتُكواَن مم إمالَّ أَْن َتُكواَن َمَلَكنْيم َأْو »بقول الشيطان القائل: ، وأيخذ (13)تَ ْقَراَب َهذمهم الشَّ

َن اخْلَالمدمينَ   ؟ «َتُكواَن مم
واجلواب: إن الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه، ولعل آدم وحواء ظنا أن املراد ابلظلم أن 

هلل كاذابا    يكوان ملكني وابألخص ملا حلف الشيطان هلما، فإهنما مل يكوان حيتمالن أن أحداا حيلف اب
 كما يف احلديث  . 

وقد تكرر استعمال الظلم لوضع الشيء غري موضعه، وإن مل يكن فيه غضاضة أصالا، كما قال 
ي( ، ولعلهما ظنا أن األصلح حباهلما أن يبقيا بشراا   (14)سبحانه حكاية عن موسى: )ظََلْمُت نَ ْفسم

كثرياا ما األصلح ملا جيده أوفق حباله، وهذا مما   حسب كالم هللا   لكنهما شاءا اجلائز، كما يرتك اإلنسان
 ال يناىف مقام العصمة إطالقاا. 

 
 
 

                                                             

 .36سورة البقرة:  (13)
 .17سورة القصص:  (14)



 
( َقاَل اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم 2٤َقااَل رَب ََّنا َظَلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ْمَْ تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرمَحَْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن ) 

َها 2٥ األْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي )ِلبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِف  ( َقاَل ِفيَها ََتْيَ ْوَن َوِفيَها ََتُوُتوَن َوِمن ْ
ٌر  ( َيَ 2٦ََُْرُجوَن ) ْقَوى َذِلَك َخي ْ َبيِن آَدَم َقْد َأنْ َزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا يُ َواِري َسْوآِتُكْم َورِيشًا َوِلَباُس الت َّ

ُروَن ) َذِلَك ِمْن آََيتِ  ْيطَاُن َكَما َأْخَرَج أَبَ َوْيُكْم ِمَن  ( َيَ 2٧هللِا َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ َبيِن آَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّ
ُهَما ِلَباَسُهَما ِلرُيِيَ ُهَما َسْوآهِتَِما ِإنَُّه يَ َراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل تَ رَ  َنَّ َجَعْلَنا ْونَ ُهْم إِ اجْلَنَِّة يَ ْنزُِع َعن ْ

َياِطنَي َأْوِلَياء ِللَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ) َها آَِبءََن َوهللُا َأَمَرََن ِّبَا 28الشَّ ( َوِإَذا فَ َعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدََن َعَلي ْ
ْل َأَمَر َرّبِي ِِبْلِقْسِط َوَأِقيُموا ( قُ 2٩ُقْل ِإنَّ هللَا اَل َيَُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى هللِا َما اَل تَ ْعَلُموَن )

يَن َكَما بََدَأُكْم تَ ُعوُدوَن ) ( َفرِيقًا َهَدى َوَفرِيقاً ٣٠ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِي َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِي
َياِطنَي َأْوِلَياء ِمْن ُدو  َُذوا الشَّ ََّ  (٣1ِن هللِا َوََيَْسُبوَن أَن َُّهْم ُمْهَتُدوَن )َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالََلُة ِإن َُّهُم ا

 
ابرتكاب املنهي عنه  {: }ربنا ظلمنا أنفسنا)عليهما السالم(أي قال آدم وحواء  {[ }قاال24]

أي تتفضل  {أي تسرت علينا، وهو كناية عن العفو عما صدر }وترمحنا {وأكل الشجرة }وإن مل تغفر لنا
الذين خسروا بعض درجاهتم. وحيث تقرر عقالا ونقالا أن األنبياء  {رينعلينا برمحتك }لنكونن من اخلاس

معصومون، كان الالزم القول بعدم كون أكل الشجرة معصية إطالقاا، وإمنا كان النهي لإلرشاد، كما 
، فإنه هني لإلرشاد، ويكون ارتكابه موجباا «التشرب هذا املائع فيطول مرضك»يقول الطبيب للمريض: 

 فقط، وليس هذا مما يوجب العقاب.  لطول املرض
وكذلك كان النهي ابلنسبة إىل أكل الشجرة، ألنه كان إلرشادمها إىل البقاء يف اجلنة أبداا، كما 

، وكان األكل (15)قال سبحانه:)إمنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع فميَها َواَل تَ ْعَرى * َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ فميَها َواَل َتْضَحى(
ج من اجلنة، ولقاء مشاكل الدنيا، والظلم   كما تقدم   هو وضع الشيء يف غري موضعه موجباا للخرو 

ويالئم ارتكاب املنهي إرشاداا، كما يالئم القبيح، كما أن الغفران هو السرت، وهو يالئم العصيان ويالئم 
فيما إذا مل « تخسر »ارتكاب املنهي اإلرشادي، واخلسران يالئم عدم الربح املتوقع، ولذا يقول التاجر: 

اشتبهت، فتدارك »يربح املتوقع. أال ترى أن املريض إذا ارتكب ما يسبب طول مرضه، يقول للطبيب: 
ومل يكن ذلك عصياانا إطالقاا. ومن هنا اشتهر يف تسمية « األمر، وإال خسرت صحتك يف هذه املدة

 ، وهنا سؤاالن: أي أن األوىل كان عدم االرتكاب« ترك األوىل»هذا النوع من اخلالف ب 
 األول: كيف يصدر مثل هذا الرتك من األنبياء وهلم املقام الرفيع؟ 

 الثاين: إن هذا فتح لباب التأويل وارتكاب خالف الظاهر وال داعي له؟ 
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واجلواب عن األول: أن ذلك لئالن يعتقد البشر أُلوهية األنبياء، فإن من عادة البشر الغلو ابلنسبة 
 ضد الغلو، وإن غاىل بعض الضعاف أيضاا.  إىل القديسني، وذلك

واجلواب عن الثاين: إن فتح هذا الباب مما البد منه، فإن الكالم مشتمل على اجملاز والكناية 
وما أشبه   حّتن ابلنسبة إىل كالم البشر العادي، فكيف ابلبلغاء   وإالن لزم القول ابلتجسيم لقوله 

رٌَة( َا اَنظم ، والكذب لقوله: )َوَما َرَمْيَت إمْذ (17)، والظلم لقوله: )َمْن ُيْضلملم هللُا((16)سبحانه: )إمىَل َرهبنم
، إىل غري ذلك. وقد جرت قوانني البالغة على أن ُيصرف الكالم إىل املراد منه، وإن كان (18)َرَمْيَت(

، أُخذ خالف الظاهر اللفظي، إذا دل دليل من العقل والنقل على املراد، أما إذا مل يكن هناك دليل
 بظاهر األلفاظ. 

من اجلنة هبوطاا حنو األسفل حيث   {هللا سبحانه آلدم وحواء وإبليس: }اهبطوا {[ }قال25]
 {كانت اجلنة أعلى من األرض، أو هبوطاا رتبيناا، إن كانت من جنان الدنيا }بعضكم لبعض عدو

مجيعاا }يف األرض  {}ولكم فالشيطان عدون هلما ومها عدونان له، وبني املرأة والرجل تنافس وجتاذب
املوت أو حني  {تتمتعون به من املأكل وامللبس وغريمها }إىل حني {أي حمل قرار }ومتاع {مستقر

 البعث. 
أي تعيشون، أو املراد حيىي لك  {أي يف األرض }حتيون {هللا تعاىل اثنياا: }فيها {[ }قال26]

 يوم القيامة للحساب واجلزاء.  {جونأي من األرض }ختر  {مجيعاا }ومنها {نسل }وفيها متوتون
[ مث خاطب هللا سبحانه البشر، مبناسبة نزع الشيطان لباس أبويهم، ومبناسبة ما وعد من 27]

هم آدم {أن هلم يف األرض متاع، بقوله: }اي بين آدم    )عليه السالم( واخلطاب هبذا اللفظ للتذكري جبدن
حقيقة، أبن أنزل اللباس من اجلنة، أو « اإلنزال»إما املراد  {ملناسبة املوضوع   }قد أنزلنا عليكم لباساا 

جمازاا بنزول املطر الذي هو سبب نبات القطن وما أشبه، ورعي احليواانت ذات األصواف، أو « اإلنزال»
تعظيماا ملقامه وأنه أرفع منزلة « رفعت عريضيت إىل القاضي»لعظم املعطي، كما يقال: « التعظيم»املراد 

َن األنْ َعامم مَثَانمَيَة أَْزَواٍج(من صاحب ا ، )أَنْ َزَل هللاُ (20)، )َوأَنْ زَْلَنا احْلَدميَد((19)لعريضة، ومثله )َوأَنْ َزَل َلُكْم مم
أي  {أنزلنا عليكم }ريشاا  {أي عوراتكم }و {أي يسرت }سوءاتكم {، }يواري(21)إملَْيُكْم ذمْكراا * َرُسوالا(

أي االجتناب عن  {ما فيه اجلمال، ومنه ريش الطائر }ولباس التقوى «الريش»أاثاثا مما حتتاجون إليه، و
معاصي هللا سبحانه، ومسي لباساا ألنه يسرت الشر الكامن يف نفس اإلنسان، كما يسرت اللباس مواضع 
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القبح من بدن اإلنسان، فمثالا من يغتاب غريه يظهر قبح نفسه، فإذا اتقى سرتت هذه التقوى قبحه 
من مجيع أنواع اللباس الظاهرة، إذ القبائح النفسية أكثر وأبشع من القبائح  {النفسي }ذلك خري

أي لباس  {البدنية، ألن القبائح الكامنة إذا ظهرت توجب النار واخلزي خبالف قبائح اجلسد }ذلك
إما لإلنشاء، أي أن لباس التقوى ينشأ من اآلايت واحلجج اليت أنزهلا « من» {التقوى }من آايت هللا

 سبحانه، وإما تبعيضية أي أن التقوى من مجلة آايت هللا وعالماته، ألنه هو الذي أمر ابلتقوى هللا
رون  أي جعل هللا التقوى آية لكي يتفكر اإلنسان، ويتذكر فيما أودع يف فطرته، فيسعد.  {}لعلهم يذنكن

ي فُتجيبوه أي ال يضلننكم أبن يدعوكم إىل املعاص {[ }اي بين آدم ال يفتننكم الشيطان28]
ونسبة اإلخراج إليه ألنه كان  {آدم وحواء }من اجلنة {فيحرمكم من السعادة واجلنة }كما أخرج أبويكم

والنزع وإن كان من فعله  {إبغوائه ووسوسته، إخراجاا بصورة بشعة حيث كان }ينزع عنهما لباسهما
سبحانه عن فرعون: )يَُذبنمُح  سبحانه، إالن أنه حيث كان بسبب الوسوسة، صح االنتساب إليه، كما قال

أي عورتيهما. ولعل السر  {، مع أن الذبح كان من فعل جنود فرعون }لرييهما سوءاهتما(22)أَبْ َناَءُهْم(
 يف تكرار هذه اللفظة تركيز البشاعة يف نفس السامع، فمن يرغب يف أن تبدو سوءته؟ 

يراه؟ قال سبحانه: }إنه يراكم وحيث كان هنا حمل سؤال: أنه كيف يفنت الشيطان اإلنسان وال
ُذونَُه َوُذرنمي ََّتهُ  {هو وقبيله أي نسله، فإن للشيطان نسالا كما لإلنسان، كما قال سبحانه )أَفَ تَ تَّخم

فإهنم من جنس لطيف ال يُرى ابلعني اجملردة، كاهلواء اللطيف الذي  {، }من حيث ال تروهنم(23)َأْولمَياَء(
  ال يُرى، وإن أحس به اإلنسان.

 ومن قال: إنه كيف أيمر بذلك؟ 
فاجلواب: إن هذه اإللقاءات يف القلب ابلشر، كلها منه، كما أن اإللقاءات اخلرية من املالئكة    

 كما يف األحاديث   وإال فمن أين هذه اإللقاءات؟! 
سبحانه: التخلية بينهم وبني « جعله»ومعىن  {}إان جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون

ياطني، ومعىن كوهنم أولياء: أهنم يتبعوهنم، ويتخذوهنم حمل الويل احلميم يف التصادق معهم دون الش
 املؤمنني. 

[ والذين ال يؤمنون ابإلضافة إىل أهنم اختذوا الشيطان ولياا، إهنم مقلندون تقليداا أعمى،  29]
أي فعل الذين  {ان }وإذا فعلواكاذبون يف أقواهلم، عاملون ابلفحشاء، فهم جممع الرذائل حيث تركوا اإلمي

ى»مبعىن « فحش»أي خصلة فاحشة، متعدية عن احلق، فإن  {اليؤمنون }فاحشة ، وهذا عام «تعدن
فإان نقلندهم يف عملهم  {أي على هذه الفاحشة }آابءان {شامل جلميع املعاصي }قالوا وجدان عليها

اي رسول هللا هلم: }إن هللا ال  {كذابا   }قلأي هبذه الفاحشة   وكان قوهلم هذا   {هذا }وهللا أمران هبا
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على حنو االستفهام  {مث ردن عليهم من وجه آخر هو: }أتقولون على هللا ما ال تعلمون {أيمر ابلفحشاء
 اإلنكاري. 

وقد ورد يف التفسري: أن اآلية نزلت مبناسبة ما كان يفعله املشركون، فإهنم كانوا يبدون سوءاهتم 
وف الرجال والنساء ُعراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتُنا وال نطوف يف الثياب يف طوافهم، فكان يط

 اليت قارفنا فيها الذنوب، وكانت املرأة تضع على قُ بُلها النسعة يف الطواف وتقول: 
 وما بدا منه فال أُحلنه   اليوم يبدو بعضه أو كلنه 

 على بين آدم ابللباس، ويف سياق نزع ، فكان التذكري بذلك مبناسبة إنعام هللا«العورة»تعين 
 . )عليهما السالم(إبليس لباس آدم وحواء 

اي رسول هللا هلؤالء الذين إذا فعلوا الفاحشة قالوا إن هللا أمران هبا: }أمر ريب  {[ }قل30]
فال تتخذوا  {أي ابلعدل واحلق، ال ابلفحش والتجاوز }وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد {ابلقسط

ال »أي قل: أقيموا، وإما عطف على « أمر ريب»لياا، كاملشركني، وهذا إما عطف على الشيطان و 
ولعله املناسب للمعىن، وهو أن هللا أيمر ابلقسط، وابإلخالص، أو للقصة، وهو أن «. يفتننكم الشيطان

 . لفرج   كما كانوا يطوفون ُعراة  الالزم إقامة الوجه، الإقامة ا
اآلية هدم ملا كان أهل اجلاهلية يلتزمون به من اختصاص الشعائر  وذكر بعض املفسرين أن هذه

بقبيلة دون قبيلة، فكان هلذا صنم ولذاك صنم وهلذه كعبة ولتلك كعبة، فإن اإلسالم يرى املساجد كلها 
 هلل، والالزم على املسلم أن ال يفرق بينها، أو أنه يف قبال املسيحيني الذين كان لكل طائفة منهم كنيسة. 

أي ليكن دعاؤكم يف حال كونكم أخلصتم له  {أي ادعوا هللا }خملصني له الدين {وادعوه}
فهو وحده الذي خلق ويعيد، فال معىن ألن ُيشرك به  {أي خلقكم }تعودون {دينكم }كما بدأكم

 غريه. 
أي ثبت  {أي هداه هللا سبحانه }وفريقاا حق {[ إنكم ستعودون فريقني }فريقاا هدى31]

ألهنم أعرضوا عن اهلداية وسلكوا سبيل الغواية، وإمنا ضلوا بسبب }إهنم اختذوا  {اللة}عليهم الض
من  {فكانوا يتبعون أوامر الشياطني ال أوامر هللا سبحانه، ولذا ضلوا }و {الشياطني أولياء من دون هللا

 وأن طريقتهم حق.  {أي يظنون ويزعمون }أهنم مهتدون {اللطيف أهنم }حيسبون
 



 
يِن آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِي َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي بَ  َيَ  

َياِة  احلَْ ( ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا الَِِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِيَباِت ِمَن الرِيْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِف ٣2)
نْ َيا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصِيُل اآَلََيِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن ) َا َحرََّم َرّبِيَ اْلَفَواِحَش َما ٣٣الدُّ ( ُقْل ِإَّنَّ

َها َوَما َبَطَن َواإِلْْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِي َوَأْن ُتْشرُِكوا ِِبَّللَِّ َما ْمَْ  يُ نَ زِيْل ِبِه ُسْلطَاًَن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى  َظَهَر ِمن ْ
( ٣٥( َوِلُكلِي ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُموَن )٣٤هللِا َما اَل تَ ْعَلُموَن )

وَن َعلَ  َيَ  ْيُكْم آََيِت َفَمِن ات ََّقى َوَأْصَل َُ َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َبيِن آَدَم ِإمَّا َيَْتِيَ نَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّ
َها ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )٣٦ََيَْزنُوَن ) بُوا ِِبََيتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ ( ٣٧( َوالَِّذيَن َكذَّ

تَ َرى َعَلى هللِا َكذِ  َب ِِبََيتِِه ُأوَلِئَك يَ َناَُلُْم َنِصيبُ ُهْم ِمَن اْلِكَتاِب َحَّتَّ ِإَذا َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اف ْ ًِب َأْو َكذَّ
ُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللِا َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهدُ  ْونَ ُهْم َقاُلوا أَْيَن َما ُكن ْ وا َعَلى َجاءتْ ُهْم ُرُسُلَنا يَ تَ َوف َّ

 (٣8َكاِفرِيَن )  أَنْ ُفِسِهْم أَن َُّهْم َكانُوا
 

[ ومبناسبة ذكر املسجد أييت احلكم حول أمر مرتبط ابملسجد كما أن مبناسبة ذكر 32]
احملرمات سابقاا أييت بيان احلرام واحلالل، وبيان أن الطيب غري حمرم وإمنا حرنم اخلبيث ملصلحة اإلنسان 

أي ثيابكم  {كل مسجد  خطاب لكل مكلف من أبناء آدم وحواء }خذوا زينتكم عند {}اي بين آدم
 اليت تتزيننون هبا، خذوها والبسوها إذا أردمت الذهاب إىل املسجد. 

كان إذا قام إىل الصالة لبس أجود ثيابه. فقيل له: اي   )عليهما السالم( ُروي أن احلسن بن علي
يقول: خذوا إن هللا مجيل حيب اجلمال فأجتمل لريب، وهو »بن رسول هللا! ملمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: 

 . (24)«زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجود ثيايب
، تفسريها )عليه السالم(والظاهر أن اآلية عامة تشمل غري الثياب أيضاا ولذا روي عن الصادق 

 . (25)«التمشيط»ب 
يف  {أي مباح لكم املأكول واملشروب، فإن األمر هنا لإلابحة }وال تسرفوا {}وكلوا واشربوا

لشرب، أو يف كل شيء، واإلسراف هو التجاوز، فقد يصل إىل حد املكروه، وقد يصل إىل حد األكل وا
لبيان أن هللا « ال حيب»أي يكرههم ويبغضهم. ولعل التعبري ب  {تعاىل }ال حيب املسرفني {احلرام }إنه

قد جرى سبحانه لعلون مقامه وعظمته فيجب على اإلنسان أن جيتنب ما ال حيبنه، فكيف مبا يكرهه، و 
 فيما ال يريدونه. « ال أحب»ديدن العظماء أن يعربوا ب 
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مجيع أنواع الزينة من املساكن  {اي رسول هللا: }من حرنم زينة هللا اليت أخرج لعباده {[ }قل33]
املأكل احلالل، أو املراد: كل رزق،  {واملتنزهات واحللين واملالبس واملراكب وغريها }والطيبات من الرزق

م على سبيل اإلنكار، أي أهنا ليست مبحرمة وال حق ألحد يف حترميها، فما يفعله الرهبان ليس واالستفها
 صحيحاا. 

أي الزينة والطيبات   ابعتبار كل واحد منهما   }للذين آمنوا يف  {اي رسول هللا }هي {}قل
منني بال مشاركة للمؤ  {فما يتناوله الكفار منها حرام الجيوز، يف حال كوهنا }خالصة {احلياة الدنيا

فإن الطيبات للمؤمنني يف الدنيا ويف اآلخرة،  {الكافرين هلم إطالقاا   حّت على وجه احلرام   }يوم القيامة
لكن الكفار يشاركون املؤمنني زوراا يف الدنيا، وال يقدرون على ذلك يف اآلخرة، وهناك احتمال آخر: أي 

ا، فتكون مجلة واحدة، ال مجلتان، مث ال خيفى أن كون أن الطيبات خالصة يف اآلخرة ملن آمن يف الدني
الطيبات للمؤمن يف الدنيا   على املعىن األول   ال يقتضي جواز تناوهلا من يد الكافر غري احلريب، حبجة 

 أهنا ليست له، فإن هللا سبحانه جعل يف الدنيا لغري احلريب حرمة، ألجل استقامة أمور العامل. 
الدالة على  {األمور السابقة، واضحة ال لبس فيها }نفصل اآلايت أي كما فصلنا {}كذلك

 فإن العلماء هم الذين يستفيدون من هذه اآلايت.  {األصول والفروع }لقوم يعلمون
اي رسول هللا: }إمنا حرنم  {[ وملا بنين سبحانه احمللالت عطف عليها احملرمات، فقال: }قل34]

ية عن احلق، من  أي اخلصلة« فاحشة»مجع  {ريب الفواحش ى، « فحش»الفاحشة، املتعدن مبعىن تعدن
 أي ما أُعلن أو أُخفي.  {واملراد هبا: كل منكر }ما ظهر منها وما بطن

 أي اخلمر، فإنه من أمسائها قال الشاعر:  {مث بنين سبحانه بعض أفراد الفاحشة ألمهيتها }واإلمث
 كذك اإلمث يفعل ابلعقول   شربت اإلمث حّت زال عقلي 

هذا قيد توضيحي، إلفادة أن البغي ليس حبق، كقوله  {أي الظلم }بغري احلق {}والبغي
) أي حرنم سبحانه الشرك }ما مل ينزل به  {، }وأن تشركوا ابهلل(26)سبحانه: )َويَ ْقتُ ُلوَن النَّبمينمنَي بمَغرْيم َحقٍن

إلشراك ليس أبمر هللا، خالفاا أي مل يقم له دليل، وكل شرك كذلك، فالقيد توضيحي لبيان أن ا {سلطاانا 
أي أنه تعاىل حرم  {ملا كان املشركون ينسبون شركهم إليه سبحانه }وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون

 «. أمران هللا هبا»نسبة ما ال تعلمون إليه، خالفاا للكفار حيث أهنم كانوا يفعلون املعاصي ويقولون: 
صدره مبا يفعله الكفار، من اقرتاف هذه اجلرائم   [ مث سلنى سبحانه نبيه، أبن ال يضيق35]

أي لكل مجاعة وأهل عصر ومصر مدة ال يتجاوزوهنا، وهلؤالء  {كلها بقوله تعاىل: }ولكل أمة أجل
هم املوت، ويُنسيهم البلى، وستطهر األرض منهم }فإذا جاء أجلهم أبن توجه األجل إليهم  {مدة، مث يلفن

يف اللغة مبعىن: مقدار الزمان « الساعة»رون مقداراا من الزمن، فإن أي ال يتأخ {}ال يستأخرون ساعة
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ر هالك أمة يف الساعة الرابعة  {قُصر أم طال }وال يستقدمون أي ال يتقدمون على موعدهم، فإذا قُدن
من يوم اجلمعة، فإذا توجه األجل إليهم يف الصباح اليتأخرون إىل الساعة اخلامسة، وال يتقدمون إىل 

، أي ال يطلبون   طلباا مفيداا   التقدمي والتأخري، «االستفعال»لثالثة. والظاهر أن الفعلني مبعىن الساعة ا
حّت يقال: إن التقدمي والتأخري ال يعقل ابلنسبة إىل األمر الواقع، وليس يف « وقع»مبعىن « جاء»وليس 

 إىل من يف الطريق.  لفظ يقع ابلنسبة إىل الواصل، وابلنسبة« جاء»الكالم جماز املشارفة، إذ 
مركبة « إما»أي إن أاتكم، فإن  {خطاب لعموم املكلفني }إما أيتينكم {[ }اي بين آدم36]

فما  )صلى هللا عليه وآله( اليقال: الرسول بعد النيب {الزائدة }رسل منكم« ما»الشرطية و« إن»من 
الشرط لغرض آخر، كما معىن ذلك؟ قلت: إن الشرط قد يصاغ إلفادة التحقيق، فهو إنشاء مفهوم 

ينشأ مفهوم التعجب واألمر واالستفهام، ألغراض أخرى، فاملراد   هنا   أن الرسل أتيت لتبني للناس، فمن 
مبعىن « قص»وأحكامي فإن  {أي خيربونكم }آاييت {أطاع سعد، ومن خالف شقي }يقصون عليكم

ر الرسل واآلايت، أو اتقى املعاصي إنكا {، فالنقل عن هللا سبحانه قصة عنه }فمن اتقى«اتبع األثر»
كحزهنم، فإن أهل   {كخوف سائر الناس }وال هم حيزنون  {عمل صاحلاا }فال خوف عليهم {}وأصلح

التقوى يعلمون أن ما يصيبهم إمنا هو إبذن هللا، وأن هللا أعدن هلم أعظم اجلزاء، ولذا ال يكون للكوارث 
 يف اآلخرة ورمحته، ولذا ال يكون هلم خوف من عليهم وقع، كما أهنم يكونون مطمئنني بثواب هللا

 العقاب كخوف غريهم. 
 {أي حججنا ودالئلنا، وأنكروا األنبياء والرسل }واستكربوا عنها {[ }والذين كذبوا آبايتنا37]

املالزمون هلا، فإن  {أبن رأوا أنفسهم فوق الرسل، وفوق اإلذعان آلايت هللا }أولئك أصحاب النار
 إىل األبد.  {ء يقال له الصاحب }هم فيها خالدوناملالزم للشي

أي ال أحد أظلم منه، فهو إخبار يف صورة  {[ }فمن أظلم ممن افرتى على هللا كذابا 38]
استفهام، ليكون أبلغ، إذ السامع يعدن نفسه ليجيب جبواب يرضي املتكلم، فهو إخبار مع أخذ املوافقة 

أللوهية، أو الرسالة، أو املعاد، أو سائر الشؤون احلقة الدالة على ا {من السامع }أو كذب آبايته
فيناهلم مجيع ما ُكتب هلم من اخلري والشر، والرزق والعمر، يف دار  {}أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب

أي مالئكة املوت لتقبض  {الدنيا، فال يقطع عنهم ما كتب هلم، بسبب كفرهم }حّت إذا جاءهتم رسلنا
هتم املكتوبة هلم }يتوفوهنمأرواحهم، بعد أن أمت أي املالئكة، هلم:  {أي يقبضون أرواحهم }قالوا {وا مدن

؟ أي أين ذهبت أصنامكم اليت جتعلوهنا شريكة هلل؟ وهذا االستفهام {}أين ما كنتم تدعون من دون هللا
تلك األصنام  {يعين الكفار: }ضلوا {للتوبيخ والتقريع، وبيان أهنا مل تنفعكم يف دفع العذاب اآلن }قالوا

أي الكفار }على أنفسهم أهنم   {فقد افتقدانهم فال يقدرون على دفع العذاب عنا }وشهدوا {}عنا
 وأُخذ إبقرارهم لُيجزون بكفرهم.  {كانوا كافرين

 



 
َلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت َقاَل اْدُخُلوا ِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ِمَن اجلِْنِي َواإِلْنِس ِف النَّاِر ُكلََّما َدخَ  

يعًا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أُلواَلُهْم رَب ََّنا َهُؤاَلِء َأَضلُّوََن َفآهِتِْم عَ  َذاًِب ِضْعفًا ِمَن ُأْختَ َها َحَّتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها َجَِ
َنا ِمْن ( َوَقاَلْت ُأواَلُهْم أُلْخرَ ٣٩النَّاِر َقاَل ِلُكلٍي ِضْعٌف َوَلِكْن اَل تَ ْعَلُموَن ) اُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلي ْ

ُتْم َتْكِسُبوَن ) َها اَل تُ َفتَّ ُُ ََلُْم ٤٠َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكن ْ بُوا ِِبََيتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ ( ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ
َماِء َواَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحَّتَّ يَِلَج اجْلََملُ  ( ََلُْم ٤1ِف َسمِي اْْلَِياِط وََكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْجرِِمنَي ) أَبْ َواُب السَّ

( َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت اَل ٤2ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَ ْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك ََنِْزي الظَّاِلِمنَي )
( َونَ َزْعَنا َما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ٤٣اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ) نَُكلِيُف نَ ْفسًا ِإاَل ُوْسَعَها ُأوَلِئَك َأْصَحابُ 

َأْن َهَداََن هللُا َلَقْد ِغلٍي ََتِْري ِمْن ََتِْتِهُم األنْ َهاُر َوَقاُلوا احْلَْمُد هلِل الَِّذي َهَداََن َِلََذا َوَما ُكنَّا ِلنَ ْهَتِدَي َلْواَل 
ُتْم تَ ْعَمُلوَن )َجاءْت ُرُسُل رَبيَِنا ِبِ   (٤٤حْلَقِي َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثْ ُتُموَها ِبَا ُكن ْ

 
أي مجاعات وطوائف  {هللا سبحانه هلم: }ادخلوا يف أمم {[ وإذا كان يوم القيامة }قال39]

 وهذا {أي مضت وسبقتكم }من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار {من الكفار السابقني }قد خلت
ب نفسياا، كما يعذب جسداينا إبدخاله النار،  نوع من عذاب آخر ألن اإلنسان حبشره مع اجملرمني يعذن
وهؤالء ال صفاء بينهم، فاجتماعهم يف الدنيا على الكفر ال يسبب ارتياح بعضهم مع بعض هناك، بل 

مة السابقة اليت أي األ {من تلك األمم الكافرة، النار }لعنت أختها {ابلعكس، ف  }كلما دخلت أمة
هي أختها يف الكفر، فإن النار حمل خصام وتضارب بعكس اجلنة اليت )َدْعَواُهْم فميَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ 

تُ ُهْم فميَها َساَلٌم(  . (28))إمْخَواانا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابملمنَي( ،(27)َوحتَمي َّ
اركوا لبت التاء داالا، وأدغمت الدال يف ق« تدارك»أي تالحقوا واجتمعوا، أصله  {}حّت إذا ادن

أي مجيع األمم  {أي يف النار }مجيعاا  {الدال، وجيء هبمزة الوصل لتعذر االبتداء ابلساكن }فيها
أي ابلنسبة إىل  {أي الطائفة اليت دخلت النار متأخرة وهم األتباع }ألوالهم {الكافرة }قالت أخراهم

حيث أغروان لنتخذ معك شريكاا  {لطائفة األوىل }أضلوانا {الرؤساء الذين دخلوا أوالا: }ربنا هؤالء
أي مضاعفاا: عذاابا لكفرهم، وعذاابا  {أي أعطهم }عذاابا ضعفاا  {وخنالف أوامر رسلك }فآهتم

غوين.  {إلغوائهم إايان }من النار
ُ

 وهبذا يريدون االنتقام من القادة امل
أي عذاب ُمضاعف، فللرؤساء  {منهم ومنكم }ضعف {هللا تعاىل يف جواهبم: }لكلنٍ  {}قال

الضعف للكفر واإلغواء، وللتابعني الضعف للكفر وتقوية مكانة الرؤساء، فإنه لوال التابعني مل يتمكن 
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لوال أنتم ملا غصبوا »لتابعي بين أمية  )عليه السالم( املتبوعون من السيطرة وإقصاء احلق، كما قال اإلمام
واملضلون مقدار عذاب كل واحد منكم، وال الفرق بني  أيها الضالون {}ولكن ال تعلمون« حقنا

 الضعف يف املتبوع، وبني الضعف يف التابع. 
[ وحينما يسمع القادة جواب هللا سبحانه للتابعني، يتوجهون إليهم ابلشماتة، قائلني: 40]

 {خراهمالقادة }أل {لسنا أوىل منكم ابلعذاب ليكون لنا ضعف، فكلنا سواء يف الكفر }وقالت أوالهم
وتفاوت يف الكفر، أبن يكون كفركم أخف  {أيها التابعون }علينا من فضل {التابعني: }فما كان لكم

 {سبب }ما كنتم تكسبون {أيها التابعون }العذاب ب  {من كفران، حّت تستحقون عذاابا أقل }فذوقوا
 من الكفر واملعاصي. 

أي تكربوا عن اخلضوع هلا  {ا عنهافلم يقبلوها }واستكربو  {[ }إن الذين كذبوا آبايتنا41]
أما املؤمنون فرتفع أعماهلم »أنه قال:  )عليه السالم( روي عن اإلمام الباقر {}ال تفتح هلم أبواب السماء

وأرواحهم إىل السماء فتفتح هلم أبواهبا، وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حّت إذا بلغ السماء اندى مناد 
أي  {أي يدخل البعري }يف سمن اخلياط {خلون اجلنة حّت يلج اجلمل}وال يد« اهبطوا به إىل سجني

ثقب اإلبرة، فكما يستحيل دخول اجلمل يف ثقبها، كذلك يستحيل دخول الكافر يف اجلنة، وهذا متثيل 
 {أي كما جزينا هؤالء املكذبني }جنزي {احلبل الغليظ }وكذلك« اجلمل»بديع لالستحالة، وقيل املراد ب 

 وإن كان اختالف بني أنواع اجلزاء، فكل إجرام له جزاء خاص، وعقوبة خمصوصة.  {نيسائر }اجملرم
، أي «غاشية»مجع  {أي فراش ومضجع }ومن فوقهم غواش {[ }هلم من جهنم مهاد42]

الذين  {أي كما جزينا املكذبني }جنزي الظاملني {حلُُف من انر، فالنار حميطة هبم سفالا وعلواا }وكذلك
 ابتباع أوامر الشيطان، وترك عبادة الرمحن. ظلموا أنفسهم 

ت عقيدهتم وعملهم، وال يراد أبهنم عملوا   {[ }والذين آمنوا وعملوا الصاحلات43] أبن صحن
والوسع دون  {مقدار }وسعها {كل الصاحلات، بل قدر طاقتهم ووسعهم، ألانن }ال نكلف نفساا إالن 

 .{اآلبدين }هم فيها خالدوناملالزمون هلا أبد  {الطاقة }أولئك أصحاب اجلنة
 {[ وهناك ال تنازع وال ختاصم   كما كان عند أهل النار  }ونزعنا ما يف صدورهم من غلنٍ 44]

أي: أخرجنا ما يف قلوهبم من حقد وحسد وعداوة حّت ال حيسد بعضهم بعضاا، فإن اإلنسان مهما كان 
ى قلوهبم، ليكونوا إخواانا قلباا وقالباا }جتري  تقياا ال خيلو قلبه من شيء من الصفات الذميمة، وهناك تصفن

هذه مجلة مستأنفة، أي أهنم يكونون هكذا يف  {أي من حتت قصورهم وبساتينهم }األهنار {من حتتهم
أي أوصلنا إىل  {}وقالوا احلمد هلل الذي هداان هلذا« هلم من جهنم مهاد»اجلنة يف قبال الكفار الذين 

أي مل نقدر  {يف الدنيا للعقيدة الصحيحة، والعمل الصاحل }وما كنا لنهتدي هذا النعيم، مبا هداان سابقاا 
فإن اإلنسان ال يهتدي إال إبرسال هللا الرسل، وتبليغه  {على اهلداية أبنفسنا }لوال أن هداان هللا

}لقد  األحكام، وهذا شكر من أهل اجلنة، وتقدير لنعم هللا عليهم، يف الدنيا ابهلداية، ويف اآلخرة ابجلنة



وأهنم أرسلوا من قبله سبحانه، وكان ما قالوه حقاا، وها حنن نرى صدق ما قالوا  {جاءت رسل ربنا ابحلق
اليت وعدمُتُوها يف الدنيا، هي  {أي أهل اجلنة يُناَدون من قبل هللا سبحانه: }أن تلكم اجلنة {}ونودوا

أي  {فإن الواو ملطلق العطف  }أورثتموهاهذه اليت دخلتموها، وحيتمل أن يراد كون النداء قبل دخوهلا   
أي جزاءاا ألعمالكم  {أعطيتم إايها إراثا، وصارت إليكم كما يصري املرياث ألهل امليت }مبا كنتم تعملون

 الصاحلة يف الدنيا. 
  

 
 



 
ًا فَ َهْل َوَجْدتُْ َما َوَعَد َوََنَدى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدََن َما َوَعَدََن رَب َُّنا َحقي 

نَ ُهْم َأْن َلْعَنُة هللِا َعَلى الظَّاِلِمنَي ) وَن َعْن َسِبيِل ٤٥رَبُُّكْم َحقيًا َقاُلوا نَ َعْم َفَأذََّن ُمَؤذِيٌن بَ ي ْ ( الَِّذيَن َيُصدُّ
ُغونَ َها ِعَوجًا َوُهْم ِِبآَلِخَرِة َكاِفُروَن ) نَ ُهَما حِ ٤٦هللِا َويَ ب ْ َجاٌب َوَعَلى األْعَراِف رَِجاٌل يَ ْعرُِفوَن ُكاًل ( َوبَ ي ْ

( َوِإَذا ُصرَِفْت ٤٧ِبِسيَماُهْم َوََنَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن َساَلٌم َعَلْيُكْم ْمَْ يَْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن )
( َوََنَدى َأْصَحاُب ٤8َع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي )أَْبَصارُُهْم تِْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا رَب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا مَ 

ُتْم َتْسَتْكِبُوَن ) ( َأَهُؤاَلِء ٤٩األْعَراِف رَِجااًل يَ ْعرُِفونَ ُهْم ِبِسيَماُهْم َقاُلوا َما َأْغََن َعْنُكْم ََجُْعُكْم َوَما ُكن ْ
( َوََنَدى ٥٠نََّة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم َواَل أَنْ ُتْم ََتَْزنُوَن )الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم اَل يَ َناَُلُُم هللُا ِبَرمْحٍَة اْدُخُلوا اجلَْ 

َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِمَّا َرزََقُكُم هللُا َقاُلوا ِإنَّ هللاَ   َحرََّمُهَما َعَلى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن َأِفيُضوا َعَلي ْ
َذُ ٥1اْلَكاِفرِيَن ) ََّ نْ َيا َفاْليَ ْوَم نَ ْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلَقاء ( الَِّذيَن ا وا ِدينَ ُهْم ََلْوًا َوَلِعبًا َوَغرَّتْ ُهُم احْلََياُة الدُّ

 (٥2يَ ْوِمِهْم َهَذا َوَما َكانُوا ِِبََيتَِنا ََيَْحُدوَن )
 

ا احلوار [ وحيث يستقر كلن فريق من املؤمنني والكافرين، يف مقرنه من اجلننة والننار، يقع بينه45]
أي أهل اجلننة، أهل الننار، واإلتيان بلفظ  {على الننحو اآليت }واندى أصحاُب اجلننة أصحاَب الننار

اا « اندى»املاضي   {ألنن املستقبل املتحقنق الوقوع يُنزنل منزلة املاضي: }أن قد وجدان ما وعدان ربننا حقن
من  {أنتم اي أهل النار }ما وعد ربكم {وجدمت فقد أُعطينا الثواب واجلنة كما كنا نوعد يف الدنيا }فهل

والوعد وإن كان ابلنسبة إىل كلتا الطائفتني إال أن احنراف العاصني وإعراضهم، واهتداء  {العقاب }حقاا 
أي قال أصحاب  {املطيعني إىل الطريق، أورث توجه الوعد إىل أهل اجلنة، والوعيد إىل أهل النار }قالوا

أي بني أهل اجلنة وأهل  {أي اندى مناد }بينهم {ربنا حقاا }فأذنن مؤذن وجدان وعد {النار: }نعم
  ، (29))عليه السالم(   ويف األحاديث أن املؤذن هو اإلمام أمري املؤمنني {النار }أن لعنة هللا على الظاملني

رهم مبا كانوا غضبه وانتقامه وطرده وعذابه، وإمنا ينادي املنادي هبذا النداء ليذك« لعنة هللا»واملراد ب 
 يفعلون، ومن أجله استحقوا العقاب. 

أي مينعون الناس عن السري  {[ ومن هم الظاملون؟ إهنم هم }الذين يصدون عن سبيل هللا46]
أي يطلبون  {يف الطريق الذي جعله هللا لعباده، ليسعدوا بسلوكه يف الدنيا واآلخرة }ويبغوهنا عوجاا 

« السبيل»راجع إىل املضاف وهو « يبغوهنا»يق املستقيم، فالضمري يف الطريق املعوج، فال يسريون يف الطر 
َبه اليت يلتبسون هبا ويومهون أهنا  ال املضاف واملضاف إليه، وقيل: معناه يطلبون لطريق هللا العوج ابلشُّ

 ال يعتقدون هبا.  {الدار }اآلخرة كافرون {تقدح فيها }وهم ب 
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أي فاصل وسرت }وعلى األعراف  {ل النار }حجابأي بني أهل اجلنة وأه {[ }وبينهما47]
وكل موضع « عرف الديك»ومنه « عرف الفرس»األعراف: هي األمكنة املرتفعة، أخذ من  {رجال

من أهل اجلنة  {مرتفع من األرض ُعرف، ألنه بظهوره أعرف مما اخنفض، وهؤالء الرجال }يعرفون كالا 
إذا أرسلها يف املرعى ُمعلَّمة، « سام إبله»و فعل من العالمة، وه« السيماء» {وأهل النار }بسيماهم

وإمنا يعرفون كال بسيماهم ألن أهل اجلنة معلَّمون ببياض الوجه واجلالل واحلفاوة، وأهل النار معلَّمون 
) ُمُه َعَلى اخْلُْرطُومم وه  واهليئة املنكرة، والغبار على الوج ،  (30)بعالمة على أنوفهم   كما قال سبحانه: )َسَنسم

َها َغبَ رٌَة(  ، وغريها. (31)كما قال سبحانه: )َوُوُجوٌه يَ ْوَمئمٍذ َعَلي ْ
الذين يروهنم من هناك آخذين يف  {هؤالء الذين على األعراف }أصحاب اجلنة {}واندوا

أي مل  {هتنئةا هلم بفوزهم ابجلنة }مل يدخلوها {الذهاب إىل اجلنة، أو املستقرين فيها }أن سالم عليكم
: )عليه السالم(كما قال سبحانه عن لسان إبراهيم   {ب األعراف اجلنة بعد }وهم يطمعونيدخل أصحا

) يَئيتم َر يلم َخطم  ، فإنه يستعمل لليقني والرجاء. (32))َوالَّذمي أَْطَمُع أَْن يَ ْغفم
 {توجهت أنظار أصحاب األعراف }تلقاء أصحاب النار {[ }وإذا صرفت أبصارهم48]

فال  {ىل جهنم، أو املستقرين فيها }قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملنيالذين أخذوا يف الذهاب إ
تدخلنا النار، والجتعلنا من أهلها. وقد وردت أحاديث متعددة أن املراد أبصحاب األعراف األنبياء 

 . (33)وظاهر اآلية ال أيابه )عليه السالم( واألئمة
من أصحاب النار }يعرفوهنم  {الذين عليها }رجاالا  {[ }واندى أصحاب األعراف49]

بعالماهتم، وأهنم من رؤساء املشركني، واملراد ابلعالمات، إما العالمات اليت كانوا معلَّمني هبا  {بسيماهم
ألهنم تغريوا هناك فال يعرفون إال « سيماهم»يف الدنيا، أي صورهم اليت كانوا يعرفوهنم هبا، وإمنا عرب بلفظ 

ما العالمات اليت ومسوا هبا يف اآلخرة، من الزرقة، وغبار الوجه وتشويه السحنة وسائر العالمات، وإ
 اخللقة. 

أي اجتماعكم  {أي قال أصحاب األعراف ألولئك اجملرمني: }ما أغىن عنكم مجعكم {}قالوا
أي استكباركم على هللا  {وكثرتكم، أو مجعكم األموال واألوالد واخلدم واألصدقاء }وما كنتم تستكربون

 ل، ما أغىن عنكم كل ذلك، فلم يدفع العذاب عنكم. والرسو 

                                                             

 .17سورة القلم:  (30)
 .41سورة عبس:  (31)
 .83سورة الشعراء:  (32)
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أهل اجلنة }الذين « هؤالء»املراد ب  {[ مث يقول أصحاب األعراف ألهل النار: }أهؤالء50]
فقد كان الكفار حيلفون   يف الدنيا   أن هللا ال ينال املؤمنني برمحة منه،  {أقسمتم ال يناهلم هللا برمحةٍ 

 أن املؤمنني دخلوا اجلنة، وأانهلم هللا رمحته.  وهناك يريهم أصحاب األعراف
مث يتوجه أصحاب األعراف إىل املؤمنني قائلني هلم: }ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم 

 وهبذا النحو يُقرع أهل النار، يف قبال ما كانوا يقرعون املؤمنني يف الدنيا.  {حتزنون
نة والنار يقع حوار بني اجلانبني هبذه الكيفية: [ وحينما يستقر الفريقان يف مقامهما من اجل51]

، وإمنا أتى بلفظ املاضي، ألن املستقبل املتحقق «ينادون»أي  {}واندى أصحاُب النار أصحاَب اجلنة
لنسكن به حر النار، أو نروي  {أي صبنوا }علينا من املاء {وقوعه يُنزنل مبنزلته   كما سبق  : }أن أفيضوا

من الطعام واللباس وغريمها، لننتفع به يف حملنا احلار الفاقد لكل  {مما رزقكم هللا به العطش والظمأ }أو
أي حرنم  {أي قال أهل اجلنة يف جواب أهل النار: }إن هللا حرمهما {شيء من وسائل الراحة }قالوا

 فال يُباح لنا إعطاؤكم منهما شيئاا.  {املاء والرزق }على الكافرين
فدينهم الذي اختاره هللا هلم    {هنم }الذين اختذوا دينهم هلواا ولعباا [ مث وصف الكافرين أب52]

ي ولعب، فكانوا به يستهزءون، أو املراد أن دينهم كان هلواا ولعباا، فيكون  وهو اإلسالم   اختذوه أداة تلهن
قرر يف علم التبكيت الختاذهم أصل الدين   الكفري   ال اختاذه هلواا. وظاهر الكالم املعىن األول، كما ت

 البالغة أن القيد إذا كان يف الكالم توجه النفي واإلثبات إليه. 
فظنوا أهنم يبقون فيها إىل األبد، وأن نعيمها يكفيهم  {أي خدعتهم }احلياة الدنيا {}وغرهتم

أي نرتكهم يف العذاب، كفعل الناسي الذي ال يعتين  {يف اآلخرة }ننساهم {عن نعيم اجلنة }فاليوم
ب ليوم القيامة  {وإن أصابه ما أصابه }كما نسوا لقاء يومهم هذا ابملنسي، أي كما نسوا يف الدنيا التأهن

مصدرية، أي لسبب نسياهنم، وبسبب جحودهم، وإنكارهم آلايت « ما» {}وما كانوا آبايتنا جيحدون
، ال من تتمة كالم من كالم هللا استئنافاا « الذين اختذوا»هللا وأحكامه. ومن هذه اجلملة يُعلم أن قوله: 

 أهل اجلنة. 
 
 
 



 
َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرمْحًَة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ) ( َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَ ٥٣َوَلَقْد ِجئ ْ

بيَِنا ِِبحلَْقِي فَ َهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاء َتَِْويَلُه يَ ْوَم َيَِْت َتَِْويُلُه يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبُل َقْد َجاءْت ُرُسُل رَ 
ُهْم َما َكا َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَضلَّ َعن ْ نُوا يَ ْفتَ ُروَن فَ َيْشَفُعوا َلَنا َأْو نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ

َمَواِت َواألْرَض ِف ٥٤) ٍم ْثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل ( ِإنَّ رَبَُّكُم هللُا الَِّذي َخَلَق السَّ ِستَِّة َأَيَّ
َراٍت ِبَِْمرِِه َأاَل َلُه اْْلَْلُق َواألْمُر ت َ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالشَّ َباَرَك هللُا َربُّ الن َّ

( َواَل تُ ْفِسُدوا ِف األْرِض بَ ْعَد ٥٦ًا َوُخْفَيًة ِإنَُّه اَل َيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن )( اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرُّع٥٥اْلَعاَلِمنَي )
( َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الريََِيَح ٥٧ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرمْحََة هللِا َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي )

َّتَّ ِإَذا َأقَ لَّْت َسَحاًِب ثَِقااًل ُسْقَناُه لِبَ َلٍد َميِيٍت َفأَنْ َزْلَنا ِبِه اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن  ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه حَ 
ُروَن )  (٥8ُكلِي الثََّمَراِت َكَذِلَك ُُنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 
ن هذا العذاب ظلم ابلنسبة [ إن أهل النار وقعوا فيها بعد البيان وإمتام احلجة، فلم يك53]

تفصيالا فلم يكن جممالا ال يستفاد منه املطلب  {وهو القرآن }فصلناه {إليهم }ولقد جئناهم بكتاب
أي كنا عاملني مبا أنزلنا، فلم يكن الكتاب كتاب جاهل اليدري املصاحل واملفاسد، وحيكم  {}على علم

وإمنا اختص هبم  {ألجل الرمحة }لقوم يؤمنونو  {أي جئنا به ألجل اهلداية }ورمحة {اعتباطاا }هدىا 
 ألن الفائدة تعود إليهم وحدهم، وإن كان الكتاب للكل. 

أي  {أي هل ينتظر هؤالء الكفار الذين مل يؤمنوا ابلكتاب }إال أتويله {[ }هل ينظرون54]
هذا هتديد كما مآل الكتاب، مبعىن: املآل الذي أخرب به الكتاب، من العذاب والعقاب النازل ابلكفار. و 

ر منه }يقول الذين نسوه {}يوم أييت أتويله« هل تنتظر عقابه؟»يقال للعاصي أمر املوىل:   {وما حذن
وهناك يعرتفون مبا  {يف الدنيا: }قد جاءت رسل ربنا ابحلق {أي تركوه، وفعلوا به فعل الناسي }من قبل

حّت نتخلص من  {عاء فيشفعوا لناأنكروه يف الدنيا، حيث ال فائدة يف االعرتاف }فهل لنا من شف
سابقاا من املعاصي واآلاثم؟  {عمالا صاحلاا }غري الذي كنا نعمل {إىل الدنيا }فنعمل {العقاب }أو نرد

أهلكوها ابلعذاب والعقاب، وأعطوها مبقابل  {لكن ليس هلم شفيع وال يردون، ف  }قد خسروا أنفسهم
أي ذهب  {ابل اجلنان، ورحبوا أكرب ربح }وضل عنهمالنار، حيثما أعطى أهل اإلميان نفوسهم يف مق

أي افرتاؤهم على هللا ابلشرك، فإن األصنام اليت جعلوها شريكة هلل، وكانوا  {وغاب }ما كانوا يفرتون
 ، ضلت عنهم فلم جيدوها، وال شفعت هلم هناك. (34)يقولون: )َما نَ ْعُبُدُهْم إمالَّ لميُ َقرنمبُواَن إمىَل هللام زُْلَفى(
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[ مث بنين سبحانه أن هللا واحد ال شريك له، وأنه الذي خلق وكونن، الشريك له يف شيء 55]
 {أنشأها وكونهنا }واألرض {أيها الناس }هللا الذي خلق السماوات {من األمور الكونية }إن ربكم

ددة،  بلفظ املفرد، مع أن كلتيهما متع« األرض»غالباا بلفظ اجلمع، و« السماوات»أوجدها. ولعل ذكر 
) ثْ َلُهنَّ َن األْرضم مم ، أن تعدد السماوات كان مألوفاا لديهم، ملا خيرب به (35)كما قال سبحانه: )َومم

املنجمون، من أفالك الكواكب السيارة، خبالف تعدد األرض، ومن البالغة أن يكلم اإلنسان املخاطبني 
وإن مل تكن أايم ذلك الوقت، حيث أي يف مقدار ستة أايم من أايم الدنيا،  {قدر عقوهلم }يف ستة أايم

ال مشس وال قمر وال حركة، أما مصلحة خلقها يف ستة أايم مع قدرته سبحانه يف إنشائهما دفعةا، فهي  
 كمصلحة خلق اجلنني والنبات تدرجياا، مع قدرته على اإلجياد دفعةا. 

عل تدبري واملراد: ج {أي استوىل }على العرش {بعد خلق السماوات واألرض }استوى {}مث
حمل « العرش»يراد استيالئه على امللك، و« استوى امللك على العرش»األمر من هناك، كما يقال: 

تشريفي خلقه سبحانه وأضافه إىل نفسه، كما خلق الكعبة يف الدنيا، وجعلها بيته، وكان ذلك ألُلفة 
د رواق الليل املظلم على أي يُلبس النهار، ومي {األجسام مبصدر لألحكام والتوجه }يغشي الليل النهار

 {أي يطلب الليل النهار طلباا }حثيثاا  {النهار املستنري، كما يغشي اإلنسان العباءة على املصباح }يطلبه
 {سريعاا بكل جد، كأن النهار يرفض الليل، لكن الليل يطارده مطاردة الطالب للمطلوب اهلارب }و

فهي تسري وتدور وتشرق وتغيب  {ات أبمرهيف حال كوهنا }مسخر  {خلق }الشمس والقمر والنجوم
 {لألشياء كلها }واألمر {سبحانه }اخللق {أي تنبهوا أيها البشر أن }له {حسب أمره سبحانه }أال

النافذ فيها، فما يكون من تغيري وتبديل إال أبمره وإرادته، وهكذا ال أمر صحيح يف التشريعات إال له، 
أي  {ة واعتبار واقعي، إال إذا كانوا تبعاا ألمره تعاىل }تبارك هللاأما أمر سائر اآلمرين، فليست هلم قيم

 ال رب سواه، وال إله إال هو.  {تعاىل عن الشريك وسائر النقائص }رب العاملني
ع، وهو  {أيها البشر }تضرعاا  {[ }ادعوا ربكم56] عاا، فإن التضرع هو التذلل والتخشن أي ختشن

أي يف حال االختفاء، فإن الضراعة املخفية  {ضرعني }وخفيةا يف موضع احلال، أي يف حال كونكم مت
 أقرب إىل تركيز التوحيد يف النفس. وال خيفي أن هذا يف مورد، ويف مورد آخر يستحب اإلجهار. 

إن ربك أيمرك ابلعج »يف حال احلج قائالا:  )صلى هللا عليه وآله( فقد نزل جربئيل على الرسول
. كما أن يف الرواايت استحباب اإلجهار ابلصلوات على حممد وآله من العجيج« العج»و (36)«والثج

الطاهرين فإنه موجب لذهاب النفاق، وكأن اجلهر واإلخفات يف الدعاء، كاإلعالن واإلسرار ابلصدقة، 
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ادعوه عالنية »الذي لكل واحد منهما مورد. وقد روى علي بن إبراهيم أن املراد ابلتضرع: العالنية، أي: 
 . (37)«وسراا 

الذين يتجاوزون احلد، إنه سبحانه حيب اخلشوع  {سبحانه }ال حيب املعتدين {}إنه
 واالنكسار، ال التجاوز واالعتداء. 

 {[ ومبناسبة كراهيته سبحانه لالعتداء يقول تعاىل: }وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها57]
يف موضعه، فالتجاوز عن ذلك فإن األنبياء واألئمة أصلحوا األرض مبنهاج السماء، وجعل كل شيء 

إن األرض كانت فاسدة فأصلحها هللا : »)عليه السالم(إفساد يف األرض وشقاء للبشر. قال الباقر 
 . (38)«بنبيه

أي يف حال كونكم خائفني وطامعني، خوفاا من عقابه وطمعاا يف ثوابه  {}وادعوه خوفاا وطمعاا 
تفسدوا ودعومتوه خوفاا وطمعاا جعلكم هللا من احملسنني، فإنكم إذا مل  {}إن رمحة هللا قريب من احملسنني

 فتكون رمحته قريبة منكم، وذلك يوجب استجابة دعائكم، ولطف هللا بكم. 
أي ُيطلقها وجُيريها ألجل البشارة ابملطر  {هللا وحده }الذي يرسل الرايح بشراا  {[ }وهو58]

الرايح إذا هبت يف أايم السحاب، دلت على أي أمام رمحته   اليت هي املطر  فإن  {}بني يدي رمحته
أي دفعنا  {ابملاء }سقناه {أي محلت تلك الرايح }سحاابا ثقاالا  {نزول املطر }حّت إذا أقلنت

ي مزارعه وُدروس مشاربه، ال نبات فيه، وال عيون وأهنار  {السحاب }لبلد ميت وموت البلد: تعفن
« السبب»، وعلى الثاين مبعىن «يف»على األول مبعىن  «الباء»أي ابلبلد، أو ابلسحاب، و {}فأنزلنا به

وهناك خالف يف تكونن املطر، لكن ذلك ال يهم التفسري، وكيف كان فإنه بقدرة احلكيم القدير  {}املاء
املتداولة هناك، ال أن املراد مجيع أنواع الثمرات، إال  {أي بسبب املاء }من كل الثمرات {}فأخرجنا به

. إذا أخذ املاء والس  حاب بصورة عامة ال ابلنسبة إىل بلد معنين
من األرض، فنحييهم. ويف بعض  {أي كما أخرجنا ابملاء الثمرات }خنرج املوتى {}كذلك

}لعلكم  (39)«متطر السماء ماءا، فيسبب ذلك املاء إحياء األموات، بقدرة هللا سبحانه»األحاديث: 
ات الثمر من ماء السماء يف األرض امليتة، أبن تفريع على إنب« لعل»املعاد واآلخرة، وكأن  {تذكرون

 يكون ذلك سبباا لتذكريكم ابآلخرة. 
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ََيِت َواْلبَ َلُد الطَّيِيُب ََيُْرُج نَ َباتُُه ِبِِْذِن رَبِيِه َوالَِّذي َخُبَث اَل ََيُْرُج ِإاَل َنِكدًا َكَذِلَك ُنَصرِيُف اآلَ   

ُرُه ِإّنيِ  َنا نُوحًا ِإىَل قَ ْوِمِه فَ َقاَل َيَ ( َلَقْد َأْرَسلْ ٥٩ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن ) قَ ْوِم اْعُبُدوا هللَا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
 ( َقاَل َيَ ٦1( َقاَل اْلَماَل ِمْن قَ ْوِمِه ِإَنَّ َلنَ َراَك ِف َضاَلٍل ُمِبنٍي )٦٠َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم )

( أُبَ لِيُغُكْم ِرَسااَلِت َرّبِي َوأَْنَص ُُ َلُكْم َوَأْعَلُم ٦2َوَلِكينِي َرُسوٌل ِمْن َربِي اْلَعاَلِمنَي )قَ ْوِم َلْيَس ّب َضالََلٌة 
ُقوا ٦٣ِمَن هللِا َما اَل تَ ْعَلُموَن ) ُتْم َأْن َجاءُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبِيُكْم َعَلى رَُجٍل ِمْنُكْم ِليُ ْنِذرَُكْم َوِلتَ ت َّ ( َأَوَعِجب ْ

بُوا ِِبََيتَِنا ِإن َُّهْم َكانُ ٦٤ُكْم تُ ْرمَحُوَن )َوَلَعلَّ  َنا الَِّذيَن َكذَّ َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِف اْلُفْلِك َوَأْغَرق ْ بُوُه َفَأَْنَي ْ وا ( َفَكذَّ
ُقوَن  قَ ْوِم اْعُبُدوا هللَا َما َلُكْم ِمْن ِإَلهٍ  ( َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل َيَ ٦٥قَ ْومًا َعِمنَي ) ُرُه َأَفاَل تَ ت َّ َغي ْ

 ( َقاَل َيَ ٦٧( َقاَل اْلَماَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه ِإَنَّ َلنَ َراَك ِف َسَفاَهٍة َوِإَنَّ َلَنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي )٦٦)
 ( ٦8قَ ْوِم َلْيَس ّب َسَفاَهٌة َوَلِكينِي َرُسوٌل ِمْن َربِي اْلَعاَلِمنَي )

 
، أي خيرج «خيرج»فاعل « نبات» {ترابُه الصاحل للزرع }خيرج نباته {بلد الطيب[ }وال59]

 {البلد }الذي خبث {وأمره سبحانه، بال نكد وال عناء وال تعب }و {زرعه حسناا انمياا }إبذن ربه
قلب قليالا عسراا اليُنتفع به، وهكذا ال {النبات }إال نكداا  {ترابُه أبن كان سبخاا أو ما أشبه }ال خيرج

الطيب ينمو فيه اخلري والفضيلة منواا سريعاا ممرعاا، والقلب اخلبيث ال ينمو فيه اخلري إال قليالا عسراا 
أي نقلبها  {أي كما بيننا هذه اآلية الدالة على كمال قدرة هللا سبحانه }نصرف اآلايت {}كذلك

فإهنم املنتفعون بتصريف أي للشاكرين الذين يشكرون نعم هللا سبحانه،  {ونبيننها }لقوم يشكرون
 اآلايت، فغاية التصريف هلم دون غريهم. 

[ وإذ متن الدليل على وجوده سبحانه مبا له من الصفات، وأنه الشريك له، أييت الكالم 60]
حول األنبياء السالفني الذين بلغوا رساالت رهبم، ومل يقبل قومهم منهم، فُأخذوا ابلعذاب، كما سبق يف 

ْن قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَهاوَكَ »أول السورة  حيث كان  {}لقد أرسلنا نوحاا إىل قومه فقال اي قوم اعبدوا هللا« ْم مم
فهو خالقكم الذي ال شريك  {أي ليس لكم }من إلٍه غريه {القوم يعبدون األصنام واألواثن }ما لكم

م القيامة، أو عذاهبم إما املراد يو  {أيها القوم، إن مل تؤمنوا }عذاب يوم عظيم {له }إين أخاف عليكم
 يف الدنيا ابلطوفان. 

أي األشراف، ومُسنوا به ألهنم ميألون العيون والصدور هيبةا ومجاالا:  {[ }قال املأل من قومه61]
 أي احنراف واضح حيث تذر األصنام وتعبد اإلله الذي مل تره.  {اي نوح }يف ضالل مبني {}إان لنراك

فلم أضلن طريق احلق }ولكين رسول من رب  {يب ضاللةنوح هلم: }اي قوم ليس  {[ }قال62]
 الذي ميلك كل شيء فهو رب كل شيء، وما لشيء سواه ملك، فال شريك له.  {العاملني



أي أؤدني إليكم ما أمرين ريب بتبليغه، وإمنا مجعت الرساالت،  {[ }أبلغكم رساالت ريب63]
من أمره وهنيه، ومن  {علم من هللاأي أنصح لفائدتكم }وأ {ابعتبار كل وحي وحي }وأنصح لكم

 فاتبعوين حّت أهديكم إىل احلق.  {صفاته وآاثره، ومن ثوابه وعقابه }ما ال تعلمون
عي هذا املنصب )عليه السالم([ وقد كان القوم يبدون التعجب من أقوال نوح 64] ، كيف يدن

هلمزة لالستفهام، أي هل ا {اخلطري؟ وكيف خُيرب عن أشياء مل يعلموها؟ فكان يقول هلم: }أوعجبتم
وخيونفكم من  {أي بشر من جنسكم }لينذركم {تتعجبون }أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم

أي جاءكم الذكر لتتقوا وجتتنبوا عقاب هللا والكفر واملعاصي  {عذاب هللا إن متردمت وكفرمت }ولتتقوا
 أي لكي يرمحكم ربكم؟  {}ولعلكم ترمحون

فيما دعاهم إليه، حّت أهنم كانوا )عليه السالم(  القوم نوحاا  أي كذب {[ }فكذبوه65]
آمنوا  {يوسعونه ضرابا، وكان الرجل أييت اببنه إىل نوح، ويقول له: اي بين ال تؤمن هبذا }فأجنيناه والذين

أي السفينة، حيث أمره هللا سبحانه فعمل  {  ويف بعض الرواايت: أهنم كانوا مثانية   }يف الفلك {}معه
ينة وركب هو واملؤمنون فيها، مث أمطرت السماء، وتفجرت العيون، حّت أخذ املاء وجه األرض، سف

وهلك الكفار أبمجعهم، مث يبست األرض وخرج نوح واملؤمنون، يعمرون األرض بتقوى هللا من جديد 
أي املكذبون  {أي بدالئلنا الدالة على التوحيد والنبوة واملعاد }إهنم {}وأغرقنا الذين كذبوا آبايتنا

إذا كان أعمى القلب، ورجل أعمى إذا كان أعمى البصر، « رجل َعمٍ »يقال:  {}كانوا قوماا عمني
يف بعض السور اآلتية، كسورة هود وغريها، وحيث   )عليه السالم( وستأيت جوانب أخرى من قصة نوح

 كان املقصود يف الكتاب تفسري اآلايت   حسب ظواهرها   نطوي القصة طياا. 
يف  {}أخاهم )عليه السالم( أي قبيلة عاد، من أحفاد نوح {أرسلنا }إىل عاد {[ }و66]

، وقد كان هود النيب من نفس القبيلة ليكون أقرب )عليه السالم(وهو من أحفاد نوح  {النسب }هوداا 
 {هود هلم: }اي قوم اعبدوا هللا {إىل القبول، فإن غالب النفوس أتىب عن إطاعة غري بين قومهم }قال

استفهام إنكاري،  {فإن األصنام ليست آبهلة }أفال تتقون {وحده ال شريك له }ما لكم من إلٍه غريه
 أي ملاذا ال تتقون الشرك واملعاصي؟ 

إما لتجريد الفعل عن « كفروا»والتعبري ب  {األشراف }الذين كفروا من قومه {[ }قال املأل67]
كل مولود يولد : »)صلى هللا عليه وآله(كما قال الرسول   معىن احلدوث، وإما ابعتبار الفطرة اإلميانية،

  كان فيهم  )عليه السالم( ، وإما ابعتبار اجملموع فإن قومه   إذا اعُتربوا من زمان نوح(40)«على الفطرة
هو الذي ليس « السفيه»فأنت سفيه، و {أي نعلمك، اي هود }يف سفاهة {بعض املؤمنني }إان لنراك
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فتكذب يف دعوى النبوة، وأنه ليس للعامل  {أو ماله }وإان لنظنك من الكاذبني له ملكة إصالح لنفسه
 إالن إله واحد. 

فإين لست سفيهاا  {يف جواهبم: }اي قوم ليس يب سفاهة )عليه السالم( هود {[ }قال68]
وكالم  {وهل السفيه َمن ينطق ابحلق الذي دلن عليه العقل والفطرة؟! }ولكين رسول من رب العاملني

 السفيه غري كالم الرسول العاقل. 
 



 
ُتْم َأْن َجاءُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبِيُكْم َعَلى ٦٩أُبَ لِيُغُكْم ِرَسااَلِت َرّبِي َوَأََن َلُكْم ََنِص ٌُ َأِمنٌي ) ( َأَوَعِجب ْ

ادَُكْم ِف اْْلَْلِق َبْسَطًة َفاذُْكُروا رَُجٍل ِمْنُكْم ِليُ ْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح َوزَ 
تَ َنا ِلنَ ْعُبَد هللَا َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يَ ْعُبُد آَِبُؤََن َفْأتَِنا ِبَا َتِعُدََن ٧٠آاَلء هللِا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ) ( َقاُلوا َأِجئ ْ
ْم ِمْن رَبِيُكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأَُتَاِدُلوَنيِن ِف َأَْسَاٍء ( َقاَل َقْد َوَقَع َعَلْيكُ ٧1ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )

َتِظرِ  ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآَِبؤُُكْم َما نَ زََّل هللُا ِّبَا ِمْن ُسْلطَاٍن َفانْ َتِظُروا ِإّنيِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمن ْ َناهُ ٧2يَن )ََسَّي ْ ( َفَأَْنَي ْ
بُوا ِِبََيتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِننَي )َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرمْحٍَة ِمنَّا وَ  ( َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم ٧٣َقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ

ُرُه َقْد َجاءْتُكْم بَ يِيَنٌة ِمْن رَبِيُكْم َهِذِه ََنَقُة هللِا َلُكْم آ َصاحِلًا َقاَل َيَ  َيًة قَ ْوِم اْعُبُدوا هللَا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَِليٌم )  ( ٧٤َفَذُروَها َتَُْكْل ِف َأْرِض هللِا َواَل ََتَسُّ

 
ي إليكم ما أوحى إيلن من الرساالت، واجلمع ابعتبار كل  {[ }أُبلغكم رساالت ريب69] أؤدن

العقاب والعذاب  أنصحكم لئالن تقعوا يف {رسالة رسالة يف خمتلف األصول والفروع }وأان لكم انصح
.  {}أمني ب وال أغرين  يف أتدية الرسالة فال أكذن

 {قال هلم: }أوعجبتم)عليه السالم( [ وحيث كان القوم يظهرون عجبهم من رسالة هود 70]
من قبيلتكم  {لسان }رجل منكم {قبل }ربكم على {ووحي }من {أي هل تتعجبون }أن جاءكم ذكر

 {أيها القوم نعمة هللا عليكم }إذ جعلكم خلفاء {انه }واذكروا}لينذركم{ وخيونفكم من أبس هللا سبح
فقد أهلكهم وأتى بكم  {يف األرض، أي ختلفون من سبقكم يف أمواهلم ومساكنهم }من بعد قوم نوح

مكاهنم، أفال ختافون أن يصيبكم ما أصاهبم، أم ال تشكرون ما وهب هللا لكم من البالد واألموال 
هيكالا وقونة. فقد كانوا أقوايء ذوي هياكل كبرية عظيمة  { اخللق بسطةا هللا سبحانه }يف {}وزادكم

أي تفوزون بنعيم الدنيا وسعادة  {}لعلكم تفلحون« الننمَعم»مبعىن « إىل»آالء مجع  {}فاذكروا آالء هللا
 اآلخرة. 

أي ندع  {بال شريك }ونذر {أي قال قوم هود: }أجئتنا لنعبد هللا وحده {[ }قالوا71]
أي ادع  {من األصنام، وكيف يكون هذا؟ فإانن لن نرتك األصنام }فْأتنا {}ما كان يعبد آابؤان عبادة

 يف أنه إن مل نؤمن نزل علينا العذاب.  {من العذاب }إن كنت من الصادقني {ربك ليأتينا }مبا تعدان
بل أي وجب أن يقع   فإن املستق {لقومه: }قد وقع عليكم )عليه السالم( هود {[ }قال72]

حيث مل تؤمنوا بعد إتيان  {أي عذاب }وغضب {املتحقق الوقوع يُنزنل منزلة املاضي   }من ربكم رجس
عاقبة « غضب»احلجة، ووضوح األدلة، وحيث أن هللا سبحانه منزنه عن األحوال الزائدة، كان املراد ب 



 الرجس والغضب أن وعليه فالفرق بني«. خذ الغاايت واترك املبادئ»الغضب، وهو العذاب، كما قيل: 
 الثاين أعم من األول. 

أي هل أنتم تناظرون معي  {بطالن أصنامهم قائالا: }أجتادلونين )عليه السالم( مث ذكر هود
أي يف أصنام مسيتموها أنتم رابنا، وإال فهي أحجار  {وختاصمونين }يف أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم

أي بتلك  {ربوبيتها جمرد اسم ال أكثر }ما نزنل هللا هبا إشارة إىل أن« يف أمساء»منحوتة، وإمنا قال 
أي من دليل دال على كوهنا تصنع شيئاا، أو كوهنا آهلة وأرابابا. وقد كان  {األصنام واألمساء }من سلطان

 {قوايا جداا، إذ مدعي اآلهلة الزائدة حيتاج إىل دليل وبرهان }فانتظروا )عليه السالم( االحتجاج منه
 لنزول العذاب بكم، وسرتون صدق مقاليت.  {ونكاله }إين معكم من املنتظرينعذاب هللا 

جاء العذاب املوعود إليهم، وذلك أنه سبحانه ساق إليهم سحابة أمطرهتم  {[ }ف 73]
 فلقد كان {}والذين معه برمحة مننا)عليه السالم( أي هوداا  {ابلعذاب حّت هلكوا مجيعاا و }أجنيناه

« الدابر» {ؤمنون يف حظرية ال ميرن هبم العذاب }وقطعنا دابر الذين كذبوا آبايتناوامل )عليه السالم(
األصل، أي قطعنا أصلهم، كما يُقطع أصل الشجرة، وذلك كناية عن إهالكهم أبمجعهم }وما كانوا 

 أي مل يكونوا ليؤمنوا من بعد، فقد عرفنا حاهلم، وعلمنا نواايهم وضمائرهم ومستقبلهم.  {مؤمنني
)عليه  من أحفاد نوح« مثود»وهي قبيلة من آل رجل يسمى  {أرسلنا }إىل مثود {[ }و74]

 {من نفس القبيلة }قال )عليه السالم( حيث كان صاحل {يف النسب }صاحلاا  {}أخاهم السالم(
فتعبدوه معه }قد  {وحده وال تشركوا به شيئاا }ما لكم من إلٍه غريه {صاحل هلم: }اي قوم اعبدوا هللا

 {شاهدة على صدق ادعائي للنبوة }هذه انقة هللا {أي داللة ومعجزة }من ربكم {م بينةجاءتك
إىل  )عليه السالم( ، وإضافة دم احلسني«بيت هللا»اإلضافة إىل هللا تشريفية، كإضافة مكة إىل هللا يقال: 

 دالة على صدق كالمي.  {}لكم آية« اثر هللا»هللا، يقال: 
د: أنه بُعث إىل قومه وهو ابن ست عشرة سنة فلبث فيهم حّت وقد كان من قصة صاحل ما ور 

بلغ عشرين ومائة سنة ال جييبونه إىل خري، وكان هلم سبعون صنماا، يعبدوهنا من دون هللا، فقال هلم: إن 
شئتم فاسألوين حّت أسأل إهلي فيجيبكم فيما سألتموين الساعة، وإن شئتم سألت آهلتكم، فإن أجابتين 

خرجُت عنكم، فقد سئمتكم وسئمتموين، فقالوا: قد أنصفت، فدعاها كلها أبمسائها فلم  ابلذي أسأهلا
وا بسطهم وفرشهم وثياهبم ومترغوا على الرتاب وطرحوا الرتاب على رؤوسهم، وقالوا  جيبه منها شيء فنحن

، مث دعوه فقالوا: اي صاحل ادعها، فدعاها فلم جتبه. قال  ألصنامهم: لئن مل جتيبوا صاحلاا اليوم لنفتضحنن
صاحل: فاسألوين حّت أدعو إهلي جيبكم الساعة، فقالوا: ادع لنا ربك خيرج لنا من هذا اجلبل الساعة انقة 
محراء شقراء وبراء عشراء بني جبينها ميل، فقال هلم: سألتموين شيئاا يعظم علين ويهون على ريب تعالوا، 

عقوهلم ملا مسعوا ذلك، مث اضطرب ذلك اجلبل  فسأل هللا ذلك، فانصدع اجلبل صدعاا كادت تطري منه
اضطراابا شديداا كاملرأة إذا أخذها املخاض، مث مل يفاجئهم إال رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع فما 



ت رقبتها حّت اجرتنت، مث خرج سائر جسدها، مث استوت قائمة على األرض، فلما رأوا ذلك  استتمن
ربك، ادع لنا خيرج لنا فصيلها، فسأل هللا ذلك فرمت به فدبن قالوا: اي صاحل ما أسرع ما أجابك 

حوهلا، فقال هلم: اي قوم أبقي شيء؟ قالوا: ال، انطلق بنا إىل قومنا خنربهم مبا رأينا ويؤمنون بك. قال 
الرواي: فرجعوا فلم يبلغ السبعون إليهم حّت ارتد منهم أربعة وستون رجالا، وقالوا: سحر وكذب. قال: 

ا إىل اجلميع فقال الستة: حق، وقال اجلميع: كذب وسحر، فانصرفوا على ذلك مث اراتب واحد فانتبهو 
 . (41)فكان فيمن عقرها
وها  {أي دعوها واتركوها وشأهنا }أتكل يف أرض هللا {}فذروها من نبات األرض }وال متسن

 مؤمل موجع.  {أي ينالكم ويصيبكم }عذاب أليم {وأذية }فيأخذكم {يسوء
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َأُكْم ِف األْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوَِلَا ُقُصوراً َواْذ  ُكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمْن بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وَّ

( َقاَل اْلَماَل الَِّذيَن ٧٥َوتَ ْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُ ُيوًَت َفاذُْكُروا آاَلء هللِا َواَل تَ ْعثَ ْوا ِف األْرِض ُمْفِسِديَن )
ُهْم أَتَ ْعَلُموَن َأنَّ َصاحِلًا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِيِه َقاُلوا ِإَنَّ  اْسَتْكبَ ُروا  ِبَا ِمْن قَ ْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمن ْ

ُتْم ِبِه َكاِفُروَن )٧٦ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن ) نَّاَقَة َوَعتَ ْوا ( فَ َعَقُروا ال٧٧( َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِإَنَّ ِِبلَِّذي آَمن ْ
( َفَأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ٧8َصاِل ُُ اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ) َعْن َأْمِر َرّبِيِْم َوَقاُلوا َيَ 

ُهْم َوَقاَل َيَ ٧٩ِف َدارِِهْم َجاَثِنَي ) ِرَساَلَة َرّبِي َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن اَل قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم  ( فَ تَ َوىلَّ َعن ْ
( َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتَُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكْم ِّبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنَي 8٠َتُِبُّوَن النَّاِصِحنَي )

 ( 82ْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرُِفوَن )( ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الريَِجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِيَساِء بَ 81)
 

نكم  {نعمة هللا عليكم }إذ جعلكم خلفاء {[ }واذكروا75] يف األرض أبن أورثكم إايها ومكن
أي جعل لكم بيواتا ومساكن }يف  {الذين أُهلكوا حيث عصوا رهبم }وبوأكم {فيها }من بعد عاد

وهذه نعمة   {وتنحتون اجلبال بيواتا  أي سهول األرض }قصوراا  {حبيث }تتخذون من سهوهلا {األرض
أي نعم هللا عليكم، وقد تقدم أن  {كربى إذ جعل لكم األرض ذلوالا سهوهلا وجباهلا }فاذكروا آالء هللا

مبعىن شدة الفساد } « العثا»أي: ال تطغوا وتسعوا، من  {مبعىن النعمة }وال تعثوا« إىل»مجع « آالء»
 اد يف األرض. فال تُثريوا الفس {يف األرض مفسدين

عن قبول احلق، ورفعوا أنفسهم عن  {أي مجاعة األشراف }الذين استكربوا {[ }قال املأل76]
أي للمؤمنني الذين نظر إليهم املستكربون  {أي من قوم صاحل }للذين استضعفوا {ذلك }من قومه

به لئالن يُظن أن وإمنا جيء « للذين استضعفوا»  بدل من قوله:  {بنظر الضعف والضعة }ملن آمن منهم
وأنه رسول من هللا. وكان هذا  { : }أتعلمون أن صاحلاا مرسل من ربه« املستضعف يف الدين»املراد 

صاحل }به  {أي: املؤمنون: }إان مبا أرسل {السؤال منهم مقدمة لكالمهم أهنم غري مؤمنني به }قالوا
 فنعتقد إبله واحد وبرسالته ومبا جاء به.  {مؤمنون

 {السائلون   بعد مساعهم لكالم املؤمنني  : }إان ابلذي آمنتم به {الذين استكربوا[ }قال 77]
 جاحدون منكرون.  {من التوحيد والرسالة }كافرون

 اجلرح الذي أييت على أصل النفس. « العقر»أي: قتلوها، و {[ }فعقروا الناقة78]
جعل هلذه الناقة من املاء شرب : قل هلم: إن هللا قد )عليه السالم(ورد أن هللا أوحى إىل صاحل 

يوم، ولكم شرب يوم، فكانت الناقة إذا كان يوم شرهبا شربت ذلك اليوم، فيحلبوهنا فال يبقى صغري وال  
كبري إال شرب من لبنها يومهم ذلك، فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إىل مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ومل 



 ما شاء هللا مث أهنم عتوا على هللا ومشى بعضهم إىل بعض تشرب الناقة ذلك اليوم، فمكثوا بذلك إىل
وقالوا: اعقروا هذه الناقة واسرتحيوا منها ال نرضى أن يكون هلا شرب يوم ولنا شرب يوم، فجعلوا حبالا 

شقي من األشقياء مشؤوم عليهم « قدار»لرجل أمحر أشقر أزرق من ولد الزان ال يُعرف له أب يقال له: 
صيلها، واقتسموا حلمها فيما بينهم، فأوحى هللا إىل صاحل: قل هلم: إين مرسل إليكم فقتلها وهرب ف

عذايب إىل ثالثة أايم، فإن اتبوا ورجعوا قبلت توبتهم عنهم، وإن مل يتوبوا بعثت عليهم عذايب يف اليوم 
 . (42)الثالث

من العذاب  {ا تعدانأي جتاوزوا احلد يف الفساد }وقالوا اي صاحل ائتنا مب {}وعتوا عن أمر رهبم
 مث أخرب سبحانه مبا حلن هبم من العذاب.  {على قتل الناقة والبقاء يف الكفر }إن كنت من املرسلني

أي يف حملهم، يقول  {االضطراب }فأصبحوا يف دارهم« الرجف» {[ }فأخذهتم الرجفة79]
 ال حركة هلم. أي صرعى مينتني ساقطني  {أي بلدي وحمليت }جامثني« أان يف داري»احلاضر: 

ملا وعدهم ابلعذاب وأمهلهم ثالثة أايم، قال صاحل : إنكم  )عليه السالم( ورد أن صاحل
ُتصبحون وجوهكم مصفرنة، واليوم الثاين حممرة، والثالث مسودة. فجاءهم ما قاله هلم فلم يتوبوا ومل 

فلقت قلوهبم وصدعت يرجعوا، فلما كان منتصف الليل أاتهم جربيل فصرخ هبم صرخة خرقت أمساعهم و 
 أكبادهم. 

ويف بعض التفاسري: إن النار كانت تصحب الصيحة حيث أخذهتم. ولعل تسمية ذلك ابلرجفة 
 . (43)ألجل االضطراب احلاصل لإلنسان حينما يسمع صيحة مهولة

حني رأى إصرارهم على الكفر  {}عنهم )عليه السالم( أي أعرض صاحل {[ }فتوىل80]
أدنيت النصح الذي يسعدكم يف دنياكم وأخراكم  {غتكم رسالة ريب ونصحت لكم}وقال اي قوم لقد أبل

فأخذهتم »فال تقبلون نصحي. ولعل سر أتخري هذه اجلملة، عن مجلة  {}ولكن ال حتبون الناصحني
مع تقدميها يف ظرف الوقوع عليها، إيهام السياق سرعة اخلامتة، حّت ال يكون فصل بني « الرجفة

مل  )عليه السالم( ذاب يف اللفظ، وهذا من فنون البالغة، لكن حيث أن مصري صاحلاإلعراض وبني الع
يُعلم مما قبل، استأنف السياق ذكر مصريه وأنه نفض يديه منهم، وتركهم ليالقوا ما جلبوه على أنفسهم، 

 دونه. 
ا سبقه، حيث كان يقول:  {اذكر }لوطاا  {[ }و81] ، «وإىل»ولعلن اختالف السياق هنا عمن

الذي كان معاصراا للوط، وإمنا مل  )عليه السالم( نبيه عدم التعرض ملن توسطهما من األنبياء، كإبراهيمت
لعله لعدم نزول عقاب على قومه كما نزل على قوم لوط، وقوم األنبياء )عليه السالم( يذكر إبراهيم 

« الفاحشة»ري، واملراد ب ؟ على حنو االستفهام اإلنكا{السابقي الذكر }إذ قال لقومه أأتتون الفاحشة
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أي هبذه الفاحشة }من أحد من  {املعصية املتجاوزة للحدود، وهي اللواط ابلرجال }ما سبقكم هبا
 فإن قوم لوط أول من تعاطى هذا العمل الشنيع.  {العاملني

بدون هذا القيد « أتى»أي إتياانا شهوايا، فإن لفظ  {[ }إنكم لتأتون الرجال شهوةا 82]
باح، وأتتون احملرنم، ولعلن عدم اإلتيان هلن   {}من دون النساء« جاء»ون مبعىن يك« الشهوة»

ُ
فال أتتون امل

متجاوزون يف الظلم  {كان أيضاا حمرماا، كما أنه كذلك عندان، بعد أربعة أشهر }بل أنتم قوم مسرفون
 والفساد، فإن اإلسراف مبعىن التجاوز. 



 
ُروَن )َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإاَل أَ  ( 8٣ْن َقاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم ُأََنٌس يَ َتطَهَّ

َناُه َوَأْهَلُه ِإاَل اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن ) ( َوَأْمطَْرََن َعَلْيِهْم َمَطرًا َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ 8٤َفَأَْنَي ْ
ُرُه َقْد َجاءْتُكْم  َيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل َيَ ( َوِإىَل َمدْ 8٥اْلُمْجرِِمنَي ) قَ ْوِم اْعُبُدوا هللَا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ

ِض بَ ْعَد بَ يِيَنٌة ِمْن رَبِيُكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءُهْم َواَل تُ ْفِسُدوا ِف األرْ 
ُتْم ُمْؤِمِننَي )ِإْصاَلِحَها ذَ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ وَن َعْن 8٦ِلُكْم َخي ْ ( َواَل تَ ْقُعُدوا ِبُكلِي ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ

رَُكْم َواْنظُُروا َكْيَف َكانَ  ُتْم َقِلياًل َفَكث َّ ُغونَ َها ِعَوجًا َواذُْكُروا ِإْذ ُكن ْ  َعاِقَبةُ َسِبيِل هللِا َمْن آَمَن ِبِه َوتَ ب ْ
( َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا ِِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه َوطَائَِفٌة ْمَْ يُ ْؤِمُنوا َفاْصِِبُوا َحَّتَّ ََيُْكَم 8٧ْفِسِديَن )اْلمُ 

ُر احْلَاِكِمنَي ) نَ َنا َوُهَو َخي ْ  (88هللاُ بَ ي ْ

 

هاهم عن الذي كان ين )عليه السالم( أي جواب القوم للوط {[ }وما كان جواب قومه83]
أي  {أي أخرجوا لوطاا وأهله }من قريتكم {أي قال بعضهم لبعض }أخرجوهم {اللواط }إالن أن قالوا

أي يتحرنجون عن هذا العمل، من أجل الطهارة  {}إهنم أانس يتطهرون« سدوم»مدينتكم، وهي 
 والنزاهة. 

بقومه، حيث أمرانهم من العذاب النازل  {أي خلصنا لوطاا }وأهله إالن امرأته {[ }فأجنيناه84]
أي الباقني يف قومه املتخلفني عن  {ابلسري والفرار من املدينة، ففروا مجيعاا إال زوجته }كانت من الغابرين

لوط، وإمنا بقيت وهلكت ألهنا كانت على طريقتهم، كما قال سبحانه يف آية أخرى: )َضَرَب هللُا َمَثالا 
اَن َصاحلمَنْيم َفَخانَ َتامُهَا(لملَّذميَن َكَفُروا امْمرَأََة نُوٍح َوا ْن عمَبادم ، إذ مل تؤمنا مبا (44)ْمرَأََة ُلوٍط َكانَ َتا حَتَْت َعْبَدْينم مم

 آمن به زوجيهما. 
أي أرسلنا عليهم احلجارة كاملطر، كما قال تعاىل يف آية أخرى:  {[ }وأمطران عليهم مطراا 85]

جنم  ْن سم َجارَةا مم ْم حم أي فاعلم  {، مث قلبت مدينتهم حّت جعل عاليها سافلها }فانظر(45)يٍل()َوأَْمَطْراَن َعَلْيهم
 املرتكبني للسيئات.  {اي رسول هللا، أو أيها الناظر }كيف كان عاقبة اجملرمني

هم  {أرسلنا }إىل مدين {[ }و86] )عليه  حفيد إبراهيم« مدين»هم قبيلة مسيت ابسم جدن
، فهو أخ القبيلة }قال اي قوم اعبدوا )عليه السالم(هيم وهو من أحفاد إبرا {}أخاهم شعبياا  السالم(

 {من األصنام اليت تبعدوهنا }قد جاءتكم بينة من ربكم {وحده ال شريك له }ما لكم من إلٍه غريه {هللا
دين ابإلعجاز «املعجزة»داللة واضحة تدل على صدقي. والظاهر أن املراد  ، فإن األنبياء كانوا مزون

من  {أخذاا وعطاءا، فال أتخذوا زائداا وال تعطوا انقصاا }وال تبخسوا الناس {يزان}فأوفوا الكيل وامل
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أي التعطوهم انقصَا حيث إن الشيء املباع هو ملك املشرتي،  {}أشياءهم« نقص»مبعىن « خبس»
أبن تعملوا ابملعاصي }بعد  {فيكون الشيء للناس، ولذا أضيف إليهم }وال تفسدوا يف األرض

اد بذلك اإلصالح التام، بل املعىن أن ال أتتوا ابلفاسد مكان الصاحل، فإن الفساد إمنا ال ير  {إصالحها
 يتدرج إىل اجملتمع، أو املراد: ال تفسدوا بعد ما أصلح األنبياء األرض . 

أي أنفع مما أنتم فيه،  {الذي أمرتكم به من إتيان الواجبات وترك احملرمات }خري لكم {}ذلكم
التفضيل يف أمثال املقام، للفضل املتوهم يف الطرف اآلخر، مثالا: كان هؤالء يزعمون وكأن اإلتيان بصفة 

وهؤالء وإن مل يكونوا  {أن ما يعملونه يف الفضل، فقيل هلم: إن ما تدعون إليه خري }إن كنتم مؤمنني
كم   كما مؤمنني لكن الشرط يف أمثال املقام مرتبط بفعل مقدر، أي إن كنتم مؤمنني لعلمتم أنه خري ل

 ذكره أهل األدب  . 
فإهنم كانوا قطاع طرق، يقعدون يف الطرق، يوعدون  {[ }وال تقعدوا بكل صراط توعدون87]

أي متنعون عن إميان  {الناس ابلقتل واإليذاء إن مل يرضخوا للنهب والسلب }وتصدون عن سبيل هللا
أي من أراد اإلميان، أو املراد صد  {الناس، فقد كانوا مينعون الناس عن اإلميان بشعيب }من آمن به

،  {أي تطلبون السبيل }عوجاا  {املؤمنني عن القيام بوظائف اإلميان }وتبغوهنا أي تريدون الطريق املعوجن
وال تريدون الطريق املستقيم، أو املراد تتصيدون االعوجاج لسبيل هللا تعاىل، فإن أهل الباطل دائما 

 ناس أعوج. يفكرون يف نقد احلق، حّت يُ َروه لل
هم  {يف العدد }فكثركم {أيها القوم }إذ كنتم قليالا  {}واذكروا كان « مدين»هللا فإن جدن

تفكروا وتدبروا  {واحداا، مث كثروا، كما هو شأن كل قبيلة، فاشكروا أيها القوم هذه النعمة }ونظروا
سبحانه ملا فسدوا من األمم اليت تقدمتكم، حيث أُهلكت بعذاب هللا  {}كيف كان عاقبة املفسدين

 وأفسدوا وخالفوا أوامر هللا سبحانه، فخافوا أيها القوم نكال هللا وعقابه. 
[ وال يغرننكم أيها القوم تفرق الناس عين بني مؤمن وكافر، فإن املصلحني يتفرنق الناس 88]

ال خيفى أن عنهم فرقتني دائماا، وقبل شروعهم يف اإلصالح، ويكون الناس حوهلم فرقة واحدة موالية، و 
هذا ال يكون سبباا ألن يزعم كل من تفرنق الناس عنه فرقتني أنه مصلح وعلى حق، فإن العاقبة للحق 

)عليه  والضمائر تشهد ابلصدق والكذب، وهااتن عالمتان مميزاتن بني احملق واملبطل، ولذا متسك شعيب
 «. فاصربوا»بقوله:  السالم(

أخرى  {أبن صدقوين وقبلوا رساليت }وطائفة {لت به}وإن كان طائفة منكم آمنوا ابلذي أرس
أيها القوم، املؤمن منكم والكافر }حّت حيكم هللا  {بل جحدوا وبقوا على كفرهم }فاصربوا {}مل يؤمنوا

يف الدنيا إبعالء كلمة الدين وإبطال كلمة الكافرين، أما يف اآلخرة فهو شيء واضح }وهو خري  {بيننا



يف احلكم، عن عمد أو غري عمد، بل يعطي كل ذي حق حقه، )َوإمْن َكاَن ألنه ال جيور  {احلاكمني
بمنَي( َا وََكَفى بمَنا َحاسم َنا هبم ْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ ثْ َقاَل َحبٍَّة مم  .(46)مم
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